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 آموزش زنان در صدر اسالم

 قسمت اول

 صفرى اهلل نعمت

 مقدمه

 باعو   همچنوي  , آورد پديود  زنوا   حقووىى  و اجتماعى جايگاه در عظيم تحولى آنكه بر عالوه اسالم ظهور

 زنوا   آمووز   مسايل در تحول آ  مظاهر از يكى كه شد آنا  فرهنگى جايگاه در تاريخى عطفى نقطه ايجاد

 .بود

 نيو   و آ  آورنوده  و اسوالم  ديو   نقش تواند مى خوبى به آ  آغازي  نقاط در ويژه به تحول اي  سير بررسى

 .نمايد تبيي  عطف نقطه اي  آمد  پديد در را دينى هاى آموزه

 ظهوور  از پو   آنها عظيم حجم با جاهليت عصر فرهنگى زنا  شمار انگشت تعداد ميا  كوتاهى مقايسه تنها

 كتب از نمونه عنوا  به توانيم مى راستا اي  در كه. دهد مى نشا  را تحول اي  عظمت وجه بهتري  به اسالم

 كتوب  گونوه  ايو   زيورا . ببوريم  را بهوره  بهتري  راوىشناسى كتب ني  و( ص)اكرم پيامبر اصحاب حال شرح

 نقول ( ص)پيوامبر  از كوه  آنهوا  روايوا   ذكر احيانا و حال شرح به و داده اختصاص زنا  به را بخشى معموال

 .پردازند مى, اند كرده

 زنوا   بوه  الكبورى  الطبقا  يعنى( ق032) سعد ب  محمد عظيم كتاب جلد آخري  و هشتمي  مثال عنوا  به

 آ  اصوحاب  عنوا  به و زيسته مى( ص)اكرم پيامبر زما  در كه ز  894 حال شرح آ  در و يافته اختصاص

 .است شده آورده, اند بوده مطرح( ص)حضر 

 .است آمده صحابى ز  893 نام( ق832 و 339) اصفهانى ابونعيم نوشته الصحابه معرفه كتاب در آ  از پ 

 موى  نفور  820( ق863 وو  364) ىرطبوى  عبودالبر  اب (( االصحاب معرفه فى االستيعاب)) كتاب در تعداد اي 

(( الصوحابه  معرفوه  فى الغابه اسد)) كتاب در( ق 632 و 555) ج رى اثير اب , بعد ىر  دو از كمتر اما, باشد

 .كند پيدا دسترسى صحابى زنا  از نفر 2200 نام به تواند مى
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 ز  2552 نوام  بوه ( ق450 وو  778(( )عسوقالنى  حجور  ابو   الصحابه تميي  فى االصابه)) كتاب در آ  از پ 

 آنوا   نوام  ذكر تنها اما, شمرد مى مردود را آنا  از بسيارى بود  صحابى نويسنده گرچه كه كنيم مى برخورد

 .باشد مى( ص)اكرم پيامبر عصر به ن ديك زما  در فرهنگى مسايل در آنها ورود بر داللت

 برآمده كه  منابع از استفاده با صحابى زنا  حال شرح جمعآورى به نويسندگا  از چند تنى معاصر دوره در

 كوه  نمواييم  اشاره العك عبدالرحم  خالد نوشته(( الصحابيا  حياه)) كتاب به توانيم مى جمله آ  از كه اند

 نوشوته (( الصوحابيا   حيواه  موسووعه )) كتواب  از تووانيم  موى  همچنوي  . اسوت  شده داده ساما  جلد دو در

 .است آمده صحابى ز  2508 نام آ  در كه نماييم ياد مبيض محمدسعيد

 (2.)است آورده پديد(( الرسول حول صحابيا )) عنوا  تحت كتاب جلد دو شاهي  عبدالصبور ني  و

 مهنوا  عبوداالمير  كتوب  در ادبيوا   و شعر همچو  فرهنگى ديگر ابعاد در توانيم مى را اى مقايسه بررسى اي 

 فوى  النسوإ  اخبوار (, شواعر  ز  528 حال شرح شامل) االسالم و الجاهليه فى الشاعرا  النسإ معجم همچو 

 گيرى پى( ز  052 حال شرح شامل) الفريد عقد فى النسإ اخبار و( ز  242 حال شرح شامل) االغانى كتاب

 كتواب  و عفيفوى  عبوداهلل  نوشوته (( اسالمها و جاهليتها فى العربيه المرإه)) همچو  كتبى همچني ( 0.)نماييم

 بوه , ماست نظر مورد مقاله اي  در آنچه اما. است مفيد راستا اي  در افغانى سعيد نوشته(( المرإه و االسالم))

 دوره پايوا   توا , آ  از بعود  و( ص)اكورم  پيوامبر  عصور  در زنوا   آموز  مسايل مورد در نكاتى آورد  دست

 .دهد مى ىرار توجه مورد را استاد زنا  و آموز  مكا , آموزشى مواد همچو  مواردى كه باشد مى صحابه

 جاهليت در زنان آموزش ـ1

 و برافراشوت  , شوتر  از مواظبوت , دارى خانه همچو  عملى مواد, زنا  آموزشى مواد عمده جاهليت دوره در

 شووهر  پوايي   سوني   در را دخترا  كه آنجا از و بودند مادرانشا  آنها معلما  معموال كه بود چادر دارى نگه

 چرخانود   بوه  مربوط امور تمام كردند مى سعى, پدرا  خانه در آنها زندگانى مد  كوتاه دوره در, دادند مى

 زنوا   از انودكى  نامهاى به دوره اي  در( 3.)بياموزند آنا  به, بود زنا  عهده بر زما  آ  در كه را زندگى يك

 و شوعر  همچوو   ديگورى  آموزشى مواد و درنورديده را رايج عملى آموزشهاى مرزهاى كه كنيم مى برخورد

 .اند ربوده مردا  از را سبقت گوى مواردى در بلكه و اند گرفته فرا ني  را كتابت
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 بوه  را او كه بود رسيده مقامى به كه نماييم ياد امروالقي  همسر(( جندب ام)) از توانيم مى زنا  گونه اي  از

 حكوم  و كورده  داورى علقمه نام به شخصى و همسر  بي  موردى در و پذيرفتند مى اشعار در داور عنوا 

 (8. )داد شوهر  زيا  به و علقمه سود به

, اىتصوادى  بوازار  در كوه  نمواييم  يواد  شوريد  حوار   بو   عمرو دختر خنسإ نام به زنى از توانيم مى همچني 

 (5.)شد واىع پذير  مورد كه كرد وارد ثابت ب  حسا  شعرهاى از يكى به اشكال هشت عكاظ فرهنگى

 پيوامبر  كوه  است شده گفته چني  و بود شده مشهور سرايى مرثيه در( ص)اكرم پيامبر زما  در عمره او دختر

 جاهليوت  شواعرا   ب رگتوري   از يكوى  اعشوى  بواره  در همچني ( 6.)داد مى فرا گو  او اشعار به( ص)اكرم

 به پدر  كه گرديد ذوق صاحب چنا  مرور به دختر اي  و داد مى درس دختر  به او كه شده گفته چني 

 (7.)نهاد مى ارج ا  سروده تازه اشعار مورد در او نظرا 

 دوره كاتبوا   معرفوى  هنگوام  در كه شود مى اكتفا بالذرى گفته به معموال, كتابت يعنى ديگر آموزشى ماده در

 نيو   مدينه به اسالم ورود از ىبل آنها از بعضى كه برد مى نام ز  كاتبا  از تعدادى از اسالم اوايل و جاهليت

 عائشوه  و عقبه دختر كلثوم ام, عدويه عبداهلل دختر شفإ از توا  مى جمله آ  از كه اند داشته بهره علم اي  از

 (4.)آموخت پدر  از را كتابت كه است شده گفته عائشه باره در كه. كرد ياد سعد دختر

 برخورد زنا  از بعضى نام به, آوريم شمار به جاهليت دوره آموزشى ماده يك عنوا  به را كهانت بتوانيم اگر

 آنوا   ن د به نظرخواهى براى فاصله فرسنگها از كه اى گونه به بودند شده ديگرا  سرآمد آ  در كه كنيم مى

 چنانچه و است زيسته مى خيبر در كه كنيم ياد سجاح يا ىطبه نام به زنى از توانيم مى جمله آ  از. رفتند مى

 رفتوه  او نو د  بوه  ىريشيا  از چند تنى با همراه عبداهلل فرزند  ذبح ماجراى در عبدالمطلب, است شده گفته

 بتووانيم , داسوتا   اي  اصل در چند هر و( 9.)نمود عبداهلل ذبح جاى به شترا  ذبح به اشاره كه بود همو و اند

 .نماييم اثبا  مشابه داستانهاى و آ  از را كاه  زنا  از بعضى وجود توانيم مى اجماال اما كنيم تشكيك
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 (ص)اكرم پيامبر زمان در زنان آموزش ـ2

 مكه دوره ـ الف

 موردا   مخصووص  را خوود  دعو , بعثت آغاز هما  از( ص)اكرم پيامبر كه يابيم مى در مكه دوره بررسى با

 نسوبتا  حضوور  آ  شواهد  و اسوت  رسانيده ني  زنا  گو  به مستقيم غير يا مستقيم را خود پيام و نگردانيده

 .است دوره اي  مختلف حواد  در زنا  چشمگير

 و شد اسالم پذير  به دعو ( ص)اسالم پيامبر سوى از كه زنى اولي  آنكه دوره اي  توجه جالب نكا  از

 موواد  بوار  اولوي   كوه  بود همو و. بود( س)خديجه(, ص)حضر  آ  همسر يعنى ز  يك, پذيرفت را اسالم

 .شد داده تعليم او به( ص)اكرم پيامبر سوى از اسالم دي  آموزشى

 چوو   و گرفت فرا( ع)جبرئيل از را نماز و وضو خود( ص)اكرم پيامبر كه است شده گفته چني  باره اي  در

 نمواز  بوه  دو هور  و داده تعلويم  او بوه  را نمواز  و وضو و آمده خديجه ن د به( ص)اكرم پيامبر, رفت جبرئيل

 (22.)بود مسلما  ز  دومي ( ع)على حضر  مادر اسد بنت فاطمه, خديجه از پ ( 22.)ايستادند

 رسوو   بور  دليول  بهتوري  ( 20,)ياسور  عمار مادر سميه يعنى بعثت اوايل هما  در مسلما  ز  اولي  شهاد 

 .باشد مى زنا  ميا  در اسالمى تعاليم

 نشوانگر ( 23,)حبشوه  بوه  هجور   در خوود  شوهرا  همراه مسلما  زنا  از تعدادى آگاهانه حضور همچني 

 توسوط  مستقيم غير يا و( ص)اكرم پيامبر توسط مستقيما كه باشد مى اسالمى معارف و تعاليم با آنا  آشنايى

 .بود شده داده آموز  آنا  به شوهرانشا 

 توسوط  اسالم معارف فراگيرى آ  و كنيم مى برخورد زنا  آموز  در اى تازه نكته به عمر اسالم داستا  در

 همراه به عمر خواهر فاطمه كه نماييم مى مشاهده داستا  اي  در. است باسابقه اصحاب از يكى از زوج يك

 داده موى  ىورآ   تعلويم  آنهوا  بوه  او و شوده  موى  ار  ب  خباب پذيراى خود خانه در زيد ب  سعيد همسر 

 بوه ( ص)اكورم  پيامبر كشت  ىصد به عمر وىتى كه كنيم مى برخورد نكته اي  به داستا  همي  در( 28.)است

 در اى خانه در, شد مى مرد و ز  شامل كه خود يارا  از ت  چهل ميا  در( ص)حضر  آ , رفت او سوى

 (25.)بود مشغول اسالمى معارف و ىرآ  آموز  به صفا ن ديكى
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 مدينه دوره ـ ب

 بنيوانگ ارى  و اسوالمى  حكوموت  اولوي   هاى شالوده ري ى پى و مدينه در( ص)اكرم پيامبر دولت استقرار با

 .شد شگرف تحولى دچار ني  زنا  آموز , اسالمى معارف تعليم و عباد  براى مسجد

 .نمود تقسيم اسالمى غير و اسالمى بخش دو به دوره اي  در توا  مى را زنا  آموزشى مواد

 اسالمى آموزشى مواد ـ1

 آ  اصولى  متكفول  كوه  اسوت  حورام  و حوالل  مسايل و اخالىى مسايل, ىرآ  مانند علومى مواد اي  از منظور

 .بود نمى آنها از خبرى, اسالم عدم فرض بر و بود( ص)اكرم پيامبر شخص و اسالم

 مستقيم غير آموزشهاى بايد, زنا  به( ص)اكرم پيامبر توسط علوم اي  مستقيم آموز  بر عالوه طبيعتا گرچه

( ص)اكورم  پيوامبر  چنانچوه , باشد داشته وجود, گرفت مى صور  آنا  فرزندا  يا همسرا  توسط عمدتا كه

 .كنيم مى برخورد اول بخش به بيشتر نصوص ميا  در اما( 26. )نمود مى تشويق تعليم نوع اي  به خود

 موى , بواره  اي  در نصوصى بررسى به و نموده فرض( ص)اكرم پيامبر شخص را استاد اينجا در ما رو اي  از

 .پردازيم

 .شود مى تقسيم خصوصى و عمومى ىسمت دو به آموزشى كيفيت نظر از خود بخش اي 

 به آ  در( ص)اكرم پيامبر كه بوده( ص)النبى مسجد ويژه به و مسجد آموز  مكا  عمدتا عمومى بخش در

 استفاده آموزشى مكا  عنوا  به ديگر مكانهاى يا خانه از ني  گاهى و. است پرداخته مى اسالمى معارف بيا 

 .است شده مى

 موى  و رفته( ص)اكرم پيامبر ن د به مدينه زنا  كه ىرار اي  از كنيم مى برخورد تاريخى نصى به دوره اي  در

 :گويند

 تعلوم  بوه  آ  در كوه ) ده ىورار  موا  مخصووص  را روزى پ , اند يافته ف ونى ما بر مردا ( ص)خدا پيامبر اى

 و تعلويم  و وعو   به آ  در كه داد ىرار آنا  مخصوص را روزى( ص)اكرم پيامبر و(. بپردازيم اسالمى مسايل

 موى  كوه  است شده نقل نعما  ب  حارثه دختر هشام ام نام به زنى از همچني ( 27.(()پرداخت مى آنها تذكر
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 بور  را آ  جمعوه  روز هر كه گرفتم فرا( ص)اكرم پيامبر زبا  از را(( المجيد القرآ  و ق)) سوره م : ))گفت

 (24.(()خواند مى منبر باالى

 .است( ص)اكرم پيامبر زبا  از احكام فراگيرى و مسجد در زنا  فعال حضور دهنده نشا  نص اي 

 زنوا   بوه  خوود  پيام رساند  به اى ويژه عنايت مسجد در عمومى سخنرانيهاى هنگام در ني ( ص)اكرم پيامبر

 پو  ( ص)اكرم پيامبر فطر عيد روز در كه است شده نقل چني  عباس اب  ىول از روايا  از يكى در. داشت

 صوحبتهاى  زنا  كه داد احتمال, بود پرداخته( صدىه) فطره زكا  تشريح به آ  در كه خود سخنرانى پايا  از

 (29.)نمود( صدىه) فطريه پرداخت به فرما  را آنا  و پرداخت آنا  موعظه به رو اي  از, باشند نشنيده را او

 پيوامبر  از فراوانى پرسشهاى راستا اي  در و داشتند اهتمام اسالمى معارف و مسايل فراگيرى به خود ني  زنا 

 كوه  آموده  چني  عايشه از گ ارشى در. شدند مى مواردى در وحى ن ول باع  حتى و نمودند مى( ص)اكرم

 (02.)نمايد مى مدح, شد نمى آنا  فقهى و دينى پرسشهاى مانع حيا كه جهت آ  از را انصار زنا  او

 پيوامبر  از را حويض  غسل كيفيت خود او كه آمده چني  ي يد دختر اسمإ نام به زنا  از يكى باره در همچني 

 (02.)پرسيد( ص)اكرم

 موى  و رود موى ( ص)اكورم  پيامبر ن د به خواهر  با همراه كه شده نقل چني  كثير ام نام به زنى از همچني 

 زيورا , بپرسود : فرمايد مى( ص)اكرم پيامبر. كشد مى خجالت اما, بپرسد اى مسإله خواهد مى خواهرم: گويد

( ص)اكورم  پيوامبر  و پرسد مى, كند مى كبوتربازى كه فرزند  باره در خواهر  و. است واجب علم طلب

 (00.)است منافقا  بازى, بازى اي  كه دهد مى جواب

 موورد  ايو   در كه است(( فريضه العلم طلب)) جمله به( ص)اكرم پيامبر استدالل روايت اي  در جالب نكته

 بوه  دانوش  آمووز   اختصواص  عودم  بور  تإكيودى  مطلب همي  كه است آورده است ز  يك او مخاطب كه

 .باشد مى مردا  به مطلق صور 

 زنوا   و موردا   معنوى امتيازا  نابرابرى از آ  در و داده تشكيل مجلسى زنا  كه آمده چني  ديگرى نقل در

 پيوامبر  نو د  بوه  ي يود  دختور  اسومإ  نوام  بوه  خوود  نمايندگى به را اى فرستاده و كردند شكايت جهاد همانند

 نيكوهمسوردارى , جوواب  در( ص)اكورم  پيوامبر . نمايود  پرسوش  نابرابرى اي  علت از تا فرستادند( ص)اكرم

 (03.)آورد حساب به جهاد همانند را ز  كرد 
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 كه كرد ذكر را مجادله سوره ن ول شإ  داستا  توا  مى, شد آياتى ن ول به منجر زنا  پرسش كه مواردى از

 آنجوا  از و( 08.)كورد  ظهوار  را ثعلبه دختر خوله همسر  صامت ب  اوس نام به مردى كه آمده چني  آ  در

 در را آ  حكوم  و رفتوه ( ص)اكرم پيامبر ن د به ز  بوده مرد بر ز  دائمى حرمت جاهليت در ظهار حكم كه

 چندي ( ص)اكرم پيامبر با ز , كرد بيا  او براى را جاهلى حكم هما ( ص)اكرم پيامبر وىتى و پرسيد اسالم

 (05.)شد نازل خداوند سوى از جديد حكمى, باالخره تا كرد مجادله بار

 موى  زنوا   تعليم به مسجد از غير مكانى در( ص)اكرم پيامبر كه كنيم مى برخورد ني  مواردى به دوره اي  در

 (06.)داد تعليم را زينب فرزند  داد  ميت غسل رو  زنا  از تعدادى به خانه در چنانكه, پرداخت

 فاطموه  حضور   دختور   بوه  آمووز   ىسمت سه به توا  مى را( ص)اكرم پيامبر خصوصى آموز  بخش

 .نمود تقسيم ديگر زنا  به آموز  و همسرانش به آموز (, س)زهرا

 نوام  بوه  كتوابى  داراى( س)زهورا  فاطموه  حضور   كه برمىآيد چني  سنت اهل و شيعه روايا  از بعضى از

 بووده ((( عليهاالسالم) ال هرا صحيفه)) يا((( عليهاالسالم) فاطمه مصحف)) يا((( عليهاالسالم) فاطمه كتاب))

( س)زهورا  حضر  و كرده مى امإل خود حيا  زما  در( ص)اكرم پيامبر كه مطالبى آ  در ىول يك طبق كه

 (07. )بود شده جمعآورى, نوشته مى

 ىورآ   حجوم  برابور  سوه  معوادل  عظيم حجمى داراى كتاب اي  كه برمىآيد چني  شيعه روايا  از بعضى از

 در( ع)صوادق  اموام  كوه  اى گونوه  به. است داشته وجود معمول از فراتر معارفى و مطالب آ  در و( 04)بوده

 (09.)نمايد مى استناد كتاب آ  مطالب به خود هاى پيشگويى از برخى

 اسوت  فراوانوى  فقهى غير و فقهى روايا , همسرانش به( ص)اكرم پيامبر خصوصى آموز  بر شاهد بهتري 

 ايو   كه باشند مى حفصه و سلمه ام, عائشه همچو ( ص)اكرم پيامبر همسرا  از چند تنى آ  راويا  تنها كه

 .است شده پراكنده سنت اهل معتبر كتب از بسيارى در روايا 

 باشود  داشته همسر چهار از بيش توانسته مى( ص)اكرم پيامبر آنكه علت كه است اي  بر نظر را بعضى حتى

 و شود منتقل مردم به آ  بواط  هم و شريعت ظواهر هم تا است خواسته وسيله اي  به خداوند كه است آ 

 احكوام  از بسويارى  توانسوته  نمى مستقيما خود و, است بوده حيإ بيشتري  داراى( ص)اكرم پيامبر كه آنجا از

 شوريعت  بواط  از بسيارى تا داده ىرار او براى را ويژگى اي  خداوند رو اي  از, كند بيا  مردم براى را فقهى
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 نشوانه  همچنوي   و عوده , حويض , غسل همچو  مسايلى ني  و خصوصى معاشرتهاى احكام هما  منظور كه

 و شود بيا  مردم براى همسرانش وسيله به, بود عباد  در( ص)حضر  آ  كوشش و او نبو  روش  هاى

 (32.)گردد تكميل شريعت بيا  وسيله بدي 

 است آ  واىعيت چنانچه, )نظر مورد مطالب نقل در همسر چهار كفايت همچو  عللى به را ىول اي  ما البته

 ني  و.( است شده بيا ( ص)حضر  آ  همسر سه يا دو توسط( ص)اكرم پيامبر چني  اي  روايا  بيشتر كه

 انتقوال  امكوا   و شريعت باطنى جوانب از بسيارى نقل و تحمل براى( ص)اكرم پيامبر همسرا  ظرفيت عدم

 ويژگوى  كوه  معتقديم و پذيريم نمى(, ع)على حضر  همچو ( ص)حضر  آ  واالمقام يارا  به معارف آ 

 نكتوه  ايو   بور  حوال  هر به اما, است داشته ديگرى داليل( ص)حضر  آ  براى همسر چهار از بيش تجوي 

 تعلويم  خود همسرا  به را زنانه مسايل ني  و خصوصى روابط مسايل از بسيارى( ص)اكرم پيامبر كه معترفيم

 .نمايند بيا  ديگرا  براى را مسايل آ , آنها تا است داده

 در تووا   مى را بيگانه زنا  به آموز  يعنى زنا  به( ص)حضر  آ  خصوصى آموزشهاى سوم بخش اما و

 .يافت صحابى زنا  از بسيارى حال شرح

 رفوت  مى او خانه به فراوا ( ص)اكرم پيامبر كه آمده چني  معوذ دختر ربيع نام به زنى باره در مثال عنوا  به

 ابو   همچو  اصحابى بعدها كه بود رسيده جايى به و گرفت مى فرا را دي  احكام( ص)حضر  آ  از او و

 (32.)پرسيدند مى فقهى سواال  برخى او از عباس

 نقول  داده تعليم او به خصوصى آموز  در( ص)اكرم پيامبر كه معارفى از برخى سليم ام نام به زنى از ني  و

 (30.)است شده

 بوه  بعدى طبقا  در راوى زنا  ني  و زنا  گونه اي  روايا  با سنت اهل راوىشناسا  كه است آ  جالب و

 ب رگتوري   از يكوى  ذهبوى  كه جايى تا اند پذيرفته معموال را آنها روايا  و اند كرده عمل خوشبينانه صور 

 :دهد مى گ ار  چني  راوىشناسا 

 موتهم  كوه  ندارم سراغ را موردى زنا  ميا )) يعنى( 33(()تركوها م  ال و اتهمت م  النسإ فى علمت ما و))

 شوده  روىگوردا   آنها روايت از شناسا  حدي  كه ندارم سراغ را موردى ني  و.( باشد شده دروغگويى به)
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 زنوا   روايوا  , موردا   روايوا   بوا  زنوا   روايوا   تعارض هنگام در كه شده نقل چني  بعضى از و.(( باشند

 (38.)شود مى پذيرفته

 درجوه  از روايتشوا  , نيو   ز  راويا  برخى و نيست پذيرفته شيعى عالما  مالكهاى اساس بر سخ  اي  البته

 .است ساىط اعتبار

 اسالمى غير آموزشى مواد ـ2

 ممكو   گرچوه  كوه  باشد مى علوم ديگر و طب, شعر, كتابت همچو  آموزشى هاى ماده, مواد اي  از منظور

( ص)حضور   آ  آنهوا  اصولى  متكفل اما, باشد شده نقل( ص)اكرم پيامبر زبا  از آنها با مرتبط مطالبى است

 ايو   زيورا  اسوت  نبووده  علووم  گونه اي  تعليم( ص)حضر  آ  بعثت از هدف ديگر عبار  به و باشد نمى

 .دارد را آنها به دسترسى امكا  ني  وحى به نياز بدو  بشر كه است علومى, علوم

 كوه  برمىآيد چني  گ ارشها از بعضى از. برد نام را(( كتابت)) توا  مى چنينى اي  آموزشى مواد مهمتري  از

 نوشت  ىدر  داراى مقداد دختر كريمه همانند زنا  از چند تنى, مدينه در( ص)اكرم پيامبر حضور هنگام در

 كوه  آموده  چنوي   سلمه ام و عائشه همچو ( ص)اكرم پيامبر زنا  از چند تنى باره در همچني ( 35.)اند بوده

 (36.)اند نوشته نمى اما, اند بوده خواند  ىدر  داراى آنها

 بوه  عدويوه  عبوداهلل  دختر شفإ نام به جاهليت در كاتب زنا  از يكى كه است آ  باره اي  در جالب نكا  از

 از بعضى تا خواهد مى او از( ص)حضر  و است داده مى آموز  را كتابت( ص)اكرم پيامبر همسر حفصه

 (37.)دهد ياد او به ني  را ديگر مطالب

 پيامبر توجه مورد در آنها از بعضى حتى كه شاعر زنانى نام به كه است شعر دوره اي  آموزشى مواد ديگر از

 .نماييم مى برخورد, اند بوده( ص)اكرم

( ص)اكورم  پيامبر و بوده سرايى مرثيه در متبحر, گفتيم چنانچه كه است خنسإ دختر عمره زنا  اي  جمله از

 (34.)است داده مى فرا گو  او هاى مرثيه به

 موى  مطورح  دوره ايو   در كوه  هستند شاعرانى از ت  دو ابوذر همسر ذر ام ني  و( ص)اكرم پيامبر عمه صفيه

 (39.)باشند
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 آ  از بخشوى  در مواهر  زنوانى  شواهد  گرچه كه باشد مى طب علم, دوره اي  در زنا  آموزشى مواد ديگر از

 بوى  علم اي  از آنا  آشنايى و فراگيرى چگونگى از موارد بيشتر در اما باشيم مى مجروحا  مداواى همچو 

 .خبريم

 در و بوده سپاه همراه كه كنيم مى برخورد زنانى نام به( ص)اكرم پيامبر جنگهاى از بعضى گ ار  هنگام در

 پيوامبر : گويد مى زنا  گونه اي  باره در عباس اب . اند پرداخته مى مجروحا  مداواى به اى ويژه هاى خيمه

, جنگوى  غنيمت از و پرداختند مى مجروحا  مداواى به آنها و برد مى جنگ در خود همراه را آنها( ص)اكرم

 (82.(()بردند مى سهم

 مجروحوا   به و بوديم( ص)اكرم پيامبر همراه خيبر جنگ در كه بوديم ز  شش ما: ))گويد مى زنا  از يكى

 بوه ( ص)اكورم  پيامبر, شد گشوده خيبر دژ كه وىتى و. نوشانديم مى( سويق) شربت آنها به و داديم مى دارو

 (82. (()داد مردا  سهم معادل غنايم از سهمى ما

 شوده  نقل چني  او باره در و است داشته شركت خيبر در كه است زنا  اي  از يكى اسلميه سعد دختر كعيبه

 و مجروحوا   موداواى  بوه  آنجوا  در كه گرفت نظر در او براى مدينه مسجد در را مكانى( ص)اكرم پيامبر كه

 (80.)داشت اشتغال بيمارا  طبابت

 كوه  بود كرده برپا خود مسجد در او براى اى خيمه ني ( ص)اكرم پيامبر كه است اسلم ىبيله از زنى نام رفيده

 از( 83.)كورد  يواد  معواذ  بو   سوعد  از توا  مى او بيمارا  جمله از كه پرداخت مى بيمارا  مداواى به آنجا در

 كبشوه  ام, اسولمى  سونا   ام, ايمو   ام, غفوارى  معواده , غفوارى  ليلوى , محوذ دختر ربيع همچو  ديگرى زنا 

 (88.)است شده ياد جنگى مجروحا  مداواكنندگا  عنوا  به ني  سلمه ام, انصارى روىه ام, ىضاعى

 هنگوامى . است شده نقل او طبى دانش كيفيت آ  در كه است عائشه از گ ارشى باره اي  در جالب نكا  از

 و نمايود  موى  آ  منشوإ  از سووال , ماند مى شگفت در ا  خاله طبى دانش از زبير ب  عروه او خواهرزاده كه

 عورب  مختلوف  هاى گروه و شد مى بيمار خود عمر پايا  در( ص)اكرم پيامبر: ))گويد مى جواب در عائشه

 كوردم  موى  معالجه را( ص)پيامبر داروها آ  با م  و كردند مى معرفى درما  براى را داروهايى و آمده او ن د

 (85.(()آوردم دست به را دانش اي  اينجا از و

.دارد ادامه  
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 .است شده ديده نگارنده توسط كتب اين

 .48ص, 57 شماره, پژوهش آيينه مجله((, زنا  تراجم كتاب توصيفى شناسى كتاب, ))مهري ى مهدى .2

, كوشوافر  اصوغر  علوى  ترجموه , اسوالم  در تربيت و تعليم تاريخ, اويم  رشيد حفظالرحم  و داغ محمد .0

 .072 و 6ص, 2378, تبري  دانشگاه انتشارا , تبري 

 .273ص, العربى دارالرائد, بيرو , اسالمها و جاهليتها فى العربيه المرإه, عفيفى عبداهلل .3

 يوسوف  تصوحيح , االغوانى , اصفهانى ابوالفرج: به شود مراجعه او حال شرح از بيشتر اطالع براى. هما  .8

 .224 و 70ص, 25ج, دارالفكر, بيرو , اول چاپ, طويل على

, اول چواپ , السوامرايى  محموود  رجوإ  تحقيوق , النسإ تواريخ فى الفيحإ الروضه, خيرى عمراهلل ب  ياسي  .5

 .58ص, للموسوعا  العربيه الدار, بيرو 

 .078ص, هما ...,  و داغ محمد .6

, 2394, العلميوه  الكتوب  دار, بيورو  , رضووا   محمود  رضووا   تحقيق, البلدا  فتوح, بالذرى ابوالحس  .7

 .854ص

, 2ج, 2823, العربوى  الترا  احيإ دار, بيرو , ديگرا  و السقا مصطفى تصحيح, النبويه السيره, هشام اب  .4

 .258ص

 .32ص, الحياه دار, حلب, الرسول حول نسإ, حلبى طعمه محمود .9

 .09ص(, ع)البيت اهل موسسه, بيرو (, رض)اسد بنت فاطمه(, 0) النسإ اعالم, دخيل محمدعلى على .22

 .302ص, 2ج, هما , هشام اب  .22

 .332 و 300ص, 2ج, هما , هشام اب : به شود مراجعه زنا  اي  نامهاى از اطالع براى .20

 .383ص, هما  .23

 .هما  .28

, 0ج, العربوى  الكتواب  دار, بيورو  , االداريوه  بالتراتيوب  المسومى  النبويوه  الحكومه نظام, كتانى عبدالحى .25

 كه مردى: فرمايد مى( ص)اكرم پيامبر آ  در كه كند مى نقل بخارى از نقل به حديثى آ  در كه 035ص

 .است پادا  دو داراى, دهد آموز  نيكو و كند ادب نيكو را كني  

, 2829, االلباب دار, بيرو , اول چاپ(, ص)الرسول صحابيا  حياه م  صوره, العك عبدالرحم  خالد .26

 .كند مى نقل العلم كتاب بخارى صحيح و 38ص, 3ج, احمد مسند از كه. 03ص
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 كه, 086ص, 2ج, 2822, النشر و للطباعه الحكمه دار, دمشق, الصحابيا  حياه, العك عبدالرحم  خالد .27

 .كند مى نقل, الجمعه كتاب, مسلم صحيح و 223ص, 5ج, احمد مسند از

 ابو   دار و عفوا   ابو   دار, اول چاپ, النبوى بالحدي  النسإ عنايه, سلما  آل حس  ب  مشهور ابوعبيده .24

 .20ص, ق2828, ح م

 عبار . 026ص, 0ج, ق2822, كثير اب  دار, بيرو , اول چاپ, بالجنه مبشرا  نسإ, جمعه خليل احمد .29

 .((فيه يتفقه  و الدي  ع  يسإل  ا  الحيإ يمنعه  يك  لم االنصار نسإ النسإ نعم: ))است چني  عربى

 .هما  .02

 .323ص, 2ج, االعتصام دار, ىاهره, الرسول حول صحابيا , شاهي  عبدالصبور .02

 .027ص, هما  .00

 پشوت  ماننود  مو   بور  توو  پشوت  يعنى(( امى كظهر ظهرك: ))گفت مى همسر  به مرد كه بود آ  ظهار .03

 بيورو   مورد  خانوه  از ز  آنكه بدو , شد مى حرام ز  با مرد مباشر  هنگام اي  در كه. باشد مى مادرم

 .رود

 ابو  , الكبورى  الطبقوا   از كه 632ص(, ص)الرسول صحابيا  حياه م  صوره, العك عبدالرحم  خالد .08

 .كند مى نقل 342ص, 4ج, سعد

 .262ص, هما , حلبى طعمه محمود .05

, 262 و 259ص, م2999, النشور  و للطباعوه  االرشواد , بيورو  (, عليهاالسوالم )ال هرا صحيفه, عبود اسعد .06

, ىوم  علميوه  حووزه  تبليغوا   دفتور , ىم, اول چاپ, الشريفه السنه تدوي , جاللى حسينى سيدمحمدرضا

 .77 و 76ص, 2372

, 2ج, اسالميه علميه انتشارا , تهرا , مصطفوى سيدجواد ترجمه, كافى اصول, كلينى يعقوب ب  محمد .07

 .2 حدي , 386ص

 .4 حدي , 352ص, هما  .04

 .كند مى نقل را ىول اي  سبكى تاج پدر از كه 036ص, 0ج, هما , كتانى عبدالحى .09

 .293ص, 2ج, هما , جمعه خليل احمد .32

 .087ص, 2ج, الصحابيا  حياه, العك عبدالرحم  خالد .32

 .628ص, 8ج, المعرفه دار, بيرو , بجاوى محمد على تحقيق, الرجال نقد فى االعتدال مي ا , ذهبى .30

 .كند مى نقل اسفرايينى ابواسحاق از را ىول اي  او, 035ص, 0ج, هما , كتانى عبدالحى .33



13 
 

 .854ص, هما , بالذرى .38

 .هما  .35

 .هما  .36

 .58ص, النسإ تواريخ فى الفيحإ الروضه, عمرى خيراهلل ب  ياسي  .37

 .256 و 94ص, 2ج, الرسول حول صحابيا , شاهي  عبدالصبور .34

 .362ص, 2ج, الصحابيا  حياه, العك عبدالرحم  خالد .39

 .هما  .82

 ابو  , الكبورى  الطبقوا   از كه. 548ص(, ص)الرسول صحابيا  حياه م  صوره, العك عبدالرحم  خالد .82

 .كند مى نقل 092ص, 4ج, سعد

 .052ص, 8ج, النبويه السيره, هشام اب  .80

 .226 و 228ص, 0ج, هما , كتانى عبدالحى .83

 .85ص, 0ج, بالجنه مبشرا  نسإ, جمعه خليل احمد .88

 2342تير و208 شماره و ز  پيام ماهنامه
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