روابط عاطفی حضرت زینب و امام حسین
با تأ کید بر واقعه عاشورا
دکتر بشیر سلیمی

دکتر سعید طاووسی مسرور
تاریخ پذیرش98/02/18 :

تاریخ دریافت97/09/03 :

چکیده

یکی از مسائلی که کمتر به آن توجه شده ،روابط عاطفی معصومان

با اعضای خانواده و بستگان درجه اول و روابط عاطفی متقابل آنمان بما

معص ممو

زینب

اس ممت .از ای ممنرو در ای ممن مقال ممه رواب ممط ع مماطفی حض ممرت

با امما حسمین

در طمول حیمات حضمرت زینمب

بررسمی

شده ،اما تأ کید مقاله بر وااعه عاشورا اسمت .در ایمن جسمتار بما توجمه بمه
رعایت سیر تاریخی از والدت حضرت زینب

تا اتمما وااعمه عاشمورا و

واایع پس از آن ،حوادث به ترتیب توالی پ شرفتها مورد توجه بموده و

روابمط عمماطفی از البممهالی گمزارشهممای تمماریخی و روایمی اسممتخراج شممده

اسممت .نتممایت تحقیمما نشممان مممیدهممد کممه ایممن روابممط عمماطفی مبتنممی بممر

عقالنیممت بمموده و صممرف احسمماب زنانممه نبمموده؛ بلکممه بممروز عواطممف در

مواردی دارای جنبههای عقیدتی و سیاسی نیز بوده است.

کلیدددووژگاا  :حض ممرت زین ممب

عاشورا.

 ،ام مما حس ممین

 .1دکترای قرآن و حدیث ،نویسنده مسئول )(bashirsalimi@iran.ir

 .2دکترای تاریخ اسالم ()saeed.tavoosi@gmail.com

 ،رواب ممط ع مماطفی،

1
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.1کو کیحضر ز ب
حضرت زین

وشکلگیهیشخصی عاطفیوی رک ارما ر 
و فرزند سوم ایشان است که والدتش را در 5

 ،دختر نخست امام علی

جمادیاالول سال پنجم هجری نوشتهاند (محدثی ،ص .)216از زمان خردسالی و کودکی ایشان
آ گتتاهیهتتای انتتدکی دار یتتم (قزوینتتی ،محمتتدکاظم،1427،ص .)38او از همتتان کتتودکی ایثتتار و از
خودگذشتگی را آموخته است .نقل است که هنگام شکایت متردی از گرستنگی بته پیتامبر
ا
آن حضرت ابتدا آن مرد را نتزد همسترانش میفرستتد ولتی آنتان فقتط آب داشتتند .نهایتتا علتی
داوطل

میشود .حضرت زهرا

نگاهداشت آن مرد در آن ش
ّ
اال اصقوت ّ
اصل  ...؛
مل بندنل

،

میفرماید:

پتتیش متتا ج تتز غتتذای ای تتن دختتتر کوچتتک نیس تتت؛ ولتتی آنرا ب تته مهمانمتتان ایث تتار

می کنیم.
حضرت علی دختر را گرسنه میخواباند و چراغ را خاموش می کند .صتبح هنگتام کته بته
َ َ َ َ
رون َعلی أنف َسهم در شأن ایشان نازل میشود .اگرچه در ستب نتزول
نزد پیامبر میرود آیه َو یؤث
این آیه موارد دیگری هم بیان شده و در منابع اهل سنت آمده است:
رال من اال نللر؛ (ثعلبی ،ج ،9ص)279

به جای حضرت علی
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ولی بیشک حضرت زین

.

 ،گرسنگیهای دوران فقر و سختی را کشیده است.

روای تتت اس تتت ک تته در هم تتین س تتنین ک تتودکی ،زینت ت
پیامبر

کب تتری

خ تتوابی م تتیبین تتد و آن را ب تتا

در میان میگذارد که طی آن طوفان شدیدی وز یتدن متیگیترد و دنیتا و آستمان را ستیاه

میکند .باد دختر کوچک را به هرسو می کشاند .ناگهتان درختت بزرگتی را متیبینتد و ختود را بته آن
می چسباند ولی باد درخت را میکند و زین

را برروی زمین میانتدازد .پتس از آن زینت

یکی از شاخههای آن درخت را میگیرد اما شدت بتاد آن شتاخه را نیتز متیشتکند تتا شتاخه ستوم و

چهارم که همگی میشکنند.
رسول خدا

چون رؤیا را شنید ،گریست و سسس فرمود:
منظتتور از درختتت متتن هستتتم .دو شتتاخه بتتزرگ علتتی

و فاطمتته

هستتتند .دو

شتاخه آختری برادرانتتت هستتند کتته بتا فقتدان آن دو جهتتان تیتره و تتتار شتده و تتتو در
عزای آنان لباس سیاه بر تن خواهی کرد( .ازوینی ،پ شین ،ص)38

از همان کودکی با مصیبتها عجتین و بترای آینتدهای ستخت

و این گونه است که زین
آماده میشود.
زین

در کنار مادر ،مهر و محبت وعاطفه را آموخته است .او نقل میکند:
متادرم در شت

جمعته دیگتران را دعتتا متیکترد و یکتی یکتتی متیشتمرد و بترای ختتود

چیتزی نخواستتت .وقتتی بتترادرم حستتین

علتت را جو یتتا شتتد ،متادرم فرمتتود :پستتر

کوچکم ،نخست همسایه و سسس اهل خانه( .همو :ص)40

.2روابطعاطفیحضر ز ب
زین

باپدروبرا ربزرگش 

در هیچ حال پدر را تنها نمیگذارد و در حالیکه همسرش با سساه امام علتی

از

بصره به کوفه آمده است ،او نیز از مدینه به کوفه آمده و در داراالماره ساکن میشود و در منزلش به
روزی که مشغول تفسیر آیته «کهتیعص» بتود ،حضترت علتی

بتر او وارد متیشتود و متیگو یتد:

«دخترم این از حوادثی در آینده بر تو خبر میدهد و از مصائبی که بر تو خواهد رفتت .و زینت
به گریستن میپردازد (همو :ص 68و .)69

شهادت حضرت زهرا

 ،این حلقه مهر و محبت در کوفه در رابطه بتا پتدر ادامته پیتدا می کنتد و

چنانکه نقل شتده حضترت علتی
شت

نیتز از ایتن قاعتده مستتثنی نیستت .روایتت شتده کته در افطتار

نتتوزدهم متتاه مبتتارک رمضتتان حضتترت زین ت

از پتتدرش بتتا گتترده نتتان جتتو ،انتتدکی نمتتک و

کاسهای شتیر پتذیرایی متیکنتد و دختتر شتاهد آخترین مناجتاتهتای پتدر پتیش از ضتربت ختوردن
است .از خود ایشان ماجرای آن شت نقتل شتده( .اگرچته برختی منتابع گتزارش دارنتد کته در شت
نوزدهم رمضان امام علتی در منتزل ّام کلثتوم بتوده استت ).و ایتن کته پتدرش چگونته بتا او وداع

می کند و در برابر گریههای او میگوید:

با تأکید بر واقعه عاشورا

افطار میکنتد و حضترت زینت

در متاه مبتارک رمضتان هتر شت

در منتزل یکتی از فرزنتدانش

و امام حسین

بتتدین ترتیت

حضتترت زین ت

ا
مجتتددا در بتاره واقعتته عاشتتورا آمتتادگی پیتتدا می کنتتد .پتتس از

روابط عاطفی حضرت زینب

تدریس قرآن و تفسیر آن به زنان طی چهار سال مشغول میشود.
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دختترم گر یته نکتتن! و متن چیتتزی جتز آنچته پیتتامبر
برایت نگفتم.
حضرت زین

بترایم حکایتتت کترده استتت

ادامه میدهد:
ای پدر! چه کسی صغیران را سرپرستتی کنتد تتا بتزرگ شتوند و چته کستی بزرگتان را
درمیان مردم پشت وپناه باشد؟
میفرماید:

در انتها رابطه عاطفی به او میرسد و حضرت زین

پتدرجان! انتدوه متا بترای تتتو بتیپایتان استت و اشتک متتا بتر تتو خشتک نخواهتد شتتد.

(مجلسی ،ج ،42ص)279-276

روابط عاطفی حضرت زین

که توأم با مصیبتهاست در زمان امام حسن

نیز ادامه

دارد و ایشتتان کتته افتتزون بتتر جنبتته بتترادری ،جنبتته امامتتت وشتتئون مر ب توط بتته آن را نستتبت بتته امتتام
حسن

رعایت میکند .بنا بر نقل صاح

معالی السبطین ،آن حضرت در زمان شهادت امام

حسن در کنار بستر برادر خویش حاضر میشود وگر یتهای طتوالنی متیکنتد (مازنتدرانی ،معتالی
السبطین ،1 ،المجلتس ّ
التاستع) .ا گتر چته کتتاب معتالی الستبطین چنتدان معتبتر نیستت (نتک.
نتتادعلی زاده ،معتتالی الستتبطین ،در :فرهنتتگ ستتوگ شتتیعی ،ص)457 - 456؛ امتتا ایتتن روایتتت

متتیتوانتتد بتته عنتتوان جلتتوهای از محبتتت و عاطفتته حضتترت زین ت
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پذیرفتنی باشد.

.3روابطعاطفیمتقابلحضر ز ب
ّ
محب تت میتتان حضتترت زین ت
زین

میداند که حسنین

اعتقاد دارد و اکنون تنها حستین

باامامحسی

و امتتام حستتین

نستتبت بتته بتترادر بتتزرگش،

پیشازعاش را 

در نتتوع ختتود بتتینظی تر استتت .حضتترت

سرور جوانان اهل بهشتت هستتند .بته آیتات در شتأن بترادرش
 ،بترای او مانتده استت .ایتن عالقته بته بترادر در دوران پتیش از

ازدوا  ،با ازدوا او با عبداهللبن جعفر(در زمان ستفر امتام حستین

بته کتربال ،عبتداهلل بتن جعفتر

 55ساله بوده است ،).از بین نمیرود و بلکته شتاید تقو یتت هتم متیشتود؛ ز یترا عبتداهلل نیتز انستانی
رئتوف استت .نقتتل شتده کته عبتتداهلل در بتاغی استتراحت متتیکترد و غالمتی غتتذای ختود را بته ستتگ
ا
متتیداد .عبتتداهلل آن بتتاغ را بتترای غتتالم خر یتتد .در جتتایی دیگتتر عبتتداهلل در نتتزد معاو یتته بتتوده و ظتتاهرا

عمروعاص هم آنجا حضور داشته است که معاو یته بته امتام علتی

دشتنام متیگو یتد و عبتداهلل

برآشفته شده و بتا معاو یته بگومگتو متیکنتد(.ابن ابتیالحدیتد ،6 ،ص295و )296پتس زینت
همسری دارد که با او همراه است.
زین

قایل است .روایت شده است:

احترامی بس زیاد برای برادرش حسین

بتترای یز یتتد (کتته در ایتتن زمتتان

هنگتتامی کتته متتروان از دختتتر حضتترت زینتت

والیتت عهتتدی دارد و معاو یتته هنتتوز زنتتده استت) ،خواستتتگاری متتیکنتتد؛ حضتترت

زین

فرمود« :اختیار این دختر در دست من نیست .بلکه بته دستت سترور و
نیتتز طتتی گفتتتوگتتویی بتتا متتروان ،ضتتمن

متتوالی متتا حستتین

استتت ».امتتام

حض تترت زینت ت

را ب تتا مهر یتتته  480دره تتم ،بتتته ازدوا پس تترعمویش قاستتتمبن

یادآو ری اشتباهات تاریخی و عقیدتی بنیامیه گوشزد میکند که اشتباهات این
ا
طایفتته بتتا پیونتتد ازدوا پتتا ک نمتتیشتتود .نهایتتتا امتتام حستتین ّ ،ام کلثتتوم دختتتر

.4روابطعاطفیمتقابلحضر ز ب

باامامحسی

 رقیامعاش را 

با امام حسین میتتوان بته حرکتت ایشتان از
از جلوههای روابط عاطفی حضرت زین
ّ
خزیمیته» کته یتک شت را
مدینه به سمت کوفه اشاره کرد .روایت شده است در منطقهای به نام «

ص .)17بنابراین حضرت زین
در ش
حضرت زین

عاشورا زمانی که امام

بار دیگر برای حواد

کربال آماده میشود.

شعر مشهور «یا دهر اف لک متن خلیتل  ،»...را متیخوانتد و

میفهمد که شهادت قطعی استت ،بتر استاس عاطفته شتدید نستبت بته بترادر،

بسیار گریه و بیتابی میکند و بترادر او را آرام متیکنتد (قمتی ،ص209و .)210بنتابر روایتات موجتود،
واکنش عاطفی دیگر زمانی است که امام حسین

به ایشان میفرماید:

با تأکید بر واقعه عاشورا

می دهد .او موضوع را با برادر در میان میگذارد و امام
ّ
الذی قضی فهو کائن :خواهرم تمام آنچه در قضا استت رخ خواهتد داد( ».عستکری،12 ،1430 ،
به زینت

متیفرمایتد« :یتا اختتاه کتل

و امام حسین

در آنجا میخوابند ،هاتفی در دل ش

ندا سر داده و از حواد

آینده بر حضرت زین

خبتر

روابط عاطفی حضرت زینب

محمتتد بن جعفتتر درآورد و بتتاغ ختتود در مدینتته را کتته در ستتال هشتصتتد هتتزار دینتتار
درآمد داشت به ّام کلثوم بخشید( .نوری ،1408 ،مستدرک الوسائل ،ج ،15ص)99
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را در خواب دیدم و آن حضرت فرمود« :تتو بته زودی نتزد متا

خواهرم من پیامبر

ختتواهی آمتتد ».در اینجتتا حضتترت زین ت
امتتام

ص)156

ستتیلی بتتر صتتورت ختتود متتیزنتتد و

بتتاز هتتم ختتواهرش را آرام متتیکنتتد( .ابممن طمماووب ،ص90؛ تمماج الممدین،1438 ،

روایت شتده کته در شت

عاشتورا و ادامته بحتران آب و تشتنگی ،حضترت زینت

کبتری

بته

استتقبال بتترادر آمتد و بالشتی بتترای بتترادر گذاشتت و آن حضتترت در کنتتار ختواهر نشستتت و آهستتته
کبری

مشغول صحبت شدند .طولی نکشید که اشک از چشمان زین

جاری شد و فرمود:

ّ
مسئولیت این زنان وحشتزده
برادر! آیا من شاهد قتلگاه تو باشم؟ آیا من باید بار
را برعهده گیرم؟ و تو میدانی که این قتوم چته کینته دیرینتهای از متا در دل دارنتد.
ایتتن مستتئولیتی بستتیار ستتنگین استتتّ .
تحمتتل داغ متترگ ای تن جوانتتان برگز یتتده و
ماههای بنیهاشم بر من بسیار گران است.
او را در معرکه تنها بگذارند اما این موضوع به گوش

زین نگران است مبادا یاران حسین
ا
حبی بن مظاهر میرسد و نهایتا منجر به بیعت دو باره اصحاب با امام

میشتود .بته هرحتال

روز عاشورا جنگ در میگیرد و یاران یکی پس از دیگری کشته میشوند تا نوبتت بته علیاکبتر
میرسد .حضرت زین
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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پس از شهادت علی اکبر

واویال! ای حبی

به سمت میدان میدود و فریاد میزند:

من! ای میوه دل من! ای نورچشم من. ...

امتتا امتتان از وقتتتی کتته عبتتاس

شتتهید شتتد .امتتام حستتین

خیمهها ایستاده بود و به میدان جنگ نگاه متیکترد .زینت
بتترادر متتینگریستتت .ناگهتتان آثتتار غتتم و انتتدوه در چهتتره امتتام

پرسید :برادرم چرا چهرهات تغییرکرد؟
امام

فرمود:
ُ
ًُ ّ
خیا! سقهلل اصعتم و ق ِ اخی اصعالس؛
خواهرم! پرچم افتاد و برادرم عباس

با شنیدن این خبر حضرت زین

فریاد زد:

بتتر بتتاالی بلنتتدی در نزدیکتتی

کبتری

نیتز ایستتاده بتود و بته چهتره

هو یتتدا شتتد؛ حضتترت زین ت

شهید شد.

وای برادرم! وای عباسم! وای از کمی یاوران! وای از بیسرپرستی ما پتس از تتو ای
ابوالفضل!
نیز فرمایش خواهر را تأیید کرد و در ادامه فرمود:

امام حسین

اکنون پشتم شکست و چارهام کم شد( .عسکری ،ج ،14ص)20

روایت شده است که وقتی حضرت اباعبداهلل الحسین برای آخترین بتار پتیش از عزیمتت
ا
برای وداع با خواهرش و سایر بانوان حرم به خیمهها آمد ،ایتن لحظتات عتاطفی ،حقیقتتا ختار از
حد توصیف است .در این دقیقهها اندوه به نهایت خود رسیده استت و اضتطراب و نگرانتی اهتل
حرم در او است .بعد از گفتوگوی کوتتاه امتام
صدا بلند کرد و حضرت امام حسین

او را بر سینه شریف خویش فشرد و بوسید و اشتک او را

پا ک کرد و خود به گریه افتاد .حضرت زین
امام

بتا زنتان و دختتران ،ستکینه بته شتیون و گر یته
عرض کرد :برادرم! گریهات ازچیست؟

فرمود:
حرکت میدهند؟ (تاجالدین ،ص)183

امام

در ادامه فرمود تا همه زنان مقنعه و چادر عربی بپوشند .حضرت زین

جویا شد ،امام فرمود:

سب

را

کاروان رانده خواهید شد و بدترین عذاب را بر شما روا خواهند داشت.

وای از تنهایی! وای از کمی یاوران!
آن گاه بر صورت خود نواخت .امام
ای دختتتر مرتضتتی

ص)159-158

در جملهای عاطفی و توأم با عقالنیت فرمود:

! آرام بتتاش کتته گر یتتههتتای طتتوالنی در پتتیش داری( .ازوینممی،

در این هنگام وقتی امام خواست از خیمه بیرون رود ،حضرت زین

دامان برادر را گرفت

با تأکید بر واقعه عاشورا

چون زین

کبری

این سخن را شنید ،گریست و گفت:

و امام حسین

گو یتتا شتتما را متتی بیتتنم کتته بتته زودی همچتتون غالمتتان و کنیتتزان پیشتتاپیش ستتواران

روابط عاطفی حضرت زینب

چگونته گر یتته نکتتنم بتتا ایتتنکتته بته زودی شتتما را بتته صتورت استتیر در میتتان دشتتمنان
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و او را به صبر و تأمل فراخواند .این تأمل برای اجتناب از جنگ با یزیدیان نبود؛ بلکه میخواست
تا کمی بیشتر برای آخرین بار چهره برادر را ببیند .و شروع به بوسیدن دست و پای برادر کرد .برادر
به خواهر آرامش داد و وعدههای الهی برای صابران را به او یادآوری کرد .از محبت خواهر بته بترادر

این که پیراهن کهنهای را به برادر داد تا هنگام شهادت پیکر او را عریان نکنند و برادر آن را در زیر
لباسهایش پوشید( .همو ،ص.)159
بیشک فرا رستیدن زمتان شتهادت بترادر بترای حضترت زینت

بستیار جانستوز بتوده کته در

بیان نمیآید؛ اما روایت شده است که در روز یازدهم محرم و زمان گتذر کتاروان استرا از قتلگتاه بته
سوی کوفه و شام ،چشم خواهر برجنازه برادر افتاد که نه کفنی داشت و نه بته ختا ک ستسرده شتده
بود و آن گاه این واژگان را فرمود:
یل ُماداه ،صی اهلل بتی

آشوب ،ج،4ص)113

متی

اصسالء ،طذا ّسی ّ
مرما هلصادملء  ...؛ (ابمن شمهر

ای ّ
محمتد

! فرشتتتگان آستتمان بتر تتتو درود فرستتتند .ایتن حستتین

فاطمه زهرا

و حمزه ّ
سیدالشهدا

استتت کتته

آغشتتته بتته ختتون استتت و انتتدامهتتایش بر یتتدهبر یتتده شتتده استتت .و ایتتن دخترانتتت
هستتتند کتته استتیر شتتدهانتتد .بتته ختتدا و ّ
محمتتد مصتتطفی
و علتتی مرتضتتی و

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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دادخواست میبرم.

در بخشی دیگر و در مجلس یزید در شام نیز ،این رو ابط عاطفی هنوز ادامه دارد و تاریخ گواه
ّ
در مجلس یزید ،آنجا که شاهد اهانتهای یزید به سر مقدس برادر
است که حضرت زین
بوده ،واکنش شدیدی از خود نشان داده است (قزوینی ،ص265 ،122؛ نک :محمتدزاده مزینتان،
ص.)230 - 227

نتیجهگیهی 
حضتترت زین ت
مادر
مجتبی

مهتتر و محبتتت و عاطفتته را از متتادرش آموختتته استتت و پتتس از شتتهادت

روابط عاطفی عمیقی با پدر و دو برادر خود دارد .این روابط عاطفی بعد از شهادت امام
نستبت بته امتام حستین

تنهتا بازمانتده اصتحاب کستا

بته او ختود متیرستد و

بیش ترین تجلی را در واقعه عاشورا دارد .با مروری بر گزارشهای تاریخی و روایی نشتان داده شتد

که این روابط عاطفی ،صرف احساستات زنانته نبتوده و تتوأم بتا عقالنیتت بتوده؛ چنان کته از القتاب

ایشتتان عقیلتته و عاقلتته استتت (نتتک :محمتتدزاده مزینتتان ،ص .)222بتته عتتالوه در بتتروز ایتتن روابتتط
عاطفی جنبههای عقیدتی و سیاسی هویدا است؛ چنانکه ایشان روز عاشورا پیتراهن کهنتهای را
به برادرش امام حسین

داد تا هنگام شهادت پیکر او را عریان نکنند و آن حضرت آن را در زیر

لبتتاسهتتایش پوشتتید .ایتتن مثتتال در کنتتار شتتواهد دیگتتر نشتتان متتیدهتتد کتته حضتترت زین ت

در

همه حال به دنبال حفظ عظمت شخصیت برادرش و جلوگیری از هرگونه هتک حرمت و اهانت
نسبت به ایشان به عنوان امام ،حجت و ولی زمان بوده است و شاهد دیگرش ایتن کته بته شتدت
به جسارت یزید به سر مطهر امام

اعتراض میکند.

روابط عاطفی حضرت زینب
و امام حسین
با تأکید بر واقعه عاشورا
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م ابع 
_ ابن ابیالحدید (بیتا) ،شرم نهج البالغه ،قم ،مکتبه آیةاهلل العظمی المرعشی النجفی.
_ ابن اثیر ،علیبن محمد ( بیتا) ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دارصادر.
_ ابن طاووس ،علی بن موسی
_ اخط

(بیتا) ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران ،نشر جهان.

خوارزم ،موفقبن احمد (بیتا) ،مقتل الحسین ،قم ،انوار الهدی.

ّ
الزینبیه  ،قم ،المکتبه الحیدریه.
_ تا الدین ،مهدی ( ،)1438المجالس
_ ثعلبی (بیتا) ،الکشف و البیان عن تفسیر القرآن ،لبنان ،دار احیا ّ
الترا العربی.

_ حتائری مازنتتدرانی ،مهتدی ( ،)1425معتتالی ّالستبطین فتتی احتوال الحستتن و الحستین

 ،قتتم،

سلمان فارسی.

_ عسکری ،سید مرتضی و سیدمحمدباقر شریف قرشی و سیدهاشم بحرانی ( ،)1430الصتحیح
من سیرة االمام الحسین بن علتی

العربی.

 ،بته کوشتش :ستیدعلی عاشتور ،بیتروت ،مؤسستة التتاریخ

_ قزوینتی ،محمتدکاظم ( ،)1386زینت
طبری ،قم ،پیام مقدس.

کبتری

از والدت تتتا شتهادت ،ترجمته :کتاظم حتتاتمی

_ قمتتی ،عبتتاس (بیتتتا) ،نفتتس المهمتتوم فتتی مصتتیبة ستتیدنا الحستتین المظلتتوم
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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المصدور فیما یتجدد به حزن العاشور ،قم ،المکتبه الحیدریه.

_ مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت ،داراحیا الترا

_ محدثی ،جواد ( ،)1417فرهنگ عاشورا ،قم ،نشر معروف.

و یلیتته نفستته

العربی.

_ محمتتدزاده مزینتتان ،استتماعیل ( ،)1389نقتتش زنتتان در تتتداوم قیتتام عاشتتورا در عاشتتوراپژوهی،
مجموعه مقاالت ( :)1شناخت و تحلیل قیام عاشورا ،تهران ،دانشگاه امام صادق

_ موسوعة االمام الحسین

(تاریخ امام حسین

ریزی آموزشی دفتر انتشارات کمک آموزشی.

.

) ( ،)1380تهران ،ستازمان پتژوهش و برنامته

_ نتتادعلیزاده ،مستتلم ( ،)1395معتتالی الستتبطین در فرهنتتگ ستتوگ شتتیعی ،متتدیر و سرویراستتتار:
محسن حسام مظاهری ،تهران ،خیمه.

