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  خردورزي در سيره حضرت زينب
  1اعظم نوري 

  مقدمه
اسالم  گاه ترين تكيه ورزي، اصلي هاي اسالمي عقل از جايگاهي بلند و بنيادي برخوردار است و انديشه گمان، در آموزه بي

در عقايد، اخالق و اعمال است. از نظر اسالم، يگانه راه تكامل مادي و معنوي و سازندگي دنيا و آخرت و رسيدن به جامعه 
هاي انسان، نتيجه به كار نگرفتن انديشه است. از  مطلوب و مقصد اعالي انسانيت، درست انديشيدن است و همه گرفتاري

شوند، درباره ريشه  ه به فرجام عقايد، اخالق و اعمال ناشايسته خود گرفتار مياين رو در جهان پس از مرگ، آنان ك
  گويند: هاي خود چنين مي گرفتاري

عِريِ  فُوا بَِذنبِِهم َفُسحقًا ألصحاِب السَّ ِعِري, َفاعَرتَ  .... َو قالُوا َلوُكنّا َنسَمُع َأو َنعِقُل َما ُكنّا فِی َأصحاِب السَّ
 )١١و ١٠(ملک/

د اگر شنيده (و پذيرفته) بوديم يا تعقل كرده بوديم، در (ميان) دوزخيان نبوديم. پس به گناه خود، اقرار ...و گوين
  كنند و مرگ باد بر اهل جهنم!

و روايات، خردورزي مالزم با هدايت و راهيابي است. بنابراين، اصل تعقل بيانگر آن است كه بايد  قرآندر فرهنگ 
هاي انديشه صحيح براي دستيابي به  ها مصون دارد و با فراهم كردن زمينه را از لغزشگاه وقفه، انديشه انسان پويشي بي

  معرفت خداوند و عمل صالح، او را به سمت حق و خير هدايت نمايد.
هاي فردي و رفتارهاي شخصي ايشان در  و بررسي ويژگي حضرت زينبهاشم،  گذري بر زندگي عقيله بني

دهد كه آن حضرت در زندگي خويش بهترين انديشه، گفتار و رفتار را به نمايش گذاشته  يهاي اجتماعي نشان م فعاليت
به ويژه پس از واقعه عاشورا، حقانيت و بعد حماسي واقعه كربال را به اثبات رساند و  است. تدبير و خردمندي زينب

ي شناخت آن حضرت و ارايه الگويي در صفحات تاريخ حفظ نمود. از اين رو، پرداختن به اين بعد از زندگي وي برا
  نمايد. مناسب براي مردان و زنان روزگار، ضروري مي

  
  شناسي مفهوم

، مانند )578 - 577تا، (راغب اصفهاني، بيدر زبان عرب به معناي نگه داشتن، بازداشتن و حبس كردن است » عقل«واژه 
كند. عقل در  گويند كه از حركت شتر جلوگيري مي مي» عقال«بستن شتر با عقال. اعراب، زانوبند شتر را به اين دليل 

 دارد. پيامبر اكرم، حضرت محمد اصطالح نيز نيرويي است در انسان كه او را از جهل و لغزش در انديشه و عمل بازمي
  .)117/ 1ه.ق، 1404(مجلسي،  »العقل عقال من اجلهل; خرد, بازدارنده از نادانی است«فرمود: 

                                                            
  .. كارشناسي ارشد رشته  تفسير، پژوهشگر پژوهشگاه حضرت معصومه 1

  25/7/1392تاريخ پذيرش:  -  20/7/1392تاريخ دريافت: 

Emai l  :ant asni m 81@ gmai l .com 
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هايي مانند تفكر، تذكر، تدبر، تعقل، تعلم، تفقه، ذكر،  و احاديث رسول خدا و سخنان اهل بيت، واژه رآنقدر فرهنگ 
كنند، محور و اساس سخن با مردم و بيش از هر چيز مورد توجه و  لُب، نُهي كه مردم را به خردورزي و انديشه دعوت مي

بار و  4بار، تدبر  274بار، ذكر  18بار، فكر  20بار، فقه  49ل بار، عق 779كريم، مشتقات علم  قرآنتأكيد بوده است. در 
 17، 1378(محمدي ري شهري، مرتبه آمده است.  16لُب(  

، »يعقل«فقط به شكل اسمي آن به كار نرفته و برخي از مشتقات آن در شكل فعل مانند » عقل«همچنين واژه 
ارزش و اهميت  قرآنشود كه آنچه از نظر  كاربردها دانسته مينيز آمده است. از اين » تعقلون«، و »يعقلون«، »عقلوا«

اي از آن باشد نيز در قرآن آمده  دارد، كاربرد عقل و خردورزي است، نه خود عقل. الفاظ ديگري كه بيانگر عقل يا مرتبه
و النُّهي  )179(بقره: ، االلباب )26(احقاف: ، افئدة )36(اسراء: ، فؤاد )37(ق: هايي مانند: قلب  توان به نام است كه از آن جمله مي

تفسير در  عالمه طباطبايياي از خردورزي است.  اي از عقل كاربردي و درجه اشاره كرد كه هركدام نام مرتبه )128(طه: 
شود، ولي بيشتر مردم، كمتر از  معتقد است عقل بيشتر در نيروي تشخيص خير از شر و نافع از مضر استعمال مي الميزان
كنند. به همين دليل از درك دقايق امور و ادراك حقيقت آن و راهيابي به مصالح و مفاسد واقعي  عقل استفاده مينيروي 

  )19/592، 1374(طباطبائي، شوند.  مند مي عاجزند. پس، فقط خواص از مردم از نيروي عقل بهره
، محدث بزرگ شيعي فرموده عامليشيخ حر عقل در روايات و احاديث كاربردهاي مختلف و معاني گوناگون دارد. 

  است:
دهد كه در  شود و تتبع و جستجو نشان مي عقل در كالم دانشمندان و حكما به معاني گوناگوني استعمال مي

  احاديث و روايات به سه معني استعمال شده:
  نيروي درك خير و شر و تميز ميان آنها و اين مناط و مالك تكليف است؛ -
  خواند؛ ها فرامي ها و رها كردن بدي انسان را به گزينش خوبياي دروني كه  ملكه -
/ 15، 1409(حر عاملي،  تعقل و دانش، بدين جهت در روايات، عقل در برابر جهل و ناداني اطالق شده است. -

208(  

  نويسد: نيز در اين زمينه مي بحار االنوار صاحب كتاب شريف عالمه مجلسي
هاي مكلف، نيروي  به دست آورديم كه خداوند در هر يك از انسان هبا جستجو در اخبار منسوب به ائم

درك نفع و ضرر آنها را آفريده، گرچه اين نيرو در ميان آنها متفاوت است و كمترين آن همان است كه انسان را 
ر علم و ها. هر قدر آدمي د سازد... و اين نيرو قابل رشد و تكامل است، به ميزان دانش و رفتار انسان مكلف مي

  )1/100ه.ق، 1404(مجلسي،  يابد. دانش تالش كند، اين نيرو افزايش مي
مقصود از نقل اين سخنان آن است كه به گفته محدثان، كاربرد عقل در روايات به يك معنا نيست؛ گاهي به امر ذاتي 

امام كه قابل رشد و افزايش است. كند  ها از آن برخوردارند و گاهي به عقل اكتسابي اشاره مي  داللت دارد كه همه انسان
العقل عقالن عقل الطبع و عقل التجربه و كالمها يؤدی إلی املنفعة; عقل دوتا است; طبيعی و اكتسابی و هر «فرموده است:  علي

  .)75/6ه.ق، 1404(مجلسي،  »كند دو به سود و نفع هدايت می
و آيت اهللا جوادي آملي عقل را به ) 292- 293/ 11، 1361(جعفري،  عالمه جعفريبرخي انديشمندان اسالمي نيز مانند 

ها و بايد و  ها و نيست كنند. عقل نظري، راهنماي انديشه بشر است كه با آن، هست عقل نظري و عقل عملي تقسيم مي
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در تبيين عقل فرموده  امام صادق ، چنانكه شود شود. عقل عملي نيرويي است كه با آن عمل مي نبايدها درك مي
پرستند و شناسند و) میما ُعبَد بِه الّرمحان َو اكتسَب بِه اجلَنان; عقل آن (نريويی) است كه خداپرستان خدا را به وسيله آن (می«است: 

ل صالح به كمال درپي عم . عقل عملي با تمرين پي)1/11تا، (كليني، بي »پياميندصاحلان راه رسيدن به هبشت را به راهناميِی آن می
  دانند. رسد، ولي رشد و پرورش عقل نظري را به آموزش و كسب علم مي مي

هر دو مفهوم است؛ زيرا عقل نظري و عملي در انسان  در اين نوشتار، منظور از خردورزي در سيره حضرت زينب
كم به  تر شده، كم يك و نزديكگردد؛ به اين مفهوم كه با تكامل خرد بشر، اين دو به هم نزد كامل به يك نقطه بازمي

اش همان  اش به وحدت رسيد، دانش او عين قدرت او و اراده رسند. وقتي انسان در اوج كمال، انديشه و انگيزه اتحاد مي
كند و نيز با تشخيص درست بودن  انديشد و جز به صالح و فالح عمل نمي عمل او خواهد شد؛ جز به خير و حق نمي

  )119- 121، 1381(جوادي آملي، بندد.  مي تصميمي، آن را به كار
هاي متناسب با اوضاع اجتماعي و  گيري با اين تعريف، عملكرد معصومان در زمان خود و انتخاب رويكردها و موضع

 نيز كه از سرشت و خاندان معصومان ترين نمود تجلي خردمحوري آنها است. حضرت زينب سياسي، برجسته
گذارد. گاهي كسي معقول انساني است كه زندگي زني را در حياتي خردمندانه به نمايش مي اي ديگر از حيات است، جلوه

كند كه او را نديده و صدايش را نشنيده و گاهي با حضوري  ها در همسايگي او قرار داشت، به خدا سوگند ياد مي كه سال
  كند. ند انساني و اسالمي قيام عاشورا نگهباني ميپردازد و از اهداف بل بالنده و منطقي، در ميان هزاران نفر به خطابه مي

  
  هايي از خردمندي زينب كبري جلوه

  . علم و دانش1
و  - مدينه علم - كران آن حضرت است. او نواده پيامبر ، مقام علمي و دانش بييكي از درجات واالي حضرت زينب

به آنها چشانده شده و وجودشان از آن سيراب و از خانداني است كه از كودكي، علم  - باب مدينه علم  -  دختر علي
پاي يكديگرند؛ چراكه خرد بازدارنده از ناداني  گرديده است. در كلمات امامان معصوم آمده است كه خرد و دانش هم

إن العقل مع العلم, فقال «فرمود:  امام كاظم گونه كه است. پس همواره علم، نماد و نشان عقل و خردمندي است. همان
زنيم و  ها را برای مردم میک االمثال نرضهبا للناس و ما يعقلها إال العاملون; عقل مهراه دانش باشد; پس خدا فرموده است: اين مثلو تل

العقل أصل العلم و داعية الفهم; خرد, پايه «نيز فرموده است:  . امام علي)1/14تا، (كليني، بي» آنرا تعقل نكنند جز دانشمندان
العلم يزيد العاقل عقالً; دانش, «فرمايد: . آن حضرت در حديثي ديگر مي)1/20تا، (كليني، بي »كننده به فهم است دانش و دعوت

  .)75/6ه.ق، 1404(مجلسي،  »كند عقل عاقل را افزون می
را علم و دانش حضرت دانست؛ علم و دانشي  گرايي و خردورزي حضرت زينب هاي عقل توان يكي از جلوه پس مي

، بةاالصاكتاب  1در جلد  ابن حجر عسقالني اند. ياري از بزرگان و علماي اسالم آن را تأييد و تحسين نمودهكه بس
). وي در شرح حال آن حضرت، به ماجراي 1415كند (را با صفاتي چون عاقله، خردمند و حكيم وصف مي زينب

پاسخ زينب به يزيد نشان از عقالنيت «ويد: گكند و مياشاره مي گستاخي مرد شامي در مجلس يزيد و واكنش زينب
كسب  و امام علي شك فردي كه از محضر رسول خدا . بي)167، 1415(عسقالني، » و قوت قلب و روح اين بانو دارد

  دانش كرده باشد، چنين خواهد بود.
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در كوفه و در دربار يزيد، هر  زياد ابنهاي حضرت زينب همراه با استدالل به آيات قرآن در مجلس  سخنان و خطبه
شود و ميمتوجه زينب مي امام علي بن الحسينكدام شاهدي بر اين مدعا است. پس از پايان خطبه او در كوفه، 

َمُه; «فرمايد:  فهيم و دانايي اي هستي كه تعليم داده نشدي و اي عمه، تو بحمداهللا عالمهأنَت بحمد اهللا عاملٌة بال ُمعّلمة و َفِهَمٌة غَري ُمَفهِّ
بر كمال علمي حضرت زينب  اين كالم امام سجاد ).305/ 2ه.ق، 1403(طبرسي،  »هستي كه مورد تفهيم قرار نگرفتي

  كس به كار نرفته است. دهد؛ چرا كه اين تعبير از سوي امامان معصوم براي هيچ گواهي مي كبري
، عباسابنرود.  ترين راويان حديث به شمار مي گنقل شده و آن حضرت از بزر همچنين روايات بسياري از زينب

در دفاع از واليت امير مؤمنان، موضوع فدك، تبيين رسالت  فاطمه زهراخطبه گرانقدر  قرآن كريم،مفسر بزرگ 
بي(ابوالفرج اصفهاني، » حدثتنی عقيلتنا زينب بنت علی« گويد: پيامبر و استيضاح خليفه را از زينب پنج ساله نقل كرده، مي

  .)60تا، 
براي زنان كوفه در زمان حكومت امير مؤمنان نشان  درس و تفسير قرآن و بيان اسرار وحي از سوي حضرت زينب

را » كهيعص«در درس تفسير خود،  ديگري از دانش ايشان است. در روايات آمده است كه روزي حضرت زينب
  وارد شد و فرمود: كرد. حضرت علي تفسير مي

يا نور عينی سمعتِک تفّرسين كهيعص? فقالت: نعم, فقال: هذا رمٌز ملصيبة تصيبكم عرتة رسول اهللا, ثّم رشَح هلا 
  )١٣٧٦(مكارم شريازی, املَصائَب فَبَكت بكاًء عاليًا. 

فرمود: اين كلمه، رمزي است بر  كني؟ گفت: بله. علي را بيان مي» كهيعص«ام كه تفسير  اي نور ديده، شنيده
  صيبت شما اهل بيت. سپس اوضاع كربال را تشريح كرد و حضرت زينب با صداي بلند شروع به گريه كرد.م

  
  . حيا2

تر است و زنان باحيا همواره مورد  ترين فضايل انساني است كه براي زنان پسنديده در متون اسالمي، حيا يكي از بزرگ
فرمود:  از عقالنيت و خردمندي دانسته شده است. امام علياند. حيا، نمادي  و بزرگان دين قرار گرفته قرآنستايش 

هنگامي كه  25در سوره قصصي آيه  قرآن كريم. )1389(غررالحكم،  »ترين مردم باحياترين آهنا است َاعَقُل النّاِس, َاحياُهم; عاقل«
ا َمتِشی َعَلی « فرمايد:  كند، مي از دختران شعيب ياد مي استِحَياء...; يكی از آن دو دخرت نزد موسی آمد, در حالی كه َفجاَءتُه إِحَداُمهَ

  ».داشت با حيا گام برمی
نيز در مكتب او درس گرفته  ترين نماد حيا و عفاف است و زينب در تاريخ اسالم، بزرگ حضرت فاطمه زهرا

رود و از او  پشت پرده ميشود، آن حضرت  وارد مي است. زينب خردسال ديده بود زماني كه نابينايي به خانه فاطمه
(حر عاملي، شنيده بود بهترين حالت براي زن، زماني است كه او مرد نامحرمي را نبيند و مرد نامحرمي نيز به او ننگرد. 

1409 ،14/43(  
بينيم كه جز  مي از زهرا را هنگام خواستگاري علي اوج حياي مادر پاكدامن و پدر بزرگوار حضرت زينب

، در مورد حياي حضرت زينب )132ـ  43/130ه.ش، 1404(مجلسي، از آن دو ديده نشد.  رسول خداسكوت در برابر 
  گويد: كند. وي مي نياز مي پروري بي كه از علماي بزرگ و روايان حديث است، ما را از سخن يحيي مازنياين سخن 
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ر كنار منزلي بود كه زينب، كردم. منزل من د در يك محلّه زندگي مي ها در مدينه، در همسايگي علي مدت
بار هم كسي حضرت زينب را نديد و صداي او را نشنيد. او  در آنجا سكونت داشت. حتي يك دختر علي
در پيش و  رفت، در حالي كه پدرش علي خواست به زيارت جد بزرگوارش برود، در دل شب مي هرگاه مي

رسيدند، امير  مي زديك قبر شريف رسول خدابرادرانش حسن و حسين در اطراف او بودند. وقتي هم به ن
علّت اين كار را سؤال كرد، حضرت  كرد. يك روز امام حسن هاي اطراف قبر را خاموش مي شمع مؤمنان
ترسم كه كسي (در روشني) خواهرت، زينب را  اَخشي اَن ينظُر اَحد الي شَخصِ اُختك زينَب؛ از آن مي«فرمود: 
  )22تا، (نقدي، بيببيند. 

در خانواده مطلوب و آرماني اسالم، زنان حيا را به حد اعالي آن در وجود خود پرورش داده، در كردار و رفتار خود به 
تربيت شده پنج تن آل عبا  زينب شيخ جعفر نقدي، باشند. به گفته رسانند و مردان، مرزداران اين حيا مي ظهور مي

  است:
بَني و ُمَعلِّمني. َفاخلَمَسُة َاصحاب الَعباِء ُهمُ  ِذين قاُموا بَِرتبَيتِها َو َهتِذيبِها َو َكفاَك ِهبِم ُمَؤدَّ  الَّ

كننده و  سازي و تهذيب زينب همت گماردند و همين بس كه آنها ادب پنج تن آل عبا به تربيت و فرهنگ
  )20تا، (نقدي، بيآموزگار باشند. 

  گويد: حقيق اهل سنّت مي، بانوي نويسنده و اهل تدكتر عائشه بنت الشاطي
زينب در آغاز جواني چگونه بوده است؟ مراجع تاريخي از وصف رخساره زينب در اين اوقات خودداري 

توانيم مگر از پشت پرده، روي وي را بنگريم، ولي  كرد. ما نمي كنند؛ زيرا كه او در خانه و روبسته زندگي مي مي
آيد و مصيبت جانگداز كربال او را به ما نشان  از خانه بيرون ميها سال از اين تاريخ، زينب  پس از گذشتن ده

نقل كرده است:  طبري گويد، چنانكه كند و چنين مي دهد و كسي كه او را به چشم ديده، براي ما وصفش مي مي
د: گاه بيرون آمد. پرسيدم او كيست؟ گفتن درخشيد و باشتاب از خيمه بينم زني را كه مانند خورشيد مي گويا مي«

  )341ـ  4/340ه.ق، 1403(طبري، ». است زينب، دختر علي
هاي مختلف اجتماعي نيست.  بر اساس موازين اسالمي وجود حيا، مانع حضور اجتماعي زن و فعاليت وي در عرصه

به  اميه و شناساندن اهل بيت پيامبر پس از واقعه عاشورا، نقش مهمي در افشاگري و بيان جنايات بني زينب
امام  و خانواده بيت گويد و به پاسداري از حريم اهل زياد و يزيد سخن مي ارد. در ميان مردم و در كاخ ابنمردم د
، راوي شيخ مفيداي از حيا و عفاف قرار دارد. بنا به نقل  پردازد، ولي در عين حال، همواره در هاله مي حسين

ومل أَر َخِفرة, «پوشي كند كه:  تواند از اين اعتراف چشم پيش از آنكه پرده از كلمات عالمانه او بردارد، نمي خطبه زينب
  .)321تا، (شيخ مفيد، بي »تر از اين زن سخن بگويد چنني باحيا كه گوياتر و عاملانه قطٌّ نطق منها; قسم به خداوند! نديدم زنی اين

  
  . صبر و پايداري 3

احللم نور جوهره العقل; بردباری نوری است كه حقيقت آن «در بيان رابطه حلم و عقل فرمود:  ، حضرت علياميرمؤمنان
  .)1/286، 1389(غررالحكم،  »دباش عقل و تعقل می
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كه از ماهيت و چگونگي عقل و چيزهايي كه از آن  شمعون بن الويدر جواب  در روايت ديگري پيامبر اكرم
  بود، فرمود: شوند، پرسيده منشعب مي

فتشعّب من العقل احللم... فمنه ركوب اجلهل و صحبة االبرار, و رفع من الّضعة, و رفع من اخلساسة, و تشّهی 
 اخلري, و يقرب صاحبه من معالی الّدرجات, و العفو, و املهل و املعروف و الّصمت.

ار شدن بر جهل و مصاحبت با شود: سو شود... و از حلم، اين امور منشعب مي پس، از عقل، حلم منشعب مي
نيكان و برطرف شدن پستي و فرومايگي و تمايل به خيرات و نزديك كردن صاحبش به درجات عالي و عفو و 

  )117/ 1، 1404(مجلسي، مهلت دادن به ديگري (تأخير در عقوبت) و نيكي و سكوت. 
خصال پسنديده است كه هريك از آن  در اين روايت، عقل ريشه حلم دانسته شده است. حلم نيز ريشه بسياري از

هاي فراوان دارد. در اين روايت، حلم ريشه نُه خصلت شمرده شده است كه هر كدام داراي ده شعبه است.  خصال، شاخه
در همراهي  بدين ترتيب حلم، ريشه نود خصلت نيكو و عقل ريشه صد خصلت است. به همين دليل امام حسين

اي محكم از  كند؛ صبري كه بايد پشتوانه به خواهر ارجمندش، او را سفارش به صبر ميساالري  و سپردن قافله زينب
  فرمود: به حضرت زينب عقل و درايت داشته باشد. امام حسين

يا أخّية, إّتقی اَهللا و َتعّزی بَعزاِء اِهللا و اعلمی أّن أهَل األرض يموتوَن و أهَل الّسامِء الَيبقوَن و أّن كّل شیٍء هالٌک 
  )٩٧/ ٢تا, (شيخ مفيد, بی إال وجُه اهللاِ الذی َخلَق االرَض بقدَرتِه... .

اند، جز  ميرند. همه موجودات از بين رفتني خواهرم، صبر داشته باش و بدان كه اهل زمين و آسمان همه مي
  خداي كريم كه زمين را به قدرتش آفريد.

برخوردار بود. اين امر، نشاني ديگر از حيات عقلي عقيله در واقعه عاشورا از نهايت حلم  به گواهي تاريخ، زينب
  هاشم است. بني
  

  در نهضت عاشورا عملكرد حكيمانه حضرت زينب
كه مصلحتي الهي براي حفظ سلسله امامت بود، كاروان كربال  و بيماري امام سجاد پس از شهادت امام حسين

ماعي آن روز، كشتي عاشورا را با صالح و سداد، ناخدايي كند. خواست تا در شرايط خطير سياسي و اجت ساالري مي قافله
اي كه بخش عظيمي از بالد اسالمي را شامل  در آن شرايط و تدابير او در گستره چگونگي حضور حضرت زينب

شد، موجب زنده ماندن قيام، جلوگيري از تحريف تاريخ و پاسداشت شهداي كربال و احياي دين رسول خدا شد، به  مي
اي كه تالش حاكمان ستمگر در تحريف حقايق و فراموشي سنت نبوي با عملكرد حكيمانه وي منحل شد و سياست  نهگو

هايي از عملكرد حكيمانه آن  قرار گرفت. اينك به جلوه هاي ارشادي و تبليغي زينب و تدبير آنان زير سايه برنامه
  پردازيم. حضرت پس از واقعه عاشورا مي

  
  قضاي الهي الف. تجلي رضا به

گاه رضاي انسان به قضاي خدا  است. كربال تجلي» رضا«يكي از مراحل دشوار در پيمودن مقامات عرفاني، رسيدن به مقام 
  بود؛ خود را نديدن و جز خدا نديدن و در مقابل پسند خدا، پسندي نداشتن. 
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هللا رضانا اهل البيت; رضا و پسند ما رضا ا«در آغاز حركت از مكه به سوي كوفه فرمود:  گونه كه امام حسين همان
. آن حضرت در واپسين لحظات حيات نيز در قتلگاه زمزمه )289تا، شهري، بي (محمدي ري »خاندان, مهان پسند خدا است

  .)14ه.ق، 1421(مهتدي بحراني، » اهلی رضًا بقضائک«كرد:  مي
ام رضا رسيده بود. اين مقام در تمامي شاگرد همين مكتب است كه با مجاهدت و صبر و بردباري به مق زينب

هاي  زد كه شما رضايت و خواسته كرد و بر كوفيان نهيب مي با دشمن ظهور و بروز پيدا مي برخوردهاي امام حسين
ال افلح قوم آثروا مرضاة انفسهم علی مرضاة اخلالق; رستگار نخواهند شد قومی كه «ايد:  داده  دل خويش را بر رضاي الهي ترجيح

  .)200ه.ق، 1421(مهتدي بحراني،  »ضايت خود را بر رضايت خداوند ترجيح دهندر
وفايي كوفيان و شهادت برادران و  در سفر كربال متحمل شد؛ از بي هايي كه عقيله بني هاشم با تمام مصيبت

وه و گاليه حضرت اي از تاريخ، سخني از شك ، در هيچ صفحهبرادرزادگان و فرزندان تا تنهايي و شهادت امام حسين
ترين سند تسليم و رضايت به قضاي الهي در عصر عاشورا از زبان  از سرنوشت و مقدرات الهي نيامده است. مهم زينب
اللهم «گويد:  گيرد، رو به آسمان كرده، مي شود؛ هنگامي كه در قتلگاه بر باالي جنازه برادر قرار مي شنيده مي زينب

  .)1413(شريف قرشي، » ندا, اين قربانی اندک را از ما بپذيرتقّبل منا هذا القربان; خداو
در لباس اسراي جنگي وارد مجلس عبيداللّه بن زياد شدند، او با نخوت و غرور از حضرت  وقتي اهل بيت

شرحه و  را شرحه ، قلب زينببه يقين، آوردن نام حسين». خدا با خاندان تو چه كرد؟«پرسيد:  زينب
ترين روز هستي را به ياد او آورد، ولي دختر پيامبر با اطمينان و صالبت پاسخ  ترين و سخت كرد و خونين تر داغش را تازه

  دهد: مي
 )١١٥/ ٤٥ه.ق,  ١٤٠٤(جملسی, َمضاِجِعِهْم... .   ما َرَأْيُت إالَّ َمجيًال, هُؤالِء َقْوٌم َكَتَب اهللاَُّ َعَلْيِهُم اْلَقْتَل َفَربزُوا اِلی

اند كه خدا شهادت را برايشان مقرر كرده بود و آنان به مشهد خويش  يدم! اين خيل (شهدا) كسانيجز زيبايي ند
  شتافتند.

  اين برخورد عاشقانه با حكمت الهي، فضاي مجلس را عليه ابن زياد دگرگون نمود و او را تحقير كرد.
، رضاي حق بيت هادت امام و اسارت اهلمنظور از اراده خدا (و قضاي الهي)، اراده تشريعي است؛ به عبارت ديگر، ش

  )1/399، 1378(مطهري، و مصلحت است و رضاي حق هميشه در مصلحت است و مصلحت، يعني كمال فرد و بشريت. 
  فرمايد: مي امام رضا

  )٢/٥٩تا, (كلينی, بیينبغی ملن عَقَل عن اهللا أن اليتهم اهللا فی قضائه واليستبطئه فی رزقه. 
ه از خداوند عقل و دركي دارد، او را در قضا و قدر متهم نسازد و او را در روزي دادنش، سزاوار است كسي ك

  كند نشمارد.
  

  ب. حفاظت از امام زمان
 مداري است، موجب شد تا زينب پذيري و داشتن بصيرت در شناخت و عمل به وظيفه كه از لوازم واليت اصل واليت

خواند، حضرت او را به صبر و بردباري فرامي همراه با امام و در اطاعت كامل از ايشان باشد. هنگامي كه امام حسين
  خرد.را به جان مي نيز سخنان امام حسين زينب
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خورده داشت، عقل و تدبير  با آنكه داغ فراوان ديده بود و قلبي زخم ، حضرت زينبپس از شهادت امام حسين
  مداري، به دفاع از امام زمان خويش و تالش براي حفظ جان ايشان بپردازد. كرد كه بنا بر اصل واليت يحكم م

  فرمود: العابدين امام زين
در روز عاشورا، هنگامي كه به جانب كوفه روانه شديم، وقتي چشم من به پيكرهاي شهدا افتاد، سخت آشفته 

  در من ديد، بر جانم ترسيد و گفت:ام، زينب كه آثار حزن و اندوه را  شدم. عمه
مالی أراَک جتوُد بنفسَک يا َبقية جدی و أبی و إخوتی, الجيزعنک ما تری فواهللا ان ذلک لعهد من رسول اهللا الی 

 جدک و ابيک و عمک و....
بر و اي؟ از ص تابي و جان خود را در معرض خطر قرار داده گونه بي اي بازمانده جد و پدر و برادرانم، چرا اين

بيني، دور نشو. بدان كه اين عهدي است كه خدا با جد، پدرت و عمويت منعقد كرده است... .  تحمل آنچه كه مي
  )179-45/183ه.ق، 1404(مجلسي، 

  نويسد: در بيان وقايع عصر عاشورا مي محدث قمي
الجوشن پيش آمد و  ذيها و سوزاندن آنها شروع شد، شمر بن  حمله و غارت خيمه زماني كه به خيمه امام حسين

بيرون آمد و گفت:  طالب را كه بيمار بود، كرد. در اين وقت زينب، دختر علي بن ابي آهنگ قتل علي بن حسين
  )200، 1368(قمي، گذارم او را بكشيد، تا من هم كشته شوم.  به خدا سوگند، نمي

  گويد: با شهامت و پرصالبت مي زينبشود،  صادر مي در مجلس ابن زياد نيز وقتي فرمان قتل امام سجاد
 )٢/١١٦تا, (شيخ مفيد, بیيا بَن زياد, حسُبَک من ِدمائنا و اعَتنَقتُه و قالت و اهللاِ الأفارقه فإن قتلَتُه فاقتلنی معه. 

اي، تو را بس است. (دست به گردن امام زين العابدين انداخت و فرمود:) به  پسر زياد، آنچه از خون ما ريخته
  سوگند! از او دست برنخواهم داشت. اگر قصد كشتن او را داري، مرا هم با او بكش.خدا 
توان فقط با داليل عاطفي تفسير نمود؛ چراكه او خود، برادران و فرزندان و برادرزادگان خود  را نمي اين اقدام زينب

م، حفظ سلسله امامت در جامعه است. به را تا ميدان شهادت بدرقه كرده است. اقدام حضرت به دفاع و ممانعت از قتل اما
همين دليل با تمام توان و با پرستاري جسمي و تسالي روحي و حفظ جان او از گزند دشمنان، براي بقاي جان امام 

  كند.  تالش مي
خويش در شام است كه وي را   ، سفارش او به برادرزادهبراي حفظ جان امام سجاد ديگر از تدبير زينب  نمونه

  كند: داري و تبديل سياست مبارزاتي در مجلس يزيد دعوت مي ويشتنبه خ
يا قرة عيني و سلوة فؤادي التكّلم االّ بكالم هّني و قول لّني فانه ظامل عنيد و شقّي شديد الخياف من اهللا و عذابه 

 و اليستحيي من رسول اهللا و ولّيه.
زيد سخن مگو كه او ستمگري لجوج است. از خدا و عذابش اي نور چشم و شيريني دلم، مگر به كالمي نرم و آرام با ي

  كند. اش شرم نمي هراسد و از رسول خدا و ولي نمي
  

  . مديريت زمان و مكان4
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/ 13تا، (ابن بابويه، بي» اش بينا باشد علی العاقل أن يكون بصريًا بزمانه; بر خردمند است كه به زمانه«فرموده است:  امام علي

گيري و عملكرد  اصول خردمندي، بصيرت و آگاهي به موقعيت زماني و مكاني است كه زمينه تصميم. يكي از )525
من «هاي غير قابل جبراني را به همراه داشته باشد:  كند. چه بسا حمايت و يا برائت ديرهنگام، زيان صحيح را مهيا مي

دن پيش از امكان (رضورت) و كوتاهی كردن هنگام فرصت, از نادانی اخلُرق املُعاجلة قبَل االمكاَن و االنابة بعَد الُفرصة; اقدام كر
  )363(نهج البالغه، حكمت . »است

، رهبر اي حضرت آيت اهللا خامنهها در حمايت از حق و هدايت مردم نقش كليدي دارد.  استفاده بهنگام از فرصت
اگر خواص, در هنگام خودش, كاری را كه «ند: دا هاي الزم خواص را اين نكته مي معظم انقالب اسالمي نيز يكي از ويژگي

، 1380(اسحاقي،». شوند ها به كربالها كشانده نمی كند و حسني بن علی الزم است, تشخيص دادند و عمل كردند, تاريخ نجات پيدا می

107.(  
تا پيش از واقعه عاشورا، فعاليت سياسي مشهودي نداشت، ولي رفتار حضرت در واقعه عاشورا و پس از آن،  زينب

 امام حسنو  با شناخت دقيق عصر اميرمؤمنان نشان از بصيرت و آگاهي ايشان از زمانه است. زينب
  ردم بشناساند.را به م توانست پس از عاشورا به خوبي افشاگري كند و اهداف قيام امام حسين

در بعد مكاني نيز آشكار است. آن حضرت به تناسب مكان (كوفه يا شام، كاخ يزيد يا در  مديريت حضرت زينب
كند؛ در كاخ يزيد كه به پندار مردم آن زمان، مقام خالفت را دارد و  مواجهه با مردم شهر) ادبيات بياني خود را انتخاب مي

گويد كه اگرچه  داند، چنان با يزيد سخن مي را انتقام كشتگان بدر مي سول خداسرمست از پيروزي، كشتن فرزندان ر
ابراز پشيماني  كرد، با شنيدن سخنان زينب اهانت مي تا ساعتي قبل، با چوب خيزران به سر مقدس امام حسين

. )198تا، (ابومخنف، بي جويد ري ميافكند و از او برائت و بيزا كند و گناه واقعه عاشورا را به گردن عبيداهللا بن زياد مي مي
داد كه بر اثر تبليغات و فشار حاكم، هر گرايشي به اهل  بايد توجه داشت كه اين پشيماني و ندامت در جايي رخ مي

  .)44 11، 1385الحديد؛  ابي (ابنديني بدتر بود  ، از اتهام كفر و بيبيت
  

  از امام حسين . نيابت خاص زينب5
و ضرورت حفظ جان ايشان از دستبرد امويان و دشمنان اهل  و بيماري امام سجاد امام حسينپس از شهادت 

، الزم بود تا امور مربوط به امامت و سرپرستي كاروان اسرا بر عهده فرد ديگري قرار بگيرد؛ كسي كه شايستگي اين بيت
را شايسته  ، حضرت زينبار شود. امام حسيند مقام را دارا باشد و بتواند براي مدتي اين مسئوليت سنگين را عهده

  نويسد: در اين مورد مي عالمه مامقانيحمل اسرار امامت دانست و اين مسئوليت را به او سپرد. 
كسي كه به حاالت حضرت زينب در ماجراي  داراي مقام عصمت است، براي هيچ اگر بگوييم كه زينب

مقداري از  ن را انكار كند؛ زيرا اگر او معصوم نبود، امام حسينكربال و بعد از آن آگاه باشد، روا نيست كه آ
گذاشت و بخشي از  بيمار بود، بر عهده او نمي سنگيني مسئوليت امامت را در آن هنگام كه امام سجاد

او را نايب خاص خود در بيان احكام و امور ديگر از آثار  كرد و امام سجاد هاي خود را به او نمي وصيت
  )3/79، 1353(مامقاني، نمود. ميواليت ن
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را بر  امام حسن عسكريكند كه نيابت  را بيان مي (عج)امام زمان، عمه حكيمهعالمه مامقاني در ادامه، ماجراي 
كه از  احمد بن ابراهيم ، شخصي به نامآمده است كه پس از شهادت امام حسن عسكري بحاراالنوارعهده داشت. در 

 فرزند امام حسن عسكری«شاگردان امام و از شيعيان آشنا بود، نزد حكيمه آمد و در ضمن سؤاالتي از ايشان پرسيد: 
پس (اكنون كه امام به شهادت رسيده) شيعيان به چه كسی پناهنده شده و « . احمد گفت:»او پنهان است« حكيمه گفت: »كجاست?

خوانده (عج) امام مهدی» جده«كه سوسن نام داشت و به نام  ه (مادر امام حسن عسكریبه جد«حكيمه فرمود:  »مراجعه كنند?
  .»شد) مراجعه ناميند می

حكيمه در پاسخ  »آيا از كسی پريوی كنم كه زنی را وصی خود (نائب خاص خود) قرار داده است?«احمد با تعجب گفت: 
  فرمود:

فی الظاهر و كان ما  إلی أخته زينب بنت علی أوصی و احلسني بن علی إقتداءًا باحلسني بن علی
 .من علٍم ُينسُب إلی زينب سرتًا علی علی بن احلسني خيرج عن علی بن احلسني

كه در ظاهر به خواهرش زينب، وصيت كرد. از اين رو، آنچه از علوم و  همچون پيروي از امام حسين
جان امام حفظ  شد تا با مخفي نمودن امام سجاد بود، به زينب نسبت داده مي اخباري كه از آنِ امام سجاد

  )46/19ه.ق، 1404(مجلسي، گردد. 

  
  . صيانت از دستاوردهاي عاشورا6

مقصود از خون، همان قيام مسلحانه و مبارزه  )1387(پيشوايي، گردد.  هر قيام و نهضتي از دو بخش خون و پيام تشكيل مي
هاي آن قيام و  عاشورا به شهادت در راه خدا انجاميد. مقصود از پيام نيز حفظ اهداف و بيان آرماناست كه در نهضت 

اي برخوردار است؛ زيرا اگر اهداف قيام به  رساني قيام از اهميت ويژه زنده نگاه داشتن ياد و خاطره شهدا است. پيام
هاي آن به دست دشمنان، تحريف و  اهداف و آرمانشود و  درستي تبيين نشود، گذر زمان سبب فراموشي اصل قيام مي

در  از همراه كردن زنان و كودكان، به ويژه حضرت زينب شود. به يقين يكي از اهداف امام حسين دگرگون مي
- سفر كربال، همين بوده است. حضرت در آستانه عزيمت از مدينه به عراق، به روشني دو بخش از مبارزه خود را برمي

سلمه كه قصد داشت امام را از اين سفر منصرف كند،  شهادت و ديگري اسارت خاندان. امام در جواب امشمارد؛ يكي 
  فرمود: 

يا أماه قد شاَء اهللاُ عّزوجّل أن يرانی مقتوالً مذبوحًا ظلًام و عدوانًا و قد شاء أن يری حرمی و َرهطی و نسائی 
  )٤/٣٣١, ١٤٠٤(جملسی, مّرشديَن و أطفالی مذبوحًني مظلومَني مأسوريَن ُمقيدين. 

خدا قرار گرفته كه اهل  خدا خواسته من را به واسطه ظلم و دشمني دشمنان، مقتول و سربريده بنگرد. مشيت
بيت و زنان من اسير و تبعيد گردند، كودكانم سربريده و مظلوم شوند، آنان اسير و دچار قيد و بند گردند، استغاثه 

  كنند، ولي يار و معيني نداشته باشند.
اشتند. در د آنان پس از عاشورا، سهم مهمي در بيدارسازي افكار عمومي و رساندن پيام انقالب بزرگ امام حسين

و براي تحريف اسالم به ويژه در  داري از طرف حكومت اموي بر ضد اهل بيت و دامنه  اي كه تبليغات گسترده زمانه
بار نماز جمعه  و قضيه فضاحت» جمل«و » ناقه«نمود. داستان  رساناني ضروري مي شام وجود داشت، وجود چنين پيام
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رساني و افشاگري  . جريان پيام)3/31م، 1965(مسعودي،  اين تبليغات مسوم استخواندن معاويه در روز چهارشنبه، مؤيدي بر 
  توان در چند محور عمده بيان نمود. زينب را در اين مورد مي

  
  الف. معرفي امام حسين

ل دانستند. تجمل در دربار معاويه، حيف و ميل ما در پي تبليغات زهرآگين امويان، مردم شام از اسالم حقيقي چيزي نمي
هاي عظيم و تبعيد و قتل و زنداني كردن  هاي خودكامه چون ساختن كاخ مردم، پرداختن به تشريفات معمول قدرت

نيز به همين صورت رفتار  پنداشتند در مدينه عصر پيامبر مخالفان براي آنان طبيعي شده بود تا آنجا كه برخي مي
در حالي معمول شده و در ميان مردم رواج  ام علي). بدعت ناسزاگويي به ام185، 1359شده است (شهيدي،  مي

  نويسند: نداشتند. مورخان مي يافته بود كه آنان هيچ شناختي از او و اهل بيت پيامبر
پس از پيروزي عباسيان و استقرار حكومت سفاح، ده تن از امراي شام نزد وي رفتند و همه سوگند خوردند كه 

اميه خويشاوندي داشته باشد  ، جز بنيدانستيم كه رسول خدا اموي) نمي ما تا موقع قتل مروان (آخرين خليفه
  )7/159، 1385الحديد،  ابي (ابنكه از او ارث ببرد، تا آنكه شما امير شديد. 

شناساند. اين حركت از ظهر  بايد با هوشياري و تدبير در اولين گام، خود و خاندانش را به مردم مي حضرت زينب
هاشم نمود داشت. آن بانوي بزرگ  لحظه سفر كاروان به كوفه و شام در عملكرد عقيله بني و در لحظهعاشورا آغاز شد 

يا عمر سعد أيقتُل أبوعبداهللا و أنت تنظُر إليه; ای پرس سعد, آيا «فرياد زد:  عمر سعدخطاب به  هنگام شهادت امام حسين
  .)55/ 45ق، ه.1404(مجلسي،  »شود و تو متاشاگری? اباعبداهللا كشته می

هاي خود كه از  پرداخته و در اشعار و سوگواري از اين رو، در نخستين سخنراني در كوفه به معرفي امام حسين
را به  به ويژه وجود مقدس امام حسين گرفت كه اهل بيت پيامبر داشت، الفاظي را به كار مي سوز دل بيان مي

  گويد: مردم معرفي نمايد. راوي مي
كردند، مردي را ديدم كه گويي خورشيدي بر روي نيزه  كساني كه سرهاي شهداي كربال را حمل مي... در ميان 

من صاحب نيزه بلند و صاحب شمشير صيقل داده شده و كشنده «گفت:  كرد و ميدرخشيد. او رجزخواني مي او مي
  با شنيدن سخنان وي برآشفت و فرمود: حضرت زينب». كسي هستم كه حقيقت دين است

ام كه جبرئيل در گهواره برايش الاليي گفت. ميكائيل و اسرافيل و عزرائيل از  واي بر تو! بگو: من كسي را كشته
جمله خدمتگزاران او بودند. او كسي است كه از كشته شدنش عرش رحمان به لرزه درآمد. واي بر تو، بگو: من 

  )5/46تا، (بهبهاني، بيجميع انبيا و اوصيا هستم.  كشنده احمد، مرتضي، زهرا، مجتبي، ائمه هدي، ماليكه آسمان و
توانست  آورد؛ زيرا كسي نمي را در معرفي برادر در ميان سخنان خود مي گاهي نيز در مسير، رواياتي از پيامبر اكرم

  فرمود: يسخنان نبي مكرم اسالم را رد كند يا آن را ناديده بگيرد. او م - كردند كه آن را اظهار مي - به حكم مسلماني 
 )١٠٩/ ٢, ١٤٠٣(طربسی,  أّن ترحضون قتَل َسليل خاتم النّبّوة و معدن الّرسالة و سّيد شباِب اهل اجلنّة... .

  ايد؟ .... اين لكه ننگ را چگونه خواهيد شست، در حالي كه فرزند رسول خدا و سيد جوانان بهشت را كشته
  در جمع كوفيان فرياد زد: زينب

 ! أتدرون أي كبد لرسول اهللا فريتم? و أي كريمه له أبرزتم?ويلكم يا أهل الكوفه
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و كدام دختر او را در معرض  قطعه كرديد قطعه دانيد كه چه جگري از پيامبر واي بر شما مردم كوفه! آيا مي
  تماشاي ديگران قرار داديد؟

با اين سخن كه به صورت  مهاش قطعه كردن و پاره كردن گوشت است. عقيله بني در لغت به معناي قطعه» تفرية«
تكه كردند  را تكهپردازد؛ آنان كه پيكر مطهر امام حسين كند، به سرزنش كوفيان مي استفهام همراه با توبيخ بيان مي

  هاي متعددي به جسم مطهر حضرت وارد كردند. و با شمشير و نيزه ضربه
تشبيه نموده است. به طور كلي،  را به جگر پيامبر ، امام حسيندر اين جمله استعاره است و زينب» كبد«

كند. آنان كه خود را معتقد به  اين جمله اعتراض روشني به رفتار كوفيان است و نوع جنايت آنها در برابر امام را بازگو مي
  را آتش زدند. گويي جگر پيامبر خواندند، با كشتن امام حسين و مسلمان مي رسول خدا

و سرگردان نمودن آنان در شهرهاي  مردم كوفه را به دليل اسير كردن دختران اهل بيت در ادامه، زينب
و  نمود؛ چرا كه موجب شد جماعتي به تماشاي اسيران بپردازند و اين حادثه براي اهل بيت مختلف سرزنش مي
، اصل و خود به پيامبرفرسا بود. از اين رو، با انتساب  زدني، طاقت با آن عفت و حياي مثال شخص حضرت زينب

  كشد تا كالمش از توبيخ بيشتر و شديدتري برخوردار باشد. نسب خود را به رخ آنان مي
  

  ب. معرفي اهل كوفه و تحريك احساسات آنان
در حالي وارد كوفه شد كه سرهاي شهيدان بر نيزه برافراشته شده بود و پيشاپيش كاروان در حركت بود.  زينب

ردم نيز به تماشاي بازماندگان و اسرايي آمده بودند كه خود، آنها را دعوت كرده بودند، در شهري كه جمعيت انبوهي از م
كرد و برخي از آنها، همان يتيماني بودند كه در سرپرستي وي قرار  بر آن حكومت مي روزي امير مؤمنان، امام علي
طلبي را  وفا و عهدشكن كه رفاه و عافيت ردمي بيشود؛ م به اسيري وارد اين شهر مي داشتند. اينك دختر او، زينب

در ميان مردم كوفه با حمد و ستايش خدا و معرفي خود آغاز  طلبي ترجيح دادند. خطبه حضرت زينب بر حق
يابد و سياق كلي خطبه، توبيخ كوفيان است. شود و با توبيخ و سرزنش مردم كوفه ادامه و با همين مضمون خاتمه مي مي

  كند: نها چنين خطاب ميبه آ زينب
هاي ما  هاي ما گريان است و نالهگرييد؟ هنوز چشم اي مردم كوفه، اي اهل فريب و خدعه، آيا بر ما مي
گشود. شما هم به  بافت و سپس آن را مي هاي خود را مي خاموش نگرديده است. مثل شما مثل زني است كه رشته

  خويش را محكم بافتيد، اما با اين گناه عظيم دوباره آن را گشوديد.پيامبر خدا ايمان آورديد، ريسمان ايمان 
آگاه باشيد! در شما جز چاپلوسي و شر و فساد و نخوت و عجب و بغض و تملق از كنيززادگان و با دشمنان 

  )130، 1348(سيدبن طاووس، غمازي كردن نيست.... 
طلبي، دورويي، دنيادوستي و غفلت بودند، مخاطب قرار داد و  با اين سخنان، مردم كوفه را كه گرفتار عافيت زينب

در شأن منافقان است كه  قرآن كريمبه گريه بسيار و خنده اندك محكوم نمود. اين سخنان او، برگرفته از سخن الهي در 
گيري و  عهد و پيمان الهي را شكستند و از اينكه جان به سالمت بردند، شادمان شدند و ديگران را نيز به كناره

كردند, كم بخندند و  َفْلَيْضَحُكوا َقلِيًال َو ْليَبُْكوا َكثِريًا َجزاًء بِام كاُنوا َيْكِسبُون; بايد به كيفر اعاملی كه می«طلبي وسوسه كردند:  عافيت
  .)82(توبه:  »زياد بگريند
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يا أهل «شنيدند: دند، پاسخ ميآور زماني كه مردم كوفه از روي ترحم به حال كودكان اسير كاروان، نان و خرما مي
حرام است. اگر اينان اهل بيت  دانند كه صدقه فقط بر آل محمد . كوفيان خوب مي»الكوفه أن الّصدقة علينا حرامٌ 

 . سخنان زينب»ايد? من أّی االساری أنتّن; شام مگر از اسريان كدام مملكت و قبيله«برند:  پيامبرند، چرا آنها را به اسيري مي
به «گويد:  دهنده بود كه غافالن را بيدار ساخت و مردم را به گريه و شرمندگي و عجز و البه افكند. راوي مي ري تكانهشدا

 گذاشتند و انگشت های خود می هايشان را بر دهان گريستند و دست خدا سوگند, مردم را در آن روز ديدم كه حريان و رسگردان می
  .)45/109ه.ق، 1404(مجلسي،  »گزيدند می

در قالب  توان گفت يكي از عوامل مهم بيداري مردم كوفه و حركت براي انتقام از قاتالن امام حسين به جرأت مي
در كوفه بود. معرفي مردم كوفه و تبيين عناصر  هاي بيدارگرانه زينب هايي همچون قيام توابين و مختار، خطبه قيام

شناسي نيز شناسي و مردم ت به جامعه و روحيات آنان است كه اين جامعهشخصيتي آنان، نشان از ژرفاي شناخت او نسب
اي را  خصلت و روحيات هر طايفه شناس عرب، علي ، سخنجاحظاست كه به گفته  ميراثي از امير مؤمنان

  )215تا، (شعراني، بيگفت.  شناخت و متناسب با آنان سخن مي مي
  

  ج. عزاداري بر شهدا
 شد، حضرت زهرا بيت  و جريان سقيفه كه منجر به غصب حق خالفت از اهل اسالم بعد از رحلت نبي مكرم

گرفت و همراه  را مي روز دست حسن و حسين براي روشن ساختن افكار عمومي از انحراف مسير امامت، چهل شبانه
الحديد،  ابي  (ابناند، آگاه كند.  رفت تا آنان را نسبت به غفلتي كه گرفتار آن شده به در خانه مهاجر و انصار مي با علي

نمود. اين  با گريه و عزاداري به وضع موجود اعتراض مي پس از آنكه در اين امر توفيقي حاصل نشد، زهرا )5/ 2، 1385
اي سياسي بود. صديقه طاهره مركز اجتماع مسلمانان؛ يعني كنار  رفتار ايشان، حركتي سياسي يا به بياني ديگر، گريه

، شهداي احد و قبرستان بقيع را محل گريه خود قرار داد و در اين اقدام، كودكان خرسالش را براي خدا مرقد رسول
بردو آن حضرت با مرثيه و عزاداري بر پيامبر خدا سعي در بيداري جامعه خفته داشت.  تأثير بر جامعه به همراه مي

  )43/181ه.ق، 1404(مجلسي، 
ي شهدا و كساني كه حقي از آنها پايمال شده است، ترفند سياسي شيعه گشت. پس به اين ترتيب، گريه و عزاداري برا

در شام، تا حدودي حقانيت و مظلوميت اهل  و امام سجاد هاي حضرت زينب از واقعه كربال نيز با خطبه
دي بخشي و برقراري عزاداري سياسي، فر در تكميل اين آگاهي براي مردم آشكار شده بود. حضرت زينب بيت

مجلس عزا برپا كنند. يزيد هم اجازه داد و مدت هفت  را نزد يزيد فرستاد تا به آنها اجازه دهد كه براي امام حسين
روز مجلس عزا برپا شد. به اين ترتيب، چنان بر آگاهي مردم شام افزوده شد كه تصميم گرفتند بر عليه يزيد شورش 

شنهاد كرد كه مصلحت نيست اهل بيت در شام بمانند. يزيد هم زمينه حركت كنند. مروان با اطالع از اين امر، به يزيد پي
  )286، 1368(قمي، آنان به مدينه را فراهم نمود. 

طلبانه امام  اين عزاداري همراه با مظلوميت كه از آغاز سفر بازماندگان كربال آغاز شده بود، در ادامه حركت شهادت
ويان را لرزاند و در هم فروريخت. اين مبارزه منفي بر عليه بني اميه هاي حكومت ظلم ام و يارانش، پايه حسين

  موجب شد تا فاجعه كربال فراموش نشود.
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توان بعد احساسي گريه و عزاداري را نيز ناديده گرفت، ولي آنچه مهم است محوريت و غلبه عقالنيت و  البته نمي
گردد؛ زيرا با عزاداري بر مي ن نهضت امام حسينهدفمندي بر بعد احساسي عزاداري است كه موجب شناخته شد

  )234، 1381(جوادي آملي، شود.  شود و هرگز فكر و راه و روش او رها نمي در قلب ايجاد مي بيت امام، محبت اهل
  

  نتيجه
توان گفت كه رفتار و گفتار ايشان،  و بررسي صفات ويژه ايشان، مي با نگاهي به وجه عقالني سيره حضرت زينب

هايي درخشان از حيات معقول انساني است كه  پيش از عاشورا و حضور پررنگ او در واقعه عاشورا و پس از آن، جلوه
در سايه تدبير، به سالحي  در آيات مختلف، انسان را به آن فراخوانده است. براي مثال، صبوري زينب قرآن كريم

اميه و به ثمر رسيدن اهداف  مام زمان و رسوايي بنيحفظ جان ا - تري  شود تا مصلحت بزرگشكن تبديل مي دشمن
شود، بلكه اين صفات ، متهورانه و به دور از حياي زنانه و در قالبي مردانه ديده نميبه دست آيد. شجاعت زينب - قيام
ز در حضور اجتماعي خود ني ها است. زينب دهنده الگويي از نقش جنسيتي زنان در ارايه اين صفات و ويژگي نشان

  دهد كه كمتر كسي ياراي حضور در آن ميدان را داشت. الگويي از حضور اجتماعي و سياسي را نشان مي
اي اسالمي و خردمندانه، آميخته با حياي زنانه مي شود، هويت و نمونه ياد مي آنجا كه از حيات معقول زينب

، به برانه است و با حفظ جان امام سجادساالري كاروان اسيران كربال مد لحظه قافله بينيم. رهبري او در لحظه
  پردازد. افشاگري مي
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  نهج البالغه *
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