حضور و نقشآفريني زنان
در قيام امام حسين7

فضلعلي قزويني

ترجمه :محمدحسين خوشنويس

چکيده
بان��وان قبل ،حين و بعد از عاش��ورا حضور پررنگ ،چش��مگير و مؤث��ري در دفاع از امام
حس��ين 7داشتند و نميتوان فقط بانواني را که همراه امام حسين 7به کربال رفتند،
داراي نقش دانس��ت .بلکه ش��يرزناني بودند که پيش از عاشورا و پس از آن در شهرهاي
مختلفي مانند مدينه ،کوفه ،بصره و ش��ام در اين حماس��ه بزرگ ،به نحوي نقشآفريني
داشتند .همچنين بايد به اين پرسش ،پاسخي روشن داده شود که اگر واقعه عاشورا بدون
حضور خانواده امام حس��ين 7ميبود ،باز هم اين تأثير را در چنين گس��تره جغرافيايي
ميداش��ت يا خير .در اين مقاله برآنيم تأثير حضور بانوان را در گس��ترش پيام عاش��ورا
بررس��ي کنيم .حضور بانوان به تأثيرگذاري اين حادثه کمک ش��اياني کرد؛ به طوري که
سر اين جمله امام حس��ين 7را که فرمود« :خدا دوست دارد خانواده مرا اسير
انس��ان ّ
ببين��د» ،بهتر درک ميکند .حض��ور بانوان و کودکان ،بُعد عاطفي واقعه کربال را بس��يار
تقويت کرد و يکي از عوامل پايداري اثر عاشورا همين است.

کليدواژه :امام حسين ،7زنان ،کربال ،عاشورا.
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بيان مسئله
درباره اينکه چرا امام حس��ين 7خانوادهاش را همراه خود به کربال برد علتهاي گوناگوني
مطرح شده است؛ مثل اينکه همراه کردن خانواده در سفرهاي طوالني يکي از مرسومات آن دوره
بوده است و زندگي عادي مانند حضر ،در متن سفرها نيز جريان داشته و در حقيقت سفر در آن
روزگار با حضر تفاوتي نداشته است .اين علت ميتواند عرفپسند باشد.
علت ديگر ميتواند اين باشد که امر نهضت و شهادت جز با اسارت و به بند کشيده شدن
به مقصدش نميرسيد؛ زيرا عوامل دشمن ميتوانستند قيام کربال را منکر شوند؛ همانطور که
عدهاي غدير را با اينکه مقابل چش��مان دهها هزار نفر واقع ش��د ،منکر شدند .در اين قضيه نيز
ممکن بود اصل واقعه عاش��ورا را منکر ش��وند يا آن را تأويل و توجيه کنند و با اين کار ،تأثير
قيام امام حسين 7را کمرنگ نمايند .ولي اسير کردن خانواده امام حسين 7و چرخاندن آنها
ش��هر به ش��هر و منزل به منزل و در بدترين حاالت و سختترين شرايط و هتک حرمت حرم
رسولخدا 9ديگر فرصت انکار را از بنياميه ميگرفت .با وجود اين ابن تيميه و همفکرانش
دخالت يزيد در واقعه کربال را رد کرده ،ابن زياد را همهکاره معرفي ميکنند .اين نشان ميدهد
که اگر اس��ارت خانواده امام نبود ،اصل واقعه کربال را هم منکر ميشدند .علت ديگر هم رسوا
کردن بنياميه و ايجاد نفرت عمومي از آنها بود.
نقش اول زنان را در کربال زينب کبرا 3ايفا کرد .نقشآفريني زنان را ميتوان به سه دوره
تقسيم کرد:
 .1نقش زنان قبل از عاشورا
ام سلمه؛ رازدار و امانتدار اهل بيت

ام س��لمه ،همسر گرامي پيامبر اکرم 9از طريق رس��ولخدا 9از جريان کربال آگاه بود.
پيامبر مقداري از خاک کربال را که جبرئيل آورده بود به ايش��ان سپرد و فرمود« :هر وقت اين
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خاک به خون تبديل شد ،بدان که فرزندم حسين را به قتل رساندهاند».
امام حس��ين 7نيز پيش از عزيمت به عراق ،عالوه بر ودائع امامت و سفارش براي دادن
آنها به امام س��جاد ،7مقداري از خاک کربال را به ام س��لمه داده و فرمود« :آن را کنار خاکي
بگذار که پيامبر 9داده است و هر وقت اين دو خاک به خون تبديل شد ،بدان که من کشته
شدهام» (صفار قمي1404 ،ق ،ص162؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،44ص.)331
ليلي بنت ابي ُم ّره؛ تربيت شيرمردان کربال

يُم ّره ،مادر علي اکبر 7که نام اصل��ي اين بانو ،آمنه ،و کنيهاش ام ليلي بوده
ليل��ي بنت اب 

است و با اينکه از طرف مادرش ،ميمونه ،به ابوسفيان ميرسد ،در جبهه اهل بيت :است و

به دليل همين انتساب بود که کوفيها از روبهرو شدن و جنگيدن با علي اکبر 7هراس داشتند
(ابن جوزي1383 ،ق ،ص254؛ ابوالفرج اصفهاني1414 ،ق ،ص.)86
اينکه او در کربال بوده يا نه مهم نيست .مهم اين است که توانسته جواني مانند علي اکبر7

را براي چنين روزي تربيت کند.
فاطمه کالبيه بنت حازم (ام البنين)

بعد از ش��هادت حض��رت فاطمه زهرا ،3امي��ر مؤمنان ،علي 7به ب��رادرش عقيل ،که
نسبش��ناس بود ،فرمود« :زني پيدا کن که از خاندان بزرگترين پهلوانان عرب باشد تا براي
م��ن هم فرزنداني پهلوان به دنيا آورد» .عقيل نيز بالفاصله عرض کرد« :با فاطمه کالبيه ،بنت
حازم ازدواج کن که در عرب شجاعتر و جنگاورتر از پدران او سراغ ندارم».
ام البنين براي حضرت چهار پسر آورد به نام عباس ،7عثمان ،عبداهلل و جعفر که همگي
در کربال در رکاب امام حسين 7به شهادت رسيدند.
عظمت شأن و ايمان و اعتقاد او به اهل بيت وصفناشدني است .او در مدينه پيگير اخبار امام
حسين 7بود و وقتي خبر شهادت فرزندانش را برايش آوردند ،گفت« :از اباعبداهلل الحسين چه
خبر؟ فرزندان من و هر آنچه در زير اين آس��مان اس��ت ،فداي اباعبداهلل» و اين نشاندهنده عمق
اعتقاد ايشان به امامت و واليت حضرت حسين 7و اهل بيت :است.
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ب مرس��وم است زني را که ده پسر داشته باشد يا يک پسر داشته
مؤلف ميگويد :بين عر 
باشد که بهاندازه ده پسر قدرتمند باشد ،ام البنين مينامند و حضرت عباس 7خود به جاي
ده تن بود (قزويني1437 ،ق ،ج ،3ص.)93
طوعه؛ پناهدهنده به مسلم

طوعه (فاطمه هاش��ميه) کسي بود که در اوج خطر در کوفه به مسلم بن عقيل پناه داد
و فرداي آن شب ،مسلم به شهادت رسيد .بعد از طلوع فجر طوعه براي جناب مسلم آب
آورد تا وضو بگيرد و به ايشان عرض کرد« :موالي من ،ديشب نخوابيديد» .مسلم بن عقيل
فرم��ود« :کمي به خواب رفتم که عموي��م امير مؤمنان 7را در خواب ديدم که ميفرمود:
زودتر ،زودتر ،و به گمانم اين روزها آخرين روزهاي زندگيام باش��د» .همس��رش ،اسيد
حضرمي و فرزندش ،بالل ،مکان مس��لم را به اطالع مأموران ابن زياد رس��اندند و باعث
دستگيري مسلم شدند.
ماريه دختر سعد از طايفه عبدالقيس

خانه ماريه پايگاه شيعيان در بصره بود و از آن تجمع مبارک ،بزرگاني مانند ابن نبيط و دو
پسرش به کربال رفتند و به شهادت رسيدند.
همسر حبيب بن مظاهر؛ مشوق همسر در ياري امام

وقتي حبيب نامه امام حسين 7را به همسرش نشان داد و گفت« :چگونه بروم ،درحاليکه
از يتيم شدن فرزندانم ميترسم» ،همسرش گفت:
فراموش کردهاي که پيامبر فرمود« :اين دو فرزند من سيد جوانان اهل بهشتاند»؟
فرزند رس��ول خدا از تو کمک خواس��ته و تو مرددي ي��ا ميخواهي مرا امتحان
کني؟ نگران من و فرزندانت مباش .در ياري حسين 7کوتاهي مکن و هنگامي
که به محضرش شرفياب شدي سالم مرا نيز به او برسان.
ُدل َهم بنت عمر؛ ترغيبگر همسر به همراهي با امام

ابومخنف ميگويد :زهير در بازگش��ت از مکه با حضرت حس��ين 7هممسير شد؛ ولي
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دوس��ت نداش��ت با ايشان هممنزل شود .هر منزلي که حس��ين 7به آن ميرسيد ،او از آنجا
ميرفت تا اينکه در منزلي ناگزير به هم رس��يدند و هر يک در گوشهاي اتراق کردند .امام7

سفيري براي زهير فرستاد که بيا با تو کاري داريم .زهير اعتنايي نکرد تا اينکه همسرش ،دلهم
به او گفت« :فرزند رسولخدا 9به دنبالت فرستاده است ،آن وقت تو نميروي! سبحان اهلل!
حداقل برو و سخنش را بشنو و برگرد».
زهير با اکراه رفت .چيزي نگذشت که با چهرهاي خندان برگشت و به اطرافيانش دستور
داد خيمهها را جمع کنند و کنار خيمه امام حس��ين 7اردو بزنند .س��پس به همسرش گفت:
«تو را طالق ميدهم .نزد خانوادهات برگرد .دوس��ت ندارم به خاطر من در سختي بيفتي .من
تصميم گرفتهام که همراه حسين 7باشم تا جانم را فداي او کنم» .سپس هر آنچه داشت به
همسرش داد و به پسرعموهايش سپرد تا او را به خانوادهاش بسپارند .اما دلهم به گريه افتاد و
شوهرش را دعا کرد و گفت« :خدا برايت خير رقم زده است .از تو درخواست دارم که مرا در
قيامت نزد جد حسين 7ياد کني» .در برخي نقلها آمده است که دلهم گفت« :تو ميخواهي
به خدمت حسين بروي پس من هم ميخواهم به خدمت خواهرش زينب کبرا دربيايم» (طبري،

1387ق ،ج ،5ص.)396
قرايي که در دفاع از اهل بيت :ايراد کرد
خدمات جناب زهير در عاش��ورا مانند خطبه ّ

و فرماندهي جناح راس��ت سپاه امام 7و س��پر قرار دادن خود براي حضرت به هنگام اقامه
نم��از و ب��ه درک واصل کردن  120نفر از يزيديان ،همه به برکت هدايتي بود که آن را وامدار
همسرش ،دلهم است.
 .2حضور و نقش زنان در واقعه عاشورا
سکينه؛ وداع با پدر

وقتي چش��م حضرت حسين 7به پيکرهاي چاک چاک  72نفر اصحاب باوفايش افتاد،
نگاهي به طرف خيمهها انداخت و فرمود« :اي س��کينه ،اي فاطمه ،اي زينب و اي ام کلثوم،
خداحافظ» .اينجا بود که س��کينه عرض کرد« :پدر جان ،تس��ليم مرگ ش��ديد؟» امام فرمود:
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«چطور تسليم مرگ نشود ،کسي که يار و ياوري ندارد؟» سکينه عرض کرد« :پدرجان ،ما را به
مدينه ،حرم جدمان برگردانيد» .امام 7فرمود« :هيهات .اگر مرغ را در آشيانش به حال خودش
ميگذاشتند ،همانجا ميآرميد» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)43

همسر علي بن مظاهر؛ درخواست حضور در کاروان

امام حسين 7شب عاشورا فرمود« :هرکسي که خانوادهاش همراهش هست امشب او را
به محل مناسبي برساند» .عليبن مظاهر ،برادر حبيب بن مظاهر ،به خيمه خود رفت و فرمايش
امام 7را به سمع همسرش رسانيد .او گريه کرد و گفت« :اي علي ،درباره من انصاف نداري.
تو خودت ميخواهي وارد بهشت شوي و من از آن محروم بمانم».
علي بن مظاهر به خدمت امام 7برگش��ت و سخن همس��رش را به عرض امام رسانيد.
در همين حين همس��رش بر امام وارد ش��د و عرض کرد« :آيا ما لياقت خدمت به دختران و
خواهران شما را نداريم؟»
اين جمله س��بب شد که امام حسين 7اجازه دهند زناني که خودشان ميخواهند در غم
خاندان اهل بيت شريک باشند ،در کاروان بمانند (امين1403 ،ق ،ج ،3ص.)482
همسر جناده؛ حضور در ميدان

همسر جنادة بن کعب انصاري بعد از به شهادت رسيدن شوهر و فرزندش ،خود نيز روانه
ميدان شد و اينگونه رجزخواند« :من پيرزني ضعيف و ناتوانم؛ اما با ضربتي سخت ،شما را
ميکوبم و از حريم فرزند فاطمه 3دفاع ميکنم» و دو نفر را هم به قتل رسانيد .امام 7او را
دعا کرد و به خيمه برگردانيد (ابن شهر آشوب ،بيتا ،ج ،4ص104؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)28
ام وهب؛ شهيد کربال

عبداهلل بن عمير کلبي با همسرش ،ام وهب ،هشتم محرم به کربال رسيدند .قبل از شهادت
همس��رش برايش رجز ميخواند که «حمله کن ،پدر و مادرم فدايت و از خاندان پاک پيامبر
دفاع کن» .ام وهب خودش نيز س��تون خيمه را برداشت تا حمله کند که امام حسين 7او را
به خيمه برگردانيد.
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او بعد از ش��هادت همس��رش خود را به بالين او رسانيد و نوازشش ميکرد که رستم،
غالم ش��مر ،به دس��تور اربابش گرزي بر س��ر او کوبيد و ام وهب را به وصال معشوقش
رساند.
ِ
وه��ب ديگري نيز در کربال حاضر بود که مادر وهب بن وهب بود؛ مس��يحياي که با
ام
عنايت امام حسين 7مسلمان شد .وهب با ستون خيمه هشت تن از سپاه دشمن را به هالکت
رسانيد تا اينکه اسير شد و او را نزد عمر سعد بردند .عمر دستور داد گردنش را زدند و سرش
را به سوي سپاه امام 7و براي مادرشانداختند.
مادرش شمشيري برداشت تا به ميدان برود که امام 7او را به خيمه برگردانيد و دعايش
فرمود (شيخ صدوق1417 ،ق ،ص .)225در صحنهاي او نيز به دست رستم ،غالم شمر ،با ضربه گرز
به شهادت رسيد (خوارزمي ،بيتا ،ج ،2ص.)12
بحريه بنت مسعود خزرجي؛ مادر عمرو بن جناده

عمرو يازدهساله بود که پدرش به شهادت رسيد و مادرش به او دستور داد که به ميدان
ب��رود و به او گفت« :فرزندم برو و حس��ين 7را کمک کن و براي فرزند رس��ولخدا9

بجنگ».
ش انداختند .مادر سر را برداشت و خطاب به سر
بعد از شهادت فرزند ،سر او را براي مادر 
گفت« :آفرين فرزندم» .سپس آن را به سوي سپاه دشمن پرتاب کرد که به کسي اصابت کرد
و او را از پا درآورد .اين مادر ش��جاع ،س��پس ستون خيمه را برداشت و به سوي سپاه دشمن
حمله کرد و رجز ميخواند .ولي امام حسين 7او را به خيمه برگردانيد (ابن شهر آشوب ،بيتا ،ج4

ص105؛ مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)28
فاطمه صغرا بنتالحسين7؛ روايتگر خيام

فاطمه صغرا بنتالحسين 7ميگويد:
جلوي در خيمه ايس��تاده بودم و به پيکر خونين پدرم و اصحابش که روي زمين
افتاده بودند ،نگاه ميکردم و ميديدم که با اس��ب روي پيکرها ميتاختند و من
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در فکر بودم که بعد از پدرم بر سر ما چه خواهد آمد و بنياميه ما را ميکشند يا
به اس��يري ميبرند .در اين هنگام مردي را ديدم که بر اس��ب سوار بود و با کعب
ني��زه تع��دادي از زنان را به جلو ه��ل ميداد و برخي از آنها ب��ه برخي ديگر پناه
ميبردند و هر آنچه از قبيل دس��تبند و مانند آن داش��تند ،از ايشان گرفتند و آنان
فرياد ميکشيدند« :وا جداه ،وا أبتاه ،وا علياه ،واحسيناه ،آيا پناهي براي ما نيست؟
آيا حمايتکنندهاي از ما وجود ندارد؟» بدنم به لرزش افتاد و چپ و راس��ت را
ن��گاه ميکردم و از ترس ،دنبال عمهجانم ،ام کلثوم ميگش��تم که به ناگاه يک
يزيدي به طرفم آمد و من فرار کردم و او با کعب نيزه به پشتم زد و من با صورت
روي زمين افتادم .او گوش��م را پاره کرد و مقنعهام را گرفت .من نيز با س��رعت
ب��ه طرف خيمه رفتم و بيهوش افتادم .لحظهاي به هوش آمدم که عمهجانم باالي
س��رم گريه ميکرد و به من ميفرمود« :برخيز برويم .نميدانم به س��ر دخترها و
برادر بيمارت چه آمده».
من برخاس��تم و گفتم« :عمه جان ،تکه پارچهاي داريد تا سرم را با آن بپوشانم؟»
ايش��ان فرمود« :دخترم ،عمهات مثل تو اس��ت» و من ديدم که بدنش از ش��دت
ضربه س��ياه ش��ده .ما به خيمهاي نميرفتيم ،جز اينکه غارت شده بود و علي  بن
حس��ين 8را ديدم که به صورت روي زمين افتاده بود و از ش��دت گرسنگي و
تشنگي و ضعف نميتوانست بنشيند .ما براي او گريه کرديم و او براي ما (مجلسي،

1403ق ،ج ،45ص.)61
زينب کبرا؛ امير کاروان حسيني

امام س��جاد 7به حضرت زينب کبرا 3فرمود« :خدا را ش��کر شما عالمي هستيد که از
ديگران نياموختهايد و انس��ان فهميدهاي هستيد که ديگران الزم نيست به شما بفهمانند» .اين
فرمايش امام 7نش��ان از آن دارد که حضرت زينب 3شايس��تگي امي��ري کاروان آزادگان
حسيني را داشته و ميتوانسته است آنها را صحيح و سالم به مقصد برساند.
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 .3نقش زنان بعد از عاشورا
ام البنين؛ در سوگ شهدا

بعد از اينکه اخبار کربال رسيد ،ام البنين 3را ميديدند که دائم اسم امام حسين 7را ميبرد

و نوحه ميخواند و اص ً
ال از بچههاي خودش ،حتي حضرت اباالفضل ،7اسمي نميبرد .او به
بقيع ميرفت و روضه ميخواند و گريه ميکرد و همه را به گريه ميانداخت.
فاطمه بنت علي7

او فرزند امير مؤمنان 7از يک کنيز ،و همسرش محمد بن ابيسعيد بن عقيل از شهداي
کربالست( .مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)136
فاطمه بنتالحسين7

او که به فاطمه صغرا شهرت دارد ،بانويي عظيمالشأن و از راويان حديث محسوب ميشود
و نامش در سلسله روات حديث است.
از آنجا که ايشان از فاطمه بنت علي 7کوچکتر بود ،به ايشان فاطمه صغرا ميگويند .او
بعد از ورود به کوفه ،خطبهاي مقتبس از خطبههاي جدش امير مؤمنان 7ايراد کرد .در بخشي
از اين خطبه آمده است« :اي اهل کوفه ،خدا شما را با ما ،و ما را با شما امتحان کرد . ...دستتان
به خون ما دراز شد و بر ما مصيبتهاي سختي وارد آمد» .اين خطبه ،دل کوفيان را لرزانيد و
صداي شيونشان باال رفت (مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)110
ام محمد بنتالحسن7

او مادر امام باقر 7اس��ت .در مورد جاللت و عظمت ايش��ان بسيار گفتهاند .او در کربال حضور
داش��ت و همراه اسرا به ش��ام رفت و همزمان ،همسرش امام س��جاد 7و فرزندش امام باقر 7را
مواظبت ميکرد .ايشان از راويان کربال محسوب ميشو د (ابن عساکر1415 ،ق ،ج ،70ص.)261
رباب دختر امرء القيس
در تذکرة الخواص آمده اس��ت که رباب در مجلس ابن زياد س��ر مقدس امام حسين7
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را در آغوش گرفت و چنين نوحه خواند« :اي واي حس��ين جان ،هيچگاه حسين را فراموش
نميکنم .او را در کربال رها کردند و با نيزهها چه بر س��ر او آوردند و او را تش��نه کشتند .خدا
هيچ وقت کربال را سيراب نسازد» (ابن جوزي1418 ،ق ،ص.)233
جناب رباب اشعاري نيز در مرثيه امام حسين 7گفته است که ترجمه آن چنين است:
آن نوري که پرتو افشان بود ،اکنون کشته دفننشده کربالست.
ن��واده پيامبر ،خدا تو را از س��وي ما جزاي خير دهد .ت��و از زيان وزن اعمال در
قيامت دور گشتهاي.
تو براي من کوهي سخت بودي که به آن پناه ميبردم.
تو با رحمت و دينداري با ما مصاحبت ميکردي.
پ��س از ت��و چ��ه کس��ي سرپرس��ت يتيم��ان باش��د و چ��ه کس��ي اجابتکنن��ده
درخواس��تکنندگان؟ چه کس��ي نياز نيازمندان را برطرف کند و مس��کينان را پناه
دهد؟
به خداقسم پس از تو با هيچ کس ازدواج نخواهم کرد تا آنکه ميان خاک پنهان شوم.

جناب رباب فقط يک سال پس از عاشورا زنده بود و با غم واندوه فراوان از دنيا رفت .او
بعد از به شهادت رسيدن امام حسين ،7هيچگاه از زير آفتاب داغ به سايه و سقف پناه نبرد
(شبر1409 ،ق ،ج ،1ص 61و .)6
حضرت سکينه بنتالحسين7؛ از کنار پيکر پدر تا شام

حضرت سکينه در موقعيتهاي مختلف براي پدر بزرگوارش ،امام حسين 7عزاداري کرد.
اولين عزاي او براي امام حسين 7بعد از به شهادت رسيدن ايشان و بر باالي پيکر مطهر
آن حضرت بود .جناب سکينه ميفرمايد:
وقتي پدرم به شهادت رسيد ،پيکر او را در آغوش گرفتم و بيهوش شدم .پس در
همين حال از رأس ش��ريف ميشنيدم که فرمود« :اي شيعيانم ،اگر آب گوارايي
نوشيديد ،مرا ياد کنيد و اگر ناله غريبي را شنيديد ،برايش بگرييد».
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جناب س��کينه در پي اين صدا به هوش ميآيد و به صورت خود ميزند و ميش��نيد که
هاتفي در ميان زمين و آسمان ندا ميدهد:
زمين و آس��مان بر حسين گريس��تند و به حال کشته کربال اشکها ريختند؛ آن هم
در ميان قومي بدکار که حس��ين را از آب مح��روم کردند ،درحاليکه ميان دو نهر
آب بود .پس اي چشم ،به حال کشته ممنوع از آب گريه کن (کفعمي ،بيتا ،ص.)741

زماني که اس��را وارد دمش��ق شدند و چشم ش��اميان به اهل بيت افتاد ،گفتند« :چه خوب
اسرايي! ما اسيري بهتر از شما نديديم .شما کيستيد؟» سکينه بنتالحسين پاسخ داد« :ما اسراي
اهل بيت محمد هستيم» (شيخ صدوق1417 ،ق ،ص.)229
در موقعيت ديگري يک شامي به يزيد گفت« :اي يزيد اين کنيز را به من بده» (منظورش
جناب سکينه بود) .در اين لحظه جناب ام کلثوم فرمود« :ساکت باش اي بدکار ،خدا تو را الل
کند .دختران انبيا به خدمت بدکاران در نميآيند» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)137
سهل بن سعد ميگويد:
به بيتالمقدس رفتم و از آنجا به سوي شام حرکت کردم .در شام زناني را ديدم
که بر ش��تر بيجهاز س��وار بودند .به يکي از آنها نزديک ش��دم و گفتم« :دخترم
شما کي هستيد؟»
او پاس��خ داد« :س��کينه دختر حس��ين» .به او گفت��م« :ميتوانم کاري براي ش��ما
انجام دهم؟ من س��هل بن سعد هستم که جد شما را زيارت کردهام و سخنش را
ش��نيدهام» .جناب سکينه گفت« :اي سعد ،به اين کسي که سر پدرم را بر نيزهاش
گرفته بگ��و کمي جلوتر برود تا مردم به ما نگاه نکنند و به حرم رس��ول خدا9

خيره نشوند».
ن��زد صاحب نيزه رفتم و ب��ه او گفتم« :از تو درخواس��تي دارم و در ازايش به تو
چهارصد دينار ميدهم» .او گفت« :بگو» .گفتم« :اين س��ر را جلوي کاروان ببر».
او ني��ز چنين کرد و من هم پولي که قولش را داده بودم ،به او پرداختم (مجلس��ي،

1403ق ،ج ،45ص.)127
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بنات عقيل؛ ماتمسرايان کربال

ام لقمان و ام نعمان و أسماء و رمله و زينب ،دختران عقيل بن ابيطالب ،با شنيدن واقعه
کربال ماتم گرفتند .امنعمان در مرثيهخوانياش ميگفت:
اگر پيامبر 9از شما بپرسد« :شما اي امت آخرين ،با فرزندان من چه کرديد که
برخي در خون غلتيدند و برخي اسير شدند؟ من خيرخواه شما بودم و اين پاداش
من نبود که با آنها بعد از من بدرفتاري کرديد» ،من ميترس��م عذابي که بر اقوام
پيشين نازل شد نيز بر شما نازل شود (طبرسي1380 ،ق ،ص.)27
ام محسن (مادر محسن)

ام محس��ن نام يکي از همس��ران امام حس��ين 7اس��ت .در معجم البلدان آمده است که
جوش��ن ،نام کوهي در شرق حلب ،و معدن مس قرمز است و گفته ميشود که وقتي کاروان
اس��را از اين منطقه عبور ميکرده اس��ت ،ام محسن که باردار بوده ،حملش را سقط ميکند و
از کارگران اين معدن مقداري آب و نان درخواست ميکند که آنها با بيادبي به ايشان دشنام
ميدهند و ردش ميکنند .ام محسن نيز آنها را نفرين ميکند و از آن به بعد هرچه در آن معدن
کار کردند ،به سود نرسيدند .در همان منطقه ،مقامي است به نام مشهد سقط و به نام محسن
بن حسين 7ناميده شده است َ(ح َموي1388 ،ق ،ج ،2ص.)186
نَوار بنت مالک؛ سرزنش ستمکاران

نَوار بنت مالک يکي از همس��ران خولي است که محل اختفاي او را به ياران مختار نشان
داد .خولي کسي بود که به همراه حميد بن مسلم ازدي ،سر مقدس امام حسين 7را نزد ابن
زياد برد؛ ولي چون دير وقت رسيد و درهاي داراالماره را بسته بودند ،سر مقدس را به خانه
برد و به همسرش گفت« :بينيازي تمام روزگار را برايت آوردم .سر حسين را برايت آوردم».

وقتي نوار ّ
مطلع شد ،گفت« :واي بر تو ،مردم سوغات طال و نقره ميآورند و تو سر حسين

فرزند پيامبر خدا 9را آوردهاي؟ نه ،به خدا قسم که ديگر سر من و تو در يک اتاق گرد هم
نميآيد».
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نوار ميگويد« :به خدا سوگند ميخورم که پيوسته ستون نوري از آسمان تا سر مقدس بود
و پرندگاني سپيد را گرداگرد آن بالزنان ميديدم» (مجلسي1403 ،ق ،ج ،45ص.)125
هند همسر يزيد

هن��د ب��ه يزيد اعتراض کرد که «اي يزيد ،آيا تو دس��تور دادهاي س��ر حس��ين ،7فرزند
رسولخدا را از تن جدا کنند و باالي نيزه ببرند؟ آيا تو فرزند فاطمه 3را کشتهاي؟»
يزيد که مضطرب شده بود ،گفت« :خدا ابن زياد را بکشد که او را کشت .من به کشتن او
راضي نبودم» (طبري1387 ،ق ،ج ،5ص.)465
ُسير
ام عبداهلل؛ نفرت از مالک بن ن َ

مالک کسي بود که پس از ضربه زدن به سر امام حسين ،7کالهخود امام 7را از ايشان

گرفت و آن را به خانه برد و همس��رش ،ام عبداهلل از اين کار او به ش��دت ابراز تنفر کرد و به
او گفت« :آيا پسر دختر پيامبر را غارت ميکني و اموالش را به خانه من ميآوري؟! آنها را از
خانه من بيرون ببر» .مالک فقير شد و در فقر از دنيا رفت (طبري1387 ،ق ،ج ،5ص.)448
خواهر کعب؛ قهر با برادر

هنگامي که کعب بن جابر از کربال بازگش��ت ،خواهرش نوار به او گفت :دش��منان فرزند
فاطمه را ياري کردي و بزرگ قاريان را کشتي .جنايت بزرگي انجام دادي! به خدا سوگند که
ديگر هيچگاه حتي يک کلمه هم با تو سخن نميگويم.
أسماء بنت نعمان بن بشير ،همسر مختار ثقفي

مصعب بن زبير پس از مسلط شدن بر کوفه ،أسماء دختر نعمان بن بشير ،والي اسبق کوفه
را دستگير کرد .در بازجويي از او پرسيد« :نظرت درباره مختار چيست؟» او پاسخ داد« :به نظر
من او مردي باتقوا و پاک و روزهدار بود» .مصعب گفت« :اي دشمن خدا ،تو از کساني هستي
که مختار را از عيب مبرا ميداني» .سپس دستور داد تا گردنش را بزنند و او اولين زني بود که
در اسالم گردنش زده شد و به فيض شهادت نائل آمد (يعقوبي1379 ،ق ،ج ،2ص.)264
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سوگواري پيوسته
زنان بنيهاش��م س��الهاي متمادي عزادار مصيبت امام حس��ين 7بودند .امام صادق7

ميفرمايد« :هيچ يک از زنان بنيهاش��م خضاب نکرد و سرمه نکشيد و روغن نماليد تا اينکه
س��ر عبيداهلل را براي بنيهاشم آوردند .آنها پس از آن نيز همواره گريان بودند» (صدوق1417 ،ق،

ص.)167
زنان بنيهاشم لباس سياه و خشن بر تن داشتند و از هيچ سردي و گرمي شکوه نميکردند
و علي بن الحسين 8براي آنها غذا تهيه ميفرمود.
زنان اهل مدينه به هنگام ورود کاروان امام حسين 7به استقبال اهل بيت پيامبر رفتند .سيد
بن طاووس از بشير نقل ميکند« :هيچگاه بهاندازه آن روز ،زنان گريه نکردند و روزي تلختر
از آن روز پس از رحلت پيامبر خدا 9براي مسلمانان نديدم» (ابن طاووس1348 ،ش ،ص.)198

صفيه؛ دفاع از پدر

بعد از واقعه کربال ابن زياد باالي منبر مس��جد کوفه رفت و اينگونه س��خنش را ش��روع
کرد« :سپاس خدايي را که حق و اهلش و اميرالمؤمنين يزيد را پيروز گردانيد و دروغگو پسر
دروغگو را کشت».

اينجا بود که ابن عفيف روش��ندل و از اصحاب امير مؤمنان ،علي 7در ص ّفين ،سکوت

مرگبار مسجد را شکست و فرياد کشيد« :اي پسر مرجانه و اي زنازاده ،دروغگو پسر دروغگو
تويي و کس��ي که تو را به حکومت عراق فرس��تاده .آيا پس��ران پيامبر را ميکش��ي و دم از
راستگويي ميزني؟ شرم بر تو باد».
ابن زياد دستور داد دستگيرش کنند .اما قبيلهاش ،ازد ،همان لحظه او را فراري دادند و او
به خانهاش رفت و مأموران ابن زياد خانهاش را محاصره کردند.
او به دخترش ،صفيه ،که در خانه بود ،گفت« :نترس ،شمش��يرم را به دس��تم بده و از هر
طرف حمله کردند ،به من بگو» .پس از درگيري ش��ديد و بعد از اينکه ابن عفيف  25تن از
مأموران را به درک واصل کرد ،دس��تگير ش��د و در نهايت سر از تن ابن عفيف جدا کردند و
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دخترش نيز با ضربه نيزه به شهادت رسيد.
زني از بنيبکر بن وائل

عصر عاشورا وقتي يزيديان به غارت خيام حرم مشغول شدند و گوشها دريده ،انگشت
امام حسين 7بريده و چادرها و مقنعهها از سرها کشيده شد ،زني از بنيبکر که اين صحنه را

مشاهده ميکرد ،از وضعيت اهل بيت پيامبر بسيار متأثّر شد و گفت« :اي خاندان بکر ،دختران

رسولخدا 9را غارت ميکنند ،درحاليکه جز خدا پناهي ندارند .براي خونهاي ريختهشده
از خاندان رسولخدا 9قيام کنيد و انتقام بگيريد» .ولي شوهرش آمد و او را به خيمه برگرداند
و مانع ادامه سخنش شد (ابن نما1406 ،ق ،ص.)76
زنان بنياسد

پس از پايان جنگ ،بدنهاي مطهر شهدا روي زمين مانده بود و کسي جرئت نداشت براي
کفن و دفن آنها اقدام کند؛ زيرا طبق دستور عمر سعد ،مأمور گمارده بودند تا کسي به پيکرها
نزديک نشود.
در اين ميان زنان بنياس��د که ميان نخلس��تان بودند ،با بيل و چوب به ميدان هجوم آوردند.
مردانشان با ديدن اين صحنه روحيه گرفته و به کمک آمدند و به دفن شهيدان پرداختند.
حضور پرش��ور زنان در دورههاي زماني مختلف توانس��ت هم مش ّوقي براي حضور مرداني

باشد که شک و ترديد و ترس داشتند و هم تضمينکننده تأثير و بقاي قيام عاشورا ،و الگويي براي
همه بانوان باشد .مطابق روايات ،تعداد قابل توجهي از ياران خاص امام زمان ،مهدي موعود/

را بانوان تشکيل ميدهند و اين نشاندهنده اهميت و عمق راهبردي حضور زنان است.

85

شماره ،34بهار 1397

فهرست منابع
1.1ابن جوزي ،يوسف بن قزاوغلي1418( ،ق) .تذکرة الخواص ،قم ،منشورات الشريف الرضي.
1383( ،------------------2.2ق) .تذک��رة الخواص م��ن االّمة في ذکر خصائص االئ ّمة ،نجف
اشرف ،مطبعة حيدرية.
3.3ابن شهر آشوب ،محمد بن علي (بيتا) .مناقب آل ابيطالب ،بيجا.
4.4ابن طاووس ،علي بن موسي (1348ش) .اللهوف علي قتلي الطفوف ،تهران ،جهان.
5.5ابن عساکر  ،علي بن حسن( ،)1415تاريخ دمشق ،بيروت ،دارالفکر.
6.6ابن طاووس ،علي بن موسي (1414ق) .الّلهوف علي قتلي ّ
الطفوف ،تهران ،دار اسوه.

7.7ابن قولويه ،جعفر بن محمد (1417ق) .کامل ال ّزيارات ،قم ،مؤسسه نشر اسالمي.
8.8ابن نما ،جعفر بن محمد (1406ق) .مثير االحزان ،قم ،مؤسسه امام مهدي[.
9.9ابوالفرج اصفهاني ،علي بن الحسين (1414ق) .مقاتل الطالبيين ،قم ،انتشارات شريف رضي.
1010امين ،سيدمحسن (1403ق) .اعيان ّ
الشيعة ،بيروت ،دار التعارف.

1111خوارزمي ،موفق بن احمد( ،بيتا) ،مفتل الحسين ،قم ،انوارالمهدي.
1212شبر ،سيدعبداهلل (1409ق) .ادب الطف او شعراء الحسين ،7بيروت ،دارالمرتضي.
1313شيخ صدوق ،محمد بن بابويه (1417ق) .أمالي ،تهران ،مؤسسه بعثت.
1414صف��ار قمي ،محمد بن حس��ن (1404ق) .بصائر الدرجات الکبري ف��ي فضائل آل مح ّمد ،9قم،
مکتبة مرعشي.
1515طبرسي ،احمد بن علي (1380ق) .احتجاج علي اهل الّلجاج ،قم ،انتشارات شريف رضي.
1616طبري ،محمد بن جرير (1387ق) .تاريخ طبري ،تحقيق محمد علي نجار ،بيروت ،دار سويدان.
1717قزويني ،فضلعلي (1437ق) .االمام الحسين 7و أصحابه ،کربال ،نشر عتبه حسيني.
1818کفعمي ،ابراهيم بن علي (بيتا) .مصباح ،قم ،منشورات شريف رضي.
1919مجلسي ،محمدباقر (1403ق) .بحار االنوار الجامعة لدرر اخبار االئ ّمة االطهار ،بيروت ،مؤسسه وفا.
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الرجال ،تحقيق ّ
بش��ار عواد،
2020مزي ،يوس��ف بن عبدالرحمان (1406ق) .تهذيب الکمال في أس��ماء ّ
بيروت ،مؤسسه رسالت.
2121ياقوت حموي ،ياقوت بن عبداهلل (1388ق) .معجم البلدان ،بيروت ،دار صادر.
2222يعقوبي ،احمد بن أبييعقوب (1379ق) .تاريخ يعقوبي ،بيروت ،دار صادر.
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