
 

 

 

 جایگاه اجتماعی زنان در عاشورا

 *زهرا رضائیان

ُ  ُثَمَّ اْسَتَقاُموا »قال الل  تعالی:  َنا الَلَّ ِذيَن َقاُلوا َرُبَّ ُل َعَلْیِهُم ِإَنَّ اَلَّ َتَتَنَزَّ

ِتي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن  ِة اَلَّ   1«.اْلَمََلِئَکُة َأاَلَّ َتَخاُفوا َواَل َتْحَزُنوا َوَأْبِشُروا ِباْلَجَنَّ

 قدمهم
تاوان  آفرین در نهضت عاشورا بودنن. به جرأ  می تردینس زنان یکی از عناصر نقش بی

اسالن را امضا کرد؛ ساها بزرگای س پایناری و ماننگاری گفت اگر قیان امان حسین
زنان عاشورایی  از آن مرهون فناکاری زنانی است که در تاری س موی و مانننی ننارنن.

شان ثابات کردنان تکلیاج اجتمااعیس خااا ماردان  با حضور خود و نقش جاودانه
هاای  نیست؛ بلکه آنان نیز بنا بر وظیفه شارعی کاه بار دو  دارنانس بایان باه جریان

آیانس در  اه مسئله حمایت از دین و اقامه ح  به میاان میگجه کننن و هر اجتماعی تو
واقعه عاشورا اگر چه حقیقتاً تل  و جانسوز استس اماا در درون  .صمنه حضور یابنن

ها و بزرگی مقان زن است؛ تاابلویی کاه  خود تابلوی زیبایی از آزادگیس شناخت انسان
کنیگر در راه اعتالی ح  مشااهنه کارد؛ توان زنان و مردان را دوشادو  ی در آن می

ای که مردان در صمنه نبرد جنگیننن و به شاهاد  رسایننن و زناان حتای در  گونه به
آفرینای زناان در  ها را شهر به شهر باه همگاان اباال  کردنان. نقش اسار  نیز پیان آن

اه حادثه عاشوراس الگویی برای زنان مسلمان اسات تاا بارای اعاتالی کلما ا در و در ر
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احقاق ح س در اجتماع حضور فعا  داشته باشنن؛ چنانکه در دوران مبارزه با حکومت 
 منموس پهلوی و نیز در دوران دفاع مقنسس زنان با الگوگیری از حضر  زیناب

 های مهمی را رقا زدنن. و دیگر زنان عاشوراییس نقش

 حضور زنان در واقعه عاشورا
ای هستننس تاا آنجاا کاه نقاش و حضاور  ههزنان در نهضت عاشورا دارای جایگاه وی

شود. در واقاع آناان تبلاور  فعاالنه آنها در همه مراحی این نهضت به روشنی دینه می
رغا عالقاه   اا انساانی بودنان کاه علای های مقنس اسالمی  ها و آرمان راستین ارز 

 دغنغه در کنار همسر و فرزننس در آن برهه حساس تااریخی شان به زننگی بی طبیعی
تفاوتی را روا ننانستنن. آنان در تعارض دین  احساس مسئولیت کردنن و سکو  و بی

و دنیاس دین را مقنن دانستنن و برای ادای تکلیج شرعی خودس از تمان مظاهر دنیوی و 
   1عالی  خویش گذشتنن و نان خود را در تاری  جاودانه کردنن.

ای نستوه در عرصه میانان  رزمننهزنان در واقعه عاشوراس گاهی در پس خیان و زمانی 
ناپاذیری کاه اعماا   القلاب و گااهی سرساخت و انعطاف مبارزه بودنن؛ گااهی رقی 

نظیری را از خود به نمایش گذاشتنن. اگر چاه خناونان  های بی آور و شجاعت شگفت
جهاد را بر زنان واجب نکرده استس اما هر گاه کشور اسالمی ماورد هجاون دشامنان 

اساس شریعت در معرض خطر واقع شود و نیاروی ماردان بارای دفاع قرار گیرد یا 
خطر مهاجمین کافی نباشن؛ زنان باین وارد مینان شاونن؛ چنانکاه در حادثاه عاشاورا 

توانن  پای در عرصه مینان نهادنن. در واقع تاری  عاشورا بیانگر آن است که زن نیز می
و شاهینان اساالن گاان باردارد و  برای رسینن به واالترین مقان انسانیس همپای مردان

آفرینی کنن. دکتر بنت الشاطی دربااره حکمات  برای حفح دین در مینان مبارزه نقش
 نویسن: می همراهی زنان با کاروان امان حسین

های خودس مزه و لذ  پیاروزی را  ها و افشاگری با خطبه س خواهر حسینزینب
های آناان سارازیر کارد؛  کشننه در جان هایی از زهر زیاد و یزین گرفت و قطره از ابن

شان دوامای نیافات و  امیه دیری نپایین و پیروزی شادی بنی یعنی با اقناما  زینب
به شکست و نابودی امویان منتهای شان.  زمانی دراز نگذشت که نتیجه کار زینب

هر رویناد سیاسی که پس از کاربال باه وقاوع پیوسات از خاروا مختاارس انقاالب 
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دار شنن ماذهب  سقوط دولت اموی و قیان دولت عباسی و استواری و ریشه زبیرس ابن
 1بود. ها زینب شیعهس سبب همه این

 آفرینی زنان در حماسه عاشورا نقش
 مشارکت در جهاد و شهادت. 1

زنان همنو  مردان در جبهاه مباارزه باا دشامن حضاور  در نهضت امان حسین
ودنن. همکااری و همراهای زناانی چاون ب داشتنن و همراه و همن  با نهضت امان

کاربال و مباارزه  یطوعه در کوفه با مسلا بن عقییس همراهی همسران برخی از شهنا
وهب همسر عبنا در بن عمیار کلبای و  خلجس همسر مسلا بن عوسجهس ان آنان ماننن ان

رسینن به فیض شاهاد س تشاوی  رزمنانگان باه اداماه مباارزهس جهاادس شاهاد  و 
باه آناان و نیاز اعتاراض و انتقااد برخای از همساران ساپاه کوفاه باه بخشی  روحیه
امیه ماننن همسر خولیس از مصادی  حضور زناان  شان در سپاه بنی های شوهران جنایت

   2در جبهه مبارزهس جهاد و شهاد  است.
 نویسن: وهبس همسر عبنا در بن عمیر کلبی می اثیر درباره به شهاد  رسینن ان ابن

وهب نیز چوبی باه دسات  قتی عبنا در بن عمیر کلبی به مینان رفتس انروز عاشورا و
زنان موظج باه » :مانع او شن و فرمود گرفت و به مینان شتافت؛ ولی امان حسین

پس از شهاد  همسر  به بالین او رفت و صاورتش را پااک کارد و «. جهاد نیستنن
مارا هماراه تاو قارار کنا کاه  بهشت بر تو مبارک باد. از خنا درخواست مای»گفت: 
در این هنگان رستاس غالن شمر با عمود بر سر  زد تا فرقش شاکافته شان و «. دهن

 3به شهاد  رسین.
همچنین نقی است پس از شهاد  مسلا بن عوسجهس پسر  خلجس آماده جنگ شن. 

از او خواست که به سرپرستی مادر  بپردازدس ولی ماادر  او را باه جناگ  امان
خلاج پاس «. جز به یاری پسر پیامبرس از تو راضی نخواها شن»تشوی  کرد و گفت: 

از نبردی دلیرانه به شهاد  رسین. دشمن پس از شهاد س سر  را از تن جنا کارد و 
 4وسین و گریست.خلج سر را برداشتس ب به سوی مادر  پرتاب نمود. ان
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ممصو  مشترک ایوار و فناکاری زنان و مردانی است کاه  در واقع قیان امان حسین
برای همه مسلمانان و آزاد زنان جهان الگو و اسوه هستنن؛ چرا که مردانی که در قیاان 

پرورده و تربیات شانه داماان زناان  حماسه آفرینننس هار یاک دسات امان حسین
شجاعس با ایمانس فناکار و مؤمنی بودنن که چنین فرزننانی به اسالن و جامعه اساالمی 

با حکومت پهلوی و نیز در دوران دفااع  تمویی دادنن. در دوران مبارزه امان خمینی
زنان عاشوراییس همواره با تشوی   مقنس چه بسیار زنان و مادرانی که با الگوگیری از
ها  کردنن و خود در پشات جبهاه همسر و فرزننان خودس آنان را روانه مینان جهاد می

نهادنان و باا  به پشتیبانی و تنارکا  مشغو  بودنن. برخی نیز پای در مینان جناگ می
 با دشمن به جنگ پرداختنن. سدست گرفتن اسلمه رو در روی

و همراهای  شناسی حضر  زیناب العالی درباره موقعیت مقان معظا رهبری منظله
 فرماین: می و همنلی ایشان با امان حسین

تواننن بفهمنن چه بایان بکننانس او  ها نمی ترین انسان های بمرانی که قوی در آن ساعت
فهمین و امان خود را پشتیبانی کرد و او را بارای شاهین شانن تجهیاز نماود. بعان از 

هاا و آفااق عاالا  هاا و جان ها که دنیا ظلمانی شن و د  علی بن   شهاد  حسین
به جایی رسین کاه  تاریک گردینس این زن بزر  یک نوری شن و درخشین. زینب

 1جا برسنن. تواننن به آن های تاری  بشریتس یعنی پیامبران می فقط واالترین انسان
 نموووزی ب  ووو  ای بتوووعل   ووو 

 

 دوموو ع  تووما  وونای ب  وو   
 

 اهلل زر آلجووووووزم  ا ت وووووو 
 

 مرکووووت ارتوووونار ز ب  وووو   
 

  ر چه  عب  که آ ر ون   ونا  
 

  مه حزصو  بوعد  وع را ب  و      
 

و دیگار زناان حاضار در حادثاه  زنان ایران نیز با الگاوگیری از حضار  زیناب
های مختلفی از دفاع مقنس حضور داشاتنن؛ چنانکاه زناان  جانگناز کربالس در صمنه

در حالی که مسلح بودننس کار حفاظت  ذخیره سپاه خرمشهر در مسجن امان صادق
های نگهبانی دو ساعته بر عهنه داشتنن و گاهی نیز کاار  از مهما  را به صور  پست

گرفات. تمیاز  های داوطلب و مردمی توسط آناان صاور  می یان نیروتوزیع سالح م
هاا و ... نیاز  گذاریس خالی کردن بار مهما  از کامیون کردن سالح رزمننگانس خشاب
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های جناگ باود. زناان در مساجن  های تنارکاتی زناان بارای جبهاه از دیگر فعالیت
برخی دیگر از زنان نیز پرداختنن.  خرمشهر نیز به نگهبانی از مهما  می سینالشهنا

خطر و   های مهما  را از منطقه های هوایی دشمنس کامیون در شرایط حساس بمباران
 1کردنن. تیررس به ممی امن منتقی می

 بخشی آموزش صبر، مقاومت و روحیه. 2

با  ویهه حضر  زینب و به بیت امان حسین زنان عاشورایی و در رأس آنان اهی
بخشای در  لگویی جامع و کامی در صبر و اساتقامت و روحیهرفتار و عملکرد خودس ا

باه  شرایط سخت و دشوار بودنن. سین بن طااووس دربااره توصایه اماان حساین
باه او فرماود:  اماان حساین»نویسان:   خواهر  درباره صابر و حفاح آراماش می

خواهرن! آرامش خود را حفح کن و کاری مکن که دشمن زبان به طعن و مالمت ماا 
   2«.ینبگشا

ها  در شرایط سخت و دشواری که دشمن رذالت و پستی را به اوا رسانن و به خیماه
ها را آتش زدس هنگان کتک زدن زنان و کودکانس تاخت  حمله کرد و پس از غار س آن

و مشااهنه ایان  ویهه پیکار مقانس اماان حساین ها بر پیکرها و باه و تاز با اسب
س عباور کااروان اسارا از قتلگااه بیات اهیتصاویر توسط زنان و کودکانس اسار  

شهناس رنج و سختی سفر اسار س عبور از کوچه و باازار کوفاهس حضاور در مجلاس 
زیادس سفر به شان و حضور در دربار یزین با غی و زنجیرس آنچه که امینبخش زناان  ابن

ا و کودکان ستمنینه و داغنار بودس توکی و اعتماد به خنا و صبر و مقاومات زناان با
 کلواون همچاون حضار  ان بیت و دیگر زنان اهی تأسی به حضر  زینب

 بود.
های  از عزیزترین و ارجمننترین سارمایه زنان عاشورایی به رهبری حضر  زینب

های متعالی خویش گذشتنن و با صبر و استقامت در  عمر خود در راه عقینه و اننیشه
راه رسینن به هنفس از شهاد  همسرس فرزننان و برادران خود نه تنها خمی باه ابارو 
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خیمه شان از  نیاوردنن؛ بلکه در نهایت ادب و اخالا حتی برای گرفتن پیکر شهنای
خارا نشننن و احساساا  خاود را مخفای کردنان. صانا باه شایون و گریاه بلنان 

ها شرمننه شود. همین زنان هساتنن کاه  در مقابی آن کردنن تا مبادا امان حسین نمی
الگویی برای دیگر زنان مسلمان در طو  تاری  شننن تا آناان نیاز باه تأسای از زناان 

پاای در میانان مباارزه باا دشامن بنهنان و  عاشوراییس با روحیه استقامت و پایناری
آنکه خا به ابرو بیاورننس به فرماان رهبار و  دهننس بی هنگامی که فرزننی از دست می

سپارنن و دیگر فرزننان و حتی همسر خویش را راهی میانان  مقتنای خویش سر می
 1کننن. نبرد می

 پرستاری و مراقبت از کودکان. 3

بیاباانس آران کاردن کودکاانس رساینگی باه بیمااران و آوری کودکان پراکننه در  جمع
که همزمان با واقعاه عاشاورا باه تانبیر  2هاس پرستاری از امان سجاد مناوای زخمی

الهی بیمار و در خیمه بستری بودس مراقبت از جان ایشان در مقابی دشمنس حمایات از 
هایی باود کاه زناان  های دیگران به آنان و کودکانس از دیگر نقش زنان در مقابی تعنی

 هنرمننانه آن را ایفا کردنن. عاشورایی با تأسی از حضر  زینب
از کودکان و مراقبت از احاوا  آناان  درباره پرستاری حضر  زینب امان سجاد

 فرماین: می
تَ   ْْ ِِ ِع َواِفت َّْ َی صلواتها ِمْن ِقَیاٍم، اْلَفَراِئُض َو ال َب َکاَنْت ُتَؤدِّ َْ ْی ِتی َز تا ِمتَن  َستْیِر  ِإنَّ َعمَّ َْ تْوِم ِب َِ اْل

ْلُتَها َعتْن َستَبِب 
َ
َی ِمتْن ُ.ُلتوٍأل َفَست  تلِّ ََ تاِزِل َکاَنتْت ُت َْ تاِم َو ِفتی َبْضتِض اْلَم اْلُکوَفِة ِإَلی الشَّ

َهتا َکاَنتْت   َذِلَک؟ نَّ ُذ َثََلِث َلَیاٍل ِِلَ ْْ ْضِف ُم ِة اْلُجوِع َو الضَّ ی ِمْن ُ.ُلوٍأ ِلِش َّ َصلِّ
ُ
اَلْت: أ َِ ُُ َف َست ِْ ُت

ا َرِغیفتا  َواِحت َّْ ِِّ َواِحٍ  ِم ْوَم َکاُنوا َیْ َفُضوَن ِلُک َِ َضاَم َعَلی اِْلَْطَفاِل ِِلَنَّ اْل یُبَها ِمَن الطَّ َِ  ا  ِمتَن َما ُی
ْیَلةِ  ان زینب در مسیر کوفه تا شاان هماه نمازهااا واجاب و  عمه 3؛اْلُخْبِز ِفی اْلَیْوِم َو اللَّ
گازارد. از او علات را  نمود و در بعضی منااز  نشساته نمااز می مستمب را اقامه می

روز نمااز را نشساته  عج در سه شابانهضپرسینن. فرمود: به خاطر شن  گرسنگی و 
                                                           

 .521217س کن خبر: 19/07/1393س «با دستان خودن پنج شهینن را به خاک سپردن»رگزاری تسنیاس . خب1
https://www.tasnimnews.com/fa/news/521217/16/07/1393 

 .193س ا 5س ا الکامی فی التاری اثیرس  . عزالنین علی بن مممن ابن2
س  المعارف واألحوا  من اآلیا  و األخبار و األقوا عوالا العلون و . عبنا در بن نورا در بمرانی اصفهانیس 3

 .954س ا 11ا 



   15   جایگاه اجتماعی زنان در عاشورا 

 

غذایی که دشامنان کرد؛ چون مقنار  خوانا؛ زیرا طعان خود را بین اطفا  تقسیا می می
 روز بود. دادنن یک قرا نان برای هر نفر در طو  شبانه می

است کاه زناان بسایاری در شارایط  در جامعه اسالمی به تأسی از حضر  زینب
ویهه در شارایطی کاه  شاتابنن و باه دشوار جامعهس به یاری و همانلی باا یکانیگر می

شاونن و از آناان  گیردس بر باالین بیمااران حاضار می گیر جامعه را فرا می بیماری همه
کننن. روزهای مبارزه با دولت منموس پهلوی و روزهاای دفااع مقانسس  مراقبت می
های درون شاهر و چاه در   حضاور زناانی اسات کاه چاه در بیمارساتان مشمون از
هااا و بیماااران  های صاامرایی و در خااط مقاانن جبهااهس بااه امااناد زخمی بیمارسااتان

 شتافتنن.  می
آفارین در جریاان  ترین باانوان نقش س یکای از شااخ «مریا بهروزی»مرحومه دکتر 

کاه تبمار خاصای در انقالب اسالمی و یکای از اعضاای فعاا  شااخه نظاامی باود 
ضمن مبارزا  سیاسی علیه رژیاا پهلاویس بارای  1350تیراننازی داشت. او در سا  

و در جریاان  1354کارد. در ساا   ها جلسا  دینی و مذهبی خانگی برگزار می خانا
المنبر شن و تمت تعقیب ساواک قرار گرفات.  ا سیاسیس ممنوع  های مذهبی سخنرانی
امان خمینی)ره(س در مسجن قباا باه ساخنرانی دربااره  با دستور صریح 1357در سا  

حکومت اسالمی و حقوق زن پرداخت و بعن از این سخنرانیس بار دیگار دساتگیر و 
و  1357روانه زننان شن. آزادی موقت او پس از یک مااه تممای زنانانس باا بهمان 
جملاه  پیروزی انقالب اسالمی تقارن پینا کرد. او پس از توبیت جمهوری اسالمیس از

المللای باود. وی  های سرشناس ایران در مجامع بین مبلغان عقینتی ا سیاسی و چهره
عباسی باه خااک  از دنیا رفت و در کنار فرزنن شهین س مهنی حاجی 1390در سا  

 1 سپرده شن.

 های دینی پاسداری از ارزش. 4

باه هتاک ها و اعتاراض  زدنی به حفح ارز  زنان قهرمان عاشوراییس با شجاعتی موا 
های آلاوده اهتماان  حرمت خاننان نبو  و رعایت عفاف و حجااب در برابار چشاا

هایشان غار  شنه بود و باا وضاع  ها و خیمه داشتنن. اگر چه آنان اسیر بودنن و لباس
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دادنن و بار  نامطلوبی در معرض دین تماشاچیان قرار داشتننس اما فریاد اعتراض سر می
کلوون هنگان عبور اسرا از کوچه و باازار شاهر  انکه انکردنن؛ چن حفح عفاف تأکین می

بتی»کوفهس فریاد زد:  َْ ن َتُْظتروا ِإَلتی َحترِم ال
َ
ما َتسَتحیوَن ِمَن اللِه و َرُسوِلِه أ

َ
َِ الُکوفة، أ ه

َ
ای  1؛َیا أ

 «.این کنین که به خانواده پیامبر چشا دوخته مردن کوفه! از خنا و فرستاده او شرن نمی
ز در اعتراض به اینکه زنان و کنیزان یزین در ساراپرده و باه دور نی حضر  زینب

در معرض دین همگان هستننس  بیت از چشا انظار هستنن و زنان عاشورایی و اهی
 در خطبه خود در کاخ یزین فرمود:

اللِه َسباَیا َقتْ  َهَتْکتَت  َاِمن الَض ِل یا ابَن الُطلِاِء! َتْخ یُرَك حراِئَرَك َوِاماَئَك َوَسوُقَك َبْاَت َرُسوِل 
 ِِ ُِ اْلمْاِهت َیْسَتْشتِرُفُهنَّ َاْهت ُستوَرُهنَّ َوَاْبَ ْیَت ُوُ.وَهُهنَّ َتْحُ وِبِهنَّ اَِلْع اُء ِمْن َبَلت  ِالتب َبَلت  َو

ریُف، َلْیَس َمَضُهنَّ مِ  یُب َواْلَبضیُ  َوالَ نبُّ َوالشَّ ِر َِ ُح ُو.وَهُهنَّ اْل فَّ ََ َیَت ِِ َو ن ِر.تاِلِهنَّ َولتب  َوالَمْاِق
آیا این قانون عان  و انصااف اسات کاه  ای پسر آزادشنگان! 2؛َوالِمْن ُحماِتِهنَّ َحِمتب 

را  خنا دهاایس ولاای دختااران رسااو  پرده جااای زنااان و کنیاازان خااود را پشاات
صور  اسیران بنین سوی و آن سوی کشانی؟ پارده حجااب ایشاان را بانری و  به

شاهری ببرنان و افاراد  و دشمنانس ایشان را از شاهری باهشان را بگشایی  سر و روی
جاای  هاا باه بنگرنن؟ ناه ماردی بارای سرپرساتی آن ها را بیگانه و فرومایه چهره آن

  ای دارنن. کنننه ای و نه حمایت گذارده

 مدیریت . 5

س درس سرپرستی کاروان اسرا در آن شرایط دشوار و سخت توسط حضر  زنیب
آموزد. بانوی بزر  کربال باا مانیریت و  را به همگان می« انمنیریت در شرایط بمر»

کننانه عاشاورا  رهبری بازماننگان کربال در راستای اهناف نهضت و با هر اقنان خنوی
های دشامنان را نقاش بار آب نماود. ایشاان باا  از سوی دشمنس مقابله کرد و نقشاه

ا  را به نماایش  فصاحت و بالغتی ستودنیس در رویارویی با یزینس شجاعت حینری
 ا  شادمان بودس فرمود: گذاشت و به یزین که از پیروزی ظاهری

ماِء َفَاْصَبْحْا ُنستاُق َکمتا ُتستاُق  َْت یا َیزیُ  ! َحْیُث َاَخْذَت َعَلْیْا َاْقطاَر االَْرِض َو آفاَق السَّ َْ َاظ
تَ َ؟ َفَشتَمْخَت اللِه َهوانا  َوِبَك َعَلیِه َکراَمتة   ااُلساري َانَّ ِبْا َعَلب ْْ ُِ َخَطتِرَك ِع ؟ َو َانَّ ذِلتَك ِلَضَظت
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ستِة  َو  نیا َلَك ُمْسَتوَثِة  َو ااُلُموَر ُمتَّ ْیَت ال ُّ
َ
ِبَاْنِفَك َو َنَظْرَت فب ِعْطِفَك .ذالَن َمْسُرورا  حیُث َرأ

َوَ.ت :حیَن َصفالَك ُملُکْا و ُسْلطاُنْا َفَمْهَل َمْهَل َاْنِسْیَت َقتوَل اللتِه َعزِّ َِّ
هذيَن »  َواَلَيحسهنن  الَّ

ما ُنْمِلي َلُهْم َلَیْزداُدوا ِاْثمًا َوَلُهْم َعذَاٌب ُمههیٌن  ما ُنْملي َلُهم َخْیٌر اَلْنُفِسِهم ِانِّ ای  1؛«َكَفُروا َانَّ
ای و ماا را  پنناری که اینك فضای آسمان و زماین را بار ماا تناگ کارده یزین! آیا می

ایس ما نزد خانا خاوار و زباون  ر سوق داده و کشاننههماننن اسیران به هر شهر و دیا
خاطر مقامات  ا  بر ما به گی هستیا و تو در پیشگاه خنا گرامی و عزیز هستی و چیر
ای و با غارور و نخاو  باه  در پیش خناست؟ و به همین جهت باد به دما  انناخته

ت و کارهاا باه بینی دنیا بر وف  مراد و کان توسا نگری و از اینکه می اطراف خود می
راه و ملك و پادشاهی بر تو صااف و هماوار شانه اساتس مسارور  دلخواه تو رو به

ای کاه خانای عزوجای  تار! مگار فراماو  کارده تر و آران وشادمانی؟! اننکی آهسته
اننس تصور کننان اینکاه باه ایشاان مهلات   فرماین: و البته نباین کسانی که کافر شنه می
دهایا تاا بار گنااه [خاود    ؛ ما فقط به ایشان مهلات مایدهیا براا آنان نیکوست  می

 «.آور خواهنن داشت  گاه  عذابی خفت بیفزاینن و [آن

تواننن با بیان و قلا  می مادران شهنا و همسران شهین ما به تأسی از حضر  زینب
در برابر رژیا طاغو  و مباارزا  را خودس تاری  مقاومت مردان و زنان این سرزمین 

برای نسای اماروزی تبیاین و ایان میارا   ها در هشت سا  دفاع مقنس آنشجاعانه 
 بزر  ایوار و شهاد  را به جوانان منتقی کننن.

 کربال شهری اسا ای دلی شوهر زر  ب  و  اسوا   
 

 

 ا تبووزر  اب حنوو ع و ارتوونار  ب  وو  اسووا   
 

 نووزز ب  وو  بووز حنوو ع حووا واووته در ا ووعا  دل 
 

 

 نگزر  ب  و  اسوا  الحن عی نقش و  دل که شن ب ا 
 

 گیری نتیجه
و همانلی و همراهای آناان باا نهضات  حضور مسئوالنه زنان در قیان امان حسین

توانن بارای رساینن باه واالتارین مقاان انساانیس  حسینیس گویای آن است که زن می
پای مردان و شهینان اسالن گان بردارد و برای تجنیان حیاا  اساالنس مجاهانتی  ها
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داشته باشن. این زنان کاه هماننان دیگار زناان دارای عاطفاه و گیر  ثمربخش و چشا
دغنغاه و بانون اضاطرابس باا تشاوی   رغا عالقه به زننگی بی احساس بودننس علی

پاای آناان در  س خود نیز همراه و هاخنا همسر و فرزننان برای یاری فرزنن رسو 
اس دیان را مقانن مسیر اعتالی ح  و جامعه اسالمی کوشیننن تا در تعارض دین و دنی

بنارنن و در پی ادای تکلیج شرعی خویش با گذشاتن از خاود و تماایال  نفساانی 
 حال س نان خویش را در تاری  جاودانه کننن. 
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