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مقدم 3

 1سطح سه (کارشناسی ارشد) حوزه علمیّه خواهران قم ،معاون پژوهش مدرسه فاطمه معصومیّه (س) اهواز
 2استاديار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم (نويسنده مسئول)
 3دانشجوي دکتري علوم قرآن و حديث دانشگاه میبد ،مدرس دانشگاه و پژوهشگر

چکیده
حوزه اجتماع از جمله عرصه هايی است که از زمان صدر اسالم براي زنان مسلمان بستر فعالیت بوده است .پیامبر اکرم (ص) با
توجه به محدوديت زنان در برخوردهاي اجتماعی چگونه آنان را در فعالیتهاي اجتماعی شريک و ايشان را عهدهدار چه
وظايفی میکردند؟ پرسشی است که نويسنده به منظور ارائه الگوي حسنه از زنان اجتماعی در صدد پاسخ به آن است .نتايج
اين تحقیق که با روش کتابخانه اي جمع آوري و به شیوه توصیفی به آن پرداخته شده است ،مسؤولیّتهاي اجتماعی سپرده
شده به زنان را در سه عرصه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي تقسیم بندي میکند .بیعت ،هجرت و مشارکت در جنگ با افعالی
مانند پرستاري ،تهیه دارو ،تجهیز لوازم در عرصه سیاست؛ شرکت در نماز جماعت ،مشاعره و سخنرانی از جمله فعالیتهاي
حوزه فرهنگ و کشاورزي ،دامداري ،فروشندگی نیز از فعالیتهاي عرصه اقتصادي بانوان در اين مقاله معرفی شدهاند.
واژههای کلیدی :اجتماع ،بانوان ،پیامبر اکرم(ص) ،رسالت ،مسؤولیّت
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مقدّمه
يکی از حکمتهاي آفرينش انسان ،آفرينش او بر اساس دو جنس زن و مرد است .اين تفاوتها نه تنها مسیر انسانها را در
رسیدن به هدف آفرينش دچار اختالل نمیکند بلکه شناخت آنان نقش بسیار مهمی را در پاسخگويی به نیازهاي متقابل زن و
مرد ،ايفا میکند.
نگرش اسالم به موضوع زن ،از مباحث چالش برانگیز در میان مطالعات دينی است .زن در اسالم از مقام بااليی برخوردار است.
نام بردن خداوند متعال از زنان در کتاب مقدس خويش و معرفی آنان به عنوان الگوي کامل براي نوع بشريت ،همچنین نزول
احکام متعدد در حوزه زنان و اصرار و تاکید خداوند متعال و رسول گرامی بر حفظ عفت و پاکدامنی زنان گوياي شان و منزلت
اين جنس در دين اسالم است .اسالم به بهترين وجه حريت و استقالل را به زن عطا کرد و در حوزه هاي فردي ،اجتماعی،
سیاسی ،اقتصادي و  ...براي او جايگاه مستقل قائل است.
توجه ويژه اسالم به رعايت حدود الهی در روابط اجتماعی به خصوص میان زن و مرد از يک سو و افزايش حضور زنان در عصر
حاضر در فعالیت اجتماعی از سوي ديگر ،ضرورت بررسی نگرش و دستورات اسالم را در حوزه فعالیت هاي اجتماعی زنان و نوع
مسؤولیّت هاي سپرده شده به آنان روشن می سازد .بر اين اساس روش و برخورد پیامبر (ص) در تعبیر شرايط زنان در اجتماع
بهترين و کامل ترين الگو را در اختیار انسان قرار میدهد.
زهرا حجازي دوست در مقاله خود با نام «زن در سنت و سیره پیامبر اکرم(ص) در جامعه» به بررسی وضعیت زنان در جامعه
اسالمی زمان رسول اهلل و مقايسه آن با دوران پیش از اسالم میپردازد.
«حضور پزشکی و درمانی زنان در جنگ هاي عصر پیامبر (ص) (سال هاي  1تا  11هجرت)» مقاله ديگر در اين زمینه است که
به قلم حمید حاجیان پور و زينب کريمی نگاشته شده و از میان فعالیت هاي اجتماعی به بررسی نقش پزشکی زنان در میادين
جنگ پرداخته است.
مرجع ديگر در اين زمینه مقاله «جايگاه زنان در عصر نبوي» نوشته محمد باقر بابانیا است که نويسنده در آن زنان را داراي
نقش کلیدي و به عنوان بخش عظیمی از جامعه در تقويت و تضعیف نظامها دانسته است.
اما نويسنده اين مقاله در صدد است با توجه به اهمیت روابط اجتماعی در اسالم ،همچنین نگاه ويژه دين به حفظ شخصیت و
پاکدامنی زن به بررسی شناخت هر چه بیش تر نقش بانوان مسلمان در زمینههاي اجتماعی و فعالیت هاي سپرده شده به آنان
توسط پیامبر اسالم (ص) بپردازد ومسؤولیّت هاي اجتماعی سپرده شده از سوي پیامبر اکرم (ص) به زنان را بررسی نمايد.
 .1مسؤولیّت اجتماعی
هرکاري که براي بهبود حضور و تاثیر افراد در جريان تغییرات و تحوالت اجتماعی به انجام برسدفعالیت اجتماعی نامیده می
شود وگستردگی آن بستگی به اين امر دارد که افراد وعناصر تشکیل دهنده جامعه چه مقدار با روند توسعه آشنايی داشته
باشند ويا با داشتن انگیزه بخواهند که آن روند را همراهی نمايند( .اسدي ،کدخبر)1389 ،50051:
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«مسؤولیّت اجتماعی فردي شامل شرکت هر فرد در اجتماعی که در آن زندگی میکند میباشد که میتوان آن را به
عالقهمندي از اتفاقاتی که در جامعه میافتد و شرکت فعال براي حل برخی از مشکالت محلی تعريف کرد .هر جامعه زندگی
ال
خود را دارد که همیشه در حال تغییر است .و هر کدام از ما میتوانیم به طرق مختلف در اين تغییر شرکت داشته باشیم ،مث ا
با شرکت در تمیز کردن خیابانی که در آن زندگی میکنیم ،با شرکت در برگزاري مراسمها .مسؤولیّت اجتماعی فردي را
میتوان با کارهاي خیريه براي مشکالت و مسائل مهم اجتماعی ،فرهنگی و محیطی تعريف کرد .بخشش و کار خیر راههاي
مختلفی دارد ،مثل بخشیدن کاالهاي مختلف يا از طريق واريزهاي نقدي( ».عبداللهی ،روزنامه کیهان ،کد )1398 ،1031۴۴
 .2جایگاه فعالیتهای اجتماعی در اسالم
اساساا هیچ دينی نیست که به مسائل اجتماعی توجهی نداشته باشد چون دين همواره به مثابه يک نهاد اجتماعی که بخشی از
نیازمنديهاي جامعه را برطرف میکند ،مورد مطالعه و ارزيابی قرار میگیرد .هر سه دين يهوديت ،مسیحیت و اسالم ،عالوه بر
دستوراتی که به فرد ،به مثابه «فرد» و دستوراتی که به جمع داشتهاند ،دستوراتی هم صادر کردهاند که متوجه اجتماع و
ساختارهاي جامعه است ،اديان ابراهیمی به مسائل اجتماعی توجه کرده و براي بقا و مانايی اجتماع کارکردهايی
داشتهاند(.صادق نیا ،گفتگوي خبري )1398 ،3811080
انسان موجودي اجتماعی است و حضور او در صحنه اجتماع امري طبیعی؛ بنابراين کیفیت و کمیت فعالیت و مشارکت او در
اجتماع ،همچنین حدود و احکام آن از نگاه شارع مقدس پنهان نمانده است بلکه براي نحوه حضور او ثواب و عقاب تعیین شده
است.
بنابراين مشارکت مومنان در عمل اجتماعی و حضور فعال ،از نظر عقل و وحی ،يک حق و تکلیف است .به اين معنا که از
حقوق هر شهروندي از امت اسالم ،بهره مندي از حق مشارکت است و کسی نمی تواند او را از اين حق باز دارد؛ چنان که
تکلیفی شرعی از سوي خداوند است تا با حضور و مشارکت در عمل اجتماعی ،وظیفه الهی خود را در قبال جامعه به انجام
برساند .مشارکت مومنان در عمل اجتماعی که از مصاديق عمل صالح و احسان است ،دايره گسترده از اعمال در حوزه هاي
نظامی ،اقتصادي ،فرهنگی ،علمی ،سیاسی و مانند آن را در برمی گیرد(.کیهان ،1398 ،ش )20158
مسؤولیّت به معناي بازخواست و پاسخگويی است و شخص بايد پاسخگوي هر انتخاب و رفتاري باشد که در حوزه تکالیف و
وظايف و مسؤولیّتها انجام میدهد .پس هر فرد از افراد جامعه نه تنها نسبت به سرنوشت خويش مسئول است ،بلکه نسبت به
سرنوشت جمعی نیز مسؤولیّت دارد و نمیتواند خود را کنار بکشد( .عبداللهی ،شماره  ،21616کد خبري،1031۴۴ :
)1396/2/17
اصوال امت نمونه از نظر قرآن داراي ويژگیهايی است که مشارکت فعال اجتماعی به عنوان يک وظیفه براي آنان تعريف شده
است .آنان با مشارکت در همه عرصهها از عمل و نظارت و مشاورت و بیعت و مانند آن بايد سرنوشت شخصی و اجتماعی و
جمعی خود را رقم زنند و به عنوان سرمشق براي امت در آيند( .همان) خداوند میفرمايدَ :وکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمَّةا وَسَطاا لِتَکُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ؛ و بدينگونه شما را امتى میانه قرار داديم تا بر مردم گواه باشید( .بقره ()1۴3 :)2
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 .3جواز حضور زنان در اجتماع بر اساس آیات و روایات
در پی ظهور اسالم ،رويه ها و قواعد متحجرانه نسبت به زنان و دختران به شدت منع گرديد و قرآن و سنت رويه هاي حمايت
گونه از حقوق و مسؤولیّت هاي زنان را ارتقاء بخشیدند .رکود روندهاي حضور اجتماعی زنان در سده هاي پس از ظهور اسالم
به ويژه در سده هاي میانی موجی از جنبش هاي و نهضت هاي مساوات طلبانه زنان و مردان را در قالب مفاهیم فمینیستی در
پی داشت که با افراط و تفريط هايی مواجه گشت و بنیاد خانواده را در جوامع غربی به شدت متزلزل کرد .اين رويه هاي غلط،
رجوع مجدد به قرآن کريم و سنت نبوي را در خصوص نحوة مشارکت اجتماعی زنان به عنوان يک ضرورت نه تنها پیش روي
مسلمانان بلکه کلیه افراد جامعه بشري قرار داد( .عیوضی ،کريمی ،ص)1390 ،133
از برخی آيات قرآن کريم جواز حضور زنان در اجتماع برداشت می شود .داللت اين آيات به صورت ضمنی است .به اين معنا که
با بیان موقعیت زنان اجتماعی نه تنها نهی اي از فعالیت آنان صورت نگرفته بلکه مخاطب را به برخی رفتارهاي پسنديده او در
اجتماع متوجه و هدايت میکند.
.3-1

نقش دختران حضرت شعیب (ع) در نگهداری گوسفندان

خداوند ،در سوره قصص از دختران حضرت شعیب(ع) نام میبرد که به کار چوپانی اشتغال داشته اند .آن ها به علت کهولت
سن پدر ،جايگزين او در کار نگهداري از گوسفندان شده بودند که براي سیراب نمودن گوسفندان خود نیز همیشه تا پايان کار
ديگر چوپانان صبر می کردند و سپس به گوسفندان خود آب می دادند:
«قالَتا ال نَسْقی حَتّی يصْدِرَ الرِّعاءُ» (قصص ()23:)28؛ «گفتند ما آن ها را آب نمی دهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند».
دختران حضرت شعیب(ع) به دلیل عفاف و تحجب خود تا پس از رفتن چوپانان مرد ،از سیراب نمودن گوسفندان خودداري می
کردند تا اينکه حضرت موسی(ع) گوسفندان آن ها را سیراب نمود .آن دو اين داستان را براي پدرشان بازگو کردند و حضرت
شعیب(ع) تصمیم گرفت براي جبران خدمت موسی(ع) او را به خانه اش دعوت کند؛ به همین منظور يکی از دختران خود را به
نزد موسی(ع) فرستاد:
فَجاءَتْهُ إِحْداهُما تَمْشی عَلَی اسْتِحْیاءٍ»(قصص ()25:)28؛ «پس يکی از آن دو به سراغ او آمد ،در حالی که در نهايت حیا گام بر
می داشت»( .نامه جامعه ،شماره)1390 ،85
.3-2

بانوان و انجام کار و شغل معروف

«فَال جُناحَ عَلَیکمْ فیما فَعَلْنَ فی أ ْنفُسِهِنّ بِالْمَعْرُوفِ» (بقره ( )23۴:)2؛ «باکی بر شما نیست ،در آن اموري که زنان در رابطه با
خود و از روي معروف انجام می دهند».
اطالق و عموم اين آيه ،شامل اتخاذ شغل نیز می شود؛ يعنی اگر زنان بخواهند در بخشی از زندگی خود که فارغ از انجام حقوق
ديگران است ،به فعالیت هاي اقتصادي و يا اجتماعی بپردازند ،مانعی ندارد؛ به شرطی که طبق فرموده قرآن بر اساس معروف
يعنی اصول عقالنی و انسانی و عرف جامعه باشد .براي مثال شغلی که منافاتی با حیثیت خانوادگی و وظايف زندگی مشترک
نداشته باشد( .نامه جامعه ،شماره)1390 ،85

89

مجله پژوهش و مطالعات علوم اسالمی
سال سوم ،شماره  ،24تیر 1400

در روايات نیز به برخی زنان اشاره شده است که در اجتماع زمان خود داراي شغل بودهاند .از جمله زنی به نام سمرا که از
ماموران انتظامی بازار در عصر پیامبر بود( .معجم الکبیر طبرانی ،ج  ،2۴ص  )311و يا ام سلمه و ديگر زنان که در زمان جنگ
به پرستاري مجروحان میپرداختند( .رياحین الشريعه ،ج  ،5ص ).595
 .4تأثیر واگذاری مسؤولیّت های اجتماعی بر زنان
اسالم با در نظر گرفتن ابعاد مادى و معنوى زن و با در نظر گرفتن تأثیر اعمال و رفتار وى در سعادت ابدى او و ديگران،
مقرّراتى را براى حضور زن در اجتماع وضع کرده است .اين مقرّرات عالوه بر حمايت از زنان در بعد مادى و بهینه سازى روابط
اجتماعى آنان ،حافظ منافع معنوى و کرامت انسانى زن نیز هست .بى توجهى به اين دسته از مقرّرات ،پیامدهاى جبران
ناپذيرى براى زنان و جامعه انسانى به دنبال خواهد داشت .اسالم نه تنها زن را در حصار خانه محدود و زندانى نکرد ،بلکه با
آوردن قانون پوشش براى زن ،در صدد تأمین امنیت وى در دو بعد مادى و معنوى برآمد( .طاهري نیا ،ص)1397 ،76
زنان با حضور و مشارکت در فعالیت هاي اجتماعی و با عهده دار شدن نقشها و مسؤولیّت هاي اجتماعی در صورت رعايت
کردن قوانین حضور در اجتماع عالوه بر يافتن اعتماد به نفس و استقالل ،قدرت تصمیم گیري در شرايط سخت آنان باالتر
می رود .عالوه بر آن زنان اجتماعی نسبت به ساير زنان که فعالیت اجتماعی ولو در حیطه فامیل و آشنايان خود ندارند قدرت
احقاق حق بیشتري دارندو فرزندان آنان با اعتماد به نفس باالتري رشد خواهند کرد.
 .5محورهای نگرش پیامبر اکرم (ص) در فعالیت اجتماعی زنان
دنیاي قبل از اسالم؛ ناسازگاري محیط و چادرنشینی ،شالق بادهاي سوزان موسمی ،بیابان خشک و سوزان ،قتل و غارت و
خونريزي و خون آشامی براي سیر کردن شکم خود و هزاران بدبختی هاي ديگر عواطف رقیق انسانیت و بشريت را از غالب
مردم آن زمان چنان سلب کرده بود که آنان به دست خويش پاره جگر خويش يعنی دختر خويش را زنده زنده در گور می
کردند .و دخترانی که زنده می ماندند گذشته از آنکه محلی از اعراب نداشتند در نظر مردم کااليی بودند براي اطفاء شهوت
مردان ،و گاهی چون ديگر کاالها به ارث پسر بزرگ میرسید و وارث مالکالرقاب او بود ،آزاد بود که او را به هرکسی که می
خواهد ببخشد يا تزويج نمايد .کنیزکان خود را به خود فروشی وا می داشت ،او هم مجبور بود تا درآمد خود از اين راه را به ولی
نعمت خويش تسلیم کند ،نه تنها اختیاري در مال و منال خود نداشت بلکه حق حیات و نحوه زيستن نیز از او سلب شده
بود(.مظاهري ،ص)1397 ،3
با نگاهی به مکتب پیامبر بزرگ اسالم به اين نتیجه میرسیم که گفتار و رفتار پیامبر(ص) در تمامی مراحل زندگی،الگوي بشر
براي رسیدن به کماالت انسانی و اخالقی است و شیوه هاي تربیتی آن حضرت ،به ويژه در زمینه اخالق خانوادگی و همسرداري
 ،می تواند سعادت خانواده را تضمین نمايد .اسالم در مسائل اجتماعی و سیاسی نیز ،براي زن شخصیت مستقل حقوقی قائل
است .دخالت زن را مانند مرد در تمام فعالیت هاي اجتماعی و شئون سیاسی جايز می داند و هیچ فرقی بین آن دو از اين
جهت نمی گذارد( .بختیاري)1396 ،
تاکید سیره نبوي درباره حضور زن در فعالیت هاي اجتماعی را میتوان بر مبناي دو محور تعريف کرد:
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.5-1

عدم غفلت بانوان از مسؤولیّتهای خانواده

در نظام ارزشی اسالم ،خانواده از منزلت و قداست خاصی برخوردار است و در محیط خانواده ،زنان مديريت داخلی اين واحد
کوچک اجتماعی را به عهده دارند و در سايه تالش آنان مشکالتی همچون ،احساس بیهويتی ،احساس ناامنی اجتماعی،
محرومیت از داشتن الگوي مناسب شخصیتی ،ترس و اضطراب ،بیهدفی ،کمبودهاي عاطفی و ...رخت برمیبندد و شخصیت و
ساختمان روانی ساير اعضاء خانواده شکل میگیرد و روح آنها تلطیف میشود .بنابراين ،مشعلدار عاطفه انسانی درمحفل
خانواده و در جامعه بزرگ بشري ،وجود پاک و دلهاي بیآاليش مادران است و نقش رهبري آنها از جهت پاسداري از
ارزشهاي انسانی اسالمی بسیار مهم و خطیر میباشد و به جرئت میتوان گفت ،بدون وجود مادري پاک نهاد ،تربیت با
مشکالتی جدي رو به روست( .پیام زن ،شماره )1387 ،201
در نگاه قرآن و فرهنگ اسالم ،خانواده نه تنها محل تولید نسل ،بلکه جايگاه پرورش روحیه و شخصیت سالم انسانهاست .و
اساسا مفهوم خانواده بر مبناي مسؤولیّت شناسی و مسؤولیّت پذيري زن و مرد و تقسیم وظايف تعريف میشود( .نعمتی
پیرعلی ،ص)138۴ ،218
بر مبناي الگوي غربی ،وضعیت خانوادهها به علت افراط در اشتغال زنان و به کارگیري گستردة آنان در امور اقتصادي ،رو به
اضمحالل رفته و به تبع ،نمیتواند الگوي مناسبی باشد .اما در دنیاي اسالم که از بستر تاريخی عمیقی هم برخوردار است ،زنان
با کمترين نقصان به نظام خانواده میتوانند در حیات اقتصادي  -اجتماعی جامعه ايفاي نقش نمايند( .عیوضی ،کريمی،
صص)1390 ،160-161
.5-2

رعایت اصول و موازین روابط با مردان و جلوگیری از فراهم کردن بستر فساد در اجتماع

امنیت اخالقی يکی از مهمترين مباحث اخالقی در عصر حاضر بوده ،جايگاه و اهمیت امنیت اخالقی در زندگی اجتماعی تا
بدانجاست که حتی عمل کردن به قوانین و مقررات اجتماعی نیز بدون پشتوانه اخالق ممکن نیست و اخالق ،بهترين ضامن
اجراي قوانین و مقررات است .از اين رو ،امنیت اخالقی ،از مهمترين هدفهاي ارسال پیامبران به شمار می رود و بدون آن ،نه
دين براي مردم مفهومی خواهد داشت و نه دنیاي آنها سامان می يابد .می توان گفت زنان با حفظ الگوي اسالمی و حريم و
عفاف و حجاب سالمت جسمی ،کمال معنوي و آرامش روانی ،تحکیم بنیان خانواده ،سالمت و طهارت نسل را تامین میکند.
(رضوي نیا ،ص)1396 ،82
اسالم با تجويز حضور اجتماعی زن ،معاشرت سالم و دور از فتنه و فساد بین زن و مرد مسلمان را بدون اشکال میداند .نگاهی
به تاريخ صدر اسالم حکايت از معاشرت ،گفتوگو و تعامل بزرگان دين با زنان دارد .زنان براي اصحاب پیامبر اکرم(ص) روايت
نقل میکردند ،يا سخنان پیامبر اکرم(ص) را از زبان ياران وي شنیده و حفظ میکردند .همچنین پاسخ سؤالهاي متعدد علمی
و شرعی خود را از پیامبر اکرم (ص) و ياران او میگرفتند و براي ديگران نقل میکردند .آنچه در فعالیتهاي اجتماعی زن
ممنوع است اصل معاشرت او با مردان نیست ،بلکه هوسانگیز بودن اين معاشرت است .گام برداشتن ،سخن گفتن و ديگر
شئون معاشرت نبايد بهگونهاي هوسانگیز انجام گیرد .با دقت در برخی از آيات الهی و روايات معصومان به نکتههايی در اين
زمینه میرسیم( .جباري و واعظی)1390 ،
پیامبر اکرم (ص) با حفظ اين دو محور فعالیتهاي اجتماعی را براي زنان مجاز میشمردند.
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 .6عرصه های گوناگون فعالیّت زنان در عصر نبوی (ص)
در عرصهي فعّالیتهاي اجتماعی و سیاسی و علمی و فعّالیتهاي گوناگون زنِ مسلمان مثل مردِ مسلمان حق دارد آنچه را که
اقتضاي زمان است ،آن خأليی را که احساس میکند ،آن وظیفهاي را که بر دوش خود حس میکند ،انجام دهد .چنانچه
دختري مثالا مايل است پزشک شود ،يا فعالیت اقتصادي کند ،يا در رشتههاي علمی کار کند ،يا در دانشگاه تدريس کند ،يا در
کارهاي سیاسی وارد شود ،يا روزنامهنگار شود ،براي او میدانها باز است .به شرط رعايت عفّت و عفاف و عدم اختالط و امتزاج
زن و مرد ،در جامعهي اسالمی میدان براي زن و مرد باز است .شاهد بر اين معنا ،همهي آثار اسالمی است که در اين زمینهها
وجود دارد و همهي تکالیف اسالمی است که زن و مرد را به طور يکسان ،از مسؤولیت اجتماعی برخوردار میکند .اينکه
میفرمايد« :من اصبح ال يهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم» ،مخصوص مردان نیست؛ زنان هم بايد به امور مسلمانان و
جامعهي اسالمی و امور جهان اسالم و همهي مسائلی که در دنیا میگذرد ،احساس مسؤولیت کنند و اهتمام نمايند؛ چون
وظیفهي اسالمی است( .خامنهاي ،بیانات)1375 /12/20 ،
حضور زنان در اجتماع و مشارکت ايشان در فعالیتهاي اجتماعی در صدر اسالم از مسلمات تاريخی است که با مروري گذرا بر
منابع تاريخی به سهولت میتوان به آن دست يافت .از ديدگاه اسالم اصل فعالیت اجتماعی براي زنان نه تنها مذموم نیست،
بلکه در برخی مواقع ،ممدوح و مطلوب است .مطالعه دقیق آياتی چون آيات امر به معروف و نهی از منکر ،بیعت ،هجرت و
وجوب زکات ،موافقت قرآن با حضور اجتماعی زن را نتیجه میدهد .از طرفی آياتی که چگونگی و شرايط حضور اجتماعی زن را
مطرح میکند به خوبی جواز اصل اين حضور ،فهمیده میشود( .جباري ،واعظی)1390 ،
نقشهاي اجتماعی زنان در عصر نبوي به سه حوزه سیاسی ،فرهنگی و اقتصادي قابل تفکیک است:
.6-1

حضور بانوان صدر اسالم در عرصه سیاسی

 .6-1-1نقش بانوان صدر اسالم در بیعت با پیامبر اکرم (ص)
يکى از صـحنههاي حضـور سیاسـى زنـان ،حضـور آنـان در بیعتهـايى اسـت کـه بـین پیامبر (ص) و مسلمانان انجام
میشـد .پیـامبر (ص) زنـان را ماننـد ديگـر شـهروندان موظـف بـه رعايت مسائلى نمود( .حسامی ،باقري ،ص)1397 ،122
مدتى بعـد از هجـرت بـه مدينـه ،پیـامبر(ص) عمر بن خطاب را مأمور کرد تا از زنان انصار بیعت بگیرد ( .حلبی ،ج،۴8-۴7 :3
1۴00ق) نکته مهمى که در اين شیوه از تعامل میان پیامبر و زنان وجود داشت ،تعهداتى است که آنان نسبت به يکديگر پیدا
مىکنند .از آنجا که اين بیعت به صورت جمعى و در قالب رسمى و قانونى انجام شد ،تأثیرات فراوانى بر روابط زنان و تعهدات
آنان نسبت بـه شـخص رسول خدا و جامعه اسـالمى در آينـده داشـت( .حسامی ،باقري ،ص)1397 ،12۴
بیعت زنان با رسول خدا (ص) بدين گونه بود که به دستور پیامبر ظرفی پر از آب را آماده میساختند .ايشان دست مبارک خود
را در ظرف آب فرو میبرد و بیرون می آورد و پس از ايشان زنان به عنوان ايمان و اقرار به خدا وتصديق رسول خدا (ص) دست
خويش را در همان آب فرو میبرد و بدين گونه بیعت انجام میشد( .سبحانی ،ص )1370 ،۴5بیعت تاريخی غديرخم بارزترين
نمونه بیعت زنان با علی بن ابی طالب است که در امر خالفت صورت گرفت.
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 .6-1-2حضور بانوان صدر اسالم در جنگها
 .6-1-2-1پرستاری بیماران و مجروحین جنگ توسط بانوان
دومین مسؤولیّتی که زنان عهده دار آن بودند ،وظیفه پرستاري از بیماران جبهه بود .پیامبر(ص)همه نیروهاي کارآمد را در
جبهه به کار می گرفت و زنانی چون امّ عطیّه ،معاذه غفاريه ،لیالي غفاريه ،و امّ سنان اسلمیه را به جبهه می برد تا عالوه بر
مسؤولیّت معالجه مجروحین ،وظیفه پرستاري بیماران را نیز عهده دارباشند (.اعالم النساء ،ج5ص61؛ االصابة ،ج۴ص)۴02
 .6-1-2-2تدارکات و پشتیبانی جبهه توسط بانوان
در جنگ احد ،بسیاري از نیروهاي مسلمان فرار کرده بودند و پیامبر(ص) با تنی چند از ياران نزديک خود ،در برابر هجوم
دشمن مقاومت می کرد .وضعیت سختی پیش آمده بود که چهارده تن از زنان مسلمان براي ياري رزمندگان روانه جبهه احد
شدند(.سايت پرسمان)1397/2/15 ،
واقدي مینويسد« :محمّد بن مسلمه ،همراه زنان به جستجوي آب پرداختند .اينان چهارده نفر بودند که فاطمه (س) دختر
پیامبراکرم(ص)نیز با ايشان بود .زنان آب و غذا را برپشت خويش می بردند و به درمان مجروحان می پرداختند و به آنان آب
می دادند» (المغازي ،ج ،1ص)1362 :2۴9
 .6-1-2-3انتقال مجروحان و شهدا به پشت جبهه توسط بانوان
ربیعه دختر معوذ بن عقراء ،از زنان متعهدي است که چنین مسؤولیّتی را عهده دار بود.وي می گويد« :آنگاه که با رسول
خدا(ص)در جنگی شرکت می جستیم به رزمندگان خدمت کرده،آنان را سیراب می کرديم و مجروحان را به مدينه انتقال می
داديم»(.اسدالغابة ،ج5ص ،۴51بیتا؛ اعالم النساء ،ج1ص1۴02 :۴۴2ق)
بیشترين جنگ هايی که نام برده شده و زنان در آنها نقش آفرينی کردهاند جنگ احد ،جنگ خیبر ،فتح مکه و جنگ حنین
است( .پرسمان .)15/02/1397،ا ّم عطیّه؛ وي از زنان انصار بود وعالقه شديدي به شرکت در جنگ وحضور در جبهه ابراز می
کرد.وي در هفت غزوه شرکت کرد.
نسیبه دختر کعب ،مشهور به ا ّم عماره؛فداکاري نسیبه ،به اندازه اي حساس و ضروري بود که پیامبر اکرم(ص) به فرزند او عماره
فرمود« :امروز-جنگ احد -مقام مادر تو ازمردان جنگی واالتر است».

( المغازي ،ج1ص)1362 :273

 .6-1-3نقش بانوان در هجرت
هجرت از قوانین جاودانه حیات و عامل تکامل و توفیق ملتها و اقوام بشري بوده است .از اين رو در دين اسالم نیز به عنوان
يکی از عناصر مهم فرهنگ سیاسی به شمار آمده که بقا و دوام اين دين آسمانی را تضمین کرده است .با توجه به آيات قرآن
هجرت براي مسلمانان وظیفه اي شرعی مح سوب شده است .چرا که هرگاه جو غالب با عصیان کاران باشد ممکن است مردم
رفته رفته تحت تاثیر روح حاکم برجامعه قرار گیرند .در زمان رسول خدا (ص) نیز مانند ساير پیامبران الهی اين ضرورت مهم
براي امت اسالمی پیش آمد و مسلمانان از هجرت به عنوان روشی در راه نجات اسالم و نشر تعالیم آن در ديگر نقاط گیتی بهره
بردند مسلمانان دو هجرت بزرگ يکی به حبشه و ديگري به مدينه داشتند( .زمانی محجوب ،ص)1390 ،97-98
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آيات متعددي از قرآن کريم به حضور زنان در هجرت هاي پیامبر اکرم (ص) اشاره دارد .از آيات  97و  98سوره مبارکه نساء
چنین استفاده می شود که زنان همچون مردان وظیفه دارند از حکومت کفر به سرزمین اسالمی هجرت نمايند .در آيه  50سوره
مبارکه احزاب نیز خداوند متعال شرط ج واز ازدواج زنان با پیامبر (ص) را هجرتشان به سرزمین حکومت اسالمی قرار میدهد.
(طباطبايی ،ج ،16ص)13۴7 :503
اهمیت حضور زنان در اين عرصه اين است که آنها با وجود احساسات فراوان خود از همه علقه ها و عاليق دنیوي خويش
گذشتند و همپاي مردان به ياري و حفظ اسالم دين اسالم برخاستند( .محجوب ،ص)1390 :91
.6-2

حضور بانوان در عرصه اقتصادی

زنان با توجه به گستردگی نقش آنان در جامعه می توانند در اقتصاد خانواده در سطح کالن ،نقش اساسی و محوري داشته و به
عنوان عامل نیروي کیفی کار در جريان بهره وري و تولید ايفاي نقش کنند و با تأسی از سیرهي حضرت زهرا(س) نقش مؤثر و
کلیدي در سالمت جامعه ،پرورش نیروهاي فعال و مولد در رشد و توسعه ي اقتصادي اجتماع داشته باشند( .فروزش،ص:63
 )1386فعالیت هاي اقتصادي در عصر نبوي شامل موارد زير است:
 .6-2-1نقش بانوان در تجارت
پیش از ظهور اسالم ،مکه پايگاه تجارتی خاصی بود به ويژه در ايام حج بازارهاي مهمـی در آن برقرار میشد  .در محیط مکه
گرچه به زنان به ديده تحقیر نگريسته میشد و گاه در میان برخی افراد و قبیلهها زنده بهگور کردن دختران رواج داشت؛ امـا
زنـان توانمنـدي نیـز درصحنه اجتماع حضور داشتند و در بازار و تجارت فعالیت مـیکردنـد .خديجه دختر خويلد که از ثروت
و وجاهت برخوردار بود ،مديريت اقتصادي تجـارت را به عهده داشت و عاملهاي متعددي را به کـار مـیگرفـت( .رضايی،
ص)1386 :108
 .6-2-2نقش بانوان در دامداری
دامـداري در منطقـه مکه رواج داشت و طبق قاعده زنان نیز در اين امر کمک میکردند .همانطور کـه خداونـد متعال در سوره
قصص آيههاي  23تا  26از دختران شعیب پیامبر ياد میکند که گوسـفندان را براي آبدادن به سر آب مدين بردنـد و موسـاي
پیـامبر گوسـفندان را آب داد( .همان ،ص)108
 .6-2-3نقش بانوان در کشاورزی
پس از آنکه اموالی از غنیمتهـا و هديـههـا در اختیـار پیـامبرقـرار گرفت ،پیامبر فدک را به دختر خود بخشید و حضرت
فاطمه افرادي را براي رسـیدگی بـه باغ فدک و کار در آن و جمعآوري محصول گماشت .اين امر تا زمان رحلت پیـامبر ادامـه
داشت تا آنکه دستگاه خالفت ،فدک را غصب و عمال حضرت را از آن خارج کردند.
 .6-2-4نقش بانوان در مدیریت اقتصادی
شاخص ترين زنان مسلمان در بعد جهاد و معنويت  ،از جهت کار و کوشش و مديريت اقتصادي نیز توانايی فراوانی داشتند و
انجام آن را منافی با وظیفه هاي اجتماعی و دينی خود نمی دانستند .عفیف ترين زنان اسالم در کنار همسران بی نظیر خ ود اد
اره اموال خود را به عهده می گرفتند و اين مسؤولیت را پس از رحلت به همسران خود منتقل کردند .آنچه خديجه کبري و
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فاطمه زهر ا به عهده داشتند مديريت اقتصادي و اداره بنگاه تجاري و کشاورزي بوده که اين مشاغل به طور معمول ويژه مردان
بوده است.
 .6-2-5نقش بانوان در فروشندگی
طبق برخی روا يت ها در صدر اسالم زنان ديگري بودند که شاغل بودند مثل زن عطرفروش به نام حوالء يا خوله که پیامبر به
وي در باره نحوه کسب و کار سفارش کرد( .کلینی :1362 ،ج  ،5ص .)1362 ،151
 .6-2-6نقش بانوان در آرایشگری و مامایی
شغل هاي ديگري که نیازمند حضور بانوان بود نیز به آنان سپرده میشد .مثل اسماء ام رعله مشیري و آمنه بنت عثمان
آرايشگري ،و سلمی دختر ابورافع و سوده دختر مسرح که قابله بودند.
.6-3

نقش بانوان در عرصه فرهنگی

 .6-3-1مشاعره بانوان
از ديگر نهادهاي فرهنگی ،نهاد شعر و شاعري بود که هرساله اعراب در بازار عکاظ شعر میگفتند و بهترين اشعار را به خانه
خدا آويزان میکردند .بانوان در اين زمینه عرصه را خالی نکردند و در زمان رسول خدا با تأيید ايشان ،اشعار مفید تداوم يافت
و زنانی همچون خَنْساء همچنان به سرودن شعر ادامه میدادند .يکی از امتیازات مشاعره اين بود که افراد خدمت رسول خدا
میرفتند و رسول خدا (ص( به آنها اجازة مشاعره میدادند و افرادي نیز به مشاعرة طرفینی میپرداختند و رسول خدا به ايشان
جوايزي اهدا میکرد .اين امر اختصاص به مردان نداشت و بانوان نیز در اين امر سهیم بودند و خَنْساء در حضور رسول خدا
اشعاري را سرود و پیامبر با تشويق از او خواست که اشعار بیشتري بسرايد( .جان احمدي ،هاشمی ،ص)1398 :51
 .6-3-2آموزگاری بانوان
جامعه نبوي که دوران پیش سوادي را پشت سر میگذاشت ،نیازمند آموزش از راههاي مختلف بود .يکی از اقدامات پیامبر (ص)
در اين زمینه ،تشويق افراد به آموزش کتابت و نوشتن بود .در زمان صدر اسالم رسول خدا (ص) گروهی از نويسندگان را براي
نوشتن وحی وآموزههاي دينی گماشت که شايد اولین نهاد آموزشی علمی در صدر اسالم بود بسترهاي موجود براي آموزش و
تشويق رسول خدا به تعلیم و فراگیري دانش سبب میشد تا زنان نیز در اين عرصه عقب نمانند .نوشتن و خواندن ،مستلزم
آموزش آن از سوي کسانی بود که خواندن و نوشتن را بلد بودند و زنان آموزگار در آن دوره به ساير زنان اين امور را آموزش
میدادند .چنانکه حفصه نزد شفاء نوشتن را آموخت و امکلثوم بنت عُقبه ،عايشه بنت اسد و کريم بنت مقداد نوشتن را آموزش
ديده بودند و عايشه و مسلمه خواندن را به تنهايی فراگرفته بودند ( .البالذري ،ص1988 ،۴5۴ق)
 .6-3-3برپایی مراسم عزاداری توسّط بانوان
با توجه به اين که جامعه آن روز بسیاري از اعمال و خلقیات زنان را ناروا دانسته و آنها را از کارهاي زيادي منع می کردند
حضرت رسول (ص) در تمام موارد حتی در عزاداري و مصیبت عزيزانشان زنها را نه تنها محروم نمی کردند بلکه حدود اسالمی
آنها را مشخص می نمودند تا بر اساس موازين اسالمی عمل کنند ،چنانکه در مصیبت مرگ رقیه جماعتی از زنان در سوگواري
او می گريستند ،عمر بن خطاب آنان را تازيانه زد که چرا ناله می کنید .رسول خدا دست عمر را گرفت و فرمود :بگذار ناله کنند
و فرمود :ناله کنید لکن از نعیق شیطان و نوحه دور باشید ،آب چشم اثر رحمت است و هر کاري از دست و زبان آيد از شیطان
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است .وقتی فاطمه در کنار رسول خدا اشک می ريخت رسول خدا با کنار ردا اشک او را می سترد( » .سپهري ،ج :292 ،۴
)1382
 .6-3-4انجام تبلیغات دینی توسّط بانوان
رسول گرامی اسالم به حضرت خديجه در ابتداي رسالت خود فرمود :از تو می خواهم که بر پیامبري من گواهی دهی .پس به
خديجه آداب گفتن آنها را آموخت .خديجه بی هیچ درنگ ،با رغبت بسیار گفت :گواهی دهد خديجه که خدايی جز آفريدگار
يکتا نیست و محمد بنده و فرستاده اوست»( .سرشار ، ،ج  ،2ص )1385 :20در تاريخ آمده است که حضور همسران پیامبر و
ديگر زنان در صحنه هاي مختلف دينی حتی در غسل ،کفن و دفن زنان ديگر ديده می شود( .حجازي دوست)1397/2/22 ،
 .6-3-5بانوان و شرکت در نماز جماعت
در منابع روايی اسالم ،روايات زيادي وجود دارد که همگی مشعر بر اين است که مساجد متعلق به تمام مردم اعم از زن و مرد
است .با اندکی دقت در روايات ذيل ،به روشنی در می يابیم که میان مرد و زن هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد؛ زيرا واژههايی
مانند ،انسانهاي با تقوا ،مؤمن ،متقین ،اهل مسجد ،منع نکردن و جز آن ،اختصاص به گروه خاصی ندارد و براي عموم
مسلمانان است( .مجله پاسدار اسالم)1393 ،
حضور خديجه (س) در کنار رسول خدا (ص) و بر پايی نماز جماعت در کنار کعبه بهترين شاهد بر ضرورت حضور زنان مؤمنه
در اين زمینه می باشد .خديجه(س) در کنار رسول خدا(ص) براي حکايت از تحولی عمیق در زندگی زنان آن عصر حضور
داشتند .زنانی که تا آن روز ،وصف يا حضورشان مايه ي گرمی محافل فسق و فجور بود ،اينک نشان و نماد جدي ترين
حضورند( .حجازي دوست ،ص)1397 ،۴
با توجه به برخورد پیامبر اکرم (ص) با زنان در حوزه هاي گوناگون خصوصی و عمومی ،می توان دريافت که حضرت محمد
(ص) زن را در همه حوزه ها ،از نظر حقوق انسانی ،چون مردان و برابر با آنان انگاشته ،و البته در حوزه اي چون خانواده،
جايگاهی فراتر و مهم تر از مردان ،به زنان اعطا می کند ـ تا آنجا که زنان می توانند با رعايت حدود اسالمی ،در حوزه هاي
عمومی حضور يابند و در عین حال ،نقش مهم همسري و وظیفه خطیر و حساس مادري را به نحو احسن ايفا کنند و نسل
آينده را به بهترين شکل ،روانه اجتماع سازند.
بر خالف جامعه آن روز عرب که زن ،در آن ،فقط ابزاري در دست مردان و از جايگاهی حتی پست تر از حیوانات برخوردار بود،
حضرت محمد (ص) با دين خود ،براي زنان جايگاه ويژه اي قائل شدند که نه تنها در آن زمان ،غیر قابل تصور بود ،بلکه دنیاي
امروز با همه ادعايش در ايجاد حقوق مساوي میان زن و مرد ،هنوز نتوانسته راه اعتدال را ـ به طوري که همه اعضاي جامعه در
جايگاه اصلی خود قرار گیرند ـ در پیش گیرد و اين نشان از نبوغ الهی پیامبر خاتم دارد(.حجازي دوست)1397 ،21،
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نتیجه گیری
حضور زنان در عرصه اجتماع و شرکت در فعالیتهاي اجتماعی ،همچنین پذيرفتن مسؤولیّت در صدر اسالم از مسلمات تاريخی
است .پیامبر اکرم (ص) در کنار تاکید بر رعايت روابط زن و مرد و عدم اختالط ايشان در عصر خويش ،با واگذاري وظايف و
مشارکت دادن بانوان در حوزه سیاست ،فرهنگ و اقتصاد ،زن را از موجودي ابزار گونه به آفرينشی در خور ستايش و داراي
جايگاه ويژه تبديل کردند .ايشان با مشارکت دادن زنان در اموري چون بیعت ،مهاجرت و افعالی مانند پرستاري و تجهیز لوازم
مورد نیاز در زمان جنگ ،آنان را وارد عرصه سیاست میکردند .در حوزه اقتصاد نیز گاه با سپردن مديريتهاي اقتصادي و گاه با
آموزش احکام فروش به زنان فروشنده حضور آنان را در حوزه اقتصاد مورد تايید قرار میدادند .مشاعره ،شرکت در نماز
جماعت ،آموزگاري و برپايی مراسم عزاداري توسط بانوان نیز از جمله فعالیت فرهنگی بانوان در عصر نبوي است .تطبیق شرايط
عصر پیامبر با عصر حاضر و بررسی افزايش يا کاهش مشاغل واگذار شده در آن دوران ،همراه با ريشه يابی از مباحثی است که
میتواند موضوع مقاالت ديگر قرار گیرد.
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 .25عبداللهی ،محسن« ،مشارکت مردم در سرنوشت خود از منظر قرآن» ،روزنامه کیهان ،شماره  ،21616کد خبري:
1396 /2/17 ،1031۴۴ش.
 .26عیوضی ،محمدرحیم؛ کريمی ،غالمرضا« ،مشارکت اجتماعی زنان؛ رويکردي اسالمی» ،دانش سیاسی ،شماره ،2سال
هفتم پايیز و زمستان 1390ش.
 .27فروزش ،زيبا « ،بررسی اقتصاد خانواده؛با الگوپذيري از سیره عملی حضرت زهرا(س)» ،فصلنامه فرهنگی اجتماعی
نامه جامعه ،شماره  ،3۴تیر ماه 1386ش.
 .28کلینی ،محمدبن يعقوب« ،الکافی» ،تهران ،دارالکتب االسالمیه،ج 1362 ،5ش.
 .29کحاله ،عمر رضا« ،اعالم النسا فی عالمی العرب و االسالم» ،ط .الرابعه ،بیروت ،موسسه الرساله1۴02 ،ق.
 .30گنجینه معارف« ،بررسی اهمیت و جايگاه مشارکت هاي اجتماعی در قرآن» ،کیهان ،شماره ،20158
13/7/1398ش.
 .31محالتی ،ذبیح اهلل« ،الرياحین الشريعه» ،تهران ،دارالکتب اسالمیه ،بیتا.
 .32مجله پاسدار اسالم« ،حضور بانوان در مسجد» ،شماره  327و ، 328اسفند  1387و فروردين  1388ش.
 .33نعمتی پیر علی ،فاطمه« ،جايگاه زن در خانواده»  ،بینات (موسسه معارف اسالمی امام رضا علیه السالم)  :شماره ،8
زمستان 138۴ش.
 .3۴واعظی ،محمدجواد ؛ جباري ،محمدرضا« ،زن ،خانواده ،اجتماع ،سیاست و عصر نبوي» ،پژوهشکده باقرالعلوم،
1390ش.
 .35واقدي ،محمد بن عمر« ،المغازي» ،ج ،2ترجمه محمود مهدوي دامغانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی1362 ،ش.
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