َ ََ ُ َ َ ا
ما رأیت ِإ ال جمیل
فاطمهسادات علوی علیآبادی
تاریخ دریافت98/01/15 :

تاریخ پذیرش98/04/01 :

چکیده

ِ
خداونم م مد زیباس م ممت و زیب م ممایی را دوس م ممت دارد «إ مَّن َّ
اه َّج ِمیم مممل ُّی ِح م م مُّمب
ِ
ْ
ال َّج َّممممال»؛ لممذا حض ممرات معصممومین در مناجممات ش ممعبانیه بممه ای ممن
َّ
م ْ
م
َّ َّ
دعای شریف ،مترنم بودهاندَّ « :و أ ْن َّت ل ْم ُّت َّمو ِل ِنی ُّتتمو ِل ِنیإ ِإال ال َّج ِمیمل ِفمی
َّح َّیا ِتی :تو در تما عمر جز نیکی و زیبایی با من رفتار نکردی».
از ایمن نقطمه نظمر ،آنهممه در عاشمورا بمر اممما حسمین

و اهمل بیممت

ایشان گذشت ،زیبا بود و همین دیدگاه بود که خاسمتگاه جملمه مانمدگار
َّ َّم
ً
حضرت زینب کبری گردیدَّ :ما َّرأ ْی ُّت ِإال َّج ِمیال .در این پژوهش که از
نوع تاریخی است در مرحله گردآوری ،به روش کتابخانهای و در مرحله
تبی ن به شیوه توصیفی _ تحلیلی ،تجلیات زیبایی در اندیشه و گفتار و
رفتار عاشورایی حضرت زینب کبری

مورد بررسی و مدااه ارار گرفته

است .یافتههای پژوهش نشان میدهد کمه زینمب

اندیشمه عرفمانی

زیبای خود را با گفتمار و رفتمار زیبمای حماسمی در همم آمیختمه و شهسموار

جادههای غربت و اسیری شد و بما عمزت و ااتمدار در رفتمار و گفتمار خمود،
پ ا خون اما حسین

و یارانش را تا ابد ،جاودانه ساخت.

کلیددووژگاا  :حضممرت زینممب کبممری
َّ َّم
ً
َّرأ ْی ُّت ِإال َّج ِمیال.
 .1استادیار جامعةالمصطفی ()f_alavi@miu.ac.ir

 ،حماسممه ،عرفممان ،اسممارتَّ ،ممما

1

مقدمه
سالهاست که آرزوی قلبی فالسفه بزرگ ،خلق اثری درباره شخصیت امام حستین

بتوده

تال عتزادار ،بتر ِگترد
است( .جعفری تبریزی )5 :1381 ،و عارفان بزرگ ،با مشتاهده کبتوتران خونینب ِ

گنبتد ملکتوتی حضتترت اباعبتداهلل الحستین

 ،بیتتتاب شتدهاند( .ستفیدآبیان )238 :1425 ،بتتا

تمتتام تتتالش و همتتت عالمتتان و عارفتتان در خلتتق آثتتار عاشتتورایی ،هنتتوز برختتی از ابعتتاد عاشتتورای

حسینی ،نادیده و ناشناخته مانده است .یکی از این ناشناختهها ،معنا و مفهوم زیبایی ،از منظر
َّ
َ
ا
بزرگ بانوی کربالست؛ « َما َرأیت ِإال َج ِمیال».
زین

کبری

 ،عظیم ترین نقش خواهری را در تاریخ بشریت ایفا نمود که برخی از آثار آن در

عصر ما مشهود است؛ چنان که آنتون بارا ،نویسنده بزرگ مسیحی ،راهسیمایی میلیتونی اربعتین را
تحقق سخنان این بزرگ بانوی کربال میداند که به برادرزاده خود ،امام سجاد
«آینده از آن ما خواهد بود».
ارزش و عظمتتت زین ت

عرضته داشتت:

بتته ختتاطر موضتتع حرکتتت عظتتیم انستتانی و استتالمی او بتتر استتاس

تکلیتف الهتتی استتت .کتتار او ،تصتمیم او ،نتتوع حرکتتت او ،بتته او ایتنطتتور عظمتتت بخشتتید .هتترکس
هم نباشد ،عظمت پیدا می کند .بخش عمده این

چنین کاری بکند ولو دختر امیرالمؤمنین
ا
عظمت از اینجاست که اوال موقعیت را شناخت؛ هم موقعیت قبل از رفتتن امتام حستین

کشتنده بعتد از شتتهادت
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کتربال ،هتم موقعیتت لحظتات بحرانتی روز عاشتورا ،هتم موقعیتت حتواد
ا
امتام را؛ و ثانیتا طبتق هتتر موقعیتت ،یتک انتختاب کتترد .ایتن انتخابهتا زینت

بته

(مقام معظم رهبری)70/8/22 ،
زینت
سیدالشهدا

را ستتاخت.

کته پتترورده خانته وحتی بتتود در معرفتت و شتتناخت مقتام امتام وامامتتت و والیتت ،بتته
اقتدا نمود که فرمود:

ْ
ّ
ُ
ُ
ّ ْ
 ...أ ُّیل ّاصن ُلس ِإ ّن اهلل ب ّز و ال ِذ ُ ُه مل ختَ اص ِعبلت ِإال ِلی ْع ِرف ُوه ف ِإذا ب ف ُوه بب ُاد ُوه ف ِاإذا
ُ ُا
ْ
ْ
ُ
ُ ُ
ْ
اهلل ِباأ ِ أنا و
اول ِ
ُببدوه ْاست ن ْوا ِب ِعبلت ِه ِا ب ْن ِببلت ِة مل ِسواه فقلل صا َال یال ابان َ ُس ِ
ّ
ْ ُ ْ ُ ّ
ُ
الن ِإماالم ُه ُم اصا ِاذی ی جِها ُامل بتا ْ ِهی ْم طلب ااا.
أ ِّمای َفاال م ْع ِرفااة ِ
اهلل قاالل مع ِرفااة أطا ِ ا ِ زما ی
(ابنبابویه)9/1 :1385 ،

عقیله بنی هاشم در شناخت ،معرفت و دفاع از مقام امامت و والیت تا آنجا پتیش رفتت کته
ََ
اهلل_ رستید و چتون خداونتد زیباستت و
«کوثر ثانی» لق گرفت و به مقامات واالی عرفانِ _ ،صبغة ِ

ٌ
زیبایی را دوست دارد _إ َّن َ
اهلل َج ِمیل ی ِح ّ ال َج َمال_ زین
ِ

کبری

نیز تمام حتواد

کتربال را از

منظر قرب ا لهی ،زیبا دید و زیبا تفستیر نمتود .ایتن مستئله ،ریشته در زیبتایی شخصتیت حضترت
زین

 ،جلوه گر شده است.

دارد که در اندیشه و گفتار و رفتار آن حضرت

ن تتوآوری ای تتن پ تتژوهش ،بررس تتی «تجلیتتتات زیب تتایی در اندیش تته و گفت تتار و رفتت تار عاشتتتورایی
کبتری

زینت

نگرفته است.

» استت کتته تتاکنون بته صتتورت علمتی  -پژوهشتی متتورد مطالعته اندیشتمندان قتترار

جستاریبرزندگانیحضر ز بکبهی
زین



ترین زنان بوده و فضلش ،پر آوازهتر از آن است که یاد گردد و روشنتر از
از با فضیلت ِ

آن است که به نوشته آید .جاللت شأن  ،منزلت واال ،قوت استدالل ،برتری عقل ،استواری قل ،
فصتاحت ز بتان و بالغتت بیتان ،از ستخنرانیهایش در کوفته و شتام _کته گتویی از ز بتان پتدرش امیتر
مؤمنان

ایراد می گردید_ دانسته میشود و نیز از احتجاجش بر یزید و ابنزیاد؛ بدان گونه که آن

دو را خاموش ساخت ،تتا آنجتا کته بته بتدگویی و ناستزا گفتن و مستخره کتردن و دشتنام دادن _کته
سالم افراد ناتوان از دلیل آوردن است_ پناه بردند و از زین

 ،شگفت نیست که این گونته ...

باشد؛ چرا کته او شتاخهای از شتاخههای درختت پتا ک سرستالتس استت .او «امالمصتائ » نامیتده
شده است و شایسته چنین نامی نیز هست .او مصیبت درگذشت جدش پیامبر خدا ،مصیبت
درگذشت متادرش زهترا

و رنتجهتای او ،محنتهتای پتدرش امیتر مؤمنتان علتی

کشتتته شتتدن او ،محنتتت و شتتهادت بتترادرش حستتن
حسین

و مصتیبت

و مص تیبت بتتزرگ کشتتته شتتدن بتترادرش

را از ابتدا تا انتها ،شاهد بود و ...از کربال به اسارت برده شد( .االمین االعاملی:1403،

)137/7
نقلهای مخت لفی درباره تولد ایشان آمده است .مانند :پتنجم جمتادیاالول ستال پتنجم ،شتعبان
سال ششم و محرم سال پنجم( .محال تی )33/3 :1364 ،تاریخ وفات ایشتان نیتز پتانزدهم رجت

بیدلی)122 :1401 ،
سال  62گفته شده است( .الع ِ
بت تتا این کت تته فرزنت تتدان حضت تترت زین ت ت
زیارتنامههایی که از امام هادی

در ست تتن و س ت تال کت تتم بت تته شت تتهادت رست تتیدند ،در

رسیده ،از آنها با عظمت یاد شده است:

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

تاریخ والدت و وفات زینت

کبتری

در منتابع معتبتر ،یافتت نشتد .در برختی منتابع متتأخر،
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ْ
ْ
ْ
ُ
اصسااال ُم باای با ْاو ن ْباان ب ْبا ِاد ِ ْ
ّ ّ
ّ
الز ِل
النِ ّ ،تی ا ِف ِاإل ی ا ِلن و منا ِ
احلنا ِ
اهلل با ِان الع ا یار اصطی ا ِلر ِیف جِ
ِ ِ
ْ
ْ
ُ
ْ ْ
ْ
ُ
ّ
ّ
اصتالیل ِلتمَالَن و اص ُقا ْ آن ،صعان ُ
اهلل ْبان ق ْطباة
اهلل قل ِهتاا ب ْباد ِ
األ ق ِان ،اصن ِ
النِ ،
ِ
لص ِح ِلت ّ ْح ِ
ِ
ُ
ّ
اصشلطد مكلن أبیا و ّ
لَن .و ّ
ّاصن ْْب ِ ّ
اصت ِلیل ِأل ِخیا ِا
اهلل ْب ِن ال ْع یر،
ِ ِ
ِ ِ
اصسال ُم بی ُم ّم ِد ْب ِن ب ْب ِد ِ
اهلل قلهت ُا بلم ْبن َْش ّ
اصت ْی ِا ّی( .ابنمشهدى)491-490 :1419 ،
ِ
و و ِاقی ِا ِببد ِن ِا ،صعن ُ ِ
ی
در ز یتتارت مخصتتوص حضتترت امتتام حستتین

در اولتتین روز متتاه رج ت

و نیمتته متتاه شتتعبان

کته در کتتتاب اقبتال ذکتتر شتده استتت نیتز بتته نتام ایتتن دو بزرگتوار در کنتتار دیگتر شتتهدای کتربال اشتتاره

شده است:

ّ ُ
اهلل ْبن ال ْع ر ْبن أ ط ِللملّ ...
ُ ّ ْ ْ
اهلل
اصسال ُم بی ب ْو ِن ْب ِان ب ْب ِاد ِ
ی
اصسالم بی ُمم ِد ب ِن بب ِد ِ ِ
ِ ِ ِ
ْب ِن ال ْع ِر ْب ِن أ ِ ط ِللمل( .ابنطاووب)344 /3 :1376 ،

درباره اخالق کریمانه حضرت زین
روزی زین ت ت

کبت تتری

آمده است:
و همست تترش ،عبت تتداهلل بت تتن جعفت تتر وارد بت تتاغی شت تتدند و

مشتتاهده نمودنتتد کتته غالمتتی در آنجتتا مشتتغول کتتار استتت .در ایتتن هنگتتام غتتالم
خواست غذا بخورد ،ناگاه سگی از دور رسید و غالم سه عدد نان خویش را یکی
پتتس از دیگتتری جل توی ستتگ انتتداخت .ایتتن بزرگتتواران ،بتتیدرنتتگ غتتالم و بتتاغ را
خریدند و نخست غالم را در راه ختدا آزاد کردنتد و ستسس بتاغ را بته او بخشتیدند.

(ابناثیر)135 /3 :1409 ،
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از سوی دیگر هنگامی کته یز یتد _خلیفته وقتت_ امتوال فراوانتی بترای ایشتان فرستتاد
همتته را بتته فقتترا و دردمنتتدان اختصتتاص دادنتتد و کوچتتکتتترین ستتهمی بتترای ختتود

برنداشتند( .طبرسی)173 /1 :1403 ،

مقام معظم رهبری زید عزه در تبیین عظمت شأن حضرت زین

زنان می گوید:

کبتری

نستبت بته ستایر

در قتترآن کتتریم« ،زن فرعتتون» نمونتته ایمتتان شتتناخته شتتده استتت؛ بتترای متترد و زن در
طول زمان تا آخر دنیا .آن وقت مقایسه کنید زن فرعون را که به موسی ایمان آورده

بتود و دلبستتته آن هتدایتی شتتده بتود کتته موستی عرضتته می کترد .وقتتتی در ز یتر فشتتار

شکنجه فرعونی قرار گرفت که با همان شکنجه هم _طبق نقل تتواریخ و روایتات_
ا ّ َّ
َ
از دنیتتا رفتتت ،شتتکنجه جستتمانی او ،او را بتته فغتتان آوردَ « :وضت َتر َب اهلل َمت َتثال ِللت ِتذی َن

َ
َ َ
َ َ
َ َ
َآمنوا ام َرأ َت ِفر َعو َن ِإذ قالت َر ِ ّب اب ِن ِلی ِعنتدَ َبی اتتا ِفتی ال َج ّن ِتة َون ِّج ِنتی ِمتن ِفر َعتو َن
َّ
َ
َ
َو َع َم ِل ت ِته َون ِّج ِنت تی ِمت ت َن الق تتو ِم الظتتتا ِل ِمی َن» از خ تتدای متع تتال درخواس تتت ک تترد ک تته:
«پروردگتارا! بترای متتن در بهشتت خانتتهای بنتا کتتن ».در واقتع ،طلت مترگ می کتترد؛
َ
میخواستتت کتته از دنیتتا بتترودَ « :ون ِّج ِن تی ِمتتن ِفر َعتتو َن َو َع َم ِلت ِته»؛ در حتتالیکتته جنتتاب
آس تتیه

_همس تتر فرع تتون_ مش تتکلش ،ش تتکنجهاش ،درد و رنج تتش ،درد و رن تتج
 ،چنتتد بتترادر ،دو فرزنتتد ،تعتتداد ز یتتادی از

جستتمانی بتتود .مثتتل حضتترت زین ت

نزدیکان و برادرزادگان را از دست نداد ه بود و در مقابل چشم ختودش بته قربانگتاه

نرفته بودند .این رنجهای روحی که برای زین
جناب آسیه

پیش آمد ،ایتنهتا بترای

کبری

_همسر فرعون_ پیش نیامده بود.

در روز عاشورا زین

کبری

اینهمه عزیزان را در مقابل چشم خود دید کته بته

قربانگتتاه رفتتتهانتتد و شتتهید شتتدهاند :حستتینبنعلی

_سیدالشتتهدا _ را دیتتد،

عبتتاس را دیتتد ،علیاکبتتر را دیتتد ،قاستتم را دیتتد ،فرزنتتدان ختتودش را دیتتد ،دیگت ِتر
برادران را دید .بعد از شهادت ،آنهمه محنتها را دید .تهاجم دشمن را ،هتتک
احتتترام را ،مستتئولیت حفتتظ کودکتتان را ،زنتتان را .عظمتتت ایتتن مصتتیبتها را مگتتر
میشتتود مقایستته کتترد بتتا مصتتائ جستتمانی؟ امتتا در مقابتتل همتته ایتتن مصتتائ ،
رب ّ
به پروردگار عالم عرض نکتردّ « :
نجنتی»؛ نگفتت« :پروردگتارا! متن را
زین
نجات بده ».در روز عاشورا عرض کرد« :پروردگارا! از ما قبول کن ».بدن پتاره پتاره

بترادرش در مقابتل دستت ،در مقابتل چشتتم؛ دل بته ستمت پروردگتار عتالم ،عتترض

می کند« :پروردگارا! این قربانی را از ما قبول کن».
َ َ
َّ َ ا
وقتی از او سؤال میشود کته« :چگونته دیتدی؟» میفرمایتد« :متا َرأیتت ِإال ج ِمتیال».
چتون بتترای اوستتت .چتتون در راه اوستتت .در راه اعتالی کلمتته اوستتت .ببینیتتد ایتتن
مقتتام ،مقتتام چنتتین صتتدری ،چنتتین دلتتدادگی نستتبت بتته حتتق و حقیقتتت ،چقتتدر

متفاوت است با آن مقامی که قترآن کتریم از جنتاب آستیه

عظمت مقام زین

را نشان میدهد)http://nahad.ir( .

نقتل می کنتد .ایتن،

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

این همه مصیبت در چشم زین

کبری

زیباستت؛ چتون از ستوی خداستت.
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نا بخاصامام 
از جملتته مقام تتات خصوصتتیه آن مکرم تته

رتبتتت او ،قر ی ت
شتت

« ،نیاب تتت خاصتته از ط تترف بتترادر» اس تتت و ای تتن

مقتتام امامتتت بتتوده استتت و بتته ایتتن مقتتام ،از طتترف بتترادر در کتتربال ،روز عاشتتورا یتتا

آن ،نایتتل ش تتده استتت( .جزای تتری )257 :1383 ،از شتتواهد نیاب تتت آن مکرمتته

مسطوره زیر است:
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 ،روای تتت

ْ
ُ ُْ ْ ُ
ّ
ْ
ّ
ْ
ُ
ی ُم ّم ُاد ْب ُان ال ْع یار ًألس ِاد ُّی قالل
ّدثنل ب ِ ّی ْب ُن أْحد ْب ِن مه ِ یلَ قالل ّادث ِن أباو ًحلسا ِ
ُ ْ
ّ ّدثنل أ ْْح ُد ْب ُن إ ْب ِاطی قلل :تخ ْت ُ بی ّ ِكیمة ب ْن ِ ُُم ّم ِد ْبن ب ِ ّ
ای ًص ّ ِ ضال أخا ِ
ِ
ِ
ِ ی
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ی و َمااال ِنی ِبلمل ِدین ا ِاة فكت ْمعااال ِم ا ْان وَ ِاء
أ ِ ًحلس ا ِان ًصع ْس ااك ِر ِ ّی ِیف س اان ِة ًِثنتا ا ِ
ْ ُ ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ً ِحلجاال ِ و سااأص ُعل با ْان ِتی ِِناال فسا ّام ْ ِیل ما ْان هااأ ّت ِبا ِاا ُّ قلص ا ْ فااال ُن ْبا ُن ًحلسا ِان
ً
ً
ُْ
ُ
ً
فس ّام ْت ُا فقتا ُ َلاال العتا ِان ً ُهلل ِفااد ِاك ُمعلینااة أ ْو خباارً فقلصا ْ خباارً با ْان أ ِ ُم ّما یاد
ُ
ُْ
ْ ُ
ُْ
ّ ُ
ْ
تمل ِب ِا ِإیل أ ِّم ِا فقت ُ َلل فأ ْین ًمل ْوص ُوت فقلصا ْ م ْس ُات اوَ فقتا ُ ف ِاإیل م ْان ه از ُع ً ِصشایعة
فقلصا ْ إیل ً ْحلا ّادة ُأ ّم أ ُُم ّمااد ف ُق ْتا ُ َلاال أ ْقتاادی ِبا ْان وصا ّی ُت ُا إیل ً ْملا ْ أة فقلص ا ْ
ِ
ِ
ی
ِ ِ
ِ
ِ ج ِ ِ ِ
ْ
ُ ْ
ْ
ُ
ًِ ْق ِ د ًاء ب ْ ُ
لحلس ْ ِ ْ
ای ْبان أ ط ِللامل إ ّن ًحلسای ْبان ب ِ ّ
ّ
ای أ ْوَص ِإیل أخ ِ ِاا
ی
ِ
ِ
ی
ی ب ِن ب ِ ِ ِ ِ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
ی ِم ْن
ْینمل ِبن ِ ب ِ ِ ّی ْب ِن أ ِ ط ِلل یمل ِیف ًصظ ِلط ِر و لن مل یه ُرج ب ْن ب ِ ِ ّی ْب ِن ًحلس ِ
ُ
ّ ُ
ُْ ْ
ِب ْت یم ُی ْنس ُمل إیل ْینمل ب ْن ِ ب ِ ّی هس ُّت ًرً بای ب ِ ّ
ُّ قلصا ْ ِإنك ْام ق ْاو ام
ی
ای ْب ِان ًحلسا ِ
ِ
ِ
ِ
ی
ْ ُْ ْ
ُ
ُْ
ُ ْ
ُ
ُ
ْ
ُ
ّ
ُ
ْ
ّ
ْ
ُ
ْ
ی یقساام ِمی اثااا و طااو ِیف
الر أ ماال و و ی اُت أن ًصت ِ
لسااع ِماان وصا ِاد ًحلس ا ِ
أصااهل أخبا ی
ْ
ًحلی ِلة؛ (ابن بابویه)501 :1395 ،
احمدبنابراهیم گوید :من به حضور حکیمه دختر محمتدبنعلی
ختتواهر ابوالحستتن عستتکر

_امتام نهتم _

_ امتتام دهتتم _ شتترفیاب گردی تدم .ستتال دو یستتت و

شصت و دو بود و در مدی نه بودم و از پشتت پترده بتا او ستخن گفتتم و از دیتن و

پرستیدم .کستتی کتته بایتد امتتام بدانتتد بتترا متن نتتام بتترد و بته متن گفتتت« :فتتالن پستتر

حسن عسکری است ».نام او را گفت .گفتم« :قربانت او را معاینه کرد یا خبر او
را شتنید ؟» گفتتت« :خبتتر او را از امتام یتازدهم

شتتنیدم و بترا متتادرش نوشتتته

بود ».گفتم« :آن مولود کجتا استت؟» گفتت« :پنهتان استت ».گفتتم« :شتیعه بته کته
مراجعه کنند؟» گفت« :به جده او مادر امام یازدهم ».گفتتم« :وصتیت ختود را بته
زنی واگذاشتته؟» گفتت« :پیترو از حستینبنعلیبنابیطال

کترده استت؛ ز یترا

حسینبنعلی

علیبنابیطال ت ت

الحسین

به حس

ظاهر وصتایا ختود را بته ختواهرش ز ینت

دختتر

ست تتسرد ،بت تترا پنهت تتان کت تتردن امامت تتت پست تترش علت تتی بت تتن

 ».سسس فرمود« :شما مردمی هستید مطلع از اخبار؛ آیا در روایات بته

شتتما نرس تیده استتت کتته نهم تین فرزنتتد حستتین
میشود؟» (ابنبابویه)178 :1377 ،

َّ
َ
َعا ِل َم ٌهغ ْی ُر ُم َعل َمه 

زنتتده استتت و می تراثش تقس تیم

َّ
َ
َ « ،عا ِل َمت ٌته غیتتر م َعل َمتته» استتت و ایتتن لق ت

از جملتته مقامتتات آن مکرمتته

از طتترف حضتترت

سجاد به آن معظمه اعطا شد در مقام تسلی آن مکرمه و اظهتار مقامتات آن محترمته کته متردم
بداننتد چتته مقتتام شتامخ ،خت ّتالق ،عتتالم بتته ّ
در صتدف عصتتمت ،کرامتتت نمتوده .در متتوقعی کتته بتته
بیانتتات شتتیرین و عبتتارات دلنشتتین ختتود ،قلتتوب اهتتل کوفتته را منقل ت
ملتفت شد که عمهاش جمیع مصائ
فرمود:

خود را به نظر آورده ،ترسید روم عمه از قال

ْ
ْ
ُ
یل ب ّم ِا ْاسك ِ ف ِ اصبل ِ ِمن املل ِ
ّ
غ ْی ُ ُم هم یا( .طبرسی)304/2 :1403 ،

از اینجا چند مطل

نمتتوده ،قط الموحتتدین
بیرون شود،

ّ
ْ
ْاب ِ ب الَ و أن ِ حباداهلل ب ِلمل اا غ ْیا ُ ُمعتم یاا ف ِهم ااا

استنباط میشود .اول آنکه :حضرت زین

دارای ایتن مرتبته بتوده

که حضرت سجاد ،این بیان را فرموده است .دوم آنکه :در ایتن بیتان حضترت خواستت شتئونات
آن مختدره
حضرت زین

را ظتتاهر ستتازد .ستتوم آنکته :حضتترت

خواستتت تالفتتی نمایتد بتته عمتته و چنانچتته

در کربال فرزند برادر را تسلی داد ،در این موقع آن حضرت تالفی نموده و عمه را

تسلی داد( .جزایری)79 :1383 ،

در مواجهه با ابنزیاد و از این که او را به تمسخر می گیرد و می گوید:
کار خداوند را نسبت به برادرت چگونه دیدی؟
در جواب فرمود:
ّ
ً
مل َأ ْی ُ ِإال ِمجیال( .ابن طاووب)160 :1348 ،

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

او معرفت و دانش زین

را در خداشناستی وی میتتوان مشتاهده کترد .آن حضترت
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و بتتا ایتتنکتته ایشتتان آن همتته ستتختی و مصتتیبت و از همتته مهمتتتر شتتهادت امتتام حستتین

اسارت را به خود دیده ،چون همه را برای رضایت خداوند میدید ،در پاسخ ابنزیاد فرمود:

و

چیزی جز زیبایی ندیدم.
یعنی کار وقتی رنگ الهی پیدا کند و به منظور رضایت خداوند انجام گیرد گرچته بته حست
ظاهر ممکن است دارای مصائ

و سختیهایی باشد ،اما جهت الهی عمتل ،ستختیهای راه را

همتتوار کتترده و تلختتی آن را بتته شتتیرینی مبتتدل میستتازد .البتتته چنتتین رویکتتردی نیازمنتتد معرفتتت و
عرف تتان ب تتاالیی اس تتت ک تته دسترس تتی ب تته آن ک تتار آس تتانی نیس تتت؛ درج تته ع تتالی آن را میت تتوان در
اهلبیت

سراغ گرفت.

مصداق زیبایی در جمله حضرت زین

 ،باور عمیتق بته حقانیتت قیتام ،شتهادت در راه

خدا و زندگانی جاودانه است کته همانتا مفهتوم عظتیم بیتداری استالمی را درختویش دارد .زیبتایی
کالم زین

 ،حقیقتی است که تنها ابعاد وجودی ایشان و بزرگی قل

بود؛ چترا کته زینت

و نگترش وی ستزاوار آن

مقتام ستیر فتی الحتق بتالحق؛ یعنتی در میتان متردم ولتی غترق در ذات حتق

بتتودن ،رضتتا بتته قضتتا _ از آمتتوزه هتتای بتترادر بزرگتتوار_ و صتتبر در راه خداونتتد و توکتتل بتتر او بتته عنتتوان
عادلترین و شاهدترین در هستی ،را دارا بود« .جز زیبایی ندیتدم» در ستخن زینت

 ،نشتان از

رفتار دینی عظیمی دارد که تنهتا در ستایه بنتدگی خداونتد و عبتد بتودن در دشتوارترین آزمونهتا بته

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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دست آمده است( .شفیعی و پایدارفرد)70- 47 :1391 ،

آنچتته بتته بهتتترین شتتکل ممکتتن ،واقعتته کتتربال و ستتخن حضتترت زینتت

را بتتازگو می کنتتد
،

پارادوکس تتی مه تتم اس تتت ک تته در دل قی تتام ام تتام حس تتین

وج تتود دارد .دیگ تتر ب تترای حس تتین

تقی ته نمی گتتذارد .تنهتتا راه ،قیتتام استتت .پتتس حستتین

«فرقتتان» میشتتود تتتا همتته بتتدعتهای

ظاهرفریبی ،فساد و درآمیختن باطل و حق در دستتگاه خالفتت بنیامیته جتایی بترای مصتالحه و

ناصتتواب از میتتان امتتت استتالمی برداشتتته شتتود .پارادوکستتی کتته در ایتتن قیتتام مطتترم میشتتود درک
زیبتتایی قیتتام در عتتین پلیتتدی حکومتتت جتتور استتت .در قتترآن نشتتانههای زیبتتایی بتترای رستتتگاری

انسانها و همچنین اضداد زیبایی بیان شده است و حسین

در جامعهای که اضداد زیبایی

حاکم شده بود دست به قیام زد تا اصل زیبایی را در حقیقت ،تفکیک و آشتکار ستازد .انتختاب
ایشان زیباست؛ چون آ گاهانه است و میداند که شهید خواهد شد .اما حکمت آن بتود کته قیتام

کنتتد .مهمتتترین جلوههتتای زیبتتایی در قتترآن ک تته حستتین

در برابتتر اضتتداد آن _کتته همتته آنه تتا

شاخصههای حکومت بنیامیه است_ قیام کرد از این قرار بودند :تجلی توحید (وحدت) در برابر
تفرقه ،نفاق و شرک .تعتادل در برابتر ناهمتاهنگی .شتکر در برابتر کفتران نعمتت .ذکتر و تفکتر در برابتر

غفلتتت .هتتدایت در برابتتر گمراهتتی .عبودیتتت در برابتتر ختتودبینی .امنیتتت در برابتتر تتترس و نتتا امنتتی.

اصالم در برابر فساد .عدالت در برابر ظلم و بی عدالتی .میانهروی در برابر اسراف و تبذیر .تقوا در
برابر گناه و زشتی .سادگی در برابر ریا و تفاخر .احسان در برابر شرارت و پلیدی( .همو)

رو اروییحضر ز ب

بااب ز ا 

سیدبنطاووس(م 664 .ق) صتحنه حضتور استرای کتربال در کتاخ ابنز یتاد را چنتین بته تصتویر
می کشد:

ُ ُّ إ ّن ً ْبان ز یالت التاس یف ْاصق ْلاار ل ّتناالس و أذن إ ْذنا ًال ب ّلما ًال و الایء با ْأ ْ ُ ْ
ی
ِ ِ
ِ ِ ِ ی
س ًحلسا ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ُ
ْ
الء ً ْ ُحلس ا ْی و صا ْابی ُلن ُا إص ْی اا فجتس ا ْ ْینا ُامل ب ْن ا ُ
ف ُو ِضااع ب ا ْی ید ْی ا ِا و أت ِخ ا ِنسا ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُمتن ِ ّك ًة فسأل ب ِْنل ف ِقیا ْین ُامل ب ْنا ُ ب ِ ّ
ای فأقبا ِإص ْهیال فقالل احل ْم ُاد ِلِل
ب ِ ی ّی
ِ
ی
ُ
ْ ُ ْ
ّاصذی فضه ُك ْم و أ ْ اذ أ ّْ ُادوثت ُك ْم فقلصا ْ إ ّمال ی ْ تض ُاح ْاص ُ
الال ُ و
ِ
ِ
ِ
لساَ و یك ِاذ اص ِ
ِ
ْ ُ ّ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
اهلل ِبأ ِخی ِك و أط ِ بی ِ ِك فقلص مال َأیا ِإال
طو غی ُ نل فقلل ًِبن ِز ی یلت یف َأی ِ صنع ِ
اهلل بت ْهی ُم ْاصق ْت فبر ُ وا «إ ىیل م ىضلال ِعه ْم» و سی ْجم ُع ُ
ِمجی ًال  -1ط ُؤال ِء ق ْو ام تمل ُ
اهلل ب ْینك
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ْ ُ ُّ ُ
ُ ُْ ْ ْ ُ ُ ْ ْ
ُُ
ون اص ت ُج ی ْوم ِئ یذ طبت ْتك أ ّمك یل ًِ ْبن م ْ اللنة .
لج و تلصم فلنظ ِملن یك
و بیِنم فته
ّ ْ ا ْ ْ ُ ُْ ُ
ّ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ف ِضمل ًِ ْب ُن ِز ی یلت و أنا ط ّم ِهبال فقالل صاا ب ْم ُار و ب ُان ّر یا یث ِإَال اما أة و املا أة ال هؤخاذ

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

َ
َّ
ا
 .1عبارت « َما َرأیت ِإال َج ِمیال» پیش از «لهوف» مرحوم سیدبنطاووس(م 664 .ق) در هیچ کدام از منابع معتبر
و مستند تاریخی ،نیامده است :ثم قدم بهم علی عبید اهلل بن ز یاد .فقال عبید اهلل :من هتذه؟ فقتالوا :ز ینت
َ
َ
بنت علی بتن أبتی طالت فقتال :فکیتف رأیتت اهلل صتنع بأهتل بیتتك .قالتت :ک ِتت َ َعلتی ِهم القتتل فبترزوا ِإلتی
َ
اج ِع ِهم .و ستیجمع اهلل بیننتتا و بینتك و بیتنهم .قتتال :الحمتدهلل التتذی قتتتلکم و أ کتذب حتتدیثکم :قالتتت:
مضت ِ
الحمتتد هلل التتذی أ کرمنتتا بمحمتتد و طهرنتتا تطهی ترا (ابنستتعد / )481 /1 :1414 ،فلمتتا دختتل بتترأس حس تین و
صبیانه و أخواته و نسائه علی عبید اهلل بن ز یاد لبست ز ین ابنه فاطمه ارذل ثیابها ،و تنکرت ،و حفتت بهتا
اماؤها ،فلما دخلت جلست ،فقال عبید اهلل بن ز یاد :من هذه الجالسته؟ فلتم تکلمته ،فقتال ذلتك ثال ثتا ،کتل
ذلك ال تکلمه ،فقال بعب امائها :هذه ز ین ابنه فاطمه ،قال :فقال لها عبید اهلل :الحمد هلل الذ فضحکم
و قتلکم و اکذب أحدوثتکم! فقالت :الحمد هلل الذ أ کرمنا بمحمد  و طهرنا تطهیرا ،ال کما تقول أنت ،انما
یفتضح الفاسق ،و یکذب الفاجر ،قال :فکیف رایت صنع اهلل باهل بیتك! قالت :کت علیهم القتل ،فبرزوا
الی مضاجعهم ،و سیجمع اهلل بینك و بینهم ،فتحاجون الیه ،و تخاصمون عنتده( . ... ،طبتری/5 :1387 ،
)457
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ْ
ُ ْ
ُْ ْ
ِب ْ
ی و اص ُعل ِلة
ىش یء ِم ْن م ْن ِط ِقهل فقلل َلل ًِ ْب ُن ِز ی یلت صق ْد ش
اهلل قت ِ ِم ْن ط ِ
لغی ِ ِك ًحلس ِ
ْ
ْ
ْ
امل ت ِة ِم ْن أ ْط ِ ب ْی ِ ِك فقلص ْ صع ْم ِر ی صق ْد قتت ْه ِی و قط ْع ف ْ ِبی و ْاالتََ أ ْص ِای
ا
ْ
ْ
اوك
ف ِإ ْن لن طذا ش لك فق ِد اشت ْی فقلل ًِ ْب ُن ِز ی یلت ط ِذ ِه س ّجلبة و صع ْم ِار ی صقاد الن أ ُب ِ
ً ّ ً
لبل فقلص ْ یل ًِ ْبن ز ی یلت مل ِل ْتم ْ أ ِة و ّ
اصسجلبة؛ (ابنطاووب ،بیتا)160 :
لبرً سج
ش ِ
ِ
سسس ابنز یاد در کاخ اختصاصی خود نشست و بار عام داد و ستر حستین
آوردند و در برابرش گذاشتند و زنان و کودکان حسین
ز ین

دختتر علتی

را بته مجلستش آوردنتد.

بته طتور ناشتناس گوشتها بنشستت .ابتن ز یتاد پرستید:

«این زن کیست؟» گفته شد« :ز ین
ز ین

را

دختر علی

است ».ابن ز یاد رو بته

نموده و گفت « :سساس خداوند را که شما را رسوا کرد و دروغ شما را
فرمتود« :فقتط فاستق رستوا میشتود و بتدکتار دروغ

در گفتارتان نمایاند!» ز ینت

می گو ید و او دیگر است نه ما!» ابن ز یاد گفت« :دید خدا با برادر و خاندانت
چ تته ک تترد؟» فرم تتود« :ب تته ج تتز زیب تتایی ندیت تدم .این تتان اف تتراد بودن تتد ک تته خداون تتد
سرنوشتشان را شهادت تعیین کرده بود ،لذا آنان نیز به خوابگاهها ابد ختود
رفتنتتد و بتته همتین زود خداونتتد ،میتان تتتو و آنتتان جمتتع کنتتد تتتا تتتو را بتته محاکمتته
کشتتند! بنگتتر تتتا در آن محاکمتته ،پی تروز

کتته را خواهتتد بتتود؟ متتادرت بتته عزای تت

بنشیند ،ا پسر مرجانه!»
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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آفرینش از نظر قرآن کریم ،هم بتا جمتال نفستی و هتم بتا زیبتایی نستبی آمیختته استت؛ ختواه در
نفسی هر موجود
قلمرو موجودهای مادی یا در منطقه موجودهای مجرد و معنوی .استنباط جمال
ِ

در حد ذات خویش ،خواه ماده و خواه مجرد ،از انضمام این دو آیته بته دستت میآیتد .1 :آیته اهلل
ّ َ
َ
خا ِلق ک ِل شی ( ...زمر ،)62 :که هر چیزی غیر خدا را ،ختواه مجترد یتا متادی و ختواه از ذوات یتا
َ
َّ
َ ََ
َّ َ
اوصاف ،مخلوق خدا میداند  .2آیه ال ِذی أح َس َن کل شی خلقه( ...سجده ،)7 :که داللت
دارد هر چیزی را خداوند آفرید ،جمیل و زیبا خلق کرد و هیچ گونته نقتص و عیت

نفستی در متتن

هستی یافت نمیشود؛ چه در نشئه ماده و چه در منطقه مجرد .هم در قلمرو ذات اشیا و هم در

نشئه اوصاف آنها.

نسبی موجودات ،نسبت به یکدیگر نیز از بررسی این آیتات بته دستت میآیتد:
استظهار جمال
ِ

َّ َ َ َ َ َ َ
ا َ
َ
ض ِز ی َنة ل َها (کهف)18 ،8 ،7 :؛ یعنی آنچته در روی زمتین استت از
 .1آیه ِإنا جعلنا ما علی األر ِ
ّ
مناظر طبیعی ،زینت زمین قرار دادیم و کره ارض را به آن آراستیم .2 .آیته إ َّنتا َز َّی َّنتا َّ
الس َتما َ التدن َیا
ِ
َ
ِب ِز ی َنة الک َو ِاک ِ (صتافات)6 :؛ یعنتی متا فضتای بتاال را بتا ستتارههتای روشتن زینتت دادیتم .از ایتن
َ َ
آیات ،زینت و جمال نسبی موجودات مادی نسبت به یکدیگر معلوم میشود .3 .آیه َ ...ول ِک ّتن
َ َ
َ َ َّ َ َ
َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ
ان أول ِئتتك هتتم
توبکم َوک َّتتر َه ِإل تیکم الکفت َتر َوالفستتوق َوال ِعص تی
اهلل حب ت ِإل تیکم ِاإلیمتتان و ز ینتته ِف تی قلت ِ
َّالراشد َ
ون (حجرات)7 :؛ یعنی خداوند ایمان را محبوب دلها قرار داده و آن را زیور جان آدمیان
ِ
ساخته است و چتون روم انستانی ،مجترد استت و نته متادی؛ و ایمتان نیتز امتری معنتوی استت و نته
مادی؛ ایمان مایه جمال و زیبایی جان انسانی شده است( .جوادی آملی)31 -30 :1386 ،
َّ
َ
ا
ا
جمله « َما َرأیت ِإال َج ِمیال» که از حضرت زین نقل شده است دو جهتت دارد اوال :حتاکی از
عظمتتت روم و قتتوت و قتتدرت ایمتتان و اختتالص و تستتلیم آن حضتترت در برابتتر آزمتتایش و امتحتتان
عظیم الهی است ،که با این جمله رضایت خود را که به محضر پروردگار اعتالم متیدارد و ختود را
بته آختر ین قلته کمتال کته مقتام رضتا استت میرستاند و مشتمول آیته « َر ِضت َی اهلل َعتنهم َو َرضتوا َعنته»

ا
می گتردد .ثانیتا :حضترت ز ینت

رستالت عظیمتی بته عهتده دارد و آن ،تبیتین نهضتت عاشتورا

استتت و کوچتتکتتتر ین اظهتتار ضتتعف و نارضتتایتی متتیتوانستتت ،بتتزرگتتتر ین تردی تد را ایجتتاد کنتتد و
َّ
َ
ا
دشمن را پیرو ز جلوه دهد؛ در حالی که این جمله « َما َرأیت ِإال َج ِمیال» گرچته کوتتاه بتود امتا مفهتوم
عمیق آن درس توحید ،نبوت ،معاد و عدالت و امامت را چنان به جهانیان ابالغ نمود که یکباره
تزلتتزل غی تر قابتتل پیشبینتتی بتته پیکتتره حکومتتت طتتاغوت وارد شتتد و متتردم بتته حقانی تت حضتترت

سیدالشهدا پی بردنتد .بلنتدای معرفتت و عرفتان و تستلیم و تعبتد در برابتر پروردگتار در همتان یتک

جمله متبلور شد و تا به امروز نیز متجلی است و به راستی که بهتر ین التیامبخش و مسکنالفؤاد

برای دلهای مضطرب است)http://golab.ansarian.ir/farsi/85284.html( .

اما با همته درد و غمتی کته دارد ایتن هزینتههتا را پذیرفتهاستت .گتو ایتنکته عقتل پیشتینی حضترت

زین

نتایج پسینی واقعه کربال را میبیند .فردی که امروز واقعه کربال را تحلیل میکند ،برایش

مسجل است که این واقعه با تمام غمی که دارد چگونه سب

شد .این جمله حضرت زین

کمال و هدایت کثیری از انسانها

از یک جنبه به روم صحنه واقعه کربال بر می گردد که در واقع،

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

روم واقعتته کتتربال ،تقابتتل «طاعتتت جبهتته حستتینی» در برابتتر «عصتتیان جبهتته یز یتتدی» استتت.
ا
میداند که ایتن غلبته ،تتاوان دارد؛
طبیعتا غلبه طاعت ،جمیل است و البته حضرت زین
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تثبیت روم طاعت الهی است و نکته دومی که به ذهن میآید اینکه :متؤمن وقتتی ستعه وجتودی
پیدا میکند ،اتفاقاتی از ایتن دستت _ هرچنتد کته بته ظتاهر بتزرگ و اعظتم مصتائ
تاریخ باشد _ نمی تواند آن عظمت وجودی مؤمن را ملته

و مضطرب کند.

بشتری در طتول

از این رو ،اگر واقعه کربال را پدیدارشناختانه تحلیتل متیکنتیم ،واقعته ستنگین و عظتیم استت و
آدمهای مظلوم و پا ک به فجیعترین شکل ممکن شهید میشوند؛ ولی یک وقت استت کته واقعته
کربال را در نسبت سعه وجودی حضرت زین

تحلیل می کنیم ،که در آن واقعه عاشورا چیزی

را ملتهتت

کن تتد .منظتتور از الته تتاب ایتتن اس تتت کتته حض تترت

نیستتت ک تته عقیلتته بنیهاش تتم
زین

ا
خلتوص آرمتان او
را از هدفشان منحرف کند .طبعا سختی خود را دارد ولی این در برابر
ِ

به اندازهای نیست که او را منحرف کند .چنان که امام سجاد
ّ
ّ ْ
ًن اصق ْت صنل بلت اه و رامتنل اصشهلت ُه؛

فرمود:

همانا کشته شدن ،عادت ما و شهادت ،کرامت ماست.

بنابراین ،سعه وجودی زین

وسیعتر از آن استت و او بته گونتهای دیگتر بته مستایل و وقتایع

دیدن این شهدا؛ یعنی رسیدن به مقام حکمت و
نگاه می کند .از منظر فکری حضرت زین
ا
رسیدن به قرب الهی و قرار گرفتن در جتوار رضتوان الهتی .ایتن مفتاهیم و ایتن اتفاقتات ،اصتال قتادر
نیست که عقیله بنیهاشم
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398

106

حضت تترت زین ت ت

را بر هم بریزد ،لتذا بته آن وقتایع می گو یتد «جمیتل»؛ کتربال در چشتم

تتر فرصتست تتاز بت تترای تقت تترب اجتمت تتاعی آن کت تتاروان کربالیت تتی است تتت.
بست ت ِ

()https://fa.shafaqna.com/news/459127

تجلیزیبایی رگفتارحضر ز ب



مراجعه به آیات و روایات ،چهارگونه زیبایی را در معرض پژوهشگر قرار میدهد:
َّ َ
َ
َ
اهلل ال ِتی أخ َر َ ِل ِع َب ِاد ِه (اعراف)32:
زیبایی ظاهری :قل َمن َح ّر َم ِز ی َنة ِ
َّ
َ
َ
َ
ّ
زیبایی آزمایشی :ال َمال َوال َبن َ
الصتا ِل َحات خیت ٌر ِعنتد َر ّ ِبتك
تون ِز ی َنتة ال َح َیت ِاة التدن َیا َوال َب ِاق َیتات
َ َ ا
َ
ث َو اابا َوخی ٌر أ َمال (کهف)46 :
َ
َ َ َ َ َ َ َ ا َ َّ َ ّ
ََ
اهلل ی ِضل َمن َی َشا َو َیه ِتدی َمتن َی َشتا
زیبایی کیفری :أف َمن ز ّ ِی َن له سو عم ِل ِه فرآه حسنا ف ِإن
اهلل َعلی ٌم ب َما َیص َنع َ
َف َال َتذ َه َنفس َك َع َلیهم َح َس َرات إ َّن َ
ون (فاطر)8 :
ِ
ِ ِ
ِ

َ َ َّ َ َ َ َ
َ َ َ
َ
َ َ
َ
زیبایی معنویَ :ع ِن ا ّلط َب ِر ِ ّی ِب ِإس َناد له َیرفعه ِإلی َع ّم ِار ب ِن َی ِاسر َ(رح َمة ا ِهلل َعلی ِه) أنه قال :قتال
َ
َ
َ َ
َّ َ
َ
َ
َ َ َ
َّ َ َ َ
َرسول ا ِهلل َصلی اهلل َعلی ِه َو آ ِل ِه ِل َع ِل ّی َعلی ِه ا َّلسالمَ :یا َع ِل ّی ِإ ّن ا َهلل َع ّز َو َجل قد َز ّی َنك ِب ِز ی َنتة لتم یت َز ّ ِین
َ َ
َ
َ
َ َ َ
َ ا َ
َ َ َ َ َ
َ ّ
أ َحدا ِم َن ال ِع َب ِادِ ،ب ِز ی َنة أ َح َّ ِإلی ِه ِمن َها َو ِه َی ِز ی َنة األب َر ِار ِعند ا ِهلل ،ا ّلزهد ِفی الدن َیا ،ف َج َعلتك ال تتز َرأ
َ َ
َ ا
َ َ َ
َ َ َ َ َ
َ َ ّ
َ ا َ َ
َ ّ
تاکی ِن ف َج َعلتك ترضتی ِب ِهتمس
ِم َن الدن َیا سشیئاس َو ال تز َرأ ِمنك الدن َیا سشیئاَ ،و َوهت َ لتك حت ّ ال َم َس ِ
َ َ َ َ َ َّ
َ
ٌ
َّ َ
َ
َ
َ
َ َ ا َ َ َ َ
تك إ َمامت اتاَ .فطت َ
توبی ِل َمتتن أ َح َّبتتك َو َصتتدق ِفی تك َو َو ی تل ِل َمتتن أبغضتتك َو کتتذ َب
أتباعتتا سو یرضتتونس ِبت ِ
َّ َ
ََ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ َ َ
َ َ
َ َ َََ
َعلیك ،فأ ّما َمن أ َح َّبك َو َصدق ِفیك فأول ِئك ِجی َرانك ِفی َد ِارَ َو ش َترکاؤَ ِفتی َج ّن ِتتكَ ،و أ ّمتا َمتن
َ َ َ َّ
َ َ َ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ َ ٌ
َ
أبغضك َو کذ َب َعلیك سف َح ّقس َعلی ا ِهلل أن ی ِوقفه َمو ِقف الکذ ِابی َن( .ابنحیون)151 /1 ،1409 ،
بر اریکه خالفت نشست ،صعصعهبنستوهان ختدمت حترت رستید و

وقتی امیرالمؤمنین

نگاهی به چهره مبارک امام

انداخت و صدا زد:

ْ
ُْ ْ
ْ ْ
احلالفااة و ماال زان ْتااك و َف ْععاال و ماال َفع ْتااك و ِا ای
اهلل یال ِأمیا
املااؤ ِم ِنی! صقااد ّینا ِ
و ِ
ْ
ُ
ْ
ِإص ْی أّوج ِمنك ِإص ْهیل( .یعقوبی)179 /2 :1415 ،

ایتتنگون تته زیب تتایی بتتود ک تته زینت ت
گلسایگانی)73- 71 :1394 ،
زین

در ش

بارها پیامبر

ف تترازی عجیت ت
پیامبر

کبتتری

در س تتخنان خ تتود بتته آن اش تتاره نم تتود( .اش تتراقی

عاشورا چون یقین نمود که فتردا همتان روز موعتودی استت کته

 ،امیر مؤمنان

 ،امتام حستن

و ام ستلمه از آن خبتر دادهانتد،

داد ح تتزن و م تتاتم! ام تتروز (روز عاش تتورا) ج تتدم
ب تتر ز ب تتان آورد :ای ِ

 ،مادرم زهرا

 ،پدرم علی

و بترادرم حستن

از دنیتا رفتت ( 1.در

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

ّ
ّ
ّ
 .1فحدثنی عبد اهلل بن ز یدان البجلی ،قال :حدثنا محمد بن ز ید التمیمی ،قال :حتدثنا نصتر بتن متزاحم ،عتن
أبی مخنف عن الحر بن کع  ،عن علی بن الحسین قال :إنی و اهلل لجالس مع أبی فی تلك اللیلة ،و أنا
علیل ،و هو یعالج سهاما له ،و بین یدیه جون مولی أبی ذر الغفار ی ،إذ ارتجز الحسین « :یتا دهتر أف لتك متن
ختلتیل /کم لك فی اإلشراق و األصیل /متن صتاحت و متاجتد قتیل /و التتدهتر لتا یتقتنتع بتالتبتدیتل /و األمر ف ی
ذاَ إلی الجلیل /و کتل حتی ستالتك التستبتیل».
قال :و أما أنا فسمعته و رددت عبرتی .و أما عمتی فسمعته دون النسا فلزمتها الرقة و الجزع،فشقت ثوبها ،و
لطمتت وجههتتا ،و خرجتت حاستترة تنتادی :و اثکتتاله! وا حزنتتاه! لیتت المتتوت أعتدمنی الحیتاة ،یتا حستیناه یتا
ستیداه ،یتا بقیتة أهتتل بیتتاه ،استتتقلت و یئستت متتن الحیتاة؛ الیتوم متات جتتدی رستول اهلل  ،و أمتی فاطمتتة
الزهرا  ،و أبی علی ،و أخی الحسن ،یا بقیة الماضین ،و ثمال الباقین .فقال لهتا الحستین :یتا أختتی «لتو تترَ
القطا لنام» (.ابو الفر اصفهانی)114-113 :1419 ،
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حالیکه آن بزرگواران در روز عاشورا به شهادت نرسیدند).

در روز عاشتتورا چتتون چشتتمان مطهتتر حضتترت زین ت

ندا سر داد:

! یا رسول اهلل

یا محمد

بتته بتتدنهای پتتاره پتتاره شتتهدا افتتتاد

! درود مال ئک آسمان بر تو باد! این کشته فتاده به
داد
توست .ای ِ

ریگ های داغ بیابان ،با بدنی پاره پاره و غرق به خون ،حسین

از دنیتتا رفتتت ( ١.در حالی کتته

حتتزن و متتاتم! امتتروز (روزعاشتتورا) جتتدم پیتتامبر
پیامبر روز  28صفر از دنیا رفت).
برخی راویان شیعه پس از جمالت باال ،این گونه از زبان زین
این حسین

کبری

تصریح کردهاند:

سر از قفا بر یده ،عمامه و ردا به غارت برده _که پدرم فدای او باد_
2

در روز دوشنبه ،خیمه گاهش به غتارت بترده شتد( .در حتالیکته روز عاشتورا ،روز
جمعه بود).
این در حالی است که هیچیک از بزرگان شیعه و سنی نگفتهاند عاشورا دوشتنبه بتوده ،بلکته
تصریح نمودهاند عاشورا مصادف با روز جمعه بوده است:
احلاعااا و االن ذصااك اصی اوم یاوم بلشااوراء ( . ...طبممری،
و قااد هت ناال أیضاال انااا االن یاوم ج

)422 /5 :1387
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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زینت

کبتتری

بتتین دوشتتنبه ستتقیفه و جمعتته ختتونین کتتربال ،ارتبتتاط برقتترار نمتتود تتتا همگتتان

بداننتتد کتته حستتین
ستتقیفه استتت .حستتین

کشتتته روز جمعتته در کتتربال نیستتت؛ بلکتته حستتین

کشتتته روز دوشتتنبه

کشتتته پیمانشتتکنی غتتدیر استتت و ا گتتر آن دوشتتنبه شتتوم نبتتود ،جمعتته

ختونین کتتربال هتتم در کتتار نبتتود( .عصتتیری )1393:43 ،ایتن گفتتتار حضتترت زینت

 ،نمایتتانگتتر

َ
َ ٌ
َ .1ف َن َد َبت َع َلیه َز ی َن ب َصوت مشج َو َقل َمقروم َیتا م َح َّم َتداه َص َّتلی َع َلیت َك َملیتك َّ
الس َتما ِ َهتذا ح َستی ٌن م َر ّمتل
ِ
ِ َ ِ
ََ
ّ
األع َضا َو َب َنات َك َس َبا َیا إ َلی اهلل المش َت َکی َو إ َلی َعل ّی المر َت َضی َو إ َلی َفاط َم َة َّالزه َرا َو إ َلی َحم َزةَ
الد َما ِ َمق ّطع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِب ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َ
َ َ َ َ ّ
َ
َ
َ ّ ّ َ
تات َج ِتدی
الص َبا ق ِتیتل أوال ِد األد ِع َیتا ِ َوا حزنتاه َوا کر َبتاه الیتوم م
الش َهدا ِ َهذا ح َسی ٌن ِبال َع َرا ِ تس ِفی َعلی ِه
س ِی ِد
َرسول اهلل( ...ابننما)77 :1406،

 . 2یتا محمتتداه بناتتتك ستتبایا و ذر یتتتك مقتلتتة تستتفی علتیهم ر یتح الصتتبا و هتتذا حستین مجتتزوز التترأس متتن القفتتا
مسلوب العمامة و الردا بأبی من عسکره فی یوم اإلثنین نهبا(...مجلسی)59 /45 :1403 ،

اسالم والیی و عرفان عملی آن بزرگ بتانوی کتربال استت کته در طتول اعصتار و دوران ،توستط ستایر
زنتتان والیتتتمتتدار ،ادامتته یافتتته استتت؛ چنتتانکتته در روز شتتهادت و تشتتییع پیکتتر مطهتتر امتتام دهتتم
شیعیان

 ،کنیزی مویه کنان پشت جنازه آن امام همام

ناله سر میداد و چنین می گفت:

خدایا! ما از روزهای دوشنبه ،چهها که نکشیدیم؛ چه دوشنبه قدیم ،چه دوشنبه
جدید( .مسعودی)84 /4 :1409 ،



تجلیزیبایی ررفتارحضر ز ب

از زیب تتاترین رفتاره تتای عاش تتورایی حض تترت زینت ت
حمایت از امام سجاد

بود .چه در ش

در دف تتاع از مق تتام والی تتت ،مراقب تتت و

و روز عاشورا که آن حضرت به سختی بیمار بود ،چه

در روزهای پس از رویداد عاشورا و در حال اسارت( .مفیتد )93/2 :1372 ،پتس از احتجتا امتام

سجاد

با عبیداهللبنزیاد در داراالماره کوفه ،وی دستور کشتن امام

هنگام حضرت زین

را صادر نمود .در ایتن

فرمود:

ای پسر زیاد! ریختن خونهای ما کافی است.
سسس دست در گردن فرزند برادر انداخت و فرمود:
به خدا سوگند ،از او جدا نمیشوم .اگر او را می کشی مرا هتم بکتش( .مفیمد:1372 ،

)117 /2

ابنزیاد نیز از کشتن امام سجاد

منصرف شد.

از دیگتتر عمل کردهتتای عاشتتورایی حضتترت زین ت

 ،صتتیانت از حماستته حستتینی ،تبیتتین

ابعاد و زوایای آن و بیان ماهیت حکومت اموی بود .ایشتان بتا استتفاده از ستخنرانیهای آتشتین و
جلوهدادن آن می کوشیدند ،بترای متردم آن روزگتار و آینتدگان تبیتین نمتود و پترده از چهتره امو یتان و
متظاهران به اسالم برداشت( .الهیزاده)29 :1396 ،
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ژلف.سخنرژنیهایآتشین 

هنگام ورود کاروان اسیران کربال به کوفه پس از رویداد عاشورا ،حضرت زینت

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

نیتتز گر یتته های حکیمانتته ختتود ،حقتتایقی از ایتتن رو یتتداد عظتتیم را کتته امو یتتان در کتمتتان یتتا وارونتته

در حضتور

مردم کوفه ،سخنرانی بینظیری کرد؛ چنانکته گتویی از ز بتان امیرالمتؤمنین علیبنابیطالت

سخن می گوید .عقیله بنیهاشم بر مردم نهی

زد« :خاموش باشید!»

با این نهی  ،نه تنهتا آن جماعتت انبتوه ستاکت شتدند ،بلکته زنتگ شتتران نیتز از صتدا افتتاد.

(طبرسی)304/2 :1403 ،

و این که گویی علی

خزیمه االسدی با ستایش از سخن گفتن حضرت زین
می گوید ،سخنان وی را خطاب به مردم کوفه آورده است.
زین

ستخن

ابتدا مردم را ساکت کرد ،آنگاه پس از ستایش خدا و فرستادن درود بر
و خانتتدان طتتاهر او ،متتردم کوفتته را بتته خیانتتت و غتتدر و نقتتب عهتتد و

رستتول

پیمانشکنی متهم کرده و به خاطر این که حرمت پسر پیامبر را شکستهاند آنان را
و ستتخط الهتتی وعتتده داد و بتته آنتتان هشتتدار داد بتته جهتتت آن کتته کبتتد

بتته غض ت

را پتتاره کردنتتد و ختتون (پستتر) رستتولاهلل

پیتتامبر

را ریختنتتد و حرمتتت او را

شکستند اگر از آسمان خون ببارد ،نباید در شگفت شوند .در پایان هم فرمود که:
َّ َ َ َ
اد (فجر( .)14:ابناعثم)122-121 /5 :1411 ،
ِإن َر ّبك ل ِبال ِمر َص ِ
کبتری

حضرت زین

ستخنرانی دیگتر ختود را در شتام و در کتاخ یز یتد ،بیتان فرمتود .حمتد

پروردگار و درود بر پیامبر اسالم

 ،اشاره به سنت الهی در مهلت دادن به کافران ،زشتی رفتتار

یزید ،نفرین بر یزیدیان ،اشاره به عاقبت ستمکاران ،شکایت به خداوند و جاودانگی اهل بیت ،از
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محورهای اصلی این سخنرانی است .در آن مجلس ،هنگامی که چشتم زینت
خونین برادرش امام حسین
ای حسین
زهرا

کبتری

بته ستر

افتاد ،با صدای محزونی فریاد زد:
! ای محبوب رستول ختدا

! ای پستر مکته و منتا! ای پستر فاطمته

 ،بانوی همه زنان جهان! ای پسر دختر مصطفی

!

همت تته کست تتانی کت تته در مجلت تتس یز یت تتد بودنت تتد گریست تتتند و در آنحت تتال ،یز یت تتد ست تتاکت بت تتود.

(مجلسی)134 /45 :1403،

ب.اریههایحکیمانه 

زینت

کبتری

بتتا وجتود استتتقامت و صتبر بتتر مصتائ

کتربال ،گر یتتههتا و نالتتهها نیتز داشتتت و

عالوه بر سخنرانیهای کوبنده ،با گریههای جانسوز خویش نیز از نهضت حسینی پاسداری کرد
و پیتتام عاشتتورا را بتترای همیشتته تتتاریخ ،زنتتده نگتته داشتتت .بتتانویی کتته در شتتهادت دو جتتوان ختتود

سکوت اختیار کترد ،در شتهادت علتی اکبتر بته شتدت گریستت و بتا کلمتات «یتا حبیبتاه ،یتا ثمتره
فؤاداه ،یا نور عیناه» در غم او سوگواری کرد تا گواهان عینی و مخاطبان آینده را به مقام علی اکبر

آ گاه کند.

عصر عاشتورا ،پتس از غتارت و بته آتتش کشتیده شتدن خیتام ،بتانوان حترم و دختتران پیتامبر بته
شتهادتگاه سیدالشتتهدا
زین

روی آور دنتد و از کنتتار پیکتر بتته ختون خفتتته حستین

با دیدن آن منظره جانسوز با صدای اندوهگ ین و قل
ای جد بزرگتوار

گتتذر کردنتتد.

داغدار فریاد برآورد:

! صتلوات فرمتانروای آستمان بتر تتو بتاد! ایتن حستین

توستت

آغشتتته بتته ختتونهتتا! اعضتتایش قطعتته قطعتته شتتده استتت .ستترش از قفتتا جتتدا شتتده
است .عمامه و ردایش به غارت رفته است .پدرم به فدای آن کستی کته لشتکرش
بته تتارا رفتت! پتدرم بته فتدای آن شخصتی کته ریستمان خیمتهاش پتاره پتاره شتد!
پدرم به فدای آن شخص غائبی که امید بازگشت او در کار نیست و آن مجروحی
که زخمهایش مداوا نمیشود!
و با این کلمات ،دشمن و دوست را گریان کرد( .البالذری)206 /3 :1417،
گریهها و نالههای زین

در کربال و پس از آن در طول سفر به کوفه و شام ،یادآو ر گریههای

مادرش در سوگ رسول خدا و در راستتای اهتداف عتالی و رستالت بتزرگ او؛ یعنتی «ابتالغ و انتشتار

پیام عاشورا» بوده است( .الهیزاده)40- 39 :1396 ،

دکتر آنتون بارا ،نویسنده مسیحی مؤمن و در عین حال عالقمند به امام حسین و زینت
در توصیف عملکرد زیبای عقیله بنیهاشم ،چنین مینویسد :زین

،

عمل کردن به خواست

زین

س تتب

با برادرش ،مقدمه ای بود برای عملی شتدن پتروژه استارت ،تتا بتا رو یتدادهای قبتل از آن،

مصتتتونیت عقی تتده و ش تتریعت اس تتالمی از انح تتراف و تض تتمینی ب تترای ب تتازگردان آن ب تته راه

معین فرمود .از اینجهت ،شهادت و استارت بته نظتر
مستقیمی باشد که جدش رسول اکرم
ا
 ،دو رکن اساسی حرکت شجاعانه برادرش حسین محسوب میشد و واقعا شایسته
زین
و زیبا بود .حسین

از شهادت خود و یاران و بستگانش آ گاهی داشت .زین

نیز از فرجام

کار خویش و آزار و و ستمهایی که ب عد از روز عاشورا بر اهتل بیتت امتام وارد میشتد بتاخبر بتود .بته

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

و مشتتیت پروردگتتار ستتبحان را زیبتتایی و جمتتال می دیتتد ،خواستتت و مشتتیتی کتته بتترادرش قبتتل از
َ َ َ َ َ
َ
نهضت جاویدان عاشورا با بیان جمله « ِإ ّن ا َهلل قد شا َ أن َی َراه ّن َس َبا َیا» از آن خبر داد .پتس خترو
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همین دلیل مواجهه با آن همه بال و محنت ،روحیهاش را دگرگون نمیساخت .آموزههای تربیتی و
راه و رس تتم دودم تتان ابوطالت ت

را از ی تتاد نمیب تترد و در گفتو گوه تتا ،واکنشه تتا و س تتخنرانیهایش،

خشونت و تندی مشاهده نمیشتد .بلکته همتواره در اختالق و متنش بزرگوارانته ،الگتو و نمونتهای از
خاندان رسالت بود .ابنزیاد فکر می کرد که زین

پس از دیدن آن همه مصیبت ،به طعنهها

و شتماتتهای او پاستتخ می گو یتتد .بته همتتین جهتتت ،بنتتا بته عتتادت و روش زمتتامداران خودکامتته و
سرکش که در مقابله با مخالفان سیاسی خود ،به اعمال خشونت و تهدید کردن آنها میپردازند،
کبتتری

زین ت

را متتورد پرختتاش و تهدیتتد قتترار داد .ولتتی چنتتین برختتوردی بتتا عقیلتته بنیهاشتتم،

ثمربخش نبود( .بارا)169- 168 :1393 ،

نتیجهگیهی 

در آنچتته گذشتتت تجلیتتات زیبتتایی در اندیشتته و گفتتتار و رفتتتار عاشتتورایی حضتترت زین ت
کبری

مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و این نتیجه حاصتل شتد کته حضترت زینت

فاطمه زهرا

که در مکت

دختتر

نبوی و حیدری و فاطمی پرورش یافته بود ابعاد عرفانی وجود مبارک

ختتویش را در واقعتته کتتربال ،چنتتان زیبتتا متجلتتی و ظتتاهر نمتتوده کتته تمتتام عرفتتا و حکمتتای عتتالم،

حیتترتزده و مبهتتوت از ایتتن جلتتوه گری ،ز بتتان بتته تحستتین ایشتتان گشتتودهاند .عقیلتته بنیهاشتتم در
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عاشورا ،تعداد ز یتادی از محتارم و خانتدان ختود را از دستت داد و در ایتام استارت ،بستیار خستته و
َ
مجروم گردید .اما در مقابل دشمن ،احساس ضعف نکرد؛ بلکه نگرش زیبای عرفتانی َ(متا َرأیتت
َّ
ا
ِإال َج ِمیال) و عملکر د زیبای حماسی او در عاشورا و دوران اسارت ،دوست و دشمن را به تعظیم
واداشت.
بتته نظتتر میرستتد اولتتین عامتتل مانتتدگاری نتتام و یتتاد زین ت

در تتتاریخ بشتتریت ،شتتناخت و

معرفت عمیتق او بته ختدا بتود (عرفتان زینبتی) و بته فرمتوده امتام حستین

 ،معرفتت ختدا ،همتان

شناخت و معرفت اهل هر زمان از امامشان است که اطاعت از او بتر آنهتا واجت
عامل ماندگاری نام و یاد زین

کبری

استت .دومتین

در تاریخ بشریت ،تقدیم تمام توشه متادی و معنتوی در

راه دفاع از مقام امامت بود (حماسه زینبی) و این آمیختگی عرفان و حماسه ،باعث شتد دختت

والیت ،به عنوان بزرگ سکاندار کشتی والیتت بتر در یتای خروشتان عشتق ،حکمفرمتایی کنتد و در

ایام اسارت ،با عزت و اقتدار در رفتار و گفتار خود ،پیام خون امام حسین

جاودانه سازد.

و یارانش را تا ابتد،

م ابع 
_ االمین االعاملی ،السید محسن ( ،)1403اعیان الشیعه ،7 ،به کوشش :السید حسن االمین،
بیروت ،دارالتعارف.

_ ابناثیر ،عزالدینعلی ( ،)1309اسدالغابه فی معرفه الصحابه ،بیجا ،دارالفکر ،چاپ دوم.

_ ابناعثم ،احمد ( ،)1411الفتوم ،تحقیق :علی شیری ،5 ،بیروت :داراالضوا  ،طبعة االولی.

_ ابنبابو یتته ،محمتتدبنعلی ( ،)1377ترجمتته کتتتاب کمتتال التتدین و تمتتام النعمتته ،2 ،ترجمتته:
محمد باقر کمرهای ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،ص.178

_ ابنبابو ی تته ،محم تتدبنعلی ( ،)1395کم تتال ال تتدین و تم تتام النعم تته ،2 ،تص تتحیح و تعلی تتق:
علیاکبر غفاری ،تهران ،دارالکت

االسالمیه ،ص.501

_ ابنبابویه ،محمدبنعلی ( ،)1385علل الشرایع ،1 ،مقدمه :بحرالعلوم ،قم ،مکتبه الداوری.

_ ابنحیون ،نعمانبنمحمد ( ،)1409شرم األخبار فی فضتائل األئمتة األطهتار

 ،1 ،محقتق:

حسینی جاللی ،قم ،مؤسسهالنشراالسالمی.

_ ابنسعد ،محمدبنسعد ( ،)1414الطبقات الکبری ،جلد ،1طائف ،مکتبة الصدیق.
_ ابنطاووس ،علیبنموسی
_ ابنطاووس ،علیبنموسی

قم ،دفترتبلیغات اسالمی.

(بیتا) ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،تهران ،جهان.

( ،)1376اإلقبال باألعمال الحستنة فیمتا یعمتل مترة فتی الستنة،

_ ابنمشهد  ،محمدبنجعفر ( ،)1419المزار الکبیر ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
_ ابننما ،جعفر بن محمد ( ،)1406مثیر االحزان ،قم ،مدرسه االمام المهدی

.

_ ابتتوالفر اصتتفهانی ،علتتی بتتن حستتین ( ،)1419مقاتتتل الطتتالبیین ،بیتتروت ،مؤسستتة األعلمتتی
للمطبوعات.

قرآن و سیره.

_ بتتارا ،آنتتتون ( ،)1393زین ت
تبلیغات اسالمی.

فر یتتاد فرمنتتد ،ترجمتته :غتتالمحستتین انصتتاری ،تهتتران ،ستتازمان

_ البالذری ،احمدبنیحیی( ،)1417انساباالشراف ،3 ،بیروت ،دارالفکر.

َ َ ُ َ
ا
ما َرأ
یت ِإال َجمیل

َ
َّ
_ اشراقی گلسایگانی ،حمیدرضا ( ،)1394نسخه جامع خوشبختی :شرحی بر حدیث َما َرأیت ِإال
ا
َج ِمیال ،تهران ،شینه.
_ الهتتیزاده ،محمدحستتین ( ،)1396تتتدبر در ستتیره حستتینیان ،مشتتهد :موسستته فرهنگتتی تتتدبر در
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َ
ا
َّ
_ پایگتتاه بینالمللتتی همکاریهتتای خبتتری شتتیعه ،خبتتر :فلستتفه «َمتتا َرأیتتت ِإال َج ِمتتیال» در کتتالم
حضرت زین

 ،زمان انتشار ،96/7/11 :کد خبر ،459127 :تاریخ مشاهده(.96/10/26 :

)https://fa.shafaqna.com/news/459127

َ
َّ
ا
_ پایگتتاه اطالعرستتانی دفتتتر استتتاد حستتین انصتتاریان ،عنتتوان خبتتر :معنتتای َمتتا َرأیتتت ِإال َج ِمتتیال
چیست؟ تاریخ خبر)http://golab.ansarian.ir/farsi/85284.html( .95/8/13 :
(خصائص زینبیه) ،تحقیق :ناصتر

_ جزایری ،نورالدین ( ،)1383ویژگیهای حضرت زین

باقری بیدهندی ،قم ،مسجد مقدس جمکران ،چاپ چهارم.

فرهنگ پیشروِ انستانیت ،تهتران،
شهید
،
ِ
ِ

_ جعفری تبریزی ،محمدتقی ( ،)1381امام حسین

مؤسسه تدوین و نشر آثار عالمه جعفری ،چاپ چهارم.

_ جوادی آملی ،عبداهلل ( ،)1386زن در آینه جالل و جمال ،قم ،اسرا  ،چاپ پانزدهم.
_ سفیدآبیان ،حمید ( ،)1425اللهای از ملکوت ،1 ،بیجا :مؤلف ،چاپ نهم.

_ شفیعی ،فاطمه و پایدارفرد ،آرزو ( ،)1391تحلیل زیباییشناختی بر سخن حضرت زینت

ما رأیت إال جمیال ،مشکوة ،شماره  ،116ص.70- 47
ّ
َ
تل اللجتتا  ،تصتتحیح :محمدباقرموستتوی
_ طبرستتی ،احمتتدبنعلی ( ،)1403اإلح ِتجتتا علتتی أهت ِ
خرسان 1 ،و  ،2مشهد ،نشر المرتضی ،چاپ دوم.

_ طبری ،محمد بن جریر(  ،)1387تاریخ الطبری ،5 ،بیروت ،دارالترا  ،ط الثانیه.
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_ عصیری ،مجتبی( ،)1393شبهات عزاداری( ،)1قم ،طوبای محبت.

_ مجلستتی ،محمتتدباقر ( ،)1403بحتتار األنتتوار الجامعتتة لتتدرر أخبتتار األئمتتة األطهتتار
بیروت ،دار إحیا الترا

العربی.

_ محال تی ،ذبیحاهلل ( ،)1364ریاحین الشریعه ،تهران ،دارالکت

،45 ،

االسالمیه.

_ مزینانی ،محمدصادق ( ،)1390نقش زنان در حماسه عاشورا ،قم ،بوستان کتاب.

و معادن الجوهر ،قم ،دارالهجره ،چاپ دوم.

_ مسعودی ،علی بن الحسین( ،)1409مرو الذه
ََ
َ
_ مفید ،محمدبن محمد ( ،)1372اإلرشاد فی َمعرفة ح َجج اهلل علی ال ِعباد ،2 ،قم ،دارالمفید.
ِ

_ نهتاد نماینتتدگی مقتتام معظتتم رهبتتری دانشتتگاه آزاد استتالمی واحتتد شتتهر ری ،خبتتر :بیانتتات مقتتام
معظت ت ت تتم رهب ت ت ت تتری در دیت ت ت تتدار فرمان ت ت ت تتده و پرس ت ت ت تتنل نیت ت ت تتروی ه ت ت ت تتوائی ارت ت ت ت تتش 88/11/19؛

()http://nahad.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=36&pageid=3661&newsview= 398571

_ یعقوبی ،احمدبن واضح ( ،)1415تاریخ یعقوبی ،2 ،بیروت ،دار صادر.

