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 (عجمان )زنان در حکومت امام زقش ن

ش را در ياست که خداوند متعال جهان را بدان آراسته، جمال و جالل خو يزن گوهر

الهی  تيسکان داران هدا کهاء،يم در کنار انبيد، در قرآن کرينه وجود او ظاهر گردانيآ

از خود  ش را وامداريخو یزندگ، یامبران الهيکه پ است ی، سخن از بانوانهستند

که جان ، (ع)یسيم مادر عيه همسر فرعون، مريآنها هستند، از آن جمله آس يگهايگذشت

ت گذاشتند، و هاجر که صبر او ياء و هدايانت از انبيش را بر سر حفظ و صيخو يو آبرو

 .یمياد حج ابراهاو نم یخ شده و سعيبت شکن تار گرياري

ي نهين گورستانها بودند که گنجينمکدان بشکستند و سپس ا یجهل و نادان يستهااما د

گاه زن روشن گشت ودر يعالم وجود گشتند با تابش آفتاب عالم تاب اسالم جا يگوهرها

 يیگلها ،نيدي بهينمود و با به بار نشستن درخت ط یتجل (ص)وجود دخت رسول اکرم

ن نوشته يخود آراستند. در ا يهايزن را به فداکارخ يمن و ... تاريابه، فضه، ام يچون نس

ر عالم موعود مسعود، س یزن در حکومت جهان ینيبه نقش آفر یاجمال یمختصر نگاه

بت يان غيتا پا حضرت، قبل و بعد از تولد،م. نقش زن ياندازمی( عج) ة اهلل االعظميوجود بق

 ات دلهانقش زن در زمان ظهور نج -3يبت کبرينقش زن در طول غ -2، يصغر

 مشاممان را نوازش دهد. ،م حضورينه انتظار را شاداب تر کند و نسيسبز ،ن نگاهيد که ايام

فه را بردوش امام يدو وظ ،طاغوت شکن يیاز ظهور موسا یان عباسيخوف فرعون

ان والدت از چشم ينخست پنهان داشتن جر :و دست اندکاران امر والدت نهاد (ع)يعسکر

 ت و بوستان امامت.يوال يان واديرهپو ياثبات آن برا يگريز، ودينامحرمان محرم ست

رسد که همچون می یت شهادت زنان در باب حمل ، نوبت بانوانيبه حجنک با توجه يا و

رند و سرآن  در يت نور را به آغوش گياز وال يش نهند و نوزاديگام به پ (ع)یمادر موس

 د.يد را از دل آنها بزدايک وتردت نگشوده بلکه شيگان هداتشن ينه نگه دارند و جز برايس

دارد و دست پرورده و خدمت گذار  یگام نخست را برم (ع)مه خاتون دخت امام نهميحک

زش يکند و کنمی خود  لباس خدمت او را به تن،ج پسر برادر در آورده يش را به تزويخو

 خواند.می را سرور خود

شود می ه آن حضرت واردبه خان (ع)يدر شب موعود آنگاه که به دستورامام حسن عسکر

د يمن اجازه ده يخانم و موال» : ديگومی د ويآمی شيپ يیمدگوخوش آ يبرا (س)نرجس
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و  یوموالت یدتيبل انت س) داردمی شود و ابرازمی مه مانعيحک« رون آورميکفش شما را ب

ا به دهم و تو رنمی به تواي ن اجازهيبه خدا قسم چن یمن هست ي...( بلکه تو خانم و موال

نهم. حضرت می تو را بر چشم ين پس خدمت گذارين منم که از ايخوانم انمی خدمت

 : ديفرمامی مه عالمه اشن جمالت، روبه عيدن ايبا شن (ع)يعسکر

 (ع)یالنق یوآنگونه که برادر بزرگوارش امام عل« تو قرار دهد يرا جزا یکيخداوند ن» 

دارد که تو را می خداوند متعال دوست» : ج مبارک فرموده بودين تزويان اذن بر ايدر جر

الد عدل يدر شب م يآر« قرار دهداي تو بهره ير براين خيک گرداند و از اين اجر شريدر ا

د بعد از فاصله يگومی شود هرچند آنگونه که خودمی فراخوانده ياريتنها او به  ،گستر

ه را در حال سجده زيپاک و پاک یخود گشتند کودک یکه او و نرگس از خود ب یکوتاه

نب يز یدن رسالتيکش ا به جهت بردوشن شب تنهيافتند. و چه بسا فراخواندن عمه در اي

توان از می ن مطلب رايان باشد. ايقت جويحق يگونه باشد که همان اثبات امر والدت برا

 افت.يمتعدد  يدر نقلهاها ن و مستدل او در پاسخ در راه ماندهيمتهاي گفته

است او  (ع)نه نقش داشتند مادر بزرگوار حضرت حجت ين زميکه در ا یوانگر بانياز د

مه در آن شب سخن از نماز شب خواندن نرجس يمتواضع و اهل کماالت است و حک یشخص

 آورد.می انيبه م

پس ازگفتن  (عن)که کودک موعود را به امر امام حسن بس يدر عظمت آن بانو هم

برند تا سالم می تولد به نزد نرجس يهمان ابتدادر  طاهرينشن و سالم بر اجداد يشهادت

 دهد.

 (ع)يکند امام عسکرمی هياز فراق گر ،شود مادرمی ین کودک دردانه مخفيکه ا یدر زمان

 يرتو براو حرام است و به زوديرخوردن از غيش» : ديفرمامی و نموده کوت دعوتاو را به س

 ش بازگشت.به مادر یشود آنگونه که موسمی به تو بازگردانده

ي ندهيآ يش آگاه کرده واز رخدادهاينرجس را از راز خو (ع)يحضرت عسکر یطبق نقل

 يخواهد دعا کند مرگش قبل از ويخود م يخاندانش پرده برداشته که آن حضرت از شو

 ام محمد( قبرا ذه) است با جمله یقبر مبارکش لوح يبررو .ن شديباشد و چن

ان يعيبه ش یغام رسانيا پيرا سراغ دارد که حفظ جان حضرت  یز زنانين يبت صغريغ

 اند.دهين راه خطر را به جان خريآن حضرت را به عهده داشتنه اند و در ا
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انش را يعين حضرت و شيکه نقش رابط ب (ع)يمادر بزرگوار امام عسکر،جده  ،از جمله

که  یجواب شخص مه درير به عهده داشته است. حکيابت چهار سفيقبل از جا افتادن ن

 : ديفرمامی داندمی بيک زن را عجيرجوع به 

سخنان حضرت  (ع)حفظ جان حضرت سجاد ياست آنگونه که برا ينب کبرياو همچون ز

ز به ظاهر به ين( عء )د الشهدايت سيوص .شدمی منسوب يبه و( عن )ياباعبداهلل الحس

 نب صورت گرفت.يحضرت ز

 يان جستجويدر جر یستگاه عباسکه د(ع)ياست متعلق به امام عسکر يزيقل کنيص

و در زندان ماند  حمل کرد يادعا ،رد گم کردن ينمود و او برا یاو را زندان ،کودک موعود

 فرار کرد.اي ت آشفتهيتا در وضع

که نام آنها  یاز کسان .ده انديطلب ياريزنان را به  ،نقش خود يفايان ايز در جرينواب اربعه ن

ابت و ابالغ سخنان نواب يب دوم است که در جهت اثبات نينا در نقلها آمده ام کلثوم دختر

 فروگذار ننموده است. یچ تالشياز ه

درجهت تحقق  یخود گامي ک به نوبهيه که هر ديبه خودد یبانوان فراوان ،يبت کبريغ

خ ياز آن در تاراي برداشته اند که تنها گوشه (عج)صاحب الزمان يمهد يدن آرمانهايبخش

د ي، سید رضيهمچون س یت فرزندانيترب .ادگار مانده استيان به گذشتگي نهيا سي

ابت عامه يعلم نک يکه هر  یني، و امام خميخ انصاري، شیخ طوسيد، شيخ مفي، شیمرتض

 علمدار نگذاشتند. یرا ب (عج)يدند و سپاه مهديرا بردوش کش

ش را يخوهمسران  ،امن وباصفا  یطيجاد محيکه با ا یم نقش بانوانيريده بگيچگونه ناد

مهيا تالش آنها  يعرصه را برا ،دادند و با صبر و قناعت ياري تينوشتن معارف اهل ب يبرا

ت يگرفتند تا رضامی شتر از فرصتها با دست خود لقمهيب يبهره بردار يبرا یو حت نمودند

 شتر نقش داشته باشند.يب ت دوستداران اويرا کسب و در هدا (عج)صاحب امر

از تبار  یزنان يو رشادتها ،رنجها ،تحملهايپر است از فداکارران يا یانقالب اسالم

ش گذاشتند و با شهادت خود مردان يآنها که در پانزدهم خرداد در قم قدم پ. (س)نبيز

ن فرستادند يد ياريرا وادار به عکس العمل نمودند و آنها که خود فرزندانشان را به  ياريبس

اهداء چند تخم مرغ گرفته تا حلقه  از ین راه حتين امر درنگ ننمودند در ايدر ااي و لحظه

 غ نکردند.يازدواج در
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شوند که می افتي ین رفته است اما زنانياطيش يزيزن به کن ،امروز يايگرچه در دن يآر

 : ل انديت ذيمصداق روا

 «لوهم بقلوبکم و اعمالکميبدانکم و زاخالطوا الناس بالسنتکم و ا» : (ع)نيرالمومنيام

 یشان از آنها خاليگران هم زبان اند و به ظاهر درجمعشان، اما قلبهايچه با دها گريان يآر

 و اعمالشان از اعمال آنها جداست.

از جمله عالئم  ید جعفيزين بجابر .ت سياز از حضور زنان نين یز بين زمان ظهور حضرت

می  نفرسيصد و سيزده چنين نقل می کند: به خدا سوگند  (ع)امام محمد باقر ظهور را از

ند يآمی در مکه گرد هم یآنها بدون وعده قبل  که در بين آنها پنجاه زن وجود دارد. آيند

د خداوند همه شما را گرد يهر کجا که باش: ديفرمامی فه است کهيه شرين همان آيو ا

صد و ين پنجاه زن خواه از آن سيا« تواناست. يخواهد آورد و همانا که خداوند بر هر کار

آنها شمرده شده  يبرا یتليفض  به هر جهت ،ند وخواه همراه آنهايه حساب آزده نفر بيس

 است.

چهار صد زن او را و هشتصد مرد  (ع)یسيدر فرود حضرت ع یتين به نقل روايهمچن

 اند.نيزم يروهاي نيکنند که از بهترمی یهمراه

ها و ن آنيکنند که اگر مرگ بمی عهد از خداوند درخواست يمشتاقان ظهور در دعا

امام  يداند و به نيده از قبر بر آيام کشير از نيده و شمشيکفن پوش ،حائل شد(ع)امامشان

زنان   بدون زيامت که رجعت نام گرفته است نين بازگشت قبل از قيند. ايک گويش لبيخو

زده زن خواهد بود يس (عج)همراه قائم» : فرمود( ع)چنانکه امام صادق .فداکار نخواهد بود

و سپس « ماران را به عهده خواهند گرفتيب یروحان پرداخته و سرپرستمج يکه به مداوا

 از زنان صدر اسالم را ذکر فرمود.اي نام عده
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