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حسین عزیزي

:چکیده
انـد و  ادبیات تاریخی ما نشان می دهد که جامعه زنان در گذشته، از صحنه روایت و ثبت نقش تاریخی خود غایب بـوده           

تـاریخ  «تاریخ نگاري زنان نیز،      : از این رو، می توان گفت      .اندکه تاریخ آنان را نوشته     مردان بودند در این غیبب تاریخی،     
سو بودن نقش اجتماعی زن مسلمان؛ بـه ویـژه      به نظر می رسد مهم ترین علت این خود فراموشی، کم           .بوده است » مذکّر

توان در قلمرو دانش و دانشوري است؛ اما اینکه چرا او از ایفاي نقش تاریخی و علمی خود بازمانده، به عواملی چند می                     
شـناختی زنـان، مـادري اسـت و چنـین      که اساساً اقتضاي ذاتی سـاختار فیزیولوژیـک و روان     ه شده است  گفت: اشاره کرد 

از سوي دیگر، به نظر می رسـد خـود   . دهداقتضایی فرصت هماوردي علمی و فکري و اجتماعی با مردان را به وي نمی            
هـاي علمـی سـایر ملـل و ترجمـه و            نجینهپیشگامی مردان در دو قلمرو فتح سرزمینی و کشف و انتقال گ            ،ناباوري زنان 

هاي قشرگرایانه اهل حدیث، سیطره تفکر مردسـاالرانه      نشینی فضاي عقالنیت اسالمی و رسوب اندیشه      عقب ،تکمیل آنها 
در عرصه نهاد خانواده و جامعه  و به دنبال آن، ظهور استبداد سیاسی به جاي نظام امامت مبتنـی بـر مـشروعیت الهـی و      

اي و قـومی بـه جـاي تـسامح اسـالمی، تأثیرپـذیري از سـنن و                  هاي فرقـه  ی،  جانشینی منازعات و جنگ     مقبولیت مردم 
هاي بودایی، یهودي و مانوي و باالخره، تغییر نگرش عالمان دینـی و جوامـع           هاي حیات ستیز عرب جاهلی، آیین     اندیشه

رویکرد ایـن   . اندزن مسلمان تأثیرگذار بوده    اسالمی به جایگاه زن مسلمان، همه اینها در تضعیف نقش اجتماعی و علمی            
، بـر تفـاوت میـزان تأثیرگـذاري     البتـه پژوهش در میان عوامل یاد شده و عوامل محتمل دیگر، تلفیقی و ترکیبی اسـت و             

.عوامل یاد شده نیز واقف است

هاي کلیديواژه
.تاریخی زناننگاري اسالمی، نقش زنان، جایگاه نگاري زنان، تاریختاریخ زنان، تاریخ
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اشاره
شاید کسانی باشند که توجه ویژه به مباحـث و مـسائل            
زنان را ناپـسند بداننـد و آن را نـوعی اصـرار شـاعرانه               
سخن طرفداران افراطـی و یـا معتـدل نهـضت احیـاي             

از دست رفته زن تلقی کنند؛ اما کیست که ندانـد   حقوقِ
»تـاریخ «یکی از صفحات فراموش نشدنی تاریخ اسالم،      

توانـد  زنان اسـت ؟ چـه کـسی، مـی         » نقش تاریخی « و  
» عصر بعثت «سابقه زنان مسلمان در     تحول اجتماعی بی  

هــاي را در قیــاس بــا ســده» عــصر امــام خمینــی«و در 
آیـا  1نادیده بگیرد؟  ،طوالنیِ مظلومیت و مهجوریت زن    

از نیمه تأثیرگذار جامعـه      ،اسالمی متفکرانممکن است   
در مطالعــه علــل پیــشرفت و اســالمی  غافــل شــوند و 

به تاریخ و ادبیات تاریخی ایـن        ،ماندگی مسلمانان عقب
قشر ننگرنـد؟  نویـسنده بـر ایـن تـصور اسـت کـه در                 
مطالعات زنان مسلمان، هر دو گروه منتقدان و مدافعان،         

اگـر  . اندهاي حقوقی بیش از هرچیز پرداخته     به موضوع 
ري بـه   از سوي متفکرانی چون عالمه طباطبایی و مطهـ        

مانـدگی و مظلومیـت تـاریخی زنـان و تبیـین آن             عقب
2)421-393: 2ج: 1374طباطبـایی، : نک(پرداخته شده   

هایی است کـه بـا موضـوع و         محدود به برخی موضوع   
. رویکرد مقاله حاضر متفاوت است

آنچه در این گفتار آمده، مطالعه در بـاره سـه موضـوع و              
فرهنگی و   رنگ شدن نقش  نخست کم : رویداد مهم است  

علمی زنان در تولید ادبیات علمی؛ دوم بازتـاب ضـعیف           
نقشی در میراث تاریخی مسلمانان  و سوم        نقشی یا کم  بی

هـاي گذشـته تـا سـده اخیـر و          علل و عوامل آن در سده     
روش پـژوهش در ایـن مطالعـه،    3.»عصر امـام خمینـی  «

.روش مروري فراگیر و توصیفی تاریخی است
ــشین  ــا پی ــسنده تنه ــود  هنوی ــژوهش خ ــراي پ ــه ب اي ک

موقعیت و نقش زنان درعلـم، مقایـسه        «شناسد، مقاله می
از دکتـر حیـدر جـانعلی زاده و      » تاریخی ایران و غـرب    

چنانکه پیداست، مقاله رویکرد تـاریخی      . همکاران است 

نگـاري  درخورتوجهی ندارد و اساسا به تاریخی و تاریخ      
ــرد      ــا رویک ــه ب ــت؛ بلک ــه اس ــالم نپرداخت ــان اس جه

شناسی به مقایسه تاریخی جایگـاه علمـی زن در          امعهج
ایران و غرب پرداخته و به این نتیجه رسیده اسـت کـه             
این جایگاه تا اواخر قرن نوزدهم و حتی پـس از آن در             

تفاوت معناداري نداشـته؛ بلکـه تنـزل و          ،غرب و ایران  
بـه   ،رشد نایافتگی جایگاه علمی زنـان در هـردو اقلـیم          

ود، بـه یـک پایـه بـوده اسـت           هـاي موجـ   رغم تفـاوت  
). 44و35،40، 33:همان(

پیش فرض پژوهش آن است کـه زنـان در سـایه دوران     
صـلّی اهللا علیـه و      -نخستین بعثت  و انقالب محمـدي        

مانندي یافتند و قرآن    حیات و جایگاه اجتماعی بی     -آله
4.وعده این حیات پاکیزه را بـه همـه مؤمنـان داده بـود             

زنِ عـصر نبـوي در میـراث        بازتاب عظمـت مـستعجل      
مکتوب مسلمانان، هنوز افتخارآفرین است و به نـسبت         

نگـاري  زمان محدودش، بخش بزرگی از تراجم و تاریخ       
زنان این عصر،   . اسالمی را به خود اختصاص داده است      

در هر دو جبهه هجرت و جهاد سـخت و نـرم خـوش              
آنان هم در جبهـه هجـرت تـن و بیعـت و             . درخشیدند

د و هم در هجرت نفس و در سنگر مسجد          غزوات بودن 
نویسنده در جاي دیگـر     . و مجالس وعظ و نقل روایات     

هـاي  نشان داده است که حدیث در عصر نبوي و سـده          
طوالنی پس از آن مکتوب بوده؛ امـا  بـه روش شـفاهی     

). 90-71: 1389عزیـزي،   : نـک (شـده اسـت   روایت می 
را ) ص(بنابر این، زنانی که حجم بزرگی از سنت پیامبر        
انـد؛ امـا    روایت کردند، مستظهر به سـند مکتـوب بـوده         

کتابت حدیث به مفهوم رونق تدوین و تبویـب حـدیث      
.در این دوران نیست

هـاي پرشـمار علمـاي سـده دوم و          نگاريافزون بر تک  
5انـد،   سوم که هر یک به بخشی از تاریخ زنان پرداختـه          

ــن اســحاق  ــدي )ق151ف (ســیره اب ــازي واق ف (، مغ
خلیفـۀ  طبقات   و) ق230ف  (، طبقات ابن سعد     )ق207
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، از نخـستین منـابع جـامعِ اخبـار       )ق240ف  (بن خیاط   
. رونـد هجرت و جهاد علمی و عملی زنان به شمار مـی      

این جایگاه باشکوه، که آغازین روزهاي تجربه شـیرین         
،گذراند، با درگذشـت رهبـر جهـانی بعثـت         خود را می  

ود را تـا سـده   دچار رکود و خمودگی شد و موقعیت خ       
البته، در ایـن فاصـله نیـز، زن مـسلمان           . اخیر باز نیافت  

گاه به گذشته تاریک جاهلیت خود بازنگشت و در         هیچ
هاي اندکی کـه بـه دسـت آورد، گـام در مـسیر              فرصت

. افتخارات پیشین نهاد و در حد توانش خوش درخشید

فرضیه پژوهش
« و  » نقـش تـاریخی   «فرضیه پژوهش آن است که میان       

تجربـه تـاریخی    . رابطه متقابل وجود دارد   »  تاریخ نقش 
» نگـاريِ تـاریخ «و  » تـاریخ نگـري   «دهـد کـه     نشان مـی  

. آنهاسـت » نقـش تـاریخی   «ها تا حد زیادي، تابعِ      انسان
دارند، جـاي   »  عینیت تاریخ «آنان به میزان نقشی که در       

پـس،  . کننـد خود را در نگرش و نگارش تاریخ، باز مـی    
تــاریخ « و داد و ســتد، میــان دو رویــه نــوعی وحــدت 

از ایـن رو،     6.خوردبه چشم می  » تاریخ علمی   «و» عینی
ــی ــان از     م ــرین مورخ ــه بزرگت ــیم ک ــا کن ــوانیم ادع ت

.اندترین جوامع بشري برخاسته   تأثیرگذارترین و پرنقش  
میراث تاریخی بـزرگ دوران طالیـی فرهنـگ و تمـدن        

هـا و مکاتـب   تـاب کننـده ک  اسالمی و نیز فراوانی خیـره     
. تاریخی غرب مدرن، همه و همه گواه این تجربه است         

بنابراین،  اگر زنان به روایت و ثبت نقـش اجتمـاعی و             
از  ،انـد، و یـا حتـی مـردان  نیـز           علمی خـود نپرداختـه    

انـد، در واقـع، آنـان       گزارش و ثبت اخبار آنان باز مانده      
وار چندان دش .  اندجایگاه و نقش درخورتوجهی نداشته    

توجهی مردان به تاریخ اجتماعی و علمـی        نیست که کم  
کاري یا بدکاري مـردان گذاشـت؛       زنان را به حساب کم    

تواند بـاور کنـد کـه همـه دانـشوران و         اما چه کسی می   
در بازتاب نقش زنان، تغافل کرده یا به خطا و           ،مورخان

توجه به نقش،   « : توان گفت بیراهه رفته باشند؟ پس، می    
حتماً مردان نیـز چـون   ؛»نقشِ قابل توجه است   تابعی از 

. انـد اي از زنان دست نیافتـه     خود زنان، به نقشِ برجسته    
آنچه در ذیل می آید، این فرضیه را بـه محـک کـشیده              

. است

اسالم و زن مسلمان
7سوره احزاب35در آیهقرآن کریمزن در تابلویی که 

نقـش و   . کند، نیمه واقعی امت اسالمی اسـت      ترسیم می 
،طی مدارج انسانی چون نقش و سهم مردانسهم او در

صـلّی اهللا   -این نکته را پیامبر اسـالم       . تعیین کننده است  
نیز در پاسخ أسـماء دختـر عمـیس و دیگـر             -علیه وآله 

عالمه طباطبایی تأکیـد    8.زنان مدینه گوشگزد کرده بود    
کند که زن از برکت اسالم مستقل به نفـس و متکـى             می

ش گشت، اراده و عمل او کـه تـا ظهـور اسـالم             بر خوی 
گره خورده به اراده مرد بود، از اراده و عمل مـرد جـدا              
گردید، و از تحت والیت و قیمومت مرد درآمـد، و بـه             
مقامى رسید که دنیاى قبل از اسالم با همه قدمت خـود            
و در همه ادوارش، چنـین مقـامى را بـه زن نـداده بـود           

چنــین تأکیــدي در در  ). 2:414، ج1374طباطبــایی،(
هاي امام خمینی، بنیانگذار انقالب اسالمی ایـران        دیدگاه

به نظر وي، جایگـاه زن در       . شودنیز به روشنی دیده می    
نباشـد، کمتـر   برتر از مرد  اسالم و انقالب اسالمی اگـر       

نیست و زن ایران انقالبی زنـی اسـت در مـسیر تحـول              
و 198-14/196ج: 1380خمینـی، (نظیـر آسا و بی  معجزه

دیگر متفکران مسلمان نیز بر این تحول و تغییر  9).316
؛؛19/81ج: 1383مطهـري  (شگرف اسالمی تأکید دارند     

طبـق  10).71-1384:67،هبـه رئـوف    و نوال سعداوي 
روایت صحیح بخاري و مسلم، عمر بن خطـاب خلیفـه    
دوم نیز، تفاوت و تغییر رویکرد عرب جاهلی و جامعـه         

به زنان را گوشزد کرده      -علیه و آله   صلی اهللا -محمدي  
ما در دوران جاهلیـت     « : او به صراحت می گوید    . است
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زنان را به هیچ می انگاشتیم و اسـالم و قـرآن بـود کـه                
در 11»...حقوق زنان بر مـردان را بـه رسـمیت شـناخت           
کنـد کـه    روایت دیگر، عبداهللا فرزند عمر نیز تصریح مـی        

که در باره ما وحی نـازل       از ترس آن  ) ص(در عصر پیامبر  
12.کردیمشود، زبان و رفتارمان را نسبت به زنان مهار می

ــی و    ــسؤولیت نیکبخت ــشی از م ــرینش بخ ــتگاه آف دس
شوربختی خانواده و جامعـه را بـر دوش مـردان نهـاده             

اید، نفـس خودتـان و   اي کسانی که ایمان آورده   « : است
آدمیـان   داریـد کـه هیـزم آن      تان را از آتشی نگه    خانواده
پس، قضا و قـدر الهـی       ). 6آیه  ،تحریم( » .هاستوسنگ

در تغییر و تعیین سرنوشـت جوامـع، از مجـراي اراده و     
إنَّ « جاري و ساري مـی شـود         ،خواست و اقدام مردان   

اهللا الیغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بأنفـسهم؛ در حقیقـت،            
دهد تا آنـان حـال خـود را     خدا حال قومی را تغییر نمی     

کلّکـم  «اگر حدیث شـریف     ). 11رعد،آیه  (» یر دهند   تغی
زنان را مانند مردان مسؤول خانواده و فرزندان        » مسؤول

، در درجه اول،    »والمرأة راعیۀ علی بیت زوجها    « داندمی
مسؤولیت صیانت و حمایت از این جایگاه را بر عهـده           

13.»والرجل راع علی اهل بیته«: گذاردمردان می

نگاري اسالمی   خ  و تاریخنقش زن در تاری
انــد در راه ایفــاي بخــشی از در گذشــته، مردانــی کوشــیده

مــسؤولیت تــاریخی و تمــدنی خــود، در عرصــه ادبیــات  
نوشتاري، سیماي تاریخی زنـان را آن گونـه کـه دریافـت             

آثار نخستین نویـسندگان مـسلمان      . اند، به قلم بیاورند   کرده
لم، به نقش اجتمـاعی     دهد که أهل ع   نشان می  ،در باره زنان  

زنان؛ به ویـژه نقـش فکـري و علمـی آنـان، توجـه ویـژه                
تـوان پرسـید کـه جایگـاه و نقـش      بنابر این، مـی    .اندداشته

واقعی زنان در گذشته چگونه بوده و این جایگـاه و نقـش              
نگاري اسالمی، چه بازتابی داشـته اسـت؟        در حافظه تاریخ  

چه تـصویري  گزارشگران و مورخان  چگونه عمل کرده و       
اند؟از حیات اجتماعی آنان ارائه داده

هاي نخست بـه    توجه ستودنی مورخان و اخباریان سده     
هاي تاریخ ادبی و اجتمـاعی زنـان، نـشان از           نگاريتک

هـا  نوعی تحرك و نشاط اجتماعی زنـان در ایـن دوران          
دارد؛ نــشاطی کــه از ســویی، نقــش اجتمــاعی، علمــی، 

نمایش گذاشت و از سـوي      فرهنگی و هنري آنان را به       
دیگر، راویان و مورخان را بـه ثبـت و ضـبط آن نقـش               

توانست تمام یا بخشی    در چنین شرایطی، می   .  واداشت
هـایی کـه داشـت، بـه      از این ثبت و ضبط با همه مزیت       

کـم، آنـان نیـز    دست توانمند زنان اتفاق بیفتـد و دسـت      
نگاري جامعه خویش باشـند؛    زمامداران روایت و تاریخ   

اما چنین نشد و چنانکه گفتیم، این مردان بودند کـه در            
غیبـت  «فضاي شور و نشاط تـدوین  و شـوربختانه در            

زنان، از نیمه قرن دوم به روایـت و ثبـت نقـش             » کبرايِ
نگاري جامعه زنان نیز چـون      زنان پرداختند؛ یعنی تاریخ   

تا آنجا که ما     14. بوده است  »مذکّر«نگاري مردان،   تاریخ
الـدر المنثـور فـی طبقـات ربـات          به جز کتاب     ،یمآگاه

) م  1914متـوفی   (أثر زینب فواز عاملی سوري       الخدور
که در باره تراجم زنـان نامـدار مـسلمان و غیرمـسلمان             

نوشته شده است، تا یکصد سال اخیـر، نزدیـک   جهان
به همه آثار مربوط به تاریخ  و تراجم زنـان، بـه دسـت            

15. اندمردان تولید شده

جایگاه زن در تاریخ اسالم    
گرایانه هاي مهمی که در باره نقش تقلیل     یکی از موضوع  

محتوا و   ،آیدزن مسلمان در تاریخ،  به کمک فهم ما می         
دامنه اطالعات مربوط به زنان است که ادبیات مکتـوب          

نقش زنـان در آیینـه      . دهدتاریخی ما، در اختیار قرار می     
عرصه تفکر و تولید دانش، چندان       ویژه در این اخبار؛ به  

آنچه در منـابع تـاریخی و       . باشکوه و قابل توجه نیست    
هاي سه تـا چهـارده هجـري دیـده          تراجم و رجال سده   

شود، در قیاس با تاریخ فراگیـر مـردان، بـه اسـتثناي            می
صـلّی اهللا علیـه      -شماري از همسران و دختـران پیـامبر       
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دار، صــرفاً و شــمار انــدکی دیگــر از زنــان نامــ-وآلــه
هاي کوتاه و مختصري است  به زنان راوي،  زنان           اشاره

رجال دینی و سیاسی یا زنان یک قبیله و قوم خـاص و             
یا برخی زنان مشهور و خصوصا زنان شاعر و سـخنور            

این نکته را در چند اثر کهن و مهـم تـاریخی            . و خنیاگر 
: کنیممرور می

نخستین  یکی از ) ق230متوفی  (ابن سعد    طبقاتکتاب  
او  در جلـد     . ترین آثار تاریخی و رجالی اسـت      و جامع 

هشتم ایـن کتـاب حـدود سیـصد صـفحه را بـه زنـان                
صحابی و تابعی و دیگر زنان صـدر اسـالم اختـصاص            

هـا و   بیش از نیمی از کتـاب در بـاره ازدواج         . داده است 
اسـت و کمتـر از       -صلّی اهللا علیه وآلـه     -خانواده پیامبر 

حجـم  . دیگر زنـان اختـصاص دارد   نصف دوم کتاب به     
هـاي  نـسب شـناختی       بزرگی از این مطالب نیز، آگاهی     

است و اخبار درخورتوجهی نقـش و جایگـاه زنـان بـه             
با وجود این، رویکرد مستقل و جـامع        . خوردچشم نمی 

این کتاب به تاریخ زنان صدر اسـالم سـتودنی اسـت و             
بـا  تراجم زنان صدر اسـالم . پیش از خود، مانندي ندارد 

متـوفی  (تفصیل کمتر در کتاب طبقات خلیفۀ بن خیـاط     
تر این مطالـب در بخـشی از        فشرده. شوددیده می ) 240

نیز  ) ه245ف  (ابن حبیب   ) 463-396ص(المحبرکتاب  
خلیفه و ابن حبیب از شاگردان و راویان        . دیده می شود  

هـشام بـن محمـد بـن سـائب           ،نسب شـناس معـروف    
.هستند) ه205متوفی (کلبی

نیز تنها در جلد    ) ق 262ف  (مربن شبه نمیري بصري     ع
، ذیل تـاریخ زنـدگی عثمـان    تاریخ المدینهچهارم کتاب   

به جایگاه و نقش شماري از شخصیت هـاي زن صـدر            
ام حبیبــه ام ،صــفیه ام المــؤمنین ،اســالم؛ از جملــه 

،همسر مالک اشتر   ،نائله همسر عثمان   ،عایشه ،المؤمنین
أسماء دختر عمیسی اشـاره کـرده        و ،بکراسماء بنت ابی  

بازتاب انبوه اخبار نقش زنان سده اول هجري بـا          . است
اخبار زنان سده دوم وسوم در تاریخ محمـد بـن جریـر             

.قابل مقایسه نیست) ه 310ف (طبري 

طبري نیز   المنتخب من ذیل المذیل   اخبار زنان در کتاب     
ایـن کتـاب کـه پیوسـت     . دهدهمین تفاوت را نشان می 

اي است  لی بر تاریخ بزرگ وي است، چکیده گونه       تکمی
ابن سعد که در آن       طبقاتبر اخبار زنان صدر اسالم در       

و ) ص(هاي پیـامبر  به شماري از همسران، دختران، عمه     
اشـاره  ) ص(و زنان راوي پیامبر    ،تعدادي از زنان مهاجر   

.کرده است
ابومحمـد عبـداهللا بـن       عیون االخبـار  جلد چهارم کتاب    

در بـاره  ) ق276ف (بن قتیبه النحوي الدینوري      مسلم ا 
این بخش یک جنگ ادبی، تاریخی، اخالقی .زنان است

رویکرد عمومی این   . و رفتارشناختی در باره  زنان است      
مطالب در باره جامعه زنـان چنـدان افتخـارآمیز و غنـی      

ابــن قتیبـه نیـز اطالعــات   ،در کتـاب المعـارف  . نیـست 
،)ص(مـادر بزرگـان پیـامبر   تاریخی محـدودي در بـاره    

مادران و   ،همسران و دختران آن حضرت و نیز همسران       
برخی از زنان معروف مانند سمیه، مادر دختران خلفا و

. توان یافتعمار می
ج ( العقد الفرید در  کتاب    ) ه328ف  (احمد بن عبد ربه   

بابی را به صـفات و مـسائل  و اخـالق            ) 88-157/ 7
اي راه ابـن قتیبـه را در        بـه گونـه    زنان اختصاص داده و   

تـصویري کـه ایـن       16.رفتـه اسـت    عیون االخبار کتاب  
دهد، در شـأن جامعـه پیـشرو زن         مطالب از زن ارائه می    

دانستیم چرا ابن قتیبه و ابن      اي کاش می  . مسلمان نیست 
اند در مقدمه مطالبشان بـه مقایـسه        گاه نخواسته ربه هیچ 

گـاه اسـالمی زن در      جایگاه زن جـاهلی و نقـش و جای        
جالـب آنکـه عبـدالرحمن      . قرآن و سنت نبوي بپردازند    

نگاران معاصر مصري،   برقوقی، از نویسندگان و روزنامه    
نیز راه ابن قتیبه و ابن عبد        دولۀ النساء در کتاب پرحجم    

تر رفتـه و بـه جایگـاه و         ربه را در تراز بزرگتر و حجیم      
.نقش زن در اندیشه اسالمی نپرداخته است

شاید در میان متـون تـاریخی و ادبـی، بتـوان بیـشترین              
،  از ابـوالفرج اصـفهانی       األغـانی اخبار زنان را در کتاب      

جلدي که آن را     24دراین اثر ادبی    . یافت) ق   356ف  (
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ــرب ــوان الع ــدهدی ــز خوان ــد نی ــک(ان ــن: ن ــدوناب ،خل
عدد زیادي از اشـعار غنـایی شـاعران          ،)1/764ج:1408

ــان، مــی. تعــرب گــزارش شــده اســ ــوان درایــن می ت
هایی دربارة حدود یکصد وپنجـاه زن بـه دسـت           آگاهی

األغـانی مطالب مربوط به زنان در       ،عبداالمیر مهنا . آورد
أخبار النساء فی کتاب األغـانی     آوري و با عنوان     را جمع 

معلوم است کـه رویکـرد ایـن کتـاب         . چاپ کرده است  
ی از  کامال ادبی و شعر غنـایی اسـت و او طیـف بزرگـ             

ــسلمان و    ــم از م ــاگر اع ــاعر و خنی ــان ش ــردان و زن م
آنچه در ایـن    . غیرمسلمان را در این اثر گردآورده است      

ترین نقـش زنـان در گذشـته        کتاب بازگو شده،  پررنگ    
.است

ابن حجر، دائرة المعارف بـزرگ تـاریخ و   االصابهکتاب  
او در این کتـاب    . رودتراجم زنان صدر اول به شمار می      

سابقه در باره تمیز زنان صحابه از دیگـران         بی به تفصیل 
تن از زنـان     1500هایی در باره حدود     پرداخته و آگاهی  
تهـذیب  گزارش ابـن حجـر در کتـاب      . ارائه کرده است  

تـن از اینـان،     270دهد که تنها حدود     نشان می  ،التهذیب
. راوي معتبر احادیث در جوامع اصیل اهل سنت هستند         

.. امرحــوم آیــتالحــدیثمعجــم رجــال 24در مجلــد 
ــدود   ــز ح ــویی نی ــشم  130خ ــه چ ــیعی ب راوي زن ش

پر واضح است که این عـدد بـا صـدها راوي            . خوردمی
.مرد در جوامع روایی شیعه قابل قیاس نیست

هـا و   با مروري گـذرا در کتـاب شناسـی         ،افزون بر این  
ابـن  الفهرسـت ماننـد    17،هاي قـدیم و جدیـد     فهرست

شـیخ   الفهرسـت نجاشی،   رجالفهرست مصنفی ال   ندیم،
ایضاح المکنون فی   کاتب چلبی،    کشف الظنون  طوسی،  

هدایۀ العارفین فـی اسـماء      ، و   الدلیل علی کشف الظنون   
معجـم  اسماعیل پاشا بغدادي،  المؤلفین و آثار المصنفین   

االعـالم  ،المطبوعات العربیـه والمعربـه، الیـان سـرکیس        
لذریعـه الـی    اعمر رضا کحالـه،      معجم المؤلفین زرکلی،  

، می توان ادعا کرد کـه  آقا بزرگ تهرانی   تصانیف الشیعه 

در میان میراث مکتوب ملل اسالمی تا یک قـرن اخیـر،            
به عدد درخورتوجهی از آثار نوشته شده توسط جامعـه          

به عالوه، هـیچ اثـر      . توان دست یافت  زنان مسلمان نمی  
ویژه اثر مهم فلـسفی، کالمـی،   مستقل علمی  از زنان؛ به     

فقهی، تاریخی، جغرافیایی، پزشکی و دیگر رشـته هـاي    
. شودها دیده نمیعلمی در این فهرست
ها، دیوان شعر زنان بـیش از همـه         آري، در این فهرست   

شاهد این سخن، کتـاب بـزرگ        . خوردآثار به چشم می   
عنـوان  بـا   ) ق694ف  (فخرالدین بن مظفـر بـن طـرّاح         

منزلت  این کتاب . الشواعر االتی یستشهد بشعرهنَّ است    
دهد که  بزرگ زنان شاعر تا اواخر قرن هفتم را نشان می         

به قول سیوطی، باید در باره شناخت آنان به این کتـاب             
رابعه تا پروین    کتاب  ). 23: تاسیوطی، بی (مراجعه کرد   

که زنان پارسـی گـوي      نیز18)زنان شاعر فارسی زبان   (
ماننـد  هجـري قمـري را معرفـی کـرده،          14سده دوم تا    

همین تصویر را از جامعه زنان مسلمان و ایرانی در تراز           
. گذاردکوچکتر به نمایش می

) ه624ف (قفطـی  إنباه الرواه علی أنباء النحاه   در کتاب   
ادیب تنها نام یـک زن در میـان نحویـان دیـده              800از  
626ف (حمـوي  معجم االدباء در کتاب بزرگ    . شودمی

شـود کـه عمـدتا شـاعرِ        ینام شش زن ادیب دیده مـ      ) ه
شرح حال   ،در این آثار  .  اند تا دانشمند ادیب   ادیب بوده 

زنان شاعر و صوفی و محـدث، بیـشترین حجـم را بـه              
نظر از تراجم عمـومی     صرف. خود اختصاص داده است   

ها و تراجم گوناگون    زنان، پیشینه و کثرت تدوین تذکره     
واه توانـد گـ   در باره زنان شاعر و عارف و محدث، مـی         

این در حالی است که کمتـر       . روشن بر این دعوي باشد    
اثري در باره دیگر اصناف علمی زنان در گذشـته دیـده            

.می شود
وضعیت مطالعات و آثار فقهی زنان در گذشته نیز مانند          

آنان و شـاید انـدکی بهتـر از آن         » ادبیات علمی «جایگاه  
استاد سبحانی   طبقات الفقهاء جلدي   14مجموعه   .است
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هـاي  توان از یک نظر، خالصه همه طبقات نگاري       می را
14فقهاي صحابه و تابعین و شیعه و سنی تا پایان قرن            

این مجموعه دربردارنده ترجمـه     . هجري قمري دانست  
حدود پنج هزار فقیه از مرد و زن و از مـذاهب مـشهور             

این تراجم بر اساس هـر قـرن  و          . و زنده اسالمی است   
لفبایی از قرن اول تـا پایـان قـرن          در هر قرن به ترتیب ا     

اند؛ اما رقم فقهاي زن در میـان همـه   چهاردم تنظیم شده  
بـیش از نیمـی از ایـن عـدد؛          . رسدفقیه نمی  10اینها به   

یعنی چهار فقیه به دوره صـحابه و یـک فقیـه بـه دوره               
چهار نفر باقی،   . تابعین و به حوزه مدینه اختصاص دارد      

و حوزه حلب، قرن نهم      به ترتیب  مربوط به قرن ششم      
و حوزه جبل عامل، و قرن یازدهم و دوازدهم از حـوزه            

اگر پنج فقیه از نه فقیه یـاد شـده؛ یعنـی            . اصفهان است 
وام سـلمه و     -ع-حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهـرا       

دختر شـهید اول و نـواده محمـد تقـی مجلـسی و نیـز                
همسر شیخ بهایی را از حوزه علمـی شـیعه بـدانیم، بـا              

وجه به جمعیت ناچیز و انزواي تاریخی شـیعه دوازده          ت
توان تحرك علمی زنان  امامی در قیاس با اهل سنت، می      
در هرحال، عدد فقهاي    . در جامعه شیعه را مالحظه کرد     

.زن در قیاس با فقهاي مرد، بسیار ناچیز است
توان  با مالحظه تـراجم بـیش        کم شماري فقهاي زن را می     

ــاب   ــزار زن در کت ــع از ه ــضوء الالم ــز  ال ــخاوي و نی س
و ) 529ف  (قاضـی ابـویعلی      طبقـات الحنابلـه   هاي  کتاب

سـبکی و سـخاوي     . سبکی نیز تأیید کـرد     طبقات الشافعیه 
انـد و   اي به زنان فقیه و یا فقاهـت زنـان نکـرده           هیچ اشاره 

ابویعلی در پایان کتابش نام پنج تن از زنانی را آورده اسـت   
.انددکی استماع حدیث داشتهکه از احمد بن حنبل، ان

هاي جامعه زنان به تصوف و عرفان عملی        البته، گرایش 
تا حدي با ذوق ادبی و شعري آنان قابل قیاس است؛ با            
این تفاوت که شاید ادبیات مکتوب زنان در در تـصوف    

بـا وجـود ایـن،      . و عرفان به عدد انگشتان دست نرسـد       
شناخت چنین   تمایلی به ) ه  430(گویا ابونعیم اصفهانی  

جایگاهی براي زنان عارف نداشته و یا دائره مفهـومی و    
ابـونعیم بـا   . مصداقی اثر خود را خیلی تنگ گرفته است   

ــاب    ــه کت ــسبوق ب ــه م ــدات اینک ــسوة المتعب ــر الن ذک
است و آن کتـاب     ) ه412-325( ابوعبدالرحمن سلَمی   

زن عابـد و صـوفی یـاد کـرده اسـت، در      80از بیش از    
صـرفاً بـه ترجمـه      19،ء وطبقـات االصـفیاء    حلیۀ االولیا 

.حدود بیست زن بسنده کرده است
دهد که زنان در جوامع اسالمی به هر        این همه نشان می   

هـاي اسـالم فاصـله    ها و سـده  میزان که از نخستین دهه    
اند، به نسبت رشد جمعیت مسلمانان، در قیاس با         گرفته

رکت هاي نخـستین اسـالم از میـزان مـشا         ها و سده  دهه
نـوع نقـش    .  شان کاسته شده است   اجتماعی و فرهنگی  

. داري بـا گذشـته نکـرده اسـت    آنان نیـز تفـاوت معنـی     
ترین چهره تاریخی جامعه زنان را بایـد در نظـام    پررنگ

تربیت، شعر،کتابت، انشاء، ادب و هنر یافـت تـا  نظـام             
زن در عقالنیـت عـاطفی و       . دانش و فلسفه و نویـسندگی     

ــاي  ــساسی و هنره ــرو  اح ــشتر از زن در قلم ــف،  بی ظری
عقالنیت فلسفی و دانش و تحقیق  و تألیف و نویـسندگی            

هرچند زنِ درباري، بـه اقتـضاي حـال و          . جلوه کرده است  
ضرورت، گاهی حضور تـامی در میـدان سیاسـت یافتـه و      

تر آنکـه، بـه عقیـده برخـی از صـاحبنظران، غالبـاً  در             مهم
ــابلوي    ــه، ت ــدبیر عام ــت و ت ــیسعرصــه سیاس ــه بلق گون

به راستی، چـرا در  20از خود نشان داده است )گراسیبلی(
گذشته، حتی یک أثر علمی فاخر و بدیع تـاریخی از زنـان         

شود؟ عامـل  در باره تاریخ و خصوصا تاریخ زنان دیده نمی   
این رکود و رشد نایافتگی چیست؟

علل رشد نایافتگی علمی زن مسلمان در تاریخ
اشاره کردیم که اسالم نه تنهـا عامـل         در اول این گفتار       

مانـدگی و رشـد نایـافتگی نبـوده کـه بـه گـواهی           عقب
سابقه و مترقـی را در      مورخان، نظام فقهی و اخالقی بی     

مطهـري، پاسـخ    . جامعه مردان و زنـان بـه وجـود آورد         
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بـه   نظـام حقـوق زن در اسـالم       سؤال اول را  در کتاب       
.)145-19:127مجموعه آثار، ج : نک(تفصیل داده است    

جایگاه متعالی و قدسی خانواده و زن در قانون اساسـی           
در مقدمه و در اصول سوم و دهم و         (جمهوري اسالمی   

و نیز جایگاه زنان در منظر امام خمینـی         ) بیست و یکم    
و  نقش و مشارکت آنان در پیـروزي انقـالب اسـالمی             

هـا و تنگناهـاي     دفاع مقدس، و نیز به رغم وجود تـنش        
المللی، نقـش و مـشارکت در       اجتماعی و بین  اقتصادي،  

تحصیالت عالی حوزوي و دانشگاهی و در تولید دانش         
و ثروت و دیگر فرصت هاي اجتماعی بر کسی پوشیده          

آن . پس باید به دنبال علت یا علل دیگر بـود          21.نیست
ها کدامند؟علت

برخی بر این باورند که هبـوط جایگـاه علمـی زنـان و              
هـا و قلمروهـاي تولیـد    ان از محیط کوتاه شدن دست آن   

دانــش و ثـــروت، معلـــول طبیعــت نابـــسامان ایـــن   
گرایانه مکتب خلفـا نـسبت      رویکرد تقلیل . هاستدوران

هـاي  ها و فتنه  به زنان،  برافروخته شدن آتش کشمکش      
اي، از یک سو و تکاثر و تفاخر   سیاسی و مذهبی و فرقه    

ر، سـبب   هاي آزمندانه دنیاطلبان از سـوي دیگـ       و رقابت 
هـا و   شد تا استعداد آنان نادیده گرفتـه شـود و سـختی           

آموزي بر کـام عمـوم دانـشجویان؛        هاي مسیر دانش  رنج
ویژه زنان که همـواره بـه حاشـیه امنیتـی و حمـایتی              به

در چنـین شـرایط     . تر آید بیشتري نیاز دارند، تلخ و تلخ     
دشواري بود که جامعه زن مسلمان، کوشید تا هویـت و          

ود را  در پــس نقــاب زهــد و پارســایی و معنویــت خــ
).  50: 1400،سـید االهـل   : نـک (تصوف صـیانت کنـد      

شماري از صاحبنظران، انـسداد فکـر و اجتهـاد  دینـی،             
ــد      ــذاهب و رش ــصر م ــذهبی، ح ــصبیت م ــشدید ع ت

هاي صوفیانه در میان نخبگان علمی را       روزافزون جریان 
ه معلول این شرایط و نیز التهابات اجتمـاعی پدیـد آمـد           

. داننـد پس از تهاجم مغول و سقوط خالفت عباسی می        
گرایـی  نویسنده در جاي دیگر، ذیل بررسی علل مذهب       

افراطی و انسداد بـاب اجتهـاد، در بـاره برخـی از ایـن               
: 1384عزیـزي، : نـک (عوامل تفصیل بیشتري داده است      

282-286.(
برخی معتقدند که برافروخته شـدن عـصبیت قـومی در           

سـرآغاز گـردش جامعـه       ،ینـی سـقیفه   گزجریان خلیفـه  
اسالمی از معیار کرامت برخاسته از تقوا و پارسایی، بـه           
معیارهاي کرامـت مبتنـی بـر قومیـت و جنـسیت بـوده          

پیش از ایـن، نظـر عمـر بـن خطـاب را در بـاره                 .است
تحول جایگاه زنان در عصر پیامبر نقل کردیم؛ اما او در           

ند که ما اجـازه     کدرنگ تأکید می  بی ،ادامه همین روایت  
مـن  «دهـیم   ورود زنان به هیچ یک از امور خود را نمـی          

: 1401بخـاري،  (»غیر ان ندخلهن فـی شـیءمن امورنـا        
نیـز از عبـداهللا     ). 190/ 4ج: ؛  نیشابوري، بـی تـا      7/46ج

فرزند عمر نقل شده است که تا پیامبر بود، در بـاره زنـان      
مـا  کردیم؛ همین که وفات یافت، زبـان   داري می خویشتن

). 523/ 1ج: ابن ماجه، بی تا(نسبت به زنان گشوده شد 
شاید بتوان این دیدگاه را نقطه عزیمت دستگاه خالفت          

ــرد   ــی ک ــوق زن تلق ــاه و حق ــل جایگ ــخن . در تقلی س
آمیز ابوهریره در پاسخِ اعتراض عایشه بـه إفـراط    توهین

-صــلّی اهللا علیـــه وآلـــه -وي در روایــت از پیـــامبر  
و نیز سرزنش عمر بـن خطـاب        ) 204:ق1383ابوریه،(

کـه در برابـر     ) ص(نسبت به زنان حاضر در خانه پیامبر      
جسارت وي واکـنش نـشان داده و اصـرار بـر نوشـتن              

هایی تواند نشانه آخرین وصیت آن حضرت  داشتند، می      
گرایانه در آستانه وفـات رسـول       از این رویکرد واگشت   

بـن   انـس ). 244/ 2ج:ابن سعد، بـی تـا     (باشد  ) ص(اهللا
مالک که مدتی دستیار خانواده پیـامبر بـوده، بـا تأسـف            
ابراز می دارد که پس از پیامبر، چیزي از تعالیم و سـنن             

او در  . آن حضرت، حتی نماز، به سالمت  نمانده اسـت         
آمیـز مخاطـب، بـه صـراحت        پاسخ به پرسـش تعجـب     

ألیس ضیعتُم ما ضیعتُم فیها؛ آیا همان نماز را         «: گویدمی
این روایت  ). 1/134ج: 1401بخاري،(» نکردید؟ هم تباه 



٩٣/جایگاه علمی زنان در تاریخ نگاري مسلمین 

دهد که پـس    هاي زیادي از این دست، نشان می      و نمونه 
ویـژه  هاي او؛ به، بسیاري از تعالیم و سنت)ص(از پیامبر 

. دستخوش تغییر شد،سیره وي در باره زنان
کـه جامعـه نوپدیـد اسـالمی و         با چنین تمهیداتی بـود      

یـات و فرهنـگ اسـالمی       ادبیات دینی بـه تـدریج از ادب       
ــودا و   فاصــله گرفــت و از روحیــه دنیــاگریزي آیــین ب
مانوي، عصبیت عربـی، اسـاطیر تـورات و اسـرائیلیات           

هـاي فعالیـت    تأثیر پـذیرفت و جامعـه زنـان از کـانون          
22.اجتماعی کنار گذاشته شدند

برخی نیز به نقش عامل تاریخ نگـاري زنـان بـه دسـت            
مـل ایـن هبـوط اشـاره        بـه عنـوان یکـی از عوا         ،مردان
اند؛  ادبیاتی که به جانبداري از مـردان و نکـوهش            کرده

آمیـز حیـات    البتـه، واقعیـت تبعـیض     . زنان گرایش دارد  
هـاي اسـاطیري،   اجتماعی زنان و مردان حتـی در دوران       
حـضرتی،  : نـک (بر این نگرش تأثیرگـذار بـوده اسـت          

: 1390؛ کراچی، 68-1387:61؛  سجادي،  71-79: 1386
).ده ص چهار

برخی بـر ایـن باورنـد کـه یـک عامـل مـؤثر در رشـد              
گرایانـه سـنتی    هاي تقلیل انگاره ،نایافتگی اجتماعی زنان  

عالمان دینی و توجیه و تفسیر خاص آنان از جایگـاه و            
نگاه دوگانه فردوسـی در     . نقش اجتماعی زن بوده است    

سندباد نامه ، نگاه تحقیرآمیز و ابزاري به زن در         شاهنامه
دیـوان غزالـی  و      کیمیاي سـعادت  سمرقندي و    ظهیري

عنـصرالمعالی ایـن دیـدگاه را        قابوسنامهناصر خسرو و    
-88: 1388خلعتبـري، : نـک (کننـد  به روشنی تأیید مـی    

ن  قطعـی انگاشـته      در این انگاره، هـم نـاتوانی ز       ). 105
شود و از این رو، توان و مسؤولیتش بـه درون خانـه    می

اش برابر با فساد    ماعیشود و هم حضور اجت    محدود می 
ــی  ــی م ــزي تلق ــود انگی ــی، ( ش ). 170-161: 1391اله

توان گفت این رویکرد، عمیقا در باور سنتی دیگـري     می
ریشه دارد؛ باوري که از یونان باستان تا اواخر رنـسانس   

و حتـی در میـان مـسلمین         23در اروپا و شبه قـاره هنـد       

زن و   در ایـن بـاور، اساسـاً      . شـود قرون نخست دیده می   
علم غیرقابل جمعند و دانش، مذکر و نرینه است؛ مـردان           

آنـان 24.پـسندند دارند و زنان آن را نمی     آن را دوست می   
طبیعت زن را عامـل بازدارنـده از رشـد علمـی معرفـی              

). 37-35: 1393جانعلی زاده، (کردندمی
ــه زن در دســتگاه   ــد ک ــروه معتقدن ــن گ در هرحــال، ای

او بــه اقتــضاي .ا بــازیگرآفــرینش، کــارگردان اســت تــ
فرســاي فیزیولــوژي خاصــش، درگیــر وظــایف طاقــت

مادري هنگام بارداري و پس از بارگـذاري اسـت و بـه             
اي آفریده  اش به گونه  اقتضاي ساختمان مغزي و روحی    

شده است که در صحنه بازیگري و قهرمانی نبودن جزو         
ذات اوست و براي لذت بردن از زنـدگی نیـازي نـدارد     

آري اگر فراینـد  25.اي حماسی  و قهرمانی کند   که کاره 
اي کنترل شـود    بارداري و ضرورت هاي مادري به گونه      

یا حتی بـه انحـراف بـرود، زن نیـز ماننـد مـرد امکـان                 
آفرینی و بازیگري در صحنه اجتماع را دارد؛ امـا        حماسه

دستگاه آفـرینش چنـین تکلیفـی را بـر دوش او ننهـاده           
زن در این نگاه، قادر     ). 125-1360:114گلی،( است  

. هـاي علمـی نیـست     به تفکر ژرف و پایـدار در مقولـه        
کارهایی که به تفکر پایـدار احتیـاج دارد، زن را خـسته             

).186-180: 19ج : 1383مطهري،: نک(می کند 
اگر به شـناخت متقابـل زن و مـرد از            ،چنین رویکردي 

ـ      سانی و یکدیگر و اقناع آنان نسبت به تحصیل حقوق ان
شان بینجامد، سـتودنی اسـت؛ امـا اگـر چنـین            اجتماعی

نگاهی از سوي زنان،  به خودکم بینی و فرافکنی مـزمن   
سوز تبدیل شود و از سـوي مـردان، بـه اهـرم             و هویت 

. فشار و ستم مضاعف بدل شود، غیرقابـل دفـاع اسـت           
بینی مبتنی بر ناتوانی و بیماري      ایم اگر جهان  بیراهه نرفته 

نی را یکی از عوامل مهم عقب ماندگی جوامع         بیخودکم
عالمه طباطبایی در جـایی     . اسالمی؛ به ویژه زنان بدانیم    

دنیـا سراسـر «:نویـسد به همین بیماري اشاره دارد و می     
داشـت، زنبارهدرهمچناندادیم،شرحکهراعقائدى
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دررازنوداشـت، مـى معمـول گفتـیم کهرفتارهایىو
کـه طورىبهبود؛کردهزندانىىپستوذلتگاهشکنجه
وگوشتوشدهزنبراىثانوىطبیعتذلت،وضعف

بـه طبیعتاینباورویید،مىطبیعتاینبااستخوانش
خـوارى وضعفوزنکلماتومرد،مىوآمدمىدنیا

زنـان خـود نظـر دربلکهمردان؛نظردرتنهانهپستىو
بود،شدهبشروانسانچونومترادفهاىواژهمثلنیز
خوداینوبودند،شدهوضعمتفاوتىمعانىدراینکهبا

شستشوىوتلقیناثربرچگونهکهاست،عجیبامرى
ــزى ــممغ ــىفه ــهآدم ــىمعکــوسوواژگون ــرددم » گ

ــایی، ج( ــسیر   ). 405: 2طباطب ــت تف ــن اس ــه، ممک البت
اجتماعی و تاریخی  این بیمـاري، پـاي علـل و عوامـل          

سـاالرانه  ن بکـشد کـه نظامـات مـردم        دیگري را به میـا    
.استبدادي و شقاوت مذکّر، یکی از آنهاست

تفکرات نظـري پیرامـون تنـزل    « خان محمدي در مقاله   
هـاي  با اشاره به دیدگاه   » جایگاه زنان در جوامع اسالمی    

معطوف به سه نظریه سیستمی، فرهنگی و ساختاري در         
ایـل  خصوص تنزل جایگاه زن در جوامع اسالمی، با تم        

به دیدگاه  عالمه طباطبایی در خصوص انحطـاط زنـان           
در جوامــع یهــودي و مــسیحی و دیــدگاه قاســم امــین  

مانــدگی زنــان در جوامــع مــصري در خــصوص عقــب
پـسندد و بـر ایـن بـاور         اسالمی، نظریه ساختاري را می    

هـا و جوامـع     نـشینی تـدریجی دولـت     است کـه عقـب    
ــریعت و    ــه ش ــی ب ــیِ متک ــام سیاس آراء اســالمی از نظ

عمومی، زمینه استبداد سیاسی و فساد اخالقی و سـلطه          
طبیعی توانگران بر ضعیفان و مردان بـه زنـان را فـراهم             
ساخت و تدریجاً نیمی از جامعه بـزرگ اسـالمی را در            

در نقطـه مقابـل، برخـی از       . علم و عمل به عقـب رانـد       
شناسان بر این باورند که در قرن اخیـر وضـعیت           جامعه

و بــه بهبــودي گراییــده و پایگــاه زنــان زن در جهــان ر
سریعتر از ساختارهاي اجتماعی و اقتصادي تحول یافته        

بـه عقیـده آنـان، هـیچ ویژگـی شاخـصی بـراي              . است

هاي پس از جنگ دوم جهانی، بارزتر از ارزش         حکومت
خان محمـدي،   (ساالري و قانونمداري نبوده است      مردم

ذر زن از   گـ مرحوم باستانی پاریزي کتاب     ). 182: 1378
را براي نشان دادن چنین وضعیتی برسـاخته         گدار تاریخ 

هـاي بـزرگ زنـان حتـی در عرصـه           و معتقد بـه ظرفیـت     
از این رو، سخت از روایـت قـرآن در          . سیاستمداري است 

ها دفاع  هایی از این دست دولت    باره دولت بلقیس و نمونه    
ــی ــد م ــه ). 182- 179: 1383باســتانی،(کن ــی در مقال براهن
چنین دیدگاهی را دنبـال     » اي بر تاریخ مذکر   تکمله«ي  انتقاد

کرده است و معتقد است تا نظام مردسـاالري و بـه دنبـال              
در جهــان گذشــته و امــروز » شــقاوت مــذکر«آن، ســیطره 

اش را نخواهد یافت و بایـد       حاکم است، زن جایگاه واقعی    
.طرح دیگري انداخت

بر اثـر   در این میان، نباید از محدویت هاي تحمیل شده          
شک، نظام معیشتی   بی. مقتضات زمان و مکان غافل شد     

ــر کــشاورزي ســنتی در گذشــته،   ــی ب ــصادي مبتن و اقت
هاي سنگینی از جهت صـرف انـرژي و زمـان بـر        هزینه

زن کشاورز دیروز به دلیـل      . نهاددوش مردان و زنان می    
نقش همانندي کـه در مـدیریت زنـدگی داشـت، کمتـر       

هـاي  شـت و حتـی بایـسته      آموزي دا فرصتی براي دانش  
زن . توانــست بیــاموزدشــرعی خــود را بــه ســختی مــی

هـاي کـشاورزي، در درون      افزون بـر فعالیـت     ،کشاورز
ــاتی،     ــپزي، لبنی ــد آرد، آش ــون تولی ــایفی چ ــه، وظ خان
ــدگی،    ــسندگی، بافن ــاغی، ری ــداري، دب ــسندگی، دام ری

پزي، دوزندگی و زادن بچـه و مـدیریت خانـه را در    نان
دان ابزار و وسـائل، همزمـان بـر دوش          شرایط فقر و فق   

کوشی و نقش مستقیم زن     اندکی پیشتر، سخت  . کشیدمی
ویـل دورانـت    . مراتـب بیـشتر بـود     در اقتصاد خانـه بـه     

ــسدمــی ــدایی، قــسمت اعظــم  « : نوی در اجتماعــات ابت
ترقیات اقتصادي به دست زنان اتفاق افتاد، نه به دسـت           

مردان دائمـا بـا   هاي متوالی،در آن هنگام که قرن  . مردان
هاي کهن خود به شـکار اشـتغال داشـتند، زن در            طریقه



٩٥/جایگاه علمی زنان در تاریخ نگاري مسلمین 

د و هـزاران هنـر      اداطراف خیمه، زراعـت را ترقـی مـی        
کرد که هر یـک روزي پایـه صـنایع     خانگی را ایجاد می   

)1/42ج:1378دورانت،(» .بسیار مهمی شد
زن شهري نیز اگر پرکاري و رنـج زن کـشاورز را            و اما   

اقتصاد خانواده بود و فاقد امکانـات       نداشت؛ اما شریک    
منـدي از   زن امروز بـه علـت بهـره       . و وسائل زن امروز   

مراتب بیش  دستاوردهاي جهان صنعتی و الکترونیکی به     
از زن دیروز در آسایش اسـت و بـراي تـأمین نیازهـاي        

اش محتاج صرف انرژي و زمـان نیـست؛         عادي روزمره 
و توانــد وقــت بیــشتري بــراي رشــد فکــري پــس مــی

اگر نگوییم که گاهی اوقات، نه از       . اش صرف کند  علمی
.بردپرکاري؛ بلکه از بیکاري نیز رنج می

هاي متفاوت زن و مـرد      نویسنده ضمن توجه به ظرفیت    
هاي ضـروري برخاسـته از ایـن تفـاوت، و           و محدویت 

رانـدگی  توجه به نقش متفاوت عوامل یاد شده در عقب        
هـاي اسـتبدادي و     زنان، نقش تخریبی تفکر و سیاسـت      

مردساالرانه حاکمان و رویکـرد تحقیـر آمیـز عالمـان و          
ایـن بـدان   . دانـد تـر مـی  ادیبان به زن را از همه برجسته      

کـم،   معنی است که حیات اجتماعی امروز زنـان، دسـت         
نخـست، خودبـاوري    : به سه اقدام مهـم وابـسته اسـت        

دادن ناپـذیر آنـان بـراي نـشان      بانوان وکوشش خـستگی   
شـان؛ دوم، احیـاي فکـر       اي پنهان و ناشـناخته    هظرفیت

شناسی اسالمی و نظام حقوق زن، و       دینی در باب انسان   
ساالر دینی و بـه قـول اقبـال         سوم، صیانت از نظام مردم    
تــرین ســیماي اســالم؛ یعنــی الهــوري، توجــه بــه مهــم

).171: 1336اقبال، :نک(حکومت اجتماعی 

نتیجه
بیات تاریخی مسلمین؛   بازتاب تجربه اجتماع زنان در اد     

حتی پس از تهاجم مغوالن و در دوران خلفاي عثمـانی           
هرچنـد از وجـود     . و ممالیک مصر قابـل توجـه اسـت        

هاي نخستین باید قطع امید کرد؛ امـا رد پـاي       نگاريتک
هاي تاریخی و تراجم ها در مجموعه  بخشی از این نگاره   

شـرق اسـالمی بـه مـوازات     . متأخر قابل شناسایی است  
اش، روایتگريِ کم مانندي از این      قش سیاسی و جهانی   ن

هـا، ادبیـات عرفـانی،      نگارينقش ارائه داده  و اکثر تک      
تراجم و رجال و حدیث و سـنن در ایـن اقلـیم تولیـد               

در این روایتگري، اخبـار زنـان نیـز بـه انـدازه             . اندشده
شان، انعکاس یافته است؛ یعنی در ایـن       حضور اجتماعی 

داري میان نقش تاریخی و تاریخ نقش       عنیمنابع رابطه م  
.خوردزنان به چشم می

دهـد کـه جامعـه    مطالعه در احوال شخصی زنان نشان مـی    
هـاي  زنان از دوران بعثت، به همـان میـزان کـه بـه کـانون              

حکمت یا حکومت و یا هـر دو  نزدیکتـر بـوده، فرصـت               
از مدینۀ  . هاي بالقوه داشته است   بیشتري براي ابراز ظرفیت   

گرفته تا دارالسالم عراق و دارالخالفه دمشق و        ) ص(لنبی  ا
هاي شـاخص و تأثیرگـذار   اندلس و مصر، اغلب شخصیت 

.اندهاي حکیمان و حاکمان و عالمان برخاستهاز دودمان
با وجود این، زنان مسلمان تا سده اخیر و تا عصر امـام             
خمینی، نه در عرصـه تولیـد اندیـشه و دانـش و نـه در              

سندگی و تاریخ نگـاري و روایتگـري، نقـش          قلمرو نوی 
تـوان گفـت آنـان بـه علـت          مـی . انـد درخشانی نداشته 

»تحمیلی و ناخواسـته و نیـز نادیـده گرفتـه       » إستضعاف
تاریخ علم  » بزرگترین غایبِ « شان،  شدن جایگاه انسانی  

شک، نادیده گرفتن این جایگـاه و       بی. اندو اندیشه بوده  
به گمـان   . علول عواملی است  نقشی آنان م  کم نقشی یا بی   

پیـشه،  هـاي اسـتبدادي و سـتم      ما، عامل مردساالرانه نظام   
هـا  بینی تحمیلی زنان، آموزه   تحقیر و استضعاف و خودکم    

حقـوق و    ،و ادبیات تحجرآمیز و سـلبی در بـاره منزلـت          
نقش زنان، از تأثیرگذارترین عوامل رشد نایـافتگی زنـان          

ظهـور  « ، عـصر  »مینیعصر امام خ«گفتگو، بی. بوده است 
. اجتماعی و علمی زن مسلمان است» و حضورِ
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نوشتپی
مطهري، در مقدمه ناتمام کتاب مسأله حجاب، با مقایسه          -1

بـدیل زنـان در     گانه زنان، به نقش بی    هاي تاریخی سه  دوران
مجموعـه  مطهري،  : نک(کند  انقالب اسالمی ایران اشاره می    

).372-370: 19، جآثار
27، یکـی از     انسان و سرنوشت  در مقدمه کتاب    مطهري   -2

حقوق ،موضوعِ طرح تحقیق درباره علل انحطاط مسلمین را
او پندار نادرسـت قـشریگران و نیـز         .  داندزن در اسالم می   

دگراندیـشان در بـاره نقـش نظـام حقـوقی زن مــسلمان در      
نظـام حقـوق زن   ماندگی جوامع اسالمی را  در کتـاب عقب

.بررسی کرده است
نــامی اســت کـه نخــستین بــار در  ،عـصر امــام خمینـی  -3

اي در  اولـین سـالگرد درگذشـت         سخنرانی آیت اهللا خامنـه    
به دوران جدید    9)13/3/69(بنیانگذار جمهوري اسالم ایران   

میر احمـد رضـا حـاجتی  در         ). 56: 1382حاجتی،(داده شد 
هـاي فرهنگـی و اجتمـاعی    شاخص عصر امام خمینی  کتاب  

.المللی بررسی کرده استویژه در تراز بیناین عصر را؛ به
یا ایهاالذین آمنوا اسـتجیبواهللا وللرسـول اذا دعـاکم لمـا             -4

ایــد، ســخن خــدا و یحیــیکم؛ اي کــسانی کــه ایمــان آورده
خوانند پیامبرش را بپذیرید، آنگاه که شما را به چیزي فرامی         

).24انفال، آیه( که زندگیتان می بخشد 
دقیـق وژرفاسـت توصیفیوگرافی،نگاري یا مونتک -5
قبیله،مانند خانواده، اجتماعی،  واحدیکیاشخصیکاز

هـاي جنبـه کـه یکـدیگر مـشابه اجتماعیواحدیکیاقشر
هـاي تـاریخی، آن     تک نگـاري  . گیردبرمیدرراآنمختلف

هاي توصیفی و موردي بودند که تـا اوائـل          دسته از یاداشت  
هاي آن پس، تدریجاً در مجموعه    قرن سوم تألیف شده و از       

گویـا شـماري از آنهـا       . انـد بزرگتر گردآوري و تدوین شده    
تـاریخ  هـایی ماننـد    همچنان در دسترس بوده و در مجموعه      

معجـم االدبـاء و     ،    )ق571-499(ابـن عـساکر    مدینه دمشق 
االصـابه فـی تمییـز      و  ) ق626-575(حمـوي    معجم البلدان 

البته، بسیاري از . انددهگزارش ش) ق 852(ابن حجرالصحابه
ــسخه ــا هــمن ــستهــاي آنه ــون در دســت نی ــان . اکن در می

، ابومنذر هشام بن )190متوفی (نگاران، ابوهالل محاربی تک
، هیثم بن عدي )ق207متوفی (، واقدي )ق204متوفی (کلبی 

،  مـدائنی    )ق222(، عبـاس بـن بکّارضَـبی        )ق  207متوفی  (
نگـاري تـاریخی   هرچند تک.اند، پر اثر و پیشاهنگ    )ق225(

هایی نیـز بعـداً   با مدائنی به اوج خود رسید؛ اما تک نگاري
، )ق  234متـوفی   (به دسـت اسـحاق بـن ابـراهیم موصـلی            

.برخی دیگر تألیف شدندو) ق255متوفی (جاحظ 
اي و  تجربه مشترك و وحـدت و تعامـل تـاریخِ پدیـده            -6

، 2و 1تـاریخ    اي  را مایکل استنفورد زیر عنوان      تاریخِ گزاره 
همـواره بـین     ،از نظر او  . به گونه دیگري گوشزد کرده است     

، داد و   1و تحوالت عینیِ تـاریخ       2باورهاي مبتنی بر تاریخ     
ایـن اسـاس، باورهـاي برخاسـته از     بـر . ستد دوسویه است

ســاز رفتارهــاي ماســت و همــین گــزارش تــاریخی، زمینــه
خواهند شد رفتارها، پس از مدتی، به گزارش تاریخی تبدیل 

تبادل تجربـه  الدوام در حال کسب وطور، بشر علیو همین
).36-1384:34استنفورد، :  نک(مشترك است 

و  ،و مـردان و زنـان بـا ایمـان          ،مردان و زنان مسلمان   --7
و مردان ،و مردان و زنان راستگو،مردان و زنان عبادت پیشه

زنان صدقه و مردان و ،و مردان و زنان فروتن،و زنان شکیبا
و  ،دار، و مردان و زنان پاکدامن     و مردان و زنان روزه     ،دهنده

کنند، خـدا بـراي   زنانی که خدا را فراوان یـــاد میمردان و
. آنان آمرزش و پاداشی بزرگ فراهم ساخته است]همه[
،  ذیل همین  200ص   5، ج تفسیر الدرالمنثور سیوطی در    -8

ز منابع حدیثی نقل کـرده  آیه  و در این باره چندین روایت ا 
.است

منزلت اجتماعی زنـان از     «سید علی نقی ایازي در مقاله        -9
هاي مهم ایـن منزلـت در منظـر         ، به مؤلفه  »منظر امام خمینی  

).245-1391:222ایازي،(امام پرداخته است 
هاي بنیـادي دیگـر     احیاي جایگاه اجتماعی زنان از برنامه       - 10

از این رو، گفته شده اسـت کـه در          . پیامبران الهی نیز بوده است    
زمان زرتشت پیامبر نیز زنان از منزلت اجتماعی عالی برخوردار          

اند؛ اما پس از عصر ظهور زرتشت، به تدریج مقام زن تنزل       بوده
ویـژه در میـان ثروتمنـدان، سراسـر         نـشینی؛ بـه   یافت و گوشـه   

).1/306ج: 1378دورانت، (شان را فراگرفتزندگی
فی الجاهلیۀ النعد النساء شیئا، فلما جاء االسالم و کنا « -11

ذکرهنَّ اهللا رأینا لهن بذلک علینا حقا مـن غیـر أن نـدخلهن      
؛  مـسلم    7:46بخـاري، صـحیح، ج    (»...فی شئ من أمورنـا    

).190: 4نیسابوري، ج
رسـول عهدنسائنا على إلىواالنبساطالکالمنتقیکنا -12
فلمـا .القرآنفیناینزّلأنمخافۀ-وسلّمعلیهاهللاصلّى-اهللا

بی (ابن ماجه،(تکلّمناوسلّمعلیهاهللاصلّى-اهللارسولمات



٩٧/جایگاه علمی زنان در تاریخ نگاري مسلمین 

).1632، ح 523/ 1ج:)تا
الناس علىالذيفاألمیرمسؤولوکلکمراعکلکم«-13
و بیتهأهلعلىراعو الرجل رعیتهعنمسؤولو هو راع
مسؤولۀ هیو  زوجهابیتعلىراعیۀو المرأة مسؤولهو

راعفکلّکـم أالمسؤولو هو سیدهمالعلىراعو العبد 
این حدیث ابتدا در منابع اهل سـنت نقـل        » .مسؤولوکلکم

؛  319: 11المـصنف عبـدالرزاق، ج      : شده است، از جمله در    
ــد، ج ــسند احم ــاري، ج2:5م ــحیح بخ ؛ 88،125،ص 3؛ ص
؛ سـنن  13، ص  2؛ سنن ابی داود ج    8،ص  6صحیح مسلم، ج  

. 343،ص  10و صحیح ابن حبـان، ج      124، ص   3، ج ترمذي
هاي اخالق نقلی شیعه در سده هـاي متـأخر          سپس به کتاب  

ــت  ــه اس ــک(راه یافت ــراس  : ن ــی ف ــن اب ؛ 6/ 1ج: 1410،اب
تــاریخ مــذکر، علــل تــشتت -14) 1/158ج: 1412دیلمــی،

،  کتابی است از رضا براهنی کـه بارهـا، از            فرهنگ در ایران  
. منتشر شده است1363و 1358هاي جمله در سال

بـدیل زنـان در انقـالب اسـالمی و پـس از             جایگاه بی  -15
نظیري در اختیار آنـان     هاي کم استقرار نظام اسالمی، فرصت   

نهاده و به دست آنان آثار علمـی فـراوان و  ارزشـمندي در              
در این  . مقاله یا کتاب  تولید شده است       ،شکل محصول فنی  

توسط مرکـز امـور   » زن ایرانیدایره المعارف   «تدوین   میان،  
همکـاري بنیـاد    مشارکت زنـان ریاسـت جمهـوري کـه بـا          

تـرین  به طبع رسیده، مهم82در سال   دانشنامه بزرگ فارسی  
ایـن  . است که توسط این نهاد دولتی منتشر شده است         ياثر

صفحه، مشتمل بر دوهزار مدخل از اصطالحات، 918اثر در 
.استشریات و اسناد زنانههاي امکنه، اشخاص، نهادها، ننام

ان مـی  حضور پررنگ نویسندگان زن در تألیف این اثـر نـش   
که تدوین کنندگان به استفاده از توان تخصـصی زنـان،     دهد

، هرچنـد کاسـتی هـاي آن را نیـز           انـد اهتمامی خاص داشته  
تا جـایی کـه   .)ش1383زیبائی نژاد، (توان نایده گرفت  نمی

، ا ألف عن المرأة واألسرة    معجم م آگاهیم، کتاب پنج جلدي     
هـاي  تـرین کتـاب شناسـی     نوشته ام علی مشکور، از جـامع      

بخـشی از ایـن     . موجود در موضوع مطالعـات زنـان اسـت        
. اندمطالعات، به دست زنان تدوین یافته

بـا عنـوان    العقـد الفریـد   مجموعه اخبار زنان در کتاب       -16
       هنّـا تهیـه و     اخبارالنساء فی العقد الفرید به دست عبداالمیر م

.تدوین شده است

-در این جستجو، از نـرم افـزار کتابخانـه اهـل بیـت               -17
.امبهره گرفته-علیهم السالم

کتاب دیگري با همین عنوان از سید محمد علی کـشاورز            - 18
گویا این کتاب مدتی پس از کتاب       . صدر به چاپ رسیده است    

یز با عنـوان  کتابی ن. خانم پروین شکیبا تولید و چاپ شده است  
نوشـته   از رابعه تـا پـروین،      1گلهایی از گلستان شعرفارسی، ج    

.حشمت اهللا ریاضی به چاپ رسیده است
خطیب بغدادي معاصر ابونُعیم، نیز در تاریخ بغداد تنها بـه            - 19

این در صورتی   . شخصیت زن  پرداخته است      30ترجمه حدود 
قبـل  سـال 200، بیش از )230متوفی (است که محمد بن سعد    

نفر از زنان صحابه و تابعین و اتبـاع  600در همین شهر، بالغ بر   
بـا  . ویژه زنان مدینه را فهرست و گزارش کرده است        تابعین؛  به  

ماندگی جامعه زنان در مرکز   توان به پدیده  عقب    این مقایسه می  
.خالفت اسالمی تاحدي واقف شد

اصــطالحی اســت  از »  Bli cracy /بلــی کراســی«-20
phallo«حوم باستانی پـاریزي  کـه در برابـر اصـطالح     مر

cracy / داري=احلیل کراسیگویا . به کار برده است   » مردم
قبل از ایشان، اصطالح دوم را برخی از نویـسندگان مغـرب            

در هـر حـال،     ). 7: 1360براهنـی، : نـک (انـد   زمین به کار بـرده    
دینوسیله باستانی این اصطالح را از بلقیس، ملکه سبأ  گرفته و ب           

به سبک و روش پسندیده حکمرانی زنان در برابر روش ناپسند           
باستانی ضمن اظهـار برائـت   . حکمرانی مردان اشاره کرده است   

هاي رایج فمینیستی، بر این باور است کـه مـردان در            از گرایش 
نمایشگاه تاریخ سیاسی خود، تابلو قابل دفاعی از خود برجـاي           

انـد  اشنه شهوت و شکم خود چرخیده     آنان غالبا بر پ   .اندنگذاشته
).254- 1382:249باستانی پاریزي: نک(

دهد که نرخ رشد سواد در جامعه از        مطالعات نشان می  -21
رسـیده   1383در سـال    /. 85به حـدود     1355در سال   /. 30

نـرخ رشـد جمعیـت دانـشجویان پذیرفتـه شــده در      . اسـت 
ها به بـاالي    هو در برخی رشت   /. 60به باالي   /. 30دانشگاه از   

).83-82: 4،ج1387کالنتري، (رسیده است / 70
، تأسـیس دفتـر     1387تأسیس رشته گرایش مطالعات زنان از     

، تأسـیس جامعـه الزهـراء و حـوزه          1377مطالعات زنان در    
به دستور امام راحـل و رشـد       1363علیمه خواهران از سال     

6700درصدي استقبال و پذیرش طالب خـانم از       100باالي  
، تشکیل بـسیج    1387تا   1384در بازه زمانی      13600به   نفر
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و رشد آمار     1358گیري بسیج در    خواهران همزمان با شکل   
میلیون نفر در قالـب صـدها پایگـاه و           5بسیجیان خواهر تا    

ــان در ســتاد مقاومــت وگــردان هــاي الزهــراء و فعالیــت آن
هــاي هــاي پژوهــشی و آموزشــی از دیگــر شــاخصحــوزه

ی زنان در جامعه ایران پـس از انقـالب بـه            رشدیافتگی نسب 
). 98-96: همان( شمار می رود

هاي منتـشر شـده توسـط زنـان نویـسنده در سـال            تعداد کتاب 
پنج برابر افـزایش     ،1376عنوان، نسبت به سال      5378با   ،1386

نفـر   1386،3643تعداد زنان مؤلف در سـال        .دهدرا نشان می  
: همـان (لفان کـشور اسـت    کل مؤ /. 16گزارش شده که بیش از      

تعداد زنان صاحب امتیاز ومدیرمسؤول مطبوعات داخلی       ). 104
اسـت   78- 1375هـاي   نفر در سال   91به   1366نفر سال    12از  
هـاي  تعداد اعضاي هیأت علمی زن در دانـشگاه       ). 105: همان(

بـه   1378نفـر در سـال       1887دولتی وابسته به وزارت علوم از       
). 220: همـان ( زایش یافتـه اسـت  افـ  1384نفر در سال     5608

ــر از  ــشجویان دخت ــداد دان ــر در ســال 49085تع ــه 1365نف ب
18رســیده کــه افــزایش حــدود 1385نفــر در ســال 888799

بـر ایـن ارقـام بایـد        ) 216: همـان ( دهـد برابري را نـشان مـی     
از 93در سـال   . هاي زنان در کنکور سالیانه را نیز افـزود        برترین

ــان  ــدگ36میـ ــر برگزیـ ــور نفـ ــد 18ان کنکـ ــر زن بودنـ نفـ
)http://www.irna.ir/fa/News/81267886    (

ویل دورانت موضع آیـین بـودایی در بـاره زن را بـه                -22
داند و معتقد است که  رهبران هـر         مواضع مسیح همانند می   

دو آیــــین از حــــضور زنــــان  در جامعــــه ناراحــــت  
در تاریخ مـسیحیت فقـط     ). 340/ 1ج: 1378دورانت،(بودند

یک خانم به نام هیپاتیا، فیلـسوف نوافالطـونی اسـکندرانی           
خورد که سرنوشت دردناك اعدام به چشم می  ) م415متوفی(

و مثله شدن پیکرش درس عبـرت همیـشگی بـراي جامعـه             
گاه قـدم در    هاي میانی شد تا آنان هیچ     زنان مسیحی در سده   

:1393داودي،: نـک (منطقه ممنوعـه عقـل و فلـسفه ننهنـد           
ــسه). 187-198 ــل از انقــالب فران ) م1799-1789(آري، قب

حتی یک زن نویسنده بزرگ در سراسر تاریخ غرب به چشم 
)12: 1360براهنی، (خوردنمی
زنان هند ماننـد خواهرانـشان      «:ویل دورانت می نویسد    -23

در اروپا و امریکاي پیش از زمان ما، در صورتی از آمـوزش      
اده و اصیل باشـند یـا       شدند که یا بانوي بزرگز    برخوردار می 

مهابهاراتا آموزش وداها را براي زن به منزلـه         . روسپی معابد 
).1/379ج: دورانت(دانستوجود آشوب درقلمرو او می

ابن عبدالبر قرطبی با سـند پیوسـته از مـسلم بـن شـهاب               -24
العلـم ذکـر    «: کند که گفتـه اسـت     ق نقل می  124زهري، متوفی   

ابن ). 83: م2000ابن عبدالبر، (» تهمیحبه ذکورة الرجال یکره أَنوث    
) ع ( الحدید همین مفهوم را در حدیث غیرمستندي به علـی         ابی

).267/ 20:ق1404ابن ابی الحدید،( دهدنیز نسبت می
قهرمانـه بـه معنـاي قـوت و     برخی بر این باورنـد کـه     -25

. نیـست   ،که در لغت فارسی ترجمه شده اسـت         توانمندي
بی است که از فارسی اخذ شده و به   این تعبیر، یک تعبیر عر    

پـردازد؛  به امـور مـی     اکسی که مباشرت  به معنی   طور خالصه   
زن را مباشر همه جانبه در امـور         معنی حدیث این است که    

زندگی خود ندانید و گمان نکنید که شما بـر آنهـا ریاسـت              
و تمام کارهاي خانه و اطفال را به عامل مشخصی به            ،دارید

تعامل حقیقی و درست این اسـت کـه   . یدنکننام زن واگذار    
اسالم به مردان تکلیف . باید طبیعت زنان در نظر گرفته شود      

مثل گل برخـورد     »داخل خانواده «کرده است که با زنان در       
هاي سیاسی،  ربطی به ساحت   بنابر این، مفهوم قهرمانه   . کنند

موسوي پور و منتظري،    : نک(تحصیل علم ندارد  و اجتماعی،
1392 :111-125.(

منابع
کتابهاي فارسی-الف

گـذر زن   ). م2003/ش1382.(باستانی پاریزي، ابراهیم  -
.نشرکیانا: ، تهراناز گدار تاریخ

، احیاي فکري دینـی در اسـالم      ). 1336.(اقبال، محمد -
.بی نا: ترجمه احمد آرام، تهران

، پژوهـی تاریخدرآمدي بر   ). 1384. (استنفورد، مایکل -
.سمت: دقی، تهرانترجمه مسعود صا

تــدوین ،صــحیفه نــور ).1370(.روح اهللاخمینــی،-
سازمان چـاپ و    : سازمان مدارك انقالب اسالمی، تهران    

.انتشارات ارشاد
دیخورشدختر؛ایپاتیهکتاب.)1393(.، بهرنگ يداود-

.انتشارات راز نهان: ، تهراننیزمفرزند
ــام جیمــز- ــت، ویلی ــاریخ تمــدن.)ش1378.(دوران ، ت
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انتـشارات علمـی و   : جمه احمد آرام و دیگران، تهران  تر
.فرهنگی

هایی از گلستان شعر    گل).1381.(حشمت اهللا ،ریاضی-
.نابی: ، تهرانحشمت اهللا ریاضی،فارسی

، مبانی و تاریخ تحول اجتهاد    ). 1384.(حسینعزیزي،-
.بوستان کتاب: قم
ه درآمد، مروري بـر کارنامـ     ). 1387.(کالنتري، ابراهیم -

: ، تهـران  4، ج ساله نظـام جمهـوري اسـالمی ایـران        سی
.انتشارات دانشگاه تهران

احـوال دررسـاله هشت).1390(.زیانگکراچی، روح -
مطالعــاتوی انــسانعلــومپژوهــشگاه: تهــران،زنــان
.یفرهنگ

: ، تهـران 1ج، مجموعه آثار). 1383. (مطهري، مرتضی -
.انتشارات صدرا

: ، تهران19ج   جموعه آثار، م ).1383. (-----------
.انتشارات صدرا

هاي عربیکتاب: ب
تنبیه الخواطر و تنزیـه  ). ق1410.(امورابن ابی فراس،  -

. مکتبه فقیه: ، قمالنواظر
: ، قـم  شـرح نهـج البالغـه     ). ق1404.(ابن ابی الحدید  -

).افست(منشورات مکتبۀ آیۀ اهللا مرعشی نجفی
، الصحیح). ق1414(.ابوحاتم محمد بستی   ابن حبان، -

ترتیب و تألیف علی بن بلبان، تحقیق شعیب االرنـؤوط،   
.مؤسسۀ الرساله: جابی
،فـی تمییـز الـصحابه      االصـابه ).ق1415.(ابن حجـر  -

.دارالکتب العلمیه: بیروت
دار : بیــروتتهــذیب التهــذیب،). ق 1404(.-------

.الفکر
ادر، دارصـ : ، بیروت المسند). بی تا . (احمد ابن حنبل، -

.نابی
مقدمـه دیـوان    ). ق1408.(ابن خلـدون، عبـدالرحمن    -

.دارالفکر: ، تحقیق خلیل شحادة، بیروتالمبتدأ والخبر

، الطبقـات الکبـري   ). بی تا (.ابن سعد، ابوعبداهللا محمد   -
.دارصادر: تقدیم و تحقیق احسان عباس، بیروت

الشواعر االتـی    ).تابی.(فخرالدین بن مظفر  ابن طراح،   -
.شهد بشعرهنَّیست

، عقدالفریـد ال). ق1404.(ابن عبد ربه،احمدبن محمـد    -
.دارالکتب العلمیه: تحقیق مفید محمد قمیحه، بیروت

، عیـون االخبـار   ). ق1424(.قتیبه، عبداهللا بن مسلم   ابن-
: شرح و ضبط و تعلیـق یوسـف علـی طویـل، بیـروت             

. دارالکتب العلمیه
ـ . (ماجه، محمد بن یزیـد قزوینـی      ابن- ، الـسنن ). تـا یب

.دارالفکر للطباعۀ: تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت
ترجمـه  ،الفهرست).1381.(ندیم، محمدبن اسحاق  ابن-

.انتشارات اساطیر: و تحشیه رضا تجدد، تهران
). ق1410.(، ســلیمان بــن اشــعث سجــستانیداودوابــ-

دارالفکـر  : ، تحقیق سـعید محمـد لحـام، بیـروت         السنن
.شرللطباعه و الن

، بـی   اضواء السنه المحمدیه  ).ق1383.(محمد ابوریه،-
.نشر البطحاء. جا
، طبقـات الحنابلـه   ).بی تـا  .(ابویعلی، ابوالحسن محمد  -

.دارالمعرفه: بیروت
؛ جـامع   ابـن عبـدالبرقرطبی   ). م2000.(أبوعمر یوسف -

، تحقیـق مـسعد عبدالمجیـد محمـد        بیان العلم و فـضله    
.العلمیهدارالکتب: بیروت،السعدي

ــسین  - ــن الح ــی ب ــوالفرج عل ــفهانی، اب ). ق1415.(اص
.احیاء التراث العربی: بیروت،االغانی

ـ ا). ق1401. (محمـد بـن اسـماعیل     بخاري،  - ، صحیحل
.دارالفکر للطباعه و النشر: بیروت

: ، بیـروت  دوله النساء ).ق1424.(، عبدالرحمن برقوقی-
.دار ابن حزم

هدایۀ العـارفین فـی     ). تابی  .(بغدادي و اسماعیل پاشا   -
دار احیـاء   :  ، بیـروت  آثـا المـصنفین   اسماء المـؤلفین و   

).افست(التراث العربی
ایـضاح  ).بـی تـا   .(و اسماعیل پاشا  -------------
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تحقیــق و ،ل علــی کــشف الظنــونذیالمکنــون فــی الــ
: تصحیح محمد شرف الـدین و رفعـت بیلگـه، بیـروت           

).افست(داراحیاء التراث العربی
الجـامع  /الـسنن ). ق1403.(محمـدبن عیـسی    ذي،ترم-

دارالفکر : ، تحقیق عبدالفتاح عبداللطیف، بیروت    الصحیح
. للطباعۀ و النشر

الذریعـه الـی تـصانیف      ). ق1403.(تهرانی، آقا بـزرگ   -
.داراالضواء: ، بیروتالشیعه

کـشف   الکاتـب،   . )بی تـا  .(چلبی، مصطفی بن عبداهللا   -
قـدیم آیـت اهللا مرعـشی       عن العلوم و الفنـون، ت     الظنون

).افست(دار احیاء التراث العربی: نجفی، بیروت
ارشاد االریب  (معجم االدباء  ).ق1400.(یاقوتحموي،-

.دارالفکر للطباعه والنشر: ، بیروت)الی معرفه االدیب
تـاریخ  ).ق1417.(احمـد بـن علـی      ،بغـدادي  خطیب-

.درالکتب العلمیه: ، بیروتبغداد
معجــم رجــال ). تــابــی.(ســويخــویی، ابوالقاســم مو-

.جا، بیو طبقات الرواةالحدیث
ارشاد القلـوب الـی     ). 1412.(دیلمی، حسن بن محمد   -

.الشریف الرضی: ، قمالصواب
، عیـون االخبـار   ). م2003.(عبداهللا بن مـسلم    دینوري،-

.دارالکتب العلمیه: بیروت
دارالعلم : بیروت،  االعالم).م1980(.زرکلی، خیرالدین -

.یینللمال
ــبحانی،- ــرس ــاء ).ق1418.(جعف ــات الفقه ــمطبق : ، ق

. مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت
طبقات ). بی تا (.سبکی،تاج الدین عبدالوهاب بن علی    -

، تحقیـق محمـد محمـود الطنــاحی و    الکبـري الـشافعیه 
.دار احیاء الکتب العربیه: عبدالفتاح محمد الحلو، بیروت

الــضوء ). ق1412(.ســخاوي، شــمس الــدین محمــد-
.دارالجیل: ، بیروتالهل القرن التاسعالالمع

معجم المطبوعـات العربیـه     . )ق1410.(سرکیس، الیان -
منشورات مکتبـۀ   : تقدیم احمد پاشا تیمور، قم     ،والمعربه

.آیت اهللا مرعشی
دیـن و   ). 1384. (سعداوي، نوال، و هبه رئوف عـزت      -

اپ و نشر   شرکت چ : ترجمه زاهد ویسی، تهران    ،اخالق
.المللبین

: ، قـم  الـدرالمنثور ).ق1404. (، جـالل الـدین    سیوطی-
.کتاب خانه آیت اهللا مرعشی نجفی

نزهـۀ الجلـساء فـی      ).بی تـا  (.----------------
. مکتب القرآن: ، القاهرهاشعار النساء

ــدالرزاق- ــا. (صــنعانی، عب ــی ت ــق المــصنف). ب ، تحقی
.بی نا: جاعبدالرحمن االعظمی، بی

ــایی،- ــسین طباطب ــد ح ــزان). 1374. (محم ، 2ج، المی
.دفتر انتشارات  اسالمی: قمترجمه موسوي همدانی، 

تــاریخ االمــم و ). ق1403.(طبــري، محمــدبن جریــر-
.مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات: ، بیروتالملوك

المنتخب من ذیـل    ،  )ق1358. (طبري، محمدبن جریر  -
.مؤسسۀ االعلمی للمطبوعات: ، بیروتالمذیل

طبقـات  ). م2010. (ابن ابی یعلی، محمد بـن محمـد       -
.دارالمعرفه: ، بیروتالحنابله

، تحقیـق   الفهرست).ق1417.(طوسی، محمدبن حسن  -
.مؤسسه نشرالفقاهۀ: جواد قیومی، قم

إنبـاه الـرواه علـی      . )ق1424.(قفطی، علی بن یوسف   -
.المکتبه العصریه: ، بیروتانباء النحاه

: بیـروت ،معجـم المـؤلفین  ).بی تا (. کحاله، عمر رضا  -
.مکتبۀالمثنی

معجم ما ألف عن المـرأة      ). ق1434(.مشکور، ام علی  -
.ۀدارالزهراء الثقاف:، قمواألسرة

أخبـار النـساء فـی کتـاب        ). ق1413.(مهنا، عبـداالمیر  -
.مؤسسۀ الکتب الثقافیه: بیروت،األغانی

ــی- ــی،احمدبن عل ــماء .)ق1416.(نجاش ــت أس فهرس
.مؤسسۀ النشر االسالمی: قم،لشیعهاصنفی م
نید،زن). 1384(.عزترئوفهبهوي  السعداونوال-
شـرکت چـاپ و   : ترجمه زاهد ویسی،  تهران    ،اخالقو

. نشر بین الملل
: ، بیروت الصحیح). بی تا (.، مسلم بن حجاج   نیسابوري-

.دارالفکر



١٠١/جایگاه علمی زنان در تاریخ نگاري مسلمین 

مقاالت-ج
نقـش هبی  سنتکردیروی  میپارادانقد«). 1391.( یاله-

.164ی اپیپشماره،حوزهمجله،»مسلمانزنی اجتماع
منزلت اجتماعی زنان   « ). 1391(.سید علی نقی  ایازي،-

-222، ص   64، ش   مجلـه حـوزه   ،  »از منظر امام خمینی   
245.

، »تـاریخ مـذکر   اي بـر  تکملـه « ).1360.(رضا براهنی،-
.27ش ،مجله آرش

ــدر و الدن  - ــستی، حیــ ــوب بــ ــانعلی زاده چــ جــ
موقعیت و نقش زنان مسلمان در علم،       «.)1393(.ريرهب

ــرب   ــران و غ ــاریخی ای ــسه ت ــعه  »مقای ــصلنامه توس ف
.2، ش8دوره اجتماعی،

: ، قم عصر امام خمینی  ،  )1382.(حاجتی، میراحمدرضا -
.مؤسسه بوستان کتاب، چاپ ششم

عوامـل افـول    فهم علـل و   «). 1386(.حسنحضرتی،-
، بازتـاب اندیـشه    مجلـه ،»جایگاه زن در ایران اسـالمی     

.93ش ، 1386
بـه ي  انتقـاد ی  نگـاه «). 9-1388.(يبهادر،يخلعتبر-

تـا انیـ طاهرازی  فارسکهنمتوندری  رانیازنگاهیجا
.12ش،مشکوة،»انیخوارزمشاه

تفکرات نظري پیرامون   «). 1378.(کریمخان محمدي، -

مجلـه علـوم   »تنـزل جایگـاه زنـان در جوامـع اسـالمی     
.7ش ،)ع(باقرالعلوم سیاسی دانشگاه

مجلـه  » دائره المعارف زن ایران   «).1383(.زیبایی نژاد -
. 5، ش حورا

وزن«.)1387.(گـران یدسجادي، سـید علیمحمـد و  -
.57، ششناختمجله،»هبوط

، »طبقـات النـساء     « ). 1400.(سید االهـل، عبـدالعزیز    -
.50، ص 1، ش منبر االسالم

.دآبـادي و دیگـران    حسین؛ سید اصغر محمو   عزیزي،-
عالقۀ المصادر المکتوبـه بالروایـات الـشفویه،        ). 1389(

.3،ش17دوره
سـید سـعید رضـا       و سید محمد حسین   موسوي پور، -

بررسی واژه قهرمانـه در کـالم امـام         « ).1391.(منتظري
.63ش فصلنامه علمی و پژوهشی علوم حدیث،، »علی

نگـاه درزنتطبیقـى بررسى«).1380(.مبلغي  موسو-
ي هاپژوهشفصلنامه،»فمینیسمواسالمادیان؛جاهلیت

.27،ش یقرآن
مجلـه  ،»مـذکر خیتاربهی  پاسخ«).1360.(رانیگلی، ا -

.27،ش1360،آرش
.
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