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  »در عاشـورا، در حادثـه ی کربـال، خون بر شمشـیر پیروز 
 پیروز شـد - عامل این پیروزی، حضرت 

ً
شـد - که واقعا

زینـب بـود... ایـن حادثه نشـان داد که زن در حاشـیه ی 
تاریـخ نیسـت؛ زن در متـن حـوادث مهـم تاریخـی قـرار 

دارد.«    1389/02/01 
رهبر معظم انقالب اسـالمی درباره ی حضرت زینب� 
این شـخصیت برجسته ی اسـالم و تشیع سخنان زیادی 
را مطـرح کـرده و ابعـاد مختلف شـخصیت و مجاهدت 

ایشـان را تبیین نموده اند.
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بخـش زن، خانـواده  و سـبک زندگـی )ریحانـه( پایـگاه 
اطالع رسـانی KHAMENEI.IR در متـن زیـر گزیـده ای از 
بیانات حضرت آیت هللا خامنه ای را در اینباره بازخوانی 

می کنـد:



عظمت زنانه، عزت مجاهدانه

6

ناجی تاریخ



77

عظمت زنانه، عزت مجاهدانه

7

حضـرت زینـب، آن کسـی اسـت کـه از لحظه شـهادت 
بـر دوش گرفـت و  را  امانـت  بـار  ایـن  امـام حسـین، 
شـجاعانه و با کمـال اقتدار؛ آن چنان که شایسـته دختر 
اینهـا  راه حرکـت کـرد.  ایـن  امیرالمؤمنیـن اسـت، در 
توانسـتند اسـالم را جاودانـه کننـد و دین مـردم را حفظ 
نماینـد. ماجـرای امـام حسـین، نجاتبخشـِى یک ملت 
نبـود، نجاتبخشـِى یـک اّمـت نبـود؛ نجاتبخشـی یـک 
تاریـخ بود. امام حسـین، خواهرش زینـب و اصحاب و 

دوسـتانش، بـا ایـن حرکـت، تاریـخ را نجـات دادنـد. 
1377/2/18  
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مقاِم غیرقابل توصیف

زینـب �، هـم در حرکـت بـه سـمت کربـال، همـراه 
امـام حسـین؛ هم در حادثه ی روز عاشـورا، آن سـختیها 
شـهادت  از  بعـد  حادثـه ی  در  هـم  محنتهـا؛  آن  و 
حسـین بن علی ؟ع؟، بـی سـرپناهی ایـن مجموعـه ی به 
جـا مانـده ی کـودک و زن، بـه عنـوان یـک ولـّى الهـی 
آنچنـان درخشـید کـه نظیـر او را نمیشـود پیـدا کـرد؛ در 
طـول تاریـخ نمیشـود نظیری بـرای ایـن پیدا کـرد. بعد 
هـم در حـوادث پیدرپیـی، در دوران اسـارت زینـب، در 
کوفـه، در شـام، تـا ایـن روزها کـه روز پایـان آن حوادث 
اسـت و شـروع یک سـرآغاز دیگری اسـت بـرای حرکت 
بـردن  پیـش  و  اسـالمی  تفکـر  پیشـرفت  و  اسـالمی 
جامعه ی اسـالمی. بـرای خاطر همین مجاهدت بزرگ، 
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زینـب کبـری � در نـزد خداونـد متعـال یـک مقامـی 
یافتـه اسـت کـه بـرای مـا قابـل توصیـف نیسـت.

1388/11/19
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م رفتار اسالمِی زن
ّ

معل
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زینب کبری �، نقش همسـر، نقـش مادر و نقش یک 
زن برجسته و ممتاز در خاندان پیغمبر را، در مدینه به 
بهتریـن وجـه ایفـاد کـرده اسـت. شـخصیت آن بزرگوار 
در مدینـه - قبـل از حادثـه ی کربـال - یـک شـخصیت 
برجسـته و معـروف و ممتـاز بـوده اسـت. همچنان که 
بعـد از حادثـه ی کربـال هـم - منهـای آن مـّدت کوتـاِه 
مربـوط به شـام و قضایای کربـال - باز نقـش آن بزرگوار، 
یـک نقـش خیلـی برجسـته و ممتـاز اسـت. اگـر فـرض 
 نبـود - که مـا آنچه 

ً
می کردیـم کـه حادثـه ی کربـال اصـال

می شـنویم  و  می گوییـم   � کبـری  زینـب  دربـاره ی 
مربـوط بـه ماجـرای کربالسـت - بـاز زینـب کبـری �، 
یـک شـخصیت برجسـته، یک انسـان بـزرگ و یـک زن 
قابـل تبعّیـت و پیـروی محسـوب می شـد. از لحـاظ 
علمـی، از لحـاظ تقـوا، از لحـاظ پاکدامنی و طهـارت، از 
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لحـاظ برجسـتگی اخالقـی، از جهت محـور بـودن برای 
همه ی کسـانی که به مسـائل معنوی و اخالقی و دینی 
م 

ّ
توّجهـی دارنـد و از جهـات گوناگون، یک اسـتاد، معل

ـم رفتـار اسـالمِی زن 
ّ
ـم اخـالق و معل

ّ
معنوّیـت، معل

محسـوب می شـد. 
1374/07/12
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الگوی مردان و زنان بزرگ عالم



1515

عظمت زنانه، عزت مجاهدانه

15

خطبـه ی فرامـوش نشـدنی زینـب کبـری در بـازار کوفه 
یک حرف زدن معمولی نیسـت... اینجور نبود که یک 
عـده مسـتمع جلـوی حضـرت زینـب نشسـته باشـند، 
گـوش فـرا داده باشـند، او هـم مثـل یک خطیبـی برای 
اینهـا خطبـه بخوانـد؛ نـه، یک عده دشـمن، نیـزه داران 
دشـمن دور و برشـان را گرفته انـد؛ یـک عده هـم مردم 
مختلف الحـال حضور داشـتند؛ همانهائی که مسـلم را 
به دسـت ابن زیاد دادند، همانهائی که به امام حسـین 
نامـه نوشـتند و تخلـف کردنـد، همانهائی کـه آن روزی 
کـه بایـد بـا ابن زیـاد در میافتادنـد، توی خانه هایشـان 
مخفـی شـدند - اینها بودند توی بـازار کوفه - یک عده 
هـم کسـانی بودند که ضعف نفس نشـان دادنـد، حاال 
هم نگاه میکنند، دختر امیرالمؤمنین را میبینند، گریه 
میکننـد. حضرت زینب کبـری با این عـده ی ناهمگون 
و غیـر قابـل اعتمـاد مواجـه اسـت، امـا اینجـور محکم 
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حـرف میزند. او زن تاریخ اسـت؛ این زن، دیگر ضعیفه 
نیسـت. نمیشـود زن را ضعیفـه دانسـت. ایـن جوهـر 
زنانـه ی مؤمـن، اینجـور خـودش را در شـرائط دشـوار 
نشـان میدهـد. این زن اسـت که الگوسـت؛ الگـو برای 

همـه ی مـردان بـزرگ عالـم و زنان بـزرگ عالم.
1389/02/01 
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عظمت زنانه
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زینب کبری شـور عاطفه ی زنانه را همراه کرده اسـت با 
عظمـت و اسـتقرار و متانـت قلـب یک انسـان مؤمن، 
و زبـان صریـح و روشـن یـک مجاهـد فی سـبیل اهَّلل، 
و زالل معرفتـی کـه از زبـان و دل او بیـرون مـی تـراود 
و شـنوندگان و حاضـران را مبهـوت مـی کنـد. عظمـت 
زنانـه اش، بـزرگان دروغین ظاهـری را در مقابل او حقیر 
و کوچـک مـی کنـد. عظمـت زنانـه، یعنـی ایـن؛ یعنـی 
در هیـچ  کـه  انسـانی،  و عاطفـه ی  از شـور  مخلوطـی 
مـردی نمی تـوان ایـن عاطفه ی شـورانگیز را سـراغ داد؛ 
همـراه بـا متانت شـخصیت و اسـتواری روح که همه ی 
حـوادث بـزرگ و خطیـر را در خود هضم مـی کند و روی 
آتش هـای گداختـه، شـجاعانه قـدم مـی گـذارد و عبـور 
می کنـد؛ در عیـن حال، درس می دهد و مـردم را آگاهی 
می بخشـد؛ در عیـن حـال، امـام زمـان خـود - یعنـی 
امام سـجاد - را مانند یک مادر مهربان آرامش و تسـال 
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می بخشـد؛ در عیـن حـال، با کـودکان بـرادر و بچه های 
میـان  در  عظیـم،  حادثـه ی  آن  داده ی  دسـت  از  پـدر 
آن طوفـان شـدید، مثـل سـد مسـتحکمی بـرای آنهـا 
امنیـت و آرامش و تسـال ایجاد می کنـد. بنابراین زینب 
کبـری� یـک شـخصیت همه جانبه بـود. اسـالم زن را 

بـه ایـن طـرف سـوق مـی دهد.
1384/03/2۵
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نمونه کامِل زن مسلمان
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مسلمان  زن  از  کامل  نمونه ی  یک  کبری�  زینب 
است؛ یعنی الگوییی که اسالم برای تربیت زنان، آن را 
در مقابل چشم مردم دنیا قرار داده است. زینب کبری 
دارای شخصیت چند ُبعدی است؛ دانا و خبیر و دارای 
معرفت واال و یک انسان برجسته است که هر کس با 
آن بزرگوار مواجه می شود، در مقابل عظمِت داناییی 
و روحی و معرفت او احساس خضوع می کند. شاید 
مهم ترین ُبعدی که شخصیت زن اسالمی می تواند آن 
را در مقابل چشم همه قرار دهد - تأثیری که از اسالم 
به  اسالمی  زن  شخصیت  است.  ُبعد  این   - پذیرفته 
برکت ایمان و دل سپردن به رحمت و عظمت الهی، 
آن چنان سعه و عظمتی پیدا می کند که حوادث بزرگ 
در مقابل او، حقیر و ناچیز می شود. در زندگی زینب 

کبری، این ُبعد از همه بارزتر و برجسته تر است.
1384/03/2۵
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انتخاب هاِی زینب کبری�
ارزش و عظمـت زینب کبری، به خاطر موضع و حرکت 
عظیـم انسـانی و اسـالمی او بـر اسـاس تکلیـف الهـی 
اسـت. کار او، تصمیـم او، نوع حرکت او، بـه او این طور 
عظمت بخشـید. هر کـس چنین کاری بکنـد، ولو دختر 
امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ هـم نباشـد، عظمـت پیدا مـی کند. 
 
ً
از این جاسـت کـه اوال ایـن عظمـت  بخـش عمـده ی 

موقعیـت را شـناخت؛ هم موقعیت قبـل از رفتن امام 
حسـین ؟ع؟ بـه کربـال، هـم موقعیـت لحظـات بحرانـی 
روز عاشـورا، هـم موقعیـت حـوادث کشـنده ی بعـد از 
 طبـق هـر موقعیـت، 

ً
شـهادت امـام حسـین را؛ و ثانیـا

یـک انتخـاب کـرد. ایـن انتخاب هـا زینب را سـاخت.
 1370/08/22
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اوِج موقعیت شناسی
قبـل از حرکـت بـه کربـال، بزرگانـی مثـل ابن عبـاس و 
ابن جعفـر و چهره هـای نامـدار صـدر اسـالم، کـه ادعای 
امثـال  و  آقازادگـی  و  ریاسـت  و  شـهامت  و  فقاهـت 
این هـا را داشـتند، گیج شـدند و نفهمیدند چـه کار باید 
بکننـد؛ ولـی زینـب کبـری گیـج نشـد و فهمیـد کـه باید 
ایـن راه را بـرود و امـام خـود را تنهـا نگـذارد؛ و رفـت. نه 
این که نمی فهمید راه سـختی اسـت؛ او بهتر از دیگران 
حـس مـی کرد. او یـک زن بود؛ زنی که بـرای مأموریت، 
از شـوهر و خانواده اش جدا می شود؛ و به همین دلیل 
هـم بـود که بچه هـای خردسـال و نوباوگان خـود را هم 
بـه همـراه برد؛ حـس می کرد کـه حادثه چگونه اسـت. 
در آن سـاعت هـای بحرانـی کـه قـوی تریـن انسـان هـا 
نمـی تواننـد بفهمند چـه باید بکننـد، او فهمیـد و امام 
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خـود را پشـتیبانی کـرد و او را بـرای شـهید شـدن تجهیـز 
نمـود. بعـد از شـهادت حسـین بن علی هـم کـه دنیـا 
ظلمانـی شـد و دلهـا و جـان هـا و آفـاق عالـم تاریـک 
گردیـد، ایـن زن بزرگ یک نوری شـد و درخشـید. زینب 
بـه جاییـی رسـید کـه فقـط واالتریـن انسـان هـای تاریخ 
بشـریت یعنـی پیامبـران مـی توانند بـه آن جا برسـند. 
1370/08/22
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همه چیز فداِی انجام تکلیف
زینـب کبـری � ناگهـان در مقابـل یـک تکلیـِف بزرِگ 
آنـی و خطرنـاک قـرار گرفـت که آن عبـارت بـود از رفتن 
بـه سـمت کربـال. همـه چیـز تحت الّشـعاع ایـن قضیـه 
قـرار گرفـت... در حالـی کـه زینـب کبـری �، رهبر این 
حرکـت هـم نبـود. اما رهبـر آن حرکـت از او خواسـت و 
او هـم بی قیـد و شـرط، اطاعـت کـرد: تصمیـم گرفـت، 
بـه راه افتـاد، و همـه چیـز -حّتـی خانـواده - را رها کرد. 
عجیـب ایـن اسـت! حضـرت زینـب، خانـه و شـوهر و 
زندگـی و همـه چیـز را بـرای انجـام ایـن تکلیف بـزرگ و 
فداکارانه که حیات اسـالم به آن وابسـته بود و بایسـتی 
انجـام می گرفـت، رهـا کـرد. ایـن هـا، آن شـاخص های 

برجسـته اند.
1374/07/12
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دو حرکِت زینب کبری ؟اهع؟
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حادثه ى عاشـوراى حسینى را هم سـتمگران و ظالمان 
کبـری�  زینـب  بمانـد،  باقـى  میخواسـتند نگذارنـد 
نگذاشـت. دو حرکـت عّمـه ى مـا - زینـب کبـری ؟اهع؟- 
انجـام داد: یـک حرکت، حرکت اسـارت بود بـه کوفه و 
شـام و آن روشـنگرى ها و آن بیانـات که مایه ى افشـاى 
حقایـق شـد؛ یـک حرکـت دیگـر، آمدن بـه زیـارت کربال 
در اربعیـن بـود؛ حـاال اربعیـن اّول یا دّوم یـا هرچه. این 
حرکـت بـه معنـاى ایـن اسـت کـه نبایـد اجـازه داد کـه 
انگیزه هـاى خباثت آلـودى کـه قصد دارنـد مقاطع عزیز 

ق بشـوند. 
ّ

و اثرگـذار و مهـم را از یادهـا ببرنـد، موف
1393/10/17
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حماسه ی زینبی



3131

عظمت زنانه، عزت مجاهدانه

31

حماسـه ی زینب کبری� اسـت که مکّمل حماسـه ی 
کـه  حماسـه ای  معنـا  یـک  بـه  بلکـه  اسـت؛  عاشـورا 
و  احیاکننـده  آورد،  به وجـود   � کبـری  زینـب  بی بـی 
کار  عظمـت  شـد.  عاشـورا  حماسـه ی  نگه دارنـده ی 
زینـب کبـری ؟اهع؟ را نمی شـود در مقایسـه ی بـا بقّیـه ی 
حـوادث بـزرگ تاریخ سـنجید؛ بایـد آن را در مقایسـه ی 
 ایـن دو 

ً
بـا خـود حادثـه ی عاشـورا سـنجید؛ و انصافـا

ِعـدل یکدیگرنـد. ایـن انسـان باعظمـت، ایـن بانـوی 
بـزرگ اسـالم بلکـه بشـرّیت، توانسـت در مقابـل کـوه 
سـنگین مصائـب، قامـت خـود را اسـتوار و برافراشـته 
نگـه دارد؛ حّتـی لرزشـی هم در صـدای این بانـوی بزرگ 
از این همـه حادثـه پدیـد نیامـد؛ هـم در مواجهـه ی بـا 
دشـمنان، هـم در مواجهـه ی بـا مصیبـت و حـوادث 
ه ی سـرافراز اسـتواری ایسـتاد؛ درس 

ّ
تلـخ، مثل یـک قل
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شـد، الگو شـد، پیشوا شـد، پیشـرو شـد. در بازار کوفه، 
در حـال اسـارت، آن خطبـه ی شـگفت آور را ایـراد کـرد: 
ال 

َ
ال ف

َ
 َتبکـوَن، ا

َ
هَل الَختـِل و الَغدِر ا

َ
ـِة یا ا

َ
هَل الکوف

َ
»یـا ا

َمَثِل الِتی 
َ

ـم ک
ُ

ک
ُ
ما َمَثل فَرُة ِانَّ ِت الزَّ

َ
ِت الَعبـَرُة َو الَهـَدأ

َ
َرقـأ

« تا آخـر؛ لفظ مثل 
ً
نکاثـا

َ
ٍة ا ـوَّ

ُ
هـا ِمـن َبعـِد ق

َ
َنَقَضـت َغزل

پـوالْد محکـم، معنـا مثـل آِب روان تـا اعمـاق جـان ها 
می نشـیند. در آن چنـان وضعّیتـی زینـب کبـری مثـل 
را،  هـا  دل  داد  تـکان  زد؛  حـرف  امیرالمؤمنیـن  خـود 
جـان هـا را و تاریـخ را؛ ایـن سـخن مانـد در تاریـخ؛ ایـن 
در مقابـل مـردم در محمـل اسـارت. بعـد هـم، هـم در 
مقابـل ابن زیاد در کوفـه، هم چند هفته بعد در مقابل 
یزیـد در شـام، بـا آن چنـان قدرتی سـخن گفـت که، هم 
دشـمن را تحقیـر کـرد، هـم سـختی هاییی را کـه دشـمن 
تحمیـل کـرده بـود، تحقیـر کـرد. شـما مـی  خواهیـد 
خانـدان پیغمبـر را بـه خیـال باطـل خودتـان مغلـوب 
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ُة َو ِلَرسـوِلِه  کنیـد، منکـوب کنیـد، ذلیل کنیـد؟ هَّلِل الِعـزَّ
َو ِللُمِؤمنیـن. مجّسـمه ی عـّزت اسـت زینـب کبـری، 
روز  در  کربـال،  در  ؟ع؟  علـی  بـن  حسـین  همچنان کـه 

عاشـورا مجّسـمه ی عـّزت بـود. 
1392/08/29
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خطبه فراموش نشدنی
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آنچـه کـه از بیانـات زینـب کبـری باقـی مانـده اسـت و 
امروز در دسـترس ماست، عظمت حرکت زینب کبری 
را نشـان میدهـد. خطبـه ی فرامـوش نشـدنی زینـب 
کبـری در بـازار کوفـه یک حـرف زدن معمولی نیسـت، 
نیسـت؛  بـزرگ  شـخصیت  یـک  معمولـی  اظهارنظـر 
یـک تحلیـل عظیـم از وضـع جامعـه ی اسـالمی در آن 
دوره اسـت کـه بـا زیباتریـن کلمـات و بـا عمیق ترین و 
غنیترین مفاهیم در آن شـرائط بیان شـده اسـت... »یا 
اهـل الکوفـه، یا اهل الغـدر و الختـل«؛ ای خدعه گرها، 
ای کسـانی کـه تظاهـر کردیـد! شـاید خودتـان بـاور هم 
کردیـد کـه دنبالـه رو اسـالم و اهل بیـت هسـتید؛ امـا 
در امتحـان اینجـور کـم آوردیـد، در فتنـه اینجـور کـوری 
و  العجـب  و  الّصلـف   

ّ
اال فیکـم  »هـل  دادیـد.  نشـان 

الّشـنف و الکـذب و ملـق االمـاء و غمـز االعداء«؛ شـما 
رفتارتـان، زبانتـان بـا دلتـان یکسـان نبود. بـه خودتان 
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مغـرور شـدید، خیال کردیـد ایمان دارید، خیـال کردید 
همچنـان انقالبی هسـتید، خیال کردیـد همچنان پیرو 
امیرالمؤمنیـن هسـتید؛ در حالـی کـه واقـع قضیـه این 
نبـود. نتوانسـتید از عهده ی مقابله ی بـا فتنه بربیائید، 
نتوانسـتید خودتـان را نجـات دهیـد. »مثلکـم کمثـل 
تـی نقضت غزلها من بعد قّوة انکاثا«؛ مثل آن کسـی 

ّ
ال

ُشـدید کـه پشـم را میریسـد، تبدیل به نـخ میکند، بعد 
نخها را دوباره باز میکند، تبدیل میکند به همان پشـم 
یـا پنبه ی نریسـیده. بـا بیبصیرتی، با نشـناختن فضا، با 
تشـخیص نـدادن حـق و باطـل، کرده هـای خودتـان را، 
گذشـته ی خودتـان را باطل کردید. ظاهـر، ظاهر ایمان، 
دهـان پـر از ادعای انقالبیگـری؛ اما باطـن، باطن پوک، 
باطـن بیمقاومـت در مقابـل بادهـای مخالـف. ایـن، 

آسیب شناسـی اسـت.
1389/02/01
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 جمیال
ّ

ما رأیت ال
یـک مقایسـه ی کوتـاه بیـن زینـب کبـری و بین همسـر 
فرعـون، عظمـت مقـام زینـب کبـری را نشـان میدهد. 
در قـرآن کریـم، زن فرعـون نمونـه ی ایمـان شـناخته 
شـده اسـت، بـرای مـرد و زن در طـول زمـان تـا آخـر 
دنیـا... در روز عاشـورا زینـب کبـری ایـن همـه عزیـزان 
را در مقابـل چشـم خـود دیـد کـه بـه قربانـگاه رفته انـد 
و شـهید شـده اند: حسـین بن علی ؟ع؟- سیدالشهداء - 
را دیـد، عبـاس را دیـد، علـی اکبـر را دیـد، قاسـم را دید، 
فرزنـدان خـودش را دیـد، دیگـِر بـرادران را دیـد. بعـد 
از شـهادت، آن همـه محنتهـا را دیـد: تهاجـم دشـمن 
را، هتـک احتـرام را، مسـئولیت حفـظ کـودکان را، زنـان 
مقایسـه  میشـود  مگـر  را  مصیبتهـا  ایـن  عظمـت  را. 
کـرد بـا مصائـب جسـمانی؟ امـا در مقابل همـه ی این 
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مصائـب، زینـب بـه پـروردگار عالم عـرض نکـرد: »رّب 
نّجنـی«؛ نگفـت پـروردگارا! مـن را نجـات بـده. در روز 
عاشـورا عرض کـرد: پروردگارا! از ما قبـول کن. بدن پاره 
پاره ی برادرش در مقابل دسـت، در مقابل چشـم؛ دل 
به سـمت پـروردگار عالم، عرض میکند: پـروردگارا! این 
قربانـی را از مـا قبـول کن. وقتی از او سـؤال میشـود که 
 جمیـال«. این 

ّ
چگونـه دیـدی؟ میفرمایـد: »مـا رأیـت اال

همـه مصیبـت در چشـم زینب کبـری زیباسـت؛ چون 
از سـوی خداسـت، چـون بـرای اوسـت، چـون در راه 
اوسـت، در راه اعالی کلمه ی اوسـت. ببینید این مقام، 
مقـام چنیـن صبـری، چنین دلدادگی نسـبت بـه حق و 
حقیقـت، چقـدر متفاوت اسـت بـا آن مقامی کـه قرآن 
کریـم از جنـاب آسـیه نقل میکنـد. این، عظمـت مقام 

زینـب را نشـان میدهد.
1388/11/19 
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تحقیِر ستمگران با عظمت معنوی
حادثـه ای مثـل روز عاشـورا نمی توانـد زینـب کبـری را 
ُخـرد کنـد. شـکوه و حشـمت ظاهری دسـتگاه سـتمگر 
جبـاری مثـل یزیـد و عبیداهَّلل بن زیاد نمـی تواند زینب 
کبـری را تحقیـر کنـد. زینب کبـری در مدینـه - که محل 
اسـتقرار شـخصیت باعظمت اوسـت - و در کربال - که 
کانـون محنـت هـای اوسـت - و در کاخ جبارانـی مثـل 
شـکوه  و  عظمـت  همـان  عبیداهَّلل بن زیـاد،  و  یزیـد 
معنـوی را بـا خود حفظ می کند و شـخصیت های دیگر 
در مقابـل او تحقیر می شـوند. یزیـد و عبیداهَّلل بن زیاد 
- ایـن مغروران سـتمگر زمان خـود - در مقابل این زِن 

اسـیر و دست بسـته، تحقیـر می شـوند. 
1384/03/2۵
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عامل پیروزِی در حادثه کربال
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در عاشـورا، در حادثـه ی کربـال، خـون بـر شمشـیر پیروز 
پیـروزی،  ایـن  - عامـل  پیـروز شـد   

ً
واقعـا کـه   - شـد 

 خـون در کربـال تمـام شـد. 
ّ

بـود؛ واال حضـرت زینـب 
حادثـه ی نظامـی بـا شکسـت ظاهـری نیروهـای حـق 
در عرصـه ی عاشـورا بـه پایـان رسـید؛ امـا آن چیـزی که 
موجـب شـد ایـن شکسـت نظامـِى ظاهـری، تبدیل به 
یـک پیـروزی قطعِى دائمی شـود، عبارت بـود از منش 
زینب کبری؛ نقشـی که حضرت زینـب بر عهده گرفت؛ 
ایـن خیلـی چیز مهمی اسـت. این حادثه نشـان داد که 
زن در حاشـیه ی تاریـخ نیسـت؛ زن در متـن حـوادث 
مهـم تاریخـی قـرار دارد. قـرآن هـم در مـوارد متعـددی 
بـه ایـن نکتـه ناطق اسـت؛ لیکن ایـن مربوط بـه تاریخ 
نزدیـک اسـت، مربـوط بـه امـم گذشـته نیسـت؛ یـک 
حادثـه ی زنده و ملموس اسـت که انسـان زینب کبری 
را مشـاهده میکنـد کـه بـا یـک عظمـت خیره کننـده و 



عظمت زنانه، عزت مجاهدانه

42

درخشـنده ای در عرصـه ظاهـر میشـود؛ کاری میکند که 
دشـمنی کـه بـه حسـب ظاهـر در کارزار نظامـی پیـروز 
شـده اسـت و مخالفیـن خـود را قلع و قمع کرده اسـت 
و بـر تخـت پیـروزی تکیـه زده اسـت، در مقـر قـدرت 
خـود، در کاخ ریاسـت خـود، تحقیـر و ذلیـل شـود؛ داغ 
ننـگ ابدی را به پیشـانی او میزند و پیـروزی او را تبدیل 
میکنـد بـه یـک شکسـت؛ ایـن کاِر زینـب کبری اسـت. 
زینـب � نشـان داد کـه میتوان حجب و عفـاف زنانه 
را تبدیـل کـرد به عـزت مجاهدانه، به یک جهـاد بزرگ.
1389/02/01 
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ی اسالم
ّ

حراست از روح کل
از  کـه  نیسـت  ایـن  فقـط   � زینـب  حضـرت  تـالش 
کـرده  پرسـتاری  و  حراسـت  کربـال  در  بیمـاری  امـام 
ـی اسـالم و جامعـه 

ّ
اسـت. حضـرت زینـب از روح کل

او  بـزرگ  پرسـتاری  کـرد؛  پرسـتاری  مسـلمین  روز  آن 
آن جاسـت. حضـرت زینـب در مقابـل یـک دنیـا بدی، 
ظلـم، بی انصافـی، حیوان صفتـی و قسـاوت، یـک تنه 
ی اسالم 

ّ
ایسـتاد. و با این ایستادگی، توانسـت از روح کل

حراسـت و پرسـتاری کند. همچنان که مـی گوییم امام 
 اّدعا 

ً
حسـین ؟ع؟اسـالم را حفظ کـرد، مـی  توانیم دقیقـا

کنیـم کـه حضـرت زینـب� هـم بـا ایسـتادگی خـود، 
اسـالم را حفـظ کرد. این ایسـتادگی، یک رمـز و راز و یک 

عامـل اصلـی اسـت.
1380/0۵/03 
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اگـر جامعـه اسـالمی بتوانـد زنـان را بـا الگـوی اسـالمی 
تربیـت کنـد - یعنـی الگـوی زهراییـی، الگـوی زینبـی، 
زنـان بـزرگ، زنـان باعظمت، زنانـی که مـی توانند دنیا 
و تاریخـی را تحـت تأثیر خـود قرار دهنـد - آن وقت زن 
بـه مقام شـامِخ حقیقـی خود نائـل آمده اسـت. اگر زن 
در جامعـه بتوانـد به علم و معرفـت و کماالت معنوی 
و اخالقـی ای کـه خدای متعـال و آیین الهـی برای همه 
انسـانها - چـه مـرد و چـه زن - بـه طـور یکسـان در نظر 
گرفته اسـت، برسـد، تربیـت فرزندان بهتر خواهد شـد، 
محیـط خانـواده گرمتر و بـا صفاتر خواهد شـد، جامعه 
پیشـرفت بیشـتری خواهد کرد و گره های زندگی آسـانتر 
بـاز خواهـد شـد؛ یعنـی زن و مـرد خوشـبخت خواهنـد 

 . شد
137۶/07/30 
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حرکت زینبِی ما...
زینـب کبـری از اولیـاءهللا اسـت؛ عـّزت او عـّزت اسـالم 
اسـت؛ اسـالم را عزیز کرد، قرآن را عزیز کرد. ما البّته آن 
بلندپـروازی را نداریم، آن هّمـت را نداریم که بخواهیم 
بگوییـم رفتـار ایـن بانـوی بـزرگ الگـوی مـا اسـت؛ مـا 
کوچک تـر از ایـن حـرف ها هسـتیم؛ اّما بایـد به هرحال 
حرکـت مـا در جهـت حرکـت زینبی باشـد؛ بایـد هّمت 
مـا، عـّزت اسـالم و عـّزت جامعـه ی اسـالمی و عـّزت 
انسـان باشـد؛ همان که خـدای متعـال با احـکام دینی 

و شـرایِع بـر پیغمبـران، مقـّرر فرموده اسـت. 
1392/08/29




