
امســال در تک تــک لحظاتــی کــه در تــدارک 
مراســم بودیــم، نگرانــی جان ســوزی در دلمــان 
شــود.  لغــو  مراســم  نکنــد  کــه  بــود  شــعله ور 
خــود  روحیــه  کــه  بودنــد  افــرادی  هم زمــان 
ســنت های  بــه  گرفتنــد  تصمیــم  و  نباختنــد  را 
ــه از  ــی ک ــای خانگ ــد؛ روضه ه ــه روی بیاورن دیرین
آن  نشــانی  کوچه هــا  و  خانه هــا  در  قدیم االّیــام 
ــزاری  ــازه برگ ــه اج ــا اینک ــی. ب ــتی بیاب را می توانس
ــا رعایــت پروتکل هــا داده شــد  مراســم حضــوری ب
ــتفاده از  ــکان اس ــراد ام ــی از اف ــم خیل ــاز ه ــا ب ام

مراســم را نداشــتند. 
در ایــن زمــان بیــش از هــر موقــع دیگــری، نقش 
ــده  ــگ ش ــه پررن ــس روض ــی مجل ــوان در برپای بان
بــود. مــادر بیــن اعضــای خانــواده تقســیم وظیفــه 

ــه را ســیاه پوش کــن؛ دختــرم  می کنــد: پســرم خان
شــما چــای را آمــاده کــن؛ همســرم شــما زحمــت 
روضــه و مداحــی را بکــش؛ پســر کوچکــم حواســت 
ــه را کــم  ــور خان باشــد وقتــی روضــه شــروع شــد ن
ــش  ــذی پخ ــتمال کاغ ــما دس ــم ش ــن؛ دخترک ک
کــن. غــذای نــذری هــم بــا مــن؛ و این گونــه 
ــل  ــادم اه ــواده خ ــای خان ــه اعض ــه هم ــت ک اس
بیــت می شــوند و خانــه هیئــت کوچکــی می شــود 

ــد. ــد دارن ــتگان در آن رفت و آم ــه فرش ک
ــه از  ــت ک ــوان اس ــی بان ــالت زینب ــن رس ــاید ای ش
کربــا بــه ارث رســیده. گاهــی بایــد عمیق تــر نــگاه 
کــرد. بــه راســتی چــرا امــام حســین علیــه الّســام 
بــا وجــود علــم بــه شــهادت خــود و یارانشــان، بــاز 
بــا خانــواده راهــی ایــن ســفر شــدند؟ نقــش بانوانــی 
ــن  ــود؟ عظمــت ای ــد چــه ب ــن ســفر بودن کــه در ای
غیرمســتقیم  هــم  و  مســتقیم  هــم  را  حضــور 
حضــرت  آن  حــد  عالی تریــن  یافــت.  می تــوان 

روایتگــر  کــه  علیهاســت  اللــه  ســام  زینــب 
عاشوراســت و همــه دربــاره ایشــان شــنیده ایم. 
ــث  ــر باع ــر زهی ــه همس ــم ک ــت کرده ای ــا دق ــا آی ام
ــان  شــد وی امــام را همراهــی کنــد و ترســاندن زن
همسرانشــان  همراهــی  عــدم  باعــث  کوفــی 
بــر  روایــت عاشــورا عــاوه  امــام شــد؟ در  بــا 
رابطــه والیــی امــام و همراهانشــان، جلوه هــای 
ــه  ــم. رابط ــی می بینی ــات خانوادگ ــی از ارتباط زیبای
همســری کــه حتــی بــا از دســت دادن طفــل 
شــش ماهــه خــم بــه ابــرو نمــی آورد، پــدر دختــری 
کــه عاشقانه هاشــان جگرهــا می ســوزاند و رابطــه 
خواهــر بــرادری کــه حضــرت زینــب ســنگ تمــام 
ــن  ــب العابدی ــام زین ــوای ام ــت ل ــد و تح می گذارن
)ع(، بــا رهبــری کاروان اســرا غوغــا می کننــد. 
ــری  ــگاه عمیق ت ــم ن ــعی کردی ــال س ــن مج در ای
ــوان در رقــم خــوردن واقعــه عاشــورا  ــه نقــش بان ب

ــیم. ــته باش داش

نشریه »ریحانه« هیات الزهرا )س( دانشگاه 
صنعتی شریف  شماره7، شهریور ۹۹ 

سرمقاله

ریحانۀ  محرم

رویا احمدیان
فارغ التحصیل کارشناسی شیمی

پای درس استواری و مهر در مکتب بانوان عاشورایی
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زینب )س( که قیام کربا زنده از اوست
برگرفته از کتاب »چهره ها در حماسه ی کربال« نوشته حجت االسالم پورامیین  

کربا در کربا می ماند اگر زینب )س( نبود
مروری کوتاه بر خطبه ی غّرای حضرت زینب )س( در شام

منش پیروز
بخیش از سخنان رهربی  درباره شخصیت واالی حضرت زینب سالم اهلل علیها

جای زن در تاریخ نیست؟ 
نگایه به چرایی سفر زنان به کربال و تاریخ مذنث

اصالت واقعی
بانوان غری هاشیم در حماسه ی کربال

ای خوشا فریادی از قعر دل بی تاب ها
خطابه های اهل حرم در برابر یزیدیان

دلهم
زین که همسرش از دامان او به معراج رفت

ماه عسلی در کربا  
تازه داماد نصراین زلفش را به زلف نوه ی رسول خدا گره زد!

آرامش پدر
 سکینه، پیام رسان کربال

الالیی عشق 
رباب، علمدار مظلومیت همسر

خاک را زنده کند تربیت باد بهار 
تاثری پایک یا ناپایک والدین بر نسل آنان در آینه ی واقعه کربال

کشید فتنه به خون شهری و سپاهی را
مروری بر دو پیچ مهم تارییخ

ُروحی لروِحَک اْلِفداُء 
آیین همسرداری حضرت فاطمه الزهرا سالم اهلل علیها

لطفًا به من احترام بگذارید!
آیا هر منع یا اجباری برای رفتار انسان ها، به مزنله ی یب احرتایم به آنهاست؟

از خوشی های جهان هیأت تو ما را بس...
خاطره ای از مراسم عزاداری محرم 99 – هیئت الزهرا سالم اهلل علیها

قافله ساالر عشق و صبر و معرفت
گزیده ای از کتاب آفتاب در حجاب، نوشته ی سید مهدی شجایع 
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زینــب کبــری ســام اللــه علیهــا، قافله ســاالر صبــر 
و معرفــت کــه ایشــان را عقیلــه بنــی هاشــم لقــب 
دادنــد، در کربــا همچــون حســین )ع( بودنــد در 
آینــه تانیــث! همــان مــدت کوتــاه پنــج ســاله در ســایه 
ــا ایشــان شــجاعت افشــای  ــود ت ــودن کافــی ب مــادر ب
ظلــم ســتمگران و دفــاع از والیــت و امامــت را از 
ــدک،  ــرای ف ــه غ ــب خطب ــرا )س(، صاح ــرت زه حض
نقش آفرینــی  از  بــه گوشــه ای  ادامــه  در  بیاموزنــد. 
می پردازیــم. کربــا  حماســه  در  ایشــان  موثــر 

تیماری و پرستاری از امام سجاد )ع(
در کربا امامی به شهادت رسید و امامی پرچم امامت 

به دست گرفت. حراست و حفاظت از این امام به 
عهده حضرت زینب کبری )س( بود؛ چرا  که همه 

مردان به شهادت رسیده بودند، به جز نوجوانی به نام 
حسن که زخمی شد ولی زنده ماند. مشیت الهی بر 

این بود که شب عاشورا امام سجاد )ع( بیمار شوند. 
عصر عاشورا وقتی امام حسین )ع( در میدان جنگ 
بودند، امام سجاد )ع( با همان حال به معرکه رفتند، 
به پیکار پرداختند و زخمی شدند. امام حسین )ع( بر 
ام کلثوم بانگ زدند: »ببر فرزندم را تا زمین از حجت 
خدا خالی نماند!« همچنین در مجلس ابن زیاد، او 
می خواست امام سجاد )ع( را به شهادت برساند که 

حضرت زینب )س( نگذاشتند و با او مقابله کردند.
سنجه و معیاری برای ایستادگی یاران 

ــورا  ــب عاش ــن ش ــال: »م ــن ه ــع ب ــل از ناف ــه نق ب
صحبــت زینــب کبــری )س( بــا امــام حســین )ع( 
یــاران پشــت  را شــنیدم کــه نگــران بودنــد نکنــد 
ــی  ــب، یک ــه حبی ــع ب ــد.« ناف ــی کنن ــام )ع( را خال ام
بــود،  آنچــه شــنیده  از  امــام )ع(،  یــاران  از  دیگــر 
ــه خیمــه  ــاران ب ــا جمعــی از ی خبــر داد و حبیــب نیــز ب
ــون در  ــا خ ــت: »ت ــت و گف ــب )س( رف ــرت زین حض
رگ مــا هســت، کســی حــق نــدارد بــه اباعبداللــه 
شــود!« نزدیــک  )ع(  الحســین  بــن  علــی  و  )ع( 

تشویق برای همراهی امام )ع(
در  بانــوان  نقش آفرینی هــای   مهم تریــن  از 
ــان  ــدان و همسرانش ــجیع  فرزن ــویق و تش ــا، تش کرب
ــب )س(  ــرت زین ــود. حض ــدا ب ــاد در راه خ ــرای جه ب
فرزندانشــان  شــهامت،  اســوه ی  عنــوان  بــه  نیــز 

)ع(  امــام  خیمــه  بــه  کــه  کردنــد  تشــویق  را 
کننــد. جنــگ  بــرای  آمادگــی  اعــام  و  برونــد 

فراهم کردن آرامش برای امام )ع( و 
همراهی ایشان در لحظات سخت 

قبــل از ظهــر عاشــورا، حملــه آغــاز شــده بــود و ۴۰ 
ــد.  ــام )ع( شــهید شــده بودن ــاران ام ــر از ی ــی ۵۰ نف ال
بعــد از عاشــورا نیــز بنــی هاشــمیان بــه شــهادت 
رســیدند. در آن روز دقیقــه بــه دقیقــه یــک تحــول 
ــر  ــی اکب ــهادت عل ــوص ش ــه خص ــاد. ب ــاق می افت اتف
ــه  ــرد ب ــن ف ــبیه تری ــام )ع( و ش ــد ام ــد ارش )ع( ، فرزن
رســول خــدا صلــی اللــه علیــه و آلــه در ســیما و رفتــار، 
داغ بســیار بزرگــی بــرای امــام )ع( بــود. وجــود مبــارک 
حضــرت زینــب )س( مرهمــی بــود بــر داغ دل ایشــان. 

مدیریت شرایط بعد از شهادت امام )ع(
ــودکان را  ــنگان و ک ــت لب تش ــی می توانس ــه کس چ
جمــع کنــد، وقتــی نــوک حمله به ســمت خیام بــود؟ در 
شــام غریبــان چــه کســی می توانســت زنــان و بچه هــا 
را جمــع کنــد؟ چــه کســی بعــد از آن همــه ســختی و 
مصیبــت، می توانســت تــا صبــح بیــدار بمانــد و مراقــب 
ــدگان باشــد؟ چــه کســی می توانســت هــم  مصیبت دی
داغ شــهادت بــرادر و عزیزانــش را در دل جــای دهــد  
ــدا )ع( را؟  ــت خ ــامتی حج ــرای س ــی ب ــم نگران و ه
فقــط زینــب کبــری )س(، فرزنــد دو نــور الهــی...

سوگواری حماسه ساز در وقت وداع با 
پیکر شهدا 

پیکرهــا  روی  را  خودشــان  زنــان  وداع،  هنــگام 
ــان وداع  ــا عزیزانش ــدار ب ــکوه و اقت ــا ش ــد و ب انداختن
آنجــا ســوگواری  در  زینــب )س(  کردنــد. حضــرت 
نفرت بــاری  نــگاه  بیــن  در  کردنــد.  بنیان گــذاری  را 
از ســپاه ابــن ســعد، شــکوه علــوی خــود را نشــان 

ــد. پیکــر امــام حســین )ع( را در آغــوش گرفتنــد  داد ن
ــن کشــته، خارجــی و غریبــه و آدم  ــد: »ای ــاد زدن و فری
ــه!« ــول الل ــا رس ــت ی ــین توس ــت! حس ــی نیس شورش

توســت  حســین  هامــون  بــه  فتــاده  کشــته  ایــن 
ــت ــین توس ــون حس ــا زده در خ ــت و پ ــد دس ــن صی ای

فتح کوفه و شام 
ــردم  ــد، م ــه ش ــرا وارد کوف ــه کاروان اس ــی ک هنگام
ــه  ــتند، ب ــی هس ــیران خارج ــن اس ــه ای ــور اینک ــا تص ب
شــادی و ســرور پرداختنــد. وقتــی زینــب کبــری )س( 
کاروان اســرا را معرفــی کرنــد، مــردم کوفــه شــروع بــه 
گریــه کردنــد. ایشــان بــه کوفیــان عتــاب زدنــد: »ای 
مــردم فریبــکار و بی مقــدار! بگرییــد کــه همیشــه 
ــی  ــل زن ــما، مث ــل ش ــد! مث ــان باش ــان گری دیده هایت
اســت کــه رشــته هــای خــود را بــه اســتواری مــی 
ــردم الف  ــد. ای م ــی کن ــاز م ــم ب ــپس از ه ــد و س باف
ــت ســاز، دوســت کش  ــرواز، خودنمــا و حیل زن و بلندپ
نــواز! چــه زشــت کاری کردیــد. خشــم  و دشــمن 
ــه  ــگ را چگون ــن نن ــد. ای ــش دوزخ را خریدی ــدا و آت خ
ــت را  ــل بهش ــان اه ــید جوان ــویید؟ س ــد بش می خواهی
ــه  ــون چ ــد خ ــد. می دانی ــه ای کردی ــد معامل ــتید. ب کش
ــی  ــم، از مردمان ــن حذل ــیر ب ــد؟« بش ــی را ریختی کس
ــا  ــد: »ت ــی کن ــل م ــت، نق ــور داش ــا حض ــه در آنج ک
بــه آن روز بانــوی بــزرگ منشــی آن چنیــن ندیــده 
ــت.« ــخن می گف ــه س ــود ک ــی )ع( ب ــی عل ــودم. گوی ب

ــد،  ــس یزی ــود! مجل ــام ب ــان اس ــی پای ــام گوی ــا ش ام
مجلــس لهــو و لعــب و جشــن بــود. زینــب کبــری 
کــرد:  ایجــاد  امــوی  مســجد  در  زلزلــه ای  )س( 
ــگ  ــا تن ــر م ــن را ب ــی زمی ــی کن ــر م ــو فک ــد! ت »یزی
ــن باعــث ننــگ مــا در پیشــگاه خداســت؟  کــردی؟ ای
عــزای  تــو  شــادی  ایــن  می بالــی؟  خــودت  بــه 
توســت! ایــن بــرای تــو بــا خواهــد بــود. مــا خانــدان 
هــم  حیاتــی  اگــر  شــده اید!  آزاد  شــما  رســالتیم، 
داریــد بــه یمــن وجــود رســول خداســت. ایــن رواســت 
کــه زنانــت را در پــرده بنشــانی و زنــان و دختــران 
پیامبــر را بــی حرمــت کنــی و در شــهر بچرخانــی؟ 
ای دشــمن و دشــمن زاده خــدا! مــن هــم اکنــون 
ــد  ــتن فرزن ــرای کش ــه را ب ــم! هم ــوار می دان ــو را خ ت
رســول خــدا انداختــی، خــودت را رســوا ســاختی!«

زینب )س( که قیام کربال زنده از اوست
  برگرفته از کتاب »چهره ها در حماسه ی کربال« نوشته حجت االسالم پورامیین

مقاله

زهرا کرمی
ورودی 98  کارشناسی 

مهندسی مکانیک

این کشته فتاده به هامون
 حسین توست 

 این صید دست و پا زده در خون
حسین توست

عکس از
jason-blackeye



ــه  راســتی کــه عظمــت کار حضــرت زینــب ســام  ب
اللــه علیهــا را نمی شــود بــا بقیــه ی حــوادث تاریــخ 
عاشــورا  حادثــه ی  خــود  بــا  را  آن  بایــد  ســنجید، 
مقایســه کرد؛ حادثــه ای کــه دشــمن خــود را پیــروز 
اهل بیــت  از  نامــی  نمی خواســت  و  می دانســت  آن 
علیهــم الســام باقــی بمانــد امــا حضــرت زینــب 
ــه  ــران را ک ــان و دخت ــگاه زن ــرد؛ جای ــازی ک جریان س
شــده بود،  کمرنــگ  )ص(  پیامبــر  رحلــت  از  پــس 
علیــه  امــام حســین  و حرکــت  کــرد  احیــا  دوبــاره 
الســام را به گــوش جهانیــان رســاند و ریشــه های 
ظلــم و فســاد را آتــش زد، فســادی کــه پــس از رحلــت 
پیامبــر موریانــه وار بــه جــان مســلمانان افتاده بــود 
می کــرد،  سســت  را  عزیــز  اســام  پایه هــای  و 

 انحرافــی کــه فقــط بــا خون خــدا راســت می شــد.
ــام  ــه ش ــپس ب ــه و س ــه کوف ــرا ب ــورا، اس ــس از عاش پ
منتقــل  شــدند، حضــرت زینــب )س( درکوفــه و شــام، 
دو ســخنرانی مشــهور بــرای مــردم انجــام  دادنــد؛ 
ایــن اتفــاق زمانــی افتــاد کــه مــردم کوفــه بــه عنــوان 
ــد  ــر می بردن ــه  س ــی ب ــل و دوروی ــراق در جه ــز ع مرک
و حتــی خــواص شــیعه در یــاری امــام عصــر خــود 
ــدای  ــه ص ــود را ب ــام خ ــت ام ــد و پش ــی می کردن کاهل
ــس از  ــز پ ــام نی ــردم ش ــد و م ــی می کردن ــی، خال طبل
معاویــه در نمازهایشــان ســّب علــی )ع( می کردنــد. 
امــا ایــن بانــوی مکرمــه بــا روحیــه ی یــک زن مؤمــن، 
ــه  راســتی  ــر آب کــرد؛ ب نقشــه های دشــمن را نقــش ب
زن،  هــم  و  دارد  نقــش  مــرد  هــم  کربــا  در  کــه 
ــودش. ــدار خ ــش و زن در م ــدار خوی ــرد در م ــی م ول

در مجلس شراب

و  زینــب در کوفــه  از خطبه رانــی حضــرت  پــس   
فرمــودن جملــه ی »و مارایــت اال جمیــا« بــه ابن زیــاد 
کــه تبلــور عــزت و اقتــدار حضــرت زینــب بــود. حضرت 
ظلمــت،  طبــل  بــر  نیــز  یزیــد  مجلــس  در  زینــب 
ــا  ــد ت ــا می کوب ــب آن ه ــل مرک ــر و جه ــت و تزوی غفل

ــردد،  ــنوا گ ــا ش ــود و گوش ه ــا ش ــم ها بین ــاید چش ش
ایــن جماعــت همــان اهــل »صــم و بکــم و  امــا 
خالــدون«. »فی هــا  ایضــًا  و  هســتند  یعقلــون«   ال 

از ویژگی هــای خطبــه ی شــام، اســتفاده ی زیــاد از 
آیــات قــرآن اســت. حضــرت زینــب می دانســتند کــه بــا 
زبانــی کــه بــا مــردم کوفــه صحبــت کردنــد، نمی تواننــد 

ــواب  ــت ج ــن عل ــه همی ــد، ب ــخن  گوین ــامیان س ــا ش ب
توهین هــای آنــان را بــا آیــات قــرآن و ســخنان پیامبــر 
می دهنــد. نقــل اســت در مجلــس یزیــد، ملعــون 
بــا چــوب خیــزران بــه ســر بریــده ی امــام شــهید 
زینــب در جــواب تمســخرهای  می زنــد و حضــرت 
ــد:  ــاوت می کنن ــوره ی رم را ت ــم س ــه ی ده ــد، آی یزی
شــدند  زشــت  کار  مرتکــب  کــه  کســانی  »ســزای 
زشــتی اســت، آنــان کــه آیــات خــدا را تکذیــب کردنــد 
ــد:  ــه می دهن ــد.« و ادام ــتهزاء نمودن ــا اس ــه آن ه و ب
»و بــا چوبــی کــه در دســت داری بــر دندان هــای 
ــی.« ــت، می زن ــل بهش ــان اه ــید جوان ــه، س  اباعبدالل
ــه  ــم نمی ترســید و ب ــه  راســتی از ظال حضــرت زینــب ب
ــود:  ــود، فرم ــت ب ــرور سرمس ــاده ی غ ــه از ب ــد ک یزی
»ای یزیــد! آیــا گمــان می بــری ایــن کــه بــر مــا تنــگ 

گرفتــی و راه چــاره را بــر مــا بســتی کــه مــا را بــه ماننــد 
ــو  ــوار و ت ــدا خ ــزد خ ــا ن ــد، م ــیری برن ــه اس ــزان ب کنی
ســربلند گشــته و دارای مقــام و منزلــت شــده ای، 
شــادمان و مســرور گشــتی کــه دیــدی دنیــا چنــد روزی 
بــه کام تــو شــده و حکومتــی کــه حــق مــا بــود در 
ــاش، آهســته تر.  ــه اســت، آرام ب ــرار گرفت ــو ق ــار ت اختی
آیــا فرامــوش کــرده ای قــول خداونــد متعــال را؟« 
ــد:  ــتدراج را می خوانن ــی اس ــنت اله ــه ی س ــپس آی س
ــه  ــن ک ــته اند، ای ــر گش ــه کاف ــان ک ــد آن ــان نکنن »گم
ــان  ــر آن ــع و خی ــه نف ــم ب ــت می دهی ــا را مهل ــا آن ه م
ــاه،  ــا گن ــم ت ــت می دهی ــان را مهل ــه ایش ــت، بلک اس
 بیشــتر کننــد و آنــان را عذابــی باشــد دردنــاک.«1 
ایشــان بــه حیــای خانــدان عصمــت می پردازنــد و 
ــان  ــو، زن ــه ت ــت ک ــت اس ــن عدال ــا ای ــد: »آی می فرماین
ــول  ــران رس ــی دخت ــه داری ول ــرده نگ ــت پ ــود را پش خ
خــدا اســیر باشــند؟ پــرده ی حشــمت و حرمــت ایشــان 
ــی،  ــهر بگردان ــه ش ــهر ب ــان را ش ــی و آن ــک کن را هت
بومــی و غریــب چشــم بدان هــا دوزنــد و چهــره ی  
ــر  ــادرش، جگ ــه م ــد ک ــا از یزی ــد؟« ام ــان را بنگرن آن
مــی رود؟ انتظــاری  چــه  جویده اســت  را   آزادگان 

ــه  ــد را این گون ــل یزی ــردی مث ــا ف ــی ب ــل هم صحبت دلی
بیــان می کننــد: »اگــر مصائــب روزگار مــرا بــر آن 
داشــت کــه بــا تــو تکلــم کنــم، بــدان قــدر تــو را 
کــم می کنــم و ســرزنش تــو را عظیــم و توبیــخ تــو 
کــه  بی تابــی  و  جــزع  ایــن  می شــمارم،  بســیار  را 
توســت،  هیبــت  و  قــدرت  تــرس  از  نــه  می بینــی 
 لکــن چشــم ها گریــان و ســینه ها ســوزان اســت.« 
ســپس بــه موضــوع انتقــام از مجرمــان اشــاره کردند و 
فرمودنــد: »بارالهــا بگیــر حــق مــا را و انتقــام بکــش از 
هــر کــه بــه مــا ســتم کــرد و فــرو فرســت غضب خــود را 
 بــر هــر کــه خــون مــا ریخــت و حامیــان مــا را کشــت.«

و در آخــر مهــر جاودانگــی را بــر نــام سیدالشــهدا 
ــه لعــن ابــدی هشــدار می دهنــد:  ــد را ب می زننــد و یزی
»ای یزیــد! هــر کیــد و مکــر کــه داری بکــن، هــر 
ــه داری  ــد ک ــر جه ــای، ه ــی بنم ــه خواه ــش ک کوش
بــه کار گیــر، بــه خــدا ســوگند هرگــز نتوانــی نــام 
ــن  ــی از بی ــا را نتوان ــی م ــی، وح ــو کن ــا را مح ــاد م و ی
ــگ  ــز نن ــید، هرگ ــی رس ــا نتوان ــت م ــه نهای ــری، ب بب
توســت  رأی  زدود،  نتوانــی  خــود  از  را  ســتم  ایــن 
رو  تــو  جمعیــت  و  انــدک  تــو  قــدرت  روزهــای  و 
پراکندگــی اســت، در روزی کــه منــادی حــق  بــه 
بــاد.« بــر ســتمکاران  لعنــت خــدا  کــه  نــدا کنــد 
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 کربال در کربال یم ماند
اگر زینب )س( نبود
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مقاله

صدرا صادقی
ورودی ۹۸ کارشناسی 

مهندسی شیمی

 گمان نکنند آنان که کافر گشته اند
 این که ما آن ها را مهلت یم دهیم به
 نفع و خری آنان است، بلکه ایشان را

 مهلت یم دهیم تا گناه، بیشرت کنند و
 ای یزید! هر کید و مکر که داری بکن،  آنان را عذایب باشد دردناک

 هر کوشش که خوایه بنمای، هر جهد
 که داری به کار گری، به خدا سوگند

 هرگز نتواین نام و یاد ما را محو کین،
 ویح ما را نتواین از بین بربی، به نهایت

 ما نتواین رسید، هرگز ننگ این ستم را
از خود نتواین زدود

 اما این بانوی مکرمه با روحیه ی یک زن
 مؤمن، نقشه های دشمن را نقش بر

 آب کرد؛ به  راسیت که در کربال هم مرد
 نقش دارد و هم زن، ویل مرد در مدار

خویش و زن در مدار خودش
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نمونــه ی  یــک  علیهــا  اللــه  ســام  کبــری  زینــب 
برجســته ی تاریــخ اســت کــه عظمــت حضــور یــک زن 
را در یکــی از مهم تریــن مســائل تاریــخ نشــان میدهــد. 
اینکــه گفتــه میشــود در عاشــورا، در حادثــه ی کربــا، 
خــون بــر شمشــیر پیــروز شــد - کــه واقعــًا پیــروز شــد - 

ــود.  عامــل ایــن پیــروزی، حضــرت زینــب )س( ب

موقعیت شناسی و انتخاب ها
زینب کبری )س( یک زن است، یک زن بزرگ! 

ارزش و عظمــت زینــب کبــری به خاطــر موضــع و 
حرکــت عظیــم انســانی و اســامی او بــر اســاس 

تکلیــف الهــی اســت. 

از  قبــل  موقعیــت  هــم  شــناخت؛  را  موقعّیــت  اّواًل 
ــم  ــا، ه ــه کرب ــام ب ــه  الس ــین علی ــام حس ــن ام رفت
موقعیــت لحظــات بحرانــی روز عاشــورا، هــم موقعیــت 
حــوادث کشــنده ی بعــد از شــهادت امــام حســین را، و 
]ثانیــا[ طبــق هــر موقعّیتــی یــک انتخــاب کــرد. ایــن 

انتخاب هــا زینــب را ســاخت.

او یــک زن بــود، زنــی کــه از شــوهرش و از خانواده  اش 
جــدا می شــود بــرای مأموریــت. در آن ســاعت های 
نمی تواننــد  انســان ها  قوی تریــن  کــه  بحرانــی 
ــود  ــام خ ــد و ام ــرد، او فهمی ــد ک ــه بای ــه چ ــد ک بفهمن
را پشــتیبانی کــرد و او را تجهیــز کــرد بــرای شــهید 

ــدن.  ش

کار برای خدا
ــروردگار  ــه پ در مقابــل همــه ی ایــن مصائــب، زینــب ب
ــده.  ــات ب ــن را نج ــروردگارا! م ــرد: پ ــرض نک ــم ع عال
ــول  ــا قب ــروردگارا! از م ــرد: پ ــرض ک ــورا ع در روز عاش
کــن. وقتــی از او ســؤال می شــود کــه چگونــه دیــدی؟ 
همــه  ایــن  جمیــا«.  ااّل  رأیــت  »مــا  می فرمایــد: 
مصیبــت در چشــم زینــب کبــری زیباســت؛ چــون 
از ســوی خداســت... در راه اوســت. کار بــرای خــدا 

ــت.  ــور اس اینج

عظمت زنانه
زینــب )س( نشــان داد کــه می تــوان حجــب و عفــاف 
ــک  ــه ی ــه، ب ــزت مجاهدان ــه ع ــرد ب ــل ک ــه را تبدی زنان

ــزرگ. جهــاد ب

زینــب کبــری در مدینــه و در کربــا و در کاخ جبارانــی 
عظمــت  همــان  عبیدالله بن زیــاد،  و  یزیــد  مثــل 

و  می کنــد  حفــظ  خــود  بــا  را  معنــوی  شــکوه  و 
شــخصیت های دیگــر در مقابــل او تحقیــر می شــوند. 

ــی مخلوطــی از شــور  ــن؛ یعن ــی ای ــه، یعن عظمــت زنان
ــوان  ــردی نمی ت ــچ م ــه در هی ــانی، ک ــه ی انس و عاطف
ایــن عاطفــه ی شــورانگیز را ســراغ داد؛ همــراه بــا 
متانــت شــخصیت و اســتواری روح که همــه ی حوادث 
بــزرگ و خطیــر را در خــود هضــم می کنــد ... ودر عیــن 
ــد؛  ــی می بخش گاه ــردم را آ ــد و م ــال، درس می ده ح
در عیــن حــال، امــام زمــان خــود - یعنــی امــام ســجاد 
ــا  ــش و تس ــان آرام ــادر مهرب ــک م ــد ی )ع( - را مانن
و  بــرادر  کــودکان  بــا  حــال،  عیــن  در  می بخشــد؛ 
ــم،  ــه ی عظی ــدر از دســت داده ی آن حادث بچه هــای پ
ــتحکمی  ــد مس ــل س ــدید، مث ــان ش ــان آن طوف در می
بــرای آنهــا امنیــت و آرامــش و تســا ایجــاد می کنــد. 

محکم و قوی
قــوت شــخصیت حضــرت زینــب را ببینیــد. دو روز 
قبــل در یــک بیابــان، بــرادر و امــام و رهبــر او را بــا ایــن 
همــه عزیــزان و فرزنــدان از بیــن برده انــد، زنــان و 
کــودکان را اســیر کرده انــد، آورده انــد در مقابــل چشــم 
ــه  ــم گری ــی ه ــد، بعض ــه می کنن ــی هلهل ــردم، بعض م
ــان  ــی، ناگه ــرایط بحران ــن ش ــک چنی ــد. در ی می کنن
ایــن خورشــید عظمــت طلــوع می کنــد؛ همــان لحنــی 
ــر  ــن )ع( ب ــدرش امیرالمومنی ــه پ ــرد ک ــه کار می ب را ب
روی منبــر خافــت در مقابــل امــت خــود بــه کار 
ــان  ــا هم ــت، ب ــت و باغ ــان فصاح ــا هم ــرد؛ ب می ب

ــا. ــون و معن ــدی مضم بلن

خطبــه ی فرامــوش نشــدنی زینــب کبــری در بــازار 
کوفــه یــک حــرف زدن معمولــی نیســت. حضــرت 
زینــب کبــری )س( بــا ایــن عــده ی ناهمگــون و غیــر 
قابــل اعتمــاد مواجــه اســت، امــا اینجــور محکــم 

حــرف می زنــد. 

حتی یک نفر تحسینش نکرد!
مــادر شــهیدی کــه عزیزانــش را در راه خــدا داده، 

ــد،  ــگاه می کنن ــه او ن ــا تحســین ب میلیون هــا انســان ب
امــا وضعیــت زینــب کبــری )س( اینگونــه نبــود. یــک 
نفــر در سرتاســر ایــن جامعــه نبــود کــه جــرات داشــته 
ــه! در  ــارک الل ــا، ب ــن، مرحب ــد:  آفری ــه او بگوی ــد ب باش
چنیــن دنیــای ســختی، همــان قــدر کــه شــهادت 
ــب هــم همــان  ــود, حرکــت زین ــاز ب حســین )ع(  ممت

ــت. ــت داش ــدر عظم ق

دو حرکت مهم زینب کبری )س(
دو حرکــت عمــه ی مــا - زینــب کبــری )س( - انجــام 
ــه و  ــه کوف ــود ب ــارت ب ــت اس ــت، حرک ــک حرک داد: ی
شــام و آن روشــنگری ها و آن بیانــات کــه مایــه ی 
افشــای حقایــق شــد؛ یــک حرکــت دیگــر، آمــدن 
ــت  ــن حرک ــود؛ ...  ای ــن ب ــا در اربعی ــارت کرب ــه زی ب
بــه معنــای ایــن اســت کــه نبایــد اجــازه داد کــه 
ــع  ــد مقاط ــد دارن ــه قص ــودی ک ــای خباثت آل انگیزه ه
عزیــز و اثرگــذار و مهــم را از یادهــا ببرنــد، موّفــق 

ــوند. بش

علم و معرفت
زینــب، زنــی نبــود کــه از علــم و معرفــت بی بهــره 
صافی تریــن  و  برتریــن  و  علم هــا  باالتریــن  باشــد؛ 
معرفت هــا در دســت او بــود. همــان ســکینه  ی کبرایــی 
کــه شــما اســمش را شــنیده اید در کربــا، دختــر امــام 
و بــرادرزاده و شــاگرد زینــب )س( اســت. کســانی کــه 
حّتــی زینــب را و پــدر زینــب را و پــدر ســکینه را قبــول 
نداشــتند و ندارنــد، اعتــراف می کننــد کــه ســکینه 

ــت. ــش اس ــت و دان ــعل معرف ــک مش )س( ی

مادران شهدا، مثل زینب
ــن  ــه ای ــدم ک ــی ندی ــچ مقتل ــاب و هی ــچ کت مــن در هی
زینــب بزرگــوار، وقتــی کــه دو پســر خــودش در کربــا 
شــهید شــدند، عکس العملــی نشــان داده باشــد؛ مثــًا 
فریــادی کشــیده باشــد، گریــه بلنــدی کــرده باشــد. بــه 
نظــرم رســید ایــن مــادران شــهدای زمــان مــا، حقیقتــًا 

نســخه زینــب )س( را عمــل و پیــاده می کننــد! 
هنر، ساز و کار بقای عاشورا

ــت  ــن اس ــخ ای ــق در تاری ــن حقای ــای ای ــاز و کار بق س
کــه کســانی کــه از ایــن دقایــق مطلــع شــدند، ایــن را 
در اختیــار دیگــران بگذارنــد. بیــان هنــری هــم شــرط 
اصلــی اســت؛ کمــا اینکــه خطبــه ی حضــرت زینــب در 
کوفــه و شــام، از لحــاظ زیبایــی و جذابیــت بیــان، آیــت 

بیــان هنــری اســت.
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گوشه ای از تاریخ
شــاید خیلی هایمــان میــان روضــه ی حضــرت رقیــه 
ــام  ــرا ام ــیم؛ چ ــان بپرس ــا از خودم ــه علیه ــام الل س
ــا  ــه کرب ــدان را ب ــان و فرزن ــام زن ــه الس ــین علی حس
بــرد؟ مگــر ایشــان نمی دانســت شــهید خواهنــد شــد؟ 
امــا بایــد بگویــم ایــن ســؤال اصــًا تازگــی نــدارد زیــرا 
ــام  ــه از ام ــل مک ــی از اه ــم یک ــش ه ــال پی ۱۳۷۸ س
ــام را  ــخ ام ــه پاس ــل از اینک ــرد. قب ــؤال را ک ــن س همی
 بگویــم، بهتــر اســت کمــی تاریــخ را مــرور کنیــم.
ــت،  ــت یاف ــلمانان دس ــت مس ــه خاف ــد، ب ــی یزی وقت
ســعی کــرد تــا از تمــام مــردم و مخالفــان بیعــت 
بــه  نامــه ای  خــود  اقــدام  نخســتین  در  او  بگیــرد. 
ــت و  ــه، نوش ــود در مدین ــل خ ــن عتبــه، عام ــد ب ولی
مدینــه  سرشــناس  مخالفــان  از  داد  دســتور  او  بــه 
ــا  ــه ب ــین )ع( ک ــام حس ــرد. ام ــت بگی ــرای وی بیع ب
درخواســت های مکــرر ولیــد و اصــرار مــروان بــن 
ــه  ــدن در مدین ــورت باقی مان ــود، در ص ــرو ب ــم روب حک
ــا  ــن دو گزینــه را می پذیرفــت: ی می بایســت یکــی از ای
بــا یزیــد بیعــت کنــد و یــا مخالفــت و ســرانجام درگیــری 
ــور  ــه منظ ــه ب ــن ک ــدون ای ــه ب ــدن در مدین و کشته ش
یزیــد  اصلــی اش کــه افشــای حکومــت غاصبانــه 
ــد. ــت یاب ــود، دس ــان ب ــت اموی ــودن خاف ــق ب  و ناح
آن حضــرت تصمیــم دیگــری گرفــت و آن هجــرت از 
مدینــه بــود. ایشــان مجبــور شــدند زادگاه شــان، مدینــه 
را بــا جمعــی از دوســتداران، بنــی هاشــمیان، دختــران 
ــادی  ــان بــه مقصــد مکــه تــرک کننــد. عــده ی زی و زن
مخالــف ایــن کار بودنــد و ایشــان را از همراهــی زنــان 
و فرزندان شــان بیــم می دادنــد. امــا ایــن همراهــی 
ــدن  ــی ش ــوادث و عمل ــی ح ــگیری از برخ ــرای پیش ب
نقشــه های دشــمن بــود. ایشــان چنــد ماهــی در مکــه 
بودنــد، امــا مکــه ناامــن شــده بــود بــه طــوری کــه امــام 
و ترور مامــوران  بازداشــت  معــرض  در  )ع(  حســین 
از  کوفیــان  حــال  ایــن  در  امیه بــود.  امنیتی بنــی 
از  بعــد  امــام  و  کردنــد  دعــوت  )ع(  امــام حســین 
دریافــت نامــه ی مســلم بــه کوفــه حرکــت کردنــد.

علم باطنی و علم ظاهری
ــر  ــد؛ مگ ــش بیای ــؤال پی ــما س ــرای ش ــاید االن ب ش
ــه  ــت ب ــرار اس ــوت ق ــن دع ــه ای ــتند ک ــام نمی دانس ام
چــه غائلــه ختــم پیــدا کنــد کــه دعــوت را پذیرفتنــد؟ در 

جــواب بایــد گفــت علــم امــام حســین )ع( بــه شــهادت 
ــه جــزء، یعنــی امــام تمــام  خــود علمــی اســت جــزء ب
جزئیــات را می دانســتند، امــا علــم بــه شهادتشــان 
ــاید در اینجــا تناقــض  ــد. ش ــان نش ــن ایش ــع رفت مان
پیــش بیایــد یعنــی بگوینــد اگــر انســانی می دانــد 
ــهید می شــود بایــد خــودش را حفــظ کنــد! بایــد  ش
 گفــت علــم دو دســته اســت علــم ظاهــری و باطنــی؛
ــم  ــت وعل ــن و شماس ــم م ــن عل ــری همی ــم ظاه عل
باطنــی یعنــی بــه اذن اللــه تمــام جزئیــات را دانســتن. 
ــی  ــم باطن ــم ظاهــری عل ــر عل امــام حســین عــاوه ب
تکالیــف  انجــام  مانــع  باطنــی،  علــم  دارنــد.  هــم 
ــی  ــام و ارتباط ــال ام ــری در اعم ــت و اث ــری نیس ظاه
بــا تکالیــف خاصــه ی امــام نــدارد. پــس بایــد کــه 
در  و  نباشــند  مکلــف  باطنــی،  علــم  بــه  ایشــان 
تکالیــف ظاهــری بــا ســایر مــردم، شــریک باشــند. در 
ــه  ــل تطبیــق ب نتیجــه ظواهــر اعمــال امــام را کــه قاب
ــد دلیــل نداشــتن  ــل و اســباب ظاهــری اســت نبای عل
ــت. ــع گرف ــه واق ــل ب ــاهد جه ــی و ش ــم باطن ــن عل ای

اراده تشریعی یا اراده تکوینی؟
ــواب  ــین در ج ــام حس ــخ ام ــه پاس ــم ب ــا برگردی و ام
آن مــرد؛ ایشــان جــواب دادنــد: پیغمبــر بــه مــن 
خانــواده ات  می خواهــد  خداونــد  کــه  فرموده اســت 
را اســیر ببینــد؛ »ان اللــه شــاء ان یراهــن ســبایا« 
خواســتن خــدا اینجــا بــه معنــی ایــن اســت کــه 
اینگونــه  خــدا  رضایــت  و  اســت  ایــن  مصلحــت 
تکوینــی. اراده ی  نــه  تشــریعی،  اراده ی   هســت، 
ــان  ــی، هم ــوع اراده دارد: اراده ی تکوین ــد دو ن خداون
کــه  چیزهایــی  یعنــی  اســت؛  الهــی  قــدر  و  قضــا 
می دهــد.  رخ  حتمــًا  و  بیفتــد  اتفــاق  شــده  مقــدر 
اســت. الهــی  رضایــت  همــان  تشــریعی   اراده ی 

خداونــد فرمــود مصلحــت ایــن اســت؛ نــه اینکــه 
ــد توجــه کــرد  ــه بای ــداری. البت ــن ن ــه گفت شــما حــق ن
ــود،  ــغ ب ــداکاری و تبلی ــه ی ف ــام عاشــورا صحن کــه قی
عنصــر فــداکاری توســط شــهادت مــردان نشــان 
ــان. ســخنرانی  ــغ توســط زن داده می شــد و عنصــر تبلی
ــان  ــدن زن ــیر ش ــن اس ــب و ای ــرت زین ــکوه حض ــا ش ب
نشــان دهنده ی  شــهرها  در  آن هــا  چرخانــدن  و 
ــود  ــان ب ــت یزدی ــر و ظالمی ــدان پیامب ــت خان مظلومی
و بــودن بانــوان کامــل کننــده رســالت قیــام بــود.

تاریخ ُمَذنَّث
در  اینکــه  نظــر  از  داریــم  تاریــخ  مــدل  ســه 
یــا  باشــد  مــرد دخالــت داشــته  تنهــا  آن  ســاختن 
باشــند: داشــته  دخالــت  یکدیگــر  بــا  زن  و   مــرد 

اســت،  مذکــر  تاریــخ  تاریــخ  یــک  اول:  مــدل 
مذکــر  جنــس  دســت  بــه  کــه  تاریخــی  یعنــی 
و  شده اســت  ســاخته  مســتقیم  طــور  بــه 
نــدارد.  آن  در  نقشــی  هیــچ  مؤنــث   جنــس 
ــت  ــث اس ــر -مؤن ــخ مذک ــخ تاری ــک تاری ــدل دوم: ی م
امــا مذکر-مؤنــث مختلــط، بــدون آنکــه مــرد در مــدار 
ــی  ــودش، یعن ــدار خ ــرد و زن در م ــرار بگی ــودش ق خ
تاریخــی کــه در آن ایــن منظومــه بــه هــم خورده اســت، 
ــرد. ــدار م ــرد و زن در م ــرار می گی ــدار زن ق ــرد در م  م

مــدل ســوم: تاریــخ مذکــر -مؤنــث اســت کــه هــم بــه 
دســت مــرد ســاخته شده اســت و هــم بــه دســت زن، 
ولــی مــرد، در مــدار خــودش و زن در مــدار خــودش. ما 
ــم  ــم، می بینی ــه می کنی ــم مراجع ــرآن کری ــه ق ــی ب وقت
تاریــخ مذهــب و دیــن آن طــور کــه قــرآن کریــم تشــریح 
ــه  ــت و ب ــث اس ــر- مؤن ــخ مذک ــک تاری ــت، ی کرده اس
ــت؛  ــث« اس ــخ »مذن ــک تاری ــری ی ــتاد مطه ــر اس تعبی
یعنــی مذکــر و مؤنــث هــر دو نقــش دارنــد، امــا نــه بــه 
صــورت اختــاط، بلکــه بــه ایــن صــورت کــه مــرد در 
 مقــام و مــدار خــودش و زن در مقــام و مــدار خــودش.

جای زن در تاریخ نیست؟
نگایه به چرایی سفر زنان به کربال و تاریخ مذنث

یادداشت تحلیلی

ریحانه افشاریان
کارشناسی فقه و حقوق، 

دانشگاه امام صادق )ع(

 امام حسین عالوه بر علم ظاهری علم باطین
 هم دارند. علم باطین، مانع انجام تکالیف

 ظاهری نیست و اثری در اعمال امام و ارتبایط
 با تکالیف خاصه ی امام ندارد. پس باید که

 ایشان به علم باطین، مکلف نباشند و در
تکالیف ظاهری با سایر مردم، شریک باشند

 وقیت به قرآن کریم مراجعه یم کنیم، یم بینیم
 تاریخ مذهب و دین آن طور که قرآن کریم
 تشریح کرده است، یک تاریخ مذکر- مؤنث

 است و به تعبری استاد مطهری یک تاریخ
 »مذنث« است؛ یعین مذکر و مؤنث هر دو
 نقش دارند، اما نه به صورت اختالط، بلکه به
 این صورت که مرد در مقام و مدار خودش و

زن در مقام و مدار خودش

۶

عکس از
alamdargraphic



ماریــه از شــیعیان بصــره بــود کــه خانــه ی خــود را بــه محــی 
علیهــم  بیــت  اهــل  دوســتداران  و  شــیعیان  تجمــع  بــرای 
در  بیشــرتین فعالیت هــای شــییع  و  قــرار داده بــود  الســالم 
مــزل ایشــان اتفــاق یم افتــاد. ]۱[ او در امتــداد همــان رســالیت 
کــه حضــرت خدیجــه ســالم اهلل علیهــا در بــذل ثــروت خــود 
در راه نشــر اســالم کوشــید، قــدم برداشــت و ثــروت خــود را 
در خدمــت نهضــت عاشــورا قــرار داد. چــون اخبــار تحــوالت 
ــه  ــوت از امــام، ب ــزرگان آن شــهر در دع کوفــه و درخواســت ب
بصــره رســید، شــیعیان بصــره در خانــه ماریــه اجتمــاع کردنــد 
ــه  ــاره ی رهــرب امــت اســالیم و نابســاماین های جامعــه ب و درب
بحــث پرداختنــد. ]۲[ ثمــره اجتماعــات موجــود در خانــه ی 
ماریــه آن بــود کــه تعــدادی از شــیعیان بصــره همچــون یزیــد 
بــن ثبیــط، ادهــم و ســیف رایه کربــال شــدند و در کنــار امــام 

حســین علیــه الســالم بــه شــهادت رســیدند. ]۳[

ماریه بنت منقذ 

یــی از زنــاین کــه در کربــال بــه میــدان رزم قــدم نهــاد و بــه کارزار پرداخــت، بحریــه 
دخــرت مســعود خــزریج اســت. وی همســر جنــاده بــن کعــب و مــادر عمــرو بــن 
جنــاده اســت. وی فرزنــد خــود را کــه هنــگام شــهادت بــه نقــی ۱۲ ســال و بنــا بــه 
نقــی دیگــر یــازده یــا نــه ســال بیشــرت نداشــت، امــر بــه جنــگ بــا دشــمنان و دفــاع از 
امــام حســین علیــه الســالم کــرد. ]۵[ ایــن زن کــه بــه همــراه شــوهر و فرزنــدش از 
مکــه بــه کاروان امــام پیوســته بــود، هنــگایم کــه در کربــال همســر وی به شــهادت 
رســید، او فرزنــدش را بــه خیمــه امــام فرســتاد تــا بــا اجــازه ی آن حضــرت بــه میــدان 
رزم رود. امــام حســین )ع( نخســت از اجــازه دادن خــودداری کــرد و چــون عمــرو از 
رضایــت مــادر خــرب داد، امــام نــز بــه او اجــازه داد. ]۶[ عمروبــن جنــاده بــا اجــازه امــام 
بــه کارزار پرداخــت. دشــمن پــس از شــهادت عمــرو، ســر او را از تــن جــدا کــرد و بــه 
ســوی خیمــه امــام پرتــاب کــرد. مــادر عمــرو، ســر فرزنــد خــود را گرفــت. پــس از پــاک 
کــردن خــاک و خــون از چهــره اش، آن را بــه صــورت مــردی از ســپاه دشــمن کوبیــد 
و او را بــه هالکــت رســاند. ]۷[ بــه گفتــه ی مورخــان، مــادر عمــرو ســپس بــه خیمــه 
بازگشــت، عمــود خیمــه را برگرفــت و بــه ســمت دشــمن حملــه بــرد و دو نفــر را بــه 
درک واصــل کــرد. ]۸[ ســپس امــام حســین )ع( وی را بــه خیمــه بازگردانــد و بــه او 

فرمــود: خــدا تــو را بیامــرزد، برگــرد کــه خــدا جهــاد را از تــو برداشــته.]۹[

بحریه، مادر عمرو بن جنادة

ــان برجســته  وی همســر مســلم بــن عوســجه و از زن
شــیعه بــود. پــس از شــهادت مســلم بــن عوســجه، 
پســرش خلــف را آمــاده ی جنــگ کــرد. امــام حســین 
ــا کشــته شــدن پــدرش،  )ع( از خلــف خواســت کــه ب
را  او  مــادرش  ویل  بــردازد،  مــادر  سرپرســیت  بــه 
ــر  ــاری پس ــا ی ــز ب ــت: ج ــرد و گف ــگ ک ــه جن ــویق ب تش
پیغمــرب صــی اهلل علیــه و آلــه، از تــو رایض نخواهــم 
شــهادت  بــه  دلریانــه  نــربدی  از  پــس  خلــف  شــد. 
رســید. پــس از شــهادتش، ســر او را بــه طــرف مــادرش 
و  بوســید  برداشــته  را  ســر  هــم  او  کردنــد.  پرتــاب 

]۱0[ گریســت. 

بــه  آزادی  از  پــس  بــود،  غیــث  بــن  اشــعث  کنــز  کــه  او 
اســید حضــریم درآمــد. چــون مســلم یب وفــایی  ازدواج 
کوفیــان را دیــد، در کوچه هــای کوفــه آواره گردیــد، تــا 
بــه خانــه ی طوعــه رســید کــه منتظــر فرزنــد خویــش بــود. 
مســلم شــربت آیب از او طلــب کــرد. طوعــه نــز کــوزه آیب 
را میهــا کــرد و چــون آگاه شــد کــه آن غریــب، مســلم بــن 
را در ســرای خویــش جــای داد. چــون  او  عقیــل اســت، 
پســر طوعــه آمــد، مــادر بــه فرزنــدش گفــت: مســلم بــن 
عقیــل نــزد مــا آمــده و بــه مــا پنــاه آورده و اینــک در خانــه 
اســت. مــن او را خدمــت یم کنــم و از خــدای تعــایل طمــع 
زیــاد،  ابــن  پــاداش  طمــع  بــه  طوعــه،  پســر  دارم.  ثــواب 

محــل اســکان مســلم را بــه ابــن زیــاد خــرب داد.]۴[

طوعه

ام خلف

اینفوگرافی

اصالت واقیع 

@shia.art برگرفته از صفحه ی اینستاگرامی
۱. تاریخ طبری، جلد ۴، صفحه ۲۶۳

۲. ابصار العین فی انصار الحسین، صفحه ۲۵
۳. وقعه الطف، صفحه ۱۰۳

۴. ابی مخنف، صفحه ۱۲۶ _ ۱۲۸
۵. مقتل الحسین، صفحه ۲۵۳/ تنقیح المقال، جلد ۲، صفحه ۳۲۷

۶. مقتل الحسین، جلد ۲، صفحه ۲۵
۷. مناقب آل ابی طالب، جلد ۳، صفحه ۲۱۹

۸. مقتل الحسین جلد ۲، صفحه ۲۵/ بحاراالنوار جلد ۴۵، صفحه ۲۷/ مناقب آل 
ابی طالب، جلد ۳، صفحه ۲۱۹

۹. مقتل مقرم، صفحه ۲۵۳/ قاموس الرجال، جلد ۷، صفحه ۱۲۹
10. ریاحین الشریعه و ترجمه عالمات نساء شیعه، جلد ۳، صفحه ۳۰۵
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ای یزید هر کید و مکر، و هر سعی و تالش که داری به کار بند، سوگند به خدای که هرگز (: س)زینب 
نمی توانی یاد و نام ما را محو و وحی ما را بمیرانی، چه دوران ما را درک نکرده، این عار و ننگ از تو زدوده 

آیا جز این است که رأی تو سست است و باطل، و روزگارت محدود و اندک، و جمعیت تو پراکنده . نگردد
اِلِمیَن »: گردد، آری، آن روز که ندا رسد ِه َعَلی الَظَّ ال َلْعَنُة الَلَّ

َ
ل ما پس حمد خدای راست که« .أ برای اوَّ

.سعادت و مغفرت، و برای آخر ما شهادت و رحمت مقرر فرمود

وهب . کرد( ع)ام وهب مادر شجاع که فرزند خویش را تشویق به جانبازی و فداکاری در راه حسین
آیا راضی شدی؟ ام  وهب گفت وقتی از تو : پس از مقداری جنگیدن نزد مادرش برگشت و گفت

به شهادت برسی، او دوباره به میدان رفت و جنگید تا به ( ع)راضی می شوم که در رکاب حسین 
نقل شده ام وهب هنگام پس دادن سر پسرش که دشمنان برای تحقیرش نزد او . شهادت رسید

ما :فرستاده بودند با پرتاب سر یک نفر از ظالمین را به درک فرستاد و با تمام آزادگی رجز خواند
. آنچه را در راه خدا داده ایم باز پس نمی گیریم ] 3[

سول به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشتت را نبریدی، بی تردید بر ر ( ای یزید)
وارد می شوی در حالی که خون ذریه اش را ریختی و پرده حرمت فرزندانش را دریدی و ( ص)

این جایی است که خدا پراکندگی هایشان را جمع و پریشانی هایشان را دفع، و حقوق آنان را
آنان را که در راه خدا به شهادت رسیدند مرده مپندار، بل زندگانی هستند که در نزد»بگیرد 

(.۱۵۷: آل عمران)« .پروردگارشان مرزوق اند

کرده بود و آن دو در رکاب ( ع)همسر جناده بن کعب انصاری که شوهر و فرزندش را تشویق به یاری حسین 
و من پیرزنی ناتوان: آن حضرت به شهادت رسیده بودند؛ خود نیز روانه میدان شد او این گونه رجز می خواند

او دو . حمایت کنم( س)اما با ضربت خشن و سخت شما را می کوبم تا از حریم فرزند فاطمه . شکسته حالم
[4. ]به او دستور داد برگردد و برای او دعا کرد( ع)نفر را به قتل رساند امام حسین 

  

الم حضرت زینب  سالم الله علیها بانوی اول کربال، پرچم دار قیام هدایت کننده امام حسین علیه الس
بعد از شهادت برادر با صبر و دریا دلی، آنچنان خطبه ای در مجلس بزم یزید ایراد کردند که خواری و 

«  ما رایت اال جمیال»جمله تاریخی و حماسه ساز . رسوایی ظالمین را در برابر شکوه عاشورا آشکار کردند
. خود حدیث مفصل شیرزنی و نقش حضرت در حفاظت از ارزش و آرمان قیام عاشوراست

که همسرش  در راه ابا عبدالله  الحسین ( ع)امام  حسین ( پدری)سیده ام  کلثوم خواهر 
گردیده بود؛ صبور و مطیع خدا و امامش بود( ع) وفه و بانویی فصیح و بلیغ که در ک. شهید 

این بانوی عفیفه  هنگامی  که اسرا را به  همراه سرهای شهدا وارد . سخنرانی کرد... شام و
شهر می کردند از شمر خواست سرها را جلوی کاروان اسرا ببرد از جهتی که مردم ایشان را 

[1. ]کمتر نگاه کنند

:  در خطبه خود با صالبت پاسخ دهان کجی های یزید را این چنین  می دهند( س)زینب 
بر به خدا سوگند جز پوست خود را ندریدی و جز گوشتت را نبریدی، بی تردید( ای یزید)

ه  وارد می شوی در حالی که خون ذریه اش را ریختی و پرده حرمت ( ص)رسول الل َّ
شان فرزندانش را دریدی و این جایی است که خدا پراکندگی هایشان را جمع و پریشانی های

آنان را که در راه خدا به شهادت رسیدند مرده مپندار، بل »را دفع، و حقوق آنان را بگیرد 
(.۱۵۷: آل عمران)« .زندگانی هستند که در نزد پروردگارشان مرزوق اند

نام ( ع)دلهم زن زهیر بن قین بجلی از شیر زنانی که با تشویق شوهر خویش به پیوستن به امام حسین
وقتی فرستاده امام نزد زهیر آمد و او را خواست؛ دلهم . خود را در تاریخ پر افتخار برای همیشه ثبت کرد

سبحان الله چه مانعی دارد که نزد وی »: بیاید، گفت( ع)به زهیر که ابتدا نمی خواست نزد حسین 
[2]« .شرفیاب شوی و سخن او را بشنوی و باز آیی

اینفوگرافی

مرضیه محمدی
ورودی ۹۶ کارشناسی 

مهندسی موادومتالورژی

 مجلسی، محمدباقر، زندگی حضرت امام حسن )ع(، ترجمه محمدجواد نجفی، تهران ، اسامیه، 364، ص 141]1[
 طبری، ج 5، ص 396 و دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، تهران نی،1371، چهارم، ص 294]2[

ابن اعثم کوفی، پیشین، ج5، ص 104، و سید بن طاووس، ص 45 و مجلسی، بحاراالنوار، پیشین، ج 45، ص 17-16]3[
 خوارزمی، پیشین، ج 2، ص 26 و مجلسی، بحاراالنوار، پیشین، ج 45، ص 28]4[

ای خوشا فریادی از قعر دل یب تاب ها
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ــی بیــرون خیمــه قاصــد منتظــر پاســخ  جای
ــرد  ــگاه می ک ــر را ن ــرش زهی ــود. زن، همس ب
کــه گویــی ظــرف طعــام را بــه دنبــال چــاره ای 
»ســبحان  گفــت:  زن  می کنــد.  زیــرورو 
ــد و  ــو را می خوان ــد دختــر پیامبــر ت اللــه! فرزن
ــرد را  ــتار م ــگاه دس ــی؟!« آن ــت نمی کن اجاب
ــتش داد و  ــه دس ــود ب ــتاده ب ــک ایس ــه این ک
ــه اش کــرد. ــرون خیمــه بدرق ــا روشــنایی بی ت

ماجــرای تحــوالت ایــن چنیــن در ماجــرای 
زهیربن قین بجلــی  چیســت؟  کربــا 
مشــهور بــه زهیــر از اهالــی کوفــه بــود؛ 
مــردی دلیــر و جنــگاور. زهیــر و پــدرش قیــن 
ــه و  ــه و آل ــه علی ــی الل ــر صل ــه پیامب از صحاب
ســلم بودنــد کــه پــس از رحلــت ایشــان والیت 
امــام علــی علیــه الســام را نپذیرفتنــد. زهیــر 
ــه از  ــمت کوف ــه س ــج ب ــت از ح در راه بازگش
ــرد.  ــاع می ک ــام امتن ــا کاروان ام ــی ب روبه روی
بــا ایــن حــال، در یکــی از منزلگاه هــا بــا امــام 
حســین )ع( هم منــزل شــد و همیــن امــر او 
را از »ظلمــات« بــه »الــی النــور« خــارج کــرد.

گشــاده  چهــره اش  بازگشــت  کــه  زهیــر 

بــود. لبخنــدی کــه از لبــش دور نمی شــد. 
ســام کــرد و گفــت: »بایــد خیمــه را در 
کنــار خیمــه گاه حســین )ع( برپــا کنــم، بــا او 
ــرد  ــود م ــت و زره و خ ــم.« زن برخاس می مان
ــمان آرام  ــه چش ــره ب ــر خی ــش آورد. زهی را پی
زن دنبــال ســخنش را گرفــت: »یقیــن کــه در 
همراهــی بــا حســین )ع( کشــته می شــوم!« 
در جــواب شــنید کــه »در قیامــت شــفاعتم را 
فرامــوش نکــن!« مــرد کــه زره را می پوشــید 
ــی  ــود زن ــر می ش ــرد مگ ــر می ک ــود فک ــا خ ب
راه  و  را ســبک می کنــد  را کــه قدم هایــت 
بهشــت را نشــانت می دهــد، فرامــوش کــرد؟ 

معجزه نیست! ظرفیت وجودی زن 
است

ــدان عاشــورا هیــچ کدامشــان  زن هــای می
اجبــار کســی همــراه کاروان  و  بــا اصــرار 
ــه امــام و اهــل  ــد. همــه داوطلبان امــام نبودن
بیتــش را همراهــی کردنــد و اگــر نبودنــد، 
چــه کســی بــود کــه در کارزار جنــگ بــا 
کــه  باشــد؟  معجــزه  کامــش  یزیدیــان، 
ــرص  ــردش را ق ــد و دل م ــرص باش ــش ق دل
کنــد؟ چــه کســی می توانســت از مــرد »شــیر 

واقعــه؟ روز  آن  بســازد  جنــگ«  میــدان 
نقــش  بررســی  بــا  کلــی،  طــور  بــه 
عاشــورا،  تاریــخ  از  مقطــع  هــر  در  زنــان 
ایــن  شــاخصه های  میــان  شــباهت هایی 
اســت؛  دریافــت  قابــل  تاریخ ســاز  بانــوان 
عاشــورایی. زنــان  بیــداری  همچــون 

ــف  ــه تکلی ــد ک ــان دادن ــا نش ــان در کرب زن
شــرعی و اجتماعــی، خــاص مــردان نیســت، 
ــه ی  ــطه ی وظیف ــه واس ــم ب ــا ه ــه آن ه بلک
شــرعی خــود بایــد بــه جریان  هــای اجتماعــی 
توجــه کننــد و آن جــا کــه مســئله ی حمایــت 
قیــام  بــا  تنهــا  اقامــه ی حــق،  و  دیــن  از 
ــد. ــدان بیاین ــه می ــر می شــود، ب ــان میس آن

ــر  ــون عم ــرادی چ ــه اف ــی ک ــه زمان چنانک
ســعد در انتخــاب صــراط مســتقیم، راه را 
گــم کردنــد و افــرادی چــون زهیربن قیــن 
در یــاری امــام دچــار تردیــد شــده بودنــد، 
بــه  را  همســرش  دلهــم  چــون  زنــی 
از  را  او  و  کــرد  دعــوت  امامــش  یــاری 
آورد. بیــرون  ســرفراز  امتحــان،  تنگنــای 

ُدلُهم!
زین که همسرش از دامان او به معراج رفت

یادداشت

یگانه شریفی
ورودی ۹۷ کارشناسی 

مهندسی برق
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وهــب بــن عبداللــه بــن حبــاب کلبــی 
ــدان  ــوان دالور می ــیحی و ج ــاد مس تازه دام
نبــرد، چندصباحــی اســت مــرد خانــه شــده 
»هانیــه«  بــا  عاشقانه هایشــان  هنــوز  و 
ــا  ــان آن ه ــت. کاروانی ــرده اس ــش نک فروک
ــه  ــد ک ــقی می بینن ــران عاش ــون کبوت را چ
یک دیگرنــد.  دیــدار  تشــنه  هم چنــان 
دل کنــدن بــرای هانیــه و وهــب ســخت 
ــب  ــه وه ــی ک ــه امام ــق ب ــا عش ــت ام اس
در  چنــان  کرده اســت  شــیعه  را  نصرانــی 
دلــش ریشــه دوانــده کــه می خواهــد تــا 
پــای جــان در رکاب او باشــد؛ و حــاال او 
ــای  ــی در بیابان ه ــدار نصران ــوان دام از ج
اباعبداللــه  ســپاه  شــیرمرد  بــه  ثعلبیــه 
تبدیــل شــده اســت، کــه دالورانــه شمشــیر 
می زنــد. وهــب و هانیــه مــاه عسل شــان 
 ۱۷ تنهــا  آن هــا  آمده انــد.  کربــا  بــه  را 
نهــم  روز  از  و  کرده انــد  ازدواج  اســت  روز 
رســانده اند.  امــام  کاروان  بــه  را  خــود 
را  جنــگ  میــدان  ایــن  می دانــد  هانیــه 
بازگشــتی نیســت. هــردو بــر چشــمان هــم 
ــگاه  ــی ن ــه گوی ــوند ک ــره می ش ــوری خی ط
ــل  ــام و اه ــه ام ــق ب ــت. عش ــان اس آخرش
بیــت چنــان در ایــن خانــواده ریشــه دوانــده 
ــدا  ــرش را ص ــورا پس ــب روز عاش ــه ام وه ک
می زنــد و تــازه دامــادش را بــرای یــاری 

نــوه ی رســول خــدا راهــی میــدان می کنــد.
 امــا »هانیــه« بی قــرار اســت. تحمــل فــراق 
همســر چنــدروزه اش را نــدارد. نمی توانــد 
ــو  ــد: »ت ــفته می گوی ــرد و برآش دل از او بگی
وقتــی کشــته شــوی بــه بهشــت مــی روی و 
ــود. آن گاه  ــی ب ــن خواه ــین حورالعی هم نش
هانیــه را فرامــوش می کنــی. مــرا آرام مــن، 
مــرا نــزد امــام ببــر و در محضــر او بــه مــن 
قــول بــده کــه در بهشــت هانیه را فراموشــی 
قــوت  بــرای  هــردو  کــرد.«  نخواهــی 
قلب هایشــان نــزد امــام می رونــد. هانیــه 
ــه  ــت آن را ب ــده اس ــه آم ــت دارد ک دو حاج
امــام بگویــد: »مــن دو حاجــت دارم؛ وقتــی 
وهــب شــهید شــد، مــن بــی سرپرســت 
می شــوم؛ مــرا بــه اهــل بیــت خودتــان 
ملحــق کنیــد. دوم اینکــه، وهــب که شــهید 
شــود بــا حورالعیــن محشــور می شــود. شــما 
گــواه باشــید کــه مــرا فرامــوش نکنــد.« 
ــرش  ــه همس ــه ب ــق هانی ــی عش ــام وقت ام
آرام  را  او  می شــود.  منقلــب  می بینــد.  را 
می دهــد  قــول  هانیــه  بــه  و  می کنــد 
می شــود.  اجابــت  او  خواســته های  کــه 
ــگ… ــدان جن ــد و می ــب می مان ــاال وه ح

می تــازد  جنــگ  میــدان  بــه  وهــب 
جماعــت زیــادی از یزیدیــان را بــه هاکــت 

ــه ســوی مــادر  ــاره ب می رســاند. ســپس دوب
بــر می گــردد می گویــد: »آیــا از مــن راضــی 
ــاد  ــدش فری ــه فرزن ــب رو ب ــدی؟« ام وه ش
می زنــد: »از تــو راضــی نمی شــوم مگــر 
ــی کــه در پیشــگاه حســین)ع( کشــته  زمان
شــوی.« وهــب بــه میــدان بر می گــردد. 
چنــان جان فشــانی می کنــد کــه ســپاهیان 
یزیــد خیــره بــه جنــگاوری او می شــوند. 
بعــد از آن در ایــن کارزار و جنــگ نابرابــر 
ــود.  ــام می ش ــدای اس ــتش ف ــر دو دس ه
ــر از  ــد. عم ــعد می برن ــن س ــزد عمرب او را ن
صابــت و رشــادت ایــن تــازه مســلمان بــه 
ــر از  ــتور او س ــه دس ــت. ب ــده اس ــرف آم ح
ــمت  ــه س ــد و ب ــدا می کنن ــب ج ــردن وه گ
کاروان امــام می اندازنــد. امــا مــادر ایــن 
ــب را  ــر وه ــی آورد. او س ــاب نم ــه را ت لحظ
در آغــوش می گیــرد و خوشــحال اســت 
خــدا  رســول  خانــدان  پیشــگاه  در  کــه 
روســفید شــده اســت. ســپس ســر را بــه 
ســوی یزیدیــان پرتــاب می کنــد و مقتدرانــه 
در  کــه  را  آنچــه  »مــا  می کشــد:  فریــاد 
نمی گیریــم.« داده ایم.،پــس  خــدا  راه 

منبع:
rahyafteha.ir سایت ره یافته ها  

 ماه عسیل در کربال
تازه داماد نصراین زلفش را به زلف نوه ی رسول خدا گره زد!

یادداشت

نرگس کرمی
فارغ التحصیل زبان فرانسه، 

دانشگاه عالمه طباطبایی

11

عکس از
dejan-zakic

http://www.rahyafteha.ir


ایــن  از  خانــه؛  آرامــش  و  اســت  آمنــه  نامــش 
او  علیهــا  اللــه  ســام  ربــاب  مــادرش  جهــت، 
هنگامــی  او  ســالگی  ســه  داد.  لقــب  ســکینه  را 
علیــه  حســن  جانــش  عمــو  کــه  می رســد  راه  از 
ســکینه،  امــا  می کننــد.  تیربــاران  را  الســام 
ســکینه اســت؛ آرام و قــرار پــدر، تســکین بخش 
ــد. ــا بمان ــد تنه ــدر نبای ــد پ ــت. او می دان ــب اوس قل
بــه  نینــوا  رسیده اســت؛  کربــا  بــه  حــال قصــه 
خانــدان حســین )ع( خوشــامد می گویــد. در کاروان 
ــود.  ــده می ش ــز دی ــاله نی ــکینه ی ۱۳ س ــینی س حس
تاریــخ می گویــد: ســکینه در اوج متانــت و وقــار، 
خوش مجلــس و خوش ســخن اســت. بداهه گــو و 
ــدر »مســتغرق فــی ذات  ــه پ ــه گفت ــرک اســت و ب زی
اللــه« اســت. و اینــک ســکینه ی پــدر، بی تــاب 
اســت. حســین )ع( بــا ماطفــت از او می پرســد: 
آیــا بــرای تــو گــوارا نیســت کــه پــدر جانــش را 
بــرای دفــاع از حــق و دفــع باطــل ایثــار کنــد و 
و  زهــرا  مــادرش  و  پیامبــر  جــدش  فــردا  اینکــه 
ــن  ــش حس ــن و عموی ــرادرش حس ــی و ب ــدرش عل پ
و عمویــش حمــزه و پســرعمویش مســلم و ... را 
ــق  ــا ملح ــه آن ه ــا زود ب ــر ی ــد و دی ــات می کن ماق
نمی ایســتد.  گریــه  از  ســکینه  امــا  می شــود؟! 

زیــادی  از مــن مــدت  پــس  تــو  پــدر می گویــد: 
نگــه دار.  فــردا  بــرای  را  اشــک  مانــد.  خواهــی 
ــد. ــفارش او را می کن ــاب س ــادرش رب ــه م ــپس ب س
و امــا عاشــورا و قصــه آب؛ آبــی کــه هنــوز شــرمنده  
ــکینه  ــه و س ــرمنده ی رقی ــت، ش ــاب اس ــودک رب ک
از  را  آب  مشــک  بچه هــا  عمــوی  عبــاس.  و 
چــه  ســکینه  االن  گرفته اســت.  ســکینه  دســت 
می کنــد!؟ مگــر نــه او سرپرســت کــودکان در خیــام 
اســت!؟ اکنــون پاســخ العطــش بچه هــا را چــه 
ــکینه  ــد آب، س ــه می گوی ــی ک ــر کودک ــد؟ ه می ده
می پرســد:  بچه هــا  از  یکــی  عمــو.  می گویــد: 
اگــر عمــو آب نیــاورد؟ ســکینه پاســخ می دهــد: 
مگــر ممکــن اســت عمویمــان ابوالفضــل، کاری 
ســکینه،  بــرای  عبــاس  نتوانــد؟  و  بخواهــد  را 
دســت نیافتنی  آرمان هــای  همــه ی  تجســم 
و  ابــدی  قهرمان هــای  همــه ی  تجســم  اســت؛ 
ازلــی. امــا عمــو بــرای همیشــه در کنــار فــرات 
ــش. ــراق عموی ــم ف ــکینه و غ ــال، س ــد و ح می مان
ــد. وداعــی ســخت  ــا اهــل حــرم وداع می کن امــام ب
پــس   .  ... و  ســکینه  و  رقیــه  )س(،  زینــب  بــا 
نقــل  )س(  ســکینه  از  حضــرت  آن  شــهادت  از 
می کننــد کــه وقتــی پیکــر پــدر را در آغــوش گرفــت، 

از او چنیــن شــنید: شــیعیان مــن، هــرگاه آب گــوارا 
نوشــیدید مــرا یــاد کنیــد و هــر وقــت در مــورد 
غریــب یــا شــهیدی شــنیدید، بــرای مــن نالــه بزنیــد.                                                                                                                 
در ایــام اســارت، ســکینه نیــز همــراه دیگــر اســیران 
ــن  ــهل ب ــود. س ــام می ش ــه و ش ــی کوف ــا راه کرب
ســعد ســاعدی صحابــه پیامبــر روایــت می کنــد: روز 
ــری  ــاعات دخت ــام، در دروازه ی س ــه ش ــرا ب ورود اس
ــود؛ او  ــوار ب ــل س ــتری بی محم ــر ش ــه ب ــدم، ک را دی
ــی  ــین )ع( معرف ــام حس ــر ام ــکینه دخت ــود را س خ
کــرد و از مــن خواســت بــرای حفــظ حرمــت خانــدان 
نیــزه داران  کــه  کنــم  کاری  )ص(  خــدا  رســول 
ــا را از اطــراف اســیران دور  ســرهای شــهدای کرب
ــا پرداخــت مقــداری  ــد: مــن ب ــد. ســهل می گوی کنن
کنــم.                                                                                                                                              بــرآورده  را  او  خواســته ی  توانســتم  دینــار 
ــراه کاروان  ــه هم ــارت ب ــس از اس ــکینه )س( پ    س
ــین  ــر حس ــال دخت ــردد. ح ــه بازمی گ ــه مدین ــرا ب اس
از  تاریخــی  کتــب  اســت.  کربــا  پیام رســان  )ع( 
تســلط بــر ادبیات و شــعر عــرب و باغــت و فصاحت 
کربــا  از  او  گزارش هــای  می گوینــد.  ســکینه 
ــروف  ــدر مع ــای پ ــد او در رث ــعر و قصای ــب ش در قال
می گویــد.  بانــو  ایــن  ســخاوت  از  تاریــخ  اســت. 
هســتند.                                                                                                                کــرم  اهــل  همــه  خانــواده،  ایــن  آری 
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علیــه  امیرالمؤمنیــن  کــه  برگزیــده  اســت  زنــی 
الســام بــرای پســر محبوبــش حســین )ع( انتخــاب 
ــه  ــد چراک ــده باش ــم برگزی ــد ه ــت. آری بای ــرده اس ک
بایــد علمــدار مظلومیــت همســرش، کــوه صبــر 
معرفــت  و  حیــا  گنجینــه  مشــکات،  برابــر  در 
بایــد در برابــر پرپــر  بــه مقــام همســرش باشــد. 
شــدن فرزنــد خردســالش از بی آبــی صبــر کنــد. 
خــدا،  راه  در  خردســالش  فرزنــد  دادن  بــا  بایــد 
آری  باشــد.  همســرش  راه  حقانیــت  از  نشــانه  ای 
علی اصغــر،  کربــا،  شــهید  کوچک تریــن  و  او 
ــخ اســت. ــرای تاری ــت اهــل حــق ب علمــدار مظلومی
او بایــد بــر ماجــرای تیــر ســه شــعبه صبــر کنــد. 
کنــد.  صبــر  همســرش  شــرمندگی  بــرای  بایــد 
ــدن  ــرای دی ــد ب ــد. بای ــر کن ــارت صب ــرای اس ــد ب بای
کنــد. صبــر  نیــزه  روی  فرزنــد  و  همســر  ســر 
تــا  و  کنــد  صبــر  این هــا  همــه  بــرای  بایــد  آری 
لحظــه ای  بمانــد.  والیــت  پــای  جــان،  پــای 
رســم  ایــن  نکنــد.  شــکوه   زمانــش  امــام  از 
حــق. راه  در  والیــت  بــه  وفــا  اســت.  وفــا 

ــاع  ــن مصیبت هــا را در دف معــدن معرفــت اســت. ای
از دیــن حــق و جهــاد در راه خــدا بــا جــان خــود 
اســت. معامله گــری  خــوب  خداونــد  و  می خــرد 

ــُهْم  نُفَس
َ
ــَن أ ــَن اْلُمْؤِمِنی ــَتَری ِم ــَه اْش »ِإنَّ اللَّ

ــَة ُیَقاِتُلــوَن ِفــي  نَّ َلُهــُم اْلَجنَّ
َ
ْمَواَلُهــم ِبــأ

َ
َوأ

ــِه  ــًدا َعَلْی ــوَن َوْع ــوَن َوُیْقَتُل ــِه َفَیْقُتُل ــِبیِل اللَّ َس
ــْن  ــْرآِن َوَم ــِل َواْلُق نِجی ــْوَراِة َواْلِ ــي التَّ ــا ِف َحقًّ
ــُم  ــُروا ِبَبْیِعُک ــِه َفاْسَتْبِش ــَن اللَّ ــِدِه ِم ــی ِبَعْه ْوَف

َ
أ

ــِذي َباَیْعُتــم ِبــِه َوَذِلــَك ُهــَو اْلَفــْوُز اْلَعِظیــُم« الَّ
به  را  اموالشان  و  جان ها  مؤمنان  از  خدا   

ً
يقينا

بهاي آنكه بهشت براي آنان باشد، خريده؛ همان 
كساني كه در راه خدا پيكار می کننــد، پس ]دشمن 
می شــوند  كشته  خدا[  درراه  ]خود  و  می کشــند  را[ 
و  انجيل  و  تورات  بر عهده خود در  را[  آنان  ]خدا 
حق؛  وعــده ای  است[  داده  بهشت  ]وعده  قرآن 
وفادارتر  خدا  از  پيمانش  و  عهد  به  ك�سي  چه  و 
دادوســتدی  اين  به  مؤمنان![  ]اي  پس  است؟ 
باشيد;  شاد  و  خوشحال  داده ایــد،  انجام  كه 

توبــه( ســوره  بزرگ.)١١١  كاميابي  است  اين  و 

عبیــد  مجلــس  در  اســت.  حیــا  معــدن  آری 
در  اســتوار  کوهــی  همچــون  او  اله بن زیــاد، 
و  اســت  ایســتاده  حرامیــان  چشــمان  برابــر 
می خوانــد. مرثیــه  همســرش  ســوگواری  در 

ِسّنُة 
َ
َصَدْتُه أ

ْ
واحسینًا فا َنسیُت حسینًا ••• اق

 االعداِء
ُه جانبی   غاَدروه بکربا صریعًا ••• ال َسَقی اللَّ

کرباء
و  مــادران  الگــوی  مــادری،  و  همســری  چنیــن 
همســران تاریــخ می شــود تــا شــاید کتاب هــای تاریــخ 
تصویــری از عظمــت ربــاب را در خــود ثبــت کننــد و 
زنــان تاریــخ بارقــه ای از صبر و ایثــار او را تمرین کنند.

منبع:

امین، محسن، اعیان الشیعه، ج ۶، ص ۴۴۹
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رباب، علمدار مظلومیت همسر

12

سکینه، پیام رسان کربال
آرامش پدر

khamenei.irعکس از



یکــی از ســوال هایی کــه همیشــه هنــگام 
خوانــدن زیــارت عاشــورا بــا آن مواجه می شــدم، 
ــن  ــارت »إب ــا عب ــه ب ــود کــه چــرا از معاوی ــن ب ای
نــام  کبــاد«، پســر زن جگرخــوار،  ءاکلــه األ
ــری  ــا تاثی ــردار م ــال و ک ــر اعم ــم؟ مگ می بری
داشــت؟  خواهــد  مــا  آینــدگان  و  نســل  بــر 
در فــرازی از زیــارت عاشــورا کــه بــا عبــارت 
آغــاز   »… تبّرکــت  یــوٌم  هــذا  اّن  »الّلهــّم 
می شــود، عباراتــی ماننــد »بنــو«، »ابــن« و 
»آل« بــه چشــم می خــورد. تکــرار ایــن عبــارات 
در کل زیــارت، نشــان می دهــد کــه خانــواده، به 
ــخصیت  ــکل گیری ش ــد و ش ــتر رش ــوان بس عن
هــر فــرد از کودکــی تــا بزرگســالی، تاثیــری 
غیر قابل انــکار دارد. البتــه مــواردی در تاریــخ 
ــواده ی  ــال خان ــدی از اعم ــه فرزن ــود دارد ک وج
کامــا  مســیری  و  نداشــته  رضایــت  خــود 
مخالــف را طــی نمــوده اســت. از مهم تریــن 
ــد  ــت. فرزن ــد اس ــن یزی ــه اب ــوارد، معاوی ــن م ای
جــوان یزیــد کــه پــس از مــرگ وی، بــه خافــت 
ــه  ــی ب ــدت کوتاه ــس از م ــا پ ــد ام ــده ش برگزی
دلیــل بیــزاری از اعمــال پــدر و پدربزرگــش 
از ایــن منصــب کناره گیــری نمــود و پــس از 
ــه طــرز مشــکوکی درگذشــت.  مــدت کوتاهــی ب
حتــی در بعضــی منابــع، او را شــیعه ی امــام 
روشــن  امــا  دانســته اند.  )ع(  زین العابدیــن 
اســت کــه ایــن گونــه تغییــر دیــدگاه نســبت 
بــه َمِنــش والدیــن، بــه نــدرت رخ می دهــد.
شــرایط  از  خاصــه ای  کام،  انتهــای  در 
آمــده  کربــا  اشــقیای  برخــی  خانوادگــی 
اســت.                                                                                               تأمــل  قابــل  بســیار  کــه  اســت 
یزید:مــادر یزیــد، زنــی ناشایســت بــه نــام 
»میســون« بــود. او از قبیلــه ای بــود کــه بــه 
پــس  بودنــد.  نشــده  مســلمان  کامــل  طــور 
از جدایــی معاویــه از میســون، یزیــد بــه نــزد 
ــان  ــان آن ــد و در می ــتاده ش ــه فرس ــن قبیل همی
پــرورش یافــت. تحــت ایــن تربیــت خــاص، 
اعمالــی ماننــد تربیــت حیوانــات و بــازی بــا 
رقــص،  شــراب خواری،  میمــون،  و  ســگ 
امــوری  او  بــرای  خوش گذرانــی  و  غنــا 
از  او  می آمــد.  حســاب  بــه  طبیعــی  کامــا 

ــه«  ــد »عتب ــود مانن ــتگان خ ــجاعت و دالوری گذش ش
ــود. ــرده ب ــره ای نب ــیبه« به ــش »ش ــا عموی ــد« ی و»ولی
ــاص  ــی وق ــن اب ــعد اب ــد س ــعد: او فرزن ــر س عم
ــود  ــا وج ــا ب ــود. ام ــر ب ــه ی پیامب ــه از صحاب ــت ک اس
ــی و  ــی )ع(، از همراه ــام عل ــت ام ــه حقانی ــراف ب اعت
یــاری امــام خــودداری کــرد و از منافقــان عصــر خــود 
گردیــد. در مــوردی، او نــزد معاویــه تمجیدهایــی از 
ــاب  ــم خط ــه او را لئی ــه معاوی ــرد ک ــی)ع( ک ــام عل ام
کــرد و گفــت پــس چــرا بــا علــی بیعــت نکــردی؟ اگــر 
مــن ایــن ســخنانی کــه گفتــی را از پیامبــر شــنیده 
ــودم                     ــی ب ــودم، خــادم عل ــده ب ــی کــه زن ــا زمان ــودم، ت ب
ــزی  ــه، کنی ــادر او مرجان ــاد: م ــن زی ــداهلل اب عبی
ــام  ــه ن ــن ابی ــاد اب ــدرش زی ــود. پ ــوس ب ــدکاره و مج ب
داشــت. مــادر زیــاد، ارتبــاط فراوانــی بــا مــردان داشــت 
بــه طــوری کــه کســی نتوانســت مشــخص کنــد پــدر او 
کیســت و برای همین به »زیاد ابن ابیه« مشــهور شــد.

شــمر: مــادر شــمر زن بزچرانــی بــود. روزی در 
بیابــان مشــغول کار خــود بــود کــه بــرای رفــع عطــش، 
از چوپانــی کــه عبــور می کــرد تقاضــای آب کــرد. 
ــر دادن آب، تقاضایــی بی شــرمانه کــرد  ــان در براب چوپ
و مــادر شــمر نیــز پذیرفــت و نطفــه ی شــمر منعقد شــد.
اکنــون اهمیــت خانــواده بیشــتر از قبــل مشــخص 
می شــود. ان شــاءالله که نســلی حسینی داشــته باشیم.

منابع:
سایت ten.hazwah، مقاله ی ناپاکی نسل و حادثه ی 

عاشورا
aihsikiw سایت

 خاک را زنده کند
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 تاثری پایک یا ناپایک والدین بر نسل
آنان در آینه ی واقعه کربال
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تاریــخ،  بــه  گــذرا  نگاهــی  بــا 
اثرگــذاری  از  فراوانــی  نمونه هــای 
ــای  ــان در حرکت ه ــی زن ــت و منف مثب
و  جنگ هــا  ماننــد  دســته جمعی 
قیام هــا می یابیــم. همچنــان  کــه در 
قــرآن کریــم همســر فرعــون و حضــرت 
مریــم بعنــوان دو الگــوی ایمانــی بــرای 
شــده اند  معرفــی  انســان ها  تمامــی 
)آیــات 11 و 12 ســوره حدیــد( و از 
همســر نــوح و همســر لــوط بــه عنــوان 
ــده  ــرده ش ــام ب ــر ن ــل کف ــای اه الگوه
اســت. )آیــه 10 ســوره تحریــم( تــا بــه 
اینجــا بــا گوشــه ای از نقش آفرینــی 
مثبــت و موثــر زنــان در حماســه ی 
عاشــورا آشــنا شــدیم. در ایــن یادداشــت 
نگاهــی می اندازیــم بــر دو فتنــه ای کــه 
زنــان نقــش مهمــی در آن ایفــا کردنــد.

جمل، آزمونی سخت
شــاید مشــهور ترین نمونــه حضــور 
ــگ  ــه جن ــه ب ــک فتن ــان در رأس ی زن
ــر )ص(  ــر پیامب ــور همس ــل و حض جم
راه  در  عایشــه  گوینــد  باز می گــردد. 

ــا عبیــد  بــن ابــی ســلمه دیــدار  مکــه ب
ــت  ــر بیع ــنیدن خب ــس از ش ــرد و پ ک
ــت: »وهلل  ــی )ع( گف ــام عل ــا ام ــردم ب م
ــد  ــده و بای ــته ش ــوم کش ــان مظل عثم
خونــش را طلــب کنیــم.« طلحــه و زبیــر 
ــت  ــدن از دریاف ــد ش ــس از نا امی ــز پ نی
ــا امــام  ــا، بیعــت خــود را ب مقــام و مزای
)ع( شکســتند و  بــه او پیوســتند. آل 
ــان  ــزاران عثم ــدی از کارگ ــه و چن امی
کــه از حقــوق ویــژه بی بهــره مانــده 
ــد.  ــی کردن ــا را همراه ــز آن ه ــد نی بودن
ــاه  ــد م ــه چن ــام )ع( ب ــت ام عمــر خالف
ــم در  ــه ای عظی ــه فتن ــود ک ــیده ب نرس
نــام  از  به پــا شــد. مخالفــان  بصــره 
عایشــه بــه عنــوان همســر پیامبــر )ص( 
ــرای  ــه عنــوان سیف االســالم ب و زبیــر ب
جــذب نیــرو اســتفاده کردنــد. امــام )ع( 
نخســت ســعی کــرد بــا زبانــی نــرم  آن ها 
را از درگیــری بــاز دارد امــا عایشــه و بقیه 
نامــداران ســپاهش مصمــم بــه درگیــری 
بودنــد. نبــرد بیشــتر در نزدیکــی کجــاوه 
اتمــام  از  پــس  می گذشــت.  عایشــه 
جنــگ و پیــروزی ســپاه امــام علــی )ع(، 
بــا احتــرام وی را راهــی مدینــه کردنــد.   

آنچه در کوفه گذشت ...
ــل  ــن عقی ــلم ب ــین )ع( مس ــام حس ام
ــه کوفــه  ــه عنــوان پیــک خویــش ب را ب
ــرای  ــوج ب ــان فوج ف ــتادند و کوفی فرس
ــد. امــا ناگهــان همــه  ــا او آمدن بیعــت ب
ــاد  ــن زی ــداهلل ب ــوض شــد. عبی ــز ع چی
ــه شــده  ــی کوف ــد وال ــه از طــرف یزی ک
ــه شــکل هاشــمیان   ــا لباســی ب ــود،  ب  ب

ــتور  ــه ســرعت دس ــد و ب ــه ش وارد کوف
ــا مســلم  ــن ب دســتگیری تمــام مرتبطی
را داد. در همیــن اثنــا بــه یمــن شــبکه 
رســانه ای قــوی خــود، شــایعه حرکــت 
ســپاهی عظیــم از شــام را ایجــاد کــرد. 
ــب  ــردم غال ــر م ــدک ب ــدک ان ــرس ان ت
شــد. زنــان و مردانــی کــه ترســیده 
بودنــد، شــایعه را پخــش می کردنــد. 

ــه  ــه ســرعت همــه جــای کوف شــایعه ب
را گرفتــه  بــود.  ابن زیــاد عــده ای را 
ــدادی  ــاند، تع ــه ترس ــدرت بنی امی از ق
را خریــد و هــر کــه را هــم نتوانســت از 
دم تیــغ گذرانــد . در ایــن میــان عــده ای 
زنــان کوفــی کــه از عاقبــت خــود و 
شوهرانشــان بیمنــاک شــده  بودنــد، 
شوهرانشــان را از میــدان نبــرد و جهــاد 
ــاره  ــر دارالعم ــد، در براب ــرف کردن منص
تجمــع کــرده و خواهــان جمــع شــدن 
اندرونــی  از  شــدند.  قیــام  بســاط 
ــهر  ــی ش ــای اصل ــا میدان ه ــا ت خانه ه
ــه  ــد و اینگون ــود گرفتن ــت خ را در دس
قیــام مســلم در کوفــه شکســت خــورد. 

مروری بر دو پیچ مهم تارییخ

کشید فتنه به خون شهری و سپایه را

یادداشت

سید پارسا قزوینی 
ورودی ۹۸ کارشناسی 

مهندسی مکانیک

و فرعون  همسر  کریم  قرآن   در 
الگوی دو  بعنوان  مریم   حضرت 
معریف انسان ها  تمایم  برای   ایماین 
 شده اند )آیات 11 و 12 سوره حدید(
به لوط  همسر  و  نوح  همسر  از   و 
 عنوان الگوهای اهل کفر نام برده

 شده است

شده  بیمناک  شوهرانشان  و   خود 
میدان از  را  شوهرانشان    بودند، 
 نربد و جهاد منصرف کردند، در برابر
خواهان و  کرده  تجمع   دارالعماره 
شدند. قیام  بساط  شدن   جمع 
میدان های تا  خانه ها  اندروین   از 
 اصیل شهر را در دست خود گرفتند
کوفه در  مسلم  قیام  اینگونه   و 

شکست خورد
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حضــرت زهــرا )س( در آخریــن ســاعت های وداع، 
بــه امیرالمومنیــن علــی )ع( فرمودنــد: »پســرعمو! 
ــت  ــم و خیان ــو دروغ نگفت ــه ت ــز ب ــر هرگ ــول عم در ط
ــو مخالفــت ننمــودم.« ایشــان  ــا ت نکــردم و هیــچ گاه ب
در پاســخ فرمودنــد: »آری ای دختــر پیامبــر! معــاذ 
ــه  ــی. مرتب ــده باش ــب ش ــی را مرتک ــو خاف ــه ت ــه ک الل
تــو  خداترســی  و  تقــوا  و  نیکــوکاری  و  خداشناســی 
باالتــر از آن اســت کــه بــا مــن مخالفــت کــرده باشــی. 
جدایــی از تــو بــر مــن بســیار ســخت اســت.«]1[
در  کــه  اســت  محبتــی  و  عشــق  کانــون  خانــواده 
آن زمینــه رشــد و تعالــی انســان فراهــم می شــود 
و بنایــی اســت کــه زوجیــن، دو رکــن اساســی آن 
پــروردگار  فرمــوده  بــه  تــا  می دهنــد  تشــکیل  را 
بدیــن وســیله بــه آرامــش و آســایش برســند. ]2[
ــه  ــار صمیمان ــن و گفت ــه لح ــات ب ــیاری از روای در بس
بیــن زن و شــوهر تاکیــد شــده اســت. حضــرت فاطمــه 
)س(، الگــوی زنــان عالــم، این گونــه بــه همســر خــود 
ــداُء،  ــَک اْلِف ــد: » ُروحــی لروِح عشــق مــی ورزیدن

َنْفســی  تــو.  فــدای  مــن  علــی جــان! روح 
ِلَنْفِســَک اْلِوقــا. هســتی مــن بــه پــای تــو.« ]3[
در  خــود  کوتــاه  عمــر  در  عالــم،  بانــوی  یگانــه 
از  دشــتی  )ع(،  علــی  امیرالمومنیــن  خانــه 
را  و روح همســر  قلــب  آبیــاری کردنــد.  را  معرفــت 
حضــرت  کــه  آن طــور  کردنــد؛  ســیراب  عشــق  از 
را  فاطمــه  هــرگاه  »مــن  می فرماینــد:  )ع(  علــی 
می رفــت.«]4[ دلــم  از  غم هــا  می کــردم  نــگاه 
روزگار مردمــان را بــه تنگ آورده اســت، شــرایط ســخت 
اســت. از مردمــی می گویــم کــه شــب را بــه صبــح 
تاشــی  خانواده شــان.  آســایش  بــرای  می دوزنــد 
کــه کــم از جهــاد خــدا نیســت. فاطمــه )س( نیــز 
ــد، امــا هیــچ گاه  ســختی های فراوانــی را تحمــل کردن
از همســر طلــب آنچــه از ایشــان برنمی آمــد، نکردنــد.
نمــود                         بیــان  کتابــی  بــه  تــوان  نمــی  گاهــی 
زنــد. مــی  کوتــاه  حکایــت  یــک  کــه  حرفــی 

روزی حضــرت علــی )ع( از ایشــان پرســیدند کــه چــرا 
از بی غــذا مانــدن خانــه او را خبــر نکــرده اســت؟ 
فاطمــه )س( در پاســخ فرمودنــد: »ای ابالحســن! 
تــو  بــه  کــه  می کنــم  شــرم  خــود  خــدای  از  مــن 
ــتی.«]5[ ــام آن نیس ــه انج ــادر ب ــه ق ــم ک ــی کن تکلیف

َو  َابیهــا  َو  فاِطَمــة  َعلــی  َصــِلّ  )َالّلُهــَمّ 
فیهــا  اْلُمْســَتْوَدِع  ِســِرّ  َو  َبنیهــا  َو  َبْعِلهــا 
]6[ ِعْلُمــَک(  ِبــِه  َاَحــاَط  مــا  ِبَعــَدِد 
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ــه  ــه ب ــی ک ــن نقدهای ــی از مهم تری یک
سیســتم آموزشــی کشــور وارد می شــود، 
روانشناســان  رویکــرد  غلبــه  دربــاره 
ــن سیســتم اســت. یکــی  رفتارگــرا در ای
رفتارگــرا  آمــوزش  پیش فرض هــای  از 
بــا  کــه  اســت  ایــن  انســان  دربــاره 
تنبیــه و یــا تشــویق های هوشــمندانه 
کــرد. کنتــرل  را  او  رفتــار  می تــوان 

ــری  ــرش دیگ ــناختی، نگ ــوزش ش آم
مقابــل  در  اول،  نــگاه  در  کــه  اســت 
رویکــرد رفتارگــرا اســت. در ایــن رویکــرد 
خودتنظیمــی  افزایــش  بــر  ســعی 
بــه  انسان هاســت،  خودکنترلــی  و 
گونــه ای کــه افــراد بــرای رفتارهایشــان، 
باشــند. داشــته  درونــی  انگیره هــای 
ــان  ــی رفتارگرای ــر ذهن ــا تصوی ــا، آی ام
غلــط  کامــا  انســان ها  دربــاره 
گاهــی،  آ بــدون  رفتــار  آیــا  اســت؟ 
همــه  اســت؟  بی فایــده  و  بــی ارزش 
و  خودتنظیمــی  بــا  بایــد  انســان ها 
ــاره  ــی، درب ــی درون گاه ــه آ ــتیابی ب دس
آیــا  بگیرنــد؟  تصمیــم  رفتارهایشــان 
ــرای  ــی ب ــرم بیرون ــا اه ــزه ی ــود انگی وج
ــا  ــارض ب ــان ها در تع ــار انس ــرل رفت کنت
گاهــی  گســترش خودتنظیمــی، خودآ
انسان هاســت؟     خودکنترلــی  و 
ــدن  ــا روی کار آم ــه ب ــت ک ــب اس جال
دنیــا،  در  شــناختی  روانشناســان 
آموزشــی  سیســتم های  از  رفتارگراهــا 
دنیــا دور انداختــه نشــده اند. بلکه این دو 
نگــرش، مکمــل خوبــی در نظــر گرفتــه 
شــدند بــرای تکمیل شــناخت از انســان . 
در عمــل بــه بایــد و نبایدهــای اســام 
نیــز همــواره تصریح شــده اســت کــه هر 
گاهــی درونــی انســان ها  چــه معرفــت و آ
ــد و نبایدهــا  ــن بای ــی ای ــه چرای نســبت ب
بیشــتر شــود، اجــر عمــل بیشــتر اســت.
ــن  ــن رویکــرد، همی ــار همی ــا در کن ام
کــه  می خواهــد  مســلمانان  از  دیــن 
بســته ی جامــع دیــن را بگیرنــد و بــه 
همــه عمــل کننــد؛ چــه قســمتی از 

ایــن بســته کــه حکمتشــان را می داننــد 
نمی داننــد.  کــه  قســمتی  آن   چــه  و 
ایــن  از  قســمتی  بــه  فقــط  نبایــد  و 
ــی  ــاره چرای ــه درب ــد ک ــل کنن ــته عم بس
رســیده اند. کامــل  گاهــی  آ بــه  آن 

خداونــد  کــه  رفتارهایــی  از  یکــی 
حفــظ  دارد،  انتظــار  بنــده اش  از 
ــح  ــت و تصری ــش اوس ــای پوش حریم ه
ــن  ــظ ای ــد در حف ــه بای ــه هم ــد ک می کن
حریــم بکوشــند. و در کنــار ایــن الــزام، 
ــات  ــات و روای ــددی را در آی ــل متع دالی
دربــاره حکمــت پوشــش آورده اســت تــا 
انگیزه هــای انجــام دســتور خــود توســط 
انســان ها را هــر چــه بیشــتر درونــی کند. 
ــت  ــل نتوانس ــن دالی ــر ای ــی اگ ــا حت ام
گاهــی در ایــن  مســلمانی را بــه خودآ
زمینــه برســاند، در صــورت پذیرفتــن 
بــه  خداونــد  پوشــش،  در  جبــر  ایــن 
ــده اش  ــتش از بن ــن درخواس ــطه ای واس
اســت.  نکــرده  بی احترامــی  او  بــه 
بــه نظــر می آیــد مهم تریــن چیــزی 
ــران در زمینــه  کــه در جامعــه کنونــی ای
پوشــش قانونــی، مشــکاتی بــه وجــود 
آورده اســت، بی احترامــی ایســت کــه 
بــه  نســبت  وجودشــان  در  انســان ها 
ــدون  ــار ب ــک رفت ــه ی ــدن ب ــور ش مجب
احســاس  آن،  بــه  درونــی  گاهــی  آ
می کننــد. گمشــده ی امــروز جامعــه مــا 
ــرای  ــی ب گاه ــاب، آ ــون حج ــاره قان درب
رســیدن بــه انگیزه هــای درونــی اســت. 
ــیدن  ــان رس ــا زم ــوان ت ــد نمی ت ــر چن ه
گاهــی، الــزام ایــن  همــه مــردم بــه خودآ
قانــون الهــی در جامعه را نادیــده گرفت.

لطفا به من احرتام بگذارید!
آیا هر منع یا اجباری برای رفتار انسان ها، به مزله ی یب احرتایم به آنهاست؟

که شناخته شوند

الهام پوالدی
فارغ التحصیل کارشناسی 

مهندسی برق

درباره  ما  جامعه  امروز   گمشده ی 
 قانون حجاب، آگایه برای رسیدن
هر است.  دروین  انگزیه های   به 
 چند نیم توان تا زمان رسیدن همه
این الزام  خودآگایه،  به   مردم 
نادیده را  جامعه  در  الیه   قانون 

گرفت

1۶

عکس از
k h a m e n e i . i r



کــه  بــود  اردیبهشــت ماه  اواخــر 
مســئول محــرم شــروع بــه برنامــه ریزی 
و مشــخص کــردن مســئول بخــش 
ــان  ــرد. آن زم ــه ک ــف برنام ــای مختل ه
هیچ کســی اطــالع نداشــت کــه امــکان 
برگــزاری مراســم بــه صــورت حضــوری 
وجــود دارد و یــا مثــل چنــد مــاه 
ــازی  ــای مج ــه برنامه ه ــد ب ــته بای گذش
ــازی  ــای مج ــم. هماهنگی ه ــا کنی اکتف
بخش هــای  مســئول  و  شــد  انجــام 
انتخــاب شــدند؛ جلســات،  مختلــف 
گروه هــا  تشــکیل  و  برنامه ریزی هــا 
بــه صــورت مجــازی پیــش رفتنــد.
 یکــی از عجیب تریــن شــرایطی بود که 
ــزی  ــد برنامه ری ــم؛ بای ــه می کردی تجرب
مراســمی  بــرای  می کردیــم  قطعــی 
کــه امیــد داشــتیم بــه حضــوری برگــزار 
ــتاد  ــری از س ــوز خب ــی هن ــدنش، ول ش
ــا و اطالعیه هــای  ــا کرون ــارزه ب ــی مب مل
مربوطــه نبــود... بــا امیــد بــه حضــوری 

بــودن مراســم، هــر مســئول بــا جدیّــت 
بیشــتر پیگیــر کارهــای بخــش خــودش 
شــد و کار را بــه صــورت رســمی شــروع 
کــرد. تــا زمانــی کــه شــرایط برگــزاری 
مراســم محــرم بــه صــورت قطعــی اعالم 
ــی  ــد بخش ــدیم بای ــه ش ــد و متوج ش
شــرایط  بــه  قبلــی  برنامه هــای  از 
جدیــد تغییــر کننــد. چنــد روز فاصلــه 
ــزاداری  ــس ع ــرم و مجل ــروع مح ــا ش ب
داشــتیم کــه بچــه هــا بــه صــورت 
حضــوری در مســجد حضور پیــدا کردند 
و فضــای مســجد آمــاده ی مراســم شــد.
بلندگو هــای  از  نوحــه  صــدای 
مســجد پخــش می شــد و همــه بــا 
درحــال  صــورت  روی  ماســک های 
ــل  ــال وص ــردر ح ــک نف ــد. ی کار بودن
ــا  ــه درخت ه ــته ها ب ــن نوش ــردن مت ک
بــود، یکــی گلدان هــا را آب مــی داد 
ــی  ــی داد، یک ــرار م ــان ق ــر جایش و س
مرتــب  را  مقبــره  شــهدای  عکــس 

روشــن  را  شــمع ها  یکــی  می کــرد، 
ــب  ــغول زدن چس ــی مش ــرد، یک می ک
ــه موکت هــا و مشــخص کــردن جــای  ب
نشســتن افــراد بــود، یکــی در حــال ضد 
ــی ها  ــی نقاش ــود، یک ــردن ب ــی ک عفون
می کــرد  آمــاده  را  مداد رنگی هــا  و 
و... هرکــس مشــغول بــه کاری بــود.
وقتــی هــوا رو بــه تاریکــی می رفــت و 
صــدای اذان از مســجد پخــش می شــد، 
تعداد عزاداران حســینی بیشــتر می شد. 
می شــدیم،  وارد  کــه  مســجد  در  از 
اولیــن نگاهمــان بــه دعــای فرجــی بــود 
ــادی از  ــا نم ــرایط کرون ــن ش ــه در ای ک
ــت  ــتیابی عافی ــه دس ــد ب ــش و امی آرام
شــده اســت .ســمت چــپ، قاب عکســی 
ــه  ــه خــودش می دوخــت ک ــا را ب نگاه ه
جــز دلتنگــی و حســرت، واژه ی دیگــری 
لبخنــد  نــدارم.  توصیفــش  بــرای 
ــلیمانی  ــم س ــهید قاس ــردار ش ــرم س گ
بــود...  عــزاداران  گــوی  خوش آمــد 

 از خویش های جهان
 هیأت تو ما را بس

خاطره ای از مراسم عزاداری محرم 99 – هیئت الزهرا سالم اهلل علیها

گر نگاهی به ما کند زهرا )س(

مطهره فرحمند
ورودی ۹۷ کارشناسی 

مهندسی دریا    
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را  خادم هایــی  جلوتــر  کمــی 
چشمانشــان  کــه  می دیدیــم 
لبخند هــای پشــت ماســک های 
پنهــان شــده را نشــان مــی داد 
الــکل  و  تب ســنج  بــا  کــه 
مهمان هــای  اســتقبال  بــه 
وارد  می رفتنــد.  اباعبداللــه 
می شــدیم.  مســجد  حیــاط 
ــگار  ــر آســمان، ان نشســتن در زی
ــر  ــدا نزدیک ت ــه خ ــان ها را ب انس
رعایــت  بــا  هرچنــد  می کــرد. 
اجتماعــی! فاصلــه  و  پروتــکل 

مراســم کــه شــروع می شــد، 
کار اصلــی خــدام هــم شــروع 
خــدام  از  گروهــی  می شــد. 
محــل  و  مســیر  راهنمــای 
کــه  گروهــی  بودنــد.  نشســتن 
ســامت  خــادم  را  آن هــا  مــا 
صــدا می زدیــم در بیــن جمعیــت 
یــادآور رعایــت مســائل بهداشــتی 
و روی صــورت بــودن ماســک ها 
مهــد  خادم هــای  می شــدند، 
کــه علی رغــم ناراحتــی نداشــتن 
مهــد، ســعی می کردنــد جــای 
ایده هایشــان  بــا  را  خالــی اش 
ســرگرم کردن  بــا  کننــد،  پــر 
عــزاداران کوچــک حســینی، بــه 
ــا از  ــد ت ــک می کردن ــادران کم م
مراســم اســتفاده کننــد. هــر کس 
تمــام تاشــش را می کــرد کــه 
ــود  ــزار ش ــی برگ ــه خوب ــم ب مراس
و مشــکلی بــرای کســی پیــش 
نیایــد. خــادم بــودن هــم دنیــای 
نــوع خاصــی  خــودش را دارد، 
از عزاداریســت. دیــدن لبخنــد 
رضایــت عــزادارن و راحتیشــان، 
کــودکان  سرگرم شــدن  دیــدن 
التمــاس  وخوشحالیشــان،  
و  مادرانشــان  دعــا گفتن هــای 
ــروج  ــع خ ــان موق ــای خیرش دع
ایــن  از  بخشــی  مراســم،  از 
خــاص بــودن را مــی ســاخت.

می شــد  شــروع  کــه  روضــه 
اشــک ها  صــدای  انــگار 
ــید. ــمان می رس ــه آس ــر ب راحت ت
همه یک صدا زمزمه می کردند:

•یابَن َشمس الُضحٰي یابن طاها
یابَن الزهرا َتَصّدق َعَلینا

و انا الَعبد انَت موال
ابی عبدالله

•ُحسین جان
سایه َسَرم

تو صاحب َکَرم
منم فقیرم

•ُحسین جان
شیر مادرم
کرده نوکرم

در این مسیرم
•اربآبم ای حسین جان

ای حسین جان
ای حسین جان

می شــد  جــاری  اشــک ها 
ســینه زنی  صــدای  و 
پایــان  و  می شــد  بلند تــر 
می شــد! شــروع  مراســم 

»شروع می شد...«
»شــروع«  مراســم  پایــان 
ــود. ــراد ب ــه اف ــوب هم ــال خ ح

بــا  کــه  مراســم  مهمان هــای 
منــزل  راهــی  خــوب  حــال 
می شــدند و خادم هــا کــه بعــد 
ــز  ــایل و تمی ــردن وس ــب ک از مرت
کــردن مســجد، آمــاده ی روضــه 
کتیبه هــا  خــدام می شــدند.  ی 
شــاهد  روز  هــر  پرچم هــا  و 
و همــه  بودنــد  ایــن خاطــرات 
دو  از  کوچکــی  بخــش  این هــا 
ــود. هفتــه ی پربرکــت حســینی ب

از آن خوشم که شدم
 نوکر سرای حسین

منم غالم کیس که 
بود گدای حسین
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بیــش از هــر کــس، حســین از آمدنــت 
ــا  ــه ســوی پــدر و ب خوشــحال شــد. دویــد ب
ــدر جــان! خــدا  ــاد کشــید: پ خوشــحالی فری

ــن داده اســت!  ــه م ــر ب ــک خواه ی
ایــن قصــه، قصــه ی اکنون نیســت. 
می گــردد  بــر  طفولیتــی  بــه 
هیچ کــس  آغــوش  در  کــه 
بغــل  در  جــز  نمی گرفتــی  آرام 
حیــرت  مقابــل  در  و  حســین. 
می شــنیدی  مــادر  از  دیگــران 
از  همــه  تابــی اش  بــی  کــه: 
ــوش  ــت. در آغ ــین اس ــراق حس ف
ــتن؟  ــای گریس ــه ج ــین، چ حس
ــا کــن  ــا اکنــون خــودت را مهی ام
زینــب کــه لحظــه ی وداع فــرا 
می رســد. اکنــون ایــن حســین 
ــک  ــو نزدی ــه ت ــه آرام ب ــت ک اس
می شــود و بــا هــر قــدم فرســنگ ها 

ــه او  ــد ک ــدا کن ــرد. خ ــه می گی ــو فاصل ــا ت ب
فقــط ســراغی از پیراهــن کهنــه نگیــرد. 
ــه  ــت ب ــه پش ــی ک ــدش را می بین ــت بلن قام
خیمه هــا و رو بــه دشــمن ایستاده اســت، 
ــه  ــیر تکی ــه ی شمش ــر قبض ــتش را ب دو دس
ــده اش  ــت خمی ــود قام ــیر را عم زده و شمش
رمق هایــش  آخریــن  بــا  و  کرده اســت 
مــن  »هــل  می زنــد:  فریــاد  مهربانانــه 
اهلل.« رســول  حــرم  عــن  یــذب  ذاب 

می بــری  گمــان  کــه  همان جــا  درســت 
انتهــای وادی مصیبــت اســت، آغــاز مصیبــت 
شــکننده تر.  و  ســخت تر  اســت؛  تــازه ای 

مگــر نــه بچه هــا در محاصــره ی دشــمن انــد؟ 
مگــر نــه اســب و خــود و ســپر و شمشــیر و 
ــودک را در  ــزه و قســاوت، مشــتی زن و ک نی

ــر،  ــاب عص ــه آفت ــر ن ــه؟ مگ ــره گرفت محاص
ــاک،  ــر خ ــر س ــر ب ــوت ظه ــه ق ــان ب همچن
آتــش می ریــزد؟ اصــال مگــر نــه هــر داغــدار 
دنبــال ســرپناهی  بــه  و مصیبت دیــده ای 
ــتونی،  ــه ای، س ــال گوش ــه دنب ــردد، ب می گ
دیــواری، ســایه ای تــا غــم خویــش را در بغــل 
ــد؟  ــر کن ــش س ــه ی خوی ــا غص ــرد و ب بگی
ــی  ــر برگردان ــی و س ــود بیای ــه خ ــا ب ــا ت ام
ــر و روی  ــش از س ــی،  آت ــاره ای بیندیش و چ
خیمه هــا بــاال رفته اســت و حتــی بــه دامــان 
تنــی چند از دختــران و کودکان گرفته اســت. 
تــو اگــر بیفتــی پرچــم کربــال فــرو می افتــد 

و تــو اگــر بشــکنی، پیــام عاشــورا می شــکند. 
پــس ایســتاده بمــان و کار را به انجام برســان 
کــه کربــال را اســتقامت تــو معنــا می کنــد و 
ــه عاشــورا  اســتواری توســت کــه ب
می زنــد.  جاودانگــی  رنــگ 
زینــب!  زینــب!  زینــب! 
ــظ  ــودت را حف ــدا خ ــه خ ــو را ب ت
کــن. کار تــو هنــوز بــه اتمــام 
ــام  ــد پی ــازه بای ــو ت نرسیده اســت. ت
ــول  ــه ی رس ــی ات را از مدین کربالی
ــی.  ــم منتشــر کن ــه تمــام عال اهلل ب
ــد  ــا اب ــو بایــد خــون حســین را ت ت
ــه  ــر ن ــه داری. و اصــال مگ ــازه نگ ت
مرجعیــت آشــکار، پــس از حســین 
بــا توســت؟ مگــر نــه ســجاد علیــه 
الســالم بایــد در پــرده ی اختفــا 
بمانــد تــا نســل امامــت حفــظ 
شــود؟ پــس تــو از ایــن پــس، پنــاه 
مردمــی، مرجــع پرســش های مردمــی، حالل 
مشــکالت مردمــی و پرچــم هدایــت مردمــی 
و شــاخص میــان حــق و باطل مردمــی. ردای 
ــه از دوش  ــت ک ــت های توس ــا دس ــت ب امام
حســین بــه قامــت ســجاد منتقــل می شــود. 
کتــاب  از  قســمت هایی  خواندیــد،  آنچــه 
ــدی  ــید مه ــم س ــه قل ــاب ب ــاب در حج آفت
ــتر  ــی بیش ــم نوای ــرای ه ــود. ب ــجاعی ب ش
زینــب  حضــرت  ســادات،  عمــه  ی  بــا 
پیشــنهاد  حتمــا  علیهــا  اهلل  ســالم 
می شــود ایــن کتــاب را مطالعــه کنیــد.

 قافله ساالر عشق و صرب و معرفت
 گزیده ای از کتاب آفتاب در حجاب، نوشته ی سید مهدی شجایع
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