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.1مقدمه 

آخرین فرستادهی الهی و خاندان پاکش به عنوان مهمتدرین افدراد جامعدهی اسدالمی ،در
طددول دورههددای متمددادی همددواره در کددانون توجدده مسددلمانان قددرار داشددته و بدده مناسددبتهای
مختلفددی از آنهددا سددخن بدده میددان آمددده اسددت .در ایددن میددان ،یکددی از شخصددیتهددایی کدده
بسیاری از بزرگان و عالمان اسالمی اعم از شیعه و اهلسنت از سدیره و تداریخ زنددگی ایشدان
یاد کردهاند ،حضرت زینب بن علی سدالماهللعلیهمدا هسدتند .بیشدتر افدراد یادشدده ،بخدش
اندک ،اما پراهمیت زندگی این بانوی بزرگ اسدالم را ور ،زدهاندد کده در واقدع ،همدان دورهی
سفر ایشان به همدراه بدرادر بزرگوارشدان یعندی حضدرت امدام حسدین علیهالسدالم در حادثدهی
جانسدوز کدربال و رخددادهای پدس از شددهادت سیدالشدهداء در کوفده و شدام اسدت .از ایددن رو،
دربارهی زندگانی و شخصیت حضرت زینب سالم اهلل علیها ،بیشتر به جنبههای عداطفی
و گزارشهددای تدداریخی وقددایع پیرامددون قی ددام و نهضددت حسددینی پرداختدده شددده ،و هرچنددد
زندگانی ایشدان بدا آن حدواد

الفتدی جداییناپدذیر یافتده ،امدا متدأثر از ایدن امدر ،دیگدر زوایدای

زندگی ایشان مانند شخصیت علمی حضرت مورد غفلت واقع شده و یا کمتدر و بده گوندهای
گذرا از آن سخن به میان آمدده اسدت .نوشدتار پدیشرو در پدی آن اسدت تدا شخصدیت علمدی
عقیلددهی بنیهاشددم سددالماهللعلیهددا و ظهددور و بددروز ایددن علددم در جر یددان عاشددورا و رخدددادهای
پس از آن را گزارش و سپس مورد کنکاش و تحلیل قرار دهد ،و از این نظر ،میتواند نگاهی نو
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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به شمار آید.
علیهمالسال 

اهلبیت
.2علمزهیبیازدهدگاه 

حضددرت زینددب سددالماهلل علیهددا از بددانوان بزرگددواری اسددت کدده مددورد سددتایش اهلبیددت
علیهمالسالم بوده و از ایشان به عنوان بانویی خردمند ،بدا کرامدت ،صدبور و فدداکار یداد شدده
است .در فرهنگ اسدالمی القداب فراواندی بده حضدرت نسدبت داده شدده اسدت کده برخدی از
آنهددا بدده سددان «عالمددة غیددر معلمددة»« ،فهمددة غیددر مفهمددة»« ،عقیلددة الطددالبیین»« ،عقلیددة
القددریش»« ،عقیلددة النبددوة»« ،عقیل ددة الددوحی»« ،عقیلددة خدددر الرسددالة»« ،سددیدة العقائددل»،
«عقیلة النساء»« ،فاضلة»« ،رضیعة ثدى الوالیدة»« ،رضدیعة الدوحی»« ،موثقدة»« ،المعصدومة

الصغرى»« ،ولیدة الفصاحة»« ،فصیحة» و «بلیغة» (رک به :الجزائری،)53-52 :،1425 ،
نمایددان گر ابعدداد گوندداگون علمددی ایشددان هسددتند .شددماری از ایددن مددوارد از سددوی معصددومین
علیهمالسالم و برخی دیگر ،از سوی بزرگان ،محققان و نویسندگان اسالمی بر ایشدان اطدال،
شده است.
بیتردید ،بهترین سخنی که میتوان دربارهی مقام علمی زینب کبری سدالماهللعلیها از
دیدددگاه اهلبیددت علیهمالسددالم از آن یدداد کددرد ،فرمددودهی حضددرت امددام سددجاد علیهالسددالم
دربارهی ایشان در کوفه است که ایشان را دانای بیآموزگار و فهمیددهی بیتفیهم گدر خطداب
می کند:

َ ََ
لَ َ
َ
ـةٌغ ٌَـشٌ ُم َعل َمـةٌٌ َ ٌوٌف ِه َمـةٌٌغ ُـشٌٌ ُمفه َمـةٌٌ(طبشسـ ٌ1403ق ٌ ٌ 305ٌ:2
اهَّللٌع ِ م ٌ
تٌبحمـ ٌ ِ ٌ
أن ِ ٌ
مجلس ٌ1404ق ٌ ٌ 16ٌ:45مقشم ٌ1426قٌ ٌ. 329-328ٌ:

داشتن علم خدادادی را به گدزاف و یدا بدرای خشدنودی عمدهی گرامدیاش بده ز بدان نمدیآورد.
بنابراین ،این فرمودهی امام ،پرده از علمی الهی و متفاوت با سنخ علم عادی برمدیدارد کده
از ناحیددهی پروردگددار بدده حضددرت زینددب سددالماهللعلیها ارزانددی داشددته شددده اسددت .خداونددد
متعددال هرگددز چنددین عطددایی را نسددبت بدده هددر کسددی روا نداشددته و تنهددا افددرادی را شددامل ایددن
زینب سالماهللعلیها که در دامدان پددر و مدادری بلندمرتبده و نیدز در خاندهی وحدی رشدد یافتده
بود ،توانست چنین ظرفیتی را در خود ایجاد نماید تا مشمول رحمدت و یدژهی الهدی گدردد .از
نمونددههای بددارز وجددود چنددین ظرفیتددی در ایشددان ،جر یددانی در بددارهی سددنین کددودکی حضددرت
اسددت کدده ب دده پدرشددان ،ام ددام علددی علیهالسددالم میفرمای ددد کدده آیددا او را دوسددت دارد امددام
علیهالسالم در پاسخ ،فرزنددان را جگرگوشدههای خدود دانسدتند .پدس از ایدن جدواب ،زیندب
کبددری سددالماهللعلیها فرمددود :دو محبددت در سددینهی مددؤمن جمددع نمیشددود؛ امددا بدده هنگددام
ناچاری باید نسدبت بده فرزنددان مهربدان بدود و محبدت را تنهدا نسدبت خداوندد متعدال اظهدار
کرد (خوارزمی.)179 :1 ،،1423 ،
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سددخن دیگددری کدده در بدداب حضددرت زینددب کبددری سددالماهللعلیها گفتدده شددده و از مقددام و
شخصیت علمی واالی او حکایدت دارد ،فرمدودهی امدام حسدن مجتبدی علیهالسدالم اسدت
که خطاب به خواهر خویش در سخنی میفرماید کده شدما بده حدق از درخدت نبدوت و معددن
رسالت هستی (القزوینی581 :،1420 ،؛ سرا [ ،بیتا].)32 :

1

همچنین زینب کبری سالماهللعلیها از همان شجرهی طیبهای بدوده کده در قدرآن کدریم از

آن یادشده (ابراهیم )25-24/و در کانون رسالت و علم الهی پرورش یافته است .در روایتدی
از پیغمبر اکرم صلیاهللعلیهوآله و سلم نقل شده است که همواره میفرمودند:

نحددن أهددل بیددت طهددرهم اهلل ،مددن شددجرة النبددوة و موضددع الرسددالة و مختلددف المالئکددة و

بیت الرحمة و معدن العلم (ابدن ابدی حداتم3133 :9 ،،1419 ،؛ سدیوطی،5 ،،1404 ،
.)199

نوهی گرامی ایشان ،حضرت زینب سالماهللعلیها نیز در میان اهلبیتی بالیده است که

خداوند ددد متعد ددال آنهد ددا را پد دداك گردانید ددده و معد دددن علد ددوم قدددرار داده و دخدددت گرامدددی بتد ددول

سالماهللعلیهما نیز از این برکهی معرفت سیراب شده است .بدا ایدن توصدیف ،در ادامده ،بده
برخی از ابعاد شخصیت علمدی رضدیعهی وحدی و پیددایی آن در حدواد پیرامدون نهضدت
حسینی علیهالسالم ،به تفکیك اشاره خواهد شد.

.3ابعادگوناگع علمیزهیبکبییسال اهللعلیها 
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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اندیشهورزی 

تعقل و اندیشهورزی از مهمتدرین ویژگیهدای علمدی بدانوی کربالسدت کده بیشدتر در لقدب

«عقیلد دده» تبلد ددور یافتد دده اسد ددت« .عقیلد دده» در لغد ددت بد دده معند ددای گرامیتد ددرین ،بزرگد ددوارترین و
شایستهترین چیز ،فرد یا بانوست (فراهیددی160 :1 ،،1409 ،؛ ازهدری161 :1 ،،1421 ،؛

صدداحب172 :1 ،،1414 ،؛ ابددن فددارس)72 :4 ،،1404 ،؛ هددمچنددین ایددن لقددب بددرای
بددانوان خردمنددد و عاقددل و دارای جایگدداهی بلنددد اسددتفاده میشددود (بیضددون:2 ،،1427 ،

 .)654عقیله ،عنوانی است که هاشدمیان در یدادکرد از حضدرت زیندب سدالماهللعلیها از آن
 .1نگارنده این حدیث را با این عبارت خاص در منابع متقدم نیافت.

اسدتفاده مدینمودنددد؛ چنان کده ابددن عبداس هنگدامی کدده میخواسدت از ایشددان حددیثی نقددل

کند ،حضرت را «عقیلهی ما» خطاب می کردند (االصفهانی[ ،بیتا].)95 :

اندیشددمندان متعددددی از اهلس ددنت در تأ کیددد بددر جنبددهی شدداخص علمددی عقیلددهی

بنیهاشددم ،ایشددان را بددانویی عاقددل ،خردمنددد ،دارای اندیشدده و دلیددر معرفددی کردهانددد (بددرای
نمونه رک به :ابن اثیر133 :6 ،،1409 ،؛ ابن حجر166 :8 ،،1415 ،؛ الزرقانی،،1411 ،

 )128 :3و به شماری از رفتارهای مهم زینبی اشاره نموده ،آنها را دلیل روشنی بر علدم او

دانسددتهاند (ابددن اثیددر133 :6 ،،1409 ،؛ ابددن حجددر .)167 :8 ،بددرای نموندده ،بدده سددخنان
زینددب کبددری سددالماهللعلیها در مجلددس یز یددد اشدداره کردهانددد کدده ایشددان در پاسددخ بدده مددردی

شددامی کدده از یز یددد میخواسددت دختددر امددام علیهالسددالم را بدده کنیددزی بگیددرد ،فرمودنددد :خطددا
کردی و پستی نشان دادی؛ زیرا این نه حدق توسدت و نده حدق یز یدد .حضدرت بده یز یدد فرمدود:

این حق برای تو نیست ،مگر این کده از دیدن مدا کده اسدالم اسدت ،خدار شدده باشدی (مفیدد،
به کنیزی گرفته نشده و چنین حقی برای دو طرف که مسلمانزاده هسدتند وجدود نددارد؛ امدا

یز یدد و آن مدرد شدامی بده آن آ گداه نبدوده یدا انگیدزهای نامشدروع داشدتهاندد کده ایدن اتفدا ،در هدر
صددورت ،بددا شددجاعت ،درایددت و علددم عقیلددهی هاشددمیان منجددر بدده شددرمندگی یز یددد در برابددر
دیگران گردید.

توانایی علمی و تسلط بر معدارف قرآندی و تفسدیر کدالم الهدی ،از نکدات برجسدتهای اسدت
که میتوان به عنوان یکی از ابعداد علمدی صددیقهی صدغری سدالماهللعلیها از آن یداد کدرد .در
این باره گزارش شده است:
در روزگار حضور امیرمؤمنان علیهالسالم در کوفه ،زینب سالماهللعلیها در مجلسی
زنانه در خانهی خود ،قرآن را تفسیر نموده و معناى آن را برای ایشان بیدان می کدرد.

روزى در حددال تفسددیر آیددهی «کهددیعص» بددود کدده نا گدداه امددام علددی علیهالسددالم بدده

خانددهی او آمددده و فرمددود :اى نددور چشددمانم ،شددنیدم کدده بددراى زنهددا (کهددیعص) را
تفسیر می کنی زینب سدالماهللعلیها گفدت :آرى ،دختدرت بده قرباندت .حضدرت
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امیر علیهالسالم فرمود :روشنی دیدگانم! این رمز و نشانهای است براى مصیبت و
اندوهی که بده شدما عتدرت و فرزنددان رسدول خددا صدلیاهللعلیهوآله روى مدیآورد.

سپس برخی از مصائب و اندوههایی کده بده زودی بدر آنهدا وارد میشدد را یدادآوری
نمددود .پددس آن گدداه زینددب صددلواتاهللعلیها بددا صدددای بلنددد گر یدده کددرد (الجزائددری،
69- 68 :،1425؛ النقدی1362 ،ش.)36 :

از ایددن گددزارش روشددن میشددود کدده حضددرت زینددب سددالماهللعلیهددا در شددهر کوفدده مجلددس
تفسیر و تبیین معارف قرآندی بدرای بدانوان داشدته اسدت .بددیهی اسدت کده مقدمدهی برگدزاری
چنددین مجلسددی ،توانددایی و تسددلط علمددی بددر معددانی آیددات و معددارف آن بددوده اسددت ،وگرندده
برگزاری این گونه جلسات معنایی نداشت.
نکتددهی دیگددری کدده در بددارهی علددم قرآنددی حضددرت بایددد بدددان اشدداره نمددود ،بهره گیددری و
استنادات متعدد به آیات الهی در خطبههای ایشان در کوفده ( 4آیده) و شدام ( 6آیده) اسدت؛
اسدتفادههایی کدده بددهجددا و بدده مناسددبت ،کددالم فصددی و بلیددغ زینددب سددالماهللعلیها را زینددت
بخشیده و به زیبایی و مهدارت چشدم گیری بدا سدخنان او آمیختده شدده اسدت .بدرای نمونده،
ایشان در ابتدای خطبهی روشنگر خود در کوفه ،خطاب به آنها میفرماید:

ََ َ
َ ََ
َ
ُ ُ
َ
َُ َ
َ
َ َ
َ ُ
ی ٌأه ٌٌالکوف ِة ٌوی ٌأه ٌٌالخت ِ ٌٌ َ ٌوٌالخ ِل ٌفَلٌ َرقأ ِتٌٌ
الع َبشة ٌوٌالٌه أ ِتٌٌ َالشنة ٌفم ٌ َم َثلک ٌ
َ َ ََ َ َ َ
ُ
َ َُ َ ًَ ََ ُ َ َ ُ ََ
َلٌ َب َینک ٌٌ(نحـ ٌَ1. 92
إالٌٌ«ک ل ِت ٌنقض ٌ
ونٌٌأی َم َـنک ٌٌ َدخ ٌ
تٌغزلهَ ٌ ِم ٌبع ِ ٌٌقو ٌةٌأنکـث ٌتت ِو
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خوایزم ٌ1423ق ٌ ٌ 46ٌ:2اب ٌط وو
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و یددا در قسددمتی دیگددر از همددین خطبدده در چنددد فددراز پایددانی ،از سدده فددراز قرآنددی بهددره بددرده و
اظهار میدارند:

َ ُ
َ َ َ ُ َ
ََ
کت ؟ٌ َ
وأىٌ َدمٌٌ َل ُ ٌٌ َس َف ُ
وأىٌٌ َکری َم ٌةٌ َل ُ ٌٌ َ
أص ُبت ؟ٌ«لق ٌٌ
أىٌک ِب ٌٌ ِلمَح َم ٌٌف َر ُیت ؟ٌ َ ٌ
َویلک ٌ َأت یونٌٌ ٌ

 .1اى کوفیان و اى دغل کاران بی وفا! اشکتان ،هرگز خشك مباد! و نالهتان هیچ گاه فروخفته مباد! َم َثدل شدما،
« َم َثل زنی است که رشته تابیده [به دست خویش] را پس از محکم کردن ،از هم می گسست .سوگندهایتان را
دسددتاویز فر یددب یکدددیگر قددرار میدهیددد» .ترجمددهی خطبدده برگرفتدده از( :محمدددی ریشددهری1388 ،ش:8 ،
.)119

ً ً َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َت ُ ل َ ُ ً
لٌ َهــ ا»ٌ
ـقٌاَلرضٌٌو ِ خـ ٌـشٌا ِ جب ـ ٌ
نٌ ِمنــ ٌٌوتنشـ ٌ
ِ ٌجَـ ُـت ٌٌ َش ـــَ ٌ ِإدٌاٌتک ـ ٌدٌالسمـــ واتٌٌیتفطــر ٌ
َ َ
َ
ََ
َ
رضٌ َو َ
السـم ِ ٌ.أف َع ِج ُبـت ٌأنٌ
ـَلٌ،اَل ِ ٌ
(مری ٌَ 90-89ولق ٌ َأت ُت ٌ ِبه ٌخشق َ ٌٌ َشـوه َ ٌ ِط ٌ
َ َ
ُ
َ ََ ُ
َ َ
َ
َ
تٌ َ
یسـت ِوفنک ُ ٌٌال َم َهـ ٌ
ابٌاَل ِخ ٌَش ِ ٌةٌأخ َز »ٌ(فصلتٌَ ٌ 16فـَلٌ
السم ُ ٌٌ َدم ٌ« َول َع ُ ٌ
ق َط َش ِ ٌ
َ ََ َ َ
َ
ی ُ َ َ
َ َُ
َ ُُ
كٌل ِب لِمش َصـ ِ ٌد»ٌ(فجـشٌَ1. 14
نٌیب ٌ
وتٌالث ِأر ٌکَلٌٌ« ِإ ٌ
فٌ َعل ِ ٌٌف ُ ٌ
الب ار ٌوالٌ خ ٌ
ف ِإن ٌٌالٌیح ِفز ٌِ ٌ،
(هم ن ٌ

چنین تسلطی بر آیات قرآن و اسدتفادهی متعددد و بدهجای آن در فرازهدای مختلفدی از دو
خطبهی کوفه و شام ،حکایت از تسلط ایدن بدانوی بدزرگ بدر کدالم الهدی و پیوسدتگی بده منبدع
اصیل وحی و آشنایی با آن دارد.

2

روایتحدیث 

از دیگر زوایای نشاندهندهی علم حضرت زینب سالماهللعلیها ،مقام روایت احادیدث
فدکیهی حضرت فاطمه سدالماهللعلیها دانسدت .ایدن خطبده کده گو یدای مسدائل خطیدری در

پیدایی شخصیت علمی حضرت زینب

بنیهاشدم نقدل شددده اسدت (بدرای نموندده بنگر یدد بده :ابددن طیفدور[ ،بیتدا]31-26 :؛ صدددو،،

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

است .روایات مهمی به واسطهی ایشان نقل شده که شاید بتوان مهمترین آنها را خطبهی
صدر اسالم و دورهی پدس از رحلدت پیدامبر ا کدرم صدلیاهللعلیهوآله اسدت ،در سدنین کدودکی
عقیلهی وحی ایراد گردیده ،و نیز برخی رخدادهای پس از آن مانند جر یدان ِشدکوه و گالیدهی

صدیقهی طاهره سدالماهللعلیها پدس از عددم اجابدت درخواستشدان از سدوی خلیفدهی اول و
ندبهای که به صورت اشعاری خطاب به پیامبر صلیاهللعلیهوآله انجام گرفت ،از عقیلهی
568-567 :3 ،،1413؛ مفی د د ددد40 :،1413 ،؛ طب د د ددرى39-30 :،1413 ،؛ مجلسدد د ددی،
 .1واى بر شما! آیا میدانید چه جگرى از ّ
محمد صلی اهلل علیه و آله دریدید! و چه خونی از او ریختید! و چه
درداندهای را از او گرفتیدد! «بدی گمدان ،کدارى نداروا کردیدد .نزدیدك اسدت کده آسدمانها از آن بشدکافند و زمدین،
سان احمقان زشت کار ،بدر س ِدر ُدرداندهی او ریختیدد و زمدین و آسدمان را از
دهان باز کند و کوهها فرو ریزند!» .به ِ
ُ
دارش آسدمان ،بده شدگفت میآییدد! «عدذاب آخدرت کده رسدوا کنندددهتر
سدیاهی لشدکر ،پدر کردیدد .آیدا از خدون ب ِ
اسدت» .مهلدت خدداُ ،
دادن فرصدت انتقدام ،نگددرانش
سبكسدرتان نکندد ،کده خددا عجلدهاى نددارد و از دسدت ِ
نمی کند .هرگز« ،به درستی که پروردگارت در کمین است» .ترجمهی خطبه برگرفته از( :همان).
 .2برای تفصیل و توضی نمودهای قرآنی کالم حضرت زینب سالماهللعلیها در خطبدههای ایرادشدده در کوفده و
شام بنگرید به( :طباطبایی1390 ،ش.)230-53 :
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.)107 :29 ،،1404

1

روایات دیگری هم وجود دارند کده جنداب زیندب کبدری سدالماهللعلیها در برخدی از آنهدا
در نقش راوی (روایت گر) و در شماری دیگدر بده عندوان مدروی (روایتشدده از او) مطدر شدده
اسددت 2.افددرادی چددون امددام سددجاد علیهالسددالم (ابددن قولو یدده1356 ،ش266-265 :؛ خددزاز
قمددی 3،)194 :،1401 ،فاطمدده بنددت الحسددین علیهماالسددالم (مفیددد( ،1413 ،الددف):2 ،
 ،)121ابن عباس (اْلصفهانی[ ،بیتا] ،)95 :جابر بدن عبدداهلل انصداری (صددو،،1413 ،،
 )567 :3و محمد بن عمرو (مفید( ،1413 ،ب) )40 :در زمرهی راویان اخبدار از عقیلدهی
قددریش هسددتند .همچنددین خددود حضددرت از پدرشددان امیرمؤمنددان علیهالسددالم (ابددن قولو یدده،
1356ش ،)266 :مادرشد د ددان صد د دددیقهی طد د دداهره سد د ددالماهللعلیها (طبد د ددری68 :،1413 ،؛
طبرسی )204 :،1403 ،و ام ایمن (ابن قولویه1356 ،ش 4)266 :نقل حدیث کردهاند.
با نگاهی به متون عاشورایی ،مقام راویبودن حضرت زینب سالماهللعلیها در حواد
عاشددورا نیددز آشددکار می گددردد .بددرای نموندده ،ایشددان پددس از دیدددن آثددار شدددید ندداراحتی و غددم در
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 .1در نسخهی ابن طیفور ( )،280نام راوی خطبه ،زینب بنت الحسین است که به دلیل نبود چندین دختدری
بددرای امددام حسددین علیهالسددالم و گونددهی روایددت خطبدده بدده صددورت دانددای کددل و شددخص حاضددر در زمددان ایددراد
خطبه ،و نیز روایت آن از طر ،دیگدر بدا همدین کیفیدت ،راوی همدان زیندب کبدری سدالماهللعلیها بدوده و وی در
ظاهر ،نام راوی را اشتباه ثبت کرده است .شیخ صدو )،381( ،نیز خطبه را به صورت کامل گزارش نکرده
و تنها بخشی از آن را به مناسبتی نقل نموده است.
 .2شیخ صدو ،نام «زینب بنت امیرالمؤمنین علیهماالسالم» را در مشیخهی خود ذکر نموده اسدت (صددو،،
.)531 :4 ،،1413
 .3روایت خزاز قمدی (متوفدای بعدد از  )،400از امدام چهدارم شدیعیان ،حددیثی در بدارهی والدت پددر بزرگوارشدان و
امامت ُنه امام از نسل ایشان از جناب زینب کبری سالم اهلل علیها از پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله است که
فرمودند« :خذیه یا فاطمةّ ،
أبواْلئمة تسعة من صلبه ّ
ّ
أئمة أبرار ،والتاسع قائمهم».
فننه اإلمام و
 .4ابن قولویه ( )،367به سند خدود از امدام علدی بدن الحسدین علیهماالسدالم از حضدرت زیندب سدالماهللعلیها
روایت می کند که فرمود« :هنگامی که ابن ملجم لعنهاهلل بر پدرم ضربت وارد کرد و آثار مرگ را در ایشان دیددم،
گفتم :ای پدر ،ام ایمن به من چنین و چنان خبر داد و من دوست دارم تا آن را از زبان شما بشنوم .پدرم فرمود:
دخترم ،مطلب همانطور است که ام ایمن برای تو گفته است .گویا تو و زندان خانددانت را مدیبینم کده در ایدن
سرزمین اسیر و خوار شدهاید ،هر لحظه هراس دارید که مردم شما را بربایند ،در اینجا صبر و شکیبایی داشته
باشید .قسدم بده کسدی کده ّ
حبده را شدکافت و انسدان را آفر یدد ،بدر روی زمدین هدیچ کدس غیدر از شدما و دوسدتان و
پیروان شما ولی خدا نیست».

چهددرهی امددام سددجاد علیهالسددالم در روز شددهادت پدددر بزرگددوار و یدداران بددا وفددایش ،حدددیث ام
ایمن را برای امام روایت کرد و نکاتی را از آینده و عهد میان رسول خددا صدلیاهللعلیهوآله بدا
جددد ،پدددر و عمددویش علیهمالسددالم بیددان داشددت تددا موجددب آرامددش خدداطر و دلگرمددی فرزنددد
برادرش شود (ابن قولویه.)262-260 : ،
.4تفقهدردینونیابتخاصهازسعیاما معصو 

مطلب دیگری که باید دربارهی بانوی خردمند بنیهاشدم بده آن اشداره کدرد ،تفقده ایشدان
در دیددن اسددالم و معددارف الهددی اسددت .دکتددر عائشدده عبدددالرحمن بنددت الشدداطی (1998م)،
اندیشمند زن مصری و یکی از نویسندگان زندگانی حضدرت در نگاشدتهی خدود بدا یدادکرد از
تفسیر قرآن توسط ایشان مینویسد:

کنند ،در آن مجلس شدرکت می کردندد .و همچندین بدرای زیندب فدراهم آمدد آنچده
بددرای هددیچ زن دیگددری از زنددان طایفددهی او فددراهم نیامددد (بنددت الشدداطی:،1406 ،
.)53

امیرالمؤمنین علی علیهالسالم سده مدورد از کمدال یدک مسدلمان را تفقده در دیدن ،صدبر بدر
1362ش)124 :1 ،؛ حض ددرت ب دداقر علیهالس ددالم نی ددز هم ددین م ددوارد را از نش ددانههای م ددؤمن
شمرده است (طوسی)236 :7 ،،1407 ،؛ همچنین امدام صداد ،علیهالسدالم میفرمایدد
کده ا گدر خداونددد خیدر بندددهای را بخواهدد ،او را دانشددمند (فقیده) در دیددن می گرداندد (کلینددی،
1362ش .)32 :1 ،سددیری در زندددگانی جندداب زینددب سددالماهللعلیها نشددان میدهددد کدده
ایشان دارای تمام این ویژگیها بوده است .وی عدالوه بدر صدبر در مصدیبتها و داشدتن یدک
زندگی مدبرانه ،تا جدایی داندای در امدر دیدن بدود کده حضدرت امدام حسدین علیهالسدالم بدرای
مدددت کوتدداهی پددس از عاشددورای سددال  61هجددری ،ودیعددهی امامددت را بدده او سددپرد تددا بدده امددام
زینالعابدین علیهالسدالم برسداند (المسدعودی .)272 :،1426 ،شدیخ صددو )،381( ،و

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

زندگی همدراه بدا محاسدبه و احتیداط معرفدی می کندد (صددو،،
بالیا و مصیبتها و معاش و
ِ

پیدایی شخصیت علمی حضرت زینب

بنا بر آنچه بعضی از روایات می گویند ،زینب علیهاالسالم مجلس علمی مهمی
ّ
داشته که گروهی زنان دانشپژوه و بانوانی که میخواستند در دین خددا تفقده پیددا
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شیخ طوسی ( )،460در این باره از احمدد بدن ابدراهیم گدزارش کردهاندد کده وی اظهدار داشدته
است:
در سال  2٦2هجرى بر حکیمه [خاتون] ،دختر امام جواد علیهالسدالم وارد شددم.

امام خود
از ِ
پشت پرده با او سخن گفتم و از دینش پرسیدم .او همهی کسانی را که ِ

[کوچك] حجت بن الحسن را نیز بر زبان آورد .به او
میدانست ،نام برد و حتی نام
ِ

گفدتم :خددا ،مدرا فدداى شدما کندد ،آیدا او را دیددهای یدا خبدر دارى ؛ گفدت :ایدن را از
نامدهاى (وصدیتی) کده ابومحمدد (امدام حسدن عسدکرى علیهالسدالم) بده مدادر خددود
نوشددته ،مددیدانم .بدده او گفددتم :آن کددودك ،کجاسددت ؛ گفددت :پنهددان اسددت .گفددتم:
شیعه به چه کسی پناه ببرد ؛ گفت :به مادربزرگش ،مادر ابومحمد .به او گفتم :به
کسی اقتدا کنم که وصیتش به زنی است ؛ گفت :به حسین بن علی علیهالسالم
اقتدا کن که در ظاهر ،به خواهرش زینب دختر علی علیهالسالم وصیت کدرد و هدر
دانشی از سدوى علدی بدن الحسدین علیهالسدالم بیدرون میآمدد ،بده زیندب منسدوب
میشد؛ اما ایدن بدراى پنهانداشدتن علدی بدن الحسدین علیهالسدالم بدود (صددو،،
507 :2 ،،1395؛ طوسی.)230 :،1411 ،

بی گمان ،اگر زینب سدالماهللعلیها زمیندهی ادای چندین وظیفدهای را از گذشدته در خدود

ایجاد نکرده بود ،دیگران انتظدار شدنیدن چندین سدخنانی از ایشدان را نداشدتند و در نتیجده،
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هیچ گاه مقصود امام حسین علیهالسدالم از وصدیت بده خدواهرش و پنهانداشدتن فرزنددش،

امددام سددجاد علیهالسددالم محقددق نمی گردیددد و درسددت آن بددود کدده سیدالشددهداء علیهالسددالم

ایددن بددار سددنگین را بددر دوش خددواهر بزرگددوارش قددرار ندهددد .اینهددا همدده ،بیددان گر مقددام واالی

علمی حضدرت زیندب کبدری سدالماهللعلیها و جایگداه بلندد تفقده و خردمنددی ایشدان در امدر

دین بوده و عمل معصدوم یعندی امدام حسدین علیهالسدالم در اینجدا ،درسدتی ایدن ویژگدیهدا
دربارهی خواهرشان را روشنتر ساخته است.

اهللعلیها
.5احرجاجمعصو بهعملزهیبسال  

یکدی از مسدائلی کده در بحثهدای اصدولی شددیعه از آن سدخن بده میدان میآیدد ،مسددألهی
ارجاع به سنت یعنی قول ،فعل و تقریر معصوم است که میتدوان در مسدائل مختلدف فقهدی

و اعتقادی به آنها اسدتناد ورز یدد و مطدابق بدا آن عمدل نمدود (بدرای نمونده بنگر یدد بده :مظفدر،
1375ش .)61 :2 ،اگر چه برخدی افعدال و اقدوال حضدرت زیندب سدالماهللعلیها را حجدت
دانسدتهاند (حسدینی ،)59 :2 ،،1428 ،امددا بسدیاری از فقیهددان بدر ایدن باورنددد کده سددنت،
ویژهی شخص معصوم بوده و نسبت به غیر او منشأ حکمی فقهی یا اعتقادی نخواهد بود؛
ام ددا در ح دددیثی از ام ددام ص دداد ،علیهالس ددالم ،ایش ددان در مسددألهی حک ددم گریبدداندر ی دددن در
مصیبت پدر ،مادر ،برادر و یا دیگر نزدیکان ،برای جواز در برخی موارد مانند مصدیبت بدرادر،
به فعل فاطمیات که در رأس آنها حضرت زینب کبری سالماهللعلیها قرار داشدت ،اسدتناد
میجوید .در قسمتی از این خبر از جانب امام آمده است:
خراشددیدن صددورت کفددارهای جددز اسددتغفار و توبدده ندددارد؛ فاطمیددات بددر [مصددیبت]
حسدین بددن علددی [علیهماالسدالم] گریبددان در یددده و صدورت خراشددیدند و بددر امثددال
میشود (طوسی325 :8 ،،1407 ،؛ عاملی؛ .)402 :22 ،،1409

مرحوم صاحب جواهر ( )،1266پس از نقدل ایدن خبدر ،حضدور دختدران و خدواهران امدام
حسین علیهالسالم در میدان فاطمیدات را امدری واضد و آشدکار میشدمرد (نجفدی[ ،بیتدا]،
 .)370 :4طبری و ابن اثیر نیز در شر ماجرای قیام حسینی علیهالسدالم در شدب عاشدورا
و گفتگد ددوی می د ددان س د ددید شد ددهیدان و خواهرش د ددان گ د ددزارش کردهاند ددد کد دده حضد ددرت زیند ددب
کددرد و بیهددوش شددده ،بدده زمددین افتدداد (طبددری420 :5 ،،1387 ،؛ ابددن اثیددر:4 ،،1385 ،
 .)59این گزارش تاریخی ،شمول حضرت در میان بانوان فداطمی را تأییدد مینمایدد .روشدن
اسدت کده اسددتناد یادشدده از امددام صداد ،علیددهالسدالم بدده گوندهای عددام ،حکایدت گر جایگدداه
واالی عقیل ددهی بنیهاشدددم اس ددت ،وگرنددده ه ددیچگددداه چن ددین اسدددتنادی از جان ددب معصدددوم
علیهالسالم صورت نمیپذیرفت.
.6فصاحتوبالغت

ُبعدی دیگر از شخصیت علمی بدانوی داندای بیآموزگدار ،فصداحت (گو یدایی) و بالغدت

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

سالماهللعلیها هنگامی که برادرش را تحت فشار فراوان دید ،بده صدورت زده ،گریبدان چداک
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(رسایی) ایشان در سخن است که اندیشدمندان بسدیاری بده آن اذعدان داشدته و بینظیدرش

دانستهاند (برای نمونه بنگر یدد بده :امدین137 :7 ،،1406 ،؛ قاسدم1934 ،م3 :؛ مطهدری،

1375ش .)59 :بیشتر این افراد با عنایت به خطبههای حضرت زینب سالماهللعلیها پس

از واقعهی بزرگ عاشورا در دورهی اسدارت در کوفده و شدام ،ز بدان بده تمجیدد و تحسدین ایشدان
َ
گشودهاند .نمونهای از این افدرادَ ،حدذلم بدن َسدتیر اسدت کده بده هنگدام ایدراد خطبده در کوفده،

چند ددان محد ددو فصد دداحت و بالغد ددت گفتد ددار زینبد ددی گردید ددد کد دده اظهدددار داشد ددت :گو ید ددا زیند ددب

س ددالماهللعلیها از ز ب ددان عل ددی علیهالس ددالم س ددخن می گو ی ددد (ابددن اع ددثم121 :٥ ،،1411 ،؛
مفیددد( ،1413 ،ب)323-321 :؛ طوسددی93-92 :،1414 ،؛ ابددن حمدددون:6 ،،1417 ،

.)264

«فصاحت» به معنای بیان و سخن گفتن شدیوا بدا اسدتفاده از واژههدای مدأنوس و در عدین

حال ،وزین و بدون پیچیدگیهای لفظی و معنوی است (بنگر یدد بده :ابدن سدیده،،1421 ،

164 :3؛ ابددن اثیددر1367 ،ش450 :3 ،؛ المراغددی .)35-15 :،1414 ،معنددای «بالغددت»

نیز رسابودن کالم به مقتضدای حدال گویندده و شدنونده اسدت کده گویندده بده بهتدرین شدکل از

لحدداظ ز بددان و لغددت ،و مطددابق بددا حقیقددت ،مقصددود خددود را بدده مخاطددب انتقددال میدهددد

(بنگر یددد بدده :راغددب اصددفهانی145 :1 ،،1412 ،؛ المراغددی .)36-35 :،1414 ،ادیبددان،

عل ددم بالغ ددت را در س دده ش دداخهی مع ددانی ،بی ددان و ب دددیع پیج ددویی ک ددرده و آرای ددههای ادب ددی
سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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مختلفددی را در خددالل آنهددا مطددر میسددازند؛ امددا از آنجددایی کدده در ایددن مقددال ،مجددالی بددرای
بررسی همهی این موارد در سخنان دختر امیر بیان علیهماالسالم وجود ندارد ،تنها به بیدان

برخی از آنها به مقتضای نوشتار پیشرو بسنده میشود.

زینددب کبددری س ددالماهللعلیها در فرازهددای متع ددددی از خطبددههای کوفدده و شددام ،از علددم
ُ َ ّ
َ ّ َ
وأیامدك إال
معانی بهره بدرده اسدت .بدرای نمونده ،در چندد مدورد بده سدان «و َهدل َرأیدك إال ف َندد،
َ ُ َ ّ َ
َ
معد ددك إال َبد دددد »( 1ابد ددن طد دداووس1348 ،ش186 :؛ ابد ددن نمد ددا )102 :،1406 ،و
َعد دددد ،وج
« َأف َعجبد ُدتم أن َق َطد َدرت َّ
السد ُ
دماء َدمددا »( 2مفیددد( ،1413 ،ب)323 :؛ طوسددی،)93 :،1414 ،
ِ
ِ
 .1آیا اندیشهات جز دروغ و سستی ،و روزگارت جز روزهایی شمردنی و جمعت جز پریشانی است .
بارش آسمان ،به شگفت میآیید! .
 .2آیا از خون ِ

آرایددهی «اسددتفهام» را بدده کارگرفتدده اسددت« .نددداء» عنصددر دیگددری اسددت کدده ایشددان در ابتدددای
َ
َ
َ
َ َ
دذل» (خدوارزمی،،1423 ،
خطبهی کوفه بدا عبدارت «یدا أهدل الکوف ِدة ،و یدا أهدل الخت ِدل َو الخ ِ
46 :2؛ اب ددن ط دداووس1348 ،ش )146 :از آن به ددره ب ددرده اس ددت« .ایج دداز» ب دده ک ددار رفت دده در
َ
َ
ُ
جمال تددی چددون «ف َتعسددا و نکسددا»( 1همددان) و «ف َمهددال َمهددال»( 2ابددن طدداووس1348 ،ش186 :؛

ابدن نمدا )101 :،1406 ،نیدز بددر بالغدت سدخن وی افدزوده اسددت .نکتدهی بالغدی دیگدر در علددم

معددانی ،اسددتفاده از یددک عامددل و عطددف چنددد معمددول بدده یکدددیگر اسددت کدده در عبددارت «و
َّ
َ ُ َّ َ ُ َ َ ُ َ َّ َ َّ ُ
الشددریف»( 3هم ددان) ظهددور یافت دده اس ددت.
َیت َصددف ُ ُوج ددوههن القر ی ددب و البعی ددد ،و ال ددد ِنی و
همچنین «تجاهدل العدارف» (خدود را ناآ گداه نشداندادن) یعندی اظهدار تردیدد گویندده از امدری

یقینی ،برای تأ کیدد سدخن خدویش و افدزودن بده توجده مخاطدب (المراغدی )140 :،1414 ،در
َ ُّ َ
ُ َ
َ َ
ُ َ َ َ
َ
داءك َوسدوقك
داءك و ِنس
داءَ ،تخددیرك إم
دل ،یدابن
الطلق ِ
فرمودهی شجاعانهی زینبی « ِأم َن الع ِ
دول اهلل صددلی اهلل علیدده و آلدده َسددبایا »( 4ابددن طدداووس1348 ،ش181 :؛ مجلسددی،
َبند ِ
دات َرسد ِ
بانوی کربال در علدم بیدان نیدز از آرایدههایی چدون «تشدبیه» و «کنایده» اسدتفاده کدرده اسدت.

ایشان کوفیان را با یاری از قرآن ،به آن زنی تشبیه می کند که با دسدت خدود رشدته میتابیدد و
ُ ُ ّ َ َّ
َ َ
َ
َ َ
پس از محکم کردنش ،آن را از هم باز می کرد« :فما َم َثلکم إال «کدال ِتی َنقضدت غزل َهدا ِمدن َبع ِدد
ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ
ُ
ُ
ون أ َیم د َدنکم َد َخددال َبید َدنکم»» (خددوارزمی46 :2 ،،1423 ،؛ ابددن طدداووس،
قد ّدوة أنک ددثا تت ِخددذ
حسددین علیهالسددالم نامدده نوشددته و بدده او اعددالن وفدداداری نمودیددد ،عهددد خددود را شکسددتید.
َ
َّ
السد ُ َ
َ ُ 5
داب َّ
زینددب سددالماهللعلیها عبددارت « َف َل َقددد خد َ
الصددفقة»
دت اْلیدددى ،و َخ ِسد َدر ِت
دعی ،و ت ِر َبد ِ
(همددان) را بدده ظدداهر ،در کنایدده از نا کددامی کوفیددان و سددران آنهددا در دشددمنی بددا سیدالشددهداء
 .1سرنگون و نگونسار باشید.
 .2اندکی ِبایست و مهلت بده!.
 .3و دور و نزدیك و شریف و پست ،صورتهای آنان را میبینند.
ّ
 .4اى فرزند آزادشدگان [مکه]! آیا ایدن ،عددالت اسدت کده کنیدزان و زناندت را در پدرده مدیداری و دختدران پیدامبر
خدا علیه السالم را به اسارت می کشی .
 .5تالشتان ناکام و دستانتان خالی ماند و بازى را باختید.

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

1348ش .)146 :در واقع ،حضرت به کوفیان اعدالم مدیدارد کده شدما پدس از ایدنکده بده امدام
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 )16 :45 :،1404به چشم میخورد.
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علیهالسالم مطدر سداخته اسدت کده بده اهدداف دنیدوی و وعددههایی کده بده آندان داده شدده
بود ،هیچ گاه دست نیافتند.

همچنددین وجددود آرایددههایی چددون «جندداس» و «سددجع» در صددورتهای مختلددف آن دو،

نشان از آ گاهی کامل زینب سالماهللعلیها از این فندون ادبدی و تسدلط فدراوان در بهره گیدری از
دت مددا َف َعلد َ
دت ،و َف َعلد َ
دت مددا ُقلد َ
آنهاسددت .نمونددههایی از جندداس تددام در «و َلددم َت ُکددن ُقلد َ
دت»1

(خ د ددوارزمی73-72 :2 ،،1423 ،؛ اب د ددن ط د دداووس1348 ،ش )183 :و جن د دداس ن د دداقص
َ
َ َ
دذل» (خ ددوارزمی46 :2 ،،1423 ،؛ اب ددن طددداووس،
اختالف ددی در «و ی ددا أه ددل الختدد ِدل َو الخ د ِ
َ
َ َ
َّ َ ُ
1348ش )146 :ظهدور یافتده اسدت .همچندین عبدارت « َفدال َر َقدأ ِت َ
الر ّنددة»
العب َدر ُةَ ،و ال َهددأ ِت
ََ ََُ َ ُ
َّ
َ ُ َ ُ َّ ُ َّ
واسدل،
واهر
(همان) دارای سجع
الزواکی تتناهبها الع ِ
مرصع 2،جمالت «و ِتلك الجثث الط ِ
ُ َّ ُ َ
راعد ِدل»( 3خددوارزمی73 :2 ،،1423 ،؛ ابددن طدداووس1348 ،ش)184 :
و َتعفوهددا أمهد
دات الف ِ
ُ َ
دئس ِل ّلظددا ِل َ
دربردارن دددهی س ددجع مت ددوازی 4و عبارته ددای «بد َ
مین َب دددال ،و ّأیکددم شد ّدر َمکان ددا و
ِ
أضع ُف ُجندا»( 5همان) حاوی سجع َّ
َ
مطرف 6هستند.
بهددرهی فددراوان عقیلددهی بنیهاشددم از آیددات الهددی در جایجددای خطبددههایش در کوفدده و

ش ددام نیدددز بیدددان گر تسدددلط او ب ددر سدددخنان پرودگدددار و هندددر او در ب دده کدددارگیری آنهدددا در خدددالل
خطبههاسدت ،بده گوندهای کده سددخن او و آیدات قدرآن بده خددوبی بدا یکددیگر آمیختده شدددهاند.

ایشان همانگونه کده در گذشدته اشداره شدد ،گداهی بده صدورت مسدتقیم آیداتی چدون آیدات 92

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400
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سورهی نحدل 89 ،و  90سدورهی مدریم 16 ،سدورهی فصدلت و  14سدورهی فجدر را زیندتبخدش

سخنان خود نموده و گاه به صورت غیرمسدتقیم ،بدرای رسداندن مقصدود خدویش ،واژههدایی
َ
َ
نزدیک به برخی آیات را به خدمت درآورده است .برای نمونه ،فراز «فدابکوا کثیدرا َو اض َدحکوا
َ
قلددیال»( 7خددوارزمی46 :2 ،،1423 ،؛ ابددن طدداووس1348 ،ش )147 :برگرفتدده از آیددهی 82
 .1تا آنچه را گفتهای ،نمی گفتی و آنچه را کردهای ،نمی کردی.
 .2آهنگین و ّ
مسجع بودن در چند کلمه در وزن و حرف آخر هر یک از کلمات.
 .3و آن پیکرهاى پاك و پاکیزه را گرگها دهان میزنند و بقیهاش را کفتارهاى ماده میخورند.
 .4آهنگین و ّ
مسجع بودن در کلمات آخر در وزن و در حرف آخر.
 .5ستمکاران ،چه بد جاى گزینی بر گرفتهاند و کدام یك از شما جایگاهی بدتر و سپاهی ناتوانتر دارد.
 .6آهنگین و ّ
مسجع بودن فقط در حرف آخر.
 .7باید فراوان ِبگریید و کم بخندید.

سورهی توبه یعنی « َفل َیض َح ُکوا َقلیال َو ل َیب ُکدوا َکثیدرا َجدزاء بمدا ک ُدانوا َیکس ُدب َ
ون» بدوده و عبدارت
ِ
ِ
ََ ُ
ُ ُ ُ
َ َّ َ َ ُ
َ
َ َ
ُ
َ
َ َ
دذاب أنددتم خا ِلدددون»1
«ف ِبددئس م ددا قدددمت لکددم أنفسددکم أن سد ِدخط اهلل ُ علددیکمِ ،وفددی العد ِ
(همددان) ب ددا اله ددام از آی ددهی  80سددورهی مائ ددده بی ددان ش ددده اسددت کدده خداونددد متعددال در آن
َ
َ
َ َ
میفرمایدَ « :ترى َکثیرا ِمن ُهم َی َت َو ّلو َن ّالذی َن َک َف ُروا َلبدئ َس مدا َق َّدد َمت َل ُهدم أن ُف ُس ُدهم أن َس ِدخ َط ُ
اهلل
ِ
ََ
ُ
َ
َ
ذاب ُهم خا ِلدون».
علی ِهم و ِفی الع ِ
وجدددود همدددهی اید ددن آرایدددههای فصددداحتی و بالغتد ددی در خطبدددههایی متفددداوت (از نظدددر

محتوایی ،به مقتضای موقعیت و حال مخاطبدان) در کوفده و شدام کده بدا اسدتدالل ،برهدان و

مسددائل عدداطفی در هددم آمیختدده شددده اسددت ،موجددب شددد تددا اثرگددذاری آنهددا در رو و ذهددن
مخاطب دوچندان گردیده و زمینهی رسوایی بیشتر ابن زیاد ،کوفیان ،یزید و دستگاه امدوی

فراهم شود.

از امدور نشدانگر علدم زینبددی ،نگدرش و بیدنش سیاسدی عمیددق حضدرت نسدبت بده مسددائل

عصددر و زمانددهی خددویش اسددت کدده ایددن امددر در سددیرهی سیاسددی و نیددز خطبددههای ایددراد شددده
توسط ایشان در کوفه و شام به روشنی قابل مشداهده اسدت .در ادامده ،بده نموندههدایی از ایدن
بینش و آ گاهی سیاسی اشاره خواهد شد:

- 1-7شناختدقیقازجریانسیاسیحاکم 

ایشان در باب حق و باطل بود و بر این مبنا ،نه تنها آنان را غاصب خالفت الهی میشدمرد،

بلکدده از تمددام عمددلکردهددای فاسدددانه و ظالمانددهی ایددن دسددتگاه نیددز آ گدداه بددود .بددرای نموندده،

حضدرت در خطبدهی خدود در شددام ،اندیشدهی یز یدد را بددر پایدهی دروغ و سسدتی دانسددته ،او را

قاتل فرزندان و هتک کنندهی حرم رسول خددا صدلیاهللعلیدهوآلده ،فرزندد آزادشددگانی کده بدا

کراهددت اسددالم آوردنددد و از حددزب شددیطان معرفددی می کنددد .هددمچنددین بدده درسددتی یز یددد را
ادامهدهندهی راه گذشتگانش یعنی ابوسفیان ،معاویه ،دیگدر بنیامیده و در واقدع جاهلیدت

 .1چه بد چیزى براى خود ،پیش فرستادهاید که موجب خشم خدا بر شما و عذاب همیشگی میشود!.

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

دیدددگاه زینددب کبددری سددالماهللعلیها نسددبت بدده دسددتگاه امددوی ،برخاسددته از ایدددئولوژی
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دانس ددته و او را تحقی ددر نم ددوده ،ب دده بی ددان فس ددادها و ظلمه ددای آنددان در میددان مددردم میپ ددردازد
(بنگر ی ددد ب دده :خ ددوارزمی73-71 :2 ،،1423 ،؛ اب ددن ط دداووس1348 ،ش )186-181 :ت ددا

چهرهی واقعی امویان را به همگان نشان داده و رسواشان گرداند.

- 2-7بیانعزتوافتخارخانداننبوتویادآوریانتسابخویشبهآن 

نکتددهی مهمددی کدده در بددارهی بیددنش سیاسددی حضددرت زینددب سددالماهللعلیها بایددد از آن
سدخن گفددت ،اشددارات متعدددد ایشدان بدده انتسدداب خددود ،بددرادر و اسدرای کددربال بدده پیددامبر خدددا
صلیاهللعلیهوآله و بنیدانگدزار همدان دیندی اسدت کده مدردم خدود را بددان منتسدب می کنندد.
ایشان وحی را از خاندان خود دانسته و حکومت اسالمی را حقی به غارت رفته از اهل بیت
علیهمالسالم شمرده است .برای نمونه ،ظرافت سیاسی ایشان در ابتدای دو خطبهی کوفه
و شام و آغاز هر دو خطبه با ستایش خداوندد ،درود بدر محمدد و خانددان او و اشداره بده این کده
پید ددامبر صد ددلیاهللعلیهوآله پد دددر حضد ددرت اسد ددت (مفید ددد( ،1413 ،ب)322 :؛ خد ددوارزمی،
 46 :2 ،،1423و 71؛ ابدددن طددداووس1348 ،ش 146 :و  ،)181بسدددیار هوشدددمندانه جلدددوه
می کند.
در جددایی دیگدر ،زینددب کبددری سددالماهللعلیها از بددرادر شددهید خددود بددا لقددبش یعنددی «آقددای
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جوانان اهل بهشت» یاد کرده ،شهیدان کربال را «نجیبزادگان حزب خدا» و مصدا ،آیدهی
َ
ین ُقت ُلددوا فددی َسددبیل اهلل َأم َو َاتددا َبددل َأحیدداء عند َدد َر ّبهددم یر َز ُقد َ
شددریفهی « َو َال َتح َسد َدب َّن ّالد ِدذ َ
دون»( 1آل
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
عمران )169/معرفی می کند که همیشه زنده بوده و از نزد پرودگارشان روزی می گیرند.
همچندین حضدرت در بیدان عددزت خانددان نبدوت ،خددود و خانددانش را بسدیار بدداالتر از آن
میداند که با کسی چون یزید هم کالم شده ،او را سدرزنش کندد و ایدن امدر را از گدردش روزگدار و
رو یدادن پیشامدها شمرده و به او میفرماید:
اگرچه پیشامدها مرا به سخن گفتن با تو واداشته است ،اما من منزلتت را کوچك

مددیبینم و سددرزنش کردن تددو را کسد ِدر شددأن خددود مددیدانم؛ امددا چشددمها اشددکبارند و
( .1اى پیددامبر!) هرگددز گمددان مبددر کس ددانی کدده در راه خدددا کشددته شدددند ،مردگانن ددد! بلکدده آنددان زندددهانددد ،و ن ددزد
پروردگارشان روزى داده میشوند.

س ددینهها س ددوزان (خ ددوارزمی73 :2 ،،1423 ،؛ اب ددن ط دداووس1348 ،ش184 :؛
مجلسی.)16 :45 ،،1404 ،

حضرت در ادامه به یزید خاطرنشان می کند که هیچ گاه نمیتواندد یداد خانددان نبدوی را
از خاطرهها محو کرده و وحی آنها را بمیراند و تا ابدد ایدن نندگ از پیشدانی او شسدته نخواهدد
شد.
روشنگریهایحضرتدرنابودیدستگاهخالفتاموی 

- 3-7تأثیر

نقش بزرگ حضرت زینب سالماهللعلیها در بهثمرنشداندن قیدام و شدهادت امدام حسدین
علیهالسالم و یارانش قابل انکار نیست .در واقع ،ایشدان بدود کده بده همدراه بدرادرزادهاش امدام
ز ی ددن العاب دددین علیهالس ددالم پش ددتپردهی اعم ددال فاس ددد و ظالمان ددهی امو ی ددان و یز ی ددد را در
مع ددر

دی ددد همگ ددان ق ددرار داده ،رسوایش ددان نم ددود و توانس ددت اس ددالم ج دددش رس ددول ا ک ددرم

سازد .بدیهی است ،اگر اسارت زینب و بینش سیاسی عمیقی که نسبت بده دسدتگاه جدور
و ظلم داشت ،نبود ،اکنون اثری از بسیاری از شعائر اسالمی در جهان یافت نمدیشدد و بایدد
تنها در کتابهای تاریخی از آنها سخن به میان میآمدد .این کده برخدی گفتهاندد ،اسدالم بدا
پیامبر صلیاهللعلیهوآله آغداز شدد و بدا امدام حسدین علیهالسدالم مانددگار گردیدد (بدرای نمونده
در گرو نگاه ژرفنگر و اندیشهی اعتقادی و سیاسی دقیق عقیلهی بنیهاشدم و امدام سدجاد
علیهماالسد ددالم بد ددود کد دده در مقد دداطع مختلد ددف ،بالفاصد ددله پد ددس از شد ددهادت امد ددام حسد ددین
علیهالسالم و یارانش از کربال آغاز ،و تا کوفه و شام و سپس مدینه ادامده داشدت و اجدازه ندداد
تددا خددون شددهیدان طددف بدده هدددر بددرود .از همددین روسددت کدده دکتددر عائشدده بنددت الشدداطی،
اندیشمند زن مصری دربارهی کار ارزشمند حضرت می گوید:
زینب سالماهللعلیها لذت پیروزی را در کام ابن ز یداد ،یز یدد و بنیامیده ندابود کدرد و

قطرههایی از زهر کشنده را در پیمانهی فاتحان [ظاهری] ریخدت (بندت الشداطی،
.)158 :،1406

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

بنگرید به :امینی ،)349 :3 ،،1416 ،سدخن درسدتی اسدت؛ امدا بقدای نهضدت حسدینی
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پس از قیام عاشورا چندی بیشتر نگذشت که اثدرات بیددارگری و روشدن گری بازمانددگان
قافلددهی حسددینی در جنبشهددایی چددون قیددام تددوابین بدده سددال  ،65و مختددار ثقفددی در سددال
 ،66در مقابددل فسدداد خاندددان بنیامیدده و بدده خونخددواهی امددام حسددین علیهالسددالم و دیگددر
شددهیدان عاشددورایی پدیدددار گردیددد .ایددنگوندده بیدددارگریها و ظهددور چنددین جنبشهددایی در
نابودی زودرس حکومت در میان خاندان ابوسفیان تأثیر بهسزایی داشته و در انددک زمدانی،
تنهددا پددس از سدده سددال ،در سددال  ،64مددرگ یز یددد فرارسددید و حکومددت بدده مددروان و خاندددانش
انتقددال یافددت (بنگر یددد بدده :ابددن عبدددالبر)1389 :3 ،،1412 ،؛ چنان کدده عبدددالملک بددن
مروان ( )،86خود به این واقعیت اعتراف نموده و در نامهای به حجا بن یوسف ()،95
نوشته است:
مرا از ریختن خون فرزندان عبدالمطلب دور بدار ،که در آنهدا راه نجداتی از جندگ
نیست .من فرزنددان حدرب را دیددم کده وقتدی حسدین بدن علدی [علیهماالسدالم] را
کشدتند ،پادشداهی را از دسدت دادندد (ابدن عبدد ر بده149 :5 ،،1404 ،؛ بدداعونی،
.)278 :2 ،،1415

مخاطبشیاسیوروانشیاسی

بهرهگیییازعلم
 .8

زاو ی د ددهی علم د ددی دیگ د ددری ک د دده بای د ددد از زین د ددب کب د ددری س د ددالماهللعلیها معرف د ددی نم د ددود،
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بهد ددرهی گسد ددتردهی ایشد ددان از علد ددم روانشناسد ددی و مخاطبشناسد ددی اسد ددت .حضد ددرت در
موارد فراوانی این امر را نشان داده و شواهد تاریخی نیدز مؤ یدد آن هسدتند .بیشدتر ایدن مدوارد را
باید ددد در رخدادهد ددای اتفد ددا ،افتد دداده پد ددس از فاجعد ددهی عاشد ددورا جسد ددتجو کد ددرد کد دده زیند ددب
س ددالماهللعلیها ب ددا مخاط ددبشناس ددی ص ددحی  ،تحر ی ددك جنب ددههای ع دداطفی م ددردم ،ای ددراد
خطبههای کوبنده و روشنگرانه و چگونگی بیدان آن ،بر پدایی مراسدمهای سدوگواری و دسدتور
به سیاهپوشی ،نقش مهمدی در بده ثمدر نشسدتن خدون شدهیدان کدربال ایفدا نمدود .برخدی از ایدن
موارد عبارتند از:
- 1-8برپاییمراسمهایمتعددعزاداریوسیاهپوشی 

یکی از ترفندهایی که عقیلهی بنیهاشم برای رسوایی دودمان اموی و نیز رساندن پیدام

عاشورا به کار بست ،برپایی مراسمات متعدد عزاداری پس از فاجعهی کدربال بدود .ایشدان بده
همراه امام سجاد علیهالسالم و دیگر اهلبیت در شام و در پایتخت حکومدت امدوی ،اقددام
به برگزاری مجلس عزا و نوحه گری در سوگ شهیدان طف نمدود (ابدن نمدا )102 :،1406 ،کده
پیامدش در ادامه آن بود که چنان عرصه بر یز یدد تندگ گردیدد کده بده زندان خانددان ابوسدفیان
هم فرمان داد که در مندزل خدودش ،همدراه بدا بدانوان اهلبیدت علیهمالسدالم بده مددت سده تدا
هفت روز به سدوگ نشسدته و نوحهسدرایی کنندد (بنگر یدد بده :ابدن سدعد489 :1 ،،1414 ،؛
طب ددری462 :5 ،،1387 ،؛ ابدددن جدددوزی .)344 :5 ،،1412 ،بددده یقدددین ،بر پدددایی ایدددن
مجالس ،آن هم در مرکز حکومت ،میتوانست تأثیر فراوانی در اثبات مظلومیدت و حقانیدت
امام حسین علیهالسالم و یارانش و نیز رساندن پیامهدای قیدام و اهدداف آن بده مدردم داشدته
باشد .از این رو ،این تأثیر بر مردم شام تا اندازهای بود کده یز یدد بدیش از آن نتوانسدت رسدوایی
اظه د ددار پش د ددیمانی ک د ددرد (طب د ددری506 :5 ،،1387 ،؛ اب د ددن عس د دداکر)94 :10 ،،1419 ،؛
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خود و امویان را نظاره گر باشدد؛ وی تقصدیر را بده دوش ابدن ز یداد انداختده و از روی مصدلحت
همچنین دستور داد تا اسیران اهلبیت علیهمالسالم را با بیش از سی سوار به موطن ایشان
در مدیندده بازگرداننددد (دینددوری1368 ،ش261 :؛ طبددری462 :5 ،،1387 ،؛ ابددن العدددیم،
[بیتا].)2632 :6 ،
مورد دیگر ،اقامهی عزا بر مزار شهیدان کربال در مسیر بازگشدت از شدام اسدت کده سدید بدن
را هددم بدده سددوی خددود کشددانده و چنددد روزی 1را بدده همددین منددوال گذراندهانددد (ابددن طدداووس،
1348ش196 :؛ مجلسی .)146 :45 ،مشاهده میشدود کده بر پدایی عدزا بدرای امدام حسدین
علیهالسالم و یارانش در کربال نیز تأثیر خود را گذاشته و زنان قبائل اطراف را به کنار اهلبیت
کشانده و آنها را در نوحهسدرایی بدرای شدهدا بدا زینبیدون همدراه میسدازد .همچندین حضدرت
زینب سالماهللعلیها دستور میدهد تا محملهای اهلبیت را سیاهپوش نمایند و دلیدل آن
را آ گاهنمودن مردم از کشتن فرزندان حضرت زهرا سدالماهلل علیهدا بیدان می کندد (الجزائدری،
 .1قندوزی حنفی ( )،1294مدت برپایی این عزاداری را سه روز میداند (قندوزی حنفی.)92 :3 ،،1422 ،
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 .)192 :،1425در تأیید مطلب اخیر ،در روایتی آمده است که پس از شهادت امام حسدین
علیدهالسدالم ،زندان بنیهاشدم لباسهدایی بده رنددگ سدیاه و پشدمین بدر تدن نمدوده و در سددرما و
گرما بر این حال بودند (البرقی.)420 :2 ،،1371 ،
- 2-8تحریکعواطف 

از دیگددر نمودهددای علددم روانشددناختی و مخاطبشناسددی عقیلددهی بنیهاشددم سددالم اهلل
علیها ،بهره گیدری مناسدب از تحر یدك عواطدف مخاطبدان توسدط ایشدان اسدت کده دوسدت و
دشمن ،و حتی کسانی چون عمر بن سعد را نیدز در صدحنهی عاشدورا تحدت تدأثیر قدرار داده و
به گریه انداخته است (بنگرید به :نویری459 :20 ،،1423 ،؛ ابن نما .)84 :1406 ،بدرای
نموند دده ،حضد ددرت بد ددا بید ددان عبد دداراتی جانسد ددوز در پیوند ددد فاجعد ددهی کدددربال بد ددا رسد ددول خد دددا
صلیاهللعلیهوآله ،خطاب به کوفیان میفرماید:

َ ُ
َ َ َ ُ َ
ََ
کت ؟ٌ َ
وأىٌ َدمٌٌ َل ُ ٌٌ َس َف ُ
وأىٌٌ َکری َم ٌةٌ َل ُ ٌٌ َ
َویلک ٌ َأت یونٌٌ ٌ
أىٌک ِب ٌٌ ِلمَح َم ٌٌف َر ُیت ؟ٌ َ ٌ
أص ُبت ؟ٌ«لق ٌٌ
ً َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ُ َ َت ُ ل َ ُ ً ً َ َ
َ
نٌ ِمن ٌٌ ٌوٌتنش ٌ
ِجَ ُت ٌٌش ـَ ٌ ِإدٌاٌتک ٌدٌالسمـ واتٌٌیتفطر ٌ
قٌاَلر ٌ
لٌ َه ٌا» ٌولقـ ٌ
ضٌوٌٌ ِ خ ٌشٌا ِ جب ٌ
َ
َأت ُت ٌبه ٌ َخشق َ ٌٌ َشوه َ ٌط َ
رضٌ َو َ
السم ِ ٌٌ(ابـ ٌاعـث ٌ1411ق ٌ ٌ ١٢١ٌ:٥مف ـ ٌ
َلٌٌ،اَل ِ ٌ
ِ
ِ
1413قٌ(ب ٌ 323ٌ:طوس ٌ1414قٌ . 93-92ٌ:

همچنین یکی از علل برپایی مراسمهای عدزاداری و سدوگواری بعدد از شدهادت شدهدای
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کربال نیز استفاده از عواطف و احساسات انسانی مردم بود تدا حضدرت بده گوندهای شایسدتهتر
بتوانددد رسددالت خددود در رسدداندن پیددام عاشددورا بدده همگددان انجددام دهددد و موجددب ماندددگاری
همیشگی آن گردد.
بیتپیامبربودناسیران 
- 3-8بیداریمردمکوفهوشامنسبتبهاهل 

زینب کبری سالماهللعلیها در موارد و موقعیتهدای متعدددی یدادآور ایدن امدر میشدود کده
اسیران کربال ،فرزندان رسول خدا صدلیاهللعلیهوآله بدوده و اینهدا همدان اهلبیدت پیامبرندد
کدده اکنددون در بنددد دنیددای خاندددان امددوی گرفتددار شدددهاند (بنگر یددد بدده :مفیددد( ،1413 ،ب):
322؛ طوس د د ددی92 :،1414 ،؛ خ د د ددوارزمی 46 :2 ،،1423 ،و  .)72حض د د ددرت ب د د ددا ای د د ددراد
خطبههای روشنگر در کوفه و شام و اظهار این انتسداب کده بیدان آن گذشدت ،تلنگدری رواندی

به کوفیان و شامیان به ظاهر مسلمان زدند تا آنان بتوانند واقعیت را دریافته و متوجه باشدند
کده ایدن اسددیران ،همدان خاندددان پیامبرشدان هسدتند ،ندده از دیدن خار شدددگانی کده دسددتگاه
بنیامیه معرفی می کردند (مفید( ،1413 ،الف).)121 :2 ،
- 4-8تحقیردشمنانبهویژهیزید 

آخددرین نکتدده نیددز آن اسددت کدده زینددب سددالماهللعلیهددا در نهایددت شددجاعت ،دشددمنان و
قد دداتالن بد ددرادر و ید ددارانش را بد ددا اسد ددتفاده از القد ددابی چد ددون «فرزند دددان آزادشد ددد گان» و «حد ددزب
ش ددیطان» نس ددبت ب دده یز ی ددد (خ ددوارزمی 72 :2 ،،1423 ،و 73؛ اب ددن ط دداووس1348 ،ش:
 182و  )184و خطد ددابنمودن ابد ددن ز ید دداد بد دده ند ددام مد ددادر بد دددکارهاش مرجاند دده (ابد ددن اعد ددثم،
122 :5 ،،1411؛ خد د د ددوارزمی ،)47 :2 ،،1423 ،ز بد د د ددون سد د د دداخته و آند د د ددان را در برابد د د ددر
همگددان رسددوا کددرد؛ ز یددرا کسددی یددارای آن را نداشددت کدده این گوندده بددا آنهددا سددخن بگو یددد و در
و نیدز خودشددان درهدم شکسددت .همچنددین زمدانی کدده ابدن ز یدداد میخواسددت بدا سددخنان خددود
داغ اسددیران اهلبیددت را تددازه کنددد ،بددانوی دلیددر هاشددمیان شددهادت بددرادر و یدداران باوفددایش
و تمام وقایع رویداده را چیدزی جدز زیبدایی ندانسدته و فرمدود :بده جدز زیبدایی ،چیدزی ندیددم
(ابددن اعددثم122 :5 ،،1411 ،؛ خددوارزمی47 :2 ،،1423 ،؛ ابددن نمددا .)90 :،1406 ،ایددن
حساب میآمد.
نریجهگییی 

با عنایت به سطور پیشدین میتدوان دریافدت کده ابعداد گونداگون علدم خددادادی حضدرت
زینب سالماهللعلیها در ابعاد متفاوتی به سدان اندیشدهورزی و بهره گیدری از عقدل ،آ گداهی از
معدارف قدرآن ،روایدت حددیث ،تفقده در دیدن ،فصداحت و بالغدت در گفتدار ،بیدنش و آ گداهی
روزآمددد سیاسددی و مخاطبشناسددی دشددمنان و مددردم در رخدددادهای عاشددورا و بعددد از آن در
اموری چون استفاده از آیات متعدد قرآن در سخنان ،ایراد خطبههای روشنگرانه در نهایدت
فصدداحت و بالغددت در کوفدده و شددام ،بیددان انتسدداب بدده رسددول خدددا صددلی اهلل علیدده و آلدده،

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

سددخن حضددرت در نددوع خددود ،بدداالترین تحقیددر بددرای دستنشدداندهی یز یددد و عددامالن او بدده

پیدایی شخصیت علمی حضرت زینب

واقددع ،حضددرت بددا ایددن رفتددار خددود هیمنددهی ایددن خاندددان و کارگزارانشددان را در میددان مددردم
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تحر ی ددک عواط ددف م ددردم و بی ددداری آنه ددا در قب ددال جنای ددات خان دددان ام ددوی و نی ددز بر پ ددایی
مراس ددمهای ع ددزاداری ب ددرای ش ددهیدان ک ددربال ظه ددور و ب ددروز یافت دده اس ددت .بن ددابراین ،میت ددوان
برجستگیهای علمدی زیندب کبدری سدالماهللعلیها و بهره گیدری از آنهدا را بده عندوان یکدی از
مؤلفههای اثرگذار در پیدروزی نهضدت حسدینی علیهالسدالم و رسداندن پیدام آن بده جهانیدان
قلمداد نمود.

سال ششم ،شماره  ،21بهار 1400

134

فهرستمیابع 

_ قرآن کریم (1373ش) ،ترجمه :ناصر مکارم شیرازی ،چاپ دوم ،قم :دارالقرآن الکر یم.
_ اب ددن ابیح دداتم ( ،)،1419تفس ددیر الق ددرآن العظ ددیم ،تحقی ددق :اسددعد الطیددب ،چدداپ س ددوم،
عربستان :مکتبه مصطفی نزار الباز.
_ ابن اثیر ،مبارک بن محمد (1367ش) ،النهایة فی غریب الحدیث و اْلثر ،تحقیق :محمود
طناحی /طاهر زاوی ،چاپ چهارم ،قم :اسماعیلیان.
_ ابن اعثم کوفی ،احمد ( ،)،1411الفتو  ،چاپ اول ،بیروت :دار اْلضواء.
_ ابن اْلثیر الجزری ،علی بدن ابیالکدرم ( ،)،1409اسدد الغابدة فدی معرفدة الصدحابة ،بیدروت:
دار الفکر.
_ ابن اْلثیر الجزری ،علی بن ابیالکرم ( ،)،1385الکامل فی التداریخ ،بیدروت :دارصدادر/
_ اب ددن الج ددوزی ،اب ددوالفر عب دددالرحمن بدددن عل ددی ( ،)،1412المن ددتظم ،تحقید دق :محمدددد
عبدالقادر عطا /مصطفی عبدالقادر عطا ،چاپ اول ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
_ ابددن العدددیم ،عمددر (بددیتددا) ،بغی دة الطلددب ف دی تددار یخ حلددب ،تحقیددق :سددهیل زکددار ،بیددروت:
دارالفکر.
عادل عبدالموجود /علی معو

 ،چاپ اول ،بیروت :دارالکتب العلمیه.

_ اب ددن حم دددون ،محم ددد ب ددن حس ددن ( ،)،1417الت ددذکرة الحمدونی ددة ،چ دداپ اول ،بی ددروت:
دارصادر.
_ ابددن سددعد بصددری ،محمددد ( ،)،1414الطبقددات الکبددری (الطبقددة الخامسددة مددن الصددحابة)،
تحقیق :محمد السلمی ،چاپ اول ،طائف :مکتبه الصدیق.
_ ابن طاووس ،علی بن موسی (1348ش) ،اللهوف ،تهران :جهان.
_ ابن طیفور ،احمد بن ابیطاهر (بیتا) ،بالغات النساء ،قم :شریف رضی.
_ ابددن عبدر بدده اندلسددی ،احمددد بددن محمددد ( ،)،1404العقددد الفر یددد ،چدداپ اول ،بیددروت:

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

_ ابددن حجددر العسددقالنی ،احمددد بددن علددی ( ،)،1415اإلصددابة فددی تمییددز الصددحابة ،تحقیددق:

پیدایی شخصیت علمی حضرت زینب
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دارالکتب العلمیه.
_ ابددن عبدددالبر ،یوسددف بددن عبددداهلل ( ،)،1412اإلسددتیعاب فددی معرفددة اْلصددحاب ،تحقی دق:
علی البجاوى ،چاپ اول ،بیروت :دارالجیل.
_ ابددن عسدداکر ،عل ددی ( ،)،1419تدداریخ مدین ددة دمشددق ،تحقیددق :علددی شددیری ،چدداپ اول،
بیروت :دارالفکر.
_ ابدن فددارس ،احمددد ( ،)،1404معجددم مقدداییس اللغددة ،تحقیددق :عبدالسددالم هددارون ،چدداپ
اول ،قم :مکتب اإلعالم اإلسالمی.
_ ابن قولو یده ،جعفدر بدن محمدد (1356ش) ،کامدل الز یدارات ،تحقیدق :عبدالحسدین امیندی،
چاپ اول ،نجف :دار المرتضویه.
_ ابددن نمددا حلددی ،جعفددر بددن محمددد ( ،)،1406مثیددر اْلحددزان ،چدداپ سددوم ،قددم :مدرسدده امددام
مهدى(عج).
_ ازهری ،محمد بن احمد ( ،)،1421تهدذیب اللغدة ،چداپ اول ،بیدروت :دار احیداء التدرا
العربی.
_ اْلصفهانی ،ابوالفر علی (بیتدا) ،مقاتدل الطدالبیین ،تحقیدق :سدید احمدد صدقر ،بیدروت:
دارالمعرفه.
_ امین ،سید محسن ( ،)،1406أعیان الشیعة ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات.
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_ امینی ،عبدالحسین ( ،)،1416الغدیر ،چاپ اول ،قم :مرکز الغدیر.
_ باعونی شافعی ،محمد بن احمد ( ،)،1415جواهر المطالب فی مناقب علی بن ابیطالب

علیهماالسالم ،چاپ اول ،قم :مجمع إحیاء الثقافه اإلسالمیه.
_ البرقی ،احمد بن محمد ( ،)،1371المحاسن ،قم :دارالکتب اإلسالمیه.
_ بنددت الشدداطی ،عایشدده ( ،)،1406السددیده زینددب عقیلددة بنیهاشددم ،بیددروت :دارالکتدداب
العربی.
_ بیضون ،لبیب ( ،)،1427موسوعة کربالء ،چاپ اول ،بیروت :مؤسسه اْلعلمی.
_ الجزائ ددری ،الس ددید نورال دددین ( ،)،1425الخص ددائص الزینبی ددة ،چ دداپ اول ،ق ددم :مکتب دده
الحیدریه.

_ حسدینی شدیرازی ،سدید محمدد ( ،)،1428مددن فقده الزهدراء علیهاالسدالم ،چداپ اول ،قددم:
رشید.
_ خددزاز قمددی ،علددی ( ،)،1401کفایددة اْل ثددر ،تحقیددق :عبددداللطیف حسددینی کددوه کمرى ،قددم:
بیدار.
_ خدوارزمی ،موفدق بدن احمدد ( ،)،1423مقتدل الحسددین علیده السدالم ،چداپ دوم ،قدم :انددوار
الهدی.
_ دینددوری ،ابوحنیفدده احمددد (1368ش) ،اْلخبددار الطددوال ،تحقی دق :عبدددالمنعم عددامر ،قددم:
الرضی.
_ راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)،1412مفردات ألفاظ القدرآن ،چداپ اول ،بیدروت:
دارالقلم.
العلمیه.
_ سددرا  ،النبددوی جبددر (بددیتددا) ،السددیدة زینددب رضددیاهللعنهددا فددی قلددوب المحبددین[ ،قدداهره]:
المکتبه التوفیقیه.
_ سددیوطی ،جدداللالدددین ( ،)،1404الدددر المنثددور فددی تفسددیر المددأثور ،قددم :کتابخاندده آیددتاهلل
مرعشی.
یاسین ،چاپ اول ،بیروت :عالم الکتب.
_ ص دددو ،،محم ددد ب ددن عل ددی ب ددن بابو ی دده (1362ش) ،الخص ددال ،چ دداپ اول ،ق ددم :جامع دده
مدرسین.
_ صدددو ،،محمددد بددن علددی بددن بابو یدده ( ،)،1395کمددال الدددین و تمددام النعمددة ،تحقیددق:
علیاکبر غفاری ،چاپ دوم ،تهران :اسالمیه.
_ صدو ،،محمد بن علی بن بابویه ( ،)،1413من ال یحضره الفقیه ،قم :جامعه مدرسین.
_ طباطبددایی ،سددید محمدددعلی (1390ش) ،تجلددی قددرآن در کددالم حضددرت زینددب ،قددم :نشددر
ادیان.

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن

_ ص داحب ،اسددماعیل بددن عبدداد ( ،)،1414المحددیط فددی اللغددة ،تحقیددق :محمدحسددن آل
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_ الزرقددانی ،محمددد ( ،)،1411شددر الزرقددانی علددی موطددأ اإلمددام مالددک ،بیددروت :دارالکتددب
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_ طبرسی ،فضل بن حسن (بیتا) ،إعالم الوری ،تهران :دارالکتب االسالمیه.
_ طبرسددی ،احم دد بددن علددی ( ،)،1403اإلحتجددا علددی أهددل اللجددا  ،چدداپ اول ،مشددهد:
مرتضی.
_ طبری ،محمد بن جریر ( ،)،1387تاریخ اْلمم و الملوك ،تحقیق :محمد ابدراهیم ،چداپ
دوم ،بیروت :دار الترا .
_ طبرى ،محمد بن جریر ( ،)،1413دالئل اإلمامة ،چاپ اول ،قم :بعثت.
_ طوسی ،محمد بن حسن ( ،)،1414اْلمالی ،چاپ اول ،قم :دار الثقافه.
_ طوس ددی ،محم ددد ب ددن حس ددن ( ،)،1411الغیب ددة ،تحقی ددق :عب دداداهلل تهرانددی /علددی احم ددد
ناص  ،چاپ اول ،قم :دارالمعارف اإلسالمیه.
_ طوسی ،محمد بن حسن ( ،)،1407تهذیب اْلحکام ،تحقیق :حسن الموسدوی خرسدان،
تهران :دارالکتب اإلسالمیه.

_ ع دداملی ،محم ددد ب ددن حس ددن (ح د ّدر) ( ،)،1409وس ددائل الش ددیعة ،ق ددم :مؤسس ددة آل البی ددت
علیهمالسالم.
_ فراهیدی ،خلیل بن احمد ( ،)،1409کتاب العین ،چاپ دوم ،قم :هجرت.
_ قاسم ،حسن محمد (1934م) ،تاریخ و مناقب و مآثر السدت الطداهرة البتدول السدیدة زیندب،
چاپ دوم ،مصر :مطبعه المحمودیه.
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_ القزوینددی ،السددید محم دددکاظم ( ،)،1420زینددب الکبددرى علیهدداالسددالم مددن المهددد الددی اللحددد ،قددم:
[بینا].
_ قندوزی حنفی ،سلیمان بن ابراهیم ( ،)،1422ینابیع المودة ،چاپ دوم ،قم :اسوه.
_ کلینی ،محمد بن یعقوب (1362ش) ،الکافی ،چاپ دوم ،تهران :اسالمیه.
_ مجلسی ،محمد باقر ( ،)،1404بحاراْلنوار ،بیروت :مؤسسه الوفاء.
_ محمدی ریشهری ،محمدد (1388ش) ،دانشدنامه امدام حسدین علیهالسدالم ،چداپ اول،
قم :دارالحدیث.
_ المراغی ،احمد مصطفی ( ،)،1414علوم البالغة البیدان و المعدانی و البددیع ،چداپ سدوم،
بیروت :دارالکتب العلمیه.

_ المسعودی ،علدی ( ،)،1426اثبدات الوصدیة لإلمدام علدی بدن ابدی طالدب ،چداپ سدوم ،قدم:
انصاریان.
_ مطهری ،مرتضی ( ،)،1375فلسفه اخال ،،تهران ،انتشارات صدرا.
_ مظفر ،محمدرضا (1375ش) ،اصول الفقه ،چاپ پنجم ،قم :اسماعیلیان.
_ مفید ،محمد بن نعمان (الف) ( ،)،1413اإلرشاد ،قم :کنگره جهانی شیخ مفید.
_ مفید ،محمد بن نعمان (ب) ( ،)،1413اْلمالی ،قم :کنگره جهانی شیخ مفید.
_ مقرم ،عبدالرزا ،)،1426( ،مقتل الحسین للمقرم ،بیروت :مؤسسه الخرسان.
_ نجفی ،محمد حسدن (بدیتدا) ،جدواهر الکدالم فدی شدر شدرائع اإلسدالم ،تحقیدق و تصدحی :
عباس القوچانی ،چاپ هفتم ،بیروت :دار إحیاء الترا

العربی.

_ النقدی ،جعفر (1362ش) ،زینب الکبری ،چاپ دوم ،قم :الرضی.
القومیه.

پیدایی شخصیت علمی حضرت زینب

_ نویری ،شهابالدین ( ،)،1423نهایة اْلرب فی فندون اْلدب ،قداهره :دارالکتدب و الوثدائق

در واقعهی عـاشورا و رخدادهای پس از آن
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