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چکیده

زن���ان نیمی از پیکره اجتماع انس���انی هس���تند و ش���خصیت، رفت���ار، فرهنگ و 

که  اندیشه آنان در شکل گیری جامعه انسانی نقش مهمی ایفا می کند. از آنجا 

ک���ه چگونگی برقراری ارتباط بی���ن زنان و مردان  دین نهادی اجتماعی اس���ت 

در جامعه را تبیین می کند، نگرش ادیان به جایگاه و ش���خصیت زنان اهمیتی 

روزافزون می یابد. هدف از انجام این پژوهش، بررس���ی مشارکت سیاسی زنان 

در عصر پیامبر؟ص؟ با رویکردی جامعه ش���ناختی اس���ت. ای���ن تحقیق با روش 

تاریخی انجام ش���ده است و تکنیک مورد اس���تفاده برای جمع آوری اطالعات، 

اسنادی است. اسالم با تغییر نگرش نسبت به زنان، آنها را در شأن انسانی برابر 

کرم؟ص؟ به س���اخت جامعه ای مبتنی بر  ب���ا مردان می داند. توجه ویژه پیامبرا

گرفتن جنسیت و با توجه به آموزه های قرآنی،  ارزش های انسانی بدون در نظر 

سبب شد که مشارکت سیاسی زنان صورتی متفاوت نسبت به دوران جاهلیت 

کند. پیدا 
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1. مقدمه

ک���رده، هم���کاری و مش���ارکت میان  کمک  ک���ه ب���ه ت���داوم حیات بش���ر  از مهم تری���ن عوامل���ی 

که مداخله  انسان هاست. از منظر جامعه شناسی، مشارکت فرایند تعاملی چند سویه است 

و نظارت مردم و قابلیت سیاسی- اجتماعی نظام را در دستیابی به توسعه، همراه با عدالت 

که همراه  اجتماعی در پی خواهد داش���ت. )نوروزی، 1388( همچنین مش���ارکت پدیده ای است 

که الزمه توس���عه پایدار است، مش���ارکت همه اقشار  با تکامل تحول یافته اس���ت. مش���ارکتی 

که  که نق���ش زنان،  گروه ه���ا )اع���م از م���ردان و زنان( اس���ت و در این میان تردیدی نیس���ت  و 

گاه، بیش از نیم(، را تش���کیل می دهند، نق���ش عظیم و نیرومندی  نیم���ی از پیک���ر جامعه )و 

اس���ت )یزدان پناه.، و صمدیان، 1387(. یکی از موضوعات اساس���ی در مباحث زنان، مسئله مشارکت 

سیاس���ی آنهاس���ت. از آغاز تاریخ فلسفه و سیاس���ت، اهل نظر، زن را در حاشیه سیاست و در 

پی آن در حاش���یه تاریخ قرار داده اند و از آن روز تا به امروز زن مثل نیمه تاریک تاریخ اس���ت. 

گی های  آنها با تقسیم بندی متصلب و انعطاف ناپذیر، با تعیین حدود مرد و زن بر اساس ویژ

ذاتی و یا عرضی، مرزبندی تغییرناپذیری در مورد حیطه فعالیت های این دو داش���ته اند. بر 

که از آنها شده  این مبنا، سیاس���ت حوزه ای مردانه تلقی شده و زنان به دلیل توصیف هایی 

است، شایستگی ورود به این صحنه را نداشته اند )کدیور، 1381(. 

کس���ی می تواند نق���ش دین و نهاد دی���ن را در زندگی اجتماع���ی و در زندگی  کمتر  ام���روزه 

سیاسی نادیده بگیرد. )فیروزجائیان، 1387( تاریخ زندگی بشری که با بعثت و نبوت به هم آمیخته، 

کرده اند و  که زنان همواره س���هم بس���زایی در متن جوامع و ملت ها ایفا  گواه اس���ت  به خوبی 

ج نهاده، آن را ستوده و به ارتقای چنین  اسالم نیز همپای تاریخ به حضور زن در این عرصه ار

گرچه متون قطعی الصدور و محکم دین اسالم داللت  تصوری اندیشیده است )باقرزاده، 1385(. ا

که زن و مرد جایگاه یکسانی دارند و نقش ها و مسئولیت ها را بین آن دو بر اساس  بر آن دارد 

گی های انسانی  اصل تکامل انس���انی تقس���یم می کند تا با تعامل ارزش ها بین زن و مرد، ویژ

در س���طح تکامل نقش ها و مس���ئولیت ها به یگانگی و انسجام برسد؛ در طول تاریخ، نگرش 

نس���بت به زن با نوس���انات بسیاری همراه بوده و این نوسانات تا حدودی به متون دینی نیز 

کنونی مطرح است،  که در جامعه  کرده است )مروتی.، و زرگوشنسب، 1387(. از مسائل مهمی  سرایت 
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مس���ئله زنان و مش���کالت و امور مربوط به آنان است. نقش زن در عرصه سیاست از مباحث 

که پردازش صحیح  گیرد؛ چرا  که باید مورد توجه و تجزیه و تحلیل درس���ت قرار  مهمی اس���ت 

این مس���ئله، می تواند راهگشای مناسبی برای حل بسیاری از مشکالت و معضالت امروزی 

جوامع باشد )قیوم زاده، 1387(.

مطالب���ات زن ام���روزی و دان���ش او با زنان دوره های پیش���ین متفاوت اس���ت. پیش���رفت 

کاذب، سبب تعبیر  برق آس���ای تکنولوژی، افزایش تبادل اطالعات و نیز بروز و ظهور نیازهای 

کید بر فردیت انسان ها و حقوق فردی آنها شده  و تفسیر مادی از حیات و هستی و توجه و تأ

اس���ت. تقلید از جوامع غیر اسالمی در همه ابعاد زندگی )اعم از علم، فلسفه، اخالق، عادات 

و آداب( و همچنی���ن افزایش حض���ور زنان در عرصه های مختلف علمی، فرهنگی، سیاس���ی 

و اقتص���ادی، به همراه عدم پاس���خگویی به ش���بهات موج���ود در ارتباط ب���ا زن، این توهم را 

که دین اسالم شخصیت انس���انی و حقوقی زن را به رسمیت نشناخته و  کرده اس���ت  تقویت 

کرده است. )نعمتی پیرعلی، 1386( بسیاری از افراد قوانین اسالمی را قوانینی پدرساالرانه  یا تحقیر 

و س���تم ب���ه زنان می دانند، اما هنوز افرای از زنان مس���لمان به طور ج���دی از دین خود دفاع 

که اس���الم ضامن برابری حقوق زنان اس���ت )مجیا1، 2007(. بر این اس���اس،  می کنند، با این ادعا 

ضرورت پژوهش در تعالیم دین اسالم به ویژه در ارتباط با زن و بررسی نقش و تأثیر اسالم در 

بهبود ش���رایط زندگی زنان مبرهن است. در این پژوهش با توجه به اهمیت فعالیت زنان در 

که زنان در پرتو دین اسالم در زمینه سیاسی به دست  عرصه سیاسی سعی شد آزادی هایی 

گیرد. ازاین رو، نخست تصویری از وضعیت زنان در دوران جاهلیت  آوردند، مورد بررسی قرار 

گرفت. کرم؟ص؟ مورد بررسی قرار  ارائه شد، سپس وضعیت زنان در دوران پیامبر ا

2. دیدگاه های مرتبط با مشارکت سیاسی

مش���ارکت سیاس���ی، پدیدهای پیچیده و دارای ابعاد متعدد است. آلن بیرو مفهوم مشارکت 

ک���ردن و با آن همکاری  گروهی ش���رکت  را »س���همی در چی���زی یافتن و از آن س���ود بردن یا در 

داشتن« تعریف کرده است. )بیرو، 1392( همچنین هر گونه عملی را که هدف آن به طور مستقیم 

1. Mejia



34

تأثیرگذاری در نهادها و جریانات سیاسی و یا به طور غیر مستقیم تأثیرگذاری بر جامعه مدنی 

یا تالش برای تغییر الگوهای رفتار اجتماعی باش���د، مش���ارکت سیاسی می گویند )نوریس1، 2001(.

از منظر دینی، مش���ارکت سیاس���ی فعال و حساسیت نس���بت به سرنوشت خود و جامعه، نه 

ی���ک حق، بلک���ه تکلیفی حتمی و ضروری و ارزش���ی مطلوب برای عموم جامعه اس���ت )غفاری 

هش���جین، 1389(. با دریافت چنین معنایی، تاریخ صدر اس���الم مملو از دخالت های سیاس���ی در 

امور مملکت اس���المی بوده و تمامی س���ربازان، فاتحان جنگ، پش���تیبانان ایش���ان، والیان و 

کاتبان و نویسندگان، سیاست مدار و مداخله گر در امور سیاسی بودند و  اس���تانداران و حتی 

که یا به طور مس���تقیم به امور سیاس���ت پرداخته و مداخله گر  گروه هایی از این افرادند  زنان، 

در امور مملکت اس���المی بودند یا با درک عمیق از ش���رایط و اوضاع سیاس���ی آن روزگار تا آنجا 

که توان فکری و عملی داش���تند، به حمایت و پشتیبانی از آرمان های اسالمی برمی خاستند 

)ریعان، 1385(. 

رویکرده���ای نظ���ری متفاوتی درباره مش���ارکت سیاس���ی زنان از س���وی نظریه پ���ردازان و 

که چرا  اندیش���مندان ارائه شده اس���ت. این نظریات درصدد پاسخگویی یه این سؤال است 

کم است؟ و چرا تمایل  حضور زنان در س���طوح باالی تصمیم گیری و قدرت سیاس���ی بس���یار 

کاندیدا شدن برای کسب مناصب باالی سیاسی زیاد نیست؟ به طور معمول، پاسخ  آنان به 

کلیش���ه ای زنان از سیاس���ت ارجاع می دهند و در این زمینه دو  ک  به این س���ؤاالت را به ادرا

گون���ه تبیین ارائه می کنند. نخس���تین نظریات مبتنی بر تفاوت های زیست ش���ناختی و تأثیر 

گون  گونا ک متفاوت زنان و مردان نس���بت به ابعاد  عوامل ژنتیکی، وراثتی و هورمونی در ادرا

زندگی اس���ت؛ بر همین اس���اس سیاست فعالیتی اس���ت مرتبط با قدرت و برقراری قدرت در 

زندگ���ی اجتماع���ی. بنابراین، با ویژگی های زیست ش���ناختی زنانه مناس���بت ن���دارد و همین 

ویژگی ه���ا زن���ان را به حوزه خصوصی زندگی س���وق می دهد. درحالی که سیاس���ت بخش���ی از 

حوزه عمومی زندگی و برازنده مردان نمایش داده می ش���ود. در مقابل این رویکرد، نظریات 

مبتنی بر تفاوت های فرهنگی و اجتماعی وجود دارد. بر این اس���اس، زنان س���اخته شده اند 

کرده و عادی  کار مردان اس���ت و ای���ن موضوع را برای زنان درون���ی  که یاد بگیرند و سیاس���ت 

1. Norris
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که در بسیاری جوامع موانع قانونی برای شرکت زنان در سیاست  قلمداد می نمایند تا جایی 

از بین رفته است، اما عدم حضور زنان و یا تفاوت چشمگیر حضور زنان و مردان در سیاست 

دیده می ش���ود. این موضوع نش���ان دهنده نوع���ی محدودیت فرهنگی اختیاری اس���ت؛ زیرا 

که فرد در فرایند جامعه پذیری آنها را یاد می گیرد، سیاس���ت را  هنجاره���ای فرهنگی موجود 

کاربرد بیشتری در مطالعات مربوط به  امری مردانه تعریف می کند؛ این رویکرد امروزه دارای 

مشارکت سیاسی زنان است )موحد، 1382(.

کنت���رل و اس���تیالی م���ردان ب���ر  گری���زان می ش���وند و  ب���ر ای���ن اس���اس، زن���ان از سیاس���ت 

ج می کند. ش���کاف میان عرصه های خصوصی و  س���ازمان های سیاسی آنان را از صحنه خار

عمومی، راه را برای ورود ارزش های زنانه به قلمرو عمومی می بندد. این شکاف ذهنی میان 

ام���ور عمومی و خصوصی با واقعیت های زندگی اجتماعی و سیاس���ی مطابقت ندارد. به نظر 

گرفته شده است.  کم  سیلتانن1 و استانورث2 ظرفیت سیاسی زنان در متون مردمحور دست 

کمتر از مردان نش���ان می دهد و عالیق  پژوهش های مردمحورانه مش���ارکت سیاس���ی زنان را 

و خواس���ته ای زنان را بیش���تر بازتاب تعهدات اخالقی یا خانوادگ���ی معرفی می کنند تا موضع 

اصلی سیاسی. تفاوت رفتار سیاسی مردان و زنان بیش از اندازه بزرگ نمایی شده و با وجود 

توجه به تأثیر قلمرو خصوصی بر رفتار سیاس���ی زنان، تأثیر قلمرو خصوصی بر رفتار سیاس���ی 

گرفته اند. )آبوت و واالس، 1393( مردان را نادیده 

که مان���ع واقعی برابری زن و مرد، حق رأی نیس���ت بلکه تفاوت های  گیدنز معتقد اس���ت 

اجتماع���ی اساس���ی تر و ژرف تر میان زن���ان و مردان، زن���ان را در چارچوب وظای���ف خانوادگی 

محدود می کند و این دگرگونی در تفاوت های اجتماعی است که موجب تغییراتی در مشارکت 

کمتر ش���دن دامنه اختالف در زمینه قدرت و پایگاه مردان و  سیاس���ی زنان ش���ده اس���ت؛ با 

زنان، میزان مش���ارکت زنان نیز باال می رود. در واقع مس���ئله اصلی س���اختارهای خانوادگی و 

که تغییرات اساسی در آنها شکل نگیرد، مشارکت سیاسی  پایگاه های قدرت است و تا زمانی 

زنان یک بحث صوری و ظاهری خواهد بود. )ماشینی، 1386(

در اسالم، مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی زنان به خوبی ترسیم و جهات آن مشخص 

1. Siltanen
2. Stanworth
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که زنان در این امور دارند، مشارکت سیاسی وظیفه  که عالوه بر حقی  گونه ای  شده است. به 

ک���ه برای هر مرد هم وظیفه اس���ت. همچنی���ن متغیرهایی در دین  ه���ر  زن اس���ت، همانطور 

که مشارکت سیاس���ی مس���ّجل و حقوق اجتماعی زنان را معین می کند.  تعیین ش���ده اس���ت 

که معتقد است اسالم  کرد  )قیوم زاده، 1378( از جمله می توان به نظرات امام خمینی؟هر؟ اشاره 

کمال پذیری انسان )اعم از زن  کسب قدرت سیاسی را ابزاری برای رسیدن به هدف و ارتقا و 

و م���رد( در نظر می گیرد و حضور اجتماعی و سیاس���ی ه���ر دو جنس را در صحنه بنا بر ضرورت 

می پذی���رد، ام���ا زن با وجود روحی���ه لطیف و مس���ئولیت پذیرانه خویش، نگاه���ی آمیخته با 

کس���ب مبارزه و وارد ش���دن در صحنه سیاس���ی، به دست آوردن  تکلیف دارد. هدف زنان در 

کس���ب جاه و مقام نیس���ت، بلکه زن مس���لمان به خاطر دفاع از اس���الم و قرآن وارد  قدرت و 

که این روحیه باید حفظ شود نه اینکه  کید می کند  عرصه سیاس���ت ش���ده اس���ت. ایش���ان تأ

کنند و تابع محض رویدادها  گزینند و خانه نشینی را اختیار  کنج عزلت  زنان چون زن هستند 

و حوادث جامعه باشند. از این رو ایشان می فرماید: 
که -  کنید  خانم هـــا برای اینکـــه یک چیزی- مثـــاًل- دستشـــان بیاید یا -فـــرض 
صاحب منصب بشوند، نمی آیند بیرون، خودشان و بچه هایشان را به کشتن بدهند. 

کـــه خانم هـــا را آورده بیرون و همدوش مردهـــا، بل جلوتر از  این اســـالم و قرآن اســـت 
کرده است. )موسوی خمینی، 1363( مردها وارد صحنه سیاست 

کشور جریان دارد، است و همه مردم  که در  کشور و آنچه  سیاست به معنای اداره 
که مرد در همه شئون جامعه دخالت دارد،  حق دخالت در سیاست را دارند. همانطور 
کنند.  زنـــان هم دخالت دارنـــد، و مردان و زنان هر دو باید از فســـاد در جامعه اجتناب 
زنـــان باید دقت کنند تا ملعبه ای در دســـت مردان نباشـــند، خانم هـــا هم حق دارند و 
کنند و  کنند، سرنوشـــت خود را تعیین  که در سیاســـت دخالت  تکلیفشـــان این اســـت 
همپای مردان در مسائل اجتماعی و سیاسی وارد باشند و اظهار نظر کنند. در اسالم زن 
با عنوان یک انســـان می تواند مشـــارکت فعال با مردان در بنای جامعه اسالمی داشته 

باشد. )خمینی، 1378( 

که سیاس���ت، اداره حکومت، خدمات نظامی  همچنین ابوالعالء مودودی بیان می کند 

کم���ک به مجروحان در زمان  گر اس���الم زنان را موظف به  و عال���ی به مردان اختصاص دارد. ا

ک���ه مس���لمانان زن���ان را در حالت صلح نیز به س���وی  جن���گ می کن���د، معنایش این نیس���ت 
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کارگاه ها، انجمن ها و مجالس نمایندگی بکش���ند؛ زیرا خداوند آنان  کتابخانه ها یا م���دارس، 

که به ط���ور فطری برای آن آفریده  کارها نیافریده اس���ت و زن در عرصه ای  را ب���رای انجام این 

که  نش���ده است، شکس���ت می خورد. )مهریزی، 1386( در مقابل، برخی بر این عقیده اند، مقامی 

اسالم برای زن به موازات مرد در تمام مشترکات طبیعی و توانایی ها مقرر داشته است، این 

امکان را به زن می دهد تا در حدود احترام به تکالیف ش���رعی از حیث پوشش و رابطه با مرد 

نامحرم و مس���ئولیت های زناش���ویی و خانوادگی، در فعالیت سیاسی وارد شود. بدون شک 

زن مس���لمان نیز همگام با مرد مس���لمان مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به 

امور مسلمانان و جامعه اسالمی را بر عهده دارد )شمس الدین، 1376(.

2-1. مشارکت سیاسی در قرآن 

آموزه های قرآنی پیروان خود را به برخورد منطقی و موضوعی با پدیده ها، به دور از تعصب و 

پی���ش داوری دعوت می کند و با نگاهی یک بعدی، تمام فضایل یک پدیده را انکار نمی کند 

گیرد. نگاه قرآن به اوضاع فرهنگی دوران جاهلیت، نگاهی  ی���ا تم���ام عیوب آن را نادیده نمی 

کامل  که آداب و رس���وم و روش های زندگی آنها را به طور  اصالحی اس���ت و در صدد نیس���ت 

کرم؟ص؟ در حج را  از بی���ن ببرد و نهاد فرهنگی جدیدی بنیان نهد. ب���رای مثال روش پیامبر ا

می توان جمع میان حج ابراهیمی، حج جاهلی و حج اسالمی دانست. )عباسی مقدم، 1389( قرآن 

کریم هرگز زنان را در ردیف سفیهان، و محجوران و ضعفای فکری و عقلی به لحاظ زن بودن 

قلمداد نکرده اس���ت بلکه به رای و بیعت آنها با پیامبر؟ص؟ نیز عنایت و توجه داش���ته است و 

آن را معتبر شمرده است و به پیامبر؟ص؟ می فرماید:

َیْسِرْقَن َوال
ً
ُیْشِرْکَنِباهّلِلَشْیئا ْنال

َ
ْؤِمناُتُیباِیْعَنَکَعىلأ ُ ِإذاجاَءَکالْ ِبُّ االّنَ َ ّیُ

َ
یاأ

 َوال ْرُجِلِهّنَ
َ
َوأ ْیِدِیـــّنَ

َ
أ یَنُهَبْینَ تانَیْفَتِر ِبُبْ ِتـــینَ

ْ
َیأ َوال ْوالَدُهـــّنَ

َ
ـــَنأ

ْ
َیْقُتل َوال َیْزِنـــینَ َوال

اهّلَلَغُفوٌرَرِحمٌی. اهّلَلِإّنَ ّنَ ُ َواْسَتْغِفْرلَ َیْعِصیَنَکِفَمْعُروفَفباِیْعُهّنَ

کننـــد که چیزی را  که زنان مؤمن نزد تـــو آیند تا با تو بیعت  ای پیامبـــر! هنگامـــی 
شـــریک خدا قرار ندهند، دزدی و زنا نکنند، فرزندان خود را نکشـــند، تهمت و افترایی 
کار شایسته ای مخالفت فرمان تو نکنند، با  پیش دست و پای خود نیاورند و در هیچ 
آنهـــا بیعت کن و برای آنان از درگاه خداوند آمرزش طلب که خداوند آمرزنده و مهربان 

است. )ممتحنه: 12( 
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گفته اس���ت: خداوند  کری���م در آیات متع���ددی از مهاجرت زنان مس���لمان س���خن  ق���رآن 

هجرت را بر زنان و مردان به طور مساوی واجب می کند. )ر.ک: نساء: 97 و 98( سوره آل عمران آیه 

195 می فرماید: 

ْنَثَبْعُضُکْمِمْنَبْعٍض
ُ
ْوأ

َ
َعاِمٍلِمْنُکْمِمْنَذَکٍرأ

َ
ِضیُعَعَمل

ُ
أ

َ
ال ّنِ

َ
ْمأ ُ ّبُ ْمَر ُ َفاْسَتَجاَبلَ

ْم َئاِتِ ْمَســـّیِ َعْنُ َرّنَ َکّفِ
ُ َ
وال

ُ
واَوُقِتل

ُ
وُذواِفَســـِبیىِلَوَقاَتل

ُ
ْخِرُجواِمْنِدَیاِرِهْمَوأ

ُ
ِذیَنَهاَجُرواَوأ

َّ
َفال

َواِب.
َ
اُرَثَواًباِمْنِعْنِداهّلِلَواهّلُلِعْنَدُهُحْسُنالّث ْنَ

َ ْ
اال ِتَ ْ ِریِمْنحتَ ْ ج

َ
اٍتحت ْمَجّنَ ُ ّنَ

َ
ْدِخل

ُ َ
َول

که[ من عمل هیچ صاحب  کرد ]و فرمود  پس پروردگارشـــان دعاى آنان را اجابت 
عملی از شما را از مرد یا زن که همه از یکدیگرید تباه نمی کنم. پس کسانی که هجرت 
کرده و از خانه هاى خود رانده شـــده و در راه من آزار دیده و جنگیده و کشـــته شـــده  اند 
بدی هایشـــان را از آنـــان می  زدایـــم و آنان را در باغ هایی که از زیـــر ]درختان[ آن نهرها 

روان است درمی آورم. ]این[ پاداشی است از جانب خدا و پاداش نیکو نزد خداست.

خداون���د از هج���رت زنان به مدینه هم���راه با پیامبر؟ص؟ )به طور خاص( در س���وره احزاب 

کریم امر ب���ه معروف و نهی از منکر را وظیفه زنان و مردان  آی���ه 50 یاد می کند. همچنین قرآن 

می داند و می فرماید: )قیوم زاده، 1387(

ُیِقیُموَن ْنَکِرَو ُ ْوَنَعِنالْ َیْنَ ْعُروِفَو َ ُمُروَنِبالْ
ْ
ْوِلَیاُءَبْعٍضَیأ

َ
ْؤِمَناُتَبْعُضُهْمأ ُ ْؤِمُنوَنَوالْ ُ َوالْ

یٌزَحِکمٌی. اهّلَلَعِز ُهُماهّلُلِإّنَ ِئَکَسَیْرَحُ
َ
ول

ُ
ُهأ

َ
ُیِطیُعوَناهّلَلَوَرُسول َکاَةَو ُیْؤُتوَنالّزَ َةَو

َ
ال الّصَ

مـــردان و زنـــان با ایمـــان ولی )یارو یـــاور( یکدیگرند، امـــر به معروف و نهـــی از منکر 
می کنند، نماز را بر پای می دارند و زکات را می پردازند و خدا و رسولش را اطاعت می کنند. 

بزودی خدا آنان را مورد رحمت خویش قرار می دهد، خداوند توانا و حکیم است.

کافی از موقعیت زنان در دوران پیامبر؟ص؟،  بنابراین، با توجه به آیات قرآن برای شناخت 

بررسی موقعیت آنان در دوران جاهلیت امر ضروری است. 

2-2. مشارکت زنان در دوران جاهلیت

گلدزیهر1 بدان رس���یده است در معنای اصلیش متضاد و در مقابل  که  جهل بنا بر نتیجه ای 

که داللت می کند بر »معقولیت اخالقی یک انس���ان با  علم نیس���ت، بلکه مقابل حلم اس���ت 

فرهنگ« که به طور تقریب ویژگی هایی مثل بردباری، صبر، اعتدال و رهایی از هواهای نفس 

1. Ignaz Goldziher
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کنش ها و نقش های  را داراست. )ایزوتسو، 1394( بی تردید، نگاه نادرست به زنان در شکل گیری 

کاالپنداری به زن و استفاده ابزاری از او موجب می شود  نادرست در جامعه مؤثر است. نگاه 

تا اراده، تصمیم و ش���خصیت زن نادیده انگاشته ش���ود. درحالی که ارزش و اهمیت دادن به 

کم بر  که فرهنگ حا او زمینه س���از ترقی و تعالی جامعه است. جامعه شناس���ان بر این باورند 

ه���ر جامعه در ش���کل دهی رفتارها و هنجارهای اعضای جامعه نق���ش تعیین کننده ای دارد؛ 

کنش ها و نقش های نهاد اجتماعی را با توجه به موقعیت اجتماعی، زیستی و  زیرا فرهنگ، 

اقلیمی تعریف و تبیین می کند )رحمت آبادی، 1386(. مردم عربس���تان به اقتضای طبیعت دوگانه 

آن سرزمین، به دو قسمت »اعراب بادیه نشین و اعراب مدنی« تقسیم می شدند. عرب های 

بادیه نشین بی منظور و بی هدف در بیابان سرگردان نبودند، بلکه زندگی آنها از نظم خاصی 

پیروی می کرد؛ چه در صحرا و چه در شهر، زندگی افراد با واحدی به نام قبیله پیوند می خورد. 

در جامعه جاهلی عربس���تان، هویت فرد در قالب قبیله تعریف می شد؛ قبیله اساس جامعه 

که انتس���اب به یک مبنای مش���ترک، عامل  گروه���ی از مردم بودند  ب���دوی ب���ود و در تعریف، 

تجمع و وحدتش���ان بود. قبیله در جامعه عرب جاهلی، نه فقط شالوده حیات و بقای تمام 

پیوستگی های فردی و اجتماعی عرب به شمار می رفت، بلکه تمام ارکان شخصیت و مظاهر 

ج از ذهن  فکری و عقلی او را نیز تش���کیل می داد. در ذهن عرب جاهلی، قبیله واقعیتی خار

افراد داش���ت و ب���ا اتکا به همین واقعیت و ب���دون آنکه تنها مقوله ای اعتباری به ش���مار رود، 

بر تمامیت افراد، اعم از جان و اندیش���ه آنها و افراد خانواده ش���ان، حکومت قطعی و مس���لم 

داشت )سالم،1380(. 

که در آن هر اتفاقی را می ش���د به سیاس���ت ربط  کوچک و بس���یط بود  نظ���ام قبیله آنقدر 

گذاش���ت. یک���ی از جلوه های مهم  کنار  داد و ب���ه طور طبیعی نمی ش���د زن���ان را از این عرصه 

سیاس���ی در نظام قبیله ای، مجلس مشورتی متشکل از بزرگان قوم و قبیله و معموال مردان 

بود. در برخی موارد، زنان هم در این مجالس صاحب رأی بودند. در عرصه سیاست خارجی 

که یکی  کارایی داش���تند؛ چرا قبیله، زنان عناصری مهم بودند، ولی در حد ابزار، برای قبیله 

از راه های هم پیمانی قبایل ازدواج یکی از زنان قبیله با مردی از قبیله دیگر بود. این ازدواج 

نوع���ی پیمان تدافع���ی برای دو قبیله به ش���مار می رفت. یکی از مس���ئولیت های افراد قبیله 
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گذرا به جنگ های زمان جاهلیت نشان دهنده  حمایت از قبیله در هنگام خطر بود. نگاهی 

که حضور آنها صرفًا برای ترغیب  گفته می ش���ود  حضور زنان در این جنگ هاس���ت، اما اغلب 

س���پاه به ادامه جنگ بود. در عرصه سیاس���ت داخلی، رّد پای زنان را تا دارالندوه، آن هم در 

کرد. )کاشف الغطاء، 1385(  مواردی معدود، می توان دنبال 

که از آن  حضور سیاس���ی زنان در جاهلیت به ش���کل های مختلف قابل مش���اهده اس���ت 

جمله حضور زنان در بیعت های مختلف در دوران جاهلیت است؛ مثل حضور عاتکه دختر 

که ب���رای بزرگداش���ت عبدمناف  م���ره بن حالل، همس���ر عبد من���اف، در »حل���ف االحابیش« 

که برای رفع اختالف میان  جانشین قصی بود، شرکت داشت؛ ام حکیم در »حلف الطیبین« 

کعبه بسته شد، حضور داشت؛ ام حکیم بیضا یا خواهرش  کنار  عبدالمطلب و بنوعبدالدار در 

که به موجب آن قبایل قریش عهد بس���تند  عاتک���ه، دختر عبدالمطل���ب در »حلف الفضول« 

که بیشتر، زنان  تا مظلومان و مس���تضعفان مکه را یاری رسانند، شرکت داش���ت )یعقوبی، 1389( 

اشراف از این موقعیت ها برخوردار بودند و زنان طبقه پایین جامعه از چنین موقعیت هایی 

که هر چند روزنه هایی  بهره مند نمی ش���دند. )عباس���ی مقدم، 1389( در مجموع، به نظر می رس���د 

کنش های سیاس���ی در بین زنان جاهلی دیده می ش���ود، اما جب���ر قبیله و فرهنگ عصبی  از 

کم، مانع از نقش آفرینی های سیاس���ی توسط آنها بود. هر چند زنان تحت نظام قبیله ای  حا

زندگی می کردند، ولی مثل یک شهروند درجه یک، قادر نبودند خواسته ها و منافع خود را از 

گر در عرصه هایی حضور می یافتند، برای آماده سازی زمینه برای حضور  کنند و ا قبیله تقاضا 

و فعالیت مردان بود )کاشف الغطاء، 1385(.

شکال مشارکت زنان در صدر اسالم 
َ
3. ا

که ماهیت، جهت و  از نظر جامعه شناس���ان، جوام���ع بدون وقفه، نیروهای برونی ی���ا درونی 

کرده و پذیرای آنها شده و یا آنها را تحمل می کند. تمام  سرنوشت آن را تغییر می دهد، ایجاد 

گهانی و چه به صورت آرام یا نا محسوس، هر روز تغییراتی را به خود  جوامع چه به صورت نا

می بینند. )روش���ه، 1394( بی تردی���د، جامعه نبوی در جایگاه جامعه ای نو بنیاد، همانند س���ایر 

کرده اس���ت  جوامع ش���اهد دگرگونی هایی بوده و در حیات اجتماعی خود، تغییراتی را تجربه 

)مریجی، 1388(.
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برای فهم تحول جایگاه سیاس���ی زنان، باید تحوالت نظام و فرهنگ سیاس���ی اس���الم را 

که مبتنی  کرم؟ص؟  کرد. ریشه های این تحوالت به تعالیم پیامبر ا نسبت به جاهلیت بررسی 

که از زبان پیامبر؟ص؟ مطرح ش���د، با زندگی  بر وحی الهی اس���ت، باز می گردد. اندیش���ه دینی 

که تربیت افراد را در چارچوب های محدود ش���کل م���ی داد، مخالفت بود و افراد را  قبیل���ه ای 

فرات���ر از محدودیت های قوم���ی تربیت می کرد. مهمتری���ن آموزه ها برای قّوت بخش���یدن به 

کم و صاحب والیت مطلق، و رس���ول  عقیده مش���ترک، درباره توحید ارائه ش���د و خداوند، حا

گردید.  کمیت الهی معرفی  کرم؟ص؟ مسئول ِاعمال حا ا

که پیامبر؟ص؟ به تحول در جامعه جاهلی دست زد، وضعیت زنان را نیز متحول  همزمان 

که زن و مرد در وابستگی و استقالل وجودی مساوی اند،  گونه  ساخت. از نظر اسالم، همان 

در بس���یاری امور دیگر مثل اس���تقالل سیاسی و اقتصادی نیز یکس���انند. قرآن زن را نیز مانند 

کرده و به او حق داده اس���ت در مسائل اصلی خود  مرد، مس���ئول، متعهد و مس���تقل معرفی 

گاهی  که باید مبتنی بر شناخت و آ تصمیم گیر باشد و در انتخاب روش سیاسی و حکومتی، 

کرم؟ص؟ با اطاعت از فرامین قرآن و رفتار اخالقی  کند. )کاشف الغطاء، 1385( پیامبر ا باشد، مشارکت 

کرد و آن را از طریق رفتار صحیح با دختر خود  و درست، جایگاه زنان را به مسلمانان معرفی 

کردن دختران  و زنان جامعه به دیگران نش���ان داد )غروی نائینی، 2010(. به این ترتیب زنده به گور 

کنند و با م���ردان از مکه به  متوق���ف ش���د و به زنان اجازه داده ش���د تا تعالیم ق���رآن را انتخاب 

کنند )زیدی، 2009(. مدینه مهاجرت 

گاهی ها و میزان  که محور جامعه اس���المی بود، موجب افزای���ش آ پیوند زنان به مس���جد 

گاهی بارزترین شروط مشارکت سیاسی اس���ت؛ زیرا موجب  مش���ارکت ایشان ش���د. ش���عور و آ

گاه با کوشش و تدوام، صالحیت زن را از صالحیت عام به  افزایش فعالیت زن می شود و حتی 

س���طح صالحیت خاص ارتقا می بخشد. نتیجه این امر در زمان رسول خدا؟ص؟ ظهور تعداد 

که برای همگان الگو و نمونه بودند. بدون ش���ک رغبت و تمایل زیاد  زیادی زن صحابی بود 

زنان صحابی به ویژه زنان انصار بر مشارکت مثبت در فعالیت های مختلف اجتماعی و عرضه 

الگوها و نمونه هایی از زنان در این زمینه، اساس این تغییر بود. البته باید به این نکته توجه 

که زن مسلمان در عصر پیامبر؟ص؟ براس���اس هدایت و راهنمایی ها و منش اسالمی  داش���ت 
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در همه عرصه ها حضور داش���ت و به صورتی متحد و با تمس���ک به ارزش ها و مبادی روش���ن 

کرد. )رئوف، 1377( که نه وارداتی بود و نه بیگانه با او، مکانت و جایگاه خود را حفظ  جامعه 

کیدی ت���ام دارد تا زن بتواند مس���ئولیت های  گاهی های سیاس���ی زن تأ اس���الم بر رش���د آ

سیاس���ی و اجتماعی خود را به انجام رس���اند. ش���رایط و بافت اجتماعی می تواند مانع ایفای 

کند. در نهایت امت، مسئول  که ممکن است آن را تسریع  این مسئولیت ها شود، همچنان 

تغییر بافت و س���اخت اجتماعی اس���ت تا زن امکان بیابد در فعالیت های سیاس���ی مشارکت 

کند. )رئوف، 1377( حضور زنان مسلمان صدر اسالم در اجتماع بر این نظر صّحه می گذارد؛ آنجا 

که به طور مس���تقل با  کردند و یا آنجا  کفار ش���رکت  که زنان دوش���ادوش مردان در جهاد علیه 

کردند و حکومت ایش���ان را به رسمیت شناختند )کاشف الغطاء، 1385(. زن  کرم؟ص؟ بیعت  پیامبر ا

در این عرصه، موجودی منفی یا مهره ای متروک نبود و نقش او، منحصر به پذیرش دعوت 

نمی ش���د، بلک���ه زنان بس���یاری در قبول دع���وت پیامب���ر؟ص؟ و ت���الش در راه آن، نقش مؤثر و 

کردند و برای حفظ عقیده خود جالی وطن نمودند،  مثبتی داشتند. آنها شکنجه ها تحمل 

کردند  به رزمندگان یاری رساندند و به هنگام ضرورت به طور مستقیم در جبهه نبرد شرکت 

که تاریخ سرشار از شواهدی در این مورد است )شمس الدین، 1376(.

اس���الم با دیدگاه مثبت از حقوق زنان س���خن می گوید و راه هدایت و س���عادت را در قالب 

برنامه ها و دس���تورات اصولی و منظم دینی به آنان نش���ان می دهد و با ارائه الگوی مناس���ب 

که نمونه بارز آن حضرت زهرا؟اهع؟ و حضرت زینب؟اهع؟ اس���ت،  و حقیقی از یک زن مس���لمان 

کمال و یک زندگی طیبه یاری می دهد. )قیوم زاده،  زن مس���لمان را در هر چه بهتر رس���یدن به 

1387( اس���الم حضور زن را در فعالیت های سیاس���ی با ش���رایط معتدل قبول دارد. این حضور 

باید در راس���تای تحکیم بنیان خانواده، جلوگیری از هرزگی و بی بندوباری و با اولویت دادن 

که اسالم برای زن به موازات مرد در تمام مشترکات طبیعی و  به نقش مادری باشد. مقامی 

توانایی ها قرار داده اس���ت این امکان را به زن می دهد تا در حدود احترام به تکالیف ش���رعی 

از حیث پوش���ش، شکل رابطه با نامحرم و مس���ئولیت های زناشویی و خانوادگی در فعالیت 

سیاسی، وارد شود )شمس الدین، 1376(.

گر سیره جامعه اس���المی صدر اسالم و مجال های اهتمام سیاسی و شیوه های ارتباط و  ا
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گون مورد بررسی قرار گیرد، به دست می آید که زن مسلمان  اظهار نظر سیاسی در مواضع گونا

مطابق عرف و رس���وم آن عصر از دایره فعالیت های سیاس���ی غایب نبوده اس���ت، اما طبیعت 

قضایای سیاس���ی و ش���یوه های فعالیت سیاس���ی آن عصر با شکل و ش���یوه های فعالیت های 

سیاس���ی بانوان در جامعه امروزی بسیار تفاوت داشت. عنصر بارز فعالیت های سیاسی زنان 

صدر اس���الم، حضور ایش���ان در صحنه های جهاد، هجرت ایش���ان برای حفظ دین، بیعت با 

که این حضور فعال  کمان وقت است  گرامی اسالم؟ص؟، دفاع از والیت و اعتراض به حا رسول 

مورد تأیید رسول خدا؟ص؟ و ائمه اطهار؟مهع؟ بود. این موضوع، جواز حضور زن در صحنه های 

سیاس���ی و اجتماع���ی جامع���ه را تأیی���د می کن���د، ولی ش���کل و قال���ب فعالیت های بان���وان در 

جامعه امروز به تناس���ب ش���کل و نهاد جامعه و راه های اظهار نظر سیاسی و شرایط جامعه با 

فعالیت های سیاسی زنان صدر اسالم و اعصار پیشین متفاوت است. )کریمی تبار، 1385(

3-1. زن، بیعت و حق رأی

گروندگان به آن دین با رفتاری متفاوت با قبل، تعهد خود را نسبت به  هنگام ابالغ هر دینی، 

دین جدید نشان می دهند. به سبب وجود سابقه بیعت در جزیرةالعرب، بیعت مسلمانان 

کرم؟ص؟ را عالوه بر داللت بر مش���ارکت سیاس���ی و اجتماعی، می توان نش���انه تعهد  با پیامبر ا

که امت با آن سر و  آنها دانس���ت. )بختیاری، 1388( بیعت از بارزترین جوانب عمل سیاس���ی است 

کم مشروعیت می بخشد، بلکه در تجربه  کار دارد؛ زیرا از نظر اسالم، بیعت نه تنها به نظام حا

صدر اس���الم بیعت حتی به ایجاد نظام مربوط بوده اس���ت. بنابراین، بیعت اس���اس جامعه 

اسالمی و وسیله ای برای اعالم التزام جامعه به شریعت است )رئوف، 1377(.

گزارش ش���ده و تحقیقات و  ک���رم؟ص؟ با مردان ب���ه وفور در مناب���ع تاریخی  بیع���ت پیامبر ا

گرفته است. مبحث بیعت زنان با پیامبر؟ص؟ و اینکه  بررسی های متعددی درباره آن صورت 

کس���انی و با چه ش���رایطی  آیا با زنان نیز بیعت می ش���د و در صورت مثبت بودن پاس���خ با چه 

و الزامات���ی صورت می گرفت، یکی از مس���ائل مهم در س���یره پیامبر؟ص؟ اس���ت. )بختی���اری، 1388( 

گرفتن اهمیت  درک اهمی���ت حض���ور زنان در بیعت ه���ای دوران پیامبر؟ص؟ مس���تلزم در نظر 

بیعت در ش���مار یکی از حس���اس ترین امور سیاس���ی اسالم است )کاش���ف الغطاء، 1385(. با توجه به 

حرکت پیامبر؟ص؟ در انتقال جامعه از فضای جاهلی به فضای مبتنی بر دین، بیعت با زنان 
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می توانست از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. موارد بسیاری در سیره و سنت رسول اهلل؟ص؟ 

که بیانگر توجه ویژه به طرح و جا انداختن نگاه دینی نس���بت به زن به جای  دیده می ش���ود 

نگاه جاهلی است )بختیاری، 1388(.

قبل از اس���تقرار حکومت اسالمی در یثرب )مدینه( مردم آن سرزمین دو بار به نمایندگی 

کردن���د. در میان هر  گرامی اس���الم؟ص؟ بیعت  گروهی را اع���زام و با پیامبر  از ط���رف خودش���ان 

گ���روه، زنان مس���اوی با مردان نقش ایفا می کردند. در این بیع���ت، زنی به نام حزء، دختر  دو 

که بیعت اول )پیمان عقبه اول( را »بیعت النس���اء«  عبید بن ثعلبه، حضور داش���ت. تا جایی 

که چون حض���ور زن در امری به این  ه���م می گوین���د. حتی برخ���ی مورخان بر این عقیده ان���د 

که زن از اولین حقوق فردی و اجتماعی خود محروم بود، بسیار  مهمی، آن هم در زمان های 

ش���گفت آور می نمود، این بیعت را بیعت النساء نامیده اند. )قیوم زاده، 1387( حج سال سیزدهم 

هج���ری، ش���اهد حضور تعداد زیادی از مس���لمانان مدینه ب���ود. آنان در ایام حج، ش���بانه در 

کردند و 73 مرد و دو زن با رسول خدا بیعت  ج از شهر مکه با پیامبر؟ص؟ مالقات  گردنه ای خار

که در زمان پیامبر اسالم؟ص؟ انجام  نمودند )یوسفی غروی، 1392، 141/2؛ حیدری، 1387(. بیعت دیگری 

شد، در جریان فتح مکه بود. در این بیعت تفاوتی بین زنان و مردان نبود، حضور زنان بسیار 

گسترده بود و آیه 12 سوره ممتحنه در این هنگام نازل شد )جلیلی، 1384(. امام محمد باقر؟ع؟ 

که ایش���ان دس���تش را در ظرف  می فرمای���د، بیعت پیامبر خدا ؟ص؟ با زنان بدین صورت بود 

آب���ی ف���رو می برد و بیرون می آورد و زنان نیز با اظهار اقرار و ایمان به خدا و تصدیق پیامبرش، 

دستان خود را در آب فرو می بردند )محمدی ری شهری، 1393، 161/1(.

3-2. زن و حضور در جنگ

در عرصه سیاس���ی و اجتماعی صدر اس���الم، زن موجودی منفی یا مهره ای متروک و مطرود 

نبود، بلک���ه از آغاز بعثت پیامبر؟ص؟ دوش���ادوش مردان در صحنه ه���ای مختلف اجتماعی، 

سیاسی و ...، حضور داشت و نقش مؤثر و مثبتی ایفا می نمود. زن مسلمان در صدر اسالم، 

برای دفاع از اسالم، شکنجه ها را به جان می خرید، برای حفظ عقیده خویش، جالی وطن 

گاه ضرورت شمش���یر  می ک���رد و در میدان جنگ و جهاد پابه پای مردان حضور می یافت، به 

می کشید و دالورانه می جنگید. )آذرنوش.، و دهقان پور، 1388( 
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که زنان در جنگ ها و صحنه های سیاسی اسالم از خود نشان داده اند،  اعمال و رفتاری 

که ایشان در پیش برد مسائل نظامی صدر اسالم مؤثر بوده اند. )جمالی، 1387(  نش���ان می دهد 

کنار م���ردان جنگجو و  زنان صدر اس���الم در جنگ ها س���ه نقش بر عهده داش���تند: حضور در 

گرفتن سالح و دفاع  روحیه بخش���یدن به ایشان؛ پشتیبانی جنگ و امدادرس���انی؛ به دست 

ک���ردن در صورت نیاز )قی���وم زاده، 1387(. در زمان پیامبر؟ص؟ حدود 75 جنگ واقع ش���د. در این 

که می توانستند برای  جنگ ها زنان نیز حضور داشتند و با رعایت مرزها و حدود، هر آنچه را 

خدم���ت به جنگاوران و حمایت از پیامب���ر؟ص؟ انجام می دادند. در این رابطه تاریخ نام زنان 

که برخی از ایشان عبارتند از: کرده است  بسیاری را ثبت 

اول( حضرت زهرا؟اهع؟: ایشان گاهی در صحنه های نبرد حضور می یافت و خدماتی انجام 

که در صحنه نبرد احد حضور داشت و خون از چهره رسول  می داد. از جمله نقل شده است 

خدا؟ص؟ شس���ت و بر زخم ایشان مرهم نهاد و آنگاه خود شمشیر پدر و همسرش را شستشو 

که در نبرد خندق نیز آن حضرت برای پیامبر؟ص؟ نان می آورد  داد. همچنین نقل شده است 

تا ضعف جسمانی مانع مبارزه ایشان نشود. ایشان در فتح مکه نیز حضور داشت. در جنگ 

احد زنان مسلمان و در رأس آنها حضرت زهرا؟اهع؟ حضور داشت، زخمیان را مداوا و تشنگان 

گردید ام  که نشانه های ضعف در جبهه مسلمانان نمودار  را س���یراب می کرد. حتی هنگامی 

که دوازده زخم نیزه و شمشیر به او  عماره، به دفاع از پیامبر؟ص؟ پرداخت و ذکر ش���ده اس���ت 

کرد. )سالم، 1380( اصابت 

کعب: او در جنگ احد مس���ئولیت آبرس���انی به مجاهدین را به عهده  دوم( نس���یبه بنت 

که عده ای به طمع جمع آوری غنایم از آن  گذرگاهی  داش���ت. در این جنگ وقتی دش���من از 

غافل ش���ده بودند، هجوم آوردند، مردان سس���ت پیمان فرار را بر جهاد ترجیح دادند و تنها 

که به دفاع  کنند. یکی از این ده نفر نسیبه بود  حدود 10 نفر باقی ماندند تا از پیامبر؟ص؟ دفاع 

که تا  از ج���ان پیامبر ؟ص؟ پرداخت. در این دفاع قهرمانانه، جراحات بس���یاری به او وارد آمد 

آخر عمر خدا را بر نشانه های افتخار حک شده بر بدنش شکر می گفت.

کعب،  س���وم( در غزوه خیبر تعداد بیس���ت زن حضور داش���تند. ام س���لمه، نس���یبه، بنت 

ک، هند بنت عمروبن  کعبیه بنت س���عد، ام فتاح، ام سلیم، بنت ملحان، ام ضحا ام منیع، 
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حزام، ام الوالء، ام عامر، ام عطیه، ام س���لیطه. ایش���ان حضرت را در تدارکات و پش���تیبانی و 

مداوا یاری می کردند.

چهارم( امینه دختر قیس بن ابی اصلت القاری. او در جنگ ها حضور پیدا می کرد و برای 

مداوای مجرمین سهم مؤثر و بسزایی داشت. ایشان عالوه بر محدثه بودن، نیروی رزمی نیز 

بود. )قیوم زاده، 1387(

3-3. زن و نظارت اجتماعی 

کرده است، امر  که قرآن نسبت به زنان بازگو  یکی دیگر از فعالیت های سیاسی و اجتماعی زن 

ب���ه معروف و نهی از منکر اس���ت. )قی���وم زاده، 1387( وظیفه امر به معروف و نهی از منکر از تکالیف 

کریم اس���ت. مقابله با بزرگ ترین منکر در عرصه حیات اجتماعی  مش���ترک زن و مرد در قرآن 

کمیت ظلم و س���تم و دس���تگاه جور، از وظایف مس���ّلم هر زن و مرد مسلمانی است  یعنی حا

کوچکیان، 1389(.  )آ

3-4. زن و هجرت

که در صدر اس���الم دو بار اتفاق افتاد و زنان  هجرت یکی دیگر از حرکت های سیاس���ی اس���ت 

مسلمان در هر دو مهاجرت شرکت داشتند. این مهاجرت ها ابعاد سیاسی بسیاری داشت: 

کم بر جامعه را نش���ان می داد؛ دوم اینک���ه ابالغ پیام آیین  نخس���ت، طرد و سس���تی نظام حا

جدید را به همراه داشت؛ سوم تدبیر سیاسی بود برای ماندگاری و پایداری مکتب نو ظهور، 

گر مشرکان، مسلمان را در مکه نابود ساختند پیروان آیین نو در مکانی دیگر  که ا بدین معنا 

ب���ه حمایت و حراس���ت آن بپردازن���د. )مهری���زی، 1386؛ قی���وم زداه، 1387( حضور فیزیک���ی زنان در این 

که ایمان  س���فرها یا بودن آنها همراه مردان اهمیت ندارد، بلکه توجه به این امر الزم اس���ت 

که همه علقه ها و عالقه های  جدید آنچنان در وجود زنان مسلمان مهاجر ریشه دوانده بود 

گذاشته بودند )کاشف الغطاء، 1385(. این دو هجرت  کنار  مادی را در راه تأسیس حکومت اسالمی 

ب���ا ش���کوه و آمیخته ب���ا رنج ها و خاطرات ف���راوان یکی هجرت به حبش���ه و دیگری هجرت به 

گرفت، حدود 83 م���رد و 18 زن حضور  که مخفیانه ص���ورت  مدین���ه ب���ود. در هجرت حبش���ه 

که در هجرت حبش���ه اول حضور داشتند عبارتند از: رقیه،  داش���تند )قیوم زداه، 1387(. چهار زنی 
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دختر پیامبر؟ص؟؛ س���هله، دختر س���هیل بن عمرو ؛ ام س���لمه، دختر ابی امیه از بنی مخزوم و 

لیلی دختر ابو خیثمه )یعقوبی، 1389، 1/ 385؛ یوسفی غروی، 1392، 2/ 39(.

3-5. زن و حضور در حج

که زنان صدر اسالم در آن حضور  حج نیز یکی از عرصه های عبادی، سیاسی و اجتماعی بود 

یافتند و این حضور با توجه به فضیلت حج اهمیت بسیاری داشت. در اولین سفر پیامبر؟ص؟ 

که در ذی القعده سال ششم هجرت انجام شد، چهار زن به نام های ام سلمه،  به خانه خدا 

که  ام عماره، ام منیع، ام عامر اشهلی حضور داشتند. )خانی، 1387( همچنین از زنان صدر اسالم 

در قالب راویان امین و ش���اعران و حماسه سرایان متعهد ایفای نقش می کردند، می توان به 

کرد:  این موارد اشاره 

که بعد از شهادت حضرت علی؟ع؟ به خاطر  اول( س���وده، دختر عمار بن اس���د همدانی، 

گفت. ستمگری های بسر بن ارطاه، برای شکایت به دربار امویان رفت و با معاویه سخن 

که س���خنوری ماهر و  دوم( ام الخیر، دخترحریش بن س���راقه از زنان نامدار صدر اس���الم، 

خطیبی بلیغ بود.

که راوی بود و احادیث فراوانی از رسول  سوم( امیمه، دختر قیس بن ابی الصلت غفاری، 

گرد او بودند. کرم؟ص؟ نقل نمود و تعدادی از تابعان شا ا

که جزو زن���ان مهاجر بود. او در س���ال هفتم  کلث���وم، دختر عقب���ه ابی معیط،  چه���ارم( ام 

ک���ه از مکه به مدینه با پای  که اولین زن مهاجری اس���ت  هج���ری مهاجرت نمود و می گویند 

پیاده هجرت نموده است. )جوادی آملی، 1387(

4. بحث و نتیجه گیری

کسی می تواند نقش دین و نهاد دین را در زندگی اجتماعی به طور اعم و زندگی  کمتر  امروزه 

سیاس���ی به طور اخص نادی���ده بگیرد. آموزه ه���ای دینی مختلف رفتارهای سیاس���ی خاص 

برای پیروانشان طلب می کنند. در دوران جاهلیت با وجود اینکه زنان در بعضی زمینه های 

سیاسی فعالیت داشتند، ولی به علت نظام قبیله ای و ساختار خاص جامعه، این فعالیت ها 

گرفته می ش���دند  ب���ه زن���ان طبقات باال اختصاص داش���ت و زنان اف���رادی درجه دوم در نظر 
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و فعالیت ه���ای اجتماعی و سیاس���ی آنها مس���تقل از م���ردان نبود، بلکه اغل���ب برای حمایت 

از مردان بود. بعد از اس���الم، ب���ا توجه به آموزه های قرآنی و الگ���وی رفتاری پیامبر اعظم؟ص؟ 

در تبیی���ن تکلیف م���داری زن و مرد در امور مش���ترک، حضور همگان در عرصه سیاس���ی الزام 

گرچ���ه در مورد حض���ور زنان، رعایت ضوابط و حدود برای حفظ ش���أن و مقام انس���انی  ب���ود. 

کید بود، اما این مس���ئله تغیی���ری در اصل موضوع حضور ایج���اد نمی کرد. زن  آن���ان م���ورد تأ

مسلمان برحسب عرف و رسوم صدر اسالم از دایره فعالیت های سیاسی غایب نبوده است، 

اما طبیعت قضایای سیاس���ی و ش���یوه های فعالیت سیاس���ی آن عصر با ش���کل و شیوه های 

فعالیت های سیاسی بانوان در جامعه امروزی بسیار تفاوت داشت. نقطه مشترک مشارکت 

گاهی است. سیاسی، شعور و آ

که در انس���ان بودن همانند مردان هس���تند و به خاطر روح  گ���ر زنان به این باور برس���ند  ا

کماالت معنوی  گذاشته، می تواند در رسیدن به  که خداوند در وجودشان به ارمغان  لطیفی 

گوی سبقت را برباید و اینکه فقط انسان های متقی نزد خداوند مقام واالیی  حتی از مردان 

کرده  که امروزه افکار بس���یاری را مشوش  دارند، چه زن باش���ند چه مرد، انبوهی از ش���بهاتی 

اس���ت، برطرف می شد. شبهاتی همانند اینکه اسالم اجازه حضور و مشارکت زن در اجتماع 

ک���ه مانع حضور و  را نمی ده���د؛ چون اس���الم محدودیت هایی را برای زن قائل ش���ده اس���ت 

مشارکت او می شود.

در اسالم مشارکت سیاسی و حقوق اجتماعی زنان به خوبی ترسیم و جهات آن مشخص 

که بانوان در این مورد دارند، این مش���ارکت سیاس���ی  که عالوه بر حق���ی  گون���ه ای  اس���ت. به 

که وظیفه هر مرد مس���لمان است. متغیرهایی در دین تعیین  وظیفه هر زن اس���ت همانطور 

که مورد تأیید پیامبر؟ص؟ بوده اس���ت،  که مش���ارکت سیاس���ی زنان با الگوهایی  ش���ده اس���ت 

مسّجل و حقوق اجتماعی ایشان معین شده است.
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