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چکیده

گســترش و اشــاعۀ اســالم و مقابلــه بــا موانــع و دشــمنی های آن، مرهــون مجاهدت هــای پیامبــر و 
مــردان و زنــان بزرگــی بــوده اســت. تحریــم و محاصــره مســلمانان در شــعب ابی طالــب از حــوادث مهــم، 
طاقت فرســا و سرنوشت ســاز قبــل از هجــرت در تاریــخ صــدر اســالم بــه شــمار مــی رود کــه ســامان دهی 
هوشــمندانه و مدبرانــه پیامبــر و یارانــش طــی ایــن رویــداد، تأثیــر شــگرفی در تقویت و اشــاعۀ مبانی اســالم 
 و نیــز غلبــۀ مســلمانان بــر مصائــب و مشــکالت بعــدی داشــت. در این میــان، جایــگاه حضــرت خدیجه
به عنــوان همســر پیامبــر، مواضــع و ســهم وی در مدیریــت ایــن بحــران عظیــم، موضــوع قابل درنگــی 
اســت کــه روشــن کــردن ابعــاد و زوایــای آن، پژوهشــی مســتقل و جامــع را می طلبــد. از ایــن رو، این جســتار 
بــا روشــی توصیفی تحلیلــی، بــه دنبــال پاســخ ایــن ســؤاالت اســت کــه حضــرت خدیجــه در بحــران شــعب 
ابی طالــب چــه جایگاهــی داشــته و ســهم وی در مدیریــت ایــن بحــران چــه بــوده اســت؟ یافته هــا نشــان 
می دهــد کــه حضــرت خدیجــه در جایــگاه اولیــن بانــوی مســلمان و همســر رســول خــدا بــا انفــاق 
ثــروت چشــمگیر خــود بــرای رفــع نیازهــای مســلمانان در شــعب، همچنیــن پایــداری، مدیریت و نفــوذ وی 
در دور زدن برخــی تحریم هــا و بی اثــر کــردن آن، در کنــار مســاعی و حمایت هــای بی دریــغ وی از پیامبــر، 
بــه ســهم خــود در شکســتن و الغــای محاصــرۀ اقتصــادی و اجتماعــی مســلمانان در شــعب، تأثیر بســزایی 

داشــته  اســت. 
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1. مقدمه

مقاومــت در برابــر بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی و برون رفــت از آن در هــر اجتماعــی، 
ارتبــاط تنگاتنگــی بــا مدیریــت و ســامان دهی مردمــان آن داشته اســت. مشــرکان بــرای از میــان 
بــردن اســالم و مقابلــه بــا پیامبــر بــه اقدامــات و توطئه هــای مختلفــی مبــادرت ورزیدنــد. ســازش و 
شــگردهای مســالمت آمیز، آزارهــای فیزیکــی، برخوردهــای علمــی و برخوردهای روانی و سیاســی 
ــده،  ــگردهای اغواکنن ــا و ش ــدن برخورده ــی رود. عقیم مان ــمار م ــه ش ــات ب ــن اقدام ــرۀ ای از زم
ــه مطــرود کــردن و  ــان را ب ــر پیامبــر، آن ایذایــی، روانــی، تهدیدآمیــز و علمــی مشــرکان در براب
ــب و  ــعب ابی طال ــرۀ ش ــوق داد. محاص ــلمانان س ــادی مس ــی و اقتص ــی، اجتماع ــزوای سیاس ان
انــزوای پیامبــر و یــاران وی از دســته برخوردهــای اقتصــادی اجتماعــی مشــرکان اســت کــه از 

ــخ اســالم قبــل از هجــرت اشــاره کــرد.  ــوان نقطــۀ عطفــی در تاری ــوان به عن آن می ت

1-1. مسئلۀ پژوهش

یکــی از نقش هــای جهانــی و ارزشــی زنــان، حضــور و مشــارکت مؤثــر در زندگــی پیامبــران الهــی 
اســت کــه بــا پــرورش وحمایت هــای مــادی از آنــان، بــر اشــاعۀ توحیــد و پیشــبرد مقاصــد ادیــان 
ــان  ــی زن ــور و نقش آفرین ــگاه، حض ــالم جای ــن اس ــد. در دی ــا کرده ان ــی ایف ــش مهم ــمانی نق آس
ــز در  ــان نی ــوده و زن ــردان نب ــر از م ــی کمت ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــف سیاس ــای مختل در عرصه ه
کنــار رســول خــدا بــه ســهم خــود بــه انحــای مختلــف در گســترش و اشــاعۀ اســالم اهتمــام 
ــد  ــا مفاس ــارزه ب ــالق و مب ــاور و اخ ــالح ب ــرای اص ــالم ب ــر اس ــر آن، پیامب ــد. افزون ب ورزیده ان
اجتماعــی, مســیری دشــوار در پیــش رو داشــت و ایــن در حالــی بــود کــه اغلــب جامعــه در قالــب 
شــرک یــا نفــاق در مقابــل وی بودنــد. در ایــن شــرایط، همســران ایشــان هــم به عنــوان زن و نیــز 
همســر، نقــش مؤثــری در همراهــی و غمخــواری بــا ایشــان بــر عهــده داشــتند. بی تردیــد حادثــه 
شــعب ابی طالــب، یکــی از ســخت ترین و حســاس ترین حــوادث دوران بعثــت پیامبــر اســت. 
بــا محاصــرۀ شــعب ابی طالــب و فائــق شــدن مســلمانان بــر ایــن بحــران، امکانــات و ظرفیت هــای 
جدیــدی بــر روی مســلمانان گشــوده شــد کــه در مقابلــه بــا بحران هــا و رویدادهــای بعــدی تأثیــر 
بســزایی گذاشــت. طبعــًا شکسته شــدن محاصــره شــعب و غلبه یافتــن مســلمانان بــر مشــکالت 
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و مصائــب بی شــمار آن مرهــون رهبــری و تدابیــر پیامبــر، همچنیــن مجاهدت هــا و مســاعی 
 نزدیــکان و یــاران وی بــود کــه در طــی ایــن دوران در جبهــه ای یکدســت در کنــار رســول خــدا
ماندنــد و توطئه هــای مشــرکان را یکــی پــس از دیگــری بی اثــر کردنــد. در ایــن میــان، کنش منــدی 
و نقش آفرینــی حضــرت خدیجــه به عنــوان اولیــن زن مســلمان و همســر پیامبــر در غلبــه بر 
ایــن بحــران و ســهم و جایــگاه مدیریــت وی، موضــوع قابل درنگــی اســت ولــی آنچنان کــه بایــد بــه 

ــت.  ــه نشده اس آن پرداخت

1-2. اهداف، ضرورت و روش تحقیق

حادثــۀ شــعب ابی طالــب نمونــۀ مهمــی از غمخــواری، همراهــی، اثرگــذاری و اثرآفرینــی حضرت 
 در مســیر رســالت و نبوت به شــمار مــی رود. تبیین و تشــریح نقش حضــرت خدیجه خدیجــه
در مدیریــت بحــران شــعب و مواضــع وی در ایــن دوران، افــزون بــر شــناخت جایــگاه عظیــم وی در 
ــن  ــمندی ای ــوۀ کنش ــا و نح ــه عملکرده ــت یابی ب ــا را در دس ــد م ــالم، می توان ــج اس ــغ و تروی تبلی
ــه  ــم بگــذارد. نظــر ب ــان عال ــکا فــراروی مســلمانان و زن ــی قابل ات ــۀ الگوی ــاری و آن را به مثاب ــو ی بان
اهمّیــت بحــث، ایــن جســتار بــه روش توصیفی تحلیلــی، بــه دنبــال پاســخ بــه ایــن پرســش اســت 
ــعب  ــره ش ــران محاص ــت بح ــامان دهی و مدیری ــهم وی در س ــه و س ــرت خدیج ــگاه حض ــه جای ک

ابی طالــب چــه بــوده اســت؟

ــا  ــر، ب ــر پیامب ــش همس ــن اســت کــه حضــرت خدیجــه در نق ــن پژوهــش ای مفــروض ای
ــعب، دور زدن  ــلمان در ش ــای مس ــع نیازه ــرف آن در رف ــود و ص ــمگیر خ ــی چش ــت و دارای موقعی
هوشــمندانه برخــی تحریم هــا و نیــز همراهــی و پایــداری وی در کنــار رســول خــدا در نقــش 
همســر و وزیــری مهربــان، کاردان و خردمنــد بــه ســهم خــود در از میــان رفتــن محاصــره شــعب 

ــت. ــی داشته اس ــش مهم نق

1-3. پیشینۀ تحقیق

دربــارۀ محاصــرۀ شــعب ابی طالــب، همچنیــن جایــگاه حضــرت خدیجــه در تاریــخ اســالم و 
ویژگی هــای وی پژوهش هــای چنــدی صــورت گرفتــه کــه در مــواردی بــه اجمــال یــا گزارشــی از 
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نقــش ایشــان در محاصــرۀ شــعب ابی طالــب ســخن بــه میــان آمــده اســت. از جملــه: حســین زاده 
یــزدی و شــریف زاده)1395( در مقالــۀ »ســیرۀ پیامبــر اکــرم در مقابلــه بــا تحریم هــای اقتصــادی« 
بــه شــیوۀ مقابلــۀ پیامبــر بــا تحریم هــای اقتصــادی دوران نبوتــش، نظیــر تحریــم اقتصــادی شــعب 
ابی طالــب، محاصــره و انحصــار تجــاری قریــش، محاصــره اقتصــادی نظامــی احــزاب و تهدیــد بــه 
تحریــم اقتصــادی منافقــان پرداخته انــد. کاظمــی)1395( در مقالــۀ »تأثیــر ســیره و رفتار سیاســی 
حضــرت خدیجــه در شــکل گیری و گســترش اســالم«، بــه تأثیــر شــیوه و رفتــار حضــرت خدیجــه 
در شــکل گیری و اشــاعۀ اســالم پرداختــه اســت. نســیحه حســین)2015( در پایان نامــۀ خــود بــا 
عنــوان »خدیجــه و عایشــه«، جایــگاه ایــن دو بانــوی پیامبــر را بررســی کــرده اســت. علــی اکبــر 
 ــر ــی پیامب ــان در زندگ ــش زن ــه نق ــک)1391(، ب ــارده چری ــور چه ــور ولی پ ــیاب پور و فل افراس
پرداخته انــد و از نقــش حضــرت خدیجــه در زندگــی پیامبــر نیــز ســخن بــه میــان آورده انــد. 
ــا دهــم بعثــت؛  ــۀ »بررســی دعــوت پیامبــر از ســال هفتــم ت ــرار الحیــدری)1399( در مقال اب
محاصــره شــعب ابی طالــب« بــه ایــن ســؤال پرداختــه کــه آیــا حضرت در ســه ســال محاصرۀ شــعب 
ابی طالــب دعــوت بــه اســالم را تعطیــل کــرده و بــه تحکیــم آموزه هــای دینــی در میــان مســلمانان 
بنی هاشــم حاضــر در شــعب اکتفــا کــرده یــا اینکــه روش جدیــدی را در دعــوت بــه اســالم بــه کار 
بــرده اســت؟ بــا ایــن همــه ایــن آثــار بــه جایــگاه و ســهم حضــرت خدیجــه در مرتفــع کــردن و 
ــد و راه را  ــی نکرده ان ــدان توجه ــاماندهی آن چن ــوۀ س ــی و نح ــز چگونگ ــا، نی ــتن تحریم ه شکس

بــرای پژوهشــی مســتقل و مــوردی بــاز گذاشــته اند. 

 2. بحث و بررسی

2-1. شعب ابی طالب و تحریم اقتصادی و اجتماعی پیامبر و یارانش

ــادگی  ــای »گش ــه معن ــعاب و ب ــع ِش ــی و جم ــکون دوم، واژه ای عرب ــر اول و س ــه کس ــعب ب ِش
میــان دو کــوه؛ دره، راه در کــوه« بــه کار رفتــه اســت)عمید، ۱389: 7۰۱؛ فیــاض، 1381: 63(. 
ــا کوه هــای فــراوان و فراگیــر کــه در میــان آن، وادی هــا و دامنه هــای  شــهر مکــه شــهری اســت ب
کوچکــی اســت کــه در فرهنگ عــرب »شــعب« نامیــده می شــود)الطریحی، 1408ق، ج2: 512؛ 
ــم  ــت و از قدی ــعب اس ــو از ش ــه ممل ــدری، 1399: 44(. مک ــان، 1378، ج1: 358؛ الحی جعفری
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ایــن ضرب المثــل مرســوم بــوده کــه »أهــل مکــه اعلــم بشــعابها«، اهــل مکــه بــه شــعب های خــود 
آگاه تــر از دیگران انــد. ســاکنان مکــه کــه مشــتمل بــر طوایــف مختلفــی بودنــد، هــر کــدام در یکــی 
از ایــن شــعب ها اقامــت داشــتند. از ایــن رو، هــر شــعبی را بــه نــام آن طایفــه می شــناختند. آنچــه 
بــه نــام شــعب ابی طالــب معــروف شــده در آغــاز شــعب ابی یوســف نــام داشــته و ظاهــرًاًً در عصــر 

ــت)جعفریان، 1378، ج1: 358(. ــام گرفته اس ــب ن ــعب ابی طال ــت ش بعث

عقیــم مانــدن تعقیــب مهاجــران بــه حبشــه، نفــوذ قابل توجــه اســالم در میــان جوانــان، 
مــردان، زنــان و مســتضعفان، و به طــور کلــی، بیهــوده مانــدن برخوردهــا، روش هــا و شــگردهای 
مســالمت آمیز، اغواکننــده، علمــی، تهدیدآمیــز، ســرکوبگرانه و بازدارنــده، از قبیــل وعــده پســت و 
مقــام، شــکنجه های جســمی و روحــی، تهمــت ســحر و جنــون، ســؤاالتی از اســرار هســتی و تاریخ 
گذشــتگان بــر نگرانــی مشــرکان افــزود و آنــان را بــه مطــرود کــردن، انــزوای سیاســی، اجتماعــی 
و اقتصــادی ســوق داد. در واقــع، تحریــم اقتصــادی و اجتماعــی پیامبــر و یارانــش در شــعب 
ابی طالــب، یکــی از برخوردهــای سیاســی و روانــی مشــرکان در مواجهــه و مقابلــه بــا مســلمانان 
بود)یعقوبــی، 1371: 389- 390(. مشــرکان عهدنامــه ای صــادر و در خانــۀ خــدا نصــب کردنــد 
کــه طبــق آن هــر گونــه معاملــه، وصلــت و حشــر و نشــر بــا پیامبــر و یارانــش ممنــوع شــد)ابن 
هشــام، 1383: 177؛ ابــن اثیــر، 1384، ج2: 909؛ بــالذری، 1417 ق: 234؛ طبــری، 1375، 
ــه  ــب ب ــم و بنی عبدالمطل ــن رو، بنی هاش ــی، 1403ق، ج2: 311- 312(. از ای ج3: 878؛ بیهق
ابوطالــب روی آوردنــد و به همــراه ایشــان بــه درون دره رفتنــد و در آنجــا اقامــت گزیدند)ابــن اثیــر، 
ــزوای  ــه، ان ــرای عهدنام ــر اج ــدید ب ــارت ش ــل نظ ــرکان از قبی ــات مش 1384، ج2: 909(. اقدام
اقتصــادی و اجتماعــی پیامبــر، جلوگیــری از رســیدن آذوقــه و کاال وضعیــت بســیار دشــوار و 
فرســاینده ای را بــرای مســلمانان در شــعب ابی طالــب ایجــاد کرد)ابــن ســعد، 1374: 196؛ ابــن 
اثیــر، 1384، ج 2: 910؛ ابــن هشــام، 1383: 177؛ طبــری، 1375، ج3: 878(. کســانی 
کــه در داخــل شــعب بودنــد، نمی توانســتند احتیاجــات خــود را تأمیــن کننــد؛ زیــرا هیــچ کــس 
ــز  ــری نی ــدات دیگ ــخت تهدی ــرایط س ــن، در آن ش ــر ای ــود. افزون ب ــان نب ــا آن ــه ب ــه معامل ــر ب حاض
وجــود داشــت)جعفریان، 1387، ج1: 360؛ فیــاض، 1381: 64(. مســلمانان در ایــن دوران ســه 
ســاله تنهــا در ســالی دو بــار در ماه هــای ذی حجــه و رجــب می توانســتند از شــعب خــارج شــوند 
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و اندکــی آذوقــه تهیــه کنند)عاملــی، 1411ق، ج3: 329(. وضعیــت دشــوار مســلمانان در شــعب 
به گونــه ای بــود کــه آنــان در برخــی مواقــع بــرای رهایــی از گرســنگی بــه چیزهایــی نظیــر خــوردن 
بــرگ درختــان کــه ماهیــت غذایــی نداشــت، روی آوردند)حلبــی،1409 ق، ج1: 337(. در یــک 
مرحلــه کــه عبــاس بــرای تهیــه و خریــد آذوقــه از شــعب خــارج شــد، ابوجهــل قصــد وی کــرد؛ ولی 
خداونــد وی را نجــات داد)بــالذری، 1417 ق، ج1: 235(. شــایان ذکــر اســت کــه عبــاس در ایــن 
زمــان هنــوز مســلمان نشــده بــود؛ ولی بــه خاطــر حمایــت خانوادگــی از پیامبــر در شــعب وارد 
شــده  بــود. همچنیــن هاشــم بــن عمــرو شــب ها خوراکــی بــر شــتر خــود می گذاشــت و تــا نزدیکــی 
ــالذری، 1417 ق، ج1:  ــعب برود)ب ــل ش ــه داخ ــا ب ــی زد ت ــتر م ــوی ش ــه پهل ــت و ب ــعب می رف ش
235(. در تمــام مدتــی کــه پیامبــر در شــعب بــود، ابوطالــب عمویــش مراقــب بــود تــا کســی به 

پیامبــر ســوءقصد نکنــد.

نظــام قبیلــه ای بــر اســاس نســب و خویشــی بــود. قریــش و به خصــوص برخــی تیره هــا، به رغــم 
ــه خاطــر مالحظــات قبیلــه ای نمی توانســتند در آن شــرایط در  ــا اســالم، ب همــۀ دشمنی شــان ب
ــاس  ــی احس ــال، برخ ــه س ــت س ــس از گذش ــون پ ــند. اکن ــه باش ــب بی توج ــر بنی عبدالمطل براب
را عــذاب می داد)جعفریــان، 1378، ج1:  آنــان  و وجدان شــان  و پشــیمانی کــرده  ندامــت 
ــات  ــه، از تبع ــراف مک ــرکان و اش ــی از مش ــر آن، برخ ــی، 1378: 161- 162(. افزون ب 362؛ آیت
ســوءحضور بنی هاشــم در شــعب آگاه بودنــد؛ چراکــه حضــور مســلمانان و مشــرکان بنی هاشــم 
در کنــار یکدیگــر در شــعب و آشــنایی آنــان بــا محتــوای دعــوت پیامبــر، حقانیــت و صداقــت 
ــکل  ــرکان را ش ــر مش ــت در براب ــته های مقاوم ــن هس ــالم و اولی ــه اس ــردار او، ارکان اولی ــار و ک گفت
داد. از همیــن رو، بــرای پایــان  بخشــیدن بــه محاصــره، بــا توســل بــه زور و تهدیــد در مقابــل جنــاح 
ابوجهــل تــالش کردند)زرگری نــژاد، 1384: 284(. همزمــان پیامبــر عمویــش را از خــورده شــدن 
ــت:  ــنید، گف ــر را ش ــخنان پیامب ــه س ــی ک ــب زمان ــرد. ابوطال ــه آگاه ک ــط موریان ــه توس پیمان نام
»اشــهد أنــک ال تقــول اال حقــًا«. وی ســپس مشــرکان را از ایــن امــر آگاه کــرد و آنــان پیمان نامــه را 
آوردنــد. مشــرکان بــا دیــدن پیمان نامــه کــه موریانــه خــورده و از آن چیــزی جــز عبــارت »باســمک 
ــی، 1378: 161-  ــدند)بالذری، 1417 ق، ج1: 234؛ آیت ــگفت زده ش ــود، ش ــده ب ــم« نمان الله
ــان  ــان آن ــه در می ــه ک ــادی مک ــردم ع ــی م ــاعد ذهن ــای مس ــتفاده از زمینه ه ــا اس ــان ب 162(. آن
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ــه ســوی شــعب حرکــت و بنی هاشــم را  ــد، مســلحانه ب ــز بودن ــکان و بســتگان بنی هاشــم نی نزدی
بــه تــرک آنجــا دعــوت کردنــد. گــروه ابوجهــل نیــز کــه قــدرت کمتــری داشــتند، ناگزیــر ابطــال 
عهدنامــه را پذیرفتنــد. تاریــخ الغــای معاهــده را پانزدهــم رجــب ســال دهــم بعثــت دانســته اند)ابن 

ســعد، 1374، ج2: 210(. 

ــت و آن  ــوع پیوس ــه وق ــر ب ــرای پیامب ــز ب ــه حزن انگی ــعب دو واقع ــروج از ش ــس از خ ــی پ اندک
ــن دو  ــات ای ــر رخ داد. وف ــی از یکدیگ ــۀ کم ــه فاصل ــه ب ــود ک ــب ب ــه و ابوطال ــت خدیج درگذش
یــار و یــاور مهربــان و بردبــار بــرای پیامبــر بســیار ســنگین بــود؛ چنان کــه ســال دهــم بعــث را 

»عام الحــزن« نامیــد.

2-2. جایگاه حضرت خدیجه در مقابله با بحران شعب ابی طالب

خدیجــه زنــی از قبیلــه قریــش بــود. پــدرش خویلــد بن اســد قریشــی و مــادرش فاطمــه دختر 
زائــده بــن اصــم نــام داشــت. وی 15 ســال قبــل از حادثــه عام الفیــل)555 م( در مکــه چشــم بــه 
جهــان گشــود. خانــوادۀ وی از حیــث شــرف و نســب در زمــرۀ بانفوذتریــن قبایــل عــرب بــه شــمار 
می رفت)ابــن ســعد، 1374، ج6: 10؛ طبــری، 1375، ج3: 832؛ ذهبــی، 1407ق: 45؛ 
مســعودی، 1382، ج1: 630؛ محمــد بــن محمــد رفیــع،1306ق: 99-98( خدیجــه قبــل از 
ــه دنبــال صداقــت، کاردانــی و امیــن بــودن  ــه کار تجــارت و ب بعثــت به واســطۀ انتخــاب پیامبــر ب
ایشــان در امــر تجــارت بــا وجــود داشــتن خواســتگارهای متعــدد بــا پیامبــر ازدواج کرد)طبــری، 
1375، ج3: 833- 834(. بــه روایــت ابوالقاســم کوفــی کــه ابن شهرآشــوب از آن یــاد کــرده، 
ــد  ــاور بودن ــن ب ــر ای ــرا ب ــدند؛ زی ــمگین ش ــد خش ــا محم ــه ب ــش از ازدواج خدیج ــان قری زن
ــا یتیــم و  ــد ب ــزرگان و اشــراف قریــش نمی بای ــا وجــود خواســتگاران متعــدد از ب کــه خدیجــه ب
ــی  ــر زن ــالم کمت ــخ اس ــی، 1373، ج1: 115(. در تاری ــب ازدواج می کرد)کوف ــت ابوطال تهیدس
چــون حضــرت خدیجــه همســر بزرگــوار رســول خــدا یافــت می شــود کــه آثــار بزرگــی از خود 
برجــای گذاشــته باشــد. بهره گیــری از صفــات عالــی انســانی و رفتــار برخاســته از معرفــت و تعالی 
ــش،  ــس از رحلت ــال ها پ ــا س ــرم ت ــر اک ــه پیامب ــود ک ــاخته ب ــخصیتی از وی س ــان ش وی، چن
هــرگاه نــام او را می شــنید، بی اختیــار اشــک بــر گونه هایــش جــاری می شــد و از او بــه بزرگــی یــاد 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

جایگاهحضرتخدیجهدرمدیریتوساماندهیبحرانمحاصرۀشعبابیطالب156
)محمدکشاورز)بیضایی(؛محمدجمیری؛رضامعینیرودبالی(

 می کــرد. وی نخســتین زن مســلمان و همســر و همراهــی فــداکار و مهربــان در زندگــی پیامبــر
به خصــوص در مراحــل دعــوت و رســالت آن حضــرت بــود و زندگــی خــود را در نقــش زنــی دینــدار 
در راســتای تبلیــغ و گســترش اســالم قــرار داد)Hussain ,2015 : 7(. پیامبــر نیــز تــا زمان حیات 
وی همســری نگرفــت و پــس از وفــات او همــواره از خدیجــه به عنــوان همســری نیــک، اثرگــذار، 

ــاد می کــرد.  ــان ی دلســوز و مهرب

ــالت  ــاز رس ــش در آغ ــر و یاران ــه پیامب ــی ک ــا و خطرهای ــن تهدیده ــن و بزرگ تری ــی از مهم تری یک
ــا  ــم ت ــال هفت ــال از س ــه س ــدت س ــود و به م ــب ب ــعب ابی طال ــرۀ ش ــدند، محاص ــه ش ــا آن مواج ب
دهــم بعثــت اســتمرار داشــت. حمایــت اقتصــادی سیاســی خدیجــه از پیامبــر کلیــد شکســت 
ایــن تحریــم اقتصــادی و محاصــره بــود. ایــن تحریــم قبــل از آنکــه اقتصــادی باشــد سیاســی بــود 
 و هــدف آن از بیــن بــردن اســالم بود)کاظمــی، 1395: 108(. ســیره و رفتــار حضــرت خدیجــه
ــر  ــب ه ــعب ابی طال ــرۀ ش ــوص محاص ــر به خص ــار پیامب ــا در کن ــن موقعّیت ه در بحرانی تری
پژوهشــگری را بــه تحســین ایــن بانــو بــر می انگیــزد. چــه بســا اگــر مقاومــت و پایــداری ایشــان، 
ابوطالــب عمــوی پیامبــر و یــاران وی نبــود، اســالم در همــان مراحــل اولیــۀ راه متوقــف و نتیجــۀ 
مجاهدت هــای پیامبــر بــه شکســت منتهــی می شــد. هرچنــد مشــارکت اجتماعــی زنــان در 
جاهلیــت فراگیــر نبــود؛ ولــی بنــا بــر آداب و رســوم و قبیلــه بــه قبیلــه متفــاوت بــود. همچنیــن زنان 
ــه یکدیگــر  ــگاه کــردن ب ــا یکدیگــر محدودیتــی نداشــتند و گفت و گــو و ن و مــردان در معاشــرت ب
ــه در  ــرت خدیج ــگاه حض ــال، جای ــر ح ــت)جاحظ، 1411ق، ج  2: 148(. در ه ــی نداش مانع
ــات  ــوان در موضوع ــب را می ت ــعب ابی طال ــران ش ــی وی در بح ــر و نقش آفرین ــا پیامب ــی ب همراه

ذیــل تشــریح و تببیــن کــرد:

2-2-1. حمایت مالی و هزینه کردن همۀ ثروت خود در شعب

پیامبــر در زمــان رســالت، افــزون بــر تأمیــن و گــذران زندگــی، برای پشــتوانۀ فعالیــت خویش و 
حمایــت از طبقــات فقیــر و آســیب پذیر جامعــه بــه حمایــت اقتصــادی نیــاز مبرمــی داشــتند. البته 
منظــور از حمایــت از طبقــات فقیــر، نــه در آن حــد کــه ایشــان را بی نیــاز کنــد تــا مســلمانان متهــم 
شــوند کــه بــه علــت کمــک پیامبــر، اســالم آورده انــد، بلکــه در آن حــد کــه در مواقــع ضــرورت و 
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در تنگناهــای شــدید، نظیــر شــعب ابی طالــب، بتوانــد همــراه و در کنار مســلمانان باشــد)عالمی، 
ــا خدیجــه بــه خریــد و فــروش  ــر اســاس روایتــی، پیامبــر بعــد از ازدواج ب 1395: 244(. ب
پارچه)ترمــذی، ج 3: 568؛ ابــن اثیــر، 1384، ج 2: 493( و بــر اســاس روایتــی دیگــر بــه خریــد و 
ــار  ــر در کن ــن پیامب ــالذری، 1417ق، ج 1: 130(؛ بنابرای ــات می پرداخته اند)ب فــروش حیوان
راز و نیــاز و عبــادت، از پیشــه خــود غافــل نبــوده اســت. از دیگــر ســوی ثــروت خدیجــه و انفــاق 
آن در راه اســالم تأثیــر بســزایی در ترویــج اســالم و مقابلــه پیامبــر بــا موانــع آن داشــته اســت. 
از شــخصیت خدیجــه تــا قبــل از اســالم اطالعــات چندانــی در دســت نیســت؛ ولــی می تــوان 
ــارت  ــم تج ــچ و خ ــا پی ــوده و ب ــه ب ــد و تجارت پیش ــد، ثروتمن ــردی اصالتمن ــه وی ف ــرد ک ــان ک اذع
آشــنایی خوبــی داشته  اســت)ابن هشــام، 1383: 88؛ آئینه ونــد، 1361: 43(. وی بــا اســتعانت 
از افــراد کاردان، ســرمایۀ تجــاری خــود را بــه شــکل مضاربــه بــرای تجــارت بــه کار می گرفــت. افــراد 
مختلفــی راغــب بودنــد تــا بــا وی کــه زن کاردانــی در کار تجــارت بــود ســهیم شــوند)ابن هشــام، 
1383: 88(. بــر اســاس روایاتــی کــه عالمــه مجلســی نقــل کــرده، کاروان هــا و تجارت خانه هــای 
ــان و  ــد و غالم ــارت بودن ــغول تج ــام مش ــه و ش ــر، حبش ــورهای مص ــه در کش ــرت خدیج حض
کارگــزاران بســیاری بــه ایشــان در کار تجــارت یــاری می رساندند)مجلســی، 1423ق، ج 16: 21(. 
درخــور ذکــر اســت تجارت پیشــگی حضــرت خدیجــه، آن  هــم در دورانــی کــه در شــبه جزیره، 
زنــان جایــگاه بســیار نازلــی داشــتند و بــه آنان بــه چشــمی مزاحم، ســربار، حقیرانــه، شــیءانگارانه 
و کاالیــی نــگاه می شــد، حاکــی از خبرگــی و زبدگــی اجتماعــی وی در عرصــه اجتماعــی و 
اقتصــادی اســت. بــه عبــارت دیگــر، حضــرت خدیجــه بــا بهره گیــری از ویژگی هایــی چــون: 
اصالــت و پاک دامنی)ابــن ســعد، 1374، ج6: 10(، توانمند ی هــا و تجــارب ویــژه ای داشــته کــه 
توانســته بــا تجــار بــزرگ مکــه رقابــت و چنیــن ثروتــی را فراهــم کنــد و دامنــۀ آوازه اش را تــا خــارج از 

مکــه نیــز برســاند. 

حضــرت خدیجــه، ثــروت چشــمگیر خــود را در راه ترویج و تبلیغ اســالم مصــروف کرد)فاضل: 
19(. بــه روایــت زهــری، حضــرت خدیجــه در راه ترویــج اســالم 40 میلیــون ســکه طــال و نقــره 
خــرج کــرده اســت)همان(. پیامبــر نیــز بــا اشــاره بــه حمایت هــای بی دریــغ مــادی و معنــوی 
وی می فرمایــد: »خداونــد هیــچ گاه برایــم همســری بهتــر از وی جایگزیــن نکــرد، او مــرا پذیرفــت 



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 3 . پاییز1401

جایگاهحضرتخدیجهدرمدیریتوساماندهیبحرانمحاصرۀشعبابیطالب158
)محمدکشاورز)بیضایی(؛محمدجمیری؛رضامعینیرودبالی(

زمانــی کــه کســی مــرا تصدیــق نکــرد، یــاری ام کــرد در زمانــی کــه هیچ کــس مــرا یــاری ننمــود، از 
اموالــش در اختیــارم قــرار داد، هنگامــی کــه همــه مالشــان را از مــن دریــغ کردند«)ابــن عبدالبــر، 
1992، ج 4: 1824(. در جــای دیگــر نیــز بــا اشــاره بــه ایــن مطلــب می فرمایــد: »هیــچ ثروتــی، 
هماننــد ثــروت خدیجــه، به مــن ســود نبخشــید«)ابن بابویــه، 1417ق: 468(. یکــی از رویدادها و 
بحران هــای مهمــی کــه حضــرت خدیجــه ثــروت و دارایــی خــود را وقــف آن کــرد حادثــۀ شــعب 
ابی طالــب بــود. انفــاق و بخشــش حضــرت خدیجــه در راه اســالم و همچنیــن حادثــه شــعب 
ــَن  ِذی ــه از ســورۀ بقــره را در ذهــن تداعــی می نمایــد: »الَّ ــه ای اســت کــه ایــن آی ابی طالــب به گون
ِهــْم  ْجُرُهــْم ِعْنــَد َربِّ

َ
ًذی َلُهــْم أ

َ
ــا َواَل أ ْنَفُقــوا َمنًّ

َ
ــِه ُثــمَّ اَل یْتِبُعــوَن َمــا أ ْمَواَلُهــْم ِفــی َســِبیِل اللَّ

َ
یْنِفُقــوَن أ

َواَل َخــْوٌف َعَلیِهــْم َواَل ُهــْم یْحَزُنوَن«)بقــره، 262(.1 بســیاری از منابــع نیــز بــه انفــاق کــردن تمامــی 
ثــروت خدیجــه در حادثــۀ شــعب ابی طالــب اذعــان کرده انــد. بــه روایــت ابــن شهرآشــوب خدیجــه 
در ایــن دوران امــوال فــراوان و چشــمگیری در راه پیامبــر خرج کرد)ابن شــهر آشــوب، 1376 ق 
ــن  ــز بیانگــر خــرج و انفــاق دارایی هــای خدیجــه در ای / 1956، ج 1: 58(. گــزارش طبرســی نی
دوران است)طبرســی، 1417ق، ج 1: 151(. ابــن جــوزی و یعقوبــی نیــز بــه ایــن مطلــب اذعــان 
ــی  ــی و مصرف ــالم غذای ــی، ج 2: 35(. وی اق ــوزی، 1418ق: 83؛ یعقوب ــن ج ــبط ب کرده اند)س
ــا  ــد و ب ــدگان می خری ــای محاصره ش ــع نیازه ــرای رف ــوم، ب ــت مرس ــر قیم ــد براب ــی چن ــه ارزش را ب
مشــقات فــراوان و پنهانــی شــترانی را کــه از گنــدم و خرمــا بــار شــده بودنــد بــه شــعب ابی طالــب 
ــت در راه  ــه توانس ــی خدیج ــروت و دارای ــب، ث ــن ترتی ــبحانی، 1370: 59(. بدی می رسانید)س
تقویــت و پیشــرفت اســالم و نبــوت، بخــش اعظمــی از توطئه هــا و دسیســه های مشــرکان را بی اثــر 

کنــد و در ایــن زمینــه کمــک شــایانی بــرای مســلمانان باشــد.

2-2-2. استفاده از نفوذ خود در جهت دور زدن تحریم ها

حضــرت خدیجــه در طــی محاصــرۀ شــعب ابی طالــب بــا توجــه بــه نفــوذی کــه در گذشــته 
از مجــرای تجــارت و بازرگانــی در میــان خویشــان خــود و قریــش داشــت، از ایــن نفــوذ خــود در 
ــزد ابوجهــل  ــه ن جهــت دور زدن تحریم هــای قریــش اســتفاده کــرد. وی در ابتــدا، نمایندگانــی ب

1. »آنان دارایی های خویش را در راه خدا انفاق نموده اند، نه منتی می گذارند و نه آزاری می رسانند. ]اینان[ پاداش شان نزد 
پروردگارشان محفوظ است و آنان نه بیمی بیمی خواهند داشت و نه اندوهگین می شود.«
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ــد وی از  ــود. هرچن ــعب نش ــه ش ــی ب ــواد غذای ــع ورود م ــه مان ــد ک ــد کنن ــا وی را متقاع ــتاد ت فرس
ــن  ــم ب ــود، َحکی ــرادرزادۀ خ ــق ب ــت از طری ــرانجام توانس ــی س ــت؛ ول ــه ای نگرف ــدام نتیج ــن اق ای
حــزام ُخَویلــد و حمایــت ابوبختــری بــن هشــام، بارهایــی از گنــدم را بــرای محاصره شــدگان مهّیــا 
ســازد)ابن اثیــر، 1384، ج 2: 910؛ طبــری، 1375، ج 3: 878(. بــه نظــر می رســد نفــوذ حضــرت 
ــه  ــردن آذوق ــم ک ــا و فراه ــاعدت های وی در دور زدن تحریم ه ــش و مس ــان قری ــه در می خدیج
بــرای محاصره شــدگان در پایــدارای آنــان، نقــش بســزایی داشــته اســت. طبعــًا اگــر ایــن حمایت ها 
نبــود، پایــداری مســلمانان در برابــر جبهــه گســترده مشــرکان آســیب پذیر می شــد و زمینــۀ 

ــد. ــر نمی ش ــان امکان پذی ــرای آن ــدی ب ــای بع ــایش ها و موفقیت ه گش

2-2-3. نقش آفرینی در سامان دهی و مدیریت مردمان شعب

مقاومــت در برابــر بحران هــای اقتصــادی و اجتماعــی در هــر اجتمــاع و برون رفــت از آن، ارتبــاط 
ــه در  ــرت خدیج ــت. حض ــان داشته اس ــامان دهی مردم ــران و س ــت رهب ــا مدیری ــی ب تنگاتنگ
ــار  ــان، در کن ــد در آن ــاوت و امی ــدن روح مق ــعب، دمی ــان ش ــردان و زن ــت م ــامان دهی و مدیری س

پیامبــر و ابوطالــب، اهتمــام و مســاعی ویــژه ای نشــان داد. 

حضــرت خدیجــه بــا وجــود اشــتغاالت اجتماعــی فــراوان و خســتگی های ناشــی از کار 
روزانــه و رســیدگی بــه امــور خانــه، خــود را از سیاســت، مدیریــت و ســامان دهی امــور عمومــی دور 
نداشــت)کاظمی، 1395: 114(. وی بــا انفــاق تمامــی ثــروت خویــش در جریــان شــعب، حــس 
نوع دوســتی، معاضــدت و همــکاری را در میــان مســلمانان تقویــت کــرد و بــه ســهم خــود زمینــۀ 

روحــی رویارویــی و مقاومــت در برابــر نامالیمــات و مصائــب شــعب را در آنــان فراهــم ســاخت.

2-2-4. وزیری مشفق، خردمند و صادق در کنار پیامبر

ــر را  ــار پیامب ــی کن ــی در زندگ ــور کل ــعب و به ط ــرۀ ش ــه در محاص ــر خدیج ــگاه دیگ جای
می تــوان در نقــش وی به عنــوان وزیــری خردمند)ابــن هشــام، 1383: 89؛ طبــری، 1375، ج3: 
833( مشــفق و صــادق معرفــی کــرد. در واقــع، وی بهتریــن، بامعرفت تریــن و صادق تریــن وزیــر و 
مایــه آرامــش پیامبــر بود)ابــن کثیــر،1986، ج 2: 61؛ مجلســی،1423ق، ج 16: 10- 12(. 
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خدیجــه عــدول از جایــگاه و پایــگاه اشــرافی و اســتقرار در جایــگاه فضیلــت را نــه از ســر عاطفــه 
گــذرا و عشــق بــه جوانــی محمــد، بلکــه از ســر معرفــت انجــام داده بود)زرگری نــژاد، 1384: 
288(. خدیجــه در محاصــره طاقت فرســای شــعب نیــز در نقــش وزیــری بــا معرفــت، دلســوز و 
صــادق بــا وجــود رفــاه و نعمتــی کــه در زندگــی اش داشــت، بی آنکــه خــم بــه ابــرو بیــاورد، تمامــی 
امکانــات مــادی و روحــی خــود را در راه پیامبــر و اســالم صــرف کــرد. بــه خاطــر همیــن ایثارها، 
دلســوزی ها و مســاعدت ها و مشــاوره های خردمندانــه خدیجــه بــود کــه پیامبــر تــا پایــان 
عمــر، وی را فرامــوش نکــرد و تــا نامــش بــرده می شــد، گاهــی اشــک در چشــمانش حلقــه مــی زد و 
می گفــت: نمی دانیــد از زمانــی کــه مــرا تنهــا گذاشــته بودنــد، ایــن زن چــه فداکاری هــا و ایثارهــا 

ــری، 1386، ج 17: 404(. کرد)مطه

2-2-5. تجلی مقاومت و پایداری در محاصرۀ شعب

ــب  ــعب ابی طال ــرۀ ش ــداری در محاص ــت و پای ــی مقاوم ــوان تجل ــه را می ت ــرت خدیج حض
نامیــد. وی در طــی ایــن ســه ســال تحریــم فراگیــر مشــرکان علیــه مســلمانان بــا اینکــه زندگــی اش 
را در رفــاه و نعمــت ســپری کــرده بــود، خــم بــه ابــرو نیــاورد و دوشــادوش پیامبــر و یارانــش در مســیر 

مقاومــت در برابــر مشــرکان پایبنــد و راســخ مانــد.

ــر  ــان تأثی ــرکان و منافق ــای مش ــعب و رفتاره ــلمان در ش ــی مس ــادی و اجتماع ــرۀ اقتص محاص
فراوانــی در تحیــل قــوای جســمانی حضــرت خدیجــه گذاشــت؛ به طوری کــه اندکــی بعــد از 
پایــان محاصــره بــر اثــر همیــن نامالیمــات، چشــم از جهــان فــرو بســت)کاظمی، 1395: 112(. 
اگــر مقاومت هــا و پایداری هــای خدیجــه همســر و ابوطالــب عمــوی پیامبــر در کنــار مســلمانان 
شــعب نبــود، مســیر رســالت و نبــوت بــا سرنوشــتی گنــگ و غامــض و یــا شــکننده مواجه می شــد؛ 
بنابرایــن نقــش دیگــر خدیجــه همســر پیامبــر در محاصــره شــعب را می تــوان بــه فــداکاری، 
ــز  ــر نی ــه پیامب ــرد. چنان ک ــف ک ــره توصی ــر محاص ــگفت آور وی در ام ــت ش ــداری و مقاوم پای
بــا اذعــان بــه ایــن نکتــه فرمــود: »ماقــام االســالم اال بســیف علــی و ثــروه خدیجه«)اشــتهاردی، 

.)162  :1377
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3. نتیجه گیری 

ــه  ــان توج ــی انس ــردی و اجتماع ــاد ف ــام ابع ــه تم ــمول ب ــی جهان ش ــوان دین ــالم به عن ــن اس دی
داشــته و بــرای زنــان نیــز در عرصه هــای سیاســی و اجتماعــی حــق مشــارکت قائل اســت. چنان که 
آنــان از همــان آغــاز رســالت رســول خــدا، دوشــادوش مــردان در حفــظ و صیانت از دین اســالم 
به پــا خاســتند و در عرصه هــای مهمــی همچــون بیعــت، هجــرت و جهــاد نقش آفرینــی کردنــد. از 
ایــن رو، جایــگاه و حضــور زنــان در تاریــخ اســالم در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی عامــل مؤثــری 
در توســعه نفــوذ شــعائر و احــکام اســالمی و مدیریــت اقتصــادی و اجتماعــی آن بــوده و در ابعــاد 
مختلــف تمــدن اســالمی و نتایــج آن بــا ویژگی هــای خــاص و منحصربه فــردی همــراه بــوده اســت. 
حضــرت خدیجــه مصداقــی برجســته از زنــان بــزرگ و نقش آفریــن تاریــخ صــدر اســالم به شــمار 
مــی رود کــه بیــش از هــر زنــی در سرنوشــت پیامبــر اســالم ایفــای نقــش کردنــد. وی در طــی 
25 ســال زندگــی بــا پیامبــر در جایــگاه همســر وی در بحرانی تریــن و دشــوارترین موقعیت هــا و 
حــوادث در کنــار پیامبــر بودند و ایشــان را در مســیر نبوت یــاری کردند. محاصره و انزوای سیاســی، 
اجتماعــی و اقتصــادی پیامبــر و یارانــش از زمــره ایــن حــوداث بــه شــمار مــی رود. جایــگاه حضرت 
خدیجــه و نقــش مهــم وی در ســامان دهی و مدیریــت محاصره شــدگان، همچنیــن شکســت و 
الغــای پیمــان شــعب را می تــوان در مــواردی از قبیــل: پایــداری و مقاومــت شــگفت انگیز حضــرت 
خدیجــه در ایــام محاصــره، حمایــت از همســرش رســول خــدا در نقــش وزیــری مشــفق، 
دلســوز و خردمنــد، انفــاق دارایــی چشــمگیر خــود در راه رســالت و رفــع نیازهــای محاصره شــدگان 

و نیــز دور زدن هوشــمندانه تحریم هــای اجتماعــی و اقتصــادی مســلمانان جســت وجو کــرد.

 مســاعی و مجاهدت هــای خدیجــه در حادثــۀ شــعب ابی طالــب و پایداری هــای وی در 
کنــار رســول خــدا، در کنــار رهبــری پیامبــر و مجاهدت هــای یــاران و نزدیکانــش، به خصــوص 
عمویــش ابوطالــب، پیــروزی درخشــانی را بــرای مســلمان رقــم زد و زمینــۀ موفقیت های بعــدی در 
تاریــخ اســالم را فراهــم کــرد. به طوری کــه می تــوان از ایــن پیــروزی بــه مثابــۀ نقطــۀ عزیمتــی در 

امــر رســالت و اشــاعه اســالم یــاد کــرد. 
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