مشارکت سياسي زنان
صدر اسالم

نهله غروي نائيني٭
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اوامر الهي و احکام و قوانين را در جامعه پياده نمايند .پذيرش و عدم پذيرش
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ظهور دين اس�لام و دعوت آشکار رسول اکرم 6از بستگان ،اهل قبيله

و عش��يره خويش و پس از آن ساير مش��رکان و ساکنان شبه جزيره عربستان
قدرتمندان و صاحبان زر و زور را وحشت زده کرد و توسعه دين الهي در ميان
مردم ،آنان را به هراس انداخت که مبادا قدرتشان از کفشان ربوده شود و مردم

به آنان ديگر توجه نکنند .چون طرفداران از اين رو به افزايش بودند؛ لذا دعوت

ديني و يکتاپرستي از نظر آنان صبغه سياسي بخود گرفت و مهاجرت به يثرب
و ش��هر مدينهالنبي اين ترس و وحشت را افزايش بخشيد و الحاق هر دسته
و جمعي به اين آئين جديد و پيمان بس��تن و بيعت کردن با رس��ولخدا،6
حرکتي سياسي تلقي شد .زيرا تعداد ايمان آوردهها بسويي ميرفت که مسلمانان

قدرتي شوند و ساير قدرتها و حکومتها را تحتالشعاع خود قرار دهند و
سبب متالشي شدن قدرتها و سياستها گردند.

در اين مجال گزارش حرکتهاي سياس��ي زنان را با بيعت کردن ايشان

آغاز ميکنيم و در مطالعه تاريخ و س��يره زندگاني مس��لمانان ،صدر اس�لام

ميبينيم که زن مس��لمان و پيرو رس��ولاهلل 6زماني با عهد بستن با رهبر
جامعه ،مش��ارکت سياسي دارد؛ عصري با سياس��ت و روش خليفه غاصب

بيع��ت نميکن��د و در روزگاري از حربه گريه ،عليه سياس��ت غلط حکام و
س��لطهگران اس��تفاده ميکند؛ گاه در برابر سياس��ت ناحق و ظالمانه ،زبان به
اعتراض ميگشايد و از گفتن حق و يادآوري کالم رسولخدا 6ابا ندارد؛
روزگاري با پند و اندرز مختلف ،موضع سياسي خويش را مشخص ميکند و
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باالخره زماني در دربار خليفه ،برحق نبودن و ظلم او را به رخش ميکشد.
 )1حرکتهاي سياسي زنان تازه مسلمان

زنان تازه مسلمان به دنبال پذيرش دين الهي ،خود را تحول يافته ديدند

و در راه محکم کردن ايمان خويش قدمهاي مؤثري برداشتند که نمونههايي

از عملکرد ايشان را ذي ً
ال يادآور ميشويم.
 1ـ  )1بيعت با زنان مسلمان

اولين مشارکت سياسي زنان تازه مسلمان را در سالهاي دوازدهم و سيزدهم

از بعثت نبياکرم 6رقم ميزنيم «در سال دوازدهم پس از بعثت دوازده مرد

از قبيلههاي اوس و خزرج در عقبه أولي با پيامبر 6مالقات و بيعت کردند

و رسولخدا 6با زنان نيز بيعت فرمودند» (العاملي1415 ،ق :ج ،3ص .)309بيعت
کردن سنتي بود که قبل از اسالم نيز در ميان اعراب رواج داشت.

ماهي��ت بيعت يک نوع قرارداد و معاهده ميان بيعت کننده از يکس��و و

بيعتپذير از س��وي ديگر اس��ت و محتواي آن اطاعت ،پيروي ،حمايت و

دفاع از بيعتشونده اس��ت ،از لحن آيات قرآن و احاديث استفاده ميشود،
بيعت يک نوع عقد الزم از سوي بيعتکننده است که عمل بر طبق آن واجب
ميباشد .همانگونه که ميفرمايد« :ان الذين يبايعونک انما يبايعون اهلل يداهلل

فوق ايديهم فمن نکث فانما ينکث علي نفسه و من اوفي بما عاهد عليه اهلل
فسيؤتيه اجراً عظيما» (فتح( .)10 ،آنها که با تو بيعت ميکنند درحقيقت فقط با

خدا بيعت مينمايند و دست خدا باالي دست آنهاست .هرکس پيمانشکني
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وف��ا کند به زودي پاداش عظيمي ب��ه او خواهد داد) .نيز خداوند ميفرمايد:

«اوف��وا بالعقود» (مائ��ده( .)1 ،به عهد و پيمان وفا کني��د) .بنابراين بيعتکننده
حق فسخ ندارد ،لکن بيعتپذير چنانچه صالح بداند ميتواند بيعت خود را

بردارد و فسخ کند.

در سال س��يزدهم بعثت جمعي از اسالم آوردهها در مراسم حج شرکت

کردن��د و با وجود همه فش��ارها و آزار مش��رکين ،در خان��ه عبدالمطلب با

رس��ولخدا 6بيعت نمودند که عقبه ناميده ش��د .آنها هفتاد يا هفتاد و سه
مرد و دو زن بودند( .همان :ج ،3ص .)315اين بيعت رنگ سياسي و فرمانبري را

داشت .زمينههاي فکري چنين بيعتي در قرآن مفهوم عهد و عقد بود .رعايت
عهد و عقد از اساس��يترين اصولي بود که يک فرد مسلمان بايد بدان عمل

ميکرد چنانکه در آيه اول سوره مائده آمده است.

ي
در اي��ن پيمان حقوقي بر عهده رس��ولاهلل 6مطرح اس��ت و حقوق 

بر گردن بيعتکنندگان و آن عبارتس��ت از اينکه اطاعت رس��ول اهلل  6را
در حال ش��ادي و کسالت ،انفاق کردن در گش��اده دستي و تنگدستي ،امر به
معروف و نهي از منکر در راه خدا بجا آورند و از سرزنش سرزنشکنندگان

ترس نداش��ته باشند .در اين بيعتها ،رسولخدا بيعتکنندگان را متوجه امر

خطير و مشکالت در پيش و سختيها و رنجهاي آتي مينمايد و با يادآوري
مشکالت و سختيها با آنها بيعت ميکند که اين نشانه آگاهي بيعتکنندگان
از جمله زنان حاضر در بيعتهاس��ت که با آگاهي براي پيروي از سياست و
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روش صحيح فرستاده الهي ،مشکالت را پذيرا هستند و با صاحب حکومت

اس�لامي و فرمانده جهان اسالم بيعت ميکنند .بيعتکنندگان بر آنچه بيعت

بس��تهاند بايد پايدار و ثابت قدم باش��ند ،لذا اگر روش و مس��لکي که بر سر
آن تعه��د بس��تهاند ،تغيير ياب��د و غيرمطلوب گردد ،آنها باي��د از اطاعت آن

س��رباز زنند .و پيرو سنت نبوي باش��ند و در امور تصمي م گرفته شده توسط

رس��ولاهلل 6منازعه و چون و چرا نکنن��د و آن را بپذيرند .اين مطلب را

گوشزد ميکند و اطاعت از پيامبر 6را مقيد به معروف کرده و ميفرمايد:
« ...و اليعصين��ک ف��ي معروف فبايعه��ن و ( »...ممتحن��ه( )12 ،و در هيچ کار

شايستهاي مخالف فرمان تو نکند ،با آنها بيعت کن و .)...

آنچه در مورد بيعت در زمان رس��ولخدا 6اهميت دارد ،محتواي اين

بيعتهاست ،بيعت آنان با آن حضرت نشانگر اظهار پايبندي فرد بيعتکننده
در عمل به مسائل ديني و اطاعت از رسولخدا  6بوده است (ر.ک .جعفريان،

 :1383ج ،1ص.)392

با اينکه پيامبر اکرم  6معصوم است و هرگز امر به منکر نميکند .لکن

اين تعبير ممکن اس��ت به عنوان الگويي براي اطاع��ت از اوامر زمامداران

اس�لامي باش��د ،همانگونه که اميرالمؤمني��ن در نامه به م��ردم مصر درباره

فرمانروايي مالک اش��تر نوش��ت ...« :فاس��معوا له و اطيعوا امره فيما طابق

الحق» (نهجالبالغه :1371 ،نامه ،38ص( .)312آنجا که حق بود س��خن او را بشنويد
و او را فرمان بريد).

در بيعتهايي که صورت گرفت ،ش��روطي گذاش��ته شد که يکي از اين
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خويش معرف��ي فرمود ،بيعتکنندگان از او پيروي کنند و او را موال و حاکم
خود بدانند و از اطاعتش سرپيچي نکنند و پيرو او باشند .توصيههاي پيامبر

اکرم  6درباره اهل بيتش را با جان و دل پذيرا باش��ند و حقوق ايشان را

رعايت کنند (ر.ک .عاملي1415 ،ق :ج ،3ص.)326

پس چگون��ه ميتوان گفت که پيامبر اک��رم 6خليفه خويش را معين

نفرم��ود!! درحاليکه اين مطلب را در دع��وت از خاندان و نزديکان خويش
«انذر عشيرتک األقربين »...مطرح نموده و فرمودند« :اولين کسي که به من

ايمان آورد ،خليفه و وصي من خواهد بود» اين مطلب را در واقعه غدير نيز
به صراحت اعالم فرمودند.

رسولخدا 6به بيعتکنندگان در عقبه اجازه نداد که در آن زمان عليه

قريش دست به شمشير ببرند ـ عليرغم اينکه تعدادي از ايشان بسيار پرشور
بودند و خواس��تار جنگيدن با قريش ـ لکن چ��ون از جانب خداوند اجازه

نداشتند از امر رسولخدا 6اطاعت کردند .زنان بيعت کرده ،اين شرايط را
بر گردن گرفتند و بعداً در تاريخ ميبينيم که آنان بر پيمانشان با رسولاهلل6

قابت قدم ماندند و با غاصبين خالفت آن حضرت و ناحقان ،بيعت نکردند.

زن پس از دوره جاهلي که قبل از آن انسان تصور نميشد و حقوقي براي

او قائل نبودند ،با آمدن اس�لام ،داراي شخصيتي واال شد و آزاد و مصمم با

رس��ولخدا باالترين پيمانها را بست .بنابراين پذيرش اين بيعت از جانب

بانوان جامعه ،بزرگترين مش��ارکت سياس��ي زن مس��لمان بود .زنان مؤمن و
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باتقوايي چون« :اسماء دختر ابوبکر» (کاتب واقدي ،بيتا :ج ،8ص252؛ کحاله1404 ،ق:

ج ،1ص« .)47اس��ماء دختر عميس» (غروي نائيني :1375 ،ص« .)34ام س��ليم دختر
خالد خزرجي» (همان ،ص« .)43ام ايمن دختر ثعلبئ بن عمرو» (ابن اثير ،بيتا :ج،5

ص« .)408ام اي��وب» (غروي نائيني:1375 ،ص« .)51ام حرام دختر ملحان» (کحاله،

1404ق:ج،1ص« .)253امسنان االسلميه» (کاتب واقدي ،بيتا :ج ،8ص« .)292ام مبشر

دختر براء بن معرور انصاري» (غروي :1375 ،ص« .)105ام هشام انصاري که در

بيعت رضوان با رس��ولاهلل بيعت کرد» (کحال��ه1404 ،ق:ج،5ص« .)211آمنه بنت

محصن اس��دي خنساء دختر خدام» (غروي :1375 ،ص« .)168خوله دختر قيس

انص��اري» (همان ،ص« .)170زينب ثقفيه» (همان ،ص« .)182س��وده دختر زمعه»

(همان ،ص« .)218صفيه دختر عبدالمطلب ،عمه رس��ولاهلل( »6امين1403 ،ق:

ج ،7ص390؛ کحال��ه1404 ،ق :ج ،2ص« .)343ربيّ��ع دختر معوذ انصاري که با پيامبر
اکرم 6در زير درخت رضوان بيعت براي جنگ حديبيه بيعت کرد» (غروي

نائيني :1375 ،ص.)178

ق��رآن کريم درباره بيعتکنن��دگان زير درخت رض��وان ميفرمايد« :لقد

رضياهلل عنالمؤمنين اذ يبايعونک تحت الش��جرئ فعلم ما في قلوبهم فأنزل

الس��کينئ عليهم اثابهم فتح ًا قريباً» (فتح( )18 ،خداون��د از مؤمناني که در زير
آن درخت با تو بيعت کردند ،راضي و خش��نود ش��د ،خدا آنچه را در درون

قلب آنها نهفته بود ميدانست ،لذا آرامش را بر دلهاي آنها نازل کرد و فتح

نزديکي به عنوان پاداش نصيبشان کرد).

بسته به احوال بيعتکنندگان و اوضاع جامعه ،عهد و پيمان بيعت ممکن
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هند همسر ابوسفيان نزد رس��ولاهلل آمدند و باالخره مجبور به اسالم آوردن
شدند ،مشاهده ميشود که آيه قرآن شرايط بيعت ايشان را بهگونه ديگري که

گوياي خصلت ايشان بوده مطرح ميفرمايد« :يا ايها النبي اذ جاءک المؤمنان
يبايعنک علي أن ال يشرکن باهلل شيئا و …» (ممتحنه( ،)12 ،اي پيامبر هنگاميکه

ک خداوند
زنان ايمان آورده نزد تو آيند و با تو بيعت کنند که چيزي را شري 
قرار ندهند ،دزدي نکنند،آلوده زنان نش��وند ،فرزندان خود را نکشند ،تهمت
و افترايي پيش دست و پاي خود نياورند و در هيچ کار شايستهاي مخالفت
فرمان تو نکنند با آنها بيعت کن و براي آنان از درگاه خداوند طلب آمرزشنما

که خداوند آمرزنده و مهربان است).

آيات و گزارشهاي بيعتهاي رسولاهلل با زنان نشان ميدهد که برخالف

گفته بيخبران يا مغرضان که ميگويند :اس�لام براي نيمي از جامعه انساني
يعني زنان ارزشي قائل نيست و آنها را به حساب نميآورد ،دقيق ًا آنها را در

مهمترين مسائل به حساب آورده است و زنان در بيعت حديبيه و در فتح مکه
همانند مردان در اين پيمان الهي شرکت کردند.

اگر بيعت جنبه اجبار و اکراه داشته باشد و به صورت غافلگيرکردن مردم

باش��د ،ارزش��ي ندارد ،بلکه بيعتي با ارزش است که از روي اختيار و آزادي
اراده و فکر و مطالعه انجام گيرد.

بيعت تاريخي و مهم ديگر ،بيعت مسلمانان با امام علي  7در روز واقعه

غدير خم بود که مسلمانان در آن روز واليت عليبنابيطالب را چون واليت

203

سال دوازدهم  /شماره  /46زمستان 1388

است متنوع باشد؛ چنانکه درباره بيعت با زنان پس از فتح مکه که ب ه سرکردگي

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 1388

رس��ول اکرم  6پذيرفتند و با امام علي 7به عنوان رهبر جامعه اسالمي
بيعت کردند .امام صادق  7فرمودند« :در اين بيعت خطير زنان نيز شرکت

داش��تند» (مجلس��ي؛ 1403ق :ج ،94ص .)112البته همه کس��اني که در حجئ الوداع

ش��رکت داشتند در واقعه غدير حضور داش��تند ،زيرا غدير در محلي بود که
حجاج پس از پايان اعمال در مسير بازگشت هنوز از هم جدا نشده بودند.

 2ـ  )1بيعت و انتخاب

يکي از مطالبي که ضروري اس��ت درباره آن صحبت ش��ود ،رابطه بيعت

و انتخابات اس��ت ،بس��ياري از افراد بيعت را شبيه انتخابات يا نوعي از آن

ميدانن��د درحاليکه مس��أله انتخابات عکس بيعت اس��ت ماهيت انتخابات

نوع��ي ايجاد مس��ئوليت و وظيفه ،ب��ه تعبيري نوعي توکي��ل در انجام کاري
اس��ت ،هرچند اين انتخاب وظائفي هم براي انتخاب کننده دارد درحاليکه
در بيعت چنين نيست .پس در انتخابات اعطاي مقام است ،همچون توکيل،
لکن بيعت ،تعهد اطاعت اس��ت .گرچه ممکن اس��ت اين دو در برخي آثار

با يکديگر ش��باهت پيدا ميکنند ،لکن اين ش��باهت هرگز به معني وحدت
مفهوم و ماهيت آنها نيس��ت،لذا در بيعت ،بيعت کننده قادر به فس��خ نيست

درحاليکه در انتخابات در بسياري از موارد انتخاب کننده حق فسخ دارد که
دسته جمعي شخص انتخاب شده را ميتوانند از مقامش عزل کنند (ر.ک .مکارم

شيرازي ،بيتا :ج ،22ص.)72

رس��ولخدا 6و اهل بيت آن حضرت (امام��ان معصوم) که از جانب

خداوند مأمور هستند ،اطاعتشان به داللت آيات قرآن واجب است ،همچنانکه
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عم��ران ... « )32 ،انم��ا يري��داهلل ليذهب عنکم الرجس اه��ل البيت و يطهرکم

ي
تطهيرا» (احزاب« )33،يا ايها الذين آمنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا الرس��ول و اول 
االم��ر منکم( »...نس��اء .)59 ،آيات ديگر ني��ز (ر.ک .آل عمران132 ،؛ نس��اء59 ،؛ مائده،

92؛ انف��ال1 ،؛ آل عم��ران .)31 ،بنابراين اطاع��ت از پيامبر 6و امام  7بر همه
مسلمانان واجب است و نيازي به بيعت نيست ،بيعت رسولاهلل 6بامردم،
نوع��ي تأکيد بر وفاداري ب��وده و در مواقع خاص انجام ميگرفت ،خصوص ًا

جهت پايداري در س��ختيها و بحرانها .لکن بيعت با خلفا جهت پذيرش
مقام خالفت بود.

 3ـ  )1همکاري در بناي پايگاه فعاليت سياسي

زنان صحابي رس��ول اکرم 6در امر ساختن مسجد پيامبر 6پايگاه

فعاليت ديني و سياسي رسولاهلل  6نيز شرکت کردند ،اين مطلب در برخي
ف االستار عن زوائد البزار» آمده :زنان در حمل
از منابع آمده در کتاب «کاش 

سنگهاي بناي مسجد شبها مشارکت داشتند و مردها در روز واين مطلب
مشارکت سياسي ،اجتماعي و عبادي زنان بود که تأمل در آن نشان ميدهد که

امري بسيار مهم بود ،خصوص ًا پس از دوران جاهليت عرب که زن را تحقير

ميکرد و در امور مهم دخالت نميداد .گزارشها نش��ان ميدهد که در اسالم
زنها با حفظ حجاب اس�لامي و جداسازي محيط از مردان اينگونه فعاليت
سياسي ،اجتماعي و ديني داشتند (ر.ک .عاملي1415 ،ق :ج ،4ص.)223

205

سال دوازدهم  /شماره  /46زمستان 1388
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 4ـ  )1شرکت در جنگها

بس��ياري از زنان صحابي پيامب��ر اکرم 6در جنگه��ا براي کمک به

لشکريان ،آب رساندن به سربازان و مداوا نمودن زخميها شرکت ميکردند
و از اين راه نيز حضور خود را درهمراهي با رس��ولخدا 6و حمايت از

دين اس�لام و حکومت اسالمي ابراز ميداشتند .نمونههايي از زنان مسلمان
صحابي رسول اکرم 6عبارتنداز:

«امايم��ن خدمتـکار مؤمن و باتقواي پيامبر 6که در غزوه احد و خيبر

ش��رکت داشت» (ر.ک .ابنسعد ،بيتا :ج ،8ص« .)422امسناناسلميه زني شجاع ،با

محبت و دوس��تدار اهل بيت بود و براي جنگ خيبر همراه رسولخدا6

براي معالجه مجروحان و بيماران و محافظت از کاالي مجاهدان و س��يراب

کردن تش��نگان عازم جبهه جنگ ش��د» (همان ،ص« .)292ام سليم که در جنگ
حنين براي دفاع از خود و کشتن مشرکان خنجر به دست گرفت .او در جنگ

احد نيز حضور داشت» (همان)« .ام عطيه نسيبه دختر حارث از بزرگان بانوان

صحابي رسولخدا  6بود که در بسياري از غزوهها همراه پيامبر اکرم 6

شرکت داش��ت» (همان ،ص« .)456ليلي غفاري از اصحاب پيامبر اکرم  6و

اميرالمؤمنين  7از مجاهدين جنگجو بود که همراه رس��ولخدا  6براي
مداواي مجروحين و مراقبت از بيماران در جنگها ش��رکت داش��ت (غروي،

 :1375ص.)312

بانواني که در واقعه کربال به همراه امام حس��ين 7بودند ،نيز در حرکت

سياسي آن حضرت شريک بوده ،به ويژه بانواني چون «ام کلثوم»« ،صغري»
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مدينه راهي کربال شدند؛ همسران و دختران اباعبداهلل 7که همراه امام بودند
و در براب��ر مصيبتها اطاعت امام خود را نمودند و ش��يون و زاري نکردند

(همان ،ص.)110

 )2حرکتهاي سياسي حضرت

زهرا3

حضرت زهرا 3که س��رآمد همه زنان عالم اس��ت ،همه اعمال ،گفتار و

رفتار آن حضرت سرمش��ق و الگو براي همه زنان و مردان اس��ت .در اينجا

حرکتها و مشارکتهاي آن حضرت را که واالتر و بسيار باارزشتر از هر

حرکت ديگر در تاريخ بوده را ذکر ميکنيم.

حضرت زهرا 3با خليفه غاصب که خود را جانشين پيامبر 6معرفي

ميکرد ،بيعت نکرد بيعت نکردن آن حضرت و همسرش ،سبب خشم غاصبان
و در نتيجه مضروب شدن و سقط جنين و باالخره شهادت فاطم ه 3شد (ر.ک.

طب��ري ،بيتا:ج ،2ص443؛ ابن قتيب��ه1322 ،ق :ص13؛ ابن ابيالحديد1383 ،ق :ج ،2ص .)20آن

حضرت در س��خنان گلهآميز خود خطاب به زنان انصار که براي احوالپرسي
وي آمده بودند ،فرمود« :بخدا قس��م صبح کردم درحاليکه در نظر من دنياي

ش��ما مکروه و مبغوض است و مردان شما رادور افکندم زيرا آنها را دشمن

خوي��ش يافتم پس از آنکه آنها را امتحان کردم ...من قالده خالفت و غصب
فدک و غير آن را برگردن ايش��ان انداختم و ننگ اين کردار زشت مخصوص

ايشان است و همچنين باشد مثله شدن و مجروح شدن و ملعون گشتن و به
سخط الهي مبتلي شدن و در زمره ظالمان در آمدن که سزاوار اين قوم است که

207

سال دوازدهم  /شماره  /46زمستان 1388

و «فاطمه» دختران اميرالمؤمنين 7که براي حمايت از امام و رهبرش��ان از

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان

سال دوازدهم  /شماره  / 46زمستان 1388

منصب خالفت را از مرکز خود و امامت را از اهلبيت رسالت و قواعد متين

نبوت و محل نزول امين وحي و حاذق به امر دنيا و دين اين امت را غصب
کردند ...بخدا قسم اگر از اطراف علي پراکنده نميشدند و زمام خالفت را که
خدا و رسول بدست او داده بودند از او باز نميگرفتند ،هر آينه علي آنها را با

سهولت و سالمت از عمق ضاللت ميرهانيد و بر سرچشمه آب حيات ابدي
و نهر سرشار علم و حکمت بتوفيق الهي ميرسانيد؛ بدون اينکه صدمه ببينند.
امر دنيا و آخرت آنها را چنان آباد ميساخت که مايه غبطه ديگران ميگرديد

و از جهت احاطه اميرالمؤمنين به مصالح و مفاس��د امور و کثرت علم او به

آنچه واقع شده و ميشود در شب و روز و روزگاران ،زيرا که علم علي دريايي
است در آن گل و الي و تيرگي آب ندارد و چنان وسيع است که از هر طرف

ميتوانند تشنگان بر او وارد شوند» (ر.ک .مجلسي1403 ،ق :ج ،43ص.)159

حضرت زهرا  3در سخنان عتاب آميز خود در مسجد پيامبر 6با همه

ضعف جسمي و آزردگي جسمي و روحي خطاب به قواي حاکمه فرمود:

« ...شيطان از کمينگاه خود سر برآورد و شما را بسوي خود خواند و شما

را دعوت نمود و ديد که دعوت او را اجابت ميکنيد و آماده فريب خوردن
از او هس��تيد ،و چون شما را به قيام بر عليه حق خواند قيام و سرعت قبول

شما را يافت ...واي بر شما! آيا ميخواهيد از او روي گردانيد يا به غير آنچه
که در قرآن هست حکم کنيد؟ ...سپس درنگ نکرديد مگر به مقدار آرام شدن

فتنه و جاي گرفتن قالده آن که شروع نموديد در بر افروختن شعلههاي فتنه
و برانگيختن هيزمهاي آن و نداي شيطان مکار را اجابت کرديد و شروع به
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نمودي��د .به ظاهر طرف��داري از دين ميکنيد درحاليکه در باطن به نفع خود
عم��ل ميکنيد و نس��بت به اهل بي��ت و فرزندانش با حيل��ه و نيرنگ رفتار
ميکنيد( »...ابن طيفور1987 ،م :صص 29ـ .)23

حقخواهي حضرت زهرا 3و طلب فدک و ارث پدر فقط براي زندگي

خود نبود ،زيرا که رس��ولاهلل 6به او فرم��وده بود که او قبل از ديگران به

آن حضرت ميپيوندد .پس فاطمه 3ارث را براي چه ميخواس��ت؟ او که

به کمخوردن و سادگي عادت کرده بود و براي رضاي خدا روزه ميگرفت و
افطارش را به فقير و مسکين و اسير ميداد .او اين سرمايه را براي حمايت از

واليت امام علي  7و اوالدش ،براي سياست صحيح و الهي ميخواست.
 1ـ  )2گريه سياسي

پ��س از رحلت رس��ولاهلل 6که با اطاعت نک��ردن از آن حضرت در

آخري��ن دقاي��ق حيات مبارکش همراه بود و با برپايي س��قيفه و غصب حق
خالف��ت عليبنابيطالب7؛ زهراي اطهر 3ش��ب و روز گريه ميکرد و
هر روز با دو فرزندش ـ حس��ن و حسين ـ که تعدادي از زنان مسلمانان به

دنبال ايشان بودند .به بقيع ميرفت و براي غم از دست دادن

رسولاهلل6

گريه ميکرد .به نظر ميرس��د گريه فاطمه 3فقط براي غم از دس��ت دادن
پدر نبود ،بلکه به جهت فقدان رسولخدا 6و مسير انحرافي که جماعت
در سقيفه انتخاب کردند بود؛ لذا ادامه حرکت او سبب افزايش طرفدارانش

و اوج گرفتن فقدان وجود مبارک رس��ولخدا  6ميشد .اين موارد براي
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حکمران��ي خليفه غاصب خطرناک بود؛ لذا مانع گريه کردن آن بانوي گرامي
شدند .لذا با ارائه حديث« :ان الميت ليعذب ببکاء الحي» مانع گريه کردن آن

بانوي گرامي ش��دند .بايد گفت که رسولخدا  6هرگز مانع گريه کردن بر

ميت نشدند و شواهد تاريخي نشان ميدهد که آن حضرت يکبار در شهادت
«حمزه» و بار ديگر درغم از دس��ت دادن «عثمان بن مظعون» گريست و به

گري��ه کردن توصيه فرمود .خود آن بزرگوار در غم از دس��ت دادن فرزندش
«ابراهيم» نيز گريست.

بنابراين نيروي حاکم بر جامعه مانع گريس��تن فاطمه 3شد .درحاليکه

اين گريه يک حرکت سياسي براي متوجه کردن مردم به وقايع رخ داده بود.
 )3حرکتهاي سياسي همسران

پيامبر6

در قضيه حديبيه ،هنگامي که رسولاهلل 6از مسئله حديبيه فارغ شدند،به

اصحاب فرمودند :برخيزيد و شتر نحر کنيد و سر بتراشيد .راوي گويد :کسي
چ کس
اطاع��ت نکرد و انجام نداد و حضرت س��ه بار تک��رار کردند ،لکن هي 

برنخواست .رسولخدا 6نزد امس��لمه رفتند و نظر او را درباره چگونگي
شرايط موجود پرسيدند ،پيشنهاد او مؤثر افتاد و امور رسولاهلل  6انجام شد

(ر.ک .طبري ،بيتا :ج ،1ص636؛ کحاله1404 ،ق :ج ،5ص .)222اين مشورت نشانگر مؤثر

بودن رأي امسلمه در امور سياسي است .اين بانوي گرامي در غزوه «خيبر»
فتح مکه ،حصارئ الطائف« ،غزوه هوازن»« ،ثقيف» و باالخره در حجئ الوداع
و بدنبال آن در واقعه تاريخي غديرخم و مسئله بيعت با اميرالمؤمنين ،همراه

رسولخدا  6بود.
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خريدار بود ،در آخرين س��اعات از عمر مبارکش وس��يله نوشتن ميطلبد تا
آنچه را براي حفظ امت اسالم الزم ميداند براي آنها بنويسد و آنان را براي
هميشه از ضاللت و گمراهي بدور سازد ،لکن اطرافيان و در رأس آنها عمر

جوس��ازي ميکند و مانع آوردن ابزار نوش��تن ميشوند .درحاليکه همسران

پيامب��ر 6از پس پرده ميگويند :آنچه را رس��ولاهلل 6خواس��ته فراهم
آوريد (ر.ک .کاتبواقدي ،بيتا :ج ،2ص243؛ بخاري ،بيتا :ج ،4ص7؛ ابوريه ،بيتا :ص.)52

اين جريان شاهد بر التزام زمان به اطاعت از رسولاهلل 6رهبر جامعه

و اعتراض آنها به اولين انحراف سياسي است.

همس��ران پيامب��ر 6که س��الها ش��اهد زحم��ات و غمخواريهاي

رسولخدا 6بودند ميدانستند که خواسته آن حضرت به نفع مردم است،
به همين س��بب تأکيد در اطاعت آن حضرت داش��تند« .ام س��لمه» همس��ر

هلل 6بود
پيامب��ر اعظم  6از ش��اهدين آخرين لحظات حيات رس��ولا 
(طب��ري،بيت��ا :ج ،2ص .)98وي پس از رحلت آن حض��رت همچنان در بيعتش

با رس��ولخدا 6پا بر جا ماند و ياريدهنده وصي پيامبر 6و دشمن و

ستيزهجويان آن حضرت بود و خط سياسي اش تغيير نکرد ،امسلمه بر حق
بودن زهرا  3در قضيه فدک را گواهي داد و به س��بب اين شهادت ،ابوبکر
و عمر يکسال خرجي او را قطع کردند (ر.ک .محالتي ،بيتا :ج ،2ص .)25 ،294اين
بانوي گرامي در دوران خالفت چهار خليفه پس از رسولاهلل 6به مناسبت

وقايع سياسي ،بارها احاديثي از پيامبر 6نقل کرد تا گمراهان و مشتبهان را
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هدايت و رهبري کند .ام سلمه و «ميمونه» از همسران پيامبر 6هستند که
خالفت اولي و دومي را نپذيرفتند و با بيان احاديث پيامبر اکرم  6ديگران

را به حمايت از عليبنابيطالب 7ميخواندند.

امسلمه براي نصيحت عثمان و اصالح سياست به او گفت« :اي فرزند!

چيس��ت که ميبينم رعيت تو از تو گريزان ش��دهاند و از جناح و حزب تو
روگردان ش��دهاند .راهي را که پيامبر دوس��ت ميداشت درنگذر» ويبراي

حماي��ت از امام علي« 7ابو ايوب انصاري» را تحريض به رفتن بس��وي
علي 7کرد (ر.ک .طبري ،بيتا :ج ،2ص .)534همچنين فرزند خويش عمر را توصيه
کرد که پيرو راه علي  7باشد و خود همواره حامي و طرفدار فرزندان امام
علي ،امام حسن و امام حسين  8بود (ر.ک .عاملي1415 ،ق :ج ،5ص .)249ام سلمه

به سبب وفاداري ،صداقت ،راستي و ايمانش به رسولاهلل  ،6از اسراري
سياسي توسط آن حضرت آگاه شده بود و به همين داليل پس از رحلت آن

بزرگوار خالفت ناحق و س��لطه معاويه بر مس��لمانان ،پسر «ابن اوطائ…»

والي مدينه ش��د؛ هيچ يک از مردان بنيسلمه با او بيعت نکردند تا جابر نزد
امس��لمه ميرود و درباره بيعت با معاويه با وي مش��ورت ميکند .امس��لمه
ميگويد« :ميدانم که بيعت ضاللت اس��ت ،لکن دراين شرايط چارهاي جز

بيعت نداري» (طبري ،بيتا :ج ،3ص72؛ کحاله1404 ،ق :ج ،5ص.)226

امس��لمه براي بازداشتن عايش��ه از جنگ با اميرالمؤمنين 7او را بسيار

نصيحت کرد و بعد از آن نيز براي وي نامه نوشت تا او را از جنگ بازدارد ،در

شرح ابن ابيالحديد کلمات بليغ او را آورده است( .ر.ک .ابن ابيالحديد1383 ،ق :ج،2
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از مکه نامهاي به اميرالمؤمنين 7نوش��ت و آن را به پسرش عمر داد و گفت:

«اين مکتوب را هرچه سريعتر به دست اميرالمؤمنين 7برسان و مالزم راکب
او باش و هرچه گويد فرمانبردار باش .امسلمه آنچه را بين او و عايشه گذشته
بود در آن نامه نوشته و عرض کرده بود:اي اميرالمؤمنين! اگر رسولخدا6

ما را به لزوم بيعت فرمان نداده بود ،من مالزم راکب شما ميشدم ،اکنون فرزند

خود را فرستادم تا امر شما را اطاعت نمايد (ر.ک .کحاله1404 ،ق :ج ،5صص 226ـ 224؛

محالتي ،بيتا :ج ،2ص .)301آنگاه معاويه امر کرد که در منبر مـساجد ،علي 7را لعن

کنند؛ امسلمه به معاويه نوشت :تو با امرت خدا و رسولش را بر منبرهايتان لعن
ميکنيد ،من شهادت ميدهم که دوستدار او ،خدا و رسول هستند .لکن به گفته

امسلمه توجهي نشد (ر.ک .کحاله1404 ،ق :ج ،5ص.)226
 )4حرکتهاي سياسي زنان صحابي

«اس��ماء بنت عمي��س» از بزرگان زنان صحابي پيامبر اکرم 6و همس��ر

ابوبکر بود که پس از فوت همسرش با عليبنابيطالب 7ازدواج کرد .او در حق
حضرت زهرا 3با ش��هامت کامل بر فدک شهادت داد و حديث جعلي خليفه

«نحن معاشر االنبياء النورث ،ما ترکناه صدقه» را رد کرد (ر.ک .مجلسي1403 ،ق :ج،43

ص .)182وي با شهادت خويش حرکت سياسي صادقانهاي انجام داد؛ لکن ابوبکر
شهادتش را نپذيرفت .بيان حديث غدير و تکرار آن ،فعاليت سياسي ديگري از
اس��ماء اس��ت که خالفت بالفصل علي 7را گواهي ميداد ،اسماء اتفاق شوم

جمعي را در خانه ابوبکر پس از واقعه حجئ الوداع گزارش کرده و گفته اس��ت
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که آنها اجماع کردند که مخالف فرمايش رسولاهلل 6حرکت کنند (همان ،ج،28

ص .)102وي از ش��هود لحظات آخر حيات رس��ولخدا  6بود و وصيت آن
حضرت را ش��نيد (طب��ري ،بيتا :ج ،2ص« .)98اروي بن��ت حارث» از اصحاب

رس��ولاهلل 6و امام علي 7درحاليکه پيرزني بود بر معاويه پس از آنکه
با نيرنگ بخالفت رس��يده بود وارد ش��د و او را به جهت خالفت ناحقي که
غصب کرده بود اس��تيضاح کرد و آبروي خليفه را در برابر درباريان بريخت

تا جايي که عمروع��اص طاقت نياورد و با اهانت «اروي» را مخاطب قرار

داد (ر.ک .اب��ن طيفور1987 ،م :ص .)43در آن مجلس مردان سياس��ي چون معاويه،
عمروعاص و مروان به س��بب روشهاي غلط و ناحقش��ان م��ورد انتقاد و

افتضاح زني چون اروي واقع شدند.

از ديگ��ر زنان پيرو حق و سياس��ت راس��تين «اماخير بارقي��ه»« ،دارميه

حجونيه» و «سوده بنت عماره» است که عدالت ،جوانمردي ،پيروي از حق،
محبت و والي علي 7چنان درايمان قوي ايشان رسوخ کرده بود که در دربار

معاويهبنابيسفيان با شهامت ،کالم حق را ادا کرده و به بيان خصايص و رفتارو
کردار اميرالمؤمنين علي 7پرداختند تا جايي که معاويه و درباريان را به تعجب
واداشته و باکي از کشته شدن به دست فردي چون معاويه نداشتند.
«حريش بن سراقه بارقيه» که از تابعين
«اماخير» دختر ّ

رسولخدا6

و اصحاب عليبنابيطالب علي 7در بارگاه معاويه لغزشها و گمراهيهاي
او را متذکر ش��د و گفت :علي طبق س��نتهاي راستين پيامبر 6عمل کرد
و براي کس��ب لذتها از راه راس��ت منحرف نميشد؛ اوست دو ش ّقهکننده
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را اطاعت کرد درحاليکه ديگران روي گرداندند .شجاعتها و شهامتهاي

ي 7در بدر ،احد ،خيبر و هوازن را يادآور شد تا جايي که معاويه گفت:
عل 
به خدا قسم اگر ترا بکشم بر من حرجي نيست ،امالخير با شهامت به خليفه

گفت :به خدا سوگند که بدم نميآيد که به دست مرد شقياي چون تو کشته

شوم (ر.ک .ابنطيفور1987 ،م :صص 58ـ 55؛ ابن عبدربه1404 ،ق :ج ،1ص.)354

امالخي��ر در جنگ صفين ش��رکت کرد درحاليکه تازيانههاي در دس��ت

داش��ت و مانند شير نعره ميکشيد و جنگاوران را به جنگ ترغيب ميکرد و

ميگفت :اي مردم بترس��يد از ساعت قيامت که امري است عظيم؛ به درستي
که خداوند حق را براي شما واضح گردانيده و دليل و برهان را آشکار کرده

و راه را روش��ن نموده و علم را بلند گردانيده و ش��ما را در کوري و تاريکي
نگذاشته ،خدا شما را رحمت کند به کجا ميخواهيد برويد؟ از اميرالمؤمنين

فرار ميکنيد يا از جنگ؟ از اس�لام روي گردانيدهايد يا از حق برگش��تهايد؟
اين بانوي با شهامت در مکتب امام علي  7آموخته بود که بايد از حق دفاع
کند و از چيزي نهراسد (همان).

«دارميه حجونيه» زني سياه پوست ،با فضيلت و فصاحت از قبيله «بني

کنانه» که سيرتي سفيد داشت و از طرفداران اصحاب علي بود ،در خالفت

معاويه زنده بود و در شهر حجون مکه زندگي ميکرد (همان ،صص 58ـ  .)55وي
رفت��ار و کردار اميرالمؤمنين علي 7را اين چنين توصيف ميکرد« :علي را
ت المال را مساوي
دوس��ت دارم به سبب عدلش نسبت به رعيت و اينکه بي 
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قسمت ميکرد .تو را دشمن ميدارم ،زيرا با علي قتال کردي در امري که او
بر تو برتر بود و چيزي را طلب کردي که حقي در آن نداشتي .علي را دوست

دارم چون رسولخدا 6عقد واليت او را بست .او دوستدار مساکين بود و
اهل علم را بزرگ ميشمرد .تو را دشمن ميدارم ،زيرا خون مردم را به ناحق

ريختي و به جور و ستم قضاوت کردي واز روي هوا و هوس حکم ميکني
معاويه براي تحقير وي مجدداً کلمات خوارکنندهاي نثارش کرد و دارميه نيز

به او پاسخ داد (ر.ک .ابوريه ،بيتا:ج ،1صص 355ـ .)354

«س��وده» دختر «عمارئ بناشتر همداني» ،زني با صراحت لهجه ،بانويي

ش��جاع و فصيح و بليغ که در گفت��ار ممتاز بود ،در مجلس معاويه نيکيهاي

عليبنابيطال��ب 7را به رخ او کش��يد( .ر.ک .هم��ان ،ص .)344نمونه ديگر از
زناني که در برابر سياست حاکم ،موقعيت خويش را اعالم کرد «جروه» بود،
زني مسلمان و فاضل ،هنگاميکه معاويه او را به دربارش احضار کرد ،وي با

شجاعت تمام از ظلم معاويه شکايت کرد و در برابر سياستهاي غلط خليفه
زبان به اعتراض گشود (ر.ک .امين1403 ،ق :ج ،4ص.)70

«غانمه دختر غانم» از شير زنان مسلماني که بر جمعي از مردم سخنراني

کرد و به آنها هشدار داد که معاويه اليق امارت بر مؤمنان نيست .جاسوسان

بنياميه سخنان او را به معاويه گزارش دادند و اينکه او قصد دارد در مدينه
نيز س��خنراني کند ،معاويه براي رضايت او دس��تور داد تا مجلس باشکوهي
براي او ترتيب دهند و جايگاه مناسبي براي غانمه فراهم کنند .هنگام ورود

غانمه به مدينه ،از او استقبال گرمي کردند .او نه تنها شيفته پذيرايي آنها نشد،
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وخواري بر کافران» و شروع به بيان فضايح بنياميه و فضايل بنيهاشم کرد،
چنان با شجاعت سخن گفت که معاويه براي ساکت کردنش ،قسم خورد ،که

ديگر به عليبنابيطالب 7دشنام ندهد (ر.ک .محالتي ،بيتا :ج ،4ص.)389

بانوي ديگري را که ميت��وان از درون گزارشهاي تاريخي معرفي کرد،

«اسماء دختر ابوبکر» خليفه اول است که در حرکت سياسي خواهر عايشه،

موافق او نبود .اس��ماء پس از قتل فرزندش «عبداهللبنزبير» بدست حجاج،

بدون ترس از وي با او به سختي روبرو شد و با ذکر حديثي از رسولاهلل6

او را هالککننده و خرابکننده خطاب کرد.

 )5حرکتهاي سياسي حضرت زينب 3و بانوان کربال

حضرت زينب  3پس از مادر بزرگوار خود الگو و اس��وه براي همه زنها و

مردها در حرکت و قيام به دنبال امام و رهبر خود بود .آنگاه که امام حسين  7براي

مقابله با يزيد و ابن زياد ،مناسک حج را ناتمام رها فرمود و رهسپار سرزمين عراق

گرديد؛ زينب 3نيز اعمال حج را به پايان نرسانده به همراه امام و رهبر خويش
عازم عراق ش��د با آنکه ميدانست ،سرنوشتي س��خت و دردآور در انتظارشان
اس��ت .آن عليا مخدره همواره در طول سفر و روزهاي سخت اقامت در کربال

همگام و همراه برادر بزرگوارش بود .وي از زمان طفوليت ش��اهد رنج و ظلم

وارده بر مادرش زهراي اطهر و غصب حق واليت پدرش عليبنابيطالب 7و

خدعهها و ظلمهاي دستگاه حاکم بر برادرش امام حسن 7و مصيبت عظماي
کربال و بيحرمتيها و تعرضها به س��احت خاندان رسالت بود ،پس از واقعه
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کربال و اس��ير ش��دن در دربار ابن زياد و يزيد که داراي بيشترين قدرت و زور
دوران بودند و کسي در برابر آنها جرأت سخن گفتن نداشت ،عليرغم مصيبت

هاي ش��ديد وارد ش��ده بر آن حضرت که هر فرد س��الم را به فراموشي و بهت
واميدارد ،بسيار هشيارانه ،عالمانه ،با فصاحت و شجاعت بود که همگان را به
تعجت انداخت .او در کالمش عالوه بر يادآوري حق برادر ،پدر و جدش ،چنان

س��خن گفت تا دلهاي خفته را تکاني دهد و از خواب غفلت بيدار کند تا در

آينده جنبشهاي مفيد سياسي بپاخيزد .درحال اسارت بدست ظالمان ،چنان آنان
را مفتضح کرد که ابن زياد و يزيد قصد کشتن آن حضرت را کردند .زينب 3

همچون پدرش اميرالمؤمنين چنان با فصاحت و بالغت سخنراني فرمود که پس
از س��خنراني آن حضرت دربار به لرزه درآمد .آن حضرت 3در برابر ابن زياد

به حمايت از پيش��وا و رهبرش ،چنين فرمود« :اي پسر زياد واي بر تو تا کي با
لباس نخوت و گمراهي به سوي ما ميتازي اگر برادرم طلب خالفت بنمايد هر

آينه جاي تعجب نباشد .چه آنکه ميراث جد و پدر خود را خواسته ،سزاوارتر به
منصب خالفت است از تو( »...ر.ک .همان ،ج ،3ص.)142

زينب 3در بارگاه يزيد چنان س��خنراني فرمود که درباريان و ش��اميان به

سرافکندگي و پشيماني افتادند و يزيد با تمام قدرت و ترسي که در دل اطرافيان
داش��ت ،در سراس��ر گفتار آن حضرت ،گوش بود .آن بزرگ بانوي آل رسول در

ي که بر او منت گذاشته او را
ضمن سخنان خويش چنين فرمود :اي پسر اسير 

رهايش کردند .زنان و کنيزان خود را در پس پرده جاي ميدهي و  ...پرده نشينان

رسولخدا را بي پرده با صورتهاي بدون نقاب به شهرها و بيابانها ميگرداني...
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سينه آنها جوش ميزند ،چون صوت سوسمار که در جايي بپيچد در غليان است
براي کشتههاي بدر و احد اين افعال از اين جماعت اقتضاي خبث آنهاست...

يزيد ،قطع نکردي مگر پوست خود را ،نه بريدي مگر گوشت خود را ،هر

آينه بزودي مالقات کني البته جدم رس��ولخدا را با آن بارهاي گران از وزر
و وب��ال از ريختن خونهاي ذريه رس��ول و هتک حرمت پارههاي تن بتول

هنگاميکه خداوند متعال آن جماعت پراکنده را جمعآوري فرمايد و حقوق
ايش��ان را اخذ نمايد از ظالمان و دش��منان ايشان و از همه آنها انتقام شديد
بکشد و آنها را معذب نمايد (ر.ک .ابن طيفور1987 ،م :ص.)32

آن حضرت در مجلس ديگر فرمود :اي يزيد آيا در کشتن از خدا نترسيدي

و اين کار تو را کافي نشد تا جايي که بانوان حرم رسولخدا 6را از عراق
به طرف شام کوچ دادي و درهتک حرمت ايشان چيزي فرو نگذاشتي و ما را

به مجلس خود کشاندي و مانند کنيزان بر شتران بيجهاز سوار کردي و شهر

به ش��هر گرداندي .پس از سخنان زينب ،3ام کلثوم 3خواهر آن حضرت
در حمايت از امام و رهبرش و رسواکردن ،حکومت ظلم ،خطاب به ابن زياد

گفت :اي پسر زياد اگر تو به قتل حسين چشمت روشن گرديد هر آينه چشم

رسولخدا به ديدار او خرسند ميشد و او را ميبوسيد و در آغوش ميکشيد،
پس در قيامت چگونه به رس��ولخدا پاسخ ميدهي! در دروازه شام که شمر

مشغول مباهات به عمل خود بود .ام کلثوم 3خطاب به او گفت:اي ملعون
پسر ملعون! خاک بر دهانت باد .لعنت خدا بر ظالمان و بر يزيد ملعون ،پسر
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ملعون فخر ميکني که به قتل رساندي کسي را که جبرئيل براي او در گهواره

الاليي ميگفت .آيا افتخار تو اين اس��ت که کس��ي را کشتي که جدش خاتم
پيامبران بود و پدرش نابود کننده مشرکين...

ديگر از حرکتهاي سياس��ي بان��وان کربال ،اقدام «س��کينه» دختر امام

حس��ين 7بود ،در س��الهاي پس از واقعه کربال ک��ه وي در مدينه زندگي
ميک��رد ،خالدبنعبدالمل��ک حاکم مدينه در روز جمعه باالي منبر به س��ب

ي که خبر به سکينهرسيد ،خود را به آنجا
اميرالمؤمنين مش��غولشد ،هنگام 

رس��اند و در مقابل خالدايس��تاد و با همراهان خود او را سبکرد .خالد که
جرأت توهين به آن بانو را نداشت به مردم فرمان ميداد تا همراهان آن بانو

را آزار دهند (ر.ک .محالتي ،بی تا:ج ،3ص.)261

«فاطمه» دختر امام حسين 7از جمله زناني است که همراه پدر بزرگوارش

در حرکت عليه ظلم و دس��تگاه غاصبه خالفت ،شرکت داشت و پس از واقعه

کرب�لا در کوف��ه خطاب به مردمي ک��ه حمايت از حق را رها ک��رده و طرفدار
حکومت ظلم و غاصب شده بودند ،چنين فرمود :اي اهل کوفه! اي اهل غدر و

خدعه! خداي عزوجل ما اهلبيت را به شما مبتال ساخت و ما را وسيله امتحان

شما قرار داد .ما را به اين آزمايش ستود و فهم و علم خود را نزد ما به وديعت
گذاشت .مائيم ظرف علم و گنجينه فهم و حکمت او ...به ما فضيلت داد و شما ما

را تکذيب و تکفير نموديد و ريختن خون ما را حالل شمرديد و غارت اموال ما
را مباح دانستيد ...چند خون از حضرت رسول 6نزد شماست؟ بسا حيلهها که

با برادر و وصي او علي بنابيطالب  7کردهايد ( ...ر.ک .همان،ج ،3صص 288ـ .)287
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شرکت در مسائل سياسي ممکن است صحيح يا غيرصحيح باشد ،مشارکت سياسي

در راه حق يا غيرحق ،مطلب قابل تأملي است که بينش صحيح و درک درست ميطلبد.

آنگاه که رس��ولاهلل 6در بستر بيماري بودند و دستور فرمودند که مردم

نماز جماعت را بخوانند ،عايشه پدرش را براي اين نماز به مسجد فرستاد و
مردم نماز را به امامت او به پا داشتند درحالي که پيش از آن پيامبر 6مکرر

تأکيد فرمود که برخي از مهاجرين از جمله ابوبکر به لش��کر اسامه بپيوندند و

بدين ترتيب در زمان برپايي نماز بايد کيلومترها از مدينه فاصله گرفته بودند.

رس��ولخدا 6حتي يک بار با حال بيماري به مسجد رفتند و آنان را که از

رفتن تخلف ميکردند ،سرزنش فرمودند (ر.ک .طبري ،بيتا :ج ،2ص429؛ ابن ابي الحديد،

1383ق :ج ،9صص 198ـ  .)197لکن ميبينيم که در امر جانش��يني رس��ولخدا6

عايشه دخالت ميکند و پدرش را براي اين امر برميگيزنند.

در قضي��ه غصب فدک که رس��ولاهلل 6آن را به زه��را 3هديه کرده

بود ،نيز «اوس بن حدثان» گويد :عايش��ه و حفصه حضور يافتند و شهادت

دادن��د که پيامبر 6فرمود« :ما انبياء آنچه که باقي ميگذاريم براي کس��ي
ارث نيس��ت» (ر.ک .اب��ن ابي الحدي��د 1383 ،ق:ج ،4ص« .)101مالک بن اوس» هم

ميگويد :شنيدم که عايشه گفت :همسران پيامبر عثمان را نزد ابوبکر فرستادند
و سهماالرثش��ان از رسولاهلل 6را طلب کردند؛ من گفتم :آيا نميدانيد که
پيامبر فرمود« :الن��ورث ما ترکناه صدقه انما يأکل آل محمد من هذا المال»

(ر.ک .عاملي1415 ،ق :ج ،8ص227؛ ابن ابي الحديد1383 ،ق:ج ،16ص.)223
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«س��وده بنت زمعه» که همس��ر رس��ولخدا 6بود ،هنگامي که ديد که

اسراي بدر را آوردهاند و دستهاي «سهيل بن عمر» را با ريسمان به گردنش
بستهاند ،مشرکين را عليه آن حضرت و مسلمانان تحريک کرد ،با اين عمل وي،
رس��ولاهلل 6کسي را ميفرس��تند تا او را از جانب آن حضرت طالق دهد.
لکن س��وده از اشتباه خود شرمنده ش��ده و پوزش ميطلبد و حتي براي باقي

ماندن به همسري رسولخدا سهم خويش از همنشيني آن حضرت را به عايشه
بخشيد تا پيامبر از طالق او منصرف شوند (ر.ک .ابن کثير ،بيتا :ج ،3ص.)307

پس از قتل عثمان ،عليرغم آيه صريح قرآن که زنان پيامبر بايد مالزم خانه

باشند و حضور سياسي اجتماعي چشمگير نداشته باشند؛ عايشه دختر ابوبکر

که لقب امالمؤمنين را نيز داش��ت ازموقعيت خود و احترامي که خليفه اول و
دوم به او ميگذاشتند سوءاستفاده کرد و به بهانه خونخواهي عثمان ،عليه خليفه

وقت عليبن ابيطالب 7که مردم با آن حضرت بيعت کرده بودند ،برآشفت و

با تحريک احساسات مردم ،لشکر انبوهي فراهم ساخت و جنگي را به پا کرد
که بقول طبري بيش از شش هزار مسلمان کشته شدند .از ديگر مشارکتهاي

سياسي غيرصحيح زنان ،ميتوان فعاليت «قطام» را نام برد؛ دختري از خوارج که

خانوادهاش از فعاالن سياسي بر عليه حکومت علي 7بودند و پدر و برادرش
در نهروان کشته شده بودند ،او مهريه خود را قتل امام 7خليفه مسلمين ،حاکم
و رهبر جامعه و مقداري پول قرار داد و ابن ملجم را بر ترور آن حضرت مصمم

ساخت (ر.ک .مسعودي1985 ،م :ج ،2ص« .)423جعده» دختر «اشعث بن قيس» همسر
امام حسن ،7وعده معاويه براي همسري يزيد را پذيرفت .او که در خانوادهاي
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ص .)154تا راه حکومت و سياست معاويه را هموار سازد.
 )7نتيجه

بنابراين زنان مسلمان از آغاز گرويدن به دين اسالم و رها کردن شرک و

بتپرستي عليرغم ديدگاههاي آن روز نسبت به زن و محدوديتهاي فراوان
و زنده به گور کردن دختران ،در مسائل سياسي مشارکت داشته و در بسياري

از آن فعاليتها حضورشان مثبت بوده است گرچه مشارکتهاي منفي را نيز

گزارش کرديم .در هر حرکت و مش��ارکت بايد رضاي خدا و حق را در نظر
گرفت تا فعاليتي مثبت انجام داد و رستگار شد.
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