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 درآمد

آید. در این میان همووار  کونش نیموی  ها به وجود می رویدادهای تاریخی در نتیجه کنش متقابل انسان
ا ه است. تواریخی کوه شویش روی انسوان از جامعه انسانی به دست فراموشی سپرد  شد  و یا در حاشیه بود 

توانسوتد تواریخ  رسد اگر زنان می است. به نظر مید. تاریخ علم رخدادها ان قرار دارد را مردان ساخته و نوشته
سواز سوخن  تأثیرگواار و حادثه، گور آمود کوه از زنوان کنش یتاریخی متفاوت به دست مو، حوادث را بنویسند

 (.10-11: 1395، گفت )غاامی می
بور  ید یوبردارنود  تأک درواژ  جدیدی به نام تاریخ زنانه را بوه وجوود آورد  اسوت. ایون واژ  ، این نوع نگا 

مورخوان ، هوا شو  از گاشوت قرن. از نقطه نظور زنوان اسوت خیتار  انیب یا در رخدادهای تاریخی نقش زنان
نکتوه  نیوبور ا دیوتأک، زنانوه خیاسوتفاد  از واژ  توار  در .زنان کردنود یخیتار  ییتوجه خود را معطوف به بازنما

 ایواسوتاندارد مففووم مانود   یهوا خیروزمور  بشور در توار  یو مرگ و مشارکت زنوان در زنودگ یاست که زندگ
دانوش تواز  رن نموود  در  آمد  است کوه 1خیتار  یاه استیو س تیجنس است. در کتاب  شد یارزش تلق یب

: 1988، 2  اسوت )اسوکاتسواام بورد ریورا ز  یخیتار  یاه تیمردان در روا یسنت نقش محور ، باب زنان
10.) 

جووی وجوای تواریخ رفوت و بوه جسوت یسورا  زنوان در جوابه  دیبا یگار ن خیدر تار نقیصه  نیرفع ا یبرا
های مختلو   گری زنان در برهوه تجربه حضور و بروز آنها در تاریخ شرداخت. اکنون زمان آن رسید  تا کنش

تاریخی مورد مداقه قرار گیرد. در این میان برای زنان مسلمان که تعالیم دینی بخش معظم هویوت آنوان را 
م و بررسی حضور زنان در رخدادهای مهوم آن اهمیوت دوانودان دارد. در دیون تاریخ اسال، دهد شکل می

فرهنگوی ، است. حضور زنان در میادین اجتماعی  اسالم به حضور نظری و عملی زن در اجتماع توجه شد
های ش  از ایشان وجود داشوته و غیور قابول انکوار اسوت.   ا در عهد رسوم خدا و در دور ه و حتی در جنگ

اداموه  های فکوری و سونت شیوام ر فرینی در دور  حکومت امیرالمامنین با تأسی به بنیانآ این نقش
 داشت و حتی در زمان ن رد نیز بروز و ظهور شیدا کرد  است.

. در ایون ن ورد صوفین اسوت ن ورد، انود  هایی که زنوان در تواریخ اسوالم خووش درخشوید هیکی از صحن
ه زنان تأثیری بر حوادث ن ردهوا و از جملوه صوفین نداشوتند. بوا گونه تصور شود ک نحساس شاید در ابتدا ای

زنان را دریافوت. در ییول برخوی حووادث و یوا در  ومن  اجتماعی و فرهنگی توان نقش یاستناد به منابع م
تووان توا حودودی بوه  یهایی دیگر از منابع مو هها و منابع ادبی و گون یگار ن ها و اشعار در برخی از تک هخط 

                                                        
1. Gender and the Politics of Historyآ 
2. Scottآ 
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ن شوامی در منابع از حضور بانواملکرد زنان در آن شیکار بزرگ و نس تًا طوالنی شی برد. هر اند موقعیت و ع
نقوش مطالعوه هدف این شوووهش ، رو ن. از ایاست  شدکمتر یکری مطرح  های نظامی هتأثیرگاار در صحن

 .  است اجتماعی و فرهنگی زنان در جهاد بزرگ صفین

 پیشینه پژوهش

هوایی کوه در  یگوار ن بیشوتر تک .اسوت  انجام شودای   های شراکند یبررس، شووهشاین بار  مو وع در 
بزرگ زناز صزرز گزش( در کتواب 1383اسوت. احمود حیودری )  نابود شد، گاشته دربار  زنان نگاشته شد 

از ، شرداخته است. در بخوش مربووب بوه جنوگ صوفین مختل  یها هنقش زنان در صحنبه بررسی  اسالم
اسوت. در ایون بخوش مالو  بیشوتر بوه   یاد شد، اند  بود همگی طرفدار امام علیحضور شش زن که 

ثقفوی  الغ گات عمر ر ا کحاله و در یک مورد نیز به نقل قوم از اعالمزالنس ءای نس تًا طوالنی از ه قوم لنق
ن بسویاری از زنوان حا ور در صوفی، ابن ص ا  مالکی شرداخته است. بوا وجوود ایون فصولزالمهمهکوفی و 

ین»ش( در مقاله 1384اند. معصومه ریعان ) مففوم ماند  تنهوا هفوت « نقش زنان در ماجرای سیاسی صوفی
نقوش سیاسوی »ش( در مقالوه 1384نفر از زنان مسلمان را معرفی کرد  است. اعظوم معینوی کربکنودی )

 ی بوانوانرفتارهای ارزشو به توصی ، عایشهمنفی اشار  کوتا  به نقش ش  از ، «زنان در حکومت علی
ای هو نقوش زنوان در جنگ»ش( در مقالوه 1392ای جمل و صفین شرداخته است. بتوم مدنی )ه در جنگ

نخست به طور اجموام بوه بررسوی نقوش زنوان در جاهلیوت و عصور ن ووی ، «عصر حکومت امام علی
اسوت. همننوین زهورا شرداختوه  ای حکوموت اموامهو زنان در جنگ توصی  نامسپ  به ، کرد اشار  

بوه ، «علوی اموام حکوموت دور  در زنوان حضوور هوای هعرصو بررسوی»ش( در مقاله 1394یوسفیان )
فرهنگووی در دوران -نظووامی و علمووی، هووای گونوواگون سیاسووی هبررسووی حضووور اجتموواعی زنووان در عرصوو

بایود نیست کوه آنوان بدان معنا زنان حضور اجتماعی . او معتقد است است شرداخته حکومت امام علی
دهوی جهوتزن بوا خلقوت و آفورینش متناسب بلکه این حضور باید ، ها حضور داشته باشند هرصدر همه ع

و اجتمواعی نیوز فعوام  کارهای فرهنگویدر ، بر مدیریت خانه و تربیت و شرورش فرزندان نافزو تا زنانشود 
ن یومحودود بوه مو ووع ا یشووهشوگران از منظور روشن است که بیشوتر ، به آننه گفته شدتوجه  باشوند. 

 .اند هشرداخت شووهش
این شووهش برای شاسخ به این شرسش شکل گرفته است که نقوش اجتمواعی و فرهنگوی زنوان در ن ورد 

ای و بوا  هاست؟ روش تحقیق در ایون شوووهش بور م نوای منوابع کتابخانو  بزرگ صفین در اه سطحی بود
م به شیو  توصیفی  .تحلیلی است-تکیه بر منابع دست اوی
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 به صفین  حضور زنان در سپاه اعزامی امام علی

ان، مدینه، مکه، زمانی که خراسان، جمل هش  از واقع یکاند ، 36در سام  بصور  و ، کوفوه، یمامه، عمی
 ش از اطاعوت اموامه و طرفودارانیمعاو یعنیسرزمین شام ، بودند مطیع امر امام علی، سایر نواحی

ص  آرایی کردند. جنگ بزرگ صوفین ن یبه نام صف یا هن در منطقیطرفر کلش، رو نسرشینی کردند. از ای
کم صودود  روز بوه طووم انجامیود. مودت زموان  دو سوپا  دسوت  یجنگی طوالنی و فرسایشی بوود. درگیور 

مخصوصًا عراقیانی که با محل سکونتشان فاصله بسیاری داشوتند ، های حرام دو سپا   بیشتری هم در ما
صفین و بوه دور از خانوه و کاشوانه خوویش اردو زد  بودنود. بیشوتر نیروهوای اموام  بدون درگیری در منطقه

از دو شهر کوفه و بصر  بودند. این دو شوهر شایگوا  مجاهودانه مهواجر از حجواز و یمون بوود. در ، علی
حضور یافته بودنود و تعوداد شوامیان حا ور  طرف مقابل تقری ًا تمام شام برای مقابله با سپا  امام علی

 در صفین بیشتر از دیگر ن ردهای صدر اسالم بود.
هوای   توان دریافت که نیروها عمدتًا با خانواد یهای امیرالمامنین به جلوداران سپا  خویش م هاز توصی

شوری  « )بازداریوداندان که توانید خوود را از زنوان »فرماید؛  یم اند. امام هخویش در ن رد حضور داشت
دادند خیلی زود شوامیان را ماننود موردم  یاحتمام م که نیروهای امام ن(. با ای7حکمت: 1378، ری ی

هایشوان عوازم آن ن ورد شود  بودنود. دوری صوفین از   بصر  شکست خواهند داد با این همه همرا  خوانواد
کوه منظوور  ناسوت. ایو  أثیر ن وودتو  یعراق و مدت زمان طوالنی را  رفت و برگشت در همرا  بوردن زنوان بو

است. به نظر برخی از شارحین )نوک.   از این سخن ایست هم توسط شارحین متفاوت بیان شد امام
( منظووور امیرالمووامنین ایوون بووود کووه 5/375: 1420، میوو م ن؛ ابوو114/ 19: 1337، بووی الحدیوودا ابن

را کمتور صوح ت  ( منظوور اموام407: 1376شیشاهنگان کمتر با زنانشان هم سوتر شووند. شوهیدی )
 کند. یکردن دربار  زنان و به یاد و یکر آنان بودن را مطرح م

در  اموام، ا در ن رد از دیودگا  ایشوانه دربار  نوع برخورد با زن در زمینه تأکید بر تأیید نظر امام
خط ه ابتدای ن رد نیز به سپاهیانش دستوراتی داد  کوه یکوی از آنهوا آزار نرسوانیدن بوه زنوان بوود حتوی در 

(. ط یعتوًا بوا دور بوودن صوفین از شوهرهای 1/517: 1379، مسوکویه ندهند )اب 1صورتی که آنان دشنام
یون مو ووع هوم دام بور اسوت و ا  آزار نرسانیدن به زنان سوپا  معاویوه بوود مسکونی شام منظور امام
 حضور زنان در سپا  است.

                                                        
دشنامدادولی نحضرتازاوگذشتکردوبهیارانشهمفرمودبهآدرنبردجملصفیهدخترحارثبهامامعلی1

 (آ4/540-539:1967،ربزرگانوپارسایانتانرادشنامدهند)نکآطبریزنان زارنرسانیدحتیاگ
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 هایشان در صفین  هتعداد نظامیان و خانواد

( کووه 212اسووت. نصوور بون مووزاحم )متوفووای  تعوداد نظامیووان حا وور در صوفین متفوواوت گووزارش شود
شوومار هوور کوودام از سووپاهیان دو گوورو  را  1،گوواری بازمانوود  دربووار  صووفین از آن اوسووتن رین تکت متقوودم

کند کوه ایون رقوم بوا خوانواد  و یوا  ی(. او تصریح نم156: 1404، هزار نفر نوشته است )منقری صدوشنجا 
اسوت؛ بوا ایون حوام لحون کوالم وی بیوانگر تعوداد جنگواوران بودون احتسواب   بدون خوانواد  لحواش شود

( مال  مشهور قرن اهار هجری شومار نظامیوان 394-2/393: 1409هایشان است. مسعودی )  خانواد
شوان را هوم یکور کورد  اسوت. وی  هایشان و شمار آنان همرا  با همسوران و خدموه و تابعوان  خانوادبدون 

صدوشنجا  هوزار و کول سوپا  شوام را سیصود هوزار نوشوته اسوت. او ، تعداد شامیان را بدون خدمه و تابعان
شوتر از آن را صدوبیست هزار و کول سوپا  بوا خوانواد  و خودم و حشوم را خیلوی بی تعداد نیروهای امام

(. ال ته برخی از محققین هم در درستی ارقام مربووب بوه تعوداد نظامیوان و تعوداد 2/394، داند )همان یم
 (.82-49: 1380، اند )صادقی  تردید کرد ای زمان خالفت امام علیه شدگان جنگ هکشت

هوم بودون ایون نوجوانان و بعضی غالموان ، ای نصر بن مزاحم نیز شیداست که غیر از زنانه از گزارش
ا اجاز  جنگیدن داد  شود برای انجام کارهای غیر نظامی م ل آب آوردن از فورات همورا  سوپا  ه که بدان

اند. محمد بن مخن  بن سلیم در حالی که هفد  ساله بود در صوفین حضوور داشوت و شودرش بوه وی   بود
انود.  هرا دیگوران هوم داشوت(. و وعیتی مشوابه 184-183: 1404، داد )منقوری یاجاز حضور در جهاد نم

ما در هنگام جنگ فقوط بوا جنگجویوان جهواد »...ش  از اتمام ن رد در صفین تأکید داشت  اینکه امام
 ( دلیلی دیگر بر حضور غیرنظامیان است.533، )همان« کردیم و با سایرین کاری نداشتیم... یم

 شان ندور بودن برخی کوفیان از زنان و فرزندا

رسد بعضوی از آنهوا بودون خوانواد  در ن ورد  یبه نظر م، نواد  برخی نظامیان در جنگبا وجود حضور خا
شرکت کردند. در ن رد صفین هرثمه بن سلیم بدون همسرش جرداء دختر سمیر همرا  سپا  امیرالمامنین 

شوگفتی آن اخ وار را بوا ، دربار  وقایع کربال تعجب کرد  بوود بود. وی که از بیان اخ ار غی ی امام علی
(. از اخ واری کووه 142-141: 1404، کورد )منقووری یشو  از بازگشوت از صووفین بورای همسورش نقوول مو

توان فهمید کوه او  به طور  منی می، حکایت از حضور ع یدالله بن حر جعفی در صفین به نفع معاویه دارد

                                                        
درنیمهقرندومبنویسد1 آقبلازاینکهمنقریکتابوقعهصفینخودرا ایصفیندیگرینوشتهشدهبودکههکتاب،

اسدیوکتابصفینجابربنیزیدکداماز نهاباقینماندهاستآمنقریازبعضیاز نهامانندکتابصفینعمربنسعدهیچ
 (آ110:1395،؛عباسی665:1393،جعفیدرتدوینکتابخودبهرهفراوانبردهاست)نکآجعفریان
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 (.7/30: 1417، نیز بدون همسرش در ن رد حا ر شد  بود )بالیری

 نبرد صفین  رنقش اجتماعی زنان د

ن اسوت کوه ، شناسان عامل یک کنش یا حادثه اجتماعی بنابر نظر جامعه عنصری از یک و عیت معویی
ت موجودیت یا کارکردش بوه شورایط ، شود. در کنوار ایون مفهووم موجب وقوع آن کنش یا حادثه می، به علی

آینود و  امول بوه شومار میمکمول عو ، شورایط، است. از نظر آنوان  ها یا حوادث اجتماعی نیز توجه شد کنش
سازند. به ایون معنوی کوه  عناصری از یک و عیت خاص هستند که نقش عوامل را مناسب یا نامناسب می

وسوعت و ، گیری جهوت، سورعت، کننود و آهنوگ در عملی شدن آثار عوامل نقش م  وت یوا منفوی ایفوا می
ایون اسواس در اداموه بوه برخوی از (. بور 28-30: 1366، دهند )روشوه دامنه حوادث را تحت تأثیر قرار می

 های تأثیرگاار زنان در صفین اشار  خواهد شد. نقش

 امدادرسانی -1

رسانی بوه مجروحوان و تهیوه موواد زنان در جهاد صفین در ششت ج هه در امدادرسانی به زخمیان و آب
سور شو  از عموار بون یا، ای صفین آمود  اسوته غاایی رزمندگان نقش ماثری داشتند. در یکی از گزارش

زنی قدحی یا مشکی آب و یا آب آمیخته بوا شویر را بوه سومت ، آب طلب کرد، ن ردی سخت تشنه شد  بود
ی نوور ید  هیابن قت(. مشابه همین مطلب در کتاب 341: 1404، وی دراز کرد و عمار از آن نوشید )منقری

حی شر از شویر آورد و عموار ( نیز آمد  است. به روایت مسعودی زنی از بنی شی ان قد1/146: 1410)نک. 
ای که در ایون دنیوا  هگویی رسوم خدا دربار  آخرین جرعالله اک ر الله اک ر و به شیش: وقتی آن را دید گفت

 (. 2/381: 1409، نوشد اشار  کرد و گفت امروز روز موعود است )مسعودی یم

 تماشاگر ویژه شجاعت همسران  -2
خود را در معرض دید همسران خویش قرار دهنود. ع یداللوه برخی از سرداران دوست داشتند شجاعت 

نواظر ن ردهوای او باشوند ، بن عمر یکی از سردارانی بود که دوست داشتند سوالح او را همسورانش ب ندنود
( و از شجاعت او تعری  کنند. شی انیه و یا بحریه دختر هانی بن ق یصوه 5/235: 1337، بی الحدیدا )ابن

بود. روزی که ع یدالله قرار بوود بوه جنوگ ربیعیوان رود بوه نوزد شوی انیه رفوت توا  ربیعی یکی از همسرانش
روم و دختور هوانی وی را انودرز داد  یوی به همسرش گفت که امروز به جنگ قوم تو م 1سالحش را ب ندد.

                                                        
ای1 ابنملجمزمانیکهمنآ ببندنددر ندورهکموبیشمرسومبودآ خواستامامیکهزنانساحسردارانوسلحشورانرا

 (آ50:1379،بیالدنیاا)نکآابن«جامهوساحبرابنملجمپوشاند»احالزمرابرداشتوقطامجامهوس،راترورکندعلی
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که به جنگ قوم من نرو زیرا در عهد جاهلیت و اسالم هیچ گردنفرازی به جنگ آنوان نرفتوه مگور ایون کوه 
شته شد. بیم آن دارم که ترا بکشند. ع یدالله عص انی شد و با کمان بور سور شوی انیه زد و وی را مجوروح ک

آمود و  اموام علوی به لشکرگا  ساخت. شی انیه بعد از کشته شدن ع یدالله برای تحویل گرفتن جناز  او
 های خود گرفت.  یا هجناز  شسر عمر را از هم ق یل

نیروهوای عوراق حا ور بوه دادن جنواز  نیسوتند. همسوران ع یداللوه بحو   کورد کوه یمعاویه وانمود م
وا وقتوی ، شرداخت شوم را مطورح کردنود و گفتنود حا ورند د  هوزار درهوم بابوت جنواز  ع یداللوه بدهنود امی

ولوی اگور دوسوت ، گزارش دادند فرمود و گرفتن شووم بورای آن روا نیسوت ها مو وع را به علی یربیع
-2/385: 1409، به همسرش دختر هانی بن ق یصه شی انی تحویل دهیود )مسوعودی جناز  او را، دارید
اسوماء دختور ، (. از دیگر همسران ع یدالله که همرا  او به صفین آمود  بوود توا نواظر جهوادش باشود386

عطارد بود. شاعر معاویه کعب بن جعیل ش  از کشته شدن ع یدالله در شعرش بدین مو وع کوه اسوماء و 
خور  ع یداللوه »: گر هنرنمایی او در صفین بودند تصوریح دارد  همسر ع یدالله بن عمر که نظار بحریه دو 

ای قتل فیه ین فی الیوم الی و هموا سسوماء بنوت ، و جعل امر آتین له بحیت تنظران إلوی فعلوه، بن عمر بصفی
ه بنت هانی بن ق یصه الشی انی، عطارد بن الحاجب التمیمی ت ع، و بحریی )ابون « لیوه ربیعوهفلموا بورز شودی

 (.3/1011: 1412، ع دال ر
ای نیروهوای ه بوود دربوار  رشوادت ابوح ه بن غزیه انصاری که از انصوار و طرفودار حضورت علوی

از همسر مع د و همسر لخمی و ابن کالع دربار  کوار موا شرسوش کون و »در صفین انین سرود؛  امام
شرسووم کووه اگونووه آنووان را از اسووب بووه زیوور  یهووای جانشووکارمان موو  موون خووود از ع یداللووه دربووار  نیووز

تووان انوین  ی(. از این شعر هم م3/123: 1411، ع م کوفیا ؛ ابن379: 1404، )منقری« افکندند... یم
گور   استن اب کرد که مع د و لخمی از سرداران معاویه نیز زنانشان را به ن رد آورد  بودند و آن زنان نیوز نظوار 

شد و از شوای درآوردن آنوان افتخواری  ید. معمواًل از این سرداران با ابهت یاد مان   ن ردهای شوهرانشان بود
مالک اشتر انوین ، شد. دربار  مع د و دیگر شجاعان کشته شد  معاویه یبزرگ برای شجاعان محسوب م

را یی الکالع و مع د را که به میدان آمد  بودند کشتیم اگر آنان ابایقظان آن مسلمان کهنسوام »...: سرود
(. از مقایسه ایون 2/389: 1409، )مسعودی« کشتند ما در عوض هفتاد تن از گنهکاران آنان را کشتیم...

تووان فهمیوود کوه مع ود از قهرمانووان سوپا  معاویوه همورا  همسوورش در صوفین بوود  و یکووی از  یاشوعار مو
 است.  تماشای هماوردهایش در رزمگا  بود، های وی از آوردن همسرش به ن رد  انگیز
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 نقش فرهنگی زنان در نبرد صفین

 روحیه دادن -1

سورودند و در  یاند. برخوی از آنوان اشوعاری مو زنان در تحریک سپاهیان و یا اید  دادن به آنان ماثر بود 
کردند. آنان با توجه به تأثیر شعر بر روحیه اعراب ادلوه  یآنها به بر حق بودن جناح و طرف خودشان اشار  م

کوه در صوفین بوه شوهادت  کردند. دو تن از یاران مخلص علی یحقانیتشان مطرح ممناس ی را برای 
اشوعاری در صوفین ، ابوالهی م مالک بن تیهان و خزیمه بن ثابت بودنود. در مرثیوه هور دو بزرگووار، رسیدند

آن ، از اموروز کوه مالوک»: توسط زنان سرود  شد. امینوه زنوی از انصوار در رثوای ابون تیهوان انوین سورود
ششتوانه دلیر کشته شد دیگر طعم خواب و آسودگی را ننشم. ای ابوالهی م بن تیهان اینک وجودم ان اشوته 

اسووت. هنگووامی کووه آن فاسووق حووق ناشووناس بوور ایشووان تاخووت و انووین شوو یخون   از غووم و انوودو  شوود
ا را بوا ایون آنان مانند کسانی بودند کوه در احود شوهید شودند. خداونود شوم، ناجوانمردانه عادت او شد  بود

(. 3/178: 1411، عو م کووفیا ؛ ابن365: 1404، )منقری« شیکرهای آغشته به خون غریق رحمت کناد
شاعر در این مرثیه به حادثه شهادت ابن تیهان با غافلگیری نیروهای معاویه و ش یخون آنان که بر خوالف 

درجه شهدای احد  این شهدا همکند که  یرسم جوانمردی عرب بود اشار  کرد  و به طور  منی یادآوری م
 هستند که در جهاد با نیروهای شدر معاویه یعنی ابوسفیان به شهادت رسید  بودند. 

بور ، ای دیود »: ای که در رثای شدرش سرود انین نوحه سرایی کرد هدختر خزیمه بن ثابت هم در مرثی
ار! یوالشوهادتین را خزیمه که به روز جنگ فورات بوه دسوت احوزاب مخوال  اسوالم کشوته شود اشوک ب و

او را با زبد  جوانمردان کارآمد کوه بوه هنگوام دعووت و حوق ، ستمگرانه کشتند خداوند آنان را عااب دهاد
یواری رسواندند و ، کشتند. به سرور عالمیان و خواجه کامگوار دادگسوتر، کردند یطل ی شتابان شا در رکاب م

(. شواعر در شوعرش 3/178: 1411، عو م کووفیا  نبو)ا« در این را  تا شای مرگ شیش رفتند و جان باختند
 است که ن رد صفین را جنگ بوا بازمانودگان احوزابه مخوال  شیوام ر متأثر از سخنان امام علی
 (.164: 1368، معرفی کرد  بود )دینوری

بکوار  هاللیوه بوود. او نیوز در اشوعارش معاویوه و ، در صفین از دیگر شاعران زن طرفدار امام علی
کورد کوه خواسوته غری وی  یخواند. بکوار  در اشوعارش تأکیود مو یانش را سرزنش و آنان را بدبخت مطرفدار 

(. نکتوه جالوب دربوار  اشوعار او تأکیود 72: 1403، خواهد به خالفوت برسود ) و ی یاست که شسر هند م
( 6/467: 1405، ؛ بیهقووی2/172: 1343، از زبووان ابووویر )یعقوووبی  وومنی بوور روایتووی از شیفم وور

امیوه بور مسولمانان و عواقوب آن از زبوان رسووم  یدربار  امویان است. ابویر در عهد ع مان دربار  تسلط بن
دار بوودن توالش   نیز به خنود خدا روایاتی را نقل کرد  بود که باع  ناراحتی خلیفه شد  بود. امام علی
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انان که روزگار مورا  نآ، به یاد آر بیا و داستان شسر ابوسفیان را»معاویه برای کسب قدرت اشار  کرد  است؛ 
(. شاید این شاعر  تحت توأثیر 162خط ه: 1378، شری  ری ی« )که گریانم کرد... نبه خند  آورد ش  از آ

ایون اشوعار را ، طل وی معاویوهدربوار  قودرت آن روایات نقل شد  از سوی ابویر و هم اعتقاد با امام علی
دانسوت. وقتوی  یارزش مو یرا ب فت معاویه زندگی بعد از امامسرود  بود. بکار  همننین در دوران خال

ای مطوورح شوود  توسووط مخالفووان هوو او کوه از بح ، هووایش را مطوورح کنوود هخواسووت، معاویوه از او خواسووت
(. عالقوه و عشوق او بوه آم 72: 1403، جلسه را تور  کورد ) و ی، نزد خلیفه ناراحت شد  بود علی

. این تمایالت در اشعار حماسی او در برانگیختن نظامیان علیوه از بند بند اشعارش هویداست رسوم
 شامیان در صفین به او  خود رسید.

زنان شاعر شامی نیز سعی کردند ح  معاویه و شامیان را که تا حدودی م تنی بر تعصب ق یلگوی بوود 
موادری معاویوه در در اشعارشان بیاورند. معاویه م ل اجدادش اهل تفواخر بوه نوواد و طایفوه بوود. شودربزرگ 

همتایوان موا »: فرمود جنگ بدر را ی نشد که با افرادی از انصار هماوردی کند و خطاب به شیام ر
(. بعودها شخصوی از 2/12: 1410، سوعد ن؛ اب14/129: 1337، بی الحدیدا )ابن« را از قریشیان بفرست

بوی ا مسلمانان قوم توو را بکشوند )ابنکافران قوم من را ی نشدند : امویان به فردی از انصار با تفاخر گفت
(. در واقع افتخار ن ود بلکه امویان بر برتری نواد و شأن خوویش تأکیود داشوتند. 14/129: 1337، الحدید

علوی و ع یود  بوه ، ن رد کنند. وقتی حمز ، دیدند یداد با کسی که هم شأن خویش نم یغرور آنان اجاز  نم
(. او کوه از 1/68: 1409، )واقودی« همواوردانی بزرگوارنود»: گفوتشوی ه و ولیود رفتنود عت وه ، ن رد عت وه

سوری اگر اعوراب گرفتوار سو ک»: گفت یم، گیری و سرسختی عمار بن یاسر در صفین ناراحت بودمو ع
(. این سخن معاویه و طعنوه زدن او 8/22: 1337، بی الحدیدا )ابن« نابود خواهند شد، ای سیا  شوند  برد

بوود  مخزوم بود. عمار یاسر از بهترین یواران علوی یطه این بود که وی از موالی بنبه نسب عمار به واس
( و به لحاش نس ی مورد طعن دوستداران معاویوه همنوون عمورو بون عواص قورار 5/96: 1967، )ط ری

 (.338: 1404، گرفت )منقری یم
معاویوه بوه شوامیان هوای ناشوناس شوامی توجوه بوه شاداشوی بوود کوه   نکته دیگر در شعر یکی از شاعر 

در ، دانسوت یتوسط شامیان را برای آنوان افتخوار مو داد. این شاعر که کشتن سرداران بزرگ علی یم
رسوید. شواعر بوه طوور  ومنی  یشعرش تأکید داشت کوه شوما عراقیوان بوا کشوتن شوامیان بوه جوایی نمو

شو  دسوت از م وارز  شوود؛  یخواهد بگوید که با تالش شما عراقیان بخشش دنیایی هم نصوی تان نمو یم
: 1368، مزایوای ویوو  )دینووری، در صورت توالش ویوو  در ن ورد بردارید. مردم شام در جنگ با علی

 که و عیت مردم عراق متفاوت بود. یکردند. در حال ی( دریافت م186
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ح لوه دختور منصوور بوود. بورادر وی اجلوح از ، یکی دیگر از زنانی که در صفین به نفع معاویه شعر سرود
قهرمانان سپا  معاویه بود که در روز جنگ بور سور آب کشوته شود. ح لوه در شوعرش  ومن سووگواری بوه 

 کنوود و بووا شووکایت از عراقیووان یعنووی سووپاهیان حضوورت علووی یخصوصوویات بوورادرش اجلووح اشووار  موو
 ش  از شونیدن (. امام علی178: 1404، )منقری« عراقیان ما را آوار  و بینار  کردند...»...: گوید یم

« تابشوان دیدیود... یرقوت عاطفوه زموام آن زنوان را از کفشوان ربوود  کوه آنگونوه بو»...: شعر ح لوه فرموود
 (.179: 1404، )منقری

ال ته همیشه هم شاعران زن هواخوا  امیرالموامنین و یوا معاویوه ن ودنود و کسوانی از آنوان ن ورد بوزرگ 
ای زیادی فدای قدرت طل وی آن ه که خوندانستند  یصفین را جنگ قدرت بین دو تن از بزرگان قریش م

است. زنی که سه جوانش در صفین کشوته شودند  ومن شوعری بوه دنیاطلوب بوودن نیروهوای دو   دو شد
طرف ن رد اشار  کرد  اسوت. وی در شوعرش تأکیود دارد کوه بسویاری از نیکوکواران و بزرگوان عورب کشوته 

دانسوت  ی(. او جهاد صفین را ن رد قدرت مو2/394: 1409، شدند تا یک قریشی غل ه شیدا کند )مسعودی
 که بسیاری بر سر آن جان باختند. 

است. شاعری به نوام عموار    در بعضی اشعار صفین نیز دربار  شدت جنگ و هولنا  بودن آن یاد شد
امامه به من گفت ارا رنگ از رخسارت شرید  است؟ جواب دادم جنگ از اهور  هور »: انین سرود  است

عو م ا (. از اشعار مردانی م ل رفاعوه بون شوداد )ابن369: 1404، )منقری« برد... یزن نیز مدالور شمشیر 
( نیز حضور زنان در صوفین و سووگواری آنوان بور کشوتگان ق ول از دفون اسوتن اب 3/185: 1411، کوفی

های خواص بعضوی زنوان شوامی م ول برهنوه  یشود. کعب بن جعیل شاعر معاویه هم از برخی سوگوار  یم
( زمان عزاداری برای شوهرانشوان در  ومن شوعر یواد کورد  اسوت. 361: 1404، سرشان )منقریکردن 

از عهود و شیموان معاویوه ، (2/297: 1415، حجور عسوقالنی نخالد بن معمر سدوسی نیز در شوعرش )ابو
 سخن راند  و آن را نکوهید  است. برای به اسارت گرفتن زنان ربیعی طرفدار علی

ق یلوه همودان یموانی بودنود. آنوان در سوام دهوم ، در جنگ صوفین ت امیراز ق ایل طرفدار حضر 
مسلمان شد  بودند. رسوم خدا از اسالم آوردن آنوان بودون اینکوه در برابور  هجری به دست امام علی

فرستادگان ایشان مقاومت کنند بسیار خشونود شود و سور بوه سوجد  گااشوت و فرموود سوالم بور همودان 
هوای همودانیان در را  اطاعوت از  یجانفشوان (. در دوران خالفت علی3/1121: 1412، ع دال ر ن)اب

( و اشوعاری را در 3/31: 1411، عو م کووفیا ها را سوتود )ابن وی در حدی بود کوه ایشوان بارهوا همودانی
(. برخی از این همدلی و هماهنگی آنوان بوا امیرالموامنین 437، 274: 1404، تمجیدشان سرود )منقری

 شان برای حمایت از علوی های زنان همدانی در برانگیختن نظامیان ق یله سخنان و تالشتحت تأثیر 
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اش خط وه  هزرقاء دختر عدی بن غالب همدانی بود کوه در صوفین بورای افوراد ق یلو، بود. از جمله آن زنان
ن ای موردان حورب و سوواران  ورب و شویران وغوا و م وارزا»: گفوت یخواند. او خطاب به همدانیان م می

هیجا بر این جنگ سخت ص ر کنید و ثابت قدم باشید تا این فتنه مظلم و واقعه مو هم را کشو  کنیود کوه 
: 1372، عو م کووفیا )ابن« ایود  اید بل بالیی است که بدان گرفتار شد  این نه جنگی است که در آن افتاد

خضواب زنوان و »: کورد رزمندگان را انین به ادامه ن ورد تشوویق، (. همننین در بخشی از سخنانش576
(. در 50-52: توا یبو، طیفوور ن)ابو« رنگ موی زنان حناست و خضاب مردان خون. بشتابید به سووی ن ورد

ادله عقالنی در حقانیت امیرالمامنین نیز بوود. او حتوی بورای ، های او غیر از تحریض بر جنگ واقع خط ه
افوزود. جایگوا  وی در حودی بوود  یمن مکرد و بر بصیرتشان در جنگ با دش یغیر همدانیان نیز صح ت م

از جان مترسوید و ، ای مهاجر و انصار ص ر ص ر»...کرد؛  یکه برای بزرگان مهاجر و انصار هم سخنرانی م
(. دربوار  576: 1372، ع م کوفیا )ابن« از مرگ نهراسید این جهان شایدار نماند و بر ک  استوار نگردد...

سواخت.  یابطوام را مسوتعد جنوگ مو»...: انود  آورد سوپا  اموام های وی بر مجاهودان یتأثیر سخنران
(. ظوواهرًا وی در 576، )همووان« انووداخت... یسووخنان وی هوور یووک جداگانووه در خوواطر معاویووه ثقلووی موو

کوه معاویوه بعودها در عهود خالفوتش از وی  نانوا، خواند شد و خط ه می یهایش سوار بر شتر م یسخنران
سرن موی برنشستی و بر قوم خوویش هموی ع وور دادی و ایشوان را بور مون بر شتر »...کرد که؛  یشکو  م

 (.  577، )همان« بشوریدی و بر جنگ با من بیاغالیدی...
سود  همدانی دختر عموار  بون اشوتر بوود. حضوور او هوم در  از دیگر زنان همدانی سپا  امام علی

برادرش را تشویق به جهواد کنود و وی  ها ماثر بود. او از اینکه یمخصوصًا همدان تهییج نیروهای امام
انگیخوت و ایشوان را  یبر م ای نداشت. وی برادرش را به یاری علی هرا در معرض خطر قرار دهد واهم

، عو م کووفیا ؛ ابن67: 1403، کورد ) و ی یو دلیل هودایت و منوار  ایموان معرفوی مو برادر شیام ر
در حدی بوود کوه از منظور  مایت او از امام علی(. موقعیت برادر او در ق یله همدان و ح3/59: 1411

 شوشی و فراموشی ن ود. شکایت او از عمام معاویه و تعری  و تمجید از عدالت علویمعاویه قابل اشم
که بورای شوکایت از بسور بون ارطوا  بوه نوزد معاویوه رفتوه بوود بوه شودت از  نلعاد  بود. سود  با ایا هم فوق

 دفاع کرد. حضرت علی

 گری زنانگزارش -2

بردنود. قوریش در جنوگ بودر  یاعراب در عهد جاهلی هم کم و بیش زنان را در ن ردها همرا  خویش م
زنان را همرا  آورد  بودند که به توصیه ابوسفیان آنان را برگرداندند. در ن رد ُاُحد زنان همرا  موردان و بورای 
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شیروزی نهایی سپا  قوریش مواثر بودنود. ( و در 1/225: 1409، تشویق آنان در صحنه ن رد حا ر )واقدی
حا ور شودند. تحریوک  هایشان بورای ن ورد بوا شیوام ر  هوازن و ثقی  در ن رد حنین همرا  با خانواد

مردان برای ن رد و انگیز  دادن به جنگجویان بابت تورس از اسوارت زنوان و رسووایی ناشوی از آن از دالیول 
 جاهلی بود. های ن رد در عهد اصلی آوردن زنان به صحنه

 و آتشوین یهوا هخطابو بوا کوه داد  یجوا خوود در را یا هشایسوت و موامن زنوان نام صفین جنگ تاریخ
 ج هه یره ر  دم بر آنننان زخمی بلکه کنند؛ تشجیع را حق ج هه سربازان توانستند تنها نه خود حماسی

، حکوومتش استقرار از بعد اه ساماو بود. معاویه  روحی آزار موجب همننان، بعد اه سام تا که نهادند باطل
ا عکرشوه دختور ه داد. یکی از این شخصیت قرار عتاب و مورد خود فراخواند دربار به را اه زن  نآ از تن اند

کورد. توأثیر  یاطرش بود. او در جهواد صوفین و در او  ن ورد میوان دو صو  بورای رزمنودگان سوخنرانی مو
برافروختن آتش غیرت و حمیت دینی ماثر بوود. معاویوه بعودها و در ، نام بود سخنان وی که از سخنوران به

تو همانی هستی کوه کمور را محکوم بسوته و شمشویر را »... در عهد خالفتش به عکرشه یادآوری کرد که 
ای موردم ایموان خوود را محکوم   یحمایل کرد  بودی و در صفین بین دو ص  قرار گرفتی و فریاد بورآورد

، ع دربوه ن)ابو« رسود یلم گمرا  شوند و شما به را  هدایت باشید زیانی به شما نمونگهدارید که اگر همه عا
با اجداد معاویه تأکید داشت که صوفین در  (. عکرشه با یادآوری سابقه م ارز  شیام ر1/151: 1404

عورب را کوه همووار  ، هوا یخوان (. این نوع خط ه38: 1403، ای دیگر است )  ی هواقع بدر صفری و عق 
 کرد.  یافروخت و آماد  ن رد م یبه شدت برم، تحت تأثیر فصاحت و بالغت خطی ان قرار داشت

توان به ام الخیر بارقیه اشوار  کورد کوه در صوفین ُبوردی زبیودی بوه تون  یاز دیگر زنان ماثر در این زمینه م
سوپاهیان اموام  کشید و خطاب بوه یمردانه فریاد م، شالق در دست، داشت و سوار بر شتری خاکستری رنگ

وصی باوفا و صودیق اک ور رو آوریود و ، خداوند شما را رحمت کند. به سوی امام عادم»... : گفت یم علی
هوای جاهلیوت را دسوتاویز قورار داد  توا انتقوام جواهلی از خانودان  هبدانید که معاویوه انتقوام بودر و احود و کینو

کوار رفتوه توسوط ام الخیور بنوت حوریش در  (. ع ارات به5/187: 1996، حمدون ن)اب« بگیرد شیفم ر
اش با مفاهیم شیعی و اعتقواد عمیوق او بوه حضورت  یاش م ل وصی با وفا نشانگر بصیرت وی و آشنای هخط 
بورد. وی  یهوای زیوادی مو  هایش از آیوات قورآن هوم بهور  هاست. او به س ک امیرالمامنین در خط  امیر

وی کَوَلَنْ ُلوَوَنی »: فرموود یم، کردند یدر حقانیت ن رد شک م برای اقناع دینی رزمندگان در جنگی که برخی ْم َحَتی
ده  َنْعَلَم  نْ  َن یاْلُمَجاهه ره  ْم کمه ابه

ْخَ ارَ  َن َوَنْ ُلَو یَوالَصی
َ
کنویم توا  ی(؛ ما شما را به طوور قطوع امتحوان مو31)محمد/« ْم کس
اظهوارات شوما را بیازمواییم. در موورد کننود معلووم نمواییم و اخ وار و  یآنان که در را  خدا جهاد کرد  و ص ر مو

َة الْ »دیگری وی برای تأکید بر بد عهدی شامیان این آیه را تالوت کرد که؛  َمی ئه
َ
ُلوا س   ْفره کَفَقاته

َ
ُهوْم اَل س َنی َمواَن َلُهوْم یإه
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ُهْم  د کوه از طعون شوای، (؛ با ره ران کفر بستیزید که آنها را عهد و شیمان استواری نیست12)توبه/« ْنَتُهوَن یَلَعَلی
ها که به واسطه فصاحت و بالغت و تأثیرگااریش توسط برخوی از سوپاهیان  هبر اسالم دست بکشند. این خط 

( ام 1/296: توا یبو، ؛ قلقشوندی1/345: 1404، ع دربوه نشد باع  احضار اج واری )ابو یبه خاطر سپرد  م
 سوام انود کوه بوود سونگین معاویه یبرا آنقدر بانو این الخیر به دربار معاویه در دوران خالفتش شد. سخنان

یکوی از  «دارد؟ یواد بوه را الخیور ام سوخنان کسوی اوه»: گفوت حضوار به و خواند فرا دربار خویش به را او بعد
 را م وارز یایون بوانو  سخنان شایان تا آغاز از او«. دارم یاد به حمد سور  م ل را او سخنان»: داد شاسخ حا رین

مون  کشوتن جوز یسوخنانت قصود  بوا الخیور؛ ام یا»: گفوت آمود و خشوم به معاویه هنگام این در کرد. بازگو
 کوه داد شوجاعانه شاسوخی الخیور هنگوام ام ایون در«. نیسوت حرجوی مون بر بکشم را تو اگر اکنون، نداشتی
: گفوت و کورد خطواب تحقیور بوا را معاویه یاست. و  برانگیز تحسین بسیار دشمن قدرت مقر در سخنی انین

 کوه دهد انجام کسی دست به شروردگار را کار این که کند یناراحت نم مرا قسم خدا به جگرخوار هند شسر یا»
 (.57-58: تا یب، طیفور ن)اب« من گردد سعادت وسیله او شقاوت

 نتیجه 

خدمه و ات اع خوود ، در صدر اسالم برخی از نظامیان بدون خانواد  و بسیاری از آنان به همرا  همسران
یافتند. در ن رد صفین نیز که جنگی طوالنی مدت و در سرزمینی دور از خانه و کاشوانه  یا حضور مه ن رددر 

زنان حضوور مواثری داشوتند. در جنوگ صوفین زنوان در مقدموه سوپا  اموام ، ویو  عراقیان بود هسپاهیان ب
جنوگ مشوارکت بوا اهوداف و کارکردهوای متفواوتی در اموورات ، حضور داشتند و در شرایط ن ورد علی
دهد زنان در دو عرصه فرهنگوی و اجتمواعی در جنوگ صوفین حضوور جودی  ها نشان می کردند. یافته می

رسوان آب، عنووان امودادگرداشتند. برخی از آنان در تدارکات سپا  کمک حام شوهرانشان بودند. برخی به 
رت خطابه بواالیی داشوتند و بوا و یا برای درمان مجروحان کمک حام مردان بودند. بسیاری از زنانی که قد

خواندنود و شوعر  توانستند مردان را به جنگ برانگیزنود در ایون زمینوه خطابوه می یشان م فصاحت و بالغت
سوورودند. ایوون افووراد غال ووًا از قوودرت تحلیوول سیاسووی و بصوویرت بوواالیی برخوووردار بودنوود. آنهووا در  یموو

دادند تا آنان با اطمینان خاطر و با اعتقواد  ارائه می شان ادله مناس ی برای قانع کردن مردان هایی یسخنران
کوه  نکامل ن رد را ادامه دهند. برخی از زنان هم توسط شوهرانشان به ن ورد آورد  شود  بودنود توا  ومن ایو

 های ن رد باشند.  ههای آنها در صحن گر هنرنمایی  نظار ، کنند یرخت نظامی آنان را آماد  م
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