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  مقدمه

  مناسـب  ىالگـوي ،هـايش بـوده، كنش» اسـوه حسـنه«رو كـه  از آن 9مپيامبر گرامـى اسـال

  تـرين موضـوعات  تعامـل آن حضـرت بـا زنـان از مهـم. باشـد هـای گونـاگون مى در عرصه

  ايــن بررســى از . رســد بــه نظــر مىهــا ضــروری  تحليــل آنكــه تــاريخى و اجتمــاعى اســت 

  از زمـان و تفـاوت چند جهت حائز اهميت اسـت؛ عـدم رعايـت حقـوق زنـان در آن برهـه 

ــان، رعايــت اعتــدال و پرهيــز از افــراط و تفــريط در زمينــه حضــور  ــا آن   تعامــل حضــرت ب

 زنـان و مـردان،متفـاوت هـای  توجه به كنش، 9توسط پيامبر های زنان فعاليت اجتماعى و

   9خـدا يعنى تحكـيم بنيـان خـانواده در تعـامالت رسـول ؛دادن به نقش اصلى زنان اهميت

  .با آنان

سياسى زنـان  - های تاريخى مربوط به حضور اجتماعى ندگى و كاستى در گزارشپراك

ها عـالوه بـر سـختى، از  ، تنظيم و تحليل اين گزارشآوری شود كه جمع در مدينه سبب مى

در اين مقاله سـعى شـده رخـدادهای مـورد نظـر در سـطوح . باشداهميت خاصى برخوردار 

تفسـير و تبيـين  هـا ی موجـود در آنهـا كنش خرد، ميانه و كالن توصـيف و تحليـل شـده و

شـود، در ايـن مقالـه بـه  جا كه حضور اجتماعى زنان دامنه وسيعى را شـامل مى از آن. گردد

شده تالش . ديگری دنبال خواهد شد ههای ديگر در مقال پرداخته شده و جلوهآنان برخى از 

بـا  9تعـامالت پيـامبر و چگونگى های حضور اجتماعى زنان در مدينه گزارشبا تحليل تا 

در برخى موارد به تاثير تعامالت . گردداستخراج و تبيين ، اصول حاكم بر اين تعامالت آنها

همچنـين . و زنان مدينه بر ديگر نهادهای اجتماعى نيز اشاره شـده اسـت 9اجتماعى پيامبر

ی هـا نشكهای اساسى  بدين دليل كه حكومت اسالمى در شهر مدينه بنيان نهاده شد و بنياد

. قرار داده شد» مدينة النبى«مسلمانان در مدينه شكل گرفت، محدوده اين تحقيق  1اجتماعى

بودنـد، از موضـوع  9الزم به ذكر است زنانى كه از اقوام و خويشاوندان نسبى رسول خدا

  .بحث اين مقاله خارج است

  است؟ با حضور اجتماعى زنان در مدينه چگونه بوده 9تعامل پيامبر: سوال اصلى

                                                           
1. Social Action. 



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   118

  چارچوب مفاهيم

رد يـا كـالن انجـام كنشگران كـه در سـطح ُخـميان عملى است دو سويه  ؛1تعامل اجتماعى

گيـرد و  صـورت مى یبدين معنا كه عملى از سوی يكى از كنشگران نسبت به ديگر ؛گيرد

  .)366ـ365: 1370سאروخאنی، (آيد  او نيز متقابال درصدد پاسخ به آن عمل برمى

جمعى از اعضـای جامعـه يـا يـك اجتمـاع اسـت كـه از منـابع كميـاب  اقشار اجتماعى؛

. شوند مند مى به صورت تقريبا برابر و مشابه بهره ...)مانند ثروت، قدرت، احترام و( اجتماعى

  .)210: 1370؛ بאتومور، 220ـ219: 1378אچ ترنر، (ها  كرده مانند زنان يا تحصيل

  :توان اشاره کرد میدر رابطه با پیشینه بحث به دو دسته آثار 
سـيری : ماننـد. و سيره نبوی وجود دارد 9آثاری كه در مورد سيره اجتماعى پيامبر -1

 :بيت مصطفى دلشاد، درآمدی بر سيره اهلدر سيره نبوی از شهيد مطهری، سيره نبوی از 

  .المحمدی از حسين عبد

زن در چشـم  بكتـا: ماننـد. و زنـان اسـت 9كتب و مقاالتى كه در رابطه با پيـامبر -2
گسـتره مشـاركت زنـان در تـاريخ «و مقاله  زن، دین، سیاسیكتاب . از ناهيد طيبى 9پیامبر

سـادات  از فاطمـه» 9زنان فعـال عصـر پيـامبر« :همچنين مقاالت. اللهى از زهرا آيت» اسالم

  .از شهال بختياری» 9بيعت زنان با پيامبر«پور، مقاله  باقى

  :وان گفتت مى در نگاهى كلى به اين آثار

بـا زنـان در  9و متمركز بر تعامـل پيـامبراست برخى از آنها سيره عمومى حضرت  -1

  ؛اند برهه زمانى و مكانى مورد بحث اين پژوهش نشده

توجه كـافى بـه يا و تحليل قرار نگرفته مطالعه تعامل اجتماعى حضرت و زنان مورد  -2

  ؛شرايط و بسترهای اجتماعى خاص واقعه نشده است

گزارش های تاريخى است كه البتـه  آوری توصيف و جمع اً رفصِ  ،خى از اين آثاربر -3

  .پژوهشى د نهنكه برخى مقاالت جنبه تبليغى دار آن هم به شكل كامل انجام نگرفته ضمن آن

  و حضور اجتماعى زنان 9پيامبر

 های اساسى رفتـار اجتمـاعى را شـكلبنياد ،های حضور در مدينه در نخستين سال 9پيامبر

                                                           
1. Social interaction. 
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به مدينه بـا حضـور در مراسـم اسـتقبال از  9زنان مدينه در اولين لحظات ورود پيامبر .داد

ضمن شركت در نخستين اجتماع مدنى با تـدبير و زيركـى نقـش اجتمـاعى  9رسول خدا

كـه بنـا بـه نقلـى يكـى از زنـان مدينـه چرا ؛خود را در پيشبرد نهضت اسالمى تثبيت كردنـد

و نخسـتين پايگـاه اسـالم در مدينـه  9محل اقامت پيـامبران عنو بهتوانست منزل خويش را 

  1.)155: 2ج ق،1417طبرسی، ( قرار دهد

  شرايط حضور

ــاريخى نشــان گزارش ــامبر اكــرم هــای ت ــان حضــور 9گر آن اســت كــه در عصــر پي ، زن

های حضـور را بـرای  عرصـه ها و سو زمينه از يك 9پيامبر. اند توجهى در جامعه داشته قابل

نمود تا بـدين  شرايط اين حضور را برای زنان تبيين مى ،كرد و از سوی ديگر مىآنان فراهم 

اسـتفاده پيشـگيری نمايـد و جامعـه بتوانـد از سوءيـا و نادرسـت وسيله از هرگونه برداشـت 

هـا و جامعـه از  های مختلـف بهـره ببـرد و همچنـين خـود آن اجتماعى زنان در زمينه حضور

های  تفكيك اين شرايط و نيز عرصـه .دندر امان بمان های عدم رعايت شرايط حضور آسيب

بر شرايط  9تاكيد پيامبر. حضور سياسى زنان از جمله مباحثى است كه نياز به بررسى دارد

گرفـت و  از جمله مسائلى بود كه گاهى در برخورد با فرد خاصـى صـورت مىزنان حضور 

  . شد ىای بود كه شامل همه زنان م در برخى موارد در قالب خطابه

ما زنان در بيماری «: به اين مسأله است 9بيانگر اهتمام پيامبر ،گزارش فاطمه بنت يمان

 !ای گروه زنان: فرمودو از ايشان عيادت كرديم، حضرت ما را مخاطب قرار داده  9پيامبر

آيا نقره برای زيور شما بسنده نيست؟ همانا هر زنى از شـما كـه زيـور داشـته باشـد و آن را 

راوی ايــن خبــر  ،منصــور. نــامحرم آشــكار ســازد، در مــورد آن عــذاب خواهــد شــدبــرای 

مـن هـم آن بـانوان را ديـده  ،آری: اين جريان را برای مجاهد نقل كـردم، فرمـود: گويد مى

بند و ای درست كرده بـود كـه دسـت يكى از آنان برای آستين بلند خود تكمه و وصله ؛بودم

بيماری  - با توجه به بستر وقوع اين رخداد .)326: 8تא، ج یسعد، ب אبن( »پوشاند انگشترش را مى

استفاده  ،زمانىدوره در اين : توان نتيجه گرفت مى - كه منجر به رحلت ايشان شد 9پيامبر

                                                           
  .155، ص1، جاعالم الوریالطبرسى، . 1
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زنان از زيور آالت بسيار فراگير بوده است و برخى از زنان حدود پوشش و شرايط اسـتفاده 

كــه حضــرت در بســتر بيمــاری و آخــرين  ریبــه طــو ؛كردنــد از زيــورآالت را رعايــت نمى

هميشـه در ميـان مخاطبـان كسـانى . كنـد سـفارش مىبـاره روزهای زندگى به آنان در ايـن 

نمونه آن زنى بود كه ابتكار بـه . بستند مى اند كه به سرعت دستورات حضرت را به كار بوده

  .خرج داده و برای زيورهايش پوشش قرار داد

بـه او ايـن توجـه را داد كـه  9يگـر زنـانى اسـت كـه پيـامبرمعاويه، از دزينب بنت ابو

سـعد،  אبـن(شوی، از عطـر اسـتفاده نكـن  هنگامى كه برای شركت در نماز از منزل خارج مى

زمـانى كـه حضـرت ديدنـد زنـان و مـردان در راه  .)283: 24تـא، ج ؛ אلطبرאنی، بی290: 8تא، ج بی

سـر مـردان راه  پشـتِ  ،ير آمدن بـه مسـجدزنان در مس: مسجد با هم اختالط دارند، فرمودند

ــاره ــا از كن ــد و ي ــد  برون ــتور دادن ــدی دس ــه بع ــد و در مرحل ــور كنن درب ورودی  ؛راه عب

نـار ديـوار عبـور در گـزارش آمـده كـه برخـى زنـان از ك. ای برای زنان قرار دهند جداگانه

؛ 261: 19א، جتـ אلطبرאنـی، بی(شـد  مـى شـان بـه ديـوار كشـيده های كه لباس كردند به طوری مى

در  9هـايى اسـت كـه پيـامبر تفكيك جنسيتى در مساجد از طرح .)297: 3، ج1413 כثیر، אبن

ابتـدا ورود و خـروج مـردان و . اين كار به صورت تدريجى انجام شدالبته  ؛مدينه اجرا كرد

بـرای تأخير ورود زنـان از مـردان، اولـين گـامى بـود كـه . شد زنان به مسجد با هم انجام مى

جداسـازی  ،سپس در مرحلـه بعـد. برداشته شد 9دن به اصول ثابت و مورد نظر پيامبررسي

  .های خاص زنان و مردان انجام شد حريم

آثـار و  ،هـا سـازی حريمن هنگـام نمـاز و در مرحلـه بعـد جداتأخير ورود زنـان از مـردا

ت و سـرعت ای نداشـ اين اقدام هيچ هزينه: كه از جمله اين ؛پيامدهای خوبى به دنبال داشت

چنين باعـث حفـظ نظـم در مسـجد و نمـاز  هم. ها را به دنبال داشت عمل در ورود و خروج

كـه  تر ايـن از همه مهم .كرد آزادی، آرامش و امنيت بيشتری را برای زنان فراهم مى .شد مى

های اختصاصى  امكان ديگر فعاليت ،زدود و در نهايت اخالقى را از جامعه مىهای سوء زمينه

سـازی  پيـامبر درصـدد فرهنـگ: گفت توان در مجموع مى. كرد ر جامعه را فراهم مىزنان د

دادن حريم و حمايت فكـری، با قرار 9پيامبر. جلوگيری از اختالط زنان با مردان بودبرای 

داد و امكـان خـروج از منـزل بـرای امـور  تقوای رفتاری را در زنان و حتى مردان، افـزايش 

متقابل زن و مـرد و  شده رفتار كنترل. ساخت فراهم را جتماعى او های ا دينى و ديگر فعاليت
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ــت حريم ــا  رعاي ــاعى ســبب ه ــرت اجتم ــت عفــت و غي ــامبر. شــد تقوي ــفارش پي در  9س

؛ ذھبی، 52، 7، ج1363כلینی، (بودن آنان،  و امانت الهىمبنى بر رعايت حقوق زنان حجةالوداع 

بود كـه در روابـط اجتمـاعى نيـز زنـان را  به منظور توجه مردان بدين نكته .)704، 2، ج1407

جمعـى در بروز حـس غيـرت  ،نتيجه اين نوع نگاه. الهى مورد نظر قرار دهند  امانتعنوان  به

كه آنان همـان گونـه رفتـار خواهنـد كـرد كـه دوسـت دارنـد  به طوری. وجود مردان است

 ،مردان و در مقابلاگر اين حس در وجود . ها رفتار كنند ديگران نسبت به زن و دختران آن

گونـه كـه مـورد نظـر  آن -اجتمـاعى زن  عفت در وجود زنان تقويت شود، شرايط حضـور

ها حضور داشـته  تواند در همه عرصه گردد و زن مى فراهم مىطور طبيعى  به - بود 9پيامبر

  . و فردی مفيد برای خانواده و جامعه خود باشد

را ديـد  - خواهر عايشه - اسماء 9ابنا به گزارش اسماء بنت عميس، روزی رسول خد

. از خانه بيـرون رفـت ،او افتاد چون نگاهش بر. كه لباسى فاخر با آستين گشاد بر تن داشت

. از تو چيزی ديد كـه ناراحـت شـد 9گويا پيامبر ؛جا برو از اين: خواهرش گفتعايشه به 

برويـد؟  بـاره از خانـه چـه چيـزی باعـث شـد يـك: عايشه پرسـيد ،بعد از بازگشت حضرت

هايش را نديدی؟ برای زن مؤمنه سزاوار نيسـت كـه ايـن چنـين  آيا آستين: فرمود  9پيامبر

دو طرف آستين خود را گرفت و پايين كشيد تا  9سپس پيامبر. هايش را نمايان كند دست

پشت دستش پوشانده شد به طوری كه تنها انگشتانش بيرون ماند و با دست اطراف صورت 

 :5، جق1408؛ ھیثمی، 131 :3تא، ج حزم، بی אبن(فقط گردی صورت نمايان شد  خود را پوشاند تا

137(.   

در  ،آموزش عملِى كيفيت پوشش زن و برخوردی كه حضرت از ديدن اسماء نشان داد

اگـر . كـرد ر آن تأكيـد مىراستای همان اصولى است كه حضرت در تعامل خود با زنـان بـ

اگـر برخـورد حضـرت . شـد اين عمل معلوم نمى ناپسندی ،كرد گونه عمل نمى حضرت اين

بنـابراين شـيوه عمـل . امكان ناراحتى و شرمندگى طرف مقابـل وجـود داشـت ،كالمى بود

عدم رضايتش را بـه نيز از ديدن نامحرم خود را دور كرده و : چند كاركرد داشت 9پيامبر

از طـرف . متوجه نمايد همسرش اعالم نمود تا او بتواند خواهرانه و با زبانى مناسب اسماء را

سكوت نكرده تا بعـدها از ايـن  ،های دينى در مقابل امری نابهنجار برای حفظ ارزش ،ديگر

  .داشت و بر آن استدالل فقهى كنندسكوت، رضايت را بر
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  های حضور سياسى زنان عرصه

نظامى، وجود داشـت  - های سياسى در عرصهو  و زنان در مدينه 9تعامالتى كه بين پيامبر

  :بررسى استتوجه و قابل ز ني

   9بيعت زنان با پيامبر

هـايى اسـت كـه بـين  های حضـور سياسـى زنـان، حضـور آنـان در بيعت يكى از صـحنه

زنـان را ماننـد ديگـر شـهروندان موظـف بـه  9پيـامبر .شـد مى و مسلمانان انجام 9پيامبر

در هنگام بيعت  وی. بيعت كردكه سعاد بنت سلمه از جمله زنانى بود . رعايت مسائلى نمود

از حضرت درخواست كرد تا اجـازه دهـد از طـرف فرزنـدی كـه در شـكم داشـت نيـز بـا 

، ليلـى دختـر خطـيم، )سـكن دختر يزيد بـن( عامر ام معاذ، مادر سعد بن. بيعت كند 9پيامبر

كننـدگان بـا  عـامر، از اولـين بيعـت دختران ابوسفيان، شموس دختر ابى و مريم و تميمه ليلى

 9مدتى بعـد از هجـرت بـه مدينـه، پيـامبر )304و  68: 8، ج1415حجر،  אبن(دند بو 9پيامبر

، 1400،؛ حلبـی85: 5تـא، ج אحمد، بی(بيعت بگيرد زنان انصار تا از خطاب را مأمور كرد  عمر بن

كه چيزی را شريك خداوند قرار ندهند، زنا نكنند، فرزندان خود را  مبنى بر اين )48ـ47 :3ج

ظـاهرا ايـن بيعـت . ا حضـرت نكننـدترا نزنند و در امور معروف مخالفت بنكشند، بهتان و اف

در همين بيعت بـود كـه  .)199 :3، ج1379כحאنی، (زمان با بيعت زنان بر اسالم بوده است  هم

هـا فرمـان داد بـرای  منع كرد و بـه آن 1زنان را از نياحه و شركت در تشييع جنازه ،9پيامبر

  .)437 :8، ج1415حجر،  ؛ אبن85، 5تא، ج אحمد، بی( شوند انجام نماز عيدين خارج

و زنان وجود داشت، تعهداتى است  9از تعامل ميان پيامبرشيوه نكته مهمى كه در اين 

                                                           
اين نهى تنزيهى است و سـياق گـزارش نيـز بيـانگر : ان از شركت در تشييع جنازه بايد گفتدر رابطه با نهى زن. 1

مـا از » نهينا عن اتباع الجنائز و لم يعـزم عليـه«: عطيه گفت ام: همين مطلب است به طوری كه در متن خبر آمده

رد منهيـات ديگـر بـر شركت در تشييع جنازه منع شديم اما حضرت تاكيد بر اين نهى نكرد آن گونه كه در مو

. اين كـه گـزارش ديگـری وجـود دارد كـه داللـت بـر جـواز حضـور زنـان دارد خصوصاً . نهى تكرار مى شد

در مراسم تشييع جنازه بودند زنى را ديدند، عمر بر او فرياد زد كه چرا در مراسم تشييع جنازه شركت 9پيامبر

؛ 160 :5، جالمحلـی؛ ابـن حـزم، 170 :3، جمصـنفالابـن ابـى شـيبه، (او را رها كن : حضرت فرمود. كرده است

؛ عالمـه حلـى، 2 :7، جشـرح مسـلمنووی، (جمهور اهل علم نيز به همين مسأله معتقدند ) 160 :6، جالغدیرامينى، 

  .)84 :4، جالحدائق الناضرة؛ محقق بحرانى، 55 :2، جتذکرة الفقهاء
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به صورت جمعى و در قالب  جا كه اين بيعت از آن. كنند كه آنان نسبت به يكديگر پيدا مى

زنان و تعهدات آنان نسبت بـه شـخص ر روابط بفراوانى  اتانجام شد، تأثيرو قانونى رسمى 

در نهـاد سياسـى و  ،تـرين تـأثير آن مهم. و جامعه اسـالمى در آينـده داشـت 9رسول خدا

شـود كـه  مـى كاركرد اين پيمان زمانى خوب شناخته .های حمايتى آن بود جنبه و حكومتى

دانستند كـه زنان خود را موظف . رهبر جامعه قرار گيردعنوان  به 9موانعى بر سر راه پيامبر

ای از بار  حضور زنان در ميدان جنگ، برداشتن گوشه. از اهداف رسول خدا حمايت نمايند

هـا و هنجارهـا، عـدم خيانـت در  كردن فرزندان بـر اسـاس ارزش اقتصادی جامعه، اجتماعى

تعامـل زنـان بـا  گونـه از تـأثيرات اينمانند آن اموال، وفاداری نسبت به همسر و پاكدامنى و 

  .بود 9پيامبر

پناهنـده  9كلثوم دختر ُعقبه، بعد از صلح حديبيه به مدينه فرار كرد و به رسول خـدا ام

خواسـتند تـا بـر اسـاس قـرارداد حديبيـه، او را  9برادرانش به مدينه آمده و از پيـامبر. شد

خواهند مرا از دين  بستگانم مى ،من زنى ضعيفم !ای پيامبر خدا: كلثوم گفت ام .تحويل دهد

از طرف خدا مأمور شـد او  9پيامبر. باز گردانند و ديگر صبر و توان مقاومت ندارم اسالم

دهد و اگر آنان  اند را مورد امتحان قرار و ديگر زنانى كه مسلمان شده و به ايشان پناه آورده

 :8تـא، ج سـعد، بی אبن(هـا بـه مشـركان امتنـاع ورزد  از تحويل آن ،قدم هستند شان ثابت در دين

حضرت اين زنان را مورد امتحـان قـرار داد تـا معلـوم  .)454ـ453: 9تא، ج ؛ طبرسی، بی231ـ230

خالصانه بوده و در جهت دوستى خدا و رسـولش بـوده و  كامالً آنان شود اين اقدام سياسى 

بـودن، ظلـم  عيفكلثوم در سخنانش به ضـ ام .مادی و دنيايى به دور است  از هر گونه انگيزه

زنانى را كـه بـه او پنـاه بـرده  9اگر پيامبر. اين وضعيت اشاره داشتتحمل  بستگان و عدم

ند از اسالم دسـت گرفتند و مجبور بود داد، در وضعيت دشوارتری قرار مى بودند تحويل مى

شـان  عواطـف و احساسـات ،كه نسبت به اين دين و پيامبرش دلسرد شـده ضمن آن. بردارند

 .شد دار مى جريحه

تعامل داشـت، رملـه دختـر حـارث بـود  9سائل سياسى با پيامبراز ديگر زنانى كه در م

خانــه او را  9هــای نماينــدگى و اســرا را بــر عهــده داشــت و پيــامبر كــه ميزبــانى از هيئت

بـا وفـود  9های پيـامبر مالقات. سرای حكومت و محل نگهداری اسرا قرار داده بود مهمان

كعب  های نمايندگى از قبايل بنى ئتهي ،در سال نهم و دهم هجری. شد در خانه او انجام مى
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حـارب در خانـه رملـه سـاكن م رمله و بنـى تغلب، غسان، بنى چنين قبايل عبد قيس، بنى و هم

כثیـر،  אبن(بـه خانـه رملـه بـرده شـدند  9تميم نيز به فرمان پيـامبر چنين اسيران بنى هم. شدند

قريظـه و شكسـت  بنـى يهودِ  بعد از جنگ با .)558: 1، ج1415حجر،  ؛ אبن178و172: 4، جق1413

، 1415حجـر،  ؛ אبـن457: 5تـא، ج אثیـر، بی אبن(آنان، نيز اسيران جنگى به خانه رمله فرستاده شدند 

شـد  جـا نگهـداری مى اتم نيز هنگامى كه اسير شد در آنح سفانه خواهر عدی بن .)140: 8ج

گـامى  ،تعامـل حضـرت ايـن اقـدام و. )194: 2، ج1414؛ زیلعـی، 198: 69،، ج1415عسאכر،  אبن(

 .تثبيت حضور سياسى زنان بودبرای ديگر 

  ها و حضور زنان در جنگ 9پيامبر

احساس وظيفه و نگرانى در رابطه با وضعيت اسالم و مسلمانان باعث شده بـود تـا زنـان 

لـذا در . تفـاوت نباشـند  قابل مشركان مكـه بـىمدينه نسبت به امر جهاد و دفاع از مدينه در م

شد، نزد حضرت رفته و اقدام بـه گـرفتن  امر به جنگ و دفاع از اسالم مطرح مىمواقعى كه 

در ايـن  9برخـوردی كـه پيـامبر. كردند های نظامى مى تأييد ايشان برای حضور در عرصه

. های آنان در اين زمينـه بـود بيانگر تأييد اين حضور و استفاده از توانايى ،با زنان داشتباره 

ای كـه خـود زنـان در هنگـام  گونـه به ؛ميدان جنگ تعريف شده بـودها در  غالبا وظايف زن

هـا  آن .كردنـد درخواست از حضرت بـرای حضـور در جنـگ، ايـن وظـايف را مطـرح مى

بـه قبـل از جنـگ خيبـر سنان اسـلميه  ام .دانستند جهاد ابتدايى از زنان برداشته شده است مى

رسـانى بـه رزمنـدگان و  آبو  ئباشـايشـان همراه خواست رسيد و اجازه  9پيامبرحضور 

اميـة بنـت  همچنـين. ددار شـو مداوای مجروحان و مواظبت از وسايل و توشه افراد را عهـده

آمدنـد تـا از ايشـان بخواهنـد اجـازه شـركت در  9غفار نزد پيـامبر قيس به همراه زنان بنى

گروهـى از زنـان  ،سـلمه ام )225: ھمאن( ايمن ام )293: 8تא، ج سعد، بی אبن(جنگ را به آنان دهد 

ــه وظــايفى  آن. هــا حضــور داشــتند  عطيــه در جنگ امو انصــار  مــداوای : چــونهمهــا نيــز ب

  ). 293: ھمـאن(هـا باشـد، اشـاره كردنـد  رسانى و هـر كـاری كـه در تـوان آن مجروحان، آب

 ُ  ،هـا زن. هـا بـود بـا آن 3زن حضـور داشـتند كـه حضـرت فاطمـهچهـارده حد در جنگ ا

وאقـدی، (كردند  مجروحان را مداوا مى تداركات را بر عهده داشتند وآشاميدنى و  ،خوراكى

زنان را همـراه خـود بـه  9آيا پيامبر: عباس پرسيد از ابنعامر  نجدة بن )250ـ249: 1، ج1409
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بـرد تـا مجروحـان را مـداوا و مراقبـت  ها را با خـود مى آن ،آری: برد؟ وی گفت مى جنگ

، ؛ زیلعـی336: 10تـא، ج طبرאنـی، بی(داد  ها قـرار مـى نيمتها سهمى از غ نمايند و حتى برای آن

  .)284: 4، ج1415

جنگ به بهترين شـكل امورات گونه امور و خدمات ضروری بود تا  طبيعى است كه اين

ــان از مدينــه و حضــور در جنــگ همــراه مشــكالتى  انجــام گيــرد امــا از طرفــى خــروج زن

هايى در  شـرايط و محـدوديت ،منظور به همين. خصوص در هنگام شكست مسلمانان بود به

عدم حضـور زنـان  ،اصل اولى. توانست در ميدان حضور يابد نظر گرفته شد و هر كسى نمى

اسـماء «زمانى كـه . م كرده بوداين اصل را به صراحت اعال 9در جبهه جنگ بود و پيامبر

تـא،  عینـی، بی ؛353: 1، ج1415حجر،  ؛ אبن16: 4، ج1407نووی، (» خطيبة النسـاء«كه به  1»يزيد بنت

هيچ زنى در شرق و غرب نيست : رسيده و گفت 9معروف بود به حضور پيامبر .)286: 3ج

پروردگـار  ،خداونـد. ام باخبر باشد و نظرش با مـن يكـى نباشـد كه از اين كه نزد شما آمده

ى كـه ما به تـو و خـداي. شما نيز فرستاده او به سوی مردان و زنان هستيد. مردان و زنان است

داری مشغولند، فرزندان مردان را  زنان در خانه به وظايف خانه. ايمان آورديم ،تو را فرستاده

مردان به واسطه حضور در جمعه، جماعـت، تشـيع جنـازه و . كنند به دنيا آورده و تربيت مى

بـا وجـود . بر مـا برتـری يافتنـدتر جهاد در راه خدا  سفرهای پى در پى به حج و از همه مهم

. كنيم هـا محافظـت مـى مردان، ما از فرزندان و اموال و خانه آنزمان عدم حضور كه در  ناي

كـه تمـام صـورت خـود را بـه طـرف يـارانش  در حـالى 9پس پاداش ما چيسـت؟ پيـامبر

مـا : ايد زنى به اين خوبى از مسائل دينش بپرسـد؟ گفتنـد آيا هرگز شنيده: برگرداند، پرسيد

برو و به همـه : سپس حضرت فرمود! مثل اين سخنان را بگويد كرديم زنى بتواند گمان نمى

زنــانى كــه نماينــده آنــان هســتى ايــن پيــام را برســان كــه خــوب همســرداری كــردن و بــه 

از جهـت اجـر و  ،آوردن رضايت همسر با تمـام كارهـايى كـه بـرای مـردان شـمردی دست

: 2تـא، ج ؛ سـیوطی، بی324: 11ج تـא، ؛ طبرאنی، بی306: 4، ج 1408ھیثمی، ( »كنند مى پاداش برابری

عده كمى از زنان ايـن كـار را انجـام داده و بـه وظـايف «: و بنا به نقلى در ادامه فرمود )153

                                                           
، ق1414قاضـى نعمـان، (بـود  9كه همسر رسول خـداای است  سلمه سلمه است و اين زن غير از ام كنيه او ام. 1

 .)2869: 4، جق1416؛ ری شهری، 134 :43، جق1403؛ مجلسى، 58پاورقى ص :3ج
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در پاسـخ از  9پيـامبر )306: 4، ج1408؛ ھیثمی،  324: 11تא، ج طبرאنی، بی(  »كنند خود عمل مى

ست و اين اشـاره بـه دو نكتـه ترين كار جهاد ا زيرا سخت ؛استفاده كرد» جهاد المرئه«كلمه 

بـه همـين دليـل در . همه گريزانند ،چون سخت است. سختى جهاد و پاداش اين عمل :دارد

  .كنند تنها عده كمى به وظايف خود عمل مى :ادامه فرمود

حضرت به ديگران اين توجه : توان گفت با اسماء مى 9مواجهه پيامبرشيوه با دقت در 

ايـن . كنـد مـى ها و وظايف زنان با مردان برابری ، ارزش فعاليترا داد كه در هنگام ارزيابى

های حقوقى زن و مرد و وظـايف آنـان در همـان  تفاوتباره گويای آن است كه درروايت 

به طوری كه اسماء در ابتدای . ها و شبهاتى در ذهن زنان وجود داشت صدر اسالم نيز سؤال

كـه  نى در شرق و غرب نيسـت مگـر ايـنچ زهي: سخنانش به همين شبهه اشاره كرد و گفت

هايى كـه در ذهـن افـراد شـكل  آزادی بيـان و طـرح سـؤال. همين اعتقـاد مـرا داشـته باشـد

ها را پاسـخ دهـد و حتـى زمينـه  كـرد ايـن سـوال تالش مى 9پيامبر. طبيعى بود ،گرفت مى

  . كرد پرسش افراد را فراهم مى

های حكومـت در حـال  تـازه پايـه كـهيعنى در مدينه  - توجه به فضای وقوع اين جريان

و  9گرفتن است، در مسجد، مقابل رهبر جامعه اسالمى و در حضـور صـحابه پيـامبر شكل

عنوان  بهبيانگر جرأت و حاضر جوابى اين زن  - ای كه زنان هيچ جايگاهى ندارند در جامعه

ورد بسيار خوبى با ها بود كه برخ پيامبر نيز با توجه به همين ويژگى. نماينده زنان مدينه است

نماينـده زنـان مدينـه تثبيـت كـرد و از او عنوان  بـهاو كرد و در برخورد با وی جايگـاه او را 

  . خواست تا پيامش را به زنان مدينه برساند

وی در ابتدای سـخن ايمـان . سخنان بسيار سنجيده اسماء دارای نظم و منطق خاصى بود

فرستاده شده را مطـرح كـرد  - اعم از زن و مرد - داشتن به خدا و رسولى كه به سوی مردم

سپس به وظايف زنان نسبت به مـردان و حقـوقى كـه بايـد . تا اعتقاد خود را بيان كرده باشد

وی ايـن . رعايت كنند، اشاره نمود تا ديگران بدانند اعتراضى نسبت به وظايف خـود نـدارد

هـر  ؛ضـايل انسـانى جنسـيتى نيسـتتوجه را به مخاطبين داد كه در اسالم ايمان و اعتقاد و ف

ماننـد . های خاصى دارد و خاص زنان يا مردان است فضيلت و پاداش ،چند برخى از احكام

ايـن جهـاد سـوال جـايگزينى اسماء در مورد . جهاد كه در شرايط عادی خاص مردان است

نى زمـا ،كند كه معادل آن برای زنان چه چيزی در نظر گرفته شده است؟ به همين دليـل مى
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كه اين وظايف از نظر اجر و پاداش با جهاد در راه خـدا به اين او را توجه داد  9كه پيامبر

. جا را ترك كرد تا اين بشـارت را بـه همـه زنـان بدهـد با تكبير و تهليل آنكند،  مى برابری

ای برخورد كرد كه منزلت اجتمـاعى او  گونه بهها  حضرت در تعامل با او ضمن حفظ حريم

كامال به سخنان اسماء توجه كـرد و حتـى يـاران خـود را  9پيامبر. و تثبيت كرد را تقويت

چنـين در تعـاملش بـا  هـم. ود و نظر آنان را نيـز پرسـيدمتوجه درك و فهم باالی اين زن نم

از جمله آثار اين نحوه . هرگز برخورد حذفى نكرد بلكه سخنان او شنيده، تاييد نمود ،اسماء

ای فراهم شد تا ديگر زنان مدينه نيز جرأت يافته نظرات و سواالتى  نهاين بود كه زمي ،تعامل

بتواننـد از و را كه در ذهن داشتند مطـرح نمـوده، روابـط اجتمـاعى خـود را تقويـت كـرده 

تبيين حقـوق زنـان و تثبيـت جايگـاه برای تالش خود را  9پيامبر. حقوق خود دفاع نمايند

مـا جماعـت قـريش بـر زنـان خـود : گفت ه عمر مىبه همين دليل است ك. داد آنان قرار مى

. غلبـه دارنـدشـان  مردانبر مدينه متوجه شديم زنان  ،زمانى كه به مدينه آمديم. غالب بوديم

هـا فريـاد  مـا بـر سـر آن قـبالً . نشينى با زنان مدينـه از آنـان تـأثير پذيرفتنـد زنان ما در اثر هم

ها دشـوار اسـت كـه بـه  شتند ولى حاال بر آنگ ها دوباره به سوی ما باز مى كشيديم و آن مى

اگـر زنـان مدينـه دور هـم  .)339: 19تא، ج ؛ طبאطبאیی، بی206: 28، ج1415طبری، (سوی ما بيايند 

ای از ابهـام در مـورد وظـايف و  هميشـه اليـه ،كردنـد ای انتخـاب نمـى جمع نشده و نماينده

كـه زنـان  ديگر ايـن. يافت ستمرار مىهای آنان وجود داشت و تلقى به ناتوانى زنان ا توانايى

شان فراهم نيست و به وضعيت موجـود ادامـه  نظر برایگاه امكان اظهار كردند هيچ تصور مى

برخـى  ،توانسـتند در نظـام تقسـيم كـار اجتمـاعى شـد و نمى داده و حقوق آنـان پايمـال مى

 .شونددار  را عهدهها  مسوليت

ها در حبشه بودنـد  سال را به مهاجرينى كه سهمى از غنائم 9پيامبر ،بعد از جنگ خيبر

ها اصال در جنـگ  كه آن زمان با پيروزی خيبر بازگشته بودند، قرار داد در حالى و اينك هم

اسـماء بنـت بـه زدن به مهاجرين ابراز كرده و  ناراحتى خود را با كنايهعمر  .شركت نداشتند

قت گرفتيم و به همـين دليـل بـه ما با هجرت به مدينه از شما سب: عميس، همسر جعفر گفت

 9شـما همـراه رسـول خـدا. هرگز چنين نيسـت: اسماء گفت. سزاوارتريم 9رسول خدا

كـه مـا در سـرزمين  در حـالى. كرد تان را موعظه مى نشما را سير و جاهال گرسنگانِ  ؛وديدب

آب و غـذا نخـواهم خـورد تـا  ،قسم بـه خـدا. غربت در راه خدا و رسولش سختى كشيديم
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بعـد از شـنيدن مـاجرا  9رسـول خـدا. چه گفتى را از ايشان بپرسـم را ببينم و آن 9رپيامب

 ؛اما شما دو هجرت داشـتيد. برای او و يارانش يك هجرت است. هرگز چنين نيست: فرمود

 ق،1409؛ متقـی ھنـدی، 281: 8تא، ج بیسعد،  אبن(هجرت به سوی نجاشى و هجرت به سوی من 

 .)323: 13ج

. كبشـه در مـورد مشـاركت زنـان در جهـاد، متفـاوت بـود ام با 9مبرموضع و تعامل پيا

در خانـه : اجـازه خواسـت، حضـرت فرمـودرسانى در پشت جبهـه  برای كمكهنگامى كه 

كنـد  ان در جنـگ حضـور پيـدا مىمحمـد بـه همـراه زنـ: خواهم مـردم بگوينـد نمى ،بنشين

اگر نگرانـى از ايـن : ا به نقل ديگری گفتو بن )610: 5تא، ج אثیر، بی ؛ אبن308: 8تא، ج سعد، بی אبن(

فـالن زن در جنـگ شـركت كـرد، اجـازه : نبود كه اين مسأله سـنت شـود و مـردم بگوينـد

كبشـه بـه  ام بـه 9پاسخ پيامبر .)455: 8ج ق،1415حجر،  ؛ אبن323: 5ج ق،1408ھیثمی، (دادم  مى

ى بـرای خـدمات بر اين است كه شركت زنان در جنگ حت 9خوبى نمايانگر تأكيد پيامبر

 9در مواقـع اضـطراری بـوده و پيـامبر ،ها بيـان شـده پشت جبهه و وظايفى كه در گزارش

ــل خواســت شــركت  نمى ــه دلي ــن ب ــد و اي ــه شــكل ســنت و رســم درآي ــان در جنــگ ب زن

اجازه حضرت، در حقيقت نوعى فضـيلت و مرتبـه بلنـدی . ماندن و تكريم آنان بود محفوظ

اگـر بـدون تعصـب بـه ايـن جريـان  ،با اين وجـود. ت يافتندبود كه برخى از زنان به آن دس

برای آنان ترسيم  9هايى را كه پيامبر بنگريم، خواهيم ديد كه اگر زنان جايگاه و مسئوليت

پذيرفته و در آن تأمل نموده و آن را بپذيرند، به تكليف خود عمـل نمـوده و پاداشـى  ،كرد

  . كسب خواهند كردبرابر با رزمندگانى كه در جبهه جنگ حاضرند، 

 ،سـنان يـا ديگـر زنـان داشـت ام كبشه و در مقابـل بـا ام با 9با مقايسه تعاملى كه پيامبر

اين تعامالت مهم بوده كه در آينده در جامعه  شود كه برای حضرت نتيجه و تأثير روشن مى

وجـه جمعـى  ،عالوه بر ايـن. اسالمى نسبت به حضور نظامى زنان، خط اعتدالى ترسيم شود

كه دال بر اجازه حضـرت  - سنان اسلمى و امية بنت قيس ام  ه برای اين گزارش با گزارشك

علـت توان ذكـر كـرد، ايـن اسـت كـه  مى - و استقبال ايشان از حضور زنان در جنگ بوده

اين دو رخـداد بودن تعامل حضرت با اين دو زن را بايد در شرايط و بستر اجتماعى  متفاوت

زيـرا از  ؛سـنان باشـد ام كننـده گـزارش كبشه نسـخ ام ارد گزارشاحتمال د. جو كردو جست

سـنان بـرای  ام كبشه برای حضور در خيبر از حضرت اجازه گرفـت و اجـازه جهت زمانى ام
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در ايـن زمـان قـدرت . جنگ احد در سـال دوم هجـرت رخ داد. حضور در جنگ احد بود

بر مشركان بسيار سنگين تمـام مسلمانان در حال تثبيت بود، پيروزی مسلمانان در جنگ بدر 

های مشـركان بـه وسـيله  جويى، با وضع قانون منـع عـزاداری بـر كشـته حس انتقام. شده بود

هفتاد نفر از بزرگـان مشـركان . شد به شدت تحريك مى )121: 1ج ق،1409وאقدی، (ابوسفيان 

اسالم  به همين دليل در جنگ احد مشركان به قصد نابودی. در اين جنگ كشته شده بودند

حضـور  ،در چنين شرايطى. تعداد مسلمانان در مقابل دشمن بسيار محدود بود. بيرون آمدند

برخالف جنگ خيبر كه در زمانى . رسانى به رزمندگان بسيار ضروری بود زنان برای كمك

ها  ها و سريه های مسلمانان در جنگ تثبيت شده و پيروزی رخ داد كه قدرت مسلمانان كامالً 

های  درپى يهود، به قدرت های پى شكست ،از اين گذشته. ی مشركان گشته بودباعث خوار

در چنين شرايطى كه مسلمانان از روحيه و نيروی . كرد منطقه حاكميت اسالم را گوشزد مى

تـوان  مـى تحليل ديگر را. شد نياز جدی به حضور زنان احساس نمى ،كافى برخوردار بودند

اين پاسخ به خوبى بيانگر شرايط اجتمـاعى آن زمـان . ردبه دست آو 9از نوع پاسخ پيامبر

حضرت در تعامـل . نسبت به اين مطلب استو تبليغات سوء  نسبت به حضور زنان در جنگ

 9پيـامبر. بيان آنها وجود داشـت احتمالشد كه ها و شايعاتى  حرف متذكر كبشه ام خود با

اسـبت حضـور زنـان بسـيار توجـه در جنگ، به منآنان حضور درباره در تعامل خود با زنان 

،  خصوصيات زنان از نظر خانوادگى، اخالقـى، تخصـص و مهـارت: داشت و شرايطى چون

همچنين شرايط منطقـه جنگـى و ديگـر شـرايط ... حضور محارم آنان، حضور ديگر زنان و

تجربه و كارآزموده بودند برخى از زنان باسبب، به همين . گرفت مىنظر در اجتماعى را نيز 

در . هـا حضـور يافتنـد های ضروری و حتى در مواردی جنگيدن، در جنگ ه برای كمكك

  . از تعامالت وجود داردگونه اين هايى از  های تاريخى، نمونه ميان گزارش

: 14، ج1378אلحدیـد،  ؛ אبـن אبـی415 -414: 8تـא، ج سـعد، بی אبـن(عماره  ام ،در رأس اين زنان

احـد، صـلح حديبيـه، خيبـر، : های بسـياری چـون جنگ وی در پيمان عقبه و. بود )269ـ265

كـه دسـتش  مه نيز حضور داشت، به طوریدر نبرد يما 9حنين و حتى بعد از رحلت پيامبر

های جنـگ  های حساس ميـدان وی گزارشگر و راوی رخداد. را در اين جنگ از دست داد

ماننـد  بود و وقايع جزئـى جنـگ احـد، صـلح حديبيـه، بيعـت رضـوان و حـوادث مهـم آن

و  9آمد نمايندگان مشركان برای صلح، اعتراض عمر نسبت به صلح، تقصير پيـامبرو رفت



  1397 تابستان، اول، شماره ششمسال   130

اعت برخى ، عدم اط9جستن به موهای سر پيامبر از احرام، سبقت ياران برای تبرك خروج

و  ىخـوب بـهرا  )188:  7ج  ق،1420مقریـزی،(كردن و خروج از احرام از ياران نسبت به تقصير

هـا را انجـام  رسـانى بـه زخمى آب ،احـد وی در ابتدای جنگِ . كشيده استدقيق به تصوير 

پيمـان   ن ديـد مشـركان بـرای كشـتن حضـرت هـمچو 9داد اما بعد از فرار ياران پيامبر مى

گ بال و سـختى بسـيار شمشير برداشت و به دفاع از حضرت پرداخت و در اين جن ،اند شده

 كه جراحات سختى كشيد به طوری
 )48: 2تـא، ج ؛ نمـאزی שـאھرودی، بی116: 1ج ،ق1404قمی، (

در جنگ حنين نيز هنگامى كه ديد خاطره تلخ احد در حال تكـرار اسـت و افـراد . برداشت

با صدای بلند انصار را مورد سـرزنش قـرار داد و خـود شمشـير  ،قصد فرار از جبهه را دارند

  ) 5: 2ج  ق،1420مقریزی،(برداشت و يكى از مشركان را كشت 

  عمــاره پيــدا  ام ها از و ديگــران در جنــگ احــد و ديگــر عرصــه 9ختى كــه پيــامبرشــنا

  ای كـه  گونـه به كـرد؛تـر او بـا حضـرت و ديگـران را فـراهم  های تعامـل بيش كردند، زمينه

ــا حضــور اجتمــاعى ــه او جــرأت داد ت ــر رنــگ ب ــا و  تر كــرده و در ديگــر جنگ اش را پ   ه

هـايى كـه  حضور يافته و عالوه بر فعاليت 9برهای اجتماعى حتى بعد از رحلت پيام عرصه

عمـاره در  ای اسـت كـه ام مقايسـه ،مؤيد اين مسـأله. اين وقايع نيز گرددگر  داشت، گزارش

  هـاى قـريش هـم همـراه  آيـا زن: پيش خـود انجـام داد و در پاسـخ فـردی كـه از او پرسـيد

  هـاى  ز زنمـن نديـدم كـه يكـى ا! پنـاه بـر خـدا«:كردنـد؟ گفـت شوهران خـود جنـگ مـى

  زدنـد و كشـتگان بـدر  ايشان تيرى بيندازد يا سنگى بزند، همراه آنها دف و دايره بود كه مى

دان و ميل سـرمه بـا خـود داشـتند، هـر وقـت  آوردند، همچنين آنها سرمه را به ياد ايشان مى

دانـى و ميلـى بـه او  هـا سـرمه كرد، يكـى از آن زن گريخت يا سستى مى مردى از جنگ مى

هاى خـود را بـه كمـر بسـته  ها را ديدم كه جامه من آن زن! تو زن هستى: گفت د و مىدا مى

هــا ســوار بودنــد،  ســواركاران بــدون توجــه بــه زنــان همچنــان كــه بــر پشــت اســب. بودنــد

   ،مـن. خوردنـد دويدنـد و مرتـب زمـين مـى گريختند، زنان نيز با پاى پياده از پى آنها مى مى

اى بر تن داشـت و نشسـته بـود و  زن بود، ديدم كه جامه كهنههند دختر عتبه را كه سنگين و

  ترسـيد، زن ديگـرى هـم همـراه او بـود،  قدرت حركت نداشت، گويى از گريز اسـبان مـى

  كـه قـريش دوبـاره بازگشـته و حملـه كردنـد و بـه مـا رسـاندند آنچـه رسـاندند، مـا  تـا ايـن

متوجه ما شـد، در پيشـگاه الهـى  اين گرفتارى را كه در آن روز از سوى تيراندازان خودمان
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» سـرپيچى كردنـد 9آنهـا معصـيت كـرده و از فرمـان پيـامبر زيـرا ؛خـواهيم كـرد حساب

  .)268: 14، ج1378אلحدید،  אبی אبن(

اين گزارش به خوبى نمايانگر استفاده ابزاری بـوده كـه در آن زمـان از زنـان داشـتند و 

جريـان جنـگ اسـت و ايـن سـازندگى از  نمايانگر نوع نگاه زنان مسلمان و زنان مشرك به

همچنين داللت بر نوع نگـاه . با زنان نشأت گرفته است 9نتايج همين نحوه تعامالت پيامبر

عماره نسبت به عملكرد سوء اكثريت ياران حضـرت در شـرايط حسـاس جنـگ  ام و تحليل

طبيعى . داردشكست بعد از پيروزی آنان  ،احد و مسأله عدم اطاعت آنان از رهبر و در نتيجه

قدمان و اقليتـى بـود كـه فـرار نكـرده و تـا آخـرين  جا كه اين زن در شمار ثابت نآاست از 

گر از رخـدادهای حسـاس  توانست بهترين گزارش مى لحظات در كنار رهبر خود بود، پس

شـجاعت، . نبرد نيز باشد و به همين دليل در مورد وقايع اين جنگ مورد سؤال قرار گرفـت

شـد  9عماره در آن شرايط بحرانى باعث تعجب و سرور پيـامبر ام يمان باالیاستقامت و ا

همانا مقـام نسـيبه دختـر «: كه او را با مردان مشهور صحابه مقايسه كرده و فرمودند به طوری

چه كسى طاقت و توانايى ماننـد «و  )116: 1ج ق،1404قمی، (» كعب بهتر از فالن و فالن است

بعـدها در دوران خالفـت عمـر  ،بـه همـين دليـل .)267: 14، ج1378د، אلحدیـ אبن אبی(» تو دارد

هنگامى كه مقدارى پارچه پشمى براى عمر آوردند، ميان آنها عباى بزرگى بـود كـه بسـيار 

ايـن عبـا خيلـى گـران قيمـت اسـت و بسـيار : خوب و نفيس بود، يكى از ياران عمر گفـت

  عمــر  ه بــه تــازگى بــا عبــداّهللاٰ بــند، كــعبيــ ه دختــر ابــىمناســب اســت كــه آن را بــراى صــفي

تـر  فرسـتم كـه از او شايسـته اين را براى كسى مـى: عمر گفت. كرده است، بفرستىازدواج 

  : فرمـود مـى 9پيـامبر مـن روز احـد شـنيدم. عمـاره، نسـيبه دختـر كعـب اسـت او ام است،

 از مـن جنگـد و چپ و راست خود نگاه كردم، او را ديدم كه بـر گـرد مـن مـىهر وقت به 

 عمـاره در تعامـل بـا و جايگاهى است كـه ام  نتيجه همان پيشينه ،كند و اين گزارش مى دفاع

 خواسـت بـرايش دعـا كنـد تـا همنشـين 9عماره از پيامبر ام .دست يافته بود حضرت بدان

بـه دنبـال اهـداف  9و اين بدان معنى اسـت كـه در تعامـل بـا پيـامبر ايشان در بهشت باشد

سـايه  بلكه با تمام وجود به او ايمان داشته و درصدد آن است تـا دردنيايى و ماديات نيست 

او بـه صـورت خـاص دعـا برای  9پيامبر. درجات باالی معنوی دست يابد اين تعامالت به

  .)369: ھمאن(كرد 
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وی مســئول . شــد هــا حاضــر مى كعيبــه دختــر ســعد از ديگــر زنــانى بــود كــه در جنگ

كـس  مشدگان و كمـك بـه افـراد غريـب و بـىن گكرددادن به وضعيت اسيران، پيدا سامان

ای زده  برايش خيمه. وی در جنگ خيبر نيز حضور داشت. ها بود خصوص معالجه زخمى به

كعيبه در  ،معاذ زخمى شد هنگامى كه سعد بن. كرد جا مداوا مى بودند كه زخميان را در آن

برای اين زن بـه انـدازه  9پيامبر. اين خيمه از او مراقبت كرد تا زمانى كه به شهادت رسيد

؛ 291: 8تــא، ج ســعد، بی ؛ אبــن510: 2ج ق،1409وאقــدی، (هــا قــرار داد  ســهم يــك مــرد از غنيمت

سنان اسلميه، بـرای همراهـى در جنـگ از حضـرت  ام زمانى كه .)297: 8ج ق،1415حجر،  אبن

تند كـه زنان ديگری هم هسـ: كه به او اجازه داد، فرمود در عين اين 9اجازه گرفت، پيامبر

برخى از قوم خودت هستند و برخـى از . ام اند و اجازه داده در اين مورد با من صحبت كرده

 9سـنان بـا پيـامبر ام .سلمه باش ام ها باش و يا با ما بيا و همراه خواهى با آن مى. ديگر قبايل

  .)292: 8ج تא، سعد، بی אبن(شد  همراه 

  و همسران و بستگان شهداء 9پيامبر

بندی اجتماعى در رابطه با زنانى است كه همسـر عامالت پيامبر با زنان در قشرز تبرخى ا

  .اند ها يا ديگر حوادث از دست داده يا ديگر عزيزان خود را در جنگ

رسـانى و  مسـؤوليت آبحمنه دختر جحش، از زنانى بـود كـه در جنـگ احـد و خيبـر 

سـهمى بـرايش قـرار داد  از غنايم جنگى 9رسول خدا. مداوای زخميان را بر عهده داشت

او در اين جنگ سه تـن از عزيـزانش را از  .)241:  8تא، ج  سعد، بی ؛ אبن291: 2، ج1409وאقدی، (

بـرای : گفـت. خوددار بـاش !ای حمنه: كه حمنه را ديد فرمودهنگامى  9پيامبر. دست داد

نـد بـرای حمنه بـا گفـتن كلمـه اسـترجاع از خداو. عبداّهللاٰ  ؛برای برادرت: چه كسى؟ فرمود

. گفـت )حمزه سيدالشهداء(اش  شهادت دايىسپس حضرت از . برادرش طلب مغفرت كرد

از مـرگ همسـرش  9اما هنگامى كه پيـامبر. بار هم همان سخنان را تكرار كرد اين ،حمنه

: خطـاب بـه حاضـران فرمـود 9پيـامبر. تابى كرد بسيار بى ،عمير خبر داد، حمنه مصعب بن

. كـس را چنـان منزلتـى نيسـت چنـان جايگـاهى دارد كـه هـيچ سرش آنهمانا مرد برای هم

العمل متفاوت حمنه در برابر خبر مرگ همسرش با خبـر مـرگ بـرادر و  از عكس 9پيامبر

اش و جمالتى كه در فقدان همسرش بر زبان آورد، پرسيد و حمنه در پاسخ بدين نكته  دايى
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سـعد،  ؛ אبـن291: 2ج ق،1409وאقـدی، ( تاب شـدم م افتاده و بىاشاره كرد كه ياد يتيمى فرزندان

  .)210: 2ج ق،1403؛ طبری، 241: 8تא، ج بی

نشان از جايگاه مهم مـرد در زنـدگى  ،العمل حمنه در برابر خبر شهادت همسرش عكس

 ،رابطـه زن بـا بـرادر يـا عمـو. جايگاهى كه با هيچ چيز ديگر قابـل مقايسـه نيسـت. زن دارد

. كه رابطه يك زن با همسرش فقط عاطفى نيسـت ر حالىد. ى و معمولى استای عاطف رابطه

ده زندگى خود از آين نگرانى حمنه. بلكه تعهدات اجتماعى متقابلى نسبت به يكديگر دارند

كمبـود و نگرانـى كـه در اثـر فقـدان مـرد خانـه . گرفـت جا نشأت مى و فرزندانش از همين

  . بى كشاندتا شود، آرامش حمنه را بر هم زد و او را به بى حاصل مى

 اش در جنـگ احـد و عبداّهللاٰ است كه با خانواده دختر عمرو بن حزام، عمه جابر بن ،هند

  همسـر و فرزنـد و بـرادرش در ايـن جنـگ  .)348: 8ج ق،1415حجـر،  אبن(خيبر حضور يافتند 

ــه  ــان جنــگ. شــهادت رســيدندب ــا از  ،هنگــامى كــه در پاي ــد ت ــان آمدن   عايشــه و ديگــر زن

ر گيرنـد، در بـين راه هنـد را ديدنـد كـه جسـد عزيـزانش را بـر شـتری شان خب حال عزيزان

سـالمت  9خـدا اما رسـول: عايشه از او در مورد جنگ پرسيد و هند گفت. گذاشته است

، 1378אلحدیـد،  ؛ אبـن אبـی168: 3ج ق،1412אبن عبـدאلبر، (است و هر مصيبتى بعد از اين زيباست 

  .)263-262: 14ج

مـرگ . طالب را در نبـرد موتـه از دسـت داد جعفر بن ابىهمسرش اسماء دختر عميس، 

. خبـر شـهادت جعفـر را بـه اسـماء داد ،حضـرتخود آن . بسيار گران بود 9وی بر پيامبر

 ،صبح روزی كه جعفر به شهادت رسـيد :گويد اسماء كه خود راوی اين گزارش است، مى

 9پيـامبر. ن زده بـودمموهای فرزندانم را شانه كرده و روغـ. كردن آرد بودممشغول خمير

ها را در آغوش گرفت و بـر سـر  اسماء، فرزندان جعفر كجايند؟ آن: وارد خانه شد و پرسيد

. كنيـد مى اند كه اين چنين رفتار گويا فرزندان من يتيم شده: اسماء گفت. آنان دست كشيد

 اسـماء سـخنى ناپسـند نگـو و بـر سـينه: فرمـود 9پيـامبر. آری: با تعجب فرمـود 9پيامبر

هـا در بهشـت  جبرييل به من خبر داد كه خداوند دو بال به او عطـا كـرده كـه بـا آن. مكوب

اگـر شـما بـرای مـردم از فضـايل همسـرم، جعفـر : اسماء بـه حضـرت گفـت. كند پرواز مى

سپس بر منبر  .از درك و فهم او متعجب شد 9پيامبر. شود بگوييد، فضايلش فراموش نمى

و ديگـر زنـان  3او سـخن گفـت و از حضـرت زهـرا رفت و از شـهادت جعفـر و فضـايل
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وאقـدی، (زيرا آنان از خويشـتن بـاز مانـده انـد  ؛خواست برای خانواده جعفر غذا فراهم كنند

  .)182: 1تא، ج ؛ صدوق، بی767ـ766: 2ج ق،1409

گوهـای و خبـر مربـوط بـه شـهادت جعفـر و گفتويژه  بـههای فـوق  بندی گزارش جمع

  .ديگران بيانگر نكات قابل توجهى استبا همسر جعفر و  9پيامبر

. شان بدهد و ديگر عزيزان  كرد خود خبر شهادت ياران را به همسران سعى مى 9پيامبر

در حقيقت شنيدن اين خبر از زبـان حضـرت بـه نـوعى . ها بكاهد تا شايد از شدت اندوه آن

م و با مقـدماتى همـراه مستقيطور غير بهكه خبر دادن  نكته ديگر اين. كرد تر مى آرام ها را آن

آوری فضـايل و  ياد با ابراز احساسات نسبت به فرزندان جعفر و 9طور كه پيامبر همان ؛بود

سـازی را انجـام  ته بود و دعا برای او، ايـن زمينـههايى كه خداوند برايش در نظر گرف پاداش

يجـاد الفـت مجـددی غيـر از انـس و الفـت قبـل ا ،آمدن حضرت به خانه بستگان شهدا. داد

 . كرد مى

با بيان پاداشى كه خـدا بـرای شـهدا در نظـر گرفتـه و جايگـاهى كـه در  9رسول خدا

. كـرد ها شده و آنان را به آينده اميدوار مى بهشت خواهند داشت، باعث تسالی خانواده آن

چنـين  هـم. شـد اند، باعث آرامش آنان مى شان به بهشت دست يافته اين احساس كه شهدای

 .های داغدار را به دنبال داشت های دينى و معنوی خانواده تقويت انگيزه

شـد يـا حضـرت بـه خانـه بسـتگان  به آنان داده نمى 9اگر خبر شهادت به وسيله پيامبر

اگر اسماء در . شد آمد، انتقال خبر توسط ديگران با حواشى و مشكالتى همراه مى شهدا نمى

به بيان فضائل جعفر  9كرد و پيامبر ىچنين درخواستى را مطرح نم 9تعامل خود با پيامبر

های اخالقى، خدمات آنان به فراموشى سپرده  ها، ويژگى پرداخت، رشادت الب نمىط ابى بن

شان بسيار شد و تحمل مشكالت بعد از مرگ عزيزان رضايت بازماندگان فراهم نمى. شد مى

شـود كـه نگـران  از طرفى امنيت اجتماعى كه بايـد بـرای مـردان و زنـان ايجـاد. سخت بود

گشت و تكافل اجتماعى مد نظر قرار  وضعيت خانواده بعد از مرگ خود نباشند، فراهم نمى

 .شد داده نمى

. اند كه عزيزان خود را ازدست دادهكرد زنان را متوجه شرايط روحى كسانى  9پيامبر

نــاراحتى بــه فكــر ســالمت و شــدت بازمانــدگان از  ،طبيعــى اســت كــه در چنــين شــرايطى

انـد، بـه همـين دليـل از  وردن و استراحت نبوده و از فرزندان كوچك خـود هـم غافلخغذا
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خواست برای اسماء و فرزندانش تا سه روز غذا ببرند و ايـن  و ديگر زنان  3حضرت زهرا

 .شود و حتى خالف آن مرسوم است سنتى كه امروزه بدان عمل نمى ؛عمل سنت شد

بگريند اما زمانى كـه  ،كنندگان جعفر بايد گريهبر مثل : كه فرمود با وجود اين 9پيامبر

د، نهـى كه سخنى ناپسند بر زبان آورد يا بر سر و سـينه زنـ او را از اين ،تابى اسماء را ديد بى

خورد و  مى سرايى كه هنوز بقايای جاهلى آن در جامعه به چشم با توجه به سنت نوحه. كرد

ــاراحتى و انــدوه وی،  از او خواســت تــا در ايــن مــورد وضــعيت روحــى اســماء و شــدت ن

رعايت اعتدال و پرهيز از افراط و تفريط نيز از امور مهمى بود كـه در ايـن . روی نكند زياده

برگـزاری در برخـى اوقـات زنـان مؤمنـه را بـه  9پيـامبر. بود 9تعامالت مورد نظر پيامبر

حمـزه بـرای « :بعد از شـهادت حضـرت حمـزه فرمـود. كرد مىترغيب مجالس عزا و گريه 

هـا در  زن. بـرد 9های خانواده خود را به خانه پيامبر معاذ زن سعد بن ،»ای نيست كننده گريه

برای آنان دعا نمـود  9پيامبر. فاصله نماز مغرب و عشاء برای حمزه مجلس عزا برپا كردند

خواست بـر  هر زنى از انصار مى ،از آن پس. های خود باز گردند ها خواست به خانه و از آن

جبـل نيـز  هنگامى كه ديد معـاذ بـن 9اما پيامبر. گريست بتى بگريد، ابتدا بر حمزه مىمصي

الزم نيسـت مـن ايـن كـار را : سلمه را برای عزاداری بر حمزه آورده است، فرمـود زنان بنى

كـه  9جمله پيـامبر .)317: 1، ج1409وאقدی، (خواهم و فردای آن روز زنان را منع كرد  نمى

نوعى ترغيب ديگران است تا يـاد و خـاطره  ،طالب بايد گريست بن ابىفرمود بر مثل جعفر 

كه مـردم در مـرگ عزيـزان خـود  از اينسويى ديگر اما از . شهداء و عزيزان فراموش نشود

همه امور زندگى است كـه  اين همان رعايت اعتدال در ؛دكرتابى و ناشكری كنند، نهى  بى

 .همه ابعاد دارد سزايى در تعادل وضعيت جامعه در تاثير به

  گيری نتيجه

از ابتدای ورود به مدينه و تشكيل حكومت در تعـامالت خـود بـا زنـان بـه دنبـال  9پيامبر

بـرای تـالش بسـيار  و های انسانى زنـان بـود دادن مسلمانان به حقوق، جايگاه و ارزش توجه

. ه سهيم كـردجامعها را در امور اجتماعى و سياسى  كه آن به طوری ؛تثبيت مقام زنان داشت

بهترين گـواه بـر ايـن مانند آن، ها و  گرفتن از زنان، حضور در جنگ هجرت زنان، بيعت

  .است ادعا
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آوردن  بـه دنبـال آگـاهى و بـه دسـت 9زنان نيز در تعامالت خود بـا پيـامبر ،از طرفى

در سايه . حقوقى بودند كه در جامعه جاهلى ناديده انگاشته شده و اسالم بر آن تأكيد داشت

  صـدد احيـای آنيافتـه و درآگـاهى ها نسـبت بـه حقـوق خود با زنان، آنتعامالت حضرت 

هـا  كـه در برخـى گزارش به طوری د؛حقوقى خود را تثبيت نماينآمده و توانستند جايگاه  بر

 النسـاَء شـيئَاَ فَلََمـا جـاَء االسـالُم و   كنّا فى الجاهليِة ال نَعِد «: نيز به اين مطلب اشاره شده است

ُ َرَأينَا لَُهن بِذلَِك َعلَينا َحقّاً   ،آورديم مـا در جاهليـت زنـان را بـه حسـاب نمـى ؛»َذكَروُهن اّهللاٰ

ردن مـا ها سخن گفت، ما دانستيم كه زنان بر گـ زمانى كه اسالم آمد و خداوند در مورد آن

  .)281: 7ق، ج1401بخאری، ( حقى دارند

اصول حاكم بر اين تعامالت و تـالش بـرای  سزايى داشت، هچه در اين ميان اهميت ب آن

  .ها بود پايبندی به آن

ميان زنان و مـردان و ممنوعيـت اخـتالط،   رعايت حريم: اصول عبارتند از  ترين اين مهم

داری و  چنين تمركز زنان بر خانه هم .اصل قرارگرفتن خانواده و رعايت قوانين حاكم بر آن

شخصـيت زن و حفـظ عـزت او، شناسـايى توانـايى و تربيت نسل سالم، اكرام و احتـرام بـه 

های مختلف، توجه به معنويت و اخالق، توجـه بـه تـأثير زمـان و  های زنان در زمينه استعداد

، حمايـت از 9مكان در نوع تعامل، تقويت روابط اجتماعى زنان، امكان ارتبـاط بـا پيـامبر

وری و شـاخص قـراردادن برخـى پر آزادی بيان، توجه به نيازهای مادی و معنوی زنان، نخبه

دادن زنان به رعايت اعتـدال در همـه  وجهتدن شرايط حضور زنان در جامعه، كر زنان، فراهم

  .گيری نسبت به آينده بخشى در رابطه با مسائل اجتماعى و جهت امور زندگى، آگاهى
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