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چکیده

نقش و اثرگذاری بانوان در عرصههای مختلف از موضوعات ثبتنشده در آثااار شیشاایت ا اات
که با در کنار هم گذاشتت گزارشهای تاریخی شراکنده ،میتوان به آن د ت یافت .شژوهش فاارارو
با روش توصیفی ا تحلیلی و مطالعه متون تاریخی و رجالی متقدم ،درصدد شا خ به ایاات شر ااش
ا ت که بانوان شیعه در دوران شیشوای ششم (علیهالسامم چه تأثیری داشته و چه اقداماتی در جهاات
بسط جریان تشیع انجام داده اند؟ لذا با نگاهی گذرا به اوضاع فرهنگی ا یا ی عصر امام صادق
(علیهالسمم به معرفی برخی زنان برجسته شیعه میشردازد و شارهای از اقدامات مهاام آنااان را برر اای
میکند .حضور بانوان شیعه دوره مذکور در زمینههای گوناااگون از جملااه نقااا روایاات ،شا ااخ بااه
ؤاالت شرعی ،وصایت ،وکالت ،هجرت و نشر فرهنگ ناب شاایعه ،گویااای ایاات مدعا اات کااه
بانوان شیعه در گسترش جریان تشیع مؤثر بوده و تهدیدها را به فرصت تبدیا کردهاند.
واژگان کلیدی :عصر امام صادق (علیهالسمم  ،منصور عبا ی ،بانوان شیعه ،تشیع و تقیه.

 1سطح سه تاریخ اسالمna.salehi1981@gmail.com،
 2دانشجودکترای مدرسی معارف(تاریخ فرهنگ وتمدن اسالمی). mahsa.asadbeygi@gmail.com ،
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مقدمه

حضور و نقش زنان در زمینههای مختلف فرهنگی ،یا ی ،اجتماعی و اقتصااادی را میتااوان
به دو بخش شیدا و ناشیدا تقسیم نمود .بخشی از فعالیتهای آنان تربیت فرزند ،هاادایت و ماادیریت
داخلی خانواده ا ت که بهصورت معمول صورت میگیرد و چه بسا ثباات ،محا اابه و اناادازهگیری
نمیشود .بخش دوم از نقش و فعالیتهای آنان حضوری ا ت که در جامعه داشااته و اثاار مثبتاای
که از خود بهجای گذاشتهاند.
شناخت اثرگذاری زنان در تاریخ و رفع اتهام منفعااا بااودن آنهااا از نظاار ا اامم ،از مهمتااریت
وظایف حوزه شژوهشهای تاریخی ا ت .عملکرد زنان شاایعه در عرصااههااای مختلااف ماایتوانااد
الگوی منا بی برای زنان شیعه امروزی باشااد تااا در شرتااو الگااوگیری از ایاات مجاهاادان ،موجا
شرکت مؤثر زنان در زمینههای تربیتی ،تبلیغی ،اجتماعی و یا ی شود.
محدودیت تاریخی شیعیان و کمبود گزارشهای تاریخی مربوط بااه زنااان و در هاام تنیاادگی
تاریخ با دانش حدیث ،تفسیر ،فقه و گرایشهای گوناگون فکری باعث میشود امکان شرداختت بااه

ابعاد مختلف موضوع بانوان کمی خت به نظر بر د .میتوان گفاات زنااان در دوران معصااومان
فعالیتهایی داشتهاند که با گردآوری و کنار هم گذاشااتت گاازارشهااای تاااریخی قابااا ا ااتخرا
ا ت.
نوشتار شیش رو درصدد ا ت گامی برای شنا ااایی زنااان مااؤثر شاایعه عصاار شیشااوای ششاام
(علیهالسمم در عرصههای فرهنگی -یا ی بردارد .شیش از ایت شژوهشهایی در ایت خصااو
بهصورت موردی و تکنگاری صورت گرفته ا ت؛ از جمله« :حُمَیده مُصفا» نوشته محمد اصغری
نژاد« ،بانوی باکرامت» نوشته محمد امینی گلستانی « ،امّ فروه مادر امااام صادق(علیهالساامم »
نوشته محمد مهاجرانی ،اشاره نمااود کااه عمومااً تکنگاریهااای توصاایفی هسااتند و بههیچوجااه
توضیحی از شرایط یا ی -اجتماعی عصر امام صادق (علیهالسمم و وضعیت زنان در آن عصاار بااه
میان نیاورده اند .در برخی آثار دیگر نقش زنان در بازه زمانی بیشتر واکاااوی شااده ا اات .تنهااا در
یکی از مقاالت به چگونگی روایت زنان در منابع حدیثی شیعه شرداخته شده ا اات کااه عااموه باار
گسترده بودن دوره زمانی ،به معرفی اجمالی زنان راوی شیعه و احادیث آنها در کتابهااای روایاای
میشردازد.
وجه تمایز ایت شژوهش با آثار شیشیت در برر اای نقااش بااانوان شاایعه در عصاار امااام صااادق
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(علیهالسمم ا ت .ایت مقاله درصدد شا خ به ایت ؤال ا ت که تاثیر بانوان شاایعه در بسااط جریااان
تشیع در چه زمینههایی بوده ا ت .به همیت دلیا شس از برر اای مفااهیمی چااون تشاایع ،شاایعه،
نقش و وضعیت فرهنگی ا یا ی دوران امام صادق (علیهالسمم  ،نقش فرهنگی و یا اای بااانوان
برگزیده شیعه برر ی شده ا ت.

مفهوم شناسی

الف –تشیع و شیعه

«تشیّع» واژهای عربی از مصدر باب تفعّا از ریشه «شَ َیعَ» (شاع ا ت .معنااای لغااوی تشاایع
صرف شیروی از شخص متبوع نیست؛ بلکه شیروی همااراه بااا گاارایش دروناای و دو ااتی تااوأم بااا
اخم ا ت( .مفید 1 :1413،کلمه «شیعه» نیز از همیت ریشه مشتق شااده ا اات .اگاار واژه
شیعه چنانچه به نحو مطلق یا همراه «ال» معرفه به صورت غیر و به صااورت غیاار مضاااف رکاار
شود ،فقط به شیروان امیرالمومنیت (علیهالسمم اشاره دارد؛ یعنی جمع شرشماری از مساالمانان کااه
در برخی باورها متفاوت از اها تسنت میاندیشند( .مفید« 2 :1413 ،تَشَ َّیعَ فی الشاای »؛ «در
شا َّیعَ»؛ «ادّعااای
هوای (میا به آن چیز ،مستهلک شد»( .اباات منظااور1414 ،ق« . 259 :7 ،تَ َ
شیعی بودن کرد»( .ابت منظور1414 ،ق 258 :7 ،و ایت تعریف معنای اصااطمحی تشایّع را در
بر میگیرد.
ب -نقش

واژه نقش فار ی و مصدر ا ت .در لغت به معنای رنگ آمیزی کردن ،شکا و صورت کساای
را کشیدن ،نشااان و اثاار گذاشااتت روی زماایت یااا چیاازی کااه باااقی مانااده ا ات( .عمیاد1379،
 1168-1167 ،ایت کلمه عموه بر معنای لغوی ،به تحلیا جامعه شنا ی نیز نیاز دارد؛ از ایاات
رو ابتدا شایگاه تعریف می شود .شایگاه به موقعیت و جایگاهی گفته می شود که فرد در یااک گااروه
احراز می کند و «نقش» رفتارهایی را میگویند که از فرد بااه منا اابت احااراز یااک شایگااه معاایت
اجتماعی انتظار میرود( .بروس کوئت 83 :1387،در ایت شژوهش از نقش ،معنااای «اثرگااذاری در
زمینه نقل حدیث» مورد نظر ا ت؛ زیرا بانوان راوی شاایعه عصاار امااام صااادق (علیهالسامم تاأثیر
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مهمی در جهت هدایت شیعیان داشتهاند.

وضعیت فرهنگی و سیاسی دوران امام صادق

(علیهالسالم)

عصر امام جعفر صادق (علیهالسالم) مصادف با یکی از حساستریت دورههای تاااریخ ا ااممی از
نظر یا ی ا ت؛ انتقال قدرت یا ی از امویان به عبا یان صورت میگیرد و ا تراتژی «تق ّیااه»
بهعنوان یره یا ی امام (علیهالسامم در ادامه یا ت جد و شدر بزرگوارشان بااود .ایشااان بااهظاهر
یا ت تقیه را نسبت به عبا یان در شیش گرفت؛ امااا در همااان زمااان احااادیثی را میااان راویااان
حدیث شیعه نشر داد( .جا م ،بیتا64:
یا ت دولت جوان و جدید عبا یان چنیت اقتضا میکرد که فاح (حااک 132 :ا  126ه.ق
با شسرعموهای خود نرم و مهربان باشد و به خونخواهی از قاتمن امااام حساایت (علیهالسامم تظاااهر
کند .تمامی ایت امور بهقصد بازی دادن مردمی بود که بهتدریج متوجه میشدند کااه عبا اایان بااه
نام اها بیت شیامبر  آهنگ خمفت خود را دارند و اصوالً منظور از ایت عبارت خودشان بودنااد نااه
علویان؛ درواقع اعمال چنیت اندیشه و یا تی برای انحراف افکااار عمااومی بااود( .حیاادر:1369 ،
61
(علیهالسمم
تهدید و فشار از جان منصور عبا ی بساایار زیاااد شااده بااود؛
اواخر عمر امام صادق
بهطوریکه خانه ایشان به د تور خلیفه آتش زده شد( .کلینی 379:2 ،1369 ،مفضا باات عماار
میگوید :منصور چند بار قصد کشتت امام صادق (علیهالسمم را داشت .او افاارادی را میفر ااتاد
تا امام (علیهالسامم را شاایش او ببرنااد .وقتاای ناازد او میرفاات ،عظماات نگاااه امااام ششاام شاایعیان
(علیهالسمم او را متحیر میکرد و از قتا وی منصرف میشد .منصور اجازه نمیداد تااا مااردم بااا
امام ممقات کنند و ارتباط نزدیک با ایشان داشته باشند و یا مسائا دیت و دنیای خود را در میااان
بگذارند .رانجام منصور عبا ی ،امام صادق (علیهالسامم را مسموم نمااود( .اباات شهرآشااوب،1379،
 547: 4ایت گزارههای تاریخی گواه بر عدم امنیت و آرامااش یا اای و اجتماااعی زمانااه امااام
جعفر صادق (علیهالسمم ا ت.
شیشوای ششم شیعیان(علیهالسمم از دوران کوتاااه و آزادی نساابی در جهاات تقویاات مبااانی
ا مم و نشر معارف الهی بهره فراوان بردند .شکوفایی علوم ا ممی ،در ایت دوره بسیار چشاامگیر
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بود .ایشان فعالیت در مدر ه علمیهای را که شدر بزرگوارشان تأ یس کرده بودند ،ادامه دادنااد و در
ایت بیت شاگردان برجستهای در علوم و دانشهای گوناگون تربیاات یافتنااد .آنااان حرکاات علماای
مسلمانان را شتاب دادند و فضای مدینه را به فضای علمی تبدیا کردند.
امام جعفر صادق (علیهالسامم با کادر ازی و تربیت شاگردان زبااده زمینااههای گسااترش علااوم
مختلف را فراهم نمود .عموه بر اصحاب واقعاای و شاایعیان را ااتیت آن حضاارت ،دانااش و ااتان
زیادی از فیض وجود ایشان بهره بردند .آن حضرت ،امام الفقها و امام ائمه چهارگانااه فقهاای اهااا
نت و ا تاد ایشان نیز بودند( .غروی نائینی210:1376 ،
امام صادق (علیهالسامم با شیوههای فرهنگاای نظیاار مناااظرات ،شر ااش و شا ااخ بااا نحلااههای
مختلف فقهی ،مقابله میکردند و با ایت مبارزه و جهاد فرهنگی شایههای حکومتهای ظالم را نیااز
تضااعیف مینمودنااد .در مکتا علماای ایشااان افااراد زیااادی حضااور یافتنااد .در گزارشاای تعااداد
شرکتکنندگان مکت علمی ایشان به چهار هزار نفر ر اایده ا اات( .حیاادر 156 :2 ،1369،در
روایت حست بت علی الوشا آمده ا ت که نهصد نفر راوی را در مسجد کوفه دیدم کااه همگاای از
جعفر بت محمد روایت نقا میکردند( .نجاشی ،بیتا39 :
فشارهای منصور عبا ی برای از میان برداشتت امااام صااادق (علیهالسامم موجا شااد تاادابیر و
فعالیت بیشتری برای حفظ جان امام شیعیان شکا بگیرد .در ایت میااان مهمتااریت نقااش کاااهش
آزار د تگاه حاکمه را بانوان شیعه بهعنوان یاران مخفی امام (علیهالسامم ایفااا میکردنااد؛ زیاارا ایاات
امکان برای ایشان فراهم بود که بیت مردم رفتوآمد و به امور شایعیان ر اایدگی کننااد و مسااائا
فقهی و عبادی آنها را بهعنوان مرجع شیعه حا نمایند .توجه به اقاادامات بااانوان ایاات عصاار او
فشار د تگاه عبا ی بر امام صادق (علیهالسمم را نمایان می ازد .زنان شاایعه و همسااران اصااحاب
امام صادق (علیهالسمم از دریای و یع علوم جعفری بیبهااره نماندنااد و بااهعنوان راوی و عالمااه در
بیت شیعیان شناخته شدند .ایشان تحت نظر شیشوای ششاام ،مرجااع شا ااخ بااه شر ااشها بااهویژه
ؤاالت بانوان نیز بودند.
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نقشآفرینی زنان شیعه عصر امام صادق (علیهالسالم) در بسط جریان تشیع

در عصر امام صادق (علیهالسمم بانوان شیعه عموه باار اهتمااام بااه وظیفااه همسااری ،مااادری و
تربیت شیعیان آگاه ،مؤثرتریت عنصر برای انتقال معارف ا اامم و دفاااع از والیاات و بسااط تشاایع
بودند .در واقع ایت مخدرات وظیفه خطیر مدیریت بحااران و ایجاااد آرامااش را باایت شاایعیان ایفااا
میکردند و بهعنوان یاران شنهانی امام صادق (علیهالسمم از خدمت در راه مکت تشاایع از هاایچ
کوششی دریغ نکردند.
شیخ طو اای 3211 ،صااحابی ماارد و  13راوی زن باارای آن حضاارت معرفاای کاارده ا اات.
(طو ی 155 :1415،ا  ، 328نویسندگان معاصر مانند غروی نائینی نیز در کتاب خااود  37بااانوی
راوی (غروی نائینی 336 :1375،و صادقی ارد تانی در کتاب خااود  35راوی زن را برشاامردهانااد.
(صادقی ارد تانی 297 ،1375،ا 341
تعداد راویان زن در عصر امام صادق (علیهالسمم بیشتر از دورههای دیگر معصومیت  ا ت .ایاات
امر بیانگر شویایی دیت و رشد چشمگیر دانش بیت شیعیان امام و بهویژه زنان ا ت .البته عمر زیاااد
امام و فضای باز در بستری از زمان امامت ایشان نیز باایتاأثیر نبااوده ا اات .شااس از دوران امااام
صادق (علیهالسمم به مرور تعداد روایان زن به دلیا کنترل شدیدتر حاکمان محدودتر شد .حتی
گاهی به کمتر از شنج نفر هم ر ید و اغل ایت راویان نیز از درون خاناادان اهااا بیاات بودناد .در
واقع ایت بانوان نقش وا طه فرهنگی در حفظ جریااان تشاایع را ایفااا نمودنااد و توانسااتند در کنااار
اصحاب امام (علیهالسمم میراث حاادیثی شاایعه را کااه مهمتااریت منبااع معااارف دیناای بعااد از قاارآن
محسوب میشد ،به نساهای بعد انتقال دهند.
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ن مودار تعداد زنان راوی ائمه ( باتوجه به نرم افزار سیره معصومان)

توجه به گونههای مختلف زنان راوی عصر امام صادق (علیهالسمم ایت نکته را روشاات می ااازد
که از دیدگاه امام (علیهالسامم آموزش علوم و مسائا دینی فارغ از زن یا مرد بودن ،جایگاااه ویااژهای
داشته ا ت و ایشان از هر فرصتی برای انتقاال دانااش و معااارف دیاات باارای همااه افااراد جامعااه
بهخصو بانوان ا تفاده میکردند و به آن اهمیت میدادند .بانوان راوی با بیاعتنایی به مادیااات
و فداکاری خویش یاور امام (علیهالسمم شدند و با رویکرد یا ی ایشان همسو گردیدند.

زنان شیعه در عصر امام صادق (علیهالسالم) را میتوان از نظر مشارکت سیاسییی
و فرهنگی در جامعه به دو گروه وابستگان و غیر وابستگان تقسیم نمییود کییه ت ییت
تأثیر و تعلیم مکتب جعفری بودند .آنان با تأسّی به تعالیم اسالم واقعی نقش مییرثری
در انتقال معارف اهل بیت  و دفاع از حریم والیت و تبیین مسائل دینی داشتند .بییه
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سبب نظارت و کنترل امام صادق (علیهالسالم) و اص اب ایشان ،این بانوان وظییای
مهمی به دوش کشیدند تا معارف حقیقی اسالم بدون هیچ گزنییدی از تنییه راههییای
ان راف مصون بماند و بهسالمت به دست نسلهای بعدی برسد.
بانو امّ فَروه ،1حُمَیده مصفا 2،فاطمه دختر امام (علیهالسالم)  3و نفیسه خاتون عروس
امام (علیهالسالم) 4ازجمله وابستگان و اقوام ایشان بودند .همچنین زنان غیر وابسته
و ص ابی (اعم از زنان آزاده و کنیز) مانند سعیده و منه  5و جده ابوطاهر6نیییز نقییش
خود را در پیشبرد اهداف امام (علیهالسالم) ایفا کردند و رسالت انتقال مفاهیم شیییعه
در قالب روایات و سیره معصومین  به سایرین بهخوبی به انجام رساندند.

 1مادر امام ششم  و از بانوان عارف ،صالح و در نهایت ورع و تقوا بودند .امام صادق  درباره وی فرمود :مادرم از ایمان آورندگان و متقین
و نیکوکاران بود و خداوند نیکوکاران را دوست دارد( .کلینی ،1429،ج )472 :4

2

حُمَیده البربریه المُصفّاه ،دختر صاعد بربری اندلسی است ،لقب او لُؤلُؤه (مفید284 :1414،؛ حسون ،1338،ج  )311 :1و کنیه او امّ محمد
است .او مادر امام کاظم  ،اسحاق و محمد ،فرزندان امام صادق  و امّ ولد است( .مفید)284 :1414،

 3شیخ مفید و طبرسی ،فاطمه را در زمره دختران امام صادق  ;ذکر نمودهاند( .مفید284 :1414،؛ طبرسی ،بیتا )284:او و خوواهر  ،ام
فروه را از راویان امام ششم  دانستهاند( .برقی)62 :1342،

 4نفیسه خاتون ،دختر حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب (ابن خلکان ،ج  )767 :5در سال  145ه.ق در مکه متولد شد و در مدینه
با زهد و عبادت میزیست( .حسون ،1338،ج  )776 :1وی عروس امام صادق  و همسر

اسحاق بن جعفر صادق ملقّب به اسوحاق

مُؤ َتمِن بود .در سال  193ه.ق با همسر و فرزندانش به مصر رفت و تا پایان عمر در آنجا زندگی کرد .گفته میشود او سی بار حج بهجا
آورد و در رمضان سال  2۰8ه.ق ،در مصر از دنیا رفت( .خطیب عمری)326 :142۰،
 5شیخ طوسی این دو بانو را از اصحاب و راویان آن امام نام برده است( .طوسی )342 :1415 ،برقی ،اردبیلی و میرزا استرآبادی ،سوعیده و
مَنّه ،خواهران محمد بن ابی عُمیر بیاع سابری را از راویان امام صادق  شمردهاند( .برقی )64 :1342،این دو بانو سالها از محضر امام

استفاده و دانش فراوانی کسب کرده بودند و بی تردید هر دو جزء راویان حدیث و مربی بانوان همعصر خود بودند.

 6جدّه ابو طاهر (احمد بن عیسی) امّ ولدی که سَریه نام داشت .این بانو را از اصحاب و روات حدیث از امام صادق  معرفی کردهاند .عالمه
مامقانی سَریه را امامی و پیرو مکتب اهل بیت  دانسته است( .مامقانی ،بیتا ،ج )8۰ :3
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الف) نقش سیاسی بانوان شیعه در عصر امام صادق (علیهالسالم)

عملکرد یا ی به معنااای رفتاااری ا اات کااه انسااان در موقعیتهااای گوناااگون یا اای و
اجتماعی از خود نشان میدهد .بانوان همراه مردان در اااختت جامعااه ا ااممی مشااارکت دارنااد.
برای ر یدن به جامعه ای متوازن نقش یا ی زنان را در کنار مردان باید شذیرفت .نقشآفریناای و
مسئولیتشذیری انسان در جامعه مختص مردان نیست .چنانچه شیامبر  فرمااود :هاار کاادام از شااما
مسئول هستید1.اصا جنسیت در لحاظ و احراز شرایط مدیریت ازمانی و انجام دادن وظاایف آن
دخاااالتی ناادارد و بااانوان نیااز ماای تواننااد در صااورت دارا بااودن شایسااتگیهای الزم در عرصااه
مدیریتهای ازمانی و یا ی قبول مسئولیت کنند.
گاه برای برونرفت از بحرانها مدیری والیتمدار و بساایار کااارآزموده میطلبااد تااا فاارد یااا
جامعه از شرایط بحرانی به ممت عبور کنند .انسان والیتمدار در بحاارانهااا بااه روحیااه قااوی و
ا تقامت نیاز دارد که آیه قرآن به در تی به آن اشاره دارد .آنان که گفتند :آفریننده مااا خدا اات و
بر ایت خت شایدار و ثابت ماندند؛ بر آنها هیچ ترس و بیمی و حاازن و اناادوهی (در دنیااا و عقباا
نخواهد بود 2.بازشنا ی زندگانی را ر حادثه حضرت زین  بویژه رفتار مدبرانه و عالمانه ایشااان
در حادثه عاشورا و شس از آن در جریان ا ااارت نمونااه کاااملی از ماادیریت و موفقیاات ایشااان در
کنترل بحران ها ت .اکنون نمونههایی از نقش یا ی بااانوان شاایعه در بسااط جریااان تشاایع در
دوران امام صادق (علیهالسمم را برمی شمریم:
 )1درک موقعیت بحرانی

هنگامی که برادر عیده و منه (فرزندان ابی عمیر از یاران امام صااادق (علیهالساامم  ،دچااار
گرفتاری و چهار ال زندانی شد ،عیده کتابهااای باارادرش را کااه باایش از  94کتاااب بااود ،در
محلی (اتاقی ضبط کرد( .صادقی ارد تانی326 :1375،؛ غروی نائینی 206: 1375،ایت اقدام ایت
بانو ،جسارت ،درایت و فهم دقیق ایاات بااانو را از شاارایط و نمونااهای از درک وضااعیت بحراناای را
نشان میدهد؛ درایتی که در حفظ آثار شیعه مؤثر بوده ا ت.

« 1کُلّکُم راعٍ و کُلُّکُم مسئُولٌ عن رعیه»( .مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج  ،72ص )38
 .2إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ( .احقاف)13:
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 )2وصایت

هر امامی به امام شس از خود وصیت میکرد .گاه ایت امر به دلیا شرایط خت یا ی و بااه
خطر افتادن جان امام بعدی با تقیه همراه بود و امااام باالجبااار مسااتقیماً وصاای خااویش را اعاامم
نمینمود که در مورد برخی معصومیت  گزارش های تاریخی در مورد انتخاب وصی موجود ا اات.
اطمینان شیشوای ششم (علیهالسمم به فاطمه ،دخترشااان و معرفاای نمااودن ایشااان بااهعنوان وصاای
(مسعودی ،بیتا 163 :نشان از حافظ ر بودن بانو فاطمه در منزل شدر دارد و بزرگاای شخصاایت و
شایداری او در راه والیت و یاری ر اندن به امام زمان خویش را نمایان می ازد.
همچنیت یکی از شنج وصی معرفیشده هنگام شهادت امام صادق (علیهالسمم بااانو حُمَیااده
بودند( .قرشی 1413،ق 416-415 :1 ،هرچند که ایت اقدام ایشان یا ی و از باب تقیااه بااود،
ولی اصا عما نشاندهنده عظمت شخصیت ایت بانوان ا ت.

الف )3-هجرت

هجرت در راه خدا و خشنودی او و به خاطر حفظ ایمان ،یکی از مؤلفااههای ا ا اای فرهنااگ
یا ی تشیع ا ت .در منطق ا ممی هجرت اصلی همطراز با اصا جهاااد ا اات و آثااار و نتااایج
حاصا از آن در خدمت تحقق اهداف و آرمانهای ا مم قرار میگیرد.
ظلم حُکّام عبا ی ،آزار و اریت شیعیان بهخصو علویان ،ب هجرت شاایعیان بااه مناااطق
مختلف و گسترش قلمرو شیعه در نقاط مختلف جهان شد .مصر ،یکاای از مناااطق دور از د ااتگاه
خمفت بود که نفیسه خاتون ،آنجا را برای حفظ جان و دیت خویش انتخاب نمااود .نفیسااه خاااتون
در طول عمر خویش فقط به بُعد عبادی نپرداخت و هجرت وی حرکت یا ی محسوب میشود.
وی حتی در مقابا ظلم حاکم وقت مصر نیز نامهای اعتراضآمیز نوشت و موج تغییاار رفتااار وی
شد( .ابوکف108 :1119،
حضور بانو نفیسه میان مردم آن منطقه تأثیر زیادی گذاشت و موج عمقهمندی بیشتر مااردم
آن دیار نسبت به خاندان اها بیت  شد .هجرت یده نفیسااه خاااتون بااه مصاار و تبلیااغ دیاات از
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جان ایشان اثرات مثبت و ازندهای میان مردم آن دیار باقی گذاشت و زمینه گسااترش فرهنااگ
تشیع در آن منطقه جغرافیایی را فراهم کرد.

ب) نقش فرهنگی بانوان شیعه در عصر امام صادق (علیهالسالم)

فرهنگ به عنوان شکا دادن به رهت و رفتار عمومی جامعه ا اات کااه حرکاات جامعااه باار آن
ا اس شکا میگیرد .اندیشیدن و تصمیمگیری جامعه بر ا اس فرهنگی ا ت که باار رهاات آنهااا
حاکم ا ت( .رهبری در دیدار اعضای شورای عالی انقمب فرهنگی 1377/10/15 ،جامعااه مااورد
نظر ایت نوشتار یک جامعه دینی ا ت کااه فرهنااگ الهاای خاصاای باار آن حاااکم ا اات .عبااارت
«فرهنگی» به واژهای گفته می شود که منسوب به فرهنگ باشد.
شیعیان دوره امام صادق (علیهالسمم بهعنوان یکی از طبقات اجتماعی میبایست از مسااائا
شیرامون جانشینی و امامت باخبر میشدند و خط فکری و فرهنگی آنان حفظ از انحرافااات فکااری
آن زمان بود .در ایت میان تمش بانوان راوی شیعی بر شناخت امام و اطمع از مسائا مربااوط بااه
ایشان متمرکز می شد؛ تا هم خود ایت معرفت را به د اات آورنااد و هاام بتواننااد آن را بااه جامعااه
منتقا کنند .بانوان با فعالیتهااای خااود و تعامااا بااا شاایعیان و اطاعاات از رهنمودهااای معصااوم
(علیهالسمم نقش بسزایی در بسط جریان فکری تشیع داشتند.
نقش فرهنگی بانوان را در کس دانش ،نقا روایت ،شر ش و شا ااخ و انتقااال فرهنااگ ناااب
تشیع میتوان برشمرد که در ادامه نمونه هایی بیان می شود:
بانو ام فَروه 1راوی حدیث بود و بهعنوان الگوی زنان در اجتماع حضااوری ثمااربخش داشاات.
حتی وکالت در شرداخت وجوه به خانوادههای شیعه امام (علیهالسمم در مدینه نیز (به همااراه بااانو
حُمَیده بر عهده ایشان بود .در مسائا علمی بسیار متبحر بودند تا جایی که از علاام غیاار معصااوم
بینیاز بودند .در یکی از روزها ام فروه در کنار خانه خدا بعد از ا تمم کعبااه (بااا د اات چا بااه
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فردی که به او اعتراض کرد ،شا خ داد :مااا بااا بهرهگیااری از علااوم ائمااه از علاام تااو بینیااازیم.
(کلینی30 :4 ،1407،؛ غروی نائینی 88: 1375،ایت گزارش نشان ماایدهااد ایشااان افاازون باار
احترام نزد شیشوای ششم (علیهالسمم  ،دارای مقام معنوی و جایگاه اجتماعی میااان افااراد جامعااه نیااز
بودند .ایت امر همچنیت ،نشاندهندهی تسلط ایشان بر مسائا دیت ا مم و احکام الهی ا ت.

بانو حُمَیده راوی حدیث بود .روایت معروف شیشوای ششم (علیهالسمم در مااورد نماااز را کااه
اصحاب امام نقا کردهاند از حُمَیده شنیدهاند .امام صادق (علیهالسمم میفرماید« :بهرا ااتی کااه
شفاعت ما به کسی نر د که نماز را اابک شامارد»( .صاادوق228 :1363،؛ عاادهای از علمااا ،ق
 472 :1423نقا راویان مرد از بانو حُمَیده بیانگر حضور وی در مجامع علماای و حاادیثی و مااورد
وثوق بودن ایشان ا ت .اعتماد شیعیان به زنااان مؤمنااه نشااانه حضااور مثباات و اثرگااذار آنااان در
اجتماع و یا ت ا ت.
بانوحُمَیده با بهرهگیری از مکت اها بیت  در مقامات علماای بااه درجااهای ر ااید کااه امااام
صادق (علیهالسمم به بانوان می فرمود :در مسااائا و احکااام فقهاای بااه ایشااان رجااوع کننااد( .قماای،
 335 :2 ،1390برای مثال عبدالرحمت بت حجا از امام ششم (علیهالسمم شر ید :باارای حااج
کودکی همراه ما ت که تازه متولد شااده ا اات .چگونااه او را مُحارنم کناایم؟ امااام (علیهالساامم
فرمود :مادرش نزد حُمَیده برود از او بپر د( .غروی نااائینی 1375:152،بنااابر ایاات گاازارش ،امااام
(علیهالسمم با ارجاع بانوان به بانو حُمَیده شا خ دادن زنان به ؤال شرعی را جااایز دانسااتهاند .اجااازه
شا خ داشتت بانو حُمَیده مبیّت تسلط علمی ایشان بر مسائا شرعی ا ت.
از امام کاظم (علیهالسمم در مورد بعضی از حقوق بانوان و مسائا مربااوط بااه آنااان ااؤال شااد؛
ایشان فرمود :از مت درباره حقوق میشر ید؟ شدرم برای اعطااای حقااوق اهااا مدینااه ،مااادرم و ام
فَروه (مادربزرگم را میفر تاد( .کلینی 544 :5 ،1429،از روایت شیشیت میاازان اطمینااان امااام
صادق (علیهالسمم به ایت بانوان را میتوان دریافت؛ باوجود اینکه ایشان وکمیی در شااهرهای دیگاار
داشتند ،ولی امور وکالت مردم مدینه را به ایت دو بانو ااپردند .عااموه باار آن در شاارایط ااخت
یا ی ،اجتماعی و فرهنگی ،تدبیر و شجاعت آن بانوان آشکار ا ت .اگر ایت ویژگیهای ناااب در
ایشان نبود ،امام صادق (علیهالسمم هرگز ایت کار را به آنان نمی پردند.
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یده نفیسه ،در مصر ،مفسر و مبلّغ دیت بود .به دلیا بهرهمندی از علوم لدنی در علم حاادیث
و تفسیر قرآن تبحّر داشت .مورخان و شرح حالنویسان او را به دانش و فصاحت بیان ماای ااتایند
و به خاطر علاام و تقااوای ایشااان ،علمااای هاامعصاارش در محضاار وی حاضاار ماایشاادند( .ابااو
کف106-105 :1119،
اها مصر به کرامات و عبادات و دعاهای نفیسه خاااتون بساایار معتقااد بودنااد .حتاای علمااای
مذاه دیگر برای ایت بانو احترام قائا بودند .به عنوان نمونه هنگامیکه شااافعی فااوت کاارد ،باار
حس وصیتش جنازه او را دورن خانه نفیسه طواف دادند .همچنیت شافعی وصیت کرد که نفیسه بر
جنازهاش نماز بخواند (ابت خلکان ،بیتا767 ،5 ،
می توان گفت علم و دانش ویژه هیچ طایفه و قشری نیست؛ بلکه همه انسانها (اعاام از زن و
مرد میتوانند از ایت فضیلت بهرهمند شوند .باید عرصه کسا دانااش باارای همگااان در شاارایط
یکسان فراهم شود و امام صادق (علیهالسمم ایت امکان را برای زنان جویااای معرفاات فااراهم نمااود.
ایشان با ا تفاده از دورهی فرصت (تغییر دولت اموی به عبا ی مکت علمی خویش را گسااتراند
و شاگردان زیادی را تربیت نمود .هنگامی که کنیزان امام (علیهالسمم نیز مانند زنااان آزاد دارای
فضا و دانش میشوند ،ایت نکته آشکار میشود که ایشان باارای تعلاایم همااه مساالمانان تاامش
داشتند و برای افزودن علم آنان دریغ نمی کردند و کنیزانی کااه در ایاات خاناادان رشااد کردنااد ،از
علوم واقعی ا ممی بهره بردند و موج هدایت مسلمانان و به ویژه شیعیان نیز شدند.
از ویژگیهای مکت علمی و دانشگاه جعفری حضور زنان دانشمند در محضر ایشان ا ت .تا
جایی که بانوانی همچو ام الحست ،ام عیده ،ام ولد مغیره ،قنوا  ،حره ،حماده ،رباااب ،ح ّباای اخاات
میسر ،حمّاده بنت رجا  ،ام بکر ،ام ا حاق بنت لیمان ،ام اال ود ،ام عید االحمساایه ،امّ عثمااان
(جویره جدّه ابی طاهر ،جوهره جاریه أبی عبد اللّه ،عمه حست بت مسلم ،عمااه محمااد باات مااارد
(زیاد  ،غنیمه أزدی ،هرنیه (هرینه بادهیه( .برقاای62 :1342،؛ خااویی (201 :23 ،1409،غنیمااه
دختر عبد الرحمت بت نعیم أزدی غامدی ،عمه بکر بت محمااد باات عبااد الاارحمت باات نعاایم أزدی
ا ت .قنوا دختر رشید هجری ،کلثم دختر یو ف بت عمران بت میثم (غروی نااائینی 52 ،1375،ا
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 293در ایت دانشگاه رشد یافتند.
تعداد فراوانی از بانوان شیعه نیز بهعنوان راوی امام (علیهالسمم بودند که در تبلیااغ و تاارویج
مکت شیعه هم مهمی داشتند .روایاتی که امروزه در اختیار ما قرار دارد ،مدیون نقش روایتگااری
راویان حدیث ا ت که با کوشش بسیار آنها را حفظ کردند و نقش بانوان ،بهعنوان بخشاای از ایاات
راویان ،مشخص ا ت.
برر ی زندگی بانوان فرهیخته و مؤثر در ایت دوران افزون بر روشت اختت اوضاااع یا اای-
فرهنگی آن روزگار ،راه های عملی دفاع از ولیّ خدا و دیت الهی را نیز به تصویر میکشااد .بااانوان
در شرتو تعلیمات امام صادق (علیهالسمم عموه بر شااناخت امااام زمااان خااویش باارای بصاایرت
افزایی شیعیان تمش کردند .آنان با تحصیا علوم ،مسائا شرعی و اجتماعی مردم به ویژه بااانوان
را برطرف نمودند .با نگاهی به گزارشهای تاریخی ،دقاات بااه ا ااامی بااانوان و توجااه بااه تعااداد
اصحاب امام میتوان دریافت که اصحاب ایشان در خانواده خویش نیااز مباحااث علماای را مطاارح
میکردند .زیرا اغل زنان فاضله ،همسااران ،دختااران و یااا اقااوام نزدیااک اصااحاب امااام صااادق
(علیهالسمم بودند که در علوم ا ممی تبحر داشتند .افزون بر آن ،ایت بانوان اگاار ااؤالی داشااتند بااا
مراجعه مستقیم به خود امام (علیهالسامم به شا خ میر یدند و ایتچنیت از دریای علاام اهااا بیاات 
یراب میگشتند و گرهگشای ایر بانوان نیز میشدند.
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نتیجهگیری

بانوان در طول تاریخ بهموازات وظیفه و نقش اصاالی خااویش ،در امااور مختلااف نیااز شاارکت
نمودند و مؤثر بودند .شرایط اجتماااعی و یا اای در عصاار شیشااوای ششاام (علیهالساامم تااأثیر
مستقیمی بر تعداد راویان زن داشته و موج افزایش تعداد آنان در ایاات دوران شااد .درواقااع ایاات
بانوان نقش وا طه فرهنگی در حفظ جریان تشیع را ایفا نمودند و توانستند در کنار اصااحاب امااام
(علیهالسامم میراث حدیثی شیعه را که مهمتریت منبع معارف دینی بعد از قرآن محسوب می شد ،بااه
نساهای بعد انتقال دهند و اثر مثبتی بر جای گذارند که در ایت نوشتار نمااوداری از تعااداد بااانوان
راوی ارائه شد.
بانوان شیعه در عصر امام صادق (علیهالسامم به لحاظ شرایط اجتماعی ،یا اای و فرهنگاای بااه
دود ته وابستگان و غیر وابستگان تقسیم شدند .آنان با ایفا نقشهایی نظیر نقا روایاات ،دفاااع از
امامت ،وکالت ،وصایت ،هجرت و تبلیغ فرهنگ ناب شیعه ،گام مؤثری در شیشبرد اهااداف مکتا
جعفری ،ترویج علوم ا ممی ،حفظ و نقا احادیث امامت برداشتند.
بنا بر گزارشهای تاریخی به نظر میر د به دلیا ایجاد محدویت برای اصحاب امام و تنااگ
شدن دایره ارتباط امام و شیعیان ،نقش بانوان شیعه در ایت دوره بیشتر از شیش میشود .لااذا زنااان
شیعه با تحصیا علم ،حمایت از همسران خویش و تربیاات شاایعیان آگاااه در آن بحااران یا اای،
تهدیدها را به فرصت تبدیا کردند و در انتقال فرهنگ شیعه بااه نساااهای بعااد از خااود اثرگااذار
بودند و حضور شررنگی در شیشبرد اهداف فرهنگی و یا ی امام صااادق (علیهالسامم داشااتند .البتااه
میزان تأثیرگذاری ایت بانوان در علوم مختلف جای برر ی دارد و برر ی طبقه بااانوان راوی زن و
تحلیا عملکرد و ا تراتژی آنان در عرصااههااای مختلااف و جایگاااه زنااان در عصاار امااام صااادق
(علیهالسمم نیاز به شژوهشی دیگر دارد.
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