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نقش زنان شيعه در 
انقالب هاي کوفه

محبوبه عظيم زاده آراني

چکیده 

در دین اسالم به ویژه مذهب تشیع، اهمیت بسیاری به زنان و نقش آنان در مناسبات اجتماعی داده 
شده است. زنان شیعه همواره در کنار پدران، برادران و همسران خود، نقش پررنگی در اعتالی فرهنگ 

اسالمی و شیعی داشته اند.
در میان سرزمین های اسالمی، کشور عراق و شهر کوفه، در طول تاریخ، همواره بستر رویدادهای مهم 
مذهبی، فرهنگی و اجتماعی بوده و روزهای پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. زنان کوفه و نیز 
زنانی که به گونه ای با این شهر ارتباط داشتند و در این شهر می زیستند، در حرکت های انقالبی و شیعی 
کوفه در کنار مردان خود، نقش ارزنده ای داشتند. این بانوان که حتی همسران برخی از آنان از مخالفان 
و دشمنان اهل  بیت: بودند، استوار و ثابت قدم از باورهای شیعی خود دفاع کردند و تا پای جان بر سر 
ایمان خویش ایستادند؛ به گونه ای که نقش پررنگ برخی از این بزرگواران در حرکت های انقالبی و شیعی 

کوفه انکارناپذیر است.
این نوشتار، برخی از این بانوان قهرمان را در سه محور »زنان در جنگ صفین«، »زنان در کربال« و 
»زنان پس از واقعه عاشورا« معرفی کرده و  شرح کوتاهی از نقش آفرینی های این بزرگواران در انقالب های 

شیعی در کوفه را گزارش کرده است.
واژگان کلیدی: کوفه، انقالب های شیعی، زنان، جنگ صفین، کربال، عاشورا.
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زنان در جنگ صفین

همسر هیثم بن اسود

از  بود؛ ولی همسرش  معاويه  لشکريان  عثمان و جزو  از هواداران  اسود«  بن  »هيثم 
دوستداران امام علی7 بود که همراه شوهر خود به صفين آمد. اين بانو، اخبار جنگی 
لشکريان معاوبه را می  نوشت و بر گردن اسب  ها می  آويخت و آنها را به سوی لشکريان 

امام می  راند و بدين وسيله اخبار نظامی را به اطالع آن حضرت می  رساند.1

اُّم الخیر

با  و  داشت  حضور  صفين  جنگ  در  او  بود.  معتقد  و  مسلمان  زنان  از  الخير«  »اُّم 
خطابه  های شورانگيز، به تشويق رزمندگان می  پرداخت. اين خطبه ها به حدی مؤثر بود که 
خاطره تلخی از آن ها در ذهن دشمن ثبت شد. سال ها بعد، معاويه او را احضار کرد و از 
او درباره صفين و خطابه  ای که در آن ايراد کرده بود، پرسيد؛ اما ام  الخير از پاسخ به معاويه 
سر باز زد. معاويه از اطرافيان پرسيد: آيا کسی هست که کالم ام  الخير را از حفظ داشته 
باشد؟ يکی از اطرافيان برخاست و گفت: ای معاويه! او در روز صفين بُردی زبيدی بر تن 
داشت و سوار بر شتری خاکستری رنگ، شالق در دست، مردانه فرياد می  زد و می  گفت:
خدايا! صبر تمام شده و يقين ضعيف گرديده و رغبت به دنيا در دل ها منتشر شده است. 
ای که زمام دل ها به دست توست، اين گروه را بر تقوا جمع کن و قلب  ها را بر هدايت 
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الفت ده و حق را به اهلش رد کن. خداوند شما را رحمت کند. به سوی امام عادل، وصّی 
باوفا و صديق اکبر، روی آوريد و بدانيد که معاويه، انتقام بدر و احد و کينه  های جاهليت را 
دستاويز قرار داده تا از بنی  عبد شمس خون خواهی کند... با رهبران کفر بستيزيد که آنها را 

عهد و سوگند استواری نيست. شايد که از طعن بر اسالم دست کشند.
معاويه گفت: ای ام  الخير! قصد تو از اين خطبه و تشجيع فقط کشتن من بود و اگر من 
امروز تو را بکشم، گناهی نکرده  ام. ام الخير گفت: به خدا سوگند از اين  که خداوند قتل 

مرا به دست تو جاری کند و مرا با بدبخت شدن تو سعادتمند گرداند، خشنودم.2

عکرشه دختر اطرش

اين بانو که از سخنوران به  نام بود، در جنگ صفين در کنار اصحاب امام علی7 حضور 
داشت و به تشويق رزمندگان همت می  گماشت. در زمان خالفت معاويه، روزی بر او وارد 
شد و به عنوان خليفه بر او سالم کرد. معاويه گفت: آيا اکنون اميرمؤمنان شده  ام؟ عکرشه 
گفت: آری، چون امام علی7 ديگر در اين دنيا نيست. معاويه نبرد صفين و سخنان حماسی 
عکرشه در آن را به ياد او و گفت: آيا تو همان نيستی که کمر را محکم بسته و شمشيررا 
حمايل  کرده و در صفين بين دوصف قرار گرفتی و فرياد برآوردی: ای مردم! ايمان خود 
را محکم نگه داريد که اگر همه عالم گمراه شوند و شما به راه هدايت باشيد، زيانی به شما 
نمی  رسد. ای مردم! با بصيرت باشيد. معاويه، ارذل عرب را به سوی شما روانه کرده و بر 
قلب  هاشان پرده افکنده است؛ به طوری که نه ايمان را می  فهمند و نه حکمت را می  دانند. آنها 
را به سوی دنيا دعوت کرده و آنان اجابت نموده  اند و به سوی باطل خوانده و لبيک گفته  اند.3

بکاره هاللیه 

»بکاره هالليه« از زنان بزرگی بود که در شجاعت، بی باکی، سخنوری، شعر، نثر و 
خطابه شهرت داشت. اين زن بزرگ در جنگ صفين حاضر بود و با اشعار حماسی و 
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شورانگيزش، لشکريان را برانگيخت تا بدون ترس و واهمه در ميدان جنگ وارد شوند. 
سال ها بعد هنگامی که پير و فرتوت گشته بود و درحالی که بر دو نفر از خادمان خود 
تکيه داشت، بر معاويه وارد شد و به خالفت او سالم کرد. معاويه به او اجازه نشستن 
داد. مروان بن حکم و عمروبن عاص نيز در جلسه حاضر بودند. مروان گفت: آيا اين زن 
را نمی  شناسی؟ معاويه گفت: او کيست؟ مروان گفت: اين همان زنی است که در صفين 
بر ضد ما بود و اين اشعار را سرود: ای زيد! بيا و شمشير برنده  ای که در دل خاک پنهان 
است از خانه ما خريداری کن. چيزی که برای روزهای سخت ذخيره شده بود و زمانه 

امروز، سالم آن را ظاهر ساخت. 
سپس عمروبن عاص گفت: اين همان زنی است که در صفين چنين سرود: آيا گمان 
می  کنی که پسر هند خالفت را تصاحب کند؟ هيهات! آنچه خواسته بسيار دور است. نفس تو 
)ای معاويه( در پنهان تو را به سوی گمراهی کشاند و عمرو و سعيد تو را تيره  بخت کردند. پس 

بر بال نحس  ترين پرنده بازگرد، ولی پرنده اقبال و خوشبختی با علی همراه است.
بکاره گفت: ای معاويه! سگان تو بر من پارس می   کنند و مرا احاطه کرده  اند؛ درحالی که 
عصای من کوتاه است )تا آنها را دفع کنم( و شگفتی ام  بسيار و چشمم کم  سو. آری، به 
خدا قسم ! من گوينده اين اشعارم و آن را تکذيب نمی  کنم. هر کاری که می  توانی انجام 

بده که بعد از اميرمؤمنان علی بن ابی طالب7 برای زندگی ارزشی نيست.4

زرقاء دختر عدی 

زرقاء زنی سخن  پرداز، خردمند و صاحب  نظر بود. در صفين حضور داشت و به تشويق 
رزمندگان می  پرداخت. معاويه وقتی به خالفت رسيد، از اطرافيانش نظر خواست که با زرقاء 
چه کند؟ آنها رأی دادند که او را به قتل برسان؛ ولی معاويه نظر آنها را نپذيرفت و به فرماندار 
کوفه نوشت که زرقاء دختر عدی را همراه چند تن از محارم و سواران قومش به دارالخالفه 
روانه کن. هنگامی که زرقاء بر معاويه وارد شد، معاويه پرسيد: آيا می  دانی چرا تو را طلبيدم؟ 
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زرقاء گفت: سبحان اهلل! چگونه آنچه را آگاه نيستم بدانم؟! آيا کسی جز خدا از راز دل  ها 
آگاه است؟ معاويه گفت: در پی تو فرستادم تا بپرسم آيا تو همان نبودی که در جنگ صفين 
،سوار بر شتر ميان دو سپاه آتش جنگ را برافروختی و مردم را به کارزار تشويق می  کردی؟ 
انگيزه  ات  از اين کار چه بود؟ آيا آن سخنان را به ياد داری؟ زرقاء گفت: چيزی از آن در 
خاطرم نمانده است. معاويه گفت: ولی به خدا سوگند من آن را از حفظ دارم و شنيدم که 
می  گفتی: ای مردم! شما در فتنه  ای قرار گرفته  ايد و پوشش ستم فريبتان داده و شما را از راه 
راست منحرف ساخته است. چه فتنه سخت و شديدی! که در آن از قار قار کننده )کنايه از 

معاويه( اطاعت می  کنند، ولی در مقابل قائد و رهبر، تسليم نمی  شوند.
معاويه ادامه داد: ای زرقاء! به خدا سوگند تو با علی در همه خون هايی که بر زمين 
ريخته شد، شريک هستی. زرقاء گفت: خداوند مژده  ات را نيکو گرداند و کسی را که به 
مانند تو بشارت دهنده به خبر خوش است، هميشه تندرست نگه دارد! آيا شريک بودن 
در خون ها سبب خوشحالی توست؟! معاويه پاسخ داد: آری، سخن تو مرا شاد کرد. در 
کجا بر کار من چنين ارزشی می  نهادند؟ به خدا قسم وفاداری شما نسبت به علی پس از 

مرگ، از محبت شما به او در زمان حياتش، برای من دوست  داشتنی  تر است.5

سوده دختر عماره

سوده از زنان شاعر عرب  و دارای قوت بيان و سخن  پردازی بود. روزی معاويه بر او 
وارد شد و پس از احوال پرسی گفت: آيا تو در جنگ صفين به پدرت گفتی: ای عماره! 
برای مبارزه مانند پدرت، آستين باال بزن در روزی که نيزه  ها حاکم  اند و قهرمانان رو در 
روی هم می  ايستند، علی و حسين و گروهش را ياری کن و برای هند و پسرش، جز 
خفت و خواری مخواه. به راستی که امام، برادر پيامبرو پرچم هدايت و مناره ايمان است. 
پس لشگرها را فرماندهی کن و پيشاپيش پرچم او با شمشير و نيزه سفيد به پيش تاز. 
سوده گفت: آری، به خدا سوگند کسی مثل من از حق روگردان نخواهد شد و به دروغ 
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پوزش نخواهد خواست. معاويه پرسيد: چه چيز تو را به اين کار واداشت؟ سوده پاسخ 
داد: دوستی علی و پيروی ازحق.

از »بُسر بن ارطاة«  آن گاه معاويه از علت حضور او پرسيد. سوده شکايات خود را 
عامل معاويه را مطرح کرد و از معاويه خواست تا به او دستور دهد که به عدالت رفتار 
کند. معاويه که انتظار نداشت کسی از جور و ستم عاملش پيش او سخن بگويد، سوده 
را تهديد کرد. سوده گريه  کنان سر به زير انداخت و درباره علی7 چنين گفت: »درود 
خداوند بر آن بدنی که قبر، او را در برگرفته و عدالت را در خود دفن کرده است. پيوسته 

با حق بود و حق را  با چيزی عوض نکرد و با حق و ايمان همراه گرديد«. 

نائله بنت فرافصه 

»نائله بنت فرافصه« همسر عثمان بن عفان، خطيبه و شاعره ای شجاع و فصيح اللسان 
بود. گفته شده که اهل بيابان های سماوه و يا اهل شام بود. پدرش مسيحی بود و خودش 
به دست عثمان مسلمان شد و از محبوب ترين زنان او شد و به او وفادار بود. در زمان 
فتنه به عثمان اشاره کرد که از مشورت با مردان بپرهيز و از علی7 کمک بجوی که او 
اصلح است. وقتی به عثمان حمله کردند، خود را سپر قرار داد و انگشتانش قطع شد. پس 
از قتل عثمان در مسجد خطبه خواند و پيراهن عثمان و انگشتانش را برای معاويه فرستاد. 

معاويه پس از مرگ عثمان او را  خواستگاری کرد، ولی نائله نپذيرفت. 

لیلی بنت قمامه 

زنی اهل کوفه و از شيعيان علی7 بود. شيعيان در خانه   او و زنی ديگر به نام »هند بنت 
متکلفه ناعطيه« گرد می آمدند. به محمد بن حنفيه از احوال اين دو زن خبر دادند. وی نيز 
در نامه  ای به شيعيان کوفه نوشت که مجالستان را در مساجد و محافل عمومی برگزار کنيد. 
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غزاله 

»غزاله حروريه« زن شبيب بن يزيد بن نعيم شيبانی از خوارج بود.از زنان مشهور به 
شجاعت و ذکاوت بود؛ بلکه او را در شجاعت، بی نظير توصيف کرده اند. در موصل به 
دنيا آمد و با همسرش در سال 86 هجری بر عبدالملک مروان خروج کرد، که اين در 
دوره واليت حجاج بر عراق بود. در جنگ ها بسياری را کشت و حجاج بن يوسف ثقفی 

از دست او به کوفه گريخت و درب قصرش را قفل کرد. 

ام الهیثم

»ام الهيثم بنت اسود نخعيه«، زنی از شعرای کوفه و از شيعيان اميرالمؤمنين7 بود. 
جسد ابن  ملجم را پس از قتل اميرالمؤمنين از امام حسن7 به هبه خواست، امام هم به او 
هبه کرد و او بدنش را سوزاند. در رثای امام علی7 قصيده  ای طوالنی گفته با اين مطلع: 

اال ای چشم! وای بر تو، کمکم کن، تا بر اميرالمؤمنين بگريم. 

هند بنت فرافصه 

»هند بنت فرافصة بن احوص بن عمرو بن ثعلبيه کلبيه« زن سعيد بن عاص بود. وقتی 
وارد کوفه شد، والی کوفه او را به عقد عثمان درآورد. وقتی جمال او برای عثمان توصيف 

شد، از سعيد بن عاص خواست تا خواهرش نائله را به عقد او درآورد. 

هند بن زید 

امام علی7 و اهل کوفه و شاعره بود. در يکی از اشعارش گفته :   زنی از شيعيان 
معاويه  طرف  به  کوفه  از   را  او  که  هنگامی  عدی  بن  من حجر  برای  می  خواند   شعر 

می  بردند. 
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صفیه بنت هشام 

زنی فصيح و بليغ و از اهالی منقريه و دخترعموی احنف بن قيس بوده است. هنگامی 
که پسرعمويش احنف در زمان حکومت مصعب بن زبير در کوفه مرد، صفيه باالی قبر 
پسرعمويش ايستاد و با کالمی فصيح و بليغ شعری سرود. هنگامی که کالمش تمام شد، 
برای خود  او  از  از فصاحتش در شگفت شدند و مصعب چون سخنش را شنيد،  مردم 
خواستگاری کرد، اما او نپذيرفت. مصعب پيوسته به او نيکی  می  کرد تا زمانی که کشته شد.

جهیزه  

مادر شبيب بن يزيد بن نعيم شيبانی از خوارج بود. زنی شجاع بوده و در جنگ ها 
شرکت می  کرده و با فرزندش شبيب بن عبدالملک بن مروان خروج کرد و داخل کوفه 
شد. اين زن در خالفت عثمان، از اسيران سلمان بن ربيعه از سرزمين روم بود و يزيد بن 

نعيم او را خريد و سپس او را به کوفه آورد. 

آمنه بنت الشرید 

همسر عمرو بن حمق خزاعی اهل کوفه و از شيعيان و ياری کنندگان امام علی7 
بود. زبان فصيحی داشته و معاويه در زندان دمشق او را به سبب فرار همسرش دو سال 
حبس کرد، تا زمانی که معاويه سر همسر اين زن را نزد او برد و در دامنش پرتاب کرد و 
در اين هنگام او رعشه گرفت و سپس گفت: مدت زيادی او را از من پنهان کردی و برايم 
کشته  اش را هديه آوردی و آن زن از هديه  ای که نه حرف می  زد و نه می  شنيد خوشنود 
شد. سپس به آورنده سر گفت: بگو به معاويه خدا فرزندت را يتيم کند و اهلت را از تو 
به وحشت اندازد و گناهت را نبخشد.سپس معاويه او را در مجلسش حاضر کرد تا به 
خاطر آن دعا توبيخش کند و سخن محکم و دندان  شکنی را به گوشش برساند. سپس او 

را از شام بيرون کرد و او قصد کوفه کرد و در ُحمص درگذشت. 
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جردا دختر سمیر کوفی

جردا يکی از دوستان واقعی امام علی7 بود. او در برابر افکار شوهرش تسليم نشد؛ 
بلکه خطاهای فکری او را آشکار کرد و تا آن جا که توانست رهبری عقيدتی او را برعهده 
گرفت. همسرش هرثمة بن سليم در جنگ صفين يکی از سپاهيان علی7 بود، اما مقام 

امام را چنان که بايد و شايد درک نکرده بود. 

هنگامی که علی7 با سپاهيانش در راه رفتن يا بازگشتن از صفين، به سرزمين کربال 

رسيدند، هرثمه صحنه  ای را ديد که به نظرش عجيب و غير قابل قبول جلوه می  کرد. در 

به جای  را  نمازهای روزانه خود  از  يکی  آمدند و  فرود  اين سرزمين سپاهيان علی7 

آوردند. پس از آن که حضرت سالم نماز را داد، قدری از خاک آن زمين را برداشت و 

بوييد و سپس فرمود: »آه ای خاک! از تو مردمی محشور می  شوند که بدون حساب به 

بهشت خواهند رفت!«6 و به روايتی با دست خود اشاره به آن سرزمين می  کرد و می  فرمود: 

»اين جا، اين جا...« و اشاره به واقعه کربال نمود. 

هرثمه اين سخنان را به خاطر داشت و پس از بازگشت آن را چنين برای همسرش 

بازگو کرد: می  دانی دوستت ابوالحسن هنگامی که به کربال رسيديم چه کرد؟! او از غيب 

خبر می داد و چيزهايی می  گفت که معلوم نيست درست باشد! جردا گفت: ای مرد! دست 

بردار. اميرالمؤمنين جزحق سخنی بر زبان نمی  آورد. 
سال ها از اين ماجرا گذشت و علی که مظهر تقوا و عدالت بود، شهيد شد و عبيداهلل بن 
زياد از طرف يزيد  به حکومت کوفه رسيد. حسين7 بنابر دعوت کوفيان به عراق آمد و 
سرانجام سپاهيان پسر زياد، او را در همان سرزمين متوقف ساختند. هرثمه يکی از کسانی 
بود که همراه سپاهيان پسر زياد برای کشتن حسين7 به کربال آمده بود؛ اما همين که به 
کربال رسيد، سخن اميرالمؤمنين را به ياد آورد و فهميد که سخن علی7 حق است. اين 

ماجرا باعث شد که در قتل امام حسين7 شرکت نکند و بی  طرفی اختيار کند.7
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زنان در کربال

زنان خاندان بنی  هاشم 

زينب	کبری3	در	کوفه		

هنگامی که کاروان اسيران وارد قصر داراالماره شد، زينب کبری3 به صورت ناشناس 
و با لباس  های کهنه و خاک   آلود در گوشه  ای از قصر ابن زياد نشست و گروهی از زنان 
گرد او را گرفتند. عبيداهلل پرسيد: آن زن کيست که با زنان ديگر آن  جا نشست؟ زينب3 
پاسخی نداد. پس از چندين بار که سؤالش را تکرار کرد، يکی از کنيزان گفت: اين زينب 
بنت فاطمه بنت رسول اهلل است. عبيداهلل با غرور و تکبرگفت: سپاس خدای را که شما 

را رسوا کرد و کشت و کذب سخنانتان را آشکار ساخت. 
زينب کبری3 در برابر اين گستاخی ابن  زياد ساکت ننشست و با شجاعت پاسخ داد: 
»سپاس خدای را که ما را به وجود محمد9 گرامی داشت و پاک گردانيد. فاسق است 

که رسوا می  شود و نابکار است که دروغ می  گويد و او ما نيستيم، بلکه ديگری است«. 
کبری3  زينب  ديدی؟  خاندانت چگونه  و  برادرت  با  را  خدا  کار  گفت:  زياد  ابن 
پاسخی عميق، ماندگار و درس  آموز به ابن  زياد داد که برای هميشه در تارک تاريخ خواهد 
درخشيد. آن حضرت فرمود: »جز زيبايی و نيکی نديدم. اينان گروهی بودند که خداوند 
شهادت را برای شان مقدر کرده بود. آنان به سوی جايگاه ابدی خود شتافته و در آن آرام 
گرفتند. خداوند به زودی آنان و تو را يک جا جمع کرده تا حجت خود را در پيشگاه او 
بازگويی. در آن روز خداوند ميان تو و آنان داوری خواهد کرد و تو خواهی دانست که 

پيروز و رستگار کيست. مادرت به سوگت بنشيند ای پسر مرجانه«. 

بسيار خشمگين شد و گفت: خداوند قلب  قاطع زينب3  پاسخ  با شنيدن  عبيداهلل 

مرا به کشتن حسين و خاندان تو تسلی داد! زينب کبری3 از اين سخن ابن  زياد بسيار 
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اندوهگين شد و گريست و فرمود: »به جان خودم سوگند که سرور مرا کشتی و شاخه 

عمر مرا قطع کردی و ريشه مرا از جا کندی. پس اگر تسلی خاطر تو در اين بوده است، 

بدان که آرامش خود را بازيافته  ای«. 

در اين هنگام نگاه ابن زياد به علی بن الحسين7 افتاد و گفت: اين کيست؟ گفتند او علی 

بن الحسين است. ابن  زياد گفت: مگر خدا علی بن الحسين را نکشت؟ امام سجاد7فرمود: 

برادری داشتم که او نيز علی بن الحسين نام داشت ومردم او را کشتند. ابن زياد گفت: بلکه 

خدا او را کشت. امام پاسخ داد: »خداوند جان ها را هنگام مرگ می  گيرد.« ابن   زياد با خشم 

گفت: با من با جسارت سخن می  گويی؟! او را گردن بزنيد. زينب کبری3 امام را در آغوش 

گرفت و گفت: »ای پسر ابن   زياد! هر چه از ما خون ريختی بس است. به خدا سوگند از او 

جدا نخواهم شد. اگر می  خواهی او را بکشی، مرا نيز با او بکش«. 

ابن  زياد که با شگفتی به اين صحنه می نگريست، گفت: عجب خويشاوندی شگفت  انگيزی! 

به خدا قسم اين زن دوست دارد با برادرزاده  اش کشته شود. گمان می کنم اين جوان با همين 

بيماری فوت کند.8 امام پاسخ داد: »ای پسر زياد! مرا از مرگ می  ترسانی؟ آيا نمی  دانی که 

کشته شدن عادت ماست و شهادت در راه خدا برای ما کرامت است؟«. 

ابن  زياد دستور داد اهل   بيت پيامبر را در خانه  ای که کنار مسجد بزرگ کوفه بود. جای 

دهند. سخنان زينب کبری و امام سجاد7 مجلس جشنن و سرور ابن   زياد را به مجلس 
غم و اندوه و افشاگری رفتار زشت يزيد وسپاهيان او تبديل کرد. 9

عاتکه همسر امام حسین

عاتکه دختر زين بن عمروبن نقيل از شاعره  های عرب، زنی عاقله، با کمال و زيبا 
بود. عبداهلل بن ابی   بکر ابی  قحافه و به قول ابن   عبدربه در »استيعاب« زيد بن خطاب او را 
به ازدواج خود درآورد. اما زيد در روز يمامه کشته شد.پس از آن، عمر او را تزويج کرد.
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طولی نکشيد که عمر نيز کشته شد و سپس زبير بن عوام او را تزويج کرد. او هم کشته 
شد و اميرالمؤمنين او را به عقد خود درآورد. عاتکه برای آن حضرت پيغام فرستاد که ای 
پسر عم رسول خدا! بر شما از قتل خائفم )يعنی سه شوهر کردم و هر سه مقتول شدند.( 
حضرت امير7 فرمود: کسی که شهادت را دوست بدارد، حاضر است با عاتکه ازدواج 
کند؟ در اين هنگام حضرت سيدالشهدا7 او را تزويج کرد. عاتکه پس از آن حضرت ديگر 

شوهری اختيار نکرد؟10
در حلب واقع در شام )سوريه کنونی(، مکانی زيارتی وجود دارد به نام مقام محسن يا 
مشهدالمحسن بن الحسين که در اين مکان، محسن فرزند امام حسين7 به خاک سپرده 
شده است. هنگامی که کاروان اسرا در غرب حلب و در دامنه کوه جوشن به استراحت 
نشستند، در جنوب مکانی که سرهای شهدا گذاشته شد، همسر امام حسين7 که به روايتی 

باردار بوده، بر اثر سختی  های راه و فشارهای عصبی و روحی، فرزند خود را سقط  کرد. 

حضرت رباب همسر امام حسین7 

به  نيز  رباب  حضرت  و  داشتند  عالقه  بسيار  رباب  حضرت  به  حسين7  امام 
بر  از شهادت آن حضرت يک سال  به گونه   ای که پس  عشق می  ورزيد؛  سيدالشهدا7 
مزار ساالر شهيدان باقی ماند و به گريه و عزاداری پرداخت.11 ديگر به زير سايه نرفت و 
می  گفت همسرم زير آفتاب سوزان جان سپرد. وی آن قدر در سوگ امام حسين7 اشک 

ريخت که پس از يک سال تحمل حزن و اندوه به رحمت الهی پيوست.12
هنگامی که يزيد سر سيدالشهدا7 را درون طشتی در برابر خود گذاشته بود، حضرت 
رباب سر مطهر آن حضرت را در آغوش گرفت و بوسيد و ناله  های جان گداز سر داد و با 
چشمانی اشکبار فرمود: »وای حسين من! هرگز فراموشت نمی  کنم. چگونه نيزه  های آن دشمنان 

بر بدن تو نشست و اکنون در کربال تنها افتاده ای. خداوند سرزمين کربال را سيراب نکند«. 13
امام صادق7 می  فرمايد: »هنگامی که حسین7 شهید شد، همسرآن حضرت ـ  رباب 
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دختر إمری القیس کلبی ـ  برایش سوگواری برپا کرد و گریست و زنان و خدمت گزاران او 
گریستند تا اشک چشمانش خشک شد و از  بین رفت«.14

فاطمه دختر امام حسین7

روز يازدهم محرم سال 61 هجری که روز اسارت اهل  بيت: بود، تلخ  ترين واقعه در 
زندگی فاطمه3 را رقم زد.  فاطمه دختر امام حسين7 و ديگر اسيران را به سوی کوفه 
حرکت دادند. کاروان اسرا فاصله کربال تا کوفه را که در آن روز دوازده فرسنگ بود، در 
نهايت سختی پيمودند. خاندان رسالت درحالی که مردم برای تماشای آنان اجتماع کرده 
بودند، وارد کوفه شدند. آنچه بر غم و درد و رنج فاطمه می  افزود، برخورد زشت اهل 
کوفه با اسيران بود. آنان با شادی ناشی از پيروزی به تماشای کاروان اسرا آمده بودند؛ 

غافل از آن  که چه حادثه سهمگينی اتفاق افتاده و چه بر امت اسالم رفته است. 
اين  جا بود که زينب کبری3 احساس کردند بايد ماهيت منافقانه حکومت يزيد را 
ابتدا  آنان رفته است، آگاه شوند. پس  بر  از عمق فاجعه  ای که  تا مردم کوفه  افشا کنند 
خطبه  ای عميق، ماندگار و افشاگرانه ايراد کردند و سپس فاطمه دختر امام حسين7 به 
ايراد سخن پرداخت؛ گويی که حضرت علی7 خطبه می  خواند. وی خطبه افشاگرانه و 
رسايی بر ضد جنايت  های ابن زياد ايراد کرد و پرده از اعمال زشت امويان برداشت و 
اهل مجلس را به گريه انداخت؛ به طوری که گفتند: ای دختر پاکان! دل  های ما را پاره 

کردی  و جگرهای ما را آتش زدی.

سکینه دختر امام حسین7

حضرت سکينه در روز عاشورا، در سرزمين کربال حاضر بود و شاهد مصيبت  ها و 
رنج  های جانکاهی بود که بر اهل  بيت: وارد شد. از حضرت سکينه نقل شده است: در 
شب عاشورا که شبی مهتابی بود، در وسط خيمه نشسته بودم که ناگهان از پشت خيمه 
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صدايی شنيدم. برای آن که کسی متوجه نشود، آهسته بيرون رفتم؛ ديدم پدرم نشسته و 
اصحاب دور او را گرفته  اند. شنيدم که پدرم به آنان می  فرمايد: »بدانيد که شما همراه من 
شديد به اين گمان که گروهی با من  به زبان و قلب خود بيعت کرده  اند؛ درحالی که اکنون 

کامال برعکس شده است«.
هنگامی که امام حسين7 برای وداع آخر به سوی خيمه  ها آمد، صدا زد: »یا ام  كلثوم و 
یا فاطمه و یا سكینه علیكّن ِمّنی السالم«. حضرت سکينه با ناله و اشک خطاب به پدر فرمود: 

ای پدر! تن به مرگ داده  ای؛ ما به چه کسی پناه بريم و به چه کسی اعتماد کنيم؟! امام 
با چشمان اشکبار فرمود: »ای نور چشمانم!  با شنيدن اين سخن گريست و  حسين7 
چگونه تن به مرگ ندهد کسی که يار و ياوری ندارد؟! همانا رحمت و نصرت خداوند 
در دنيا و آخرت از شما جدا نخواهد شد.پس صبر کن بر تقدير خداوند و شکوه مکن. 

همانا اين دنيا فانی و سرای آخرت، جاودانی است«. 
آن  گاه دخترش سکينه را در آغوش گرفت و اين اشعار را قرائت کرد: »ای سکينه! پس 
از شهادت من گريه تو طوالنی خواهد بود. مرا با اشک خويش مسوزان مادامی که جان 

در بدن دارم، و هنگامی که کشته شوم، تو اولی هستی که در سوگ من بنشينی«. 
با ديدن  داده شد، حضرت سکينه  قتلگاه عبور  کنار  از  اسيران  کاروان  زمانی که 
بدن مطهر و خونين پدرش خود را بر روی بدن مطهر انداخت و آن را بوسيد وناله 
سکينه  حضرت  انداخت.  گريه  به  را  حاضران  همه  که  گونه  ای  به  سرداد؛  گريه  و 
آب  هرگاه  من!  شيعيان  »ای  می  گفت:  که  شنيدم  پدرم  از  می فرمود:  آه  و  اشک  با 
من  برای  شنيديد،  را  شهيدی  يا  غريبی  نام  اگر  يا  کنيد،  ياد  مرا  تشنگی  نوشيديد، 

کنيد«.  ندبه 
برخی  گفته  به  سازد.  پدرش جدا  مطهر  بدن  از  را  او  که  نداشت  را  آن  توان  کسی 
جدا  سيدالشهدا7  مطهر  بدن  از  را  او  زور  و  قهر  با  دشمن  سپاه  از  گروهی  مورخين 

ساختند. 
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زنان اصحاب امام حسین7

مادر وهب 

مادر وهب ،يکی از زنان قهرمان حادثه کربال به همراه فرزند و عروسش در کاروان 
اباعبداهلل7 حاضر بود. نقل شده که آنها پيش از واقعه عاشورا به دست امام حسين7 

ايمان آورده بودند و پيش از آن مسيحی بودند.15
ام وهب در روز عاشورا به فرزندش گفت: فرزندم! برخيز و فرزند  رسول خدا’ را ياری 
کن. وهب گفت: اين کار را خواهم کرد و هرگز در انجام آن کوتاهی نمی  کنم. وهب روانه 
ميدان شد و جماعتی را به جهنم فرستاد. سپس به سوی مادر آمد و گفت: آيا راضی شدی؟ 
مادر پاسخ داد: تا در راه دفاع از حسين بن علی7 کشته نشوی، راضی نخواهم شد. همسر 
وهب گفت: تو را به خدا قسم مرا به سوگ خود منشان. مادر وهب برای اين که مبادا پسرش 
از احساسات همسرش متأثر گردد و از رفتن به ميدان منصرف شود، گفت: فرزندم! سخنش 
را قبول نکن. برو و در رکاب حسين7 با دشمنان خدا نبرد کن تا به شفاعت جدش در 

قيامت نائل شوی. وهب نيز به ميدان بازگشت و آن قدر جنگيد تا به شهادت رسيد.16

همسر وهب 

نقل شده که وقتی وهب برای بار دوم عازم ميدان شد، همسرش به او گفت: من از 
آن می  ترسم که چون شهيد شوی و به بهشت آيی،  مرا فراموش کنی. از تو می  خواهم 
در حضور امام حسين7 با من عهد کنی که در قيامت از من جدا نباشی. پس هر دو به 
خدمت امام رسيدند و همسر وهب از آن حضرت درخواست کرد که از وهب عهد بگيرد 
و عالوه بر اين، سفارش او را به اهل  بيت: بنمايد. امام درخواست او را اجابت فرمود. 
سپس وهب به ميدان بازگشت و جنگيد تا آن  که دست  هايش را قطع کردند. همسرش 
عمود خيمه را کند و به ياری او شتافت؛ درحالی که او را به دفاع از اهل  بيت: تشويق 
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می  نمود. وهب گفت:  توکه اول مرا از جنگ بازمی  داشتی، چه شد که اکنون عالوه بر 
تشويق من، خود نيز به ميدان آمده  ای؟ پاسخ داد: وقتی فرياد استغاثه امام حسين7 را 
پس  می  خورد؟  درد  چه  به  خدا  رسول  اهل   بيت  از  پس  زندگی  گفتم:  خود  به  شنيدم، 

تصميم گرفتم تا با اين قوم لعين نبرد کنم. 
وهب هرچه سعی کرد، نتوانست او را بازگرداند؛ تا اين که امام حسين7 به او فرمودند: 
»برگرد که جهاد بر زنان واجب نيست. خداوند به شما جزای خير دهد و تو را مبارک گرداند«. 
وقتی وهب به شهادت رسيد، همسرش به سمت ميدان دويد تا در آخرين لحظات، در 
کنار همسرش باشد، اما که در اين هنگام، يکی از کوفيان با ضربتی او را  به شهادت رساند. 
دشمن سر وهب را از تن جدا کرد و به سوی مادرش پرتاب کرد. مادر سر را برداشت، 
بوسيد و گفت: »شکر خدايی را که با شهادت تو مرا در نزد امام روسپيد گردانيد. ای امت 
بدکار! بدانيد که حاکم فقط خداست و من شهادت می  دهم که نصارا در دِيرها و يهود در 
کنيسه  ها از شما بهترند.« سپس سر فرزند را به سوی دشمن انداخت که به يکی از دشمنان 
اصابت کرد و او را هالک کرد. سپس عمود خيمه را کند و به آنان حمله برد. امام حسين7 

او را به بازگشت امر کرد و فرمود: »تو در بهشت با جدم رسول خدا خواهی بود«. 17

ام  خلف،  همسر مسلم بن عوسجه

مسلم بن عوسجه فرزند جوانی داشت که در کربال همراه پدر بود. چون پدر به شهادت 
رسيد، اين جوان خدمت امام حسين7 شرفياب شد و اذن جنگ طلبيد. امام فرمود: »ای جوان! 
پدرت شهيد شد، اگر تو نيز شهيد شوی، مادرت در اين بيابان خشک به چه کسی پناه ببرد.« 
فرزند مسلم با شنيدن اين سخنان تصميم به بازگشت گرفت که مادر شتابان راه را بر او گرفت 
و گفت: ای فرزند! سالمت نفس را  بر ياری پسر پيامبر ترجيح می  دهی؟! هرگز از تو راضی 
نخواهم شد. جوان که اين سخنان مادر را شنيد، به ميدان رفت و آن قدر جنگيد تا به شهادت 
رسيد. کوفيان سر اين شهيد را به سوی مادرش پرتاب کردند. مادر سر فرزندش را برداشت و 

بوسيد و چنان بر وی گريست که همه به گريه افتادند.18
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همسر حبیب بن مظاهر 

امام حسين7 در بين راه کوفه نامه  ای به حبيب بن مظاهر نوشت و او را به ياری 
خواند. پيش از آن  که نامه به دست حبيب برسد،او و همسرش مشغول خوردن غذا بودند 
که ناگاه لقمه ای در گلوی حبيب گير کرد. همسرش گفت: اين نشانه آن است که به زودی 
نامه ارزنده  ای از شخص بزرگواری به دست ما خواهد رسيد. در اين هنگام پيک امام 
وارد شد و نامه را به حبيب داد. حبيب گفت: اهلل اکبر، راست گفتی! حبيب نامه را خواند 
و همسرش را از مضمون آن آگاه کرد. همسرش گفت: ای حبيب! تو را به خدا در ياری 
امام کوتاهی مکن. حبيب گفت: آری، می  خواهم بروم تا کشته شوم و محاسنم از خون 

گلويم رنگين شود.
عموزادگان حبيب از تصميم او مطلع شده و نزد او آمدند تا او را منصرف کنند. حبيب 
که مصلحت را در کتمان نمودن قصد خود  می  ديد، منکر چنين تصميمی شد. همسر 
حبيب که گفت  وگوی آنها را شنيد، نزد او آمد و گفت: ای حبيب! آيا کراهت داری که 
بيازمايد گفت: آری. همسرش به  اباعبداهلل برخيزی؟! حبيب برای اين که او را  به ياری 
گريه افتاد و گفت:ای حبيب! آيا سخن رسول خدا9 را در حق امام حسين7 فراموش 
کرده  ای که فرمود: »اين دو فرزندم سيد جوانان بهشتند.« اين دو امام هستند؛ چه قيام کنند 
و چه قيام نکنند. اين نامه  رسان اوست که به سوی تو آمده و از تو ياری می  طلبد، اما تو 
او را بدون پاسخ می  گذاری؟! حبيب گفت: از يتيم شدن فرزندان و بيوه شدن تو می  ترسم. 
زن گفت: ما نيز به زنان هاشمی و دختران و يتيمان آل رسول اقتدا خواهيم کرد و خداوند، 

کفيل و سرپرست ماست و چه نيکو وکيلی است. 
حبيب با مشاهده صداقت همسرش، در حقش دعا کرد و او را از قصد خود آگاه نمود. 
همسرش گفت: از تو تقاضايی دارم؛ تو را به خدا قسم ! اگر به خدمت امام حسين7 
شرفياب شدی، به نيابت از من دست و پايش را ببوس و سالم مرا به حضورش برسان.19
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دومه، مادر مختار بن ابی  عبیده ثقفی

ارباب فصاحت و  از زنان دانشور و شيعه و  ثقفی  ابی   عبيده  مادر مختار بن  »دومه« 
بالغت و شجاع و مبارز بوده است. او در کوفه در کنار فرزند خود به خون خواهی از 
قاتالن سيدالشهدا7 قيام کرد و پسر خود را تشويق به انتقام از دشمنان خاندان عصمت 
و طهارت: می  نمود. وی زنی جليل   القدر و سياستمداری شجاع و توانا و صاحب رأی 
متين و عقلی وزين بود. هنگامی که فرزندش مختار در جنگ با مصعب بن زبير شکست 

خورد، او نيز که در مقر فرماندهی سپاه به سر می  برد، به شهادت رسيد.
ابومحجن می  گويد: زمانی بر مادر مختار ثقفی عبور کردم که پنجاه تن از اهل  بيت مختار 
در اطراف او کشته و به خاک و خون آغشته بودند و اصحاب مختار از او متفرق شده بودند. 
مختار به مادر خود دومه فرمود: بيا خود را در پشت من پنهان کن تا گرفتار نشوی. دومه 
گفت: »به خدا قسم اگر به دست اين مردم گرفتار شوم، برای من بهتر است و آن را دوست  تر 

می  دارم از اين که خود را در پشت سر پنهان کنم«.20

 دیلم )دلهم(، همسر زهیر بن قین بجلی

زهير به همراه همسرش »دلهم« و افرادی از قبيله  اش پس از پايان مراسم حج، به سوی 
کوفه در حرکت بود. قافله او و قافله اباعبداهلل7 نزديک به هم حرکت می  کردند. او از 
اين   که با امام حسين7 مالقات نمايد، کراهت داشت و می  ترسيد که امام از او درخواست 
ياری نمايد و در محذور بماند. از اين رو هميشه يک منزل جلوتر يا عقب  تر از آن حضرت 
توقف می  کرد. از اتفاق در منزلی به ناچار با اباعبداهلل7 همراه شد. امام پيکی فرستاد و او را 
به حضور طلبيد. پيک درحالی که آنان مشغول صرف غذا بودند، سر رسيد. زهير و همراهان 
وی از شنيدن پيام امام چنان جا خوردند که لقمه از دهانشان افتاد. همسر زهير با مشاهده 
اين حالت گفت: سبحان اهلل! پسر رسول خدا9 تو را می  خواند و تو او را اجابت نمی  کنی؟! 
زهير با اکراه به سوی امام حسين7 رفت، ولی با چهره گشاده بازگشت و دستور داد تا خيمه  ها را 
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جمع کرده ،به کاروان امام ملحق کنند و به يارانش گفت: هر که دوست دارد از من پيروی کند؛ وگرنه 
اين آخرين همراهی است. سپس خطاب به همسرش گفت: تو را طالق داده  ام. به خويشاوندانت 
ملحق شو که دوست ندارم از من جز خير به تو برسد. من خود را فدای آن حضرت خواهم کرد و با 
تمام وجود از ايشان حفاظت خواهم نمود. دلهم به زهير گفت: خداوند به تو خير دهد؛ من نيز از تو 
می  خواهم که فردای قيامت نزد جد امام حسين7 مرا شفاعت کنی.21 بنا بر نقل اعثم کوفی، دلهم به 
 زهير گفت: همچنان که تو می  خواهی در رکاب امام حسين7 باشی، من می  خواهم در خدمت دختران 

پيامبر باشم.22

رویحه، همسر هانی بن عروه مرادی 

رويحه با ورود مسلم بن عقيل در منزل خود از وی پذيرايی کرد. با شهادت مسلم بن 
عقيل و همسرش هانی بن عروه، به اتفاق فرزندش يحيی در کوفه مخفی شد و با اطالع 

از ورود امام حسين7 به کربال نزد امام رفت و همراه ايشان بود. محالتی می  نويسد:

رویحه، زوجه هانی بن عروه شهید کوفه بود. فرزندش یحیی بن هانی بن عروه نیز 
در زمین کربال شهید شد. دختر عمر بن حجاج که در کربال در لشکر عمر سعد 
بود، به موکلین آب فرات می  گفت: امام خود را از دست ندهید و در قتل حسین 
شتاب کنید که او از دین خارج شده و شکی در عقیده شما وارد نشود. ولی این 

دختر، در وال و محبت به اهل   بیت: همانند شوهرش هانی بود.23 

منزل  در  را  امام حسين7  به  هانی  و  مسلم  شهادت  خبر  رسيدن  ابی   مخنف  مقتل 
 ثعلبيه می  داند.24بنابر اين رويحه و فرزندش يحيی بن هانی احتماال پس از منزل ثعلبيه به 

امام حسين7 ملحق شدند. 

صفیه، دختر عبداهلل عفیف ازدی 

عبداهلل بن عفيف ازدی از بزرگان شيعه، که در مجلس ابن  زياد در کوفه به او اعتراض 
کرد. وی از شيعيان برجسته و زاهدان روزگار در کوفه بود. نابينايی روشندل و آگاه و 



فصلنامه فرهنگ زيارت
62

شجاع بود که چشم چپ خود را در جنگ جمل و چشم راست خود را در جنگ صفين از 
دست داده بود. پس از شهادت حسين7 وقتی ابن  زياد بر منبر کوفه رفت و در نکوهش 
با شدت و شجاعت  بن عفيف  پيامبر9 و سيدالشهدا7 سخن گفت، عبداهلل  خاندان 

پاسخ ياوه  های او را داد. 
بردند.  بيرون  مجلس  از  را  او  بستگانش  اما  کنند،  دستگيرش  تا  داد  دستور  ابن  زياد 
سربازان حکومت برای دستگيری او، خانه اش را محاصره کردند. وی با اين که نابينا بود، 
با راهنمايی دخترش صفيه، در مبارزه  ای دليرانه و شمشير به دست با مهاجمان درگيرشد؛ 

اما سرانجام او را دستگير کردند و به شهادت رساندند. 
اعتراض او در مجلس ابن   زياد نوعی مبارزه آشکار با والی کوفه و حکومت يزيدی 
برابر  در  حق گويی  برای  الگويی  مقدسات،  و  محرمات  از  دفاع  در  او  شجاعت  و  بود 
جباران گشت. رجزهای حماسی در هنگام نبرد با مهاجمان به خانه   اش نشان دهنده روح 
بلند و با شهامت اوست. او را گردن زده و در کنار کناسه کوفه به دار آويختند.25حرکت 
انقالبی عبداهلل بن عفيف را نخستين جرقه انقالب بر ضد سلطه اموی پس از حادثه کربال 

دانسته  اند.26 محالتی می  نويسد:

این دختر را برای این   که پدر را هدایت به سوی دشمن می  نمود، زندانی کردند 
تا این که طارق نامی به دستور سلیمان بن صرد خزاعی، موفق شده او را از زندان 
نجات داده و فرار کرده به قادسیه رفت و در آن جا به قبیله خزاعه پیوسته و بعد 
از واقعه عین   الورده و شهادت توابین، محمد بن سلیمان بن صرد خزاعی صفیه را 
به نکاح خود درآورد و از او شش پسر و چهار دختر به وجود آمد که همه از 

شجاعان و از شیعیان امیرالمؤمنین بودند. 27

طوعه 

حضرت مسلم7 تنها و غريب از مسجد بيرون آمد و در کوچه  های کوفه حيران و 
سرگردان می  گشت تا اين که نزديک در خانه زنی که نامش طوعه بود رسيد. از او آب 



شماره26،  بهار 1395
63

خواست. طوعه نيز برای او آبی آورد تا بياشامد. مسلم پس از نوشيدن آب از آن زن تقاضا 
نمود که او را در خانه خود پناه دهد. طوعه نيز پذيرفت و مسلم  را در خانه خويش پناه 
داد؛ اما پسر طوعه که از بودن مسلم در خانه  شان آگاه شده بود، نزد ابن   زياد رفته و گزارش 

داد که مسلم در خانه آنهاست. 28

عمره )معروف به بیضاء(، دختر نعمان بن بشیر انصاری، همسر مختار بن ابی ثقفی

او چون بانوی حرم مختار گرديد، کمال وقار از خود ظاهر کرد. اين بانو در علم معانی 
شعر و ادب مهارتی به کمال داشت. اين بانوی بزرگوار را پس از شهادت مختار اسير 
کردند و نزد مصعب آوردند. از او پرسيدند درباره مختار چه می گويی؟ گفت: شهادت 
می  دهم که مختار عبد صالحی بود؛ رحمت حق بر روان او باد. مصعب فرمان داد تا او را 
حبس کردند و نامه ای به  برادرش عبداهلل بن زبير نوشت و به دروغ گفت اين زن گمان 
دارد که مختار پيغمبر بوده است. عبداهلل نوشت که هر گاه از مختار بيزاری نجويد، او را 

به قتل رساند.
اين بانوی صالحه را به دست مأموری قسی  القلب دادند که او را به قتل رساند. آن ملعون 
شب هنگام ميان کوفه وحيره حفره  ای کند و او را در آن حفره بر پای بداشت و با سه ضربت 
آن صالحه را شهيد کرد. مردی از آن جا عبور کرد و آن منظره دلخراش را ديد؛ پس سيلی 
سختی به صورت قاتل زد و گفت: يابن الزانيه! اين صالحه را عذاب کردی، سپس او را در 
خونش غلطاندی. سرباز آن مرد را به نزد مصعب آورد و از او شکايت کرد. مصعب گفت: 
او را واگذاريد که امر فجيعی را مشاهده کرد. گويند روزگاری نگذشت که همين مصعب را 

کشتند و بدنش را آتش زدند و سرش را برای عبدالملک بن مروان بردند.29

نوار  و عیوف، همسران خولی بن یزید اصبحی 

خولی بن يزيد اصبحی از دژخيمان کوفه و دشمنان اهل  بيت: بود. پس از آن که امام 
حسين7 روز عاشورا در قتلگاه بر زمين افتاد، جلو آمد تا سر مطهر حضرت را جدا کند. 
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وی به اتفاق حميد بن مسلم ازدی، سر امام حسين7 را نزد ابن   زياد برد، اما چون دير شده 
و در قصر بسته بود،خولی سر مطهر را شبانه به منزل برد و پنهان کرد.  او دو زن داشت. 
يکی از زنانش چون فهميد که سر حسين7 را به خانه آورده، کينه او ر ابه دل گرفت و 

ديگر با او همبستر نشد. 
خولی در دوران حکومت مختار پنهان بود. زن ديگرش »عيوف بنت مالک« جای او را 
به ياران مختار خبر داد. اين زن از آن هنگام که خولی سر اباعبداهلل7 را آورده بود، با او 
دشمن شده بود. خولی را گرفتند و کشتند.30 محالتی به نقل از »ناسخ التواريخ« می  نويسد: 

چون خولی سر حسین را به خانه آورد و در فراش »نوار« برآمد، فقالت له ما  

این  نوار چون  الدار.  فی  معک  الحسین  رأس  هذا  بالذهب  جئتک  لها  الخبرفقال 

سخن بشنید، آتش خشم او زبانه زدن گرفت و ناله برآورد و گفت: وای بر تو! 

مردم سفر  می  روند طال و نقره می  آورند و تو سر پسر رسول خدا9 را برای من 

آوردی! به خدا سوگند هرگز سر من با سر تو دیگر در یک بالش جمع نشود. 

این را بگفت و از فراش خولی بیرون دوید و خود را در نزدیک ظرف سفالین 

که سر حضرت حسین7 بود رسانید، دید نوری همانند عمود از آن سر مبارک 

به جانب آسمان ساطع است و تسبیح فرشتگان را می  شنید و مرغان سفید بدید که 

در اطراف آن سر طیران می  کردند و می  شنید که آن سر مبارک تالوت قرآن 

می  نمود. تا سپیده صبح کار بدین منوال می  رفت و نیز، هنگامی که مختار موفق شد 

برای کشتن قتله حسین7 ابوعمره را با جماعتی فرستاد که خانه خولی را احاطه 

نمایند، او را دستگیر کرده بیاورند. خولی چون این بدانست، در بیت  الخال رفت و 

در زیر سبدی پنهان شد و جواری خود را سفارش کرد کسی را از حال او مطلع 

ننمایند. ابوعمره با مردم خود چون به خانه خولی هجوم کردند، نوار زوجه خولی 

گفت: ما نمی  دانیم به کجا رفت و با انگشت خود به سوی بیت الخال اشاره کرد. 
پس او را بگرفتند و به خواری کشتند و جیفه او را به آتش سوختند.31
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زنان قبایل

برخی	از	زنان	تماشاچی	کاروان	اسرا	در	کوفه

سيد بن طاووس در »لهوف« می  نويسد: 

کوفیان برای تماشا و دیدن اسرا جمع شدند. یکی از زنان ساکن کوفه از بلندی 

به کدام  متعلق  اسرا  برآورده و گفت: شما  بانگ  اشراف داشت،  اسیران  بر  که 

خاندان هستید؟ آنها گفتند ما اسیران آل محمدیم. زن با شنیدن این کالم از پشت 

بام پایین آمد؛ سپس هر چه چادر و مقنعه داشت جمع نمود و آنها را به اسیران 
داد تا خود را بپوشانند.32

زنی	از	بکر	بن	وائل

سيد بن طاووس به نقل از حميد بن مسلم آورده است: 

زنی از قبیله بکر بن وائل را دیدم که به همراه همسرش در سپاه عمر سعد حضور 

داشت. وقتی مشاهده کرد که لشگریان یزید به زنان و اهل  بیت امام حسین7 

حمله برده و خیمه  ها را آتش زده و اموال زنان و کودکان را غارت کرده و به 

به دست  به شدت خشمگین شد؛ پس شمشیری  ضرب و شتم آنان پرداخته   اند، 

دختران  خیمه  های  و  نشسته   اید  چه  وائل!  بن  بکر  آل  ای  زد:  فریاد  و   گرفت 

رسول خدا9 غارت می  شود؟ هیچ حکمی جز حکم خدا وجود ندارد. ای کسانی 
که می  خواهید انتقام خون فرزند رسول خدا را بگیرید، بپاخیزید!33

شوهر آن زن که وضعيت را خطرناک ديد، همسرش را به خيمه بازگرداند و بدين 

ترتيب نخستين فرياد رسای اعتراض بر عليه يزيد و جنايت هولناک او در روز عاشورا 
توسط از يک زن برخاست و در تاريخ ماندگار شد.34
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زنان بنی  اسد

پس از شهادت حضرت ابی  عبداهلل7 و ياران وی زنان بنی  اسد گذرشان به ميدان جنگ 
افتاد. اجساد امام حسين7 و ياران او را  در زير آفتاب تابان ديدند و سخت متأثر شدند و به 
سرزمين غاضريه شتافتند و مردان خود را برای اجساد شهدا خبر کردند؛ ولی از ترس ابن  زياد، 
مردان قبيله حاضر به دفن شهدای کربال نشدند. پس زنان بنی  اسد خود بيل و کلنگ و زنبيل 
برداشتند و به سمت کربال حرکت کردند. پس از مدتی کوتاه وجدان مردان بيدار گشت و به 
خود آمدند و به دنبال زنان حرکت نمودند و به دفن پيکر مطهر حضرت سيد الشهدا7 و 
اصحاب باوفايش پرداختند. اين نخستين جنبش مخالف عليه ابن  زياد و بنی  اميه پس از واقعه 
طف بود و اين فداکاری بنی  اسد سبب شهرت آنها نزد شيعيان جهان گشت. دسته بنی  اسد از 

دسته  های عزاداری معروف شيعيان در کربالست. سيد بن طاوس در لهوف می  نويسد: 

به محض این  که عمربن سعد ـ  که خدایش لعنت کندـ  از زمین کربال بیرون رفت، 
عده  ای از قبیله بنی  اسد آمدند و بر آن اجساد مطهر که در خون خود غلطیده بودند، 

نماز گزاردند؛ سپس آنها را به همین صورت که اینک مدفونند، دفن نمودند.35

زنان پس از واقعه عاشورا

ام		خالد	مقطوع	اليد

کشی از علی بن الحسين نقل می  کند که گفت: ام  خالد بانويی شيعه و صالح بود که از 
نظرعقيده به زيد بن علی بن الحسين7 گرايش داشت.36 مامقانی می  نويسد:

آنچه کشی ذکر کرده، دلیل بر حسن بودن ام  خالد است؛ زیرا کشی او را به شیعه 
بودن و صالح بودن توصیف کرده و تمایلش به زید، دلیل بر رد تشیع او نیست.37 

محالتی می  نويسد: »يوسف بن عمرو که زيد بن علی بن الحسين را در کوفه شهيد 
کرد، دست ام  خالد را هم به جرم تشيع قطع کرد«.38
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