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نشریه دخترانه دانشگاه پیام نور مشهد

)دفتر تحکیم وحدت(
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بعد از ظهــور اســام  و  معرفی هویــت واقعی  زنــان آنها جایــگاه خــود را در خانــواده و جامعه 
 شناختند و بواسطه این شناخت نقش افرینی های سیاســی  و اجتماعی  نقش افرینی کردند.
یکی از موثرترین حضور زنان در  هزار و چهارصد سال پیش در سرزمین کربا بود  که با درخشش 
انها در ایــن قیام تا روایت بر تــارک تاریخ  تا ابدیــت، باقی خواهد ماند. شــرکت کنندگان کاروان 
امام حسین فقط یک عده ســرباز نظامی نبودند، بلکه کاروانی بودند عاشق ، متشکل از مردان 
 و زنان ،پیر و جوان ، کودک و نوجوان که روایت جان فشــانی هایشــان در دفتر تاریخ ثبت گردید.
شــهید مطهری میفرماینــد: تاریخ کربا یــک حادثه مذکــر و مونث اســت  حادثــه ای که مرد 
 در ان نقــش دارد  و زن در ان نقــش دارد  ولــی مــرد در مــدار خــودش و زن در مــدار خودش!
میدانیم که حرکت کاروان امام حســین از مکه به ســوی کوفه  با هدف جنگ با بنــی امیه نبود، 
بلکه  برای تغییــر  در بدعــت  ها و نهــی از منکــر  و اصاح کار امت و روشــن ســاختن حقیقت  
 بود ؛این ســفر به ســبب دعوت و نامه هایی بــود که بــزرگان کوفه  بــرای امام فرســتاده بودند.
رهســبار شــدن زنان با کاروان امام حســین از جهات مختلف قابل بررســی اســت، که اگر این 
اتفاق نمــی افتــاد و زنــان در خانه محبوس مــی مانــدن  موجب میشــد ، بعد از شــهادت امام 
 و دیگر مردان ســپاه ،بعــد از چند وقت عــزادرای این  واقعه مهم به فراموشــی ســپرده شــود!
 اما نقش افرینی زنــان به رهبری حضــرت زینــب )س( در بخش های مختلف باعــث زنده نگه 
داشــتن و درس بزرگ عاشورا شد.  از جمله حماســه ســازی زنان که بطور غیر مستقیم نماینگر 
حضور انان بود مردانی بودند که در رکاب امام حسین )ع( در مقابل  کفر جنگیدند هرکدام از انها 
تربیت شــده یک زن با ایمان ، فداکار و شجاع بودند که نتیجه ان توفیق ســرباز امام حسین بود 
 بهرمندی جامعه از انســان های بزرگ تاریخ، در درجه اول نیازمند وجود زنان انسان ساز است.
 نقش دیگر زنــان در قیــام عاشــورا ،تشــویق و ترغیــب رزمندگان بــه مبــارزه علیه ظلــم بود.
وجــود زنانی که تســلیم محض خــدا بودنــد  و در عین دانســتن نتیجــه ظاهر جنــگ،  مردان 
 را بــرای ایســتادگی و مبــارزه ترغیــب میکردنــد از نقــش هــای اثــر گــذار زنــان بــود.
آرام کــردن کــودکان و آرامش بــه آنها  در حالــی  خودشــان داغدار شــهادت مــردان بودند، از 
مســئولیت هــای ســخت و ســنگین زنــان بود.تعــدادی از زنــان بــا حضــور مســتقیم 
در میــدان نبــرد بــرای حمایــت از امــام هجوم بــه ســمت دشــمن بردنــد و تعــدادی از انان 
 را بــه درک واصل کردنــد که البته بــه جهت امــر امام  اطاعــت از ایشــان به خیمه  بازگشــتند.
 ماموریــت خطیــر زنــان کــه بعــد از قیــام عاشوراســت در حالــی کــه در شــرایط و روحــی و 
جســمی ســختی بودند اما برای ادامــه دادن  راه ابا عبــدا...  با اندیشــه و کام خــود حقانیت 
 و مظلومیــت  امام حســین مــی بایســت  شــعائر عاشــورا را زنده نگــه دارنــد و مبلغ باشــند .
 چهارمین شماره از نشریه دخترانه صبا ، به منظور تبیین هرچه بیشتر نقش زنان در نهضت عاشورا، 
در این شماره  به بررسی و تحقیق  در ال به الي صفحات تاریخ کربا می پردازیم تا شاید بتوانیم  عزت 

و سربلندي زنان نهضت عاشورا را دریابیم و پوینده راه پر افتخار آنان باشیم.

چهارمین شماره نشریه دخترانه صبا
صاحب امتیاز: 

انجمن اسامی پیام نور
مشهد)دفتر تحکیم وحدت(

مدیر مسئول و سردبیر:
مهدیه روحانی فر

هیئت تحریریه: 
ساره بیات، سمیرا حسینی، انیس عرب 
زاده، مهدیه روحانی فر،فاطمه متقیان، 

الهه لشکری.

ویراستار: 
ریحانه زراعتکار

طراح: 
ساره بیات

بــرای دریافــت شــماره های گذشــته  
نشــریه صبا و اعام همــکاری  و انتقال 
پیشــنهادات به صفحه نشــریه صبا در 
اینســتاگرام و کانــال تلگــرام مراجعــه 

فرمایید.
@saba_ispnum 

بسمه تعالی

عامــل پیــروزی خــون بــر شمشــیر در روز 
عاشــورا،حضرت زینب )س( بــود؛و اال خون در 
کربال تمام شــد.آن چیــزی که موجب شــد این 
شکســت نظامی ظاهری تبدیل بــه یک پیروزی 
قطعی دائمی شود نقش حضرت  زینب بود. این 
حادثه نشان داد که زن در حاشیه ی تاریخ نیست، 

زن در متن حوادث مهم تاریخی قرار دارد.
۱۳۸۹/۲/۱

سخن سردبیر
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ســاره بیات،دانشــجوی روزنامــه نــگاری|   از 
مــادری همچون فاطمــه زهــرا )س( و پدری 
چــون حضــرت امیرالمومنیــن علــی )ع( 
دختــری متولــد شــد، کــه او را عقیلــه بنی 
هاشــم لقب نهادند که در فصاحت، باغت، 
زهد، عبادت، فضیلت، شــجاعت و ســخاوت 
شــبیه ترین مردم بــه پدر خــود علــیـ  علیه 
الســامـ  و مــادر خــود فاطمــهـ  ســام الله 
علیهاـ  بــود. آن حضرت پنج ســال از زندگی 
خود را در ســایه مهــر  و عطوفــت پیامبر اکرم 
ســپری کــرد و این همنشــینی فرصتــی بود 
تــا درس معرفت و حدیــث صبر و اســتقامت 
را در محضــر ایشــان بیامــوزد و کام و کردار 
رســول خدا در او متجلی شــود. چون پیامبر 
)ص( به سختی مسیر  پیش روی زینب واقف 
بود، خوب می دانســت تحمــل ناگواری های 
تلخ مســیر زندگی او نیــاز به داشــتن روحی 
 بزرگ و قلبی ماالمال از عشــق بــه خدا دارد.
مدت زندگی ایشــان با مــادرش حضرت زهرا 
ـ ســام اللــه علیهاـ  هــم حدود پنج یا شــش 
ســال بود. زینب در این دوران کوتــاه زندگی 
با مــادر از او آموخت، او به خوبــی خطبه ها و 
ســخنرانی های شــجاعانه مادر که در دفاع از 

حقوق اهل بیت و فدک بود را به یاد داشت. 
مــادر بــرای زینــب الگویــی بــرای افشــای 
شــجاعانه ظلم ســتمگران و دفــاع از والیت و 
اسام شد. زینب به سال های تشکیل زندگی 
مشــترک نزدیک می شــد که بــا »عبدالله بن 
جعفر« پســر عموی بزرگوارش ازدواج نمود؛ 
در قــرارداد ازدواجــش شــرط همراهــی بــا 

برادرش حســین را قید می کند تــا از وظیفه 
مهم خود بازنماند. بعــد از ازدواج تا زمانی که 
حضــرت علــی )ع( پــدر بزرگــوار ایشــان در 
مدینه بودند در این شــهر زندگــی می کردند 
اما پــس از انتقال پایتخت حکومت اســامی 
 به کوفه ایشــان بــه همراه پــدر راهــی کوفه 

شدند.
در زمان شهادت امیرالمومنین حضرت زینب 
۳۵ سال سن داشــتند و پس از شهادت پدر، 
ایشــان ده ســال با بــرادر گرانقدر خــود امام 
حســن )ع( زیســت کردند و پس از شــهادت 
امام حســن )ع( ایشــان ده ســال از پرحادثه 
تریــن و ناگوارتریــن دوران زندگی خــود را در 
کنار برادر خود امام حسین )ع( سپری نمود. 
آنچه نام زینب را در تاریخ ماندگار کرد عاوه بر 
ویژگی هایی چــون عّفت، صبــر، عقیله بنی 
مه و شریکةالحســین  هاشــم، عالمه غیرمعلَّ
بــودن، نقــش سرنوشت ســاز وی در نهضت 
کربا و حفظ این قیام عظیم بود. در پی حادثه 
کربا، حضرت زینب)ع( مسئولیت سنگینی 
را عهده دار گردید. امام حسین)ع( پدیدآورنده 
نهضت بود، ولی ادامه دهنــدٔه آن خواهرش 
حضرت زینب)ع( بود. این بانو پس از شهادت 
امام حســین)ع( و یاران ایشــان در کربا، در 
کوفه و شام، رســالت خویش را به خوبی انجام 
داد و بــا اســتفاده از فرصت هــا، ضربه هــای 
کاری بر دشمن وارد ســاخت. حضرت زینب 
با خطبه آتشــین خود و قدرت سخنوری خود 
توانســت تبلیغات دروغین بنی امّیه را خنثی 

نماید. 

خاطــر  بــه  را  کوفــه  مــردم  ایشــان 
پیمان شکنی شــان، از خــواب غفلــت بیدار 
نمود، هیاهوی تبلیغات دروغین یزید در میان 
مردم شام را برما ساخت و زمینه انقاب را در 
کوفه و شــام فراهم کرد. به گونه ای که یزید با 
دســتپاچگی از کار خود اظهار ندامت نمود و 
اهل بیت پیامبر)ع( را با قافله ساالر آن، حضرت 
زینب)ع(، با احترام فراوان به مدینه بازگرداند. 
حضــرت زینــب اســوه صبــر و اســتقامت 
و ســخنوری بود کــه خطابــه اش در مجلس 
یزید بی نظیــر بود، عالمه ای که امام ســجادـ  
علیه الســامـ  در تأیید مقام علمی او فرمود: 
»الحمداهّٰلل تــو دانشــمند و عالمــه ای بدون 
معلم و بانــوی خردمنــدی بدون اســتاد می 
باشی« این سخن امام ســجادـ  علیه السامـ  
نشان دهنده علم لدنی آن حضرت می باشد. 
بانــوی بزرگواری که پس از شــهادت دو پســر 
خــود در روز عاشــورا از خیمه بیــرون نیامد تا 
مبادا حضرت امام حســین )ع( بابت داغدار 
شــدن زینب از داغ فرزند خجالت زده شــود. 
حضــرت زینب الگویــی برای زنان مســلمان 
عالم اســت که مجموع خصایص نیکوی این 
بانــوی بزرگــوار در جریان حادثــه کربا نمود 
پیدا می کنــد و چیزی جــز ایمــان عمیق به 
خداوند در وجود ایشــان نمی توانست تحمل 
چنیــن مصائــب عظیمــی را در راه دفــاع از 
دین خــدا امکان پذیر نماید و او را اســوه صبر 
 و اســتقامت در میــان زنــان انبیــا و اولیــا در 

تاریخ نماید.

بانوی فراتر از تاریخ 
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ســمیرا حسینی،دانشــجوی جغرافیــا|    
حضور زن در جامعه، همیشه محل بحث 
بوده و در طــی تاریخ همیشــه افــراط و 
تفریــط در مورد آن صورت گرفته اســت. 
چه زمانی که در قرون وسطی در اروپا زن 
حق حضور در مکانــی که حتی حیوانات 
رفت و آمد می کردند نداشت و بعد از آن که 
حق برابری با مرد و رأی دادن در انتخابات 
را نداشت و چه زمانی که جنبش فمینیسم 
و برابــری زن و مرد بــه راه افتــاد و به نظر 
می آمد که حــاال زنان آزادانــه می توانند 
در اجتماع حضــور بیابنــد، در واقع این 
زن بــود کــه آســیب می دید، بــا حضور 
در اجتمــاع نقــش زن در بقیــٔه ُبعدهای 
آن کم رنــگ شــد و باعــث آســیب های 
 فراوان بــه جســم، روح و روان زن گردید. 
در ایــران نیز تا ســال های قبــل زن فقط 
حق حضــور در مکان هایی را داشــت که 
به اصطــاح ماهیت زنانه دارند و بســیار 
محدود بــود. پــس از پیــروزی انقاب و 
حضــور زنــان در جامعــه و نقش آفرینی 
انقــاب  پیــروزی  در  آنهــا  پررنــگ 
اســامی، امــام خمینــی)ره( و ســپس 
مقام معظم رهبــری بــه شــکل مــداوم 

خواســتار حضور و نقش آفرینــی زنان در 
سطح جامعه شــدند. به شــکلی که امام 
خمینی زن را الهام بخــش حضور مرد در 
جامعه می دانستند و رهبر انقاب حضور 
زنــان را در جامعــه پررنگ تــر و حیاتی تر 
از مــردان می خوانند. البتــه این حضور 
شــرایطی دارد که گاهی خــود بانوان آن 
 را نمی شناســند و لوازم آن را نمی دانند. 
حــال آنکــه در اســام، در روزگاری کــه 
قوی تریــن وســیله ی ارتباطی نوشــتن 
نامه و فرســتادن آن از طریــق پیک بود، 
بانویی به تمام معنا مصیبت زده می تواند 
پیامش را به تمام جهان اســام آن زمان 
برساند. بانوی بزرگوار و عفیفی که مانند 
گل در خانواده عصمــت و طهارت و نور، 
پرورش پیدا کرده اســت، به ناگاه پس از 
شــهادت حجت خدا تبدیل به قهرمانی 
می شــود که از جان اماِم خود، فرزندان و 
زنان باقی مانده از کاروان قیام محافظت 
می کند، از بیماران و کودکان ســتم دیده 
و زنان بی پناه با دســت خالی پرســتاری 
می کند، در همــان احوال بــه مثابه یک 
عالم کامل سخنرانی کرده و تحلیل ارائه 
می دهد، با دلیل ومنطق تفسیر می کند، 

با صدایی که حاضران و شنوندگان قسم 
یاد کرده انــد صدای پدرش علــی )علیه 
السام( بوده است نطق می کند و لرزه به 
اندام کافران به ظاهر مسلمانان می اندازد 
و اسامی را که زیر خروارها نیرنگ و دروغ 
دفن شــده جانی دوباره می بخشد. این 
همــه را در حالی انجــام می دهــد که نه 
پرده ی حیــا و عفت را دریده، نــه از خود 
بیخود شده، نه مهربانی و عطوفت مادرانه 
و زنانه را به کناری نهاده، نه ضعف نشــان 
داده و نه شــرعیاتش را فراموش می کند، 
عمه ی سادات شب عاشــورا نماز شبش 
را نشســته می خوانــد. ایــن مهربانو، نه 
تنها الگوی زن شیعه است بلکه می تواند 
الگوی تمــام زنان جهان باشــد. در واقع 
حضرت زینب )سام الله علیها( بهترین 
الگــوی حضــور اجتماعــی، سیاســی و 
فرهنگــی زنان در جامعه هســتند. حتما 
این حضور در جامعه ای که خود مسلمان 
و شــیعه مذهب اســت به مراتب راحت تر 
از حضور در جامعه ای بیگانه مانند شــام 
و کوفــه خواهد بــود. حضور ایــن بانوی 
عظیم الشأن در واقعه ی عاشورا و حوادث 
پس از آن مبین این مســئله است که زن 
مســلمان بایــد زمانی که الزم اســت در 
جامعه حضور یابد در حالیکه نه احتیاج به 
کنار گذاشتن اعتقادات، حجاب و عفاف 
دارد و نه قرار اســت که هویت زنانه اش را 
انکار کند. در جامعه ایران که بارها و بارها 
رهبر معظم انقاب زنان کشور را به حضور 
و نقش آفرینــی در عرصه هــای مختلــف 
اجتماعی، سیاســی و... دعوت نموده، 
نیاز اســت که زن مســلمان ایرانــی وارد 
این عرصه ها شده، گره از مشکات زنان 
کشور گشــوده و مســیر را برای نسل بعد 
آماده ســازد. سال هاست پست های مهم 
زنان در دست مردان و زنانی که نتوانسته 
یا نخواسته اند کاری مطابق با شخصیت 
زن انجــام دهند بوده، الزم اســت پس از 
چهل ســال زنــان جــوان و تحصیلکرده 
کشــور وارد عرصه های مختلف شده و با 
توجه به تجارب گذشتگان، امید به آینده، 
انگیــزه و نیروی جوانی ســکان های این 

کشور را به دست بگیرند.

زنان کربال ، الگوی مشارکت اجتماعی 
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مهدیه روحانی فر، دانشجوی روانشناسی| 
امیرعباس،صبــا  ی  گریــه  صــدای 
طــوری  اتــاق!  ســمِت  میکشــاند  را 
در بغل مــی فشــاردش و قربــان صدقه 
مــی رود کــه هــر کــه ندانــد انــگاری 
 امیرعباس یــک هفته ســت خوابیده...
چانــدن  بــا  را  اش  دلتنگــی 
کند،داخــل  مــی  امیرعباس،ســبک 
آشــپزخانه می رود چای را دم می گذارد 
و دوتــا غنچــه گل محمدی مــی اندازد 
 داخل قوری فقط به عشــق آقای خونه!
امیرعباس را تو هال رها میکند و می رود 
ســراغ یادداشــتی که می بایســت برای 

سایت آماده میشد!
صدای زنگ موبایل تمرکز صبا را بهم می 
ریزد جواب میدهد،با آقــای خونه قرار و 
مدار رفتن بــه هیئت را میگذارد،چشــم 
میچرخاند کاغذ یادداشــت مچاله و پاره 
شده دست امیرعباس چهره اش را درهم 
میکند،امیرعبــاس بینــی اش را چروک 
میکند و با لبخندی ظاهری از اخم مادر 
دلجویــی میکند.مادر دلــش غنج میزند 
 برای دو دندان کوچولوی خرگوش اش!
زهراســادات را صدا میکند:مامان پاشو 

 به خودت بــرس میخوایم بریــم هیئت!
چندتــا تیکــه اســباب بــازی و مقداری 
خوراکی می چپاند تــوی کیف تا کمی از 

دوز شیطنت امیرعباس بکاهد.
زهراسادات با وسواس خاصی جلوی آینه 
چادر عربی اش را تنظیم میکند، صدای 
مامــان  را که میشــنود همه ی تاشــش 

میریزد به هم!
_کمی سریعتر بابا جلوی در منتظره!

مخصــوص  پــک  هیئــت  ورودی 
کودکان)کاغــذ رنگــی و مــداد و...(
خیــال صبــا را راحــت تــر میکند.خانم 
هــا بــه جایــگاه مخصــوص راهنمایــی 
مــی شــوند،فضایی کوچک،هــوای دم 
کــرده و نبــودن تهویه مناســب،حواس 
 و آرامــش صبــا را میریــزد بــه هــم!
مراســم شــروع میشــود،همهمه زیــاد 
نمیرســد،کم  صــدا  بــه  ســت،صدا 
کــم غــر زدنهــای زهراســادات هــم 
شــروع میشــود:_بهتر نبــود میرفتیــم 
 روضــه ی خونــه ی خانــم موســوی!
ســخنران اونجا هــم جذاب تــر صحبت 
میکنــه هــم حرفاش تکــراری نیســت ، 
وظیفه ی امــروز ما رو بــه خوبی صحبت 

میکنــه و ،فضــای صمیمی تــری داره و 
صحبت های ســخنران و بعضــی مداح 
هــا بــرام قابــل درک نیســت ، دائمــا از 
یــک نــگاه بــه عاشــورا نــگاه میکنــن،  
یادمــه خودتــون گفتین که زنــان چقدر 
توی عاشــورا نقــش داشــتن چقــدر با 
احساس و عشــق شــون موثر بودن! اما 
 خیلی کــم از این نگاه صحبــت میکنن.
را  دختــر  لــپ  گوشــه  صبــا  مامــان 
لبخنــدی  بــا  میگیــرد  نیشــگون 
! میکنــد  تاییــد  رو   حرفــش 
امــا ذهنــش حرفهــای دختــرک را گره 
 میزنــد بــه دغدغــه هــای خــودش!
 نقــش زنــان؟! روایــت هــای زنانــه؟!
ما کجــای این دســتگاه عــزاداری قرار 
داریم،نقــش و وظیفه ی مــا بعنوان یک 
 زن و مهمتــر بعنوان یک مادر چیســت؟
چه قدمی می توانیم برداریــم برای رفع 
این معضات؟چقدر کار داریم...اصاح 
مباحــث تبلیغــی و مبنایی،مخاطــب 
شناسی، نقش ســازمان تبلیغات،چقدر 
جــای روایــت هــای مهــم  و کــم تکرار 
 زنانــه در ایــن حــوزه خالــی ســت...

قدمی باید...

داستان صبا، این قسمت:

روایت های زنانه
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فاطمه متقیان، دانشجوی علوم تربیتی|  آفتاب در حجاب عنوان زیبایی 
است که سید مهدی شــجاعی برای کتاب خود شــرحی داستان 
وار و جانســوز از حیات زینب کبراســت برگزیده است کتاب از ۱۸ 
قسمت تشکیل شده و هر قســمت با توجه به گفته نویسنده پرتو 
نام گرفته اســت نویســنده در این نوشــتار تبحر خود در داستان 
نویسی را با چاشنی وقایع تاریخی و مســتند در آمیخته، تا نتیجه 
آن واگویه های زیبا و روان از رنجهــا و مصیبت های حضرت زینب 
کبرا باشــد ،این کتاب ثروتمند به وقایع از زندگــی این بانوی بزرگ 
می پردازد، کــه در ارتبــاط با امام حســین علیــه الســالم و واقعه 
کربــال و تمامی کســانی کــه در کالم کربــال بودند می باشــد. متن 
بی نظیــر و توصیفات عاشــقانه عارفانــه و غم انگیز و دلنشــین با 
بهره گیری از روایت و مقتــل ها از زوایای مختلــف زندگانی عقیله 
بنی هاشــم حضرت زینب کبــری را از ویژگی هــای منحصر به فرد 
این اثر میباشــد. متن کتاب عــالوه بر اینکه احساســات خواننده 
را برمی انگیــزد او را وادار بــه تفکر نیز مــی کند. شــاید بتوان این 
 اثــر را یــک بیوگرافی نــگاری نامیــد اما نه یــک بیوگرافی ســاده!
بلکــه بیوگرافی که تو را از همــان ابتدا با عقیله بنی هاشــم از تولد 
گرفته تــا وقایعی کــه در زمــان کودکی حضــرت اتفاق مــی افتد و 
بعد از آن واقعــه کربال همــراه می ســازد و گویــی در لحظه لحظه 
 زندگــی حضرت زینــب داریــد و تمام حــوادث را حــس می کنیم .
همپای حضرت زینب اشــک میریــزی و با او همــدردی می کنی، 
داســتان از ایــن کابوس که گــواه رحلت پیامبر اســت و شــهادت 
مادر و پــدر آغاز می شــود و در انتهای کتــاب باز بــه همین خواب 
پریشــان می رســیم" تعبیــر شــد... خــواب کودکــی هــای مــن 

 پیامبــر ! اکنون با یــک دنیا مصیبــت و غربــت تنها مانــده ام..."
و ایــن خــود از دیگــر ظرافــت هــای ایــن داســتان می باشــد که 
 نشــان دهنــده تبحر نویســنده در داســتان پــردازی می باشــد.
در بخشــی از کتاب میخوانید: »معجر و مقنعه و عبا و دشداشــه 
و لباس  کامل در زیر آفتاب ســوزانده نینوا حتی خون رگهای تو را 
تبخیر کــرده تو اگر با همیــن حجاب در عرصه نینوا می نشســتی 
عطش تمام وجودت را به آتش می کشید چه رسد به اینکه در کربال 
هیچ کس به اندازه تو راه نرفته اســت ندویده اســت و هروله نکرده 
اســت مگرالبته  خود حســین. تو اکنون بــا این حــال وروز فریاد 
العطش بچه ها را بشــنوی وتاب بیاوری باید تشــنگی را درتار وپود 
جوانان بنی هاشم ببینی و به تسالیشــان برخیزی باید زبانه های 
عطش را در چشــمهای کودکان نظاره کنی و زبان بــه کام بگیری و 
دم برنیاوری .باید تصویر کوثر را در نگاهت بخشــکانی تا بچه ها با 
دیدن چشــمهای توبه یاد آب نیافتندباید آوند های خشکیده این 
همه نهال را به اشک چشم آبیاری کنی تا تصویر پژمردگی در خیال 
دشمن بخشــکد وگل های باغ رسول الله را شــاداب تر از همیشه 
ببینند اما از همه اینها مهمترودر عین حال ســخت تر وشکننده 
ترکار دیگری اســت وآن اینکه نگذاری آتش عطش بچه ها از خیمه 
ها سرایت کند وتوجه ابوالفضل  را برانگیزد نگذاری طنین تشنگی 
بچه ها به گوش عباس برسد چرا که توعباس را می شناسی وازتردی 
و نازکی دلش با خبری .می دانی تمام صالبت واستواری ودلیری او 
در مقابل دشمن است.ومی دانی دلش در پیش دوست تاب کمترین 

لرزش را ندارد.«

معرفی کتاب »آفتاب در حجاب« 
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زینب دختر علی بن ابی طالب )ع (برخاست و فرمود 

1
حمد خــدای پــروردگار جهانیان را سزاســت...که 
فرمود :پایان کار آنان که بد کردند این است که آیات 
خــدا را تکذیب کرده و بــدان ها اســتهزا کنند) روم 
10(. ای یزید، آیا گمان برده ای حال که جای جای 
زمیــن و آفاق آســمان را بر مــا گرفتی و بســتی و ما 
جوانان کنیزان رانده شدیم،مایه خواری ما و موجب 
کرامت توست!!...لختی آرام گیر، مگر سخن خدای را فراموش کرده ای 
که فرمود :گمان مبرند آنان که کافر شدند و ما آنان را مهلت دادیم ،)این 
مهلت(برای آنان خیر است، ما همانا مهلت دادیم آنان را که بر گناه خود 
کننــده  خــوار  عــذاب  آنــان  بــرای  و   بیفزاینــد 

خواهد بود.)آل عمران :178 (.

آیا این عدل اســت ای فرزند آزاد شــده هــا که زنان 

2
کنیزان تو در پس پرده باشــند و دختران رسول الله 
اسیر؟!پرده هایشــان را دریدی،و چهره هایشان را 
آشــکار کردی، آنان را چنان دشــمنان از شهری به 
شهری کوچانیده، و مردم دور و نزدیک و پست و فرو 
مایه و شریف چهره هایشــان را نگریستند، در حالی 
که از مردان آنان حامی و ســر پرســتی همراهشان 

نبود.

ای یزید دست مریزاد، در حالی که با تازیانه و عصایت 

3
بر دندان های پیشین ابی عبدالله)ع ( بزنی.ای یزید 
زود اگه به نیاکان خود بپیوندی و در آن روز آرزو می 
کردی که ای کاش شل بودی و الل نمی گفتی آنچه 
را که گفتی و نمی کــردی آنچه را که کردی. خداوند 
حق ما را ، و از آنکه به من ســتم کرد انتقام ستان ، و 
غضب خود را بر انکه خون های ما را ریخته و حامیان 

ما را کشته ، فرو فرست.

ای یزید ! بــه خدا ســوگند جز پوســت خود را 

4
ندریدی و جز گوشــت را نبریــدی، بی تردید بر 
رسول الله )ص( وارد می شوی در حالی که خون 
ذریه اش را ریختی و پرده حرمت فرزندانشان  را 
دریدی و این جایی اســت که خــدا پراکندگی 
هایشــان را جمع و پریشانی هایشــان را دفع و 
حقوق آنان را بگیــرد "آنان را کــه در راه خدا به 
شــهادت رســیدند مرده مبندار ، بــل زندگانی هســتند که نزد 

پروردگارشان مرزوق اند"

ای یزید ! زودا بداند آن کس که فریبت داد و توا 

5
بر گرده مسلمانان سوار کرد، چه بد جانشینی 
بر گزیده ... گر چه با های زیاد از تو بر من فرود 
آمد ، ولی هماره قدر تو را نا چیز دانســته و نکو 
هشت را بزرگ می شمارم ...جسد های پاک و پا 
کیزه با یورش گــرگ های درنده روبروســت ، و 
آثارشــان را کفتارهامحو مــی کنــد ، و اگر مارا 
 غنیمــت گرفتــی ، زودا دریابــی غنیمــت نــه کــه غرامــت 

بوده است.

ای یزید !سوگند به خدای که هرگز نمی توانی 

6
یاد و نام مارا محو و وحی ما را بمیرانی !آیا جز این 
است که رای تو باطل و سست است ، و روزگارت 
محدود و اندک ، و جمعیت تو پراکنده گردد ؛ آن 

روز که ندارسد:اال لعنت الله علی الظالمین . 
پس حمــد مخصوص خداســت که بــرای اول 
ما ســعادت و مغفرت ، و برای آخر ما شهادت و 
رحمت مقرر فرموده و موجبات فزونی آن را فراهم آورد، و خافت 

را بر ما نیکو گرداند.

چند قسمت از خطبه 
حضرت زینب در شام
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مهدیه روحانی فر، دانشجوی روانشناسی| از 
زمان پیامبر،زنان نقش موثری در اعتای 
فرهنــگ اســامی در درون خانــواده و 
جامعه داشــتند و از فعالیت های علمی 
آنــان در زمینــه هــای مختلــف قرانی  و 
نقــش تربیتــی و در نتیجــه  پیشــرفت 
 تمدن اســامی نمــی توان غافل شــد.
زنــان بــا ســاح تربیــت و پــرورش ، 
مســیر جامعــه را هدایــت میکردنــد و 
 در ترویــج دیــن طاییــه دار بودنــد.
نمونــه آن مــادران بزرگــواری بودنــد 
روز  در  فرزندانشــان   و  خــود  کــه 
عاشــورا در حمایــت از امــام حســین 
در میــدان نبــرد  حماســه افریدنــد،  
 مــادری همچــون حضــرت ام البیــن.
اما تربیت فرزندان با ســیره عاشــورایی، 
فقــط در ســالهای گذشــته محبــوس 
زمانــی  هــر  در  ،بلکــه  شــود  نمــی 
انســان هایــی بــا ایــن تفکــر و گرایش 
، راه عاشــورا را ادامــه خواهنــد داد 
 و این مســیر تا به ابــد ادامه دار اســت .
به این ترتیب نقش مادر در تربیت بســیار 
حائــز اهمیــت اســت ،بدیــن جهت که 
کــودک بهترین ســالهای شــکل گیری 
شــخصیت اش را در محیــط عاطفــی با 
مــادر میگذرانــد و زمــان فــوق العــاده 
ای برای کســب صفــات  و ســایر ویژگی 
 های روحــی و عاطفــی  از مادر اســت.
مــادران معمــوال بــه خاطــر جایــگاه 

و عواطــف خالصانــه خــود پناهــگاه 
هســتند  فرزنــدان  بــرای  مطمئنــی  
و اغلب کــودک بعــد از حــس ناامنی به 
 دنبال اغوش پر از آرامش مادر هســتند. 
انچــه قابل توجــه اســت ایــن موضوع 
میباشد  ،  عوامل تربیتی بیشتر از اینکه 
یک رویکرد کمی باشد ، رویکردی کیفی 
است  بدین معنا که ارتباطی با سن ندارد 
و فرزندان به ویژه در ســنین خردسالی  ، 
زمینه مناســب تری  برای القا و یادگیری 
مضامیــن تربیتــی صحیــح هســتند  ، 
مــادران نقطه ی عطف بســیار پررنگ در 
 ایفای ســرفصل های تربیتی هســتند.
 البتــه که خانــواده به مثابه یــک جامعه 
کوچک عمل میکنــد  و هریک از اعضای 
خانــواده ، بــه نوعــی بــر افــراد دیگــر 
خانــواده اثــر میگــذارد در ایــن محیط 
اجتماعی کوچک اســت که شــخصیت 
ها و ارزش هــای اخاقــی  و باورها و... 
در فرد نقش مــی بندد، تربیــت صحیح 
 از مهمترین و ضرورتــی ترین نیاز جامعه 

انسانی است.
ضمن اینکه از مهمترین حقوق  فرزندان 
بــر والدین به ویــژه مادران اســت به این 
علــت کــه رفــع موانــع و زمینه ســازی 
مقتضیــات و پــرورش اســتعدادهای 
مــادی و معنــوی  در راســتای نزدیــک 
شــدن به کمال خلقت ، موضوع  تربیت 
اســت. وراثت  و محیــط از جملــه موارد 

 اثرگــذار در امــر خطیر تربیت هســتند .
معموال بــرای انس با هر چیــزی ،معموال 
ابتدا بــه کودک اطاعــات و دانش مورد 
نیــاز را منتقــل مــی کنیــم و ســپس در 
خواســت انجام کار را داریــم  و بعد از آن 
عاقــه و نگرش کــودک بــه ان موضوع 
مشخص میشــود اما در رابطه  با مسائل 
دینــی، ابتــدا بایــد روی شــکل گیری 
نگرش کــودک بــه موضوع توجــه کرد و 
به دنبال ایجــاد رابطه عاطفــی و مودت 
 با ائمه اطهار و دســتورات دینی باشیم،
را  بعــد شــرایط  درمرحلــه  و ســپس 
بــرای مناســک دینــی فراهــم کنیــم، 
کــه بــا رغبــت و عاقــه خــود فعالیــت 
انجام دهــد و در مرحلــه اخر بــه دنبال 
 انتقــال اطاعــات و اگاهــی باشــیم.
 طبــق  پژوهــش هــای انجام شــده در 
وهلــه اول، بمبــاران اطاعاتــی،  اثری 
موثــر نداشــته و بالعکــس  آن ، ایجــاد 
ارتبــاط عاطفــی  و قلبــی، بیــش از 
 هر چیــز دیگر اثــر گــذار خواهــد بود.
در اخــر گفتنــی اســت کــه در جهــت 
اثرگذاری هر چه بیشتر زنان در خانواده 
بخصوص موثر بــودن در اصــول تربیت 
دینی نیاز اســت کــه مفهوم قــدرت در 
زنان را زنده کنیم، اسام به زنان جایگاه 
واالیی داده اســت ، که الزمه اش احیای 
عزت در انهاست تا هر چه بهتر بتوانند در 

انسان سازی گام بردارند.

در امتداد نسل عاشورایی
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انیس عرب زاده،دانشــجوی علــوم اجتماعــی|  زن نیمــی از پیکره ی 
اجتمــاع انســانی است.شــخصیت ،رفتار،فرهنــگ واندیشــه اوبی 
گمان درشــکل گیــری جامعه انســانی نقــش مهمی راایفــا میکند.
درتاریخ بشــر وجودشــان وشــخصیت او، حدوداختیــاری درحیات 
بشــری وپیونداو بامرد درســنجش با مرد همــواره مــورد گفتگو بوده 
است،دربســترفرهنگی واعتقادی که اســام ظهورکرد،شــخصیت 
وحقوق وجایگاه زن به گونه ای خاص تفســیر میشد،مســائل مربوط 
بــه زن درقــرن 1۴،از مهمتریــن دل مشــغولی های متفکــران بوده 
وایــن واقعیــت را میتــوان ازســویی،درنهضت آزادی زنــان واز جانب 
 دیگر،در واقع نگربینی برخی مســلمانان نواندیش،ریشــه یابی کرد.
آنچه درعصر حاضرطرح《مسئله ی زن《را حساس تر وپرجاذبه تر ساخته 
برخورددوگانه نظام سرمایه داری غرب دربرابراین پدیده ی فرهنگی_ 

اجتماعی است.
غــرب از یــک طرف،بــا طــرح شــعارهای فریبنــده《آزادی زن《
و《دفــاع ازحقــوق زن《درمیــان ملتهــای جهــان داعیــه ی عدالــت 
خواهــی وظلــم ســتیزی دارد،از ســوی دیگر،ســخت تریــن و 
بیشــترین ســتمها رابه پیکــره اش وارد مــی ســازد.مروری برنگرش 
 هــای مختلف،مــا را بــه برتــری موضــع اســام رهنمــون میکند.
بدین ترتیب،اگر معارف عالی اســام درســت ترسیم شــود تبلیغات 
ســو بدخواهان درجامعه ی اســامی ،کم رنگ خواهدشــد. انسان 
کیســت وچــه ویژگیهایــی دارد؟درمیــان تمامی مخلوقات،انســان 

دارای مقــام ویــژه ایــی به گونــه ایی کــه پــس از خلــق اوخداوند به 
خودتبریک گفته وچنین خلقتی را ســتوده اســت واین موجودقابل 
ســتودنی چــه ارزشــهایی را دارد تــا بتــوان بــه شــخصیت او پــی 
برد زیر اکه میــزان ارزش گذاری نشــانه ی ســاختار روحــی وفکری 
موجودودرنهایت جایگاه اودرنظام هستی است ومباحث مهم انسان 
 شناسیدرفرهنگ اسام اســت.زن در نظام آفرینش )دیدگاه اسام(
هرموجودی درجهان سه جایگاه عام،خاص واخص داردکه معلول سه 

سنت الهی است.
1-سنت عام که بدون استثناهرموجودی را دربرگرفته است.

۲-سنت خاص که برخی از آفریده هارا شامل میشود.
 ۳-سنت اخص که نوع یا صنف خاصی از موجودات را دربرگرفته است.
از این رو،زن درتمام جایگاه های بیان شده ،همتای مرداست)برخاف 
گفته غربــی ها(چون هردو از یــک گونه هســتند،پس جایگاه اخص 
زن این اســت که با تشــخیص حق از باطــل و پذیرش دیــن ،فطرت 
پاک انســانی را درخویش شــکوفا ســازد،امازن مقتضــای آفرینش 
خود از جایگاه ممتازی نیز برخورداراســت که مردقابلیت جانشــینی 
آن راندارد،جایگاهــی کــه محود واســاس صاح فــردی واجتماعی 
اســت ، یعنــی پــرورش و آماده ســازی بــرای ظهــور فعلــی جایگاه 
اخص،مسئولیت پذیری،اصاح وتهذیب نفس یکی از معنای بهشت 
 زیر پای مادران اســت این اســت که زن در جایگاه اصلــی خود ایفای 

نقش کند 

حقوق زنان
الهه لشــکری، دانشــجوی حقوق|   اســتفاده ابــزاری از زنــان و مــردان در تصاویــر و محتوا ، 
 تحقیــر، توهیــن بــه جنــس زن ، تبلیــغ تشــریفات و تجمــات نامشــروع و غیرقانونــی.
طبق قانون جرائم رایانه ای:ارائه دهندگان خدمات دسترسی در صورتی که عمدا از پاالیش این 
دست محتوا خوداری کنند، منحل خواهند شــد و چنانچه از روی بی احتیاطی  و بی مباالتی 

زمینه دسترسی به آن را فراهم آورند به جزای نقدی محکوم خواهند شد.

زن در دیدگاه های مختلف


