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چکیده

والیتمم ممداری (ابم ممول و حراسم ممت عملم ممی از مقمممما امامم ممت علم ممی

اوالدشممان

پ امبر اکر

1

و

) از ارکممان ضممروری و مممورد تأ کیممد در اممرآن کممریم و روایممات

فرزند اما علی

و اهل بیت
و فاطممه

است .در ایمن میمان حضمرت زینمب

کمه از داممان رسمالت و اماممت برخاسمته

است؛ به دلیل یاری اما زمان خویش در شرایط دشوار زمانی و مکانی،

یکمی از الگوهممای بممارز در امممر والیتممداری و والیتپممذیری اسممت .سمملال

اصم مملی اینجاسم ممت کم ممه سم ممبک زنم ممدگی حضم ممرت زینم ممب

در حم مموزه

والی ممتم ممداری در ا ممه ابع ممادی ب مموده اس ممته ای ممن پ ممژوهش ب ممه ش ممیوه

توصممیفی -تحلیلممی و بمما تکیممه بممر منممابع کتابخانممهایی بممه بررسممی ابعمماد

والیممتپ ممذیری حضممرت زین ممب

در زن ممدگانی ایشممان پرداخت ممه اس ممت.

دسممتاورد ایممن پممژوهش آن اسممت کممه حضممرت زینممب

بممه عنمموان یممک

بانوی مسلمان و متعهد به اصول اسالمی ،در تما حاالت زندگانی خمود

از اما زمان خویش اطاعت و التزا علمی و عملی داشته است.
کلیووژگاا  :حضرت زینب

 ،والیتمداری ،عاشورا ،کوفه ،شا .
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مقدمه
والیت و امامت امام علی

و به سب

و فرزندانش

در نزد شیعیان دوازده امامی ،امری مسلم بوده

آن ،افراد زیادی به دفاع از این امر پرداختته و جتان ختویش را فتدا کتردهانتد .از ایتنرو در

تاریخ صدر اسالم جاپای اشخاصتی از خانتدان رستالت یافتت میشتود کته توانستتهانتد همگتام بتا
امام زمان خویش قدم برداشته و والیتپتذیری ختود را نشتان دهنتد .حضترت زینت
و دختر امام علی

نبوت

و حضرت زهرا

از شتجره

؛ یکی از بانوانی است کته در ایتن زمینته گتام

برداشت و در همه حال مطیع امام بوده و لحظهای امام زمانش را ترک نکرده است.
سؤال این پژوهش آن است که سبک زندگی حضرت زین

در حوزه والیتمداری در چه

ابعادی نمود عینی یافتته استت؟ در پاستخ ستؤال متیتتوان گفتت :حضترت زینت

بتا توجته بته

الگوپذیری از پدر و مادر و برادرانش

همواره با والیت عجین بوده و حتی در این راه فرزندانش

در بت تتاره زنت تتدگی حضت تترت زینتت ت

و فضت تتائل ایشت تتان و هت تتمچنت تتین اقت تتدامات

را فدا میکند.

 ،مناقتت ت

ایشتتان در عاشتتورا و پتتس از واقعتته عاشتتورا در کوفتته و شتتام ،مطال ت

بستتیاری نوشتتته شتتده اس تت؛

لتتیکن بررستتی علمتتی و دقیتتق در بتتاره ستتبک زنتتدگی حضتترت زین ت

در بعتتد والیتپذیریشتتان

از آغتتاز والدت تتتا زم تتان وفاتشتتان ،بتته ص تتورت جداگانتته انجتتام نش تتده و تنهتتا در برختتی کاره تتای
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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علم تتی گوش تتههایی از والی تتتم تتداری ایش تتان آم تتده اس تتت ک تته عب تتارت اس تتت از :مق تتاالتی چ تتون
اصت تتول و راه کارهت تتای احیت تتاگری در ست تتیره حضت تترت زینتت ت
ست ت تتخن حضت ت تترت زین ت ت ت
زین

3

 ،١بصت تتیرتآفرینت تتی در ست تتیره و

 ،2جایگت ت تتاه امامت ت تتت و والیت ت تتت در اندیشت ت تته و عمت ت تتل حضت ت تترت

 ،شخصیت و نقش حضرت زین
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در نهضت کربال  ،خردورزی در سیر حضرت

 .1رضتائی ،ستتارا( ،تابستتان  ،)1390اصتتول و راهکارهتتای احیتاگری در ستتیره حضتترت زینت

 ،مجلته طهتتورا،

شماره  ،9ص60 _ 41
 ،مجلته مبلغتان،
 .2زنگویی ،علیرضا( ،خرداد و تیر  )1390بصیرت آفرینی در سیره و سخن حضرت زینت
شماره  ،141ص61 _ 51
 .3مطلبی جونقانی ،محسن و زمانی محجوب ،حبی ( ،تابستان  ،)1391جایگاه امامت و والیت در اندیشه و
 ،مجله طهورا ،شمار  ،13ص94 _ 85
عمل حضرت زین
شخصتتیت و نقتتش ایشتتان در نهضتتت کتتربال،
 .4فاضتتلی ،ختتادم حستتین( ،ختترداد  ،)1386حضتترت زین ت
معرفت ،شمار  ،114ص94 _ 75

( ١کتته بتته فضتتائل و مناقت

زینت

حضتترت زینت

و اقداماتشتتان در زمینتتههتتای فرهنگتتی،

سیاسی و اجتماعی و روایات حضرت پرداختهاند ).و از میان پایاننامهها ،میتوان به آثاری چون
ثقلین در اندیشه حضرت زین
اهل بیت

( 2بررسی ابعاد زندگی حضرت زین

) ،نقش حضرت زین

در اسالم  3و نقش زین

کبری

در ارتباط با قترآن و
بعد از واقعه عاشورا

 ،4اشاره کترد کته بته صتورت گتذرا و ستطحی بتدون تحلیتل و تبیتین نقتش ایتن بتانو ،تنهتا بته آوردن

گزارههای تاریخی و روایی اکتفا کردهاند.
از ایتنرو مشتتاهده متیگتتردد کته کتتاری ع لمتتی و دقیتق در بررستتی ابعتاد والیتمتتداری در ستتیره
زندگانی حضرت زینت

انجتام نشتده استت .بنتابراین؛ در ایتن مقالته ستعی بتر ایتن استت تتا بتا

توجه جدی و علمی و در نهایت دقت در متن گزارههای تاریخی و روایتی از ختالل منتابع مستتند

دستت اول و قابتل اعتمتاد ،ابعتاد والیتتمتدا ری استتخرا شتده و بته صتورت علمتی و جدیتد و بتتا
نگاهی تبیینی به رشته نگارش درآید.

.1ز س نامهحضر ز ب 
حضرت زین
مادری چون امام علی

از زنان نمونه و موفق صدر اسالم است که به عنوان سومین فرزند ،از پدر و
و فاطمه زهرا

آمد .به هنگتام تولتد ایشتان ،پیتامبر
زین

؛ در پنجم ماه جمادیاألول سال ششم هجری به دنیا
در مدینته نبتود و پتس از بازگشتت پیتامبر

استمش را

نهادند( .محال تی ،3 ،1368 ،ص 33و 37؛ تقیزاده انصاری ،1383 ،ص42؛ صادقی

اردستانی ،1372 ،ص13؛ قزوینی ،1387 ،ص 24و .)26

 .1نوری ،اعظم( ،پاییز و زمستان  ،)1392خردورزی در سیره حضرت زین

 ،پژوهشنامه مطالعات اسالمی

زنان و خانواده ،ص122 _ 101
 ،کارشناسی ارشد علوم قترآن و حتدیث،
 .2حیدری واثانی ،آمنه )1385( ،ثقلین در اندیشه حضرت زین
دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
در استتتالم ،کارشناست تتی :ستتتطح دو ،مدرس ت ت
 .3کریمتتتی خالتتتدی ،آزاده ،)1386( ،نقت تتش حضتتترت زین ت ت
ّ
علمیه حجت.
ّ
علمیه فاطمیه.
 .4شکرالهی ،لیال ،)1385( ،نقش زین کبری بعد از واقعه عاشورا ،مدرسه
برای توضیح بیشتر درباره این سه رساله رجوع شود به  :حمید سلیم گندمی و صدیقه شاکری( ،بهار 1388
 ،نشریه سفینه ،شماره  ،22ص190 _ 165
ش) رساله نامه حضرت زین

والیتمداری حضرت زینب

این بانوی گرامی ،دارای القاب و اسامی بسیاری بوده که از جمله آنها محدثه :به دلیتل نقتل
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احادیث پیامبر
فاطمه

 ،بطله کربال :به معنتای بتانوی قهرمتان کتربال ،نائبتةالزهرا

 ،عدیلةالخامس من اهتل الکستا

(امام حسین

 :یعنتی جانشتین

 :یعنتی همطتراز پنجمتین نفتر از اهتل کستا

)ّ ،
سر ابیها :یعنی راز وجتود و هستتی پتدر ،شفیقةالحستن

حستن

 ،معینةالوالیته :یعنتتی یتاور والیتت در عصتتر پتدر و بترادرانش

سجاد

و ...است( .محال تی ،3 ،1368 ،ص 46و .)47

 :یعنتی ختواهر عز یتز
و ستتسس در عصتر امتتام

هنگام ی کته ایتن بتانو بته ستن ازدوا رستید ،بزرگتان ز یتادی چتون اشتعث بتن قتیس (محال تتی،
 1368ش ،3 ،ص )59خواستار ایشان بودند؛ ولی امام علی
بهتر از هر کسی می دانست ،به یاد سخن پیامبر ا کترم
علی

و جعفر طیار ،١چنین فرمود:

که صفات واالی دخترشتان را

افتتاد کته ر وزی بتا دیتدن فرزنتدان امتام

هنلهنل صانینل و هنونل صانلهنال؛ (علمی بمن موسمی الرضما  1406 ،ق ،ص355؛ ابمن شهرآشموب،

 1379ق ،ج ،3ص305؛ حرع م م م م مماملی 1409 ،ق ،ج ،20ص74؛ مجلس م م م م ممی 1403 ،ق ،ج،42
ص ،92نوری 1408 ،ق ،ج ،14ص)187

دختران ما برای پسرانمان و پسرانمان برای دختران ما باشد.

پتتس از متتدتی عبتتداهللبتتن جعفتتر ،شخصتتی را بتترای خواستتتگاری از زین ت
علتتی
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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فرستتتاد و ام تام
2

نیتتز بتتا توجتته بتته نستتبت خو یشتتاوندی و کرامتتات و بخشتتش عبتتداهللبتتن جعفتتر  ،وی را بتته

 .1جعفتتر؛ فرزنتتد ابوطال ت و فاطمتته بنتتت استتد از بتترادران بزرگتتوار امتتام علتتی بتتوده کتته در جر یتتان اذیتتت و آزار
به عنوان رهبر گروه با ایشان به همراه همسرش
مشرکین به همراه جمعی از مسلمین به دستور پیامبر اکرم
اسما بنت عمیس به حبشه هجرت نمود و فرزندش عبداهللبن جعفر ،در آنجا به دنیتا آمتد .جعفتر بته همتراه
خانوادهاش همزمان با پیروزی مسلمین در فتح خیبر وارد مدینه شد و سسس در سریه موته ،در شمال مدینه،
با رومیان در سال هشتم هجری جنگید و به شهادت رسید و طبق وحی الهی به جای دو دست بریدهاش در
موته خداوند به وی دو بال بهشتتی عنایتت نمتود .از ایتنروستت کته بته جعفتر طیتار مشتهور استت و از آن پتس
فرزندانش مورد اکرام و توجه پیامبر اکرم و امام علی قرار گرفتند.
 .2عبتتتداهللبت تتن جعفتتتر؛ از مت تتردان بت تتزرگ صتتتدر است تتالم بت تتوده کتتته پت تتدرش ملقت ت بت تته جعفت تتر طیتتتار ،بت تترادر امت تتام
علتتی و متتادرش استتما بنتتت عمتتیس استتت .وی متتورد ا کتترام و احتتترام خانتتدان رستتالت و امامتتت بتتوده
و وی در بخشش مال و کمک به نیازمندان ،به جود و سخاوت مشهور بوده تا جاییکه گویند ایتن امتر در اثتر
دعایی است که پیامبر اکرم در بارهاش فرمود« :اللهم بارک له فی صفقته؛ خدایا در کس و کارش خیر و
برکتتت قتترار بتتده» (طبرستتی104 ،1390 ،؛ ابتتن ابتتیالحدیتتد71 ،15 ،1404 ،؛ مجلستتی57/21 ،1403 ،؛ قمتتی،
.)47 /6 ،1414

ازدوا حض تترت زینت ت

درآورد( .مقر ی تتزی1420 ،ق ،5 ،ص371؛ می تتانجی 1426 ،ق،2 ،

ص)193؛ تا جایی که حضرت زین
حسین

یکی از شروط ازدوا خود را دیدار هر روزه بترادرش امتام

نهاد( .ابتن اثیتر 1409 ،ق ،ص 132و 133؛ مقر یتزی 1420 ،ق ،5 ،ص371؛ قزوینتی،

 ،1387ص55؛ محال ت ت تتی ،3 ،1368 ،ص60؛ قم ت تتی ،1382 ،ص272؛ ص ت تتادقی اردس ت تتتانی،

 ،1372ص.)37

بر اثر این ازدوا مبارک ،میان خاندان آل علی

و آل جعفر ،خداوند به حضرت زین

و عبتداهللبتتن جعفتتر ،فرزنتتدانی پتا ک بتته نامهتتای محمتتد ،علتتی ،جعفتر ،عتتون ،ام کلثتتوم و بتته روایتتتی

عبتتاس (ابتتن اثیتتر 1409 ،ق ،ص 132و 133؛ مقر یتتزی 1420 ،ق ،5 ،ص371؛ قزوینتتی،1387 ،
ص )69کرامتت فرمتود؛ کته بنتتا بته گفتته تتتواریخ و مقاتتل ،حضترت زینت
محمد به کربال آمده و فرزندانش در رکتاب امتام حستین

بتا دو پسترش عتتون و

شتهید شتدند( .مفیتد 1413 ،ق،2 ،

ص107؛ طبرسی 1417 ،ق ،1 ،ص465؛ بحرانی اصفهانی ،11 ،1382 ،ص 953و .)960
 ،حضتترت زینت

در زمتان خالفتتت امتتام علتی

بتته همتراه همستترش ،در داراإلمتتاره کوفتته

سکنی گزید و به تعلیم احکام و تفسیر آیات قرآن به زنان و دختران کوفه همت گماشت و پس از
صلح امام حسن

به همتراه بترادرش بته مدینته بتاز گشتت( .قزوینتی ،1387 ،ص )38و پتس از

متتدتی در زمتتان امامتتت بتترادرش امتتام حستتین

 ،همتتراهش بتته کتتربال رفتتته و آن حادثتته عظتتیم را

مدیریت کرده و سرانجام پس از تحمل بار اسارت به همتراه امتام ستجاد
اهل بیت

و دیگتر زنتان خانتدان

به مدینه باز گشت.

پس از بازگشت به مدینه ،نامی از حضرت زین

و وفات ایشان در کت

تاریخی و روایی

ماجرای سقیفه و شهادت مادر ،پدر و برادرانش و قیام عاشورا سخن میگفت .تا جایی که امویان

مدینه از یزید درباره آن بانو ،کس

تکلیف نمودند .در اینجا مورخین محل وفات و دفن این بانو

را یکتتی از شتتهرهای ز یتتر دانستتتهاند :شتتام ،مصتتر ،مدینتته (محال ت تتی ،3 ،1368 ،ص37 _ 34؛

تقیزاده انصاری ،1383 ،ص ،)241 _ 239که اظهار نظر در اینباره بینتیجه بوده؛ چرا کته منبتع
متقن و مستندی وجود ندارد.

.2ابعا وال مداریحضر ز ب
نام حضرت زین

والیتمداری حضرت زینب

یافتت نمتیشتتود و تنهتا در برختی مآختتذ آمتده کته ایشتتان در مدینته بترای متتردم و دیگتر مستتلمانان از
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 روقایعقبلاز عاش را 

تنها در عاشورا و پس از وقایع آن جلوه گر نیست؛ بلکه والیتتپتذیری و

یتتاری امتتام زمتتانش در تمتتام دوران زنتتدگیا ش جتتاری بتتوده و ایشتتان از همتتان آغتتاز والدت ،بتتا جتتد
بزرگوارشان
مرات

و سسس مادر و پدر و دو برادرش امام حسن

و امام حسین

همگام بوده و

والیتتمتداری ختویش را بته نمتایش گذاشتته استت .از ایتنرو نقتش حضترت زینت

وقایع قبل از عاشورا در موارد زیر خالصه می گردد:

-1-2همگامیزینب
حضرت زین
پتتاکش

 باحاملوحیژلهیوژهلبیتژیشا

در



از همان آغاز ،والیتپذیری ختویش را نستبت بته پیتامبر

و اهتل بیتت

بتته نمتتایش گذاشتتت و نشتتان داد وی فتتردی مطیتتع والیتتت و دستتتورات الهتتی بتتوده و

هیچ گاه از آن دست بر نمیدارد .حضرت زین
رحلت فرمود ،بر سر مزار پیامبر

در حالیکه پنج ستاله بتود و جتد بزرگوارشتان

رفت و دست به دعا برداشت و چنین گفت:

یاال رسااول اهلل! االن ّقاال فقاادنل  .یاال رسااول اهلل! االن ب ّ فناال احلرماالن ماان اصنظاار نصیا

(بحرانی اصفهانی ،1382 ،ج ،11ص)947

ای رسول خدا

؛

! امروز روزی است که به حقیقت تو را از دست دادیتم .اینتک

معنای محرومیت دیدار تو را دریافتیم.
ایتتن ستتخن زین ت

بیتتانگتتر جایگتتاه رفیتتع رستتالت و امامتتت پیتتامبر ا کتترم

هدایت و بر پایی دین حق بوده است و پیامبر

را الگوی مهم و بزرگ دین تلقی می کند.

در طر یتق والیتتت قتدم برداشتتت تتا جایی کته ملقت

بته نائبتتةالزهرا،

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398

پتس از ایتن امتتر ،زینت

در جهتتت

ّدثن بقیت نل زینمل هنا بای طای اصا روی ابان باالس بِنال االم فلطااا
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رازی 1401 ،ق ،ص 193و 194و 200؛ بحرانی اصفهانی ،1382 ،ج ،11ص 951و )957

یعنی جانشین فاطمه

شد و به نقتل اکثتر راو یتان خطبته فدکیته را از متادرش فاطمته زهترا

در

دفاع از حرم والیت و امامت الهتی در ستن  5ستالگی روایتت فرمتود .تتا جتاییکته ابتن عبتاس راوی
بزرگ و مفسر قرآن چنین گوید:

یف

فد ( .مفید 1413 ،ق ،ص40؛ طبری آملی 1413 ،ق ،ص110؛ جوهری ،بیتا ،ص98؛ خزاز

سیر حمایت زین
ظاهری پدرش امام علی

از امام

ادامه داشته تا جاییکته همتراه همسترش در زمتان خالفتت

 ،به کوفه رفت و در آنجا اقامت گزید( .قزوینتی ،1387 ،ص .)38و

پتتس از شتتهادت پتتدر بزرگتتوارش و پتتس از صتتلح بتترادرش امتتام حستتن

بتتا معاو یتته ،همتتراه بتترادر و

همستترش بتته مدینتته بازگشتتت و در کنتتار بترادرانش امتتام حستتن
جایگاه امام حسن

نتزد حضترت زینت

بته عنتوان بتزرگ ختانواده اهمیتتی بستزا داشتت ،تتا

جاییکه می توان چنین بیان کرد که امام حسن
و از طرف دیگر امام زمان حضرت زین

از طرفی به عنوان حامی بزرگ و رکن خانواده

بوده و این عالقه به حتدی بتوده کته در لحظتات آختر

عمر برادر کنار بسترش بوده و پس از شهادت برادرش امام حسن
ناله سر داد:

و امتتام حستتین

بتتاقی مانتتد.

با آه و نالته جتانستوز چنتین

ّ
وا أخله! وا ّسنله! وا قتا نلصراه! یل أخی من أبوذ ها هعد ؟

ای برادرم! ای حسنم! وای از یاران کم و اندک! برادرم بعد از تو بته چته کستی پنتاه

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

ستتسس حضتترت گونتته بتترادرش را بوستتید و گر یتته شتتدیدی ستتر داد و بتته چهتتره نتتورانیاش نگتتاه
می کرد( .مازندرانی 1419 ،ق ،1 ،ص352؛ قزوینی ،1387 ،ص.)49
بنابراین مشاهده میشود که حضرت زینت
جدشان

در تمتام شترایط از زمتان کتودکی و در حیتات

و سسس مادر و پدر و برادرش امام حسن

 ،همواره در کنار امام زمان خویش بوده

و در حفظ و صیانت از دستاوردهای اسالمی تالش نموده است.

- 2-2برپاییجلساتآموزشقرآ وژحکامشرعیبرژیزنا کوفهوموینه 
حضرت زین

که از سوی امتام زمتان ختویش؛ یعنتی امتام ستجاد

 ،عالمتة غیتر معلمتة

(طبرستتتی 1403 ،ق ،2 ،ص305؛ بحرانتتتی اصتتتفهانی ،11 ،1382 ،ص953؛ قمت تتی 1414 ،ق،
زمتتانش حتتق پاستتخ گویی بتته مستتائل شتترعی (حتتالل و حتترام) را داشتتته و متتردم بتته ایشتتان رجتتوع
متیکردنتتد .تتتا جتاییکتته نقتتل شتتده در زمتان خالفتتت امتتام علتتی
علی

در کوفته ،جمعتی از متتردان نتتزد

آمده و گفتند :اجازه بده زنان ما نزد دخترت بیایند و معالم و معارف دین و تفسیر قرآن را

از آن حضرت بیاموزند.
امام

اجازه فرمتود و حضترت زینت

کوفه در درس زین

شتروع بته آمتوزش زنتان کترد تعتداد بستیاری از زنتان

حاضر شدند .روزی امام

وارد خانه شد و شنید که دخترش به شکل

خاصی ،حروف مقطعه ابتدای سوره مریم را برای زنان تفسیر می کند .بعد از اتمام درس ،امام

والیتمداری حضرت زینب

 ،3ص )496خوانتتده شتتده و همگتتان بتته علتتم و دانتتش ایشتتان اعتتتراف کردهانتتد ،از طتترف امتتام
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نزد دخترش رفته و میفرماید:
ای نتور چشتتم متتن! آیتا میدانتتی کتته ایتن حتتروف رمتتزی در بتاره وقتتایعی استتت کتته در

سرزمین کربال ،بر تو و برادرت حسین

وارد خواهد آمد؟

و آنگاه حضرت شروع به بیان برخی ا ز جزئیتات آن واقعته دردنتا ک نمتود( .جزایتری1418 ،ق،
ص68؛ قزوینتتی ،1387 ،ص )38و بتتاز نقتتل شتتده کتته روزی امتتام حستتن
درباره بعضی از سخنان پیامبر اکرم

و امتتام حستتین

با هم گفتوگو می کردند؛ حضرت زین

وارد شده

و در بحتتث ایشتتان شتترکت کتترده و مستتئله را بتتا تمتتام صتتو ری کتته داشتتت بتته تفصتتیل تمتتام ،تبیتتین

نمودند .زمانیکه امام حسن
ّ
نن

ّ

این توانایی فوقالعاده خواهر را دیدند ،خطاب به او فرمود:
ّ

ّقل من شجره اصناوة و من معدن اصرسلصة؛ (شرااوی ،بیتا ،ص)98

به راستی که تو از درخت نبوت و از معدن رسالت هستی.

بنابراین حضرت زین
و امام حسین
امامان

در زمان حیات پدر بزرگوارشان و در زمان برادرانش امام حسن

به سؤاالت شرعی مردم به خصوص زنان پاسخ میداده و از این نظر مورد تأیید

بود ،تا جایی که عالمه غیر معلمه خوانده شد.

 - 3-2درکموقعیتزمانیومکانیژمامزما عصرخویش 
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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حضتترت زین ت

در تمتتام متتدت زنتتدگانی ختتویش در مدینتته ،کوفتته و حتتتی پتتس از عاشتتورا

در شتتام تتتابع والیتتت امتتام ختتویش بتتوده و بتته ختتوبی شتترایط زمتتانی و مکتتانی را ستتنجیده و بتتا تفکتتر

و تعقتتل عمتتل نم توده استتت .از جملتته زمتتانی کتته هنتتوز پتتنج ستتال بتتیشتتتر نداشتتت؛ شتتاهد خطبتته
مادرش در مسجد مدینه در دفتاع از والیتت امتام علتی

بتوده و آن را بترای محتدثین بعتدی نقتل

کتترده؛ تتتا جتتاییکتته ابتتن عبتتاس راوی حتتدیث وی بتتوده استتت( .بحرانتتی اصتتفهانی،11 ،1382 ،
ص 951و .)957
این مطل

که حضرت زین

به خوبی شرایط زمانی و مکانی را درک میکرد؛ از آنجتا بته

دستتت متتیآیتتد کتته ایشتتان روایتتت حتتدیث فتتدک را از قتتول متتادر بزرگوارشتتان حضتترت زهتترا

نقتتل

کتتردهانتتد( .ابتتنبابو یتته1413 ،ق ،3 ،ص 567و568؛ ابتتن ابتتیالحدیتتد1404 ،ق ،16 ،ص211
و .)212همچنین در باب منع ابوبکر از فدک برای حضرت زهترا

(مفیتد1413 ،ق ،ص 40و 41؛

طبری آملی1413 ،ق ،ص )110و روایتت تولتد از قتول استما بنتت عمتیس (طبتری آملتی1413 ،ق،

ص 148و )150و حدیث نزول مائده آسمانی برای حضترت زهترا

(ابتن حمتزه طوستی1419 ،ق،

ص )295از جمله احادیث ناب و معتبری است که حضرت زین

با توجه به شرایط زمانی و

مکانی برای دفاع از حریم والیت نقل کردهاند.
هتتمچنتتین در زمتتان خالفتتت پتتدرش امتتام علتتی

بتتا توجتته بتته شتترایط عمتتل نمتتوده و توانستتت

پاستتخ گوی مستتائل زنتتان در امتتور قرآنتتی  ،تفستتیری و شتترم احکتتام باشتتد و پتتس از آن نیتتز در زمتتان
بترادرانش چنتتین عمتتل نمتتود و همتتواره در کنتتار والیتتت بتاقی مانتتده استتت .ستتسس در روز عاشتتورا و
زمانی که امام حسین

طبق وصیت متادرش عمتل نمتوده و

قصد میدان را داشتند ،زین

پیراهن کهنهایی را بر تتن بترادر پوشتاندند( .محال تتی ،3 ،1368 ،ص )92و ایتن امتر از مصتادیق
یاری امام زمتان ختویش بتوده کته بته دستتورات حتامی والیتت کته جتان ختود و فرزنتدش در ایتن راه

نهاده بود ،عمل نمود.

.3ابعا وال مداریحضر ز ب
حضرت زین

 روقایععاش راوپسازآن 

از یاوران امام زمان ختویش بتوده کته در تمتام متدت عمرشتان در آستایش و

سختی کنار امام زمانش بوده و لحظهایی از هدفش دور نشده است .عظیمترین نقش و اقدامات
زین

در واقعه کربال و در اسارت کاروان امام حسین

نقتتش زینت

به کوفه و شام نمایان است .بنابراین

در پیشتتبرد اهتتداف استتالم واقعتتی در عاشتتورا و پتتس از آن جتتای بحتتث دارد و ا گتتر

روزی ثتتروت حضتترت خدیجتته
سخنان رسای زین

بتترای پیتتامبر ا کتترم

ثمتتر داد ،در عاشتتورا و پتتس از آن ایتتن

در کاخ ابنزیاد و یزید در کوفه و شام بوده که توانست درختت استالم را

زمینه را برای گسترش عقاید و افکار اصیل اسالمی توسط امامان شیعه
اقدامات حضرت زین

در واقعه عاشورا و پس از ان در موارد زیر خالصه می گردد:

- 1-3مویریتصحیحژزحریمزنا وکودکا ژهلبیت
حضرت زین

فراهم سازد؛ از اینرو

درطولژسارت 

بتا ستخنان و وصتایای بترادرش امتام حستین

کتتربال بتته کوفتته و ستتسس بتته شتتام از زنتتان و کودکتتان اهتتل بیتتت

جمعآوری اطفال برعهده ایشان بوده است.

 ،در طتول مستیر استارت از
نگهتتداری نمتتود و مستتئولیت

والیتمداری حضرت زینب

آب یاری کرده و افکار باطل را از بین برده و چشم مردمان زمانش را بر روی جنایات اموی بگشاید و
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در روز عاشورا که دشمن کار را بتر خیتام حستینی ستخت کترد ،ایتن زینت
کودکان و زنان خیام بوده و به نقلی عبداهلل پسر امام حسن

بتود کته حتامی

که کودکی  10ساله بود؛ چون عموی
هرچقتدر کته

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

همچنین در کوفه و در مقابل ابنزیاد ،که به دنبال بزرگ اسیران میگشت تا مستتی و مسترت
ختتویش را از کشتتتن امتتام حستتین

بتته رخ بکشتتد ،رو بتته زنتتان کتترده و گفتتت« :چتته کستتی بتتزرگ

شماست؟» و این مطل

را تا سه مرتبته پرستید و آن گتاه زنتی بته ستخن آمتد و گفتت« :بتزرگ استرا،

دختتتر علتی

استتت»( .ابومخنتف کتتوفی 1417 ،ق ،ص 261و 262؛ مفیتتد 1412 ،ق،

زینت

 ،2ص115 :؛ طبرسی 1417 ،ق ،1 ،ص471؛ فتال نیشابوری ،1 ،1375 ،ص 191و .)192
این احترام و ار نهادن به شخص زین
دارد که زین

در طول اسارت توسط زنان کاروان ،نشتان از آن

رسالت خود را به خوبی انجام داده و مورد تأیید زنان و کودکان کاروان و حتتی

شخص امام سجاد

بوده است .

در مسیر او اسارت کاروان در شام و در مجلس یزید زمانی که مردی شامی ،تقاضای گرفتن

فاطمه دختر امام حسین

را به کنیزی نمود ،باز این عمهاش زین

شد ه و به دفاع از دختر امام حستین
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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بود که بته موقتع حاضتر

پرداختت و بتا تبیتین جایگتاه فرزنتدان آلاهلل

در کتاخ

یزید ،مانع این کار شده و چهره پلید یزید و عمال وی را رسوا ستاخت( .ابومخنتف کتوفی1417 ،

ق ،ص272؛ مفی ت تتد 1413 ،ق ،2 ،ص121؛ طبرس ت تتی 1417 ،ق ،1 ،ص 474و 475؛ ابننم ت تتا
ّ
حل تتی 1406 ،ق ،ص 100و 101؛ اب تتن ط تتاووس ،1348 ،ص187؛ اب تتن اع تتثم ک تتوفی 1411 ،ق،5 ،
ص.)131

 - 2-3پرستاریوحمایتجانیژزژمامزما خویش 
حضرت زین
حسین

در روز عاشورا و پس از آن ،در کوفه و شام به حمایت از امام زمانش (امتام

و امام ستجاد

) پرداختت کته در منتابع و مقاتتل ایتن امتر بته ختوبی نشتان داده شتده

است .پرستاری و حمایت زین

از فرزند بترادرش کته امتام شتیعیان بتوده ،بته قتدری اهمیتت

داشته که از زبان خود امام سجاد

نقل شده:

در ش ت

عاشتتورا زم تانی کتته متترض بتتر متتن مستتتولی شتتد و عمتته متتن زین ت

بتته پرستتتاریام

مشتتغول بتتود( .طبرستتی 1417 ،ق ،1 ،ص456؛ مجلستتی ،1389 ،ص .)87بنتتابراین حمایتتت و
پرستاری زین

از امام

تنها در ش

عاشورا نمود عینی نیافت؛ بلکه در کاخ ابنزیاد نمود

عینی خود را یافت .چنانکه زین

خود را پیشمرگ امتام زمتانش نمتود؛ نقتل شتده زمتانی کته

ابنزیاد مسرور از کشتن امام حسین

و یارانش و اسارت زنان و کودکان بود ،وقتی از نام اسیران

پرسید و نام علی

را شنید ،گفت« :مگتر علتی در کتربال کشتته نشتد؟» و چتون امتام ستجاد

فرمود« :برادر دیگرم علیاکبر کشته شد» ،قصد کشتن امام سجاد
بتتا مداخلتته زینت

(علی اوسط) را نمتود ،ولتی

از تصتتمیم ختتود منصتترف شتتد( .ابومخنتتف کتتوفی 1417 ،ق ،ص263؛ ابتتن

حیون 1409 ،ق ،3 ،ص158؛ مفید 1413 ،ق ،2 ،ص116؛ طبرستی 1417 ،ق ،1 ،ص472؛
مجلسی 1403 ،ق ،45 ،ص117؛ مجلسی ،1389 ،ص.)145

همچنین شجاعت و فصاحت زبانی این بانو بود که در کوفه و شام بتا ایتراد خطبتههتای غ ّترا و

دفاع از فرزندان آلاهلل

و امام سجاد

و امام حسین

توانست به خوبی از امام دفاع کرده

و آرمانهای امام را برای همگتان تشتریح نمتوده و بتدینگونته حمایتت جتانی و ز بتانی ختود را نشتان
دهد که این امر همانا والیتمداری حضرت زین

میباشد.

- 3-3پرورشفرزنوژنیمتعهوبهژسالموآرما هایژمامزمانش 
حضرت زین

نه تنها خود ،بلکه خانوادهاش مظهر تجلی باورهای شیعی و به خصتوص

قبول جایگاه امامت و والیت امام حسین
همراه کاروان امام حسین

بوده است ،تا جاییکه هنگام خرو زینت

بته

از مکه به سوی کوفه ،زمانیکه عبتداهللبتن جعفتر نتوانستت امتام را از

وقتی حقانیت امام زمان خویش را دید ،بدون کوچکترین تردیدی لباس رزم پوشیده و به میدان
نب تترد ش تتتافتند و ش تتهید ش تتدند( .مفی تتد 1413 ،ق ،2 ،ص 107و 125؛ طبرس تتی 1417 ،ق،1 ،

ص .)465و پس از شهادت فرزندانش حتی از خیمههتا بیترون نیامتد تتا شتاهد خجالتت بترادرش
نشود و این چنین بود که زین

و به خصوص شیعه ادا کرده است.

با دادن جگرگوشههایش در کربال دین خود را نسبت به اسالم

-4- 3وژاذژرینیابتخاصهژمامحسین
همزمان با شهادت امام حسین

بهحضرتزینب

در کربال و ضعف بدنی امتام ستجاد

و ستسس استارت

والیتمداری حضرت زینب

رفتن باز دارد ،دو فرزندش محمد و عون را به همراه مادرش زین

فرستاد و ایشان نیز در کربال
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زن ت ان و کودکتتان حستتینی بتته کوفتته و شتتام ،الزم بتتود تتتا شخصتتی آ گتتاه ،متتدیر و متتدیر ایتتن کتتاروان را
هتتدایت کنتتد و چنتتین شخصتتی در ایتتن زمتتان ،کستتی جتتز حضتترت زین ت
حضتترت زین ت

نبتتود .آمتتاده شتتدن

بتترای ایتتن قستتمت از والیتمتتداریاش ،یعنتتی نیابتتت خاصتته از طتترف امتتام

زمانش ،مستلزم عاملی بوده که در ش
سسس در روز عاشورا امام حسین

عاشورا به خوبی مشهود است .آنجا که در ش

عاشورا و

مسئولیت حفاظتت از زنتان و کودکتان حترم را بته زینت

سسرده و او را در این امر به تقوای الهی و صبر فرا خواند( .طبرسی 1417 ،ق ،1 ،ص )457و ایتن
امر ،نشان از آن دارد که امام

 ،زین

والیتپذیری او را به امتحان می گذارد.

را برای نیابت خاصه خود آماده می کند و بدینطریق
و

عالمه مامقانی از محدثین بزرگوار علم حدیث در سخنی در باب نیابتت خاصته زینت
مقام عظیمش ،چنین می گوید:
اگر به حاالت زین

در واقعه کربال و پس از آن نظری بیندازیم گتزاف نخواهتد

بتتود کتته او را دارای عصتتمت بتتدانیم؛ ز یتترا امتتام حستتین

در لحظتتات آختتر تمتتام

وصایای خود را به ایشان نموده و ایشان را به نیابت خاصه ختود در زمتان بیمتاری
امام سجاد
نیابتتت خاص تته زینتت
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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حسین

برگزیده است( .مامقانی ،3 ،1353 ،ص.)79
از جانت ت

امتتام زم تتانش حضتترت س تتجاد

کتته ب تته وستتیله ام تتام

بدیشان سسرده شد؛ تنها در این زمان نبوده ،بلکته در زمتان کتودکی امتام زمتان

بوده است و ماجرا چنتان بتوده کته وقتتی امتام زمتان

نیتز

پتس از شتهادت پدرشتان بته مقتام امامتت

رس تتیدند ،برخ تتی دوس تتتان ک تته قص تتد پرس تتش از مس تتائل ش تترعی را داش تتتند ،ب تته فرم تتوده بیب تتی
حکیمهخاتون ،عمه پدری امام زمان

به جده (سوسن) مادر امام حسن عسکری

نمایند و وقتی از علت نیابت یک زن سؤال نمودند ،حکیمه خاتون فرمود:
ّنن احلس ای باان با ّ
ای أوَص نیل أخ ااا ز یناامل
اصظاالطر ،و االن ماال ی ارج باان با ّ
ای باان احلس ای
ّ
بی

ّ
هسترا بی ّ
بی بن احلسی

همانا امام حسین

هن ا با ّ
ای باان أ طلصاامل

ماان بتاام ینس امل نیل ز یناامل هن ا

یف

؛ (طوسی 1411 ،ق ،ص230؛ حرعاملی1425 ،ق،

ج ،5ص125؛ امی 1414 ،ق ،ج ،3ص)497

به خواهرش زین

مراجعته

وصیت نمود و از اینرو آنچه از علوم

و اخبار امامت بود به زین
سجاد

نسبت داده شد تا جتان امتام زمتانش؛ یعنتی امتام

حفظ گردد.

پس از شفای امام سجاد

بود که به جایگاه اصلی خویش برگشت.

بس تتیاری از مورخت تان حض تترت زینت ت
ص )439امتتام حستتین

را نائت ت

خاص تته و نیاب تتت تبلیغ تتی (قم تتی،1372 ،

دانستتته و چنان کتته مشتتاهده متتیشتتود ایشتتان در کوفتته و شتتام در برابتتر

دستگاه ظلم و ستم امویان به خوبی وظیفه خود را انجام داد و چشمان خوابیده مردم کوفه و شام
را بیدار نمود.

- 5-3معرفیخانوژ عترتوشجرهملعونه 
در مسیر اسارت کاروان حسینی در کوفه و شام با ایراد خطبههای آتشتین

حضرت زین

خود در مساجد و کاخ ابنزیاد و یزید ،توانست ماهیت دروغین و گترگ صتفت حکومتت امتوی و
عامالن وی را آشکار و جایگاه امامت و والیت خاندان رسالت و امامت را تبیین نماید.
بتتیگمتتان اولتتین نمتتود آشتتکار شتتدن ختتوی پلیتتد امتتوی و جایگتتاه رستتالت و امامتتت در زمتتان
شهادت امام حسین

و پس از آن در زمانی واقع شد که زین

بتته خصتتوص فرزنتتدان آل علتتی

در مقابتتل دشتتمن ل ت

با دیتدن اجستاد کشتتگان و

بتته ستتخن گشتتود و بتتا معرفتتی اجتتداد

طاهرینش قصتد شناستاندن والیتت واقعتی را داشتت؛ از جملته در کنتار جستد بترادرش در قتلگتاه
چنین فرمود:
اصاار باای مال نا ل هاك ،و اّ ساامل یف ذصااك احلیار ،فاالن اهلل یتهقاك هبهل ااك اصلاالحلی

 1417ق ،ص254؛ مفید 1413 ،ق ،ج ،2ص110؛ طبرسی 1417 ،ق ،ج ،1ص)458

و سسس فرمود:
وا محمداه! این حسین

برگزیده و فرزند پسندیده توست کته بتا اعضتای بر یتده

در خا ک و خون غلطیده و با ل

تشنه سرش را از قفا بریدنتد و متا فرزنتدان تتوییم

کته متتا را بته استتیری متتیبرنتد و دختتتران تتوییم کتته متتا را بته بردگتتی گرفتتهانتتد و هتتیچ
حرمت ما را رعایت نکردند و خیمههای ما را سوزاندند و غارت کردند.

سسس رو به جسد برادرش کرد و گفت:

والیتمداری حضرت زینب

برسول اهلل و بی بن أ طلصمل

و ْحزة

و احلسن بن بی

( .ابومخنف کموفی،
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فتدای تتو گتردم ای فرزنتد محمتد مصتطفی
ای نور دیده فاطمه

و ای جگرگوشته علتی مرتضتتی

و ای پتاره تتن خدیجته کبتری

و

( .مجلسمی ،1389 ،ص132؛

ابومخن ممف ک مموفی 1417 ،ق ،ص259؛ ابننم مما حل ممی 1406 ،ق ،ص84؛ بحران ممی اصمممفهانی،
 ،1382ج ،11ص)964 :

افش تتاگری زینت ت

از جنای تتات ام تتوی در اینج تتا خاتم تته نیاف تتت؛ بلکت ته در مجل تتس یز ی تتد

خود بر امام حسین

در دفاع از خط

در شام نقش والیتپذیری واقعتی را از ختود بته نمتایش گذاشتت .آنجتا کته یز یتد وقتتی از پیتروزی
والیت فرمود:

و خوار ی و گمراهی اهل بیت

همانا خدا ،پدر ،برادر و جدم رسول اهلل
و چون یزید عصبانی شد ،زین

سخن راند ،زین

تو و پدر و جدت را هدایت نمود.

گفت:

همانا تو امیری هستی که ظلم و قدرت تو را فرا گرفته است( .ابومخنف کوفی1417 ،

ق ،ص272؛ مفید 1413 ،ق ،ج ،2ص121؛ طبرسی 1417 ،ق ،ج ،1ص)475

یز یتتد کتته طاقتتت ستتخنان زینت
حسین

دختتتر علتتی

را نداشتتت ،چتتوبی برداشتتت و بتتر دنتتدان

چوب زده و به کشتن او افتخار نمود .زین

رو به یزید کرد و برای به او رساندن

رسواییاش گفت:

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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ای یزید! آیا گمان کرده ای که چون زمین و آسمان را بر ما تنگ گرفته و در شهرها
متا را گردانتتدی پیتروز شتتدی؟ گمتان کتتردی کتته بتا استتیر نمتودن دختتتران و زنتتان آل
ا
البیت بزرگی یافتهای؟ آیا فکر می کنی عتذابی در کتار نیستت؟ قطعتا مهلتت
دادن ختتدا بتته تتتو بتترای آن نیستتت کتته بتتر متتا ظفتتر یافتتتهای؛ بلکتته بتترای آن استتت تتتا
گناهانت جمع شده و آن گاه در آتش الهی وارد شوی!
سسس فرمود:

ُ ُ
ّ ّ
ً ْ
ُ
ْ
اهلل أ ْمواهال با أ ّْیا الء ِبناد و ِ ّ ِهب ْام ُی ْر زقاون ( ...ابمن
و ال ْتسب اص ِاذین ق ِ تاوا ِیف س ِاای ِ ِ
طیفور ،بیتا ،ص 36و 37؛ مجلسی 1403 ،ق ،ج ،45ص)133؛
گمان نکن کشتگان ما به جهنم رفتهاند؛ بلکه آنان نزد خدای خود روزی خورده و

و پدرم علی

تو باید در روز قیامت به جدم رسول اهلل

پاسخ دهی.

جهت نشان دادن او ذلت امویان و مردم خوابیده کوفه و شتام و
از دیگر اقدامات زین
شناساندن جایگا ه رفیع امامتت و والیتت واقعتی خطبتههای غ ّترآ و آ تشتینی استت کته ایتن بتانوی
فهیم در کوفه و در مرکز خالفت امو یتان؛ یعنتی شتام ایتراد نمتود و بتا ایتن کتار ،متردم را بیتدار کترده و
رسالت واقعی خود را نسبت به امامش به انجام رساند .زین

چنین فرمود:

چه جگر از رستول ختدا

در خطبهای ،میان متردم کوفته

شتکافتید و چته پیمتانی شکستتید و چته حرمتتی از
بته

و بدر یدید و چه خونی ر یختید؟ چه خواهید گفت هنگامی که پیغمبتر
شما گو ید« :این چه کار یست که کردید و شما که آخر ین ّامت هستید ،نسبت به
اهتتل و فرزنتتدان و عز ی تزان متتن چتته ظلمتتی روا کتترده ایتتد کتته بعضتتی اس تیر و بعضتتی
آغش تتته بت ته خ تتون هس تتتند؟ (مفی ممد 1413 ،ق ،ص321؛ طوس ممی 1414 ،ق ،ص 92و 93؛

طبرسی 1403 ،ق ،ج ،2ص 304و 305؛ ابن طاووب ،1348 ،ص 147و 148؛ مجلسی1403 ،
ق ،ج ،45ص109و )110

تأ کید بر اینکه این اسیران فرزندان رسول خدا

و دخترش حضرت زهرا

هستند ،خود

تأییدی است بر درستی و پا کی خاندان رسالت و بدنامی و روحیه خبیث گونته عتامالن امتوی کته
زین

آن را به همگان فهماند تا جاییکه در مجلس ابن ز یتاد و ستسس در مجلتس یز یتد تکترار

نمود و بته همته نشتان داد ایتن خانتدان ،خانتدان رستالت و امامتت

استت و یز یتد و عتامالنش

سسس در همان مجلس میفرماید:

یا ابن ّ
الطلقا ( !١یزید) آیا این از عتدالت استت کته زنتان و کنیتزان ختود را در پتس

 .1منظور از یابن الطلقا  :فرزند آزاد شده؛ آن است که در روز فتح مکه چون پیامبر اکرم فرمتان عفتو عمتومی
داد ،اجداد یزید ؛ یعنی پدربزرگش ابوسفیان و پدرش معاویه جتز آزادشتدگان آن روز بودهانتد و ایتن امتر نشتان



والیتمداری حضرت زینب

خالفت را غص کرده و به زور در پی کس قدرت و اعتبار برای خویش هستند.
َ
َ
ّ
در مجلتس ابتن ز یتاد بتا جملتهای چتون« :ال َحمتد ِل الت ِذی أ ک َر َم َنتا
این امر در خطبته زینت
ّ
ا
َ َ َ
َ
َو َط ّه َرنتتا تط ِهی ترا» (ابتتن نمتتا حلتتی 1406 ،ق ،ص .)91و در شتتام ،مجلتتس یز یتتد بتتا ایتتن
ِبم َح ّمتتد
َ
َ
َّ
َ
جمله نمایان است« :ال َحمد ِل َر ِ ّب العال ِمی َن َو َصلی اهلل َعلی َرسو ِل ِه َو آ ِل ِه أج َم ِعی َن».
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پتترده نگتته داری ولتتی دختتتران رستتول ختتدا
اسیری شهر به شهر بگردانی؟
چ تتون یز ی تتد از س تتخنان حکیمان تته زینت ت
دندان حستین

زد .در اینحتال زینت

خش تتمگین ش تتد ،چ تتوبی برداش تتت و ب تتر لت ت

امام

و

نته از موضتع اشتک و آه ،بلکته از موضتع قتدرت و بتا

سخنانی بلیغ اصالت و درستی خاندان پیامبر
گفت:

و فرزنتتدان فاطمتته

را در لبتتاس

را به رخ یزید کشیده و خطاب بته ستر مبتارک
ّ
ً
لطماة ّ
اصز ْطا ِاء
! یال ْابان مكاة و ِمان! یال ْابان ف ِ

ْ
ُ
اهلل
ول ِ
یل ّس ْینله! یل ّ ِایمل َ ُس ِ
سا ّید ِة ِّاصنسا ِالء! یال ْاباان ُُم ّما یاد ْ ُ
امل ْلااط
ِ

! (طبرسممی 1403 ،ق ،ج ،2ص307؛ ابممن نممما

م
حلی 1406 ،ق ،ص102؛ مجلسی 1403 ،ق ،ج ،45ص)134_ 131

بنتتابراین دیتتده میش تتود کتته زینتت

در هم تته حتتال از خانتتدان امام تتت

دفتتاع ک تترده و

لحظهای ساکت ننشسته است.

نتیجهگیهی 

حضرت زین

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

دنیا آمده و در آن بیت ،از دستتان دختتر پیتامبر و وصتی پیتامبر
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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والیتتپتذیری را آموختت و در

همه حال دفاع از امام زمانش و نمتود عینتی آن را بته منصته ظهتور نهتاد .در ایتن پتژوهش ،ابتتدا بته
زیست نامه مستند این بانو از زمان والدت تا ازدوا و شهادت ایشان پرداخته شد.
در مرحله اصلی کار این پژوهش ،ابعاد والیتپذیری حضرت زین

به دو قسمت قبتل و

بعد از عاشتورا تقستیم شتد و در هتر قستمت محورهتایی در بعتد والیتتمتداری ایتن بتانو بتا توجته بته
منتتابع استتالمی (متتتون روایتتی ،تتتاریخی و )...استتتخرا شتتد .در قستتمت والیتپتتذیری حضتترت
زین ت

قبتتل از واقعتته عاشتتورا محورهتتای ز یتتر استتتخرا شتتده کتته عبتتارت استتت از همگتتامی

زینت

 .بر پتایی جلستتات آمتوزش قترآن و احکتام

بتا حامتل وحتتی الهتی و اهتل بیتتت ایشتان

میدهد که آنان زمانی اسالم را قبول کردند کته دیگتر چتاره ایی نداشتتند و در لبتاس مستلمانی متردم را فر یت
داده و در نهایت این معاویه بود که در سال  41ق پس از صلح تحمیلی خود بر امام حسن خالفت امتوی
را در شام بنیان نهاد .

شرعی برای زنان کوفه و مدینه .درک موقعیت زمانی و مکانی امام زمان عصر خویش.
باید گفت الزم است که نقش حضرت زین

در والیتپذیریاش در سیره زندگانی وی را

در قبل از واقعه عاشورا ،استخرا کرد .هر چند که منابع موجود در ایتن زمینته انتدک بتوده استت؛
لذا باید نقش اعظم این بانو را در حواد

عاشورا و پس از آن جستوجو کرد.

از اینرو در قسمت والیتپذیری حضرت زین

در روز عاشورا و پس از آن ،محورهای زیر

استخرا شده کته عبتارت استت از متدیریت صتحیح از حتریم زنتان و کودکتان اهتل بیتت

در

طول اسارت .پرستاری و حمایت جانی از امام زمان خویش .پرورش فرزنتدانی متعهتد بته استالم و
آرمانهتتای امتتام زمتتان .وا گتتذاری نیابتتت خاصتته امتتام حستتین
عترت

 .معرفتتی خانتتدان

بتته زین ت

و شجره ملعونه و. ...

بنتتابراین بتتا انتتدکی دقتتت در ستتیر زنتتدگانی و حتتواد

مر بتتوط بتته زنتتدگانی حضتترت زین ت

میتوان چنین گفت که اصل نمتود والیتمتداری ایشتان ،بته بعتد از واقعته کتربال برگشتته و در ایتن
زمتان استتت کته متتدیریت صتتحیح حتوا د

شتتاهد بتتوده و او

و اتفاقتتات را از حضتترت زینت

 ،حفاظتت از جتان

والیتمداریش در دفاع از امام زمانش به شکل نیابت خاصه از جانی امام
امام زمانش و خطبههای ّ
غرایش در کوفه و شام و ...قابل مشتاهده استت .گرچته در قبتل از واقعته
عاشتورا و در زمتان جتتد بزرگتوارش و ستتسس متادر و پتدرش و بتترادرش امتام حستتن

کنارشان بوده و به دستورهای ایشان توجه وافری داشته است.

در همته حتتال

والیتمداری حضرت زینب
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م ابع 
_ ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبهاهلل ( 1404ق) ،شرم نهج البالغه ،قم ،نشر آیتةاهلل مرعشتی
نجفی.

_ ابن اثیر ،عزالدین ابوالحسن (1409ق) ،اسدالغابه ،بیروت ،دارالفکر.

_ ابن اعثم کوفی ،ابومحمد احمد ( 1411ق) ،الفتوم ،تحقیق :علتی شتیری ،بیتروت ،داراألضتوا ،
چاپ اول.

_ ابن بابویه ،محمدبن علی (1413ق) ،من الیحضره الفقیه ،تحقیق :علیاکبر غفار ی ،قتم ،دفتتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه ،چاپ دوم.

_ ابن حمزه طوسی ،محمدبن علی (1419ق) ،الثاق
قم ،نشر انصاریان ،چاپ سوم.

فتی المناقت  ،تحقیتق :نبیتل رضتا علتوان،

_ ابن حیون ،نعمان بن محمتد مغر بتی (1409ق) ،شترم األخبتار فتی مناقت

االئمته األطهتار

تحقیق :محمدحسین حسینی جاللی ،قم ،نشر جامعه مدرسین ،چاپ اول.

_ ابن شهرآشوب ،محمدبن علی ( 1379ق) ،مناقت
اول.

آل ابتیطالت

،

 ،قتم ،نشتر عالمته ،چتاپ

_ ابن طاووس ،علتی بتن موستی ( 1348ش) ،اللهتوف علتی قتلتی الطفتوف ،ترجمته :احمتد فهتری
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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زنجانی ،تهران ،نشر جهان ،چاپ اول.

_ ابن طیفور ،احمدبن أبوطاهر (بیتا) ،بالغات النسا  ،قم ،دارالشریف الرضی ،چاپ اول.
ّ
_ ابن نمتا حلتی ،جعفتربن محمتد ( 1406ق) ،مثیتر األحتزان ،قتم ،نشتر مدرسته امتام مهتدی ،چتاپ
سوم.

_ ابومخنف کوفی ،لوط بن یحیی (1417ق) ،وقعه الطف ،قم ،نشر جامعه مدرسین ،چاپ سوم.

_ بحرانی اصفهانی ،عبداهلل بن نوراهلل (1382ش) ،عوالم العلوم و المعارف و األحوال من اآلیات و
و األخبتتار و األقتتوال (مستتتدرک ستتیده النستتا إلتتی اإلمتتام الجتتواد
اصفهانی ،قم ،مؤسسه امام مهدی

 ،چاپ دوم.

_ تقتتیزاده انصتتاری ،بتتدر ( 1383ش) ،زینت
چاپ اول.

) ،تحقیتتق :موحتتد ابطحتتی

؛ بتتانوی مانتتدگار تتتاریخ ،تهتتران ،نشتتر علتتوم ر وز،

_ جزائری ،سید نعمتاهلل ( 1418ق) ،خصائص الزینبیه ،قم ،نشر الشریف الرضی.

_ جتوهری ،احمتتدبن عبتدالعزیز (بتتیتتا) ،الستتقیفه و فتدک ،تحقیتتق :محمتدهادی امینتتی ،تهتتران،
مکتبه نینوی الحدیثه.

_ حرعتتاملی ،محمتتدبن حستتن (1425ق) ،إثبتتاه الهتتداه بالنصتتوص و المعجتتزات ،بیتتروت ،نشتتر
اعلمی ،چاپ اول.

_ ____________________________ ( 1409ق) ،وسائل الشیعه ،قم ،نشر مؤسسه آل البیت

.

_ ختتزاز رازی ،علتتیبن محمتتد ( 1401ق) ،کفایتته األثرفتتی التتنص علتتی األئمتته اإلثنتتی عشتتر
تحقیق :عبداللطیف حسینی کوه کمری ،قم ،نشر بیدار.

_ شرقاوی ،محمود (بیتا) ،السیدة الزین
_ صادقی اردستتانی ،احمتد ( 1372ش) ،زینت
چاپ اول.

،

 ،قاهره ،بینا.

قهرمتان دختتر علتی

 ،تهتران ،نشتر مطهتر،

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

_ طبرستتی ،فضتتلبن حستتن (1390ق) ،اعتتالم التتوری بتتأعالم الهتتدی ،تهتتران ،نشتتر استتالمیه ،چتتاپ
سوم.

_ __________________________ ( 1417ق) ،اعت تتالم الت تتوری بت تتأعالم الهت تتدی ،قت تتم ،نشت تتر مؤسست تته آل
البیت

 ،چاپ اول.

_ طبری آملی ،محمدبن جریر بن رستم (1413ق) ،دالئل اإلمامه ،قم ،نشر بعثت ،چاپ اول.
نشر دارالمعارف اإلسالمیه ،چاپ اول.

_ ________________________ ( 1414ق) ،األمالی ،قم ،نشر دارالثقافه ،چاپ اول.

_ فتال نیشتابوری ،محمتدبن احمتد (1375ش) ،روضتة التواعظین و بصتیرة المتعظتین ،قتم ،نشتر
رضی ،چاپ اول.

_ قزوینی ،محمدکاظم ( 1387ش) ،زندگانی حضرت زین

محمد اسکندری ،تهران ،نشر مهریاس شمیم ،چاپ سوم.

(از والدت تا شهادت) ،ترجمه:

_ قمی ،عباس (1382ش) ،منتهی اآلمال ،اصفهان ،نشر کهن دژ ،چاپ اول.

والیتمداری حضرت زینب
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_ _____________ (1414ق) ،سفینه البحار ،قم ،نشر اسوه ،چاپ اول.

_ _____________ ( 1372ش) ،نفس المهموم ،ترجمه :محمدباقر کمرهای ،قم ،نشر مسجد مقتدس
حضرت صاح

الزمان

.

_ مازندرانی ،محمدمهدی ( 1419ق) ،معالی السبطین ،قم ،نشر مکتبه الشریف الرضی.
_ مامقانی ،عبداهلل ( 1353ش) ،تنقیح المقال ،نجف ،مطبعه المرتضویه.
_ مجلسی ،محمدباقر ( 1403ق) ،بحاراالنوار ،بیروت ،داراألحیا الترا

العربی ،چاپ دوم.

_ _____________________ ( 1389ش) ،مقتل مجلسی ،مشهد ،نشر نوند ،چاپ اول.
_ محال تتتی ،ذبتتیحاهلل ( 1368ش) ،ر یتتاحین الشتتریعه ،تهتتران ،نشتتر دارالکت ت
پنجم.

اإلستتالمیه ،چتتاپ

_ مفیتتد ،محمتتدبن محمتتد ( 1413ق) ،اإلرشتتاد فتتی معرفتتةاهلل حجتتج العبتتاد ،تحقیتتق :مؤسستته آل
البیت

 ،قم ،کنگره شیخ مفید ،چاپ اول.

_ ________________________ (1413ق) ،األمتتالی ،تحقیتتق :حستتین استتتادولی و علتتیاکبتتر غفتتاری،
قم ،کنگره شیخ مفید ،چاپ اول.

_ مقر یتتزی ،تقیالتتدین احمتتدبن علتتی (1420ق) ،امتتتاع األستتماع ،تحقیتتق :محمتتد عبدالحمیتتد
النمیمی ،بیروت ،دارالکت

العلمیه ،چاپ اول.

_ منسوب به علی بن موسی الرضا
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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مؤسسه آل البیت

( 1406ق) ،الفقه المنسوب إلی اإلمام الرضا

 ،مشهد ،مؤسسه آل البیت

_ میت تتانجی ،علت تتی احمت تتد (1426ق) ،مکاتی ت ت
دارالحدیث ،چاپ اول.

االئمت تته

 ،تحقیق:

 ،چاپ اول.
 ،تحقیت تتق :مجتبت تتی فرجت تتی ،قت تتم،

_ نتتوری ،حستتینبن محمتتد ( 1408ق) ،مستتتدرک الوستتائل و مستتتنبط المستتائل ،قتتم ،مؤسستته آل
البیت

 ،چاپ اول.

