
 
 
 
 
 

 غ بزرگ قیام عاشورامبل   های تبلیغی حضرت زینب تبیین شیوه
 1زهرا زحمتکش

یافت:  29/01/98 تاریخ پذیرش:  15/08/97 تاریخ در

 چکیده
کمال صبر و استقامت به تبلیغ  حضرت زینب کربال، با  در وااعه بزرگ 

گممر اسممتقامت ایممن هممای الهممی پرداخممت آرمان و نشممر معممارف اسممالمی و . ا
کممممافی را نداشممممتبممممانوی بممممزرگ نبممممود، حادثممممه  و دشمممممنان  کممممربال اثممممر 

کربال به نسل نمی  نوشتار پ ش روهای آینده منتقل شود.  گذاشتند پ ا  
کتابخانممه_  بمما روش توصممیفی هممای  ای بممه تبیمم ن شممیوه تحلیلممی و شممیوه 

همای  پمردازد. یافتمه عاشمورا میبزرگ مبلمغ ایما   تبلیغی حضرت زینب
کمممه کی از آن اسمممت  ص حضمممرت یل و خصممماییکمممی از فضممما پمممژوهش حممما

غ یح و بلیدانشمند، سخنور، فص یایشان زن .اوست یمقا  علم نبیز
بود و با سخنانش، نهضت عاشورا را به بهترین و نیکوترین وجه ممکن 

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

کممرد بعممد از وااعممه  .فممراهم و آخممرین ضممربه را بممر پ کممر حکومممت آنممان وارد 
و  ینیا  حسمیفه خودکه تبلیغ اهداف ایبه وظ نبیعاشورا، حضرت ز

ان یممبممود، عمممل نممموده بممود و بمما ب نیالحسمم ا  ابمما عبممداهیممت ایممماه
ارزشمممممند، رسممممالت اممممما   ین و محتمممموایشممممیوا بمممما مضممممام یها خطبممممه

                                                                            
یخ –متتتتتتتتدرس جامعتتتتتتتتتة المصتتتتتتتتتطفی العالمیتتتتتتتتة  .1  و تمتتتتتتتتتدن ملتتتتتتتتتل استتتتتتتتتالمی کارشناستتتتتتتتتی ارشتتتتتتتتتد تتتتتتتتتار

(z.zahmatkesh1@yahoo.com) 
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ا آن بزرگممموار در حرکمممت یمممشمممو توف ی. بمممدسمممانرا بمممه اتمممما  ر نیحسممم
د بما سماختار یمبا یرا م نیت حسمیما  مظلوم مابمال  پ یفرهنگ ،یاسیس

کمه در غالممب خطبمهیا ایممعم یو نظمر ی، علمممیفکمر ن یآتشمم یهمما شممان 
 یغمیتبل یهما وهیاز شم یمناسمب و یریمگ ن بهرهیانم د و همیگرد یمتجل

 ا  وااعه عاشورا مرتبط دانست. در رساندن پ
 .ایا  عاشورا های تبلیغی، کربال، شیوه ،حضرت زینب :ووژگاا کلی

 مقدمه
طبان آن، وجتود جه اقناع مخایو در نت امیهر پ اثربخشی های ژگیین ویتر کی از مهمیشک  بی

خی یداد و واقعتته اجتمتتاعی، فرهنگتتی و تتتاریتتی هتتر رویبتتازگو بازتتتاب و منبتتع موثتتق و معتبتتری بتترای
گونه که ضامن صح است. به  گاه است.ای  گرو وجود منبعی صادق و آ  ت و درستی هر خبری در 

خی یات تاریق با واقعجانسوز آن، مطاب های نگداز عاشورا و شرم مصائ  و صحنهان واقعه جایب
گونهیرو گتردد و رستالت ابتالغ پ ای داد، به  گر دیتام احیتکه حق مطلت  ادا  کته تنهتا یتا ختتن یبتا رن 

عتالم، شتجاع،  د، بتدون وجتود مبّلغتییگرد کامل می نیحس چون ن و برحقییخون امام راست
رستتالت ابتتالغ  فتتاییبتتا آن روم بتتزرگ و قدستتی از ا نتت یحضتترت ز متوکتتل وصتتبور ممکتتن نبتتود.

 ،فرستا با تحمل بالها و مصتائ  جتان ،انید خاندان امویت پلیو افشای ماه نیت حسیحقان
تی متعالی یهای شخص ژگییاز و شک بدون بر خورداری ن صورت قابل تصور بر آمد و بییبه بهتر

 ر نبتتود.یپتذ امکان نیام حستیتتتی در ابتالغ پین متوفقیو فضتائل علمتی و اخالقتی برجستتته، چنت
گوه کربال و تحمل مطهریاستاد ر ی، بنا به تعبمثال آن حضرت ر وجود بیاگرچه  ، بعد از واقعه 

الغ ن ابتیستالت ستنگر فتاییافتت؛ امتا الزمته ایتتری هتم  شیفرسا، عظمتت و شتکوه ب مصائ  جان
کمتان بنتییتو اثتر بختش ماه شتجاعانه و افشتای نیت حسیام مظلومیپ متضتمن  ه،یتام ت حا

 است.  برخورداری از خصائصی
کتتتته بتتتته وجودآورنتتتتده آن حستتتتین انچتتتته عاشتتتتورا را پدیتتتتدهچن ، باشتتتتد بتتتتن علتتتتی ای بتتتتدانیم 
عصر عاشورا،  مهم او پس از وظیفه خواهد بود. دختر علی دهنده این پدیده زین  پرورش

او بترای جهانیتان « هیهات منا الذلته»و رساندن پیام  پاسداری از نهضت خونین امام حسین
 او راه سخت و دشواری را در پیش داشته است. است.

ینت  های آتشین و بلندپایه خطبه کترد و  همته نقشته حضترت ز هتای شتوم یزیتدیان را بتر آب 
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ک همچون رعد و برق، روشن کوبنده بود  ین امیه را از ب های سی و چند ساله بنی ه تمامی بافتهگر و 
کاخ امویان را برا امیه برنامه برد و شورشی بنیادین علیه بنی کرد و  ی همیشه لرزانتد و واژگتون ریزی 

کتربال و شتهادت جتان کرد. بی گر تحمتل مصتائ  دشتوار واقعته  ن و فرزنتدانش بتر یگتداز حست گمان ا
گرد نتت یز کتت د، تتتا آنیتتممکتتن  تی ینتتاک، از او شخصتت بت غمیتجربتته آن همتته بتتال و مصتته جتتا 

ل ن شتتکیدر بهتتتر نیت حستتیتتام مظلومیتتابتتالغ پ فتتاییراستتخ، صتتبور ستتاخت و لتتذا ا ،شتتجاع
کتردیتتحقق پ ه وجودییممکن در سا کتوران حتواد  ،دا  ستربلند  از امتحانتات الهتی کته بارهتا در 
 برخاسته بود.

 ه عنوان فرضیهب بلیغی حضرت زین های ت ها شیوه بنابراین بررسی و شناخت سیاست
 نیتیتب هتا را در راستتای ژگیین آن ویتتر ن مقالته، برختی از مهمیترو استت. در ادامته اپژوهش پتیش 
گردد یام خونیت مبّلغ آن پیشخص که به درک حضرت زین  ابعاد وجودی ن، سودمند واقع 
 شود. بر شمرده می

حضر ز  بتبلیغجا گاه

ژجتماع.1 در
کامتل بتر روش حضترت هتای ستتیاسی، فتترهنگی و تبلیغتی امویتان بته بیتتداری و  بتتا احاطته 

گاه یتارویی  پرداختت. وی ایتن آنتان متی  های انحراف  سازی مسلمانان در مورد آ استتالم اصتتیل و   رو
کتتتتتفر متتتتتی ،استتتتالم دروغتتتتین را دانست و حتتتتتقایق تتتتتاریخی بستتتتیاری را آشتتتتتکار  مواجهتتتته استتتتالم و 

کودکی، در رخدادهای ستیاسی و تساخت. آن حضر متی  حضور داشت.  بزرگی  حواد  از 
باشتد. هتم  حضتور فعتال داشتته مبتارزه، هتای جهتاد و بایتد در همته عرصته حضرت زین 

گتر ختتط مشتتی  ترستتیم و گتر هتم هتتدایتاستترای دیگتتر و  و هتتم محتافظ حضتترت ستجاد، خطیت 
کتتاروان باشتتد کننتتده دلهتتم بیتتدا، کننتتده احکتتام شتترع  هتتم بیتتان و .سیاستتی  گوی  هتتا و پاستتخ ر 

کتتته  تتتترین لحظتتتات زنتتتدگی ختتتود، درحتتتتالی بتتتدین ترتیتتت ، ایشتتتان در بحرانی .ستتترایی دشتتتمن یاوه
گرفته بود ستختی  .به خوبی بتته وظتتیفه الهتتی ختتویش عتتمل نتتماید  توانست  ،  ها از هتر طرف او را فرا
 (23، ص1401)مدنی، 

نهضتعاشورژ.2 در
. مسلمانان، فقط به شمشیر و قیام در میدان نبرد بستنده ننمتود  برای بیداری امام حسین
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هتتا بتته ستتتوی مقصتتد و  دیگتتری چتتون افکتتار عمتتومی و هتتدایت آن  اربلکتته از ابزارهتتای نتترم و تأثیرگتتذ
کتار فرهنگتی و تبلیغتتی   فرصتتت  در هتر . آن حضترت مطلتوب قیتام بهتره جستت کته بترای  و بستتری 

پرداختت؛ زیترا  شد و به تشریح علل ایجادی و غایی قیام می فراهم بود، به قدرت بیان متوسل می
که مردمان را قتیام حتسینی زمانی می دل و همراه سازد و این مهتم، جتز  هم  توانست به هدف برسد 

کربال نیز باید شخصتی ادامته  گری جامعه امکان با بیداری و روشن پذیر نبود. پس از واقعه دردناک 
کربالییان بفهماند   شده بیدار  گرفت تا به مردمان عهده میاین مسئولیت ستنگین را بته  از شمشیر 

کنون زمانه قیتام ینت  که ا توانستت پرچتتم ایتتن  ستی نمتیک بترای عتدالت استت. جتز حضترت ز
  (176: ص1378رسالت را بر دوش بگیرد. )بنت الشاطی، 

ژبزژرهایتبلیغ.بهره3 بردژریبهینهژز
گونی دارد؛ شتیوه ه تبلیتغ،کت این  به  با توجه گونتا گونی را نیتز می های  گونتا کته هتر  ابزارهتای  طلبتد 

کربال  کربال برای زنده نگه داشتتن قتیام خونین  کدام در جایگاه خویش اهمیت دارد. بانوی قهرمان 
گونی ماننتتتد رفتارهتتای عالمانتتته، بتته متتتتسلمانان  و بیدارستتازی گونتتتا کتتتارگیری اصتتتتول  ، از ابتتتزارهای 

گریتته و فغتتان و شناستتی، دعتت روان ولتتی  جستتت. برپتتایی مجلتتس ستتوگواری بهتتره میا و عبتتادت، 
که توانست نقش تأثیرگذت مهم آن   گری و روشن  ، جاودانی اری در ماندگاری این نهضترین ابزاری 

کوفته و شتتام بتود  حضتترت  آن  گتر های روشتتتن داشتته باشتتد، ختتطبه  :1362 ،)نقتتدی .بته ویتتژه در 
  (156ص

 رت زینبهای حض خطبه -3-1
ینتت  کوفته و دیگتتری در شتتام )مجلتس حضترت ز   ایتتراد ،( یزیتتد  دو خطبته اصتتلی؛ یکتتی در 

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

کرده  أملت که باید در ها و صتفاتی اشاره داشته اند، به ویژگی و تدبر  گران باشد. راوی  تمام تبلیغ  اند 
 گوید: می صالبت و قوت بیان آن بانواین خطبه، بشیر بتن ختزیم دربتاره 
  .گوتر از زین  ندیدم محجوبی را سخنباحیا و   زن  هترگز من  به خدا ستوگند!

گاهی ظریتتف و مهمتتی  نکتتته ها و ستتخنان حضتتترت  بخشتتی مستتتلمانان در خطبتته کتتته بتترای آ
که ترتی  ویژه خورد متی  چشم  به زین  یعنی  کند؛ ای را در بیان مطال  رعایت می ، آن است 
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کتاب خدا، سسس احادیث جدش  را با بیان شیوا و رستا، ابتتدا  ختود  سخنان  محتوا و مضمون به 
یتتدادهای تتتاریخی مستتند میر علتی  امامتت  و پتتس از آن بته پتتدرش پیتامبر ضتترت ح .کنتتد و
کنتد و در بتاب نبترد حتق و  خداونتد در آفترینش اشتاره می  قطعتی و  حتمی  های ه سنتب زین 

کتته چگونتته بتتا همتته دسیستته می« حتتق بتتر باطتتل  نهتتایی  پیتتروزی»باطتتل بتته بتتتیان قتتانون  هتتا و  پتتردازد 
  (72ص :1384 ،کربالئی  )ادیت  . شد  خواهد  ها، حقیقت پیروز و ماندگار نیرنگ

کوفه خطبه حضرت زینب -3-2  در 
کوفته و ستسس شتام   استارت  را بته بیت امام حسین که ابن سعد، اهل از آن پس کتتربال بتته  از 

و پیتروزی پایدار  ظاهر حادثه، باید نابودی خاندان پیامبر  به  توجه  حرکت داد، فرجام این برخورد با
های پرشتتور و  و شتام، بته ویتژه خطبته  کوفته  در  بیتت اهلولتی حضور فعتال  ؛بود حکومت امویان می

کته در پایتان، یزیتد سرشکستته و   رقتم  ای دیگتر گونته نتیجته را بته بتیدارکننده حضرت زین  زد 
 .ها را به مدینه بازگرداند شرمنده و پشیمان، مجبور شد آن

کتتسانی را  ان بیتان میمتناس  با شرایط زمتان و مکت زین   حضرت  های خطبه گردیتد تتتا 
کند.  تبلیغات امویان شده بودند،  گرفتار  که او، سازمان تبلیغی   کاروانو  زین   حضرتبیدار 

گاهی  قیام  و سرنوشت بودند امام حسین ها بود. اسیران، در حالی  بخشی مردم به دست آن و آ
کته کوفه شدند    هتای ورودی و خروجتی ، راه و پیتتاده  یتاد ستواره بتن زامتنیتی عبیداهلل  نتیروهای  وارد 

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

 .تماشا دعوت نموده بودند
ختود   حکومت  که اهل بیت را در شهر بگرداند تا قدرت ستوی یزید، دستور داشت  از  هللعتبیدا

کرده   ( معرفی شده از دین متعنی خار   )بته  ، اسیران را ختارجی امیه بنی  . تبلیغات را به آنان بنماید
کتته ستتر مطهتتر امتتتام حستتین کوفتته استتیران در شتته  و همتتراه  هتتا زدنتتد نیزهرا بتته  بتتود. هنگتتامی  ر 

گترفت  در  شهر . ایجاد شد  وحشت  گرداندند، فضای ها در سینه حبس  و نفس  قبضه متأموران قترار 
گاه ساخته و   را  خواست تا مردم گردیده بود. چنین فضای تاریکی، فریادگر قهرمان و شتجاعی متی آ

 :کند می  نقل  . راوی برانگیزاند  آنان را علیه یزیدیان

ینتت  بتتا ایتن نهیتت ، زنتتگ  !«ختتاموش باشتتید» متتتردم نتتتهی  زد:  بتر حضترت ز
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،  الوهاب )فهممی عبمدایتتراد خطبته نمتود.   بتته  شتتروعاو گتاه  اشتران نیز از صدا افتاد. آن
 (43: ص1985

کاخ یزید خطبه حضرت زینب -3-3  در 
کته  پیتروزی ختود سرمستت بتود. مجلستی بتی و یزید از قتل امام حسین ستابقه ترتیت  داد 

بتتاالی تختتت زرنتتتگار ختتتود نشستتته بتتود و   ف وستتران لشتتکری در آن شتترکت نمتتوده بودنتتد. و بتتراشتترا
را در برابتر او حاضتر ستازند و زنتان و  داد سر مطهر امتام حستین  وردستدید.  قدرت خویش را می

کنند  را  حضرت  ان آنفرزند کفرآمیزی میوارد مجلس  خواند و دربتاره  . در این هنگام یزید، اشعار 
،  کترد. پتس از ایتن ستخنان گفتت و آیتات قترآن را بته نفتع ختود تأویتل متی متی  یتاوه  های ختود یروزیپ

گهان گوشه مجلس بر پای ایستاد ین ز  حضرت  نا  و بر مجلس چیره شد. آن حضترت از 
کته ده  منطق  با  مخفی  شام  مردم  ها ستال بر کوبنده خویش آن فرومایه را رسوا ساخت و حتقایقی را 

کته متخاط  آن، متردم بودند،  کرد.شده بود، نمایان  کوفه  حضرت در این خطبه، برخالف خطبه 
یتارویی خانتدان نبتوت بتا خانتدان امتوی به یزید حمله متی   کند و تتصویری از نتبرد حق و باطل و رو

تمودن دشتمن ن، خواردر این خطبه ترین پیامدهای خطابه حضرت زین  متهم دهد. نشان می
کرامت اهلو ح کتنار بیان مظلومیت امام حسین امیه، بنی  ماهیت  افشایبیت،  فظ    و یتاران، 

الستیدة بوده است. ) های متبارزه ، جاودانگی نتتیجه شهادت  زدن نتقاب ستتم، نتفی نیستی پس از
یتن    (253و العفاف، بی تا: ص  للفضیلة  لمثل االعلیا ز

ورسانهژبالغپیام ژبزژر
متناس  با  ستیبا ام مییغی به منظور انتشار پیتبلاقدام  کیند یب ابزار مناس  در فرآانتخا
م این ابزار انتشار پیتر د از مناس یبا پراکندگی آنان باشد. مبلغ می نحوه و ات مخاطبانیخصوص
کنتتد. همتتانیتگ ش بهرهیشتبرد اهتتداف ختتویدر پ کتته امتتام حست ری  غ فرهنتتگ یتتتبل بتترای نیگونته 

 های ان، ستخنرانییتودر اجتماعتات مهتم حاجستم حتج و شتهر مکته را انتختاب نمتود عاشتورا، مرا
 کرد. بخشی را سازماندهی تیگرانه و هدا روشن

کتودک دهیت  دیو همراهتان مصت نت یزحضترت  کتاروان استترای »ز بتا غافلته یتن اش از زن و 
گزارش«کتتربال بتته  نیام حستتبلنتتد امتت های شتتهیواقعتته عاشتتورا و اند نیآوران راستتت امیتتگتتران و پ ، 
کاروان اسرا به مثابه رسانهبعد شمرده ش های نسل ت اهتل یتام مظلومیتپ ،بتار ار و ختونیس ای دند. 



 

 

79 

یوه
ن ش

تبیی
 

نب
ت زی

ضر
ی ح

بلیغ
ی ت

ها
مبل   

شور
م عا

گ قیا
 بزر

غ
 ا

کوی را منزل به منزل و در تیب گوش ناظران سر یناک ز و محزون و غمیو برزن با غر هر  ن  در 
که بی وهیداد؛ ش می امی به مخاطبتان یبار درا بالغ پ حتی پس از آن دوره غم ش از آن ویپ شک ای 
کار،الهی، ). ده بودیتجربه نگرد گونه نیا   (251: ص1375 بوته 

هایتبلیغیحضر ز  بهاوشیوهسیاس 

.اریهوفغا وبرپاییمجالسعزژدژریوشواوژری1
که امام به سرعت به طرف  و اصحاب باوفایش به شهادت رسیدند زین  پس از این 

که  کرد و وقتی  گفت: شیونپاره برادر را دید  بدن خونین و پارهمیدان حرکت   کنان 
 !ههل   اط  وا !سیداه وا !اخله وا

گفت  :سسس 
ااالل وصیاا  االر  باای اطاقاا  اصسااالء صیساا  )مجلسممی  ؛اصسااه  باای هد ااد   احلج

 (641: ص1403اصفهانی، 
کاش آسمان بر زمین ویران می کتوه ای  کاش  پاشتیدند و بته  هتا از هتم متی شد و ای 

 .ریختند ها می بیانان

کنار بتدن زمانی کاروان اسیران را از  شتهیدان  قطعته شتده هتای قطعته که به پیشنهاد شمر لعین 
پتاره  خم شد و بدن پاره ،پاره شده برادرش را دید پیکر شهدا و بدن پاره دادند و زین  عبور می

گرفت و دهانش را روی حلقوم بریده برادر نهاد و می بوسی گفت:برادر را در آغوش   د و می 
 هل   اصسالع ان وصو بند  املقلم الخ رت بند  واملقلم اصرّی  بی   خیرت صو !اخی یل
 ؛حلای من

کنتار تتو برادرم! گر مرا بین ستکونت در  و بتین رفتتن بته ستوی مدینته مخیتر  _کتربال_ ا
گوشت بدنم را  نمودند، سکونت در نزد تو را برمی می گرچه درندگان بیابان  گزیدم، 

 بخورند.

کرده و می در برخی از مقاتل آمده است  :گوید در این هنگام رو به مدینه 
صی بتی  مال كة اصسالء، طذا ّسای  مرما  هلصادملء مقطاع االبضالء  !وا ُماداه

 (56: ص1403، نجفی) .وهنله  سالیل
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کتته در  و آلته درود فرشتتتگان آستمان بتر تتتو بتاد ایتن حستتین! فریتاد ای محمتد تتو استت 
 .ست، اعضایش قطع شده و دختران تو به عنوان اسیر عبور داده می شوندخون غوطه ور ا
 :گوید راوی می

 (25: ص1403)مجلسی اصفهانی، ؛ وصدیَ بدو    واهلل فلهك 
گفتار زین  گریه و  کرد.  سوگند به خدا هر دوست و دشمن از   گریه 

کاشانی در دوازده  باره چنین سروده است: بند معروف خود در این محتشم 
گتتتتتاه چشتتتتتم دختتتتتتر زهتتتتترا در آن میتتتتتدان  نا

 
 بتتتتتتتر پیکتتتتتتتر شتتتتتتتریف امتتتتتتتام زمتتتتتتتان فتتتتتتتتاد 

 از او« هتتتتتتتذا حستتتتتتتین»اختیتتتتتتتار نعتتتتتتتره  بی 
 

کتتته آتتتتش ازو در جهتتتان فتتتتاد   ستتتر زد چنتتتان 
گلتتته آن بضتتتعة الرستتتتول   پتتتس بتتتا زبتتتان پتتتر 

 
کتتتتته یتتتتتا ایهتتتتتا الرستتتتتول  کتتتتترد   رو در مدینتتتتته 

کشته فتاده بته هتامون حستین توستت   این 
 

 پازده درختون حستین توستتو صتید دستت وین 
کتتز آتتتش جتتان ستتوز تشتتنگی   ایتتن نختتل تتتر 

 
گتتردون حستتین توستتت   دود از زمتتین رستتانده بتته 

که هستت   این ماهی فتاده به دریای خون 
 

 زخم از ستاره بر تنش افتزون حستین توستت 
 ایتتن خشتتک لتت  فتتتاده دور از لتت  فتترات 

 
 کتز ختون او زمتین شتتده جیحتون حستین توستتت 

کتتم ستت  کتته بتتا خیتتل اشتتک و آهایتتن شتتاه   ساه 
 

 خرگاه زین جهان زده بیرون حسین توستت 
کته چنتین مانتده بتر زمتین   این قال  طستان 

 
 شتتاه شتتهید ناشتتده متتدفون حستتین توستتت 

کته او متی به دست می گونه اقدامات آن حضرت آنچه از این  خواهتد بتا ایتن  آید ایتن استت 
کننتده هتای جتتان نالته گاهانتته و بیتدار  هتتای آموزنتده بته لشتتکریان فرومایته دشتتمن  رسد، ستوز ولتی آ
کته چته جنایتت .دهد کترده او باید به آنان بفهماند  کوفته  انتد و بایتد بته آن لشتکر جنایتت هتایی  کتار 

کتته جنگشتتان، جنتتگ بتتا قتترآن، آورنتتده  او  و ایمتتان آورنتتدگان بتته قتترآن بتتوده استتت. قتترآنبفهمانتتد 
ت متردم را تحریتک نمایتد و آنتان ختود بته ستوز عواطتف و احساستا هتای جتان خواهد با این ناله می

کنند و می کرد. خود علیه استبداد و یزیدیان قیام و شورش  که چنین   بینیم 
که در شام اقامت داشتت در محلته کترد و  مراستم عتزاداری برپتا« دارالحجتارة»ای بته نتام  مدتی 

گریته و زاری می چنان عزاداری و نوحه آن کته در آن کترد سترایی و  کردنتد  شترکت متی جتا کته مردمتی 
گرفتند به خانه یزید هجوم برند و او را به قتل برسانند. )  (279ص تا: بیمغنیه، تصمیم 

کته پتس تحمتل آن همته مصتیبت و باز آن بانوی ستتمدیده را متی هتا بته مدینته  هتا و رنتج بینتیم 
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در ایتن  ازد.پترد و دیگر یاران او می در خانه خود به سوگواری بر امام و بازگشته و در شهر پیامبر
گروه از زنان مدینه به خدمت آن حضرت گروه  آمده، ضمن تسلیت به  مراسم عزاداری، هر روز 

گریتتته متتتی کتته بتتته تتتدریج زنتتتان قبایتتتل و عشتتایر، تصتتتمیم بتتته  پردازنتتد تتتتا آن ایشتتان، بتتته ندبتته و  جتتتا 
کربال می خون  (180: ص1364 کنند. )بنت الشاطی، گیرند و قیام می خواهی شهدای 

هوسخنرژنیخطاب.2
کوفه  هنگامی کاروان اسیران، در آن جو پر از ظلم و خفقان به  کودکان  رسید؛که  زنان، مردان و 

زده و  برختتی ناراحتتت و برختتی بهتتت کننتتد.کوفتته همتته بتته معتتابر آمتتده تتتا مغلتتوبین و استترا  را تماشتتا 
 ریختند. ثر اشک میتأگروهی از شدت 

کترد و بتا اشتاره خواستت همته  موقعیت را تشخیص داد و نگاهی حضرت زین  بته متردم 
کنند و با انتخاب بهترین فرصت کلمات و جمالت و با شجاعتی بی سکوت  نظیر  ها و زیباترین 

 وار بر مسند خطابه ایستاد. و علی
را در این قسمت نقل نموده و به تحلیل برخی از نکات  های آن مظلومه فرازهایی از خطبه

یم: آن می  پرداز
 اطا  یال اصكوفاا، اطا  یل هعد امل االخیلر، اصطیای   آصا و ُماد ا  بی صلتوةوا هلل احلاد
 اصاا   اِاا  مااِتكم امناال اصرنااة، طاادات ال و اصدمعااة رقاالت فااال هاكااون؟ ا واص اادر احل  اا 
 اال فاایكم طاا  و اال بیاانكم، تخااال ایاالنكم هتخااذون انكلثاال قااوة هعااد ماان غزااال نقضاا 
 بی  اربی اال انُت ط  و االبداء غاز و االملء متَ و اصشنف اصلدر و اصنطف و اصلتف
 (17: ص1399 ،)سمعید ؛ ...متهوتة بی   ضة او تمنة

و اهتل بیتت  حمد و سساس مخصوص خداوند است و درود بتر پتدرم محمتد
کوفه ...اما بعد باد!پاک و برگزیده او  گریه  فری !ای اهل نیرنگ و  !هان ای مردم 

کتاش هتتیچ متی هایتتتان  هایتتان تمتام نشتتود و هرگتز نالته چشتتم گتاه اشتک کنیتد؟ ای 
کته رشتته ختویش را پتس از ختوب ثل شما َم همانا َم  نگردد.خاموش  ثل زنی است 

آویز فساد، در میان خویش قرار  شما سوگندهای خود را دست کرد. تابیدن، باز می
گتتویی  کینتته و تملتتق هتتای پتتر آیتتا در شتتما جتتز چاپلوستتی و آلتتودگی و ستتینه ایتتد. داده
گیتتاه و ثتتل شتتما، َم زان و خریتتدن نتتاز دشتتمنان دیتتن، خصتتلتی هستتت؟ َم کنیتت ثتتل 

که در مزبله می  . شود... ای آالیش قبیری به آن عوده می روید یا نقره علفی است 
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کلمه، می تعبیر به پدر می او در ابتدای خطبه از پیامبر خواهد خود  کند و با انتخاب این 
کند و نسبت خ یابنتد اهتل ایتن و قافله اسیران را معرفی  ویش را با پیامبر روشن سازد تا همگتان در

کدام دودمان و قبیله و از این راه افکار و احساسات مردم را در اختیتار بگیترد و متردم  .اند قافله از 
کوفیتان آنان را با دیده اسیر ننگرنتد و ستسس بته بتزرگ عنصتری و  یعنتی سستت ؛تترین نقطته ضتعف 

کلمتات و جمتالت متیکنتد  شتکنی آنتان اشتاره متی پیمان  خواهتد آنتان را بتر ایتن خصتلت  و بتا ایتن 
گاه سازد.  آ

 ، «درمتتان دردهتتتا»و در فتترازی دیگتتر از خطبتته بتتتا نگتترش دقیتتق و ظریتتف بتتتا صتتفاتی همچتتون 
پردازد تا جای شتک و تردیتدی  میامام و... به معرفی شخصیت « گاه جمع پناه»، «چراغ راه امت»

کشتتنده  چنتتان بتتا متتردم ستتخن متتی او هتتمعهتتد بتتاقی نمانتتد.  بتترای آن قتتوم سستتت گفتتت و آنتتان را 
کامالا  معرفی می و خانواده پیامبر حسین کته  صحنه را تغییر داد تا آن کرد. سخنان او  جا 

کترده بودنتد و ختاک بتر ستر و  گریه بلند شده بتود. زنتان موهتای ختود را افشتان  کوفه به  صدای مردم 
 ریختند. روی خود می

کوفتته از شتتنیدن ایتتن  داد.ت را در برابتتر متتردم قتترار او صتتحنه دیگتتری از قیامتت در آن روز متتردم 
هتای ختود را بته دهتان  کتاران در قیامتت، حیتران و سترگردان شتده و دستت ستخنان، همچتون ستتم

 (180: ص1364بنت الشاطی،گزیدند. ) می
کته مرتکت  شت آن استاد بی کار زشتی  گفت و آنان را بر آن  کوفه سخن  ده معلم نه تنها با مردم 

یاد نیز چنان نیرومندانه ایستاد و پرخاش االمارةدر دارکه  کرده؛بودند مالمت و سرزنش  گرانته  ابن ز
گرفت. گفتن را از او  که توان سخن  کوچک شمرد  گفت و او را حقیر و   سخن 

کرد و  گونه با سخنان علی ،پس از ورود به شام و حضور در مجلس یزیداو  اش چنان او را رسوا 
گ گفتن از او سل  شد. )او را به  که توان پاسخ   (279ص تا: بیمغنیه، ریه واداشت 

پوشیسیاه.3
کته ستب  موفقیتت زینت  کته  قبتل از ایتن اصتالا  بتود.عقتل و تتدبیر او  ،شتد یکی از عواملی 

کار باشد، زین  که به او  به طوری ؛به عقل و تدبیر معروف و مشهور بود عاشورایی و اسارتی در 
 اند. داده ...عقیلة النسا  و ،هاشم نیعقیله ب القاب

گونته عقل و تدبیر زین  کارهتایش بتیش بته  کته توانستت در  تتر موفتق شتود و در غیتر  ای بتود 
 باز و مزورش موفق شود. توانست در برابر یزید و اطرافیان حیله صورت نمی این
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کارهای مدبرانه حضرت زین  شتام و  برگتزاری مجتالس ستوگواری و عتزاداری در از جمله 
که فرمود: پوش نمودن محمل مدینه و دستور وی مبنی بر سیاه  ها بود 

 ؛اصزطراء اوالت صق   وبزاء ملیاة یف انل اصنلس، یعتم ّ  سوتاء االعتوطل
کته متا در مصتیبت و عتزاداری بترای  ها را سیاه محمل کنیتد تتا متردم بداننتد  پتوش 

 هستیم. کشته شدن فرزندان زهرا

کارهتای بتا ،ارزش بود مور از نظر دشمنان ساده و بیگونه ا هر چند این  ولی در حقیقت همتین 
کاخ یزیدیان را  ساز قیام و انقالب مردم علیه قاتالن امام حسین زمینه ،ارزش که توانست  بود 

کند. )بنت الشاطی،   (180: ص1364 متزلزل 

.رفتارهایعالمانه4
به جهانیان، تبلیغ با عمل بوده  در رساندن پیام حسین یکی از عوامل موفقیت زین 

کنتد و در رعایتت حتالل و حترام الهتی  او همواره تالش می .است که به وظیفه الهی خود عمل  کرد 
 کرد. کرد و از هیچ وظیفه شرعی فروگذار نمی انگاری نمی گونه سهل هیچ

کوفه از روی ترحم بته اطفتال و است کردند، مردم  کوفه  که وقتی اسرا را وارد  یران نتان و نقل است 
 :زد فریاد می کلثومام  دادند. خرما می

کوفه! صدقه بر ما حرام است و آنان را از دست و دهان بچه گرفت و  ها می ای اهل 
 (254ص :1366االسال  اصفهانی،  فیض). انداخت به سوی مردم می

کنتد و سته روز یتا بتیش شود نان و غتذای ختود را بتین بچته حتی حاضر می زی تتر چیت هتا تقستیم 
که ذره نخورد ولی اجازه نمی کنند. دهد   ای از صدقه را تناول 

ینتت  او نتته تنهتتا در حالتتت  استتت.حفتتظ حجتتاب  یکتتی از متتوارد عملتتی تبلیتتغ حضتترت ز
یتادی در حفتظ ختود از انظتار و دیتده عادی، بلکه در بحرانتی هتای  تترین لحظتات زنتدگی اهتمتام ز

 مردم داشت.
کوفه  گشتم، وقتی از حج برمی :گوید راوی می کرده شدم.وارد  کوفه  امتام  .انتد دیدم اسرا را وارد 

کتته بتتر شتتتری بتتدون روپتتوش ستتوار بتتوده و از پاهتتایش ختتون جتتاری بتتود ستجاد در ایتتن  .را دیتتدم 
که بر شتری برهنه ستوار  کیستت؟» کتردم:ستؤال  استت.هنگام بانویی را دیدم  ینت  »گفتنتد:  «او  ز
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 آیتتتا از ختتتدا و  .ای ختتتود را از متتتا بپوشتتتانیدهتتت چشتتتم !ای متتتردم»زد:  فریتتتاد متتتی «استتتت. کبتتتری
که به حرم رسول ختدا در حتالی رسولش حیا  نمی فاضتل، ) ؟نگریتد متی ،کته پوششتی ندارنتد کنید 

 (635تا: ص بی
کتتته حستتتین او متتتی  و یتتتارانش بتتترای  خواهتتتد بتتتا عمتتتل و رفتتتتار ختتتود بتتته جهانیتتتان بفهمانتتتد 

کودکتتانش بتت احیتتای احکتتام الهتتی شتتهید شتتده و  .رونتتد ه همتتین دلیتتل بتته استتارت متتیانتتد و زنتتان و 
کمه یزید نسبت به احکام الهی نه تنها بی بنی بلکه احکام الهی  ؛اعتنا هستند امیه و دستگاه حا

کرده   اند. را واژگون 
 قاطعیتوژبرژزوجود

 ختویش استت.  خطتر دادن در راستتتای تتتحّقق اهتتداف  بته  قاطعّیت و ابراز وجود به معنای تتن
  و پاسداری از دیتن جتّدش  خدا  هدفی جز رضایست_ علوی ا  یافته مکت  ورش_که پر زین 
کهاین در حال . نتدارد ه بترادرش امتتام ب عشق حضرت زین به والیت در قال    عشق  ی است 
ختویش   متتعالی  استای تحّقق هدفر  در  راسخ  بنابراین با عزمی گشته است.  متجلی  حتسین

مدّبرانتته بتترای ازدوا  ختتویش شتترطی تعیتتین ختتویش استتت_ زمتتان   معصتتوم  امامتت  کتتته همتتان یتتاری_
  تتدبیر و دور  چنتین و هتم  او در همراهتی و یتاری امتام ختویش  قاطعّیتت  گتر ایتتن شتترط بیتان کند. می

 . اوست   اندیشی
کته هرگتاه بترادرش  مشتروط بتر آن بتن جعفتر در آمتد، عتمویش عبداهلل  ه هتمسری پسترب زین 
یتتتن   مستتافرتی  خواستتت بتته حستتین او   از  اهلل عبتتد ، کنتتد  ختتتواست بتتا او همراهتتی بتترود و ز

 (635تا: ص فاضل، بی) . جلوگیری نکند
ینتت   قاطعّیتتت و صتتالبت کتتاخ یزیتتد بتتا  تر استتت. در مواجهتته بتتتا دشتتتمنان متتتلموس ز در 

که  فرماید: ، میداده  ترارق  ختطاب  را یزید لباس یک اسیر ظاهر شده است،  در  حضرت   وجودی 
کتته بتتا تتو هتم که حواد  تلتخ روزگتار مترا بته ایتن  حاال کشتانده استت  صتحبت جتا 
کاری ارزشمند می تو را بسیار خوار و حقیر می ،ام شده و تو   دانم دانم و سرزنش تو را 

که انجام  .کنم بسیار توبیخ می دادی،  را بته ختاطر عملی 

 کر عّ  مح رحضر ز  بعمل
که در یک مقطع زمانی، رسان عاشورا، به عنوان پیام زین  نای    عنوان  به تنها زنی است 



 

 

85 

یوه
ن ش

تبیی
 

نب
ت زی

ضر
ی ح

بلیغ
ی ت

ها
مبل   

شور
م عا

گ قیا
 بزر

غ
 ا

 است:  آمده متسعودی اثبات الوصتّیهدر  امام معصوم انجام وظیفه نموده است.

کترد و زمتان امتام چهتارم به خواهرش زین  حسین علتوم آل  ،وصتّیت 
پوشی بر امام  برای پردهشد.  نشر می ، علی  دختر از زبان زین  محّمد
 (243: ص1353)افتخاری ساوجی،  ن او.و حفظ جا چهارم

کته دوستت و دشتمن را مقهتور  گونته ، نیازمند صتالبت علتیانتجام ایتن وظایف خطیر ای استت 
 است:  آمده در احواالت حضرت زین   التواریخ  ناسخدر  خود سازد.

کتتته  چنتتان خطبتته شتتتعار از اتتتتیان  بلغتتای فصتتاحتآثتتار و  فتتتصحای بالغتای را 
آن   ضتتمن  بتته آن تستتّلط و قتتدرت بیتتان فرمتتود و در ،ستتطری عاجزنتتد  شتتطری بلکتته

ه الشهدا را باز نمایاند و مرتکبین آن اعمال ناخجستسّید  مرات  شهدا و مقامات
 (32: ص1369، زادهفوالد) منوال را توبیخ و مالمت نتمود.

یتن   حضرت  تدار در وجود مقّدسعزت و اقت توّکتل و اّتصتال بته سرچشتمه  عتبارتند از:  ز
 .از خلق  جستن  نیازی و بی  گرایی حق شجاعت، صبر در مصائ ، عزت و اقتدار،

ستیزیارژییوظلمحق.4
کم بتتاشد کته ظلتم و ستتم بتر جامعته حتتا خودکتامگی و   بتر مبنتای  عاجتمتا  و مناستبات  مادامی 

ای بترای دوام  چنتین جامعتهمانتد.  نمی  بتاقی  برای عزت افترادی حرمت پذیری تنظیم شود، خودکامه
کمتانش ذلیتل از آن   واقتتعی  عتتزت  در چنتین جتوامعی نیتز بتا ایتن حتال، پرور استت. خودکامگی حا

کتته ختتود را بتته منبتتع الیتتزال عتتزت تقتتوای الهتتی را در پتتیش   اینتتان . نماینتتد  مّتصتتل  ،افتترادی استتت 
که  می  (173نهج البالغه حکمت ) «.از تقوا نیستهیچ عّزتی باالتر »گیرند 

 نگرفتت؛  را  هیچ ناتوانی حق»دهد.  می  گرایی سوق طلبی و حق تقها را بته ح تقوای الهی نیز آن
  برابر  در  مانع تسلیم شدنگرایی  حق(  473: ص87مجلسی،  ) «که عزیز و نیرومند شد. مگر این

 فرماید: معّلم بزرگ عتزت و آزادگتی می سّیدالشهدا رو، گردد. از همین فرومایگان می
گاه باشید  یاد(  مایهن فتروایتکه آ فرزنتد فرومایته، مترا میتان دو راهتی شمشتیر و  )ابن ز

 (7ص ،2)خوارزمی، جدهیم. ما تن به خوار ب  که  و هیهات  ستخواری قرار داده ا

که رشدیافته مکت  عزت زین  یتاد و  ا ابناستت در برخورد بت  علیه  محور حسین نیز  ز
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که هیبت ای رفتار می گونه هب یزید، زیرا عزت و اقتدار  شود؛ میدرهم شکسته   ،ها آن  دروغین  کند 
گرفتته استت و انستان هاشم از حق عقیله بنی عتزت و اقتتدار بتاالیی   از  طلت  حق  گرایی او نشئت 

گفتتار و حّتتتی  .شتتود زیکتتی او متبلتور میفی  حتاالت  برختوردار استتتت و عتتزت نفتتس بتتاال در رفتتتار و 
کته  بدون این  زین که  به قصر داراالماره نقل شده استت درباره نحوه ورود حضرت زین 

یاد( نتماید، وارد متجلس اعتنایی به آن جّبار ستم با آن  چون زین  و نشست.  گتردید  گر)ابن ز
یتتاد در جتتای ختتود جلتتوس از ابتتن  گتترفتن  اجتتازه  لتتت و بتتدونحا یتتاد بتتتا بتتتهت وحیتترت  ابتتن ، نمتتود  ز ز

که این» پرسید: کیستی  یتاد ابتن او جواب نداد.  به  اعتنا بی زین  «نشینی؟ چنین می تو    ستته  ز
ینت  تکترار می  را  ختود  بار پرسش کوبیتدن کنتد و ز دروغتین او و تحقیتر ایتن   اقتتدار  بترای درهتم 

کنیزکتان می  یکتی  دهد تا سترانجام به او پاسخی نمی مظهر ختودکامگی، ینت » گویتد: از   ایتن ز
یاد ابن« است. فاطمه  دختر بتا خشتم و  گشتته بتود،  مبتدل  اش بته ذّلتت عتزت غتیر خدایی  که  ز
ینتت  کینته، کتترد.  کتته  ختتدا را شتتکر» گویتد: کنتتد و می می  رو بتته ز ینتت « شتما را رستتوا    دیگتتر  ز
  الهتتتی ختتود و خانتتدانش را بتته رخ  عتتزت  ، بتتار دیگتتراقتتتدار و صتتالبت  بتتا  دانتتد را جتتایز نمی   ستتکوت
یتتاد می ابتتن کتته» کشتتاند: ز   گرامتتی داشتتت و از ،را بتته محّمتتد  متتا  ستتساس ستتزاوار ختتدایی استتت 

  (754ص :5طبری،  .« ) ساخت  و پلیدی مبرا  آلودگی
ینت  کته عتتزت او و خانتدانش بتته واستتطه اتتتّتصال آن اعتالم متتی  بتار دیگتتر ز هتا بتته ذات  دارد 

 :است تعالی باری
 (874، ص1380)آمدی،؛ اصعزّ   اب ّز ه یر اهلل أطتكا  من 

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

متحور و اقتدار حضرت   عتزت  رفتارهای  ترین عوامل محوری یکی از اصلی عشق به خدا و حق
ینتت  یتتارویی بتتا ز یکتتی از  ،بتته اختتالق  بنتتدی ختتدا و پای  بتته  عشتتق . بتتود  زمتتان  خودکامگتتان  در رو

کتته باعتث ایجتاد عتتزت نفتس بتتاال در افتراد می ستتتیزی  طلبی و ظلم گتردد؛ زیتترا حتق عتواملی استت 
، نتتتتوعی دهتتتتد و ایتتتن حرمتتتتت نفتتتس می  نفتتتس ستتتوق  انتتتتسان را بتتتته ستتتتمت پاستتتداری از حرمتتتتت

ارزشتمندی خودنیز به حرمتت نفتس و احستاس   فسعزت ن کند. ارزشمندی در فرد ایجاد میخود
انسان از موضع قدرت بتا متسائل   که  شود ارزشتمندی بتاعث متیاین احساس خود کند. داللت می

هاشم قابل مشتاهده  بنی کرد در برخورد عقیله مصداق بارز این نوع عمل شود. رو و متشکالت روبه
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ینت .است کته حضترت ز کوفته،  هتتنگام  در تواریخ نقتل شتده استت  متردم   بته ایتتراد ختتطبه در 
که ساکت شتوند. کرد   گوید: می  ، راویپس از اتمام خطبه ایشان هتمه ساکت شدند. اشاره 
کوفه کلمات در حیرت  از  مردم  ها  گریستند و دست بودند و می  شده  استماع این 

ینت  گونته دار و صالبت علیاقت گزیدند. به دنتدان متی کته حّتتی  طتوری ز بتود 
کتتتته  بتته ایتتتراد خطبتتته  ختتتورده، بتتته ظتتتاهر شکستتت  استتیر  در لبتتتاس یتتتکآن هنگتتام 

دوست و دشمن در برابر عزت و اقتدار او و ختاندانش ستر تتعظیم فترود  پردازد، می
  (32: ص1369، فوالد زاده) .آورند می

دعاوعبادت.5
کته  دعا و عبادت است. او همواره متی های تبلیغی حضرت زین  دیگر شیوهاز  دانستت 

کوچتکدشتمنان در انتظا کتته نشتانه رنتد تتتا  کننتد  کالمتتی را جستتجو  کتتنش یتا  ای از ضتتعف  تترین وا
کندمأکه دشمنان را  رو او برای این و از این .خاندان پیامبر باشد که در  ،یوس  در روز یازدهم وقتی 
کرد: ،کنار جسد برادر آمد گردید و عرض  کرد و با خلوصی خاص متوجه خدا   توقف 
 (569: ص1403)مجلسی اصفهانی، ؛ اصقرهلن قتی  منل هقا  اصتهم

کن. کوچک را از ما قبول    خداوندا! این قربانی 

که بتا همته ایتن مصتای  و مشتکالت می ،نمود که حضرت زین  از دعایی یافت   ،توان در
کوبنده ایستاده است و با خدای خود می باز هم در برابر توفان  :گوید های 
یل صا بالت ال من بالت یل  وبیال  اصتیا  ساوات صا  ساجد مان یال اصا الساند مان ساند و

: 1403، نجفمی) ؛اهلل یال اهلل، یال اهلل، یال املالء وتوی اصشاجر وّ یف اصشاس وشعلع اصِنلر
 (521ص

کتتته جتتتز تتتو پنتتتاهی  ای پنتتاه کتتته جتتتز تتتتو پشتتتتوانه ای تکیتتته نتتتدارد!گتتتاه آن  ای  گتتاه آن 
کته ستیاهی شت  و ستسیدی روز و روشتنایی خورشتید و  شناستد! نمی ای ختدایی 
 !ای خدا خدا!ای  خدا!ای  کنند! دای آرام درخت و آب بر تو سجده میص

کرد این نیز در خطبه که در مجلس یزید بیان   کند: گونه دعا می ای 
 ونقا  تمل نال سا   مان بای غضا  واالع  ظلملنل من وان قم حبقنل خذ اصتهم... 

 (45:ص1368 ،)نمجفی ؛سدوصنل بنل وط   ْحلهنل وق   تملؤنل
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کرد انتقام بگیر و خشم خود را بر ح !خدایا که به ما ستم  کس  ق ما را بازگیر و از آن 
که خون کشتت و از متا  شکستتهای ما را ریختت و عهتد متا را  کسی  و یتاران متا را 

کرد فرودآر. پرده  دری 

.مقامعلمی6
ینتتت  او زنتتتی دانشتتتمند،  اوستتتت.مقتتتام علمتتتی  یکتتتی از فضتتتایل و خصتتتایص حضتتترت ز

و  .در بیتان حتتالل و حترام الهتتی بتتود بتتود و نایت  ختتاص امتام حستتین ور، فصتتیح و بلیتغ ستخن
کتته امتتام ستتجاد کتته در استتارت هنگتتامی  متتردم در حتتالل و حتترام بتته  بتتود،بیمتتار  روایتتت استتت 

 (128: ص1369بحرالعلوم داد. ) کردند و او هم پاسخ آنان را می مراجعه می زین 
گریبتان در مصتیبت  برای جتواز چتاک امام صادق فقتدان پتدر و بترادر و... بته فعتل و دادن 

کربال استناد می زین عمل   ( 307: ص4،  الکالمجواهر. )کند در جریان 
 فرماید: هاشم می که در خطاب به عقیله بنی و از این سخن امام سجاد

 (64ص :45ج ،)مجلسی ؛م هاة غیر فهاة و معتاة غیر بلملة حباداهلل ان  !باا یل
کته معلتم داشتته باشتی و تتتو  بتتدون ایتن ،ای هستتی المتهتتو بحمتداهلل ع !عمته جتان
کسی مطال  را به تو یاد داده باشد بی ،ای هستی فهمیده که   .آن 

که زین   پی می علم و دانتش ختود را از طریتق دیتدن استتاد و معلتم بته دستت  کبریبریم 
 نیاورده، بلکه از جان  خدای تعالی به آن حضرت اعطا شده است.

زما 7 ژسارت.تبلیغدر
فصاحت و بالغتت متوروثی، عتتلم   دانست. با زمان اسارتش او تبلیع را یک وظیفه الهی می  در

گویای خود را وار، با این ذاتتی، شجاعتی علی ، آن را  کرده  برهنه  که در بند است اما شمشیر برنده و 
 .آورد می  فرود  با تمام وجودش علیه تمام اقتدار یک حکومت طاغوتی

کتاری سترگ بپا خاستاین قهرم کم آن بی ؛ ان بزرگ تاریخ بترای  تترین تردیتدی بته ختاطرش  که 
 .خطرخیز بهراسدموقعیت آن   از  یا  راه یابد

کوفه با مشاهده مردمی فری  توانایی و در اجرای طرم و شتیوه   و قله  استعداد  کار در او  او در 
در چنین راهی برای زن، به   نهادن  . پای گیرد میقترار  ، در نهایت پایداری و ثبات قتدمدفتاعی خود

بلکته عتالوه بتر همتت و   نیست  آسان  نه تنها ،هایش علت ضعف طبیعتش و فراوانی دردها و رنج



 

 

89 

یوه
ن ش

تبیی
 

نب
ت زی

ضر
ی ح

بلیغ
ی ت

ها
مبل   

شور
م عا

گ قیا
 بزر

غ
 ا

کتلمات ای می بیان و قتوه خالقه شجاعت، قدرت ادبی، فتصاحت از معانی   تمامی هب  را  طلبید تا 
که حقایق و درد و رنجانقالبی و اعتقادی پربار سازد. و مهار تصویر و   را  ها ت هنرآفرینی نیاز است 
 . کندو یزید دو چهره متضاد را معرفی  نوضع موجود را نقد و ترسیم، و حسی

یتتارویی  در یتتاد ابن»بتتا   رو کوفتته و شتتام« یزیتتد»و « ز در اطتترافش زنتتتان چتتتندی از نزدیکتتان و  ،در 
کنده بر صفوف  ستارگان  خویشان او مانند کته همته آنپرا گترد آمتده بودنتد    هتا جوانت  ایتن ی نامنظم 

 .اندیشیده، آماده پیکار بودند  را  مبارزه
ینتت  یتتارویی بتتا دشتتواری گتتویی ز بتته   را   حتتتسین  ها، قلتت  امتتتام در آن لحظتته بتترای رو

کتوه کته  کنار ظالمتانی  گرفته بود. حاضر شدن در  انتداخت و  بته هتراس می  را  هتای سترکش عتاریت 
یادی را م انسان ختود را از   تجترأ  ، با ترس و هتراس،پریده نمود و متردم آن روز رنگ رعوب میهای ز

چند قلبش پردرد، خاطرش مکدر   هر  نمود. اما زین  کاری بتس دشتوار متی ،دست داده بودند
جتت صتبح شتادی و به  ،دوربتتینش    شهرسد اما در عمق وجود ژرفای انتدی می  نظر  به  و تنش ناتوان

  یتتروزی واقتتعی را درکتته پ  استت  یابد و این اطمینان ختاطر از آن نظتر دمیده و اطمینان خاطری می
 . بیند می  مجسم چشم  برابر

کته  گونته به نمایتد. می  ادا   با فصاحت و بالغتی تمتام رستالت ختود را  زین  یتاد ابن»ای  « ز
 گوید: ، میاز سخنان زین   پس و  کند ور می اقترار به فصاحت و بالغت این بانوی سخن

کته ستخن بتته  این زنتی گویتد و بته جتان ختودم  ستتجع  استت  پتدرش   همانتا  و قافیته 
 گفت و شاعر بود. سخن به سجع می

  مجلتس  در  ، جنایتات یزیتد را بتر حاضتران داده  ستردر مجلس یزیتد چنتان فصتاحت و بالغتت 
که کترده بتود  تجلسیو مت  خویشتن را حیران دیتد  یزید  آشکار نمود  کته بترای افتختار ختود تنظتیم   ،را 

کرد و بنیبه اطراف پایتخت   ها سخن  موج  رسوایی و افتضام او شد. این و   امیته منفتور سرایت 
کردند  و یزید  شدند  غض  مسلمین  مورد کته   .را آشکارا لعن  بترای پیتتروزی خواستت  میو یزیدی 

کتته چتتارهچنتتان پستتت یتترد، بتتا ستتخنان ایتتن بتتانو هتتا بگ ختتتود جشتتن کتته قتتتل  جتتز ایتتن  ندیتتد  ای شتتد 
یاد نسبت دهد ابن  و به  کند  دفع  خود  را از حسین گفت: همجلس ب  . و در ز  صراحت 

کنتتد پستتر متتترجانه را! یتتاد ابن .راضتتی نبتتودم متتتن بتته قتتتل حستتین ختتدا لعنتتت    ز
 .دو او را به قتل رسان  کرد  عجله
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کته دودمتان یزیتد بت ؛نکترد  ثیرتتأ  مردم  نفوس  در  سخن  ولی این کتار بته جتایی رستید  کلتی  هبلکته 
گتردید  .نیست و نابود 

 نویسد: از دانشمندان لبنانی می یتکی

که در میان اهل بیت باجرأ زین  ترین  تر و بلیغ بانو و فصیح  ترین تنشان داد 
کارهایی مانند استدالالت عقلی، قوت نفتس، شتجاعت همتراه بتا  آن هاست. او 

کربال و بعد  فصاحت کته شتهرتش هتمهو بالغت، در  جا پیچید و  از آن انجام داد 
گردید ضرب گواهی می  . متورخان المثل   دهند. و نتویسندگان بته این مطل  

را  ، رسالت عاشورای حسین« تبلیغ»و « پیکار» ،دوش با استفاده از دو اصل هم زین 
هتای  ختاص ختود در بحتران  قهرمتانی  رساند و بتا تیهایش به طرز صحیح بتته پایتتان مت با همه ویژگی

نقشتته «  پیتتامبر تبلیغتتی»کنتتد و بستتان یتتک  ختتویش را فتتتراموش نمی، متتتسلولیت فرستتاینده زنتتدگی
: 1369)منصتتوری الهیجتتانی،  . بخشتتد را شتتکل می ریتتزی شتتده مکتتت  انقتتالب حستتین طرم
 (200ص

شناسیکارایریژصولروژ به.8
گرچه اصول روگفتنی  کالسیک از ابتکارات علوم معاصر  اناست  شناسی در تبلیغ به صورت 

گرفته است و سیره رهبتران و ائمته اطهتار  است ولی در تبلیغات اصیل آسمانی نیز مورد توجه قرار 
که آنان در تبلیغ به اصول روان نشان می کامل داشته دهد   اند. شناسی فردی و اجتماعی توجه 

ینتتتت   از ایتتتتن  ،بتتتته جهانیتتتتان پیتتتتام امتتتتام حستتتتین نیتتتتز، در امتتتتر رستتتتاندن حضتتتترت ز
شناستی استتفاده  اصتول از جملته تحقیتر دشتمنان، تکتریم دوستتان، تحریتک عواطتف و مخاطت 

 نموده است.
کوفیان سخن می که با  ورزد و  کید میتأگوید، در آغاز خطبه بر اصالت خاندان خودش  وقتی 

دم را در اختیتار بگیترد و آنتان ختود کند تا عواطتف و احساستات متر تعبیر به پدر می پیامبراز 
 خود آماده قیام و شورش شوند. هب

کوفیتتتان و در فتتتراز اول خطابتتته ختتتود بتتته بتتتزرگ عنصتتتری و  یعنتتتی سستتتت ؛تتتترین نقطتتته ضتتتعف 
 کند. کند و آنان را از این راه تحقیر می عهدشکنی اشاره می

یتاد، او را  و باز آن بانوی بزرگوار را می کتاخ ابتن ز که در  کته بترای  متی« مرجانته پستر»بینیم  خوانتد 
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کننده عبیداهلل توهین کی از نامشتروع بتودن وجتود وی و  آمیزتترین و رستوا کته حتا تترین القتاب استت 
کتته تصتتمیم بتته قتتتل  چنتتان ضتتربه بتتر پیکتتر لتترزان عبیتتداهلل متتی و آن استتت بتتدنام بتتودن متتادرش زنتتد 

 گیرد. می زین 
اش  رفتتی یزیتتد، پتتدر، جتتد و جتتدهدر فتترازی از خطبتته آتشتتین ختتود در خطتتاب بتته یزیتتد بتته مع

 فرماید: ورزد و می کید میتأپردازد و بر اصالت خاندان خود  می
ی  یف و ؛ . ..اصشاهداء تمالء مان حلااا ناا  و االذ یلء ا الت فوه ص ظ من مراقاة یرتج

 (45: ص1403)مجلسی اصفهانی، 
کان را ج و چگونه توقع و امید دل که دهانش جگر پا کسی باشد  وید و سوزی از آن 

گوشتش از خون شهیدان روئید  ...؟بیرون انداخت و 

کوفه و شتام بیتان فرمتود از مقایسه بین دو خطبه که در  کته اصتل  بته ایتن نتیجته متی ،ای  رستیم 
کامالا  مخاط  کرده  شناسی را  کته  است؛رعایت  کثر مخاطبین او عموم مردمنتد  کوفه ا که در  زیرا 

گتتاهی بتته ستتر ن بیتتان اتضتتای حتتال، ستتخن را در ختتور فهتتم مخاطبتتبرنتتد و بتته مق متتی در جهتتل و ناآ
که مرتک  شده می گاه می نماید و آنان را از جنایتی  ولی در  ؛سازد اند و نیز از شخصیت شهیدان آ

گاهی نسبت به امور هستند لحن  ،شام در مجلس یزید، چون خواص حضور دارند و همه دارای آ
کردن و  خطاب فرق می  پردازد. س نمودن یزیدیان مییومأکند و در نتیجه به رسوا 

های دیگری از  آنچه اشاره شد اجمالی از سیاست ها و شیوه های تبلیغی آن بزرگوار بود. شیوه
های تبلیغی آن بزرگوار  قبیل شجاعت، شهامت، فصاحت و بالغت و وقت شناسی از دیگر روش

 (98ص :1401نجفی مرعشی، بوده است. )

گیهینتیجه
گذشت، بعد ا در کاروان اهل ب ن یز واقعه عاشورا، حضرت زآن چه  به ت یبه عنوان رهبر 

کته نشتتر اهتداف قیظو کتردن ماهو آشتتک نییام حستیتتفته ختتود  بتود عمتتل  عبتتداهللام ابایتت قیتتار 
را بته  نیارزشمند، رستالت امتام حست ن و محتوایین با مضامیهای آتش ان خطبهینموده و با ب
کردهاری از مورخان یچه بسد، چناناتمام رسان گر ز اسالمی اذعان  ام عاشورا یبعد از ق ن یاند ا

کربال در همانرساند گاه به اثبات نمیین جاید را در احضور فعال خو ی یماند. آشنا جا می ، واقعه 
 نتتی،یشناستتی د خ و معرفتیاخت آن بزرگتتوار بتتا تتتاررت و شتنیر و بصتتی، تفستتنتتییق بتتا علتتوم دیتعم
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ن پشتتوانه علمتی یچن کیتبه واسطه  های آن حضرت هده است و لذا خطبار قابل توجه بویبس
کالمتتتی و اعتقتتتادی استتتت. ارزش و عظمتتتت زیتتتری، روایهتتتای مهتتتم تفستتت حتتتاوی بحث نتتت  یی، 

 ن بریت حسیمظلوم رسانی امیم انسانی و اسالمی او در پیبه خاطر موضع و حرکت عظ ،کبری
هاشتم بته ستان  ه بنیلین عقی، اعلین بن یپس از شهادت حس و لذا بود ف الهییاساس تکل

کته یرست یید و بته جتایجان و آفاق عتالم درخشتدر دل و  نوری خ یهای تتار ن انستانیفقتط واالتترد 
کتته زاد ابنتتد. او بتته ختتوبی مییننتتد بتتدانجا راه توا امبران متتییتتعنتتی پیت؛ یبشتتر ه و پتترورده دانستتت 

گاهیید، عالوه بر ایترد شرافت و عزت است و بی تی، یتعالی شخصم های ژگییو پرورش آن و ن آ
اعتقتادی  و ت فکترییتت و حجیتشان بترای جامعته، مرجعیت الهی هم وجود داشته تا ایک مشی
کنتتتد.یتتتپ امامتتتت و خانتتتدان رستتتالت و حفتتتظ گتتتاه یت جایتتتکتتته باعتتتث تثب زییتتتدر واقتتتع آن چ دا 

کاروانی ن یحضرت ز ل اسالم شد، حرکت انقالبییهای اص ارزش کاروان اسرا  بود.   که به و 
گتتوش یر طتتول تتتارارانش را دیتتخانتتدان و ، نیت امتتام حستتیتتار مظلومیای ستت نهمثابتته رستتا خ بتته 

که پیجهان کاروانی  بته حرکتت  خیبته وستعت تتار نییام ختونیتگتر بتا پیش از هر رستانه دیان رساند. 
گر چه پس از طی و  نیت حسیام مظلومیکن از آن پس پیل چند منزل متوقف ماند، و درآمد و ا

ت، ستاری و جتتاری یچ محمتتل و مرکبتی در هتر زمتان و مکتتان تتا ابتدیه یرا بت برامیتت پیتاهتل ب
رسانی  امید و پیامی چون خون نافذ و جاویام است. چنانچه رسانه پیساخت. بله رسانه همان پ

ز در ابتالغ و یرا ن ن یتوان نقش و رسالت حضرت ز شک می بی داشته باشد، ن یچون ز
د یتچهتره پل افشتای زیتو ن نییل رسالت حسیهدف تکم رحق، بان امام بیت خونیام مظلومینشر پ

کمان فاسق و فاجر بتار  ام خونیتدر نشتر پ نت یمثال حضترت ز نی بییآفر ه و با نقشیام بنی حا
که  ژه آنیو هب م داد.ین بررسی اجمالی تعمیقی در ایانگاره تلف ینیبسط آ را در راستای نیحس
گمتراه و افشتای مظتالم بتی ا وت پر رمتز و راز واقعته عاشتوریحکا ییبازگو  شتمار رستوائی آن خانتدان 
کتاروانی غمیامو آور صتادقی  امیتحضتور و راهبتری پ بی ت ویتاهتل ب بتار از استرای ان، بتدون حرکتت 

 د.یگرد ، ممکن نمین یچون ز
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م ابع
 .نا بی ، نجف،اخت الحسین زین ،  (1384) حتسینمتحمد ،کربالئی  ادیت  _
کبری(، 1353) افتخاری ساوجی، محمد _ در مجلتس  ترجمه منظوم خطبه حضرت زین  

 .نا بی،  ، قمیزید
کبری(، 1375الهی، حسن ) _  .سسه فرهنگی آفرینه، تهران، مؤهاشم عقیله بنی زین  
ینتت   در  ستتیری(، 1369) بحرالعلتتوم، متتتحمد _ ، ترجمتته: امیتتر وکتتتیلیان و زنتتدگانی حضتترت ز

 .تتهران، حتکمت کتریم جعفری،
کتربال1350شه )الشاطی، عای بنت _  .سید جتعفر شهیدی، تهران، حافظ ، ترجمه:(، شتیر زن 
ینتت (، 1364) الرحمنالشتتاطی، عایشتته عبتتد بنت _ کتتربال ز ترجمتته:  ،زهتترا  دختتتر بتتانوی 

 .بهمن 22قم، ،رضا صدرسید
ینتت (، 1348) الشتتتاطی، عایشتته بنتتت _ زاده  اهلل مهتتدی آیتتت  ، تتتترجمه: کتتربال  قهرمتتان  بتتانوی ز

کبیرنائینی و ح  .بی  چایچیان، تهران، امیر 
ینتت (، 1378) الشتتاطی، عایشتته بنتتت _ کتتربال حضتترت ز رضا  اهلل ستتتید ، ترجمتته: آیتتتتبتتانوی 

 .قم، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی شاهی،صدر، به اهتمام سیدباقر خسرو
 .دفتر تبلیغات  انتشارات،  ، قمغرر الحکم و درر الکلم(، 1380تمیمی آمدی ) _
یتتتتژگیق(، 1404) التتتدینور، نجزایتتتری حتتتائری _ ، بتتتا های حتتتتضرت الخصتتتائص الزینبیتتتة یتتتتا و

 .مهدی  الدین، قم، حضرت مقدمه محمدتقی تا 
قتتتم، ، 2  ،مقتتتتل الحستتتین ،ق( 1394الحنفتتتی، )  احمتتد  لموفتتتق بتتتنالملیتتتد اابو ختتوارزمی، _

 .مکتبه المفید
یتن   زنتدگانی(، 1368الحسین) دستغی ، عبد _  .ن، ناس، تهراکتبری  ز
کبترینتتگ(، 1369) رسولی محالتتی، هاشتم _ ینت   کتتوتاه بته زنتدگانی ز ستازمان  ، تهتران،اهی 

 . اسالمی  تبلیغات
ینتت  ،تتتا( )بتتی ختتان قلتتی ، عتتتباسستتتسهر _ ، تصتتحیح: الطتتراز المتتذّه  فتتی احتتوال ستتیدتنا ز

 .بهبودی، تهران، اسالمیه  بتاقر متحمد
کبتریق(، 1399) ، حستنستعید _ ینت    حستینیه ، اصتتفهان،حتتسنهبتری الهتی ر  در نقتش ز

 .عمادزاده
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 القاسم پاینده، تهران،ابو  :تترجمه، 5   ، تاریخ الرسل و المتلوک ،(1325)  جریر  بن محّمد ، طبری _
 .بنیاد فرهنگ ایران

کربال دختر علی زین (، 1348) علی ،خراسانی  عطایی _  ، تهران، اسالمیه.قهرمان 
 .علمی ، ، تهرانهای حضرت زین  طبهتترجمه خت ،تا( ، جواد)بیفاضل _
کربال حضرت زین (، 1369) االمیرفوالدزاده، عبد _ های  کانون نشر اندیشه ، قم،بزرگ بانوی 

 .اسالمی
 .سالمة  دار ، تونس،هاشم بنی  عقیلة  السیدة زین ، (1985) ، محمد الوهاب فهمی عبد _
 .االسالم  فیب  انتشارات  تهران، مرکز، خاتون دو سرا، (1366) نقی ، علیاالسالم اصفهانی فیب _
کامکار، اآلمال  منتهی ،(1379عتباس ) قتمی، _  .قم، انتشارات 
یتتتن )بتتی تتتا(،  گتروه نویستتندگان _ نشتتر  ، قتتاهره،و العفتتاف  للفضتتیلة  المثتل االعلتتی الستتتیدة ز

 .العلوم و المعارف االسالمیة
خبتتتتتار االئمتتتتتة لتتتتتدرر أبحتتتتتاراالنوار الجامعتتتتته ق(، 1403) حستتتتتنمجلستتتتتی اصتتتتتفهانی، محمد _

 .، بیروت، دراالحیا  الترا  العربیاالطهار
 ،54  ، األطهتار  عتة للتدرر أخبتار األئمتةاألنوار الجامبحتار، (ق 1408مجلستی، محّمتدباقر ) _

 .دار احیا   انتشارات قاهره،
  اهلل  آیتتة ، بتتا مقدمتتهاخبتتار الزینبتتاتق(،  1401) الحستتین یحیتتی اعتتر  عبیتتدلیمتتدنی، سیدابو _

 .قم ،ظمی نجفی مترعشیالع
کتبریتا(،  )بی جوادمغنیه، محمد _ یتن    اردستتانی،  صتادقی  احمتد ، ترجمه:بانوی شجاع ز

 .خزر تهران،
کتتبری(، 1369منصوری الهیجتانی، استماعیل) _ یتتن   ، تهتران، مجتمتع فریتادی بتر اعصتار ز

 .مطهری  شهید
کبری  درخشان  ستارگان(، 1368جواد )، محمدنتجفی _  .هران، استالمیه، تتزین  
کتتتربالق(، 1401) جتتتتوادنجفتتتی مرعشتتتتی، متحمد _ ینتتتت   قتتتتتهرمان  اختتتتتبار »، تتتتتترجمه کبتتتری  ز

یتن »و «الزیتنبّیات  .اهلل العظمی نجفی مرعشی، تهران، فراهانی ، مقدمه:آیة«الستیدة ز
تتترائِع اإل  َجتتتواهر  ال  ق(، 1403) حستتتننجفتتتی، محمد _ ِم شَ تتتر  تتتالمَکتتتالم فتتتی شَ   ا الترایتتت، دارالحس 

 .العربی


