
اکری از واحد فرهنگی-قرآن و عترت  اسوه 

ایثارگری و مجروحیت در خط مقدم جبهه

نام پرستار با شخصیت عظیم و گرانقدری همچون حرضت زینب سالم الله علیها 
گره خورده. نقش آفرینی این قرش متعهد در دوران پس از پیروزی انقالب 
اسالمی بی نظیر بوده است. به طوری که دوران دفاع مقدس شاهد ایثارگری 
و رشادت های بانوان رزمنده ای بود، که نقش بسزایی در پشتیبانی از رزمندگان 
شهادت  یا  اسارت  مجروحیت،  به  راه  این  در  خود  که  بسا  چه  و  داشتند 
می رسیدند. روایت جهادگری پرستاران و امدادگران در آن برهه حساس تاریخی 
وجهه دیگری از الگوی زن مسلامن و انقالبی را بازآفرینی می کند که در همه 

عرصه ها حضور فعال و مثمر مثر دارد.
حمل  به  خرمشهری  بانوان  از  بخشی  تحمیلی،  جنگ  آغازین  روزهای  در 
مجروحین جنگی از خط مقدم به عقب مشغول بودند. خانم آمنه وهاب زاده 
از جمله امدادگرانی است که در زمان های مورد نیاز برای حمل و به عقب آوردن 
مجروحین به خط مقدم می رفت و در یکی از همین نقل و انتقاالت مجروح 

شد.
وی در این زمینه می گوید: »اولین مجروحیت من برمی گردد به شبیخون رژیم 
بعث به ایستگاه عملیات آبادان که بسیاری از بچه های رزمنده شهید شدند. آن 
شب پس از حمله  عراقی ها به گروه امدادی بی سیم زدند که آمبوالنس اعزام 
کنند، ولی آمبوالنس به مأموریت رفته بود، وقتی هم که آمبوالنس آمد راننده 
آنقدر خسته و زخمی بود که منی توانست دوباره اعزام شود. برای همین خودم 

با رسعت سوار آمبوالنس شدم و به طرف منطقه به راه افتادم.
وقتی به آنجا رسیدم با صحنه  تکان دهنده ای روبه رو شدم. همه  بچه ها شهید 
شده بودند و آن هایی هم که نفس می کشیدند آنقدر خون زیادی از بدن شان 
رفته بود که کاری از دست من بر منی آمد. در این میان یک مجروح خیلی 
وضعیت وخیمی داشت و من به هر زحمتی بود او را سوار آمبوالنس کردم. 
رزمنده  زخمی به زحمت لب هایش را تکان داد و گفت: امدادگر. گفتم: بله. بعد 

گفت: راننده آمبوالنس. گفتم: بله منم. بعد بیهوش شد. 
در همین لحظه یکی از رزمنده ها که جان سامل به در برده بود و تنها از کتفش 
خون می آمد، جلو آمد و گفت: خواهرم شام به مجروح برسید، من رانندگی 
می کنم. از بد حادثه راننده آمبوالنس مسیر برگشت را فراموش کرد و با وجود 
اینکه نباید چراغ آمبوالنس را در شب روشن کرد، این کار را انجام داد که با 
روشن شدن چراغ آمبوالنس عراقی ها ما را به گلوله و خمپاره بستند. آنقدر آتش 

زیاد بود که صدای خودم را منی شنیدم، فقط احساس کردم شکمم می سوزد.
وقتی به بیامرستان پرتوشیمی رسیدیم آنقدر به آمبوالنس شلیک شده بود 
که مجبور شدند برای بیرون آوردن ما درب آمبوالنس را اره کنند. وقتی درب 
آمبوالنس باز شد دکرت گفت: »این خواهر که متعلقات شکمش روی زمین 

ریخته...« آن وقت بود که بیهوش شدم«.
پایگاه مرکز اسناد انقالب اسالمی

زندگانی حضرت زینب علیهاالسالم

سال  جامدى االوىل  پنجم  روز  در  علیهاالسالم  كربى  زینب  حرضت 

پنجم یا ششم هجرى قمرى در شهر مدینه منّوره متولّد گردیده و 

جهان را به قدوم خویش مزین فرمودند.

روزهايى بر حرضت فاطمه زهرا سالم الله علیها گذشت كه بر اساس 

دردهاى فراوان از جمله: شكسته شدن پهلو، ورم بازو، صورت سيىل 

پيداست  ناگفته  بود.  نود روز بسرتى  خورده و سقط جنني، حدود 

كه چنني بيامرى، نياز به پرستار دارد، لذا حرضت زينب در سن پنج 

سالگى از مادر پذيرايى و پرستارى می كرد و متأسفانه طوىل نكشيد 

كه به فراق مادر مبتال گرديد.

به  تا  را  علی ابن ابیطالب  پرستاری  بزرگوارش،  مادر  شهادت  از  پس 

هنگام شهادت آن حرضت برعهده داشته است.

روش زینب سالم الله علیها در طول زندگی نشانه ای از تعالیم اصلی 

اسالم راستین است.

همراهان  پرستاری  در  خویش  ذاتی  نبوغ  از  سالم الله علیها  زینب 

برادر بزرگوارش حسین علیه اسالم در طول سفر از مدینه به مکه و 

از مکه به کربال و از هنگام پیکار سخت عاشورا و مراقبت از امام 

سجاد در شب عاشورا که بیامر بود تا به هنگام اسارت و از اسارت 

تا زمان بازگشت به مدینه با متانت و مهربانی از کودکان و بیامران 

کاروان حسینی و مصدومان و مجروحان پیکار عاشورا پرستاری کرد. 

بدر تقی زاده، زینب بانوی ماندگار تاریخ، ص92
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تبدیل حجب و عفاف زنانه، به عزت مجاهدانه
کربی  زینب  حرضت  والدت  با  را  پرستار  روز  اسالمی  جمهوری  در 
سالم الله علیها برابر قرار داده اند؛ این هم معنای بزرگی دارد. زینب کربی 
یک منونۀ برجستۀ تاریخ است که عظمت حضور یک زن را در یکی از 
مهم ترین مسائل تاریخ نشان می دهد. اینکه گفته می شود در عاشورا، در 
حادثه  کربال، خون بر شمشیر پیروز شد -که واقعاً پیروز شد- عامل این 

پیروزی، حرضت زینب بود؛ وااّل خون در کربال متام شد. 
حادثه نظامی با شکست ظاهری نیروهای حق در عرصه  عاشورا به پایان 
رسید، اما آن چیزی که موجب شد این شکست نظامِى ظاهری، تبدیل به 
یک پیروزی قطعِى دامئی شود، عبارت بود از منش زینب کربی؛ نقشی 
که حرضت زینب بر عهده گرفت؛ این خیلی چیز مهمی است. این حادثه 
نشان داد که زن در حاشیۀ  تاریخ نیست؛ زن در منت حوادث مهم تاریخی 
قرار دارد. قرآن هم در موارد متعددی به این نکته ناطق است؛ لیکن این 
مربوط به تاریخ نزدیک است، مربوط به امم گذشته نیست؛ یک حادثه  
زنده و ملموس است که انسان زینب کربی را مشاهده می کند که با یک 
عظمت خیره کننده و درخشنده ای در عرصه ظاهر می شود. کاری می کند 
و  است  شده  پیروز  نظامی  کارزار  در  ظاهر  حسب  به  که  دشمنی  که 
مخالفین خود را قلع و قمع کرده است و بر تخت پیروزی تکیه زده است، 
در مقر قدرت خود، در کاخ ریاست خود، تحقیر و ذلیل شود، داغ ننگ 
ابدی را به پیشانی او می زند و پیروزی او را تبدیل می کند به یک شکست؛ 

این کاِر زینب کربی است. 
زینب سالم الله علیها نشان داد که می توان حجب و عفاف زنانه را تبدیل 

کرد به عزت مجاهدانه، به یک جهاد بزرگ.
در دسرتس  امروز  و  است  مانده  باقی  کربی  زینب  بیانات  از  که  آنچه   
ماست، عظمت حرکت زینب کربی سالم الله علیها را نشان می دهد. خطبه  
فراموش نشدنی زینب کربی در بازار کوفه یک حرف زدن معمولی نیست، 
اظهارنظر معمولی یک شخصیت بزرگ نیست؛ یک تحلیل عظیم از وضع 
جامعه  اسالمی در آن دوره است که با زیباترین کلامت و با عمیق ترین و 

غنی ترین مفاهیم در آن رشایط بیان شده است. 
قّوت شخصیت را ببینید؛ چقدر این شخصیت قوی است. دو روز قبل در 
یک بیابان، برادر او را، امام او را، رهرب او را با این همه عزیزان و جوانان 
و فرزندان و اینها از بین برده اند، این جمع چند ده نفره  زنان و کودکان 
را اسیر کرده اند، آورده اند در مقابل چشم مردم، روی شرت اسارت، مردم 
گریه  هم  بعضی  می کنند،  هلهله  بعضی  می کنند،  متاشا  دارند  آمده اند 
می کنند؛ در یک چنین رشایط بحرانی، ناگهان این خورشید عظمت طلوع 
می کند؛ هامن لحنی را به کار می برد که پدرش امیراملؤمنین علیه السالم 
بر روی منرب خالفت در مقابل امت خود به کار می برد؛ هامن جور حرف 
می زند؛ با هامن جور کلامت، با هامن فصاحت و بالغت، با هامن بلندی 

مضمون و معنا: 
»یا اهل الکوفه، یا اهل الغدر و الختل«؛

 ای خدعه گرها، ای کسانی که تظاهر کردید! شاید خودتان باور هم کردید 
که دنباله رو اسالم و اهل بیت هستید، اما در امتحان این جور کم آوردید، 

در فتنه این جور کوری نشان دادید. 
و  االماء  ملق  و  الکذب  و  الّشنف  و  العجب  و  الّصلف  ااّل  فیکم  »هل 
با دل تان یکسان نبود. به خودتان  غمز االعداء«؛ شام رفتارتان، زبان تان 
انقالبی  همچنان  کردید  خیال  دارید،  ایامن  کردید  خیال  شدید،  مغرور 
علیه السالم هستید؛ در  امیراملؤمنین  پیرو  هستید، خیال کردید همچنان 
حالی که واقع قضیه این نبود. نتوانستید از عهدۀ مقابلۀ با فتنه بربیایید، 
نتوانستید خودتان را نجات دهید. »مثلکم کمثل الّتی نقضت غزلها من 
بعد قّوة انکاثا«؛ مثل آن کسی ُشدید که پشم را می ریسد، تبدیل به نخ 
می کند، بعد نخ ها را دوباره باز می کند، تبدیل می کند به هامن پشم یا 

پنبۀ نریسیده. 
با بی بصیرتی، با نشناخنت فضا، با تشخیص ندادن حق و باطل، کرده های 
خودتان را، گذشته  خودتان را باطل کردید. ظاهر، ظاهر ایامن، دهان پر 
از ادعای انقالبی گری، اما باطن، باطن پوک، باطن بی مقاومت در مقابل 

بادهای مخالف. این، آسیب شناسی است.
بیانات مقام معظم رهربی در دیدار جمعی از پرستاران منونه کشور،1398/2/1

پیامد خطابه هاي زینب سالم اهلل علیها
اگر نگاهي دقيق و عميق به خطابه هاي آن حرضت داشته باشيم مالحظه 
مي کنيم که جز قرآن و تفسري آن چيز ديگري نيست و او با بيان آيات 

قراين و  تاريخ اسالم، علم و درايت کم نظري خود را به منايش مي گذارد .
خطبه هاي آن بانوي بزرگوار جز در بيان مقام توحيد، نبوت ، معاد، عدل 
و امامت نبود، او حتي فروع دين را در سخنان خويش جاي داده بود، آيا 
از  دخرت قهرمان عيل علیه السالم و فرزند پيامرب صلی الله علیه وآله جز اين 

انتظاري مي رفت؟!
ِسحر  از  گفته ايم،  سخن  بسيار  تالش هايش  از  و  علیهاالسالم  زينب  از 
او بسيار حرف زده ايم و هم  از ميش و روش  از نفوذ کالمش،  سخنش، 
گفته ايم که او در مسري  انجام رسالت و در نرش رسالت خون و پيام چه 

دشواري هايي ديد و چه سختي هايي را متحمل شده بود .
اما حاصل اين مبارزات چه بود و رسالت عاشورايي زينب چه پيامدهايي 

داشت؟

1-رسوايي يزيد و همراهان و مالمت مردم 
دشمن در تصميم گريي براي قتل حسني علیه السالم و اسارت خاندانش تند 
پيش رفت، آنها فکر مي کردند با کشنت او ميدان خايل مي شود و آنها به 

هر گونه اي که بخواهند مي توانند بروند و بچرند .
جريان،  و  حال  و  وضع  برمالکردن   و  علیهاالسالم  کربي  زينب  سخرناين 
مردم را به وضع خود و حکومت خود آشنا کرد. آتيش از خصومت و کينه 
در درون  شان به وجود آورد که حاصل آن ابراز نفرت علني و آشکار به 

خاندان بني اميه و لعن و تکفري آنان و تربي از آنان بود .
مگر گريه ها و اشک هاي مردم در حني سخرناين آن بانوي گرانقدر در کوفه 
براي دستگاه ارزان متام شد. از هر کلمه آن صدها قامت رويي و هزاران 
 زبانه از شعله هاي خشم و انتقام و نفرت در آنان بر افروخت که بعدها 

آتش خرمن بني اميه بود .
کودکان  راه مي رفت  در کوچه  وقتي  که  به جايي کشيد  کار عمر سعد 
کوفه او را به هم نشان   مي دادند و مي گفتند او قاتل حسني علیه السالم 
است . آنها خرسالدنيا و اآلخره شدند و آبرويي در ميان مردم براي خود 

نگذاشتند .

2-ثبت تاريخ عاشورا 
يکي از پيامدهاي بسيار مهم عقيله بني هاشم در طول مدت اسارت، ثبت 
تاريخ عاشورا و ابديت بخشيدن به مسئله نهضت حسيني است. او ضمن 
بيان  حوادث و وقايع در قالب سخرناين ها، مرثيه خواين ها، حادثه گويي ها، 
بحث ها و انتقادات، جريان کربال را در تاريخ ثبت کرد و آن را جاودانه 

ساخت .

3- رساندن پيام شهيدان کربال 
خوين که در کربال بر زمني ريخت درخت اسالم را آبياري منود. در همه جا 
زينب  آفريد.  قيام  بعد  روزگاران  و  روز  آن  اماکن  همه  در  و  جوشيد 
علیهاالسالم به  عنوان پرچم داري پيام رسان، پيام آن خون را به گوش همه 
مردم  به  و  داد  جهت  را  بعدي  نهضت هاي  و  انقالب ها  رسانيد.  مردم 
فهامند که با چه کساين  بايد مبارزه کرد، دشمن بدبخت مني دانست چه 
بذرهايي را آبياري مي کند و به گفته دخرت عيل علیه السالم دارد پوست 
تعبري زينب،  به  و  را مي کند. دشمن، خون در دل  شيعيان ريخت  خود 
جگر رسول خدا را سوزاند، اما ناخودآگاه گور خود را کند و زمينه نابودي 

خود را فراهم کرد .
راه  پيامن،  به  وفاداري  حيا،  و  عفت  تقوا،  و  علیهاالسالم رشافت  زينب 
انديشه حيات  تاريخ اسالم،  و رسم حيات عقيديت، شيوه با رشف زيسنت، 

راستني و واقعي  زن و در يک کلمه دين را احيا کرد .
زينب معجزه کرد، در انجام رسالتش همگام با حسني علیه السالم آمد تا 
بعد از حسني با خطبه ها و سخن هاي فصيح و گهر بارش، پيام خون و 

شهادت را به  گوش ها برساند و قيام آفريني کند .
 مهدي رحامين، کارشناس قرآين اداره تبليغات اسالمي جم


