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چکیده

حضرت زینب در وااعه بزرگ کربال ،با کمال صبر و استقامت به تبلیغ
و نشممر معممارف اسممالمی و آرمانهممای الهممی پرداخممت .ا گممر اسممتقامت ایممن
بم ممانوی بم ممزرگ نبم ممود ،حادثم ممه کم ممربال اثم ممر کم ممافی را نداشم ممت و دشم مممنان

نمی گذاشتند پ ا کربال به نسلهای آینده منتقل شود .نوشتار پ ش رو

بمما روش توصممیفی _ تحلیلممی و شممیوه کتابخانممهای بممه تبیم ن شممیوههممای
تبلیغی حضرت زینب بزرگ مبلمغ ایما عاشمورا میپمردازد .یافتمههمای
پ ممژوهش ح مماکی از آن اس ممت ک ممه یک ممی از فض ممایل و خص ممایص حض ممرت

زینب مقا علمی اوست .ایشان زنی دانشمند ،سخنور ،فصیح و بلیغ

بود و با سخنانش ،نهضت عاشورا را به بهترین و نیکوترین وجه ممکن

بممه پایممان رسمماند .همممانممین خطبممههممای آ گاهانممه و حکیمانممه او کممه بمما
استناد به آیات امرآن کمریم بموده اسمت ،زمینمه سمقوت حکوممت امموی را

فممراهم و آخممرین ضممربه را بممر پ کممر حکومممت آنممان وارد کممرد .بعممد از وااعممه

عاشورا ،حضرت زینب به وظیفه خودکه تبلیغ اهداف ایا حسمینی و

ماهیمت ای ما ابمما عبممداه الحس مین بممود ،عمممل نممموده بممود و بمما بی مان

خطبم ممههای شم ممیوا بم مما مضم ممامین و محتم مموای ارزشم مممند ،رسم ممالت امم مما
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حسممین را ب ممه اتم مما رسمماند .بم میش ممو توفیمما آن بزرگ مموار در حرک ممت
سیاسی ،فرهنگی ابمال پ ما مظلومیمت حسمین را میبایمد بما سماختار
فکمری ،علممی و نظمری عمیما ایشممان کمه در غالممب خطبمههممای آتشمین
متجلی گردید و همانمین بهره گیمری مناسمب وی از شمیوههمای تبلیغمی

در رساندن پ ا وااعه عاشورا مرتبط دانست.

کلیووژگاا  :حضرت زینب ،کربال ،شیوههای تبلیغی ،ایا عاشورا.

مقدمه
بیشک یکی از مهمتر ین و یژگیهای اثربخشی هر پیام و در نتیجه اقناع مخاطبان آن ،وجتود
منبتتع موثتتق و معتبتتری بتترای بازتتتاب و بتتازگو یی هتتر رو یتداد و واقعتته اجتمتتاعی ،فرهنگتتی و تتتار یخی

است .به گونهای که ضامن صح ت و درستی هر خبری در گرو وجود منبعی صادق و آ گاه است.
بیان واقعه جانگداز عاشورا و شرم مصائ

و صحنههای جانسوز آن ،مطابق با واقعیات تار یخی

رو یداد ،به گونهای که حق مطلت ادا گتردد و رستالت ابتالغ پیتام احیتاگر دیتن کته تنهتا بتا ر یختتن
ّ
خون امام راستین و برحقی چون حسین کامل می گردید ،بتدون وجتود مبلغتی عتالم ،شتجاع،
متوکتتل وصتتبور ممکتتن نبتتود .حضتترت ز ین ت  بتتا آن روم بتتزرگ و قدستتی از ایفتتای رستتالت ابتتالغ
حقانیت حسین و افشای ماهیت پلید خاندان امو یان ،با تحمل بالها و مصتائ

جتانفرستا،

به بهتر ین صورت قابل تصور بر آمد و بیشک بدون بر خورداری از و یژگیهای شخصیتی متعالی
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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و فضتائل علمتی و اخالقتی برجستتته ،چنتین متوفقیتی در ابتالغ پیتام حستین
اگرچه گوهر وجود بیمثال آن حضرت
مصائ

امکانپتذیر نبتتود.

 ،بنا به تعبیر استاد مطهری ،بعد از واقعه کربال و تحمل

جانفرسا ،عظمتت و شتکوه بیشتتری هتم یافتت؛ امتا الزمته ایفتای رستالت ستنگین ابتالغ

پیام مظلومیت حسین

و افشتای شتجاعانه و اثتر بختش ماهیتت حاکمتان بنتیامیته ،متضتمن

برخورداری از خصائصی است.

چنانچتتته عاشت تتورا را پدیت تتدهای بت تتدانیم کت تته بتتته وجودآورنت تتده آن حست تتینبت تتن علت تتی باشت تتد،

پرورشدهنده این پدیده زین

دختر علی خواهد بود .وظیفه مهم او پس از عصر عاشورا،

پاسداری از نهضت خونین امام حسین و رساندن پیام «هیهات منا الذلته» او بترای جهانیتان

است .او راه سخت و دشواری را در پیش داشته است.

خطبههای آتشین و بلندپایه حضترت زینت  همته نقشتههتای شتوم یز یتدیان را بتر آب کترد و

همچون رعد و برق ،روشن گر و کوبنده بود که تمامی بافتههای سی و چند ساله بنیامیه را از بین
برد و شورشی بنیادین علیه بنیامیه برنامهریزی کرد و کاخ امویان را برای همیشه لرزانتد و واژ گتون

کرد .بیگمان اگر تحمتل مصتائ
ز ین ت

دشتوار واقعته کتربال و شتهادت جتانگتداز حستین و فرزنتدانش بتر

ممکتتن گردی تد ،تتتا آنجتتا ک ته تجربتته آن همتته بتتال و مص تیبت غمنتتا ک ،از او شخص تیتی

شتتجاع ،راستتخ ،صتتبور ستتاخت و لتتذا ایفتتای ابتتالغ پی تام مظلومی تت حس تین
ممکن در سایه وجودی تحقق پیتدا کترد ،کته بارهتا در کتوران حتواد

در بهتتتر ین شتتکل

از امتحانتات الهتی ستربلند

برخاسته بود.
بنابراین بررسی و شناخت سیاستها شیوههای تبلیغی حضرت زین

به عنوان فرضیه

پژوهش پتیش رو استت .در ادامته ایتن مقالته ،برختی از مهمتتر ین آن و یژگیهتا را در راستتای تبیتین
ّ
که به درک شخصیت مبلغ آن پیام خونین ،سودمند واقع گردد
ابعاد وجودی حضرت زین
بر شمرده میشود.

تبلیغحضر ز ب

جا گاه



.1درژجتماع 
آ گاهسازی مسلمانان در مورد انحرافهای آنتان متیپرداختت .وی ایتن رو یتارویی استتالم اصتتیل و
استتتالم دروغتتتین را ،مواجهتتته است تتالم و کت تتفر مت تتیدانست و ح ت تتقایق تتتتاریخی بستتتیاری را آش ت تتکار

متیساخت .آن حضرت
حضرت زین

از کودکی ،در رخدادهای ستیاسی و حواد

بزرگی حضور داشت.

بایتد در همته عرصتههتای جهتاد و مبتارزه ،حضتور فعتال داشتته باشتد .هتم

سیاستتی کتتاروان باشتتد .و هتتم بیتتان کننتتده احکتتام شتترع ،هتتم بیتتدار کننتتده دلهتتا و پاستتخ گوی

یاوهستترایی دشتتمن .ب تتدین ترتیتت  ،ایشتتان در بحرانیت تترین لحظتتات زنتتدگی خ تتود ،درحتتتالیک تته

ستختیها از هتر طرف او را فراگرفته بود ،توانست به خوبی بتته وظتتیفه الهتتی ختتویش عتتمل نتتماید.

(مدنی ،1401 ،ص)23

.2درنهضتعاشورژ 
امام حسین

برای بیداری مسلمانان ،فقط به شمشیر و قیام در میدان نبرد بستنده ننمتود.
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خطیت  ،هتتم محتافظ حضتترت ستجاد

و استترای دیگتتر و هتم هتتدایتگتر و ترستتیمگتر ختتط مشتتی

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

حضترت

بتتا احاطته کامتل بتر روش هتای ستتیاسی ،فتترهنگی و تبلیغتی امو یتان بته بیتتداری و

75

بلکتته از ابزارهتتای نتترم و تأثیرگتتذار دیگتتری چتتون افکتتار عمتتومی و هتتدایت آنهتتا بتته س تتوی مقصتتد و
مطلتوب قیتام بهتره جستت .آن حضترت در هتر فرصتتت و بستتری کته بترای کتار فرهنگتی و تبلیغتتی

فراهم بود ،به قدرت بیان متوسل میشد و به تشریح علل ایجادی و غایی قیام میپرداختت؛ ز یترا
قتیام حتسینی زمانی میتوانست به هدف برسد که مردمان را همدل و همراه سازد و این مهتم ،جتز
با بیداری و روشنگری جامعه امکان پذیر نبود .پس از واقعه دردنا ک کربال نیز باید شخصتی ادامته
این مسئولیت ستنگین را بته عهده می گرفت تا به مردمان بیدار شده از شمشیر کربالییان بفهماند
که اکنون زمانه قیتام بترای عتدالت استت .جتز حضترت زینت

کستی نمتیتوانستت پرچتتم ایتتن

رسالت را بر دوش بگیرد( .بنت الشاطی :1378 ،ص)176

.بهرهبردژریبهینهژزژبزژرهایتبلیغ 

3
با توجه به اینکته تبلیتغ ،شتیوههای گونتاگونی دارد؛ ابزارهتای گونتاگونی را نیتز میطلبتد کته هتر
کدام در جایگاه خویش اهمیت دارد .بانوی قهرمان کربال برای زنده نگه داشتتن قتیام خونین کربال
و بیدارستتازی متتتسلمانان  ،از اب تتزارهای گونتتاگونی ماننتتد رفتارهتتای عالمانتته ،بتتهکتتارگیری اصتتتول
روانشناستتی ،دع تا و عبتتادت ،گر یتته و فغتتان و بر پتتایی مجلتتس ستتوگواری بهتتره میجستتت .ولتتی
مهمترین ابزاری که توانست نقش تأثیرگذاری در ماندگاری این نهضت ،جاودانی و روشنگری آن
داشتته باشتتد ،ختتطبههای روشتتنگتر آن حضتترت
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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بته و یتتژه در کوفته و شتتام بتود( .نقتتدی:1362 ،

ص)156
 -1-3خطبههای حضرت زینب
حضترت زینت

دو خطبته اصتتلی؛ یکتتی در کوفته و دیگتتری در شتتام (مجلتس یز یتتد) ،ایتتراد

نمود که هر دو اهمیت به سزایی دارد .این دو خطبه هم از حتیث متضمون و محتتوا و هتتم شترایط
مکانی و موقعیت ایراد آن متفاوتند .مورخان ،تاریخدانان و بالغیونی کته در خطبته حضترت

،

تأمل و تدبر کردهاند ،به ویژگیها و صتفاتی اشاره داشتهاند که باید در تمام تبلیغگران باشد .راوی
این خطبه ،بشیر بتن ختزیم در بتاره صالبت و قوت بیان آن بانو

می گوید:

به خدا ستوگند! هترگز من زن باحیا و محجوبی را سخنگوتر از زین

ندیدم.

نکتتته ظر یتتف و مهمتتی کتته بتترای آ گاهیبخشتتی مستتلمانان در خطبتتهها و ستتخنان حضتترت
زین

به چشم متیخورد ،آن است که ترتی

ویژهای را در بیان مطال

رعایت میکند؛ یعنی

محتوا و مضمون سخنان ختود را با بیان شیوا و رستا ،ابتتدا به کتاب خدا ،سسس احادیث جدش
پیتامبر
زین

ر و یتتدادهای تتتاریخی مستتند می کنتتد .حضتترت

و پتتس از آن بته پتتدرش امتام علتی

به سنتهای حتمی و قطعتی خداونتد در آفترینش اشتاره می کنتد و در بتاب نبترد حتق و

باطتتل بتته ب تتیان قتتانون «پیتتروزی نهتتایی حتتق بتتر باطتتل» میپتتردازد کتته چگونتته بتتا همتته دسیستتههتتا و
نیرنگها ،حقیقت پیروز و ماندگار خواهد شد( .ادیت
 -2-3خطبه حضرت زینب

کربال ئی :1384 ،ص)72

در کوفه

پس از آنکه ابن سعد ،اهلبیت امام حسین

را بته استارت از کتتربال بتته کوفته و ستسس شتام

حرکت داد ،فرجام این برخورد با توجه به ظاهر حادثه ،باید نابودی خاندان پیامبر و پیتروزی پایدار

حکومت امویان میبود؛ ولتی حضور فعتال اهلبیتت در کوفته و شتام ،بته و یتژه خطبتههای پرشتتور و
بتیدارکننده حضرت زین

نتیجته را بته گونتهای دیگتر رقتم زد کته در پایتان ،یز یتد سرشکستته و

شرمنده و پشیمان ،مجبور شد آنها را به مدینه بازگرداند.
خطبههای حضرت زین

متناس

با شرایط زمتان و مکتان بیتان می گردیتد تتتا کتتسانی را

که گرفتار تبلیغات امویان شده بودند ،بیدار کند .حضرت زین

بودند و سرنوشت قیام و آ گاهیبخشی مردم به دست آنها بود .اسیران ،در حالی

وارد کوفه شدند کته نتیروهای امتنیتی عبیداهلل بتن ز یتاد ستواره و پیتتاده ،راههتای ورودی و خروجتی

شهر و کوچههای آن را تحت مراقبت قرار داده بودنتد تتا هرگونته حرکتت مشتکوکی را مهتار کننتد .از
سوی دیگر ،جارچیان و جاسوسان حکومتت ،ورود استیران را بتته شتتهر اعتتالم کترده و متردم را بترای
تماشا دعوت نموده بودند.

عتبیداهلل از ستوی یزید ،دستور داشت که اهل بیت را در شهر بگرداند تا قدرت حکومت ختود
بتتود .هنگتتامی کتته ستتر مطهتتر ام تتام حستتین

را بتته نیزههتتا زدنتتد و همتتراه استتیران در شتتهر کوفتته

گرداندند ،فضای وحشت ایجاد شد .شهر در قبضه متأموران قترار گترفت و نفسها در سینه حبس
گردیده بود .چنین فضای تاریکی ،فریادگر قهرمان و شتجاعی متیخواست تا مردم را آ گاه ساخته و
آنان را علیه یزیدیان برانگیزاند .راوی نقل می کند:
حضترت زینت

بتر متتردم نتتهی

زد« :ختتاموش باشتتید!» بتتا ایتن نهیت  ،زنتتگ

مبلغ بزرگ قیام عاشورا

را به آنان بنماید .تبلیغات بنیامیه ،اسیران را ختارجی (بته متعنی خار شده از دین) معرفی کرده

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

امام حسین

و کاروان او ،سازمان تبلیغی
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اشتران نیز از صدا افتاد .آنگتاه او شتتروع بتته ایتتراد خطبته نمتود( .فهممی عبمدالوهاب،

 :1985ص)43

 -3-3خطبه حضرت زینب
یزید از قتل امام حسین

در کاخ یزید
و پیتروزی ختود سرمستت بتود .مجلستی بتیستابقه ترتیت

داد کته

اشتتراف وستتران لشتتکری در آن شتترکت نمتتوده بودنتتد .و بتتر بتتاالی تختتت زرنتتگار خ تتود نشستتته بتتود و
قدرت خویش را میدید .دستور داد سر مطهر امتام حستین

را در برابتر او حاضتر ستازند و زنتان و

فرزندان آن حضرت را وارد مجلس کنند .در این هنگام یزید ،اشعار کفرآمیزی میخواند و در بتاره
پیروزیهای ختود یتاوه متیگفتت و آیتات قترآن را بته نفتع ختود تأو یتل متیکترد .پتس از ایتن ستخنان،
ناگهان حضرت ز ین

از گوشه مجلس بر پای ایستاد و بر مجلس چیره شد .آن حضترت

با منطق کوبنده خویش آن فرومایه را رسوا ساخت و حتقایقی را کته دهها ستال بر مردم شام مخفی
شده بود ،نمایان کرد .حضرت در این خطبه ،برخالف خطبه کوفه کته متخاط

آن ،متردم بودند،

به یزید حمله متی کند و تتصویری از نتبرد حق و باطل و رو یتارویی خانتدان نبتوت بتا خانتدان امتوی
نشان میدهد .متهمترین پیامدهای خطابه حضرت زین

در این خطبه ،خوارنتمودن دشتمن

و حفظ کرامت اهلبیت ،افشای ماهیت بنیامیه ،بیان مظلومیت امام حسین

و یتاران ،کتنار

زدن نتقاب ستتم ،نتفی نیستی پس از شهادت ،جاودانگی نتتیجههای متبارزه بوده است( .الستیدة
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ز یتن

المثل االعلی للفضیلة و العفاف ،بی تا :ص)253

ژبزژرورسانهژبالغپیام 
انتخاب ابزار مناس

در فرآیند یک اقدام تبلیغی به منظور انتشار پیام میبایست متناس

با

خصوصیات مخاطبان و نحوه پراکندگی آنان باشد .مبلغ میباید از مناس تر ین ابزار انتشار پیام
در پیشتبرد اهتتداف ختتو یش بهره گیتری کنتتد .همتتانگونته کتته امتتام حستین

بتترای تبلیتغ فرهنتتگ

عاشتورا ،مراستم حتج و شتهر مکته را انتختاب نمتود ودر اجتماعتات مهتم حاجیتان ،ستخنرانیهای

روشن گرانه و هدایتبخشی را سازماندهی کرد.
حضترت ز ینت

و همراهتان مصتی

دیتدهاش از زن و کتودک نیتز بتا غافلته «کتاروان استترای

کتتربال» ،گزارش گتتران و پی تامآوران راستتتین واقعتته عاشتتورا و اندیشتتههای بلنتتد ام تام حس تین

بتته

نسلهای بعد شمرده شدند .کاروان اسرا به مثابه رسانهای سیار و ختونبتار ،پیتام مظلومیتت اهتل

ب یت

در گوش ناظران سر

را منزل به منزل و در هر کوی و برزن با غر یو محزون و غمنا ک ز ین

میداد؛ شیوهای که بیشک پیش از آن و حتی پس از آن دوره غمبار درا بالغ پیامی به مخاطبتان
این گونه تجربه نگردیده بود( .الهی ،بوته کار :1375 ،ص)251



هاوشیوههایتبلیغیحضر ز ب

سیاس 

.1اریهوفغا وبرپاییمجالسعزژدژریوشواوژری 
پس از این که امام

به سرعت به طرف

و اصحاب باوفایش به شهادت رسیدند زین

میدان حرکت کرد و وقتی که بدن خونین و پارهپاره برادر را دید شیونکنان گفت:
وا اخله! وا سیداه! وا اط

هله!

سسس گفت:
صیس ا اصسااالء اطاق ا باای االر
اصفهانی :1403 ،ص)641

احلااالل هد ااد
وصی ا ج

باای اصسااه ؛ (مجلسممی

ای کاش آسمان بر زمین ویران میشد و ای کاش کتوههتا از هتم متیپاشتیدند و بته

زمانیکه به پیشنهاد شمر لعین کاروان اسیران را از کنار بتدنهتای قطعتهقطعته شتده شتهیدان
پیکر شهدا و بدن پارهپاره شده برادرش را دید ،خم شد و بدن پارهپتاره

عبور میدادند و زین

برادر را در آغوش گرفت و دهانش را روی حلقوم بریده برادر نهاد و می بوسید و می گفت:

یل اخی! صو خیرت بی اصرّی واملقلم بند الخ رت املقلم بند وصو ان اصسالع هل
برادرم! اگر مرا بین ستکونت در کنتار تتو _کتربال_ و بتین رفتتن بته ستوی مدینته مخیتر

مینمودند ،سکونت در نزد تو را برمیگزیدم ،گرچه درندگان بیابان گوشت بدنم را
بخورند.

در برخی از مقاتل آمده است در این هنگام رو به مدینه کرده و میگوید:
وا ُماداه! صی بتی

وهنله

مال كة اصسالء ،طذا ّسای مرما هلصادملء مقطاع االبضالء

سالیل( .نجفی :1403 ،ص)56

مبلغ بزرگ قیام عاشورا

من حلای؛

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

بیانانها میریختند.
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فر یتاد ای محمتد

تتو استت کتته در

! و آلته درود فرشتتتگان آستمان بتر تتتو بتاد ایتن حستتین

خون غوطه ور ا ست ،اعضایش قطع شده و دختران تو به عنوان اسیر عبور داده می شوند.
راوی میگوید:
فلهك واهلل

بدو وصدیَ؛ (مجلسی اصفهانی :1403 ،ص)25

سوگند به خدا هر دوست و دشمن از گریه و گفتار زین

گریه کرد.

محتشم کاشانی در دوازدهبند معروف خود در اینباره چنین سروده است:

نا گ ت تتاه چش ت تتم دخت ت تتر زه ت تترا در آن می ت تتدان

ب ت ت تتر پیک ت ت تتر ش ت ت تتریف ام ت ت تتام زم ت ت تتان فت ت ت تتاد

بیاختی ت ت تتار نع ت ت تتره «ه ت ت تتذا حس ت ت تتین» از او

س تتر زد چن تتان ک تته آت تتش ازو در جه تتان فت تتاد

پ تتس ب تتا ز ب تتان پ تتر گل تته آن بض تتعة الرستتتول

رو در مدین ت تته ک ت تترد ک ت تته ی ت تتا ایه ت تتا الرس ت تتول

این کشته فتاده بته هتامون حستین توستت

وینصتید دستتو پازده درختون حستین توستت

ایتتن نختتل تتتر کتتز آتتتش جتتان ستتوز تشتتنگی

دود از زمتتین رستتانده بتته گتتردون حستتین توستتت

این ماهی فتاده به دریای خون که هستت

زخم از ستاره بر تنش افتزون حستین توستت

فتترات

کتز ختون او زمتین شتتده جیحتون حستین توستتت

ایتتن شتتاه کتتم ستساه کتته بتتا خیتتل اشتتک و آه

خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توستت

طستان کته چنتین مانتده بتر زمتین

شتتاه شتتهید ناشتتده متتدفون حستتین توستتت

ایتتن خشتتک ل ت
این قال
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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فتتتاده دور از ل ت

آنچه از اینگونه اقدامات آن حضرت

به دست میآید ایتن استت کته او متیخواهتد بتا ایتن

نالتههتای جتتانستوز ولتی آ گاهانتته و بیتدار کننتده ،درسهتتای آموزنتده بته لشتتکریان فرومایته دشتتمن
دهد .او باید به آنان بفهماند کته چته جنایتتهتایی کتردهانتد و بایتد بته آن لشتکر جنایتتکتار کوفته
بفهمانتتد کتته جنگشتتان ،جنتتگ بتتا قتترآن ،آورنتتده قتترآن و ایمتتان آورنتتدگان بتته قتترآن بتتوده استتت .او
میخواهد با این نالههتای جتانستوز عواطتف و احساستات متردم را تحر یتک نمایتد و آنتان ختود بته
خود علیه استبداد و یزیدیان قیام و شورش کنند و میبینیم که چنین کرد.

مدتی که در شام اقامت داشتت در محلتهای بته نتام «دارالحجتارة» مراستم عتزاداری بر پتا کترد و
آنچنان عزاداری و نوحهسترایی و گر یته و زاری می کترد کته مردمتی کته در آنجتا شترکت متیکردنتد
تصمیم گرفتند به خانه یزید هجوم برند و او را به قتل برسانند( .مغنیه ،بیتا :ص)279

و باز آن بانوی ستتمدیده را متیبینتیم کته پتس تحمتل آن همته مصتیبتهتا و رنتجهتا بته مدینته

بازگشته و در شهر پیامبر و در خانه خود به سوگواری بر امام

و دیگر یاران او میپتردازد .در ایتن

مراسم عزاداری ،هر روز گروه گروه از زنان مدینه به خدمت آن حضرت

آمده ،ضمن تسلیت به

ایشتتان ،بتته ندبتته و گر یتته متتیپردازنتتد تتتا آنجتتا کتته بتته تتتدریج زنتتان قبایتتل و عشتتایر ،تصتتمیم بتته

خونخواهی شهدای کربال میگیرند و قیام میکنند( .بنت الشاطی :1364 ،ص)180

.2خطابهوسخنرژنی 
هنگامیکه کاروان اسیران ،در آن جو پر از ظلم و خفقان به کوفه رسید؛ زنان ،مردان و کودکان
کوفتته همتته بتته معتتابر آمتتده تتتا مغلتتوبین و استترا را تماشتتا کننتتد .برختتی ناراحتتت و برختتی بهتتتزده و
گروهی از شدت تأثر اشک میریختند.
حضرت زین

موقعیت را تشخیص داد و نگاهی بته متردم کترد و بتا اشتاره خواستت همته

سکوت کنند و با انتخاب بهترین فرصت ها و زیباترین کلمات و جمالت و با شجاعتی بینظیر
و علیوار بر مسند خطابه ایستاد.
فرازهایی از خطبههای آن مظلومه

را در این قسمت نقل نموده و به تحلیل برخی از نکات

آن میپردازیم:
احل ا واص اادر ا هاكااون؟ فااال رقاالت اصدمعااة و ال طاادات اصرنااة ،امناال مااِتكم اِ ا اص ا

نقض ا غزااال ماان هعااد قااوة انكلثاال هتخااذون ایاالنكم تخااال بیاانكم ،اال و ط ا فاایكم اال

اصلتف و اصنطف و اصلدر اصشنف و متَ االملء و غاز االبداء و ط انُت اال اربی بی
تمنة او ضة بی متهوتة ...؛ (سمعید :1399 ،ص)17

حمد و سساس مخصوص خداوند است و درود بتر پتدرم محمتد

و اهتل بیتت

متیکنیتد؟ ای کتاش هتتیچگتاه اشتک چشتتمهایتتان تمتام نشتتود و هرگتز نالتههایتتتان
خاموش نگردد .همانا َمثل شما َم ثل زنی است کته رشتته ختویش را پتس از ختوب
تابیدن ،باز می کرد .شما سوگندهای خود را دستآویز فساد ،در میان خویش قرار

دادهایتتد .آیتتا در شتتما جتتز چاپلوستتی و آلتتودگی و ستتینههتتای پتتر کینتته و تملتتقگتتویی
کنی تزان و خریتتدن نتتاز دشتتمنان دیتتن ،خصتتلتی هستتت؟ َمثتتل شتتماَ ،مثتتل گیتتاه و
علفی است که در مزبله میروید یا نقرهای آالیش قبیری به آن عوده میشود. ...

مبلغ بزرگ قیام عاشورا

پا ک و برگزیده او باد! اما بعد ...هان ای مردم کوفه! ای اهل نیرنگ و فری ! گریه

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

احلاد هلل واصلتوة بی ا ُماد و آصا اصطیای االخیلر ،امل هعد یل اطا اصكوفاا ،یال اطا
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او در ابتدای خطبه از پیامبر

تعبیر به پدر میکند و با انتخاب این کلمه ،میخواهد خود

و قافله اسیران را معرفی کند و نسبت خ ویش را با پیامبر روشن سازد تا همگتان دریابنتد اهتل ایتن
قافله از کدام دودمان و قبیلهاند .و از این راه افکار و احساسات مردم را در اختیتار بگیترد و متردم
آنان را با دیده اسیر ننگرنتد و ستسس بته بتزرگتترین نقطته ضتعف کوفیتان؛ یعنتی سستتعنصتری و
پیمانشتکنی آنتان اشتاره متیکنتد و بتا ایتن کلمتات و جمتالت متیخواهتد آنتان را بتر ایتن خصتلت
آ گاه سازد.
و در فتترازی دیگتتر از خطبتته بتتا نگتترش دقیتتق و ظر یتتف بتتا صتتفاتی همچتتون «درمتتان دردهتتا»،
«چراغ راه امت»« ،پناهگاه جمع» و ...به معرفی شخصیت امام میپردازد تا جای شتک و تردیتدی
بتترای آن قتتوم سستتتعهتتد بتتاقی نمانتتد .او هتتمچنتتان بتتا متتردم ستتخن متتیگفتتت و آنتتان را کشتتنده
ا
معرفی میکرد .سخنان او کامال صحنه را تغییر داد تا آنجا کته
حسین و خانواده پیامبر
صدای مردم کوفه به گریه بلند شده بتود .زنتان موهتای ختود را افشتان کترده بودنتد و ختا ک بتر ستر و

روی خود میریختند.
او صتتحنه دیگتتری از قیام تت را در برابتتر متتردم قتترار داد .در آن روز متتردم کوفتته از شتتنیدن ایتتن
ستخنان ،همچتون ستتمکتاران در قیامتت ،حیتران و سترگردان شتده و دستتهتای ختود را بته دهتان
میگزیدند( .بنت الشاطی :1364،ص)180
آن استاد بی معلم نه تنها با مردم کوفه سخن گفت و آنان را بر آن کار زشتی کته مرتکت
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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شتده

بودند مالمت و سرزنش کرده؛ که در داراالمارة ابن زیاد نیز چنان نیرومندانه ایستاد و پرخاشگرانته
سخن گفت و او را حقیر و کوچک شمرد که توان سخن گفتن را از او گرفت.

او پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزید ،با سخنان علیگونهاش چنان او را رسوا کرد و

او را به گریه واداشت که توان پاسخ گفتن از او سل

سیاهپوشی 
 .3
یکی از عواملی کته ستب

موفقیتت زینت

عاشورایی و اسارتی در کار باشد ،زین

شد( .مغنیه ،بیتا :ص)279
ا
شتد ،عقتل و تتدبیر او بتود .اصتال قبتل از ایتنکته

به عقل و تدبیر معروف و مشهور بود؛ به طوریکه به او

القاب عقیله بنیهاشم ،عقیلة النسا و ...دادهاند.
عقل و تدبیر زین

بته گونتهای بتود کته توانستت در کارهتایش بتیشتتر موفتق شتود و در غیتر

اینصورت نمیتوانست در برابر یزید و اطرافیان حیلهباز و مزورش موفق شود.

برگتزاری مجتالس ستوگواری و عتزاداری در شتام و

از جمله کارهای مدبرانه حضرت زین

مدینه و دستور وی مبنی بر سیاهپوش نمودن محملها بود که فرمود:

االعتوطل سوتاء ّ یعتم اصنلس ،انل یف ملیاة وبزاء صق اوالت اصزطراء

؛

محملها را سیاه پتوش کنیتد تتا متردم بداننتد کته متا در مصتیبت و عتزاداری بترای
کشته شدن فرزندان زهرا

هستیم.

هر چند اینگونه امور از نظر دشمنان ساده و بیارزش بود ،ولی در حقیقت همتین کارهتای بتا
ارزش ،زمینهساز قیام و انقالب مردم علیه قاتالن امام حسین
متزلزل کند( .بنت الشاطی :1364 ،ص)180

بود که توانست کاخ یزیدیان را

.4رفتارهایعالمانه 
یکی از عوامل موفقیت زین

در رساندن پیام حسین

به جهانیان ،تبلیغ با عمل بوده

است .او همواره تالش می کرد که به وظیفه الهی خود عمل کنتد و در رعایتت حتالل و حترام الهتی
هیچگونه سهلانگاری نمیکرد و از هیچ وظیفه شرعی فروگذار نمیکرد.
نقل است که وقتی اسرا را وارد کوفه کردند ،مردم کوفه از روی ترحم بته اطفتال و استیران نتان و
ای اهل کوفه! صدقه بر ما حرام است و آنان را از دست و دهان بچهها میگرفت و

به سوی مردم میانداخت( .فیضاالسال اصفهانی :1366 ،ص)254

حتی حاضر میشود نان و غتذای ختود را بتین بچتههتا تقستیم کنتد و سته روز یتا بتیشتتر چیتزی
نخورد ولی اجازه نمیدهد که ذرهای از صدقه را تناول کنند.
عادی ،بلکه در بحرانتی تترین لحظتات زنتدگی اهتمتام ز یتادی در حفتظ ختود از انظتار و دیتدههتای

مردم داشت.

راوی میگوید :وقتی از حج برمیگشتم ،وارد کوفه شدم .دیدم اسرا را وارد کوفه کردهانتد .امتام
ستجاد

را دیتتدم کتته بتتر شتتتری بتتدون رو پتتوش ستتوار بتتوده و از پاهتتایش ختتون جتتاری بتتود .در ایتتن

هنگام بانویی را دیدم که بر شتری برهنه ستوار استت .ستؤال کتردم« :او کیستت؟» گفتنتد« :زینت
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یکتتی از متتوارد عملتتی تبلیتتغ حضتترت زین ت

حفتتظ حجتتاب استتت .او نتته تنهتتا در حالتتت
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خرما میدادند .ام کلثوم

فریاد میزد:
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کب تتری

اس تتت ».فر ی تتاد م تتیزد« :ای م تتردم! چش تتمهت تای خ تتود را از م تتا بپوش تتانید .آی تتا از خ تتدا و

رسولش حیا نمیکنید که به حرم رسول ختدا در حتالیکته پوششتی ندارنتد ،متینگر یتد؟ (فاضتل،

بیتا :ص)635
او متتیخواهتتد ب تتا عمتتل و رفت تتار ختتود ب تته جهانیتتان بفهمان تتد کتته حس تتین

و یتتارانش ب تترای

احیتتای احکتتام الهتتی شتتهید شتتدهانتتد و زنتتان و کودکتتانش ب ته همتتین دلیتتل بتته استتارت متتیرونتتد .و

بنی امیه و دستگاه حاکمه یزید نسبت به احکام الهی نه تنها بیاعتنا هستند؛ بلکه احکام الهی
را واژگون کردهاند.

قاطعیتوژبرژزوجود
ّ
ّ
قاطعیت و ابراز وجود به معنای تتن بته خطتر دادن در راستتتای تتتحقق اهتتداف ختویش استت.
ّ
_که پرورشیافته مکت علوی است_ هدفی جز رضای خدا و پاسداری از دیتن جتدش
زین
به بترادرش امتتام

نتدارد .این در حالی است که عشق به والیت در قال عشق حضرت زین
ّ
حتسین متجلی گشته است .بنابراین با عزمی راسخ در راستای تحقق هدف متتعالی ختویش
_ک تته همتتان یتتاری ام تام معصتتوم زمتتان ختتویش استتت_ ّ
مدبرانتته بتترای ازدوا ختتویش شتترطی تعیتتین
ّ
قاطعیتت او در همراهتی و یتاری امتام ختویش و هتمچنتین تتدبیر و دور
می کند .ایتتن شتترط بیتانگتر
اندیشی اوست.
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398

زین

به هتمسری پستر عتمویش عبداهللبتن جعفتر در آمتد ،مشتروط بتر آنکته هرگتاه بترادرش

حستتین

خ تتواست بتتا او همراهتتی کنتتد ،عبتتداهلل از او

خواستتت بتته مستتافرتی بتترود و ز ی تتن

جلوگیری نکند( .فاضل ،بیتا :ص)635
ّ
قاطعیتتت و صتتالبت زین ت

وجودی که حضرت

در مواجهتته ب تتا دش تتمنان م تتلموستر استتت .در کتتاخ یز یتتد بتتا

در لباس یک اسیر ظاهر شده است ،یزید را ختطاب قترار داده ،میفرماید:

حاال که حواد

تلتخ روزگتار مترا بته ایتنجتا کشتانده استت کتته بتتا تتو هتمصتحبت

شدهام ،تو را بسیار خوار و حقیر میدانم و سرزنش تو را کاری ارزشمند میدانم و تو
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را بته ختاطر عملی که انجام دادی ،بسیار توبیخ می کنم.

عملکر ع ّ مح رحضر ز ب

زین

به عنوان پیامرسان عاشورا ،تنها زنی است که در یک مقطع زمانی ،به عنوان نای

امام معصوم انجام وظیفه نموده است .در اثبات الوص ّتیه متسعودی آمده است:
حسین
ّ
محمد

چهارم

ّ
وصتیت کترد و زمتان امتام چهتارم

به خواهرش زین
از زبان زین

دختر علی

 ،علتوم آل

 ،نشر میشد .برای پردهپوشی بر امام

و حفظ جان او( .افتخاری ساوجی :1353 ،ص)243

انتجام ایتن وظایف خطیر ،نیازمند صتالبت علتیگونتهای استت کته دوستت و دشتمن را مقهتور
خود سازد .در ناسخ التواریخ در احواالت حضرت زین

آمده است:

چنتتان خطبتتهای را ک تته ف تتصحای بالغتآثتتار و بلغتتای فصتتاحتش تتعار از ات تتیان
ّ
شتتطری بلکتته ستتطری عاجزنتتد ،بتته آن تستتلط و قتتدرت بیتتان فرمتتود و در ضتتمن آن
مرات شهدا و مقامات ّ
سیدالشهدا را باز نمایاند و مرتکبین آن اعمال ناخجسته
منوال را توبیخ و مالمت نتمود( .فوالدزاده :1369 ،ص)32

ّ
عزت و اقتتدار در وجود مقدس حضرت ز یتن

ّ
ّ
عتبارتند از :توکتل و اتصتال بته سرچشتمه

عزت و اقتدار ،صبر در مصائ  ،شجاعت ،حق گرایی و بینیازی جستن از خلق.

مادامی کته ظلتم و ستتم بتر جامعته حتتاکم بتتاشد و مناستبات اجتمتاع بتر مبنتای خودکتامگی و
خودکامهپذیری تنظیم شود ،حرمتی برای عزت افتراد بتاقی نمیمانتد .چنتین جامعتهای بترای دوام
خودکامگی حاکمتانش ذلیتلپرور استت .بتا ایتن حتال ،در چنتین جتوامعی نیتز عتتزت واقتتعی از آن
افتترادی استتت کتته ختتود را بتته منبتتع الیتتزال عتتزتّ ،متصتتل نماینتتد .اینتتان تقتتوای الهتتی را در پتتیش

می گیرند که «هیچ ّ
عزتی باالتر از تقوا نیست( ».نهج البالغه حکمت )173

مگر اینکه عزیز و نیرومند شد( ».مجلسی :87 ،ص )473حق گرایی مانع تسلیم شدن در برابر
ّ
فرومایگان می گردد .از همینروّ ،
سیدالشهدا معلم بزرگ عتزت و آزادگتی میفرماید:
آ گاه باشید که ایتن فترومایه (ابن زیاد) فرزنتد فرومایته ،مترا میتان دو راهتی شمشتیر و

خواری قرار داده است و هیهات که ما تن به خوار بدهیم( .خوارزمی ،ج ،2ص)7

زین

نیز که رشدیافته مکت

عزتمحور حسین علیه

استت در برخورد بتا ابنز یتاد و
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تقوای الهی نیز آنها را بته حتقطلبی و حق گرایی سوق میدهد« .هیچ ناتوانی حق را نگرفتت؛
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ارژییوظلمستیزی 

 .4
حق

85

یزید ،به گونهای رفتار می کند که هیبت دروغین آنها ،درهم شکسته میشود؛ زیرا عزت و اقتدار
از عتزت و اقتتدار بتاالیی

عقیله بنیهاشم از حق گرایی او نشئت گرفتته استت و انستان حقطلت
برختوردار استتتت و عتتزت نفتتس بتتاال در رفتتتار و گفتتار و ّ
حتتتی حتاالت فیزیکتتی او متبلتور میشتتود.
درباره نحوه ورود حضرت زین

به قصر داراالماره نقل شده استت که زین

بدون اینکته

اعتنایی به آن ّ
جبار ستمگر(ابن زیاد) نتماید ،وارد متجلس گتردید و نشست .چون زین

با آن

حالتتت و بتتدون اجتتازه گتترفتن از ابتتنز یتتاد در جتتای ختتود جلتتوس نمتتود ،ابتتنز یتتاد بتتا بتتهت وحیتترت
پرسید« :تو کیستی که اینچنین مینشینی؟» زین
بار پرسش ختود را تکترار می کنتد و زینت

بیاعتنا به او جواب نداد .ابتنز یتاد ستته

بترای درهتم کوبیتدن اقتتدار دروغتین او و تحقیتر ایتن

مظهر ختودکامگی ،به او پاسخی نمیدهد تا سترانجام یکتی از کنیزکتان می گو یتد« :ایتن زینت
ّ
دختر فاطمه است ».ابنزیاد که عتزت غتیر خداییاش بته ذلتت مبتدل گشتته بتود ،بتا خشتم و
می کنتتد و می گو یتد« :ختتدا را شتتکر کتته شتما را رستتوا کتترد ».زینت

کینته ،رو بتته زینت

دیگتتر

ستتکوت را جتتایز نمیدانتتد بتتا اقتتتدار و صتتالبت ،بتتار دیگتتر عتتزت اله تتی ختتود و خانتتدانش را بتته رخ
ابتتنز یتتاد می کشتتاند« :ستتساس ستتزاوار ختتدایی استتت کتته متتا را بتته ّ
 ،گرامتتی داشتتت و از
محمتتد
آلودگی و پلیدی مبرا ساخت( ».طبری :5 ،ص)754
زینت
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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بتار دیگتتر اعتالم متتیدارد کته عتتزت او و خانتدانش بتته واستتطه اتت ّتتصال آنهتا بتته ذات

باریتعالی است:
من اب ّز ه یر اهلل أطتكا ّ
اصعز؛ (آمدی ،1380،ص)874

هر کس عزت را از غیر خدا بجوید ،آن عزت او را هال ک می کند.

عشق به خدا و حقمحوری یکی از اصلیترین عوامل رفتارهای عتزت متحور و اقتدار حضرت
زینت

در رو یتتارویی بتتا خودکامگتتان زمتتان بتتود .عشتتق بتته ختتدا و پایبنتتدی بتته اختتالق ،یکتتی از

عتواملی استت کتته باعتث ایجتاد عتتزت نفتس بتتاال در افتراد می گتردد؛ ز یتترا حتقطلبی و ظلمستتتیزی

انت تتسان را بت تته ستتتمت پاس تتداری از حرمتتتت نف تتس س تتوق میدهتتتد و ای تتن حرمتتتت نف تتس ،نتتتوعی
خودارزشمندی در فرد ایجاد می کند .عزت نفس نیز به حرمتت نفتس و احستاس خودارزشتمندی
داللت می کند .این احساس خودارزشتمندی بتاعث متیشود که انسان از موضع قدرت بتا متسائل
و متشکالت روبهرو شود .مصداق بارز این نوع عمل کرد در برخورد عقیله بنیهاشم قابل مشتاهده

است .در تواریخ نقتل شتده استت کته حضترت زینت

هتتنگام ایتتراد ختتطبه در کوفته ،بته متردم

اشاره کرد که ساکت شتوند .هتمه ساکت شدند .پس از اتمام خطبه ایشان ،راوی می گوید:

مردم کوفه از استماع این کلمات در حیرت شده بودند و می گریستند و دستها
طتوری بتود کته ّ
حتتی
به دنتدان متی گزیدند .اقتدار و صالبت علی گونته زینت
آن هنگتتام کتتته در لب تتاس یتتک استتیر بتته ظتتاهر شکستتتختتورده ،بتته ایتتراد خطبتته

میپردازد ،دوست و دشمن در برابر عزت و اقتدار او و ختاندانش ستر تتعظیم فترود
میآورند( .فوالد زاده :1369 ،ص)32

.5دعاوعبادت 
از دیگر شیوههای تبلیغی حضرت زین

دعا و عبادت است .او همواره متیدانستت کته

دشتمنان در انتظارنتد تتتا کوچتکتترین وا کتتنش یتا کالمتتی را جستتجو کننتد کتته نشتانهای از ضتتعف
خاندان پیامبر باشد .و از اینرو او برای اینکه دشمنان را مأیوس کند ،در روز یازدهم وقتی که در
کنار جسد برادر آمد ،توقف کرد و با خلوصی خاص متوجه خدا گردید و عرض کرد:
اصتهم هقا منل قتی اصقرهلن؛ (مجلسی اصفهانی :1403 ،ص)569

از دعاییکه حضرت زین

نمود ،میتوان دریافت که بتا همته ایتن مصتای

باز هم در برابر توفانهای کوبنده ایستاده است و با خدای خود میگوید:

یل بالت من ال بالت صا ویل ساند مان الساند صاا یال مان ساجد صا

و مشتکالت،

ساوات اصتیا وبیال

اصِنلر وشعلع اصشاس وّ یف اصشاجر وتوی املالء یال اهلل ،یال اهلل ،یال اهلل؛ (نجفمی:1403 ،

ای پنتتاهگتتاه آن کتته جتتز تتتو پنتتاهی نتتدارد! ای تکیتتهگتتاه آن کتته جتتز تتتو پشتتتوانهای

نمیشناستد! ای ختدایی کته ستیاهی شت

و ستسیدی روز و روشتنایی خورشتید و

صدای آرام درخت و آب بر تو سجده می کنند! ای خدا! ای خدا! ای خدا!
نیز در خطبهای که در مجلس یزید بیان کرد اینگونه دعا میکند:
 ...اصتهم خذ حبقنل وان قم من ظلملنل واالع غضا

تملؤنل وق ْحلهنل وط

بای مان سا

بنل سدوصنل؛ (نمجفی:1368 ،ص)45

تمل نال ونقا
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خداوندا! این قربانی کوچک را از ما قبول کن.
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خدایا! ح ق ما را بازگیر و از آن کس که به ما ستم کرد انتقام بگیر و خشم خود را بر
کسی که خونهای ما را ریختت و عهتد متا را شکستت و یتاران متا را کشتت و از متا

پردهدری کرد فرودآر.

.6مقامعلمی 
یک تتی از فض تتایل و خص تتایص حض تترت زینت ت
ستخنور ،فصتتیح و بلیتغ بتتود و نایت

مق تتام علم تتی اوس تتت .او زن تتی دانش تتمند،

ختتاص امتام حستتین

روایتتت استتت کتته در استتارت هنگتتامی کتته امتتام ستتجاد
زین

در بیتان حتتالل و حترام الهتتی بتتود .و
بیمتتار بتتود ،متتردم در حتتالل و حتترام بتته

مراجعه میکردند و او هم پاسخ آنان را میداد( .بحرالعلوم  :1369ص)128
امام صادق

عمل زین

برای جتواز چتا کدادن گریبتان در مصتیبت فقتدان پتدر و بترادر و ...بته فعتل و
در جریان کربال استناد میکند( .جواهرالکالم :4 ،ص)307

و از این سخن امام سجاد
یل باا! ان

که در خطاب به عقیله بنیهاشم میفرماید:

حباداهلل بلملة غیر معتاة و فهاة غیر م هاة؛ (مجلسی ،ج :45ص)64

عمته جتان! تتو بحمتداهلل عالمتهای هستتی ،بتتدون ایتنکته معلتم داشتته باشتی و تتتو

فهمیدهای هستی ،بیآن که کسی مطال
پی میبریم که زین
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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نیاورده ،بلکه از جان

کبری

را به تو یاد داده باشد.

علم و دانتش ختود را از طر یتق دیتدن استتاد و معلتم بته دستت

خدای تعالی به آن حضرت اعطا شده است.

.7تبلیغدرزما ژسارت 
در زمان اسارتش او تبلیع را یک وظیفه الهی میدانست .با فصاحت و بالغتت متوروثی ،عتتلم

ذاتتی ،شجاعتی علیوار ،با اینکه در بند است اما شمشیر برنده و گویای خود را برهنه کرده ،آن را
با تمام وجودش علیه تمام اقتدار یک حکومت طاغوتی فرود میآورد.

این قهرمان بزرگ تاریخ بترای کتاری سترگ بپا خاست؛ بیآنکه کمتترین تردیتدی بته ختاطرش

راه یابد یا از آن موقعیت خطرخیز بهراسد.

او در کوفه با مشاهده مردمی فری کار در او استعداد و قله توانایی و در اجرای طرم و شتیوه

دفتاعی خود ،در نهایت پایداری و ثبات قتدم قترار می گیرد .پای نهادن در چنین راهی برای زن ،به
علت ضعف طبیعتش و فراوانی دردها و رنجهایش ،نه تنها آسان نیست بلکته عتالوه بتر همتت و

شجاعت ،قدرت ادبی ،فتصاحت بیان و قتوه خالقهای میطلبید تا کتلمات را بهتمامی از معانی
انقالبی و اعتقادی پربار سازد .و مهار ت هنرآفرینی نیاز است که حقایق و درد و رنجها را تصویر و
وضع موجود را نقد و ترسیم ،و حسین

و یزید دو چهره متضاد را معرفی کند.

در رو یتتارویی بتتا «ابنز یتتاد» و «یز یتتد» در کوفتته و شتتام ،در اطتترافش زن تتان چ تتندی از نزدیکتتان و
ایتن

خویشان او مانند ستارگان پراکنده بر صفوفی نامنظم گترد آمتده بودنتد کته همته آنهتا جوانت
مبارزه را اندیشیده ،آماده پیکار بودند.
گتتویی زین ت

در آن لحظتته بتترای رو یتتارویی بتتا دشتتواریها ،قل ت

ام تتام ح تتسین

را بتته

عتاریت گرفته بود .حاضر شدن در کنار ظالمتانی کته کتوههتای سترکش را بته هتراس میانتداخت و
انسانهای زیادی را مرعوب مینمود و متردم آن روز رنگپریده ،با ترس و هتراس ،جترأت ختود را از
دست داده بودند ،کاری بتس دشتوار متینمود .اما زین

هر چند قلبش پردرد ،خاطرش مکدر

و تنش ناتوان به نظر میرسد اما در عمق وجود ژرفای انتدیشه دور بتتینش ،صتبح شتادی و بهجتت
دمیده و اطمینان خاطری مییابد و این اطمینان ختاطر از آن نظتر استت کتته پیتتروزی واقتتعی را در
برابر چشم مجسم میبیند.
با فصاحت و بالغتی تمتام رستالت ختود را ادا مینمایتد .به گونتهای کته «ابنز یتاد»

زین

این زنتی استت کته ستخن بتته ستتجع و قافیته گو یتد و بته جتان ختودم همانتا پتدرش
سخن به سجع می گفت و شاعر بود.
در مجلس یز یتد چنتان فصتاحت و بالغتت ستر داده ،جنایتات یز یتد را بتر حاضتران در مجلتس
آشکار نمود که یزید خویشتن را حیران دیتد و متتجلسی را کته بترای افتختار ختود تنظتیم کترده بتود،
مورد غض

مسلمین شدند و یزید را آشکارا لعن کردند .و یزیدی کته میخواستت بترای پیتتروزی

خ تتود جشتتنهتتا بگیتترد ،بتتا ستتخنان ایتتن بتتانو چنتتان پستتت شتتد کتته چتتارهای ندیتتد جتتز ایتتنکتته قتتتل
حسین

را از خود دفع کند و به ابنزیاد نسبت دهد .و در مجلس بهصراحت گفت:
ختتدا لعنتتت کنتتد پستتر م تترجانه را! م تتن بتته قتتتل حستتین
عجله کرد و او را به قتل رساند.

راضتتی نبتتودم .ابنز یتتاد

مبلغ بزرگ قیام عاشورا

موج

رسوایی و افتضام او شد .این سخنها به اطراف پایتخت سرایت کرد و بنیامیته منفتور و

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

اقترار به فصاحت و بالغت این بانوی سخنور می کند و پس از سخنان زین

 ،می گوید:
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ولی این سخن در نفوس مردم تتأثیر نکترد؛ بلکته کتار بته جتایی رستید کته دودمتان یز یتد بتهکلتی
نیست و نابود گتردید.

یتکی از دانشمندان لبنانی مینویسد:
زین

نشان داد که در میان اهل بیت باجرأتترین بانو و فصیحتر و بلیغترین

آن هاست .او کارهایی مانند استدالالت عقلی ،قوت نفتس ،شتجاعت همتراه بتا
فصاحت و بالغت ،در کربال و بعد از آن انجام داد کته شتهرتش هتمهجا پیچید و
ضربالمثل گردید .متورخان و نتویسندگان بته این مطل
زین

گواهی میدهند.

با استفاده از دو اصل همدوش« ،پیکار» و «تبلیغ» ،رسالت عاشورای حسین

را

با همه ویژگیهایش به طرز صحیح بتته پایتتان متتیرساند و بتا قهرمتانی ختاص ختود در بحترانهتای
فرستتاینده زنتتدگی ،م تتسلولیت ختتویش را ف تتراموش نمی کنتتد و بستتان یتتک «پیتتامبر تبلیغتتی» نقشتته
طرمر یتتزی شتتده مکت ت
ص)200

انقتتالب حستتین

را شتتکل میبخشتتد( .منصتتوری الهیجتتانی:1369 ،

به کارایریژصولروژ شناسی 
 .8
گفتنی است گرچه اصول روان شناسی در تبلیغ به صورت کالسیک از ابتکارات علوم معاصر
است ولی در تبلیغات اصیل آسمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است و سیره رهبتران و ائمته اطهتار
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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نشان می دهد که آنان در تبلیغ به اصول روانشناسی فردی و اجتماعی توجه کامل داشتهاند.
حضت تترت زین ت ت

نیت تتز ،در امت تتر رست تتاندن پیت تتام امت تتام حست تتین

بت تته جهانیت تتان ،از ایت تتن

اصتول از جملته تحقیتر دشتمنان ،تکتریم دوستتان ،تحر یتک عواطتف و مخاطت شناستی استتفاده
نموده است.

وقتی که با کوفیان سخن میگوید ،در آغاز خطبه بر اصالت خاندان خودش تأ کید میورزد و

از پیامبر

تعبیر به پدر میکند تا عواطتف و احساستات متر دم را در اختیتار بگیترد و آنتان ختود

بهخود آماده قیام و شورش شوند.

و در ف تتراز اول خطاب تته خ تتود ب تته ب تتزرگت تترین نقط تته ض تتعف کوفی تتان؛ یعن تتی سس تتتعنص تتری و

عهدشکنی اشاره میکند و آنان را از این راه تحقیر میکند.

و باز آن بانوی بزرگوار را میبینیم که در کتاخ ابتن ز یتاد ،او را «پستر مرجانته» متیخوانتد کته بترای

عبیداهلل توهینآمیزتترین و رستواکننده تترین القتاب استت کته حتاکی از نامشتروع بتودن وجتود وی و
بتتدنام بتتودن متتادرش استتت و آنچنتتان ضتتربه بتتر پیکتتر لتترزان عبیتتداهلل متتیزنتتد کتته تصتتمیم بتته قتتتل
زین

میگیرد.
در فتترازی از خطبتته آتشتتین ختتود در خطتتاب بتته یز یتتد بتته معرفتتی یز یتتد ،پتتدر ،جتتد و جتتدهاش

میپردازد و بر اصالت خاندان خود تأ کید میورزد و میفرماید:
یرتی مراقاة من ص ظ فوه ا الت االذ یلء و ناا حلااا مان تمالء اصشاهداء ...؛
و یف ج

(مجلسی اصفهانی :1403 ،ص)45

و چگونه توقع و امید دلسوزی از آن کسی باشد که دهانش جگر پاکان را جوید و
بیرون انداخت و گوشتش از خون شهیدان روئید...؟

از مقایسه بین دو خطبهای که در کوفه و شتام بیتان فرمتود ،بته ایتن نتیجته متیرستیم کته اصتل
ا
مخاط شناسی را کامال رعایت کرده است؛ زیرا که در کوفه اکثر مخاطبین او عموم مردمنتد کته
در جهتتل و ناآ گتتاهی بتته ستتر متتیبرنتتد و بتته مق تضتتای حتتال ،ستتخن را در ختتور فهتتم مخاطب تان بیتتان
مینماید و آنان را از جنایتی که مرتک

شدهاند و نیز از شخصیت شهیدان آ گاه میسازد؛ ولی در

شام در مجلس یزید ،چون خواص حضور دارند و همه دارای آ گاهی نسبت به امور هستند ،لحن
آنچه اشاره شد اجمالی از سیاست ها و شیوه های تبلیغی آن بزرگوار بود .شیوههای دیگری از
قبیل شجاعت ،شهامت ،فصاحت و بالغت و وقت شناسی از دیگر روشهای تبلیغی آن بزرگوار
بوده است( .نجفی مرعشی :1401 ،ص)98

نتیجهگیهی 

وظیفته ختتود کته نشتتر اهتداف قیتام حستینی و آشتتکار کتردن ماهیتت قیتام اباعبتتداهلل

بتود عمتتل

نموده و با بیان خطبههای آتشین با مضامین و محتوای ارزشمند ،رستالت امتام حستین
اتمام رساند ،چنانچه بسیاری از مورخان اسالمی اذعان کردهاند اگر ز ین

را بته

بعد از قیام عاشورا

حضور فعال خود را در این جایگاه به اثبات نمیرساند ،واقعه کربال در همانجا میماند .آشنایی
عمیتق بتتا علتتوم دینتتی ،تفستیر و بصتیرت و شتناخت آن بزرگتتوار بتتا تتتار یخ و معرفتشناستتی دینتتی،

مبلغ بزرگ قیام عاشورا

در آن چه گذشت ،بعد از واقعه عاشورا ،حضرت ز ین

به عنوان رهبر کاروان اهل بیت به

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

خطاب فرق میکند و در نتیجه به رسوا کردن و مأیوس نمودن یزیدیان میپردازد.
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بسیار قابل توجه بوده است و لذا خطبههای آن حضرت

به واسطه یتکچنین پشتتوانه علمتی

ح تتاوی بحثه تتای مه تتم تفست تیری ،روایت ت ی ،کالم تتی و اعتق تتادی اس تتت .ارزش و عظم تتت ز ینت ت
کبری

 ،به خاطر موضع و حرکت عظیم انسانی و اسالمی او در پیامرسانی مظلومیت حسین بر

اساس تکلیف الهی بود و لذا پس از شهادت حسین بن علی

 ،این عقیله بنیهاشتم بته ستان

نوری در دل و جان و آفاق عتالم درخشتید و بته جتایی رستید کته فقتط واال تتر ین انستانهای تتار یخ
بشتتر یت؛ یعنتتی پی تامبران متتیتواننتتد بتتدانجا راه یابنتتد .او بتته ختتوبی میدانستتت کتته زاده و پتترورده
شرافت و عزت است و بیتردید ،عالوه بر این آ گاهی و پرورش آن و یژگیهای متعالی شخصیتی،
یک مشیت الهی هم وجود داشته تا ایشان بترای جامعته ،مرجعیتت و حجیتت فکتری و اعتقتادی
پیتتدا کن تتد .در واق تتع آن چیت تزی ک تته باع تتث تثبیت تت جایگ تتاه امام تتت و خان تتدان رس تتالت و حف تتظ
ارزشهای اصیل اسالم شد ،حرکت انقالبی حضرت ز ین
مثابتته رستتانهای س تیار مظلومی تت امتتام حس تین

و کاروان اسرا بود .کاروانی که به

 ،خانتتدان و ی تارانش را در طتتول تتتار یخ بتته گتتوش

جهانیان رساند .کاروانی که پیش از هر رستانه دیگتر بتا پیتام ختونینی بته وستعت تتار یخ بته حرکتت
درآمد و اگر چه پس از طی چند منزل متوقف ماند ،و لیکن از آن پس پیام مظلومیت حسین

و

اهتل بیتت پیتامبر را بتیهی چ محمتتل و مرکبتی در هتر زمتان و مکتتان تتا ابتدیت ،ستاری و جتتاری
ساخت .بله رسانه همان پیام است .چنانچه رسانه پیامی چون خون نافذ و جاو ید و پیامرسانی
چون ز ین
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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داشته باشد ،بیشک میتوان نقش و رسالت حضرت ز ین

را نیز در ابتالغ و

نشر پیام مظلومیت خونین امام برحق ،با هدف تکمیل رسالت حسینی و نیتز افشتای چهتره پلیتد
حاکمان فاسق و فاجر بنیامیه و با نقشآفر ینی بیمثال حضترت ز ینت
حسین

در نشتر پیتام خونبتار

را در راستای بسط آیینانگاره تلفیقی در این بررسی اجمالی تعمیم داد .بهو یژه آن که

بازگو یی حکایت پر رمتز و راز واقعته عاشتورا و رستوائی آن خانتدان گمتراه و افشتای مظتالم بتیشتمار
امو یان ،بتدون حرکتت کتاروانی غمبتار از استرای اهتل بیتت و بیحضتور و راهبتری پیتامآور صتادقی
چون ز ین

 ،ممکن نمی گردید.

م ابع 
_ ادیت

اخت الحسین

کربال ئی ،متحمدحتسین ( ،)1384زین

 ،نجف ،بینا.

_ افتخاری ساوجی ،محمد ( ،)1353ترجمه منظوم خطبه حضرت زین
یزید ،قم ،بینا.

_ الهی ،حسن ( ،)1375زین

کبری

کبری

در مجلتس

عقیله بنیهاشم ،تهران ،مؤسسه فرهنگی آفرینه.

_ بحرالعلتتوم ،م تتحمد ( ،)1369ستتیری در زنتتدگانی حضتترت زین ت
کتریم جعفری ،تتهران ،حتکمت.

 ،ترجمتته :امیتتر وک تتیلیان و

_ بنتالشاطی ،عایشه ( ،)1350شتیر زن کتربال ،ترجمه :سید جتعفر شهیدی ،تهران ،حافظ.

_ بنتالشتتاطی ،عایشتته عبتتدالرحمن ( ،)1364بتتانوی کتتربال زین ت
سیدرضا صدر ،قم 22،بهمن.

_ بنتتتالش تتاطی ،عایشتته ( ،)1348زین ت
نائینی و حبی

چایچیان ،تهران ،امیر کبیر.

دختتتر زهتترا

 ،ترجمتته:

بتتانوی قهرمتتان کتتربال ،ت تترجمه :مهتتدی آیتتتاهللزاده

_ بنتتتالشتتاطی ،عایشتته ( ،)1378بتتانوی کتتربال حضتترت زین ت

 ،ترجمتته :آی تتتاهلل س تتیدرضا

_ تمیمی آمدی ( ،)1380غرر الحکم و درر الکلم ،قم ،انتشارات دفتر تبلیغات.

_ ح تتائری جزایتتری ،نورالتتدین (1404ق) ،الخصتتائص الزینبیتتة یتتتا و یتتتژگیهای حتتتضرت
مقدمه محمدتقی تا الدین ،قم ،حضرت مهدی.

_ ختتوارزمی ،ابوالمل یتتد الموفتتق بتتن احمتتد الحنفتتی 1394( ،ق) ،مقتتتل الحستتین
مکتبه المفید.

 ،تهران ،ناس.

_ رسولی محال تتی ،هاشتم ( ،)1369نتتگاهی کتتوتاه بته زنتدگانی زینت
تبلیغات اسالمی.

_ س تتسهر ،ع تتباسقلتتیختتان (بتتیتتتا) ،الطتتراز المت ّ
تذه
متحمدبتاقر بهبودی ،تهران ،اسالمیه.

_ ستعید ،حستن (1399ق) ،نقتش زینت
عمادزاده.

کبتری

 ،2 ،قتتم،

کبتری

فتتی احتتوال ستتیدتنا زین ت

 ،تهتران ،ستازمان
 ،تصتتحیح:

در رهبتری الهتی حتتسن ،اصتتفهان ،حستینیه

مبلغ بزرگ قیام عاشورا

_ دستغی  ،عبدالحسین( ،)1368زنتدگانی ز یتن

کتبری

 ،بتتا

تبیین شیوههای تبلیغی حضرت زینب

صدر ،به اهتمام سیدباقر خسروشاهی ،قم ،مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
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_ طبریّ ،
محمدبن جریر ( ،)1325تاریخ الرسل و المتلوک ،5 ،تترجمه :ابوالقاسم پاینده ،تهران،
بنیاد فرهنگ ایران.

قهرمان کربال ،تهران ،اسالمیه.

_ عطایی خراسانی ،علی ( ،)1348دختر علی زین
_ فاضل ،جواد(بیتا) ،تترجمه ختطبههای حضرت زین
_ فوالدزاده ،عبداالمیر ( ،)1369حضرت زین

 ،تهران ،علمی.

بزرگ بانوی کربال ،قم ،کانون نشر اندیشههای

اسالمی.

عقیلة بنیهاشم ،تونس ،دار سالمة.

_ فهمی عبدالوهاب ،محمد ( ،)1985السیدة زین

_ فیباالسالم اصفهانی ،علینقی ( ،)1366خاتون دو سرا ،تهران ،مرکز انتشارات فیباالسالم.
_ قتمی ،عتباس ( ،)1379منتهی اآلمال ،قم ،انتشارات کامکار.

المثتل االعلتتی للفضتتیلة و العفتتاف ،قتتاهره ،نشتتر

_ گتروه نویستتندگان (بتتی تتتا) ،الستتیدة ز یتتن
العلوم و المعارف االسالمیة.

_ مجلس ت تتی اص ت تتفهانی ،محمدحس ت تتن (1403ق) ،بح ت تتاراالنوار الجامع ت تته ل ت تتدرر أخب ت تتار االئم ت تتة
 ،بیروت ،دراالحیا الترا
االطهار
_ مجلستیّ ،
محمتدباقر ( 1408ق) ،بحتاراألنوار الجامعتة للتدرر أخبتار األئمتة األطهتار
العربی.

،54 ،

قاهره ،انتشارات دار احیا .

_ متتدنی ،سیدابوالحستتین یحیتتی اعتتر عبیتتدلی ( 1401ق) ،اخبتتار الزینبتتات ،بتتا مقدمتته آیتتةاهلل
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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العظمی نجفی مترعشی ،قم.

_ مغنیه ،محمدجواد (بیتا) ،بانوی شجاع ز یتن

کتبری

 ،ترجمه :احمتد صتادقی اردستتانی،

_ منصوری الهیجتانی ،استماعیل( ،)1369ز یتتن

کتتبری

فر یتادی بتر اعصتار ،تهتران ،مجتمتع

تهران ،خزر.

شهید مطهری.

_ نتجفی ،محمدجواد ( ،)1368ستارگان درخشان زین

کبری

_ نجف تتی مرعشتتتی ،متحمدجت تتواد (1401ق) ،قت تتهرمان ک تتربال زینت ت
الز ی ّ
تنبیات» و«الستیدة ز یتن

 ،تتهران ،استالمیه.

کب تتری

 ،تت تترجمه «اخت تتبار

» ،مقدمه:آیةاهلل العظمی نجفی مرعشی ،تهران ،فراهانی.

َ

َ

َ

_ نجف تتی ،محمدحس تتن (1403ق)َ ،ج تتواهر الک تتالم ف تتی ش تترم ش تترائع اإلس تتالم ،دارالحیت تا الترا
العربی.

ِ

ِ

