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 (اشخاص و ها شاخص)یعلو سنت در زنان یجهاد تیفعال 
 ** ناصر محمدی /*  منصوریزهره 

 91/97/07رش: یخ پذیتار   05/90/07افت: یخ دریتار
 دهیچک

  اف ظ   ها  دظ ف ه  ولج  ها ولانیی یم ،یانسووان اجقما  ک هدپ از یمدن مثاه  ه  زنا 

  ها یولانائ ویاتوو  ه    هاشوویی  فذاردوأث یانسووان جامع  در دارنی، ک   ا   جلد  ها

 کی ه  یمبی ک دیر  نیا. ف دنی مدتووه یاجقمات  ها  دفعال در م دا   همپا ش،یخل

 یانسوان خاص ک ام   دارا ا  ، درج  ملجلد م د، مانیی ز  یک یا ن    اتو  ف ض شدپ

 ات ، م دا   دملمدب و   خانلاده، کانل  در ننک  ها   اتو  ا یاد  ها نملزه مخاط   

 شووخصووا شیخل  رفقارها ه اه  در جه ، ندهم ه    هلده ه خلردار   جلد اتووقاال  از

 هم امب دپ   شینی خلانیه همق از م دا  ها زنا  ب ن ، زها  از. پاتوخگلت    مسولل 

 ییپی زنا  ه  یهخش میزل  نیا در  ا  بک  خالف ، تصو  در چیی ه . نهاد ی م  ننا  ه 

 ه    افقییی شوویه اءدإی را شیخل میزل  زنا   مجیدا، یتل امام  هاوصووی اما نمی؛

 از  یوار فزارم. داشقیی  دفعال   مشارک  ،یاجقمات  ها ت ص  در یب ت، ییصوالیی

 امقیاد در    یانسووان   یب نن نگاه هما  زنا  ه  یبوو ت نگاه دهی، یم نشووا  ها  دفعال

 را ها خلانش ولانی یم ها، فزارم نیا  تاز ه جسق    اتو  هلده الل  رتول   هدتو

 تمیه از. تازد هم اه  ا وازه درنگ   در  ها زنا ، درهاره   امام زها  از اتیر ا از  ا پاره در

 زنا  ه  ب نس یب ت ابلا  ه  نسب  ،یصدویا نگاه حدوصو  ق،دو ا نیا دتوقا رد نیو 

 از یجامع  الگل هاشووی، یم زدن شووا یا ابلا  از ف فق  ه  ک  یبوو ت  هدتوو ک  چ ا اتوو ؛

 .دهی یم ارائ  مکق  نیا در را ز   دومام

 ک د  ه جسووق  ها کلشووی یم لدو ل   فدولصوو شووکل ه     ا کقاهخان  ر م ه  ماال  نیا

 م ق م را زنا  یاجقمات گاهیپا یبوو ت دهی، نشوا  ، تلل توی  در زنا   جهاد  دفعال

.ات  نساخق  مخی م چگاهده را ننا   دملبع   میزل    شم ده
                                                                        

                                                           z_mansouri42@yahoo.com ران  دانشگاه پیام نور ته دانشجوی دکتری نهج البالغه* 
 naser_mohamadi@pnu.ac.ir                          دانشیار گروه فلسفه و کالم دانشگاه پیام نور                                             **
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 کلیدیواژگان 
 "یاجقمات  دفعال" ؛"جهاد" ؛" تلل تی " ؛"زنا " 

 

 پیشینه تحقیق-1
در باب پیشی ه نت ی تحقیق می توان اذعان نمود که ق یب به اتفا  پژوهش ها و نت یه پ دازی های 

، ناظ  به اقوا  به ظاه  ت قیص ک  ده و مالمتگ  م سوب  م بوط به جایگاه زنان از دیدگاه حض ت علی 
ایشان می باشد و تحلیل های صورت گ فته را می توان در سه قسم؛ پذی ش مطلق سخ ان حض ت، به 

نفی مطلق سخ ان و توجیه و تهویل ق ار داد که توجیهات صورت گ فته نیز در یک سطح نمی باش د. اما در 
دید ولیکن در   زمی ه پیشی ه تج بی پژوهش می توان گفت که با این ع وان خاص، مقاله یا کتابی یافت نگ

رابطه با موضوع، کتب و مقالتی وجود دارد که یا به صورت عام به موضوع زنان پ داخته و از د  آن می 
توان مطالبی را استخ اج نمود و یا آنکه گزارش هایی در این زمی ه می باشد. وجه تمایز این مقاله با تحقیقات 

زه خاص فرالیت جهادی زنان بوده و این مطلب م تبط در آن است که مطالب به صورت م سجم و در حو
برد از اثبات نگاه جامع علوی به فرالیت زنان در این ع صه می باشد نه ص و گزارش. ب خی از کتب م تبط 
عبارت د از؛ پاره ای از شبهات پی امون زن در نگاه امام علی، نوشته علی ساللی عضو هیئت علمی دانشگاه 

، در این کتاب به نقل شبهات پی امون زنان و کارک دهای اجتماعی آنان ق ف دوسی مشهد، نش  امام با
پ داخته است. درس امه مطالره تطبیقی زن در ق آن و عهدین، نوشته فاطمه عبدالک یم الرقیلی، نش  
جامره المصطفی که به صورت کلی به موضوع زن پ داخته و در خال  مباحث آن می توان مطالب م تبط 

، جمری از نویس دگان که به مباحث دیگ ی  نیز پ داخته  نمود. نقش زنان در عص  امام علی را استخ اج
و بخش کوتاهی از کتاب نه به صورت م سجم به موضوع اشاراتی دارد.زن از دیدگاه نهج البالغه، نوشته 

ج البالغه نه فاطمه عاللی رحمانی نش  سازمان تبلیغات اسالمی ته ان که ت ها به موضوع زن از دیدگاه
نوشته  پ داخته و بخش مهم کتاب ناظ  به خطبه هشتاد می باشد. زن در سخن و سی ه امام علی 

مهدی مه یزی دانشگاه عالمه طباطبالی که ص فا جمع آوری ب خی روایات وارده در باب زنان از دیدگاه 
 حض ت بوده و به گفته خود نویس ده س   ب ای تحقیقات بردی است.

 
 مسئلهطرح -2

که در عص  جاهلی،  -، م زلت اجتماعی زناندر این نکته ت دید روا نیست که با برثت پیامب  اک م
ا  گ دید؛ إحی -سخن گفتن از چ ین شهنی، ایده و آرزو، بلکه به دلیل سلطه ف ه   حاکم ناممکن بود

صاحب ف زند دخت   آنچ ان که ق آن ک یم گزارش داده است، اگ  م دان در جمری خب دار می شدند که
شده اند، با اضط اب و رن  باختگی، در حالیکه از س  ش مگی ی از جمریت دور می شدند، خود را ب  س  
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دو راهی می دیدند؛ یا دخت ک نوزاد را زی  خاک پ هان سازند تا ن   و عارشان از چشم ها مخفی ماند یا با 
عص  جاهلی اگ  به ه  ی آراسته بود، ه   پس زالی زن  2خفت و خواری، وی را در کانون خانواده بپذی ند.

بود و اگ  همج س خویش را به دنیا می آورد، ش مگین می ماند. همین گزارش کوتاه، وضریت و م زلت 
زنان را در پیش از اسالم، ب  می نمایاند. این نوع نگ ش به زن، ویژه شبه جزی ه نبود و در دیگ  ف ه   ها 

(. 12 ،ص2111زن ده نسبت به زنان وجود داشته است.) نور الدین فضل الله،و س زمین ها، رفتارهای 
در یک نگاه کالن و کلی، به زن در همه اعصار و ملل به ع وان انسان درجه دوم و شیئ انگارانه نگ یسته 
می شد، آزادی وی ش آف ین و فسادگست  بود،خدمتکاری می ک د و از هیچ نوع حق اجتماعی به ه م د 

( با ظهور اسالم، زنان احساس هویت یافت د و خطابات ق آنی که 211-2/232 :2113طباطبالی،نبود.)
گاه مستقیم مرطوو به آنان بود، م زلت تازه ای بدیشان بخشید؛ اختیار در پذی ش آیین نو و حضور در جمع 

یبانی و غی  پشت مهاج ان ب ای ح است از کیان دین و نیز ب  عهده گی ی بخشی از فرالیت های تدارکاتی،
 آن در ع صه ج   و جهاد، نمودارهالی از این م زلت نو ب یاد شده است.

( و 11ق آن ک یم بی آنکه بخواهد سرخن از م د یا زن به میان آورد، ب ی آدم را ک امت بخشرید)اس ا /
ب ای  (،زندگی پاکیزه را21ب ت ی و سرر وری را م وط و مرطوو به پارسررالی و پ هیزگاری دانسررت)حج ات/

( و در 11( و بهشت را بدانان بشارت داد)مومن/13ه  کس که رفتار نیکو انجام دهد، تضرمین داد)نحل/
و مهمت  از همه ب ای اهل ایمان که م دان م درج  2ده صرررفت ممتاز، زنان را بام دان همت از و ب اب  خواند

زنان  (. پیامب  22-22در آن د، از دو زن پارسررا و تاریخی به ع وان مثل و مته  ایمان یاد ک د)تح یم/
را گ امی می داشررررت وبررا آنکرره نیکو همسررر داری را ب ای زنرران، مررراد  جهرراد م دان می دانسررررت 

ی ایشان در ع صه های مختلف مسالل اجتماعی و به ویژه (، از حضرور و هم اه1/21ش:2111)کلی ی،
ج   و جهاد ممانرت به عمل نمی آورد. به ع وان نمونه، اسررما  ب ت عمیس، همسرر  جرف  بن ابیطالب، 

( و 1/111 :2122بود. )ابن عبدالب ، واسرررطره انتقرا  مباحث و پ سرررش ها از ناحیه زنان به پیامب 
 رر  احررد برره مررداوای مج وحرران ج گی بپ دازد.)قشررری ی پررذی فررت کرره ام ایمن در ج پریررامب 

( و مهمت  از همه آنکه به دلیل رشررادت های نسرریبه انصرراری در ج   احد، 1/31 :2111نیشررابوری،
                                                                        

(، دقت در واژگان آیه، تصویر یک صحنه پارادوکسیکال و 91باألنثی ظّل وجه مسوّدا و هو کظیم" )نحل/" و إذا بّشر أحدهم .1 
تناقض نما را در ذهن خلق می کند. متعلق بشارت در ادبیات عامیانه، امری خوشایند است و استقبال فرد را به دنبال دارد؛ اما 

گاهان به واکنش طبعی شنونده بشارت، در هم ریختگی و سیاهی چه ره و فوری ترین راه مواجهه با امر مورد بشارت، فراراز جمع آ
 قصه و سپس پنهان کردن سوژه بشارت است و اینها تناقض نماست.

.در میان همه اوصاف دهگانه ای که در این آیه برای زنان و مردان به شکل برابر یاد شده است، صفت " و المتصدقین و المتصدقات" 2 
ر منزلت بخشی به زنان، پرنمودتر است. مبنی بر این صفت، زن در اندیشه قرآن، افزون بر آنکه برای تحقق عدالت برجسته تر و د

اجتماعی و رفع فقر و کاستی ها، فعالیت و مشارکت )انفاق( دارد، برده و زیردست مردان نیست؛ چون سهمی در اموال دارد که 
 مردان فعالیت اقتصادی داشته باشند.بخواهد انفاق کند؛ پس زنان می توانند مانند 
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( 2/131 :2111مقامش را از مقام پاره ای از صرحابی پیشرکسوت خویش، ب ت  و ارجم دت  بیابد. )قمی،
-ه چ د نه به دشواری عص  جاهلیت-سخت گی ی ب  زنان و در دوران خالفت،برد از رحلت پیامب  
و حتی در مسرررجد ال بی، زنان از نگاه ها و دشررروارگی یهای تازه إحیا  شرررده در امان  2دوبراره إحیا  گ دید

، حاکمیت جامره را در اختیار گ فت، زنان مجددا ب  ک سرری م زلت و  نبودند. زمانی که حضرر ت علی
آف ی ی در حیطه ها و ع صره های مختلف اجتماعی و از جمله ع صرره ج   شر افت تکیه زدند و به نقش 

و جهاد، اهتمام ورزیدند و در قلم وهای ف ه گی و سر ه گی دوشرادوش م دان، تهثی گذار شدند. ب خی از 
آنران در صرررح ره جهاد، واسرررطه انتقا  اخبار بوده، ب خی دیگ  به مداوای مج وحان پ داخته و گاهی نیز 

مان د م دان از خود نشرران میدادند. سرروالتی که این تحقیق ب  مدار آن ها ق ار می گی د آن رشررادت هالی 
اسررت که با توجه به نقل هالی که از امام رسرریده آیا نگاه حضرر ت به زنان بدبی انه بوده و آیا در جامره علوی 

وی ودر در سرری ه علزنان هیچ جایگاه و نقشرری نداشررت د؟ ف ضرریه نیز حاکی از آن اسررت که مشررارکت زنان 
حوزه ج   و جهاداز حضررور فرالنه آنان در ع صرره اجتماع پ ده ب  میگی د و نگاه حضرر ت را نسرربت به 

 زنان، ممتاز ساخته و آن را از دیگ  نگاه ها متمایز می نماید.
 

 مفهوم شناسی-3
 دی صورت گی د.کلیقبل از ورود به بحث و پ داختن به ابراد مسهله لزم است تبیی ی نسبت به واژگان 

 سنت3-1

سرر ت، در کتب لغت به مر ای روش مرمو  و متداو  آمده اسررت؛ خواه این روش، نیک باشررد یا بد، 
(، 2/113 :2111هرررمرررچررر ررریرررن ایرررن واژه بررره مررررررر رررای صررررریرررقرررل دادن)ابرررن فرررارس،

( یا روش پسرر دیده )ابن 1/213ش:2111(، مطلق راه و روش)ط یحی،11ش:2111اسررتم ار)ج جانی،
 ( نیز آمده است.1/21 :2112( و ام  مداوم )طباطبالی حکیم،21/221 :2111م تور،

ا در اصرررطال ، سررر ت عبارت ازگفتار،ک دار وتق ی  مرصررروم)در غی  امور عادی و روزانه( اسرررت.  امرّ
( مقصرود از غی  امور عادی و روزانه؛ یر ی س ت و سی ه مرصوم در قلم و امور تش یع 113 :2111)قمی،

سرراعت بخوابد، چ ین شرریوه و رویه ای ب ای 1در طو  شرربانه روز فقط اگ  پیامب حجیت دارد و مثال 
دی داران، لزم التباع نیسرت. ناگفته نماند که اهل سر ت، سر ت و سی ه را محدود به گفتار، ک دار و تق ی  

                                                                        

می نویسد که خلیفه دوم حتی در زمان پیامبر از حضرت برای تنبیه  239.ابن سعد در جلد هشتم کتاِ طبقات الکبری، صفحه 2  
او  خاص بدنی زنان اذن می طلبید و پیامبر نمی پذیرفت. بر اساس گزارش های تاریخی زنان از مواجهه کالمی با او به دلیل روحیه

(وی در زمان خالفتش، بر خالف سیره پیامبر با زنان رفتار کرد و پایین ترین سطوح 070-0/070ق:8030بیمناک بودند. )صنعانی،
پرداختی از بیت المال را به میزان پانصد درهم به زنان اختصاص داد و آنان را در ردیف بردگان و عجم ها، جا داد. با این همه به دختر 

( این روحیه کار را 2/890ق:8091و دختر خود و دختر ابو سفیان، مزایای ویژه ای از بیت المال می بخشید.)یعقوبی،خلیفه اول 
 (6/275ق:8089بدانجا رسانده بود که به زنان برای شرکت در نمازهای صبح و عشا، اجازه نمی داد. )اصفهانی،
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؛ 2/111 :2111می دان رد و نه مرصررروم که شرررامل امامان مرصررروم هم باشرررد. )زحیلی، پیرامب 
 (211ش:2132زلمی،

است؛ ولی چ ان  ب اب این نقطه اتحاد تشیع و تس ن در باب س ت، گفتار، ک دار و تهییدات پیامب 
(، عالمان اهل س ت، 22ش،ص2132که شیره دای ه س ت را تا امامان مرصوم امتداد داده است)حیدری،

 (1/231 :2121محدوده آن را تا اقوا  و افرا  صحابه تس ی داده اند.)شاطبی،
(، گاه به مر ای استحباب)زهی  21ش:2131این همه، س ت گاه در مقابل بدعت)ربانی گلپایگانی،با 

 ( آمده است.222م:2313( و گاه به مر ای عمل صحابه)طباطبالی حکیم،2/11 :2122المالکی،
م اد است، رفتار این مرصوم در حوزه م بوط به حضور زنان در  آنچه که در ای جا از س ت علی 

    و جهاد است.ع صه ج
 

 فعالیت اجتماعی3-2

فرالیت اجتماعی به مر ای ه  نوع رفتار، فرل و ک ش ف د در قلم وها و حیطه های متفاوت زیست 
( و زنان نیز به ع وان ف د 1جمری انسان است.ه  ف د انسانی فط تا اجتماعی است.)طباطبالی، بی تا:

گاهیانسانی، فط تا اجتماعی آف یده شده اند؛ ب اب ای  ن نگاه عزلت آمیز به زنان یا از کاستی اندوخته ها و آ
ها در باب فط ت نشهت می گی د، یا نگاه انسانی به زنان را مخدوش می سازد. ب ای جامره ش اسان دو 
نگاه متمایز نسبت به اجتماعی بودن انسان وجود دارداگ  قالل به اصالت ف د باشیم و ف د مستقل از جامره 

در آن صورت اجتماعی بودن وی ام ی عارضی خواهد بود؛ اما اگ  مرتقد به اصالت جامره  نگ یسته شود،
ماعی و در رابطه اجت –چ ان که جان دیویی مرتقد است  -باشیم، اساسا شخصی بودن شخص و ف دیت او

 (131-131ش:2133ارتباط ف د با دیگ ان مر ا می یابد. ) باق ی،
البالغه، ناظ  ب  هیچ یک از این دو وجه نیست؛ بلکه مبت ی ب  ترالیم این در نهج  اندیشه امام علی

کتاب، انسان، ص و نت  از وضریت اجتماعی، دارای اصالت و ارزش های ب یادین مان د فط ت، ح یت و 
ک امت است و عطف توجه بدان ها، انسان را از تقلید و وابستگی ص و در جامره ای مرین می رهاند.) 

 (111ش:2133باق ی،
فرالیت اجتماعی زنان نیز با توجه به همین داده ها، تبیین می شود؛ یر ی اول آنان همان د ه  ف د 
انسانی، فط تا اجتماعی هست د، ثانیا نمی توان انسان را موجودی اجتماعی خواند و در عین حا  به م زوی 

خواه د بود و البته گ ه زدن آنان به  بودنش رأی داد؛ پس زنان نیز مان د م دان در امور اجتماعی سهیم
پیوند ها و فرالیت های اجتماعی، ارزش های ب یادین شان؛ یر ی ک امت، ح یت و فط ت را در آنان نادیده 
نمی انگارد. فرالیت اجتماعی، حوزه ها و قلم وهای مختلفی دارد و یکی از مهم ت ین آنها، فرالیت جهادی 

 است.
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 جهاد3-3

باب مفاعله و مجاهده نیز مصدر اصلی همین باب، در لغت به مر ای م ازعه، ستیزه، جهاد مصدر دیگ  
( و در زبان فارسی، گاه در مفهوم مصدری 2/223ش:2131نب د و کارزار ک دن در راه خداست.)سیا ،

 (111ش:2111کوشیدن و گاه در مفهوم اسم مصدر کوشش به کار می رود.)عمید،
 12؛ ف قان/2؛ ممتح ه/13بار در ق آن به کار رفته است.)حج/1هیئت، این واژه که به همین سیا  و 

(، از ف الض و ف وعات دین مبین اسالم و به مر ای مقابله و کارزار با مش کان و کاف ان است که 21و توبه/
 عمدتا به دو شکل دفاعی و ابتدالی است و ابتدالی بودن آن متوقف ب  اذن مرصوم و امام می باشد.

 
 ها و شاخص های مختلف فعالیت های جهادی زنان در سنت علوی حیطه-4

پیش از تبیین و تریین شاخص های فرالیت جهادی زنان و یاد ک دن از اشخاص به این نکته اشاره 
با ف ض درستی و صحت روایت و نیز ص و نت   -،  می گ دد که پاره ای از احادیث م قو  از امام علی

ا مرارض با جایگاه ویژه و م زلت شایسته زنان نشان می دهد، به ع وان نمونه، حض ت ر  –از تحلیل های آن 
خطبه هشتادم نهج البالغه که در آن ب  کاستی خ دم دی و خ دورزی زنان اشاره دارد و تکیه و تهکید 

 یکسویه ب  این دست از گفتارها، ممکن است نوعی زن ستیزی را در ذهن مخاطب تداعی نماید.
گزارش های تاریخی که از مشارکت جهادی زنان در س ت علوی خب  می دهد، می تواند با این همه 

ما را به مکث، درن ، درک و تهمل تازه ای از آن گفتارها ره مون شود و از اطال  آن مرانی بکاهد یا آنها 
 2را به گونه ای تهویل ب د که عین و ذهن امام را در ذهن و ضمی  جامره ناسازگار نشان ندهد.

، از این نکته افزودنی است که حضور و مشارکت جهادی و اجتماعی زنان در حاکمیت امام علی  
ناحیه زنان، نشانه موقریت ش اسی و اطالعات پذی ی و از ناحیه امام، نشانه جامع نگ ی، کارآمدی و 

گاهی کامل از زنان و زمان است.  ش اخت و آ
نیز مشارکت  است و در س ت پیامب  پیامب  اک م، امتداد س ت  س ت و سی ه امام علی

اجتماعی زنان ام ی مقبو  و مرمو  بوده است. به گزارش م ابع تاریخی، زنان در بیرت عقبه دوم در 
( و گزارش های تاریخی نیز حاکی از حضور 2/112ش:2111برثت حضور داشت د.)ابن هشام،21سا 

به  ( پس از هج ت پیامب 1/13 :2231رد. )ابن اثی ،زنان و بیرت زنان مکه در آن دوره حکایت دا
( و گاه به شکل انف ادی ب ای بیرت با 3/3م:2313 / 2133مدی ه، زنان گاه به شکل گ وهی)ابن سرد،

                                                                        

مون زنان پرداخته و موضوع نقصان زنان را واکاویده اند؛ مجموعه . پژوهش ها و مقاَّلتی به تحلیل مضامین اقوال حضرت پیرا8
که مشتمل بر  8013مقاَّلت همایش جایگاه و نقش زن در اندیشه و حکومت امام علی، انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی،تهران،

و خطبه هشتاد بررسی و تحلیل  سیزده مقاله  در این خصوص بوده که به اتفاق، حول اقوال حضرت و با محوریت نقصان عقل زنان
 گردیده است.



  

 

133 

عال
ف

ی
 ت

هاد
ج

 ی
نان

ز
 در 

ت
سن

 
)یعلو

ص
اخ

ش
 و ها 

ص
خا

اش
) 

133 

 (13/11 :2121و مشارکت در دولت تازه تهسیس حضور می یافت د.)ابن عساک ، پیامب 
ی به مجاهدان، یکی دیگ  از نمودهای بارز حضور همچ ین حضور زنان در جبهه و در قالب امدادرسان

زنان در فرالیت اجتماعی است. ه چ د در دوران خلفا وقفه هالی در این مشارکت های اجتماعی زنان دیده 
، زنان نقشی پویا در اجتماع، خصوصا در مواقع  شد؛ اما با در دست گ فتن حاکمیت توسط امام علی

عملیات های نتامی یافت د و در ع صه های مختلف آن اعم از حضور حساس و بح انی مان د ج   ها و 
فیزیکی، امدادی، تبلیغی و ...با ترلیمات و آموزش کافی، حتی به صورت یگان های خاص و ویژه به 
فرالیت های ویژه و اث گذار می پ داخت د که در ادامه به مهم ت ین این شاخص ها و اشخاص اشاره می 

 گ دد.
 خبار و اطالعات جنگ جهت اطالع امام علیانتقال ا 4-1

زنان خب ه و ب جسته ای با تمام توان، جهت رسیدن اخبار صحیح  در عص  حکومت حض ت علی
و موثق به جبهه حق، کمک شایانی می نمودند و ت تیب اث  دادن امام به این اخبار و تجهیز و اعزام نی و ب  

به آنان بوده و در ای جا به ب خی از نامه ها و اخبار زنانه که در  اساس آن، گواه ب  اعتماد امی  المؤم ین
 پیشب د اهداو ج   نقش مؤث ی داشته، فه ست می شود:

 
 در جنگ جمل نامة ام الفضل به امام علی 4-1-1

لبابه، دخت  حارث بن حزن بن بجی  هاللی با ک یة اّم الفضل، )که ف زند بزرگش فضل نام داشت(، 
و از زنان  و از زم ه صحابه رسو  خدا  بن عبدالمطلب، عموی بزرگوار پیامب  اک مهمس  عباس 

اولین زنی بود که به رسو    نامی عص  خود است و طبق ب خی از روایات آن بانو  پس از حض ت خدیجه
 ( 3/211م:2313 / 2133ایمان آورد و مسلمان گ دید.) ابن سرد،  خدا

، سلمی های میمونه، سلمی و اسما  بود که میمونه همس  پیامب  اک موی دارای سه خواه  به نام 
همس  حمزه بن عبدالمطلب و اسما  نیز همس  جرف  بن ابی طالب است که این خواه  برد از شهادت 

 اک م ( پیامب 111/ 2 :2121درآمد.) صدو ،  جرف  طیار به ازدواج ابوبک ، سپس امام علی

ان ف مود: میمونه، اّم الفضل، سلمی و اسما  خواه انی مؤمن هست د.) ابن در مورد تمام این خواه  
 ( 211/ 1 :2231؛ ابن اثی ، 112/ 1 :2121، ابوبک  یوسف بن عبدالله، 213م: 2313 / 2133سرد،

، در فتح مکه و غزوه ح ین هم اه بوده است و با رسو  خدا وی از خواص امی  المؤم ین 
ش یک بود. از وی اشراری در حمایت  در غسل دادن و دفن ک دن پیامب  است. با امی  المؤم ین 

 (111/ 3م:2331 ، 2111وعلیه مراویه موجود است. ) المین،  از امام علی
ان جمل( ین )پیمان شک ام الفضل با آنکه در مکه می زیست، اطالعات م بوط به تجهیز لشک  ناکث

را از خ وج طلحه و زبی  به سوی  را به دست آورد و م دی به نام ظف  را اجی  نمود تا امی  المؤم ین 
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گاه سازد. وی نامه ای به امام با این مضمون نوشت:" به نام خداوند بخشای ده مه بان! به ب ده خدا  بص ه آ
گاه می گ دد که طلحه و  . اما برد؛ امی المؤم ین ، از اّم فضل، دخت  حارث علی، امی المؤم ین آ

زبی  و عایشه، در س ، قصد عزیمت به بص ه را دارند و م دم را به ج   و محاربت با تو ب  می انگیزان د و 
چ ین در زبانها انداخته اند که ما، خون عثمان را طلب می ک یم و کسی جز بیماردلن با آنان هم اه نشده 

لت  از دست های ایشان است. والسالم" ام الفضل، ای گونه حض ت را از فت ه بزرگی که در و دست خدا با
گاه نمود و حض ت را ب ای تدابی  لزم جهت مقابله با پیمان شک ان  حا  شکل گی ی علیه عالم اسالم بود، آ

 (1/112ش:2112؛ طب ی، 111/ 2م:2332یاری نمود.) کوفی، 
 
 در جنگ جمل  امام علینامه ام سلمه به  4-1-2

ه د یا ام سلّمه که مادرش عاتکه دخت  عبدالمطلب است، یکی از زنان نامدار در تاریخ اسالم است. 
وی س بل ب دگی در مقابل پ وردگار و مطیع محض ولیت بود. زندگی خود را وقف اسالم و ولیت نمود و 

با پذی ش اسالم در دوران نخستین اعالم  نشان داد. ام سلمهعمال، محبت خود را به اهل بیت و وحی
 ( 132/ 2ش:2112رسالت، از سابقین در اسالم گ دید و در شمار مهاج ان به حبشه درآمد) طب ی، 

اّم سلمه از همس  اولش ابوسلمه، صاحب چهار ف زند به نامهای سلمه )که به همین دلیل ام سلمه، 
و پس از وفات همس ش در سا  چهارم هج ی، به  مادر سلمه خوانده می شد(، عم ، دره و زی ب، شد

 (21/211 :2113؛ شوشت ی 232 - 2/231مش و گ دید. ) محالتی، بی تا:همس ی پیامب  اک م
، نقش بازدارنده اّم سلمه در ج   جمل و نصایح مفصل وی به دخت  ابوبک  همس  دیگ  پیامب 

ابی الحدید در ش   نهج البالغه سخ ان ق ار داده است. ابن وی را در صف مقدم محبان اهل بیت
 (11 -2/31 :2111قابل تهمل و رسای او را در محاّجه با عایشه آورده است.) ابن ابی الحدید، 

بال ذری مرتقد است، از آنجا که ام سلمه، عایشه را به خوبی می ش اخت، می دانست که دخت  ابوبک  
 - 2/223م:2311 / 2131اراحت است.) بالذری، به دلیل عدم خالفت طلحه برد از عثمان مکدر و ن

 (32/ 1و 221
این زن علوی برد از ح کت طلحه و زبی  و عایشه به سوی بص ه به امام نامه نوشت و خ وج آنان را به 
حض ت اطالع داد. در نامه وی چ ین آمده است " اما برد، طلحه و زبی  و عایشه قصد سولی دارند، آنان به 

بن عام ، به سوی بص ه خارج شده و ب  این پ دارند که عثمان، متلوم کشته شده و لذا هم اهی عبدالله 
خون خواه وی شده اند. خداوند کارشان را از تو کفایت و ش شان را به خودشان ب گ داند. خدای را سوگ د، 

نبود، در زمان وفاتش از خانه هایشان و وصیت رسو  خدا  اگ  نهی خداوند در خ وج زنان پیامب 
ه  آی ه با شمشی  در رکاب تو می ج گیدم. اک ون پس م، عم ، که به خدا پیش من از جانم عزیز است، با 

 تو عازم است تا در ج   در خدمت شما باشد."
ام سلمه، نامه را به عم )پس  دومش( داد و به وی گفت:" این مکتوب را ه چه س یرت  به دست امی  
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؛ 2/112 :2113زم رکاب او باش و از او ف مانب داری کن.)مسرودی، ب سان و مال المؤم ین، علی
 (2/112؛ محالتی، بی تا:111م:2332کوفی، 

با توجه به این ح کت ام سلمه، می توان فهمید که چگونه وی موقریت ش اس بوده و در بهت ین زمان، 
  ما  یا جان عزیزت ین کس اطالعات را از ط یقی امن و مطمئن به حض ت می رساند وی در این راه از بذ

 خود هیچ إبالی نداشت.
 
 افشای اخبار و اسرار جنگ صفین توسط همسر هیثم بن اسود 4-1-3

زن هیثم بن اسود، با وجود آنکه همس ش در اردوگاه مراویه و از یاران او بود، با استقال  فک ی و 
اخبار م بوط به مراویه و سپاه بود. وی در ج یان ج   صفین،  مذهبی، از دوستداران و محبان علی

در   او را می نوشت و در ع ان اسب ها به صورت ماه انه پ هان می ک د و به لشک گاه حض ت علی
با متوقف ک دن اسب ها، اخبار را به امام می رساندند.)  صفین، روانه می ساخت. یاران حض ت علی

 (1/111م:2331 / 2111، المین، 222م:2333 ، 2121ابن طیفور، 
رفتارهای درست این بانوی ف زانه در خانواده، سبب گ دید که نگ ش همس ش نیز نسبت به علویان 

به ع وان ف دی دین باور و پاک، داوری نماید. وی در گفتگولی که با مراویه  تغیی  ک ده، در حق علی
ال  ثقفی، و عالقه م دم به ایشان، تهکید می ورزید.) ابن ه داشت، ب  حقانیت حض ت علی

 (211ش:2111
 
 انگیزه بخشی مجاهدان با شعر و خطابه 4-2

نام تردادی از زنان ادیب و ف هیخته در عص  حکومت علوی که در شر  و ادب، ب جسته بودند، به 
روایت تاریخ ثبت شده است. آنان ضمن دفاع از اعتقادات مقدس با ابزار شر  و بیان، دستگاه اموی را رسوا 

 ای ک به یادک د نام ب خی از آنان پ داخته می شود: می ساخت د که
 
 زرقاء بنت عدی بن قیس همدانی)یا روفی(4-2-1

وی از جمله زنان کوفی است که در صفین حضور داشته و به مدد اشرار حماسی خویش، ضمن ستایش 
فع همدان و مدا ه، سپاه ع ا  را ب  ضّد شامیان ب  می انگیخت. این زن که شاع  و خطیب عشی   امام

ش   بود، فضالل آن حض ت را ب ای تصدی امامت و هدایت امت پیامب  اک م همواره راه امام علی
می داد و م دم را به پذی ش حاکمیت علوی و به ه گی ی از نورانیت آن مشرل ف وزان دعوت می نمود. 

در ج یان ج   صفین، در  بالغت، فصاحت و ص احت لهجه او دشم ان را نیز شگفت زده ک ده بود. وی
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را به مقاومت و هجوم عیله سپاهیان مراویه تشویق 2حالی که سوار ب  شت  س خ موی بود، رزم دگان همدانی
می نمود، به طوری که شخص مراویه سالیان سا  برد از واقره صفین، تمام سخ ان وی را به خاط  داشت 

 ود؛ از جمله آن خطابه ها، عبارات ذیل است؛و در مواجهه حضوری زرقا  سخ انش را یادآوری می نم
ای م دم هوشریار باشرید، به خود آلید و سرخ م بش وید و از باطل س  پیچید، همانا شما صبح ک دید،  

در حالی که در فت ه ای ق ار گ فته اید که پ ده ظلمت و تاریکی آن، دیدگان شرررما را گ فته و از راه درسرررت 
ت که فت ه ای مجا  نمی دهد به صرردای ناصررح و دلسرروز گوش ف ا تان بازداشررته اسررت، دریغ و حسرر  

دهیرد... ای م دم، همانا حق گمشرررده خویش را می جوید و آن را می یابد؛ پس ای گ وه مهاج  و انصرررار 
ب ای جلوگی ی از پ اک دگی و بسررط عدالت و غلبه حق ب  باطل، شررکیبا و کوشررا باشررید، مبادا جهل دامن 

؛ 11 :2111ای که کسرری بگوید پس چه زمانی وعده خدا تحقق می یابد.) ضرربی،گی تان شررود و حذر از 
 (223؛ اعلمی حال ی، بی تا:2/131م:2332کحاله،
 
 سوده دختر عمار همدانی4-2-2

دارای ، سوده همدانی، از زنان فرا  و خاّل  در ع صه تبلیغ بود. وی با پ ورش در مکتب اهل بیت 
به هم اه خواه ان هم فک  خود به صح ای صفین آمد و با عشق و  بی ش عمیقی بود. و در ج   صفین

ا به ع وان جانشین ر  شور، رزم دگان را ب ای مبارزه با فت ه جویان اموی ب انگیخت. سوده، امام علی
 مر فی می نمود و ب  این ام ، تهکید می ورزید.پیامب  اک م 

 
اشرار سوده در ج یان صفین، چ ان مراویه را عصبانی ک د که کی ه آن زن دلی  را در د  جای داد و 
مت صد ف صتی بود که انتقام آن روز را از وی بگی د؛ ولی در ج یان مالقاتی که پیش آمد، باز هم سوده، با 

را تکیه و تهکید ک د. ب خی از  کالم نافذ خود در مقابل مراویه، ب  پایداری به ولیت امی الؤم ین، علی 
 اشرار و س وده های وی در ج   صفین که از زبان مراویه نیز در مقابل وی، نق شده، این چ ین است:

ای پس  عماره! چونان پدرت ب ای حضور در میدان ج   شتاب کن و مهیاباش که ام وز، روز مبارزه  
را یاری ده و ه د و پس ش را خوار ساز؛ زی ا  و خاندان شان و حسین و نب د با ح یفان است. علی

و هم نشان هدایت و پ تو ایمان است. پس او را از تی  پیشوالی است که هم ب ادر پیامب   علی
دشم ان حفظ کن و جلودار لشک ش باش و با نیزه و شمشی  بّ ا  و بّ ان لشک  امام را طلیره داری کن.) 

 (2/11ابن عبد ربه، بی تا:
 

                                                                        

یکی از قبایلی بود که سابقه تمدن و حکومت قبل از اسالم « همدان».همدان، به فتح هاء و کسر میم معادل الکوفیه می باشد. قبیله 8
 گسترش د همواره برایها سب ِ مسلمان شدن همه آنان در سال دهم هجری شد. این افرادر بین آن علی را داشته است. حضور امام

 (02ش:8015تشیع فعالیت داشتند.)معصومی جشنی،
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 ّم براء دختر صفوانا4-2-3
ام بّ ا ، دخت  صفوان بن هال  از زنان پیشاه   در تبلیغ دین است که در طو  زندگی پ  خی  خود با 
زبان شر  و ادب به یاری امام شتافته است. بی ش ژرو دی ی و سیاسی ام بّ ا  سبب شد ، دشمن را در نفا  

 وده هایش بی تفاوتی، مسئولیت گ یزی و آلودت ین و پ هان ت ین چه ه خود تشخیص دهد. وی در س
عافیت طلبی را نکوهش می ک د و م دم را به اقدام و کار و جهاد ف ا می خواند. وی در شر های حماسی 

ب  می شم د و او را ب ت ین م دم برد از را ب ای جانشی ی پیامب  اک م خود، فضالل امام علی
ب   ن، همه م دم و رزم دگان را به دفاع از امام علیمی خواند. وی در ج یان کارزار صفی پیامب 

می انگیخت. ابیاتی که وی در ج   صفین س وده است، چ ان دارای تهثی و نفوذ کالم بودکه از یاد و خاط  
مراویه نیز بی ون نمی رفت. ب خی از س وده های وی که توسط مراویه نیز باز خوانی و تداعی شده، م ور 

 می گ دد: 
! شمشی  بّ انت را، که به س عت س های دشم ان را جدا می ک د، ب دار. با شتاب اسب خود ای عم و

از   را لبیک گو و در زی  پ چم علی را مهّیا کن و آماده کارزار شو و از نب د مگ یز. ندای امام علی
کیان اسالم وحق دفاع و دشمن را به دو نیم کن. ای کاش، چون م دان بودم و در ج   ش کت می ک دم 

 (11م:2331 / 2111دور می ساختم.) حکیمی،  و لشک یان فاسق دشمن را از علی 
 
یش البارقّیه 4-2-4  ام الخیر دخترالحر

یج خود با ب انگیختن م دم جهت ، پیشتاز و با نطق مهاّم الخی ، در دوستی و محبت اهل بیت
مبارزه علیه مراویه بود وی در ج  صفین، حضور مؤث ی داشت؛ به طوری که س وده ها و خطابه های 

ب می انگیخت و در آتش در خ من سپاه مراویه می اف وخت.  آتشین و پ شورش شو  را در سپاه علی
 اسی وی، توطئه مراویه را خ ثی و صح هحضور وی در مجلس مراویه، با توجه به ف هیختگی و شرور سی

را به نفع علویان تغیی  داد. کالم اّم الخی  در ج   صفین چ ان در لشک یان مراویه رسوخ پیدا ک ده بود 
که خود آنان در مجلس مراویه به ذک  و ش   آن می پ داخت د. ب خی از س وده های اّم الخی  در ج   

 اض  در مجلس مراویه تک ار شد، چ ین است:صفین را که از زبان یکی از اف د ح
ای م دم! از پارسالی پیشه ک ید که زلزله قیامت ام ی بس عتیم است. خدای سبحان، حق را ب ای 
شما روشن ک د و دلیل را آشکار نمود و عذری ب ایتان پذی فته نیست، پس ب گ ید به کدام سمت می روید؟! 

ف مان وای دین است، بگ یزید! خدایا! صب ، تحت فشار و  که آیا می خواهید از علی بن ابی طالب
ناتوان و کم رمق شد، یقین کاستی یافت شد و رغبت به دنیا فزونی گ فت. پ وردگارا دلها به دست توست، 

و س بازان او صف بست د،   تو دلهای م دم را متحد کن و در آن الفتی ایجاد نما. آنها که در ب اب  علی
ح ین در س  دارند. این ج  ، ج   داخلی و قوم و قبیله ای نیست و در حقیقت ج    کی ه های بدر و
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 (2/111، ابن عبد ربه، بی تا:11م ، ص2333 / 2121اسالم و کف  است. ) ابن طیفور، 
 
 اّم سنان دختر خثیمه مذحجیه 4-2-5

ّم س ان، از یاران امام علی امام و تهکید ب  جانشی ی بوده که س وده های وی س شار از ارادت به  ا 
و دفاع از ولیت و رهب ی آن حض ت است. این بانو در ج   صفین حضور  ایشان برد از پیامب  اک م

داشت و در تشویق و ت غیب قوم خود ب ای یاری امام، به س ودن اشراری رسا و بلیغ پ داخت و چ ان کالم 
امویان، عی ا  تک ار گ دید که ت جمه بخشی از آن وی نافذ و اث بخش بود که سالها برد، توسط مراویه و 

 چ ین است:
چشمانم از شدت اندوه، خواب نمی یابد که امشب، شبی غم افزا و اندوهبار است. ای خاندان مذحج! 

است.  دیگ  زمان درن  نیست، آماده ج گیدن باشید که دشم ی دشم ان، متوجه خاندان پیامب  اک م
آسمان، ماه وجودش روش ی بخش شب تار است و ستارگان سرد، مان د است که در اوج  این علی 

از زمانی که با دشم ان خدا ج گید، پی وز بود و  حلقه زده اند. علی ، هاللی، گ داگ د وجود علی
، ابن طیفور، 2/113مق ون بوده است.) ابن عبد ربه، بی تا: به وزی همیشه با ج   های علی

 (1/113م:2331 / 2111مین، ؛ ال11م ، ص2333 / 2121
 

 بّکاره الهاللیه4-2-6
و ضّد  بّکاره، زنی بی باک وشجاع بود و در ج   صفین به دفاع از حض ت امی  المؤم ین علی

مراویه، خطبه های آتشی ی ای اد می ک د و م دم را قه مانانه به جهاد و استقامت در نب د علیه کفار دعوت 
می نمود. الفاظ وی ساده و روان و ترابی ش صاد  و عمیق بود. زمانی که در مجلس مراویه حضور یافت، 

را به نمایش گذاشت و قدرت  رو  شجاعت خواهی، ص احت لهجه، ایمان و اعتقاد راسخ خود به امام
اط افیان مراویه که از اشرار او در ج   صّفین به جهت انتقام یاد می ک دند، ب ایش هیچ ارزشی نداشت و 
بدون کمت ین ت س و اضط ابی آن ها را س  خطاب می نمود. او از شهادت واهمه ای نداشت؛ زی ا زندگی 

حکومت ک د. ب خی از س وده های وی در ج   صفین که  ب ایش زمانی مر ادار بود که ولّی خدا ب  هستی
 از زبان اط افیان مراویه نیز ذک  گ دید از این ق ار است؛ 

ای زید) ب ادر بّکاره(، بیا و شمشی  بّ انی را که زی  خاک خانه مان مدفون ک ده ام، ب دار. من این 
ا دست نخورده ب  ایمان حفظ ک ده است. آیا شمشی  را ب ای روز نب د پ هان ک ده بودم و ام وز، زمانه آن ر 

پس  ه د را صاحب خالفت می دانی؟ خالفت از او دور است و اگ  خود هم مایل باشد، بدان دست نخواهد 
جست. ای مراویه! نفست تو را در خلوت ها دچار گم اهی ک ده و عم و بن عاص و سرید بن عاص تو را 

مت دست شوی که ب ایت تی ه بختی به ارمغان می آورد. خالفت فقط ف یفته اند. بازگ د و از این آرزوی شو
 (2/111است و اوست که همای سرادت را ب  دوش دارد.) ابن عبد ربه، بی تا: سزاوار حض ت علی 
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 عکرشه دختر األطش4-2-7

گاهی بخشی به توده ها و  عک شه زنی ق آن ش اس و تاریخ دان در اردوگاه علی است که در آ
ب انگیختن احساسات و غی ت دی ی م دم ب ای دفاع و جهاد در راه خدا، توانا و اث گذار بود. وی با فصاحت 
و بالغت خاص، ب  ادبیات ع ب چی ه بود، چ ان که از او خطیبی زبان آور و کم مان د ساخته بود. در ج   

کارزار با لشک یان مراویه حاض  شد و خطبه بلیغی خواند و م دان را ب   صفین در لشک  حض ت علی
تح یک نمود. وی با توصیف زیبالی ها، ام یت و آرامش و جاودانگی بهشت موعود ب ای مجاهدان، شو  
جهاد و لقا  الله را در د  های رزم دگان شرله ور می ساخت و با ب شم دن و عده های خداوند به مدافران 

م گ را از آنان دور می ساخت. برد از شهادت امام  حقیقت، ب انگیزه آنان می افزود و ت دید و ت س از
، عک شه ب  مراویه وارد شد. مراویه گفت: ای عک شه! ای ک من امی المؤم ین توام، عک شه  علی

گفت بله؛ زی ا علی دیگ  زنده نیست.وی در صفین خطابه های بلیغی داشت که از آن جمله خطابه های او 
 به ق ار ذیل است:

 داری ک ید، اگ  هدایت شوید گم اهان به شما زیان نمی رسان د. از زم ه بصی تم دان ای م دم خویشت
باشید. همانا مراویه هم اه با قومی بی ایمان و دنیا طلب با شما قصد ج   دارد. ای ب دگان خدا، دین خدا 

ب  باد  اک مرا دریابید و اظهار ناتوانی نک ید که در آن صورت نور ایمان خاموش شده و س ت پیامب  
ه سازید.) خود صب  پیش هخواهد رفت. با بصی ت با دشمن خود، مراویه و سپاهیانش بج گید و با عزم و اراد

 (111 :2122؛ الحسون، 13 :2111ضبی،
 

 در پرتو مرثیه سرائی تجدید روحیه سپاه علی 4-3

یه تخ یبی عاطفی ب  روحاز آنجا که کشته و زخمی شدن رزم دگان در میادین ج  ، می تواند اث ات 
سای  سپاهیان و بازماندگان بگذارد، م ثیه س الی ب ای شهدا  از جمله واک ش های به گام وفرالیت های 

 اجتماعی زنان در قلم و جهادی و در عص  علوی بوده که شایسته درن  و درس آموزی است.
از  می بایست با حسن استفاده این نوع از فرالیت اجتماعی زنان از آن حیث، پ اهمیت است که آنان

ش ایط ویژه ج گی و توامان بودن آن با اقتضا ات سوگواری، با بیان اهداو والی ج   و یادآوری خصلت 
های عالی شهدا ، دیگ  رزم دگان را در استقامت ورزی و تداوم ج   و خونخواهی شهیدان ب  خاک خفته 

 انوان و فرالیت های آنان فه ست و گزارش می شود:تشجیع و ت غیب نمای د. ای ک نام ب خی از این ب
 

یه4-3-1  امینه انصار
امی ه انصرراریه، همسرر  ابوالهیثم، مالک بن تّیهان انصرراری اسررت که ه  دو از یاران با سررابقه پیامب  
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بودند. امی ه انصررراریه همواره در مسررری  ولیت مداری در ک ار  و از پی وان اسرررتوار امام علی اک م
، می پ داخت. همس  امی ه، در ج   صفین در رکاب امام به خود، به حمایت از حضر ت علیهمسر  

شررهادت رسررید. وی در صررفین ب ای همسرر ش م ثیه گفت و شررهدای صررفین را مان د شررهیدان احد و 
 کش دگان آنان را فاسق و کاف خواند. ب خی از م اثی او چ ین است:

ته شد، دیگ  طرم خواب و آسودگی را نخواهم چشید. ای ابا از ام وز که مالک، آن پشتوانه دلی  کش 
الهیثم بن تیهان، ای ک وجودم س شار از غم و اندوه است. ه گامی که آن فاسق حق ناش اس تاخت؛ چون 
شبیخون ناجوانم دانه عادتش بود، مان د کسانی گشتید که به روز احد شهید شدند. خداوند شما را با این 

 (1/21 :2231خون بیام زاد.) ابن اثی ، پیک های آغشته به 
 
یح العبدیه4-3-2  أّم ذر

بود و در ج   جمل هم اه آن حض ت ب ای  أّم ذریح، بانولی شاع  و دوستدار امی المؤم ین علی
ت غیب و تشجیع یاران و سپاهیان امام نقش آف ی ی می ک د. وی با اشرار حماسی خود، در ت غیب سپاهیان 

 (212شمن تهثی گذار بود و این گونه در تاریخ جاودانه شد.) الحسون، همان، صبه ج   با سپاه د
در ج یان ج   جمل، پس  جوانی به نام مسلم در حالی که جامه ای سپید ب  تن داشت، ق آنی را که 

آن بود، گ فت. امام، به او نگ یست و ف مود: ای  هب  دست داشت و به دنبا  گی ند حض ت علی
جوانم د!  اگ  این ق آن را بگی ی، نخست دست راست تو قطع می گ دد که باید با دست چپ بگی ی که 
آن هم قطع خواهد شد و سپس چ دان ب  تو شمشی  زده می شود تا کشته شوی. جوان گفت؛ م ا صب  ب  

ام مب ی ب  این ام ، آن جوان اعالم آمادگی ک د و چ ان که که امام این کار نیست. برد از تک ار سخن ام
 ف موده بود، به شهادت نالل آمد. اّم ذریح در این باره چ ین س وده است:

بار خدایا مسلم، با ق آنی که مولی ایشان به او سپ ده بود، به سوی آنان رفت و آنان را به ایمان و 
  آنان تالوت ک د که آنان را به بیم نی داخت و در حالی که مادرشان) دادگ ی ف اخواند و کتاب خدا را ب

عایشه( ایستاده بود، لبه های شمشی  خود را از خون او خضاب بست د. آری عایشه آنان را به گم اهی ف مان 
 (11/ خطبه 1 :2111می دهد و ایشان را م ع نمی ک د.) ابن ابی الحدید، 

پ تاب ک د، چ ین  که خاک ها را به جانب سرررپاهیان امام علیهم چ ین در مقابل عمل عایشررره  
سرر وده اسررت: ای عایشرره! اگ  آمده ای که ما را نابود ک ی و سرر   ها را در میان ما پ تاب ک دی که ما را 
   بزنی و انکار ک ی؛ بدان در صررورتی که ج   ک یم با مشرر فیات، خون شررما را ه  چه بخواهیم می ریزیم.

 (113ش:2112) شیخ مفید، 
 
 حضور فیزیکی زنان در عرصه جهاد4-4

ب خی از زنان در دوران حکوت علوی که ترلیم دیده نیز بودند، در صورت نیاز و ب ا ب  ش ایط در صح ه 



  

 

113 

عال
ف

ی
 ت

هاد
ج

 ی
نان

ز
 در 

ت
سن

 
)یعلو

ص
اخ

ش
 و ها 

ص
خا

اش
) 

113 

ج   جمل بود که ترداد چهل نف  از این زنان با پوشیدن ه ج   حضور داشت د. یکی از این ش ایط، صح 
م د ظاه  شده و عایشه را برد از ج   جمل تا مدی ه هم اهی و مشایرت لباس م دان، در هیبت نتامیان 

 نمودند.
مب ی ب  این واقریت، در حکومت علوی لزم است تا زنان مسترد نیز عالوه ب  م دان، ترلیمات نتامی 
 ببی  د؛ زی ا گاه ش ایط ج گی به گونه ای رقم می خورد که وجود م دان به ت هالی، گ ه افکن و کارگشا

نخواهد بود. در این واقره ممکن بود که در مسی  مدی ه، کاروان عایشه مورد تر ض ق ار بگی د، لذا شایسته 
 دیده شد زنان، ترلیمات لزم را ببی  د تا در صورت لزوم، عکس الرمل نتامی م اسبی را نشان ده د. 

مسلمانان از احت ام خاصی در میان  شایسته یادآوری است، عایشه مان د سای  همس ان پیامب  اک م
با  در می افتاد؛ پس اگ  امام  ب خوردار بود. با این همه از در ناسازگاری و چالش با امی الموم ین 

وی به احت م رفتار نمی ک د و به صورتی شایسته به مدی ه باز نمی گ داند، اسباب تهمت و شاید آشوبی دیگ  
 را ف اهم می نمود.

برد از ج   جمل، به محمدبن ابی بک ، ب ادر عایشرره دسررتور داد تا  امام علیبه گزارش تاریخی، 
خواه  خود عایشررره را هم اهی نموده و افزون ب  آن، به چهل تن از زنان مج ب بصررر ی دسرررتور داد تا با 
                پوشررریردن لبراس م دانره، به صرررورتی اسرررتتار نمای د و این کاروان را تا مدی ه هم اهی و مشرررایرت ک  د.

 (2/131ش:2111؛ ابن خلدون، 1/221 :2113) مسرودی،
این از لطالف سی ه علوی است که ت ها به زنان موافق، اجازه فرالیت سیاسی نمی داد، بلکه مخالفان 
آن حض ت مان د عایشه نیز چ ین امکانی می یافت د؛ ب اب این ب  اساس این سی ه عدالت محور و ج سیت 

گ  آنکه، زنان مؤث  در دی هن مخالف نیز توانالی اب از اندیشه و فرالیت داشته باش د. نکتشکن، باید حتی زنا
عایشه، علی رغم آموزش لزم و توانم دی نتامی، کامال  شخصی و  هج یان ج   جمل و هم اهی ک  د
آنان ت ها در ش ایطی وارد عمل می شدند که کار فقط به دست ، ناش اس بوده و به ف مان امام علی 

تمام می شد و به هیچ ع وان امکان حضورم دان نبود و اّل یگان آموزش دیده م دان وارد عمل شده و از 
 زنان استفاده نمی شد.
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 نتیجه گیری-4

در اندیشه و سی ه علوی، زنان نقشی پویا و همه جانبه در فرالیت های اجتماعی، خاصه قلم و فرالیت 
، حضور زنان در  ها و عملیات های نتامی داشته اند. از نگاه علی های نتامی و حضور در ج  

میدان جهاد، آن هم در نقش های مت وع و گوناگون مان د تبلیغ از ط یق شر  و خطابه یا حضور فیزیکی 
عالوه ب  فرالیت های تدارکاتی و درمانی، کاری سزاوارانه و حضوری مبارک و ثم بخش است. ب اب این 

تهثی گذار زنان عص  علوی، نشانگ  بزرگداشت جایگاه اجتماعی زنان از م ت  امام و در س ت فرالیت های 
علوی است. تاریخ، گزارش می دهد که رسوخ ایمان و رو  ولیت در وجود زنان، سببب گ دید تا آنان در 

ح یم ولیت  د وسخت ت ین ش ایط و در ب اب  تهدیدات مراویه با شجاعتی بی نتی  به دفاع از اعتقادات خو
بپ دازند که این گونه فرالیت ها همه حاکی از بصی ت کامل و علم واف  ایشان به حقایق بوده و آن چ ان 

 جامع و تهثی گذار بود که حتی دشم ان نیز عمیقا  از آن متهث  گ دیده و تمام آن خطابه ها را حفظ بودند.
ر ع صه های اجتماعی و در حاکمیت و س ت نکته حالز اهمیت ت  آن است که حضور فرالنه زنان د

علوی، نشان می دهد که حض ت به توانالی های ایشان باور داشته و بدون تفکیک ج سیتی، به حضور 
 فرا  این زنان در مشارکت های جهادی و اجتماعی رأی می داد.
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