
 
 
 
 
 

 مداری حضرت زینب والیت
 1یفاطمه معتمد لنگرود

یافت:   15/09/97 تاریخ پذیرش:  02/06/97 تاریخ در

 چکیده
و  حراسمممممت عملمممممی از مقممممما  اماممممممت علمممممی ابمممممول و) مممممداری والیت

کممریم و روایممات اوالدشممان کیممد در اممرآن  ( از ارکممان ضممروری و مممورد تأ
کر  پ امبر  است. در ایمن میمان حضمرت زینمب و اهل بیت ا

کمه از داممان رسمالت و اماممت برخاسمته   و فاطممه فرزند اما  علی
دشوار زمانی و مکانی، است؛ به دلیل یاری اما  زمان خویش در شرایط 

. سمملال پممذیری اسممت ممداری و والیت کمی از الگوهممای بممارز در امممر والیتی
کممممه سممممبک زنممممدگی حضممممرت زینممممب اصمممملی این در حمممموزه  جاسممممت 

 عمممادی بممموده اسمممته ایمممن پمممژوهش بمممه شمممیوهممممداری در امممه اب والیمممت
کتابخانممهتحلیلممی و بمما تکیممه بممر منمماب -توصممیفی ایی بممه بررسممی ابعمماد  ع 
در زنمممدگانی ایشمممان پرداختمممه اسمممت.  حضمممرت زینمممب پمممذیری والیمممت

کممه حضممرت زینممبدسممتاورد  بممه عنمموان یممک  ایممن پممژوهش آن اسممت 
بانوی مسلمان و متعهد به اصول اسالمی، در تما  حاالت زندگانی خمود 

 .ت و التزا  علمی و عملی داشته استاز اما  زمان خویش اطاع
 .کوفه، شا  مداری، عاشورا، ، والیتحضرت زینب :کلیووژگاا 

                                                                            
یخ استتتالم دانشتتتگاه الزهتتتراکارشتتتناس ار .1  رس دانشتتتگاه پیتتتام نتتتور واحتتتد لنگتتترود، پژوهشتتتگر و متتتدشتتتد تتتتار
(flangarodi@yahoo.com) 

mailto:flangarodi@yahoo.com
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 مقدمه
امری مسلم بوده  ،در نزد شیعیان دوازده امامی و فرزندانش والیت و امامت امام علی

یادی به دفاع از این امر کترده و به سب  آن، افراد ز رو در  انتد. از ایتن پرداختته و جتان ختویش را فتدا 
کته توانستت اصتی از خانتدان رستالت یافتت میتاریخ صدر اسالم جاپای اشخ انتد همگتام بتا  هشتود 

ینت پتذیر م زمان خویش قدم برداشته و والیتاما  از شتجره ی ختود را نشتان دهنتد. حضترت ز
گتام ؛ و حضرت زهرا دختر امام علی و نبوت کته در ایتن زمینته  یکی از بانوانی است 

 ای امام زمانش را ترک نکرده است.  ر همه حال مطیع امام بوده و لحظهبرداشت و د
که سبک زندگی حضرت زین هش آسؤال این پژو مداری در چه  در حوزه والیت ن است 

گفتت عینی یافتته استت؟ در پاستخ ستؤال متید ابعادی نمو ینت تتوان  بتا توجته بته  : حضترت ز
این راه فرزندانش همواره با والیت عجین بوده و حتی در  الگوپذیری از پدر و مادر و برادرانش

 کند. را فدا می
ینتتتتت  دربتتتتتاره زنتتتتتدگی حضتتتتترت  ات چنتتتتتین اقتتتتتدام ، مناقتتتتت  و فضتتتتتائل ایشتتتتتان و هتتتتتمز

کوفتته و شتتام ایشتتان در عاشتتورا و پتتس از واقعتته  ت؛ مطالتت  بستتیاری نوشتتته شتتده استت ،عاشتتورا در 
ینتت   شتتان پذیری در بعتتد والیت لتتیکن بررستتی علمتتی و دقیتتق دربتتاره ستتبک زنتتدگی حضتترت ز

گانتتته انجتتتام ن ،از آغتتتاز والدت تتتتا زمتتتان وفاتشتتتان کارهتتتای شتتتده بتتته صتتتورت جدا  و تنهتتتا در برختتتی 
گوشتتته کتتته متتتدا هایی از والیتتتت علمتتتی   : مقتتتاالتی چتتتون از عبتتتارت استتتتری ایشتتتان آمتتتده استتتت 
ینتتتتت  اصتتتتول و راه گری در ستتتتیره حضتتتترت ز  رینتتتتی در ستتتتتیره و آف بصتتتتیرت، ١کارهتتتتای احیتتتتتا

ینتتتتتت   یتتتتتتت در اندیشتتتتتته و عمتتتتتتل حضتتتتتترت ، جایگتتتتتتاه امامتتتتتتت و وال2 ستتتتتتخن حضتتتتتترت ز
کربال  ضرت زین حشخصیت و نقش ، 3 زین  ، خردورزی در سیر حضرت 4در نهضت 

                                                                            
ینت  هاصتتول و راهکارهتتای احیتاگری در ستتیر(، 1390، )تابستتان . رضتائی، ستتارا1 طهتتورا،  ه، مجلتتحضتترت ز

  60_  41، ص9 هشمار
ینت  (1390، )خرداد و تیر ، علیرضا. زنگویی2 مبلغتان،  ه، مجلتبصیرت آفرینی در سیره و سخن حضرت ز

 61_  51، ص141 هشمار
جایگاه امامت و والیت در اندیشه و (، 1391، )تابستان . مطلبی جونقانی، محسن و زمانی محجوب، حبی 3

ین   94_  85ص ،13شمار   طهورا، همجل، عمل حضرت ز
ینتت (، 1386فاضتتلی، ختتادم حستتین، )ختترداد . 4 کتتربال حضتترت ز  ،شخصتتیت و نقتتش ایشتتان در نهضتتت 

  94_  75، ص114شمار  معرفت، 
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ینتت  ینتت  ١ ز هتتای فرهنگتتی،  و اقداماتشتتان در زمینتته )کتته بتته فضتتائل و مناقتت  حضتترت ز
وان به آثاری چون ت ا، میه نامه اند.( و از میان پایان و اجتماعی و روایات حضرت پرداختهسیاسی 

در ارتباط با قترآن و  ی حضرت زین )بررسی ابعاد زندگ 2ثقلین در اندیشه حضرت زین 
کبری 3در اسالم  (، نقش حضرت زین اهل بیت عاشورا  بعد از واقعه و نقش زین  

کته بت ،4 کترد  گتذرا و ستطحی بتدون تحلیتل و تبیتین نقتش ایتن بتانو، تنه اشاره  هتا بته آوردن صتورت 
کرده گزاره کتفا   اند.  های تاریخی و روایی ا

کتتاری ع گتتردد رو مشتتاهده متی از ایتن متتداری در ستتیره  لمتتی و دقیتق در بررستتی ابعتاد والیتکته 
ینت  در ایتن مقالته ستعی بتر ایتن استت تتا بتا  ؛انجتام نشتده استت. بنتابراین زندگانی حضرت ز

گزاره های تاریخی و روایتی از ختالل منتابع مستتند  توجه جدی و علمی و در نهایت دقت در متن 
ری استتخرا  شتده و بته صتورت علمتی و جدیتد و بتتا متدا اول و قابتل اعتمتاد، ابعتاد والیتت دستت

 نگاهی تبیینی به رشته نگارش درآید.

حضر ز  بنامهز س .1
که به عنوان سومین فرزند، از پدر و  اسالم است از زنان نمونه و موفق صدر حضرت زین 

یا ول سال ششم هجری به دناأل ؛ در پنجم ماه جمادیو فاطمه زهرا چون امام علی مادری
استمش را  پیتامبردر مدینته نبتود و پتس از بازگشتت  به هنگتام تولتد ایشتان، پیتامبر آمد.

صادقی  ؛42ص ،1383 ،زاده انصاری تقی ؛37و  33، ص3  ،1368 ،یمحالت) زین  نهادند.
  .(26و  24ص ،1387 ،قزوینی ؛13ص ،1372 ،اردستانی

گرامی، دارای القا کهاین بانوی  به دلیتل نقتل  :محدثهها  از جمله آن ب و اسامی بسیاری بوده 
                                                                            

ین (، 1392، )پاییز و زمستان نوری، اعظم. 1 مطالعات اسالمی  نامه ، پژوهشخردورزی در سیره حضرت ز
 122_  101ن و خانواده، صزنا

ین  هثقلین در اندیش( 1385، ). حیدری واثانی، آمنه2 کارشناسی ارشد علوم قترآن و حتدیث، حضرت ز  ،
  .اسالمی واحد علوم و تحقیقاتدانشگاه آزاد 

کریمتتتتی3 ینتتتت (، 1386، )خالتتتتدی، آزاده .  کارشناستتتتیدر استتتتالم نقتتتتش حضتتتترت ز  مدرستتتت   ،ستتتتطح دو :، 
 . حجت هعلمّی 

کبری(، 1385، )، لیالهی. شکرال4 ین    .فاطمیه هعلمّی  ه، مدرسعاشورا هبعد از واقع نقش ز
گندمی و صدیقه شاکری، )بهاراین سه رساله رجوع شود به تر درباره برای توضیح بیش  1388 : حمید سلیم 

ین  ش(   190_  165، ص22 ، نشریه سفینه، شمارهرساله نامه حضرت ز
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کربال، احادیث پیامبر کتربال، بطله  عنتی جانشتین ی: الزهرانائبتة: به معنتای بتانوی قهرمتان 
کستا  : یعنتی همالخامس من اهتل الکستا عدیلة، فاطمه  طتراز پنجمتین نفتر از اهتل 

نتی ختواهر عزیتز : یعالحستنشفیقة: یعنی راز وجتود و هستتی پتدر، سّر ابیها (،امام حسین)
و ستتسس در عصتر امتتام  نشعصتتر پتدر و بترادرا یعنتتی یتاور والیتت در :الوالیتهمعینة، حستن
 .(47 و 46ص ،3  ،1368محالتی، و... است. ) سجاد

یتادی چتون اشتعث بتن قتیس )هنگام کته ایتن بتانو بته ستن ازدوا  رستید، بزرگتان ز محالتتی، ی 
رشتان را که صفات واالی دخت مام علی؛ ولی ا( خواستار ایشان بودند59ص ،3  ش، 1368

کسی می دانست، کترم به یاد سخن پیامبر بهتر از هر  وزی بتا دیتدن فرزنتدان امتام کته ر افتتاد ا
 ، چنین فرمود:١و جعفر طیار علی

؛ ابمن شهرآشموب، 355ق، ص 1406، )علمی بمن موسمی الرضما؛ هنلهنل صانینل و هنونل صانلهنال
، 42ق، ج 1403؛ مجلسمممممممممممی، 74، ص20ق، ج 1409حرعممممممممممماملی،  ؛305، ص3ق، ج 1379

 (187، ص14ق، ج 1408، نوری، 92ص
 انمان برای دختران ما باشد.دختران ما برای پسرانمان و پسر

ینتت شخ ،بتتن جعفتتر پتتس از متتدتی عبتتداهلل ام فرستتتاد و امتت صتتی را بتترای خواستتتگاری از ز
کرامتتات و بخشتتش عبتتداهللنیتتز بتتا توجتته بتته نستتبت خو علتتی ، وی را بتته 2بتتن جعفتتر یشتتاوندی و 

                                                                            
یتتان اذیتتت و آزار  از بتترادران بزرگتتوار امتتام علتتی فرزنتتد ابوطالتت  و فاطمتته بنتتت استتد ؛. جعفتتر1 کتته در جر بتتوده 

کرم مشرکین به همراه جمعی از مسلمین به دستور پیامبر گروه با ایشان به همراه هم ا سرش به عنوان رهبر 
جعفتر بته همتراه  .در آنجا به دنیتا آمتد ،بن جعفر هجرت نمود و فرزندش عبداهلل اسما  بنت عمیس به حبشه

 ،در شمال مدینه ،موته هخیبر وارد مدینه شد و سسس در سریزمان با پیروزی مسلمین در فتح  اش هم خانواده
اش در  هی به جای دو دست بریدهبق وحی البا رومیان در سال هشتم هجری جنگید و به شهادت رسید و ط

کته بته  ناز ایت .موته خداوند به وی دو بال بهشتتی عنایتت نمتود آن پتس از  مشتهور استت و جعفتر طیتارروستت 
کرام و توج کر هفرزندانش مورد ا گرفتند و امام علی مپیامبر ا  .قرار 

2کتتتته پتتتتدرش ملقتتتت  بتتتته از متتتتردان بتتتتزرگ صتتتتدر  ؛بتتتتن جعفتتتتر . عبتتتتداهلل  ، بتتتترادر امتتتتام طیتتتتار جعفتتتتراستتتتالم بتتتتوده 
کتترام و احتتترام خانتتدان رستتال و متتادرش استتما  بنتتت عمتتیس استتت. علتتی  بتتوده  ت و امامتتتوی متتورد ا

گویند ایتن امتر در اثتر  جود و سخاوت مشهور بوده تا جایی به ،خشش مال و کمک به نیازمندانو وی در ب که 
که پیامبر کرم دعایی است  ک؛ فی صفقته اللهم بارک له»اش فرمود:  در باره ا کارش خیر و خدایا در  س  و 

، قمتتی ؛21/57، 1403، مجلستتی ؛71، 15 ،1404 ،الحدیتتد ابتتی؛ ابتتن 104، 1390 ،)طبرستتی« برکتتت قتترار بتتده
1414 ،6/ 47).  
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ینتتت   ،2 ق،   1426میتتتانجی، ؛ 371، ص5  ،ق1420 ،مقریتتتزی) .درآورد ازدوا  حضتتترت ز
بترادرش امتام  ار هر روزهیکی از شروط ازدوا  خود را دید که حضرت زین  تا جایی؛ (193ص

ینتی؛ 371ص ،5  ق، 1420؛ مقریتزی، 133و  132ص ق، 1409ابتن اثیتر، نهاد. ) حسین ، قزو
؛ صتتتتتادقی اردستتتتتتانی، 272ص ،1382، ؛ قمتتتتتی60ص ،3  ،1368؛ محالتتتتتتی، 55ص ،1387
  .(37ص ،1372
 آل جعفر، خداوند به حضرت زین و  میان خاندان آل علی ،اثر این ازدوا  مبارک بر

کلثتتوم و بتته روایتتتی  هتتای محمتتد، علتتی، جعفتر، عتتون، ام ، فرزنتتدانی پتاک بتته نامبتتن جعفتتر و عبتداهلل
ینتتتی، ؛ 371ص ،5  ق، 1420؛ مقریتتتزی، 133و  132ص ق، 1409ابتتتن اثیتتتر، عبتتتاس )  ،1387قزو

کرامتت فرمتود69ص گفتته (  کته بنتتا بته  ینتت تتتواریخ و مق؛  بتا دو پسترش عتتون و  اتتل، حضترت ز
کربال آمده و فرزندانش در رکتاب   ،2  ق، 1413مفیتد، شتهید شتدند. ) متام حستینامحمد به 

 .(960و  953ص ،11  ،1382نی، ؛ بحرانی اصفها465ص ،1  ق، 1417؛ طبرسی، 107ص
ینتت در زمتان خالفتتت امتتام علتی کوفتته  ، در داراإلمتتارهبتته همتراه همستترش ، حضتترت ز

گزید کوفه هم سکنی  گماشت و پس از و به تعلیم احکام و تفسیر آیات قرآن به زنان و دختران  ت 
گشتت. ) به صلح امام حسن ینتی، همتراه بترادرش بته مدینته بتاز  از  ( و پتس38ص ،1387قزو

کتتربال ، همتتراهشزمتتان امامتتت بتترادرش امتتام حستتینمتتدتی در  عظتتیم را  رفتتته و آن حادثتته بتته 
کرده و سرانجام پس از تحمل   و دیگتر زنتان خانتدان بار اسارت به همتراه امتام ستجادمدیریت 

گشت اهل بیت  . به مدینه باز 
کت  تا و وفات ایشان نامی از حضرت زین  پس از بازگشت به مدینه، ریخی و روایی در 

کته ایشتتان در مدینته بترای متتردمشتتود و تنهتا در برختی مآختتذ آمتد یافتت نمتی ان از و دیگتر مستتلمان ه 
که امویان  . تا جاییگفت و برادرانش و قیام عاشورا سخن می، پدر ماجرای سقیفه و شهادت مادر

کس  تکلیف نمودند. در این مدینه از یزید درباره انو ت و دفن این بجا مورخین محل وفا آن بانو، 
؛ 37_  34ص ،3  ،1368محالتتتتی، ، مدینتتته )اند: شتتتام، مصتتتر را یکتتتی از شتتتهرهای زیتتتر دانستتتته

کته منبتع نتیجه بوده باره بی این نظر در که اظهار ،(241_  239ص ،1383زاده انصاری،  تقی ؛ چرا 
 متقن و مستندی وجود ندارد.

وقایعقبلازمداریحضر ز  بابعا وال  .2 عاش را ر
پتذیری و  گر نیست؛ بلکه والیتت را و پس از وقایع آن جلوهتنها در عاشو نام حضرت زین 
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ش جتتاری بتتوده و ایشتتان از همتتان آغتتاز والدت، بتتا جتتد ا یتتاری امتتام زمتتانش در تمتتام دوران زنتتدگی
همگام بوده و  ینو امام حس و سسس مادر و پدر و دو برادرش امام حسن بزرگوارشان
گذاشتته است یتتمرات  وال ینت  از ایتن ت.متداری ختویش را بته نمتایش  در  رو نقتش حضترت ز

گردد:   وقایع قبل از عاشورا در موارد زیر خالصه می 

باحاملوحیژلهیوژهلبیتژیشا همگامیزینب-2-1
و اهتل بیتت  پذیری ختویش را نستبت بته پیتامبر از همان آغاز، والیت حضرت زین 

گ پتتاکش والیتتت و دستتتورات الهتتی بتتوده و ذاشتتت و نشتتان داد وی فتتردی مطیتتع بتته نمتتایش 
بتود و جتد بزرگوارشتان  که پنج ستاله در حالی . حضرت زین دارد گاه از آن دست بر نمی هیچ

 گفت:رفت و دست به دعا برداشت و چنین  ، بر سر مزار پیامبررحلت فرمود
؛ بّ فناال احلرماالن ماان اصنظاار نصیاا االن ! یاال رسااول اهلل. االن ّقاال فقاادنل ! یاال رسااول اهلل

 (947، ص11، ج1382)بحرانی اصفهانی، 
که به حق !ای رسول خدا اینتک  .یقت تو را از دست دادیتمامروز روزی است 

یافتیممعنا  .ی محرومیت دیدار تو را در

ینتت  کتترم گتتر جایگتتاه رفیتتع رستتالت و امامتتت پیتتامبر بیتتان ایتتن ستتخن ز در جهتتت  ا
 . کند را الگوی مهم و بزرگ دین تلقی می بوده است و پیامبرپایی دین حق هدایت و بر

ینت  ،پتس از ایتن امتتر  ،الزهرانائبتتةکته ملقتت  بته  ر طریتق والیتتت قتدم برداشتتت تتا جایید ز
یتان خطبته یعنی جانشین فاطمه کثتر راو در  فدکیته را از متادرش فاطمته زهترا شد و به نقتل ا

راوی کته ابتن عبتاس  . تتا جتاییالگی روایتت فرمتودست 5والیت و امامت الهتی در ستن  دفاع از حرم
گوید:  بزرگ و مفسر قرآن چنین 

ینمل هنا  بای طای اصا   یف  روی ابان باالس بِنال  االم فلطاااّدثن بقیت نل ز
؛ خزاز 98ص تا، ؛ جوهری، بی110ص ،ق 1413، طبری آملی؛ 40ق، ص 1413مفید، ) .فد 
 (957و  951ص ،11ج ،1382، نیبحرانی اصفها؛ 200و 194و  193ق، ص 1401، رازی

کته همتراه همسترش در زمتان خالفتت  ادامه داشته تا جایی از امام سیر حمایت زین 
کوفه رفت و در آن ،ام علیظاهری پدرش ام ینتی به  گزید. )قزو و  .(38ص ،1387، جا اقامت 

یتته ح بتترادرش امتتام حستتنو پتتس از صتتل پتتس از شتتهادت پتتدر بزرگتتوارش ر و ، همتتراه بتترادبتتا معاو
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کنتتار بتت بتتاقی مانتتد.  و امتتام حستتین رادرانش امتتام حستتنهمستترش بتته مدینتته بازگشتتت و در 
ینت  ه امام حسنجایگا ، تتا بستزا داشتت یبته عنتوان بتزرگ ختانواده اهمیتت نتزد حضترت ز
که امام حسنکه می تو جایی کرد  از طرفی به عنوان حامی بزرگ و رکن خانواده  ان چنین بیان 

کته در لحظتات آختر  زمان حضرت زین  امام و از طرف دیگر بوده و این عالقه به حتدی بتوده 
کنار  ستوز چنتین  با آه و نالته جتان برادرش امام حسنسترش بوده و پس از شهادت بعمر برادر 
 ناله سر داد:

 یل أخی من أبوذ ها هعد ؟! لصراها نوا قتّ ! ّسنله وا! أخله وا
کم و ا کستی پنتاه ! برادرم ندکای برادرم! ای حسنم! وای از یاران  بعد از تو بته چته 

 و اندوه از دلم بیرون نخواهد رفت.ام غم  ببرم؟ تا زنده

گریتته شتتدیدی ستتر گونتته بتترادرش را بوستتید و  اش نگتتاه  داد و بتته چهتتره نتتورانی ستتسس حضتترت 
 .(49ص ،1387، ؛ قزوینی352ص ،1  ،ق 1419 . )مازندرانی،کرد می

ی بنابراین مشاهده می که حضرت ز کتودکی و نت شود  در حیتات  در تمتام شترایط از زمتان 
کنار امام زمان خویش بوده  ،مادر و پدر و برادرش امام حسنو سسس  جدشان همواره در 

  .الش نموده استو در حفظ و صیانت از دستاوردهای اسالمی ت

آموزشقرآ وژحکامشرعیبرژیزنا کوفهوموینهبرپاییجلسات-2-2
 عالمتة غیتر معلمتة، یعنتی امتام ستجاد ؛ز سوی امتام زمتان ختویشکه ا حضرت زین 

ق،  1414؛ قمتتتتی، 953ص ،11 ،  1382؛ بحرانتتتتی اصتتتتفهانی، 305ص ،2  ق، 1403)طبرستتتتی، 
کرده( خوانتتده شتتده و همگتتان 496، ص3   انتتد، از طتترف امتتام  بتته علتتم و دانتتش ایشتتان اعتتتراف 

داشتتتته و متتردم بتته ایشتتان رجتتتوع  ا( رگویی بتته مستتتائل شتترعی )حتتالل و حتترام زمتتانش حتتق پاستتخ
کوفته علتتی زمتان خالفتتت امتتامکتته نقتتل شتتده در  جتاییتتتا  .کردنتتد متی ی از متتردان نتتزد ، جمعتتدر 
گفتند: علی یر قرآن را اجازه بده زنان ما نزد دخترت بیایند و معالم و معارف دین و تفس آمده و 

 از آن حضرت بیاموزند.
ینت  امام کترد تعتداد بستیاری از زنتان شتروع بت اجازه فرمتود و حضترت ز ه آمتوزش زنتان 

که دخترش به شکل  وارد خانه . روزی امامحاضر شدند کوفه در درس زین  شد و شنید 
 کند. بعد از اتمام درس، امام مریم را برای زنان تفسیر می خاصی، حروف مقطعه ابتدای سوره
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 :فرماید نزد دخترش رفته و می
کتته ای نتور چشتتم متتن! آیتا می کتته در  دانتتی  ایتن حتتروف رمتتزی دربتاره وقتتایعی استتت 

کربال  ؟وارد خواهد آمد برادرت حسین ، بر تو وسرزمین 

 ق،1418ز جزئیتات آن واقعته دردنتاک نمتود. )جزایتری، گاه حضرت شروع به بیان برخی ا و آن
ینتتی، 68ص کتته روزی38ص ،1387؛ قزو  و امتتام حستتین امتتام حستتن ( و بتتاز نقتتل شتتده 
کرم نان پیامبربعضی از سخ درباره وارد شده  کردند؛ حضرت زین  می وگو گفتبا هم  ا

کتترده و مستتئله را بتتا تمتتام صتتو کتته داشتتت بتته تفصتتیل تمتتام، تبیتتین و در بحتتث ایشتتان شتترکت  ری 
 :اهر را دیدند، خطاب به او فرمودلعاده خوا این توانایی فوق که امام حسن نمودند. زمانی

 (98تا، ص )شرااوی، بیة؛ دن اصرسلصو من مع ةشجره اصّناو نّن  ّّقل من
که تو از در  خت نبوت و از معدن رسالت هستی.به راستی 

 در زمان حیات پدر بزرگوارشان و در زمان برادرانش امام حسن راین حضرت زین بناب
داده و از این نظر مورد تأیید  شرعی مردم به خصوص زنان پاسخ می به سؤاالت و امام حسین

  .معلمه خوانده شد غیر که عالمه تا جایی ،بود امامان

درکموقعیتزمانیومکانیژمامزما عصرخویش-2-3
ینتت  کوفتته و حتتتی پتتس از عاشتتورا تمتتام متتدت زنتتدگانی ختتویش در مدینتته در حضتترت ز  ، 

 و بتتا تفکتتر  در شتتام تتتابع والیتتت امتتام ختتویش بتتوده و بتته ختتوبی شتترایط زمتتانی و مکتتانی را ستتنجیده
کتته هنتتووده استتتو تعقتتل عمتتل نمتت   تتتر نداشتتت؛ شتتاهد خطبتته ز پتتنج ستتال بتتیش. از جملتته زمتتانی 

بتوده و آن را بترای محتدثین بعتدی نقتل  نه در دفتاع از والیتت امتام علتیمادرش در مسجد مدی
 ،11  ،1382، بحرانتتی اصتتفهانیابتتن عبتتاس راوی حتتدیث وی بتتوده استتت. ) کتته تتتا جتتایی ؛کتترده
  .(957و  951ص

ین که حضرت ز جتا بته  کرد؛ از آن ی شرایط زمانی و مکانی را درک میبه خوب  این مطل  
کتته ایشتتان روایتتت حتتدیث فتتدک را از  دستتت متتی نقتتل  قتتول متتادر بزرگوارشتتان حضتترت زهتتراآیتتد 

 211، ص16ق،  1404الحدیتتتد،  ؛ ابتتتن ابتتتی568و 567، ص3ق،  1413، بابویتته )ابتتتن انتتتد. کتترده
؛ 41و  40ص ق،1413مفیتد، ) حضرت زهترا ابوبکر از فدک برای چنین در باب منع هم .(212و

 ق،1413طبتری آملتی، از قتول استما  بنتت عمتیس ) ( و روایتت تولتد110ق، ص1413طبری آملی، 
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 ق،1419ابتن حمتزه طوستی، ) ل مائده آسمانی برای حضترت زهترانزو ( و حدیث150و 148ص
که حضرت زین ( از جمله احادیث 295ص ط زمانی و با توجه به شرای ناب و معتبری است 

کردهمکانی ب  اند. رای دفاع از حریم والیت نقل 
بتتا توجتته بتته شتترایط عمتتل نمتتوده و توانستتت  در زمتتان خالفتتت پتتدرش امتتام علتتی چنتتین هتتم
، تفستتیری و شتترم احکتتام باشتتد و پتتس از آن نیتتز در زمتتان گوی مستتائل زنتتان در امتتور قرآنتتی پاستتخ

کنتتار والیتتت بتتبترادرانش چنتتین عمتتل نمتتود و همتتوا . ستتسس در روز عاشتتورا و اقی مانتتده استتتره در 
که امام حسی ت متادرش عمتل نمتوده و طبق وصی د میدان را داشتند، زین قص نزمانی 

کهنه ( و ایتن امتر از مصتادیق 92ص ،3  ،1368. )محالتتی، ایی را بر تتن بترادر پوشتاندند پیراهن 
کته جتان ختو کته بته دستتورات حتامی والیتت  فرزنتدش در ایتن راه  د ویاری امام زمتان ختویش بتوده 

 .نهاده بود، عمل نمود

آنمداریحضر ز  ب.ابعا وال  3 وقایععاش راوپساز  ر
کته در تمتام متدت عمرشتان در آستایش و  حضرت زین  از یاوران امام زمان ختویش بتوده 

کنار امام زمانش بوده و لحظهس ترین نقش و اقدامات  ایی از هدفش دور نشده است. عظیم ختی 
کاروان امام حسین در واقعه زین  کوفه و شام ن کربال و در اسارت  مایان است. بنابراین به 

ینتت  گتتر در پیشتتبرد اهتتداف استتالم واقعتتی در عاشتتورا و پتتس از آن جتتای بحتتث د نقتتش ز ارد و ا
کتترم روزی ثتتروت حضتترت خدیجتته پتتس از آن ایتتن ، در عاشتتورا و ثمتتر داد بتترای پیتتامبر ا

یاد کاخ ابن در سخنان رسای زین  که توانست درختت استالم را  ز کوفه و شام بوده  و یزید در 
کرده و افکار باطل را از بین برده و چشم مردمان زمانش را بر روی جنایات اموی بگشاید و  آب یاری 

گسترش عقاید و افکار اصیل اسالمی توسط امامان شیعه رو  فراهم سازد؛ از این زمینه را برای 
ی   :گردد س از ان در موارد زیر خالصه میعاشورا و پ در واقعه ن اقدامات حضرت ز

درطولژسارتمویریتصحیحژزحریمزنا وکودکا ژهلبیت-3-1
، در طتول مستیر استارت از ن و وصتایای بترادرش امتام حستینستخنا بتا حضرت زین 

کوفتته و ستتسس بتته  کودکتتان اهتتل بیتتتکتتربال بتته  و مستتئولیت نگهتتداری نمتتود  شتتام از زنتتان و 
 . آوری اطفال برعهده ایشان بوده است معج
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که دش ینت در روز عاشورا  کترد، ایتن ز کار را بتر خیتام حستینی ستخت  کته حتامی  من  بتود 
کودکی  به نقلی عبداهلل پسر امام حسنکودکان و زنان خیام بوده و  ؛ چون عموی ساله بود 10که 

کته  تا به عمویش رسید و زین دشمنان دید از خیمه بیرون آمد  خود را در محاصره هرچقتدر 
که او را برگرداند نتوانست )  .(118ص ،1389مجلسی، خواست 

کوفه و در مقابل ابن هم که به دنبال بزرگ اسیران می چنین در  یاد،  گشت تا مستتی و مسترت  ز
کشتتتن امتتام حستتینختتویش را ا گفتتتبتته رخ بکشتتد ز  کتترده و  کستتی بتتزرگ » :، رو بتته زنتتان  چتته 
گفتت: نین مطل  را تا سه مرتبته پرستید و آاو « شماست؟ بتزرگ استرا، » گتاه زنتی بته ستخن آمتد و 
ینت  کتتوفی، . )«استتت دختتتر علتی ز ق،  1412؛ مفیتتد، 262و  261ص ق، 1417ابومخنتف 
 .(192و  191ص ،1 ،  1375وری، ؛ فتال نیشاب471ص ،1 ق،   1417؛ طبرسی، 115، ص: 2  

کاروان، نشتان از آن  نهادن به شخص زین  این احترام و ار  در طول اسارت توسط زنان 
که زین  کودکا دارد  کاروان و حتتی رسالت خود را به خوبی انجام داده و مورد تأیید زنان و  ن 

 بوده است . شخص امام سجاد
کاروان در شام و  که مردی شامیدر مسیر او  اسارت  گرفتن در مجلس یزید زمانی  ، تقاضای 

کنیزی نمود، باز این عمه امام حسین فاطمه دختر که بته موقتع حاضتر  اش زین  را به  بود 
کت اهلل ختت و بتا تبیتین جایگتاه فرزنتدان آلپردا ه و به دفاع از دختر امام حستینشد اخ در 

کار شده و چهره پلید یزید و عمال وی  کتوفی را رسوا ستاخت.یزید، مانع این   1417 ،)ابومخنتف 
نمتتتتتا  ؛ ابن475و  474ص ،1   ق، 1417؛ طبرستتتتتی، 121ص ،2 ق،   1413؛ مفیتتتتتد، 272ص ق،

کتتتوفی، 187ص ،1348؛ ابتتتن طتتتاووس، 101و  100ص ق، 1406حّلتتتی،   ،5   ،ق 1411؛ ابتتتن اعتتتثم 
  .(131ص

ژمامزما خویش-3-2 پرستاریوحمایتجانیژز
کوفه حضرت زین  امتام و شام به حمایت از امام زمانش ) در روز عاشورا و پس از آن، در 

کته در منتابع و مقاتتلام ستجادو ام ینحس ده ایتن امتر بته ختوبی نشتان داده شت ( پرداختت 
کته امتام شتیعیان بتودهاز ف است. پرستاری و حمایت زین  ، بته قتدری اهمیتت رزند بترادرش 

که از زبان خود امام س  :نقل شده جادداشته 
کتته متترض بتتر متتن مستتتولی شتتد و عمتتهدر شتت  عاشتتورا زمتت ینتت  انی  ام  ستتتاریبتته پر متتن ز
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نتتابراین حمایتتت و ب .(87ص ،1389؛ مجلستتی، 456ص ،1 ق،   1417مشتتغول بتتود. )طبرستتی، 
کاخ ابنتنها در ش  عاشورا  از امام پرستاری زین  یاد  نمود عینی نیافت؛ بلکه در  نمود ز

کته مرگ امتام ز خود را پیش که زین  عینی خود را یافت. چنان متانش نمتود؛ نقتل شتده زمتانی 
یاد ابن کشتن امام حسین ز کودکان بود، وقتی از نام اسیر مسرور از  ان و یارانش و اسارت زنان و 

گفت: پرسید و نام علی کشتته نشتد؟» را شنید،  کتربال   ادو چتون امتام ستج« مگتر علتی در 
کشته شد برادر دیگرم علی» فرمود: کبر  کشتن امام سجاد، «ا )علی اوسط( را نمتود، ولتی  قصد 

ینتت  کتتوفی، از تصتتمیم ختتود منصتترف شتتد. ) بتتا مداخلتته ز ؛ ابتتن 263ص ق، 1417ابومخنتتف 
؛ 472ص ،1   ،ق 1417؛ طبرستی، 116ص ،2   ق، 1413؛ مفید، 158ص ،3 ق،   1409حیون، 

 .(145ص ،1389؛ مجلسی، 117ص ،45   ق، 1403مجلسی، 
کوفه و شام بتا ایتراد خطبته چنین شجاعت و فصاحت زبانی این بانو بود هم ا و غتّر هتای  که در 

کرده  توانست به و امام سجاد و امام حسین اهلل دفاع از فرزندان آل خوبی از امام دفاع 
نشتان گونته حمایتت جتانی و زبتانی ختود را  ا برای همگتان تشتریح نمتوده و بتدینهای امام ر و آرمان

که این امر همانا والیت  باشد. می حضرت زین مداری  دهد 

هایژمامزمانشبهژسالموآرما پرورشفرزنوژنیمتعهو-3-3
 اش مظهر تجلی باورهای شیعی و به خصتوص نه تنها خود، بلکه خانواده حضرت زین 
ینت  بوده است، تا جایی و والیت امام حسین قبول جایگاه امامت بته  که هنگام خرو  ز

کاروان امام حسین نستت امتام را از توابتن جعفتر ن که عبتداهلل ، زمانیکوفهاز مکه به سوی  همراه 
کربال  و عون را به همراه مادرش زین ، دو فرزندش محمد رفتن باز دارد فرستاد و ایشان نیز در 

کوچکحقانیت امام زمان خویش را دید وقتی ترین تردیدی لباس رزم پوشیده و به میدان  ، بدون 
 ،1   ق، 1417؛ طبرستتتی، 125و  107ص ،2  ق، 1413نبتتترد شتتتتافتند و شتتتهید شتتتدند. )مفیتتتد، 

هتا بیترون نیامتد تتا شتاهد خجالتت بترادرش  س از شهادت فرزندانش حتی از خیمهو پ .(465ص
کربال دین خود را نسبت به اسالم  با دادن جگرگوشه که زین  نشود و این چنین بود هایش در 

کرده است.  و به خصوص شیعه ادا 
 بهحضرتزینبوژاذژرینیابتخاصهژمامحسین-3-4

کربال و ضعف بدنی امتام ستجادد ا شهادت امام حسینهمزمان ب و ستسس استارت  ر 
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گتتاهزنتت کوفتته و شتتام، الزم بتتود تتتا شخصتتی آ کودکتتان حستتینی بتته  کتتاروان را ان و  ، متتدیر و متتدیر ایتتن 
کنتتد و چنتتین شخصتتی ینتت  هتتدایت  کستتی جتتز حضتترت ز . آمتتاده شتتدن نبتتود در ایتتن زمتتان، 

ینتت  نتتی نیابتتت خاصتته از طتترف امتتام یع ،شا متتداری بتترای ایتتن قستتمت از والیت حضتترت ز
کهزمانش  که در ش  عاشورا و جا آن در ش  عاشورا به خوبی مشهود است. ، مستلزم عاملی بوده 

ینت مسئولیت حفاظتت از  سسس در روز عاشورا امام حسین کودکتان حترم را بته ز  زنتان و 
یتن ( و ا457ص ،1   ق، 1417ه تقوای الهی و صبر فرا خواند. )طبرسی، سسرده و او را در این امر ب

که امام طریق  کند و بدین را برای نیابت خاصه خود آماده می ، زین امر، نشان از آن دارد 
 . گذارد پذیری او را به امتحان می والیت

ینت  م حدیث در سخنی در باب نیابتت خاصتهمامقانی از محدثین بزرگوار عل عالمه و  ز
 گوید: مقام عظیمش، چنین می
گر به  گتزاف نخواهتد  در واقعه حاالت زین ا یم  کربال و پس از آن نظری بینداز

کتته او را دارای در لحظتتات آختتر تمتتام  عصتتمت بتتدانیم؛ زیتترا امتتام حستتین بتتود 
اری ختود در زمتان بیمت ن نموده و ایشان را به نیابت خاصهوصایای خود را به ایشا

 .(79ص ،3  ،1353مامقانی، برگزیده است. ) سجادامام 

ینتتت  بتتتت خاصتتتهنیا کتتته بتتته وستتتیله امتتتام  زمتتتانش حضتتترت ستتتجاد از جانتتت  امتتتام ز
کتودکی امتام زمتان، بلبدیشان سسرده شد؛ تنها در این زمان نبوده حسین نیتز  کته در زمتان 

کته وقتتی امتام زمتانبوده است و ماجرا  ادت پدرشتان بته مقتام امامتت پتس از شته چنتان بتوده 
کتتته قرستتتیدند بتتتی  بیمستتتائل شتتترعی را داشتتتتند، بتتته فرمتتتوده صتتتد پرستتتش از ، برختتتی دوستتتتان 
مراجعته  یعسکرمادر امام حسن  به جده )سوسن( ، عمه پدری امام زمانخاتون حکیمه

 از علت نیابت یک زن سؤال نمودند، حکیمه خاتون فرمود: نمایند و وقتی

 یف طلصاامل باان أ  هناا  بااّی  نااملی نیل أخ ااا زأوَص  باان بااّی ی  احلساا نّن 
ااماال  اصظاالطر، و  االن ناامل هناا  یمل نیل زنساایماان بتاام  ی  باان احلساا رج باان بااّی ی 

ق، 1425؛ حرعاملی، 230ق، ص 1411)طوسی، ؛ ی  بن احلس  بّی هسّترا بی بّی 
 (497، ص3 ق، ج 1414؛ امی، 125، ص5 ج

رو آنچه از علوم  وصیت نمود و از این به خواهرش زین  امام حسینهمانا 
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؛ یعنتی امتام بت داده شد تا جتان امتام زمتانشنس و اخبار امامت بود به زین 
گردد. سجاد  حفظ 

که به جایگاه اصلی خویش برگشتب پس از شفای امام سجاد  .ود 
ینتتت ابستتتیاری از مورختتت  ،1372را نائتتت  خاصتتته و نیابتتتت تبلیغتتتی )قمتتتی،  ن حضتتترت ز

کوفتته و شتتام در برابتتر کتته مشتتاهده متتی دانستتته و چنان ( امتتام حستتین439ص  شتتود ایشتتان در 
کوفه و شام  ه ظلم و ستم امویان به خوبی وظیفهدستگا خود را انجام داد و چشمان خوابیده مردم 

  .را بیدار نمود

معرفیخانوژ عترتوشجرهملعونه-3-5
کاروان حس حضرت زین  کوفه و شام با ایراد خطبهدر مسیر اسارت  ای آتشتین ه ینی در 

کاخ ابن یاد و یزید خود در مساجد و  گترگ صتفت حکومتت امتوی، تواز و  نست ماهیت دروغین و 
 . ان رسالت و امامت را تبیین نمایدعامالن وی را آشکار و جایگاه امامت و والیت خاند

مامتتت در زمتتان اولتتین نمتتود آشتتکار شتتدن ختتوی پلیتتد امتتوی و جایگتتاه رستتالت و ا گمتتان بتتی
که زین  شهادت امام حسین کشتتبا دیتدن  و پس از آن در زمانی واقع شد  گان و اجستاد 

گشتتود و بتتتا معرفتتتی اجتتتداد  بتته خصتتتوص فرزنتتتدان آل علتتی در مقابتتتل دشتتتمن لتت  بتتته ستتتخن 
کنتار صتد شناستاندن والیتت واقعتی را داشتتطاهرینش ق جستد بترادرش در قتلگتاه ؛ از جملته در 
 چنین فرمود:

 ی  تهقاك هبهل ااك اصلاالحلیر، فاالن اهلل یاذصااك احل   اصاار باای مال ناا ل هاك، و اّ ساامل یف
کموفی،  .و احلسن بن بی و ْحزة طلصمل أ بن  اهلل و بیبرسول  )ابومخنف 

 (458ص ،1 ق، ج 1417، ؛ طبرسی110ص ،2 ق، ج 1413؛ مفید، 254ص ق، 1417
 :و سسس فرمود

کته بتا اعضتای بریتده  پسندیدهبرگزیده و فرزند  ! این حسینوا محمداه توست 
نتدان تتوییم ا بریدنتد و متا فرزدر خاک و خون غلطیده و با ل  تشنه سرش را از قف

گرفتتهبرنتد و دختتترا کته متتا را بته استتیری متتی کتته متتا را بته بردگتتی   انتتد و هتتیچ ن تتوییم 
کردند حرمت ما را رعایت نکردند و خیمه  .های ما را سوزاندند و غارت 

گفت: کرد و   سسس رو به جسد برادرش 



ماره
، ش

ارم
چه

سال 
14

تان 
بس

، تا
139

8
 

 

 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گتردم ای فرزنتد محمتد م و  و ای جگرگوشته علتی مرتضتتی صتطفیفتدای تتو 
کبتری ای نور دیده فاطمه ؛ 132ص ،1389)مجلسمی، . و ای پتاره تتن خدیجته 

کممموفی،  ؛ بحرانمممی اصممممفهانی، 84، صق 1406نمممما حلمممی،  ؛ ابن259ص ق، 1417ابومخنمممف 
 (964، ص: 11ج ،1382

ینتتت  گری ز  ه در مجلتتتس یزیتتتد ؛ بلکتتتجتتتا خاتمتتته نیافتتتت از جنایتتتات امتتتوی در این افشتتتا
گذاشتت. واقعتی پذیری در شام نقش والیت کته یزیتد وقتت آن را از ختود بته نمتایش  ی از پیتروزی جتا 
گمراهی اهل بیتو خوار خود بر امام حسین در دفاع از خط  سخن راند، زین  ی و 

 والیت فرمود: 
 و جدت را هدایت نمود. تو و پدر ، برادر و جدم رسول اهللهمانا خدا، پدر

 گفت: و چون یزید عصبانی شد، زین 
که ظلهمانا تو ا گرفته است. میری هستی  کوفی، م و قدرت تو را فرا   1417)ابومخنف 

 (475ص ،1 ج ق، 1417؛ طبرسی، 121ص ،2 ق، ج 1413؛ مفید، 272ص ق،

ینتت  کتته طاقتتت ستتخنان ز چتتوبی برداشتتت و بتتر دنتتدان  ،را نداشتتت دختتتر علتتی یزیتتد 
کشتن او افتخار نمود. زین  حسین ک چوب زده و به  به او  رساندن  برایرد و رو به یزید 
گفت: رسوایی  اش 

کردهای یزید گمان  گرفته و د ! آیا  که چون زمین و آسمان را بر ما تنگ  ر شهرها ای 
گردانتتدی پیتروز شتتدی کتته بتا استتیر نمتودن دختتترانمتا را  کتتردی  گمتان  و زنتتان آل  ؟ 

کتار نیستت ای؟ آیا فکر می بزرگی یافته البیت مهلتت  ؟ قطعتاا کنی عتذابی در 
کتته بتتر متتا ظفتتر یافتتتهبتته تتتو دادن ختتدا  بلکتته بتترای آن استتت تتتا  ؛ای بتترای آن نیستتت 

 !گاه در آتش الهی وارد شوی گناهانت جمع شده و آن

 :فرمودسسس 

اِذ 
 
ب  ّ  اّص س  ْ ااِ  ن  ُقِ ُتاوا یِف یو  ال ت  ّْ یس 

 
اْ  أ ْمواهاًل ب 

 
اْم  لءا یاِ  اهلِل أ ِ هّبِ ُقاون  ُی ِبْناد  و  )ابمن ... ْرز 

 ؛(133، ص45 ق، ج 1403؛ مجلسی، 37و  36تا، ص طیفور، بی
کشتگان ما به جهنم رفته ؛ بلکه آنان نزد خدای خود روزی خورده و اند گمان نکن 
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 پاسخ دهی. و پدرم علی تو باید در روز قیامت به جدم رسول اهلل

کوفه و شتام و  دن او  ذلت امویان و مردم خوابیدهجهت نشان دا از دیگر اقدامات زین 
کته ایتن بتانوی های غتّرآ  و آ ه رفیع امامتت و والیتت واقعتی خطبتهن جایگاشناساند تشتینی استت 

کوفه و در مرکز خالفت امویتان کتاریعنتی شتام ایتراد نمتود و بتا ا ؛فهیم در  کترده و یتن  ، متردم را بیتدار 
کوفته  در خطبه ا نسبت به امامش به انجام رساند. زین رسالت واقعی خود ر ای، میان متردم 

 مود:چنین فر
د و چته حرمتتی از یمتانی شکستتید و چته پیشتکافت چه جگر  از رستول ختدا

که پیچه خواه د؟یختید و چه خونی ریدیو  بدر گفت هنگامی  بته  غمبترید 
گو کاریا»د: یشما  که ین چه  که آخریکردست  ، نسبت به دین اّمت هستید و شما 

کتته بعضتتی ایتتاهتتل و فرزنتتدان و عز کتترده ایتتد  ر و بعضتتی یستتزان متتن چتته ظلمتتی روا 
؛ 93و  92ص ق، 1414؛ طوسمممی، 321ص ق، 1413)مفیمممد، ؟ ختتتون هستتتتنده آغشتتتته بتتت

 1403؛ مجلسی، 148و  147ص ،1348ابن طاووب، ؛ 305و  304ص ،2 ج ق، 1403طبرسی، 
 (110و 109ص ،45ج ق،

خود  ،هستند و دخترش حضرت زهرا ول خداکه این اسیران فرزندان رس کید بر اینتأ
کته  کی خاندان رسالت و بدنامی و روحیه خبیثدرستی و پا تأییدی است بر گونته عتامالن امتوی 

یتاد و ستسس در مجلتس یزیتد تکترار  آن را به همگان فهماند تا جایی زین  که در مجلس ابن ز
استت و یزیتد و عتامالنش  خانتدان رستالت و امامتت ،نمود و بته همته نشتان داد ایتن خانتدان

کرده و به زور د کس  قخالفت را غص    . درت و اعتبار برای خویش هستندر پی 
ینت  یتاد بتا جملته این امر در خطبته ز تد  ِل » ای چتون: در مجلتس ابتن ز َحم  تال 

َ
َرَمَنتا  یِذ  اّل ک 

َ
أ

تتد   َحّمَ ِه  ِبم  َرَنتتا َتط  جلتتس یزیتتد بتتا ایتتن ، مو در شتتام (.91ص ق، 1406)ابتتن نمتتا حّلتتی،  «راا یتتَو َطّهَ
د  » جمله نمایان است: َحم  عاَلِم ِل ال     َن ی َرّبِ ال 

َ
وِلِه َو آِلِه أ ی اهلل  َعَلی َرس 

َ
َمِع َو َصّل  «.َن یج 

 فرماید: سسس در همان مجلس می
کنیآیا ا ! )یزید(١ا ابن الّطلقا ی کته زنتان و  زان ختود را در پتس یتن از عتدالت استت 

                                                                            
کرم :. منظور از یابن الطلقا 1 که در روز فتح مکه چون پیامبر ا فرمتان عفتو عمتومی  فرزند آزاد شده؛ آن است 

یه جتز  آزادشتدگان آن روز بودهداد، اجداد یزید انتد و ایتن امتر نشتان  ؛ یعنی پدربزرگش ابوسفیان و پدرش معاو
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بتتاس را در ل و فرزنتتدان فاطمتته رستتول ختتداپتترده نگتته داری ولتتی دختتتران 
 شهر به شهر بگردانی؟اسیری 

ینتتت   شتتتت و بتتتر لتتت  و ، چتتتوبی برداخشتتتمگین شتتتد چتتتون یزیتتتد از ستتتخنان حکیمانتتته ز
ینت  زد. در این دندان حستین ، بلکته از موضتع قتدرت و بتا نته از موضتع اشتک و آه حتال ز

کشیده  سخنانی بلیغ اصالت و درستی خاندان پیامبر و خطاب بته ستر مبتارک را به رخ یزید 
 گفت: امام

س  ی   ُّ لْه یْ ل  اِ ی   !ن   ّ ُسوِل اهلِل یل   َ ا !مل   اة  و  ِماًن ی  ّك  ا !ل اْبان  م  اِء ی  ْطا   اة  اصّز  لِطم   ل اْبان  ف 
اا االِء یِّ س  س  ِة اصّنِ اا !د  ْلااط    ی  اادی امْلُ ّم  ؛ ابممن نممما 307ص ،2 ج ق، 1403)طبرسممی، ! ل اْباان  ُُم 

ی،   (134_ 131ص ،45ج ق، 1403؛ مجلسی، 102ص ق، 1406حلم

ینتتت  ین دیتتتده میبنتتتابرا کتتته ز کتتترده و  ز خانتتتدان امامتتتتدر همتتته حتتتال ا شتتتود  دفتتتاع 
 .ای ساکت ننشسته است لحظه

گیهینتیجه
که در خاندان حضرت زین  رستالت بته  یکی از زنان بزرگ و با عظمت صدر اسالم بوده 

در پتذیری را آموختت و  والیتت یتامبر و وصتی پیتامبر، از دستتان دختتر پدنیا آمده و در آن بیت
اد. در ایتن پتژوهش، ابتتدا بته ظهتور نهت نمتود عینتی آن را بته منصتههمه حال دفاع از امام زمانش و 

 نامه مستند این بانو از زمان والدت تا ازدوا  و شهادت ایشان پرداخته شد. زیست
کار این پژوهش، ابعاد والیت به دو قسمت قبتل و  پذیری حضرت زین  در مرحله اصلی 

بتانو بتا توجته بته  متداری ایتن هتر قستمت محورهتایی در بعتد والیتتستیم شتد و در بعد از عاشتورا تق
پتتذیری حضتترت  در قستتمت والیت( استتتخرا  شتتد. منتتابع استتالمی )متتتون روایتتی، تتتاریخی و...

ینتت  کتته عاشتتورا محورهتتا قبتتل از واقعتته ز همگتتامی  عبتتارت استتت ازی زیتتر استتتخرا  شتتده 
ینت  ام برپتایی جلستتات آمتوزش قترآن و احکتت .شتانبتا حامتل وحتتی الهتی و اهتل بیتتت ای ز

                                                                                                                                                                                   
کته دیگتر چتاره می کردند  که آنان زمانی اسالم را قبول  ایی نداشتتند و در لبتاس مستلمانی متردم را فریت   دهد 

که در سال  یه بود  خالفت امتوی  حسنق پس از صلح تحمیلی خود بر امام  41داده و در نهایت این معاو
 را در شام بنیان نهاد . 
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کوفه و مدینه.  مانی و مکانی امام زمان عصر خویش.درک موقعیت ز شرعی برای زنان 
گ که نقش حضرت زین باید  اش در سیره زندگانی وی را  پذیری در والیت فت الزم است 

کرد. ،در قبل از واقعه عاشورا که منابع موجود د استخرا   ؛ انتدک بتوده استتر ایتن زمینته هر چند 
کرد در حواد  عاشورا و پس از آن جست لذا باید نقش اعظم این بانو را  .وجو 

ی زیر ، محورهادر روز عاشورا و پس از آن پذیری حضرت زین  والیترو در قسمت  از این
کته  کودکتان اهتل بیتتمتدیریت صتحیح ا عبتارت استت ازاستخرا  شده  در  ز حتریم زنتان و 

فرزنتدانی متعهتد بته استالم و پرورش  و حمایت جانی از امام زمان خویش. پرستاری طول اسارت.
گتتذاری نیابتتت خاصتته امتتام حستتینهتتای امتتام زمتتان.  آرمان ینتت  وا . معرفتتی خانتتدان بتته ز
 ... . و و شجره ملعونه عترت

ینتت بنتتابراین بتتا انتتدکی دقتتت در ستتیر زنتتدگانی و حتتواد  مربتتوط بتته ز  نتتدگانی حضتترت ز
گفت می کتربال برگشتته و در ایتن  متداری ایشتان، بته بعتد از واقعته که اصل نمتود والیت توان چنین 

کته متتدیریت صتتحیح حتوا ینت زمتان استتت  شتتاهد بتتوده و او   د  و اتفاقتتات را از حضتترت ز
حفاظتت از جتان  ،به شکل نیابت خاصه از جانی امام در دفاع از امام زمانش مداریش والیت

گرچته در قبتل از واقعتههای غّرایش در  امام زمانش و خطبه  کوفه و شام و... قابل مشتاهده استت. 
در همته حتتال  ادر و پتدرش و بتترادرش امتام حستتنعاشتورا و در زمتان جتتد بزرگتوارش و ستتسس مت

 .ان بوده و به دستورهای ایشان توجه وافری داشته استکنارش
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اهلل مرعشتی ، قم، نشر آیتةشرم نهج البالغه(، ق 1404اهلل ) دید، عبدالحمید بن هبهابن ابی الح _

 .نجفی
 .، بیروت، دارالفکراسدالغابه(، ق1409ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن ) _
کوفی، ابومحمد احمد )ابن  _ ، ، بیتروت، داراألضتوا : علتی شتیریتحقیق ،الفتوم(، ق 1411اعثم 

 .چاپ اول
کبر غفار : علیتحقیق ،من الیحضره الفقیهق(، 1413ابن بابویه، محمدبن علی ) _ ی، قتم، دفتتر ا

 .، چاپ دومانتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
نبیتل رضتا علتوان،  :تحقیتق ،الثاق  فتی المناقت ق(، 1419ابن حمزه طوسی، محمدبن علی ) _

یان  .، چاپ سومقم، نشر انصار
، خبتار فتی مناقت  االئمته األطهتارشترم األق(، 1409محمتد مغربتی ) ابن حیون، نعمان بن _

 .، چاپ اولمدرسین نشر جامعه : محمدحسین حسینی جاللی، قم،یقتحق
، چتاپ قتم، نشتر عالمته ،طالت  مناقت  آل ابتی (،ق 1379ابن شهرآشوب، محمدبن علی ) _

 .اول
، ترجمته: احمتد فهتری اللهتوف علتی قتلتی الطفتوفش(،  1348ابن طاووس، علتی بتن موستی ) _

 .، چاپ اول، نشر جهانزنجانی، تهران
 .، چاپ اول، دارالشریف الرضی، قمبالغات النسا  تا(، مدبن أبوطاهر )بیابن طیفور، اح _
، قتم، نشتر مدرسته امتام مهتدی، چتاپ مثیتر األحتزان ق(، 1406ابن نمتا حّلتی، جعفتربن محمتد ) _

 .سوم
 .، چاپ سوممدرسین ، قم، نشر جامعهوقعه الطف ق(،1417لوط بن یحیی ) ،کوفی ابومخنف _
اآلیات و  عوالم العلوم و المعارف و األحوال من ش(،1382وراهلل )عبداهلل بن ن بحرانی اصفهانی، _

حتتد ابطحتتی مو :تحقیتتق ،(ده النستتا  إلتتی اإلمتتام الجتتوادمستتتدرک ستتیو األخبتتار و األقتتوال )
 .، چاپ دومامام مهدی اصفهانی، قم، مؤسسه

ینتت  ش(، 1383زاده انصتتاری، بتتدر ) تقتتی _ ، وز، نشتتر علتتوم ر، تهتترانبتتانوی مانتتدگار تتتاریخ ؛ز
 .چاپ اول
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 .، نشر الشریف الرضی، قمخصائص الزینبیه ق(، 1418اهلل ) جزائری، سید نعمت _
، تهتتران، : محمتدهادی امینتتی، تحقیتتقالستتقیفه و فتدک تتا(، جتوهری، احمتتدبن عبتدالعزیز )بتتی _

 .مکتبه نینوی الحدیثه
، نشتتر ، بیتتروتإثبتتاه الهتتداه بالنصتتوص و المعجتتزات ق(،1425حرعتتاملی، محمتتدبن حستتن ) _
 .، چاپ اولعلمیا
 .تیآل الب ، قم، نشر مؤسسهوسائل الشیعه ق(، 1409) ____________________________ _
، کفایتتته األثرفتتی التتنص علتتتی األئمتته اإلثنتتی عشتتتر ق(، 1401بن محمتتد ) ختتزاز رازی، علتتی _

کوه :تحقیق  .، نشر بیدارکمری، قم عبداللطیف حسینی 
 .نا قاهره، بی، السیدة الزین  تا(، شرقاوی، محمود )بی _
ینت  ش(، 1372صادقی اردستتانی، احمتد ) _ ، ، نشتر مطهتر، تهترانعلتی قهرمتان دختتر ز

 .چاپ اول
: محمتدباقر خرستان، تحقیتق ،اإلحتجا  علی أهتل اللجتا  ق(،1403احمدبن علی ) ،طبرسی _

 .، چاپ اول، نشر مرتضیمشهد
، چتتاپ نشتتر استتالمیه، ، تهتتراناعتتالم التتوری بتتأعالم الهتتدی ق(،1390بن حستتن ) طبرستتی، فضتتل _

 .سوم
آل  قتتتتم، نشتتتتر مؤسستتتته ،اعتتتتالم التتتتوری بتتتتأعالم الهتتتتدی ق(، 1417_ )_________________________ _

 .، چاپ اولالبیت
 .، چاپ اول، نشر بعثت، قمدالئل اإلمامه ق(،1413طبری آملی، محمدبن جریر بن رستم ) _
، قتم، احمتد ناصتح علی: عبتاداهلل تهرانتی و تحقیتق ،الغیبته ق(،1411طوسی، محمدبن حستن ) _

 .، چاپ اولنشر دارالمعارف اإلسالمیه
 .، چاپ اول، نشر دارالثقافهقم ،األمالی ق(، 1414_ )_______________________ _
، نشتر ، قتمالمتعظتین روضتة التواعظین و بصتیرة (،ش1375فتال نیشتابوری، محمتدبن احمتد ) _

 .، چاپ اولرضی
، ترجمه: (تا شهادت)از والدت  زین  زندگانی حضرت ش(، 1387قزوینی، محمدکاظم ) _

 .، چاپ سوم، نشر مهریاس شمیممحمد اسکندری، تهران
کهن دژ، اصفهانمنتهی اآلمال ش(،1382قمی، عباس ) _  .، چاپ اول، نشر 
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 . ، چاپ اول، نشر اسوه، قمسفینه البحار ق(،1414) _____________ _
مسجد مقتدس ، نشر ای، قم کمره رمحمدباق ، ترجمه:نفس المهموم ش(، 1372) _____________ _

 .حضرت صاح  الزمان
 .، نشر مکتبه الشریف الرضی، قممعالی السبطین ق(، 1419مازندرانی، محمدمهدی ) _
 . ، مطبعه المرتضویه، نجفتنقیح المقال ش(، 1353مامقانی، عبداهلل ) _
 .چاپ دوم ،، داراألحیا  الترا  العربی، بیروتبحاراالنوار ق(، 1403مجلسی، محمدباقر ) _
 .، چاپ اول، نشر نوند، مشهدمقتل مجلسی ش(، 1389) _____________________ _
یتتاحین الشتتریعه ش(، 1368اهلل ) محالتتتی، ذبتتیح _ ، چتتاپ ، نشتتر دارالکتتت  اإلستتالمیه، تهتترانر

 .پنجم
آل  : مؤسستتهتحقیتتق، اهلل حجتتج العبتتاداإلرشتتاد فتتی معرفتتة ق(، 1413مفیتتد، محمتتدبن محمتتد ) _

کنگالبیت  .، چاپ اولشیخ مفید ره، قم، 
کبتتر : حستتین استتتادولی و علتتیتحقیتتق ،األمتتالی ق(،1413)___________ _____________ _ غفتتاری،  ا

کنگره  .، چاپ اولشیخ مفید قم، 
محمتتد عبدالحمیتتد  :، تحقیتتقامتتتاع األستتماع ق(،1420التتدین احمتتدبن علتتی ) مقریتتزی، تقی _

 .، چاپ اول، دارالکت  العلمیهالنمیمی، بیروت
: تحقیق، فقه المنسوب إلی اإلمام الرضاال(، ق 1406) به علی بن موسی الرضا نسوبم _

 .، چاپ اولآل البیت ، مشهد، مؤسسهآل البیت مؤسسه
، قتتتتم، : مجتبتتتتی فرجتتتتیتحقیتتتتق ،مکاتیتتتت  االئمتتتته ق(،1426میتتتتانجی، علتتتتی احمتتتتد ) _

 .، چاپ اولدارالحدیث
آل  ، قتتم، مؤسستتهنبط المستتائلمستتتدرک الوستتائل و مستتت ق(، 1408بن محمتتد ) نتتوری، حستتین _

  .، چاپ اولالبیت


