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مقدمه

ر و یای از زندان را )از بسدتگان خدو مت به كربال، عددهیهنگام عز نیامام حس
هدای  ن عّده كه نقدر نظدامی و جنگدی نداشدتند، نقریگران( به همراه داشت. اید
 داد. ن حماسه، نشان مییحضورشان را در ا ۀگری بر عهده گرفتند كه فلسفید

رسدانی و افشداگری  امی، پیغدی، ابلیهدای اجتمداع ن مقاله، هم با نقریدر ا
ن زندان انقالبدی و یدهای شاخص و نمونه از ا م و هم با چهرهیشو بانوان آشنا می
گدری یان دارد، ن تة دین حضور و مشاركت برای امروزیی كه ایها اثرگذار. درس

 شود.  ن نوشته، آش ار مییالی مباحث ا  است كه در البه
خی كده یهدای ادار ی از نقایها های آماری از زندان و نمونده یبند ن دستهیهم ن

 شد.م شما خواهد یآوردهاست، اقد ن اهداف و دستیای ایگو

اززنانیشناختآمار

فی و آماری زنانی كه در نهضت عاشورا یبندی   می، اقسیلیر از هر بحث و احلیپ
                                                           

 نده.محق  و نویس *
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 خ، نام و مشخصا  آنان آمده است: یحضور داشتند و در اار
بودندد و  ی. زنان حاضر در نهضت عاشدورا، برخدی از اوالد حضدر  علد1

ادوان از حضدر   می نیرالمدؤمنیگدران. از فرزنددان امیا دیدهاشم  یبعضی از بن
را نددام بددرد.  یهددان و امّ  هیدد، رقهی، صددف، فا مددهكلاددوم ، امّ نددبیز

ربال كبودند كه در نهضت  دالشهدایز دختران حضر  سین و فا مه نهیس 
ز از یدا;، نی، مادر محسن بن حسن و دختر مسلم بن عقمشاركت داشتند. عاا ه

  1زنان حاضر در كربال بودند.
رون آمدند كه یدان بینی به  رف میگاه حس مهیپنج نفر از زنان در كربال، از خ .2

، مدادر عبداللده یز مسلم بن عوسدجه، ام وهدب زن عبداللده كلبدیاند از: كن عبار 
 .ینب كبری، مادر عمرو بن جناده و زیكلب

، بده ت امام حسینیردل، از فرط شور انقالبی و احساس مظلومی. دو زن ش3
دند. مادر عبدالله بن عمر كده پدس از شدهاد  یحضر  برخاستند و جنگت یحما

گدری مدادر یمه به  رف دشمن روی كرد و امام او را برگرداندد. دیفرزند، با عمود خ
ر برداشدت یعمرو بن جناده كه پس از شهاد  پسرش، سر او را گرفت؛ سپس شمش

 2مه برگرداند.یه خاو را ب نیدان رفت كه باز هم امام حسیو با رجزخوانی به م
ه، زن یقاسدط ۀیدرید شد، مادر وهدب بدود. بدانوی نمی. زنی كه در عاشورا شه4

ن شدوهر آمدد و از خددا آرزوی شدهاد  كدرد و یر كلبی كه بدر بدالیعبدالله بن عم
 جا با عمود غالم  شمر كه بر سرش فرود آمد، كشته شد. همان
لهم، همسر زه5 نی یاافاق همسرش به كاروان حسن، در راه كربال به یر بن قی. د 

وست. زنی ینی شد و به امام پیر سخنان همسرش حسیشتر احت اأثیر بیوست. زهیپ
ز، در كربال حضدور داشدت كده ابتددا بدا شدوهرش در سدپاه یلة ب ر بن وائا نیاز قب

                                                           

 .124، ص 2، ج زندگانی سیدالشهدا. حسین عمادزاده، 1
 .236. همان، ص 2
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ری یت:، شمشدیدهای اهدا ب مهیان كوفه به خیعمرسعد بود؛ ولی هنگام حملة سپاه
ت: یدت از اهدا بیداری و حمایها آمد و آل  ب ر بن وائا را به  همیبرداشت و رو به خ

 د.ی لب
ن فا مده ی، هم ندنیرالمدؤمنی، دختدران امكلادوم و ام ینب كبری. ز6

ز جزء زنان حاضر در كربال بودند كده در دوران اسدار ، در ین دالشهدایدختر س
 های افشاگرانه داشتند. یكوفه و شام، سخنران

هانییآفرنقش

فای نقر مسئوالنة زن مسدلمان یمنزلۀ ا حضور اثرگذار بانوان در نهضت عاشورا، به
ان با دا و یاسی و موضع داشتن در مقابا جریدر حوادث و احوال  اجتماعی و س

ت، اداوم خّطدی اسدت كده حضدر  یا  ح  و والیسلطة ستم و جانبداری از جر
هدای ناسدالم حاكمدان  هیده رویدت از امام معصوم و افشداگری علیدر حما زهرا

و در اداوم جهاد و  نیدر كنار امام حس نبیستمگر داشت. حضور حضر  ز
نه به مّ ه و از آنجا به كربال آمدد و ین نقر بود كه از مدیفای همیشهاد  او، برای ا

اش در كوفده و شدام د هدر چندد در لبداس  پس از واقعة عاشورا، با حضور مقتدرانده
ت از حد  را بده مدا آموخدت و معلدم یای آزادگی و حماه ن درسیار اسار  د بزرگ

 آزادگی شد.

 . افشاگری1

ی آندان شدد. دسدتگاه یرسدوا ۀیدهای دودمان اموی بده آل اللده، ما تیها و جنا الم
كشی  ا ، نسایای روی آن جنا د پردهیكوش ح ومت، چه در كوفه و چه در شام، می

حرمت ب شد؛ اّما زنان قهرمان عاشورا، با ابراز شدهامت و ایدراد خطابده در  کو هت
ان كندار زدندد، آندان را رسدوا یدن امویننگ ۀمقابا مردم و دستگاه جبار، پرده از چهر
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ن درس، هنوز یگران با ا آموختند. ا ان ح  را در برابر سلطهیساختند و به جامعه، ب
 هم كاربرد دارد و زنده است.

 خون شهدا یرسان امی. پ2

ی نبود، چه بسا خون شدهدای كدربال یهای زنان عاشورا یرسان امیها و پ یاگر افشاگر
گاه نم هدر می شددند؛ اّمدا زندان و در رأس آندان  یرفت و مردم از عم  آن حماسه آ

ان كردند و ی  را بیام عاشورا فراموش و گم شود! حقاینگذاشتند پ نبیحضر  ز
خدت، بده گدوش خفتگدان ین ریرا كده در كدربال بدر زمد های مقدسی اهداف خون

 رساندند.
 

 ماندد اگدر زیندب نبدود سّر ندی در نیندوا می
 

 
 

 مانددد اگددر زینددب نبددود كددربال در كددربال می
 

 چهرة سرخ حقیقت، بعد از آن  وفان رندم
 

 
 

 ماندد اگدر زیندب نبدود پشت ابری از ریا می
 

 چشددمة فریدداد مظلومیددت لددب اشددنگان
 

 
 

 1ماند اگدر زیندب نبدود افته، جا میدر كویر 
 

 یبانیو پشت ی. پرستار 3

دان نبدرد، ید، حضدور زندان در مامبریهای زمان پ ماا زمان صدر اسالم و جنم
 ۀویژه دربدار ، امدادگری و مداوای مجروحان را داشت؛ بدهیبانی، پشتینقر پرستار

پشت جبهه و  ۀت صحنیریو مد ، نقر پرستاری از امام سجادنبیحضر  ز
ص یگر را به صور  پررنم نقا كدرده و از اخصدیساماندهی امور زنان و كودكان د

 اند. اد نمودهیسهم خود از آب و غذا به كودكان كاروان 

 یبخش هی. روح4

حضور مادران، خواهران و همسران  مردان حاضر در صحنۀ عاشورا، هم قّو  قلبدی 
                                                           

 . قادر  هماسبی )فرید(.1
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ب فرزنددان و همسدران یدآوران و ارغ رزمع یبرای قهرمانان كربال بود، هدم در اشدج
خود، به دفا  از امام و فداكاری در راه ح  و انها نگذاشتن ولی عصر، اثرگذار بدود. 

وهب، همسدر  ن، همسر مسلم بن عوسجه، امّ یر بن قیی هم ون همسر زهیها نمونه
كه دو فرزندش را به  ینب كبری، ز)پس از عاشورا(، مادر حضر  قاسمیخول

 رستاد و... قابا اأّما است.دان فیم

 ط بحرانیت در شرایر ی. مد5

گر همراه باشد، حوادث الخ یدر هر جنم كه با كشته شدن جمعی و اسار  جمع د
اسدت. در كدربال، « ت بحرانیریمد»از به ید كه نیآ ر مییری پیهای خط تیو موقع

تی یریدند و زنان و كودكان بده اسدار  رفتندد. نقدر مددیمردان به شهاد  رس ۀهم
ران و سرپرسدت كودكدان بدود و مراقبدت از آن یساالر اس قافله كه نبیحضر  ز

داغدار و بازماندگان شدهدا در اوضدا  دشدوار دوران اسدار  را، در كندار  ۀمجموع
دن به كوفه، سدپس دربدار شدام و یروهای دشمن و كوچ دشوار شهر به شهر اا رسین

ت یدالگو مطر  اسدت و ارف کیاه نه، برعهده داشت، در جایگیبعد بازگشت به مد
 دهد. ت آن بانوی قهرمان را نشان مییریباالی مد

 ل اسارت به فرصتی. تبد6

و گرداندن شهر بده شدهر  نیت امام حسیكردند با اسار  اها ب دشمنان ف ر می
رند؛ اّما زندان قهرمدان كدربال، زاندوی غدم در بغدا یگ گران زهرچشم مییآنان، از د

های پرشور خود در كوفه، مجلس  های افشاگرانه و خطابه یسخنراننگرفتند، بل ه با 
ر داده و ییدت اسار  را اغیآمد، ماه ر میید و هر جا كه فرصتی پیزیاد، كاخ یز ابن

های غفلدت بددل  دارگری اذهان جامعه و زدودن پردهیها و ب آن را به آزادسازی انسان
خواند.  یرا به آزادگی فرام شد كه جامعه« بخر یر آزادیاس» کی، نبیكردند و ز
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ت مدردم را از ید، ذهننیو فا مه دختر امام حسد كلاوم ، امّ نبیحضر  ز
ادوان آزاده و  ران جنگی دگرگون ساختند و به آنان آموختند كه در اسار  هدم مییاس

 قهرمان بود و اسار  را به فرصتی برای دفا  از ح  و روشنگری بدل كرد.

 حماسه یُبعد عاطف یبخش  . عمق7

احساسدا   کیدها، ابعداد عدا فی و احر شه حضور زنان و كودكان در صدحنهیهم
عد اراژدیدارد. زنان عاشورا دند و عوا د  را بده یحادثة كربال عم  بخشد کیی به ب 
ر یهای خدو ج كردند و در مجالی كه برای عزاداری بدرای كشدتهینفع جبهة ح  بس

های  انداختندد. حضدور آندان در عرصدهه یدافتند، مردم كوفده و شدام را هدم بده گری
عد احساس و عا فی واقعه عم  بخش  د و آن را اثرگذارار ساخت.یمختل ، به ب 

 یدپرور ی. شه8

ار مهم است. در ی لب بس ت فرزندان مجاهد، فداكار و شهاد ینقر مادران در ارب
  یم كده مدادران، جواندان خدود را اشدویخدور یهای كربال، بده مدواردی برم صحنه

آن مادر وهب  ۀن و امام كنند؛ نمونیدان روند و جان خود را فدای دیكردند اا به م می
ام یدنادار، حاصدا پ  لب و جان ت نسلی شهاد یو مادر عمرو بن جناده است. ارب

دپرور است كه برای یی مادران شهیهای م تبی و عاشورا تیای از ارب عاشورا و جلوه
 امروز ما الگوست.

هااميپ

 یدار یا. صبر و پ1

ها بدود.  ها و اسدار  ختده بده شدهاد یحادثة كربال، سرشدار از حدوادث الدخ و آم
ها در  دول سدفر، خاصده در بخدر اسدار  پدس از  ین سدختیمقاومت در برابر ا
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را  یددر اعب ندبین حضور است. اا آنجدا كده حضدر  زیعاشورا، درس مّهم ا
ای اسدت كده امدام  ن تدهن درس، ید و ایآ به شمار می« قهرمان صبر»مختل  با نام 

ر فرمدود. یفرزندان، بازماندگان و اصحاب خو ۀیر و بقیبه خواهر خو نیحس
 ستادگی كردند.یان، ایز صبورانه و مقاوم اا پایآنان ن

 . عفاف2

ها، به اسار  گرفتن زنان و دختران و گرداندن  مهیگرچه دشمن سعی كرد با غار  خ
ران یت آنان را خرد كند، اسیز، شخصیآم نیآنان در شهرهای مختل  به صور   اوه

زن  کیدت حددود الهدی و متاندت یدد بر مسئلة عفاف و حجداب و رعایآزاده با اأك
ر سلطۀ سربازان دشدمن، درس عفداف یمسلمان و متعهد، حتی در زمان اسار  و ز

حرمدت خانددان  کد برای هتیزیبه  نبیبه جامعه آموختند. اعترا  حضر  ز
و شهر به شدهر گردانددن آندان در  تیماشا گذاشتن اها برسالت و به معر  ا

زندان  1هاسدت. ن مقاومت بر سر اصدول و ارزشیبرابر نگاه نامحرمان، شاهدی بر ا
شدان بده غدار  رفتده بدود و بدا وضدع یها ر بودند و لباسی، با آن ه استیاها ب

در كوفه بر كلاوم  د مردم بودند، بر هتاكی اعترا  كردند و امینامطلوب در معر  د
جمع  امبریت پید برای اماشای اها بیكن یا شرم نمیآ»د كه: یاد كشیسر مردم فر

 كسیاجازه نداد  ینب كبریدر دوران اقامت چند روزه در كوفه هم، ز 2«د؟یا شده
 3زان، وارد آن خانه شوند.یجز كن

ز د و از او خواسدت ادا آندان را ایدشدمر را  لب كلادوم هنگام ورود به شام، ام
                                                           

حیتاة االمتام باقر شری  قرشی،  ؛403(، ص امام حسینمجلد ) العوالم.شیخ عبدالله بحرانی، 1
 .378، ص 3، ج الحسین

 .400، ص الحسین مقتل . مقّرم،2
 .424. همان، ص 3
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مطّهدر شدهدا را دورادر نگده ی باشد و سدرهای وارد كنند كه اجتما  كمتری ا دروازه
نگداه  امبریدت پیدها پرداخته، كمتر بده چهدرة اهدا ب آنی دارند اا مردم به اماشا

ساعا  وارد دمش  كرد  ۀران را از دروازیهرچند شمر برع س عما كرد و اس 1كنند؛
ز نقا شده است. وقتدی ین نهیزبان حضر  س ای از  ن ن تهیار بود. چن كه شلوغ

امبرند، جلو رفدت و ااهدار كدرد: یران را شناخت كه از دودمان پیسها بن سعد، اس
ن سر یداری كه ا زهیبه ن»فرمود:  نهیحضر  س « ا كاری از من ساخته است؟یآ»

م دودمان رسالت چشدم یبرد، بگو جلوار از ما حركت كند اا مردم كمتر به حر را می
رد. زهیسها چهارصد درهم به ن« بدوزند.  2دار داد و او سر مطهر را از زنان دورار ب 

شاخصۀچندچهر

اندد.  فای نقر كردهیشوند كه ا ده مییهای درخشانی از زنان د كربال، چهره ۀدر واقع
اند و  تیان و اها بین زنان، برخی از هاشمیشود. ا برای نمونه به چند مورد اشاره می

 م:یآور ها را از هر دو بخر می اند. نمونه یرهاشمیبرخی غ

یالف(زنانهاشم

 نبی. حضرت ز 1

مراحا نهضت حضور داشت و پس از  ۀاست، در هم نیخواهر امام حس كهوی 
و  دالشدهدایه الم، پاسدداری از خدون سی، رسالت افشاگری علشهاد  امام

های پرشدور وی در  خطبدهن اهداف نهضت را برعهده داشدت. ییشهدای كربال و اب
بدا  ینب كبریهای اوست. ز اقدام ۀد، از جملیزیاد و كاخ یز ابن ۀكوفه، داراالمار

ح ومتشدان را  ۀیدروزی ااهری را در كام فااحان الخ كرد و پایر، لذ  پیها خطبه
                                                           

 .485، ص 3، ج ةاعیان الشیعمحسن امین،  . سید1
 .370، ص 3، ج حیاة االمام الحسین. باقر شری  قرشی، 2
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، شجاعت، متانت و خدروش انقالبدی او، بدرای یمتزلزل ساخت؛ به عالوه، صبور
ادآور صددای یداو در شدهر كوفده،  ۀن خطبدیبرجای نهداد.  ندهمگان درسی بزرگ 

 ار بود.ین دیهای او در ا و خطبه یعل
 

 ایددام زینددب اسددت ۀصددبم ازل  لیعدد
 

 
 

 پاینده ادا بده شدام ابدد، ندام زیندب اسدت
 

 در راه دیددن لبدداس شددهامت چددو دوختنددد
 

 
 

 زیبنددده آن لبدداس بددر اندددام زینددب اسددت
 

عاشورا، كتابی بود كه در دو جلد نگاشته شد؛ جلد اول ام یاند ق ر كردهیبرخی اعب
نگاشدت، بدا  یندب كبدرینگاشت، با شهادار و جلد دوم را ز نیرا امام حس

عد زندگی حضر  زیبارزار 1اسارار. ، پاسداری از فرهنم عاشورا بود. نبین ب 
و « یاگریداح»دش نقدا شدده، نشدانگر یی كه از قول او در سوگ برادر شهیها هیمرث

ن شدده یخدون  ۀهاست كه مانع فراموش شددن آن حادثد تیها و مظلوم آن رنج« ادی»
 است.

 نی. فاطمه، دختر امام حس2

هدای  انیها حضدور داشدت و راوی جر در صدحنه ینب كبدریز هم ون زیوی ن
بده فرزنددش امدام  نیامدام حسد ۀنام تیگران بود. وی حاما وصیعاشورا برای د

م یاقد نیالعابد نی، آن متن و نامه را به زبود كه پس از شهاد  امام سّجاد
وگوی  ت: و گفتیهای اها ب مهیی از حوادث عاشورا ماا غار  خیها صحنه 2كرد.

ای  ز خطابدهیت شده است. وی، در كوفه نید، از زبان او روایزیبا  نبیحضر  ز
ان یدیدزیا  یدوهر از جناا دودمدان رسدالت و ن دیان فضدایدراد كرد و بده بیغّرا ا

                                                           

 ،ةالخصایص الزینبیتنورالدین جزایری،  ك: سیدن، های شخصیت حضر  زینب . درباره ویژگی 1
 الله چای یان. حبیب نوشته زینب، بانوى قهرمان کربالنیز كتاب  و
 .50، ص 26ج  ،بحار األنوار. مجلسی،  2



   1394راهیان نور ويژۀ محرم الحرام  توشۀ ره 214

 

جداد یها ا ها را سوزاند و ندامت در دل ه انداخت و دلیپرداخت كه حاضران را به گر
 1كرد.

 نیرالمؤمنیکلثوم، دختر ام . ام3

ع كربال و پس از آن حضدور داشدت و در ی، در وقانبیوی دوشادوش حضر  ز
ان یو ب تیاها بران یهای آزاردهندة آنان به اس ان، ضمن ن وهر نگاهیجمع كوف

ی و یوفدا ی، خطداب بده مدردم سدخنرانی كدرد و از ب«میران آل محّمدیما اس»ن ه یا
شهاد  برادرش امدام  ۀیدی گفت و مرثیزیا  سربازان یان و جنایعهدی كوف سست

همدو بدود كده  2دگان مردم جاری شدد.یاز د کرا خواند؛ به نحوی كه اش نیحس
كدرد و  دادندد، از آن نهدی می ر، ندان و خرمدا مییوقتی در كوفه، مردم به كودكان اس

خواسدت بده  ن رفتدار مییاو با ا« ای مردم كوفه! صدقه بر ما حرام است. »گفت:  می
ان كشدته یدامبرندد كده مردانشدان بده سدتم اموین اسرا، دودمان پیمردم بفهماند كه ا

 3اند. شده
 4كوفه داد.ی والی ها اند به زخم زبانی اد هم پاسخیز كلاوم، در مجلس ابن ام

خدت، آبدروی ح ومدت ید را برانگیزیاد و یز ن بانوان، خشم ابنیهای ا خطبه
ه یامبر رفعت و سرافرازی آورد و اف ار عمومی را علیستمگر را برد، برای دودمان پ

 خت.یه برانگیام یدودمان بن

رهاشمیيب(زنانغ

ا قبا و بعدد یگری هم بودند كه در حادثة كربال یز زنان دودمان رسالت، زنان دار یغ
                                                           

 .405، ص مقتل الحسین. مقّرم،  1
 .111، ص 45، ج بحار األنوار ؛ مجلسی،410. همان، ص  2
 .114، ص 45، ج بحار األنوار مجلسی، . 3
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 شود: اند كه به چند نمونه اشاره می از عاشورا، نقر داشته

 . طوعه1

ش نی مردم كوفه مواجه شد  مانیدر كوفه، با پ نیر امام حسیا;، سفیمسلم بن عق
گشت.  وعه وقتی مسلم را شناخت، بده او پنداه  ها می ب و سرگردان در كوچهیو غر
روهای یی نمود. مسلم، میهمان او بود كه نیرایاش دعو  كرد و از او پذ و به خانهداد 
دندد. فدداكاری  وعده، یا جنگیداد خانه را محاصره كردند و با فرزند دلیر عقیز ابن

 شجاعانه و مؤمنانه بود.
 

 درهددا همدده بسددته بددود، در قحطددی مددرد
 

 
 

 فریدداد نشسددته بددود، در قحطددی مددرد
 

 بست غریدب های بن زن، شب كوچه کی
 

 
 

 1مرداندده ش سددته بددود، در قحطددی مددرد
 

 ری. ِدلهم، همسر زه2

ن برخورد كرد و قاصدی به  درف او یر بن قیدر راه كربال به زه دالشهدایوقتی س
ا نبود كه دعو  امام را اجابت كند؛ ولی همسرش دلهدم، او یر مایفرستاد، ابتدا زه

د و با او چه كدار یگو چه می امبریند كه پسر پیامام برود و بب  كرد كه نزد یرا اشو
 2وسدت.ینی شد و به ایشدان پیر رفت و با امام مالقا  كرد، حسین كه زهیدارد. هم

شد. اگر  ت امامیو اها ب نبیز همراه او آمد و همراه و همسفر زیهمسرش ن
وستن به ی  پیر اوفید زهیر )دلهم، بنت عمرو( نبود، شایهمسر زه کی  و احریاشو

ر را یدن برخدورد، معرفدت  همسدر زهیدافدت! ای یا به فوز شهاد  نمیجنا  ح  و ن
دی واالقددر و ی، شدهرغبدت بده امدام یافداو  و ب یرساند. او از همسدری ب می

 د عاشورا قرار داد.یدان جاویر را در كنار شهیجاودانه ساخت و نام زه
                                                           

 . محمدرضا سنگری. 1
 .208، ص مقتل الحسین مقرم، . 2
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 وهب . اّم 3

م یست. وقتی شوهرش اصدمیز كلبی بود و در كوفه میر یوی همسر عبدالله بن عم
ز ی، شبانه از كوفه به كربال برود، اصرار كرد كه او را ندالشهدایاری سیگرفت برای 

وستند. روز عاشورا وقتی شدوهرش یپ اران امامیهمراه خودش ببرد. آنان شبانه به 
امام جلدوی او را  دان شد؛ امایز چوبی به دست گرفت و عازم میدان رفت، او نیبه م

پس از آن ه شوهرش به شدهاد  « ست.یبر زنان جهاد )واجب( ن»گرفت و فرمود: 
شدهیدش پرداخدت.  ۀكردن خون از چهدر و خود را به معركه رساند و به پاکد، ایرس

د و یدد كوبین بر سر آن بانوی رشدیشمر، غالم خود را فرستاد و آن غالم، گرزی آهن
دان رفتن فرزند خود هم مؤثر بدود. پسدرش ی  به میوهب، در اشو ام 1دش كرد.یشه

ا یدآ»دن، بازگشدت و بده مدادر گفدت: یدان رفت و پس از مقداری جنگیوهب، به م
به شهاد   نیشوم كه در ركاب حس وقتی راضی می»مادر گفت: « ؟یراضی شد

 2د شد.ید اا شهیاو دوباره رفت و جنگ.« یبرس

 . مادر عمرو بن ُجناده4

سداله  ازدهی ۀ، عمدرو بدن جندادتیدر اهدا بید كربال از غین شهیار وسال سن كم
د شد. خودش خدمت امدام آمدد و یاول كه عمومی بود، شه ۀاست. پدرش در حمل

داد؛  یكرد و اجازه نم مراعا  حال مادرش را می نید. امام حسیدان  لبیم ۀاجاز
دستور داده كه در ركاب  ؛ مادرم مرایَاَمرتن یِاّّن امّ »گفت:  كرد و می اما او اصرار می

( عالوه بر آن ه مشّوق او برای یه بنت مسعود خزرجیمادرش )بحر 3«او جهاد كنم.
باال با این مسدئله برخدورد كدرد. وقتدی  ۀیز با روحیرزم بود، پس از شهاد  فرزند ن

                                                           

 .482، ص 3، ج ةاعیان الشیع سید محسن امین، . 1
 .17، ص 45، ج بحار األنوار مجلسی، . 2
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پرااب كرد.  نید شد، دشمن سر او را به  رف سپاه امام حسیعمرو بن جناده شه
 و جهاد یچه ن»د نوجوان را برداشت و خطاب به او گفت: یآن شهمادرش سر مطهر 

مده را برداشدت و یسدپس چوبدة خ« كردی پسرم! ای شادی قلبم! ای نور چشمم!...
 1مة زنان برگرداند.یمانع شد و او را به خ نیحمله كرد. امام حس

 . همسر مسلم بن عوسجه5

د شدد، یهمسدرش مسدلم شده عه بود. وقتییش ۀو از زنان برجست« ام َخَل »نامر 
از او خواسدت كده بماندد و بده مراقبدت از  نبرد شد. امدام ۀآماد« َخَل »پسرش 

اری پسدر یدجدز بدا »  كرد و گفت: یمادرش بپردازد؛ اما مادرش او را به جهاد اشو
دان شتافت و پس از جنگی دالورانه، یخل  به م« غمبر، از او راضی نخواهم شد.یپ

سر او را به  رف مدادرش پراداب كردندد، شدجاعانه سدر را د. وقتی یبه شهاد  رس
خل ،  ام 2ه انداخت.یزنان حرم را به گر ۀست؛ آن نان كه همید و گریبرداشت، بوس

ن گذشت یاری دیاش غلبه كرد، از جوان خود در راه  ن بر احساسا  مادرانهیدر راه د
 و بر شهاد  همسر و فرزند صبر كرد.

 فی. دختر عبدالله بن عف6

در جندم  كدهبود  تیاها ب ۀفتیب، سخنور و شیای اد عهی ، شیعبدالله بن عف
ده و دو چشمر را از دست داده بدود. یجنگ رمؤمنانین و جما در ركاب امیصف

ب سدپاه یدمدورد اعق نیت از امدام حسدیداد و در حمایدز وقتی در اعترا  به ابن
روهای یخود با ن ۀبرداشت و در خانری ینا بود، شمشیاد قرار گرفت، با آن ه نابیز ابن

گفت  ن صحنه، دخترش در خانه حضور داشت و به پدر مییر شد. در ایمهاجم درگ
                                                           

 .327، ص 20، ج تنقیح المقال. مامقانی،  1
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جای چشدم  كند اا او به دفا  بپردازد و در واقع به كه دشمن از كدام سمت حمله می
ر روی یكرد كاش مردی بدود كده پد كرد. در آن لحظه، دختر آرزو می پدر عما می

روهدای ید ادا بده چندم نیدقدر جنگ د! پدرش آنیجنگ ه مییدكاران فروماپدر با آن ب
 1ی به شهاد  رساندند.یوگوها دالله بردند و پس از گفتیاد افتاد. او را نزد عبیز ابن

 که طفالن مسلم را پناه داد ی. زن7

او  کد شد. فرزندان او در كربال بودند. دو  فا كوچیدر كوفه شه ایمسلم بن عق
ران بودند. وقتی اسرا را بده كوفده بردندد، بده دسدتور یم جزو اسیبه نام محمد و ابراه

سال در زندان بودند. وقتی زنددانبان  کیرا زندانی كردند. آنان  کاد آن دو كودیز ابن
ختندد و بده یرمردی به نام مش ور( آنان را شناخت و آزاد كرد، شبانه از زنددان گری)پ

بود. هرچندد حدارث « حارث»مان، همسر ید. آن زن شجا  و باازنی پناه بردن  ۀخان
مدان آن زن كده یاد بدرد، فدداكاری و ایز ر ابنی فالن مسلم را كشت و سرشان را پ

 2ر است.یبود، قابا ستا ایدو فرزند مسلم بن عق ۀدهند پناه

 اسد . زنان بنی8

 نید  امام حسدستند. پس از شهایز كربال می کیای بودند كه نزد لهیاسد، قب یبن
له از مردان خود خواستند كه به دفن اجساد شهدا یو كوچ سپاه كوفه از كربال، زنان قب

اسد بدون اوجه  ین اقدام ارس داشتند، زنان بنیآمدهای ا یبپردازند. چون مردان از پ
ن كربال رفتند؛ اّما اقدام آنان سدبب ین كار، برای دفن اجساد به سرزمیبه خطرهای ا

ن حركت و یا 3 رهای شهدا بروند.یر  نشان دهند و برای دفن پیمردانشان غشد كه 
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ت داشته یان محبوبیعیاسد همواره در چشم و دل ش یفداكاری زنان، سبب شد كه بن
 ای فداكار و باشهامت شناخته شوند.  لهیو قب

 . دّرة الّصدف9

ه در حلدب عه و دختر عبدالله بن عمدر انصداری بدود كدیردل شی ی از زنان شیوی 
م گرفدت بدا ید، دّرة الّصددف اصدمیست. وقتی كداروان اسدرا بده حلدب رسدیز می

ت: و سدرهای مطّهدر شدهدا را از چندم یدهم اری گروهی از زنان، اسدرای اهدا ب
خ، حددود هفتداد زن بدا او همدراه شددند و یروهای ح ومتی درآورند. به نقا ادارین

شددند، ش سدت خوردندد و دّرة دست به اقدام زدند؛ ولی موف  به اجدرای برنامده ن
 1د.یالّصدف به شهاد  رس
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