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چکیده

شمعر عاشممورایی در ادبیمات عربممی امدمتی بممه درازای وااعمه عاشممورا دارد.
یکم ممی از شخصم ممیتهایی کم ممه پم ممس از وجم ممود مبم ممارک سیدالشم ممهدا

بیشترین جلوه را در شعر و ادبیمات آی نمی و عاشمورایی داراسمت ،عقیلمه
است .شایان ذکر است که افمزون بمر

بنیهاشم حضرت زینب کبری

شماعران مسملمان شمیعه و اهمل سممنت ،شماعران و ادبمای مسمیحی نیمز بمما
سرایش اشعاری نغز به ایشان عرض ارادت کرده و دفترهای شعر خود را

ب ممه س ممتایش حض ممرت

م ممزین ک ممردهان ممد .در مقال ممه حاض ممر ب ممه ش ممیوه

توصممیفی _ تحلیلممی بممه جلمموه فضممایل و ویژگیهممای حضممرت

در شممعر

اند تن از شاعران مسیحی معاصر عرب پرداختهشده است و سعی شده

مهمترین ابعاد شخصیتی حضرت

که در شعر این شاعران مسمیحی

بازتاب یافته است بررسی و تبی ن گردد .در یمک نگماه اجممالی ممیتموان

گفت :پاکی و عفاف حضرت

پ م ممامبر خم مماتم

 ،صالبت و شکیبایی ،پاسداری از دیمن

و رسم ممالت الهم ممی ،محافظم ممت از اهم ممل بی م ممت

 .1استادیار دانشگاه حکیم سبزرواری ()seyyed1221@yahoo.com

و

1

بازمانممدگان کممربال ،حماسممهآفرینی و انتق مال پ مما کممربال بممه جهانیممان ،از

مهم ترین موضوعاتی است که این دلدادگان مسیحی بدان پرداختهاند

 ،شاعران مسمیحی معاصمر ،شمعر

کلیووژگاا :عاشورا ،حضرت زینب

عربی.

مقدمه 
.1بیا مسئله
شعر عاشورایی قدمتی به درازای حادثه کتربال دارد و از همتان نخستتین روزهتای پتس از واقعته
َ
عاشت ورا شتتاعرانی بتته ستترایش شتتعر پیرامتتون ایتتن حادثتته عظتتیم ،درسآمتتوز و در عتتین حتتال غتتمبتتار،
پرداختند .در شعر عاشورایی شخصیتهای بزرگی محور چامهها و چکامههای شاعران بودهاند.
از وجتتود مبتتارک سیدالشتتهدا
علیاکبر

و قهرمانتتان عظتتیم ایتتن حادثتته همچتتون حضتترت عبتتاس

و

و ...گرفته تا طفل شیرخوار حضرت و آزاد مردانی چون «جون» غالم سیاه و. ...

یکتتی از شخصتتیتهایی کتته حجتتم قابتتل تتتوجهی از مراثتتی و متتدایح عاشتتورایی را بتته ختتویش
اختصاص داده ،سترگ بانوی دشت کربال عقیله بنیهاشم زین

کبری

است .حضترتش در

معاصر فارسی و عربی جلوه خاصی دارد و شتاعران بستیاری دفتاتر شتعر ختود را بته
شعر عاشورایی
ِ
ابعاد گوناگون شخصیت این بانوی معظمه
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مزین کردهاند.

نکته شایان توجه اینکه افزون بر شاعران مسلمان ،شاعران غیر مسلمان متعددی هم مسحور
شخصیت بزرگ حضرت

گشته و در بیان عظمتتش اشتعار زیبتایی سترودهانتد .هتمچنتان کته

چکامهها و مراثتی زیبتایی از ایتن دلتدادگان مستیحی در بتاره حضترت امیتر
وجتود دارد .آنتتوان بتارا در بتاره محبوبیتت حضترت سیدالشتهدا
عظیم عاشورا چون حضرت زین
امتتام حستتین

همچنین حسین

و امتام حستین

و بتهتبع دیگتر شخصتیتهای

میگوید:
بتته ختتاطر حتتق قیتتام کتترد و حتتق نیتتز از ِآن تمتتام ملتتتهتتا استتت.

به خاطر رضای خداوند قیام کرد و تا وقتی که خداوند خالق

همه باشد ،قیام امام حسین

نیز به گتروه خاصتی اختصتاص نتدارد بلکته بترای

تمام خلق است( .بارا)365 :2009 ،

مقاله حاضر در کوششی نو ،به برخی از زوایای شخصیت عظتیم حضترت زینت

در شتعر

شتتاعران مستتیحی معاصتتر عتترب پرداختتته استتت .شتتاعران و اندیشتتمندانی چتتون «جتتور شتتکور»،
«ریمون قسیس»« ،جوزف هاشم»« ،بولس سالمه»« ،میشال سلیم کعدی» و «راجی انتور هیفتا» کته
از مرزهتای متذه

ختتویش فراتتر رفتته و نتتور وجتود حضتترت

بتر دلهتای آنتتان تابیتده استتت و در

نوشتهها و اشعار خود از عظمت و نقشآفرینی این بانوی عظیم در کربال ،سخن گفتهاند و ستعی
کتتردهانتتد در حتتد بضتتاعت ختتویش ایشتتان را بتته عنتتوان الگتتویی از پتتاکی وشتتجاعت و صتتالبت بتته
جهانیان معرفی کنند.

.2پیشی هپژوهش 
در متتورد موضتتوع حاضتتر پتتژوهش مستتتقل و مستتتقیمی انجتتام نشتتده استتت امتتا در خصتتوص
در شعر عربی ،کارهایی انجام شده که مهمترین آنها عبارت است از:

حضرت زین

 .1الزینبیتتات (المختتتارات ِمتتن االدب الزینب ت ّی) .مجلتته موستتوم ،شتتماره ( .1404 ،4گزینشتتی

است از برخی شاعران معاصر در باره حضرت زین

)

ّ .2
فی مرآة شتعر عاشتورا المعاصتر( .دراستة مقارنتة بتین األدبتین الفارستی و
السیدة زین
ّ
الجمعیة العلمیتة االیرانیتة للغتة العربیتة و آدابهتا،
العربی) ،طیبة سیفی و نرجس انصاری ،مجلة

حضرتزینب

درژنویشهوشعرشاعرژ مسیحیمعاصر 

.1پاکیوپاکوژمنیحضرتزینب


پتتا ک دامنتتی و طهتتارت و عفتتت ایشتتان استتت .امتتری کتته

را در زمره بزرگ بانوان پا ک تاریخ همچون حضرت مریم

مادر بزرگوارش صدیقه کبری

 ،آستیه

و از همته برتتر

قرار میدهد.

اندیشمند و شاعر مسیحی «بولس سالمه» 1حضرت زین

را دستپرورده خدا متیدانتد،

 .1بتتولس ستتالمه ( )1979-1902شتتاعر ،ادی ت و روزنامتته نگتتار مس تیحی لبنتتانی استتت .او ادیب تی چیرهدستتت،
نو یسندهای توانا ،شاعری بلندپایه و خطیبتی پترآوازه بتوده کته در متدت زنتدگی ختود متورد توجته شتعرا و ادبتا و
رج تتال فرهنگت تی و م تتذهبی معاص تتر خ تتود ب تتوده اس تتت .از آث تتار او ب تته م تتوارد ز ی تتر میت تتوان اش تتاره ک تترد« :علت تی و
الحسین« ،»1946،فلسطین و أخواتها« ،»1947 ،األمیر البشیر« ،»1947 ،عید الغدیر( »1948 ،در بیش از سه
ه تتزار بیت تت)« ،ح تتدیث العشت تیة« ،»1949 ،م تتذکرات ج تتر یح« ،»1950،الص تتراع فت تی الوج تتود« ،»1952،حکایت تة
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از ویژگتتیهتتای حضتترت زین ت
حضرت
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که خداوند بدو این حسن و شکوه و پاکی را افاضه کرده است:

ل ت ت تته فیه ت ت تتا ِم ت ت تتن الس ت ت تتما البه ت ت تتا َ
َ
َ
َ1
ِر ی فصت ت ت تتاغ الجمیلت ت ت تتة العت ت ت تتذرا

زین ت ت الطهت ت ِتر و البهت تتا ِ أفت تتاض الت ت ت
َّ
جملهت تتا البت تتا
تت الرست تتول
بنت تتت بنت ت ِ

(سالمه 1961 ،م)284:

دیگر شتاعر مستیحی «میشتال ستلیم کعتدی» 2حضترت

را پتا کبتانویی سرشتار از قداستت

میداند .بانویی که از پرتو بهترین پدران روشنایی گرفته است:
َ
َ
أب
یت تتا زین ت ت الطی ت ت  ،ز یت ت ِتدی نست تتمة
بن تتت العل ت ّتی ،س تتناها ن تتور خی ت ِتر ِ

شت ت ت ت ت ت ت
أحت ت ت
تیت ت ت ت ت
الطت ت ته ت ت تتر،ت ت تفت ت ت ت
ستت ت ت ت ت ت ت ت ت
الن
تائها ت تقت ت تتدت ٌس
فزین ت

و زینبات التقی ضو شذا النجت ِ

3

(زمیزم 2012 ،م)175 :

.2حکمتوخردمنویحضرتزینب
یکتتی از ویژگتتیهتتای بتتارز حضتترت زینت
حکمتی که از منبع الهی به حضرت
به این ویژگی عمه بزرگوارشان فرمود:
یل باة ...ان

)305
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دانتتش دانتتش و حکمتتت سرشتتار اوستتت .علتتم و

افاضه شده است ،چنانکه حضرت سجاد

با اشاره

حباد اهلل بلملة غیر معتاة و فهاة غیر م هااة( .طبرسمی 1403 ،همم ،ج:2

بولس سالمه با اشاره به این ویژگی حضرت چنین میسراید:
أخ ت تتذت حکمتت تتة الرجتت تتال فتت ت ّ
م ت ت ت ت تتا رواه ال ت ت ت ت تترواة ع ت ت ت ت تتن َح ت ت ت ت ت ّتوا َ
تردت
عمتتر« ،»1961،خبتتز و ملتتح« ،»1966 ،متتع المستیحِ « ،»1967 ،متتن شتترفتی« ،»1967 ،لی تالی الفنتتدق،»1968 ،
«تحت السندیانة« ،»1968 ،فی ذلک الزمان( .»1970 ،نک :نوری 1391 ،ش :ص.)66-53

پاک و با شکوه که خداوند از آسمان جامعه شکوه و زیبایی را بر قامت او افکنده است .او دخت ِتر
 .1زین
دختر پیامبر است و خداوند وی را سدر سیرت و در صورتس زیبا ساخته و بانویی پاک و نیکو آفریده است.
 . 2میش تتال س تتلیم کع تتدی :از اندیش تتمندان ،ادب تتا و ش تتاعران معاص تتر لبن تتانی ک تته ص تتاح کتت ت مختلف تتی در
موضوعات شعر و ادب و فرهنگ است .وی به نوشتن چندین کتاب در خصوص زندگی و ویژگیهای اهل
ا
ا
بیت پیامبر توفیق یافته است از جمله کتاب «ریاحین االمامه» و «االمام علی نهجا و روحا و فقها».
 .3ای زین

پاک! بوی خوش نس

است .وجود زینت
نجابت اویند.

تو در فزون بتاد .تتو دختتر علتی

هستتی و پرتتو تتو از نتور بهتترین پتدران

پتاک سرشتار از قداستت استت .و سدیگتر بتانوان پتاک وس زینت هتای پرهیزگتار پرتتوی از

َ
لت تتو رأتهت تتا حت تتوا فت تتی الغی ت ت

َ
الرتت تتد

ا
تمة و إبتت تتا َ
دت إل ت تتی الرش ت تتد حش ت ت

1

(سالمه 1961 ،م)285:
در بیت اول سالمه میگوید:
حضتترت زین ت

حکمتتت متتردان را داشتتت و وجتتود ایشتتان آنچتته را در کت ت

قدیمی درباره گمراهی حوا یا فری

آدم توسط وی آمده است ،نقب می کند.

در توضتتیح ایتتن مطل ت شتتایان ذکتتر استتت کتته « در عهتتد جدیتتد تنهتتا دو جتتا بتته نخستتتین زن
حوا اشاره شده است .یکبار ،از فری خوردن ّ
با نام ّ
حوا بته عنتوان هشتداری بترای مستیحیان یتاد

شده و دیگر بتار ،بتا اشتاره بته خلقتت ح ّتوا پتس از آدم و اغفتال او (نته آدم) ،گفتته شتده کته زن حتق
ندارد معلم شود و نباید بر شوهر تسلط یابد و تنهتا بته شترط داشتتن ایمتان و تقتوا ،بتا بته دنیتا آوردن
فرزند ،از گناه و تقصیری که مرتک

شده ،نجات مییابد .از اینرو برخی آبتای کلیستا در گذشتته

زن را به لحاظ طبیعت ضعیفتر ،برای انجام گناه مستعدتر و عامل اصلی گمراهی میشمردند و
به همین سب
ماده حوا)

آنان را الیق تصدی امر آموزش و مقامهای کلیسا نمیدانستند( ».ویکی فقه ،ذیل

حوا و یا زن را از نظر گذرانده ،اینجا از حضرت زین
الگوی زنان و حتی حضرت حوا

به عظمت و حکمت یاد میکند و او را

برمیشمارد .وی در جای دیگر در بیان پاسخ حضرت

ابن زیاد ،از حکمت و بزرگ منشی او یاد میکند:

2

(سالمه 1961 ،م)292 :

.3صبروتحملحضرتزینب



یکی از و یژگیهای بتارزی کته حضترت زینت

شتتکی

را بتدان متیشناستند و میستتایند «صتبر» و

اوستتت و حضتترتش در ایتتن خصیصتته تتتابع پیتتامبران اولتتوالعزم استتت .چنتتانکتته خداونتتد

 .1او حکمت مردان را فراگرفت و آنچه که در بتاره حتوا نقتل شتده را نقتب کترد .ا گتر حتوا او را در پتس پترده غیت
میدید ،با دیدن شایستگی و واالیی حضرتش ،هدایت میشد.
 .2با چنان خردمندی و مناعتی پاسخ داد که در آن شراره آتش فروزان بود.

در شعر شاعران مسیحی معاصر عرب

فأجابتت ت ت ت ت تتت بحکمتت ت ت ت ت تتة و إبتت ت ت ت ت تتا

تاد
هت ت ت ت تتا فیت ت ت ت تته شت ت ت ت تترارة اإلیقت ت ت ت ت ِ

به

سیمای حضرت زینب

بنابراین سالمه که خود مسیحی است و برخی پندارهای نادرست مسیحیان درباره حضترت

119

را بدان فرمان میدهد:
پیامبرش
ُ ُ ْ
ف ْ
لص ِا ْ مل صب أ ْوصوا اصع ْز ِم ِمن اص ُّ ُس ِ ( .احقاف)35 :
یا میفرماید:
ً

ف ْ
لص ْ ِار صا ْ ا ِمجیال ( .معارج)5 :

و آیات و روایات فراوان دیگر که درآنها به صبر امر و سفارش شده است.
بولس سالمه در توصیف صبر و شکیبایی حضرت زین

به ایشان آفرین متیگو یتد و او را

حامل مصائبی میداند که زمین را به لرزه میافکند:
َ
َ1
ح ّمل ت ت تتت م ت ت تتا یزل ت ت تتزل البطح ت ت تتا
إیت تته أخت تتت الحست تتین بنت تتت عل ت تتی

(سالمه 1961 ،م)285:
در ادامه در تعبیتری عتاطفی و ادبتی بیتان متیدارد کته گو یتا روزگتار قستمختورده آنقتدر بتر ستر تتو

مصیبت وارد آورد که مصائبش تمام شود!

أقستت ت تتم الت ت ت تتدهر أن ینالتت ت تتک بت ت ت تتاألر

َ
تتنفد األرزا َ
زا حتتت ت ت ت ت ت ت تتی یست ت ت ت ت ت ت ت ت

2

(همو)
در پایان در مقام تسلی حضرت
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را به صبر میخواند چرا که دنیا خانه رنج است و خطاب

به حضرت میگوید بهشت برین و فراخ الهی تو را کافی است:
ا
َ3
حست ت تتبک الخلت ت تتد جنت ت تتة فیحت ت تتا
تبری فالحیت ت ت تتاة دار عت ت ت تتذاب
فاصت ت ت ت ِ
دیگتتر شتتاعر مستتیحی «ریمتتون قستتیس» 4نیتتز حضتترت

حسین

را بهتتترین ختتواهر و غمختتوار امتتام

میداند .خواهری که از شدت مصیبت لطمه بر صورت میزند .وی با تضتمین بیتتی
و دختت علتی ! تتو بتاری را بته دوش کشتیدی کته زمتین ستخت را بته لترزه

 .1آفترین بتر تتو ای ختواهر حستین
میافکند.
 .2روزگار قسمخورده که آنقدر بر تو مصیبت وارد آورد که مصیبتها را به پایان برد.
 .3پس شکیبا باش که زندگی خانه رنج است و بهشت جاودان و فراخ الهی تو را کافی است.
 .4ریمون قسیس )... - 1939( :وی در محله زحله لبنان زاده شد و به زبانهتای عر بتی و فرانستوی شتعر ستروده
است .شعر او موضوعات متنوع تاریخی ،ادبی ،اجتماعی و عاشقانه را در بردارد .عالوه بتر آثتاری کته از او در
نشریات م نتشر گردیده چند جلد کتاب از او چاپ شده که مجموعه «علی الفارس الفقیه الحکیم» یکی از
آنهاستت (زائتری 1389 ،ش )117 :وی در بتتاره امتام حستتین منظومتهای بتته نتام «ملحمتتة الحستین» را ستتروده
است.

چه زیبا میسراید:

از حضرت زین

زینت ت ت

َ
ّلطمتتت َ
تعست ِتی
وجههتتا و صتتاحت ل ِ

أنتت تتت أختتت تته خیتت تتر أختت تتت

عنت ت ت تتدما شت ت ت تتاهدته َ
رأس حست ت ت تتین
ا
تالال لمت ت تتا است ت ت ّ
تتتم کمت ت تتاال»
«یت ت تتا هت ت ت
«مت تتا توهم ت تتت ی ت تتا ش ت ت َ
تقیق ف ت تتؤادی»
.4صالبتوشجاعتحضرتزینب
حضرت زین

تس
أنشت ت تتدت شت ت تتعرها تشت ت تتیر بخمت ت ت ِ
َ
َ
ترس
أنهت تتت الحت تترب ناجت تتذیها بضت ت ِ

تس
کت تتان هت تتذا مت تتا حقت تتق الیت تتوم أمت ت ِ
(قسیس 2011 ،م37 :
1



در مهتد شتجاعت زاده شتده و رشتد کترده استت .ختانوادهای کته پدرشتان

دالور بدر و احد و خندق و حنین و هوازن است و شتیر مردانتی چتون حضترت امتام حستین
امام حسن

و حضترت ابوالفضتل

و

از دامتان آن ستر بترآوردهانتد .بته راستتی کتدام زن را تتاریخ

دیده که دربرابر سلطان گردنکش وقت بایستد و او را کوچک شمارد و بر سرش فریاد زند:
ْ
ّ
ْ
ْ
ًَِن ال ْست ْل ا ِ ُ قاادَ وً ْساات ْع ِظ ُم هقر یع ا وً ْسااتك ِا ُ ه ْو بیخ ا ( .ابممن طمماووب:1348 ،
)184

شجاعت پدر باال رفته و عزم راستینش نشان از حکمت و استواری اندیشهاش دارد:
3
أخت الرجالَ ،
الحک تتم
امتطت معرا َ والتدها
و الع تتزم ینط تتق باألحک تتام و ِ

تو خواهر حسینی .و چه نیکو خواهری که بر صورتش لطمه زد و فریاد کشید :آه که از دست بشدم.
 .1زین
وقتی سر حسین را بر نیزه دید با دست اشاره کرد و چنین سرود« :ای هالل ماهی که کامل نشد ».و جنگ
دانش را به تمامی در بتدنش فترو بترد« .ای پتاره قلتبم گمتان نمتیکتردم» کته سمواضتع و حتواد س گذشتته ،امتروز
چنین بالیی بر سر تو بیاورد.
 .2جوزف هاشتم ( :)... -1937شتاعر و ادیت و وز یتر ستابق لبنتانی کته بته روزنامتهنگار ی و تتدر یس نیتز اشتتغال
داشت .از دیوانهای شعر اوستٌ « :
حجر علی الصخر»« ،ضو عن الضتو »« ،نستیم الطیت » .از آثتار دیگتر او:
«صوت لبنان فی حرب السنتین»« ،الفارابی»« ،ستلیمان البستتانی و اإلیلیتاذة»( .معجتم الشتعرا منتذ عصتر
النهضة ،1 ،ص)296
 .3همتتتای متتردان کتته بتتر نردبتتان سشتتجاعتس پتتدر ستتوار گشتتته و ارادهاش از احکتتام درستتت و حکمتتت ستتخن
می گوید.

در شعر شاعران مسیحی معاصر عرب

(زمیزم)81 ،2012 ،

سیمای حضرت زینب

شتاعر مستیحی «جتوزف هاشتم» 2حضترت

را همتتای متردان متیدانتد .کستی کته بتر نردبتتان
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«میشال سلیم» حضرت

را نزد شهسواران «دختر خرد» متیدانتد و متیگو یتد بته راستتی ،کته

جز حضرتش نشانههای دلیری را درک کرد؟
ّ
تلک التی َعدها الفرسان بنت نهتی

و َم تتن ِس تتواها َیع تتی مع ت َ
تالم ال تتد َر ِب

1

(همو)176 :

بتتولس ستتالمه در توصتتیف شتتجاعت حضتترت

در مجلتتس ابتتن ز یتتاد ،ایشتتان را شتتیرزنی

می داند که گرچه مجروم است اما از غرش باز نایستاده و چون شیر مقاومت میکند:
ّ
اقتلت ت ت ت تتوه قت ت ت ت تتال الت ت ت ت تتولی ّ
تادی
فهبت ت ت ت تتت
تور العتت ت ت ِ
زینت ت ت ت هبتت ت تتة الهص ت ت ت ِ
َ
2
تماد
صت ت ت ت ت تترخت ک ت ت ت ت ت تتاللبو ة السم ت ت ت ت ت ت ت
حتتة التتتزأر مجروحتتة بتتدون ضت ِ

(سالمة 1961 ،م)292 :
«جتتور شتتکور» 3در چکامتته زیبتتای ختتود «ملحمتتة الحستتین» بتته شتتجاعت حضتترت

مجلس یزید اشاره میکند و از زبان او ،یزید و دیگر گردنکشان را عددی به حساب نمیآورد:
ّ
ٌ
ّ
4
کت ت تتل الطغت ت تتاة إذا عت ت تتدوا ألصت ت تتغار!
مه ت ت تتال یز ی ت ت تتد و ال تغ ت ت تتررک منزل ت ت تتة

در

(زمیزم)74 :2012 ،
در ادامتته از ز بتتان حض ترت بتتر ستتر یز یتتد بانتتگ متتیزنتتد کتته متتا عتترش تتتو را بتته لتترزه متتیانتتدازیم و
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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نعمتهای اخروی از ِآن ما و دوزخ ازآن توست:
ّ
َ
نه ت ت ّتز عرش ت تتک ف ت تتی الجل ت تتی نزلزل ت تته

لنتتتا النعتتتیم لتتتک التتتویالت و النت تتار

5

 .1بانویی که دالوران او را دخت خرد میدانند و جز او چه کسی نشانههای شجاعت را دریافته است؟

چتون شتیر

چتون شتیر جنگنتده از جتای برخاستت .حضترت
 .2امیر گفت :این جوان را بکشید و زین
مجروحی که زخمش بدون مرهم است و آزادانه غرش می کند ،فریاد کشید.
ّ
شکور (متولد  1935م) :شاعر و استاد ادبیات عرب دانشگاه بیروت است که از او کتابها و مقاالت
 .3جور
متعددی به چاپ رسیده است .از دیوانهای شعری او میتتوان بته «وحتدها القمتر» و «زهترة الجمالیتا» اشتاره
کرد( .نك :معجم األدبا  ،2 ،ص 90و  ).91جور شکور به اهتل بیتت عالقته خاصتی دارد و دو منظومته
شعری با نامهای «ملحمة اإلمام علی » و «ملحمة اإلمام حسین » دارد.
 .4ای یزید آرام باش! جایگاهی که داری تو را مغرور نسازد کته تمتام گتردنکشتان چتون بته شتمار آینتد سنتزد ختداس
کوچکند.
 .5ما با اقدامی سترگ ،عرش و کاخ تو را به لرزه متیافکنتیم .نعمتتهتا بترای ماستت و آتتش و عتذابهای الهتی
برای تو.

(همو)

.5محافظتژزژهلبیتوبازمانواا کربال 
یکی از اقدامات ارزشمند حضرت زین
کربال است .مراق

پتس از واقعته

مراقبت و حفتظ حتریم آلاهلل

از کودکان و خردساالن و آرامش دادن به ایشان ،حفظ جتان امتام ستجاد

در یک کلمه مدیریت بحران پس از حادثه روز عاشورا ،همه به عهده حضرت
این بانوی عظیم برای پاسداری از دختران پیامبر
ْ ُّ
قلء ْتذی ُ
ً ِمن اصع ْد ِل یل بن
اصطت ِ

(طبرسی :1403 ،ج)308 :2

ّرا ِ

و

بود.

چنین بر سر یزید فریاد زد:
و ِامل ِ

ُ
وس ْوق

ب ِ ُ
اهلل ساالیل؟
ول ِ
نلت َ ُس ِ

ای پستر آزاد شده! آیتا ایتن از عتدالت استت کته زنتان و کنیزکتان ختویش را در پترده

نشانی و دختران رسول ختدا
اندیشمند و ادی
جان امام سجاد

را اسیر به این سو و آن سو کشانی؟

مسیحی «راجی انور هیفا» 1بتا اشتاره بته ایتن نقتش زینت

بته دفتاعش از

اشاره کرده و میگوید:

حضرت

ا
کامال میدانست که اقدام شجاعانهاش در مجلس ابن زیاد مبنی بر

تمام شود( .هیفا ،2009 ،ج)523 :1

یکی از صحنههایی که حضرت

به طور مستقیم در برابتر یز یتدیان ایستتاد و جتان و عترض

امتام

نظتتر ستتو افکنتد و حضتترتش را از یز یتتد طلبیتتد .بتولس ستتالمه بتتا اشتتاره بته ایتتن صتتحنه بتته

شتتجاعت حضتترت زین ت

و حمایتتت از فاطمتته

بدسگال میپردازد:
ا
و رأی فاطمت ت ت ت ت ت تتا غر یت ت ت ت ت ت ت ٌتر شآمت ت ت ت ت ت ت ت

دختتتر امتتام حستتین

در مقابتتل شتتامی

ٌی و کانتتت أخت َ
تار ق
تت الصت
تبام الشت ِ
ِ

 .1راجتتی انتتور هیفتتا (1965م :)... -اندیشتتمند و ادی ت برجستتته مستتیحی لبنتتانی استتت .وی کت ت و مقتتاالت
متعددی ازخود به چاپ رسانده که از جمله آنها میتوان به «صفحات من الفکر»« ،مقدمة فی معرفة االمام
علی »« ،نظریة الالعنف فی االسالم»« ،األسالم والغرب»« ،اإلمام علی فی الفکتر المستیحی المعاصتر»
اشاره کرد.

در شعر شاعران مسیحی معاصر عرب

نوبا گتتان پیتتامبر را حفتتظ کتترد ،آنجاستتت کتته در مجلتتس یز یتتد ،متترد شتتامی بتته فاطمتته

دختتتر

سیمای حضرت زینب

مانع شدن از کشتن امام سجاد

 ،ممکن است به قیمت از دست دادن جانش
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رام یس ت ت ت تتتوه

َ
زینتت ت ت ٌ هب ت ت تتة الست ت تتهام الم ت ت تتوارق

الفت ت ت ت ت َتاة ّ
فهبتت ت ت تتت

1

(سالمه 1961 ،م)304 :
بر سر یزید بانگ میزند که:

در تصویری که سالمه ارائه میدهد ،عقیله بنیهاشم
َ
استتیر گردنتتد و در کنتتار هوسبتتازان قتترار
ای پستتت! نستتزد کتته دختتتران پیتتامبر
گیرند!
متیآورد کته ا گتر قترار بتر چنتین پیونتدی باشتد ،قبتر

و با تصرف در مضمون از زبان حضترت

بهترین همسر ماست و ما با آغوش باز پذیرای مرگ هستیم:

فت ت تتی الست ت تتبایا و ال قت ت تترائن عاشت ت تتق
ا
ّ
تهار َرمست ت ت تتا نعت ت ت تتانق
و أعت ت ت تتز األصت ت ت ت ِ

متتتا بنت تتات الرست تتول یتتتا وغت تتد قالت تتت
فأحت ت ت ت ت ت ّ األزوا قب ت ت ت ت ت ٌتر َص ت ت ت ت تتفیق
ِ
و یز یتت ت تتد ال یست ت ت تتتطیع التت ت تتذی تبت ت ت ت ت

ت ت تتغی ف ت تتذاک الطعت ت تام م ت تتر ل ت تتذائق

2

(همو)

.6پاسوژریژزدینورسالتپیامبر
یک از کارهای مهم حضرت زین


پاس داشت یاد و خاطره کربال و جلتوگیری از تحر یتف

آن توستتط متتزدوران امتتوی در همتتان روزهتتای اول پتتس از واقعتته بتتود .بتته راستتتی کتته «کتتربال در کتتربال

میماند اگر زین
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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نبود» .به قول استاد شهید مطهری:

در تبلیغ او بروز کرد و دشمن به خیال خودش اسیر حمتل
مقام شامخ زین
ّ
میکرد؛ اما درحقیقت داشت مبلغ میفرستاد تا پیامآور حادثه کربال باشد( .نک:
مطهری ،ج 17ص)406

راجی انور هیفا ،نویسنده و اندیشمند و ادی
حضترت زینت
 .1یتتک فر ی ت خورده شتتامی فاطمتته

مسیحی مینویسد:

از رستالت جتتدش پیتامبر ا کتترم

و نیتز بقیتته اهتل بیتتت کته

کوچتتک را کتته چتتون صتتبحی درخشتتان بتتود ،دیتتد .وقتتتی او از یز یتتد ایتتن

چون تیری که از کمان بجهد ،از جای برخاست.
پاکدختر را خواست ،زین
در میتتان استتیران یتتا در کنتتار سبتته ظتتاهرس عاشتتقان
 .2ای پستتت فطتترت! شایستتته نیستتت کتته دختتتران پیتتامبر
هوسباز قرار گیرند .که اگر چنین شود بهترین همسر آنان دل خاک است و زمین را در آغوش می کشند .یزید
را نرسد که خواسته تو را اجابت کند که این غذا برای تو طعمی تلخ دارد.

کشته و یا اسیر شدند ،دفاع کرد( .هیفا)523 :2009 ،

و در ادامه با تعبیری زیبا و ادبی چنین میگوید:
او همان زین

عقیله بنیهاشم است که درباره نقتش جتاودان و فداکارانته او

در حفتتظ رستتالت اهتتل بیتتت پیتتامبر
پیتتامبر

ستتزد کتته بگتتوییم« :ا گتتر استتالم توستتط

عرضتته شتتد و ظهتتور یافتتت و توستتط امتتام علتتی

جاری گشت و تسیدن آغاز کرد و توسط امام حسین
حضرت زین

ختتون در رگهتتایش

جاودان شد ،پس توستط

باال رفت و او گرفت!» (همو)524 :

شاعر و اندیشمند مسیحی «جوزف هاشم» معتقد است زین

کبری

شعله دیتن و ایمتان

را برافروخت؛ چرا که اگر آن شعله به خاموشی میگرایید مسیر اسالم و ایمان به انحراف میرفت:
َ
و جذوة الدین ّ
الهمتتم
لجت فی النفوس بما
أذکتتته زین ت فتتی الهامتتات و ِ
َ
َ
تعلة اإلیمت َ
1
ألهبتتت بتتالحق تضتتطرم
تان إن طمستتت
فأیقظتتت شت
زاغتتت و إن ِ

(زمیزم 2012 ،م)81 :

میشتتل ستتلیم کعتتدی هتتم متتیگو یتتد :حضتترتش

بتته ختتاطر زنتتده نگتته داشتتتن دیتتن پیتتامبر از
2

(همو)176 :

واقع شد و لعنت ابدی را نثار دشمنان و امویان کرد:
َ
الزین ت ت ت امت ت ت ٌ
3
و ّ
حطتتت اللعنتتة علتتی أبتتی حت َتر ِب
ترأة أجت ت تتدت رست ت تتالتها

(همو)178 :

آن را در سترها و ارادههتا برافروختت .او شتعله ایمتان را
 .1شعله دین در عمق دل ها نفوذ کرد چترا کته زینت
فروزان کرد ،چرا که اگر این شتعله فتروکش متیکترد بته انحتراف متیگراییتد و ا گتر زبانته متیکشتید بتا حتق فتروزان
میگشت.
 .2آن بانویی که از محمل نرم و راحت فرود آمد و برای دین پیامبر میزیست نه برای ستم گران غاص .
 .3زین

بانویی است که رسالتش سودمند واقع شد و لعنت را بر امثال ابوحرب فرود آورد.

در شعر شاعران مسیحی معاصر عرب

او در ادامه چنین میسراید کته رستالت حضترت زینت

بته ثمتر نشستت و بستیار ستودمند

سیمای حضرت زینب

خوشیهای خود گذشت و سختیها را تحمل کرد:
َ
تلتتک التتتی نزلتتت عتتن خت ّتز هودجهتتا
ل تتدین أحم تتد تحی تتا ال لمغتصت ت ِ
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نتیجهگیهی 

در آنچتته گذشتتت بتته بررستتی مهمتتترین و یژگتتیهتتا و فضتتایل حضتترت زینت

در نوشتتتههتتا و

چکامه های برخی شاعران و ادیبان مسیحی معاصر عرب پترداختیم .در یتک جمتعبنتدی نهتایی
متتیت توان گفتتت کتته شتتاعران و ادیبتتان مستتیحی معاصتتر عتترب ،از مقتتام شتتامخ و عظمتتت روحتتی
حضرت

به شگفت آمدهاند و در اشعار ختود بته زیبتایی بته فضتائلی چتون پتاکی و قداستتش،

شجاعت و صالبتش ،صبر و تحملش و محافظت از اهل بیت
پیامهای حماسه عاشورا و پاسداری از دین پیامبر
محبوبیت حضرت زین

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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 ،امام حسین

و بازمانتدگان کتربال و انتقتال

 ،اشاره کردهاند و این نشتان از عظمتت و

و حماسه عاشورا در آن سوی مرزهای اسالم دارد.
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سیمای حضرت زینب
در شعر شاعران مسیحی معاصر عرب
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