
 به نام خدا

 مقدمه:

ترین نقاط عطف تاریخ اسالم است که فلسفه آن به گفته ساالر شهیدان امر به معروف و نهی از منکر است. قیام و  شک از مهمقیام عاشورا بی 
 خواست ریشه اسالم را بخشکاند. قیامی خونین و سراسر مظلومیت و در عین حال رشادت براي احیاء دین خدا. اي بر علیه آنچه میمبارزه

کنند که براي نابودي اسالم باید و الگزیر با حجاب و غیرت اسالمی مبارزه کنند و رمز موفقیت خود را  دشمنان اسالم در دنیا علناً اعالم میامروز  
کنند. در چنین شرایطی نهضت اباعبدهللا الحسین که تا عمق جان اکثر قربانیان فرهنگ  پائین کشیدن همین پرچم (حجاب و عفاف) معرفی می

 یایی دشمن نیز نفوذ کرده است، بهترین فرصت براي معرفی پیوندهاي قیام غیرت عاشورا با مسأله عفاف، حجاب و غیرت اسالمی است. حبی

را به  و متدین  عروف و نهی از منکر در قیام عاشورا، قشر مذهبی  یادآوري اهمیت امر به م  ما میبایست از این فرصت بی نظیر استفاده کرده و با
اي که قربانی تهاجم فرهنگی دشمن شده اما دل در گرو  حوزه ترویج فرهنگ حجاب و حیا دعوت کنیم و قشر خاکستري  یت درو فعال  يکنشگر

عاشورایی (زنان قبیله عشق) و با استفاده از نگاه  و نهایتاً برگرفته از زنان    ودهامام حسین (ع) و قیام کربال دارد را به سمت حجاب و حیا ترغیب نم 
 ود. نمارائه به آنان رهبر انقالب اسالمی به جایگاه زن طراز انقالب اسالمی الگوي جامعی از جایگاه زن در اندیشه اسالمی 

 
 حجاب، میراث غیرت امام حسین (ع) 

 . انسان محسوب می شودپیامبر (ص) فرموده است غیرت از ایمان است. غیرت، نشانه ارزشمندي شخصیت یک 
غیرت در دریاي پهناور وجود اباعبداهللا(ع) موج    .بنی هاشم، غیرتمندان روزگار خویش بودند و براي عترت پیامبر(ص) حرمتی فوق العاده قائل بودند

داشته باشند. او تا آخرین نفس از  می زد و به همه آموخت که نگهبانان دین و ناموس خود باشند و بیشترین حساسیت را در دفاع و صیانت از آنها  
بر عقیده اسالمی خود دفاع کرد و بر محو باطل پافشاري نمود. او که سرآمد غیرتمندان عالم است در رجز حماسی خویش در روز عاشورا از جمله  

خود را توصیه کرد که پس از شهادتش،   آن حضرت، روز عاشورا خانواده و دختران و خواهر  .حمایت از ذریه پیامبر و خانواده پدرش تاکید می فرمود
جروح گریبان ندرند و چهره مخراشند و آه و زاري و واویال سر ندهند و پیش دشمنان صدایشان را به گریه بلند نکنند. در واپسین لحظات هم که م

بن علی  حمله به حرم را بگوئیم تا واکنش حسین حرامیان براي آن که بدانند ساالر شهیدان زنده است یا نه گفتند بیایید بحث  بر زمین افتاده بود،  
وقتی شنید که گروهی از سپاه دشمن قصد حمله به خیمه ها و تعرض به زنان و کودکان اگر زنده باشد ... و ساالر غیرتمندان جهان    که  ع را ببینیم

اگر دین ندارید و از معاد نمی ترسید، پس در دنیایتان آزاده  اي پیروان آل ابوسفیان!  'بر سرشان فریاد کشید که  جسم نیمه جانش را بلند کرد،  دارند،  
 '... باشید و اگر عربید، به اصل و تبار خویش برگردید

جنگید، پس تجاوزگران و سرکشان و شمر جلو آمد و گفت اي پسر فاطمه چه می گویی؟ و امام(ع) فرمود: من با شما می جنگم و شما با من می
    د.زنده ام، از حرم من بازداری ی منجاهالن خود را تا وقت

درك این موضوع براي هر زن که او ناموس امام حسین (ع) است و در حریم او قدم بر میدارد احساس ارزشمند بودن و اررزان در دسترس نبودن  
را به او می دهد. این که ما بدانیم، شهر عزادار امام حسینی است که آخرین نگاهش به سوي خیمه ها و نگران شکسته نشدن حرمت و کشیده  

 ب زن مسلملن شیعه بود. نشدن حجا
 :از شیعیانی که قصد کمک به آنان داشتندهاي اهل بیت در دوران اسیري و اشاره به تنها خواسته 

 ها بود که نگاه نامحرمان از آنان فاصله بگیرد ن فاصله دادن سرها از آ -۱
 نخواستن آب و نان که درخواست چادر و معجر بود   -۲

 
 



 
 هدف قیام خونین کربال   ود

 دو هدف اصلی قیام امام حسین ع هستند که در کالم و بیان خود ایشان به صراحت بیان شده است.    و اصالح جامعهامر به معروف و نهی از منکر  
این است که امربه معروف یکی از شبهه هایی که امروزه در رابطه با امر به معروف و نهی از منکر حتی از سوي برخی از مذهبیون مطرح می شود،  

  تفاوتی د بیشاه  ، تارهاي ضد تبلیغ برخی متدینین از یک طرفها و رفیار برخی تندرودر کن  نشویم. در واقع  ایجاد دوقطبی در جامعه  اعثبنکنیم تا  
در واقع به بهانه    .ماز طرف دیگر هستیو اعتراض به بی حجابی    نسبت به مقوله امر به معروف و نهی از منکر براي تبلیغ حجاب  عده اي از متدینین

عه. اینکه باعث دلخوري و دفع عده اي نشویم نه رفتاري براي جذب دلهایشان انجام می شود و نه امر به معروف و نهی از منکري براي اصالح جام
ست که در اکثر جنگ هاي امام علی علیه السالم و خصوصا در قیام عاشوراي امام حسین علیه السالم، کسانی در مقابل امام عصر  این در حالی  

 خود می ایستادند که مسلمان بودند و نماز می خواندند. 
و بر سر  (که براي مسلمانان مقدس است)   سر نیزه کردن قرآن  در امتداد همان( به عنوان امري مقدس)     سر چوب کردن حجاب  در سالهاي اخیر

 اگر آگاه باشیم. سرهاي مقدس شهداي کربالست نیزه کردن 
 

 

 اقتداي زنان ایران به زنان صدر اسالم

توان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین حال، تاریخ جدیدي را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که می زن مسلمان ایرانی
.. .جهان خواهد بود؛ پس از معلم اول که زنان مجاهد صدر اسالم بودندزن مجاهد مسلمان ایرانی، معلّم ثانی براي زنان    ...  در متن و مرکز بود.

هاي کهنه و نو «ضدّ درخشد، طرحي زهرا علیهاالسالم و زینب کبري علیهاالسالم میالسالم و فاطمهي کبري علیها تا آفتاب درخشان خدیجه
هاي مدرن به زن را  اند، بلکه ستمهاي ظاهري را در هم شکستهستمتنها خطوط سیاه  زن» به نتیجه نخواهد رسید و هزاران زن کربالیی ما نه 

است که در جهان به اصطالح مدرن، هرگز شناخته نشده و  حقوق زن اند که حق کرامت الهی زن، باالترینآبرو کرده و نشان دادهنیز رسوا و بی
گویم و امیدوارم که به برکت خون این زنان شریف و مجاهد،  ي این شهیدان واالمقام تبریک میشدن آن است. به خانواده روز وقت شناختهام

 .ها و هنرمندان و فرزانگان و سینماگرانی بتوانند جهاد بزرگ زن ایرانی مسلمان را به دنیا که سخت محتاج شناختن آن است، بنمایانندرسانه
 .ي ایران اسالمیي زنان بزرگ صدر اسالم و بر بانوان فداکار و از جان گذشتهي زهرا و بر همهخدا بر بانوي بزرگ اسالم حضرت فاطمه سالم

 ي هفت هزار زن شهید کشوربه کنگره رهبر فرزانه انقالب پیامبخشی از 

 
 

 

 
 با آرزوي توفیق الهی                                                                                                                       

 

 

http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1706
http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=1273

	اقتدای زنان ایران به زنان صدر اسلام
	زن مسلمان ایرانی تاریخ جدیدی را پیش چشم زنان جهان گشود و ثابت کرد که میتوان زن بود، عفیف بود، محجبه و شریف بود و درعین حال، در متن و مرکز بود....  زن مجاهد مسلمان ایرانی، معلّم ثانی برای زنان جهان خواهد بود؛ پس از معلم اول که زنان مجاهد صدر اسلام بود...
	بخشی از پیام رهبر فرزانه انقلاب به کنگرهی هفت هزار زن شهید کشور

