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Many people and schools have conceived that women's work in the sociocultural history of Islam is limited to the home and home environment, and it
may have existed in some political situations, such as war, ritual of Hajj and
allegiance, which does not lead to salvation. the exact investigation of valid
and valid studies and typology of women 's employment in the behavior of
the prophet clearly states that although the exhausting and cost-effective
labor of women at home is very important for family and dynamism of
society, his employment is not confined to this realm. This research, using a
descriptive-analytical method with the aim of identifying the occupational
forms of women in the Prophetic Age, which also crystallized in their sons,
examines the work of women in the Prophet's family, and their achievement
is to assess the presence of women in economic, artistic, cultural, and
agricultural occupations. Medical and military, and variety in this presence,
which naturally opens up the conditions of social and cultural development
of the first top of Islam, because the society and the custom have approved
and managed this employment. Meanwhile, women's employment has been
socially and not very economical.
Keywords: Typology, women's social history, prophetic life, women's
employment.
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چكيده
بسیاری از افراد و مکاتب تصور کرده و میکنند که کار زن در تاریخ اجتماعی فرهنگی اسلام منحصر به
محیط خانه و خانهداری است و احیانا حضور در برخی شرایط و موقعیتهای سیاسی مانند جنگ،
مناسک حج و بیعت نیز وجود داشته است ،که عرفا اشتغالی در پی ندارد .تفحص دقیق در سیره و
تاریخنگاریهای معتبر و گونهشناسی اشتغال زنان در سیره نبوی به خوبی بیان میکند که اگرچه کار
طاقتفرسا و مقرون به صرفه زن در خانه برای تقویم نهاد خانواده و پویایی جامعه بسیار مهم وحساس
است اما اشتغال او منحصر به این ساحت نمیشود .این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با هدف
شناخت گونههای شغلی زنان در عصر نبوی که در سیره ایشان هم تبلور داشته است به بررسی نهاد کار
زنان در سیره نبوی میپردازد و دستاورد آن احصاء و اثبات حضور زنان در مشاغل اقتصادی ،هنری،
فرهنگی ،کشاورزی ،پزشکی و نظامی و تنوع در این حضور میباشد که طبعا شرایط فرهنگی اجتماعی
صدر اول اسلام را نیز نمایاند چرا که جامعه و عرف این اشتغال را تأیید کرده و مدیریت میکرده است.
ضمنا اشتغال زنان با رویکرد اجتماعی و نه چندان اقتصادی بوده است.
واژگان کليدي :گونهشناسی ،تاریخ اجتماعی زنان ،سیره نبوی ،اشتغال زنان.

* دانشجوی کارشناسی ارشد ،تاریخ اسلام ،دانشگاه الزهرا (سلاماللهعلیها).
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مقدمه

ظهور اسلام موجب تحولات عمیق در جامعه جاهلیت شد ،این تحولات به طور ویژه بر
گروه زنان تأثیر گذاشت و در وضعیت و موقعیت آناان تغییارات اساسای ایجااد کارد.
تعالیم پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به گونهای بود که جامعه تاریک و عقبمانده
آن دوران را به سرعت به سوی نور و فضیلت هدایت کرد .روحیاه عادالتخاواهی و
برابری در مسلمانان دمیده شد و زنان که جزء اموال و دارایی مردان بشمار میرفتناد و
خودشان نه ارث میبردند و نه حق مالکیت داشتند با آیه شریفه «...لِلرِجالِ نَصيب ٌ مِمَيا
اكْتَسَبُوا وَ لِلنِساءِ نَصب ٌ مِمَا اكْتَسَبْنَ( »...نساء  /آیه  )23جانی تاازه یافتناد و توانساتند باا
ورود به عرصههای مهم فرهنگی سیاسی اقتصادی اجتماعی به بهترین شکل ایفای نقش
کنند.
از سوی دیگر کاار و تولیاد در سایره پیاامبر بسایار ارزشامند باود و پیاامبر اکارم
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) برای کارگران احتارام ویاژهای قایال بودناد .انا

بان مالاک

مىگوید:
«هنگامى که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از جنگ تباو

برمایگشات ،ساعد

انصارى ا یکى از کارگران مدینه ا باه اساتقبال آن حضارت آماد .هنگاامى کاه
رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) با او دست داد ،لم دستهاى زبر و خشن
مرد انصارى ،حضرت را تحت تأثیر قرار داد .براى همین ،از او پرسایدند :چارا
دستهاى تو این چنین کوفته و خشن میباشد؟ آیا ناراحتى خاصى باه دساتان
تو رسیده است؟
عرضه داشت :یا رسول الله! این خشونت و زبرى دستان من ،بر اثر کار با بیل و طناب
است که به وسیله آنها زحمت میکشم و مخارج خود و خانوادهام را تأمین مینمایم.
«فقبل یده رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و قال :هذه یاد لاا تمساها الناار»؛
پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) دست او را بوسایده و فرماود :ایان دساتى
است که آتش (جهنم) آن را لم

نخواهد کرد» (ابان اثیار0231 ،ق ،ج  ،3ص.

063؛ ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،2ص23 .؛ ابن کثیر دمشاقی0232 ،ق ،ج
 ،2ص.)313 .
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آن حضرت اشتغال به کارهاى حلال را مانند سایر عبادات ،بار زن و مارد مسالمان
ضرورى دانسته و مىفرماید:
«طل الحلال فریضة على كل مسلم و مسلمه؛ به سراغ درآمد حلال رفتن ،بار هار
مرد و زن مسلمان لازم است».
 .9طرح مسئله

از نظر اسلام زن و مرد دارای ارزش یکسانی هستند و تفاوتی با هام از جهات انساانی
ندارند اما در ماورد مشاارکت در فعالیتهاای اجتمااعی و اقتصاادی تناساب حاال و
ویژگیهای هر گروه ملاحظه شده است
دو دیدگاه درباره اشتغال زنان وجود دارد؛ دیدگاهی که برای ورود زن به حوزه کار،
هیچ شرطی را در نظر نمیگیرد و بدون توجه به تکوین و تفاوت جنسیتی و طبیعای او
را مشابه مرد میبیند که این نگاه در مکاتب مدرن محقق شده و اکثر نحلههای فمینیسم
هم از آن جانبداری میکنند .در مقابل گروهی اساسا با حضور زن در اجتماع و انتخاب
پیشه او مخالفند و تمام فعالیت وی را منحصر در محیط خانه میدانند.
به نظر نمیرسد هیچیک از این دو نگاه ،با تبیین اسلام و نبی مکرم آن از جایگاه زنان
سنخیت داشته باشد لذا این نوشتار با تتبع عمیق تاریخی به دنبال تأیید یا عدم تأیید این
دو نگاه و در صورت عدم تأیید ،ارائه نگاه سومی است .البته تبیین متفاوت از این موضوع
بحثی در الهیات جنسیتی (امین مجد )0231 ،اسلام است و دامنه زیادی دارد لکن مقدمه
آن توصیفی گونه شناختی و جامع از شواهد اشتغال زنان است .لذا مسئله این تحقیق این
است که انواع و ابعاد موقعیت اشتغال برای زنان در سیره نبوی چگونه است.
این تحقیق به لحاظ هدف توسعهای و از نظر ماهیات توصایفی تحلیلای اسات کاه در
گردآوری دادهها از روش کتابخانهای با استفاده از ابزار فیشبرداری صورت پذیرفته است.
 .2پيشينه تحقيق

اقتضای پژوهشهای کتابخانهای این چنین تسلط و اشراف بر منابع دست اول و مرتبط
و آشنایی با حدود و ثغور پرداخت باه موضاوع و مسائله در شاراییی غیار از شارایط
امروزین تحقیق است .لذا به مجموعی از منابع که پژوهش را عملا غنا بخشیده و میزان

گونهشناسي اشتغال زنان در عصر نبوی؛ پژوهشي در تاریخ و سيره اجتماعي  /فاطمه رضواني

66

پرداختشان به موضوع و مسئله اشاره میشود.
کتاب «الیبقات الکبری» اثر محمد بن سعد ،معروف به کاتب واقدی و مشهور به
ابن سعد (متوفای  321هجری) ،از منابع عمده تاریخ اسلام در باب زنان در صدر اسلام
است و دارای  3مجلد است و جلد هشتم آن در باب زنان است .میتوان گفت این اثر
نخستین منبع معتبر در باب زنان است که سرمشق مورخان ،رجالیان و اصحاب تراجم
قرار گرفته است« .تاریخ مدینه دمشق» ،اثر ابن عساکر دمشقی (متوفای  120هجری)
گرچه از حیث تاریخی از منابع معتبر و دست اول نیست ولی از حیث رجال و تراجم
عمده محسوب میگردد .این مجموعه  31مجلد است .مجلد مربوط به زنان آن توسط
سکینه شهابی در سال  0330در دمشق چاپ شده است« .الحدائق الغناء فی اخبار
النساء» ،تراجم شهیرات النساء ،فی صدر الاسلام ،اثر ابوالحسن علی بن محمد المعافری
المالقی (متوفای  611هجری) این کتاب  3جزء است و در آن به زندگی و افکار و
اشعار زنان صدر اسلام پرداخته و حاوی نکاتی است که شاید در کمتر کتابی بتوان
یافت .کتاب توسط دکتر عائده الییی در لیبی به چاپ رسیده است .کتاب «الاصابه فی
تمییز الصحابه» اثر ابن حجر عسقلانی (متوفای  313هجری) از کتب معتبر رجالی و
اصحاب تراجم است .در مجلد هشتم این کتاب که اختصاص به زنان دارد نام 0123
زن آمده است که همه در کسوت و مقام صحابیهاند .این کتاب در میان محدثان و
رجالیون اهل سنت اعتبار خاصی دارد .کتاب «المعجم الکبیر» اثر ابوالقاسم سلیمان بن
احمد طبرانی (متوفای  261هجری قمری) که  31جلد است؛ در  2جلد آخر به شرح
حال زنان صدر اسلام پرداخته است .او از محدثان بزرگ اهل سنت است ولی اهل
کتمان فضایل اهل بیت نبوده است .ابن عقده که از طبرانی استماع حدیث کرده از او
به عنوان شخصیتی بینظیر یاد کرده است ،معجم او مشتمل بر  6111حدیث است و
گفتهاند بزرگترین مسند دنیاست« .اعلام النساء فی عالم العرب والاسلام» از عمر رضا
کحاله ،در دو جلد به زبان عربی که نویسنده به معرفی زنان بزرگ تاریخ اسلام و عرب
پرداخته است .پیشینه دیگری که این تحقیق را پشتیبانی میکند اما مایه کفایت موضوع
نیست ،کتاب «زنان دانشمند راوی حدیث» ،نوشته احمد صادقی اردستانی به زبان
فارسی است .به معرفی شصت و هفت بانوی راوی حدیث پرداخته و در ضمن به
0
ویژگیهای دیگری که داشتهاند و بعضا شغل آنان نیز اشاره کرده است.
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 .3نوآوری تحقيق

آنچه در این منابع به طور عمده آمده به صورت پراکنده باه موقعیات زناان از زوایاای
گوناگون پرداخته شده است و در هیچیک از آنان گونهشناسی مشاغل زنان به صاورت
نسبتا کامل صورت نگرفته است.
 .6چارچوب مفهومي
 .9-6جایگاه کار

اشتغال امروزه در جامعه ما ،یکى از مسائل اساسى و موضوعات مورد بحث مىباشد ،و
هر ک

نسبت به فراخور حالش و براساس رشته تخصصى و اندیشاه خاود ،در ماورد

چگونگى اشتغال و آداب و شیوههاى کار ،علل و انگیزههااى بیکاارى ،اناواع مشااغل،
سخن گفته و بحث مىکند.
در سااایره نباااوی اهمیااات و ارزش کاااار تاااا بدانجاسااات کاااه هرگااااه پیاااامبر
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) با جوانان سالم و نیرومندى مواجه میشد و بازوهااى ساتبر و
اندام مناسب آنان ،موجب شگفتى ایشان میگشت ،آن حضارت باا آناان احوالپرساى
نموده و از وضعیت زندگى و شغلشان سؤال مینمود ،اگر در جواب گفته میشاد کاه:
وى فردى بیکار است و هیچگونه شغلى ندارد؛ آن بزرگوار ناراحت میشد و مىفرمود:
«سقط من عینى»؛ از چشمم افتاد (فرد بیکار در نظر من ارزشى ندارد).
اطرافیان مىپرسیدند :یا رسول الله! چرا ایان افاراد را دوسات نمایداریاد؟ ایشاان
مىفرمود :براى اینکه اگر مؤمن شغلى نداشته باشد که با آن امرار معااش کناد ،از دیان
خود خارج خواهاد شاد (ناوری0201 ،ق ،ج  ،02ص .)00 .آن حضارت در گفتاارى
حکیمانه ،افراد تنبل و بیحال را که تن به کار نمیدهند و از دست رنج دیگران بهرهمند
میشوند ،مورد نکوهش و سرزنش شدید قرار داده ،و میفرمایاد« :ملعاون ملعاون مان
القى کله على الناس ،ملعون ملعون من ضیع من یعول»؛ از رحمت خادا دور اسات ،از
رحمت خدا دور است کسى که بار زندگى خود را به گردن مردم بیندازد .ملعون است،
ملعون است کسى که اعضاى خانوادهاش را (در اثر تأمین نکردن نفقه) تبااه کناد (ابان
شعبه ،0233 ،ص.)22 .
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 .2-6اهميت اشتغال زنان

زنان نیمی از اعضای مؤثر جامعه هستند و حذف آنان از عرصه تولید و اقتصاد در واقع
حذف نیمی از جامعه انسانی میشود که نتایج خسارتباری خواهد داشت.
از اینرو اشتغال زنان دارای آثار مثبت و اهمیت فراوانی است .تلاش زنان علاوه بر
تأثیرگذاری اجتماعی ،وسیلهای برای بهبود وضع اقتصادی خانواده به شمار میرود و از
جهت فردی نیز موجب نشاط و سرزندگی او میشود.
همانگونه که زن در خانه مایه آرامش و محور زندگی است و ملجأ پاساخگویی باه
نیازهای تمام اعضای خانواده ،و گرمیبخش محیط خانه اسات ،حضاور او در اجتمااع
نیز ،مخصوصا در بخش هایی مانند بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت و عرصههاایی از
این قبیل ضروری است و میتواند حتی بهتر از مردان به ایفای نقش بپردازد.
 .6یافتههای تحقيق

اسلام در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز ،برای زن شخصیت مستقل حقوقی قائل اسات.
دخالت زن را مانند مرد در تمام فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی جایز میداند و
هیچ فرقی بین آن دو از این جهت نمیگذارد .جالب است بدانیم که زن ،خود را برابر،
با مردان میدانست و به همین جهت نام «شقیقه» بر خود مینهاد« .و ما نحان و الفتیاان
الاشقاق» در مثال آمده است که «ان النساء شقائق القوام» .شقائق جمع شقیقه است و به
معنی هر چه که دو نیم میشود و همه حقوق یک نیم به نیم دیگر هم سرایت مایکناد
(آئینهوند ،0232 ،صص .)36-1 .در این تحقیق به معرفی گوناههای متناوع شاغلی کاه
زنان ،در عصر پیامبر به آنها مشغول بودهاند و پیامبر در مواردی مشوق آنان بوده و یاا
آنان را تأیید نمودهاند ،میپردازیم.
 .9-6مشاغل اقتصادی
 .9-9-6تجارت و بازرگاني

بسیاری از زنان در عصر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به تجارت میپرداختند ،نمونه بارز این
زنان حضرت خدیجه (سلاماللهعلیها) بوده ،که قبل از ازدواج با پیامبر و پ

از آن در تجارت

نقش چشمگیری داشت و ارقام عمدهاى از کالاهاى مورد نیاز را خرید و فروش مىکرد.
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زنان ثروتمند دیگرى به خرید و فروش کالا اشتغال داشتهاند که گاه خدمت پیامبر
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) رسیده ،احکام تجارت اسلام را از ایشان میآموختهاند .گرچه
مورخان به علت فراوانى تاجران زن در زمان پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ،موضوع
یادشده را گزارش نکردهاند ،اما به تناسب موضوعات دیگر ،نمونههایى در احادیث آمده
است.
قیله انماری تاجر بوده و در داد و ستد از پیامبر راهنمایی میگرفته است .ام شیبه
دختر ابی طلحه از تاجران مکه بود که طبری در تاریخ خود از او یاد کرده است
(آئینهوند ،0232 ،صص.)36-1 .
 .2-9-6دستفروشي و دورهگردی

دستفروشی و دورهگردى (ابن هشاام0202 ،ق ،ج  ،3ص )323 .از دیگار شاغلهاای
زنااان صاادر اساالام اساات .زنااان در دوران پیااامبر بااا تأییااد نباای مکاارم اساالام
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حق داشتند به دستفروشى اشتغال ورزند.
«انما رخص رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) للنسااء العواتاق فاى الخاروج فاى
العیدین للتعرض فى الرزق»؛ رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به زنان جاوان اجاازه
داد تا در مراسم عید فیر و قربان (از منزلهاى خود) خاارج شاده ،باراى تهیاه روزى
بساط بگسترانند (ابن هشام0202 ،ق ،ج  ،3ص( )323 .طوسی ،0226 ،ج  ،2ص،332 .
باب  ،06حدیث .)02
تعدادى از زنان عصر حضور پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به عیرفروشى اشتغال
داشتهاند .اینان به صورت دوره گرد ،به خانههاى مردم مراجعه کرده ،کالاهاى خویش را عرضه
مىکردند .تاریخ اسلام از زنان فروشندهاى نام برده که براى فروش عیر به منزل رسول خدا
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) میآمدند (ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3ص.)030 .
روزى پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) وارد منزل شد ،در حالى که بوى عیر به مشام
مىرسید .آن حضرت فرمود :من بوى حولإء عیرفروش را استشمام مىکنم ،او نزد شما
آمده است؟ آیا از او چیزى خریدهاید؟ پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حولاء را موعظاه
میکرد و میفرمود« :هرگاه عیر میفروشی ،جن
بده و هرگز در جن

سالم و با قیمت مناسب تحویل مردم

خود تقلب روا مدار؛ زیرا معامله سالم پا تر است و سبب خیر و
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برکت میشود» (کلینی ،بیتا ،ج  ،1ص.)010 .
 .3-9-6صنایع دستي

ریسندگى و بافندگى از مشاغل مرسوم زنان در صدر اسلام بوده است؛ شغلى محباوب
که در روایات چندى مورد توجه قرار گرفته و براى زنان سفارش شده است.
مادر حسن نخعى گفت :امیرمؤمنان على (علیهالسلام) بر من گذشت و فرمود :به چه
کارى مشغول هستى؟ گفتم :مىبافم [نخ مىریسم] .فرمود :آگاه باش که این (شغل)
حلالترین پیشهها است (خییب بغدادی ،بیتا ،ج  ،02ص.)312 .
سعیده اسدی پارچهبافی داشت و از پشم و مو پارچه درسات مایکارد (آئینهوناد،
 .)0230از برخى روایات دیگر ا که به خاطر اختصار از آنهاا صارف نظار ماىکنایم،
پیداست که صنایع دستى ،حرفه همه زنان آن دوره بوده است و در میانه ملتهاى دیگر
نیز رواج داشته است (طیرانی0212 ،ق ،ج  ،32ص.)362 .
 .6-9-6خياطى

از قدیمیترین شغلهای خانگی زنان محسوب میشود که حرفهای سودآور برای آنان باوده
است و شواهد تاریخی نشان میدهد که راییه دختر عبدالله ثقفی همسر عبدالله بن مساعود
به این حرفه اشتغال داشته و حاصل کار خود را بفروش میگذاشت و صدقه میداد« :کانات
صناعا وکانت تبیع من صنعتها و تتصدق» (طیرانی0212 ،ق ،ج  ،32ص.)362 .
عقیل از غنایم به دست آورده از مشرکان ،سوزنى جهت خیاطى باراى همسارش هدیاه
آورده بود که ناگهان منادى پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) اعلام کرد« :هر که چیزى از غنایم
نزد اوست ،پ

بدهد و او سوزن را پ

داد» (ابن هشام0202 ،ق ،ج .)2

ام سنان اسلمیه وقتى که عازم جنگ خیبر بود ،نازد پیاامبر آماده ،عارض کارد :اى
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) با شما میآیم که مشکها را بدوزم و( ...ابن حجار
عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3ص.)321 .
از این میلب روشن مىشود که دوزندگى زنان به محیط خانه محدود نمىشده و
جنبه عمومى و فراگیر داشته است .و در آن زمان ،مثل عصر حاضر به خیاط زن احتیاج
داشتهاند ،به خصوص که ابزار دوخت و دوز براى همه فراهم نبوده است و زنان
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خاصی ابزار خیاطی داشتهاند.
 .6-9-6دباغي

این حرفه یکى از مشاغل پر رونق زنان سده نخست بوده است .زیناب دختار جحاش
همسر پیامبر اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) دباغی میکرد و حاصال دساترنج خاود را
میفروخت و به نیازمندان اختصاص میداد ،کار او ماورد تأییاد و قباول رساول خادا
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بود.
«وکانت زینب امرإه صناع الیدین فکانت تدبغ و تخرز و تبیع ماا تصانعه و تتصادق
على المساکین»؛ زینب زنى صنعتگر بوده که با دستهایش دباغى و خرازى مىکارد ،و
سپ آن را مىفروخت و (پولش را) به درماندگان صدقه مىداد.
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود :از میان شما زنان من ،آن زنى زودتر به من ملحاق
مىشود که دستش بلندتر است .زنان پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسالم) ایان معناى را متوجاه
نشدند ،مگر وقتى که زینب از دنیا رفت (بدان جهت که او کار مىکرد و صدقه مىداد).
رائیه (یا رییه) نام همسر عبدالله بن مسعود ،صحابى مشهور اسات .ایان باانو کاه
خود از یاران دانشمند پیامبربوده و احادیثى نیز نقل کرده ،به صنعتگرى ماىپرداخات و
پولش را در راستاى آسایش شوهر و فرزندانش خرج ماىکارد (کحالاه0332 ،م ،ج ،3
ص.)60 .
او یک روز به شوق دستگیرى از مستمندان ،به حضور پیامبر گرامى اسلام
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) شرفیاب شد و در این مورد چیزى پرسید .آن حضرت فرمود:
درآمد شغل خود را در راه همسر و فرزندانت انفاق کن [که بهترین صدقه است].
دباغی حرفهایست که پوست حیوانات را پا
و کفش آماده میسازد.

و پرداخت کرده برای دوختن مشاک

خرازی در فرهنگ تازی به معنی دوخت و صنعت پوست و چکمهدوزی و ظروف
آب مثل مشک و پشتی و مانند اینها بهکار میرفته است.
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 .2-6مشاغل خدماتي
 .9-2-6دایگي و شير دادن

دایگی و شیر دادن از شغلهای مرسوم آن دوره بوده و بسیاری از زنان به عناوان منباع
درآمد ،نگهداری و پرستاری از اطفال را به عهده میگرفتند .از دلایل سپردن شیرخواران
به دایههای بادیهنشین ،بالاا رفاتن خصالتهای عاالی باه ویاژه فصااحت و بلاغات و
جنگاوری فرزندان بوده است .مشهورترین آنها حلیمه سعدیه بود (ابن هشام0202 ،ق،
ج  ،0ص.)031 .
 .2-2-6شاطری

شاطرى که از کارهاى خدماتى عصر پیامبر به شمار میآمده ،از مشاغل رایاج آن زماان
بوده است .از گزارش ابن حجر برمیآید که این واژه (به معنااى اماروزى) در آن دوره
متداول بوده است .او در اینباره چنین نوشته است:
«و کانت [فضه النوبیه] شاطره الخدمه فعلمها رساول اللاه (صلیاللهعلیهوآلهوسالم)
دعا تدعوبه فقالت لها فاطمه اتعجین او تخبزین؟ فقالت بل اعجن یا سیدتى فاذهبت
و احتیبت»...؛ فضه نوبیه آماده خدمت بود .رسول خدا دعایی به او آموخت کاه باه
آن استمداد میجست .فاطمه به او گفت :خمیر میکنی یا نان میپزی؟ فضاه گفات:
بانوی من ،من خمیر میکنم و او رفت و هیزم آورد (ابن حجار عساقلانی0236 ،ق،
ج  ،3ص.)062 .
 .3-2-6نظافت مساجد

نظافت مساجد که از اماکن عمومى و مقدس محسوب مىشود ،از جمله کارهایى باوده
که در زمان پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) توسط زنان انجام مىشده است.
ابوهریره گوید :زن سیاه چهرهاى مسجد پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را تمیز
مىکرد .چندى گذشت که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) او را ندید .از حال او
جویا شد .یاران گفتند :وى از دنیا رفت .پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) فرمود:
چرا مثل همیشه از من اذن نگرفتید؟ (گویا یاران پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)
امر آن زن را کوچک شمرده و بدون اطلاع پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) مراسم
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را بهجا آورده و به خا سپرده بودند) .سپ فرمود :مرا به قبر آن زن راهنمایى
کنید .پ از آن ،رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) سر قبر او حاضر شد و نماز
خواند (قنوجی بخاری0330 ،م ،صص.)331-332 .
زنان دیگرى نیز به نظافت مسجد مشغول بودهاند و حضرت ،علاوه بر آنکه آنها را
منع نکرده ،به آنان اظهار محبت نیز کرده است
از روایت فضه نوبیه موضوع خدمتگزارى زنان در منزل نیز اساتفاده ماىشاود (ابان
حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3ص.)032 .
 .6-2-6خدمتكاری

خدمتکارى زنان شوهردار و زنان آزاده نیز در آن زمان معمول بوده است .نمونه روشن
این موضوع ،اسمأ بنت عمی

و ام ایمن هستند که در خانه حضرت زهرا

(سلاماللهعلیها) خدمت مىکردهاند.
 .3-6مشاغل ادارى

(شفا) که از بیعتکنندگان نخست و از مهاجران بوده ،در ردیف زیر ترین زنان صحابى
قرار داشته است.
ابن حجر درباره او چنین مىنویسد:
«كانت من عقلإ النسإ و فضلائهن و كان رسيول الليه یزرورهيا و یقبيل عنيهها فيى
ببتها ....كان عمر یقهمها فى الرإى و یرعاها و یفضلها و ربما و لاها شيباا مين إمير
السوق»؛ وى از زنان عاقل و فاضل بود .پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به دیادن
او مىرفت و خلیفه دوم او را در نظرخواهى مقادم و محتارم ماىداشات و بار
دیگران ترجیح مىداد و چهبسا چیزى از کار بازار را به او واگذاشاته باود (ابان
حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3صص.)030-031 .
نام بانویی به اسم (سمرإ بنت نهیک) نیز میرح است که در کار بازار ،متصدى پست
(احتساب) بوده است (طبرانی0212 ،ق ،ج  ،32ص 223 .و ج  ،32صص.)32-36 .
دختر نهیک ،از کسانی بود که متصدی امر به معروف و نهی از منکر در بازار بود و جزء
محتسبین (مأموران انتظامی) به حساب میآمد« ،علیها درع غلیظ وخمارغلیظ بیدها سوط
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تؤدب الناس وتامربالمعروف وتنهی عن المنکر» (طبرانی0212 ،ق ،ج  ،32ص.)200 .
 .6-6هنری
 .9-6-6آرایشگری

آرایش برای زنان اهمیت ویژهای دارد و از گذشته دور تا کنون مرساوم باوده اسات و
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) همچنین سنتی را تأیید نموده است.
ام رعله قشیری از آرایشگران زمان جاهلیت بود خدمت پیامبر رسید و گفت :شاغل
من مشاطهگری است و زنان را برای همسرانشان آرایش میکنم آیا این کار حرام است؟
پیامبر فرمود :آنان را آرایش و زینت کن (ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،2ص.)211 .
نام زنان دیگری مانند ام غیلان دوسیه و ام زفرجثامه و ام عییه و ام سلیم نیز دیاده
میشود (ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3ص.)321 .
اسااماء و آمنااه دختاار عفااان خااواهر عثمااان ،آرایشااگر زنااان بودنااد و پیااامبر
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) در این شغل به آنها اجازه داده بود (آئینهوند.)0230 ،
 .2-6-6شعر و شاعری

از شاعران زن دوران پیامبر میتوان به «خَنساء» اشاره کرد .شعرهای او در رثای
برادرانش زبانزد ادیبان است ،نه قبل از او و نه بعد از وی زنی به عظمت این بانو شعر
نگفته است.
وقتی از ادیبان نامور عرب سؤال میشود که خنساء در چه پایگاهی از ادبیات ست
سخنان بلندی دارند .به جریر گفته شد :شاعرترین شخص کیست؟ «من اشعر الناس؟»
گفت« :انا لولا هذه »؛ اگر خنساء نبود میگفتم :شاعرترین مردم این عصر من هستم.
بشار میگفت :زنی تاکنون بدون نقص ادبی شعر نگفته است مگر این بانو .و روزی به
بشار گفتند :اگر زن به مقام سرایندگی بنام ،نمیرسد پ نظرت درباره خنساء چیست؟
گفت« :تلک فوق الرجال » او بالاتر از شعرای مرد است .پ از اسلام و در اثر خوی
جاهلیت ،خیلی از زنها و مردها از قبول آن سر برتافتند ولی این بانو به خاطر نبوغ
فکری که داشت اسلام آورد «فقدمت الخنساء علی رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)
رسول اکرم
فاسلمت واستنشدها فانشدته فاعجب بشعرها» وجود مبار
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از این بانو درخواست شعر نمود ،و او شعری گفت و حضرت
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رسول (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) از شعر او به شگفت آمد.
خنساء فرزندانی را در جامعه اسلامی تربیت نمود ،و آنان را خود ،تجهیز و تشویق
مینمود و به جبهه میفرستاد و به آنان چنین وصیت نمود« :یابنی انکم اسلمتم طائعبن و
هاجرتم مختارین ،والله الذی لا اله الا هو انکم لبنو رجل واحه كما انکم بنو امراة واحهة ما
هجنت حسبکم ولا غبرت نسبکم ،واعلموا ان الهار الاخرة خبر من الهار الفانبة ،اصبروا و
صابروا ورابطوا واتقوا الله لعلکم تفلحون»؛ دنیا در برابر آخرت بیارزش است ،دار پایدار
بهتر از دار ناپایدار است و شما ،فرزندان یک پدر و مادرید .من حسب و نسب شما را
آلوده ننمودم ،بکوشید و برای دینتان تلاش کنید و جبههها را گرم نگه دارید ،زیرا شما با
اختیار مسلمان شدید و با طوع و رغبت اسلام آوردید و با اختیار هجرت کردید ،این زن
به فرزندانش میگوید :وقتی که دیدید بازار شهادت گرم و میدان جنگ داغ است فرصت
را مغتنم شمارید و حضور پیدا کنید «فتیمموا وطیسها» .او فرزندانش را به حضور در
جبهه دعوت میکند تا شهادت را غنیمت بیاورند .یا فاتح میشوند که پیروزی غنیمت
است و یا شهید میشوند که شهادت غنیمت است .این زن فرزندانش را به شهادت و
کرامت دعوت میکند و میگوید «تظفروا بالغنم والکرامة فی دار الخله والمقامة».
«فلما اضاء لهم الصبح ،باكروا الی مراكزهم ،فتقهموا واحها بعه واحيه ،ینديهون اراجبيز
یذكرون فبها وصبة العجوز لهم».
هر یک از این فرزندان ،وصایای مادر را به نحوی در رجزهای خود میگنجانیدند «حتی
قتلوا عن اخرهم» تا اینکه همه شهید شدند و خبر به این مادر شهیدپرور رسید که ،چهار
فرزندت کشته شدند؛ «فقالت :الحمه لله الذی شرفنی بقتلهم وارجو من ربی ان یجمعنی بهم فی
مستقر الرحمة» ،سپاس خداوندی را که به واسیه شهادت آنان به من شرافت بخشید و
امیدوارم که مرا همراه آنان در سایه رحمتش جای بخشد .کدام مرد را سراغ داریم که به
رشادت وشجاعت و بصیرت این زن برسد؟ (جوادی آملی ،0223 ،ص.)002 .
«کبیشه» مادر سعد بن معاذ نیز یکی از شاعرانی بود که در مرگ فرزندش ا در
جنگ خندق ا نوحهسرایی میکرد و اشعار سوزنا میسرود.
بسیاری در مرگ سعد مبالغه و گزافه میگفتند .اما پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)
فرمود :هر نوحهسرایی دروغ میگوید به جز مادر سعد بن معاذ.
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از زنان شاعر دیگر ام کلثوم خواهر حقطلب عمرو بن عبدود بود که برادرش در جنگ
خندق ،به دست توانای امیرمؤمنان علی (علیهالسلام) کشته شد .وقتی خبر مرگ برادر به
خواهرش رسید ،از قاتل وی سؤال کرد .وقتی فهمید که علی (علیهالسلام) قاتل برادرش
است ،گفت :این افتخار برای برادر و همه خانوادهاش ب که به دست مردی بزرگوار و
عالی مقام کشته شده است .وی زنی شاعر و اهل ادب بود و اشعار زیادی در مرگ برادر
سرود .در این اشعار به تجلیل از شخصیت علی (علیهالسلام) به عنوان قاتل برادر هم
مبادرت شده است .ترجمه یکی از اشعار او این است« :اگر کسی غیر از علی قاتل عمرو
بود بر مرگش همیشه گریه میکردم» (ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ص.)322 .
از «ام جندب» همسر امرؤالقی نیز میتوان نام برد که که او را به عنوان داور در
اشعار میپذیرفتند و در موردی بین همسرش و شخصی به نام علقمه داوری کرده و
حکم به سود علقمه و به زیان شوهرش داد (عفیفی0323 ،م ،ص.)022 .
نمونههای فراوان از اشعار زنان را میتوان در کتاب اعلام النساء میالعه کرد.
 .3-6-6خوانندگي

خواندن زنان در جشنها و سوگواریها ،در احکام فقهی با عنوان (غنا و نوح) آمده
است ،با اینکه فقها غنا را حرام دانستهاند ،اما غنای زنان در مجل عروسی را در
صورت عدم حضور مردان و عدم صدق لهو و لعب استثنا کردهاند «فیحرم فعله وتعلمه
وتعلیمه واستماعه والتکسب به ،الاغناء العرس مالم یدخل الرجال علی المره و لم تتکلم
بالباطل ولم تلعب بالمناهی»؛ حرام است انجام آن (غنا) آموختن آن و آموزش دادن آن
و شنیدن آن و وسیله کسب قرار دادن آن ،مگر آواز خواندن در عروسی تا زمانی که
مردان بر زن خواننده وارد نشوند و سخن باطل نگویند و مرتکب لهو و لعب نشوند
(شهید اول ،بیتا ،ص.)206 .
 .6-6-6صنایع شادی ،سرور و سرگرمي

برخی از زنان مکه و مدینه اهل طنز و مزاح بودند و بارای زناان در ایان بااره مجلا
شادی به پا میکردند.
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 .6-6-6رنگرزی و نقاشي

زنی از خاندان بنی اسد گویاد :روزی در محضار زیناب ،همسار پیاامبر باودم و باا او
جامه اش را رنگ قرمز زدیم .در این میان پیامبر وارد شادند باه ساوی ماا نگریساتند و
متوجه رنگآمیزی ما شدند .چون رنگ قرمز بود ،برگشتند .زینب که این وضع را دیاد،
فهمید که رسول خدا این رنگ را نپسندیدهاند .از این رو لباس را شسات و سارخی آن
را از میان برد .پیامبر بازگشتند و چون چیزی ندیدند به خانه در آمدند.
 .6-6فرهنگي
 .9-6-6آموزش

در سیره پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بر فراگیری علام و داناش و دوری از جهال و
جهالت تأکید بسیاری شده است و این تأکیاد نسابت باه تماام افاراد جامعاه را دربار
میگیرد« .طلب العلم فریضه علی کل مومن ومومنه» بر اساس گزارشهای تاریخی زنان
در بیشتر عرصههای علمی حضور فعال و چشمگیری داشتند و حتی جالب است اشاره
کنیم که پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) روز خاصی را به پاسخگویی به ساؤالات زناان
اختصاص داده بود« .زنان نزد پیامبر آمدند و عرضاه داشاتند :ماردان در بهارهگیاری از
محضر شما بر ما غلبه دارند .روزی را نیز به اختصااص دهیاد .رساول خادا روزی را
خاص آنان قرار داد (محمدی ریشهری ،0230 ،ج  ،00ص.)1233 .
بهترین شاهد بر توفیق زن مسلمان در عرصه علمی در عصر پیامبر
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) داستان امسلمه ،اسما ،دختر زید بن سکن انصاری است .این زن را
به خاطر دانش و خرد و تدینش خییبه النساء سخنور زنان لقب داده بودند او به نمایندگی از
از طرف زنان خواستههای زنان را پیش پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) میرح میکرد پیامبر او
را تأیید و بر دین و خردش آفرین گفت (ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3ص.)30 .
شفاء دختر عبدالله ابن عبد الشم عدوی ،کتابت میدانسته و به تعلیم آن میپرداخته
است (طبرانی0212 ،ق ،ج  ،32ص .)206 .او در مدینه خانهای داشت که آن را مدَرس
قرار داده بود و به زنان دانش میآموخت (ابن حجر عسقلانی0236 ،ق ،ج  ،3ص.)313 .
همچنین حضور آگاهانه تعدادی از زنان مسلمان همراه شوهران خود در هجرت به
حبشه (ابن هشام0202 ،ق ،ج  ،0ص ،)221 .نشانگر آشنایی آنان با تعالیم و معارف
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اسلامی میباشد که مستقیما توسط پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و یا غیرمستقیم
توسط شوهرانشان به آنان آموزش داده شده بود .در داستان اسلام عمر به نکته تازهای در
آموزش زنان برخورد میکنیم و آن فراگیری معارف اسلام توسط یک زوج از یکی از
اصحاب با سابقه است .در این داستان مشاهده مینماییم که فاطمه خواهر عمر به همراه
همسرش سعید بن زید در خانه خود پذیرای خَباب بن ارت میشده و او به آنها تعلیم
قرآن میداده است (ابن هشام0202 ،ق ،ج  ،0ص.)223 .
 .2-6-6سخنوری

ام الخیر بنت حریش بن سراقه از قدرت سخنوری بالایی برخوردار بود و خییب بلیغی
شمرده میشد (جوادی آملی ،0223 ،ص .)213 .اسماء بنت یزید و ام سلمه برای بانوان
سخنرانی میکردند (ابن سعد ،بیتا ،ج  ،3ص.)203 .
 .6-6نظامي

میدان جهاد و عرصه نبرد نیز ،یکی دیگر از عرصههای حضور زنان به شامار میرفات؛
زنان برای قبل از نبرد ،پشت صحنه نبرد و حتی در میدان نبرد ،حضوری فعال داشتند.
از زنانی که در عرصه نبرد به ایفای نقش پرداخته «امیه» دختر قی غفاری است کاه در
سن  02سالگی به اسلام گروید و در جنگ خیبر که  02سال داشت شرکت کرد و پیامبر خدا
در جنگ وظایفی را به او محول کرد که وی به خوبی آنها را انجاام داد و باه هماین دلیال
پیامبر جایزهای به او اهدا کرد و آن گردنبندی بود که امیه تا زمان مارگ آن را از خاود جادا
نکرد و وصیت کرد که آن را به همراهش دفن کنند (ابن هشام0202 ،ق ،ج  ،3ص.)323 .
 .9-6-6کمکهای مالي

نمونهای از فعالیت زنان هنگام جنگها جمعآوری کمکهای نقدی بود که در جنگ
تبو

قابل مشاهده است (واقدی0211 ،ق ،ج  ،2ص .)211 .ام سنان اسلمی گوید :در

خانه عایشه دیدم پارچهای جلوی رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) انداختهاند که در
آن دستبندها و گردنبندها و انگشترهایی بود که زنان فرستاده بودند تا سپاه اسلام را
یاری دهند (واقدی0211 ،ق ،ج  ،2ص.)211 .
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 .2-6-6خدمات پشت جبهه نبرد

ام سنان اسلمی هنگامی که پیامبر برای جنگ خیبر آماده میشد نزد ایشان آمد و گفت:
دوست دارم همراه شما باشم و برای سپاه آب تهیه کنم ،مجروحین را مداوا کنم و از وسایل
رزمندگان مواظبت کنم ،رسول خدا فرمود مانعی ندارد .بانوان دیگری هم میآیند و ام سلمه
هم شرکت میکند ،تو نیز با ام سلمه همراه باش (محلاتی0263 ،ق ،ج  ،2ص .)201 .در
جنگهای پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) همیشه عدهای از زنان حاضر بودند که به
آبرسانی و پرستاری از زخمیها میپرداختند؛ مانند «لیلی غفاری» که بارها در میدانهای
نبرد حضور یافت و از بیماران و مجروحان جنگی پرستاری و آنان را مداوا و معالجه کرد
(محلاتی0263 ،ق ،ج  ،1ص« .)131 .ام عییه» و «ام سلمه» نیز در غزوات متعددی شرکت
داشتند و از مجروحان پرستاری میکردند (طباطبایی ،بیتا ،ج  ،2ص.)63 .
ربیع دختر معوذ عفراء در جنگها به مداوای مجروحین میپرداخت و اجساد شهداء
را از میدان جنگ به مدینه منتقل میکرد .دختر پیامبر ،فاطمه نیز از جمله بانوانی است که
از شیوههای نوینی در بستن زخم مجروحین مثل استفاده از خاکستر آتش برای ضد
عفونی کردن زخم ،استفاده میکرد.
از زنان دیگر پرستار در جنگ «کعبیه دختر سعید اسلمی» بود که در غیر از جنگ هم
به پرستاری مجروحین مشغول بود .برای او در مسجد خیمهای برافراشته بودند که به
درمان مجروحان بپردازد .وی از پرستاران سعد بن معاذ بود .کعبیه با وجود امکانات
ناچیز ،زخمهای مجروحین را پانسمان و به ساختن داروهای ساده مبادرت میکرد و
خدمات بهداشتی چشمگیری انجام میداد .در جنگ خیبر هم در رکاب پیامبر
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ،انجام وظیفه کرد .پیامبر نیز از غنایم ،به او سهمی برابر یک
سرباز جنگی داد.
در جنگ احد زنان زیادی برای کمک به مجاهدان شرکت داشتند و با رساندن آب و
غذا و شستن لباسها و پرستاری مجروحان ،به سپاه اسلام یاری میرساندند (ابن سعد،
بیتا ،ج  ،3ص.)202 .
در جنگ خیبر نیز شاهد حضور چهارده زن هستیم که از مدینه خوراکی آورده بودند
و به جستجوی آب میرفتند (ابن ابی الحدید ،بیتا ،ج  ،6ص .)323 .ام عییه نیز در
هفت جنگ همراه رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) حضور داشت و یکی از وظایفش
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تهیه غذا برای رزمندگان اسلام بود (ابن سعد ،بیتا ،ج  ،3ص.)222 .
ابن سعد در طبقات نام زنی به نام ام معبد خزاعیه را ذکر مایکناد کاه در یکای از
جنگ ها ،پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به او برای خرید گوشت و خرما مراجعه
کرد (ابن سعد ،بیتا ،ج  ،3ص.)333 .
تشویق مردان به قتال و ادامه مبارزه از دیگر کارهایی بود که زنان در پشت میدان نبرد
انجام میدادند .مانند ام عماره که پ

از بستن زخمهای پسرش در جنگ احد ،او را به

ادامه جهاد ترغیب و تشویق میکند (ابن سعد ،بیتا ،ج  ،3ص )202 .و گاه با سخنان
آتشین خود ،فراریان از میدان نبرد را به مبارزه فراخوانده و آنان را تهییج میکردند؛
برخورد امایمن و صفیه با فراریان احد (واقدی0211 ،ق ،ج  ،0ص )311 .و برخورد
امحارث و امعماره با فراریان جنگ حنین (واقدی0211 ،ق ،ج  ،2صص 633 .و ،)631
همه موارد اندکی از اینگونه رشادتهای زنان است.
بررسیهای تاریخی نشان میدهد کارهای انسانی که در این قرن از تمدن بدست
سازمانهای بینالمللی مانند صلیب سرخ انجام میگیرد در بیشتر جنگهای صدراسلام
زنان بر دوش گرفتند (بروان ،0222 ،ص.)031 .
 .3-6-6دیدهباني

علاوه بر تلاشهای غیرمستقیم زنان برای دفاع و حمایت از رزمندگان ،گاه حضور ایشان
در میدان نبرد ،حضوری مستقیم بود .مانند مسئولیت دیدهبانی از آذوقه و توشه در جنگ
خیبر که بر عهده امسنان اسلمی قرار داشت (محلاتی0263 ،ق ،ج  ،2ص.)201 .
 .6-6-6جنگاوری

از زنانی که در میدان نبرد حنین به طور مستقیم وارد صحنه جنگ شده ،امحارث است که
پ از فرار جنگجویان ،پیش روی پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قرار گرفت و سپر
ایشان شد (محلاتی0263 ،ق ،ج  ،2ص .)261 .داستان رشادت صفیه در غزوه خندق و
کشتن مرد یهودی به وسیله او ،نمونه دیگری از رشادت این زنان است (یعقوبی ،بیتا ،ج
 ،0ص.)212 .
رشادتهای امعماره در جنگها نیز مثالزدنی است؛ این بانوی شجاع نه تنها در
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جنگها حضور مییافت ،بلکه در موقعیتهای حساس جنگهایی چون احد ،خیبر و
حنین به جنگاوری و دفاع از پیامبر پرداخته است.
 .6-6-6اسلحهسازی

از شغلهای متداول عصر پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) ساختن سازوبرگ جنگی توسط
زنان بود .در تاریخ اسلام نام بانویی به نام ردینه به چشم میخورد که به اسلحهسازی
اشتغال داشت و نیزههایی که میساخت ،مشهور بود (کهاله0332 ،م ،ص.)312 .
 .6-6پزشكي
 .9-6-6زنان پزشک

گزارشهای تاریخی نشان میدهد از  2پزشک دوره جاهلیت 2 ،نفر آنان یعنی زینب طیبه
بنی اود ،رفیده از بنی اسلم و امعییه یثربی ،زن بودند.
به جز این سه نفر نام پزشکان دیگری چون :امعیاء ،امکبشه ،حمنه بنت جحش،
معازه ،لیلی ،امیمه ،امزیاد ،ربیع بنت معوذ ،امعییه ،امسلیم آمده است (طبرانی0212 ،ق،
ج  ،32صص.)031-032 .
نامآورترین زن ،زینب دختر بنی اود است که در بین اعراب زمان خود به چشم
پزشکی اشتهار داشت (برون ،0222 ،ص .)023 .شهرت او به حدی ست که ابوالفرج در
الاغانی مینویسد رشتههای تخصصی چون کحالی و چشمپزشکی مایه افتخار فرهنگ و
تمدن درخشان اسلام است (برون ،0222 ،ص.)031 .
آنچه مهم است اینکه مورخین غربی مثل ادوارد براون در ضمن اشاره به پزشکان زن
در صدر اسلام به تبحر و کارایی عالی آنان نیز اشاره دارند که خود موجب سربلندی و
فخر امت اسلامی است (برون ،0222 ،ص.)030 .
برخی از زنان به دلیل تبحری که در امر معالجه بیماران داشتند ،خیمهای مخصوص
این کار برپا کرده بودند؛ مانند خیمه رفیده در جنگ خندق (طبری ،بیتا ،ج  ،2ص.
.)0123
 .2-6-6مامایي و قابلگي

مامایی و قابلگی نیز از مشاغل معمول بانوان بود ،سلمی زن ابو رافع و سوده دختر مسرح
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هر دو قابله بودند.
 .6-6کشاورزی

سهل بن سعد گوید :زنی از قبیله ما در مزرعه خود یک نوع گیاه شبیه کدو میکاشت و
روزهای جمعه ریشه آن را میچید و با آرد جو مخلوط میکرد و غذایی درست میکرد
که وقتی از نماز جمعه برمیگشتیم به آنجا میرفتیم تا از آن غذا بخوریم ما جمعه را به
خاطر آن غذا دوست میداشتیم.
مولوی سعید انصاری مینویسد :کشتکاری زنان چنان گسترده بود که فضای مدیناه
را سبز و خرم کرده بود.
خاله جابر بن عبدالله انصاری نخلداری میکرد (آئینهوند.)0230 ،
 .1-6دامداری
 .9-1-6چوپاني زنان

پیشینه چوپانى زنان ،زمانهاى دور و درازى دارد .قرآن (قصص  /آیه  )22-32در جریان
قصه موسى به چوپانى دختران شعیب اشاره کرده است .علاوه بر این ،چوپانى زنان در
فرهنگ اقتصادى اعراب نیز سابقه طولانى دارد (ابن هشام0202 ،ق ،ج  ،0ص.)020 .
گلهدارى و دامپرورى از دیگر مشاغل زنان در دوره پیامبر بوده است .وقتى میمونه
همسر پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) زنى از کنیزکان خود را آزاد کرد ،رسول خدا
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) به او فرمود« :اگر او را به خانوادهات مىدادى تا برایشان گوسفند
بچراند ،بهتر بود» (طبرانی0212،ق ،ج  ،32ص 223 .و ج  ،32صص.)32-36 .
کعب بن مالک ،دخترکى داشت که به چوپانى گوسفندان او اشتغال داشت .آن دختر
یک روز مشاهده کرد که گوسفندى مریض است .او را با یک تکه سنگ [تیز] سر برید.
کعب به خانوادهاش گفت :از گوشت آن نخورید تا حکم آن را از پیامبر
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بپرسم (قنوجی بخاری0330 ،ق ،صص .)313-312 .از این
ماجرا روشن میشود زنان از روش ذبح و سر بریدن نیز آگاهی داشتند.
به جز کعب بن مالک تعداد دیگرى از یاران پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) زنان را
براى چوپانى استخدام کرده بودند و آن حضرت این روش را تأیید کرده بود.
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 .2-1-6ساربارنى شتر

اسمأ بنت یزید که از بهترین زنان سخنور ،شجاع و دانشمند صحابى است ،زمامدار ناقه
پیامبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بوده است .اسمأ که خودش از محدثان اسلامى است،
مىگوید« :انى لاخد بزمام الغضبإ ناقه رسول الله (صلیاللهعلیهوآلهوسلم)»؛ من زمام شتر
رسول خدا (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) را که (غضبا) نام داشت مىگرفتم (طبرانی0212 ،ق،
ج  ،32ص .)20 .قیله دختر مخرمه نیز از زنان عصر حضرت رسول
(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) و از ساربانان مىباشد.
 .3-1-6پرورش اسب

پرورش اسب با آنکه کاری سخت و دشوار بوده اما زنانی در صدر اسلام به آن پرداخته
بودند .اسمإ دختر ابوبکر ا همسر زبیر ا در زمره کسانى هستند که اسب مىپرورانده
است .او مىگوید« :کنت اخدم الزبیر و کان له فرس اسوسه فلم یکن من الخدمه شىء
اشدعلى من سیاسه الفرس»؛ من به زبیر کمک مىکردم و او اسبى داشت که من سیاستش
(تربیتش) مىکردم اما؛ هیچ کارى مثل پرورش اسب براى من شدید (و ناگوار) نبود
(طبرانی0212 ،ق ،ج  ،32ص.)22 .
نتيجهگيری

در سیره پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) هیچ نوع ممنوعیتی برای اشتغال زنان
نمیبینیم بلکه شواهد بسیار زیادی وجود دارد که نه تنها حضرت زنی را از کار و داشتن
پیشهای در بیرون منزل منع نکردهاند بلکه برای موفقیت در کسب و کار ،راهکار ارایه
کردهاند و نکته بسیار مهم و قابل توجه اینکه زنانی را که پیامبر به نوعی در شغلشان مورد
تأیید قرار دادهاند مسیله نیاز مالی و اضیرار برای داشتن راهی برای تأمین مخارج زندگی
نبوده است که نمونههای بارز آن دو تن از همسران پیامبر خدیجه بنت خویلد و زینب
بنت جحش میباشند.
چنین استنباط میشود که موضوع مهم دادن شخصیت مستقل به زنان و شکوفایی
استعدادهای آنان و بهرهبرداری از ظرفیتهای وجودی این بخش مهم از جامعه و
احساس کرامت به زنان مورد نظر رسول گرامی اسلام (صلیاللهعلیهوآلهوسلم) بوده است.
گونهشناسی اشتغال زنان در سیره نبوی بیانگر آن است که زنها با حضور خود در
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اجتماع به فعالیتهای اقتصادی ،فرهنگی ،نظامی ،هنری و کشاورزی میپرداختند و انگیزه
زنان از اشتغال ،تنها پرکردن اوقات فراغت و سرگرمی و یا تأمین هزینه زندگی نبوده بلکه
در کنار این انگیزهها باید به مسئله مهم احساس استقلال مالی زن نیز اشاره کرد .در
شرایط مدرن رویکرد اقتصادی به اشتغال زنان غالب است ،این رویکرد نه تنها
تفاوتهای جنسیتی زنان را انکار کرده بلکه نتوانسته منافع اقتصادی مورد ادعا را بسوی
زنان سوق دهد .اگر در رویکرد اقتصادی ادعا میشود که حضور زنان در صف نیروی
کار جامعه منابع و بهرهوری اقتصاد را دو چندان میکند ،در رویکرد اجتماعی ،در عین
حفظ جایگاه و هویت زنان در خانواده ،سه کارکرد مهم محقق شده که در این بررسی
تاریخی کاملا مشهود بود:
 نیازهای واقعی و ضرورتهای اجتماعی که منوط به اشتغال زنان است تأمین میشود. سرمایه اجتماعی زنان به عنوان نیرویی مفید و فعال تقویت میگردد.اولیت و اولویت کنش خانوادگی برای زنان به عنوان محور مهمترین نهاد اجتماعی حفظ
میشود.

گونهشناسی اشتغال زنان
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یادداشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتها

 . 0البته مقالاتی هم مشابه این تحقیق یافت شد لکن هیچکدام چنین احصاا و گوناهشناسای را
دنبال نمیکرد :مقاله مشاغل زنان در عصر رسالت ،از سیدمحسن ساعیدزاد؛ مقالاه «زناان در
عصر پیامبر ،از فعالیت در میدان جهاد تا عیرفروشی و تجارت» ،اسماء جیران پاور و مقالاه
«سی سال با تاریخ» ،صادق آئینهوند.
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