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 از کتاب سفر شهادت« پرتوهایی از انقالب کربال»خالصه مقاله 

روشن است که چنین جنگی . بودنتیجۀ جنگ روشن و آشکار  از همان ابتدای خروج امام حسین از مکه

درصد هم احتمال پیروزی امام حسین و زنده وجه جنگی برابر نیست. در چنین جنگی حتی یکهیچبه

 .ماندن در نبرد با اهل کوفه و لشکر یزید وجود ندارد

وقتی دید جنگ از نظر کمّی نابرابر است، کوشید بُعد کیفی آن را باال ببرد، یعنی کوشید از شهادت خود 

ای بچیند، وجدان امت را بیدار کند، در تاریخ جاودانه شود، عواطف مردم را به جوش آورد، احترام مردم میوه

نشان دهد تا انقالب حسین بعدها  سوی خود جلب کند، مظلومیت و بر حق بودن حسین را به مردمرا به

 .پیروز شود

ای نو در برابر چشمان مردم بگشاید و واقعیت را مهلت گرفت تا نماز بخواند و صفحه عاشورا شبامام حسین 

 .سپاه خود و واقعیت سپاه دشمن را برای همه آشکار سازد

ود مقتدرانه و عزتمندانه و استوار بیت و زنان خود را برای ورامام حسین در این شب کوشید اصحاب و اهل

خواست گریه و زاری و هرگونه مظهری را که بیانگر خواری و بیچارگی در نبردی حتمی آماده سازد. امام می

 .ها دور کندطور کلی از آنو ترس است، به

 خواستمیشوند و ندانست که سرانجام کشته میرا غربال کند، زیرا می امشب نیز تالش کرد اصحاب خود

م گریزد و دیگری از آن سو تسلیگیرد، ببیند یکی از یارانش از این سو میصبح روز عاشورا که جنگ باال می

شود. امام حسین کند و دست به دامان این و آن میشود یا گریه میشود و یا کسی از ترس بیهوش میمی

مقاتل آمده است که عدۀ بسیاری از اصحاب امام  ها ودر برخی نقل .خواست کار به اینجا کشیده شودنمی

 امشب برگشتند

دیدند بسیار تأثیرگذار بود، ولی این غربال شدن باید ای برای کسانی که آن را میتردید چنین صحنهبی

او  دخواست نبرشد و، از این رو، میطور که گفتم امام باید وارد نبردی نابرابر میگرفت، زیرا همانصورت می

توانست خواری و فرومایگی را بپذیرد. امام سراسر افتخار و اقتدار و مردانگی و دالوری باشد. او فردا نمی

 .آورد، آنان سر فرود آورندخواست فردا وقتی تشنگی بر اصحابش فشار میحسین نمی

دیگر سخن، آنان را را یکدست کرد. به  شده اصحاب خودامام حسین در این شب به شکلی طبیعی و حساب

  .انداند، هریک، حسینی کوچک شدهغربال کرد تا مطمئن شود آنانی که مانده

امام حسین این مرحله را پشت سر گذاشت و به سراغ مرحلـۀ دشوارتر رفت. مرحلۀ دشوارتر مرحلۀ حضور 

مانانه ایستادند، زنان او و زنان گونه که مردانش استوار و سربلند و قهرخواهد همانامام حسین می  .زنان بود



اصحابش نیز با سرفرازی و افتخار و مردانگی بایستند و سر فرود نیاورند و زاری نکنند و تسلیم نشوند. 

شود، این نبرد، نبرد کیفی و معنوی باشد خواهد حال که ناگزیر کشته میطور که گفتم امام حسین میهمان

شجاعت در همۀ ابعاد آن آشکار باشد تا کمبود عددی و کمّی را جبران  فشانی و اقتدار وو دالوری و جان

 .کند و در تاریخ جاودانه بماند و عواطف مردم را تکان دهد و احترام و شگفتی آنان را برانگیزد

رو بود. به احتمال بسیار امام امشب تالش امام حسین با چنین مرحله و وضعیت دشواری در این شب روبه

خوبی ایفا کند و امام کرد که این مسئله را حل کند. روشن است که حضرت زینب باید نقش خود را به

ای جدا از خانۀ امام حسین او را به همین منظور با خود آورده بود، وگرنه زینب شوهر داشت و در خانه

کرد و صاحب فرزند بود. جزو خانوادۀ امام نبود. چرا امام حسین به بردن همسر و خواهران حسین زندگی می

انتظار زینب بود و او باید  بدون شوهر خود بسنده نکرد و زینب را نیز به همراه آورد؟ زیرا این نقشِ ویژه در

 .کند خوبی و با اقتدار ایفااین نقش را به

ها فقط به زینب اختصاص های امام حسین با حضرت زینب مشترک بود، ولی بسیاری از مصیبتمصیبت

های ها شهادت امام حسین بود. وقتی امام حسین شهید شد، در واقع، زینب همۀ مصیبتداشت. اولین آن

 .دنیا را در برابر خود دید

 .های زینب آغاز شدو نقش زینب کشته شدندامام حسین و همۀ خویشان و یاران در برابر چشم 

گونه که شماری که در طول روز به همراه امام حسین)ع( تحمل کرد و همانهای بیزینب پس از مصیبت

رو شد. او های خاص خود روبهها با امام حسین شریک بود، امشب با مشکالت و مصیبتگفتم در همۀ آن

هایشان مرهم گذاشت و از دشمن برایشان آب درخواست کرد و به آنان میتیمان و زنان را جمع کرد و بر زخ

ها از وظایف خانوادگی و خویشاوندی زینب توان این صحنه را امشب وصف کرد. همۀ اینآب داد. البته، نمی

 .در این شب بود

خواند. تعجب نکنید برادران، اگر نماز شب زینب نبود، اگر نماز شب می ها اکنونپس از عمل به آن مسئولیت

 .های بزرگ را تحمل کندین مصیبتتوانست ااین پیوند قوی میان زینب و خدا نبود، او نمی

یعنـی چـه؟ یعنی ای مردم، ای کسانی که دلتان را خنک « این قربانی را از ما بپـذیـر.»گریۀ زینب این بود: 

کس ما را وادار نکرد به قتلگاه بیاییم و کشته شویم. ما خود کردید، خیالتان راحت نباشد، آسوده نباشید. هیچ

خواستیم با دادن قربانی از دین خدا دفاع کنیم. ما این قربانی را تقدیم کردیم و اگر  آن را خواستیم. خود

س( با این رفتار خود محقق کرد رسالتی را که امام حسین کردیم. زینب)بیش از آن را داشتیم نیز تقدیم می

یش گرفت و پس از بر دوش او گذاشته بود. امام حسین با عزت کشته شد و خواهرش نیز همین نقش را در پ

 .شهادت امام حسین با عزت رفتار کرد



آمیز باشد. هیچ مرد باعظمتی در دنیا تواند موفقیترسد و نمیرسالت مرد بدون مشارکت زن به انجام نمی

طور تواند به موفقیت برسد. هماننیست مگر آنکه پشت او زنی ایستاده باشد. اگر زن تربیت نشود، جامعه نمی

 .ربیت پسران بر ما واجب است، دختران را نیز باید تربیت کردکه ت

تر از آن است که وصف شود، با خدایی که خدایی که بزرگ زینب نه قبیله دارد، نه ثروت و نه لشکر، ولی با 

تر از یزید و قبیلۀ یزید و ثروت یزید و لشکر یزید است، در ارتباط است. زینب چنین احساسی داشت بزرگ

 ندید. اگر ما بتوانیم در زنانمان ایسخن شود میو، از این رو، خود را باالتر از یزید و باالتر از آنکه با یزید هم

 .توانیم از آنان قهرمان بسازیمنوع ایمان و این نوع قدرت روحی را پدید آوریم، می

ساز خود و در مبـارزات حیــاتی شخصی یا عمومی، نیازمند آنیم که زنانی ما در نبرد بزرگ و سرنوشت

ن اری نکنند. ما به چنیها به تربیت فرزندان بپردازند و اگر جنگی رخ داد، گریه و زقهرمان بسازیم تا در خانه

مان ای نداریم جز اینکه روح ایمان را در درون خود و زنانزنانی نیاز داریم. بنابراین، در این نبردها چاره

 .پذیر استسازی و انجام اعمال دینی امکانتقویت کنیم. تقویت ایمان نیز تنها از راه آگاه

کنندۀ حرکت و طور کلی در اسالم، زن تکمیلحسین بود. بهکنندۀ نهضت و قیام امام )س( تکمیلزینب

ا و کنم عاشورخواهیم که بتوانیم از این ماه پربرکت استفاده کنیم و فکر میرسالت مرد است. از خداوند می

کم شروع تالش برای تربیت عزاداری بر امام حسین و حضرت زینب بهترین فرصت برای تالش و یا دست

 .تمردان و زنان اس

 

 

 

 

 

 

 


