
فصـــــــــــــــــلدوم

بانوان 
عاشورایی

5

بصیرت انقالبی





315 تفکرانقالبی،ازعاشوراتاانقالباسالمی/ویژهماهمحرم

ایجادانگیزه1
میثم تّمار از یاران نیرومند امام علی؟ع؟، و از افراد برجسته و فرزانه 
و قویدل صدر اسـالم اسـت. ده روز قبل از ورود امام حسـین؟ع؟ به 
کربال، ابن زیاد دستور داد میثم را به دار آویختند و شهید کردند.

او همسـر دالوری داشـت که در راه اسـالم، بسیار ثابت قدم و استوار 
بـود، از دالوری هـای او اینکـه: بـه دسـتور ابـن زیـاد، جنازه هـای 
حضـرت مسـلم؟ع؟ و هانـی و حنظلةبـن مره را بدون غسـل و کفن 
در میدان کناسه کوفه انداخته بودند، و کسی جرأت نداشت آن ها 
ک بسپارد، همسر دالور میثم تّمار، تصمیم گرفت  را بردارد و به خا
ک بسپارد، هنگامی که آخرهای شب شد و چشم ها  آن ها را به خا
بـه خـواب رفـت، ایـن بانـو بـا نهایـت مخفـی کاری، جنازه هـا را بـه 
خانه خود منتقل نمود و نصف شب آن ها را دور از چشم دژخیمان 
ک  ابـن زیـاد، کنـار مسـجد اعظم کوفه بـرد، و آن ها را که در خون پا
ک سپرد، و هیچکس از این جریان جز  خود غلطیده بودند، به خا

همسر هانی بن عروه که همسایه اش بود، مّطلع نشد.
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هزاران آفرین بر این شـیر زن قهرمان که به راسـتی صالحیت آن 
را داشت تا همسر میثم باشد، آری از فردی مانند میثم، انتظار آن 

هست که همسری این چنین داشته باشد.2
در دوران هشـت سـال دفـاع مقـدس و در دفـاع از حریـم حـرم زینـب 
کبـرا؟اهع؟، نیـز چنیـن بانوانـی سـراغ داشـته و داریـم. همچنـان کـه 
مقام معظم رهبریK  فرمودند: »ما در جنگ و انقالب مشـاهده 
گر  گر از مردها بیشتر نبود، کمتر هم نبود. ا کردیم که نقش خانم ها ا
زنان حماسـه جنگ را نمی سـرودند و جنگ را در میان خانه ها یک 
ارزش تلقـی نمی کردنـد، مردهـا اراده و انگیـزه رفتن به میدان جنگ 
را پیدا نمی کردند. ده ها عامل دسـت به دسـت هم می دهد تا خیل 
عظیم بسـیجی را به سـمت جبهه روانه کند. یکی از مهم ترین این 

عامل ها، روحیه همسران و زنان است.«3

متنومحتوا
زنـان همـواره نیمـی از پیکـره پویای تاریخ بوده انـد که نقش هایی 
گاه نهفتـه در عرصه هـای مختلـف حیـات  گاه بـارز و  تأثیرگـذار، 
سیاسـی، اجتماعـی، دینـی، فرهنگـی و اقتصـادی جوامـع خـود بـر 
عهده داشته اند. در البه الی صفحات تاریخ می توان زنانی را یافت 
که هرچند در روزگاری می زیسته اند که زن را از ورود به متن اجتماع 
کنـار می زدنـد، امـا نقـش برجسـته خـود را به خوبی ایفـا نموده اند تا 
اثبـات کننـد کـه می تواننـد در عیـن زن بـودن، حضـوری شایسـته 
و انسـانی در اجتمـاع داشـته باشـند. یکـی از مهم تریـن نقش هایـی 
کلیـدی زنـان کـه می توانـد مـردان جامعـه را نیـز بـه حرکـت وادارد، 
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»بصیرت آفرینی زنان« می باشد. چنین نقش آفرینی از زمان های 
گذشته نیز وجود داشته است که برخی از آن ها را مرور می کنیم:

الف(زنانبصیردرعصرپیامبراسالم؟ص؟
۱. حضرت خدیجه؟اهع؟

حضـرت خدیجـه؟اهع؟ کـه اولیـن زن ایمان آورنده به رسـول گرامی 
خداسـت، در دفاع از حقیقت دین، آن هم در سـخت ترین شـرایط 
صـدر اسـالم، سـربلندی و پیـروزی از امتحـان الهی و آزمون هسـتی 
بیرون آمد. بصیرت این بانوی بزرگوار سبب شد، توفیق همسری 
رسـول خدا؟ص؟  نصیبشـان شـود تا همچون یاوری صادق در کنار 
حضرت قرار گیرند. حضرت خدیجه؟اهع؟ بر اساس بصیرت، تمام 
وجـود خـود را وقـف اسـالم کردنـد و موقعیت و جایگاه خـود را در راه 

پیشرفت اسالم هزینه نمودند.

2.حضرت زهرا؟اهع؟
کـه در  حضـرت زهـرا؟اهع؟ یکـی از زنـان بصیـر صـدر اسـالم اسـت 
گونـی روشـنگری کرده اسـت. بصیـرت و بصیرت  عرصه هـای گونا

آفرینی حضرت زهرا در مقاطع زیر هویدا می باشد:
  برپایـی عـزاداری بـرای رسـول خـدا؟ص؟ در شـرایطی که عده ای 
بـه دنبـال حـذف رسـول خـدا و قداسـت )ماجـرای دوات و وصیت( 

آن حضرت بودند.
  ماجرای فدک و برخورد با مخالفان

  ماجـرای دفـاع از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در خانـه و بیعـت گرفتـن از 

حضرت امیر؟ع؟
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  ایراد خطبه در مسجد کوفه
  اجازه ندادن به مخالفان برای مالقات حضرت

  وصیت نامه حضرت زهرا؟اهع؟

۳. سایر زنان
در آغـاز دعـوت علنـی پیامبـر؟ص؟، زنـان نیـز همپـای مـردان به این 
دعوت الهی لبیک گفته و اسالم را پذیرفتند. از اسالم آوردن اولین 
یار و همراه پیامبر، حضرت خدیجه کبرا؟اهع؟ گرفته تا اسالم آوردن 
زنـان خانواده هـای پرنفوذ و مشـرکی که پیامبـر؟ص؟ را به پیامبری 
نمی پذیرفتنـد. زنانـی ماننـد دختـر ولیـد بـن مغیره؛ همسـر صفوان 
بـن امیـه و ام حکیـم؛ همسـر عکرمـه بـن ابـی جهـل4؛ و سـایر زنـان 
ماننـد فاطمـه خواهـر عمـر، اسـماء دختـر ابوبکر، سـمیه مـادر عمار، 
اسـماء دختـر سـالمه تمیمـی، اسـماء بنـت عمیـس، اسـماء دختـر 
مجلل، فکیهه دختر یسار، رمله دختر ابوعوف و امینه دختر خلف 
بن اسعد.5 اولین شهید زن در اسالم، سمیه مادر عمار یاسر است.

»نسـیبه بنـت کعـب« از جملـه زنانـی بـود کـه در بیعـت عقبـة ثانیـه 
بـا پیامبـر؟ص؟ بیعـت نمـوده بـود. او در بحران هـای مختلفـی کـه 
بـرای حکومـت اسـالمی پیـش آمـد، حمایـت حقیقـی خویـش را از 
پیامبـر؟ص؟ بـه اثبـات رسـاند. در جنـگ احـد مسـئولیت آب رسـانی 
بـه مجاهدیـن را بـه عهـده داشـت. در ایـن جنـگ وقتـی دشـمن از 
گذرگاهـی کـه عـده ای بـه طمـع جمـع آوری غنائـم از آن غافل شـده 
بودنـد هجـوم آورد، مـردان سسـت پیمان، فـرار را بـر جهـاد ترجیـح 
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دادنـد و تنهـا حـدود ده نفـر باقـی ماندنـد تـا از پیامبـر؟ص؟ دفـاع 
کعـب بـود او مشـك را بـه  کننـد. یکـی از ایـن ده نفـر نسـیبه بنـت 
زمیـن انداختـه. بـا سـالحی کـه فراریـان ترسـو بـر زمین نهـاده بودند 
بـه دفـاع از جـان پیامبـر می پردازد در این دفـاع قهرمانانه جراحات 
بسـیاری توسـط دشـمن به او وارد می آید که تا آخر عمر خدا را بر آن 

نشانه های افتخار، حك شده بر بدنش شکر می گفت.
از خـود نسـیبه نقـل شـده، آنـگاه کـه جـان پیامبـر؟ص؟ را در معـرض 
خطر دیدم، با شمشیر از حمالت دشمن جلوگیری می کردم و گاهی 
گاه متوجه حملۀ یکی از مشـرکین به  هـم تیرانـدازی می نمـودم، نـا
پیامبـر؟ص؟ شـدم، همـراه بـا مصعـب او را از حرکـت به سـوی رسـول 
خدا؟ص؟ باز داشـتیم، ولی او ضربتی بر من زد که تا یك سـال اثر آن 
بر شـانه ام باقی ماند. پیامبر؟ص؟ که متوجه زخم شـدید شـانۀ من 
شده، یکی از پسرانم را صدا زد و فرمود: زخم مادرت را ببند. وقتی 
پسـرم زخم مرا بسـت، دوباره برخاسـتم و به دفاع از پیامبر مشغول 
شـدم. در همین هنگام متوجه زخمی شـدن یکی از پسـرانم شدم، 
با پارچه هایی که برای بسـتن زخم مجروحین آورده بودم زخم او 

را بستم و به او گفتم: برخیز و از پیامبر؟ص؟ دفاع کن.6
کـه بـه شـرافت  کسـانی  در برخـی از روایـات آمـده اسـت از جملـه 
همراهـی حضـرت مهـدی؟جع؟ نایـل می آید و اخـالص خویش را 
دوباره در تاریخ اثبات می کند »نسیبه« است که در رجعت به دنیا 
در زمـرۀ یـاران حضـرت قـرار خواهد گرفت و به مـداوای مجروحین 

می پردازد.7
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ب(زنانبصیردرعصرعاشورا
یکی از سؤال هایی که درباره حادثه کربال فراوان پرسیده می شود 
ایـن اسـت: چـرا امـام حسـین؟ع؟ زنـان و کـودکان را بـا خـود همـراه 

کرد؟
شـاید دلیلـش ایـن اسـت کـه امـام حسـین؟ع؟ می دانسـت ایـن زن 
و بچـه هرکـدام در آینـده بـا بصیـرت آفرینـی خـود انقالبـی تـازه بـه پا 

می کنند و همین طور هم شد.
نگذاشـتند  کبـرا؟اهع؟  زینـب  رهبـری  بـه  اهل بیـت؟ع؟  بانـوان 
جنایت هـای بنی امیـه پنهـان بمانـد و حامـالن صدیـق رسـالت 
عاشـورا، نهضـت کربـال را زنـده نگه داشـتند. در یک جمله می توان 
گفت امام حسین؟ع؟، اهل بیت خود را برای انجام رسالتی بزرگ 
و ایفـای نقشـی بسـیار مهـم در سـاختن تاریخـی بزرگ، همـراه برد و 

آن بصیرت آفرینی بود.

گر زینب نبود  سّر نی در نینوا می ماند، ا
گر زینب نبود کربال در کربال می ماند ا

گذشـت سـال ها و قرن هـا  آنچـه حماسـه بـزرگ عاشـورا را پـس از 
خـود  از  و  کاری  فـدا کنـار  در  اسـت،  نگه داشـته  زنـده  همچنـان 
گذشتگی مردان حاضر در آن روز، بصیرت بی نظیر زنانی است که 
نه تنها همسران و فرزندان خود را به حمایت از امام حسین؟ع؟ و 
جنگیدن در راه خدا ترغیب کردند، بلکه پس از شـهادت آن ها، با 
صبوری و استقامت فوق العاده خود رنج اسارت را به جان خریدند 
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و به ذلت و خواری و تسلیم تن ندادند.
زنانـی کـه در کربـال همـراه کاروان امـام حسـین؟ع؟ بودنـد برخـی از 
فرزنـدان و خانـواده حضرت علی؟ع؟ بودند و برخی از دوسـتداران 

و پیروان آن حضرت.

۱. حضرت رباب
 همسـر امـام حسـین؟ع؟ دختـر »امـرء القیـس بـن عـدی بـن اوس« 
بـود. ربـاب شـاعره، فاضلـه و محّدثـه بـوده اسـت. در کربـال حاضـر 
بـوده و شـهادت امـام حسـین؟ع؟ همسـر و فرزنـد شـیرخواره اش 
علی اصغر را شـاهد بوده، رنج و مشـقات پس از کربال و سـتم اسـارت 
را متحمل گردیده است. در بازگشت به همراه کربالییان به مدینه 
کن می شـود. در برخی روایات آمده اسـت که در بازگشت  آمده و سـا
اسـرا بـه مدینـه، رباب دسـتور داد سـقف خانـه اش را بردارنـد و خود 
و دختـرش سـکینه در خانـۀ بی سـقف بـه سـر می بردنـد. چـون بـه 
او گفتـه می شـد کـه از زیـر آفتـاب سـوزان برخیـز، بـا گریـه و شـیون 
فریاد می زد که من با همین چشـمان خود حسـین؟ع؟ را دیدم که 
گرمی آفتاب بدن او را می گداخت. رباب با این حرکت، به تحریک 
احساسـات و عواطـف مـردم پرداخـت تـا زمینـه را بـرای قیام هـای 
دیگـر مردمـی فراهـم سـازد. او تـا آخـر عمـر بـا داشـتن خواسـتگاران 
زیاد از ثروتمندان، همسـری و در پاسـخ به خواسـتگاران می گفت: 
»بعـد از خویشـاوندی و وصلـت بـا پیامبـر؟ص؟، وصلـت دیگـری 

نمی خواهم.«8
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۲. حضرت زینب و ام کلثوم؟اهع؟
امیرالمؤمنیـن؟ع؟،  دختـران  تاریخـی  مسـتندات  اسـاس  بـر 
بصیـرت  رفتارهـای  حسـین؟ع؟  امـام  دختـر  فاطمـه  همچنیـن 
گرایانه ای داشـته اند. ایـن بانـوان، همـراه کـودکان  آفریـن و افشـا
خردسـال، کاروان اسـرای اهل بیـت؟ع؟ را تشـکیل می دادنـد کـه 
پس از شهادت امام و حمله سپاه کوفه به خیمه ها، ابتدا در صحرا 
متفرق شدند، سپس به صورت گروهی و اسیر به کوفه و از آنجا به 

شام فرستاده شدند.
عالوه بر اقداماتی که زنان در عرصه عمل انجام دادند، خطابه ها 
و سخنرانی های بانوان هاشمی را می توان یکی مهم ترین عوامل 
برای بصیرت بخشـی به مردم و براندازی حکومت یزید دانسـت؛ 
گری ها، جامعـه خفتـه آن روز متحـول  گـر نبـود ایـن افشـا کـه ا چرا

نمی گردید و ندای حق طلبی و ستیز علیه ستم، بلند نمی شد.
گرد مکتـب فاطمه زهرا؟اهع؟ اسـت و در  زینـب کبـرا؟اهع؟ کـه خود شـا
مکتـب بصیـرت آفریـن مادرش به درس نشسـته؛ الگـوی بصیرت 

آفرین برای بسیاری از زنان و مردان در طول تاریخ بوده است.
زینـب  حضـرت  دربـاره  )مدظله العالـی(  رهبـری  معظـم  مقـام 
می فرماید: »قّوت شخصّیت را ببینید! چقدر این شخصّیت قوى 
اسـت. دو روز قبـل در یـک بیابـان، بـرادر او را، امـام او را، رهبـر او را 
بـا ایـن همـه عزیـزان و جوانـان و فرزنـدان و این هـا از بیـن برده اند، 
ایـن جمـع چنـد ده نفـره زنـان و کـودکان را اسـیر کرده انـد، آورده اند 
در مقابـل چشـم مـردم، روى شـتر اسـارت، مـردم آمده انـد دارنـد 
تماشـا می کننـد، بعضی هلهلـه می کنند، بعضی هم گریه می کنند؛ 
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ع  گهـان ایـن خورشـید عظمـت طلـو در چنیـن شـرایط بحرانـی، نا
می کنـد؛ همـان لحنـی را بـه کار می بـرد کـه پـدرش امیرالمؤمنین بر 
روى منبـر خالفـت در مقابـل امـت خـود بـه کار می بـرد؛ همـان جـور 
حرف می زند؛ با همان جور کلمات، با همان فصاحت و بالغت، با 

همان بلندى مضمون و معنا: 
ِء«؛ اى خدعه گرها، 

َ
ُخَيا

ْ
َغْدِر َو ال

ْ
ِر َو ال

ْ
َمك

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
ِة َيا أ

َ
وف

ُ
ك

ْ
 ال

َ
ْهل

َ
»َيا أ

اى كسـانى كه تظاهر كرديد! شـايد خودتان باور هم كرديد كه 
دنبالـه رو اسـام و اهل بيـت هسـتيد؛ امـا در امتحـان اين جـور 
ـْم 

ُ
 ِفيك

ْ
كـورى نشـان داديـد. »َهـل كـم آورديـد، در فتنـه اين جـور 

ْمـُز 
َ

َمـاِء َو غ ِ
ْ

ـُق ال
َ
ـِذُب َو َمل

َ
ك

ْ
ـَنُف َو ال

َ
ُعْجـُب َو الّش

ْ
ـُف َو ال

َ
ل  الّصَ

َّ
ِإل

ْعَداء؛ شما رفتارتان، زبانتان با دلتان يكسان نبود. به خودتان 
َ ْ
ال

مغرور شديد، خيال كرديد ايمان داريد، خيال كرديد همچنان 
كرديـد همچنـان پیـرو اميرالمؤمنيـن  انقابـی هسـتيد، خيـال 
هسـتيد؛ در حالـى كـه واقـع قضيـه ايـن نبود. نتوانسـتيد از عهده 

مقابله  با فتنه بر بيايید، نتوانستيد خودتان را نجات دهيد.«

از سـخنان حضـرت  بـه بخشـی  ادامـه  مقـام معظـم رهبـری در 
زینب؟اهع؟ که به بی بصیرتی یزیدیان اشـاره کرده، اسـتناد می کند 
تا بصیرت خود حضرت زینب؟اهع؟ را بیشتر تبیین کند: »این بیان 
قـوى، بـا ایـن کلمـات رسـا، آن هـم در آن شـرایط دشـوار، این گونـه 
یـک عـده مسـتمع جلـوى  کـه  نبـود  این جـور  صحبـت می کـرد. 
حضـرت زینـب نشسـته باشـند، گـوش فـرا داده باشـند، او هـم مثل 
یـک خطیبـی بـراى این هـا خطبـه بخوانـد؛ نـه، یـک عده دشـمن، 
گرفته انـد؛ ... حـاال هـم نـگاه  نیـزه داران دشـمن دور و برشـان را 
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می کننـد، دختـر امیرالمؤمنین را می بینند، گریه می کنند. حضرت 
زینـب کبـرا  بـا ایـن عـده ناهمگـون و غیرقابل اعتماد مواجه اسـت، 
امـا این جـور محکـم حـرف می زنـد. او زن تاریـخ اسـت؛ ایـن زن، 
دیگـر ضعیفـه نیسـت. نمی شـود زن را ضعیفـه دانسـت. این جوهر 
زنانـه مؤمـن، این جـور خودش را در شـرایط دشـوار نشـان می دهد. 
ایـن زن اسـت کـه الگوسـت؛ الگـو بـراى همـه مـردان بـزرگ عالـم و 
زنـان بـزرگ عالـم. انقـالب نبـوى و انقـالب علـوى را آسیب شناسـی 
می کنـد؛ می گویـد شـماها نتوانسـتید در فتنـه، حـق را تشـخیص 
بدهیـد؛ نتوانسـتید بـه وظیفه تـان عمـل کنیـد؛ نتیجه این شـد که 
جگرگوشه پیغمبر سرش بر روى نیزه رفت. عظمت زینب را اینجا 

می شود فهمید.«9

ّم َعْمرو بن جناده
ُ
۳. ا

نامـش، »بحریـه«، دختر مسـعود خزرجی و همسـر جناده بن کعب 
انصارى اسـت. جناده از شـیعیان مخلص علی؟ع؟ بود که از مکه 
با خانواده خود همراه حسین؟ع؟ گردید و هرگز از آن حضرت جدا 

نشد.
پس از شهادت جناده، همسر او، فرزندش، »عمرو« را روانه میدان 
کرد. امام حسین؟ع؟ مانع شد، ولی عمرو گفت: »مادرم مرا امر به 
قتـال کـرد.« سـرانجام بـه میـدان رفـت و در رکاب حسـین؟ع؟ بـه 
شـهادت رسـید. کوفیـان سـر او را بـه طـرف مـادر انداختند. مادر سـر 
جوان خود را برداشـت و به سـینه چسـبانید و پس از گفت وگویی با 
آن، سـر را بـه سـوى دشـمن پرتـاب کـرد و عمـود خیمه را برداشـت و 
بـه دشـمن حملـه کرد؛ اما اباعبـداهلل؟ص؟، او را برگرداند و در حّقش 
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دعا کرد.10

ج(زنانبصیردرعصرما
زنان در طول هشـت سـال دفاع مقدس به صورت های مسـتقیم و 
غیـر مسـتقیم در جبهـه و جنـگ حضـور داشـتند و به طـرق مختلف 

کاری کردند. برای حفظ دین و دفاع از این مرزوبوم ایثار و فدا
حضور پرشـور در انقالب  اسـالمی  از افتخارات  بزرگ  زنان  مسـلمان  
ایران  اسـت . آنان  در همان  روزهای  نخسـتین  انقالب  وارد میدان  
مبـارزه  شـدند و بـا جهـاد خـود قدم به قـدم، انقـالب  اسـالمی  را یـاری  

کردند.
مجیـد  و  »مهـدی  شـهیدان  بزرگـوار  مـادر  پرشـور  سـخنرانی 
زین الدین«، در تشـییع پیکرشـان، چنان شوری در همگان ایجاد 
کرد که هزاران هزار جوان برومند با تهییج مادرانشـان، داوطلبانه 

به جبهه اعزام شدند.
و یـا سـخنرانی »فهیمـه بابائیـان پـور«، همسـر شـهید »غالمرضـا 
صادق زاده« پس از آنکه بر جسـد پاره پاره همسـرش حضور یافت، 
به جای آنکه فغان و زاری پیشـه کند و سـیاه بپوشـد، لباس سـپید 
عروسـی اش را بـر تـن کـرد و گل روز عروسـی اش را در دسـت گرفـت 
و پیشـاپیش همـگان در تشـییع پیکر همسـرش فریاد بـرآورد: »ای 
همسـر شـهیدم! شـهادتت مبارک!« و در هنگام تدفین او، در میان 
انبوه جمعیت، با صدای رسا گفت: »الهی! رضًا برضائک، تسلیمًا 
کیـد کـرد کـه »ایـن ختـم نیسـت که  لمـرک«؛ و در مراسـم ختـم او تأ

آغاز است، آغاز راهی که همسرم آن را پیمود.«
کـه خـود را عـزادار  از آن پـس یـک سـال لبـاس سـپید پوشـید؛ چرا
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گر غالمرضا  نمی دانسـت، همان گونـه که در تدفیـن او گفته بود: »ا
کـه عزیـزی از  بـه مـرگ طبیعـی مـرده بـود، سـیاه می پوشـیدم؛ چرا
کنون لباس سپید عروسی ام را بر تن کرده ام؛  دست رفته بود؛ اما ا
که می دانم او هسـت، ناظر اسـت، شـاهد اسـت، من حتی از او  چرا
خداحافظـی هـم نمی کنـم...«. کالمـش چنـان شـورانگیز بـود کـه 
گر پسـرش شـهید شد،  بانویی از این خانم 19 سـاله خواسـته بود تا ا

او در مراسم ختمش سخنرانی کند.11

گریزوروضه
دسـتگاه  جـا  چنـد  در  زینـب؟اهع؟  حضـرت  آفرینی هـای  بصیـرت 
خالفت یزیدیان را متزلزل ساخته است. یکی از آنجاها در مجلس 
یزید می باشد. در این مجلس بی بی چنان مضطر شد که فریادش 
گشـت. می دانـی چـرا مضطـر شـد؟ ایـن بانـوی مجلل هـای  بلنـد 
اسـت که تا کربال چشـم هیچ نامحرمی حتی سـایه او را ندیده بود، 
ایـن زینـب؟اهع؟ همانـی اسـت کـه یحیـی مازنـی دربـاره او می گویـد: 
بیسـت سـال بـا علـی؟ع؟ همسـایه بـودم، یـک بـارم هم نشـد، قد و 
قامـت دختـر علـی را ببینـم، امـا همیـن خانـم در مجلـس یزیـد بیـن 
نامحرمـان گیـر افتـاده اسـت. »یـا صاحب الزمـان!« ایـن زن و بچـه 
رو به سلسـله و غل و زنجیر بسـته بودند، همه نامحرمان چشـمان 
خـود را خیـره کـرده بودند. یا اهلل! پیشـنهاد کنیزی یکی از دختران 

ح شد! امام حسین؟ع؟ مطر

صحبت که از خریدوفروش کنیز شد
افتاد باز ولوله در مجلس یزید
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خون خورد زینب و جگرش پاره پاره شد 
کله در مجلس یزید از دست إبن آ

اینجـا بـود کـه زینـب؟اهع؟ مضطـر گشـت و بـا همـان حـال اضطـرار، 
چنان خطبه ای خواند که یزید و یزیدیان را رسوا ساخت.

امـا یزیـد هـم کوتـاه نیامـد، دسـتور داد، سـر بریـده ابی عبـداهلل را از 
روی نیزه پایین آوردند و در تشت طال قرار دادند.

آخ بمیرم! این تشـت طال را زیر پای نحسـش گذاشـت، میز قمارش را 
روی تشت طال قرار داد، اما امان از لحظه ای که یزید چوب دستی اش 

را باال برد و آن قدر با چوب خیزران بر لب و دندان حسین زد!
کـه زنـان یزیـد و  گرفـت  چنـان نالـه و شـیون ایـن زن و بچـه بـاال 
دختران معاویه هم با آنان همراه شدند و به گریه و زاری افتادند.

طشت طال و چوب و لب و آیه و شراب 
کستر و غبار ره و خون و آفتاب  خا

در حیرتم که از چه نرفتی زمین فرو 
ای وای من، چگونه نشد آسمان خراب

در پای طشت، دختر زهرا نریز اشک 
هرگز کسی نریخته در بزم می، گالب

لب ها، ترک ترک ز عطش، روی هر لبی
انگار نقطه نقطه نوشته است، آب آب

آوای وحی و حنجر خشک و لب کبود 
دیگر به او کنند، چرا خارجی خطاب؟

با آن گلوی غرقه به خون، طشت گریه کرد 
بر آن لب و دهن، جگر چوب شد کباب12
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ایجادانگیزه1
یکـی از دانشـمندان و علمـای بـزرگ جهـان اسـالم می گویـد: روزی 
یـک زن مسـیحی بـا شـوهر مسـلمانش نـزد مـن آمـد و دربـاره اسـالم 
از اسـالم  گفـت: »مـن  اینکـه  از جملـه  سـؤاالت فراوانـی پرسـید. 
چیزهایـی می دانـم، و از قوانیـن و دسـتوراتش در شـگفتم و بـه آن 
بسـیار عالقه منـد می باشـم؛ ولـی یـك مسـئله باعـث شـده کـه مـن 
مسـلمان نشـوم. مـن بارهـا دربـاره ایـن مسـئله بـا شـوهرم و بعضـی 
قانع کننـده ای  پاسـخ  کنـون  تا ولـی  کـرده ام،  بحـث  دیگـر  افـراد 
گـر شـما می توانیـد فلسـفه ایـن قانـون را  دریافـت نکـرده ام، اینـك ا
بـرای مـن بیـان کنیـد و مرا قانع سـازید تا من به دین اسـالم مشـّرف 

شوم. 
ایـن عالـم بزرگـوار می گویـد: از او پرسـیدم، آن قانـون و مسـئله 
چیسـت؟ گفت: قانون »حجاب« اسـت. اصواًل چرا اسـالم حجاب 
را بـرای زن الزم دانسـته؟ و چـرا بـه او اجـازه نمی دهـد کـه مانند مرد 

بدون حجاب از خانه بیرون بیاید؟ 
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به او گفتم: آیا تا به حال شما به بازار طال و جواهرفروشان رفته ای؟ 
گفت: آری. به او گفتم: آیا دیده ای که زرگرها، طال و جواهرات را در 
»ویترین« و صندوق شیشه ای قرار داده و صندوق را قفل می کنند؟ 
گفـت: آری. بـه او گفتـم: چرا ایـن کار را می کنند؟ گفت: برای آنکه 
از دسـت دزدان و خیانت کاران محفوظ باشـد. به او گفتم: فلسـفه 
لی خوشبو است…  زن 

ُ
حجاب نزد ما مسلمانان همین است. زن گ

گوهـر و یاقوتـی اسـت کـه باید از دسـت خیانـت کاران و دزدان عِفت 
کـه در  و نامـوس محفـوظ بمانـد. بایـد زن را همچـون مرواریـدی 
جعبه پنهان  است، از چشم تبهکاران و اهل فساد پنهان ساخت، 
تـا طعمـه آنـان نشـود. ای دختـرم! حجـاب سـاتر و نگه دارنـده زن 
اسـت. آری، زن باحجاب از خیانت کاران ایمن اسـت، زیرا بدنش 
پوشیده و زینت هایش مستور است و مردم از او چیزی نمی بینند، 

و در او طمع نمی کنند و از او دوری می جویند. 
کـه بـا حجـاب پوشـیده باشـد، نظـر تبهـکاران را جلـب  بـدن زنـی 
نمی کنـد، بلکـه آن هـا از خانـم باحجـاب حسـاب می برنـد و حیـا 
حجـاب  پوشـش  در  زن  گـر  ا کـه  بـاش  مطمئـن  شـما  می کننـد. 
نباشـد، پیوسـته در معـرض خطـرات و تجـاوز قـرار می گیـرد، و بـه 
جهـت نمایـان بـودن زیبایی هـا و زینت های وی مـورد آزار و تجاوز 
مفسـدین قـرار می گیـرد. بنابراین … حجاب باعث محفوظ ماندن 
تـو و شـرافت و بزرگـواری تـو اسـت. آری دختـرم: ایـن گوشـه ای از 
فلسـفه حجـاب اسـت. اینجـا صـورت زن مسـیحی بـاز شـد، و بـا 
چهره ای درخشـان گفت: حاال به این قانون اسـالمی قانع شـدم و 
کنون وقت آن است که با کمال میل، به  به فلسفه آن پی بردم و ا
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دین اسـالم مشـّرف شـوم. آنگاه شـهادتین را با ضمیمه شهادت به 
والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ بر زبان اجرا کرد و مسلمان شد.2

کـه اسـالم  گفتگـوی دینـی زیبـا، بـرای مـا روشـن می سـازد  ایـن 
کـی زن را حفـظ نمایـد و بـه دنبـال آن  می خواهـد شـخصّیت و پا
از اجتمـاع حمایـت کنـد، از ایـن رو حجـاب را بـه عنـوان یـك شـرط 
اساسـی بـرای هـدف مزبـور الزم دانسـته اسـت. همچنیـن از ایـن 
گفتگـو روشـن می شـود کـه اغلـب بانوانـی کـه بی حجـاب هسـتند، 
از فلسـفه حکیمانـه حجـاب اّطـالع ندارنـد و بـه آثـار ُپـر منفعتـش 
توّجه ندارند و از مفاسـد بی حجابی غافلند. بنابراین واجب اسـت 
فلسـفه حجـاب بـرای بانـوان بیـان شـود، تـا آنـان بـا تمـام میـل، به 

این پوشش مقّدس و شرافتمند اسالمی پایبند شوند.
خالصه آنکه باید این جمله معروف و مشـهور شـهید مطهری؟ق؟ را 
آینه راه قرار داد: »کسی که زیبایی اندیشه دارد زیبایی ظاهر خود 

را به نمایش نمی گذارد.«

متنومحتوا
هـدف از انقـالب عاشـورا، احیـای ارزش هـای دینـی بـود و در سـایه 
آن، حجـاب و عفـاف زن مسـلمان نیـز جایـگاه خـود را یافـت و 
کبـری؟اهع؟ و دودمـان رسـالت، چـه بـا  امـام حسـین؟ع؟ و زینـب 
سخنانشـان، چـه بـا نحـوه عمـل خویـش، یـادآور ایـن گوهـر نـاب 
گشـتند. بـرای زنـان، زینـب کبـرا و بانوان عاشـورایی دیگـر، الگوی 
حجاب و عفاف هستند. اینان در عین مشارکت در حماسه عظیم 
و ادای رسـالت حّسـاس و خطیـر اجتماعـی، متانـت و عفـاف را هـم 
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مراعات کردند و سرمشق همگان شدند.
عصر عاشورا وقتی دشمن به خیمه ها حمله کرد و آن ها را به آتش 
کشید، حضرت زینب؟اهع؟ محضر امام سجاد آمدند و کسب تکلیف 
کردنـد. امـام بـه عمه اش زینب؟اهع؟ فرمودند، بگو بچه ها به میان 
کنده شـوند، در ضمن فرار قضیه ای برای  بیابان هـا فـرار کننـد و پرا
دختـر امـام حسـین؟ع؟ بـه نـام فاطمـه صغـرا؟اهع؟ اتفـاق می افتـد. 
عربـی از سـپاهیان یزیـد او را دنبـال می کنـد. آن عـرب بـا تـه نیـزه به 
پشـت دختـرک می زنـد و هنگامـی که بر زمیـن می افتد، او آن چنان 
گوشواره های دخترک را از گوشش بیرون می کشد که گوش هایش 
کـه بـه هـوش می آیـد، سـر خـود را در دامـن  پـاره می شـوند. آنـگاه 
عمـه اش زینـب؟اهع؟ می بینـد، در ایـن حـال اولیـن درخواسـتی کـه 
دارد این است: عمه جان آیا پارچه ای پیدا می شود تا با آن سرم را 

از چشم نامحرمان بپوشانم؟
دختر دل سوخته به عمه اش نگفت، سه روز است که آب نخورده 
و تشـنه اش اسـت، نگفت که گوش هایش درد می کند، نگفت که 
ق و تازیانـه زده انـد. نگفـت پـدرم کجاسـت. نگفت برادرم 

ّ
او را شـال

کجاسـت. نگفـت عمویـم کجاسـت ... فقـط وقتـی متوّجه شـد که 
چـادر بـه سـر نـدارد بـا گریـه التمـاس کـرد: عّمـه جـان! چـادر نـدارم! 
کـه خـود را بـا آن بپوشـانم؟! حضـرت زینـب  آیـا چـادری نـداری 
بـا چشـم های پـر از اشـک فرمـود: دختـرم؛ چیـزی بـرای مـا باقـی 

نگذاشته اند.3
پس از حادثه خونین عاشورا، و در زمان اسارت، زینب؟اهع؟ و دیگر 
زنـان خانـدان رسـالت را به گونـه ای وارد دمشـق کردند که به آن ها 
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هتک حرمت شد، به طوری که روپوش آن ها را غارت کردند.
کردنـد، حضـرت  کـه اسـیران را بـه مجلـس یزیـد وارد  هنگامـی 
بـر ضـد روش هـای  زینـب؟اهع؟ در همان جـا سـخنرانی شـدیدی 
ظالمانـه یزیـد و یزیدیـان نمـود، از جملـه بـر سـر یزیـد فریـاد زد و 
فرمـود: »آیـا ایـن عدالـت اسـت کـه زنـان و کنیـزان خـود را در پشـت 
پـرده بنشـانی، ولـی دختـران رسـول خـدا؟ص؟ را بـه صـورت اسـیر 
حرکـت دهـی، حریـم پوشـش زنـان مـا را بشـکنی و نقـاب از چهـره 

آن ها برداری.«
سـپس فرمـود: »سـوگند بـه خـدا جـز پوسـت خـودت را نکنـده ای و 
گوشـت خـودت را پاره پـاره نکـرده ای، حتمـًا تـو را در )قیامـت( نـزد 
گنـاه ریختـن خـون  گنـاه،  رسـول خـدا؟ص؟ ببرنـد، بـا بـار سـنگین 
اهل بیـت آن حضـرت، و هتـک حرمـت )حجـاب( آن هـا، آنـگاه 
حـق مـا از تـو گرفتـه خواهـد شـد، و در آنجـا عـزت مـا و ذّلـت خـود را 

خواهی دید.«4
این فراز بیانگر آن است که خاندان رسالت در مورد، قداست حریم 
حجـاب بسـیار حسـاس بودنـد، بـه طـوری کـه هتـک آن را در کنـار 
گناه بزرگ ریختن خونشـان، عنوان یک گناه بزرگ می شـمردند و 

با ذکر آن به سلطان ستمگر وقت، اعتراض می نمودند.
آری هم امام حسـین؟ع؟ نسـبت به حفظ حریم اهل بیت و حفظ 
آنـان از معـرض نامحرمـان از هیـچ تالش و حرکتـی فروگذاری نکرد 
کربـال و در طـول اسـارت، هیـچ گاه و  و هـم خـود آن بزرگـواران در 
هیـچ لحظـه از حفـظ حجـاب و عفـاف خـود غفلـت ننمودنـد. هـر 
یکـی از  ایـن صحنه هـا می توانـد بـرای جامعـه امـروز مـا درس آمـوز 
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باشـد. بنابرایـن خواهـرم! بـرادرم! از واقعـه کربـال، تنهـا درس گریه 
و عـزاداری نگیریـد. درس عفـت بگیریـد. درس حجـاب بگیریـد. 
معرفت خود را نسبت به کربال و عاشورا بیشتر کنید. امام من و شما 

هنوز هم تشنه لبیک است ...
دربـاره اهمیـت و جایـگاه حجـاب و سـیره اهل بیـت؟ع؟ در ایـن 
کاوی  فریضه، سخن بسیار است و از زوایای متعددی این قضیه وا
شـده؛ امـا نکتـه ای کـه می خواهیـم در ایـن جلسـه بـه آن بپردازیـم 
»تذکـر بـه حجـاب« اسـت، زیـرا حجاب یکـی از معروف هایی اسـت 
کـه متأسـفانه در جامعـه مـا کمرنـگ شـده و بیـش از دیگـر اعمـال، 
گفتـه نمانـد یکـی از اهـداف امـام  نیازمنـد امـر بـه آن وجـود دارد. نا
حسـین؟ع؟ از برپایـی انقـالب عاشـورا هـم »امربه معـروف و نهـی از 
منکـر« بـوده اسـت و کسـانی کـه می خواهنـد از آن حضـرت پیـروی 
کنند و از مکتب عاشـورا درس بگیرند، باید نسـبت به این معروف 

گاه باشند و در جهت احیای آن قیام کنند. نیز آ

امربهحجاب
اولیـن آمـر بـه حجـاب و ناهی از بدحجابی خداونـد رحمان و رحیم 

است: 
ُمْؤِمنيـَن ُيْدنيـَن 

ْ
 لْزواِجـَك َو َبناِتـَك َو ِنسـاِء ال

ْ
ـل

ُ
ِبـّىُ ق

َ
َهـا الّن ّيُ

َ
»يـا أ

ْيـَن َو كاَن 
َ
ـا ُيْؤذ

َ
ـَن ف

ْ
ْن ُيْعَرف

َ
ْدنـى  أ

َ
ِبيِبِهـّنَ ذِلـَك أ

َ
ْيِهـّنَ ِمـْن َجا

َ
َعل

5؛ اى پیامبـر! بـه همسـران و دخترانـت و زنـان  ً
 َرحيمـا

ً
ُفـورا

َ
اهَّلُل غ

مؤمنـان بگـو: جلبابهـا ]روسـری های بلنـد[ خـود را بـر خويـش 

فروافكننـد، ايـن كار بـراى اينكـه شـناخته شـوند و مـورد آزار قرار 
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كنون خطا و كوتاهى از آن ها سر زده  گر تا نگيرند بهتر است )و ا

توبه كنند( خداوند همواره آمرزنده رحيم است.«

اما از آنجا که این دنیا، دنیای سبب و اسباب است، خداوند متعال 
امـر فرمـوده بندگانـش یکدیگر را امر بـه حجاب و نهی از بدحجابی 
کننـد و اولیـن کسـی کـه ایـن وظیفـه خطیر بـر دوش اوسـت، پیامبر 

اسالم؟ص؟ می باشد.
شـاید بتـوان گفـت یکـی از اصلی تریـن فلسـفه های امـر بـه حجـاب 
و نهـی از بدحجابـی، ناشـی از خیرخواهـی و مهربانـی اسـت! و بایـد 
افراد از این منظر »امر به حجاب« را نگاه کنند: از آنجا که خداوند 
متعال )و به تبع آن مؤمنین!( دوست ندارند، انسان ها اهل گناه و 
معصیت شوند!. لذا فرد آمر تذکر می دهد و امر به حجاب می کند.

البته آمر به حجاب، جانشین خدا در روی زمین است و باید صفت 
رحمـان و رحیمـی خداونـد را در همـه شـئون زندگـی از جمله هنگام 
گر من امر  امـر بـه حجـاب و نهی از بدحجابی متبلور کند. بنابراین ا
و نهـی می کنـم، بـه دلیـل ایـن اسـت کـه بدحجابان را دوسـت دارم 
و دلـم بـرای آنـان می سـوزد! کـه مبـادا مـورد لعـن و نفریـن خـدا قـرار 

گیرند و دنیا و آخرت خود را خراب کنند.
زمانـی کـه ایـن تفکـر در جامعـه نهادینـه شـود، و آنـگاه کـه تک تک 
افـراد علت امـر بـه حجـاب و نهـی از بدحجابـی را بفهمنـد، ایـن 

فریضه، شیرین ترین تعامل اجتماعی می گردد.
در کشـور مـا عفـاف و حجـاب جـزء مباحـث مذهبـی، هویـت دینـی 
و انقالبـی جامعـه شـناخته می شـود. از طرفـی جنـگ نـرم دشـمن 
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بـه شـدت علیـه باورهـا، اعتقـادات و اندیشـه های اصیـل اسـالمی 
در جریـان اسـت کـه بـر اثـر ایـن تقابـل نابرابـر، عفـاف و حجـاب بـه 
معضلی تبدیل شده که دغدغه ای را برای دلسوزان و قشر عظیم 
فرهنگـی بـه وجـود آورده اسـت و بهتریـن راه مقابلـه بـا ایـن هجمه 
عظیم ضد فرهنگی و اعتقادی، ترویج امر به حجاب برتر و غیرت 

ورزی و نهی از بی عفتی و بی حجابی است. 
بنابراین آنچه که امروزه در باب حجابـ  به ویژه برای قشر متدین 
جامعـه مـا ـ ضـروری اسـت، امـر بـه حجـاب و نهـی از بدحجابـی 
اسـت. همـان چیـزی کـه یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای ابـی عبد 
اهلل الحسـین؟ع؟ بوده اسـت ولی متأسـفانه امروز این قضیه مورد 
غفلت واقع شده و برخی از متدینین و مذهبی ها و هیئتی ها بیشتر 
نسـبت بـه مسـئولین انتقـاد می کننـد و وقتـی نوبـت بـه خـود آن هـا 
می رسـد، آیـه یـأس می خواننـد و کاسـه چـه کنـم دسـت می گیرنـد! 
دنبـال کاری می گردنـد کـه راحـت باشـد و تأثیرگـذاری زیـاد داشـته 
باشـد. نهایت خالقیتشـان این اسـت که یک ُپسـت در شبکه های 
و  بلنـد می کننـد  آن سـر  از  بعـد  و خـالص.  اجتماعـی می گذارنـد 

می گویند کاری کردیم کارستان!
گر   در زمـان مـا، نمـود فرهنگـی جامعـه ایـران در حجـاب اسـت.ا
حجـاب و عفـاف جامعـه ما بیمار شـد، فرهنگ جامعه خواهد ُمرد، 
هـر چنـد هـزاران سـال ریشـه داشـته باشـد! و همیـن مطلـب بـرای 
اینکـه تصمیـم بگیریـم تـا امـر بـه حجـاب و تذکـر لسـانی را فراموش 

نکنیم کفایت می کند و مطمئن باشیم که مؤثر می باشد.
معاون اجرایی ستاد امربه معروف نمایشگاه کتاب تهران می گوید: 
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در نمایشـگاه کتاب امسـال )سال 93( 85% تذکرات لسانی عفاف 
گـر  و حجـاب تأثیرگـذار بـوده اسـت.6 ایـن آمـار نشـان می دهـد کـه ا
بـه بهانه هـای مختلـف، امـر بـه حجـاب را تـرک نکنیـم، آثـار آن را 
خواهیـم دیـد. البتـه در ایـن حرکـت عاشـورایی، ظرافـت در تبلیغ و 

بیان و اخالص در گفتار حرف اول را می زند.
مقـام معظـم رهبـری )مدظله العالـی( می فرمایـد: »روی مسـئله 
حجـاب »کار هنـری و کار زیبـای تبلیغـی« بایـد صـورت گیـرد تا این 
گـر  مسـئله در ذهـن جـای گیـرد  مـن فکـر می کنـم در وضـع کنونـی ا
کنـار میـل طبیعـی زن بـه حجـاب شایسـته، نوعـی »تبلیغـات  در 
صحیـح« کـه بتوانـد نقطه نظـر اسـالم را هـم تأمین کند ارائه شـود، 

زنان ما به حجاب اصیل اسالمی و شرعی رو خواهند آورد.«7
کسـتان( به دیـدار مقام  روزی خانـم بی نظیـر بوتـو )نخسـت وزیر پا
معظـم رهبـری )مدظله العالـی( می آینـد. خانـم بی نظیـر چـادری 
بـر سـر انداختـه بـود؛ امـا حجـاب کاملـی نداشـت. در همان جلسـه، 
حضـرت آقـا تذکر لسـانی بـه او داده و می فرماید: »دختـرم، تو فرزند 
اسـالم هسـتی، تـو فرزنـد امیرالمؤمنینـی، تـو فرزنـد اهل بیتـی، تـو 
فرزنـد قرآنـی، تـو مسـلمانی، تو شـیعه هسـتی. همین طور آقـا ادامه 
می دهنـد و کاری می کننـد کـه خانـم بی نظیـر بوتـو شـروع بـه گریـه 
و زاری می کنـد و بـا چشـمان اشـک بار، می گویـد: یـك خواهـش 
آقـا بالفاصلـه  کنیـد.  دارم و آن این کـه روز قیامـت مـرا شـفاعت 
می فرمایـد: شـفاعت مخصـوص محمـد و آل محمـد؟ص؟ اسـت. 
بهترین شـفاعت در این دنیا این اسـت که شـما مشـی و مرامتان را 
به اهل بیت هماهنگ کنید. از زی خودتان که مسـلمانید، دسـت 
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ج نشوید.«8 برندارید و از لباس دین خار
شـهدا و ایثارگـران هـم بـا تقدیـم خونشـان و رفتارشـان بارهـا امـر بـه 
حجاب کرده اند. می گفت: بیمارستان از مجروحین پرشده بود… 

حال یکی خیلی بد بود…
رگ هایـش پـاره شـده بـود و خونریزی شـدیدی داشـت. وقتی دکتر 
ایـن مجـروح را دیـد به مـن گفت، بیاورمش داخـل اتاق عمل. من 
آن زمان چادر به سر داشتم. دکتر اشاره کرد که چادرم را در بیاورم 

تا راحت تر بتوانم مجروح را جابه جا کنم …
مجروح که چند دقیقه ای بود به هوش آمده بود، به سختی گوشه 
چادرم را گرفت و بریده بریده و سخت گفت: من دارم می روم تا تو 

چادرت را در نیاوری. ما برای این چادر داریم می رویم ...
چادرم در مشتش بود که شهید شد.

می گویـد از آن بـه بعـد در بدتریـن و سـخت ترین شـرایط هـم چادرم 
را کنار نگذاشته ام.9

ارزشواهمیتامربهحجاب
بـه ثمـر نشسـتن هـر امـری متوقـف بـر نظـارت اسـت؛ چـه از درون و 
کندگی نمی توان  چـه از بیـرون. در جامعـه بـه دلیل گسـتردگی و پرا
کتفـا کـرد؛ زیـرا عـده ای نمی خواهنـد بـه حـق  بـه نظـارت از درون ا
خـود قانـع باشـند و بـه قوانیـن تـن دهند، از این رو نظـارت از بیرون 
بایسته و شایسته است. همچنین نمی توان این نظارت را وظیفه 
عـده ای خـاص دانسـت؛ بلکـه بایـد همگانـی باشـد و ایـن نظـارت 

همگانی همان »امربه معروف و نهی از منکر« است. 
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پیامبـر اسـالم؟ص؟ دربـاره کسـانی کـه بـه ایـن فریضـه دینـی عمـل 
می کننـد، می فرمایـد: »آیـا شـما را از کسـانی خبـر دهـم که نـه از انبیا 
و نـه از شـهدا هسـتند؛ ولـی مـردم بـه مقـام، مرتبـت و جایـگاه آنـان 
در پیـش خـدا کـه بـر منبرهایـی از نـور هسـتند، غبطـه می خورنـد؟ 
کسـانی هسـتند؟ فرمـود:  سـؤال شـد: ای رسـول خـدا! آنـان چـه 
آنـان کسـانی هسـتند کـه بنـدگان را محبـوب خدا و خـدا را محبوب 
بندگانش می گردانند. سـؤال شـد: معنای محبوب گردانیدن خدا 
نـزد بندگانـش معلـوم اسـت؛ امـا چگونـه بنـدگان خـدا را محبـوب 
خـدا می گرداننـد؟ حضـرت در جـواب فرمـود: به چیـزی که خداوند 
متعال دوسـت دارد، دعوت می کنند و از چیزی که خداوند متعال 
بـدش می آیـد، نهـی می نماینـد، پس هنگامی که بنـدگان خدا او را 
اطاعـت می کننـد، محبـوب خـدا می گردند و خداونـد متعال آنان را 

دوست می دارد.«10 

روشهایمطلوبدرامربهحجاب
در حدیـث می خوانیـم: »زیـاده روی در  گفتـار: مالیمـتدررفتـارو

مالمـت اشـخاص، آتـش لجاجـت آن ها را شـعله ور  می سـازد.«11. یا 
اینکه؛ »از سـرزنش و توبیخ زیاد بپرهیزید، زیرا گناهکار را در عمل 
ناپسـند خـود جسـور می کنـد و از طرفـی نصیحـت را ناچیـز و بی اثـر 
می سازد.«12  گاهی آثار جمالت و کلمات کوتاه بیش از بحث های 

طوالنی است و در ذهن بهتر می ماند. 
تذکـرغیرمسـتقیم:بهتـر اسـت فـرد تذکـر دهنـده، تذکـر خـود را  بـا 

متوجـه  او را  و  کنـد  بیـان  غیرمسـتقیم  گونـه ای  بـه  مخاطـب 
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بدحجابی اش کند.
منطقيبودنکالم:بسیاری از اوامر و نواهی بر اساس منطق و دلیل 

گـر مـا آن هـا را بـرای مـردم بیان کنیـم زودتر بـه نتیجه  هسـتند کـه ا
می رسیم از جمله: دلیل حجاب در امنیت قرار گرفتن زن است13 

مقابلـهنیكـو:آموزه هـای اسـالم در زمینـه مواجهـه بـا رفتـار ناپسـند و 

الفاظ رکیك آن ها، ناظر به اتخاذ بهترین رویه است و شاید یکی از 
دالیـل آن، ایجـاد تحـول در افراد خاطی باشـد. بر این اسـاس قرآن 

کریم می فرماید: 
»ادفع بالتي هي احسـن السـيئه؛ سـخن بد آن ها را به طريقي كه 

نيكوتر است دفع كن.«14

مثبتگرایـی:در امـر بـه حجـاب و تذکـر لسـانی، تنهـا نقطه ضعـف 

ح نکنیـد. از خوبی هـا نیـز بگوییـد. در قـرآن کریـم در نهـی  را مطـر
گفتـه اسـت و بعـد می فرمایـد:  از شـراب، اول از منافـع آن سـخن 

»ضررش از نفعش بیشتر است.«15 
بیـانآثـارخـوشحجابـی:یکـی از راه هـای مؤثـر در حجـاب، بیـان 

وعده های اولیای خداسـت. از آنجا که انسـان برای انجام هر کار 
معـروف یـا تـرك هـر کار منکـری نیـاز بـه انگیـزه دارد، ایـن وعده هـا 
می توانـد یکـی از بهتریـن انگیزه ها باشـد. وعیدهـا نیز در ترك منکر 
کـه از طاغوت هـا  کسـانی  نقـش مهمـی دارنـد. قـرآن می فرمایـد: 
گرفتـار  بـه قهـر و لعنـت خداونـد  پیـروی می کننـد، هـم در دنیـا 

می شوند و هم در آخرت.
گر شـما  حضـرت علـی؟ع؟ در خطبـه 24 نهج البالغـه می فرمایـد: »ا
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در راه خـدا باشـید و بـه وظیفـه الهـی خـود عمل کنیـد در دنیا هم به 
کامیابی نرسید ،من در قیامت ضامن رستگاری شما هستم.«

حفـظ آبـرو و حرمـت: در حدیـث می خوانیـم: »هـر کـس بـرادر دینی 
خـود را مخفیانـه موعظـه کنـد، او را آراسـته اسـت؛ ولـی هرکـس او را 

آشکار موعظه کند، شرمنده اش کرده است«16
تحریكعواطف:برای امر به حجاب، یکی از اهرم های بسیار قوی 

تحریك عواطف است 
شخصی به مادرش تندی کرد. روز بعد، امام صادق؟ع؟ او را دید 
و امـام بـه او فرمـود: »چـرا بـا مـادرت تنـدی کـردی؟ مگـر نمی دانـی 
شـکم مـادرت منـزل تو بـود ؟ دامان مادرت گهواره تو بود؟ پسـتان 
مـادرت غـذای تـو بـود؟ سـپس فرمـود: پـس بـا او خشـن نبـاش«17 

جمالت زیر نمونه ای عاطفی از امر به حجاب است:
خواهـرم! قـدر ایـن تکـه پارچـه مشـکی ات را بـدان ایـن تکـه پارچـه 
همه چیـزت اسـت! همـه ارزشـت یعنـی لبخنـد رضایـت بی بـی دو 
عالـم. یعنـی نـگاه نگـران و دل پـر آشـوب مهـدی صاحب الزمانت. 
این چادر یادگار در نیم سوخته است. این چادر یادگار کوچه های 
مدینـه اسـت. ایـن چـادر همانـی اسـت که ابـا عبداهلل بـرای احیای 
آن در جامعـه اسـالمی، بـه کربـال رفـت، ایـن چـادر همانـی اسـت کـه 
فاطمـه صغـرا بعـد از بـه هـوش آمدنـش، دنبالـش می گشـت، ایـن 
چـادر همانـی اسـت کـه زبنـب؟اهع؟ از یزیـد بـه خاطـر بی احترامی به 

آن شکایت کرد.
خود اهل رعایت حجاب باشد: زیرا در آن صورت کالم او اثر ندارد. 
فـردی خدمـت پیامبـر؟ص؟ رسـید تـا فرزنـد او را از خرمـا خـوردن منع 
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نمایـد. حضـرت فرمـود فـردا بیـا تـا تذکر دهم آن شـخص فـردا آمد و 
حضـرت بـه بچـه گفـت خرما نخور سـر این کار را پرسـیدند حضرت 

فرمود من دیروز خرما خورده بودم لذا او را منع نکردم.
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: 

ُمْؤِمـن11؛ انسـان مؤمـن آينـه تمـام نمـاي بـرادر 
ْ
ُمْؤِمـُن ِمـْرآُة ال

ْ
»ال

مؤمن خود است.« 

کـی چـون آینـه باشـد وهـم صفات  بنابرایـن بایـد هـم خـود از نظـر پا
آینه را داشته باشد تا بدی های دیگران را به آن ها منتقل نماید.

گریزوروضه
یزیـد فاجعـه کربـالء را بـا تبلیغـات فـراوان پیـروزی خوانـد و مـردم را 
برای تماشای پیروزیهایش دعوت کرد، اینک قافله اسراء نزدیک 
شـهر دمشـق رسـیده است. سه روز زنان و دختران اهل بیت؟ع؟ را 
پشـت دروازه نگه داشـتند تا شـهر آذین شـده و همه برای تماشـای 
کت آنان را ببینند. برخی با رفتار  اسیران آماده شوند و حقارت و هال
بی ادبانـه خـود دل اهـل حـرم را بـه درد می آوردنـد و قصـد تعـرض 
بـه پوشـش آن هـا داشـتند، امـا ایـن زنـان و دختـران اهل بیـت؟ع؟ 
هرکـدام بـه نوعـی اعتـراض خـود را از بی احترامی یزیدیـان به چادر 
و پوششـان اعـالن داشـتند و بـه نحـوی بـرای پوشـیده ماندن اهل 

حرم تالش کردند.
 ام کلثـوم نـزد شـمر آمـد و فرمـود: مـا را از راهـی ببـر کـه تماشـاچیاِن 
کمتری جمع شده اند و سرهای مطّهر شهیدانمان را از بین محمل 
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و کجاوه های ما جدا کن و آن ها را در جلو قافله حرکت بده تا توّجه 
مـردم بـه دیـدن آن هـا جلـب گردد و صـورت دختران پیامبـر از نگاه 

نامحرمان محفوظ بماند.
کلثـوم اینگونـه مسـؤلیت خویـش را ادا نمـود، ولـی بـه ایـن در  ام 

خواست توجهی نگردید.
نوبت به حضرت سکینه رسید. سکینه؟اهع؟ اندوه جانکاهش را با 
گریه اظهار کرد. وقتی یزید از او پرسـید: چرا گریه می کنی؟ فرمود: 
چگونه گریه نکند کسـی که روپوشـی ندارد تا با آن صورتش را از تو 
و نامحرمانـی کـه در مجلـس تـو حاضرند بپوشـاند؟ آری او می گرید 

که چرا روپوشی بر صورت ندارد.18

قسم به اشک سکینه، به شور کرب و بالیش
قسم به غربت او، قسم بر حجب و حیایش

کی او قسم به نام زهرا، چادر خا
آه، قسم به او که شد چنین شکسته پهلو

مرا نمانده طاقت، این غم شعله ور را
آه، چگونه حاشا کنم این خون جگر را

زمانه غریبی است، زمان غربت عشق
به شعله های عصیان، شکسته حرمت عشق
امـا رقیـه؟اهع؟ کجـا اعتـراض کـرد؟ همـان لحظـه ای کـه در خرابیـه 
شـام، سـر پـدر در بغـل گرفتـه بـا او درد دل می کـرد. پـدر جـان! بـه 
صورت هـای مـا سـیلی زدنـد؛ بابـا! گوشـم را کشـیدند و گوشـواره ام 

را بردند ... 
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ایجادانگیزه1
کنـار شـهر، شـاهد رفتـار خشـن و پرخاشـگرانه و  گاهـی در گوشـه و 
از طرفـی جسـورانه برخـی از زنـان نسـبت به شوهرانشـان هسـتیم. 
کـه در حضـور دیگـران، بی ادبانـه بـا شـوهران خـود سـخن  زنانـی 
می گوینـد و یـا جمـالت نامناسـب بـه کار می برنـد و یـا در جایـی کـه 
همسرانشـان حضـور ندارنـد، بنـای بدگویـی از شـوهران خـود را 

می گذارند!
در رصد میدانی این پدیده متوجه می شویم، بانوانی که این گونه 
کـه بـه لحـاظ  رفتارهـا از آنـان سـر می زنـد؛ عمدتـًا کسـانی هسـتند 

مذهبی مقید نبوده و وضعیت مناسبی ندارند.
این وضعیت سؤال زیر را به ذهن می آورد:

چرا چنین رفتارهایی بیشتر از خانم های غیرمذهبی و یا بی توجه به 
دیـن، سـر می زنـد؟ چرا برخی از خانم هایـی که حجاب خود را حفظ 
نمی کننـد در رفتـار، بـا حالت طلبکارانه و تحکمی حرف می زنند، در 

حالی که خانم های مذهبی به طور معمول، این گونه نیستند؟
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عـده ای در جـواب می گوینـد: چنیـن رفتـاری نتیجـه آن اسـت کـه 
سـطح فرهنـگ زنـی کـه تفکـر آزادی دارد، باالتـر از زنـی اسـت که در 
بنـد حجـاب اسـت. چنیـن زنانـی کـه تفکـری بـاز و آزاد دارنـد، هرگز 
بـه شوهرانشـان اجـازه نمی دهنـد تـا در حـق آنان ظلـم کنند و حتی 
بخواهد تسـلط بر آنان داشـته باشـند. عالوه بر آن، زنی که متعلق 
گـر بخواهد  بـه جامعـه باشـد و همپـای مـرد در جامعـه حضور یابد، ا
زندگـی آزاد و رو بـه رشـدی داشـته باشـد، ناچـار از ایـن اسـت کـه در 
برخورد با شوهر خود تمرین نماید تا بتواند حقوق خود را از جامعه 

بگیرد.
در مقابـل ایـن دیـدگاه، نـگاه دیگری وجـود دارد کـه می گوید: اینکه 
زنـان بـا حجـاب معمـواًل در ارتبـاط بـا همسـر خـود آرام ترنـد و از ایجاد 
تنـش در مسـیر زندگـی پرهیـز  می کننـد، بـه دلیـل آن اسـت که چنین 
زنانـی در زندگـی مراتـب »اطاعت پذیـری« را رعایـت نموده انـد. ایـن 
زنان در زندگی عبادی خود، هر روز پنج وعده خدا را اطاعت کرده و 
حتی در شـرایطی که ممکن اسـت، از نامحرم به دور باشـند، تمرین 
حجاب نموده اند. چنین زنانی با دین داری و حجابشان از کودکی 

روحیه اطاعت پذیری و صبر و شکیبایی را تمرین کرده اند.
 به راستی زنانی که از همان ابتدای سن تکلیف، سنگینی بار چادر 
را برای اطاعت از امر خدا و احترام به هنجار جامعه اسالمی رعایت 
می کنند و بانوانی که روزی پنج مرتبه نماز به جا آورده و یا سی روز 
در سـال را از خـوردن و آشـامیدن پرهیـز می کننـد، چنیـن افرادی در 
برخـورد بـا سـایر مردم همیشـه با صبـر و شـکیبایی و تواضع برخورد 
می نمایند، چه رسـد به شـوهری که بر اسـاس مبانی دینی و حکم 
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صریح الهی، اطاعت پذیری زن از او خواسته شده است.
اما زنی که در یک جامعه اسالمی و چه بسا در خانواده ای مسلمان، 
بـزرگ شـده و از همـان ابتـدا بـا تـرک حجابـش کـه دسـتور خداونـد 
کریـم اسـت، ناسـازگاری خـود را بـه اوج  رسـانده و علیـه هنجـار 
جامعـه فعالیـت می کنـد و در مراتـب بدتـر نمـاز و سـایر احـکام را بـه 
جـا نمـی آورد، روحیـه اطاعت پذیری را در خود خفه نموده و چنان 
جسـارتی پیـدا می کنـد کـه در مقابـل هـر حرفـی کـه خـالف سـلیقه و 
کـه بـه گذشـت و صبـوری،  پسـندش باشـد، می ایسـتد. آری زنـی 
عادت نکند، همواره با همسر و با سایر افراد جامعه سر ناسازگاری 
دارد و ایـن می توانـد یکـی از دالیـل مهـم افزایـش آمـار طـالق و نیـز 

سایر ناهنجاری های جامعه باشد و باید گفت:

کسی که اطاعت از خدا نکند
 اطاعت از خلق که جای خود دارد

متنومحتوا
والیت پذیـری یکـی از نشـانه های افـراد بـا ایمـان و رمـز سـعادت 
دنیوی و اخروی انسان است. والیت پذیری مراتب متعددی دارد 

که در ذیل به برخی از آن ها اشاره می شود:

مراتبوالیتپذیری
۱. والیت پذیری از خداوند متعال

پذیرش والیت الهی یعنی اطاعت محض از خدا و انجام دستورات 
دینـی او. چنیـن عملـی انسـان را در دژ محکـم الهـی وارد می سـازد 
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و ایـن بهتریـن پناهـگاه در برابـر دشـمن همیشـگی یعنـی شـیطان 
رجیم و احزاب اوست.

گر بنا باشد کربال و جریان عاشورا را در یک کلمه جمع کنیم، شاید  ا
کلمـه ای بهتـر و جامع تـر از بندگـی نباشـد و بندگـی مهم تریـن مرتبه 

اطاعت از خداوند است.

۲. والیت پذیری از پیامبر؟ص؟
پیامبـر؟ص؟ انسـان کاملـی اسـت کـه بـه اذن خداونـد از مجموعـه 
هسـتی برانگیختـه شـد تـا آنچـه در ذات خویـش دارد بـه ظهـور 
برسـاند؛ بنابرایـن اطاعـت از پیامبـر؟ص؟ بـه عنـوان فرسـتاده الهـی 
همان اطاعت از خداوند است2 و از آنجا که پیامبر؟ص؟ بر مسلمین 
والیـت دارد و بـر همیـن اسـاس رهبـری جامعـه را بـر عهـده گرفتـه، 
سـرپیچی از دسـتورات ایشـان، سـبب باطـل شـدن اعمـال فـرد 

می گردد، خداوند در این باره می فرماید: 
ـوا 

ُ
 َو ل ُتْبِطل

َ
ُسـول طيُعـوا الّرَ

َ
طيُعـوا اهَّلَل َو أ

َ
ذيـَن آَمُنـوا أ

َّ
َهـا ال ّيُ

َ
»يـا أ

م3؛ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را 
ُ

ك
َ
ْعمال

َ
أ

و اطاعت كنيد رسول )خدا( را و اعمال خود را باطل نسازيد.«

3. والیت پذیری از اهل بیت؟ع؟
خداوند در قرآن کریم می فرماید: 

ـاَة  ذيـَن ُيقيُمـوَن الّصَ
َّ
ذيـَن آَمُنـوا ال

َّ
ُه َو ال

ُ
ـُم اهَّلُل َو َرُسـول

ُ
ك مـا َوِلّيُ

َ
»ِإّن

ِكُعـوَن4؛ سرپرسـت و ولـّى شـما، تنهـا  كاَة َو ُهـْم را َو ُيْؤُتـوَن الـّزَ

خداسـت و پیامبـر او و آن هـا كـه ايمـان آورده انـد همان هـا كـه 

نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع، زكات مى دهند.«
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بنا بر تفاسیر شیعه و سنی، این آیه کریمه درباره امام علی؟ع؟ آن 
ع زکات دادند، نازل شده است.5 هنگام که در نماز در حال رکو

همچنیـن خداونـد حکیـم در آیـه 59 سـوره نسـاء، بعـد از درخواسـت 
کید نموده است؛  اطاعت از خود و بر اطاعت از پیامبر »اولی االمر« تأ
و در ایـن آیـه اطاعـت از اولـی االمـر به منزله اطاعت از رسـول خدا؟ص؟ 
معرفی شده، بدون اینکه قید و یا شرطی برای اطاعت از آن ها در آیه 

ذکر شده باشد و به عصمت آن ها شهادت داده شده است.6
رسول خدا؟ص؟ می فرماید: 

ِقَياَمـِة ِبَعَمـِل 
ْ
 َجـاَء َيـْوَم ال

ً
ّنَ َعْبـدا

َ
ـْو أ

َ
ـٍد ِبَيـِدِه ل ـِذي َنْفـُس ُمَحّمَ

َّ
»َو ال

ْهِل 
َ
َيِة أ

َ
َيِتي َو َول

َ
َقاُه ِبَول

ْ
ى َيل

َ
ِلَك  ِمْنُه َحّت

َ
  اهَّلُل  ذ

َ
ِبل

َ
 َما ق

ً
َسْبِعيَن  َنِبّيا

َبْيِتـي7؛ قسـم بـه آن كـس كـه جان محمد؟ص؟ در دسـت اوسـت، 

گر بنده ای در روز قيامت عمل هفتاد پیغمبر را بياورد خداوند  ا

از او نپذيرد تا خدا را به وليت من و اهل بيتم؟ع؟ ديدار كند.«

مسـئله اطاعت از ولی تنها در حضرت علی؟ع؟ خالصه نمی شـود. 
طبـق تفاسـیر مختلـف شـیعه و برخـی سـنی، اولـی االمـر، امامـان 
معصـوم؟ع؟ و در غیبـت امـام زمـان؟جع؟ نایب برحـق او، والیت 
فقیـه و در مراتـب پایین تـر اطاعـت از مـرد بـه عنـوان همسـر و پـدر 
می باشـند کـه اطاعـت از آنـان در مسـیر اطاعـت از خدا و رسـول؟ص؟ 

واجب است.8

زینب کبرا؟اهع؟ و دفاع از والیت

حضرت زینب؟اهع؟، بزرگ آموزگار مکتبی است که زن را با پذیرش 
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والیـت الهـی و اهل بیـت؟ع؟ معرفـی می کنـد. زینـب؟اهع؟ به خوبی 
می دانست که پس از سیدالشهدا؟ع؟، بار سنگین والیت و امامت 
بر دوش حضرت سجاد؟ع؟ افتاده است. پس او باید زنده بماند تا 
زمیـن از حجـت خالی نشـود؛ بنابراین، مسـئولیت حفاظت از جان 
امـام سـجاد؟ع؟ را بـر دوش خـود احسـاس می کـرد. ایشـان در چند 

جا توانست از عهده این مسئولیت خطیر برآید:
کـه شـمر  اول، هنـگام حملـه لشـکر عمـر سـعد بـه خیمه هـا، آنجـا 
خواسـت امـام سـجاد؟ع؟ را بـه شـهادت برسـاند، فرمـود: »بـه خـدا 

سوگند، نمی گذارم او را بکشید، مگر اینکه اول مرا بکشید.«
دوم، هنگام عبور اسیران از قتلگاه. هنگامی که امام سجاد؟ع؟، 
اجسـاد شـهدای کربـال را دیـد، کـم مانـده بـود که از شـدت غم، روح 
از بـدن نازنینـش جـدا شـود. در ایـن حـال، زینـب؟اهع؟ بـا یـادآوری 

اهداف نهضت عاشورا، وی را دلداری داد تا از آنجا گذشتند.
سـوم، در کاخ ابـن زیـاد، آنجـا کـه آن ملعـون دسـتور داد تـا گـردن 
امـام سـجاد؟ع؟ را بزننـد در ایـن هنـگام عقیلـه بنی هاشـم، خـود را 
سـپر آن حضـرت کـرده و ابـن زیـاد ملعون را از تصمیـم وقیحانه اش 

بازداشت.

والیت پذیری دیگر بانوان کربال

بـر اسـاس نقل هـای تاریخـی هنگامـی کـه وهـب بـه میـدان رفـت و 
با دشـمن جنگید و به فیض شـهادت رسـید. همسـرش بر بالین او 
نشسـت. پیکر به خون نشسـته او را نزد عمر سـعد بردند و سـر از تن 
او جدا کردند. همسر او بار دیگر خود را نزد پیکر مطهر شهید رساند 
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و سـر بـر سـینه او نهـاده، گریسـت. در ایـن هنـگام، دشـمن بـا عمود 
آهنیـن بـر فـرق ایـن نوعـروس زد و او را بـه وصـال محبـوب واقعی و 

فوز شهادت نائل کرد.
از سـوی دیگر، دشـمنان سـر وهب را برای شـکنجه مادر، به سـوی 
کردنـد. ایـن مـادر صبـور و ایثارگـر، سـر  آن پیـرزن شـجاع پرتـاب 
جوانـش را بوسـید و گفـت: »سـپاس خداونـدی را کـه با شـهادت تو 
در رکاب امـام حسـین؟ع؟ مـرا رو سـپید کـرد«. سـپس سـر وهـب را 
بـه سـوی دشـمن پرتـاب کـرد و گفـت: »آن سـر را کـه بـرای دوسـت 
داده ایـم، باز نمی سـتانیم.« ایـن حرکـت نشـان دهنده صفـات بارز 
فـراوان اسـت؛ شـجاعت، صبـر، اخـالص، شـهامت، بزرگ منشـی، 
متانت و ... ولی مهم تر از همه منشـأ این حرکت اسـت و آن والیت 

الهی و والیت اهل بیت؟ع؟ در زندگی است.
آنـگاه ایـن مـادر دلیـر، سـتون خیمـه را برداشـت و بـه دشـمن حملـه 
کـت رسـاند. امـام؟ع؟ او را  کـرد و دو نفـر از سـپاه سـیاه سـعد را بـه هال
بـه خیمـه برگردانـد و بـرای او دعـا کـرد و مژده بهشـت داد. ام وهب 
بـا شـادی تمـام از امـر امـام خویـش اطاعـت کـرد و هنـگام بازگشـت 

گفت: »خدایا! امید بهشت را از من مگیر.«9
نکتـه قابـل توجـه ایـن اسـت کـه حملـه بـه سـوی دشـمن، بـا عمود 
خیمـه در مـورد مـادر عبـداهلل بـن عمـر نیـز نقـل شـده اسـت و به نقل 
تاریـخ، حضـرت اباعبـداهلل؟ع؟ او را به سـوی خیمه اش بازگرداند. 
همچنیـن در مـورد مـادر عمـرو بـن جنـاده10 نیز گفته شـده اسـت که 
همچـون ام وهـب، سـر فرزنـد شـهیدش را گرفتـه و بـه وسـیله آن، 
کت رسـاند و سـپس شمشـیری  یکی از سـپاهیان عمر سـعد را به هال
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گرفـت و بـا رجزخوانـی بـه میـدان رفـت، امـا امـام حسـین؟ع؟ بـا امر 
والیی خویش او را به خیمه ها بازگرداند.11

۴. اطاعت و والیت پذیری از شوهر
بـر اسـاس آموزه هـای دیـن، مـرد در خانـواده بـر همسـر و فرزندانش 
کـه در آیـه  والیـت دارد. البتـه والیـت و قوامیـت مـردان بـر زنـان 
سـاء« بـدان اشـاره شـده  اُمـوَن َعَلـی الّنِ جـاُل َقّوَ 34 سـوره بقـره، »الّرِ
اسـت، بـه معنـای سـلطه، زورگویـی و اجحـاف مـردان نسـبت بـه 
زنان نیسـت، بلکه همان گونه که لغت شناسـان و بیشـتر مفسـران 
گفته اند، واژه »قوام« به معنای سرپرستی، کارپردازی و نگهبانی 

است.
امـام باقـر؟ع؟ فرمـود: »زنـی نـزد پیامبـر؟ص؟ آمد و گفت: اى رسـول 

خدا! حق شوهر بر زن چیست؟
پیامبـر؟ص؟ در پاسـخ فرمودنـد: اینکـه از شـوهر فرمـان بـرد و از وى 
نافرمانی نکند و از خانه شـوهر چیزى جز با اجازه او صدقه ندهد و 

روزه مستحبی جز با اجازه شوهر نگیرد و ....«12
از آنجـا کـه خانـواده یـک واحـد کوچـک اجتماعـی اسـت، طبیعـی 
اسـت کـه ماننـد یـک اجتمـاع بـزرگ رهبـری و سرپرسـتی واحدی را 
بطلبـد و در حقیقـت مـرد بـرای زن و خانـواده خـود حکـم تکیه گاه و 
مأمـن و رفـع کننـده نگرانی ها را دارد و به لحاظ خصوصیاتی که در 
مـردان وجـود دارد، نظیـر؛ غلبـه قـدرت تفکـر مـرد بر نیـروی عاطفه 
و احساسـات او، داشـتن بنیـه و نیـروی جسـمی بیشـتر در جهـت 
دفـاع از حریـم خانـواده، تعهـد مالـی در برابـر زن و فرزنـدان نسـبت 
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بـه پرداخـت هزینه هـای زندگـی، از ایـن رو، مسـئولیت سرپرسـتی 
خانـواده بـه عهـده مرد گذاشـته شـده و زن و فرزنـدان باید از مرد به 
عنوان والیتی که بر خانواده دارد، اطاعت نماید؛ مگر اینکه امر به 
کار منافـی بـا فرمـان الهـی نمایـد کـه در ایـن صـورت اطاعـت واجب 

نیست، چه بسا ممکن است حرام هم باشد.
پیامبر اسالم؟ص؟ می فرماید: 

 َزْوِجَها13؛ زن تا 
َ

َي َحّق ى ُتَؤّدِ
َ
 َحّت

َّ
ُة َحَق  اهَّلِل  َعّزَ َو َجل

َ
َمْرأ

ْ
ي  ال  ُتَؤّدِ

َ
»ل

حق شوهر را ادا نكند، حق خداوند را ادا نكرده است.«

و  شـوهر  و  اسـت  اهلل  از  اطاعـت  مصـداق  شـوهر  از  زن  اطاعـت 
اطاعـت از او، در ایـن میـان موضوعیـت نـدارد؛ بلکـه اطاعـت از 
خداسـت کـه موضوعیـت دارد. البتـه ممکـن اسـت انجـام وظیفـه 
)اطاعت پذیری( مستلزم پذیرش رنج و زحمت باشد؛ اما این رنج 
و زحمت به دارویی می ماند که خوشـمزه و خوشـایند نیسـت، ولی 
شفابخش می باشد و انسان عاقل آن را با عالقه و رغبت می خورد 

و می آشامد.14
بـرای طـی مسـیر بندگـی، راهـی جـز اطاعـت وجـود نـدارد. از ایـن رو 
حضرت علی؟ع؟ می فرماید: »وای بر زنی که شـوهرش را ناراحت 

کند و خوشا به حال زنی که شوهرش از او راضی باشد.«15
امـام صـادق؟ع؟ فرمـود: »در عهـد رسـول خـدا؟ص؟  مـردى از انصـار 
کیـدًا سـفارش کـرد  بـراى کارى بـه مسـافرت رفـت و بـه همسـرش ا
ج نشـود. در ایـن بیـن، پـدر آن زن  کـه تـا بازگشـت وى از خانـه خـار
کسـی را نـزد پیامبـر؟ص؟ فرسـتاد تـا بـه حضـرت  مریـض شـد و زن 
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بگوید: همسـر من به سـفر رفته اسـت و از من خواسـته تا بازگشت او 
کنـون پدرم بیمار شـده، آیا اجـازه می دهید  از خانـه بیـرون نیایـم و ا

تا از او عیادت کنم؟
رسـول خـدا؟ص؟  در پاسـخ فرمودنـد: خیـر، در خانـه ات بمـان و از 

شوهرت اطاعت کن.
بعـد از آن، حـال پـدرش بدتـر شـد و زن بـراى بـار دوم کسـی را نـزد 
پیامبـر؟ص؟ فرسـتاد و از او اجـازه عیـادت از پـدر را خواسـت. آن 
حضـرت پاسـخ داد: در خانـه ات بمـان و از شـوهرت پیـروى کـن. تا 
اینکـه پـدرش از دنیـا رفـت و بـراى بـار سـوم کسـی را نـزد پیامبر؟ص؟  
کنون که پدرم فوت نموده، به من اجازه می دهید  فرستاد و گفت: ا
تـا بـر او نمـاز گـزارم؟ پیامبـر؟ص؟  پاسـخ داد: نه، در خانـه ات بمان و 
از شوهرت پیروى کن. پس از به خاك سپارى آن مرد، پیامبر؟ص؟ 
کسی را نزد آن زن فرستاد و به او بشارت داد: به راستی خداوند، به 

دلیل اطاعت از شوهر، گناهان تو و پدرت را بخشید.«16

گریزوروضه
کـه حضـرت ابراهیـم؟ع؟ خواسـت اسـماعیل را بـرای  هنگامـی 
قربانـی بـه همـراه خـود ببـرد، بـه مـادر او  هاجـر، فرمـود: فرزنـدت را 

زینت کن که او را به میهمانی دوست برم.
پـس از آنکـه او را بـرد و بـا خطـاب »َو َفَدْینـاُه ِبِذْبـٍح َعظیـم17؛ او را 
بـه ذبحـی بـزرگ بـاز خریدیـم« او را از ذبـح شـدن نگهـداری نمـود، 
اسماعیل را به نزد مادرش بر گردانید. هنگامی که هاجر چشمش 
بـه گلـوی فرزنـد کـه از اثر کارد قرمز شـده بود افتـاد، بی اختیار غش 
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کرد و بر زمین افتاد.18
و بنـا بـر روایتـی، بیـش از سـه روز زنـده نمانـد، بـا اینکـه اسـماعیلش 

هنوز سالم و زنده بود.19
اما تفاوت از کجا تا به کجاست.

حضرت زینب؟اهع؟ لباس نو بر تن عون و محمد کرد به چشمانشان 
سرمه کشید و خدمت برادر رسید:

اال ای آسمان عشق بنگر اختر خود را
گردان اصغر کن دو طفل خواهر خود را بال

بیا و بر مگردان این کفن پوشان زینب را
که نزد فاطمه باال بگیرد او سر خود را

هـر طـوری بـود ابـی عبـداهلل؟ع؟ را راضـی کـرد. بـه میـدان رفتنـد و 
کردنـد تـا اینکـه بـه شـهادت رسـیدند؛ امـا نکتـه  جنـگ نمایانـی 
جان سـوز این ماجرا  آن اسـت که وقتی ابی عبداهلل؟ع؟ بدن های 
نازنیـن فرزنـدان زینـب کبـرا؟اهع؟ را بـه سـمت خیمه هـا آورد، هرچه 
کبـرا بـه اسـتقبال نیامـد. آه خـدا! بی بـی در  انتظـار کشـید، زینـب 
خیمه زانوهایش را بغل گرفته بود و فقط می گفت: خدایا! حسینم 

را کمك کن، بچه های من فدای یك تار موی حسین. 
لـذا وقتـی بـه مدینه برگشـت، عبداهلل سـؤال کرد: زینب! شـنیده ام 
بیـرون  خیمـه  از  رسـیدند،  شـهادت  بـه  بچه هایـم  تـا  دو  وقتـی 
نیامدی، چرا؟ گفت: عبداهلل! هدیه من خیلی نا قابل بود، چیزی 
نبـود در محضـر حسـین. بعضی هـا هـم می گوینـد: گفـت: عبداهلل! 
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ترسـیدم، چشـمم بـه چشـم بـرادرم بیفتـد و او خجالـت بکشـد! امـا 
درسـتش این اسـت؛ یعنی من خجالت زده حسـینم، ای  کاش صد 

تا پسر داشتم یکجا همه را قربان حسین می کردم.
اما بی بی زینب؟اهع؟ دو جا از خیمه ها بیرون آمد و خود را روی بدن 
کبـر روی زمیـن  دو شـهید انداخـت، یک مرتبـه آنجـا بـود کـه علی ا

افتاد، سراسیمه از خیمه ها بیرون دوید و فریاد می کشید: 
ـْت  َبّ

َ
ك

َ
أ

َ
ـاه؛  اي پسـر بـرادرم« »َو َجـاَءْت ف َخَيّ

ُ
»واَحِبيبـاه، َياْبـَن أ

كبـر  على ا پیكـر  روى  را  خـود  و  بـا عجلـه  آمـد  پـس  ْيـِه20؛ 
َ
َعل

انداخت.«

مرتبـه دوم آنجـا بـود کـه از خیمـه بیـرون آمـد و خـود را روی بـدن 
پاره پاره حسینش انداخت. راوی می گوید: 

ُحَسْيَن ع َو ُتَناِدي 
ْ
ْيَنَب  ِبْنَت  َعِلٍي  ؟ع؟  َتْنُدُب ال ْنَسى  َز

َ
 أ

َ
َو اهَّلِل  ل

َ
»ف

 
ُ

ة
َ
ِئك

َ
ْيَك َما

َ
ـى َعل

َّ
َداْه َصل ِئيـٍب َيـا ُمَحّمَ

َ
ـٍب ك

ْ
ل

َ
يـٍن َو ق ِبَصـْوٍت َحِز

وُب 
ُ
ْعَضاء ... َمْسـل

َ ْ
ُع ال َماِء ُمَقّطَ  ِبالّدِ

ٌ
ل ُحَسـْيُن ُمَرّمَ

ْ
ا ال

َ
ـَماِء َهذ الّسَ

زينـب دختـر علـى؟ع؟  بـه خـدا  َداء21؛ سـوگند  الـّرِ َو  ِعَماَمـِة 
ْ
ال

بـراى حسـين؟ع؟  بـا آهـى جانـكاه  كـه  را فرامـوش نمى كنـم 

مى گريسـت و بـا صـداى اندوهبـار، و قلبـى پـر درد صـدا مـى زد: 

فريـاد اى محمـد! دخترانـت را اسـير كرده انـد، فرزندانت كشـته 

شـده اند و بـاد صبـا بـر بدنشـان مـى وزد، ايـن حسـين توسـت كـه 

سـرش را از پشـت گردنش جدا نموده اند، ... عمامه و لباسـش 

را به يغما برده اند.«
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این کشته فتاده به هامون حسین توست 
وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین توست22
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ایجادانگیزه1
ام سـلیم همسـر ابوطلحـه انصـاری یکـی از زنـان جلیلـه هاشـمیه 
اسـت. هنگامـی کـه ابوطلحـه از او خواسـتگاری می کنـد می گویـد: 
تـو مـرد شایسـته ای هسـتی، امـا چـه کنـم کـه تـو کافـری و مـن زنـی 
گـر اسـالم بیـاوری، مهریـه مـن همـان اسـالم آوردنـت  مسـلمانم، ا

باشد.
ابوطلحه بعد از قبول اسالم، از اصحاب بزرگ پیامبر اسالم؟ص؟ به 
شمار می رفت. او در جنگ احد، پیش روی پیامبر؟ص؟ تیراندازی 
می کـرد؛ آن حضـرت بـر روی پنجـه پـا بلنـد می شـد تـا هدف تیـر او را 

مشاهده کند.
ابوطلحـه در ایـن جنـگ سـینه خـود را جلـو سـینه پیامبـر؟ص؟ نـگاه 
داشـته و عرض کرد: سـینه من سـپر جان مقدس شـما باشد، پیش 

از آنکه تیر به شمار برسد، مایلم سینه مرا بشکافد.
ابوطلحـه پسـری داشـت کـه بسـیار مورد عالقـه او و همسـرش بود، 
کـرد مـرگ  کـه احسـاس  اتفاقـًا پسـر مریـض شـد و مـادرش همیـن 
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فرزنـدش نزدیـک اسـت، ابوطلحـه را خدمـت پیامبـر اسـالم؟ص؟ 
فرستاد )تا برای شفای فرزندشان دعا کند(.

امـا قبـل از آنکـه ابوطلحـه بـه نـزد پیامبـر؟ص؟ برسـد، بچـه از دنیـا 
رفـت. ام سـلیم او را در پارچـه ای پیچیـد و کنـار اتـاق گذاشـت. او 
کـرد و خویـش را بـرای پذیرائـی از  سـپس غـذای مطبوعـی آمـاده 

شوهرش آراست.
کـه ابوطلحـه بـه منـزل بازگشـت، حـال فرزنـد خـود را  هنگامـی 
پرسـید، ام سـلیم در جـواب گفـت: خوابیـده اسـت. پرسـید: غذائی 
آماده است؟ گفت: آری، غذا را آورد و با هم صرف کردند. ام سلیم 
پـس از آنکـه متوجـه شـد همسـرش در آرامـش خاصـی قـرار دارد، 
گفـت: چنـدی پیـش امانتـی از شـخصی نزد من بـود، آن را امروز به 

ع که نگران نیستی؟ صاحبش برگرداندم، از این موضو
ابوطلحـه گفـت: چـرا نگـران باشـم! وظیفـه تـو همیـن بوده اسـت. 
آنـگاه ام سـلیم گفـت: پـس در این صورت به تـو می گویم، فرزندت 
امانتـی بـود، از خداونـد در دسـت تـو، امـروز خداونـد ایـن امانـت را 

پس گرفت.
ابوطلحـه بـدون هیـچ تغییـر حالـی گفت: من به شـکیبایی از تو که 
مادر او بودی، سـزاوارترم. سـپس ابوطلحه دو رکعت نماز خواند و 
بعد از آن به خدمت پیامبر؟ص؟ رسید و فوت فرزند و عمل ام سلیم 

را به عرض آن جناب رسانید.
کـرم؟ص؟ فرمـود: »شـکر می کنـم خداونـدی را کـه در میـان  پیامبـر ا
امت من نیز زنی همانند زن صابره بنی اسرائیل قرار داده است.«2
این جریان حکایت از الگوی صبر و استقامت بودن ام سلیم برای 
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مـردان و زنـان می باشـد؛ زیـرا کـه او بـدون هیچ گونـه اعتراضـی در 
برابـر اراده خداونـد سـر تسـلیم فـرود  آورده و بـا حرکتـی زینبـی؟اهع؟، 

همسرش را نیز به صبر و پایداری دعوت می کند.

متنومحتوا
صبـر و بردبـاری در قـرآن کریـم بـه عنـوان یکـی از برتریـن فضایـل 
انسـانی معرفـی و از دارنـدگان ایـن خصلـت بـه بزرگـی تکریـم شـده 
اسـت. در حـدود هفتـاد آیـه، از صبـر سـخن بـه میـان آمـده و صبـر و 
اسـتقامت، کلید سـعادت و عامل رسـتگاری انسـان و مانع شقاوت 
ع بشـر شـمرده شـده اسـت. در سـایه صبـر و شـکیبایی مشـکالت  نـو
شـده،  برطـرف  انسـان  زندگـی  معنـوی  دشـواری های  و  مـادی 

سختی ها به آسانی مبدل می گردد: 
ُعْسِر ُيْسرا3؛ به يقين با )هر( سختى 

ْ
، ِإّنَ َمَع ال

ً
ُعْسِر ُيْسرا

ْ
ِإَن  َمَع  ال

َ
»ف

 با )هر( سختى آسانى است.«
ً
ما

ّ
آسانى است! )آرى( مسل

پیامبر اسالم؟ص؟ می فرماید: 
اَعـِة َو َصْبـٌر  ـى الّطَ

َ
ُمِصيَبـِة َو َصْبـٌر َعل

ْ
 َصْبـٌر ِعْنـَد ال

ٌ
ـة

َ
ث

َ
ا

َ
ْبـُر ث »الّصَ

َمْعِصَيـِة4؛ صبـر و شـكيبايی سـه دسـته اند: صبـر در برابـر 
ْ
َعـِن ال

مصيبت و مشكات، صبر در برابر اطاعت و فرمان بری، صبر 

در برابر ترك گناه و معصيت.«

کـه در راه  صبـر بـر اطاعـت: یعنـی شـکیبایی در برابـر مشـکالتی 
اطاعـت خـدا و پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟ع؟ وجـود دارد. یعنـی پذیـرش 
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سـختی انجـام فرمـان خـدا مانند صبر در انجام نمـاز، روزه، جهاد و 
همچنین ادای خمس و زکات و ...

صبـر بـر معصیـت: یعنـی ایسـتادگی در برابـر انگیزه هـاى نیرومنـد 
و محـرک گنـاه. همچنیـن ایسـتادگی در برابـر شـعله هاى سـرکش 
گـر چنیـن  شـهوات و هیجان هـای برخاسـته از هـوا و هـوس؛ و ا
کـی و  نباشـد، طوفـان شـهوات و هوس هـا تمـام ایمـان و تقـوا و پا

صدق و صفای انسان را از بین می برد.
گوار و عدم  صبر بر مصیبت: یعنی پایدارى در برابر حوادث تلخ و نا
ع. صبـر بـر مصیبـت آن اسـت کـه  ع وفـز برخـورد انفعالـی و تـرک جز
کی، همانند از دست  انسان در طول زندگی، در برابر حوادث دردنا
دادن عزیـزان، خسـارت های عظیـم مالـی، بـه خطر افتـادن آبرو و 
حیثیت اجتماعی، گرفتارى در چنگال بیماری های صعب العالج 
و افتادن در دام دوسـتان ناباب و شـرکاى خائن و حکومت ظالم و 

گاه همسران فاسد و... صبر و شکیبایی را از دست ندهد.5
برخـی از زنـان نمونـه ای در جریـان کربـال وجـود داشـتند کـه الگوی 
کامـل صبـر در مصیبـت می باشـند. ایـن زنـان بـا صبـر و شـکیبایی 
خویـش در برابـر حـوادث و مصیبت هـای کربـال، مردانـه ایسـتادگی 

ک بمالند. کردند و توانستند زانوی یزیدیان را به خا
آنـان از یک سـو بـا تربیـت انقالبـی فرزنـدان خـود و از سـوی دیگـر بـا 
کربـال  تشـویق و ترغیـب همسـران خـود، نـه تنهـا از قافله سـاالری 
عقـب نماندنـد، بلکـه خـود جزئـی از واقعـه بودند تا دیگـران از آنان 

درس بگیرند.
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کربـال و میـدان مبـارزه حضـور مسـتقیم  عـده ای از ایـن زنـان، در 
داشـتند کـه صبـر آنـان قابل چشم پوشـی نیسـت و آنان ایـن روحیه 
ایسـتادگی خود را حتی هنگام عبور از کربال و زمان اسـارت و حضور 
کاخ یزیـد و دیـدن صحنه هـای بی احترامـی شـامیان و ... بـه  در 

تصویر کشیده اند.
در صحنه کارزار کربال، بردباری و ایثار زنان و مادران شهدا از جمله 
مسـائل شـگفت انگیز واقعـه کربالسـت. آنان بـه رهبری زینب؟اهع؟ 
از عزیزتریـن سـرمایه های عمـر خـود، در راه عقیـده و اندیشـه های 
غلتیـدن  خـون  در  بـرادران،  مـرگ  گذشـتند.  خویـش  متعالـی 
شوهران و حتی شهادت فرزندان نتوانست، گام های ایشان را در 

راه هدفشان متزلزل سازد.
بعضـی از آنـان، در نهایـت ادب و اخـالص، حتی بـرای گرفتن پیکر 
ک شهدایشـان از خیمه ها بیرون نمی آمدند و احساسـات خود را  پا
مخفـی کـرده و صـدا بـه گریـه و شـیون بلنـد نمی کردند تا مبـادا امام 

حسین؟ع؟ در مقابل آن ها شرمنده گردد.
ک حضـرت علی اصغـر  پـا امـام حسـین؟ع؟، پیکـر  کـه  هنگامـی 
را پشـت خیـام آورد تـا دفـن نمایـد، مـادر علی اصغـر بـرای دفـن او 
کبر و قاسـم را  حاضر نشـد. همین طور وقتی که پیکر بی جان علی ا
آوردند، مادران آن ها از خیمه بیرون نیامدند؛ و این صحنه هایی 
از صبر و پایداری در راه ایمان و عقیده است که زنان عاشورایی در 
انقالب کربال به نمایش گذاشتند. اینک برخی از صحنه های صبر 

و استقامت زنان عاشورایی را با هم مرور می کنیم:
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۱. رمله
رمله، یا دیانجمه یا ام ولد، از زنان امام حسـن مجتبی؟ع؟ و مادر 
دو شـهید کربـال بـه نـام »ابابکـر« و »قاسـم بـن حسـن؟ع؟« اسـت. 
حضرت قاسـم؟ع؟ کمتر از 5 سـال داشـت که پدرش را به شـهادت 
رسـاندند، از همیـن رو، در دامـن امـام حسـین؟ع؟ پـرورش یافـت و 
ُانـس و الفـت خاصـی بـا مـادر گرفتـه بـود. رملـه بـا چشـمان خویـش 
دید که فرزندش قاسـم؟ع؟، سـرش را بر پای حسـین بن علی؟ع؟ 
گذاشـته و بـا التمـاس می گویـد: »عمـو جـان! مـوال جـان! بگـذار در 

راهت به میدان بروم.«
عمـو، بـه سـختی اجـازه داد؛ امـا همیـن رملـه بـا نگرانـی چشـمش را 
به سـمت میدان جنگ کربال دوخته بود و یک لحظه دید که امام 
حسـین؟ع؟ به میان دشـمن می رود. تازه فهمید که اسـب، قاسـم 
را به میان دشمنان رانده است؛ اما او صبر کرد و صبر کرد. تا اینکه 
بعـد از مدتـی امـام حسـین؟ع؟ جسـم پاره پاره و خونین قاسـمش را 

به سمت خیمه آورد.
هنـوز لحظاتـی از ایـن مصیبـت بـزرگ نمی گـذرد کـه ابوبکـر فرزنـد 
دیگـر رملـه، از مـادر اجـازه میـدان می خواهـد؛ امـا مـادر نمی گویـد ما 
قاسـم داده ایـم، دیگـر تـو نـرو. بـا آن حالـت صبـر پیشـه کـرده و بـا 
تـکان دادن سـر، بـه فرزنـدش اجـازه میدان می دهـد و پس از مدت 

کوتاهی جنازه این پسرش را نیز در برابر خود می بیند.
رملـه در برابـر کشـته شـدن فرزندانـش، هیـچ سـخنی نمی گویـد و 
اعتراضی نمی کند؛ بلکه با تسـلیم کردن آن ها برای امام خویش، 
صبر و طاعتی بی نظیر از خود نشان می دهد و پس از شهادت امام 
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حسین؟ع؟، همراه با دیگر زنان و کودکان به اسارت گرفته شده و 
همچنان جزء بانوان صابر قافله کربال باقی می ماند.6

یـاد  بـه  را  مـا  عاشـورایی  بانـوان  ایـن  درس آمـوز  تاریـخ  مـرور 
کـه در زمـان دفـاع مقـدس فرزنـدان و  بانـوان صبـوری می انـدازد 
جگرگوشـه های خویـش را بـرای رفتـن بـه جبهـه و یـاری از اسـالم 
کنون مردان خود  تشویق می کردند. همچنین به یاد بانوانی که ا
را بـرای دفـاع از حریـم حرم هـای اهل بیـت؟ع؟ روانـه جبهه هـای 
نبـرد علیـه باطـل می کنند. قطعـًا حرکت های صبورانـه این بانوان 

در پیشگاه خداوند بی اجر نخواهد ماند.

۲. زینب کبرا؟اهع؟
حضـرت  نـام  بی شـک  می آیـد،  میـان  بـه  صبـر  از  سـخن  وقتـی 
کـه آن حضرت نـه تنها در  زینـب؟اهع؟ در اذهـان قـوت می گیـرد، چرا
میـدان کربـال، جلوه هایـی از صبـر قرآنـی را نشـان داد، بلکه در تمام 
طـول زندگـی خویـش از زمانـی که در کنار حضـرت فاطمه زهرا؟اهع؟ 
در دفـاع از والیـت قـرار گرفـت تـا زمانـی کـه در کنـار امیرمؤمنان؟ع؟ 
کـرم؟ص؟ و تـا در کنـار امـام  در برابـر دشـمنان دیـن جـدش رسـول ا
حسـن مجتبـی؟ع؟ در برابـر خودفروشـان اهـل دیـن در کنـار امـام 
سجاد؟ع؟ برای دفاع از امامت و حریم والیت ایستادگی و پایداری 
کـرد و نمونـه ای عینـی از صبـر و مفهـوم درسـت و واقعـی از حقیقـت 
گین ترین  آن را نشـان داد. در صحنه کربال مصیبت ها یکی از زهرآ
تیرهـای خـود را بـر زینـب فـرو نشـاند، بلکـه از پای بنشـیند، امـا او با 
 َجِمیـال« نشـان داد که رمز صبر و شـکیبایی او در 

َّ
ْیـُت  ِإال

َ
گفتـن »َمـا َرأ
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معامله با خدا بوده است که حتی جدا شدن از برادر نیز، او را از پای 
در نیاورد. به همین دلیل در کنار »ام المصائب« یا »ام العزائم«، او 

را »کوه صبر« می خوانند.
در  کمپانـی  بـه  معـروف  اصفهانـی  محمدحسـین  شـیخ  مرحـوم 
سـروده های معـروف خـود بـه فضائـل و القـاب آن بانـوی بـزرگ 
کتفا  اشـاره کـرده اسـت کـه برای اختصـار به ذکر برخـی از ابیات آن ا

می کنیم:

ما ورثته من نبی الرحمة
جوامع العلم اصول الحکمة

او جوامـع علـم و اصـول حکمـت را از پیامبـر رحمـت بـه ارث بـرده 
است

سر ابیها فی علو الهمة
والصبر فی الشدائد الملمة

در بلنـد مرتبـه بـودن همـت و صبـر در سـختی های خسـته کننـده و 
طاقت فرسا سر پدرش بود. )یعنی اوصاف پدرش در او نهان بود(

ثباتها تنبئ عن ثباته 
کان فیها کل مکرماته
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اسـتقامت و ثبـات زینـب از اسـتقامت و ثبـات پدرش خبـر می دهد، 
کرامت هـا ]و صفـات پسـندیده[ حضـرت  گویـا در وجـود او تمـام 

علی؟ع؟ وجود دارد.

لها من الصبر علی المصائب
ما جل ان یعد فی العجائب«7

در صبر و شـکیبایی بر مصیبت ها آن چنان بود که نزدیک اسـت از 
عجایب شمرده شود.« 

حضـرت زینـب؟اهع؟ آن چنـان بـه درجـات بـاالی صبـر و اسـتقامت 
رسیده بود که امام سجاد؟ع؟ را نیز دلداری می داده است. قدامة 
بـن زائـده از پـدرش نقـل می کنـد که امام سـجاد؟ع؟ به مـن فرمود: 
ای پسـر زائده! ... وقتی در کربال یاران امام )حسـین( شـهید شدند 
کـه  کوفـه می شـدیم، بـه اجسـاد شـهیدان  و بـرای اسـیری روانـه 
دفن نشـده بودنـد، نـگاه می کـردم و این برایم سـخت بـود تا جایی 
که نزدیک بود جان از بدنم جدا شود، زینب؟اهع؟ جلو آمد و گفت: 
ِبي  َو ِإْخَوِتي؛ چه شده 

َ
ي  َو أ  َجّدِ

َ
ة َراَك َتُجوُد ِبَنْفِسَك  َيا َبِقّيَ

َ
»َما ِلي أ

است كه مى بينم مى خواهى بذل جان كنى، ای باقيمانده جد 

و پـدر و برادرانـم؟« گفتـم: چگونـه ناراحـت نباشـم و حـال آنكه 

پدر و برادران و عمو و پسـر عمو و اهلم به خون هايشـان آغشـته 

شده اند و برهنه هستند و كفن نشده اند و مدفون نمى گردند؟«
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آنگاه زینب؟اهع؟ گفت: 
َعْهـٌد ِمـْن َرُسـوِل اهَّلل؟ص؟   

َ
ِلـَك ل

َ
ـَو اهَّلِل ِإّنَ ذ

َ
ـَك َمـا َتـَرى ف

َ
 ُيْجِزَعّن

َ
»ل

ـك ؛ آنچـه مى بينـى تـو را غمگيـن نكنـد،  ِبيـَك َو َعّمِ
َ
َك َو أ ـى َجـّدِ

َ
ِإل

بـه خـدا قسـم كـه ايـن عهدی اسـت از فرسـتاده خـدا به جدت و 

پدرت و عمويت.«

گفتم: این عهد چیست و این خبر کدام است؟ حضرت زینب؟اهع؟ 
کـرده اسـت: روزی رسـول  فرمـود: ام ایمـن برایـم )چنیـن( نقـل 
کـردم  خـدا؟ص؟ بـه منـزل فاطمـه آمـد، مـن بـرای او غذایـی تهیـه 
... و بعـد از صـرف غـذا نگاهـی بـه علـی؟ع؟ و فاطمـه؟اهع؟ و حسـن 
و حسـین؟ع؟ انداخـت. مـا دانسـتیم کـه از روی سـرور و شـادمانی 
گریـه ایشـان بلنـد  اسـت ... سـپس بـه سـجده افتادنـد و صـدای 
شـد و اشک هایشـان همچـون بـاران جـاری بـود ... علـی؟ع؟ و 
فاطمـه؟اهع؟ از پیامبـر؟ص؟ پرسـیدند: چـرا گریـه می کنیـد؟ خداونـد 
چشـمانتان را گریـان نبینـد، از ایـن حالـت شـما قلـب مـا جریحـه دار 

شد!«
پیامبـر؟ص؟ فرمـود: جبرئیـل بـر مـن فـرود آمـد و گفـت: ای محمـد! 
همانا برادرت پس از تو مغلوب واقع می شود و مورد حمله دشمنان 
قرار می گیرد و شهید می شود و بدترین خلق، او را خواهد کشت ... 
و به درستی که نوه تو - اشاره فرمود به حسین - در بین گروهی از 
ذریه و اهل بیت و خوبان امت تو در کنار فرات کشـته خواهد شـد، 
در زمینی که کربال نام دارد.« پس پیامبر فرمود: »این بود آنچه مرا 

به گریه انداخت و محزون ساخت.«
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آنگاه زینب؟اهع؟ فرمود: وقتی ابن ملجم - لعنة اهلل علیه - بر پدرم 
ضربه زد و اثر شهادت را در چهره او دیدم، به او عرض کردم که ام 
ایمن برایم این گونه نقل کرده، دوسـت دارم از شـما آن را بشـنوم، 
پدرم فرمود: »دخترم این خبر همان گونه است که ام ایمن برایت 
نقـل کـرده اسـت. گویـا تـو و دختران اهل تو را در این سـرزمین اسـیر 
می بینـم بـا حالتـی ذلت بـار و ترسـان، در حالـی کـه می ترسـید مردم 

شما را به سرعت از بین ببرند، بر شما باد صبر کردن.«8
حضرت زینب؟اهع؟ در حادثه کربال، شاهد تشنگی و عطش زنان و 
اطفال، شـهادت فرزندان، برادر و فرزندان برادر اسـت. او مادر سـه 
شهید، خواهر هشت شهید و عمه نه شهید و خاله سه شهید و مادر 
 و خواهـر دینـی و عاطفـی همـه شـهیدان کربـال بـه حسـاب می آمـد. 
حتی حضرت زینب کبرا؟اهع؟ زمانی که از شهادت یاران و اصحاب 
امام حسـین؟ع؟ با خبر می شـد، برای دلداری امام حسـین؟ع؟ به 

استقبال او می شتافت.
بعد از واقعه عاشورا، در حالی که هنوز غم از دست دادن عزیزترین 
افراد قلب نازنین زینب؟اهع؟ را می آزرد، سفر طوالنی و طاقت فرسای 
اسـارت از کربـال تـا کوفـه و از کوفـه تـا شـام آغـاز می کنـد و بـا توجـه بـه 
و  غـم زده  کاروان  ایـن  قافله سـاالری  سـجاد؟ع؟  امـام  بیمـاری 
مصیبت دیـده را بـر عهـده می گیـرد. این سـفر با وقایـع تلخی همراه 
بـوده کـه هریـک از آن هـا مهـر تأییـدی بـر صبـر و اسـتقامت حضرت 

زینب؟اهع؟ است: 
نشان دادن سرهای بریده شهدا بر سرنیزه ها؛

بی تابی کودکان یتیم و ماتم زده و خسته؛ 
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بیمـاری امـام سـجاد؟ع؟ کـه بـا حالتی بسـیار اسـف بار و دل خراش 
به همراه کاروان در حرکت بود؛ 

هتک حرمت حرم رسول خدا؟ص؟؛
شادمانی مردم کوفه و خارجی خواندن خاندان پیامبر اسالم؛ 

حضور در مجلس ابن زیاد؛ و ...
به راستی که هر یک از این مصیبت ها برای از پا درآوردن یک مرد 
کافـی اسـت؛ امـا زینـب کبرا؟اهع؟ همچون کوهی اسـتوار می ایسـتد؛ 
و این ایسـتادی سـخن امام صادق؟ع؟ را به ذهن تداعی می کند: 
ذیَن َیُلوَنُهم ُثّم ااَلمَثُل َفااَلمَثل9؛ 

َ
 الّناس َبالًء ااَلنبیاُء ُثّمَ اّل

َ
»ِاّنَ َاَشـّد

شـدیدترین بالهـا و مصائـب بـر پیامبـران وارد می شـود، سـپس بـه 
اوصیاء و بعد به شبیه ترین افراد به آن ها.«

گریزوروضه
شبی هنده داخل کاخ با شوهرش، یزید نشسته بود. یک وقت دید 
صدای گریه از خرابه می آید. گفت: ای یزید! چه خبر است؟ یزید 
گفت: یک عده خارجی بر ما خروج کردند، مردهایشان را کشتیم. 
حاال هم زن و بچه هایشان در خرابه هستند. صدا زد: یزید! اجازه 
می دهـی بـروم تـا این ها را تماشـا کنم؟ گفت: برو اما به طور رسـمی 
بـرو! سـی چهل تـا از ایـن کلفت هـا و کنیزهـا، چـراغ بـه دسـت هند را 
همراهـی کردنـد. زن هـا دورهـم نشسـته بودنـد. یـک وقـت دیدنـد 
یـک عـده چـراغ بـه دسـت دارند می آینـد. بی بی زینـب؟اهع؟ فرمود: 
چـه خبـر اسـت؟ گفتنـد: خانـم! هنـده کـه یـک روز کلفـت شـما بـود 
و حـاال عیـال یزیـد شـده، می خواهـد بـه تماشـای اسـرا بیایـد. خانم 
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زینـب؟اهع؟ خـودش را میان بچه هـا مخفی کرد. هنده میان خرابه 
آمد. گفت: بزرگ تر این زن ها چه کسی است؟ زینب؟اهع؟ را نشان 
ک هـا نشسـته اسـت. هنـده با  دادنـد. آمـد جلـو دیـد بی بـی روی خا
ک ها نشسـت. صدا زد: خانم! شـما  همان پیراهن قیمتی روی خا

اهل کجایید؟ 
کـدام مدینـه؟ فرمـود: مدینـه  گفـت:  فرمـود: مـا اهـل مدینه ایـم. 
رسـول اهلل، صـدا زد: نـگاه بـه حاالیـم نکنیـد، مـن مدتـی در شـهر 
پیغمبر؟ص؟ در یکی از محله های آنجا کلفت بودم. اآلن هم به آن 
کلفتـی افتخـار می کنـم. شـما کـه می گوییـد اهـل مدینـه پیغمبرید، 
گـر راسـت می گوییـد، اهـل کـدام محلـه هسـتید؟ فرمـود: مـا اهـل  ا
محلـه بنی هاشـم هسـتیم. صـدا زد: مـن در آن محلـه چنـد آشـنا 
دارم، آیا شما آن ها را می شناسید؟  بگو ببینم آیا آقایم حسین؟ع؟ 
را می شناسـید؟ آیـا خانمـم زینـب؟اهع؟ را می شناسـید؟ یـک وقـت 
بی بـی بنـا کـرد، هـای هـای گریـه کـردن، صـدا زد: آیـا طـوری شـده 
اسـت؟ من سـراغ زینبم را می گیرم، شـما گریه می کنید؟ یک وقت 

سرش را بلند کرد صدا زد: آی هنده من زینبم!

گر تو زینبی پس کو حسینم ا
ضیاء چشم زهرا نور عینم

یک وقت صدا زد: آی هنده! حسینم را کشتند.10
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بگفتا تشنه او را سر بریدند 
به دشت کربال در خون کشیدند

جوانانش به مثل شاخ ریحان
ع گشته چون اوراق قرآن مقّطَ

چه گویم من ز عّباس دالور
که دست او جدا کردند ز پیکر

هم عبداهلل و عون و جعفرش را
کبرش را به خاك و خون کشیدند ا

دریغ از قاسِم نو کد خدایش 
که از خون گشته رنگین دست و پایش

ز فرعون و ز نمرود و ز شداد
ندارد این چنین ظلمی کسی یاد

که تیر کین زند بر شیر خواره 
کند حلقوم او را پاره پاره

زدند آتش به خرگاه حسینی
به غارت رفت اموال حسینی

مرا آخر ز سر معجر کشیدند 
تن بیمار را در غل کشیدند

حکایت گر ز شام و کوفه دارم 
رسد گفتار تا روز شمارم
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ایجادانگیزه1
پیامبـر اسـالم؟ص؟ فرمودنـد: »شـب معـراج، در سـیر میـان مکـه و 
گهـان بـوی خوشـی بـه مشـامم رسـید کـه هرگـز  مسـجداالقصی، نا
مانند آن را نبوییده بودم. از جبرئیل پرسـیدم که این بوی خوش 
چیست؟ گفت: ای رسول خدا! همسر حزقیل )پسر عموی فرعون 
و گنجینـه دار حکومـت وی( بـه حضـرت موسـی بـن عمـران؟ع؟ 
ایمـان آورده بـود و ایمـان خـود را پنهـان می کـرد. کار او آرایشـگری 
در حرم سرای فرعون بود. روزی در حالی که مشغول آرایش دختر 

پادشاه بود، شانه از دستش افتاد و بی اختیار گفت: »بسم اهلل«
دختـر فرعـون پرسـید: آیا پدر مرا سـتایش می کنـی؟ گفت: نه؛ بلکه 
آن کسـی را سـتایش می کنـم کـه پـدر تـو را آفریـده اسـت و او را از بیـن 
خواهـد بـرد. دختـر فرعـون شـتابان نزد پدر رفت و گفـت: صیانه به 
موسـی ایمـان دارد. فرعـون او را احضـار کـرد و بـه او گفـت: مگـر بـه 
خدایـی مـن اعتـراف نـداری؟ صیانـه گفـت: هرگـز، مـن از خـدای 

حقیقی دست نمی کشم و تو را پرستش نمی کنم.
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خ  فرعـون دسـتور داد، تنـور مسـی را برافروختنـد و چون آن تنور سـر
شـد، همـه بچه هـای آن زن را در حضـور او در آتـش انداختنـد. 
کـه در بغـل داشـت، از او  زمانـی کـه خواسـتند بچـه شـیرخواری را 
بگیرنـد و در آتـش بیندازنـد، صیانـه منقلـب شـد و خواسـت کـه بـا 
گاه به  زبـان، از دیـن حضـرت موسـی؟ع؟ اظهـار بیـزاری کنـد کـه نـا
امـر خـدا، آن کـودک بـه سـخن آمـد و گفـت: »مـادر! صبـر کـن تـو راه 

حق می پیمایی«.
فرعونیـان آن زن و بچـه شـیرخوارش را نیـز در آتـش افکندنـد و 
کسترشـان را در ایـن زمیـن ریختنـد و تـا روز قیامـت  سـوزاندند و خا

این بوی خوش، از این سرزمین استشمام می شود.2
بر اسـاس روایتی از امام صادق؟ع؟ همان گونه که عده ای از زنان 
در سـپاه پیامبـر؟ص؟ بودنـد، در دولـت حضـرت مهـدی؟جع؟ نیـز 
سـیزده زن بـرای معالجـه سـربازان زخمـی سـپاه امـام زمان؟جع؟ 
زنـده گشـته و بـه دنیـا باز می گردند. یکـی از این زنان همین صیانه 
کـه همسـر حزقیـل و آرایشـگر دختـر فرعـون بـوده  ماشـطه اسـت 

است.3

متنومحتوا
کلیـدی در  در طـول تاریـخ بشـریت، زنـان نقش هـای چشـمگیر و 
همراهـی و همیـاری بـا حجت هـای خـدا در روی زمیـن داشـته اند. 

»صیانه« یکی از این زنان است که فرازی از زندگی وی مرور شد.
زنـان همـواره در دفـاع از اسـالم و ارزش هـای اسـالمی مشـارکت 
داشـته اند و هـر زمـان و هرکجـا کـه در شـرایط بحرانی دسـت مردان 
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حضـرت  و  زهـرا؟اهع؟  حضـرت  همچـون  زنانـی  می شـد،  بسـته 
گاه سازی  زینب؟اهع؟ با تبلیغات خود به حمایت از امام زمانشان و آ

مردم می پرداختند.
در پیـروزی انقـالب اسـالمی نیـز زنـان نقـش فراوانـی ایفـا نمودنـد. 
امـام خمینـی؟ق؟ در ایـن بـاره فرمودند: »در مملکت ما این طور شـد 
که بانوان هم دوش، بلکه جلوتر از مردها از خانه ها بیرون آمدند و 

در این راه اسالمی زحمت کشیدند و رنج دیدند.«4
امـا نقـش زنـان در انقـالب حسـینی؟ع؟ بسـیار پررنگ تـر از دیگـر 
وقایـع تاریخـی اسـت. آنـگاه کـه ابـا عبـداهلل الحسـین؟ع؟، انقالب 
عاشـورایی خـود را جهـت مبـارزه بـا بی عدالتی هـا آغـاز می کنـد، 
عـده ای از زنـان هاشـمی و غیـر هاشـمی بـا وی همـراه و همیـار 
می شوند. ایشان زنان دلیر و موقعیت شناسی بودند که به رهبری 
امام حسـین؟ع؟ در مقابل بیدادگری ها ایسـتادند و با درک عمیق 
از انقالب حسینی؟ع؟، حماسه ها آفریدند. آنان با گذشت از لذائذ 
مـادی و غلبـه بـر هواهـای نفسـانی، بـه چنـان درجـه ای از ایمـان و 
تعهد رسیده بودند که لیاقت همراهی با امام حسین؟ع؟ و دفاع از 
حریم اسالم را پیدا کردند. اینان شیر زنانی مؤمنه، سخنور، عالمه 

و خدمتگزارانی شایسته برای اسالم بودند.
بانـوان  ایـن  کـه  بـود  گاه  آ کسـی  هـر  از  بهتـر  حسـین؟ع؟  امـام 
حماسه ساز، کامل کننده رسالت عظما و عظیم وی خواهند بود. 
بـه همیـن جهـت ایشـان را بـا خـود همراه سـاخت و مانـع همراهی و 

همیاری آنان نشد.
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همراهیزناندرانقالبحسینی؟ع؟
همراهـی و همیـاری زنـان عاشـورایی در انقالب حسـینی؟ع؟ که از 
ابتـدای حرکـت حضـرت در مدینـه آغـاز و تـا مدت ها بعد از شـهادت 

آن حضرت ادامه یافت، در قالب های زیر شکل گرفت:

۱. همراهی با پشتیبانی و حمایت از دین و امام عصر
زنـان کاروان حسـینی، بـا بینشـی ژرف، بـه حمایـت از دیـن اسـالم 
و انقـالب امـام حسـین؟ع؟ پرداختنـد. ایشـان حامیانـی اسـتوار و 
گونی به  کار بـرای موالیشـان بودنـد و ایـن را به شـکل های گونا فـدا

اثبات رسانیدند.
 از کلمـات و اقدامـات زنـان حاضـر در کربـال، می تـوان میـزان همـت 

آنان را در دفاع از دین و امامت دریافت.
کن  ماریه دختر سـعد یکی از زنان قبیله عبدالقیس و از شـیعیان سـا
کـه در شـرایط اختنـاق بصـره، منـزل خـود را در اختیـار  بصـره بـود 
شـیعیان قـرار داد تـا محلـی بـرای اجتمـاع ایشـان، جهـت مشـورت 

پیرامون چگونگی پیوستن به انقالب امام حسین؟ع؟ باشد.5
به برکت جلسـاتی که در منزل ماریه برقرار می شـد، چند تن، چون 
»یزید بن نبیط« و دو پسرش، عازم کربال شدند و در قیام عاشورای 

امام حسین؟ع؟ به شهادت رسیدند.
همسـر جنـاده بـن کعـب انصـاری یکـی دیگـر از بانـوان عاشـورایی 
اسـت کـه پـس از شـهادت شـوهر، فرزنـد 9 یـا 11 سـاله اش را روانـه 
میدان کرده و به او می گوید: »اى پسر عزیزم! برخیز و در جلو روى 
پسـر پیامبـر؟ص؟ جهـاد کـن!« هنگامـی کـه آن نوجـوان قیـام کـرد، 
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کشـته  کـه پـدرش  امـام حسـین؟ع؟ فرمـود: ایـن نوجوانـی اسـت 
کنـد.« آن نوجـوان  شـده، شـاید مـادرش راضـی نباشـد او خـروج 
گفـت: »مـادرم ایـن دسـتور را بـه مـن داده اسـت« و پـس از نبـردی 

نمایان، در وسط میدان به شهادت رسید.
مـادر ایـن نوجـوان، پس از شـهادت شـوهر و فرزنـدش، در حالی که 

این ابیات را می خواند، خود راهی میدان می شود:

ِدی  َضِعیَفْه      َنا َعُجوٌز َسّیِ
َ
أ

َخاِوَیٌة َباِلَیٌة َنِحیَفه
ْضِرُبُکْم ِبَضْرَبٍة َعِنیَفْه

َ
أ

ِریَفْه
َ

ُدوَن َبِنی َفاِطَمَة الّش

من پیری ناتوان و شکسته حالم، اما با ضربت خشن و سخت شما 
را می کوبم تا از حریم فرزند فاطمه حمایت کنم.6

فاطمه  بنت  حزام  ملقب  به  ام البنین  مادر قمر بنی هاشم  یکی دیگر 
از بانوان عاشـورایی اسـت که هرچند خود در کربال حضور نداشـت؛ 
امـا چهـار پسـرش را بـرای پشـتیبانی و حمایـت از امـام عصرشـان 
روانه کربال نمود و هر چهار جوان  او در رکاب  حضرت  شهید شدند.
وقتی  خبر شـهادت  فرزندانش  در مدینه  به  ام البنین  رسـید، گفت : 
»از امـام  حسـین ؟ع؟ مـرا خبـر دهیـد. فرزندانـم  و آنچـه  زیـر آسـمان  
کبود است ، فدای  حسین  باد. چرا ابتدا از حال حضرت  ابی عبداهلل  

مرا مطلع  نمی سازید؟«7
کـه زینـب وار، فرزنـدان  در دوران دفـاع مقـدس هـم زنانـی بودنـد 
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کردنـد تـا از  و همسـران خـود را عـازم جبه هـای حـق علیـه باطـل 
آرمان هـا و ارزش هـای دینـی آنـان دفـاع کننـد. امـروزه هـم زنـان و 
مادرانی هستند که برای حمایت از حریم حرم های اهل بیت؟ع؟ 
و پشتیبانی ولی زمانشان جگرگوشه ها و جوانان عزیز خود را روانه 
جنـگ بـا داعشـیان و تکفیری هـا نموده انـد و مطمئنـًا نقـش ایـن 
مادران و همسـران کمتر از نقش آفرینی زنان عاشـورایی زمان امام 

حسین؟ع؟ نیست.

۲. همراهـی بـا تشـویق و ترغیـب مـردان بـرای پیوسـتن بـه جمـع 
انقالبیون

در روز عاشـورا، آنـگاه کـه جنگـی نابرابـر میـان سـپاه دشـمن و امـام 
گاهـی از  حسـین؟ع؟ و یارانـش درگرفـت، زنـان دلیـر و شـجاع، بـا آ
نتیجه ظاهری جنگ، مردان خویش را به مبارزه علیه نابخردان 
و نامردمـان ترغیـب نمودنـد. آنـان بـه چنـان درجـه ای از اعتقـاد 
کـه در برابـر خـدا، تسـلیم محـض بودنـد. بـا آنکـه  رسـیده بودنـد 
می توانستند دنیا را بر آخرت و عقاید خویش ترجیح داده و با اصرار 
از همسـران خـود بخواهنـد کـه از معرکـه بگریزنـد؛ امـا نـه تنهـا ایـن 
کار را نکردنـد، بلکـه ُمشـوق مردانشـان بـرای مبـارزه و حفـظ اسـالم 
بودنـد. تاریـخ عاشـورا نمونه هـای متعـددی از ایـن بزرگـواران را بـه 

ما معرفی می کند:
»دیلـم« یـا »دلهـم« همسـر زهیـر بـن قیـن یکـی از زنـان عاشـورایی 
است که با اصرار همسرش را به سپاه امام حسین؟ع؟ می فرستد. 
»زهیـر بـن  قیـن « خـود دعوت شـده امـام  حسـین ؟ع؟ بـود و اتفاقًا از 
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کی  و  جملـه کسـانی  اسـت کـه  احتیاج  داشـت  تـا دیگران  اسـتعداد پا
کاری  را در وجودش  روشـن  کنند. نخسـتین  گام  را  حق طلبی  و فدا
امام  حسین ؟ع؟ با دعوتش در این  راه  برداشت . گام  دوم  را همسر 

زهیر، »دلهم « برداشت. 
بـر اسـاس مسـتندات تاریخـی هنگامـی  کـه  زهیر از مضمـون  دعوت  
گاهـی  یافـت ، اسـتقبال  نکـرد و  قیافه  او نشـان  می داد  سیدالشـهدا آ
که  چندان  تمایلی  برای به  رفتن  به  کربال ندارد. به ویژه اینکه  امام  
حسـین ؟ع؟ از وی  خواسـته  بود تا  بسـتگانش  را نیز برای  پیوسـتن  
بـه  لشـکر، همـراه  خویـش  ببـرد. از همین جـا  »دلهم«  برنامـه  خود را 
آغـاز کـرد. او بـه  منظـور تشـویق  زهیـر، چنیـن گفت: »سـبحان اهلل! 
فرزنـد رسـول  خـدا؟ص؟ از تـو دعـوت  می کنـد کـه  به  یاریش  بشـتابی ؛ 
اما تو در قبول  دعوت  او تردید به  دل  راه  می دهی ! چه  می شود که  

سخنش  را بشنوی  و هرچه  زودتر خود را به  او برسانی!«8
زهیـر بـه  تشـویق  ایـن  بانـوی  قهرمان ، در سـپاه  امام  حسـین ؟ع؟ با 
شـور و اخـالص  جنگیـد و میمنـۀ  سـپاه  را بـر عهده  گرفت . سـرانجام  

پس  از کشتن  تعداد زیادی از دشمنان، به  شهادت  رسید.

3. همراهی با اطاعت و پیروی از امام و ولی زمان
زنـان، در قیـام حسـینی؟ع؟، انسـان هایی کمال یافتـه و مخلصـی 
بودند که با تسلیم محض در برابر اوامر الهی و امامشان توانستند 

سرافراز از امتحان پروردگار بیرون آیند.
آنـگاه کـه ایـن بانـوان بـزرگ، به سـوی دشـمن حمله ور  می شـدند، 
هیچ کـس نمی توانسـت آنـان را از مبـارزه بـاز دارد؛ امـا هنگامـی کـه 



30415

بازگشـت مـی داد، بی هیـچ  ایشـان فرمـان  بـه  امـام حسـین؟ع؟ 
سخنی به خیمه ها باز می گشتند. این بانوان از موقعیت حساسی 
کـه امـام در آن قـرار داشـت، بـا خبر بودنـد. به همین منظـور، زمینه 
اضطراب و نگرانی امام را فراهم نمی کردند و هرگز برخالف رضای 
کنـده از  امـام؟ع؟ حرکتـی انجـام نمی دادنـد و سراسـر وجودشـان، آ

رضا و تسلیم امام زمانشان بود.
حضـرت زینـب کبـری؟اهع؟ نمونـه واالی ایـن همراهـی و همیـاری 
امـام اسـت. امـام سـجاد؟ع؟ نقـل می کنـد، در شـب عاشـورا، امـام 
حسـین؟ع؟ خبـر شـهادت خـود و همراهانـش را آشـکار کـرد، امـا از 
آنجـا کـه عمـه ام زینب؟اهع؟ همچون دیگر زنان، دل نازک و بیتاب 
بـود، نتوانسـت خـود را نـگاه دارد. پـس از جـا بلنـد شـد و در حالـی 
کـه لباسـش را بـر روى زمیـن میکشـید و سـخت درمانـده شـده بـود، 
بـه امـام نزدیـک شـد و گفـت: وا مصیبتـا! کاش پیـش از ایـن مرگـم 
فرارسـیده بـود؛ امـا تـا امـام حسـین امـر بـه صبـوری و آرامـش نمـود، 

عمه ام آرام شد.9
حضـرت زینـب؟اهع؟ صبـح عاشـورا در همه جا کنار امام بـود، ولی در 
گـودی قتلـگاه تـا امام فرمـود: برگرد خواهـر نمی خواهم جان دادن 

مرا زیر تیغ ببینی، از امام زمانش اطاعت کرد و برگشت.
صبح یازدهم حضرت زینب نزد امام سـجاد؟ع؟ آمد و گفت: عزیز 
بـرادرم! چـه کنیـم؟ امام سـجاد؟ع؟ که بعد از پدر ولی زمان شـده، 
فرمـود: عمـه جـان! علیکـن بالفـرار؛ بگـو فـرار کننـد و اعـالم کـرد تـا 

بچه ها از دور خیمه ها دور شوند.10
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با چشم اشک بار علیکن بالفرار
با قلب داغدار علیکن بالفرار

وقتی کمان حرمله شالق دست شد
پنهان و آشکار علیکن بالفرار

جان هم رسیده گرچه به لب هایتان ولی
با حال احتضار علیکن بالفرار

در ساحل فرات علمدار کربال
شد چون علم ندار علیکن بالفرار

راه عبور، معبر غارتگران شده
از گوشه و کنار علیکن بالفرار

حضـرت  محـض  اطاعـت  و  والیت پذیـری  مکتـب  درس  ایـن 
زینب؟ص؟ از امامان زمانش است که باید از آن سرمشق گرفت.

۴. همراهـی بـا اقدامـات تهاجمـی و محکـوم کـردن قاتـالن امام 
حسین؟ع؟

ایـن بخـش از همراهـی و همیـاری زنـان، بیشـتر بعد از شـهادت امام 
حسین؟ع؟ اتفاق افتاده است؛ یعنی بعد از به پایان رسیدن جنگ، 
زنان عاشورایی، فاجعه ای که از سوی دستگاه غاصب یزید بر امام 
حسـین؟ع؟ و یارانـش وارد شـده بـود را بـه شـدت محکـوم نمودنـد. 
حتی گروهی از زنانی هم که شوهرانشـان در سـپاه کوفه، علیه امام 
بـه مبـارزه پرداختـه بودنـد، اقـدام همسـران خود را محکـوم کردند و 

برخی از این زنان از همسرانشان جدا شدند.
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نقـل شـده بعـد از ظهـر عاشـورا، زنـی از قبیلـه بنـی بکـر کـه همسـرش 
در لشـکر عمر بن سـعد بود، از وضعیت اسـراء متأثر شـده، شمشـیر به 
دسـت می گیـرد و بـه سـوی سـپاه کوفـه هجوم می بـرد و به قـوم خود 
می گوید: »ای آل بکر! دختران رسول خدا را غارت می کنند، در حالی 
که جز خدا پناهگاهی ندارند؛ برای خون های رسـول خدا؟ص؟ قیام 

کنید.« همسرش او را از آن کار منع کرد و به اردوگاه باز گرداند.11
ام عبـداهلل همسـر »مالـک بـن نسـیر« یکـی دیگـر از این زنان اسـت. 
شـوهر او در روز عاشـورا بـا شمشـیر بـر سـر مبـارک امـام ضربتـی زد و 
عرقچینـی کـه بـر سـر امام بود، پاره شـد و امام مجـروح گردید. پس 
از جنـگ، او عرقچیـن را بـه خانـه آورد و بـه همسـرش داد تـا آن را 
بشوید؛ اما ام عبداهلل گفت: »به غارت رفته پسر دختراپیغمبر؟ص؟ 
را بـه خانـه آورده ای؟ آن را از پیـش مـن ببـر.«12 و ایـن زن، بدیـن 
گونـه اعتـراض خویـش را بـه عمـل قبیح کوفیان و همسـرش اعالم 

داشت.
همچنین نقل شده پس از آن که خولی بن یزید اصبحی سر مبارک 
امام حسـین؟ع؟ را برای کسـب جایزه به کوفه آورد، ابتدا آن را به 
خانه برد. همسـرش در نهایت اعتراض، شـوهرش را طرد و نسـبت 
بـه او ابـراز انزجـار نمـود. سـپس به حیـاط رفت و نزدیک سـر مبارک 

امام تا صبح بیدار نشست.13
گری زینب کبری؟اهع؟، از  هند همسـر یزید بن معاویه، پس از افشـا
واقعه تلخ عاشـورا، سـخت متأثر و ناراحت می شـود و به همسـرش 
در مـورد شـهادت رسـاندن امـام حسـین؟ع؟ اعتـراض می کنـد و 
می گوید: »ای یزید! آیا تو دسـتور داده ای سـر حسـین فرزند رسـول 
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خـدا را از تـن جـدا کننـد و بـاالی نیـزه برنـد؟ آیـا تـو فرزنـد فاطمـه را 
کشتی؟«

یزید مضطرب شد و برای گریز از کاری که کرده بود، گفت: ... خدا 
بکشد ابن زیاد را که او را کشت، من به کشتن او راضی نبودم.«14

گریزوروضه
زنـان  توسـط  عصـر،  امـام  همراهـی  درجـات  باالتریـن  از  یکـی 
عاشـورایی، تقدیـم جـان خویـش در راه امـام حسـین؟ع؟ بـوده 

است.
ـدف دختـر عبـداهلل بـن عمـر االنصـارى یکـی از زنانـی اسـت  دّره الّصَ
کـه در راه دفـاع از سـر مبـارک امـام حسـین؟ع؟، جـان ناقابـل خود را 
تقدیـم کـرد و بـه شـهادت رسـید. دره و پـدرش هـر دو از دوسـتداران 
اهل بیـت؟ع؟ بودنـد و در شـهر حلـب زندگـی می کردنـد. ایـن دختـر 
و پـدر رابطـه عاطفـی فوق العـاده ای نسـبت بـه امـام حسـین؟ع؟ 
داشـتند. روزی عبـداهلل بـا حالـت حـزن و انـدوه وارد خانـه شـد. 
دختـرش علـت غـم پـدر را پرسـید، پـدر گفـت: ناراحتـی مـن از ایـن 
اسـت کـه امـام حسـین؟ع؟ بـه شـهادت رسـیده و سـر بریـده او را بـه 
کنـون سـر مقـدس سـید الشـهداء؟ع؟ بـه  شـام نـزد یزیـد می برنـد و ا
حوالـی حلـب رسـیده اسـت. آن بانـوى شـجاع و امـام شـناس، بـه 
خـروش آمـد و گفت: »بعد از کشـته شـدن هادیان مـردم، خیرى در 
گر بتوانم سر مبارک امام حسین؟ع؟  زندگی نیست. قسم به خدا ا
و کاروان اسـیران را نجـات خواهـم داد و آن سـر مقـدس را در منـزل 
خود دفن نموده و از این بابت بر اهل زمین افتخار خواهم کرد.«
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سپس دره الصدف خروج کرد و مردم حلب و نواحی آن را به کمک 
طلبید. گروهی به او پیوستند. مورخان تعداد زنانی را که به یارى 
او شـتافتند، هفتـاد زن می نویسـند کـه همگـی لبـاس رزم بـر تـن بـا 
ع آفتاب و مشاهده نخستین عالمت اسراى خاندان نبوت و با  طلو
شنیدن صداى گریه کودکان و نوحه سرایی زنان اهل بیت؟ع؟ در 
کمین ایسـتادند. سـپاه بنی امیه که بسـیار بودند آنان را شناسـایی 

کرد به مقابله با آنان پرداختند.
دره الصـدف بـا وجـود کمـک بعضـی از قبایـل حلـب، طـی نبـردى 

نابرابر به شهادت رسید و بقیه متفرق شدند.15
دره الصدف فقط شنید که سر مقدس امام حسین؟ع؟ از بدن جدا 
شـده، این گونـه خروشـان شـد و بـه سـمت دشـمن هجـوم بـرد، من 
نمی دانم حضرت زینب؟اهع؟ چه کشـید که مدت طوالنی سـر برادر 
را بر نیزه ها دید و محملش را پشت سر بردار حرکت می دادند! این 

صحنه ها تنها و تنها مختص حضرت زینب؟اهع؟ است.

تویی که شهره شهری به عشق ورزیدن
تویی که منتخب هستی به نیزه سر دیدن

بگو برای من از خاطرات خود بانو
کنار مقتل عشق و گلو و بوسیدن

ز بعد کرب و بال کودکان بی بابا
شنیده ام که همیشه گرسنه خوابیدن

اال مفسر قرآن چقدر لذت داشت
صدای قاری قرآن، ز نیزه بشنیدن؟
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بجز شما چه کسی می تواند ای خانم
شبیه ابر بهاری ز غصه باریدن

 و ما رایُت و اال جمیلتان یعنی 
تویی که دیده نیالوده ای به بد دیدن

امـا در ایـن شـرایط سـخت هـم حضـرت زینـب؟اهع؟ پایـداری کـرد و 
هرجا خطبه می خواند، اوضاع یزیدیان را بر هم می زد.

کت شود؟ گفتند چه کنیم تا زینب سا
گـر  گفـت: زینـب ادب برخـورد بـا قـرآن را رعایـت می کنـد، ا یکـی 
کت کنیـد، فقـط صـدای صـوت قـرآن، زینـب را  می خواهیـد او را سـا

کت می کند. سا
لذا سر مقدس اباعبداهلل را مقابل کجاوه بی بی زینب؟اهع؟ آوردند، 
عقیلـه بنی هاشـم، یـک وقـت دیـد صـدای صـوت قـرآن می آیـد! 
کجـاوه را بـاال زد، ببینـد سـر مقـدس بـرادر بـاالی نیـزه ... رو کـرد بـه 

سر مقدس:
بـرادرم! هـر مصیبتـی کـه در کربـال اتفاق افتـاد، مادرم همـه را برایم 
می دانسـتم  می شـوی،  شـهید  می دانسـتم  بـود،  کـرده  تعریـف 

بی برادر می شوم؛ اما برادر این یکی را برایم نگفته بود:

ْمُت  َیا َشِقیَق  ُفَؤاِدی َما َتَوّهَ
رًا َمْکُتوَبا16

َ
َکاَن  َهَذا ُمَقّد

 بـرادرم! فکـر نمی کـردم سـر بریـده تو! سـر خون آلود تـو مقابل زینب 
قرار گیرد!
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گر یک قاری قرآن بخواند، او را تشـویق  از گذشـته رسـم اسـت که ا
کشـید حضـرت زینـب؟اهع؟، آن  می کننـد؛ امـا مـن نمی دانـم چـه 
لحظـه ای کـه ببینـد کوفیـان به جای تشـویق، به سـوی سـر بریده 

سنگ پرتاب می کنند!

در تالوت قرآن از دو لعل در افشان   
سنگ کوفیانش بود ُمزد خواندن قرآن
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