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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمـِٰن الرَِّحیمِ 

 سازیفایلیآمادهمرحله

سازیپیاده  ویرایشنهاییتکمیلمآخذو ویرایشدوم ذکرمآخذ تصحیحوویرایشاوّلیّه 

 

 حضرت زینبو زندگانی شخصيّت 

یفنکیّده،تهدذیبن،دن،ن داهمنزلتعلمی،علملدننیی،خبهده،حضرتزینب کلمات کليدی:

داری،حیاوحجابوع،دا،،عدزیتن،دنوع مدتشتصدیّت،زننهعارفانهوتوحینی،عهادتوشب

 شناسیودفاعازحریموالیتوامامت.شجاعت،امام

بهنقلمشهور،نتستینبناتاست.درخاننانرسالوشاد بسیارمهاركیاالولیروزپنجمجمادی روز

دنیداآمدن.چنینروزیدرسالپدنجمهجدریبدهدرزهرایمؤمنانوفاطمهدخترازنسلامیر

نقلدی ریهمهالهتیکمترازیكسالاست.بامیالدامامحسینیتولینحضرتزینبفاصله

همدرتدواری وجدوددارد.بیضدیروزمیالدحضرتراسالششمهجریبیانداشتهواَقوالدی ری

اننکهاینبانویبزرگواردرماهرمضانقنمبدهحتیینقلکردهاوّلشیهانسالششمهجریوبیضی

رابیدتاینعدالمراروشدنوقلدوبدوسدتناراناهدلانوبانوروجودشنناینعالمخاکیگذارد

تزیندبهایکوتاهیدرموردشتصدیّصحهتهایگذشتهبهیاریخناسال.ننکردشادمانومسرور

خواهمبهت،صیللذانمی؛دوستانهستدراختیارآندیسیامودرمحضرعزیزانداشتهکهری

یکهدرحنّکنم؛یکوتاهرایادآوریمییکیدونکتهشوم.فقطواردبیانزننگانیحضرتزینب

یسدروروشدادمانیایدنخاندهیبانوییکهمایه.عرضادبیبهمحضراینبانویبزرگوارکردهباشیم

ینوفاطمددهمنیمدؤامیراللددینگِیییندیخانده،وبسدیارکوچدكدرهدداهر،بسدیارع دیمدرواقدد 
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آموزاست.درسبیتشتصیّتاینبانویگرامیدرابیادمتتل،یبرایدوستاناهلشن.زهرا

ازاینمحورهاخواهمداشت.یكموردهریکوتاهدرامحورهاییبهذهنمآمنکهاشاره

کبری زینبحضرت منزلت علمی 

قدرارگرفدت.امداممنزلتعلمیحضرتموردتأیینوتأکینامداممیصدومدانینطورکهمیهمان

ـِ  عيـفرمودندن شانحضرتزیندبیبزرگوارخباببهعمّهسجّاد ِِ ََْْـِ  ِبَمْمـِا الهِٰ ـ ـر  ا َعمَّ ََیـْ   ِ اِلَمـ

 ٍِ ِ  َو م َعهََّم ر   َفِهَم ٍِ  ََیـْ بانویدانشمننیهستیکهنزدهیچاستادِعمّهجانبهحمنخناتوعالمهو1:م َفهََّم

علم،یینیمحضدرپروردگداربدهتدو ازمنه،زننعلمیکهدروجودتوموجمی؛بشریعلمنیاموختی

بحثبسیارع یمیاستکهمقاممحنّثهبودن،خوداین!اییغیرمیلیمهتوعالمه.عنایتشنهاست

درمحضرهیچاستادبشدریعلدمدهنکهحضرتزینبنشانمیورساننرامیکهریزینب

یعلومومیار،بلننوعمیقیکهدروجوداینبانویبزرگوارهسدتوسرمنشدأبلکههمه؛نیاموخته

هدایبسدیارموههتوعبایالهیاست.دربحثعلدملدننیینکتدهرفتارهایع یماینبانوست،همه

ییکهدریفاطمدهدوازدهاماموصدنّیقهوعمیقیوجودداردوم هرزیهایعلملننییدرغیرپیامهر

حضدرتتأکیدنفرمودندن.بدرآناستکدهامدامسدجّادکهریوجودمقنّسزینب،زهرا

ََیْـ ِا الهِٰ ِ  ِبَممْ ْْ ََ فرمودنن    ِ ٍِ ِ  عاِلَم ََ  ر  م َعهََّمـ   ِ ـو َفِهَمـ ٍِ یـْ تفهیم،فکوروباادراکیبسدیارتوشتصیّ :ر  م َفهََّمـ

ماًازپروردگارخودرامستقیآنواینکردهاحنیکسبعمیقهستیکهاینفهموادراكعمیقرااز

نهادنن.علمیزینبکهریبرمنزلتبلنندایاستکهامامسجّااینصحّه؛ایدریافتکرده

                                           

و  955، ص 11ا علیر،، ج   اصیهااای، ویرا     و حاراایی  164ص ، 45مجلسیی، حایاالاواراال، ج    ؛305، ص 2. طبرسی، احتجاج، ج 1

 .225، ص ا زّینبیّه اقل از جزائری، خصائص ، حه397، ص 11ا اسین، ج  اوما، مرسروۀ
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ومحضردرسدیداشدتنندرکوفه،هایحکومتوخالفتامیرالمؤمنیندرسالبزرگواراینبانوی

وآموختندنمدیبهزنانراعلمدین،آمننن.حضرتمیکهریبهمجلندرسزینبآنشهرزنان

یگ،تندن.نکتدهزنانکوفهپاس مدیهایمیرفتیودینیفرمودننوبهسؤالت،سیرقرآنتنرینمی

ایشدانراویایدناسدتکدهزینبکهدریتدراینبُینازشتصیّن یزابسیارحیرتقابلتوجّهو

هدایعزیزانخاطرشانهستکهسدال!پنجسالبیشترنناشتننکهیدرزمان؛هستننهیفنکیّخبهه

میدرو،کهرادرمسجنمنینهزهرایفاطمهحضرتیطوالننسهتاًیخبهههیّفاطمامقهلدرایّ

یمیرفتیهزمیار،بسیارع یمومبالببسیاردقیقیدرحونقلکردیم؛که،یفنکیّهاستبهخبهه

اهللبینازرحلدترسدولدادههایبسیارع یمیدرتحلیلمسائلرخنکتهنیزوواعتقادیدارد

یزهرافاطمهحضرتیالهیبرایوغصبفنك.فنكعبیّه درغصبخالفتامیرالمؤمنین

اهللکهفِیءومتیلیقبدهشدتررسدول،راتاآنفرمودامرمتیالبهپیامهریبودکهخنا

حضدرتیعجیهیکدهنمناهرهآحالایّعلین.نبهتشیزهرادرزمانحیاتخودبهفاطمه،بود

یخبهدهدر،فرمودندن،ییندیابدابکر باغاصبخالفتامیرالمدؤمنیندرمسجن]منینه[زهرا

عهّداسهدمزیندبسدننابدنوکندنعهّاسنقلمییفنکیّهراابنهموجوداست.خبههفنکیّطوالنی

،کنارمادرحضورداشتواینستنرانیبسیارعمیق،درمسجنایندخترپنجساله،است.کهری

یفاطمدهحضدرتییفنکیّهراویخبههسپنخاطرسپردوکلمهبهبهان یزراکلمهع یموحیرت

 شن.زهرا

گدواراسدتبُینعلمیاینبزر،بتششتصیّتحضرتزینبان یزوالهامیکیازابیادبسیارعهرت

گوندهنیسدتکدهایدنکنندن.ءبهآناقتنا،یینیمردوزن،یارادتمننانآنحضرتکهجاداردهمه

یکسانبه،زنومردشان،بیتیكازاهلهر!خیرهاباشن.فقطال وبرایخانمحضرتزینب

ینازشتصدیّتبهاینبُکهریزینبجادارددوستانودلهاخت ان.ال ویتمامیّتانسانیهستنن

وچهبهترکدهبدا؛یعلموداناییشوننهایفرهیتتهوواالییدرعرصهکنننتاانسانءاقتناحضرت
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طدورکدهدرهمدان.ین،نبهعلمموههتیالهیوعلملننییهدمدسدتپیدناکنندنهتهذیبوتزکی

داننعملکندن،خدناعلدمهرکنبهآنچهمی2:ا َلْم يـَْعَهمْ م ِعْهمَ      الهِٰ   َورَّثَ     ا َعِهمَ ِبم  َمْن َعِملَ احادیثداریم 

 فرمودندنهدمدی دریحدنیثدر.ازبداطنبدهاوارخخواهدنرسداننوداننازدرونآنچهراکهنمی

ٍِ      ِعْهمًا ِبَغْیِر تـََعهٍُّم َو ه ـًا الهِٰ     یَ تِ ؤْ يـ   نْ ََ  رادَ ََ  َمنْ  ْْیاِفـ   اْ َهـزْ یَـ هْ فَـ  ِبَغْیـِر ِهاايَـ هدرکنکدهعلدمبدنونتیلیدم3:الـاُّ

خدنایمتیدالبدهاو،بهدنیاپیشهکننتابنونتیلیموزانوزدننزداستادرغهتینسهتبی،خواهنمی

!علمعنایتکنن

برتالشهاهریبرایعالوهجاداردانسانیکهربنابرایندرالهامگرفتنازشتصیّتعلمیزینب

بدهدنیداوبدهرغهتینسهتبی،وارست ی،ین،نیهتزک،اکتسابی،راهتهذیبدستیابیبهدانشوعلم

گوندهکدهخدنایگیردتاآنعلمموههتینصیهششود.همدانهایدینیرادرپیشبستنآموزهکار

 4.   الهِٰ يـ َعهِّم ك م   وَ   َ الهِٰ  وااتَـّق   وَ بهاوعلموداناییعباکنن.،ازره ذرتقواکهکردهمتیالدرقرآنوعنه

 عرفان حضرت زینب

بتشارادتمننانودوستاناینبانویبزرگواراست،عرفانایشاناست.تاری نقدلبُیندومیکهالهام

خدودرایرداندهدخترداین درسنینط،ولیّتبودننکهامیرالمؤمنینکنن،حضرتزینبمی

نن.حضرتبهدخترگ،تددو،سهسالداردستنمیشاینحنووبادختریکهبودننرویزانونشاننه

یدنبهین!واحنرابهزبانآوردنن.بینفرمودندن ب دودوزینب!بزرگوارشانفرمودنن ب ویك،واحن

                                           

ا عقیر،،   و مجلسی، مامّدحاقر، مرآۀ 322 ، ص2 ، ج متّقینامامّدتقی، الوضۀمجلسی، ؛ 1058، ص 3وا جرائح، ج  . الاوادی، ا خرائج2

 .141، ص 1ج 

ْْیا: ؛ و حا اادکی تهاوت دال وباالت356 ، ص7ا بیضاء، ج  ماجّۀ کاشاای، ؛ فیض60، ص 2ا سّعادات، ج  اراقی، جامع. 3 ََِهـَا ِفـ  الـاُّ  َمـْن 

ـَو َقصَّـ ٍِ      ِعْهمـاً بَِغْیـِر تـََعهُّـٍم َو ه ـًا َر َََمهَـ   ِفیهـا ََْعهـاا  الهِٰ حرّااییی،  شیعبه  ؛ احیین132، ص 1  مجمرویۀوالا،، ج  فییرا ، احیی  حین  والّا،: بَِغْیــِر ِهاايَـ

 .163، ص 74و مجلسی، حااالاواراال، ج  60ا عقر،، ص  تاف

 .282ی  ی حقره، آیه سراله .4
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پروازاستوتابلنندربُینمیرفتِتوحینیوعرفانالهیچقنرایندخترسهسالهحضرتزینب

 حسابآنهاغیرحسابماست.!دههاراهپیناکرکنامقلیه

کددارنیکددانراقیدداسازخددودم یددر
 

گرچددهمانددندرنوشددتنشددیروشددیر



شودگ،ت؛بدازبدانیکدهیکدیتانمیبینازیکیدی ردو 5:نَ نَــیْ ثْـ واِحـِا    ِ َا الْ بـَْعـ بهپنرعرضهداشتنن 

یوبدیندودیدنهچننانشنبهدخترشانصن محهّتامیرالمؤمنین!گ،تمدی ردونتواهمگ،ت

هکدهن اهتوحینیپیناکردبهاینمیرفتبلننیکهچنانتوعالقهازشنّتمحهّدختررابوسیننن

تمیرفتپیناکرد،دی رمتلوقدرن ربهحقیقتالوهیّنسهتدی رعنایتیبهکثراتننارد.کسیکه

لودوبیننجاتوش،اپینایاَحوَناکرد،ازدینهبینپیییکیایننارد.کسیکهدینهاونمودوجلوه

بینیم.میدوسهسال یزینبکهریاینآموزۀبزرگیاستکهمادرن.کنمی

روزجنایتکدارانیزیدنیدرشدود.زیاددینهمدیدرمجلنابنیدی رعرفانحضرتزینبجلوه

ووامامسجّادکهریآوردننوزینبهمهمصائبوفجای بهباریکربالآنعاشوراودرصحنه

قدنرامّداآن؛ایدم.ایدنصدحنهرابارهداگ،تدهزیادآوردننرابهاسارتبهدربارابنبیتیاهلبقیّه

یدرباریدانبدهزیادواردتاالرقصرشدن،همدهابنوقتیکاهن.زیهاستکهتکرارشازجذیابیّتآننمی

ازندنزیادکدردهبودرابهابندرحالیکهپشتخودکهریزینباحترامامیرازجابرخاستنن؛امّا

وازسردی ر؛آنهمباآنحالعجیبکهطنابیراازیكسربهگردنامامسجّادننجابرنتاست

ون،ربهطناببسدتهشدنههمبینایندبیتیاهلهبستهبودننوبقیّکهریبهبازویزینب

بودنن.

                                           

، ص 6، ج ا زّهیراء  فاطمیۀ  وین  ا کبری زاجاای، مرسروۀ ااصاالی :اِ واحِ الْ بِ     ت  يْـ رَ جْ ََ  سانٍ هِ بِ  نَ یْ نَـ ثْـ  ِ  ول  ق  ََ  ما حا اادکی تهاوت دال وباالت: .5

 این ؛65، ص وصمۀا ارالاءزینبولری،  و 46، ص ا کبری زینبقزوینی، ؛ 406ا کرحالء، ص  وحطلۀ؛ مغنیه، حسین299

 .215، ص 15ا رسائل، ج  ارالی، مستدالک مادّث: ه  اقل شده است ا ماجرا دال حرخی مناحع حرای حضرت وبّ
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همدهمصدائبواندن،بداایدنهیاوراشهینوبرادرانشراقبیهقبیهکدردکهدوبچّهیكبانویاسیر

ندهدادوچ ونشدانیازخدودع متدواوچدهندناهستتیاورابهدرباراینامیربههاهرپیروزآورد

م تَـَنكَِّرة ؟ِذِا الْ هٰ  َمنْ : زیادخیلیدردشآمنوگ،تابنزیادراتحقیرکرد.ابن
اینزنم َتكَّبـِّـَرة ؟ِذِا الْ ٰهـ َمنْ یا 6

هدرناشناسکیست؟اینزنغریههکیست؟یااینزنمتکهّرکیستکهجلویپایمدنبلندننشدن؟

7است.دوجورنقلشنه

دختدرفرمدانروایدرهمینشهرکوفهمجلدندرسداشدت؛کهریزینب،ناشناسنهود؛اینزن

راشناسن؛امّابرایاینکدهتحقیدریرامیزیادخوبزینببود.ابن امیرالمؤمنین،جهاناسالم

اینزنغریههکیست؟یااینزنمتکهّرکیست؟بده گ،ت،نحویجوابدهنبهاوشنهبودکهمتوجّه

ََيْـ هٰ اوگ،تنن  هدنفشزیادکهبدهابیبالباست.ابنبنزینبدخترعلیّاو 8:ِن اَبِیهالِـبٍ    َعِهـ ِّ بْـَنب  بِْنـِذِا 

خواسدتنمکدیبدهزخدمدلمجدروبزیندبنکردکهاینتحقیرراتالفدیکندن؛نرسین،مجنّداًقص

کاریراکهخنابابرادرتچ ونهدینی9ِن؟م َسیْ الْ  ِ  بَِأِخیكِ َع الهِٰ ِ  ص نْ َف رَََيْ َكیْ گ،ت بپاشنوکهری

یدكکدهندنزیاددادبهابنپاستییعرفانرفهدراوجقلیهاینبانویعاکهریحسینکرد؟زینب

اییهیچننینم!جززیه 10:ِ  َجِمـی ً     ِ مـا رَََيْـ ننفرمودعرفانیبرایتاری عرفانشیییشن؛شیاربزرگ

                                           

 .245، ص 1ا طّف، ج  و شبّر، ادب 341مقرّ،، مقتل، ص  ؛34، ص 6، ج ا اسین اوما، . مرسروۀ6

   .301حسینی(، ص  ی )حماسه17آثاال، ج  مجمروه. مطاّری، 7

  .  20، ص 6، ج ا اسین اوما، و مرسروۀ 90اماحلّی، مثیراوحزان، ص  احن؛ 47، ص 2زمی، مقتل، ج . خراال8

و ج  ؛ ِ تِـیْ بَـ  لِ ْهـََ  وَ  نِ م َسـیْ بَِأِخیـِك الْ ( 88-87، صیص  3ا میردّه، ج   اقل از قندوزی، یناحیع )حه 30، ص 6، ج ا اسین اوما، . مرسروۀ9

حیائری،   حسیینی  ؛160طاوو ،  ارف، ص  سیّدحن ِن؛م َسـیْ بَِأِخیِك الْ  :246، ص 1ا طّف، ج  شبّر، ادب ِتِ ؛ِل بـَیْ َو ََهْ  بَِأِخیكِ : 895، ص 10

  .ِت ِ ِل بـَیْ َو ََهْ  بَِأِخیكِ : 47، ص 2و خراالزمی، مقتل، ج  363، ص 2ا مجا س، ج  تسلیۀ

 ؛160طیاوو ،  ایرف، ص    ؛ سیّدحن47، ص 2؛ خراالزمی، مقتل، ج 895، ص 10و ج  23، ص 6، ج ا اسین اوما، مرسروۀ. 10

  .246، ص 1ا طّف، ج  و شبّر، ادب 363، ص 2ا مجا س، ج  حائری، تسلیۀ حسینی
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ن دردودرهایکربالمیهاوشقاوتجنایتیاینچهروببلننیاستکهازمن رتوحینیبهصحنه

بینن!آنفیلالهیرازیهامی

ازمن رفیدلربدوبیلذاراچ ونهدینی؟کارخنا؟ ِ َع الهِٰـص ـنْ ِ  َف رَََيْ َكیْ پرسین ازایشانزیادابنچون

جززیهاییهیچننینم.اینچهروبع یمیاست،اینچه:ِ  َجِمی ً     ِ ما رَََيْ فرمودنن کهریزینب

رحمیوقتیازمن درفیدلالهدییاینهمهشقاوتوجنایتوبیایاستکهدرصحنهن اهعارفانه

یخدودکهعار،،بان اهموحّنانهیكدرسبزرگعرفانیاستاینبینن.کننجززیهایینمین اهمی

.ازخنایجمیلجزیابنمیبیننوفیلخناراعینزیهاییوجمالمیاهللبیننفیلدرعالمهرچهمی

!محضجزنکوییناینازخَیّرزنن.نمیفیلزیهاسر

بهپنرعرضدهبهنقلروزیحضرت.بنااستحضرتزینبسنینط،ولیّتمتیلیقبهیدی رآموزه

داری؟امیرالمؤمنینآیامافرزننانترادوستمی!یاامیرالمؤمنینپنرجان!؟ ايا ََبَتاْا ََ ت ِمبُّنداشتنن 

استکهشدمایج رماهستنن.میلومفرزننانماپاره!دارمبلهدوستمی :اْـََعْم ََْو د ْا ََْكباد ْفرمودنن 

َتِمعاِن ِف اِن  يا ََبَتاْا ح بِ بهپنرعرضهداشتنن دارم!رادوستمی ْْ ْهـِب اْلم ـْؤِمنِ   َي دومحهّدت!پنرجدان : قـَ

طورکهقرآنفرمدود همانمؤمنیكدلویكقلببیشترننارد.شود.درقلبمؤمنباهمجم نمی

ْهبَـْیِن ِف ما َجَعَل الهِٰ  هدرکدنیدكدل؛دوقلبقرارننادهکنیهیچخنادرسینه11ِ:َجْوِف      ِلَرج ٍل ِمْن قـَ

َتِمعاِن ِفـ اِن  يا ََبَتاْا ح بِ  یكدلهربیشترنیست؛لذاعرضکردداردوهردلجای ْْ ْهـِب اْلم ـْؤِمِن   َي   ح ـبُّ قـَ

پنرجاندومحهّتیینیمحهّتمافرزننانتومحهّتخنادرقلبمؤمنقابلجم :دِ اْْلَْو   ح بُّ َو    ِ الهِٰ 

                                           

  .4ی  احزاب، آیه ی . سراله11
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ِ  لَنا َو . نیست ایازتمایلورغهتودوسدتواگرگریزوچاره 12:اِلصاً ِ  خاْلم بُّ ِلهِٰ َو ِ ْن كاَن   ب اَّ فَالشََّفَق

ِ  لَنـا،داشتنفرزننانوجودننارد َو هسدت،بدهفرزندناننوعیعبوفتورحمتولبفنسدهت: فَالشَّـَفَق

ـ نترینهدایبلندمتیدالاسدت.اینهداجلدوهامّامحهّتوعشدق،خدالرازآنخخدنای :اِلصـاً ِ  خاْلم بُّ ِلهِٰ

اسددتکددهبددهحددق،زخیددنخاَباسددت.اگددرهددایعرفددانیدربیاندداتدختددرامیرالمددؤمنینآمددوزه

پنیکیدی درازاست.،زینتامیرالمؤمنیندست اهخناست،زینبزینت امیرالمؤمنین

ندنایدنبدانویگرامدیاسدتکدهامیدنواریمعرفانعمیقوبل تحضرتزینبشتصیّهایجنهه

دلنادگاناینبانویبزرگوارباشن.بتشالهام

 عبادت حضرت زینب

عهدادتدر،بتدشارادتمندنانآنحضدرتاسدتشتصیّتاینبانویگرامیکهالهامازسومینجنهه

هسدتنن.یزهراتالیتِلوخمادربزرگوارشانفاطمهحضرتزینبحیاتاینبانویگرامیاست.

هایاندن،خلوتشقانههایطوالنی،عارفانهوعانهنن.عهادتمیجایگاممادردروادیعهادتگامبر

یاینبانویبزرگوارهایعاشقانهوعارفانهها،نمازشبهاوسحرخیزیداریباخنایمتیال،شبزننه

الهیراهپیدناهایبلننقربآموزارادتمنناناینبانوست.اینبانویبزرگواردراینعرصهبهقلیهدرس

ـنَّ وَ .کهعهادت،هن،خلقتاسدت،چراکرده ِْ ََ ِ ِ   َو مـا َخَهْقـ   اْل ْْـ هداهداوجدنانسدان13؛لِیَـْعب ـا ونَ  اْْلِ

یکمدال،اهللونیلبهقلیدهکهتنهاراهقربالیچرا؛جاآورنننننبرایاینکهعهادتخنارابهآفرینهش

یالاست.متبننگیوعهودیتحقی

                                           

  .45، ص ا کبری قزوینی، زینبوباالت: تهاوت دال  و حا 215، ص 15ا رسائل، ج  الی، مستدالکار . مادّث12

 .56ی  ذاالیات، آیه ی سراله. 13
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درآخرینالحسینگرفتهکهاماممیصوماباعهناهللیعهادتچناناوجرصهاینبانویبزرگواردرع

نکهبازگشتینیستودینارنروباچناناطمینانیمیون،نوداعیکهباخواهرخوددرروزعاشورادار

باالیسرپیکرکهریم ردیناریکهدرگودیقتل اهزینب،گیردصورتنمیندودی ریبینای

بهخدواهربزرگوارشدانالحسیناباعهناهلل،دراینوداعآخرنداشت،نیبرادرخواهآغشتهبهخون

ِِ الهَّْیـ   ِف ینِ سِ   تـَنْ  تااْ خْ يا َ  فرماینن میکهریزینب لح اتیبینشهینروم؛خواهرممنمی14:لِ ْاِفَه

مراهمدرنمازهایشبخوددعاکن.اماممیصدومفراموشنکن.ادرنمازهایشبخواهمشن؛امّامر

ن!ندکنرنمازهدایشدبابدرازنیدازمدیدانچ ونهبهدعاهایخدواهربزرگوارشدالحسیناباعهناهلل

.کنیمءناقتناباشنوهمهبهآبتشیحضرتالهامبرایمردوزندلهاختهامینوارم

 حيا و عفاف حضرت زینب

وع،دا،ایدنحیا،موختوالهامگرفتبهآناشارهکردوازآندرسآشودایکهمیچهارمینجنهه

یپنربودنن،وقتیقصنزیارتدرمنینهدرخانهکهرینقلشنهوقتیزینبت.بانویبزرگواراس

ایرابدرایرفدتنزمیندهکردنن،امیرالمؤمنینرامیمرقنمبهّرجنّبزرگوارشانپیامهرخنا

هن امایدنزیدارتصدورتدیننن.اواّلًشبتناركمیاهللبهمرقنمبهّررسولاینبانویبزرگوار

رابدادنن،چادریبدرسدرافکندنهورویخدودکهریدرحجابکاملبودرحالیکهزینبگرفت؛می

سدمتچدخخدواهرسمتراستاینبدانوواباعهدناهللایپوشاننهبودننواماممجتهیمقنیه

حرکدتاهللسدمتمسدجنرسدولبهکهریپیشارویزینببزرگوارشانوامیرالمؤمنین

هداییروشدنبدودکدهافدرادچوندرآنجامشدیلرسیننن،هایمسجنمیتیبهنزدیکیکردنن.وقمی

تندنفرجلوترمیتربهمسجنراهپیناکنننودرمسجنمشغولعهادتباشنن،امیرالمؤمنینراحت

                                           

، ص ا کبیری  قزوینیی، زینیب  و  441، ص اوئمّیه  وفییات حارین،  ولماء؛ 954، ص 11ا علر،، ج  اصهااای، ورا   حاراای. 14

222. 
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راواردمسدجنوبدرسدرمرقدنمبهّدرجدنّکهدریبیدنزیندبکردنن.هاراخاموشمیومشیل

شدوددرسایناوجحیاوع،ا،وپوشینگیاینبزرگدواراسدتکدهمدیکردنن.بزرگوارشانحاضرمی

گرفت.

یهابقیّهمراهبوامامسجّادکهرییعاشوراوماجرایاسارتدرحالیکهزینببینازواقیه

یمیاویهراهنماییشننن،درآنحضورعزیتمنناندهدرحالتاسیریبهداخلقصریزینبنبیتاهل

ین.رابهخاطردارکهریان یزخزینبیحیرتزین،ستنرانیعجیبوخبههدربرابریبیتاهل

حیاوع،دا،زناسدت.بهاسیّتاینبانویبزرگوارنسهتیحسّدهننهیکیازفرازهایآنخبههنشان

یعنالتتوسدت؟آیداآیاایننشانه :اءِ َن اْلَعْاِل يَا اْبَن الهَُّهقمِ ََ  نننکبهیزینخبابمیکهریزینب

حضدرت،همهداغنحالبهینینبینازآهایآزادشنه؟اینم هرعنلودادگریاستایفرزننبرده

!کننناباچهزبانیصحهتمیامّ،انندرتاالرقصریزینبهاسیریآوردهزینبرا

ودننباهللیینیابوس،یانومیاویه،جزءمشرکینودشمنانرسولدرفتحمکیه،پنروجنّیزین،

بردگانکهشکستخوردننو پیروزهستننکهپیامهریجزء بزرگوارانهبهشنننبرآنها جایو

:ء  الهَُّهقات م  ْْـ ََ  واَهب  ذْ  ِ جوییفرمودنن انتقام
بهستنکهریبروینمنشماراآزادکردم.اینجازینب15

بزرگوار میجنّ ایفرزننشاناستناد اسرایآزادکنننکه عنالتبردگانو ایناز آیا اییزین! شنه،

کهتو: س ت وَره نَّ َو ََْبَاْيَ  و ج وَهه نَّ ا َقْا َهَتْكَ  َسبايِ  ق َك بَناِت َرس وِل الهِٰ اَءَك َو َسوْ َو ِ م  ائَِركَ َحر   َتْخِاير كَ است؟

وقتدخترانپیغمهررامثلوآنهایآزادوکنیزانخودترادرپشتپردهوپوشینهن هداریزن

هایآنهاوچهرهدرینیبردیوبهتاراجراآنهاهایکهپوششدرحالیمجلنبیاوری؟ایناسرابه

َيْسَتْشرِفـ ه نَّ بـََهٍا َو  ىٰ ِبِهنَّ اْْلَْعااء  ِمْن بـََهٍا ِ ل اَتْما و یعنالتتوست؟دهننه.ایننشانکردیارآشکپردهبی

                                           

  .5، ص 44مجلسی، حااالاواراال، ج  و 447، ص 1او باب، ج  ؛ وسقالای، ازهۀ293، ص 13واآلثاال، ج  ا سّنن . حیاقی، معرفۀ15
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ِْ ُّ اِقِل َو يـََتَصفَّح  و ج وَهه نَّ اْلقَ ََْهل  اْلَمناِهِل َو اْلَمن دشمنان،دخترانپیامهرو16:َو الشَّرِيف   رِيب  َو اْلَبِعیا  َو الاَّ

خیرهخیرهآنهاراوهابرآنهامشرفننهاوکوهستانومردمبیابان گردانننراازشهریبهشهریمی

استوپردهبییآنهانزدهرنزدیكودوریونزدهرفرومایهوشری،یآشکاروچهره!کنننن اهمی

!اینم هرعنالتتوستیزین؟!ران اهکننندخترانپیامهرتوانننهمهمی

ننآندستگذاشترویکهریایکهزینبنکته تایناسیّایاستکهحسّهماننکتهدرست،

تزینببتششتصیّدهن.بنابراینیكبُینالهام،ع،ا،وحیانشانمیپوشینگیبانویبزرگواررادر

خانمکهری خصوصاً و ب یرنن الهام آن از باین مرد زنو درسکه اینجهتباین از بیشتر ها

بهگونهنسهتاستباینهمینیزینبکهریبیاموزننهمیناستکهاگرکسیدوستنارودلناده

 اوحسّاسباشن.پوشینگیوحجابزنوع،ا،وحیاء

 بحضرت زینو عظمت شخصيّتعزّت نفس 

زبانایشانزبانالتماسوخواهشنیست؛این؛زباندردرباریزینراشنینهکهریستنرانیزینب

خواریدربرابریكقنرتمنننیست؛زبدانزبانذلیتودرهمشکستهوازپادرآمنهنیست؛یكانسان

 .ننآورجامینستنرانی،حمنوسپاسخنارابهبینازآنونبینراپیروزمیعزیتاست.خود

ِِ اَدِة َو اْلَمْغِفَرِة َو ِِلِخرِْا بِالشَّه اَدةِ بِالسَّعا ِْلَوَّلِن  َخَتمَ  الَِّذیِ  ا  ِلهِٰ َممْ فَالْ  رانتستینمداحمنخناییکه:َو الرَّْحَم

ییندیخدنای ،اِْلَوَّلِنـ  َخـَتمَ .ختمکردبهشهادتورحمتراآخرینماختمکردوسیادتومغ،رتبه

بیتراهدمبدابیتراباسیادتومغ،رتالهیمُهروختمکردوآخِرکارمااهلیالاوّلکارمااهلمت

َا َو ي ْمِسـَن اَب َو ي وِجـَب َله ـم  اْلَمزِيـَ  ََْن ي ْكِمَل َله م  الثَّو َو َْْسَأل  الهِٰ شهادتورحمتخودشمُهروامضاکرد.
                                           

، ص 2ا مجا س، ج حیائری، تسیلیۀ   و حسیینی  434، ص 17ا علیر،، ج   ا  اصهااای، ور ؛ حاراای182 ، صطاوو ،  ارف سیّدحن .16

388. 
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َنا اْلِخ  َِ ِ َّ   رَ َعَهیـْ کندیمکدهثدوابیالدرخواستمیمتازخنای 17:    َو ِْْعَم اْلوَِكیـل  َنا الهِٰ ِحیم  َود ود  َو َحْسبـ  َف

یکمدالبدهمرحلدهمیعاشوراتقدنیمکدردیکهدرعرصهراوشهنایبزرگواریرااوّلینوآخرینما

آنهاافزونیومزینعنایاتشراواجبکننوماراهمجانشیناننیکوییبرایآنهاقراردهن.برساننوبر

بدهآنهداراتدركنکندیموراهیکربالشهیننشنیم،جایآنهاراخالینکندیم؛رصحنهدکهیینیما

ایگانشایستهدهننآنهارابهشایست یدنهالکنیموجانشینانوادامهشایست یادامهدهیم.اهنا،

ودودیدالمهربدانونایمتنباشیم؛کهخنیکربالبهشهادترسیندرعرصهبرایآنبزرگوارانیکه

درکاخیزینازهزینبکهریونیکووکیلیاست.ایناوجعزیتاستکوبرایماکافیاستاست

گداهمؤمنهیچ.هامب یرنننالایاستکهدوستانحضرتباینازآاینهمجنهه.نندهخودنشانمی

ـْؤِمنِ ِلهِٰ  ذلیلنیست. منحصراًعزیتبرایخنا،رسولوبرایاهدلایمداناسدت.18: ینَ ِ  اْلِعزَّة  َو ِلَرس ـوِلِ  َو ِلْهم 

راجبهرندنوشدود،حدقیاورابدهتداورتهاهرمؤمنشکستبتورد،شهینشود،اسیرممکناستص

وخنای19؛یعاً ِ  َجمِ ِلهِٰ  ِعزَّةَ لْ ا نَّ  ِ  گاهمؤمنذلیلنیست.عزیتازآنخخناستامّاهیچتضیی وپایمالکننن،

مؤمنداندرولخودوبهمؤمنانعنایتکردهاسدت.بهرسمتیلیقبهخودشاست،کهرایالعزیتیمت

یبیدنارادتمندنانوهسدتننودروهلدههدنییهطهارتوائمّدوبیتعصمتیاوّلاهلوهله

 دلنادگانخاننانرسالتووالیتهستنن.

 شجاعت حضرت زینب

وباچندانحدالیحضرترابهاسارتکشینننهمیناستکهیكنمونهازشجاعتزینبکهری

ایرحدموایدینوایماندروجودشنیسدت،ذرّهبهکاخفرمانروایپیروزآوردنن،فرمانرواییکهذرّه

                                           

  .1125، ص سیّدا شّاداء مقتل من ایحصشاری،  الیو  359؛ مقرّ،، مقتل، ص 186 ، ص ارفطاوو ،  سیّدحن. 17

 .8ی  منافقرن، آیهی  سراله. 18

  .65 ی یراس، آیه ی . سراله19
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،میاویهاستدینخخونتواریکهاسمشیزینبنانسانیّتدروجودشنیست،یكموجودفاسقخفاجرخبی

.شودمشاهنهنمیایترسدروجوداینبانویبزرگوارامّاذرّه

ازاوشدنه!یدكذرّهایفرزننبردگدانآزاد:اءِ يَـا ابْـَن الهَُّهقـ :نندینینچ ونهحضرتبهیزینخبابکرد

َهْتـَك ا مُّـَك كِ ثَ  ننزیادخبابکردطوربود؛حضرتبهابنزیادهمهمیناینکهدرکاخابن؛کماننترسنمی

رامرجانهمینادارد.درعُر،عربشتریابن!مرجانهایپسرمادرتبهعزایتبنشینن20:َِ جاَْـَن َمرْ يَابْ 

زنایندنارد؛شدنهخوانندنییندیپدنرشدناختهمدادرمدینامکسیرابهخوانننووقتیپنرمینامبه

رابهدنیاآوردهاست.ایاوبنکاره

چدهبهامیرپیروزیکهاینهارااسیرکردهوامدروزبدهکداخخدودشآورده،حضرتزینببهینین

زیدادابدن؛نندگ،تبیهمیابهاوابنهامنّتچونه!ن،رمودایپسرزیاد،فرمودایپسرمرجانن!نگویمی

داننچهکسیپنراینخنامیپنرخنامیلوم!؛پنرشمیلومنیست؛پسرپنرشیینیابیهگ،تنن.ابننمی

گ،ت وقتیکهمنبامادراونزدیکیزیادبهاولبفکردوهاایننب،همنیقنشنهاست.بینبودهکه

زیادشنوآبروپیناکرد.یاومنیقنشن.ازآنبهبینابنکردم،نب،ه

ایذرّهاشوراکشتارروزعدرکهیهمهداغدراینشرایطوحشتناكومتوفبینازآنکهریزینب

تبهعزایدتبنشدیننایپسدرمادر:َِ جاَْـَن َمرْ َهْتَك ا مُّـَك يَـابْ كِ ثَ ن نگویمییاینهافرماننه،بهرحمنکردنن

سدرآنراهندنارد.ایتدراستکهذرّهکهریاینچهشجاعتوشهامتیدروجودزینبمرجانه!

باقین ذاشتهاست.ایترسخازمتلوقدروجودایشانایمانبزرگوع یمالهیذرّه



                                           

خیراالزمی،  ؛ 161 طیاوو ،  ایرف، ص   سییّدحن ... : ا مُّـكَ  َهْتـكَ َهبَـ  ؛324؛ مقرّ،، مقتل، ص 116، ص 45مجلسی، حااالاواراال، ج . 20

 .90اماحلّی، مثیراوحزان، ص  و احن 47، ص 2مقتل، ج 
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 شناسی و دفاع از حریم والیت و امامتامام

چندنوروزعاشدورابیسدتبیشتراست.امامسجّادازامامسجّادکهریزینبهاهریسنی

بزرگتدرازامدامواندنیسدیووچندنسدالداشدتننپنجداهکهدریسالبیشترنناشتنن؛امّازینب

کرامتوبااینیامامسجّادهستنن.آنهمشتصیّتیباآنع متومیرفت،عمّههستنن؛سجّاد

خاضد دربرابرامامسجّادچ ونهکهریزینبن اهکنینکهیعاشورا،ابینازواقیهامّ!عرفان

نهسنیوسال،نهعلموداندش،ندهمیرفدتویحسابحجّتخناازدی رانجناست.یین!ننومبیی

تسلیملذادربرابرامامسجّادصهقابلعرضهوقابلمقایسهنیست؛یكاصالًدراینعرعرفان،هیچ

یبزرگوارشانسرشارازلبفوعنایتواحترامهممتقابالًدربرابرعمّهگرچهامامسجّاد.مبلقنن

ننکهحجّدتخدنانداهمهمنزلتدادنن؛امّاعمّههمبهخوبیمییبزرگوارشانآنرامننوبهعمّهواک

.بینازههرعاشوراننکرددراسپردفاعازامامسجّایوجودجانخودشجناستوباهمهحساب

سدینغدارتشدن،زیندبیسدپاهعمدریدرندنههداهابهآتشکشینهشنوتوسّدطگدرگکهخیمه

نن.بهایشانآمنوبیرونمیننرفتکهخیمهآتشگرفتهبود،دائمداخلخیمهمیدرحالیکهری

فرمودنن آخرحجّتخدنادرکهریامّازینبن!دهیرابهکشتنمیان؟خودتنکنیچهمی گ،تنن

جدانخدودراسدپر،حضرت.چادردربستربیماریافتادهاستدراینامامسجّاد!اینچادراست

.ننراازدلآتشنجاتدادخرهامامسجّادننوباالکرد

پاسد اوراکردوامامسجّادزیادبهحضرتزینبزیادهمبینازجسارتیکهابندردربارابن

الحسدینبندهن؟حضرتفرمودنن منعلیّگونهجوابمرامیکیستکهاینزیادپرسین فرمودنن،ابن

نکشت؟الحسینراخنادرکربالبنزیادگ،ت م رعلیّهستم.ابن
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تکدبراکدهمرهرجنایتیکردننوراترویجمیجهرگرایییهامیّهروحیّبنیایوجوددارد.اینجانکته

گ،ت دینیخناچدهبالیدیزیادبهحضرتزینب.کمااینکهابندادننبهخنانسهتمیشنننمی

الحسینرانکشت؟بنسربرادرتحسینآورد؟اینجاهمگ،ت م رخناعلیّ

لشکریانستم رتوکشتنن.گ،ت عجدب!؛اورانکشتخنااوبرادرمنبودوفرمودنن امامسجّاد

خودشانرارویکهریتاایندستورصادرشنزینبکنی!جالیدبیاگردناورابزن!یمدرازیزبان

یدا،الحسدینرابنزیادیااوّلباینمرابکشیبینعلیّبرادرزادهانناختننوفرمودنن بهخناقسمایابن

کردنن.ایدندرسمحالاستدستبهاوپیناکنیواورابکشی.جانخودراسپردفاعازحجّتخنا

خودشدانراسدپردفداعازیزهدراطورکهفاطمدههمانبزرگوارشانآموختهبودنن؛راهمازمادر

دختدرهمدانمدادرهدمشدانایگونهجانهازیکردنن،کردننوآنمنینعلیاع مامیرالمؤاهللولیّ

زیادهشنندردربارابنتراازخبرکشراسپرکردننوحضرتسجّادگونهجانخوداست؛لذااین

یتووالیدتبداهمدهمامدحریماشناسیودردفاعازدرامامیاستاینهمدرسبزرگ.نندنجاتدا

بیاموزیم.توانیمازشتصیّتبزرگوارزینبکهریکهمی،وجودتاپایجان

تایدنشتصدیّندنانودلدنادگانیارادتمهمدهوdمیالداینبانویبزرگواررابهمحضرامامعصدر

کندیمکدهخنایمتیالتقاضدامدیموازیگوییكوتهنیتمیالتوامامتتهررسالقنرخاننانع یم

هاشمیبنیبهاینعقیلهگیریواقتناءآموزیوالهامبهاینبانویبزرگوارودرستوفیقمیرفتنسهت

ماب ردانن.یرانصیبهمه

 21يا اَباَعْبِااهللِ   َعَهْیكَ   اهلل   يا اَباَعْبِااهلِل َو َصهَّى  َعَهْیكَ   اهلل   اَباَعْبِااهلِل َو َصهَّىيا   َعَهْیكَ   اهلل   َصهَّى
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