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چکیده

ایــن پژوهــش بــا روش توصیفــی ـ تحلیلــی درصــدد پاســخ بــه ایــن پرســش اســت کــه زنــان 

شــیعه ی قــرن چهــارم هجــری، یعنــی دوران طالیــی اســالم، چــه نقشــی درگســترش علــوِم فرهنــِگ 

تمــّدن اســالمی داشــته اند. از آن جــا کــه فرهنگ ســازی محــدود بــه قشــر خاصــی نیســت، زنــان بــه 

عنــوان نیمــی از اجتمــاع، در ایجــاد آن نقش آفریــن هســتند. بانــوان بــا توجــه بــه جایــگاه تربیتــی 

ــی و سياســيی  ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــون علم ــاد گوناگ ــی ابع ــش و آموزه هــای تشــّیع در تمام خوی

ــواره در  ــرk، هم ــد از پيامب ــی اســالم راســتين بع ــده و تجّل ــه دهن ــوان ادام ــه عن ــخ شــيعه، ب تاري

ــي  ــته و در برخ ــر داش ــش مؤث ــيعی نق ــگ ش ــاعه ی فرهن ــالمی و اش ــوم اس ــق عل ــت و تعمي تثبي

مراحــل سرنوشت ســاز شــدند. ســده ی چهــارم هجــری ـ کــه هــم زمــان باحکومت هــای شــیعی، از 

جملــه: آل بویــه، فاطمیــان و حمدانیــان و هــم دوره بــا خالفــت اهــل ســنت درحکومــت عباســیان 

بــود ـ فعاليت هــای گســترده ی مثبــِت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بانــوان شــیعه در گســترش علــوم 

ــی،  ــی، سیاس ــای علم ــرن در عرصه ه ــن ق ــان ای ــش زن ــن نق ــتیم. مهم تری ــاهد هس ــالمی را ش اس

ــت. ــوده اس ــدد ب ــای متع ــیوه ها و قالب ه ــه ش ــی و ب ــی فرهنگ اجتماع

ــوم اســالمی، گســترش، فرهنــگ، تمــّدن  ــوان، ســده چهــارم هجــری، قــرآن، عل واژگان کلیــدی: بان
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مقدمه

بــا ظهــور اســالم، شــخصیت زن و جایــگاه او ارتقــا و تغییــرات بنیادیــن پیــدا کــرد، که در مقایســه 

میــان شــرایط قبــل و بعــد از اســالم و نيــز مطالعــه ی جايــگاه ایشــان در ملــل و اديــان دیگــر، قابــل 

درک اســت. آیــات متعــدد قــرآن کریــم، جایــگاه بــا عظمــت زن را در نظــام خلقــت از منظــر دیــن 

ــذى َخَلَقُكــْم مــْن َنْفــٍس واِحــَدٍة  ُكــُم الَّ ُقــوا َربَّ ــاُس اتَّ هاالنَّ اســالم بیــان مــی دارد. از جملــه آیــه: »يــا َايُّ

ــثَّ مْنُهمــا رجــااًل َكثيــرًا َو ِنســاًء« )نســاء:1(. مذهــب تشــّیع بــرای بانــوان  ــَق مْنهــا َزْوَجهــا َوَب َو َخَل

جایــگاه ویــژه قائــل بــوده و ایــن جایــگاه را بــا در نظــر گرفتــن نقش هــای متعــدِد پیــدا و پنهــان 

ایشــان در زندگــی فــردی و اجتماعــی ارتقــا داده اســت. ایــن منزلــت در مذهــب تشــّیع، موجــب 

گشــته بانــوان را در تغییــر سرنوشــت خــود و بشــریت مؤثــر دانســته و ایشــان را در ایــن امــر تمدنــی 

نیــز ســهيم و مســئول بداننــد. از ایــن رو در مقاطــع گوناگــون و در قــرون متمــادی شــاهدیم، بانــوان 

 bدر عرصه هــای مختلــف رشــد کرده انــد. ایــن مســئله بــا تمســک بــه ســیره ی عملــی اهــل بیــت

همچــون حضــرت زهــراh و حضــرت زینــبh، در واالتریــن مراتــب تفکــر توحیــدی ارتقــا یافتــه و 

در بحرانی تریــن لحظــات تاریــخ بشــریت جلــوه نمــوده اســت، بــه گونــه ای کــه نــه تنهــا بــرای زمــان 

ــی تشــيع توســط  ــا و گســترش فرهنــگ تمّدن ــز شــاهد احی ــف نی ایشــان، بلکــه در قرن هــای مختل

بانــوان بســیاری هســتیم. بانــوان در عرصه هــای گوناگــون علمــی، اجتماعــی، فرهنگــی، سیاســی و... 

ــته اند. از  ــاركت داش ــوس مش ــاًل محس ــورت کام ــه ص ــالمی ب ــّدن اس ــگ و تم ــترش فرهن در راه گس

ــورا  ــام عاش ــوان در قي ــور بان ــه حض ــوان ب ــیع، می ت ــب تش ــوان مکت ــی بان ــای اوج نقش آفرين قله ه

و ابــالغ پيــام انقــالب امــام حســينj، برگــزاری عــزاداری ائمــهb در ســایر عصرهــا و دیگــر مــوارد 

اشــاره نمــود، کــه از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در بصیرت بخشــی و نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن 

اســالمی و شــیعی، محســوب می شــود. 

ســده ی چهــارم هجــری )شــامل دهه هــای 310 تــا 390( بــه عنــوان یکــی از طالیی تریــن مقاطــع 

ــی  ــری و فرهنگ ــی، فک ــد علم ــف رش ــای مختل ــری در زمینه ه ــای اوج جلوه گ ــخ و از دوران ه تاری

تمــّدن اســالمی بــه شــمار مــی رود. بررســی تاریخــی حکومت هــای حاضــر در قــرن چهــارم، حکایــت 

ــترش  ــش را در گس ــن نق ــه مهم تری ــرن دارد ک ــن ق ــیعی در ای ــزرگ ش ــای ب ــیس دولت ه از تأس

ــر،  ــر شــیعه دارا می باشــد )کرم ــودن مظاه ــان نم ــژه نه ــه وی ــّدن اســالمی، ب ــگ و تم ــوم، فرهن عل

ــی،  ــف علم ــای مخلت ــرن در زمینه ه ــن ق ــددی در ای ــوان متع ــن، 1383، 156(. بان 1375، 29 ؛ کاه

فرهنگــی، سیاســی، اجتماعــی و... بــه تــالش و فعالیــت مؤثــر و مانــدگاری پرداخته انــد، امــا بنابــر 
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ــه ی گوناگــون، بســیاری از ایــن تالش هــا ثبــت و ضبــط نشــده و موجــب عــدم دسترســی مــا  ادل

بــه تمامــی تالش هــا و زحمــات ایــن بانــوان فّعــال در قرن هــای مختلــف از جملــه ســده ی چهــارم 

گشــته اســت.

پیشینه تحقیق

ــه  ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــاص داده ان ــود اختص ــه خ ــه را ب ــره ی جامع ــی از پیک ــش مهم ــوان بخ بان

نقش هــا و تأثیــرات بســیار آن هــا را در طــول تاریــخ بشــرّیت نمی تــوان نادیــده گرفــت. از ایــن رو 

فعالیت هــای زنــان همــواره مــورد توجــه خــاص اندیشــمندان و محققــان در قــرون گوناگــون بــوده 

اســت. از جملــه تحقیقــات در ایــن زمینــه عبارتنــد از:

ــه  ــا ب ــا(، تنه ــی )بی ت ــی مدرس ــد تق ــته محم ــالمی نوش ــّدن اس ــای تم ــول و پایه ه ــاب اص کت

ــه اســت. ــّدن اســالمی پرداخت بررســی اصــول اساســی تم

کتــاب تمــّدن اســالمی در قــرن چهــارم هجــری، یــا رنســانس اســالمی، نوشــته آدام متــز )1362( 

مفهــوم تمــّدن اســالمی و یــا همــان رنســانس اســالمی را مــورد بررســی قــرار داده اســت.

مقالــه خدمــات مســلمانان بــه علــوم در رنســانس اســالمی )برگرفتــه از طــرح پژوهشــی تمــّدن 

اســالمی در مواجهــه بــا مغــرب زمیــن(، نوشــته مســعود صدقــی، نشــریه مطالعــات علــوم انســانی 

ــا پانزدهــم میــالدی  ــه ت ــه بررســی خدمــات علمــی و فرهنگــی مســلمانان بیــن ســده ن )1385(، ب

پرداختــه اســت.

مقالــه نقــش زنــان در بیــداری اســالمی، نوشــته فاطمــه وکیــل کنیــز، مجلــه تحليل هــای سياســی 

ــه  ــالمی پرداخت ــداری اس ــترش بی ــخ در گس ــول تاری ــوان در ط ــر بان ــای مؤث ــه فعالیت ه )1391(، ب

اســت.

مقالــه نقــش زن در گــذر تاریــخ )نقــش زن قبــل از ظهــور اســالم نقــش زن بعــد از ورود اســالم(، 

نوشــته فهیمــه زهرایــی، مجلــه دانــش معرفــت )1395(، در ایــن نوشــتار ضمــن بیــان آیاتــی دربــاره 

زن و ارزش و اهمیــت او، بــه جایــگاه زن در طــول تاریــخ کــه بــه دو دوره قبــل از اســالم یعنــی دوره 

جاهلیــت و بعــد از اســالم تقســیم می شــود، پرداختــه شــده اســت.

مقالــه نقــش آفرینــی بانــوان شــیعه در گســترش علــوم اســالمی بعــد از انقــالب اســالمی، نوشــته 

ــان شــیعه در بعــد از انقــالب اســالمی  ــه فعالیت هــای زن ــداری )1399(، ب ــه بی ــم توانایــی، مجل مری

پرداختــه اســت.

مقالــه: بررســی نقــش زنــان در عصــر صفــوی، نوشــته رضــا بیطرفــان، ســایت راســخون )1392(، 
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بــه نقش هــای مختلــف بانــوان در عصــر صفــوی اشــاره داشــته اســت.

ــش  ــق و پژوه ــخص تحقی ــور مش ــه ط ــه ب ــته ای ک ــا نوش ــر. ام ــمار دیگ ــته های بی ش و نگاش

ــوان را در  ــی بان ــرد تمّدن ــا رویک ــی و... ب ــی، اجتماع ــی، سیاس ــی، فرهنگ ــدد علم ــای متع فعالیت ه

قــرن چهــارم هجــری مــورد بررســی قــرار دهــد، یافــت نشــد. امــا ایــن تحقیــق بــه منظــور تبییــن 

ــّدن  ــارف اســالمی و نشــر تم ــوم و مع ــارم هجــری، در گســترش عل ــوان ســده چه ــر نقــش بان بهت

شــیعی، ابتــدا فضایــی از ســه حکومــت مســتقر در ایــن قــرن را تشــریح نمــوده اســت، تــا از رهگــذر 

ــردد. ــر و بیشــتر آشــکار گ ــوان بهت ــر بان ــگاه و فعالیت هــای مؤث ــن تبییــن، جای ای

1. بسترهای حکمرانی سده چهارم

ــه  ــت ک ــی اس ــالم، لقب ــان اس ــّدن جه ــگ و تم ــش، فرهن ــش، پژوه ــم و دان ــن عل ــر زّری عص

اندشــیمندان بــزرگ بــرای ســده ی چهــارم هجــری در نظــر گرفته انــد. چــرا کــه در ایــن عصــر، علــوم 

ــی  ــا حکمران ــان ب ــرن، هم زم ــن ق ــر ای ــم ب ــت. فضــای حاک ــون بســیاری نشــر و گســترش یاف و فن

ســه حکومــت اســالمی آل بویــه، فاطمیــان، حمدانیــان و عباســیان، بــوده اســت )ابــن جــوزی، 1412 

.)150 ،ج14، 

اولیــن حکومــت اســالمِی حاکــم در ایــن عصــر، حکومــت آل بویــه شــیعی اســت کــه در فاصلــه 

ــان  ــد. آن ــی کردن ــراق و شــام فرمانروای ــران، ع ــر بخــش بزرگــی از ای ــا 448 ب ــن ســال های322 ت بی

تــالش و اهتمــام بســیاری در رشــد، تقویــت و رونــق علــوم و معــارف امامیــه داشــته اند )ابــن اثیــر، 

ــکوفایی  ــت و ش ــه، عظم ــام گرفت ــز ن ــالمی« نی ــانس اس ــه که»رنس ــر آل بوی 1989، ج5، 331(. عص

ــوم اســالمی را در پــی داشــته اســت )ایــوب،1997 ،169؛ امیــن، 2002 ،ج16، 334(.  فرهنــگ و عل

بــا بــه قــدرت رســیدن حکومــت آل بویــه، فعالیت هــای گســترده ی ایشــان در نشــر و اشــاعه ی 

علمــی ـ فرهنگــی اســالم نمایــان شــد. حکومــت آل بویــه در قالــب فعالیت هــای مختلــف، درصــدد 

ــه  ــد، ب ــزی نمای ــّدن اســالمی شــیعی را پایه ری ــگ و تم ــر اســاس فرهن ــا پایه هــای علمــی ب ــود ت ب

گونــه ای کــه تمامــی ابعــاد محتوایــی و ســاختاری را در برگیــرد. بــا تــالش حکمرانــاِن دانــش دوســت 

ایــن سلســله، مراکــز آموزشــی و پژوهشــی فراوانــی ماننــد کتابخانه هــای عظیــم و مــدارس تأســیس 

شــد و امکانــات مــاّدی و معنــوی بســیاری در ایــن مســیر َصــرف گشــت. در دوران مذکــور، مؤسســات 

و مراکــز علمــی، فرهنگــی و دینــی دیگــری هــم بــا عنــوان دار العلــم تأســیس شــد کــه داشــتن کتــاب 

و کتابخانــه بــرای پیشــبرد و تســهیل امــور آن هــا ضــروری می نمــود. 

ــر  ــتمل ب ــه مش ــت ک ــود داش ــای آن روزگار وج ــا و دارالعلم ه ــاب در کتابخانه ه ــد کت ــزاران جل ه
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علــوم و معــارف متعــدد اســالمی بــود و ســبب گشــت تــا بــر تعــداد علمــا و دانشــمندان و خدمــات 

ارزشــمند ایشــان افــزوده گشــته و در نتیجــه نشــر و گســترش علــوم و معــارف اســالمی را در برداشــته 

باشــد )ابــن العمــاد الحنبلــی، 1998، ج3، 104(. 

ــان  ــال هایی می ــه در س ــت ک ــان اس ــت فاطمی ــرن، حکوم ــن ق ــدر در ای ــت مقت ــن حکوم دومی

ــمال  ــر ش ــالم )سراس ــان اس ــرب جه ــرزمین های غ ــیعی از س ــق وس ــر مناط ــری ب ــا 567 قم 297 ت

آفریقــا( حکومــت نمودنــد )ابــن خلــدون،1363 ،2، 658(. فاطمیــان خاندانــی پیــرو مذهــب تشــّیع و 

بنیان گــذار فرقــه اســماعیلی بودنــد. وســعت خالفــت فاطمیــان در ابتــدا محــدود بــه مغــرب اســالمی 

بــود. امــا آنــان بــا فتــح مصــر پــس از شــصت ســال، نفــوذ قلمــرو خــود را تــا حوالــی شــام و یمــن و 

حتــی بخش هایــی از حجــاز گســترش دادنــد. شــاید ایــن فتــح و تســلط را بتــوان فرصــت مناســبی 

ــن  ــّدن اســالمی و شــیعی دانســت. همچنی ــگ و تم ــارف، فرهن ــوم، مع ــرای نشــر و گســترش عل ب

توجــه ویــژه ی فاطمیــان بــه علــم و دانــش در طــول ســه ســده حکمرانــی آنــان، موجــب شــکوفایی 

ــاّدی  ــای م ــا حمایت ه ــف، ب ــوم مختل ــمنداِن عل ــت. دانش ــالمی گش ــّدن اس ــش و تم ــم و دان عل

ــه  ــم جامع ــدگاری را تقدی ــمار و مان ــتاوردهای بی ش ــدند، دس ــق ش ــی موّف ــای فاطم ــوی خلف و معن

نماینــد. از ایــن رو منطقــه شــمال آفریقــا، مغــرب اســالمی و مصــر در دوران حکومــت فاطمیــان بــه 

ــی  ــای علم ــیس نهاده ــد. تأس ــدل ش ــالم مب ــان اس ــی جه ــون علم ــن کان ــن و محوری تری بزرگ تری

ــه فعالیت هــای  ــز دارالحکمــه، کتابخانه هــا، رصدخانه هــا، و... از جمل همچــون: جامــع االزهــر، مراک

ــی،1383  ــزی، 1418 ،ج2، 330 ؛ اتابک ــود )مقری ــالمی ب ــش اس ــق دان ــترش و رون ــن دوره در گس ای

،ج4، 101(. هرچنــد ایــن مراکــز در اصــل بــه تعلیــم مکتــب تشــّیع اســماعیلی  پرداختنــد، ولــی بــه 

دلیــل تســامح مذهبــی و شــهرت بســیار در جهــان اســالم، دانشــمندان اهــل ســنت هــم در آن بــه 

ــر،  ــی، 1376 ،ج3، 177 ؛ چلونک ــی، 1378، 64 ؛ جوین ــد )صنهاج ــغول بودن ــی مش ــای علم فعالیت ه

 .)26، 1390

دولــت شــیعی مذهــب حمدانیــان، از جملــه دولت هــای دیگــری بــود کــه در ایــن عصــر توانســت 

ــد و  ــآوردی کن ــگ و ادب هم ــکوفایی فرهن ــترش و ش ــه ی گس ــور در زمین ــای مذک ــای دولت ه هم پ

خــوش بدرخشــد. حکومــت حمدانیــان، شــیعی دوازده امامــی و حاکــم بــر موصــل و حلــب در ســال 

هــای333 تــا 389 بودنــد. درج اســامی پنــج تــنb بــر روی ســّکه ها و ســاخت حصــار و قّبــه بــر 

مــزار امــام علــیj از جملــه فعالیت هــای دیدنــی و مؤثــر ایــن دوره بــود. شــخصیت ادب دوســت 

ــب و  ــهر حل ــت ش ــی، موقعی ــان حمدان ــروری حاکم ــش پ ــتی و دان ــم دوس ــی، عل ــای حمدان حکم

حضــور ادبــا و شــاعران بــزرگ در دربــار حمدانیــان، از جملــه مصادیقــی از شــکوفایی و ترســیم اوضــاع 



127

ی
الم

س
ن ا

مّد
 ت

در
گ 

هن
فر

و 
م 

لو
 ع

ق
می

تع
و 

ت 
بی

تث
ر 

 د
ی

جر
ه

م 
هار

چ
ن 

قر
ه 

یع
ش

ن 
وا

بان
ی 

ها
یت

عال
ف

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

فرهنگــی در ایــن دوره اســت. در ایــن سلســه ادبیــات از غنــای چشــم گیری برخــوردار گشــت، از ایــن 

رو حکومــت حمدانــی، حکومــت شــعر و جنــگ نــام گرفــت. فعالیت هــای علمــی علمــا و دانشــمندان 

حکومــت حمدانــی تنهــا در ادبیــات نبــود، بلکــه در علومــی چــون لغــت، نحــو، خطابــه، علــوم عقلــی، 

طــب و نجــوم نیــز متخصصیــن بســیاری را تربیــت نمــود، کــه در ســایه ی آن دســتاوردهای بســیاری 

را در زمینه هــای مختلــف، تقدیــم نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی داشــتند. )محالتــی، 

1368، ج3، 143؛ مدنــی کاشــانی، 1386، ج1، 21(. 

حکومت هــای ایــن قــرن، منحصــر در حکومت هــای شــیعی نبــوده، بلکــه حکومت هایــی چــون 

ــه بیــن  عباســیان از اهــل ســنت نیــز مســتقر بودنــد کــه بخش هــای وســیعی از بغــداد را در فاصل

ســال 132 تــا 656 در دســت داشــتند، البتــه قــدرت حکومــت عباســیان در ایــن قــرن رو بــه افــول 

بــود )رمضــان، 1993، 333 ؛ نوبختــی،1386، 61(. بانــوان اهــل ســنت ایــن دوره نیــز ماننــد: صبیحــه 

همســر مســتنصر بــن عبدالرحمــن، ارجــوان مــادر المقتــدي بــاهلل و قطــر النــدي ـ اســما دختــر ابــو 

الجیــش )لســان الملــک،1384، ج2، 32( گرچــه خدمــات بســیاری را دوشــادوش مــردان در ایــن عصــر 

ــه فعالیت هــای  ــن ب ــی و پرداخت ــق معرف ــن تحقی ــرد ای ــه رویک ــه آن ک ــا توجــه ب ــا ب داشــته اند، ام

بانــوان شــیعه ســده چهــارم در گســترش و رونــق علــوم و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی اســت، صرفــا 

بــه معرفــی نقــش زنــان ایــن دوره در حکومت هــای شــیعه اکتفــا شــده اســت. 

زنــان شــیعه ایــن قــرن، تأثیــر بســیاری درگســترش و رونــق علــوم و معــارف اســالمی ایفــا کردنــد. 

بــه گونــه ای کــه فعالیت هــای ایشــان را می تــوان در دســته بندی هــای زیــر ارائــه نمــود: 

1. عرصه علمی

ــاد  ــبی را ایج ــه ی مناس ــت و زمین ــارم، فرص ــرن چه ــیعی در ق ــای ش ــدن حکومت ه روی کار آم

ــت آل  ــیعه، حکوم ــای ش ــن حکومت ه ــردد. از مهم تری ــد گ ــیعه تجدی ــی ش ــوای علم ــا ق ــود ت نم

بویــه در بغــداد بــود. تــرس و وحشــت خلفــای وقــت از بــه قــدرت رســیدن ائمــهb و شــیعیان و 

جنگ هــای متعــدد و گســترده ای کــه در قــرون صــدر اســالم علیــه شــیعه وارد آمــد موجــب شــد، 

در ایــن قــرون شــاهد نایــاب شــدن بیشــتر مصــادر و اندیشــه های شــیعی )احادیــث ائمــهb شــیعه 

ــان، از دســترس  ــه صــورت تدریجــی و در طــول زم ــع و مصــادر ب ــن مناب و...( باشــیم. در نتیجــه ای

خــارج شــد و تفّکــر شــیعی از منابــع آموزشــی، علمــی و فرهنگــی کــم رنــگ یــا حــذف گردیــد. بنابراین 

شــیعیان در ایــن قــرون، نهایــت تــالش خویــش را بــه کار بردنــد تــا معــارف و تفکــرات خویــش را بــه 

ــد و در ایــن  ــرون بعــدی منتقــل کنن ــه نســل ها و ق ــا، کامــل نمــوده و ب ــه ای و در اختف شــیوه ی تقی

ــا ایــن وجــود، تــداوم منــع نقــل و انتقــال معــارف  مســیر از هیــچ کوششــی فروگــذار نمی کردنــد. ب
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تشــّیع، موجــب  شــد کــه ایــن مذهــب را در حــد اندیشــه ی  فرقــه ای و غیــر بــارور، متوقــف کــرده و 

ــا فرقه هــای انحرافــی را از آن ســلب کننــد. ــه ب مانــع پویایــی آن شــوند و تــوان مقابل

ــرای  ــرت ب ــد دوره فت ــب ش ــارم موج ــرن چه ــدود ق ــیعی در ح ــای ش ــن حکومت ه ــدرت گرفت ق

عالمــان مذهبــی پدیــد آیــد. علمــا و دانشــمندان شــیعی مذهــب، ایــن امــکان و فرصــت را یافتنــد 

ــکار آن را نشــر  ــع و مصــادر شــیعه، آرا و اف ــدی از مناب ــا بهره من ــم و مناســب ب ــا در فضایــی مغتن ت

و گســترش دهنــد. بــه عنــوان نمونــه بــه نقــل احادیــث و روایــات اهــل بیــتb بــا قــدرت ویــژه 

ــاری کــه  پرداختــه، مباحــث فقهــی و کالمــی حقیقــِی مذهــب تشــّیع را بازگــو نماینــد و گــرد و غب

بــر ایــن معــارف در طــول قــرون گذشــته نشســته بــود را بزداینــد. و بــا ایجــاد فضایــی بــا امنیــت، 

بــرای نشــر و گســترش معــارف، فرهنــگ و تمــّدن شــیعه، زمینــه را بــرای جــذب نیروهــای جدیــد 

فراهــم نماینــد.

  bــه و ســفارش معصومــان ــه توصی ــز چــون مــردان ب ــان نی ــخ اســالم، زن ــه در تاری از آن جــا ک

در آموختــن معــارف دینــی همــت گماشــتند؛ لــذا تاریــخ زنــان عاِلــم و دانشــمند مســلمان، قدمــت 

ــت  ــان را ثب ــی آن ــمند علم ــات ارزش ــار و خدم ــه هایی از آث ــان، گوش ــه موّرخ ــاله دارد ک ــزاران س ه

ــی ملمــوس  ــه خوب ــان ب ــز در ایــن می ــوان صــده چهــارم هجــری نی ــد. فعالیــت علمــی بان نموده ان

اســت، چــرا کــه بــا وجــود موانــع و ســختی های فرهنگــی ـ اجتماعــِی روزگار خــود، دســت از تــالش 

برنداشــته و بــه صــورت مســتقیم یــا غیــر مســتقیم، قدم هــای مؤثــری را در مســیر علمــی ـ اســالمی 

ــه لحــاظ کمــی  شــیعه برداشــته اند کــه تــا قرن هــا بــه خوبــی قابــل درک اســت. عرصــه علمــی، ب

و کیفــی، گســترده ترین عرصــه از فعالیت هــای بانــوان در قــرن چهــارم هجــری بــه شــمار مــی رود. 

برخــی از بانــوان فّعــال در عرصــه علمــی ســده چهــارم عبــارت اســت از: 

1-1- ام کلثوم عمروی 

ــرن، روایــت حدیــث اهــل بیــتb و نشــر و  ــن ق ــوان در ای ــم علمــی بان ــه فعالیــت مه از جمل

ــب  ــن ناي ــر دومي ــروي، دخت ــوم عم ــت. ام کلث ــوده اس ــق ب ــن طری ــیعی از ای ــارف ش ــترش مع گس

خــاص حضــرت ولــي عصــرf در غيبــت صغــری اســت. ام کلثــوم دختــر محمــد بــن عثمــان بــن 

ســعيد عمــروي روایــی، راوی حديــث و از زنــان فاضــل، زاهــد، بــا تقــوی و کمــاالت زنــان خویــش 

بــوده اســت. شــيخ طوســی بــه اســناد خــود از هبــة اهلل بــن محمــد، نــوه ی ام کلثــوم از وی روايــت 

ــر  ــود و ب ــن عثمــان عمــری ب ــادی وکيــل محمــد ب ــن روح ســال های زي ــد کــه: »حســين ب مــي کن

ــا، 32( ــی ت ــرد.« )طوســی، ب ــزرگان شــيعه را از اســرار او آگاه می ک ــوال وی نظــارت داشــت و ب ام

ام کلثــوم از پــدرش محمــد بــن عثمــان و ســومین نائــب خــاص امــام زمــانf در زمــان غیبــت 
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صغــری، یعنــی حســين بــن روح نوبختــی و همین طــور ابــو نصــر هبــة اهلل ابــن محمــد نــوه اش از 

وي نقــل روايــت کــرده اســت )ابــن اثیــر،1989، ج9، 132(. از ام کلثــوم عمــری روایــت اســت: یکــی از 

اوقاتــی کــه اموالــی را از قــم و نواحــی آن بــراي پــدرم بــه بغــداد آوردنــد تــا آن را بدســت حضــرت 

حجــتf برســاند، وقتــی قاصــد و حامــل امــوال آن را تحویــل داد و عــزم مراجعــت کــرد، پــدرم بــه 

او گفــت: همــراه ایــن امــوال چیــز دیگــری هــم بــوده، کــه تحویــل داده نشــده اســت! قاصــد گفــت: 

ای مــوالی مــن! هرچــه آورده بــودم آن را تحویــل دادم. ولــی پــدرم گفــت: چنیــن نیســت، برگــرد و 

در اثــاث خــود جســتجو کــن! آن مــرد برگشــت امــوال و اثــاث خــود را کاویــد، امــا چیــزی نیافــت، 

نــزد ابوجعفــر برگشــت و گفــت: چیــزی پیــدا نکــردم. پــدرم گفــت: نــزد ثوبــان پنبــه فــروش کــه دو 

عــدل پنبــه بــرای او آورده ای بــرو، فــالن عــدل پنبــه را بــاز کــن، دو دســت لبــاس بیــن آن خواهــی 

یافــت، روی آن هــم نامــه ای هســت و در آن نامــه چنیــن مطالبــی نوشــته شــده اســت! آن مــرد 

ــو جعفــر داد و گفــت:  ــل اب ــی کــرد، لباس هــا و نامــه را یافــت و آن را تحوی همیــن دســتور را عمل

کامــال فرامــوش کــرده بــودم، زیــرا ایــن کار را بــرای محکــم کاری و محفــوظ مانــدن لباس هــا انجــام 

داده بــودم. آن مــرد وقتــی چنیــن کرامتــی را مشــاهده کــرد، کــه جــز از پیامبــرk یــا امامــی ســر 

نمی زنــد، بــه ارزش، اهمیــت، صداقــت و امانتــداری ابــو جعفــر، ایمــان بیشــتر آورد و آن داســتان 

عجیــب و فــوق العــاده را پیوســته بــرای دیگــران بازگــو می کــرد )صادقــی اردســتانی،1375، 243(.

j2-1- رقیه دختر اسحاق بن الکاظم

بانــوی دیگــری کــه در نشــر و گســترش آموزه هــای اصیــل شــیعی نقــش مهمــی را ایفــا نمــوده، 

ــن الکاظــمj اســت. ایشــان بانویــی صاحــب فضــل و جــالل و از  ــر اســحاق ب ــه خاتــون دخت رقی

راویــان احادیــث شــیعه محســوب می شــود. روایــت احادیــث اهــل بیــتb توســط وی، حکایــت 

از جایــگاه علمــی و مــورد وثــوق بــودن ایشــان در آن دوران اســت. از محمــد بــن احمــد بــن علــی 

اســدی نقــل اســت: »رقیــه دختــر اســحاق ابــن موســی بــن جعفــرj بــرای مــن حدیــث کــرد کــه 

پــدرم اســحاق از پــدرش امــام باقــر از پــدرش زیــن العابدیــن از پــدرش حســین بــن علــی از پــدرش 

ــده از جایــی  ــر المؤمنیــنj از رســول خــداk روایــت کــرد کــه: در روز قیامــت قــدم هیــچ بن امی

بــه جایــی نــرود تــا از چهــار چیــز از او پرســش شــود؛ یکــی از عمــر او کــه در دنیــا چــه چیــز بــه 

پایــان رســاندی و از جوانــی او کــه در چــه چیــز فرســوده ســاختی و از مــال او کــه از چــه راه بدســت 

ــل  ــی،1403، 44، 13(. نق ــه،1382، 171 ـ مجلس ــن بابوی ــتb« )اب ــل بی ــا اه ــتی م آوردی و از دوس

روایــات اخالقــی ـ اعتقــادی از جملــه روایــات وارده از ایــن بانــوی بــزرگ اســت. ایــن بانــوی محّدثــه 

ســرانجام درســال 318 وفــات نمــود و در بغــداد مدفــون شــد )محالتــی، 1368، ج4، 256(. 
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3-1- فاطمه والدة سید مرتضی علم الهدی

ــم الهــدی، دخترحســن بــن احمــد بــن حســن بــن علــی بــن  ــده ســید مرتضــی عل فاطمــه وال

حســن بــن عمــر بــن علــی بــن الحســینj از بانــوان فاضلــه و دانشــمند عصــر خــود بــود، کــه بــا 

ــن  ــرای ای ــد ب ــیخ مفی ــی،1362، ج3، 268(. ش ــد )دوان ــومb می رس ــام معص ــه ام ــطه ب ــد واس چن

ــه  ــد، ب ــر وی وارد می ش ــرگاه ب ــه ه ــه ای ک ــه گون ــود، ب ــل ب ــی قائ ــت ارادت خاص ــا عظم ــوی ب بان

احتــرام ایشــان تمــام قــد از جــای خویــش بــر می خواســت. همچنیــن شــیخ مفیــد کتــاب »احــکام 

النســاء« خویــش را در راســتای پاســخگویی بــه زنــان از جملــه ایشــان بــه نــگارش در آورد. ایشــان 

ــه  ــمند ک ــه دانش ــه جلیل ــوی محترم ــن بان ــوال ای ــن از اح ــتم م ــد: »دانس ــاب می نویس در اول کت

خدایــش بــر عمــر و عزتــش بیفزایــد بــه این کــه راغــب اســت بــر کتابــی کــه جمیــع احکامــی کــه 

همــه مکلفیــن بــه آن محتاج انــد، باالخــص جماعــت زنــان کــه بــه آن احــکام مختص انــد، از قبیــل 

حیــض و نفــاس و اســتحاضه و حضانــت اوالد و حســن تبعــل. لــذا ایــن کتــاب احــکام النســاء را بــه 

جهــت ایشــان تألیــف کــردم.« )شــیخ مفیــد، 1413، ج1، 3(

ــه  ــی نمون ــت فرزندان ــری در تربی ــی خویــش، نقــش مؤث ــاک و متق ــر وجــود پ ایشــان عــالوه ب

داشــته اســت؛ بــه گونــه ای کــه آنــان از اســتوانه های علــوم و فرهنــگ شــیعی محســوب می شــوند. 

ــم،  ــان عال ــد ســیده زن ــا دی ــم رؤی ــد در عال ــده اســت: »شــیخ مفی ــه آم ــاب الدرجــات الرفیع در کت

فاطمــه زهــراh در حالــی کــه دســت حســنینc را گرفتــه داخــل مســجد کــرخ شــد و بــر شــیخ 

مفیــد ســالم کــرد و فرمــود: ایــن دو فرزنــد مــرا علــم فقــه بیامــوز. شــیخ مفیــد از خــواب بیــدار شــد 

و غــرق تعجــب بــود تــا آفتــاب طلــوع کــرد. بنــاگاه دیــد فاطمــه دختــر حســن بــن احمــد، دســت 

ســید مرتضــی و ســید رضــی را گرفتــه وارد مســجد شــد. چــون بــه نــزد شــیخ رســید گفــت: ایــن دو 

فرزنــد مــرا علــم فقــه بیامــوز. شــیخ چــون ایــن ســخن را شــنید گریــه کــرد و خــواب خــود را نقــل 

نمــود و آن خانــم را احتــرام فرمــود و متولــی تعلیــم آن دو بزرگــوار گردیــد.« )مدنــی شــیرازی، 1355، 

ــی، 1368، 127(. 431 ؛ محالت

4-1- شهناز دختر عضدالدوله

ــود. وی  ــه )در ســال 369( اهــل شــهر شــیراز ب ــروای آل بوی ــن فرمان ــه مهم تری ــر عضدالدول دخت

دارای شــخصیتی فاضلــه و فرهیختــه بــود، کــه بــه دلیــل تســلط بــه ادبیــات و زبــان عربــی، در اوج 

فصاحــت و بالغــت بــه وعــظ و خطابــه بــه زبــان عربــی می پرداخــت. در ایــن عصــر نقــش ترجمــه 

در توســعه و نشــر فرهنــگ اســالمی در برخــی از مراحــل بــه مراتــب از تألیــف بیشــتر و موثرتــر بــوده 

اســت. چــرا کــه ترجمــه ، فرهنــگ و تمــّدن اســالمی را از مرزهــای قومــی و زبانــی عبــور داده و آن را 
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در خزانــه ی ســایر فرهنگ هــای بشــری جــای داد و در آن جــا تــوان رشــد در محیط هــای فرهنگــی 

متفــاوت بــا فرهنــگ اســالمی را یافــت و تــوان شــاخ و بــرگ زدن در جهاتــی دیگــر را بدســت  آورد 

)ســجادی، 1367، ج1، 180(.

ــراف  ــت و اش ــزرگان وق ــه از ب ــام، ک ــه ن ــخصی ب ــا ش ــا ازدواج ب ــه ب ــر عضدالدول ــهناز دخت ش

جامعــه بغــداد آن روزگار بــود، توانســت صاحــب نفــوذ شــود. در واقــع ایــن بانــوی بــا کمــاالت، بــا 

بهره گیــری از نفــوذ و قــدرت خویــش در دســتگاه خالفــت، توانســت بــه خوبــی در نشــر و گســترش 

ــه  ــی، در قالب هــای گوناگــوِن ارتباطــی از جمل ــوم، معــارف و ســنت های اســالمی شــیعی ـ ایران عل

پاســخ بــه ســواالت دینــی، وعــظ و خطابــه، بــه صــورت مســتقیم و غیــر مســتقیم در جامعــه ی آن 

عصــر تأثیرگــذار باشــد. خدمــات متعــدد علمــی وی هنگامــی کــه بــا تســّلط بــه ترجمــه زبــان عربــی 

ــب  ــرن موج ــن ق ــه در چندی ــرد، ک ــل ک ــدگاری را حاص ــیار مان ــتاوردهای بس ــد، دس ــراه می ش هم

توســعه ی فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــد.

5-1- فاطمه دختر هارون

ــت.  ــوده اس ــده ب ــن س ــوان ای ــت بان ــن فعالی ــتb مهم تری ــل بی ــث اه ــل احادی ــت و نق روای

دختــر هــارون بــن موســی بــن فــرات، بــه نــام فاطمــه خاتــون، از بانــوان اهــل مکــه بــود. وی بــه 

دلیــل نقــل روایــات اهــل بیــتb از راویــان حدیــث و فــردی مــورد وثــوق و اطمینــان بــه شــمار 

ــی در تعمیــق و گســترش معــارف اهــل بیــتb داشــته اســت.  ــرات فراون مــی رود. از ایــن رو تأثی

ــد  ــرده: »از ج ــت ک ــی روای ــو حدیث ــن بان ــارم، از ای ــرن چه ــیعه ق ــدار ش ــان نام ــري از محدث تلعکب

خــود موســی بــن فــرات شــنیدم کــه می گفــت: محمــد بــن ابــی عمیــر )از اصحــاب اجمــاع( کتــاب 

عبیــداهلل بــن علــی حلبــی )محــّدث شــیعی قــرن دوم و از اصحــاب امــام صــادقj( را بــرای مــن 

ــیخ  ــی،1374، ج23، 198( ش ــوی الخوئ ــی، 1431، ج3، 82 ؛ الموس ــرد.« ) مامقان ــت ک ــت و قرائ روای

ــرار داده اســت  ــرادی ق ــره اف ــل روایــت نمــوده و ایشــان را در زم ــزرگ نق ــوی ب ــن بان طوســی از ای

کــه از غیــر معصــوم نقــل روایــت نمــوده و در نشــر و گســترش حدیــث و معــارف اســالمی شــیعی 

نقشــی مؤثــر داشــته اســت )طوســی، بــی تــا، ج2، 234 ؛ اردبیلــی، 1403، ج2، 458 ؛ حســون، 1421، 

592(. ایــن امــر حکایــت از نقــش مفیــد ایــن بانــوی مکّرمــه در تثبیــت و تعمیــق فرهنــگ و تمــّدن 

ــری  ــث نقــش مؤث ــل احادی ــا در نق ــه تنه ــه ن ــرون دارد. چــرا ک ــه ســایر ق ــال آن ب اســالمی و انتق

داشــته، بلکــه در حفــظ و حراســت از آثــار مکتــوِب اصحــاب و علمــای آن روزگار نیــز کوشــیده اســت.

6-1- جبله دختر مصفح عامری

ــه  ــارم هجــری ب ــرن چه ــث در ق ــان حدی ــر راوی ــه، از دیگ ــام جبل ــه ن ــری، ب ــح عام ــر مصف دخت
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شــمار مــی رود. وی از پــدر خویــش، کــه در نقــل و نشــر روایــات علــی بــن ابیطالــبj اهتمــام ویــژه 

داشــت، نقــل روایــت کــرده اســت. همچیــن وی از افــرادی چــون عبدالرحمــن بــن حاطــب بــن ابــی 

بلتعــه از یــاران باوفــای حضــرت علــیj نیــز نقــل روایــت نمــوده اســت. جبلــه بــه قــدری در نقــل 

ــز محســوب می شــد.  ــای عصــر نی ــات او محــل رجــوع ســایر علم ــه روای ــت داشــت ک ــت دّق روای

چنان کــه بــه دلیــل وثاقــت او افــراد متعــددی چــون فضیــل بــن مــرزوق )الذهبــی، بــی تــا،3، 362( 

و راوی شــیعه قــرن چهــارم ابــو علــی محمــد بــن اشــعث کوفــی )ضميــري، 1382، 364( از ایــن بانوی 

ــقالنی، 1425، ج12،  ــل، 1380، ج1، 188 ؛ العس ــد )دخی ــت نموده ان ــری را روای ــث کثی ــه احادی معظم

434 ؛ حســون، 1421، 282(. از ایــن رو روایــات متعــدد ایــن بانــوی عالــم بــزرگ، در فهــم و گســترش 

فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی نقــش مؤثــر و محــوری داشــته اســت.

2. عرصه های سیاسی و اجتماعی

ــارم  ــده چه ــیعیان در س ــن ش ــّوت گرفت ــل ق ــه عوام ــی از جمل ــی و اجتماع ــای سیاس فعالیت ه

ــران و عــراق اســت کــه در قالــب ترویــج و برپایــی مراکــز علمــی و آموزشــی چــون  هجــری، در ای

کتابخانه هــا، مــدارس، مســاجد و برپایــی مراســم مذهبــی شــیعی از ســوی حکومــت وقــت در مراکــز 

مهــم حکومــت اســالمی تبلــور یافتــه. بــا بــه قــدرت رســیدن آل بویــه، نــه تنهــا شــیعیان توانســتند 

مراســمات مذهبــی خــود را بــه صــورت آشــکار برگــزار نماینــد، بلکــه در برگــزاری ایــن برنامه هــا از 

ســوی دســتگاه خالفــت پشــتیبانی می شــدند. بــه همیــن دلیــل در ایــن دوران آیین هــای مذهبــی 

ــا، 210(.  ــا شــکوه و جــالل خاصــی انجــام می گرفــت )موســوی، بــی ت تشــّیع ب

بنابرایــن در زمــان آل بویــه، شــیعیان اجــازه ی تظاهــر علنــی عقایدشــان بــدون نیــاز بــه تقیــه، 

را یافتنــد. شــیعه امامیــه بــه عنــوان نمونــه و الگــوی ســایر مذاهــب تشــّیع در حکومــت آل بویــه 

محســوب می شــد. مذاهــب دیگــر شــیعه شــامل شــیعه ی اســماعیلیه در مصــر و شــام نیــز در ایــن 

ــه اجــرای علنــی شــعائر خویــش بپردازنــد )ابن کثیــر، بــی تــا، ج11، 243(. دوره توانســتند ب

ــواده و مســئولیت پذیری در اجتمــاع و انجــام  ــر از محــدوده خان ــی فرات ــان در عرصه های ورود زن

فعالیت هــای سیاســی ـ اجتماعــی مختلــف، از مســائلی اســت کــه بــا ظهــور اســالم رنــگ و بــوی 

ــوان در طــول  ــد تحــّول در مســئولیت های سیاســی و اجتماعــی بان ــت. رون ــه خــود گرف دیگــری ب

تاریــخ کنــد و همــواره بــا حّساســیت همــراه بــوده اســت. در پــی ظهــور اســالم، رویه هــا و قواعــد 

ــه از  ــای حمایت گون ــنت رویه ه ــرآن و س ــد و ق ــع ش ــدت من ــان به ش ــه زن ــبت ب ــه نس متحجران

ــیدند. ــا بخش ــان را ارتق ــئولیت های زن مس

ــرار  ــالمی ق ــرق اس ــه ی ف ــه هم ــورد توج ــی، م ــی و اجتماع ــای سیاس ــان در عرصه ه ــت زن فعالی
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داشــته اســت. زیــرا یکــی از شــاخصه های پیشــرفت جامعــه، تشــریک مســاعی زنــان بــا مــردان در 

عرصــه فرهنگــی و سیاســی ـ اجتماعــی بــوده کــه در معــارف شــیعی بــه طــور مبســوط بــدان اشــاره 

شــده اســت. 

از جمله بانوان شیعی فعال در عرصه های سیاسی ـ اجتماعی در سده چهارم عبارت است از:

1-2- سیده ملک خاتون 

ــوک، از  ــه ام المل ــروف ب ــری مع ــتم طب ــپهبد رس ــیرین دخت اس ــا ش ــون ی ــک خات ــّیده مل س

ــر وی در عرصه هــای سیاســی ـ اجتماعــی عصــر خــود  ــه نقــش مؤث ــود، ک ــه ب ــان آل بوی فرمانروای

در تاریــخ مانــدگار شــد )ألتونجــی، 2001، 109(. او اولیــن زن حکومت گــر شــیعی مذهــب در تاریــخ 

ایــران و از خانــدان باوندیــان طبرســتان بــود. وی همســر فخرالدولــه دیلمــی و همچنیــن مــادر دو 

تــن از شــاهان آل بویــه اســت. پــس از مــرگ همســرش، اداره امــور بــه ملکــه فخرالدولــه واگــذار 

شــد و تــا پایــان عمــر خــود در 407 هجــری حکومــت کــرد )ثعالبــی، 1403 ،ج1، 53 ـ 119؛ تنوخــی، 

1391، ج1، 103؛ خزرجــی، 1965 ،610(. شــخصیت و نفــوذ واالی ســّیده خاتــون در سیاســت و حکومــت 

موجــب شــد در ابعــاد دیگــر نظیــر بعــد علمــی، فرهنگــی، مذهبــی و مدیریتــی نیــز تأثیرگــذار بــوده 

و خدمــات مؤثــری بــه عالــم اســالم ارائــه دهــد. از ایــن رو ایشــان را زنــی ملــک زاده، عفیفــه، زاهــد 

و ملقــب بــه ام الملــوک نامیدنــد )عنصرالمعالــی، 1374 ،104 ؛ زرین کــوب، 1390، 449 ؛ عتبــی، 1345، 

ــی، 1362، 263(  ــران )بیهق ــیعی از ای ــرو وس ــر قلم ــت ب ــلط و حکوم ــا تس ــون ب ــک خات 358(. مل

ــم  ــالمی فراه ــارف اس ــوم و مع ــترش عل ــترده ای در گس ــی گس ــی ـ اجتماع ــازی های سیاس زمینه س

ــروف شــیعه، مّدت هــا  ــن ســینا، فیلســوف مع ــه اب ــی، ک ــه ای غن ــه تأســیس کتابخان ــود. از جمل نم

ــر،1989، ج9،  ــن اثی ــرد )اب ــتفاده ک ــود، اس ــت ب ــوم و حکم ــم نج ــتر در عل ــه بیش ــش، ک از کتاب های

207(. ایــن خدمــات تنهــا بخشــی از خدمــات مفیــد ایــن بانــوی بــزرگ اســت کــه بدلیــل جایــگاه 

ویــژه ای کــه در دســتگاه خالفــت آن روزگار داشــت، توانســت در عرصه هــای سیاســی ـ اجتماعــی، در 

تعمیــق، تثبیــت و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی ماندگاری هایــی را ایجــاد نمایــد کــه قرن هــا 

ملمــوس بــود.

2-2- ست الملک

بانــوی دیگــری کــه در ایــن قــرن توانســت در عرصه هــای سیاســی اجتماعــی خدمــات شــایانی را بــه 

فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعه ارائــه نمایــد، ســت الملــک دختــر العزیــز بــااهلل نــزار بــن المعز لدیــن اهلل 

فاطمــی علــوی بــود. وی دارای عقــل، دانــش، قــّوت قلــب و رأي صائــب بــوده و در امــر ســلطنت 

ــت، خــود را  ــدرت و عدال ــا ق ــار ســال ب ــود. او توانســت چه ــی برخــوردار ب ــوذ باالی شــرکت و از نف
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ــا  ــک ب ــت. ســت المل ــات یاف ــش ســاخت و ســرانجام ســال 415 در مصــر وف ــوب عصــر خوی محب

قدرتــی کــه در زمینــه ی سیاســی ـ اجتماعــی داشــت، در زمینــه ی گســترش علــوم اســالمی چندیــن 

مدرســه بنــا کــرد و مدرســین و علمــای شــیعه را در آنجــا اســتقرار داد. وی بــا احــداث مراکــز علمــی ـ 

اســالمی درصــدد بــود بوســیله ی پــرورش افــراد متعــدد بــا فرهنــگ شــیعی، موجبــات نشــر و تعمیــق 

ــح،  ــاز تراوی ــدن نم ــت خوان ــرعی ممنوعی ــی ش ــن در اقدامات ــم آورد. همچنی ــارف را فراه ــن مع ای

ممنوعیــت خــوردن و بیــع جزجیــر و ماهیــان بــدون فلــس، تخریــب و ممنوعیــت فعالیــت معبــد 

و کنایــس نصــارا و یهــود و بنــای مســاجد را انجــام داد. )خراســانی فدائــی، 1362، 105 ؛ بوردهــی، 

1364، 75(. ایــن ممانعــت در راســتای گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی و جلوگیــری از 

نشــر معــارف ســایر ادیــان و فــرق بــود.

3-2- ام العزیز

ــه دلیــل  ــا فضیلــت ب ــود. ایــن بانــوی ب ــااهلل، بانــوی شــیعه ی فاطمــی ب ام العزیــز مــادر العزیزب

ــات بســیار  ــی داشــت، خدم ــت فاطم ــه در دســتگاه حکوم ــوذ گســترده ای ک ــاط و نف ــگاه، ارتب جای

قابــل توجهــی در نشــر و گســترش علــوم و معــارف و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی ارائــه کــرد. 

از خدمــات او تأســیس مســجد جامــع األولیــا در ســال336، بنــای خزانــه ی کتــاب و مدرســه ی منــازل 

ــه، توانســت  ــه و مدرســه علمی ــا ایجــاد مراکــز علمــی چــون کتابخان ــود. وی ب العــز در مصــر و... ب

بســتری مناســب بــرای نشــر و گســترش علــوم، تمــّدن و فرهنــگ اســالمی و شــیعی و تربیــت افــراد 

و علمــای بســیاری در علــوم و معــارف گوناگــون فراهــم نمایــد. مصــر کــه در آن زمــان از قلمرو هــای 

ــادی،  ــم و عب ــم، تعل ــز تعلی ــن مراک ــث ای ــا احادی ــت، ب ــمار می رف ــه ش ــالمی ب ــم اس ــزرگ و مه ب

ــن  ــد و از ای ــب نمایی ــود جل ــه خ ــان ب ــاط جه ــا نق ــالم را در اقص ــم اس ــات عال ــت توّجه می توانس

طریــق و بــا ایــن اقدامــات، تعمیــق، تثبیــت، نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی را 

فراهــم نمایــد.

3. عرصه فرهنگی

ــده  ــالمی  در س ــّدن اس ــعه ی  تم ــد و توس ــل  رش ــن  عوام ــی  از پایه ای تری ــای فرهنگ فعالیت ه

چهــارم  اســت . ســاخت مراکــز علمــی و فرهنگــی همچــون کتابخانــه، احــداث مســاجد، انجــام وعــظ 

و خطابــه، پاســخگویی بــه ســواالت دینــی و... بــه  تدریــج   تحــول  یافــت  و بــه  مــوازات  آن ، تمــّدن 

ــگ   ــران  فرهن ــار وزی ــه  در اختی ــترده ای  ک ــی  گس ــات  مال ــت . امکان ــری  گرف ــق  بیش ت ــالمی  رون اس

ــه   ــعه ی  کتابخان ــمت  توس ــه  س ــود، ب ــار خ ــه  درب ــان  ب ــذب  عالم ــار ج ــا را در کن ــود، آن ه ــت  ب دوس

 کشــاند. 
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ــن  ــّدن نوی ــه تم ــرای تمّدن ســازی برخــوردار اســت. رســیدن ب ــی ب ــای کاف اســالم شــیعی از غن

ــی  ــگ دین ــت. فرهن ــر اس ــالمی امکان پذی ــای اس ــاس ارزش ه ــر اس ــگ ب ــد فرهن ــا تولی ــالمی ب اس

ــد و شــرایط  ــه را می یاب ــدرت تحــّول آن جامع ــل شــود، ق ــه ای تبدی ــگ جامع ــه فرهن ــه ب ــی ک زمان

ــد. ــا می کن ــالمی را مهی ــّدن اس ــاد تم ایج

بانــوان بــا شــناخت صحیــح از تمــّدن اســالم، جایــگاه خــود در ایــن تمــّدن و تکیــه بــر ارزش هــای 

اســالمی را در تولیــد فکــر دینــی شــناخته و از ایــن رو بــه نشــر و گســترش تعالیــم اســالمی شــیعی 

ــان در  ــتند. ایش ــتثنی نیس ــر مس ــن ام ــز از ای ــارم نی ــرن چه ــیعه ق ــوان ش ــد. بان ــت گماردن هم

ــم  ــرآن کری ــای ق ــق آموزه ه ــترش و تعمی ــب گس ــر، موج ــیعی در آن عص ــگ ش ــازی فرهن نهادینه س

ــف  ــوان ایــن عصــر در عرصه هــای مختل ــر فعالیــت بان و اهــل بیــتb شــدند. از ایــن رو عــالوه ب

ــه فعالیت هــای گوناگــون فرهنگــی  ــوان متعــددی در ایــن قــرن ب علمــی، سیاســی و اجتماعــی، بان

پرداختنــد. از جملــه آن هــا عبــارت اســت از:

1-3- خدیجه دختر موسی بن عبد اهلل

خدیجــه دختــر موســی بــن عبــد اهلل، از جملــه بانــوان فعــال در عرصــه فرهنگــی ســده چهــارم 

هجــری اســت. خدیجــه خاتــون از بانــوان صالحــه، دارای فضــل و کمــاالت بســیاری بــود، کــه بــه 

ــر و تخّصــص خــاص  ــا تبّح ــارم شــناخته می شــود. وی ب ــرن چه ــث در ق ــوی راوی حدی ــوان بان عن

ــت  ــه »بن ــه و ب ــوم و معــارف اســالمی شــیعی پرداخت ــه گســترش و نشــر عل ــه، ب در وعــظ و خطاب

  bــان حدیــث اهــل بیــت ــوان تأثیرگــذار عصــر خویــش و از راوی ــال« شــهرت یافــت. او از بان البق

ــرای دریافــت احادیــث  بــود )بغــدادی، 2011، ج4، 196( کــه در زمانــه ی خویــش افــرادی بســیاری ب

اهــل بیــتb بــه ایشــان رجــوع می کردنــد. همچنیــن خدیجــه خاتــون از خطبــا، مشــایخ فقهــا و 

ــت  ــا رف ــال های 437 از دنی ــدود س ــود. وی در ح ــوب می ش ــداد محس ــگاران بغ ــان و تاریخ ن محدث

)فقیهــی، 1390، 120(. خدمــات فرهنگــی ایشــان بــه عالــم اســالم و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی 

بــه قــدری بــود کــه حتــی بعــد از وفــات، معارفــی کــه در نشــر و گســترش آن ســال ها تــالش نمــود، 

مانــا بــود.

2-3- دختر صاحب بن َعباد

بانــوی دیگــری کــه از او در عرصــه خدمــات فرهنگــی دســتاوردهای متعــددی بــه عالــم اســالم و 

فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی ارائــه شــده، تنهــا فرزنــد دختــر صاحــب بــن َعبــاد اســت. وی زنی 

فاضلــه، ادیبــه و شــیعه بــود کــه از محضــر پــدر علــوم و فنــون ادب را فــرا گرفــت و فضــل و دانــش 

را از او بــه میــراث بــرد. فعالیت هــای علمــی وی کــه هــم جهــت و همــراه بــا فعالیت هــای علمــی 
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پــدرش بــود، عبارتنــد از: کتابــت در زمــان دیلمیــان، رســاندن نظــم و نثــر عربــی بــه اوج وســعت 

ــای او در  ــی از فعالیت ه ــه بخش ــان و... ک ــیاری در ری، اصفه ــای بس ــیس کتابخانه ه ــال، تأس و کم

گســترش علــوم اســالمی بــود. )ترکمنــی آذر، 1385 ،258 ؛ ریاحــی،1368، 118(. همانگونــه کــه بیــان 

شــد فعالیــت ایــن بانــوی شــیعی تنهــا در نــگارش و کتــاب محــدود نبــود، بلکــه بــا تأســیس مراکــز 

بــزرگ علمــی در مهم تریــن شــهرهای آن عصــر، بــه طــرز شــگفت آوری موجــب تعمیــق، تثبیــت، نشــر 

و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــده بــود.

3-3- جمیله دختر ناصر الدوله

جمیلــه خاتــون، دختــر ناصــر الدولــه بــن حســن بــن عبــد اهلل بــن حمــدان بــن حمــدون تغلبــی، 

بانــوی بــا فضیلــت دیگــری اســت کــه نقــش مؤثــری در نشــر و گســترش علــوم و معــارف و فرهنــگ 

و تمــّدن اســالمی شــیعی داشــته اســت. مــادر وی فاطمــه بنــت احمــد کردویــه اســت کــه او نیــز 

بانویــی بــا فضیلــت و کمــاالت بــود.

ــر و  ــالش در نش ــه ت ــوان ب ــه می ت ــوی فاضل ــن بان ــی ای ــات فرهنگ ــات و اقدام ــه خدم از جمل

ــام  ــری از مســلمانان ن ــرای جمــع کثی ــن اســالمی و ب ــّدن اســالمی در اماک ــگ و تم گســترش فرهن

ــرای  ــی کــه مســلمانان بســیاری ب ــه مکرمــه و در زمان ــه در ســال 366 در مّک ــوان نمون ــه عن ــرد. ب ب

انجــام مناســک حــج بــه زیــارت مّکــه معظمــه رفتنــد، بــا خیــرات زیــاد در بیــن زائریــن، بــه نشــر 

ــه  ــربت ب ــش ش ــوارد پخ ــن م ــت. از ای ــیعی می پرداخ ــالمی و ش ــّدن اس ــگ و تم ــارف و فرهن مع

ــت  ــالم و دویس ــیصد غ ــش از س ــودن بی ــرام، آزاد نم ــت  اهلل  الح ــن بی ــه زائری ــش  ب ــاج، بخش حج

کنیــز، بخشــیدن پانصــد رأس راحلــه بــه پیــادگان حجــاج و ... را می تــوان نــام بــرد. وی ســرانجام 

ــی را وداع گفــت )مســکویه، 1419، ج2، 404 ؛ اتابکــی، 1383، ج2، 509(. گرچــه  در ســال 369 دارفان

ــا و  ــا در مکان ه ــرد، ام ــل نک ــی را نق ــا روایت ــت و ی ــی ننگاش ــخصه کتاب ــه ش ــون ب ــه خات جمیل

زمان هــای مختلــف از جملــه زمــان حــج کــه محلــی بــرای گردهمایــی هــر ســاله مســلمانان اســت، 

معــارف اســالمی شــیعی و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی را گســترش داده و بــه نســل ها و عصر هــای 

بعــدی منتقــل نمــود. در ایــن بیــن حتــی بــا رافــت اســالمی و اهــدای هدایــای متعــدد در زمــان 

حــج بــه حجــاج، جلوه هایــی از ابعــاد اخالقــی اســالم را بــه نمایــش گذاشــت. شــاید بتــوان گفــت 

ایــن ارائــه عملــی احــکام و معــارف اســالمی شــیعی، در آن روزگار از نگاشــتن کتــب و نگاشــته های 

متعــدد مؤثرتــر بــود.

4-3- خوله خواهر سیف الدوله حمدانی

خولــه خواهــر ســیف الدولــه حمدانــی از جملــه بانوانــی بــود کــه در عرصــه فعالیت هــای سیاســی 



اجتماعــی ســده چهــارم بــا نفــوذ گســترده ای کــه در دســتگاه خالفــت و ســلطنت داشــت، توانســت 

ــا و  ــه، هدای ــیدن صل ــد. بخش ــالمی آن روزگار نمای ــه اس ــم جامع ــددی را تقدی ــای متع فعالیت ه

ــه،  ــت خول ــا درگذش ــی، 1428، ج1، 139( ب ــی متنب ــود. )البرقوق ــر ب ــدان متوات ــه نیازمن ــای او ب عطای

گویــی هرگــز موکبــی بــا احتشــام او ناحیــه دیــار بکــر را گــذر نکــرده و بــه مــردم بــذل و بخشــش 

ــات نمــود )محالتــی، 1368، ج4، 208(. جــود و  ننمــوده اســت. ایشــان ســرانجام در ســال 352 وف

ــل  ــد عم ــه اســالم در ُبع ــالش وی در ارائ ــای ت ــا عظمــت در راه اســالم، گوی ــوی ب ــن بان ســخای ای

ــی از  ــدد، جلوه های ــش های متع ــی و بخش ــای مال ــف وی در حمایت ه ــتاوردهای مختل ــت. دس اس

خدمــات فرهنگــی ایــن بانــوی واال مقــام بــه نشــر و گســترش فرهنــگ و تمــّدن اســالمی شــیعی بــه 

صــورت علمــی بــود.

5-4- تقیه )امیره تقیه( حمدانی

بانــوی بــا عظمــت دیگــری کــه در ســده چهــارم تالش هــای بســیاری در عالــم اســالمی داشــت، 

ــره  ــه )امی ــام تقی ــه ن ــن حمــدان، ب ــد اهلل ب ــن عب ــی ب ــی الحســن عل ــه اب ــر ســیف الدول ــر امی دخت

تقیــه( حمدانــی اســت. ایــن بانــوی بــا فضیلــت و کمــاالت دســتی توانــا در ادبیــات، عرفــان و اشــعار 

عربــی داشــت. علــم ادبیــات و فــن شــعر را نــزد دانشــمند ترین علمــای دربــار آن روزگار فــرا گرفــت 

)صادقــی اردســتانی، 1375، 280 ؛ شــریف  الرضــی، بــی تــا، ج1، 513(. وی بــا بکارگیــری از فــن ادبــی 

و اشــعار مختلفــی کــه در مــدح اهــل بیــتb داشــت، موجــب تعمیــق، تثبیــت و نشــر فرهنــگ و 

تمــّدن اســالمی گشــت. چــرا کــه از ایــن طریــق معــارف اســالمی شــیعی بهتــر و بیشــتر نفــوذ پیــدا 

ــت. ــترش می یاف ــرده و گس ک



138

سال دوم

شماره دوم

پیاپی ششم

زمستان ١٤٠٠

نتیجه گیری

ــی از  ــای پژوهش ــدارد. یافته ه ــد ن ــای تردی ــالم، ج ــن اس ــو آیی ــان در پرت ــی زن ــد و بالندگ رش

وضعیــت و نقــش علمــی زنــان شــیعه ســده چهــارم، در تثبیــت و تعمیــق علــوم و فرهنــگ و تمــّدن 

ــد از: اســالمی عبارتن

فعالیت هــا و خدمــات بانــوان شــیعه قــرن چهــارم در زمینه هــای حکمرانــی، خطابــه و ســخنرانی، 

روايــت احاديــث رســول خــدا و ائمــه اطهــارb، تأســیس مراکــز علمــی ماننــد کتابخانــه، مدرســه و 

مســجد، شــركت در جهــاد یــا تشــويق مــردان بــه شــرکت در مبــارزه و جهــاد، شــعر و مرثيــه و حضــور 

در عــزاداری و ذكــر مصيبــت خانــدان رســول اهللk، احتجــاج و پاســخگويی بــه ســؤاالت و... کــه در 

آن حضــور پــر رنــگ داشــته و تأثیرگــذار بودنــد.

ــیعی،  ــالمی ش ــّدن اس ــگ و تم ــوم و فرهن ــترش عل ــارم، در راه گس ــرن چه ــیعه در ق ــوان ش بان

مجاهدت هــای فراوانــی بــه ثمــر رســانده و از هیــچ کوشــش حمایتــی و پشــتیبانی فروگــذار نکردنــد 

و میــراث دار خوبــی بــرای علــوم اســالمی بــوده و ایــن امانــت را بــه بهتریــن نحــو، بــه نســل بعــد 

منتقــل نمودنــد.

ــت  ــه ای اس ــن ادل ــی از مهم تری ــردان، یک ــط م ــی توس ــع تاریخ ــات و وقای ــب اتفاق ــگارش غال ن

ــد و  ــگارش در نیاین ــه ن ــوان ب ــون بان ــدد و گوناگ ــش های متع ــت و کوش ــده، فعالی ــب ش ــه موج ک

یــا زوایــای زندگانــی مؤثــر ایشــان پنهــان بمانــد و در کتــب تاریخــی، علمــی، و... ثبــت نگــردد. در 

نتیجــه نقــش مانــدگار ایشــان در نشــر و گســترش معــارف و فرهنــگ و تمــّدن اســالمی در البــه الی 

ــتگاه های  ــا دس ــه ب ــی ک ــوال بانوان ــا معم ــردد. ام ــد گ ــردان، ناپدی ــه م ــوط ب ــراوان مرب ــب ف مطال

خالفــت و حکمرانــی ارتباطــی وثیــق داشــتند، از ایــن امــر مســتثنی بــوده و فعالیت هــای ایشــان در 

تاریــخ قالبــًا بــه ثبــت رســیده اســت.

بررســی فعالیت هــا، اســتعدادها و توانمندی هــای متعــدد بانــوان در قــرون متمــادی، بــه 

ــا غیرمســتقیم و در راســتای نشــر، حفــظ و تعميــق فرهنــگ و تمــّدن اســالمی  صــورت مســتقیم ی

ــوع و ســطح  ــا شــناخت ن ــا ب ــوان معاصــر گشــته، ت ــرای بان ــی مناســب ب ــد الگوی شــیعی، می توان

ــذار  ــون اثرگ ــای گوناگ ــد در عرصه ه ــوان، بتوانن ــی و... بان ــی، علم ــی، سیاس ــای فرهنگ فعالیت ه

باشــند. همچنیــن حجــت بــرای مــردان در تصحيــح نگــرش خــود بــه توانايی هــای نيمــه ی ديگــر 

ــا  ــش را در احي ــته ی خوي ــر شايس ــد و تأثي ــت باش ــن والي ــه راه روش ــب و ادام ــاع در تعقي اجتم

ــذارد. وگســترش تشــّيع برجــای گ
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سجادی، صادق )1367(، آل بویه در دائرةالمعارف بزرگ اسالمی، تهران: دائرةالمعارف اسالمی.	 

شریف  الرضی ، محمد بن  حسین )بی تا( ، دیوان  الشریف  الرضی ، بیروت:  االعلمی .	 

صادقی اردستانی، احمد )1375(، زنان دانشمند و راوی حدیث، قم: دفتر تبلیغات اسالمی.	 

صدر، سید الحسن )1381(، تأسیس الشیعه لعلوم االسالم، بغداد: النشر و الطباعه.	 

صنهاجی، ابی عبداهلل محمد )1378(، اخبار ملوك بنی عبید و سیرتهم )تاریخ فاطمیان(، تهران:امیرکبیر.	 
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ضميري، محمدرضا )1382(، کتاب شناسی تفصيلی مذاهب اسالمی، قم: موسسه  مذاهب  اسالمی. 	 

طوسی، محمد بن حسن )بی تا(، الغیبة، تهران: مکتبة نینوی.	 

عتبی، محمد بن عبدالجبار )1345(، تاریخ یمینی، تهران: نشر کتاب.	 

العسقالنی، ابن حجر )1425(، تهذیب التهذیب، ریاض: مکتبه اضواء السلف.	 

 عنصرالمعالی، کیکاووس )1347(، قابوس نامه، تهران: فروغی.	 

 فقیهی، علی اصغر )1390(، تاریخ آل بویه، تهران: سمت.	 

کاهن، کلود )1383(، اسالم )منذ نشوئه حتی ظهور السلطنه العثمانیه(، بیروت: منظمه العربیه.	 

کرمــر، جوئــل )1375(، احيــای  فرهنگــی  در عهــد آل  بويــه  ) انســان  گرايــي  در عصــر رنســانس  اســالمي (، تهــران: 	 

مرکز نشــر دانشــگاهی.

 	.b مامقانی، عبداهلل )1431(، تنقیح  المقا ل  فی  علم  الرجا ل ، قم: موسسة  آل  بیت

مجلسي، محمدباقر )1403(، بحاراالنوار، بيروت: الوفاء.	 

محالتی، ذبیح اهلل )1368(، ریاحین الشریعه، قم: دارالکتب االسالمیه.	 

مدنی شیرازی، سیدصدرالدین )1355(، درجات الرفیعه فی طبقات الشیعه، قم: مکتبه البصیرتی.	 

مدنی کاشانی، رضا )1386(، رساله حجابیه، کاشان: شمس.	 

مسکویه، احمد بن محمد )1914(، تجارب االمم، مصر: مطبعه الصناعیه.	 

مقریزی، تقی الدین )1418(، المواعظ واالعتبار بذكر الخطط والثار، بیروت: دارالکتب العلمیه.	 

موسوی، سید حسن )بی تا(، زندگی سیاسی و فرهنگی شیعیان بغداد، تهران: بی جا.	 

الموسوی الخوئی، ابوالقاسم )1374(، معجم رجال الحدیث، مشهد: آستان قدس رضوی.	 

نعمان، محمد بن محمد )شیخ مفید( ) 1413(، احکام النساء، قم: الموتمر العا لمی  اللفیه .	 

نوبختی، حسن بن موسی )1386(، فرق الشیعه، تهران: علمی و فرهنگی.	 

ــه 	  ــع آن، ترجم ــان و مناب ــخ فاطمی ــی از امپراتوری هــای اســالمی: تاری ــل ای )1383(، پژوهشــی در یک ــر، پ واک

ــرزان روز. ــران: ف ــدره ای، ته ــدون ب فری


