تعلیم دخرتان
در دین مبین
اسالم:

هیچ تردیدی وجود ندارد که تعلیم زنان و دخرتان یکی از بخش های جدایی
ناپذیر دین مبین اسالم به حساب میرود .از  ۱۴۰۰سال قبل تاکنون زنان مسلامن
از احادیث نبوی و رسوم اجتامعی قرون متامدی گرفته تا اندوخته های که از
نهاد های معارص قرن بیست و یکم فرا گرفته اند ،به احکام الهی در مورد تعلیم
2
ارج میگذارند .بنا ًء هرگز منیتوان در آیات مبارکه قرآن مجید و یا احادیث نبوی
دالیلی که محدود ساخنت تعلیم دخرتان را توجیه مناید ،رساغ منود.

ترجمه« :جسنت علم بر هر مرد مسلامن و هر زن
مسلامن واجب است».
حدیث حرضت محمد (صل الله علیه وسلم)
ثبت در مجموعه احادیث ابن ماجه

یکی از احکام الهی با
پیشینه درازمدت

تعلیم دخرتان یک حکم الهی
میباشد
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در دین مبین اسالم تعلیم یک دستور الهی بوده و طلب علم باالی زن و مرد
مسلامن واجب است .در آیات مبارکه قرآن کریم و احادیث نبوی (صل الله و
علیه و سلم) در مورد اینکه زنان نیز میتوانند هامنند مردان تعلیم کسب کند و
بدین ترتیب سطح دانش و اندوخته های خود را ارتقا بخشند ،هیچ تردیدی وجود
ندارد .قرآن مجید بر اهمیت فراگیری علم و دانش خیلی ها تاکید ورزیده و بیش
از  ۸۰۰مرتبه در آن کلمه علم و دانش تذکر یافته است ،که در واقع برشیت را به
تفکر ،تدبر و تعمق فرا میخواند.

خداوند متعال (جل جالله) در قرآن کریم به مردان و زنان حکم منوده است
تا به دانش و اندوخته های خود بیافزايند و آنانیکه علم فرا منیگیرند را مورد
نکوهش قرار داده است .نخستین باری که باالی حرضت محمد مصطفی (صل
الله علیه وسلم) وحی نازل شد ،آغاز آن با کلمه اقراء (بخوان) رشوع بوده است.
آیه مبارکه چنین می فرماید:

ترجمه« :بخوان بنام پروردگارت که آفرید; انسان را
از علق (خون بسته) آفرید .بخوان در در حالی که
پروردگارت ارجمندتر است; آنکه بیاموخت بوسیلة
قلم; آموخت به انسان آنچه را که منیدانست».
(القرآن )۹۶ :۵-۱

در قرآن کریم به رصاحت ذکر شده است که انسان ها تنها با داشنت علم و دانش
می توانند خداوند متعال (جل جالله) و آنچه آن ذات مقدس آفريده است را به
درستی بشناسند و به همین دلیل میان اشخاص با علم و اشخاص بی علم تفکیک
قایل شده است.
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ترجمه« :کىس که به جاده علم و دانش قدم نهد خداوند
(جل جالله) او را به سوى بهشت رهنمون خواهد کرد ،و
فرشتگان بال و پر خویش را با میل و رغبت زیر پاهاى
اهل علم مى گسرتانند و متام موجودات آسامن و زمین،
ح ّتى ماهیان دریا ،برای طالب علم استغفار مى کنند.
برتری عامل بر عابد مانند برتری ماه شب چهارده بر
ستارگان دیگر است؛ بدانید که علام وارث پیامربانند؛ زیرا
پیامربان زر و سیمی به جاى نگذارند؛ بلکه علم و دانش
بر جای نهند ،بدانید هر که از دانش ایشان برگیرد بهره
ی فراوانی گرفته است»

ترجمه« :آیا آنانی که میدانند با آنانی که منیدانند
مساویند؟»
(القرآن )۳۹ :۹

ترجمه« :بدینگونه هامنا از بندگان او فقط دانایان از
خدا (جل جالله) میترسند و حقا که خدا (جل جالله)
نیرومند آمرزنده است».
(القرآن )۳۵ :۲۸

در هیچ یک از این آیات مبارکه ترصیح نشده است که رصف «عاقالن» میتوانند
پند بگیرند و یا رصف «بندگان ذکور» که صاحب علم هستند از خداوند متعال
(جل جالله) هراس دارند .در حقیقت یکی از مکلفیت ها و مسئولیت های
اساسی نبوت عبارت از رسانیدن علم و حکمت به همگان میباشد .خداوند متعال
(جل جالله) در قرآن کریم میفرماید:

(.سنن ابوداود)

ترجمه« :كيس کی در طلب علم و كسب حقايق
معارف جان بسپارد ،شهيد شمرده میشود».

ترجمه« :همچنان در میان شام رسولی از خودتان
فرستادیم تا آیات ما را بر شام تالوت مناید و شام را از
آلودگی پاک کند و به شام کتاب خدا (جل جالله) و
حکمت او را بیاموزد و آنچه منیدانستید به شام یاد دهد».

(البزر).

ترجمه« :به دنبال علم و دانش بروید حتی اگر در
چین باشد».
(روایت بذر در مسند )۱۷۵:۱ ،۹۵

(القرآن )۲ :۱۵۱

پیامرب اسالم (صل الله علیه و سلم) ـ در روایت دیگری
فرموده اند :ترجمه« :کسی که راه علم آموزی را می
پوید خداوند (جل جالله) او را در راهی به سوی
بهشت پیش می برد».

ترجمه« :اوست که برانگیخت در میان بیسوادان
رسولی از خودشان که آیات او را بر ایشان بخواند و
پاکشان مناید و کتاب و حکمت به ایشان بیاموزد و
حقا که از پیش در گمراهی آشکار بودند».

(روایت صحیح مسلم ۴:۲۰۷۴ ،و )۲۶۹۹

(القرآن )۶۲ :۲

یکی از اصول اساسی رشیعت این است که زمانیکه یک حکم نازل میشود ،حتی
اگر جنبه مذکر داشته باشد ،جنبه مؤنث نیز در آن مد نظر گرفته میشود .هرگاه
در برابر این اصل بیتوجهی صورت گیرد ،در آن صورت ارکان اساسی اسالم مانند
کلمه ،مناز ،روزه ،حج و زکات نیز از ذمت زنان خارج میشود .هرچند خداوند
متعال (جل جالله) و رسول کریم (صل الله علیه وسلم) در کالم شان جهت
رصاحت بیشرت احکام خویش ،حالت مذکر کلامت را به کار برده اند ،اما زنان نیز
مکلف به رعایت و پیروی از این احکام هستند.

واجب بودن کسب تعلیم برای زنان و مردان در احادیث و سنت های نبوی
(صل الله و علیه و سلم) مورد تأیید قرار گرفته است .3جلوگیری از تعلیم زنان و
دخرتان ،در واقع به معنی مانع شدن آنها در اطاعت از اوامر الهی و یا مداخله
در مسایل اخروی آنان میباشد.

در شامری زیادی از احادیث نبی کریم (صل الله علیه وسلم) نیز مستقیامً به
واجب بودن کسب تعلیم اشاره صورت گرفته است.

ترجمه« :طلب علم بر هر مسلامنی واجب است».
.

(بیهقی ،مشکات ،ترمذی)

ترجمه« :جسنت علم بر هر مرد مسلامن و هر زن
مسلامن واجب است».
(ابن ماجه)
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تعلیم دخرتان یکی از حقوقی تعلیم دخرتان به عنوان الزمه
مقاصد و مصالح مرسله
میباشد که خداوند متعال
(جل جالله) برای آنان ارزانی
منوده است
]

طلب علم برای دخرتان و زنان نیز به عنوان الزمه مقاصد و مصالح مرسله یا صدقه
جاریه شمرده میشود ،زیرا تعلیم دخرتان از فواید قابل مالحظه برای خانواده،
جامعه و امت مسلمه برخوردار است ،بنا ًء برای مصلحه ممد واقع می شود.
به باور فقها و علامی جهان اسالم ،مصلحه (صدقه جاریه) مقاصد (مرام/هدف)
قوانین و حکومت داری در اسالم پنداشته میشود .قرآن کریم «به مسئولیت های
اجتامعی و روابط مثبت میان مردم ،به عنوان مسئولیت مشرتک اخالقی آنان در
برابر یکدیگر تاکید میورزد» .قرآن کریم مسلامنان را تشویق میکند که زندگی
مشرتک خود را بهبود بخشند ،از همدیگر حامیت کنند و با فقر و تنگدستی
مجادله کنند.

در دین مبین اسالم تعلیم دخرتان نیز یکی از حقوق (رضوریات) مقدس/اساسی
به شامر میرود که متام انسانها مستحق آن اند .حقوق متذکره شامل وقار ،مال/
ثروت ،مذهب ،تعقل/تدبیر ،رشف و خانواده نسب میباشند .حق تعلیم شامل
حق اساسی تعقل و تدبیر (العقل) است که هسته دین (ایامن) را تشکیل میدهد.
قرآن کریم چنین میفرماید (س  :)۷۲ :۳۳ ،۳۴ – ۳۰ :۲ ،۴ :۹۵ ،۷۰ :۱۷برای هر
انسان تعقل اهدا گردیده است و از قابلیت خوب بودن و تالش و تصمیم گیری در
مورد ایجاد روابط برخوردار است .هر انسان باالی تعقل خویش افتخار مناید ،البته
به عنوان یک میکانیزمی که میتواند بر مبنای آن از لحاظ اخالقی چیز های درست
و نادرست را از همدیگر تفکیک و انتخات منایند .حق اساسی تعقل و تدبیر
(العقل) در واقع انسان ها را قادر میسازد تا «امانت» آزادی اراده و تصمیم گیری
را که هیچ موجود دیگری حارض به پذیرفنت آن نیست ،قلباً بپذیرد (س .)۷۲ :۳۳
قرآن کریم مسلامنان را دعوت میکند تا از تعقل و تدبیر کار بگیرند و شخصی
که به خداوند متعال (جل جالله) اعتقاد ندارد را با یک حیوانی که فاقد تعقل
و تدبیر است مقایسه میکند ،چون همچو اشخاص از تعقل و تدبیر خود کار
منیگیرند تا نشانه های وجود خداوند متعال (جل جالله) را به گونه کامل درک
منایند .مؤمنین واقعی عمدتاً از «تدبیر عمیق» (تدبّر) استفاده میکنند (س :۲۹
 .)۳۸در قرآن کریم به رصاحت آمده است که جای گنهکاران در جهنم است:

ترجمه« :بدرستی و تحقیق که خدا (جل جالله) به
عدل و احسان و بخشش به خویشان امر میکند و از
فحشاء و منکر و ستم نهی میکند ،شام را پند میدهد
شاید شام پند گیرید».
(القرآن )۱۶ :۹۰

این آیه مبارکه بیانگر هدف کلی رشیعت در مورد اعامل صالحه و عدالت طلبی
میباشد .هرگونه احکام قانونی باید با اهداف و مقاصد اصول اخالقی اسالم
مطابقت داشته باشد.

ترجمه « :و گویند اگر ما میشنیدیم و یا تعقل
میکردیم در میان یاران دوزخ نبودیم».

فواید تعلیم برای جامعه

(القرآن )۶۷ :۱۰

ترجمه« :تعلیم یگانه راه برای توامنندسازی دخرتان،
بهبود وضعیت آنها ،تضمین مشارکت آنها در انکشاف
جوامع شان و ایفای نقش آنها در عرصه گرفنت
مسئولیت نسل های آینده می باشد».

رسول اکرم (صل الله علیه وسلم) میفرماید :بهرتین و عابدترین شخص کسی
است که از تعقل استفاده مناید و همواره آن را انکشاف دهد و باالی آن رسمایه
گذاری کند .تعقل و ایامن با همدیگر ارتباط نزدیک دارند ،زیرا رصف افرادی که
از عقل خود استفاده میکنند و باالی آن رسمایه گذاری میکنند میتوانند اعامل
درست را از نادرست تفکیک کنند و به مواصفات اخالقی مزین و پابند باشند و
بدین ترتیب مومنین آگاه و مخلص پنداشته شوند.

داکرت یوسف بن احمد العثیمین ،رئیس عمومی سازمان همکاری اسالمی

فراگیری تعلیم در واقع چیزی فراتر از قابلیت خواندن و نوشنت بوده و به عنوان
روند کسب دانش ،مهارت ها و ارزش ها در عرصه های مختلف به شامر میرود،
که افراد را قادر میسازد تا در رفاه اجتامعی ،اقتصادی و سیاسی خانواده و جوامع
خویش با رویدست گرفنت روش های مطلوب نقش ایفا کنند .بدون تعلیم اعضای
هیچ جامعه را منیتوان به رشد و پیرشفت سوق منود.

تعلیم دخرتان در فراگیری دین آنها نقش اساسی دارد ،زیرا سطح دانش آنها را بلند
میربد و به آنها میآموزد که چگونه از عقل خود استفاده کنند ،آنها را با مهارت
های تفکر تجهیز منوده و به مسلامنان بهرت و اعضای برتر جامعه مبدل می سازند.
به دخرتان و زنان فرصت میدهد تا از احکام الهی استفاده منایند.

تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم
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تعلیم دخرتان در دین مبین
اسالم به هیچ عنوان به
فراگیری مضامین مذهبی
محدود منی شود.

شامری از فواید تعلیم زنان قرار ذیل اند:
|سواد ،علیالخصوص سوادآموزی زنان ،در واقع وسیله ای برای دستیابی به
یک جامعه پایدار و سامل میباشد.
|شمولیت دخرتان در مکتب و ادامه تعلیم آنها می تواند باالی صحت،
حفاظت و رفاه اقتصادی آنان تاثیرات مثبت داشته باشد و در تامین و بهبود
مصؤنیت جوامع و کشورهای آنها نقش قابل مالحظه داشته باشد.
|تعلیم دخرتان میزان باروری زنان را کاهش میبخشد و زمینه را برای کاهش
میزان مرگ و میر نوزادان و اطفال ،کاهش میزان مرگ و میر مادران ،افزایش
مشارکت زنان در نیروی کار و رسمایه گذاری باالی تعلیم کودکان فراهم
میسازد.

فراگیری علم و دانش در دین مبین اسالم از یک مفهوم گسرتده برخوردار بوده
و مضامین مختلف را احتوا می کند .متام مفرسین قرآن کریم در این مورد اتفاق
نظر دارند که پنج آیه مبارکه نخست سوره علق آغاز وحی پنداشته میشود:

ترجمه« :بخوان به نام پروردگارت که [همه آفریده ها
را] آفریده؛ [هامن که] انسان را از علق به وجود آورد.
بخوان در حالی که پروردگارت کریم ترین [کریامن]
است .هامن که به وسیله قلم آموخت[ ،و] به انسان
آنچه را منی دانست تعلیم داد».

|تعلیم جوامع را کمک میکند تا پس از جنگ و خشونت به رسعت بهبود
یابند ،زیرا سبب انعطاف پذیری ،ثبات و انسجام نیرومند اجتامعی میشود.
|تعلیم ،دخرتان را در راستای داشنت یک اقتصاد نیرومند و کاهش فقر یاری
می رساند .انکشاف اقتصادی و کاهش فقر به کشور ها اجازه می دهد تا
از استعداد ها ،مهارت ها و بهره وری متام اتباع خویش به شمول زنان و
مردان سود بربند .کاهش خالی جنسیتی و تعلیم دخرتان در علوم ساینسی،
تکنالوژی ،انجنیری و ریاضیات ( )STEMدر عرصه کاهش خال های مهارتی،
افزایش میزان اشتغال زایی و بهره وری زنان و باالخره کاهش میزان تفکیک
شغل به اساس جنسیت ،ممد واقع میشود.

(القرآن )۹۶ :۵-۱

|تعلیم زنان سبب میشود تا رسمایه با در نظر داشت اصل مساوات به گونه
بهرت توزیع شود ،زیرا روند تولید رسمایه را در درون خانواده ها و جوامع
بی بضاعت و محروم تسهیل می بخشد .مشارکت زنان در عرصه اقتصادی و
دسرتسی آنان به بازار های کار می تواند در ایجاد یک اقتصاد نیرومند ،مصؤن
و پایدار ممد واقع شود.
|تعلیم دخرتان سبب می شود تا خانواد ه های سامل و شاد داشته باشیم ،زیرا
زنان تعلیم یافته می توانند به حیث مادر در مورد سالمتی فرزندان خویش و
محافظت آنان در برابر امراض مختلف ،تصامیم بهرت و مناسبتر اتخاذ منایند.
|هرگاه زنان به تعلیم دسرتسی داشته باشند ،میزان خشونت در خانواده ها و
جوامع کاهش یافته و اطفال از سالمتی روانی بهرت برخوردار می شوند و می
توانند یک زندگی آرام و مرفه داشته باشند.

اولین حکمی که در این آیه های مبارکه به چشم می خورد در واقع به فعل
«خواندن» اشاره دارد که در واقع بخشی از پروسه کسب دانش است .عالوه بر
حمد و ثنای خداوند متعال (جل جالله) که ذات خالق و رزاق است ،از دو شاخه
علوم که بیولوژی و جامعه شناسی می باشند ،نیز تذکر به عمل آمده است .قرآن
کریم به پهنای علم پرداخته است و هم آموخنت علوم دینی و هم آموخنت علوم
دنیوی را احتوا می کند .آیه های مبارکه بیشامری در قرآن کریم خواننده را به این
دعوت می کنند که در مورد خلقت کاینات از تعقل و تدبیر کار بگیرد .از ایرنو
می توان گفت که این یک باور نادرست خواهد بود که به زنان رصف در کسب
علوم دینی اجازه داده شود و آنان از بخش های تعلیمی فراتر از آن منع شوند.
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ترجمه« :مردان در استفاده از محرض شام بر ما پيىش
گرفتهاند .پس خود ،روزى را بهما اختصاص بده .آن
حرضت قبول كرد و روزى را به ايشان اختصاص داد و
در آن روز به وعظ و ارشاد زنانپرداخت و مرتب آنان
را براى آموخنت و دلگرم ساخنت ديدار مىكرد».

یکی از باور های نادرست دیگر اینست که می گویند زنان رصف می توانند به
کمک معلامن زن کسب تعلیم منایند و به دلیل مقتضیات تجرید ،تعلیم زنان
توسط مردان ممنوع می باشد .هرچند یک محیط آیده آل به زنان اجازه می دهد
تا به زنان دیگر آموزش دهند ،اما باید به خاطر داشته باشیم که ما در یک دنیای
ایده آل زندگی منی کنیم که همیشه در آن چنین امکانات وجود داشته باشد.
اسالم نه تنها دینی است که برای متام ملت ها و عرص ها آمده ،بلکه بر مبنای
حقایق عملی استوار است .در مورد اینکه رصف زنان می توانند برای زنان آموزش
دهند و یا معلامن ذکور منی توانند برای شاگردان اناث تدریس کنند ،هیچگونه
قید و رشطی وجود ندارد .هرگاه ضوابط پوشش و حجاب به درستی رعایت شود،
در آن صورت مردان نیز می توانند در روشنایی رشیعت به شاگردان اناث تدریس
کنند .از حديث پيامرب اكرم (صل الله علیه وسلم) که در فوق تذکر یافته است،
چنین استنباط می شود که آن حرضت (صل الله علیه وسلم) شخصاً مقدماىت را
براى تعليم زنان فراهم ساخته است و در مسجد نبوى یک روز خاص براى زنان
مشخص شده بود.

[روایت صحیح البخاری]۱:۵۰ ،

اماملومنین عایشه صدیقه (رضی الله تعالی عنه) یکی از راویان برجسته احادیث
نبوی (صل الله علیه وسلم) ،عامل ،روشنفکر و فقیه بلند مرتبه میباشد .عقیده بر
اینست که از حرضت عایشه (رضی الله تعالی عنه) حدود  ۲۲۱۰حدیث رسول
اکرم (صل الله علیه وسلم) روایت شده است .ابوهریره ،عبدالله بن عمرو و انس
بن مالک در میان راویان ذکور ،یگانه کسانی هستند که بیش از حرضت عایشه
صدیقه (رضی الله تعالی عنه) احادیث روایت کرده اند .این امر به نوبه خود
نشان دهنده آنست که زنان نه تنها می توانند به زنان دیگر تدریس کنند ،بلکه
می توانند با رعایت یکعده رشوط مشخص حتی به مردان نیز آموزش دهند.

مثال های در مورد تعلیم
دخرتان در مسیر تاریخ اسالم

عایشه بنت طلحه میفرماید:
من نزد عایشه (رضی الله تعالی عنه) بودم .مردم
بشمول افراد مسن از متام شهرها نزد من می آمدند
(جهت مطرح کردن سواالت شان) به خاطریکه آنها می
فهمیدند که من خدمتکار او هستم .و شاگردان جوان
تر با من مثل خواهرشان رفتار می کردند و تحایف می
دادند (برای عایشه از طریق من) .بسیاری از آنها برای
من نامه می نوشتند ( من بعد از درخواست پاسخ از
عایشه می توانستم به آنها جواب بدهم .من قرار ذیل
نامه را تسلیم می کردم :ای خاله! آقای  ...به شام یک
نامه نوشته کرده و این هم تحفه اش است .عایشه
در پاسخ می گفت :ای دخرتم! به سوال او پاسخ ارائه
کنید و همچنان برایش یک تحفه بدهید .اگر چیزی
برای تحفه نزدت نداری ،از من بخواه ،تا یک چیزی را
بدهم .او در عوض تحفه یک تحفه دیگر می داد و من
آن را همراه با نامه پس می فرستادم)[ .روایت شده از
بخاری در کتاب األدب املفرد].

نخستین مکتب اسالمی

نخستین مکتب در تاریخ اسالم بعد از وقوع غزوه بدر ،شخصاً توسط رسول کریم
(صل الله علیه وسلم) تأسیس شده است .در جریان این غزوه حدود  70تن
دشمن به اسارت درآمدند .این اسیران در واقع افراد باسوادی بودند که با خواندن
و نوشنت آشنایی کامل داشتند .پیامرب اکرم (صل الله علیه وسلم) حکم منود که
اگر هر زندانی به ده تن اطفال ساکن مدینه به شمول دخرتان و پرسان خواندن
و نوشنت بیآموزد ،دیه آنها پرداخته خواهد شد و از اسارت رهایی خواهند یافت.

پیامرب اکرم (صل الله علیه وسلم) باالی تعلیم دخرتان
رسمایه گذاری منوده است
زنان تعلیم یافته از اوایل ظهور اسالم از جایگاه و اقتدار واالیی برخوردار بوده اند.
جناب رسول کریم (صل الله علیه وسلم) در راستای تعلیم زنان و دخرتان مجدانه
تالش ورزید است و زنان و دخرتان خود را به تعلیم و فراگیری دانش تشویق منوده
است .پیامرب اسالم (صل الله علیه وسلم) برای زنان صنوف آموزشی برگزار می منود
و زنان در نشست های عامه حضور می یافتند تا از رسول کریم (صل الله علیه
وسلم) بیآموزیند .زنان خانواده حرضت محمد مصطفی (صل الله علیه وسلم) نه
تنها در علوم اسالمی ،بلکه در رشتههای دیگر مانند طبابت ،ادبیات ،ریاضیات و
غیره نیز تعلیم کسب منوده اند.

نقش زنان مسلامن در بورسیه های علم الحدیث و
علوم اسالمی

بعد از رحلت پیامرب گرامی اسالم (صل الله علیه وسلم) در سال  ،۶۳۲رهنامیی
های همرسان مطهر پیامرب اسالم (صل الله علیه وسلم) هریک حفصه ،ام حبیبه،
میمونه ،ام سلمه و عایشه صدیقه (رضی الله تعالی عنه) و دیگران در عرصه درک
منودن و عملی کردن سیرت پیامرب (صل الله و علیه وسلم) و پایدار نگهداشنت
آن در مسیر تاریخ جامعه اسالمی از جایگاه و مؤثریت قابل مالحظه برخوردار
بودند .مجموعه های معترب احادیث نبوی (صل الله و علیه و سلم) مانند صحیح

با مطالعه سیر ّهالنبی نیز در می یابیم که حرضت مبارک (صل الله علیه وسلم)
شخصاً برای تعلیم زنان ترتیبات ویژه ای رویدست گرفته است .از ابوسعید
خدری روایت است :برخی از زنان رسول مقبول (صل الله علیه وسلم) را اینگونه
مخاطب قرار دادند:

تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم

٥

خویش چه در زمان جنگ و چه در زمان صلح ایجاد منوده است .ایشان از فعاالن
خدمات مختلف اجتامعی مانند امدادرسانی به فقرا و نیازمندان به شامر می رود
و شامری زیادی از اصحاب نبی کریم (صل الله علیه وسلم) را در بخش مهارت
های کلینیکی آموزش داده است .شفا بنت عبدالله که به نام لیال مسمی بود ،به
خاطر مهارت های خارق العاده ی که داشت به الشفاء (شفا دهنده) معروف بود.
این فرهنگ و سنت پرستاران و جراحان زن تا قرن هفدهم ادامه داشت.

البخاری هرگز منی توانست بدون تالش و کمک زنان مذکور تکمیل شود .محمد
اکرم ندوی در اثر خود تحت عنوان (املحدثات :علامی زن در دین مبین اسالم) از
بیش از  ۸۰۰۰علامی زن علم الحدیث در طول تاریخ اسالم یادآوری می کند .این
علامی زن عمدتاً در متام بخش های علوم دینی به درجات بلندی دست یافته اند
و در عرصه فقه ،فتوا و تفسیر به آنها رجوع صورت گرفته است و برای مردان و
زنان دیگر تدریس کرده اند.

زنان مسلامن پوهنتون ها و مکاتب متعدد تأسیس
منوده اند

تعلیم دخرتان در کشور های
اسالمی امروزی4

زنان در مسیر تاریخ بنیانگذاران و یا
حامیان مکاتب و سایر نهاد های تعلیمی
بوده اند .طور مثال پوهنتون القراویین
که از کهن ترین پوهنتون ها در سطح
جهان به شامر میرود ،در سال  ۸۵۹در
کشور مراکش توسط فاطمه الفیهریه
تأسیس شده است .این مکتب در واقع
یک مرکز تعلیمی پیشتاز بوده که در
علوم ساینسی ،فلسفی و مطالعات
اسالمی از شهرت فراوان برخوردار بود
و علامی اسالمی و غیراسالمی مانند ابن
رشد فیلسوف اسالمی ،میمونیدس فیلسوف یهودی و پاپ سیلوسرت دوم ،که گفته
میشود اعداد عربی را به اروپا معرفی کرده است ،دروس خود را در آنجا فرا گرفته
اند .ضیفه خاتون (متوفی  )۱۲۴۲زن مسلامنی بود که عالوه بر نقش های سیاسی
و اجتامعی ،از تعلیم در حلب حامیت منود و دو مکتب را بنیان گذاری منود،
که یکی آن به نام مکتب الفردوس میباشد که در رشته های مطالعات اسالمی و
حقوق اسالمی تخصص دارد و دیگر آن به نام مکتب خانقاه فرافیره میباشد که در
رشته رشیعت و رشته های دیگر تخصص دارد.

در جهان امروزی تعداد بیشامری کشور های اسالمی وجود دارند که اهمیت
ادغام تعلیم زنان را به خوبی درک منوده اند ،تا بدینوسیله بتوانند ملت خویش را
به سوی رفاه و انکشاف سوق دهند .هرچند نابرابری های سیستامتیک در پیوند
با تعلیم دخرتان و پرسان به چشم می خورد ،و دخرتان از لحاظ تعداد و حضور
در مکتب در مقایسه با پرسان در درجه دوم قرار دارند ،اما در کشور های اسالمی
دخرتان نسبتاً بیشرتی به فراگیری علم و دانش مرصوف اند .یکعده کشور های
اسالمی شدیدا ً عالقمند هستند تا هرگونه خالی جنسیتی را از میان بردارند ،طور
مثال در کشور های کویت ،امارات متحده عربی ،بحرین و لیبیا ،تعداد دخرتان
در مکتب نسبت به پرسان بیشرت است .5در میان کشور های عمدتاً اسالمی ،کشور
تونس ،اندونیزیا و امارات متحده عربی از بلندترین میزان زنان باسواد برخوردار
اند ،6که فیصدی دقیق آن در کشور تونس به  ۹۶.۱فیصد ،7در کشور اندونیزیا به
 ۹۲.۱فیصد 8و در کشور امارات متحده عربی به  ۹۵.۸فیصد میرسد .باید عالوه
منود که این فیصدی در بسیاری از کشور های دیگر جهان به چشم منی خورد.9

زنان مسلامن در شاعری ،علوم ساینسی و تکنالوژی
نقش قابل مالحظه ایفا منوده اند

زنان مسلامن تعلیم یافته از اوایل ظهور دین مبین اسالم مضامینی دیگری را
نیز فرا گرفته اند و در علوم ساینسی و تکنالوژی نقش قابل مالحظه داشته اند.
طور مثال نام امات الوحید سوطیتا املحملی (متوفی  )۹۸۷از بغداد در عرصه
های مختلف منجمله زبان و ادبیات عربی ،علمالحدیث و فقه رس زبان ها بوده
است .لوبانا از کوردوبا (قرن دهم) بنابر دانش و تخصص شان در علوم ساینسی،
علیالخصوص در حل مسائل پیچیده هندسی و الجربی یک نام شناخته شده
میباشد .مریم االجلیه (متوفی  )۹۶۷اسطرالب ساز در شامل سوریه بود که طرح
های خالقانه وی مورد تایید حاکم شهر قرار گرفته اند .رابعه بلخی از افغانستان
که در قرن نهم می زیست ،نخستین زنی است که به زبان فارسی امروزی شعر
میرسود و به خاطر اشعار نابش از شهرت فراوان برخوردار است.

کشور مرص سیستم تعلیم و تربیه خود را به منظور ارائه خدمات تعلیمی با
کیفیت بازنگری منوده است .در سال  ۲۰۱۰در کشور مذکور شامر زنان در رشته
های مختلف در مقایسه با مردان بیشرت بود .فیصدی زنان در برخی از رشته ها
قرار ذیل است :در تعلیم و تربیه ( ۷۲درصد) ،در علوم برشی ( ۷۲درصد) ،در
هرن های زیبا ( ۷۳درصد) ،در علوم اساسی ( ۵۴درصد) و در رشته طبابت (۵۷
درصد)  .10در سال  ،۲۰۱۷ملک سلامن بن عبدالعزیز آل سعود ،پادشاه عربستان

زنان مسلامن در عرصه طبابت و صحت فعالیت های
متعدد داشته اند
زنان از زمان رسول مبارک (صل الله علیه وسلم) در عرصه طبابت فعالیت های
متعدد داشته اند .رؤفایده االسالمیه (متولد  )۶۲۰به عنوان نخستین زن پرستار و
جراح شناخته می شود .موصوفه کاروان های سیار را به منظور خدمت به جامعه
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سعودی به زنان اجازه داد تا بدون نیاز به محرم رشعی به خدمات عامه منجمله
تعلیم و مراقبت های صحی دسرتسی داشته باشند .پوهنتون شاهدخت نورا
بنت عبدالرحمن در کشور عربستان سعودی بزرگرتین پوهنتون در سطح جهان
است که مختص تحصیل زنان میباشد .پوهنتون ساینس و صنعت ملک عبدالله
( )KAUSTدر شهر جده عربستان سعودی ،نخستین پوهنتون مدغم (ذکور و
اناث) در آن کشور به شامر میرود .بر مبنای آمار ارائه شده توسط وزارت تعلیم
و تربیه عربستان سعودی در سال  ۲۰۱۵زنان  ۵۱.۸فیصد محصالن پوهنتون های
این کشور را تشکیل میدهند. 11
کشور های یاد شده از تعلیم و تحصیل دخرتان در متام سطوح ،به شمول پوهنتون
و در متام رشته ها حامیت میکنند .در واقع ،فیصدی زنانیکه به تحصیالت در رشته
های علوم ساینسی ،تکنالوژی ،انجنیری و ریاضیات ( )STEMمیپردازند در کشور
های خاورمیانه بیشرت از کشور های غربی می باشد .12بر مبنای آمار ارائه شده
توسط یونسکو در سال  ،۲۰۱۵اوسط منطقوی سهم محققین اناث برای کشور
های عربی  ۳۹.۸فیصد و برای محققین اناث کشور های امریکای شاملی و اروپای
غربی  ۳۲.۳فیصد می باشد .13در ایاالت متحده امریکا تقریباً  ۲۰ – ۱۵فیصد
محصالن رشته انجنیری را زنان تشکیل می دهند .بنیاد ملی علوم در ایاالت متحده
امریکا در نظر دارد تا روند شناسایی میکانیزم های را متویل مناید که بتوانند زنان
را در راستای ادامه تحصیل در رشته های انجنیری در کشور های اردن ،مالیزیا،
عربستان سعودی و تونس تشویق منایند ،که میزان مشارکت زنان در کشور های
مذکور به  ۵۰فیصد میرسد .در سال  ۲۰۱۷در کشور عربستان سعودی ،تعداد فارغ
التحصیالن اناث دارای سند لیسانس در رشته های بیولوژی ،تکنالوژی معلوماتی،
ریاضیات و احصائیه و فزیک در مقایسه با مردان بیشرت بوده است .14در کشور
ایران حدود  ۷۰فیصد فارغ التحصیالن پوهنتون در رشته های علوم ساینسی،
تکنالوژی ،انجنیری و ریاضیات ( )STEMرا زنان تشکیل می دهند.15
در کشور امارات متحده عربی ،زنان  ۷۰فیصد فارغ التحصیالن پوهنتون را
تشکیل میدهند و  ۵۶فیصد فارغ التحصیالن رشته های علوم ساینسی ،تکنالوژی،
انجنیری و ریاضیات ( )STEMرا در پوهنتون های دولتی کشور امارات متحده
عربی زنان تشکیل می دهند .در انستیتوت معترب علوم و تکنالوژی مصدر در
شهر ابوظبی ،حدود  ۶۰فیصد فارغ التحصیالن را زنان تشکیل می دهند .16سازمان
فضایی امارات متحده عربی ( )UAESAتوسط یک زن به اسم سارا العامری که
سمت وزیر دولت در تکنالوژی پیرشفته را بر عهده دارد ،رهربی می شود و ۸۰
فیصد تیم دانشمندان آنرا زنان تشکیل می دهند.17

تعلیم دخرتان در دین مبین اسالم

٧

یادداشت های پایانی
١

این فشرده از «رهنمود عملکرد برای زنان مسلمان در مورد اسالم و مذاکره»
اقتباس شده است.
به عنوان ماخذ و جهت معلومات بیشتر ،لطفا ً به اثر عایشه ،اس .قضایفجی –
اوریالنا " رهنمود عملکرد برای زنان مسلمان در مورد اسالم و مذاکره" در
انستیتوت جورج تاون برای زنان ،صلح و امنیت ،مراجعه نمایید.

٢

احادیث صحیح پیامبر اسالم (صل هللا علیه وسلم)

٣

سنت های پیامبر اسالم (صل هللا علیه وسلم)

٤

ادریانا آومن و ایمیل وینیرا (سال  « ،)016درس گرفتن از کشور های اسالمی که
از تعداد زیادی انجنیران اناث برخوردار اند» .در لینک ذیل قابل دسترس میباشد.
نجوا مجاهد (سال  « ،)2010دسترسی به پوهنتون و مشارکت زنان در
تحصیالت عالی در کشور مصر» .در لینک ذیل قابل دسترس میباشد.
(https://www.mei.edu/publications/access-university-and-womens-participation-high)er-education-egypt
)(https://news.wsu.edu/2016/09/06/learning-muslim-countries-produce-women-engineers/

٥

اسدهللا نیاز ،ام ۱۲( .اکتوبر  « ،)۲۰۱۴برابری جنسیتی در مکاتب در کشور های
اسالمی :تحقق آن امکانپذیر است» ،گفتمان ثبت شده به تاریخ  ۵مارچ .۲۰۲۲
در لینک زیر قابل دسترس میباشد.
(https://theconversation.com/gender-equity-in-schools-in-muslim-countries-it-can)be-done-32271

٦

دانیال لهیویچ (سال  « ،)۲۰۱۸ادامه مبارزه برای تعلیم دختران در کشور تونس»،
پروژه بورجین ،راه اندازی شده به تاریخ  ۴مارچ  .۲۰۲۲در لینک قابل دسترس
می باشد .همچنان به دفتر یونیسیف تونس در لینک ذیل مراجعه نمایید.
(https://borgenproject.org/girls-education-in tunisia/#:~:text=Tunisia%20has%20
)one%20of%20the,multiple%20regions%20of%20the%20world
)(https://www.unicef.org/tunisia/

٧

مک اندریو – گراینر ،دی ( ۱۶فبروری  .)۲۰۱۹حقایق دهگانه پیرامون شرایط
زندگی در کشور تونس .پروژه بورجین .در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.
)(https://borgenproject.org/top-10-facts-about-living-conditions-in-tunisia/

٨

پاور ،ای ۲۷( .جنوری  .)۲۰۱۹حقایق دهگانه پیرامون شرایط زندگی در کشور
اندونیزیا .پروژه بورجین .در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.

٩

مک اندریو – گراینر ،دی ( ۱۶فبروری ” .)۲۰۱۹حقایق دهگانه پیرامون شرایط
زندگی در کشور تونس“.

١٠

مجاهد ،نجوا (اکتوبر « ،)۲۰۱۰دسترسی به پوهنتون و مشارکت زنان در
تحصیالت عالی در کشور مصر» )75@MEI( .راه اندازی شده به تاریخ  ۵مارچ
 .۲۰۲۲در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.
�(https://www.mei.edu/publications/access-university-and-womens-participation-high)er-education-egypt

١١

دروری ،سارا ( ۳۰جوالی  « ،)۲۰۱۵تعلیم :کلیدی برای توانمندسازی زنان در
کشور عربستان سعودی» )75@MEI( .راه اندازی شده به تاریخ  ۲مارچ ..۲۰۲۲
در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.
)(https://www.mei.edu/publications/education-key-womens-empowerment-saudi-arabia

١٢

داجانی ،رانا ،سونالی دهاوان و سارا ،ام .اواد (می  ،)۲۰۲۰افزایش میزان
شمولیت دختران در تعلیمات علوم ساینسی ،تکنالوژی ،انجنیری و ریاضیات
( )STEMدر جهان عرب :چه چیز را می توان از آن آموخت؟ در اثر جامعه شناسی
اسالم ،جلد هشتم ،نسخه دوم.

١٣

داجانی و همکاران وی (می  ،)۲۰۲۰افزایش میزان شمولیت دختران در تعلیمات
علوم ساینسی ،تکنالوژی ،انجنیری و ریاضیات ( )STEMدر جهان عرب.

١٤

میریلی ،انالیسا ( ۸مارچ « ،)۲۰۱۸جهان غرب از لحاظ حضور زنان در
علوم ساینسی نسبت به کشور های ایران و عربستان سعودی عقب مانده است»،
کواراتاز ( ،)Quaratzراه اندازی شده به تاریخ  ۸مارچ  .۲۰۲۲در لینک ذیل قابل
دسترس می باشد.
https://qz.com/1223067/iran-and-saudi-arabia-lead-when-it-comes-to-women-in-science/

١٥

میریلی ،انالیسا ( ۸مارچ " ،)۲۰۱۸جهان غرب از لحاظ حضور زنان در
علوم ساینسی نسبت به کشور های ایران و عربستان سعودی عقب مانده است"،
کواراتاز ( ،)Quaratzراه اندازی شده به تاریخ  ۸مارچ  .۲۰۲۲در لینک ذیل قابل
دسترس می باشد.
)(https://qz.com/1223067/iran-and-saudi-arabia-lead-when-it-comes-to-women-in-science/

١٦

عینان سمیع و علی بوعابد (سال « ،)۲۰۱۷اعمار کنید ،آنها مراجعه خواهند
کرد» ،جامعه امریکایی برای تحصیالت در رشته انجنیری ،صفحه چهارم،
راه اندازی شده به تاریخ  ۵مارچ  .۲۰۲۲در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.
همچنان به آرچاید ( ۱۱فبروری « ،)۲۰۲۲زنان امارتی  ...ریکارد تعداد در
علوم پیشرفته» .در لینک ذیل قابل دسترس می باشد ،»».راه اندازی شده به تاریخ
 ۲مارچ  .۲۰۲۲در لینک ذیل قابل دسترس می باشد.
(https://peer.asee.org/build-it-and-they-will-come-reversing-the-gender-gap-womenenrolling-in-engineering-programs-and-preparing-for-careers-in-the-oil-and-gas-in)dustry-in-the-uae.pdf
(https://www.archyde.com/emirati-women-record-numbers-in-advanced-sciences/
)UAE Gender Balance Council
)(https://www.gbc.gov.ae/facts.html

١٧

( ۹فبروری  « ،)۲۰۲۱زنان دانشمند امارات متحده عربی در سمت رهبری
نخستین ماموریت سفر فضایی جهان عرب به کره مریخ» ،ویبونیا  /انگلش ،
راه اندازی شده به تاریخ  ۷مارچ  .۲۰۲۲در لینک ذیل قابل دسترس می باشد

).)Webbunia /English

(https://english.webdunia.com/article/deutsche-welle-news/uae-women-scientists)lead-arab-worlds-first-space-mission-to-mars-121020900033_1.html
(https://english.webdunia.com/article/deutsche-welle-news/uae-women-scientists)lead-arab-worlds-first-space-mission-to-mars-121020900033_1.html

ما از نقدکنندگان (بازبینی کنندگان) بشمول زینب موحد و گروه مدافع زنان افغان در آلبانیا که این دست نامه را مطالعه منوده و نظریات ارزشمند شان را ارائه کرده اند ابراز امتنان و سپاسگزاری می کنیم
·
این دست نامه عمدتاً در چارچوب مذهب حنفی دین اسالم نگاشته شده است

٨

·
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