
مشارکت سياسي زنان 
صدر اسالم

نهله غروي نائیني�٭

چكیده
تصمیم گیري و تعیین قوانین و مقررات جامعه ها به فرمان خداوند یکتا و 
خالق انسان هاست که به عهده پیامبران خود و جانشینان آنها نهاده است تا 
اوامر الهي و احکام و قوانین را در جامعه پیاده نمایند. پذیرش و عدم پذیرش 
حکمراني فرستادگان الهي، نقش سیاسي هر فرد در جامعه است. زنان مسلمان 
با پذیرش دین اسالم و نبوت و رهبري رسول خدا6، اطاعت آن حضرت 
را گردن نهاده و در فرمایشات و حرکت هاي سیاسي آن جناب با همراهي یا 
عدم همراهي، مشارکت یا مخالفت خود را ابراز داشتند. این مقاله به تبیین 
حرکت هاي سیاسي زنان صدر اسالم پرداخته و نمونه هاي همراهي یا عدم آن 

را با رهبري جامعه نشان داده است.
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٭ ـ  دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
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طرح مسأله

ظهور دین اســالم و دعوت آشکار رسول اکرم6 از بستگان، اهل قبیله 

و عشــیره خویش و پس از آن سایر مشــرکان و ساکنان شبه جزیره عربستان 

قدرتمندان و صاحبان زر و زور را وحشت زده کرد و توسعه دین الهي در میان 

مردم، آنان را به هراس انداخت که مبادا قدرتشان از کفشان ربوده شود و مردم 

به آنان دیگر توجه نکنند. چون طرفداران از این رو به افزایش بودند؛ لذا دعوت 

دیني و یکتاپرستي از نظر آنان صبغه سیاسي بخود گرفت و مهاجرت به یثرب 

و شــهر مدینه  النبي این ترس و وحشت را افزایش بخشید و الحاق هر دسته 

و جمعي به این آئین جدید و پیمان بســتن و بیعت کردن با رســول خدا6، 

حرکتي سیاسي تلقي شد. زیرا تعداد ایمان آورده ها بسویي مي رفت که مسلمانان 

قدرتي شوند و سایر قدرت ها و حکومت ها را تحت الشعاع خود قرار دهند و 

سبب متالشي شدن قدرت ها و سیاست ها گردند.

در این مجال گزارش حرکت هاي سیاســي زنان را با بیعت کردن ایشان 

آغاز مي کنیم و در مطالعه تاریخ و ســیره زندگاني مســلمانان، صدر اســالم 

مي بینیم که زن مســلمان و پیرو رســول اهلل6 زماني با عهد بستن با رهبر 

جامعه، مشــارکت سیاسي دارد؛ عصري با سیاســت و روش خلیفه غاصب 

بیعــت نمي کنــد و در روزگاري از حربه گریه، علیه سیاســت غلط حکام و 

ســلطه گران اســتفاده مي کند؛ گاه در برابر سیاســت ناحق و ظالمانه، زبان به 

اعتراض مي گشاید و از گفتن حق و یادآوري کالم رسول خدا6 ابا ندارد؛ 

روزگاري با پند و اندرز مختلف، موضع سیاسي خویش را مشخص مي کند و 
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باالخره زماني در دربار خلیفه، برحق نبودن و ظلم او را به رخش مي کشد.س

�( حرکت هاي سیاسي زنان تازه مسلمان

زنان تازه مسلمان به دنبال پذیرش دین الهي، خود را تحول یافته دیدند 

و در راه محکم کردن ایمان خویش قدم هاي مؤثري برداشتند که نمونه هایي 

از عملکرد ایشان را ذیاًل یادآور مي شویم.

1 ـ 1( بيعت با زنان مسلمان

اولین مشارکت سیاسي زنان تازه مسلمان را در سال هاي دوازدهم و سیزدهم 

از بعثت نبي اکرم6 رقم مي زنیم »در سال دوازدهم پس از بعثت دوازده مرد 

از قبیله هاي اوس و خزرج در عقبه أولي با پیامبر6 مالقات و بیعت کردند 

و رسول خدا6 با زنان نیز بیعت فرمودند« )العاملي، 1415ق: ج3، ص309(. بیعت 

کردن سنتي بود که قبل از اسالم نیز در میان اعراب رواج داشت.

ماهیــت بیعت یک نوع قرارداد و معاهده میان بیعت کننده از یک ســو و 

بیعت پذیر از ســوي دیگر اســت و محتواي آن اطاعت، پیروي، حمایت و 

دفاع از بیعت شونده اســت، از لحن آیات قرآن و احادیث استفاده مي شود، 

بیعت یک نوع عقد الزم از سوي بیعت کننده است که عمل بر طبق آن واجب 

مي باشد. همانگونه که مي فرماید: »ان الذین یبایعونک انما یبایعون اهلل یداهلل 

فوق ایدیهم فمن نکث فانما ینکث علي نفسه و من اوفي بما عاهد علیه اهلل 

فسیؤتیه اجرًا عظیما« )فتح، 10(. )آنها که با تو بیعت مي کنند درحقیقت فقط با 

خدا بیعت مي نمایند و دست خدا باالي دست آنهاست. هرکس پیمان شکني 
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کند به زیان خود پیمان شکسته است و آنکه نسبت به عهدي که با خدا بسته 

وفــا کند به زودي پاداش عظیمي بــه او خواهد داد(. نیز خداوند مي فرماید: 

»اوفــوا بالعقود« )مائــده، 1(. )به عهد و پیمان وفا کنیــد(. بنابراین بیعت کننده 

حق فسخ ندارد، لکن بیعت پذیر چنانچه صالح بداند مي تواند بیعت خود را 

بردارد و فسخ کند.

در سال ســیزدهم بعثت جمعي از اسالم آورده ها در مراسم حج شرکت 

کردنــد و با وجود همه فشــارها و آزار مشــرکین، در خانــه عبدالمطلب با 

رســول خدا6 بیعت نمودند که عقبه نامیده شــد. آنها هفتاد یا هفتاد و سه 

مرد و دو زن بودند. )همان: ج3، ص315(. این بیعت رنگ سیاسي و فرمانبري را 

داشت. زمینه هاي فکري چنین بیعتي در قرآن مفهوم عهد و عقد بود. رعایت 

عهد و عقد از اساســي ترین اصولي بود که یک فرد مسلمان باید بدان عمل 

مي کرد چنانکه در آیه اول سوره مائده آمده است.

در ایــن پیمان حقوقي بر عهده رســول اهلل6 مطرح اســت و حقوقي  

بر گردن بیعت کنندگان و آن عبارتســت از اینکه اطاعت رســول اهلل 6 را 

در حال شــادي و کسالت، انفاق کردن در گشــاده دستي و تنگدستي، امر به 

معروف و نهي از منکر در راه خدا بجا آورند و از سرزنش سرزنش کنندگان 

ترس نداشــته باشند. در این بیعت ها، رسول خدا بیعت کنندگان را متوجه امر 

خطیر و مشکالت در پیش و سختي ها و رنج هاي آتي مي نماید و با یادآوري 

مشکالت و سختي ها با آنها بیعت مي کند که این نشانه آگاهي بیعت کنندگان 

از جمله زنان حاضر در بیعت هاســت که با آگاهي براي پیروي از سیاست و 
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روش صحیح فرستاده الهي، مشکالت را پذیرا هستند و با صاحب حکومت س

اســالمي و فرمانده جهان اسالم بیعت مي کنند. بیعت کنندگان بر آنچه بیعت 

بســته اند باید پایدار و ثابت قدم باشــند، لذا اگر روش و مســلکي که بر سر 

آن تعهــد بســته اند، تغییر یابــد و غیرمطلوب گردد، آنها بایــد از اطاعت آن 

ســرباز زنند. و پیرو سنت نبوي باشــند و در امور تصمیم  گرفته شده توسط 

رســول اهلل6 منازعه و چون و چرا نکننــد و آن را بپذیرند. این مطلب را 

گوشزد مي کند و اطاعت از پیامبر6 را مقید به معروف کرده و مي فرماید: 

»... و الیعصینــک فــي معروف فبایعهــن و ...« )ممتحنــه، 12( )و در هیچ کار 

شایسته اي مخالف فرمان تو نکند، با آنها بیعت کن و ...(.

آنچه در مورد بیعت در زمان رســول خدا6 اهمیت دارد، محتواي این 

بیعت هاست، بیعت آنان با آن حضرت نشانگر اظهار پایبندي فرد بیعت کننده 

در عمل به مسائل دیني و اطاعت از رسول خدا 6 بوده است )ر.ک. جعفریان، 

1383: ج1، ص392(.

با اینکه پیامبر اکرم 6 معصوم است و هرگز امر به منکر نمي کند. لکن 

این تعبیر ممکن اســت به عنوان الگویي براي اطاعــت از اوامر زمامداران 

اســالمي باشــد، همانگونه که امیرالمؤمنیــن در نامه به مــردم مصر درباره 

فرمانروایي مالک اشــتر نوشــت: »... فاســمعوا له و اطیعوا امره فیما طابق 

الحق« )نهج البالغه، 1371: نامه38، ص312(. )آنجا که حق بود ســخن او را بشنوید 

و او را فرمان برید(.

در بیعت هایي که صورت گرفت، شــروطي گذاشــته شد که یکي از این 
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شــروط این بود که چنانچه رســول خدا 6 شــخصي را براي جانشــیني 

خویش معرفــي فرمود، بیعت کنندگان از او پیروي کنند و او را موال و حاکم 

خود بدانند و از اطاعتش سرپیچي نکنند و پیرو او باشند. توصیه هاي پیامبر 

اکرم 6 درباره اهل بیتش را با جان و دل پذیرا باشــند و حقوق ایشان را 

رعایت کنند )ر.ک. عاملي، 1415ق: ج3، ص326(.

پس چگونــه مي توان گفت که پیامبر اکــرم6 خلیفه خویش را معین 

نفرمــود!! درحالي که این مطلب را در دعــوت از خاندان و نزدیکان خویش 

»انذر عشیرتک األقربین...«  مطرح نموده و فرمودند: »اولین کسي که به من 

ایمان آورد، خلیفه و وصي من خواهد بود« این مطلب را در واقعه غدیر نیز 

به صراحت اعالم فرمودند.

رسول خدا6 به بیعت کنندگان در عقبه اجازه نداد که در آن زمان علیه 

قریش دست به شمشیر ببرندـ  علي رغم اینکه تعدادي از ایشان بسیار پرشور 

بودند و خواســتار جنگیدن با قریشـ   لکن چــون از جانب خداوند اجازه 

نداشتند از امر رسول خدا6 اطاعت کردند. زنان بیعت کرده، این شرایط را 

بر گردن گرفتند و بعدًا در تاریخ مي بینیم که آنان بر پیمانشان با رسول اهلل6 

قابت قدم ماندند و با غاصبین خالفت آن حضرت و ناحقان، بیعت نکردند.

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

او قائل نبودند، با آمدن اســالم، داراي شخصیتي واال شد و آزاد و مصمم با 

رســول خدا باالترین پیمان ها را بست. بنابراین پذیرش این بیعت از جانب 

بانوان جامعه، بزرگترین مشــارکت سیاســي زن مســلمان بود. زنان مؤمن و 
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باتقوایي چون: »اسماء دختر ابوبکر« )کاتب واقدي، بي تا: ج8، ص252؛ کحاله، 1404ق: س

ج1، ص47(. »اســماء دختر عمیس« )غروي نائیني، 1375: ص34(. »ام ســلیم دختر 

خالد خزرجي« )همان، ص43(. »ام ایمن دختر ثعلبئ بن عمرو« )ابن اثیر، بي تا: ج5، 

ص408(. »ام ایــوب« )غروي نائیني، 1375:  ص51(. »ام حرام دختر ملحان« )کحاله، 

1404ق:  ج1،  ص253(. »ام سنان االسلمیه« )کاتب واقدي، بي تا: ج8، ص292(. »ام مبشر 

دختر براء بن معرور انصاري« )غروي، 1375: ص105(. »ام هشام انصاري که در 

بیعت رضوان با رســول اهلل بیعت کرد« )کحالــه، 1404ق:  ج5،  ص211(. »آمنه بنت 

محصن اســدي خنساء دختر خدام« )غروي، 1375: ص168(. »خوله دختر قیس 

انصــاري« )همان، ص170(. »زینب ثقفیه« )همان، ص182(. »ســوده دختر زمعه« 

)همان، ص218(. »صفیه دختر عبدالمطلب، عمه رســول اهلل6« )امین، 1403ق: 

ج7، ص390؛ کحالــه، 1404ق: ج2، ص343(. »ربّیــع دختر معوذ انصاري که با پیامبر 

اکرم6 در زیر درخت رضوان بیعت براي جنگ حدیبیه بیعت کرد« )غروي 

نائیني، 1375: ص178(.

قــرآن کریم درباره بیعت کننــدگان زیر درخت رضــوان مي فرماید: »لقد 

رضي اهلل عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشــجرئ فعلم ما في قلوبهم فأنزل 

الســکینئ علیهم اثابهم فتحًا قریبًا« )فتح، 18( )خداونــد از مؤمناني که در زیر 

آن درخت با تو بیعت کردند، راضي و خشــنود شــد، خدا آنچه را در درون 

قلب آنها نهفته بود مي دانست، لذا آرامش را بر دل هاي آنها نازل کرد و فتح 

نزدیکي به عنوان پاداش نصیبشان کرد(.

بسته به احوال بیعت کنندگان و اوضاع جامعه، عهد و پیمان بیعت ممکن 
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است متنوع باشد؛ چنانکه درباره بیعت با زنان پس از فتح مکه که به  سرکردگي 

هند همسر ابوسفیان نزد رســول اهلل آمدند و باالخره مجبور به اسالم آوردن 

شدند، مشاهده مي شود که آیه قرآن شرایط بیعت ایشان را به گونه دیگري که 

گویاي خصلت ایشان بوده مطرح مي فرماید: »یا ایها النبي اذ جاءک المؤمنان 

یبایعنک علي أن ال یشرکن باهلل شیئا و …« )ممتحنه، 12(، )اي پیامبر هنگامي که 

زنان ایمان آورده نزد تو آیند و با تو بیعت کنند که چیزي را شریک  خداوند 

قرار ندهند، دزدي نکنند، آلوده زنان نشــوند، فرزندان خود را نکشند، تهمت 

و افترایي پیش دست و پاي خود نیاورند و در هیچ کار شایسته اي مخالفت 

فرمان تو نکنند با آنها بیعت کن و براي آنان از درگاه خداوند طلب آمرزش نما 

که خداوند آمرزنده و مهربان است(.

آیات و گزارش هاي بیعت هاي رسول اهلل با زنان نشان مي دهد که برخالف 

گفته بي خبران یا مغرضان که مي گویند: اســالم براي نیمي از جامعه انساني 

یعني زنان ارزشي قائل نیست و آنها را به حساب نمي آورد، دقیقًا آنها را در 

مهمترین مسائل به حساب آورده است و زنان در بیعت حدیبیه و در فتح مکه 

همانند مردان در این پیمان الهي شرکت کردند.

اگر بیعت جنبه اجبار و اکراه داشته باشد و به صورت غافلگیرکردن مردم 

باشــد،  ارزشــي ندارد، بلکه بیعتي با ارزش است که از روي اختیار و آزادي 

اراده و فکر و مطالعه انجام گیرد.

بیعت تاریخي و مهم دیگر، بیعت مسلمانان با امام علي 7 در روز واقعه 

غدیر خم بود که مسلمانان در آن روز والیت علي بن ابیطالب را چون والیت 
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رســول اکرم 6 پذیرفتند و با امام علي7 به عنوان رهبر جامعه اسالمي س

بیعت کردند. امام صادق 7 فرمودند: »در این بیعت خطیر زنان نیز شرکت 

داشــتند« )مجلســي؛ 1403ق: ج94، ص112(. البته همه کســاني که در حجئ الوداع 

شــرکت داشتند در واقعه غدیر حضور داشــتند، زیرا غدیر در محلي بود که 

حجاج پس از پایان اعمال در مسیر بازگشت هنوز از هم جدا نشده بودند.

2 ـ 1( بيعت و انتخاب

یکي از مطالبي که ضروري اســت درباره آن صحبت شــود، رابطه بیعت 

و انتخابات اســت، بســیاري از افراد بیعت را شبیه انتخابات یا نوعي از آن 

مي داننــد درحالي که مســأله انتخابات عکس بیعت اســت ماهیت انتخابات 

نوعــي ایجاد مســئولیت و وظیفه، بــه تعبیري نوعي توکیــل در انجام کاري 

اســت، هرچند این انتخاب وظائفي هم براي انتخاب کننده دارد درحالي که 

در بیعت چنین نیست. پس در انتخابات اعطاي مقام است، همچون توکیل، 

لکن بیعت، تعهد اطاعت اســت. گرچه ممکن اســت این دو در برخي آثار 

با یکدیگر شــباهت پیدا مي کنند، لکن این شــباهت هرگز به معني وحدت 

مفهوم و ماهیت آنها نیســت،  لذا در بیعت، بیعت کننده قادر به فســخ نیست 

درحالي که در انتخابات در بسیاري از موارد انتخاب کننده حق فسخ دارد که 

دسته جمعي شخص انتخاب شده را مي توانند از مقامش عزل کنند )ر.ک. مکارم 

شیرازي،  بي تا: ج22، ص72(.

رســول خدا6 و اهل بیت آن حضرت )امامــان معصوم( که از جانب 

خداوند مأمور هستند، اطاعتشان به داللت آیات قرآن واجب است، همچنانکه 
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مي فرماید: »قل اطیعواهلل و الرســول فان تولوا فان اهلل الیحب الکافرین« )آل 

عمــران، 32( » ... انمــا یریــداهلل لیذهب عنکم الرجس اهــل البیت و یطهرکم 

تطهیرا« )احزاب،33( »یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اهلل و اطیعوا الرســول و اولي  

االمــر منکم...« )نســاء، 59(. آیات دیگر نیــز )ر.ک. آل عمران، 132؛  نســاء، 59؛ مائده، 

92؛ انفــال، 1؛ آل عمــران، 31(. بنابراین اطاعــت از پیامبر6 و امام 7 بر همه 

مسلمانان واجب است و نیازي به بیعت نیست، بیعت رسول اهلل6 بامردم، 

نوعــي تأکید بر وفاداري بــوده و در مواقع خاص انجام مي گرفت، خصوصًا 

جهت پایداري در ســختي ها و بحران ها. لکن بیعت با خلفا جهت پذیرش 

مقام خالفت بود.

3 ـ 1( همکاري در بناي پايگاه فعاليت سياسي

زنان صحابي رســول اکرم6 در امر ساختن مسجد پیامبر6 پایگاه 

فعالیت دیني و سیاسي رسول اهلل 6 نیز شرکت کردند،  این مطلب در برخي 

از منابع آمده در کتاب »کاشف  االستار عن زوائد البزار« آمده: زنان در حمل 

سنگ هاي بناي مسجد شب ها مشارکت داشتند و مردها در روز واین مطلب 

مشارکت سیاسي، اجتماعي و عبادي زنان بود که تأمل در آن نشان مي دهد که 

امري بسیار مهم بود، خصوصًا پس از دوران جاهلیت عرب که زن را تحقیر 

مي کرد و در امور مهم دخالت نمي داد. گزارش ها نشــان مي دهد که در اسالم 

زن ها با حفظ حجاب اســالمي و جداسازي محیط از مردان اینگونه فعالیت 

سیاسي، اجتماعي و دیني داشتند )ر.ک. عاملي، 1415ق: ج4، ص223(.
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4 ـ 1( شرکت در جنگ هاس

بســیاري از زنان صحابي پیامبــر اکرم6 در جنگ هــا براي کمک به 

لشکریان، آب رساندن به سربازان و مداوا نمودن زخمي ها شرکت مي کردند 

و از این راه نیز حضور خود را درهمراهي با رســول خدا6 و حمایت از 

دین اســالم و حکومت اسالمي ابراز مي داشتند. نمونه هایي از زنان مسلمان 

صحابي رسول اکرم6 عبارتنداز:

»ام ایمــن خدمتـکار مؤمن و باتقواي پیامبر6 که در غزوه احد و خیبر 

شــرکت داشت« )ر.ک. ابن سعد، بي تا: ج8، ص422(. »ام سنان  اسلمیه زني شجاع، با 

محبت و دوســت دار اهل بیت بود و براي جنگ خیبر همراه رسول خدا6 

براي معالجه مجروحان و بیماران و محافظت از کاالي مجاهدان و ســیراب 

کردن تشــنگان عازم جبهه جنگ شــد« )همان، ص292(. »ام سلیم که در جنگ 

حنین براي دفاع از خود و کشتن مشرکان خنجر به دست گرفت. او در جنگ 

احد نیز حضور داشت« )همان(. »ام عطیه نسیبه دختر حارث از بزرگان بانوان 

صحابي رسول خدا 6 بود که در بسیاري از غزوه ها همراه پیامبر اکرم 6 

شرکت داشــت« )همان، ص456(. »لیلي غفاري از اصحاب پیامبر اکرم 6 و 

امیرالمؤمنین 7 از مجاهدین جنگجو بود که همراه رســول خدا 6 براي 

مداواي مجروحین و مراقبت از بیماران در جنگ ها شــرکت داشــت )غروي، 

1375: ص312(.

بانواني که در واقعه کربال به همراه امام حســین7 بودند، نیز در حرکت 

سیاسي آن حضرت شریک بوده، به ویژه بانواني چون »ام کلثوم«، »صغري« 
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و »فاطمه« دختران امیرالمؤمنین7 که براي حمایت از امام و رهبرشــان از 

مدینه راهي کربال شدند؛ همسران و دختران اباعبداهلل7 که همراه امام بودند 

و در برابــر مصیبت ها اطاعت امام خود را نمودند و شــیون و زاري نکردند 

)همان، ص110(.

2( حرکت هاي سیاسي حضرت زهرا3

حضرت زهرا3 که ســرآمد همه زنان عالم اســت، همه اعمال، گفتار و 

رفتار آن حضرت سرمشــق و الگو براي همه زنان و مردان اســت. در اینجا 

حرکت ها و مشارکت هاي آن حضرت را که واالتر و بسیار باارزش تر از هر 

حرکت دیگر در تاریخ بوده را ذکر مي  کنیم.

حضرت زهرا3 با خلیفه غاصب که خود را جانشین پیامبر6 معرفي 

مي کرد، بیعت نکرد بیعت نکردن آن حضرت و همسرش،  سبب خشم غاصبان 

و در نتیجه مضروب شدن و سقط جنین و باالخره شهادت فاطمه 3 شد )ر.ک. 

طبــري، بي تا:  ج2، ص443؛ ابن قتیبــه، 1322ق: ص13؛ ابن ابي الحدید،  1383ق: ج2، ص20(. آن 

حضرت در ســخنان گله آمیز خود خطاب به زنان انصار که براي احوالپرسي 

وي آمده بودند، فرمود: »بخدا قســم صبح کردم درحالي که در نظر من دنیاي 

شــما مکروه و مبغوض است و مردان شما رادور افکندم زیرا آنها را دشمن 

خویــش یافتم پس از آنکه آنها را امتحان کردم... من قالده خالفت و غصب 

فدک و غیر آن را برگردن ایشــان انداختم و ننگ این کردار زشت مخصوص 

ایشان است و همچنین باشد مثله شدن و مجروح شدن و ملعون گشتن و به 

سخط الهي مبتلي شدن و در زمره ظالمان در آمدن که سزاوار این قوم است که 
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منصب خالفت را از مرکز خود و امامت را از اهلبیت رسالت و قواعد متین س

نبوت و محل نزول امین وحي و حاذق به امر دنیا و دین این امت را غصب 

کردند... بخدا قسم اگر از اطراف علي پراکنده نمي شدند و زمام خالفت را که 

خدا و رسول بدست او داده بودند از او باز نمي گرفتند، هر آینه علي آنها را با 

سهولت و سالمت از عمق ضاللت مي رهانید و بر سرچشمه آب حیات ابدي 

و نهر سرشار علم و حکمت بتوفیق الهي مي رسانید؛ بدون اینکه صدمه ببینند. 

امر دنیا و آخرت آنها را چنان آباد مي ساخت که مایه غبطه دیگران مي گردید 

و از جهت احاطه امیرالمؤمنین به مصالح و مفاســد امور و کثرت علم او به 

آنچه واقع شده و مي شود در شب و روز و روزگاران، زیرا که علم علي دریایي 

است در آن گل و الي و تیرگي آب ندارد و چنان وسیع است که از هر طرف 

مي توانند تشنگان بر او وارد شوند« )ر.ک. مجلسي، 1403ق: ج43، ص159(.

حضرت زهرا 3 در سخنان عتاب آمیز خود در مسجد پیامبر6 با همه 

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

»... شیطان از کمینگاه خود سر برآورد و شما را بسوي خود خواند و شما 

را دعوت نمود و دید که دعوت او را اجابت مي کنید و آماده فریب خوردن 

از او هســتید، و چون شما را به قیام بر علیه حق خواند قیام و سرعت قبول 

شما را یافت... واي بر شما! آیا مي خواهید از او روي گردانید یا به غیر آنچه 

که در قرآن هست حکم کنید؟... سپس درنگ نکردید مگر به مقدار آرام شدن 

فتنه و جاي گرفتن قالده آن که شروع نمودید در بر افروختن شعله هاي فتنه 

و برانگیختن هیزم هاي آن و نداي شیطان مکار را اجابت کردید و شروع به 
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خاموش کردن انوار دیني روشــن و بي اعتنایي به ســنت هاي پیامبر برگزیده 

نمودیــد. به ظاهر طرفــداري از دین مي کنید درحالي که در باطن به نفع خود 

عمــل مي کنید و نســبت به اهل بیــت و فرزندانش با حیلــه و نیرنگ رفتار 

مي کنید...« )ابن طیفور، 1987م: صص29 ـ 23(.

حق خواهي حضرت زهرا3 و طلب فدک و ارث پدر فقط براي زندگي 

خود نبود، زیرا که رســول اهلل6 به او فرمــوده بود که او قبل از دیگران به 

آن حضرت مي پیوندد. پس فاطمه3 ارث را براي چه مي خواســت؟ او که 

به کم خوردن و سادگي عادت کرده بود و براي رضاي خدا روزه مي گرفت و 

افطارش را به فقیر و مسکین و اسیر مي داد. او این سرمایه را براي حمایت از 

والیت امام علي 7 و اوالدش، براي سیاست صحیح و الهي مي خواست.

1 ـ 2( گريه سياسي

پــس از رحلت رســول اهلل6 که با اطاعت نکــردن از آن حضرت در 

آخریــن دقایــق حیات مبارکش همراه بود و با برپایي ســقیفه و غصب حق 

خالفــت علي بن ابي طالب7؛ زهراي اطهر3 شــب و روز گریه مي کرد و 

هر روز با دو فرزندش ـ حســن و حسین ـ  که تعدادي از زنان مسلمانان به 

دنبال ایشان بودند. به بقیع مي رفت و براي غم از دست دادن رسول اهلل6 

گریه مي  کرد. به نظر مي رســد گریه فاطمه3 فقط براي غم از دســت دادن 

پدر نبود، بلکه به جهت فقدان رسول خدا6 و مسیر انحرافي که جماعت 

در سقیفه انتخاب کردند بود؛ لذا ادامه حرکت او سبب افزایش طرفدارانش 

و اوج گرفتن فقدان وجود مبارک رســول خدا 6 مي شد. این موارد براي 
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حکمرانــي خلیفه غاصب خطرناک بود؛ لذا مانع گریه کردن آن بانوي گرامي س

شدند. لذا با ارائه حدیث: »ان المیت لیعذب ببکاء الحي« مانع گریه کردن آن 

بانوي گرامي شــدند. باید گفت که رسول خدا 6 هرگز مانع گریه کردن بر 

میت نشدند و شواهد تاریخي نشان مي دهد که آن حضرت یکبار در شهادت 

»حمزه« و بار دیگر درغم از دســت دادن »عثمان بن مظعون« گریست و به 

گریــه کردن توصیه فرمود. خود آن بزرگوار در غم از دســت دادن فرزندش 

»ابراهیم« نیز گریست.

بنابراین نیروي حاکم بر جامعه مانع گریســتن فاطمه3 شد. درحالي که 

این گریه یک حرکت سیاسي براي متوجه کردن مردم به وقایع رخ داده بود.

3( حرکت هاي سیاسي همسران پیامبر6

در قضیه حدیبیه، هنگامي که رسول اهلل6 از مسئله حدیبیه فارغ شدند، به 

اصحاب فرمودند: برخیزید و شتر نحر کنید و سر بتراشید. راوي گوید: کسي 

اطاعــت نکرد و انجام نداد و حضرت ســه بار تکــرار کردند، لکن هیچ  کس 

برنخواست. رسول خدا6 نزد ام ســلمه رفتند و نظر او را درباره چگونگي 

شرایط موجود پرسیدند، پیشنهاد او مؤثر افتاد و امور رسول اهلل 6 انجام شد 

)ر.ک. طبري، بي تا: ج1، ص636؛ کحاله، 1404ق: ج5، ص222(. این مشورت نشانگر مؤثر 

بودن رأي ام سلمه در امور سیاسي است. این بانوي گرامي در غزوه »خیبر« 

فتح مکه، حصارئ الطائف، » غزوه هوازن«، »ثقیف« و باالخره در حجئ الوداع 

و بدنبال آن در واقعه تاریخي غدیرخم و مسئله بیعت با امیرالمؤمنین، همراه 

رسول خدا 6 بود.
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پیامبر گرامي اســالم6 که پیوســته غم اســالم و مســلمین را به جان 

خریدار بود، در آخرین ســاعات از عمر مبارکش وســیله نوشتن مي طلبد تا 

آنچه را براي حفظ امت اسالم الزم مي داند براي آنها بنویسد و آنان را براي 

همیشه از ضاللت و گمراهي بدور سازد، لکن اطرافیان و در رأس آنها عمر 

جوســازي مي کند و مانع آوردن ابزار نوشــتن مي شوند. درحالي که همسران 

پیامبــر6 از پس پرده مي گویند: آنچه را رســول اهلل6 خواســته فراهم 

آورید )ر.ک. کاتب واقدي، بي تا: ج2، ص243؛ بخاري، بي تا: ج4، ص7؛ ابوریه، بي تا: ص52(.

این جریان شاهد بر التزام زمان به اطاعت از رسول اهلل6 رهبر جامعه 

و اعتراض آنها به اولین انحراف سیاسي است.

همســران پیامبــر6 که ســال ها شــاهد زحمــات و غمخواري هاي 

رسول خدا6 بودند مي دانستند که خواسته آن حضرت به نفع مردم است، 

به همین ســبب تأکید در اطاعت آن حضرت داشــتند. »ام ســلمه« همســر 

پیامبــر اعظم 6 از شــاهدین آخرین لحظات حیات رســول اهلل 6 بود 

)طبــري،  بي تــا: ج2، ص98(. وي پس از رحلت آن حضــرت همچنان در بیعتش 

با رســول خدا6 پا بر جا ماند و یاري دهنده وصي پیامبر6 و دشمن و 

ستیزه جویان آن حضرت بود و خط سیاسي اش تغییر نکرد، ام سلمه بر حق 

بودن زهرا 3 در قضیه فدک را گواهي داد و به ســبب این شهادت، ابوبکر 

و عمر یک سال خرجي او را قطع کردند )ر.ک. محالتي، بي تا: ج2، ص294، 25(. این 

بانوي گرامي در دوران خالفت چهار خلیفه پس از رسول اهلل6 به مناسبت 

وقایع سیاسي، بارها احادیثي از پیامبر6 نقل کرد تا گمراهان و مشتبهان را 
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هدایت و رهبري کند. ام سلمه و »میمونه« از همسران پیامبر6 هستند که س

خالفت اولي و دومي را نپذیرفتند و با بیان احادیث پیامبر اکرم 6 دیگران 

را به حمایت از علي بن ابیطالب7 مي خواندند.

ام سلمه براي نصیحت عثمان و اصالح سیاست به او گفت:  »اي فرزند! 

چیســت که مي بینم رعیت تو از تو گریزان شــده  اند و از جناح و حزب تو 

روگردان شــده اند. راهي را که پیامبر دوســت مي داشت درنگذر« وي  براي 

حمایــت از امام علي  7 »ابو ایوب انصاري« را تحریض به رفتن بســوي 

علي7 کرد )ر.ک. طبري، بي تا: ج2، ص534(. همچنین فرزند خویش عمر را توصیه 

کرد که پیرو راه علي 7 باشد و خود همواره حامي و طرفدار فرزندان امام 

علي، امام حسن و امام حسین 8 بود )ر.ک. عاملي، 1415ق: ج5، ص249(. ام سلمه 

به سبب وفاداري، صداقت، راستي و ایمانش به رسول اهلل 6، از اسراري 

سیاسي توسط آن حضرت آگاه شده بود و به همین دالیل پس از رحلت آن 

بزرگوار خالفت ناحق و ســلطه معاویه بر مســلمانان، پسر »ابن اوطائ…« 

والي مدینه شــد؛ هیچ یک از مردان بني سلمه با او بیعت نکردند تا جابر نزد 

ام ســلمه مي رود و درباره بیعت با معاویه با وي مشــورت مي کند. ام ســلمه 

مي گوید: »مي دانم که بیعت ضاللت اســت، لکن دراین شرایط چاره اي جز 

بیعت نداري« )طبري، بي تا: ج3، ص72؛ کحاله، 1404ق: ج5، ص226(.

ام ســلمه براي بازداشتن عایشــه از جنگ با امیرالمؤمنین7 او را بسیار 

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

شرح ابن ابي الحدید کلمات بلیغ او را آورده است. )ر.ک. ابن ابي الحدید، 1383ق: ج2، 
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صص80ـ  77(. ام سلمه چون از نصیحت و احتجاج با عایشه فایده اي ندید، ناچار 

از مکه نامه  اي به امیرالمؤمنین7 نوشــت و آن را به پسرش عمر داد و گفت: 

»این مکتوب را هرچه سریع تر به دست امیرالمؤمنین7 برسان و مالزم راکب 

او باش و هرچه گوید فرمانبردار باش. ام سلمه آنچه را بین او و عایشه گذشته 

بود در آن نامه نوشته و عرض کرده بود:  اي امیرالمؤمنین! اگر رسول خدا6 

ما را به لزوم بیعت فرمان نداده بود، من مالزم راکب شما مي شدم، اکنون فرزند 

خود را فرستادم تا امر شما را اطاعت نماید )ر.ک. کحاله، 1404ق: ج5، صص226ـ  224؛ 

محالتي، بي تا: ج2، ص301(. آنگاه معاویه امر کرد که در منبر مـساجد، علي7 را لعن 

کنند؛ ام سلمه به معاویه نوشت: تو با امرت خدا و رسولش را بر منبرهایتان لعن 

مي کنید، من شهادت مي دهم که دوستدار او، خدا و رسول هستند. لکن به گفته 

ام سلمه توجهي نشد )ر.ک. کحاله، 1404ق: ج5، ص226(.

4( حرکت هاي سیاسي زنان صحابي

»اســماء بنت عمیــس« از بزرگان زنان صحابي پیامبر اکرم6 و همســر 

ابوبکر بود که پس از فوت همسرش با علي بن ابیطالب7 ازدواج کرد. او در حق 

حضرت زهرا3 با شــهامت کامل بر فدک شهادت داد و حدیث جعلي خلیفه 

» نحن معاشر االنبیاء النورث، ما ترکناه صدقه« را رد کرد )ر.ک. مجلسي، 1403ق: ج43، 

ص182(. وي با شهادت خویش حرکت سیاسي صادقانه اي انجام داد؛ لکن ابوبکر 

شهادتش را نپذیرفت. بیان حدیث غدیر و تکرار آن، فعالیت سیاسي دیگري از 

اســماء اســت که خالفت بالفصل علي7 را گواهي مي داد، اسماء اتفاق شوم 

جمعي را در خانه ابوبکر پس از واقعه حجئ الوداع گزارش کرده و گفته اســت 
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که آنها اجماع کردند که مخالف فرمایش رسول اهلل6 حرکت کنند )همان،  ج28، س

ص102(. وي از شــهود لحظات آخر حیات رســول خدا 6 بود و وصیت آن 

حضرت را شــنید )طبــري، بي تا: ج2، ص98(. »اروي بنــت حارث« از اصحاب 

رســول اهلل6 و امام علي7 درحالي که پیرزني بود بر معاویه پس از آنکه 

با نیرنگ بخالفت رســیده بود وارد شــد و او را به جهت خالفت ناحقي که 

غصب کرده بود اســتیضاح کرد و آبروي خلیفه را در برابر درباریان بریخت 

تا جایي که عمروعــاص طاقت نیاورد و با اهانت »اروي« را مخاطب قرار 

داد )ر.ک. ابــن طیفور، 1987م: ص43(. در آن مجلس مردان سیاســي چون معاویه، 

عمروعاص و مروان به ســبب روش هاي غلط و ناحقشــان مــورد انتقاد و 

افتضاح زني چون اروي واقع شدند.

از دیگــر زنان پیرو حق و سیاســت راســتین »ام اخیر بارقیــه«، »دارمیه 

حجونیه« و »سوده بنت عماره« است که عدالت، جوانمردي، پیروي از حق، 

محبت و والي علي7 چنان درایمان قوي ایشان رسوخ کرده بود که در دربار 

معاویه بن ابي سفیان با شهامت، کالم حق را ادا کرده و به بیان خصایص و رفتارو 

کردار امیرالمؤمنین علي7 پرداختند تا جایي که معاویه و درباریان را به تعجب 

واداشته و باکي از کشته شدن به دست فردي چون معاویه نداشتند.

»ام اخیر« دختر »حّریش بن سراقه بارقیه« که از تابعین رسول خدا6 

و اصحاب علي بن ابیطالب علي7 در بارگاه معاویه لغزش ها و گمراهي هاي 

او را متذکر شــد و گفت: علي طبق ســنت هاي راستین پیامبر6 عمل کرد 

و براي کســب لذت ها از راه راســت منحرف نمي شد؛ اوست دو شّقه کننده 
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بدن ها و شــکننده بت ها؛ آنگاه که نماز گزارد مردم مشــرک بودند، پیامبر7 

را اطاعت کرد درحالي که دیگران روي گرداندند. شجاعت ها و شهامت هاي 

علي 7 در بدر، احد، خیبر و هوازن را یادآور شد تا جایي که معاویه گفت: 

به خدا قسم اگر ترا بکشم بر من حرجي نیست، ام الخیر با شهامت به خلیفه 

گفت: به خدا سوگند که بدم نمي آید که به دست مرد شقي اي چون تو کشته 

شوم )ر.ک. ابن طیفور، 1987م: صص58 ـ 55؛ ابن عبدربه، 1404ق: ج1، ص354(.

ام الخیــر در جنگ صفین شــرکت کرد درحالي که تازیانه هاي در دســت 

داشــت و مانند شیر نعره مي کشید و جنگاوران را به جنگ ترغیب مي کرد و 

مي گفت: اي مردم بترســید از ساعت قیامت که امري است عظیم؛ به درستي 

که خداوند حق را براي شما واضح گردانیده و دلیل و برهان را آشکار کرده 

و راه را روشــن نموده و علم را بلند گردانیده و شــما را در کوري و تاریکي 

نگذاشته، خدا شما را رحمت کند به کجا مي خواهید بروید؟ از امیرالمؤمنین 

فرار مي کنید یا از جنگ؟ از اســالم روي گردانیده اید یا از حق برگشــته اید؟ 

این بانوي با شهامت در مکتب امام علي 7 آموخته بود که باید از حق دفاع 

کند و از چیزي نهراسد )همان(.

»دارمیه حجونیه« زني سیاه پوست، با فضیلت و فصاحت از قبیله »بني 

کنانه« که سیرتي سفید داشت و از طرفداران اصحاب علي بود، در خالفت 

معاویه زنده بود و در شهر حجون مکه زندگي مي کرد )همان، صص58ـ   55(. وي 

رفتــار و کردار امیرالمؤمنین علي7 را این چنین توصیف مي کرد: »علي را 

دوســت دارم به سبب عدلش نسبت به رعیت و اینکه بیت  المال را مساوي 
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قسمت مي کرد. تو را دشمن مي دارم، زیرا با علي قتال کردي در امري که او س

بر تو برتر بود و چیزي را طلب کردي که حقي در آن نداشتي. علي را دوست 

دارم چون رسول خدا6 عقد والیت او را بست. او دوستدار مساکین بود و 

اهل علم را بزرگ مي شمرد. تو را دشمن مي دارم،  زیرا خون مردم را به ناحق 

ریختي و به جور و ستم قضاوت کردي واز روي هوا و هوس حکم مي کني 

معاویه براي تحقیر وي مجددًا کلمات خوارکننده اي نثارش کرد و دارمیه نیز 

به او پاسخ داد )ر.ک. ابوریه، بي تا:  ج1، صص355 ـ 354(.

»ســوده« دختر »عمارئ بن اشتر همداني«، زني با صراحت لهجه، بانویي 

شــجاع و فصیح و بلیغ که در گفتــار ممتاز بود، در مجلس معاویه نیکي هاي 

علي بن ابي طالــب7 را به رخ او کشــید. )ر.ک. همــان، ص344(. نمونه دیگر از 

زناني که در برابر سیاست حاکم، موقعیت خویش را اعالم کرد »جروه« بود، 

زني مسلمان و فاضل، هنگامیکه معاویه او را به دربارش احضار کرد، وي با 

شجاعت تمام از ظلم معاویه شکایت کرد و در برابر سیاست هاي غلط خلیفه 

زبان به اعتراض گشود )ر.ک. امین، 1403ق: ج4، ص70(.

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

کرد و به آنها هشدار داد که معاویه الیق امارت بر مؤمنان نیست. جاسوسان 

بني امیه سخنان او را به معاویه گزارش دادند و اینکه او قصد دارد در مدینه 

نیز ســخنراني کند، معاویه براي رضایت او دســتور داد تا مجلس باشکوهي 

براي او ترتیب دهند و جایگاه مناسبي براي غانمه فراهم کنند. هنگام ورود 

غانمه به مدینه، از او استقبال گرمي کردند. او نه تنها شیفته پذیرایي آنها نشد، 
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بلکه به معاویه سالم نکرد و در جواب سالم او گفت: »سالم بر مؤمنان و ذلت 

وخواري بر کافران« و شروع به بیان فضایح بني امیه و فضایل بني هاشم کرد، 

چنان با شجاعت سخن گفت که معاویه براي ساکت کردنش، قسم خورد، که 

دیگر به علي بن ابیطالب7 دشنام ندهد )ر.ک. محالتي، بي تا: ج4، ص389(.

بانوي دیگري را که مي تــوان از درون گزارش هاي تاریخي معرفي کرد، 

»اسماء دختر ابوبکر« خلیفه اول است که در حرکت سیاسي خواهر عایشه، 

موافق او نبود. اســماء پس از قتل فرزندش »عبداهلل بن زبیر« بدست حجاج، 

بدون ترس از وي با او به سختي روبرو شد و با ذکر حدیثي از رسول اهلل6 

او را هالک کننده و خراب کننده خطاب کرد. 

5( حرکت هاي سیاسي حضرت زينب3 و بانوان کربال

حضرت زینب 3 پس از مادر بزرگوار خود الگو و اســوه براي همه زن ها و 

مردها در حرکت و قیام به دنبال امام و رهبر خود بود. آنگاه که امام حسین 7 براي 

مقابله با یزید و ابن زیاد، مناسک حج را ناتمام رها فرمود و رهسپار سرزمین عراق 

گردید؛ زینب3 نیز اعمال حج را به پایان نرسانده به همراه امام و رهبر خویش 

عازم عراق شــد با آنکه مي دانست، سرنوشتي ســخت و دردآور در انتظارشان 

اســت. آن علیا مخدره همواره در طول سفر و روزهاي سخت اقامت در کربال 

همگام و همراه برادر بزرگوارش بود. وي از زمان طفولیت شــاهد رنج و ظلم 

وارده بر مادرش زهراي اطهر و غصب حق والیت پدرش علي بن ابي طالب7 و 

خدعه ها و ظلم هاي دستگاه حاکم بر برادرش امام حسن7 و مصیبت عظماي 

کربال و بي حرمتي ها و تعرض ها به ســاحت خاندان رسالت بود، پس از واقعه 
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کربال و اســیر شــدن در دربار ابن زیاد و یزید که داراي بیشترین قدرت و زور س

دوران بودند و کسي در برابر آنها جرأت سخن گفتن نداشت، علي رغم مصیبت

هاي شــدید وارد شــده بر آن حضرت که هر فرد ســالم را به فراموشي و بهت 

وامي دارد، بسیار هشیارانه، عالمانه، با فصاحت و شجاعت بود که همگان را به 

تعجت انداخت. او در کالمش عالوه بر یادآوري حق برادر، پدر و جدش، چنان 

ســخن گفت تا دل هاي خفته را تکاني دهد و از خواب غفلت بیدار کند تا در 

آینده جنبش هاي مفید سیاسي بپاخیزد. درحال اسارت بدست ظالمان، چنان آنان 

را مفتضح کرد که ابن زیاد و یزید قصد کشتن آن حضرت را کردند. زینب 3 

همچون پدرش امیرالمؤمنین چنان با فصاحت و بالغت سخنراني فرمود که پس 

از ســخنراني آن حضرت دربار به لرزه درآمد. آن حضرت3 در برابر ابن زیاد 

به حمایت از پیشــوا و رهبرش، چنین فرمود: »اي پسر زیاد واي بر تو تا کي با 

لباس نخوت و گمراهي به سوي ما مي تازي اگر برادرم طلب خالفت بنماید هر 

آینه جاي تعجب نباشد. چه آنکه میراث جد و پدر خود را خواسته، سزاوارتر به 

منصب خالفت است از تو...« )ر.ک. همان، ج3، ص142(.

زینب3 در بارگاه یزید چنان ســخنراني فرمود که درباریان و شــامیان به 

سرافکندگي و پشیماني افتادند و یزید با تمام قدرت و ترسي که در دل اطرافیان 

داشــت، در سراســر گفتار آن حضرت، گوش بود. آن بزرگ بانوي آل رسول در 

ضمن سخنان خویش چنین فرمود: اي پسر اسیري  که بر او منت گذاشته او را 

رهایش کردند. زنان و کنیزان خود را در پس پرده جاي مي دهي و ... پرده نشینان 

رسول خدا را بي پرده با صورت هاي بدون نقاب به شهرها و بیابان ها مي گرداني... 
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. همانا نتیجه کفر و اوالد زنا جز این نکند و احقاد بدریه و احدیه مانند دیگ در 

سینه آنها جوش مي زند، چون صوت سوسمار که در جایي بپیچد در غلیان است 

براي کشته هاي بدر و احد این افعال از این جماعت اقتضاي خبث آنهاست...

یزید، قطع نکردي مگر پوست خود را، نه بریدي مگر گوشت خود را، هر 

آینه بزودي مالقات کني البته جدم رســول خدا را با آن بارهاي گران از وزر 

و وبــال از ریختن خون هاي ذریه رســول و هتک حرمت پاره هاي تن بتول 

هنگامي که خداوند متعال آن جماعت پراکنده را جمع آوري فرماید و حقوق 

ایشــان را اخذ نماید از ظالمان و دشــمنان ایشان و از همه آنها انتقام شدید 

بکشد و آنها را معذب نماید )ر.ک. ابن طیفور، 1987م: ص32(.

آن حضرت در مجلس دیگر فرمود: اي یزید آیا در کشتن از خدا نترسیدي 

و این کار تو را کافي نشد تا جایي که بانوان حرم رسول خدا6 را از عراق 

به طرف شام کوچ دادي و درهتک حرمت ایشان چیزي فرو نگذاشتي و ما را 

به مجلس خود کشاندي و مانند کنیزان بر شتران بي جهاز سوار کردي و شهر 

به شــهر گرداندي. پس از سخنان زینب3، ام کلثوم3 خواهر آن حضرت 

در حمایت از امام و رهبرش و رسواکردن، حکومت ظلم، خطاب به ابن زیاد 

گفت: اي پسر زیاد اگر تو به قتل حسین چشمت روشن گردید هر آینه چشم 

رسول خدا به دیدار او خرسند مي شد و او را مي بوسید و در آغوش مي کشید، 

پس در قیامت چگونه به رســول خدا پاسخ مي دهي! در دروازه شام که شمر 

مشغول مباهات به عمل خود بود. ام کلثوم3 خطاب به او گفت:  اي ملعون 

پسر ملعون! خاک بر دهانت باد. لعنت خدا بر ظالمان و بر یزید ملعون، پسر 
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ملعون فخر مي کني که به قتل رساندي کسي را که جبرئیل براي او در گهواره س

الالیي مي گفت. آیا افتخار تو این اســت که کســي را کشتي که جدش خاتم 

پیامبران بود و پدرش نابود کننده مشرکین...

دیگر از حرکت هاي سیاســي بانــوان کربال، اقدام »ســکینه« دختر امام 

حســین7 بود، در ســال هاي پس از واقعه کربال کــه وي در مدینه زندگي 

مي کــرد، خالدبن عبدالملــک حاکم مدینه در روز جمعه باالي منبر به ســب 

امیرالمؤمنین مشــغول  شد، هنگامي  که خبر به سکینه  رسید، خود را به آنجا 

 رســاند و در مقابل خالد  ایســتاد و با همراهان خود او را سب  کرد. خالد که 

جرأت توهین به آن بانو را نداشت به مردم فرمان مي داد تا همراهان آن بانو 

را آزار دهند )ر.ک. محالتي، بی تا:  ج3، ص261(.

»فاطمه« دختر امام حسین7 از جمله زناني است که همراه پدر بزرگوارش 

در حرکت علیه ظلم و دســتگاه غاصبه خالفت، شرکت داشت و پس از واقعه 

کربــال در کوفــه خطاب به مردمي  کــه حمایت از حق را رها کــرده و طرفدار 

حکومت ظلم و غاصب شده بودند، چنین فرمود: اي اهل کوفه! اي اهل غدر و 

خدعه! خداي عزوجل ما اهل بیت را به شما مبتال ساخت و ما را وسیله امتحان 

شما قرار داد. ما را به این آزمایش ستود و فهم و علم خود را نزد ما به ودیعت 

گذاشت. مائیم ظرف علم و گنجینه فهم و حکمت او... به ما فضیلت داد و شما ما 

را تکذیب و تکفیر نمودید و ریختن خون ما را حالل شمردید و غارت اموال ما 

را مباح دانستید... چند خون از حضرت رسول6 نزد شماست؟ بسا حیله ها که 

با برادر و وصي او علي بن ابیطالب 7 کرده اید ... )ر.ک. همان،  ج3، صص288ـ  287(.
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6( حرکت هاي منفي سیاسي زنان

شرکت در مسائل سیاسي ممکن است صحیح یا غیرصحیح باشد، مشارکت سیاسي 

در راه حق یا غیرحق، مطلب قابل تأملي است که بینش صحیح و درک درست مي طلبد.

آنگاه که رســول اهلل6 در بستر بیماري بودند و دستور فرمودند که مردم 

نماز جماعت را بخوانند، عایشه پدرش را براي این نماز به مسجد فرستاد و 

مردم نماز را به امامت او به پا داشتند درحالي که پیش از آن پیامبر6 مکرر 

تأکید فرمود که برخي از مهاجرین از جمله ابوبکر به لشــکر اسامه بپیوندند و 

بدین ترتیب در زمان برپایي نماز باید کیلومترها از مدینه فاصله گرفته بودند. 

رســول خدا6 حتي یک بار با حال بیماري به مسجد رفتند و آنان را که از 

رفتن تخلف مي کردند، سرزنش فرمودند )ر.ک. طبري، بي تا: ج2، ص429؛ ابن ابي الحدید، 

1383ق: ج9، صص198ـ  197(. لکن مي بینیم که در امر جانشــیني رســول خدا6 

عایشه دخالت مي کند و پدرش را براي این امر برمي گیزنند.

در قضیــه غصب فدک که رســول اهلل6 آن را به زهــرا3 هدیه کرده 

بود، نیز »اوس بن حدثان« گوید: عایشــه و حفصه حضور یافتند و شهادت 

دادنــد که پیامبر6 فرمود: »ما انبیاء آنچه که باقي مي گذاریم براي کســي 

ارث نیســت« )ر.ک. ابــن ابي الحدیــد، 1383 ق:  ج4، ص101(. »مالک بن اوس« هم 

مي گوید: شنیدم که عایشه گفت: همسران پیامبر عثمان را نزد ابوبکر فرستادند 

و سهم االرثشــان از رسول اهلل6 را طلب کردند؛ من گفتم: آیا نمي دانید که 

پیامبر فرمود: »النــورث ما ترکناه صدقه انما یأکل آل محمد من هذا المال« 

)ر.ک. عاملي، 1415ق: ج8، ص227؛ ابن ابي الحدید، 1383ق:  ج16، ص223(.
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»ســوده بنت زمعه« که همســر رســول خدا6 بود، هنگامي که دید که س

اسراي بدر را آورده اند و دست هاي »سهیل بن عمر« را با ریسمان به گردنش 

بسته اند، مشرکین را علیه آن حضرت و مسلمانان تحریک کرد، با این عمل وي، 

رســول اهلل6 کسي را مي فرســتند تا او را از جانب آن حضرت طالق دهد. 

لکن ســوده از اشتباه خود شرمنده شــده و پوزش مي طلبد و حتي براي باقي 

ماندن به همسري رسول خدا سهم خویش از هم نشیني آن حضرت را به عایشه 

بخشید تا پیامبر از طالق او منصرف شوند )ر.ک. ابن کثیر، بي تا: ج3، ص307(.

پس از قتل عثمان، علي رغم آیه صریح قرآن که زنان پیامبر باید مالزم خانه 

باشند و حضور سیاسي اجتماعي چشمگیر نداشته باشند؛ عایشه دختر ابوبکر 

که لقب ام المؤمنین را نیز داشــت ازموقعیت خود و احترامي که خلیفه اول و 

دوم به او مي گذاشتند سوءاستفاده کرد و به بهانه خونخواهي عثمان، علیه خلیفه 

وقت علي بن ابیطالب7 که مردم با آن حضرت بیعت کرده بودند، برآشفت و 

با تحریک احساسات مردم، لشکر انبوهي فراهم ساخت و جنگي را به پا کرد 

که بقول طبري بیش از شش هزار مسلمان کشته شدند. از دیگر مشارکت هاي 

سیاسي غیرصحیح زنان، مي توان فعالیت »قطام« را نام برد؛ دختري از خوارج که 

خانواده اش از فعاالن سیاسي بر علیه حکومت علي7 بودند و پدر و برادرش 

در نهروان کشته شده بودند، او مهریه خود را قتل امام7 خلیفه مسلمین، حاکم 

و رهبر جامعه و مقداري پول قرار داد و ابن ملجم را بر ترور آن حضرت مصمم 

ساخت )ر.ک. مسعودي، 1985م: ج2، ص423(. »جعده« دختر »اشعث بن قیس« همسر 

امام حسن7، وعده معاویه براي همسري یزید را پذیرفت. او که در خانواده اي 
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سیاستمدار تربیت یافته بود، آن حضرت را مسموم کرد )ر.ک. مجلسي، 1403ق: ج44، 

ص154(. تا راه حکومت و سیاست معاویه را هموار سازد.

7( نتیجه

بنابراین زنان مسلمان از آغاز گرویدن به دین اسالم و رها کردن شرک و 

بت پرستي علي رغم دیدگاه هاي آن روز نسبت به زن و محدودیت هاي فراوان 

و زنده به گور کردن دختران، در مسائل سیاسي مشارکت داشته و در بسیاري 

از آن فعالیت ها حضورشان مثبت بوده است گرچه مشارکت هاي منفي را نیز 

گزارش کردیم. در هر حرکت و مشــارکت باید رضاي خدا و حق را در نظر 

گرفت تا فعالیتي مثبت انجام داد و رستگار شد. 

منابع
× قرآن کریم

× ـــــــــــ نهج البالغه )1371(، )ترجمه سیدجعفر شهیدي(، چ سوم، تهران.
×ابن ابــي الحدید، عبدالحمیدبن هبه اهلل )1383ق(، شــرح نهج البالغه، )تحقیق 

    محمد ابوالفضل ابراهیم(، چ دوم، بیروت: داراحیاء الکتب العربیه.

ــدالغابئ في معرفئ الصحابئ، بي جا:  ×ابــن اثیر، علي بن محمد جزري )بي تا(، اس
احمد ابراهیم البنا.

×ابن سعد، کاتب واقدي، محمدبن سعد )بي تا(، الطبقات الکبري، بیروت: دار صادر.
×ابن  طیفور، احمد بن ابي طاهر )1987م(، بالغات النساء، بیروت: الحداثه للطباعئ.

×ابن عبدربه، احمد بن محمد، )1404(، العقد الفرید، )تحقیق مفید محمد قمیحه(، 
    بیروت: دارالکتب العلمیه.



224

فصلنامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان 

13
88

ن  
تا

س
زم

  /
 4

6 
ره

ما
ش

 / 
هم

زد
وا

 د
ال

×ابن قتیبه دینوري، عبداهلل بن مســلم، )1322ق(، االمامئ و السیاسئ، )تصحیح و س
    شرح محمد محمود الراقعي(، مصر: مطبعئ النیل.

×ابن کثیر، اسماعیل بن کثیر، قرشي دمشقي، )بي تا(، البدایه النهایه، )تحقیق احمد 
    ابوملحم و دیگران(، بیروت: دارالکتب العلمیه.

×ابو ریه، محمود )بي تا(، اضواء علي السنئ المحمدیه، چ سوم، قم: دارالکتب العلمیه
ــیعه، )تحقیق حســن امیــن(، بیروت:  ×امین، سیدمحســن )1403ق(، اعیان الش

    دارالتعارف للمطبوعات.

×بخاري، محمد بن اسماعیل )بي تا(، صحیح بخاري، بي جا: دارالمعرفه.
×جعفریان، رســول )1383(، تاریخ سیاسي اسالم سیره رسول خدا6، چ سوم، 

    قم: انتشارات دلیل ما.

×طبري، محمد بن جریر )بي تا(، تاریخ طبري، بیروت: موسسه االعلمي.
×عاملي، سیدجعفر مرتضي )1415ق(، الصحیح من سیره النبي، چ چهارم،  بیروت: 

     دارالهدي، دارالسیره.

×غروي نائیني، نهله، )1375(، محدثات الشیعه، تهران: مرکز نشر دانشگاه تربیت 
    مدرس.

×مجلسي، محمد باقر )1403ق(، بحاراالنوار، چ دوم، بیروت: موسسه الوفاء.
ــمند شیعه،  ــریعه در ترجمه بانوان دانش ×محالتي، ذبیح اهلل )بي تا(، ریاحین الش

    ایران: دارالکتب االسالمیه.

×مســعودي، علي بن حســین )1985م(، مروج الذهب و معادن الجوهر، چ دوم، 
    مصر: مکتبه السعاده

×مکارم شیرازي، ناصر )بي تا(، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب االسالمیه.
ــاء في عالم العرب و االسالم، چ پنجم،  ×کحاله، عمررضا )1404ق(، اعالم النس

    بیروت: موسسه الرساله.


