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  حابهدگی صزن

  )رض( کرـاسماء دختر ابوب
  

ــام مجــد و عظمــت را   ـــیرزن صــحابی، تم ایــن شـــ
بـه خـود اختـصاص داده اســت؛ پـدرش صـحابی، جــدش       
ــحابی،    ــوهرش صـ ــحابی، شـ ــواهرش صـ ــحابی، خـ صـ
پــــــسرش صــحابی؛ آري دارا بــودن ایــن همــه از اقــوام  

انـد، بـراي اسـماء        که از پـــــیـشروان صـدر اسـالم بـوده         
  .جب شرف و افتخارش شودکافی است که مو

ــشه    ــواهرش عای ــوبکر، خ ــدر اب ـــتیق پ    جــدش، ابوع
مبرئــه از گنــاه بــه گــواهی آیــات قــرآن، شــوهرش یــاور و 

ــامبر ــصیر پی ــداهللا ) ص(ن ــسرش عب ــوام و پ ــربن ع ــن  زبی ب
ــد از او و همگــی ــه . شــان راضــی باشــد  زبیرکــه خداون و ب

طورخالصـــه، اســـماء دختـــر ابـــوبکر 
.  کـافی اسـت    و همـین  ...صدیق اسـت    

اسماء از سـابقین اولـین اسـت کـه بـه            
اســالم پــــــیوست و در ایــن ســبقت  
ــزت     ــرف و ع ــر ش ــه مظه ــرفتن ک گ

باشـد، بیـشتر از هـــفده نفـر از زن          می
. و مرد بر اسـماء پیـشی نگرفتـه بودنـد          

ــه   ــماء ب ــاقین«اس ملقــب » ذات النط
چرا کـه، در مـوقعی کـه پیـامبر و            . شد

ــد،   ــه هجــرت نمودن ــه مدین ــدرش، ب پ
ي آب و غــــذا را، برایــــشان  توشــــه

ي بـستن     فراهم نمـود، و چـون وسـیله       
ــا آن   ــیم کــرد و ب ــدش را، دو ن ــدا نکــرد، کمربن آن دو را پی
دو نـــیم، آب و غـــذا را محکـــم بـــست و فرســـتاد و     

ــامبر ــشاهده ) ص(پی ــا م ــم ب ــذا، دســت ه ــاي  ي آب و غ ه
خود را بلنـد نمـوده و بـراي اسـماء دو کمربنـد خیـر نمـود                  

بــه . بهــشت، بــه اســماء دو کمربنــد بدهــدکــه خداونــد در 
بـا زبیـربن   . ملقـب شـد  » ذات النطـاقین  «همین خـاطر بـه      

عــوام، ازدواج نمــود کــه زبیــر هــم در آن اوضــاع و احــوال 
ــارش     ــک ک ــا کم ــت ت ــسی را نداش ــوده و ک ــت ب تنگدس
ــی   ــال و دارایــ ــد، مــ باشــ

ــه    آن ــت ک ــم نداش ــان ه چن
صـــرف زنـــدگی خـــانوادگی 
کند به جز اسـبی کـه بـه آن          

ــت ــود قناع ــرده ب ــماء .  ک اس

اي  بــراي زبیــر، زن صــالحه  
ــدمت    ــر خـ ــه زبیـ ــود، بـ بـ

ــی ــار   م ــبش را تیم ــود، اس نم
کرد، جـو و سـایر امکانـات      می

ــراهم   ــر ف ــب زبی ــراي اس را، ب
کــه، خداونــد  و ایــن وضــع ادامــه داشـت، تــا ایــن . نمــود مـی 

وضــعی را بــراي زبیــر پــیش آورد، کــه از ثروتمــدان صــحابه 
اجـازه یافـت کـه بـه خـاطر          وقتـی اسـماء     . آمد  به حساب می  

ــارداري    ــد، دوران بـ ــاجرت نمایـ ــه مهـ ــه مدینـ ــنش، بـ دیـ
ي بــارداري باعــث  مــسأله. گذرانــد فرزنــدش، عبــداهللا را مــی

عــدم رفتــنش بــه مدینــه نــشده و تمــام مــشقات را تحمــل  
نمود و به مدینـه رسـید و بـه محـض رسـیدن، وضـع حمـل              
نموده و چون اولین طفـل بـود کـه بعـد از هجـرت بـه دنیـا                    

مده بـود، موجـب مـسرت و خوشـحالی          آ
ــر و     ــتن تکبی ــا گف ــده و ب ــسمانان ش م
ــراز داشــتند  . تهلیــل شــادمانی خــود را اب

اسماء طفـل خـود را، پـیش پیـامبر خـدا            
ــامبر   ــزد پی ــرده و او را ن ــاد، و ) ص(ب نه

ــداري ازآب   ــداختن مق ــا ان ــم ب ــامبر ه پی
دهـــان خـــود، در دهـــان عبـــداهللا او را 
ــود   ــت خـ ــت و مرحمـ ــشمول محبـ مـ

ــد ــرایش  گردان ــوده و ب  و او را، حنکــه نم
ــود   ــر نم ــاي خی ــین  ... دع ــداهللا، اول عب

ــورد    ــورت م ــدین ص ــه ب ــود ک ــسی ب ک
د خـو . گرفـت   رحمت پیامر خدا قـرار مـی      

ــدیق      ــوبکر ص ــر اب ــماء ـ دخت ــارزي از  -)رض(اس ــر ب  مظه
هــاي خیــر بــود کــه الاقــل در آن اوضــاع و  عقــل و خــصلت

ــم ــود احــوال ک ــر ب ــراي  . نظی از نظــر بخــشش و ســخاوت ب
ــسرش،   د ــورد پ ــن م ــود و در ای ــه ب ــشق و نمون ــران سرم یگ

کـس را بــه   در میــان زنـان، هـیچ  : عبـداهللا چنـین مـی گویـد    
ــدازه ــه ان ــادرم اســماء، از نظــر ســخاوت   ي خال ــشه و م ام عای

شـان بـا    و ایـن راهـم بیفـزایم کـه نـوع بخـشش      . برتر ندیدم 
ــرق داشــت ــه. هــم ف ــوال اضــافی خــود را   خال ــشه ام ام، عای

ــا  جمــع مــی ــدازهنمــود ت ي معینــی شــود و بعــد آن را  بــه ان
نمـود ولـی مـادرم منتظـر فـردا            مابین نیازمنـدان توزیـع مـی      

ــی ــابین      نم ــود را م ــافی خ ــی اض ــان روز دارای ــد و هم مان
و بـراي روز مبـادا نیـز، مقـداري          . کـرد   نیازمندان تقـسیم مـی    

کـرد و بـراي نمونـه مطلـب زیـر را، متـذکر          را، نگهداري مـی   
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بــه ) ص( ابــوبکر بــا پیــامبروقتــی کــه پــدرش. شــویم مــی
ــی   ــام دارای ــود تم ــاجرت نم ــه مه ــش   مدین ــه ش اش را، ک

اش چیـزي بـاقی    درهم بـود بـا خـود بـرد و بـراي خـانواده          
ــود  ــته ب ــه در آن   ... نگذاش ــدر ابوبکرک ــه، پ ــی ابوقحاف وقت

موقع مشرك بود از رفتن پـسرش، بـه مدینـه بـا خبـر شـد             
: تي ابـوبکر آمـده و خطـاب بـه اسـماء چنـین گفـ            به خانه 

ــما     ــت ش ــودش را، از دس ــه خ ــن ک ــته از ای ــوبکر، گذش اب
ــرد   ــما نک ــصیب ش ــم ن ــالش را ه ــرد، م ــرون ک ــماء . بی اس

پــدرم مــال فراوانــی را ! ایــن طــور نیــست پــدرجان: گفــت
براي ما جا گذاشـته اسـت و بـراي ایـن کـه پـدر بـزرگش                  
را، راضـی نگهـدارد، ظـرف کـوزه ماننـدي را، پیـدا نمـود و        

ــز  ــنگ ری ــر روي آن در آن مقــداري شــن وس ــه و ب ه ریخت
 بــزرگش را ـ کــه    مقــداري پارچــه، قــرار داد و دســت پــدر

ــایی ــرار داده و    بین ــوزه ق ــود روي ک ــت داده ب اش را از دس
پـدرم ابـوبکر مـال فراوانـی را، بـراي           ! ببین پـدرجان  : گفت

ــا لمــس . مــا بــه جــا گذاشــته اســت پــدر بــزرگِ اســماء ب
اسـت  گذاشـته     اگـر ایـن مقـدار را جـا        : نمودن کـوزه گفـت    

و هـدف اسـماء از   . اي نیـست  مبارك اسـت و دیگـر مـسأله     
ــزرگش را آرام      ــدر ب ــس پ ــه نف ــود ک ــاري آن ب ــین ک چن

اشـــ  اسماءـــ چیــزي  گردانــد و او را وا دارد کــه بــراي نــوه
ــی  ــه م ــرا ک ــاورد چ ــشرك   نی ــد م ــود را نیازمن ــت، خ خواس

و اگــر . نبینــد، هــر چنــد آن مــشرك، پــدر بــزرگش باشــد 
هـاي اسـماء را فرامـوش کنـد،           تاریخ تمام مواضـع وموقـف     

ــی ــدگی و اراده  نمـ ــد فهمیـ ــان   توانـ ــوالدین و ایمـ ي پـ
ــدش   ــار فرزن ــراي آخــرین ب ــه ب اســتوارش را در مــوقعی ک

بـن    بعـد از مـرگ یزیـد      . دیـد فرامـوش کنـد       عبداهللا را مـی   
معاویــه منــاطق حجــاز، مــصر، عــراق، خراســان و اکثریــت 

 طـرف   از. مناطق شام، با عبـداهللا بـن زبیـر، بیعـت نمودنـد            
دیــد،  امیــه کــه موقعیــت خــود را در خطــر مــی دیگــر، بنــی

ــی ــه     ب ــی را ب ــپاه بزرگ ــده و س ــار ش ــه ک ــگ دســت ب درن
ــا      ــوده و ب ــاده نم ــی آم ــف ثقف ــن یوس ــاج ب ــري حج رهب

کــه در اثنـاي جنــگ،  . بــن زبیـر وارد جنــگ شـدند   عبـداهللا 
ــداهللا ــه   عب ــر، نمون ــن زبی ــی و    ب ــگرفی از مردانگ ــاي ش ه

ی بــا کمــال تأســف ولــ. شــجاعت را بــه نمــایش گذاشــت
کـــم از او کنـــاره گرفتـــه و او را تنهـــا  هـــوادارانش، کـــم

اهللا الحــرام، پنــاه  گذاشــتند و عبــداهللا هــم ناچــاراً بــه بیــت
ي کمـی را، کـه بـا او همـراه بودنـد،              برده تـا خـود و عـده       

ــد و  ــایی گیرن ــه، ج ــار کعب ــل  ... درکن ــاعاتی قب ــداهللا، س عب

زنـی    پیـره ازمرگش به نـزد مـادرش اسـماء کـه در آن موقـع               
: فرتوت و نابینا بود رفتـه و خطـاب بـه مـادرش چنـین گفـت         

ــادر  ــاد اي م ــو ب ــر ت ــد ب ــادرش در  ! ســالم و برکــات خداون م
چــه چیــزي تــو را ! ســالم بــر تــو اي عبــداهللا: جــواب گفــت

ــگ  کــه مــی پــیش مــن آورده اســت در حــالی دانــی کــه جن
مــابین شــما و ســپاهیان حجــاج بــه شــدت ادامــه داشــته و  

هـاي مـردم مکـه را، خـراب کننـد بـه             خانـه  نزدیک است که  
مــادر : جــا کــشانده اســت؟ عبــداهللا در جــواب مادرگفــت ایــن

بـا مـن   : اسـماء گفـت  . ام تا بـا شـما مـشورت کـنم     جان آمده 
ــی   ــشورت کن ــوردي؟ !! م ــه م ــت ! در چ ــداهللا گف ــادر : عب م

دانیدکـه بـه راسـتی مـردم مـرا رهـا کردنـد، و بـه                  مـی ! جان
ــا  ــه خ ــا ب ــرس ازحجــاج و ی ــاطر ت ــن دوري خ ــا، از م طر دنی

ام، از مــن دور  گزیــده و بــه حجــاج پیوســتند، حتــی خــانواده 
ي قلیلـی نباشـد، کـسی بـاقی نمانـده        اند و غیـر از عـده        شده

است وآن عـده هـم هـر چنـد مقاومـت داشـته باشـند، چنـد                
ــیش نمــی ــد ســاعتی ب ــد مقاومــت کنن ــال، . توانن ــن ح ــا ای ب
ــی  ــدگان بنـ ــوده و     نماینـ ــذاکره نمـ ــن مـ ــا مـ ــه، بـ امیـ

اند کـه اگـر مـن سـالح را، زمـین گذاشـته و بـا                پیشنهادکرده
ــا       ــه از دنی ــر چ ــایم، ه ــت نم ــروان بیع ــن م ــدالملک ب عب

نظـــر شـــما چیـــست؟ . بخـــواهم، بـــه مـــن خواهنـــد داد
ــت    ــوده وگف ــد نم ــدایش را، بلن ــن  : اسماءص ــداهللا ای اي عب

باشــد و خــودت بهتــر از هــر  مــسأله بــه خــودت مربــوط مــی
اگـر بـه راه خـودت    ... وشناسـی     کس دیگري، خـودت را مـی      

. باشـد   اعتقاد داري و معتقد هـستی کـه مـسیرت برحـق مـی             
کـه هوادارانـت صـبرکردند، و     چنـان   هـم . صبر و مقاومت کـن    

ــیدند و     ــهادت رس ــه ش ــو ب ــواي ت ــر ل ــا را  ... زی ــر دنی و اگ
ــث مــی ــا  خــواهی، بــه راســتی خبی تــرین انــسانی کــه در دنی

 بــه وجـود داشــته باشــد، تــو هــستی، چـرا کــه هــم خــود را،  
  .اي وهم هوادارانت را هالکت رسانده

مـادر جـان ایـن را بـدان کـه           : عبداهللا ادامـه داده وگفـت     
کـشته شـدن   : اسـماء گفـت   . حتماً امروز، کـشته خـواهم شـد       

بهتــر از آن اســت، کــه داوطلبانــه خــودت را، تــسلیم حجــاج  
عبـداهللا  . امیـه بـا سـرت بـازي کننـد         کنی و بعداً نوکران بنـی     

کـه خـوفم از آن اسـت،         ترسـم، بـل     یازکشته شدن نمـ   : گفت
ــد   ــه کنن ــرا مثل ــه م ــت . ک ــماء گف ــد از  : اس ــردان آزاده، بع م

چـرا کـه بعـد از    . دهنـد  کشته شدن، ترسی بـه خـود راه نمـی     
ســربریدن گوســفند، پوســت کنــدنش دردي بــه آن گوســفند 

هــایش قرمــز  عبــداهللا از شــوق و شــادي گونــه. رســاند نمــی
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افتخـار بـر چنـین    افتخـار بـر چنـین مـادري و     : شده وگفت 
مـن هـم، فقـط بـراي        ! هـاي باشـکوهی؛ مادرجـان       خصلت

جـا   هـایی در چنـین مـوقعی بـه ایـن           شنیدن چنـین توصـیه    
گیـرم   ام که بدور از انتظـار نبـود؛ و خـدا را، شـاهد مـی          آمده

ــن ــه ای ــن     ب ــر م ــستی ب ــه ضــعف و س ــیچ وج ــه ه ــه، ب ک
دانـد کـه ایـن قیـام مـن،         مستولی نـشده و خـدا خـود مـی         

کـه بـه خـاطر دیـن خـدا،          جاه و مقام نبوده بـل      براي دنیا و  
مـادر  . و به خاطر پایمال شـدن حرمـات الهـی بـوده اسـت             

ــان ــورد    ! ج ــه م ــستم، ک ــصدي ه ــی مق ــین االن راه هم
رضــاي توســت و در صــورت کــشته شــدنم، ناراحــت      

در :اسـماء گفـت  ... نشوي و خـودت را، بـه خداونـد بـسپار و      
ه شــوم، کــه بــه خــاطر باطــل کــشت صــورتی ناراحــت مــی

ــاش، کــه پــسرت ! مــادر: عبــداهللا گفــت. شــوي مطمــئن ب
ــیچ   ــشده، ه ــري ن ــب منک ــت   مرتک ــت خیان ــت در امان وق

نکرده، عمداَ به هـیچ مـسلمانی ظلـم نکـرده و هـیچ اهـل                
ي حـق، در نـزد        کتابی را نیازرده و هـیچ چیـزي بـه انـدازه           

ــا خــود را  و اینهــا را نمــی...  نیــست و او محبــوب گــویم، ت
 کـه خداونـد بهتـر از خـودم، مـرا            گناه جلـوه دهـم چـرا        بی
شناسـند، اینهـا را بـدان جهـت گفـتم تـا شـاید، مـرهم               می

ــم   ــه باش ــت ریخت ــر دل و درون ــبري ب ــت . ص ــماء گف : اس
ــه    ــرارداد ک ــسیري ق ــه شــما را، در م ــداي را، ک ســپاس خ
ــادرت از     ــوان م ــه عن ــم ب ــن ه ــاي اوســت و م ــورد رض م

اســـتوار و محکمـــی خوشـــنودم؛ و چـــون  ي  چنـــین اراده
ــرین د ــک آخ ــد، نزدی ــی باش ــدارمان م ــوي   ی ــا ب ــا ت ــر بی ت

ــار    ــرین ب ــراي آخ ــدنت را ب ــنم و ب ــشمام ک عطــرت را است
عبـداهللا خـود را، بـر روي دسـت و پـاي مـادر               . لمس کـنم  

ــی  ــادرش را م ــه، و م ــر و    انداخت ــم س ــماء ه ــید و اس بوس
بوســید و در  صـورت و بینــی و گـردنش را بــو کـرده و مــی   

ي شــد و هنگـام لمــس کـردن بــدنش، متوجـه قطعــه فلـز    
ایــد؟ عبــداهللا  پرســید ایــن چــه چیــزي اســت کــه پوشــیده

کــسی : اســماء گفــت. مــن اســت» زره«ایــن : جــواب داد
کـــه طالـــب شـــهادت باشـــد، ایـــن چنـــین لباســـی را،  

زره را بـراي آن پوشــیده بــودم  : عبـداهللا گفــت . پوشــد نمـی 
ــم   ــسکین ده ــت را، ت ــا قلب ــماءگفت. ت ــرون : اس زره را بی

وار بلنـد بپـوش تـا هنگـام       بیاور و به جـاي آن چنـدین شـل         
عبــداهللا هــم بــه . کــشته شــدن، عورتــت منکــشف نگــردد

ــدین    توصــیه ــیدن چن ــا پوش ــوده و ب ــل نم ــادرش عم ي م
شـد تـا نبـردش را بـا  امویـان       » حـرم «شلوار بلنـد، راهـی      

در اثنــاء رفــتن از مــادرش خواســت کــه دعــاي . ادامــه دهــد
هــاي خــود را  اســماء هـم دســت . خیـرش را، فرامــوش نکنــد 

بـه خـاطر طـول قیـامش در     ! خداونـدا : گفـت  نموده و میبلند  
هـاي شـب هنگـامش ـ در حـالی کـه        نمـاز و بـه خاطرگریـه   
بــه ! خداونــدا...  بــر او رحــم کــن و-دیگــران خوابیــده بودنــد

ــه و   ــرم مکــه و مدین ــواي گ ــشنگی در ه خاطرگرســنگی و ت
بــه خــاطر رفتــار مالیمــش بــا پــدر و مــادرش او را، بــبخش 

تـسلیم توگردانـدم و هـر چـه بـرایش پـیش             او را   ! خداوندا...و
و ثــواب صــابران را، بــر او   . آوري، بــدان راضــی هــستم  

بـن   بباران خورشـید آن روز، غـروب نکـرده بـود، کـه عبـداهللا       
ــد    ــق گردی ــارش ملح ــه پروردگ ــر ب ده ـ دوازده روز از   . زبی

شهادت عبداهللا نگذشـته بـود، کـه اسـماء هـم بـه پروردگـار                
ف بـود بـا صـدمین سـال       مـرگش مـصاد   . خود ملحق گردیـد   

ــود و      ــداده ب ــت ن ــدانهایش را از دس ــدانی ازدن ــرش؛ دن عم
ــود    ــده ب ــد نیام ــش پدی ــی در عقل ــرین خلل ــد از . کمت خداون

  .اسماء و سایر رهروانش راضی باد

  41ي ادامه از صفحه
گــذار خــود را بــشناسیم اشــخاص و افــراد خــدمت

ــیم و د ــشان باش ــن   . ر خدمت ــم م ــضور ک ــشاءاهللا ح ان
مـن  . وفـایی نـسبت بـه مهنـدس نگـردد         حمل بر بـی   

عهـد مـن   : گـویم  به مهنـدس ادب و بـه روحـش مـی        
با توآن عهـدي اسـت کـه بـا هـم بـراي خـدمت بـه                  

  .سنّت بستیمملّت کُرد، و براي دفاع از اهل 
  عهد من با تو نه عهـدي اسـت کـه تغییـر پـذیرد              

ــه هر  ــتانی اســت ک ــزانش بوس ــاد خ ــرد ب ــز نب   گ
  

ي کـسانی کـه بـا خـداي خـود عهـد               من و همـه   
ــرده ــیم      ک ــردم باش ــت و م ــه ملّ ــدمت  ب ــم در خ       ای

ــار   ــرده و از آن کن ــه پایــان ب إن شــاءاهللا آن عهــد را ب
  .کشیمنمی

 والسالم علیکم و رحمه اهللا و برکاته
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