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 : چکیده

 .لق هللا و علی آله و صحبه اجمعین اما بعدالحمد هلل و الصالة والسالم علی خیر خ 

 توجیه دینی ندارد بلکه  در جامعه ما به آن روبرو هستند به ویژه در عرصه حق تعلیم شان  خانم های را که امروزه مشکالت

اسالم زنان  ،می باشد ، و شخصیت زنان از اسالم  شخصیدر قبال زنان ، برداشت های عرف های نا پسند محلی عامل آن 

، اندوزنان را شقائق یا همتای مردان خ ،قائل شدمردان  همچوجایگاه بزرگ برای شان ،  ا از مظلومیت تاریخ نجات دادر

آموزش را باالی  و تمام حقوق انسانی زنان را تضمین نموده است، به شخصیت و کرامت انسانی آنان احترام گزاشته است

 .متفق هستند پسینپیشین و سلف و خلف و یا علمای و در عرصه آموزش زنان  فرض گردانیده است و زن مرد

در  خانمانظهور کرده است، مسلمان  جامعه خانماناست، شخصیت های بزرگ و با وقار از  حقیقتتاریخ اسالم گواه چنین 

خانم حتی ، جامعه اسالمی ظهور کردند تمدن جاویدانه اسالم سهم بزرگ داشتند، در عرصه های مختلف شگوفایی و رشد 

در گران بهائی از خود آثار دانشمند  خانم هایو در جامعه اسالمی بودند  نابغه هاو علماء دانشمند در عقب ظهور  های

 .تاریخ گواه آن استکه گذاشتند انش عرصه های مختلف د

بزرگوار فاطمه سمرقندی رحمها هللا است، این خانم  استادفقیه و در  تاریخ اسالم   خانم ها یکی از نمونه های درخشان 

عالمه محمد احناف فقیه مشهور  انپدرش،  اهل فتوا بود  و از جمله فقه و  حدیثبود در علوم مختلف دانش داشت،  یدانشمند

و فارس هور اسالم ملک العلماء مشو محدث فقیه  شریک زندگی اشو  بود " تحفة الفقهاء"نویسنده کتاب بن احمد سمرقندی 

و فقیهان  ،از مفتیان شخصیت و دانشمند ، این دو بود " بدائع الصنائع "نده کتاب نویسوالدین کاسانی عالمه عالامام الفقهاء 

بحیث استاد، فقیه و مفتی ، محدث  خانم فاطمهدر افغانستان رسمیت دارد ، این مذهب مشهور مذهب حنفی بودند که محدثان 

فاتح بیت المقدس و و در دوره مجاهد ی د زنگومجاهد نورالدین محم دو حکومت مهم اسالمی یعنی دوره مشاور در و 

 .صالح الدین ایوبی بود

در یک و دانش  لمعروشن خانواده نواده خا نمونه از زنان فقیه، دانشمند و استاد در تاریخ اسالم است، درفاطمه استاد پس 

جای ، در بخش از جامعه اسالمی یعنی ترکستان به دنیا آمد و آنجا بدون کدام موانع علم آموخت و شهرت بزرگ کمائی کرد 

در  یعنی زنگی و ایوبی مورد تقدیر و احترام قرار گرفت،  بزرگ  اسالمی  حکومتدیگر جامعه اسالمی در شام و در دو 

مذهب  و اسالمی های حکومت  ،علمای بزرگ اسالم ،  لذا ، نمودرشد احناف نزد فقیهان و علمای بزرگ مذهب احناف 

تعداد انگشت  نیز و دارند بلکه آنان را در جایگاه بلند قرار دادندن آنان مخالفت آموزشبه ویژه حق زنان حقوق با احناف 

تر   متعهد سمرقندی و کاسانی عالم تر ، با تقوا تر و  خانواده ازخانواده های که با تعلیم دختران مخالف اند علماء و شمار

 .نیستند

  .و صالح الدین ایوبی فاطمه سمرقندی، نورالدین زنگی، عالمه محمد ابن احمد سمرقندی، عالمه عالوالدین کاسانی :واژه ها

 :مقدمه 

 ، دینو تمام بشر است   انسانین خداوند ج برای دین مبین اسالم دین علم و دانش است، دین تمدن و مدنیت است، د
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پیامبر حضرت است ، فرستاده شده مصالح همه حفظ دون استثنی برای ب،  دین مرد و زن است  عالمیان است، رحمت برای 

و بی عدالتی مخالفت با ، تبعیض لذا هرنوع انحصار  فرستاده شده است همه ای جهانیانرحمت برای صلی هللا علیه وسلم 

 .استاهداف و اساسات دین مبین اسالم 

روابط خانم ها و آقایان روابط مثبت و دوستانه بوده و هردو مسئولیت  سهم فعال داشتند، آقایاندر تمدن اسالم همچو  خانم ها

و چه شرق در چه ،  مراجعه کنیم تمدن اسالم تاریخ و و مراحل مراکز به تمام اجتماعی دارند، حقوق و مکلفیت های دارند، 

سهم  در شگوفایی جامعه اسالمی ده ها هزار خانم درمیابیم که ، جامعه اسالمی  و چه در جنوب لدر غرب، چه در شما

فعال و ماهر از اینکه استاد که بیشتر به فقیه و مفتی مشهور هستند  بودسمرقندی ا زجمله ای آنان استاد فاطمه  فعال داشتند

 .آموزش زنان لقب استادی شان را برجسته ساختمحق دفاع از من بخاطر هم بودند 

 :جهان اسالم این مقاله ناچیز را بنویسم از جمله  چندین دلیل من را وا داشت تا در مورد این شخصیت مهم

الم بود که در بحث به شخصیت خود استاد فاطمه بر می گردد که یک تن از شخصیت های بزرگ تاریخ اسنخستین علت 

 و، در ترکستان رشد  می رشد و مورد احترام قرار گرفتدور جامعه اسال در دو مرکز از همشد،  خواهیمبعدی با آن آشنا 

 .احترام قرار گرفت  در جامعه جلب و مورد تقدیر وو بعد از سفر به شام  قرار گرفتمورد تقدیر و احترام 

دست زدم تا این نوشته ناچیز  بود بها در کشور مسلب حق آموزش زنان از آموزش برخی علوم انتخاب موضوع دوم علت 

ذهنیت مخالفین آموزش سهم در تغییر ایجاد حق آموزش زنان در دایره توان و صالحیت دفاع نمایم و در توانسته باشم از 

 .بگیرم

خود است، استاد فاطمه در اسالم آموزش زنان بهترین دلیل برای بود که تاریخ و حیات استاد فاطمه من انتخاب سوم علت 

، مذهب  بود ، شوهرشان هم فقیه و مفتی بزرگ احنافبود  ، پدر بزرگوارشان هم فقیه و مفتی احنافبود فقیه و مفتی احناف

 .این مذهب با آموزش و دیگر حقوق زنان هیچ مشکلی نداردلذا حنفی در افغانستان رسمیت دارد 

شامل و کافی شده نمیتواند چونکه نویسنده های افغانستان به ای یک مقاله تاریخی و کتاب خانه  این مقاله به تمام معنا

فارسی بنده در نوشته های  عالوه از آننیاز به وقت بیشتر هم است و فرصت هم کم است و ند ، روبرو امشکالت عدیده 

بنده را اشتباه هرنوع ظهوردر صورت امیدوارم دارم را  عدم رعایت برخی قواعد زبان و نویسندگیخود برخی مشکالت 

ندی مقاله در آینده موثر تمام تا در غنام های الکترونی به اطالع من رسانیده ممنون سازید  از طریق آدرس و  دمعزور داری

 . شود

و حکومت های آن دانشمند ، شوهر  دانشمند اشاره به موقف پدر ، استاد فاطمه فقیهشخصیت نیز هدفم عالوه از معرفی 

لذا  ، نیز با شریک زندگی شان برخی تاریخ مشترک دارند استو احترام به شخصیت آنها خانم ها زمان در قبال آموزش 

من را مورد مالمت قرار و طوالنی شدن بحث در یگان موارد از اصل موضوع  امدر صورت خارج شدن دوستان امیدوارم 

 .ددهنن

فاطمه  استاد طرح سواالت ذیل بحث را آغاز نمایم و با ذکر شده اخیر صفحه که در استفاده از منابع میخواهم با حاال 

  ؟کدام زمان ظهور کرده استدر و  ؟ چیست شانخانواده  استاد فاطمه وجایگاه علمی سمرقندی کیست؟ 

 :(رحمها هللا) سمرقندی فاطمه  استاد مفتی آشنائی با 

در بنابر منابع که  بود  یاسالمجامعه ستاره گان روشن از جمله فاطمه بنت عالمه محمد بن احمد سمرقندی استاد و فقیه 

تولد شد ، سال تولد او دقیق ذکر نگردیده است،   است در اوزبیکستانبنام قازان فعال که  و شاش  ایالق /، سای کاسان

کتاب  مولفعلمای بزرگ و ی مله جاز  انپدرش، آموخت سمرقندی بزرگوارش عالمه محمد بن احمدنزد پدر از آموزش را 

عالو الدین ملک العلماء عالمه او پدر بود و از شاگردان ، استاد بود ، از مفتیان و فقیهان بزرگ احناف  "تحفة الفقهاء"
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را تحفة الفقهاء  پدرش کتابفاطمه در آغاز استاد ،   فراگرفترا دانش و علم بود و نیز از نزد برخی علماء دیگر کاسانی 

، منطق ، معانی، بالغتنحو، صرف)اسالمی از قبیل حدیث ، تفسیر، فقه، اصول فقه، فنون  حفظ کرد ، به علوم مختلف 

 .متبحر شد(  آن زمان مضامین شامل نصاب وغیره

که نیاز به آموزش را ، شرایط علمی فتوا ، مفتی و فقیه مشهور گشت، آموخت و به کمال رسید فاطمه در سن جوانی استاد 

، در به او احترام داشتند  مردمخطاط معروف شد،  واستاد زاهد و عالم مشهور شد ، ،  مهیا ساختن آموختبا ، بیشتر دارد 

رسوخ  انو صاحبو تعداد زیاد شاهان و بزرگان  ند برخوردار بود ز کمال و خوبی های حسن خلقت و اخالقعین زمان ا

چونکه  رد می نمودیکی پی دیگر را  خواستگاراناما عالمه محمد سمرقندی  ، را داشتند ایشانآرزوی ازدواج با دیگر 

اخالق و دانش در قلب پدر شخصیت، اورا زیاد دوست داشت، با ، داشت وجودعلم و دانش حلقه از  ایشانخوف از دوری 

  .از وی دور شود فاطمهفرزندی مثل استاد نمی خواست  و پدر خاص پیدا کرده بود جایگاه

احمد الکاسانی شخص دانشمند، بن عالوالدین ابوبکر بن مسعود عالمه ملک العلماء و شاه سوار فقهاء  شریک زندگی شان

 دارایابن فطوبغا می گوید فقیه بود ،  و، حافظ قرآن شاعر ، نویسنده ، ر ، با وفا ، استاد ، مفتی، محدث شجاع، با وقا

 .بود سخاوت و شجاعت خدمت، اعتبار،

و مجد امام صدر اإلسالم البَْزَدوي وأبي المعین النَّسفي  شاگرد محمد ابن احمد سمرقندی ، از فقهاء مشهور حنفی است که 

مشاهیر احناف بودند ، از قبیل أبي بكر المجلد الحنفي، خلیفة بن سلیمان  شاگردان کاسانی از جمله ایبود و األئمة السرخكي 

ارزمي أبي السرایا، نجا بن سعد بن نجا ابن أبي الفضل شمس الدین، محمد بن سعید بن سالمة بن خلیفة بن محمد القرشي الخو

مقدمة أحمد بن محمود الغزنوى صاحب کتاب ال،  الحلبي أبي عبد هللا، و محمد بن أحمد بن محمد بن خمیس الموصلي 

 " بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع "و" السلطان المبین في أصول الدین "های  کتاب  نویسندهکاسانی وغیره بودند،  الغزنویة 

و  شدو نشر در مصر چاپ  ت جلد هفدر  7151سال در سه جلد بزرگ در موزیم ترکیه است و باری در بدائع بود که 

 .خوانده استم اعظعالمه زرقاوی او را کتاب 

 این حق را دارند ،  خانم ها و آقایان هردوانتخاب شریک مناسب و نیک از بزرگترین موفقیت حیات یک انسان است ، 

روابط  وروابط روحی هم اسالم به آن زیاد اهمیت داده است ، در اسالم ازدواج روابط تنها فزیکی چند روزه نیست، بلکه 

اعتماد، دارای خانواده علم و دانش، خانواده ، تعلق هردو جانب به  خواهد ماندمستحکم باقی در دنیا و آخرت است که دائمی 

شود ، قبال نزد  ایشانکاسانی خواست فاطمه شریک زندگی عالمه زمانیکه خانواده روحانی بزرگترین نعمت خداوند ج است 

آگاهی داشت به  شانز شخصیت خود را تثبیت کرده بود، عالمه سمرقندی ا، شخصیت و اخالق استاد خود جایگاه علمی 

 .و رضایت نشان دادندو استاد فاطمه هم قبول  داشترا برای دخترش چنین آرزو  ، موافقت کرد شانازدواج 

تاریخی و  ،پدیده خوب   بود وو مقام بود ، ترجیح علم باالی دنیا  عالمه کاسانی ازدواج نمونه وی همامام ازدواج شان با 

 آن هماگرچه ،ارزش مند دیگری که رخ داد اولین پدیده خوب در نوع خود در اسالم بود و آن این بود که مهر نه ثروت بود 

عالمه کاسانی بود که دال به " بدائع الصنائع "علم و دانش یعنی کتاب ابزار بلکه مهر ، است در اسالم حق مسلم خانم ها 

سبک فاطمه بود، این کتاب از کتاب های بسیار مهم فقه حنفی است و استاد دانش و شخصیت  کمال ارزش مهر و احترام به

 .(3403-3431: ابن العدیم ص)  داردرا مقایسه وی سبک و نوع ، مورد تحسین علماء قرار گرفته است دارد عالمانه 

شام به کشور های مختلف سفر نمود، تا اینکه در حلب عالمه کاسانی خود  شریک زندگیبعد از ازدواج همراه استاد فاطمه 

، نزد سلطان مسعود سلجوقی رفت یعنی ترکیا فعلی به بالد سلجوقیهای روم  انحین سفرش عالمه کاسانی، مسکن گزین شد

که ، روی موضوع مورد بحث در مجلسی عالمه الشعرانی آن زمان  حکومتبا مفتی  و اختالف نظرمباحثه علمی  رخ داد

جرات  عالمه کاسانی صفت جاللی داشت و شان کهمباحثه سخت  ،  ندمفتی ها در آن زمان مورد احترام خاص شاهان بود

به عالمه هم احترام باعث رنجش خاطره حاکم شد ، اما حاکم زمان علیه مفتی اعظم  شان در بیان حقیقت و از حد زیاد 
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 ی به حلبنور  الدین محمود زنگسلطان عادل نزد خود بحیث سفیر  را کاسانی عالمه  ، وزیر با مشوره از بعد داشت ، 

و از هم ترکمنان سلجوقی  زنگی هاکه ها داشت  یحکومت زنگروابط بسیار دوستانه با سلجوقی ها حکومت ،  فرستادند

علم  علماء به  و ایشان و تعجبپادشاه عادل نور الدین محمد زنگی بعد از مالقات با  ، بودند  دولتاین دربار سابقه مقربین 

 .(مرجع سابقه) د نرا قبول نمای آنانحلب بحیث استاد پیشنهاد حالویه تا در مدرسه  ندخواست ایشاناز  عالمهو مکانت 

 بودیث سفیر آمده حنخست اجازه بگیرد چونکه ب  لطان سلجوقیخواست تا از س فرصت محمود سلطان نور الدین عالمه از  

نیز سلطان نورالدین محمود ،  نداین وظیفه مقدس را متولی شد یشانو بعد از قبولی سلجوقی ها ا، نامه آمانت را برساند 

گفته می شود زنگی اولین مدرسه حدیث را در حلب باز نمود و عالمه جونکه محدث هم بود و مسئول آن مدرسه هم شد ، 

جایگاه بزرگ علمی تعلق داشت  و و  مفتی و استاد فاطمه هم به خانواده بزرگ تعلق داشت،  امراءعالمه هم به خانواده 

در حیات به سر می در حلب  صالح الدین ایوبیسلطان تا دوره  این دو دانشمند مسلمانعلمی و شخصیتی برخوردار بود ، 

 مشاورو مفتی فقه حنفی استاد، بحیث  ند وقرار گرفتعلماء و عامه مردم ، و مورد تقدیر و احترام زمام داران  بردند

 .انجام دادند یتمامور

 :سمرقندی فاطمهاستاد و مفتی جایگاه علمی 

فاطمه بعد از آموزش استاد ،  ند این خانواده بزرگ و محترم جامعه اسالمی خانواده دانش، دانش پرور، دانش دوست بود

و  هورمش ءسمرقندی از علمامحمد عالمه فتوا شد، ، قبله گاه او صدور ، اهل نائل شد علوم به درجه عالی علم و دانش 

خودشان شخصا رگوارش روی مسائل قبال پدر بز،  پدر در تعلیم فرزندش سخت کوشیدبود،  "هاءقتحفة الف"صاحب کتاب 

خانم از علم و دانش عالمه سمرقندی اطمنان  ایگاه علمی خود توسط استاد فاطمه وتثبیت ج، بعد از کتبی فتوا صادر می کرد 

فاطمه در عین ورق علیحده استاد جایگاه علمی و شخصیت او را احترام داشت ، نظر او را هم در فتوا می گرفت، ، فاطمه 

 .یبای خطاطی نوشته و امضا می کردنظر خود را با کتابت ز

علماء احناف بود، بعد از ازدواج در کاغذ فتوا او هم نظر خود را نوشته امضا مهم کاسانی عالم بزرگ بود، از طبقه عالمه 

 .از پدر ، دختر و دامادامضا می بود،  سه سه نظر و در ورق فتوا می کرد و 

بنابر د که وثابت می ش فاطمه از اینجااستاد بلند علمی ت داشت  ولی جایگاه ا، تالیفرا آموزش داد صدها شاگرد فاطمه استاد 

رای احیانا مشوره می کرد و احیانا به رای او بر می گشت و  استاد فاطمه سمرقندیبا کاسانی عالمه دیم العنقل مورخ ابن 

ابن العدیم ) هب را به وجه احسن نقل می کردآرای مذ احناف تصحیح می کرد و فاطمه درستنقل قول شوهر خود را در 

 . (3403-3431: ص

و  حلقات درسی مختلف را در اماکن مختلف تدویر می کرد مردفاطمه استاد ماهر بود، به تربیه شاگردان زیاد پرداخت خانم 

و " اعالم النساء"رضا کحاله نویسنده کتاب  تاریخ نویس دمشقی عمر،  تصانیف و تالیفات داشتو حتی زن حضور میافت 

فاطمه کتاب  "در مورد نوشته های او اشاره کردند   " ت ربات الخدورالدرر المنثور فی طبقا" زینب فواز نویسنده کتاب 

خانه سراییو در کتاباست " تحفة الملوک" این کتاب شرح باالی کتاب " مجمع الفوائد لجم العوائد" های زیاد در فقه دارد مثل  

و نیز در حدیث قید است و شارح آن فاطمة بنت محمد سمرقندی ذکر شده است ق  711در { ( 7530) 2310}تحت شماره 

 .(354: ،  فواز زینب ص10: ص 0 جلد کحاله) ات آنان در میان علماء مشهور استتالیفات دارد و تالف

 ایشاننانچه به تدریس مردان و زنان برابر پرداخت، حتی زمانیکه چ: می نویسد ایشانو مهارت در مورد تدریس  عمر رضا

طرف ( شهادت نامه) شاگردان از راه های دور غرض آموزش و حصول اوراق اعتماد علمی  ند، در سوریه استقرار یافت

 .(10: ص 0کحاله جلد )  سفر می کردند شان



 سمرقندیفاطمه بنت محمد استاد 
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در صفحه رسمی م 2522در روز جهانی زن های جهان است  که بزرگترین و با اعتبار ترین دانشگاهدانشگاه االزهر مصر 

فاطمه بنت محمد سمرقندی عالم ،  فقیه و  همحترم" فسیبوک خود از استاد فاطمه سمرقندی یاد آوری نموده نوشته است 

مشاور صالح الدین ایوبی بود، در شهرکاسان یکی از شهرهای ترکستان ، در یک خانواده علم، اخالق و جایگاه بلند به دنیا 

 .آمده است، پدر او محدث و فقیه معروف احناف بود

، به راکسب کرد و استعداد وسائل و مهارت فتوا  فاطمه از سن خوردی علم آموخت" او گفته است نابغه علمیدر مورد  

درستی رای و قوت دلیل شهرت یافت ، استدالل و اجتهاد او بهتر شد، حتی پدرش مسائل را که مردم روی آن فتوا 

و هردو نظر خود را نوشته امضا می کردند و نیز درمورد شهرت ، بل اصدار فتوا به او پیش می کرد میخواستند ق

 .با امام کاسانی و به کتاب مهر ازدواج اشاره نموده است شانازدواج  خواستگاری ،

روابط زندگی مربوط به موضوعات چون بعد از ازدواج و انجام مسئولیتهای مهم و بزرگ جهان اسالم این دانشگاه 

در عرصه  شانمشوره  ذاخ ایشانا شویی ، احترام کاسانی به خانوادگی به ادامه آموزش و تدریس علم ، روابط احترامانه زن

 .نموده استاشاره های مختلف از جمله فتوا 

اشاره می کند که بعد از سفر متعدد و استقرار در حلب مورد تقدیر پادشاه حلب نورالدین محمود زنگی قرار می ازهر نیز 

 و صالح الدین ایوبی   ندی گرفتمشوره م ایشانامور داخلی دولت خود از  وگیرد و به رای او احترام داشت ، در امور دین 

احترام  ایشانفتوا و مشوره های  ،شخصیت و علم و به  ( با وجودیکه او شافعی مذهب بود)احترام داشت  ایشاننیز به آرای 

 .ندداشت

منبع بود،  استاد سمرقندیشاگرد ایوبی صالح الدین فاتح بیت المقدس دیدم نوشته بود که  در شبکه انترنتدر یک نوشته ای 

از دیر زمان باهم نزدیک بودند و صالح الدین خانواده نورالدین خانواده صالح الدین و اگرچه نکرده بود ذکررا آن نوشته 

محمود زنگی انده است شاید چنین باشد، اما بعد از وفات نور الدین وو درس هم زیاد خ در خانواده زنگی ها تربیه یافته است 

 .احترام داشت ایشانازهر اشاره نموده است به  چنانچهمتصرف شد هم ا حلب راز پسر او صالح الدین 

 :و ایوبی هادولت بزرگ و با عظمت زنگی ها دو در  انمشاورکاسانی  امامو فاطمه استاد 

این خانم فاضله در دو دولت بزرگ تاریخ اسالم خدمت نموده است، در دوره زنگی ها خصوصا دوره سلطان عادل نور 

 .فاتح بیت المقدس صالح الدین ایوبیسلطان الدین محمود زنگی و دوره ایوبیها به ویژه در دوره 

 یشان خدمت کرده است؟حکومت ا که استاد فاطمه ده ها سال در ساحه و تحت حمایهنور الدین کیست 

ناصر  ایشانملقب به پادشاه عادل ، لقب دیگر بود  من های سلجوقاز ترکابو القاسم نور الدین  محمود بن عماد الدین زنگی 

از خلفای راشدین و عمر ابن عبد العزیز  ابن العدیم از لحاظ تقوا او را بعد امیر المؤمنین، متقی پادشاهان، شیر اسالم، 

دو تن را خنثی ساخت،  لی هللا علیه وسلم ص حضرت پیامبرتالش اخراج جسد مبارک که بود  سلطانی شمرده است ، 

،  ندتونلی را هم حفر کرده بود ، علیه وسلم را از مرقدش بکشند لی هللاپیغمبر ص میخواستند جسد مبارک  دشمنان اسالم

 به مدینه سفر نموده  ایشان، چهره آن دو تن را افشا نمود ، در خواب او چند مراتب آمد صلی هللا علیه وسلم پیامبر حضرت 

 لی هللا علیه وسلم پیغمر صحضرت به جزای اعمال شان رساند و در اطراف قبر و همان دو تن را کشف با حکمت و فراست 

، صدها مراکز ه از هجوم دشمنان اسالم در امان باشدخت تا در آیندخندق های را حفر و با ذوب صرب دیوار آهنی سا

بود، هفته  حنفیعالم و فقیه  ء را زیاد احترام می کرد ، خود شخص متواضع، با وقار بود علماعلمی، طبی، مساجد ساخت، 

هزارها جلد کتاب دوست بود  نشستی میداشت تا پیشنهادات و مشکالت آنان را بشنود ، علوم مختلف اء ای چها روز با علم

، در حفظ بیت المال بسیار دقیق بود و از آن شخصی استفاده نمی کرد، ابن العدیم داستان منازعه سلطان را وقف کرد کتاب
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برای معاش کم که بیست دینار در سال نورالدین و خانمش را ذکر کرده است ، خانمش کرایه سه دکان شخصی نورالدین را 

 .استفاده از بیت المال را رد می نمایدلدین و نور امیداند 

 تاریخ اسالم یک شخصیت برازنده است و در میان علمای دینی مادر  کهفاتح بیت المقدس صالح الدین ایوبی سلطان 

و فتح بیت المقدس را از این خانواده آموخت، بعد ، اردو سازی صالح الدین مفکوره جنگ قابل قدر است ، زیاد معروف و 

 ۹۵در سن نورالدین و  تقرر یافت الدین در مصر صالح الدین ایوبی والی نوربه حکومت زنگی، مصر  ملحق ساختناز 

ایوبی صالح الدین سلطان و راه را برای  به خاک سپرده شد در دمشق ایشان درگذشتم ۷۷۱۱ پنجم سالسالگی در ماه 

مصر باعث دوباره ، جدا شدن مقدس را فتح کندتا بیت الدر حیات خود مصمم بود ،  برای فتح بیت المقدس آماده ساخت 

صالح الدین سلطان  ایشان، بعد از وفات  ساخت بیت المقدسمحرابی برای م  7731 –هـ  034در سال و  شدفتح تاخیر 

نور و همان منار  و قتح بیت المقدس شد حکومت شان  و باعث تقویت ضم دولت خود ساخت دمشق و حلب را هم ایوبی 

ک او اشاره نیز در مورد دست آوردهای بزرگ ، زهد و اخالق نین خلکان با، ابن العدیم و را به بیت المقدس انتقال دادالدین 

 . ندنموده او را ستوده ا

دانشگاه االزهر هم به ، هم به وظیفه خود ادامه داد صالح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس در حلب بعد از تسلط  فاطمه استاد 

تاریخ  از دوره زنگی ها دوره روشن دوره ایوبی ها هم مثلبه آرای استاد فاطمه احترام داشتند ، ، آن اشاره نموده است 

که در  غازی ایوبی بودضیفة خاتون خانم ظاهرزنان زیادی ظهور و از خود خدمات شایانی انجام دادند از جمله  بود، اسالم 

 .نیستدر زمینه  اینجا نیاز به بحث

لم به و عچنین دست آورد بزرگ پس حکام و شخصیتهای همچو نور الدین زنگی و صالح الدین ایوبی با چنین تقوا و 

ی ند پس ما چرا خالف آموزه هافاطمه سمرقندی احترام داشتاستاد و به جایگاه حقیقی  ندزنان احترام داشتو حقوق شخصیت 

  ؟احترام نمی گزاریمحق آموزش شان به به ویژه  زنانحقوق تمام به اسالم 

 :استاد فاطمه در عرصه خدمات اجتماعی

 صادر می کرد، کافی برخوردار بود ، مثلیکه فتوای دقیق و تقوای فراست  ،علم، تجربه ازرحمها هللا سمرقندی فاطمه استاد 

از صالح الدین ایوبی ملک ، محمود زنگی ملک نورالدین دنیوی هم مهارت کافی داشت و  در مشوره دهی در امور دینی و

داخلی در امور سیاست دولت فقه و و در امور  ندفاطمه بوداستاد فرزندان شان تربیه شده تعداد ند، مشوره می گرفت ایشان

 .ندمشوره میدادهردو کاسانی امام همراه با شوهرش 

، ندفتوا پرداختصدور به  ند، نه تنها مفتی بودندپرداختو دیگر مناطق فرزندان حلب به تربیه  نداستاد بودفاطمه نه تنها استاد 

و دست نیک  ندبوداهل خیر ، از ندجامع الکماالت بودبلکه  ند، نه تنها خطاط ماهر بود ندنه تنها مولف بود به تالیفات پرداخت

در نهاد علمی حالویه که اعطای افطاری در رمضان را  نداولین کسی بود ایشان، می کردندبه مستحقین کمک و  ندنیز داشت

از داود بن علی یکتن از فقهاء مدرسه " الجواهر المضیئة"در کتاب خود الحنفی عالمه حافظ عبد القادر القرشی ، ترویج داد 

 دوایشان ،  را گزاشتحلب سه حالویه فاطمه بود که سنت افطاریه دادن به فقهاء مدراستاد حالویة حلب نقل می کند که 

هر شب حلب حالویه  مدرسه در ماه مبارک رمضان برای شاگردان و یا طالب ند ووختطالئی دست خود را فردستبند 

 شاناین کار  ( 233: ص 2و جلد  725: ص -3جلد الحنفی الفرشی )  این سنت ترویج یافتاز آن و بعد  ندمیدادو حلوا افطاری 

 .می کند آنهاو اسالم دوستی دوستی انسان  برسخاوت ،داللت ،   می کند محبت با علم و دانش بر  داللت 

به این بحث عالوه از آن بنابر خواست و هدایت امیر به امور زنان می پرداخت و به انواع فعالیت اجتماعی می پرداخت 

 .متاسفانه فرصت کم است تحقیقات زیاد نیاز دارد

 :در حلب استاد فاطمه حب وطن و وفات 
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باری وطن خود را دوست داشت، ، را داشت  ترکستانبرگشت به وطن آبائی خود  آرزویآغاز در سمرقندی فاطمه استاد 

م داشت ، نیز اربه رای او احتاحترام داشت ،  او را امام، دارائه دا کاسانیامام را در زمینه به شوهر دانشمند خود  یپیشنهاد

تصمیم برگشت فاطمه هم زیاد احترام داشت ، استاد پدر سمرقندی محمد عالمه و خسر خود ، شیخ عالوه از آن به استاد 

به علم و علماء احترام داشت ، در نور الدین  د  ، نولی تقدیر خداوند ج چنین بود که در آنجا الی قیام قیامت بمانگرفته شد، 

نمی خواست علماء جید ایشان توسعه یافته بود زیاد و زیر بناها یا آموزشی او علم و علماء و نهاد های علمی حکومت قلمرو 

به نظر خانمش احترام به عالمه کاسانی رجوع کرد او گفت  کاسانی را از دست بدهد ، استاد عالمه فاطمه و استاد چون 

بعد از  نورالدین خواست پیام فرستاده خواست تا در حلب بمانند،  مه به استاد فاط توسط هیئتی از خانم، نورالدین  دارد 

 .ندادامه داد ماموریتو به وظیفه خود بحیث استاد، مشاور و دیگر  مورد قبول قرار گرفتمشوره خانم و شوهر 

تالیفات و تربیه صدها شاگرد، علم و دانش ، به به ویژه و جامعه اسالمی فاطمه بعد از ده ها سال خدمت به انسان استاد  

ترک و به را میالدی دنیای فانی  7710 با برابر هـ  017در سال  خدمات اجتماعی ده ها صدور صدها فتوا و مشوره ، 

به حلب ظاهر در  خلیل هللا ابراهیم مقام در جنازه شان  پرشگوهبا مراسم و جایگاه ابدی انتقال یافت انا هلل و انا الیه راجعون 

  .شد سپرده خاک

 :تاثیر درگذشت استاد فاطمه بر روان عالمه

داخل  با اسب شاناالغ سوار نمی شد کسر شان علماء فکر می کرد،  / مرکبعالمه کاسانی شخص با غروری بود، حتی بر

دروازه در  روزی ، نداز اسب پاین می شد ایوبی پاین می شد ایشان همانجاقلعه حلب می شد و در جایکه سلطان ظاهر 

داده نشد عالمه هم از ورود ابا ورزید ، این امر را بی احترامی تلقی دخول اجازه  به فقیهان همراه ایشان حلب قلعه رودی و

در  شاننش واک د، و برای همه اجازه دخول داده ش خبر به سلطان ظاهر ایوبی برسدباعث شد تا  ایشاناین واکنش ، کرد 

اصالح ، هم در فوق ذکر گردید، عالمه با آنکه تمام عمر خود را در تدریس ، تالیف الجقه روم برابر مفتی اعظم حکومت س

لماء و شاه سوار فقهاء ، اورا پادشاه عبود می وسائل دفاع از قبیل اسپ و تیر هم  ایشانو مشاوره سپری کرد اما همیش نزد 

   تاثیر انتقال خانم باالی چنین شوهر چطور بود؟ می نامند و 

خوانده است، روابط خانم و شوهر روابط وفاداری، احترام ، مقدس  ( میثاقا غلیظا) اسالم این روابط و تعهد را  میثاق سخت

کاسانی باالی امام تعهد  دانش وبرخورد ،  ،شخصیت ، مهربانی چنانچه قلب ها در برابر هم نرم می شود،  ، و ابدی است

با تعهدی بود که دانشمند، با تقوا ، با شخصیت ، حسن خلق ، زاهد، هم فاطمه خانم ر عمیق گذاشته بود ، یفاطمه تاثاستاد 

، هر هفته شب های بعد از انتقال استاد فاطمه نا آرام بود کاسانی امام  . تاثیر عمیق باالی شخصیت و قلب عالمه گزاشته بود

با اقتدا از میداد ایشان نشان و در غیاب  خانم شانوفاداری خود را نسبت به  جمعه به مرقد او حضور پیدا می کرد، تعهد و

که همیش حضرت خدیجه رضی هللا تعالی عنها را بعد از وفات شان به یاد می آوردند ، پیامبر صلی هللا علیه وسلم حضرت 

تا اینکه شش سال بعد از وفات فاطمه ، چشم براه پیوستن به خانمش بود استاد فاطمه سمرقندی را در یاد داشت، عالمه هم ، 

ْنیَا َوفِي } حین تالوت این آیه مبارکمیالدی  7717برابر به هـ  011در سال  یُثَبُِّت هللاُ الَِّذیَن آَمنُوْا بِاْلقَْوِل الثَّابِِت فِي اْلَحیَاِة الدُّ

، وفات در حین تالوت این آیه و در حین فی جان خود را به جانان سپرد به َوفِي اآلِخَرِة  رسید  قتیکهو[  21: إبراهیم]اآلِخَرِة 

و طبق توصیه نموده بود در کنار خانمش دفن نمایند  اآلخره هم دال بر کرامت و اولیاء بودن او داللت دارد ، قبل از وفات 

نیز  خانم و شوهرمورد کرامت این دو  درالفوائد البهیه کتاب خود و لکنوی در  رحمهما هللاآن در پهلوی خانمش دفن نمودند 

 .معروف است شوهر وهمسرو این قبرستان نیز بنام قبرستان (  701و  04: لکنوی ص)  اشاره نموده است

 ایوبی شخصا تربیه ثمره ازدواج این دو فقیه بزرگ جهان اسالم یک پسر بنام محمود بود که بعد از رحلت شان ملک ظاهر 

 .محمود اوالدی نمانداز اما دانشمند و  فقیه بود   به عهده داشت ، او را 

 :نتیجه گیری



 سمرقندیفاطمه بنت محمد استاد 
 "ذکی"حضرت هللا 

  اسالم دین فطرت است، دین علم، دانش و مدنیت است، حقوق و مصالح تمام انسان ها اعم از زن و مرد را تضمین

عینی و یا در اسالم یا از فرائض دینی و دنیوی نموده است به ویژه حق آموزش آنان را ، آموزش تعداد زیاد علوم 

علوم عصری که فعال تمام هم حق هر انسان است ،  آموزش علوم مباح، حتی کفایی است بر مرد و زن واجب است

پیشرفت انسان ها به آن وابسته است، مسلمانان بدون آموزش برخی آن نمی توانند در جهان امروز سرفراز باشند 

 .ضربه به اسالم و مسلمانان استمنع هر نوع آموزش دینی و عصری  و لذا آموزش آن برای زن و مرد الزم است

  فاطمه سمرقندی نمونه ای برجسته از ده ها هزار زن عالم، دانشمند ، فقیه ، محدث، زاهد، با تقوا ، استاد، استاد

 ز مسلمانکه زندگی او درس برای زنان امرو بودو مبارز مسلمان روابط نمونوی خانواده دارای فعال اجتماعی،  

حق تعلیم الگو برای پدران و شوهران در قبال شان و شوهر  والدین، الگو برای دفاع از حق تعلیم است، است 

 .دختران و خانم های شان است

  ، عکس العمل ها در برابر برخی هجوم فکری ضد اسالم و به یا برداشت های غلط از اسالم،  عرف های نا پسند

و این خود خطرناک تر و حیثیت زنان باعث بی عدالتی و افراط و تفریط علیه حقوق زنان شده است ضد ویژه 

 .استبرای تخریب سالح قوی دشمن  زنان بی سوادی و در حقوق اسالمی زنان استاز دیگران مضر تر 

 ء بزرگ مثل عالمه شاهان بزرگ، عادل، عالم، با تقوا مثل نور الدین محمود زنگی ، صالح الدین ایوبی و علما

به علم، شخصیت و حقوق زنان احترام احناف محمد ابن احمد سمرقندی  و عالمه کاسانی ده ها هزار عالم دیگر 

 ؟ آنان را از حق تحصیل محروم سازیمپس ما چطور می توانیم  نستند و آموزش را حق آنان میدا شتنددا

  در اسالم جایگاه عقل بسا بزرگ است، به تعقل ، تدبر، حرام نیست برای آقایان و خانم ها نفس هرنوع اموزش ،

گردد ، و رفع باید فورا حل ، باشد موجه وجود داشته اگر کدام عوامل بیرونی آموزش ، خواندن تاکید شده است ، 

حرکت بزرگ عالوه از علوم اسالمی علوم مختلف شرق و غرب بعد از  ی در تاریخ اسالماسالمجامعه بلکه در 

زیاد و نمودند ، مسلمانان باالی برخی ها تحقیق در نصاب گنجانیده شده بود در دوره عباسی ها تحقیق  ترجمه و

در نصاب آموزشی مضامین از آن ها ردند، حتی و برخی علوم عصری را مسلمانان اختراع ک کشفیات تازه داشتند 

 . یان هردو میخوانندقاخانم ها و آ و  الی اکنون وجود دارد افغانستان  وهند نیم قاره  بخارا ،

 .و صلی هللا تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد و علی آله و صحبه و من سار علی نهجه وسلم
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