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مقدّمه
جايگاه اهل بيت (ع) در قرآن با آياتی که در شأن اين خانواده نازل شده ،به خوبی نمايان اسرت.
از جملة اين آيات میتوان آية تطهير ،آية مباهله ،آية مودّت ،سورة هل أتی ،آية تبليغ و آية ﴿إِنَّمَـا
وَلِیُّکُمُ اهللُ ﴾...را نام برد که همه به نوعی تجلّیگر تقدير خداوند از آنهاست و در تجليل از مقامرات
علمی ايشان سخنانی آمده که جايگاه واالي علمی ايشان را اثبات میکند .از ايرن خانردان مقردّس،
شخصيّتی ممتاز و فرهيخته ظهور میکند که دربارة حيات درخشان اين بانو تاکنون دههرا کتران و
مقاله نگارش يافته است و تاريخنگاران شيعه و سنّی از ديدگاه خويش بره زنردگانی و قهرمرانی ايرن
بانوي بزرگ نگريسته و آن را مورد تحليل و تجليل قرار دادهاند .امّا در بررسی زندگی ايشران اغلرب
به نقشآفرينی بیبديل او در کربال پرداخته شده است و در توجّه به ساير ابعاد شخصريّتی او ماننرد
«زندگی علمی اين بانوي فرهيخته» به اشاراتی گذرا بسنده شده است و سبک زندگی علمی ايشران
زاويهاي بودکه نياز به واکاوي و تحليل دقيقتري داشت .زينب کبري(س) ،عقيلة بنیهاشم ،سومين
فرزند حضرت اميرالمؤمنين ،علیّ بن أبیطالب و حضرت فاطمة زهرا ،عليهماالسّالم ،است که در روز
پنجم جمادياألوّل سال پنجم يا ششم هجري ،در مدينة طيّبه ديده به جهان گشود و پيرامبر خردا
(ص) نام «زينب» را براي وي برگزيد که اين نام به وسيلة جبرئيل از طرف خداوند به او عرضه شرد
(ر.ک صفري ،بیتا ،ج  1 :2و غروي .)193 :1375 ،اگرچه آن حضرت مردّت بسريار کمری سرعادت
همنشينی با جدّ بزرگوار و مادر ارجمندش را داشت ،امّا شكلگيري شخصيّت او از همان زمان آغراز
شد و از انوار تابناک آن دو معصوم ،درسهايی کسب کرد و در موقعيّرتهراي مختلر خصوصراً در
مكتب کربال آنها را پياده ساخت .او وارث خاندانی بود که يزيد ،سرسختترين و پستتررين دشرمن
اهل بيت (عليهمالسّالم) ،دربارة آنها میگفت« :إنَّ هَؤُالَء وَرَثُوا العِلرمَ وَ الفَصَواحَةَ وَ زُقّروا العِلرمَ زُقّراً»
(مقرّم ،بیتا 371 :و حاج حسن ،بیتا .)141 :در برخی از روايات« ،زُقّوا العِلمَ زُقّاً» (امين ،بیتا179 :
و قرشی ،بیتا .)132 :اينان خاندانی هستند که فصاحت و دانش را (از پيامبر (ص)) به ارث بردهانرد
و آن را همراه شيرخوارگی از پستان مادر میمكند .از ميان بانوان فرهيختة اهرل بيرت (ع) حضررت
زينب (س) را انتخان کرديم و به بررسی سيرة علمی ايشان پرداختيم ،چراکه ايشان همنرون مرادر
بزرگوار خود ،حضرت زهرا (س) ،بانوي فرهيختهاي بود که جامعه عرصه را برر او و خانردانش بسری
تنگ نمود و متقابالً ايشان همنون مادر خود با علم و درايت خود ،به نقشآفرينری و ايفراي نقشری
ماندگار در عالم هستی پرداختند.
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حضرت زينب (س) هفت معصوم را درک کرده بود و کالم و کردار آنها در او متجلّی شرده برود.
کالم يک معصوم داراي ويژگیهايی است که با کالم يک فرد معمولی (ولو آن فرد بره نسربت افرراد
ديگر ،فردي متعالی محسون شود )،بسيار متفاوت است .برخی ويژگیهاي کالمی آنهرا را مریتروان
شكر نعمت در ابتداي کالم ،شهادت به توحيد الهی ،تذکّر برخی از تكالي  ،از جمله امر به معروف و
نهی از منكر ،حالل و حرام و ،...تبعيّت از امام بر حق ،موقعيّرتشناسری:راحت ،بيران فلسرفة برخری
احكام ،افشاگري ظالمان ،مناعت و مظلوميّت برشمرد که برخری علرل ايرن ويژگریهرا را مریتروان
عصمت الهی ،علم لدنّی ،وراثت ،تعالی روح و فكر ،پشتيبانی الهی و ...دانست.
اين مقاله بر آن است تا با تكيه به قراينی در زندگی ايشران ،مقرام و جايگراه علمری حضررت را
واکاوي کند که توصي حضرت به «عالمة غير معلّمة و فهمة غيرر مفهمره» از جانرب امرام معصروم،
حضرت زينالعابدين (ع) ،بر چه اساسی بود؟ چرا امام حسين(ع) اسرار امامت و نيابت واليت معصوم
را به ايشان واگذار فرمود؟ آيا حضرت زينب (س) ازعلم لدنّی که خاصّ انبياء و امامان معصوم اسرت،
بهرهمند بود؟ جايگاه علمی و آموزشی ايشان در جامعه چگونه بود؟ و نيرز چررا دشرمن در توصري
زينب و خاندانش ،به علم آنها تكيه میکند؟

جایگاه علمی حضرت زینب (س)
براي حضرت زينب(س) القان علمی گوناگونی ذکر نمودهاند که عبارتند از« :عالمةٌ غيررَ مُعلموةٍ:
داناي نياموخته»« ،فهمةٌ غيرَ مُفهِّمةٍ :فهميده بیآموزگرار»« ،نائبوةُ الزّهرراء :جانشرين حضررت زهررا،
سالماهلل عليها»« ،عَقیلةُ النگساء :خردمند بانوان»« ،سیّة العَقائِرل :برانوي برانوان خردمنرد»« ،سُواللةُ
الةِالیة :فشرده ،خالصه و چكيدة واليت»« ،وَلیة ُ الفَصاحة :زادة شيواسخنی»« ،عَقیلةُ خِردر الرّسوالة:
خردمند پردهنشينان رسالت»« ،بلیغة :سخنور رسا»« ،فصیحة :سخنور»« ،صةیقة الصّغري :راسرتگوي
کوچک (در مقابل صديقه کبري سالماهلل عليها)»« ،المُةثَّقة :بانوي مورد اطمينان»« ،عقیلة الطّالبين:
بانوي خردمند از خانردان حضررت ابوطالرب (و در برين طالبيران)»« ،الفاضولة :برانوي بافضريلت»،
«الکاملة :بانوي تامّ و کامل»« ،عقلیة الوحی :بانوي خردمنرد وحری»« ،عقیلوةالنّبةّ  :برانوي خردمنرد
پيامبري»« ،رَبیعَةُ الفضل :پيشزادة فضيلت و برتري»« ،عقلیوة القرريش :برانوي خردمنرد قرريش»،
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«سلیلة الزّهراء :چكيده و خالصرة حضررت زهررا ،سرالماهلل عليهرا»« ،آیوةٌ مِرن آيراتاهلل :نشرانی از
نشانههاي خداوند» (ر.ک رسولی ،بیتا 13 :بحرانری اصرفهانی 1409 ،ق ،.ج  948 :11و اصرفهانی،
بیتا .)137 :اين جستار بر آن است تا با تكيه بر پنج ويژگی علمری ايشران (عالمره ،معلّمره ،عقيلره،
محدّثه ،مفسّره) که در ميان اين القان جامعتر است و نمود آنها در زندگی ايشان بيشتر ،به بررسری
مقام و جايگاه علمی آن حضرت ب ردازد.

ال ) عالمه
علم و دانش شري ترين حاالت ارجآفرين انسان میباشد ،چراکه اگرر جرز علرم مرالک ديگرري
معيار برتري انسان بود ،خداوند بالفاصله پس از گفتار دربارة آفررينش عرالم و آدم از ايرن حراالت و
مالکها سخن به ميان میآورد ،آنجا که در مقام علم میفرمايد﴿ :عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ یَعْلَـمْ :و بره
انسان آننه را نمىدانست ياد داد﴾ (العلق )5/و در مقام علماء نيز میفرمايد...﴿ :یَرْفَعِ اللَّهُ الَّـذِینَ
آمَنُوا مِنکُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ... :...خداوند کسانى را که ايمان آوردهاند و کسرانى را کره

علم به آنان داده شده ،درجات عظيمى مىبخشد( ﴾...المجادله .)11/از نظر عالّمه ،مرؤمنين در ايرن
آيه به دو دستة عالم و غيرعالم تقسيم میشوند و در مقابل هر يرک درجرهاي کره بره مؤمنران داده
میشود ،درجاتی به مؤمنان صراحبعلرم عنايرت مریکنرد (ر.ک موسروي همردانی ،1374 ،ج :19
 .)379در تفاسير روايی غالباً مصداق علما را اهل بيت پيامبر(ص) دانسرتهانرد کره از جانرب خرداي
متعال به آنان علومی افاضه شده است و اينک در دو عنوان ،به بررسی علومی میپردازيم که خداوند
به عالمة آل علی(ع) عنايت فرموده است:

 )1علم لدنّی
علمی که در ذات شخص آفريده شده است و او از کسی فرا نگرفته (رهبرري ،)244 :1390،علرم
حقيقت و علم عارفان و صدّيقان است (ر.ک ميبدي ،1371 ،ج  .)341 :3لذا علم لدنّی برتر از علرم
اکتسابی است ،چون از طرف خداوند به صورت مستقيم به برخی انسانها داده میشود کره شررايط
آن را طبق آية ﴿...وَاتَّقُواْ اللّهَ وَیُعَلِّمُکُمُ اللّهُ( ﴾...البقره )282/تقوا ،تزکيه و تهذيب نفس اسرت ترا
افاضات الهی حاصل شود .همننين است آية ﴿...وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا :و از نزد خود به او (خضر)

علم آموختيم﴾ (الكه  )65 /که حاکی از افاضة بیواسطة اينگونه علوم است .لذا علم خاتماألنبيراء و
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خاندانش ،از جمله زينب کبري (س) از جنس همان علمی است که به حضرت خضر (ع) افاضه شد
و کالم معصوم ،حضرت امام سجّاد(ع) سند و مؤيّد اين امر است« :عمّتی أنتّ بحمرداهلل عالموةٌ غيرر
معلَّمة و فهمةٌ غير مفهَّمة :عمّه جان! تو عالمهاي هستی بدون اينكه معلّم داشرته باشری و فهميردهاي
هستی بی آنكه کسی مطالب را به تو فهمانده باشرد» (حسّرون 437 :1379 ،رسرولی ،بریترا 15 :و
مجلسی1403 ،ق .)64 :.امام حسن ،عليهالسّالم ،هم خواهر خود را چنرين خطران فرمروده اسرت:
«خواهرم! حقّا که تو از درخت نبوّت و معدن رسالت هستی» (محمّدي اشتهاردي .)74 :1379 ،لرذا
به استناد اين سخنان و اوصاف علمی حضرت ،میتروان ايشران را برارزترين مصرداق برراي آيرات و
احاديثی دانست که در شأن علما بيان شدهاند.
پيررامبر(ص) فرمودنررد« :عالمرران وارثرران پيغمبراننررد» (عرراملی1409 ،ق ،.ج  79 :27نرروري،
1408ق ،.ج  299 :17و قمرری1414 ،ق ،.ج  .)344 :6زينررب (س) وارث علررم و حكمررت نبرروي و
فصاحت علوي بود (همانگونه که قبالً در ويژگیهاي کالمی اهل بيرت (ع) ذکرر شرد )،آنران فلسرفة
احكام را میدانستند و کالم آنان سرشار از حكمت بود که بعضاً آنها را براي افراد تبيين مریکردنرد.
گاهی از علم به حكمت تعبير میشود مانند آية ﴿...وَمَن یُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا :...و
به هر کس دانش داده شود ،خير فراوانى داده شده است( ﴾...البقره .)269/خداوند از علم به حكمت
تعبير فرموده است (طبرسی ،1377 ،ج  147 :1و طوسی ،بیتا ،ج  )349 :2و حكمرت را سرشرار از
عظمت و خير و برکت معرّفی نموده است زيرا که عالم و دانشمند ،استوارتر از جاهل مریانديشرد و
گفتار و رفتار او با متانت و استحكام توأم است .در حديث ديگري از نخستين عرالم و معلّرم ،پيرامبر
اکرم (ص) ،در تكريم مقام علما آمده است« :نزديكترين مردم به مقام و مرتبت نبوّت ،دانشرمندان و
مجاهدان راه حق هستند» (حسينی علوي ،بیتا 46 :حكيم ،بیترا 7 :آملری 12 :1381،و العراملی،
1409ق .)85 :.حال آنكه زينب کبري (س) هم ساللة نبوّت بود و هم در سخن معصوم به اهل علرم
بودن (عالمة غير معلّمه) و فرهيختگی ستوده شده است .به عالوه ،ايشان در زمرة مجاهردان مرذکور
در حديث شري نبوي هم قرار میگيرند زيرا با جران و مرال و فرزنردانش در راه خردا بره دفراع از
واليت پرداخت .در تأييد قرآنی ،جايگاه واالي ايشران در امرر جهراد آيرة زيرر مرورد اسرتناد اسرت:
﴿الَّذِینَ آمَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنـدَ اللّـهِ:...
آنها که ايمان آوردند و هجرت کردند و با اموال و جانهايشان در راه خدا جهاد نمودند ،مقرام ايشران
نزد خدا برتر است( ﴾...التّوبه.)20/جهاد ،به کار بسرتن نهايرت درجرة قردرت و طاقرت اسرت (ر.ک
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موسوي همدانی ،1374 ،ج  .)152 :16معموالً اوّلين معنايی که از جهاد در ذهن متبرادر مریشرود،
مبارزه در ميادين جنگ است ،امّا اين يكی از جنبههاي جهاد است و گاهی جهاد بهگونهاي است که
نيازي به کشيدن شمشير و جنگيدن نيست.
با توجّه به اينكه حضور زنان مسلمان هنگام جنگ و در صحنههاي جهادي شكلی متفراوت و در
خور شأن يک زن دارد ،اُسوههاي جهادي زنان در صدر اسالم ،همنون حضرت زهررا (س) در دفراع
از واليت و پاسداري از سنّتهاي راستين نبوي در مقابل بدعتها و انحرافهرا از طريرق احتجراج و
خطبههاي کوبنده و نهايتاً اظهار نارضرايتی و بيرزاري (از برخری افرراد) در راسرتاي تحقّرق اهرداف
راستين دين خود مبارزه نمودند .زينب کبري(س) هم به تبع از مادر خود به ادامة مبرارزه و جهراد
در اين راه پرداختند.
عالّمه أسد حيدر ويژگی جهادي زينب کبري (س) را اينگونه بيان میکند« :زينب دخترر علری
(عليهماالسّالم) با ثبات قلب در ميدان جهاد ظهور میکند ...او نقش جهادي خرود را قهرمانانره ايفرا
نمود ...او براي رضاي خدا و جهاد در راه او ،مصايب و سختیها را تحمّل کررد» (بحرانری اصرفهانی،
1409ق ،.ج  .)951 :11همننين آيتاللّه سيّد أبوالقاسم خوئی (ره) جهاد حضرت را اينگونه وصر
میکند « :به درستی که او شريک برادرش ،حسين(ع) ،در دفاع از اسالم و جهاد در راه خداست.»....
(خويی1413 ،ق ،.ج .)219 :24تجسّم جهاد در سيرهاي زينبی ،به استناد تاريخ و روايات ترک مال
و رفاه در زندگی ،تقديم فرزندان ،واليتمداري و  ...است که او را همسنگر حسرين (ع) و شرريک او
در راه عقيده و جهاد او کرده بود .لذا شكل مبارزات جهادي زنان اهل بيت (ع) بهگونهاي بود کره برا
عفّت و شخصيّت آنان هيچ گونه منافاتی نداشته است.

 )2علم بالیا و منایا
يعنی علم پيشگويی حوادث و خبر داشتن از وقرايع آينرده و تراريخ و کيفيّرت شرهادت خرود و
ديگران (محدّثی ،بیتا .)5 :نظر به اينكه نايب امام معصوم بايرد فرردي فقيره و خبرره باشرد ،زينرب
عالمه (س) تنها زنی بود که در مقطعی از زمان نايب واليت و مدافع به حق آن بود .ايشان همنرون
اصحان خاصّ پيامبر (ص) ،سلمان ،ابوذر و برخی از يراران حضررت علری (ع) ،ماننرد ميرثم تمّرار و
رشيد هجري ،علم آگاهی از حوادث آينده (علم باليا و منايا) را داشت که آن را از پدر بزرگوار خرود
فراگرفته بود (مامقانی ،بیترا ،ج  253 :1و محالّتری ،1380 ،ج .)57 :3همننرين در دوران خالفرت
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امام علی (ع) ايشان در متن جريانهاي سياسی و اجتماعی جامعه قرار داشت (بشيري)39 :1385 ،
و پس از شهادت مادر ،جانشين و حامل رسالت وي شدند .او شاهد خيانت معاويه به امام حسن (ع)
و خيانت دنياپرستان به ايشان بود .پس از حسين (ع) هم پرچمدار مرجعيّت امّت اسالم شرد و بايرد
امام و امامت را از گزند اين فاجعه حفظ میکرد.
زينب (س) از جانب امام حسين(ع) نيابت خاص داشت و مردم در احكرام حرالل و حررام بره او
مراجعه میکردند .اين وصايت تا بهبودي امام زينالعابردين (ع) از بيمراري ادامره داشرت (ميرانجی،
 .)5 :1384در اثباتالوصيّه آمده که حسين (ع) به خرواهرش زينرب وصريّت کررد و در زمران امرام
چهارم (ع) ،علوم آل محمّد(ص) براي پردهپوشی بر امام چهارم و حفظ جان او از زبان زينرب (س)،
دختر علی ،نشر میشد (مسعودي 272 :1384 ،قمی ،بیترا ،ج  316 :1و بهشرتی .)51 :1368ايرن
شواهد حاکی از جايگاه و ظرفيّت علمی ايشان در دريافت علوم شريعت ،نشر و پاسداري از آنهاست.
مرجعيّت فكري و فتاوي حضرت زينب (س) در برطرف کردن نيازهراي شررعی و علمری مرردم
آنقدر مورد توجّه مردم قرار گرفته بود که از اين محبوبيّت تهديدي جدّي احساس شده بود و عمررو
بن سعيد (فرماندار مدينه) آن حضرت را تبعيرد کررد (القطيفری1412 ،ق ،.ج  466 :1شهرسرتانی،
1416ق ،.ج 1 :6حسنی ،بیتا 16 :محسرنزاده 71 :1388 ،و عبّاسری غريرب .)154 :1372 ،او در
نامة خود به يزيد ،خطر وجود حضرت را اينگونه گزارش داد« :همانا وجود زينب ميران اهرل مدينره
محرّک افكار است و او زنی بافصاحت ،خردمند و تيزهوش است .او و همراهرانش برراي خونخرواهی
حسين تصميم به شورش دارند» (شهرستانی .)7 :1416 ،شكوه علمی حضررت کمرر دشرمن را بره
لرزه درآورده بود و از آن احساس خطر میکرد .ايشان همانند مادرش ،فاطمه(س) ،جز در ضررورت
از خانه خارج نمیشد ،امّا دورادور چشم بيردار جامعرة خرويش برود و ترأثير عميرق سرخنانش را از
رسوايی دستگاه اموي ،پشيمانی مردم ،حتّی يزيد و حرکات شورشی عليه امويان را میتوان دريافت.
نمونة ديگر نبو آن عالمه ،جملهاي است که در پاسخ ابرنزيراد فرمودنرد .زمرانی آن حقيرر بره
حضرت (س) گفت« :کار خدا را با برادر و خاندانت چگونه ديردي؟!» فرمرود « :چيرزي جرز زيبرايی
نديرردم» (حسررينی موسرروي1418 ،ق ،.ج 363 :2و جزايررري1427 ،ق ،.ج .)243 :1ايررن جملرره را
ساليان است که اهل علم و ادن در تفسير و تحقيق آن میکوشند که افق نگاه حضرت در چره حرد
بود که از آن قتلگاه خونين زيباييش را درک کرد؟! اين بصيرت در برداشت از حوادث ،تجلّی تحقّق
وعدهاي است که خداوند در کالم خود داده اسرت﴿ :یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ إِن تَتَّقُواْ اللّهَ یَجْعَل لَّکُمْ
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فُرْقَاناً  :...اى کسانى که ايمان آوردهايد! اگر از (مخالفت فرمان) خدا ب رهيزيد ،براى شما وسريلهاى
جهت جدا ساختن حق از باطل قرارمىدهد( ﴾...األنفال .)29/چنين برداشتی از اين فاجعة دلخرراش
آن هم از طرف يک زن که وجرودي لطير و سرشرار از مهرر و عطوفرت دارد ،واکنشری شرگفت و
تأمّرلبرانگيررز اسررت .بررر ايررن اسرراس ،در واکرراوي اينگونرره رفتارهررا در سرريرة ايشرران مرریترروان برره
زيرمجموعهاي از آگاهی رسيد دانشی خاص براي انبياء ،ائمّة اطهار و اولياءاهلل اسرت کره آن برانوي
خردمند و عالمه هم از آن بهرهمند بود.

ب) عقیله
لقب عقيلة بنیهاشم را صاحبنامترين راويان صدر اسالم ،ابنعبّاس به او داد (بحرانی اصرفهانی،
بیتا .)195 :بنیهاشم در ميان اقوام ،برجسرته و داراي مقرامی واال بودنرد و از حضررت زينرب(س)
احاديثی را نقل میکردند از جمله ابنعبّاس ،دانشآموختة مكتب علوي که به القران علمری بسريار
واال همنون حبراألمّة،ترجمانالقرآن ،شيخالمفسّرين و ...ملقّب بود ،از ايشان حديث نقرل مریکررد.
حضرت خطبة فدکيّه را براي ابنعبّاس نقل فرمود .پس ابنعبّاس در مقرام ايشران گفرت« :حردّثَتنا
عقيلتَنا :بانوي خردمند ما گفت( »...شري القرشی ،بیتا 6 :قزوينی1409 ،ق 2 :.و بهشرتی :1368
 .)51عقيله يعنی بانوي گرامی و مخدّره (ر.ک مصطفی ،بریترا ،ج .)617 :2از ايرن رو ،فرزنردان آن
حضرت را بنیعقيله میگفتند (ر.ک عزيزي ،بیتا .)8 :نبو علمی آن بانو از کودکی شگفتآور برود،
بهويژه در مسايل اعتقادي .روزي حضرت علی (ع) زينب (س) را بر زانوي خرود نشرانده برود .بره او
فرمود :بگو يک .زينب هم گفت يک .پدر فرمود :بگو دو .زينب سراکت شرد .علری (ع) بره او فرمرود:
دخترم سخن بگو .زينب گفت :زبانی که به گفتن يک گردش کرده ،چگونه دو بگويد؟! امام از پاسرخ
حكيمانه و عالمانة دخترش بسريار مسررور گشرت و او را بوسريد (ر.ک حسرينی علروي ،بریترا3 :
الحائري ،1385 ،ج 232 :2و محمّدي اشتهاردي .)35 :1379 ،نيشابوري در رسالة علوية خود آورده
است که زينب (س) در فصاحت و بالغت و نيز زهد و عبادت همنون پدرش علی مرتضی و مادرش
زهرا ،عليهماالسّالم بود (بحرانی اصفهانی ،1409 ،ج .)951 :11
امّا مديريت بحران کربال ،از جانب امام معصوم (عليهالسّالم) به حضرت زينب (س) واگرذار شرد.
ايشان هم در اطاعت از امام خود فرمودند« :اي برادر! آسودهخاطر باش .مرا آنگونه که مریپسرندي،
خواهی يافت» (نشریّة الكفيل1434 ،ق 7 :.و حسنی ،بیترا .)7 :ايرن پاسرخ در واقرع ،اوج توانرايی و
کفايت ايشان براي ادارة اين جريان را میرساند .اساس مسئوليّت او در دو محور قرار میگرفت :يكی
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آغاز جنگی نرم عليه امويان ،و ديگري حفاظت از حضرت سجّاد (ع) و اسيران برود کره سرخنان آن
حضرت موجب هجومی ديگر عليه آنان نشود .ايرن مسرئوليّت بسريار سرنگين تردبيري واال اقتضراء
میکرد .همننين نياز اساسی در مديريّت اين شركل از جنرگ و جهراد ،موقعيّرتشناسری برود کره
حضرت زينب (س) در آن شرايط گاه با کالم خرود و گراه سروز دل و گريرههرايش کره پشريمانی و
خجلت آنان را در پی داشت ،به دفاع از واليت برخاست.
زينب دستپروردة دامان مادرش ،زهرا (س) ،بود که خطبة طوالنی او در مسجد مدينره ،ميرزان
علم آن حضرت در پاسخگويی به پرسشهاي زنران (ر.ک موسروي الكعبری ،بریترا 26 :و مجلسری،
1403ق ،.ج  ،)3 :2تبادل افكار با علری (ع) (ر.ک سرلمان ور )86 :1380 ،و از مصرح او (مصرح
فاطمه) میتوان جايگاه علمی او را در فضراي متشرنّج و بيمرار آن جامعره دريافرت .قبرل از حادثرة
عاشورا در تاريخ براي حضرت زينب (س) هيچ سخنرانی در اجتماع مرردان ثبرت نشرده اسرت .امّرا
شرايط اقتضا میکرد که به سخنرانی در جمع نامحرمان و دستگاههاي فاسد اموي به افشاگري آنران
ب ردازد .حتّی زمانی که امام سجّاد(ع) میتوانست به افشاگري خانردان امروي برخيرزد ،زينرب (س)
اين مسئوليّت را بر عهده گرفت ،چراکه جان حضرت سجّاد(ع) در خطر بود.
بشير بن خزيمه اسدي نقل کرده که «فصي تر از او نديدم .گويی از زبان اميرالمؤمنين برود کره
سخن میگفت .پس اشاره کرد به مردم که ساکت شوند .پس نفسهرا در سرينه حربس شرد .آنگراه
خطبة بليغ خود را بيان فرمود» (طوسی1414 ،ق 92 :.و شريخ مفيرد1413 ،ق .)207 :.نرورالردّين
جزايري در خصائصالزينبيّه در مورد حضرت چنين نوشته است« :منطق او هماننرد منطرق پردرش
است» (عزيزي ،بیتا ،ج  .)16 :2علی (ع) در توصي خود فرموده است« :همانرا پروردگرارم بره مرن
قلبی آگاه و دانا و زبانی سخنگو بخشده اسرت» (آمردي 63 :1366 ،و سريوطی .)142 :1371 ،لرذا
اخالق زينبی خلقيّات علوي و فاطمی را در علم ،منطرق ،فصراحت ،شرجاعت و ...را برراي ديگرران و
دشمنان متجلّی نمود ،به گونهاي که يزيد پس از عجز در برابر وي ،او را «سجّاعه» خواند .اين تعبير
نشان از عجز دشمن و مدّعيان فصاحت در سخنوري در مقابل کالم غرّاي ايشران دارد کالمری کره
حقّ و حقيقت را درگوش يزيديان فرياد میزد کالمی که با کالم خداوند آميخته شده بود و هزاران
سؤال از يزيد و مردم فريبخوردة آن جامعه داشت.
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ج) محدّثه
نام حضرت زينب(س) در کُتُب رجالی شيعه (ر.ک ابرنبابويره1413 ،ق ،.ج  567 :3الموسروي
الخويی1413 ،ق ،.ج  135 :24و مامقانی ،بیتا ،ج  ،)27 :1من ال يحضره الفقيه ،وسائل الشّيعه (حرّ
العاملی1409 ،ق ،.ج )22 :1و بحاراألنوار و ...آمده است .در بان شخصيّت روايی حضرت زينب (س)
علماي بزرگی از جمله آیةاهلل خوئی ،سيّد نورالدّين جزايري ،ابوالفرج اصفهانی و  ...سخن گفتهانرد .او
در خردسالی راوي خطبة مادرش بود و روايات او هيچ شبههاي در اعتبار نداشرت ،چراکره او عالمرة
غير معلّمه بود و تمام شرايط يک راوي موثّق را در حدّ کمال ،بلكه فراتر از آن در خود داشت.
حضرت زينب (س) را صحابة پيامبر دانستهاند .او از پردر ،مرادر و بررادران بزرگروارش حسرن و
حسين (عليهمالسّالم) ،أُمّ هانی ،عبداهلل بن جعفر (ر.ک عزيزي ،بیترا ،)12 :همسرران پيرامبر (ص)
(ر.ک ابنسعد ،1377 ،ج  ،)461 :8أمّ ايمن (ر.ک ابرنقولويرة قمری )567 :1385 ،و أسرماء بنرت
عميس (ر.ک رحمانی همدانی 79 :1378 ،و غروي )198 :1375 ،به نقل حرديث پرداختره اسرت.
همننين از حضرت زينب(س) هم افرادي به نقل حديث پرداختهاند که از جملة آنها میتروان امرام
زينالعابدين (ع) (ر.ک صدوق 1425،ق ،)567 :.فاطمه بنت حسرين برن علریّ برن أبریطالرب (ع)
(ر.ک صادقی اردستانی 100 :1372،و بحرانی1409 ،ق ،.ج  ،)345 :21عبرداهلل برن عبّراس (ر.ک
اصفهانی ،)91 :1380،زيد بن علیّ بن الحسين (مجلسی1403 ،ق ،.ج ،)239 :29احمرد برن محمّرد
بن جابر (ر.ک صدوق1425،ق ،)320 :.عطاء بن سائب ،محمّد برن عمررو ،عبراد عرامري ،جرابر برن
عبداهلل انصاري را نام برد (ر.ک غروي 1375:198،و صادقی اردسرتانی .)100 :1372برخری از ايرن
احاديث ،حديث »الجارّ ثمّ الدّار» (صادقی اردستانی ،)1 :1373 ،نزول مائده بر مادرش حضرت زهررا
(س) (ر.ک ابررنطرراووس 4 :1399 ،و طوسرری1414،ق ،)879 :.حررديث أمّ ايمررن (ر.ک صررادقی
اردستانی 1 :1373،و ابنقولوية قمی571 :1385،ر ،)566حديث فاطميّات (بحرانری)345 :1409 ،
و ...هستند.
ابنسعد در الطّبقات الكبري ،زينب(س) را جزء راويانی ذکر مریکنرد کره از همسرران پيرامبر و
ديگران (و آنها از پيامبر (ص)) حديث نقل کردهاند (ابنسعد ،1377 ،ج .)461 :8مرحوم طبرسی در
أعالم الوري بر اين قول تأکيد میکند و میگويد« :او از مادرش فاطمه (س) حديث نقرل مریکررده
است» (طبرسی ،بیتا .)294 :عالّمره مامقرانی او را از «محردّثات» شرمرده اسرت و دربرارة آن عُليرا
مخدّره نوشته است« :صدوق او را در مشيخه نام برده است ...و ابناثير در أسدالغابره او را از صرحابه
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دانسته است...زينب! زينب کيست؟! تو چه میدانی که زينب کيست؟ او عقيلة بنیهاشرم اسرت کره
در صفات ستوده ،برترين است و کسی جز مادرش بر او برتري ندارد تا جايی کره اگرر او را صرديقة
صغري بخوانيم ،حق گفتهايم» (عسقالنی ،بیتا ،ج 500 :3و مامقانی ،بیترا ،ج .)79 :3ابرناثيرر نرام
زينب (س) را در زمرة اصحان رسول خدا(ص) ذکر کرده است و دربرارة او مریگويرد« :زينرب زنری
عاقل ،خردمند ،و با منطق قوي بود ...و سخن او برا يزيرد در تراريخ مشرهور و مرذکور اسرت و ايرن
سخنان دليل بر عقل و قوّت قلب اوست» (ابناثير جزري ،بیتا ،ج.)300 :5
بر اين اساس ،حضرت زينب را میتوان يكی از ناقالن و حافظان ميراث حديثی شيعه دانست که
اعتبار و سنديّت رواياتی که ايشان در سلسلة سند آنها قرار گرفته ،محرز و ماية اطمينان محردّثان و
محقّقان حديثی است زيرا سخن صحابه به جهت تعليم و تربيت يافتن او نزد پيامبر ،اعتبار حديثی
مسند و منقول از پيامبر را دارد .جايگاه واالي حديثی و روايی ايشان نزد رجاليّون آنگونه بود که بره
جز زنان اهل بيت(ع) به ندرت بانويی در چنين جايگاه حديثی قرار میگيرد .شاهد مرا در ايرن براره
کُتُب رجالی است که ايشان را در اعتبار ،پس از حضرت فاطمه (س) قرار میدهد.

هـ) معلّمه
خانة حضرت زينب (س) و مكتب او ،مهبط وحی بود .تدريس او هم بر عهدة خمسة طيّبره برود
(استادانی که مقام عصمت و طهارت آنها را قرآن تأييد کرده اسرت) زيررا کره او در شررايط بسريار
سختی قرار خواهد گرفت و آزموده خواهد شد .با رحلت جانسوز مادر و جدّ بزرگوارش ،بايرد همردم
پدر میشد و جاي خالی مادرش را براي خرواهر و بررادرانش پُرر مریکررد .پرس از مرادر ،پردر کره
بزرگترين پشتگرمی بود ،از پيش زينب میرود .بعرد از پردر بايرد غرم بررادر بزرگتررش را بره جران
میخريد و در آخر هم مهمترين و جانكاهترين مسئوليّت حضرت (س) ،با سفر برادر و امام خود آغاز
میشد.
آنجا بود که زينب(س) بايد تمام آموختههايی را که خمسرة طيّبره در وجرود او نهادينره کررده
بودند ،در مكتب عاشورا به نسلهاي بعرد تعلريم مریداد .ايشران در زنردگی ،علرم خرود را محصرور
نمیکرد ،لذا میتوان ايشان را يكی از افراد معنی به اين حديث از جدّ بزرگوارشران دانسرت .ايشران
مرریفرماينررد« :زنرردگی افررراد عررالم و دانشررمند بررر روي پهنررة زمررين هماننررد وجررود سررتارگان در
آسمانهاست که انسان به مدد درخشش آنها در خشكی و دريا ،در دل شب و تاريكیها راه خرود را
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بازمیيابد( »...العاملی1409 ،ق 85 :.و المتّقی الهندي1409 ،ق ،.ج  .)151 :10وي معرارف و معرالم
خود را نه تنها براي زنان ،بلكه براي برخی مردان هم شرح و تبيين میکرد .فضاي حاکم بر آن ايّرام
به گونهاي بود که درس خواندن و فعّاليّت بيرون از منزل براي زنان و دختران امري غيرمعمول برود
و در فضاي مردساالر و متعصّب آن روز آموزش و آشنايی با خطّ و نوشتن را جايز نمیدانسرتند .لرذا
ايشان حصار عقايد و تعصّبات پوچ را شكسته و يكّهتاز ميردان علرم و دانرايی و دفراع از آن شرد .در
مقام معلّمی زينب (س) زبان قاصر است ،چراکه تمام ابعاد شخصيّتی او ،چه در عمل و چه در فكر و
روح همگی الگويی تام ،اوّالً براي انسانيّت و ثانياً براي مسلمان بودن است .او اجازه نداد کرربال فقرط
صحنهاي از يک حادثة غمانگيز باقی بماند.
او معلّم صبر و بردباري ،شجاعت ،تقوا و عبادت ،واليتمداري ،زهد ،عفّت و پاکردامنی ،و صرفات
برجسته و متعالی ديگري است که نام بردن آنها در اين مقال نمیگنجد.

د) مفسّره
روايات زيادي ناظر به مقام علمی اهل بيت (ع) در بان قرآن است از جملره روايراتی کره خبرر
میدهند از اينكه اهل بيت (ع) عالم به تفسير و تأويل قرآن هستند .علم آسمانها و زمرين را از آن
استخراج میکنند .اصالً اهل قرآن هستند و اگر بخواهند دربارة فاتحةالكتان تفسير بنويسرند ،بايرد
آن را بار هفتاد شتر کنند .همانگونه که در ينابيعالمودّه آمده است که ابنعبّاس میفرمايد« :من نزد
امير مؤمنان تفسير میآموختم .حضرت به من فرمود :اي پسر عبّاس! اگر من آننه را کره در هفرت
آية سورة حمد است ،از «ن» بسماهلل تا «وَ الَ الضَّالگين» ،براي شما بگويم و شما هم گفتههاي من را
بنويسيد و بعد از اينكه من پايان آن را اعالم کنم ،هفتاد شتر جوان را بايد بياورند تا اين نوشتهها را
بار کنيد» (القندروزي1422 ،ق ،.ج  .)205 :1اينكه اهل بيت عالم بره قررآن ،از آغراز ترا بره انجرام
هستند ،نشان آن است که آنران راسرخون در علرماَنرد (ر.ک مجلسری1403 ،ق ،.ج .)197 :23لرذا
تربيت در محيط وحيانی و رشد يافتن در محضر پيامبر و معصومين ،عليهمالسّالم ،کره جرامعتررين
افراد در تفسير و تأويلاَند ،حضرت زينب (س) را مفسّري بیبديل ساخت.
خداوند مقام علمی آنان را اينگونه بيان فرموده اسرت...﴿ :وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَهُ إِالَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ
فِی الْعِلْمِ :...تفسير و تأويل آن را جز خدا و راسخان در علم نمىدانند( ﴾...آلعمرران .)7/راسرخون،
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اهل بيرت پيغمبرنرد (ر.ک عروسری حرويزي1415 ،ق ،.ج ،316 :1بحرانری 1416،ق ،.ج 597 :1و
حسينی شاه عبدالعظيمی ،1363،ج.)19 :2
زينب کبري فرزند و دانشآموختة مكتب چنين مفسّري بود .لذا با اين اوصاف میتروان دريافرت
که از قرآن کريم و تفسير آن ،چه ميزان علم نزد زينب کبري(س) بود﴿ :بَلْ هُوَ آیَاتٌ بَیِّنَاتٌ فِـی
صُدُورِ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ :...بلكه اين آيرات روشرنى اسرت کره در سرينة دانشروران جراى دارد﴾...

(العنكبوت .)49/لذا تأمّل در سخنان حضرت زينب(س) ،همان مفسّري که خاندانش به عِردل قررآن
تعبير شدهاند ،پيوند عميق کالم ايشان با آيات قرآنی را به خوبی مینماياند.
اقتباس مكرّر از آيات الهی و تطبيق آن بر اوضاع کوفيان در خطبهها و سرخنان ،خرود قرينرهاي
ديگر در علم ايشان به تفسير ،تأويل و تطبيق آيات قرآنی است و تقريباً در تمام تفاسير ،مصداق آية
فوق ،حضرت محمّد و اهل بيت ايشان (عليهمالسّالم) به طور خاص ،و عالمانی که بره ايشران اقتردا
میکنند ،به طور عام ،معنا شدهانرد (ر.ک طبرسری ،1372 ،ج  451 :8مغنيره ،بریترا ،ج 527 :1
مدرّسی1419 ،ق ،.ج  471 :9و عروسی حويزي1415 ،ق ،.ج .)166 :4
سيّد نورالدّين جزايري هم در خصائص الزّينبيّه ،جايگاه علمی و فعّاليّتهاي آموزشری ايشران در
جامعه را اينگونه توصي میکند« :روزگاري کره اميرالمرؤمنين (ع) در کوفره برود ،زينرب (س) در
خانهاش مجلسی داشت که براي زنان قرآن را تفسير و معنرا مریکررد .روزي «کهريعص» را تفسرير
مینمود که اميرالمؤمنين (ع) به خانة او آمد و فرمود :اي نور و روشرنی دو چشرمان! شرنيدم برراي
زنان «کهيعص» را تفسير مینمايی .زينب (س) گفت :آري .اميرالمؤ منرين (ع) فرمرود :ايرن رمرز و
نشانهاي است براي مصيبت و اندوهی که به شما عترت و فرزندان رسرول خردا (ص) روي مریآورد.
پس از آن مصايب و انردوههرا را شررح داد» (مكرارم شريرازي ،1361 ،ج  7 :13عروسری حرويزي،
1415ق ،.ج  319 :3و جزايري.)60 :1379،
لذا هر کس بنا به ظرفيّت خود از اسرار و تأويل آيات قرآن آگاه میگردد و آنان که علرم ايشران
از علم بیپايان پروردگار سرچشمه میگيرد ،طبعاً به همة اسرار و تأويرلهراي قررآن آشرنا هسرتند.
اميرالمؤمنين علی (ع) فرمود« :مَن فَهمَ القرآنَ فَسَّرَ جُمَل العِلم :هر کس قرآن را بفهمد ،همة علروم
را جملگی تفسير میکند» (فيض کاشانی1416 ،ق ،.ج .)36 :1با توجّه به اين سخن ،تسلّط حضرت
زينب (س) بر علوم ديگر ،عالوه بر علم به فهم و تفسير قرآن اثبات میشود.
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در روايتی ديگر آمده است« :حضرت زينب (س) در محضر دو برادر خود ،حسنين (ع) ،نشسرته
بود و آنها دربارة گفتار رسول خدا (ص) با هم گفتوگو میکردند .زينب (س) عررض کررد :شرنيدم
میگفتيد رسول خدا (ص) فرمود :بعضی از امور حالل آشكار است و بعضی حرام آشكار ،ولی بعضری
شبههناک است که بسياري از مردم حكم آن را تشخيص نمیدهند ...آنگاه زينب (س) چنين شررح
داد :هر کس از امور مشتبه پرهيز کند ،دين و آبرويش را از انحراف حفظ مریکنرد و هرر کرس کره
مرتكب امور شبههناک شد ،پايش به سوي حررام مریلغرزد ماننرد چوپرانی کره گوسرفندانش را در
نزديک پرتگاهی عبور میدهد ،قطعاً احتمال سقوط آن گوسفندان از آن پرتگاه بسيار است .بدان که
هر چيزي پرتگاهی دارد .اموري را که خداونرد حررام کررده ،همران پرتگراه هسرتند .ارتكران امرور
شبههناک ،نزديک به آن پرتگاه خواهد بود که موجب سقوط خواهنرد شرد .در هرر انسرانی عضروي
وجود دارد که اگر صال شود ،موجب صال شدن ساير اعضاست و اگر فاسد شود ،باعث فاسد شردن
ساير اعضا میگردد .آن عضو ،قلب است .اي برادرانم! (حسن و حسرين) آيرا از پيرامبر (ص) کره بره
تأديرب الهری ادن شررده ،شرنيدهايررد کره فرمررود :خداونرد مرررا تأديرب نمررود و نيكرو ادن کرررد؟!»
(مجلسرری1403،ق ،.ج 210 :16و ج 382 :68و محمّرردي ريشررهري ،1367،ج  .)78 :1حررالل آن
است که خداوند آن را حالل نموده ،قرآن آن را بيان کرده اسرت و پيرامبر (ص) آن را توضري داده
است مانند :حالل بودن خريد و فروش ،اقامة نماز در وقت خود ،اداي زکات ،انجام روزة ماه رمضران
و حج براي مستطيع ،ترک درو  ،نفاق و خيانت و نيز مانند امر به معروف و نهری از منكرر .بره ايرن
ترتيب ،عبارتی را که از جدّ بزرگوار خود شنيده بود ،به خوبی براي بررادران خرود تفسرير و تحليرل
کرد (ر.ک عزيزي ،بیتا 2 :ميرزايی 223 :1386 ،و محمّدي اشرتهاردي76 :1379 ،رر .)74جردول
زير سخنان حضرت (س) (در کوفه و شام) و ميزان تطبيق آنها با آيات قرآنی را نشان میدهد (براي

مطالعة خطبه بره صرورت کامرل ،ر.ک مدرسری ،محمّردتقی1416( .ق .).الصّةَيقة زینـب شةقیقة
الحسین(ع) .تهران :بینا .صفحة:)20

سخنان حضرت زینب (س)

آیات قرآن کریم

«بئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا»

﴿بِئْسَ لِلظَّالِمِینَ بَدَلًا﴾ (الكه .)50/

«أَيُّكُم شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَ ُ جُندًا»

﴿شَرٌّ مَّکَانًا وَأَضْعَ ُ جُندًا﴾ (مريم.)75/

«حِزْنَ اللَّهِ»

﴿حِزْبَ اللَّهِ﴾ (المائده.)56/

«حِزْنُ الشَّيْطَان»

﴿حِزْبُ الشَّیْطَانِ﴾ (المجادله)19/

141

سراج منیر؛ سال  ،5شمارة  ،14بهار 1393

«قَدَّمَتْ يَدَاکَ»

﴿قَدَّمَتْ یَدَاکَ﴾ (الحج.)10/

«مَا رَبُّکَ بظَلَّامٍ لِلْعَبيدِ»

﴿وَمَا رَبُّکَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ﴾ (الفصّلت.)46/

«أال لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِينَ»

﴿لَعْنَة اللَّهِ عَلَی الظَّالِمِینَ﴾ (األعراف.)44/

«رَحِيمٌ وَدُودٌ»

﴿رَحِیمٌ وَدُودٌ﴾ (هود.)90/

«حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِيلُ»

﴿حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ﴾ (آلعمران.)173/

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَنِّ الْعَالَمِينَ»

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ﴾ (الفاتحه.)2/

«الَّتِی نَقَضَتْ غزلها مِنْ بَعْدِ قُةَّ ٍ أَنْكَاثًا،
تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ»
«سَاءَ مَا قَدَّمَت لَكُم أَنفُسَكُم أَنْ سَخِطَ
اللَّهُ عَلَيكُم وَفِی الْعَذَان أَنتُم خَالِدُونَ»

﴿وَلَا تَکُونُوا کَالَّتِی نَقَضَتْ غزلَهَا مِنْ بَعْدِ قوَّةٍ
أَنْکَاثًا تَتَّخِذُونَ أَیْمَانَکُمْ دَخَلًا بَیْنَکُمْ﴾
(النّحل.)92/
﴿لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ
اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَفِی الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ﴾
(المائده)80/
﴿فَلْیَضْحَکُوا قَلِیلًا وَلْیَبْکُوا کَثِیرًا جَزَاءً به ما

«فَأبكُوا کَثِيراً وَ أَضحَكُوا قَلِيالً»

کَانُوا یَکْسِبُونَ﴾ (التّوبه.)82/

«(بؤتم) بغَضَبٍ مِنَ اهلل»

﴿بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ (البقره.)16/

«تَبَّت (األَيدِي)»

﴿تَبَّتْ یَدَا أَبِی لَهَبٍ وَتَبَّ﴾ (المسد.)1/

«وَضُربَت عَلَيكُمُ الذِّلَّةُ وَالمَسکَنَة»

﴿ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَة﴾
(البقره.)61/

«وَلَعَذَانُ اآلخِرَ ُ أَخزَي ،وَ أَنتُم الَ

﴿وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَی وَهُمْ لَا یُنْصَرُونَ﴾

تُنصَرون»

(الفصّلت.)16/

«وَإنَّ رَبَّكُم لَبالمِرصَادِ»

﴿إِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾ (الفجر.)14/

«صَدَقَ اهللُ»

﴿صَدَقَ اللَّهُ﴾ (آلعمران.)95/

﴿ثُمَّ کَانَ عَاقِبَةَ الَّذِینَ أَسَاءُوا السُّوأَی أَنْ کَذَّبُوا بِآیَاتِ اللَّهِ وَکَانُوا بِهَا یَسْتَهْزِئُونَ﴾

142

واکاوی سبک زندگی علمی حضرت زینب(ع) با  /...سهران مروّتی و زهرا منصورزاده

(الرّوم.)10/
﴿وَلَا یَحْسَبَنَّ الَّذِینَ کَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ خَیْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِی لَهُمْ لِیَزْدَادُوا إِثْمًا
وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ﴾ (آلعمران.)178/
﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ﴾
(آلعمران.)169/
در مقام تفسيري حضرت زينب (س) شاهد ما خطبههاي ايشان است که آکنرده از آيرات الهری
میباشد و به خوبی بر شرايط و افراد تطبيق داده شدهاند .اين همان فرقانی است کره خداونرد آن را
به بندگان خود وعده داده ،همان بصيرتی که به کُنه حوادث راه میيابد .تفقّه در اين آيات برداشرت
صحي از کالم الهی را به دنبال خواهد داشت .پيوندي که ميان کرالم حضررت زينرب (س) و کرالم
الهی در جدول فوق نشان داده شد ،شاهد مثالی براي سرخن امرام صرادق (ع) اسرت کره فرمودنرد:
«کسی که قرآن را در جوانی قرائت کند ،قرآن با گوشت و خون او آميخته میشود» (صدوق:1364،
 .)100بدون شک در قرآن نيروي معنوي عظيمی هست که در نفس انسان تأثير شرگرف برر جراي
میگذارد و اين نيرو باعث تيزي احساس و صيقل روح انسان میشود و ادراک ،تفكّر و بصريرت او را
جال میبخشد .نمونة بارز اين اين تأثيرپذيري را در واکاوي زنردگی سراللة مفسّرران قررآن حضررت
زينب (س) در مقام مفسّر آيات الهی میتوان دريافت.

نتیجهگیری
از آننه گذشت چنين بدست میآيد که رسالت دينری ،علمری و عملری حضررت زينرب(س) در
نهضت برادر و امام خود که از البهالي نگارههاي ارزشمند تاريخ در وص حرال او بروده ،اوج تعرالی
روح انسانی را میآموزد و زيربنايی از علم و معرفت دارد .او در مقام حامرل علرم پيرامبر و امانرتدار
شريعت براي عموم جهانيان و مصداق بارز وعدههاي خداوند شرده برود کره (اگرر نسربت ايشران برا
خاندان وحی مدّ نظر نباشد) ،تقوا ،خدامحوري و تفقّه در دين موجب افاضات الهی ،از جملره «علرم
لدنی» به ايشان شد .به عالوه ،سلوک حضرت در خودسازي ،ايده و آمروزههراي برديع برراي حضرور
زنان مسلمان در مجامع علمی و سياسی و عرصههاي ديگر است سيرة علمری ايشران کره در قالرب
پنج ويژگی علمی در اين مقال مورد تحليل و بررسی واقع شد ،همننين پيوند کالمری عميقری کره
سخنان وي با آيات قرآن داشت ،همه و همه زيربناي القان بسيار معروف و متعالی ايشران در صربر،
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مسئوليّتپذيري ،افشاگري و ظلمستيزي ،ايثار ،تسليم و رضا قرارگرفت .زينب کبري (س) در لباس
اسارت ،مبلّغ داناي دين و آيين جدّش رسول خدا (ص) بود .ايرن مقالره در واقرع ،روايرتگرر جهراد
علمی يكی از اُسروههراي عالمران و مبرارزان الهری اسرت کره برا تبليرغ عقيرده و جهراد در راه آن،
عزّتمداري و عالمانه زيستن را حتّی براي مادّيگرايان و بیخردان ،فاسدان وقت همنون مرزدوران
اموي تبيين میکند .امّا متأسّفانه جامعة زينب (س) بيماري بود که حتّری لياقرت عرالج را از خرود
دريغ کرده بود.

منابع و مآخذ
قرآن کریم.
آمدي ،عبدالواحد .)1366( .غررالحکم و درر الکلم .قم :دفتر تبليغ اسالمی.
آملی ،شمسالدّين محمّد بن محمود .)1381( .نفائس الفنون فی عرائس العیون .تهران :اسالميّه.
ابنقولوية قمی ،جعفر بن محمّد .)1385( .کامل الزّیـارات .ترجمرة اميرر وکيليران .بریجرا :دفترر
انتشارات اسالمی.
ابناثير جزري ،علی بن محمّد( .بیتا) .أسد الغابة فی معرفة الصّحابه .تحقيق خليل مأمون شريحا.
بيروت :دارالمعرفه.
ابنبابوية قمی ،محمّد بن علی1413( .ق .).من الیحضره الفقیه .تحقيق علیاکبر غفّاري .قم :دفترر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعة مدرّسين حوزة علميّة قم.
ابنسعد ،محمّد1377( .ق .).الطّبقات الکبری .بيروت :دار الصّادر.

ابنطاووس ،علیّ بن موسی .)1399( .الطرائ

فی معرفة مذاهب الطوائ  .قم :مطبعة الخيّام.

ابوالفرج اصفهانی ،علیّ بن الحسين .)1380( .مقاتل الطالبین .ترجمة سيّد هاشم رسولی محالّتری.
تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
اصفهانی ،محمّدحسين( .بیتا) .األنوار القدسیّه .تصحي علی نهاونردي .بریجرا :مؤسّسوة المعرارف
اإلسالميّه.
امين ،محسن( .بی تا) .لواع األشجان فی مقتل الحسین ،علیهالسّـالم .تحقيرق حسرن امرين.
بيروت :دار األمير.
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الحائري ،محمّدمهدي .)1385( .شجرة الطّوبی .الطبعة الخامسة .نج  :المکتبة الحيدريّه.
القندروزي الحنفی ،سليمان بن ابراهيم .ینابیع المودّة لذوی القربـی .تحقيرق سريّد علری جمرال
أشرف الحسينی .الطبعة الثّانیة .قم :دار األسة للطّباعه و النّشر.
المتّقی الهندي ،علیّ بن حسامالدّين1409( .ق .).کنز العمّال فی سُنَن األقوال و األفعال .بيرروت:
مؤسّسه الرّساله.
العاملی ،زينالدّين بن علی (الشّهيد الثّانی)1409( .ق .).منیة المرید فی أدب المفید و المستفید.
تحقيق رضا مختاري .الطّبعة األولی .بیجا.
الموسوي الخوئی ،ابوالقاسم (1413ق .).معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقـات الةرواة .الطبعوة
الخامسة .بیجا.

بحرانی اصفهانی ،عبداهلل1409( .ق .).عوالم العلوم و المعارف و األحوال من انیات و األخبـار و
األقوال .قم :مدرسة اإلمام المهدي.
بحرانی ،سيّد هاشم1416( .ق .).البرهان فی تفسیر القرآن .تهران :بنياد بعثت.
بشيري ،اعظم .)1385( .سیمای زینب در آیینة تاریخ .بیجا :نشر هاجر.
بهشتی ،احمد .)1368( .زنان نامدار در قرآن و حدیث .تهران :سازمان تبليغات اسالمی.
جزايري ،نعمرتاهلل1427( .ق .).ریاض األبرار فی مناقب ائمّة األطهـار .بيرروت :مؤسّسرة التّراريخ
العربی.
حاج حسن ،حسين( .بیتا) .اإلمام السّجّاد؛ جهاد و أمجاد .بيروت :دار المرتضی.
حسينی شاه عبدالعظيمی ،حسين بن أحمد .)1363( .تفسیر اثنی عشری .تهران :ميقات.
حسنی ،هاشم معروف( .بیتا) .مِن وحی الثورة الحسینیّه .بيروت :دارالقلم.
حسينی موسوي ،محمّد بن أبیطالب1418( .ق .).تسلیة المُجالس و زینة المجالس .تحقيق کريم
فارس حسّون .قم :مؤسسة المعارف اإلسالميّه.
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حسينی علوي ،محمّد بن علی( .بیترا) .غرر البهاء الضوی و دُرَر الجمال البـدیع البهـی .مصرر:
مؤلّ .
حسّون ،محمّد .)1379( .أعالم النّساء المؤمنات .تهران :اُسوه.
حكيم ،محمّدباقر( .بیتا) .الوحَة اإلسالمیّه مِن منظور الثقلین .قم :مرکز الطّباعة و النّشر لمجمع
العالمی ألهل البيت(ع).
حرّ العاملی ،محمّد بن الحسن1409( .ق .).وسائل الشّیعه إلی تحصیل مسائل الشّـریعه .الطّبعوة
األولی .بیجا :مؤسّسة آلالبيت(ع) إلحياء التّراث.
رحمانی همدانی ،احمد .)1378( .فاطمة الزّهراء ،بهجة قلب المصطفی (ص) .تهران :منير.
رسولی ،هاشم( .بیتا) .زینب ،عقیلة بنیهاشم .تهران :مشعر.
رضويزاده ،سيّد نورالدين« .)1384(.بررسری ترأثير رسرانههرا برر تمايرل بره تغييرر سربک زنردگی
روستايی» .علوم اجتماعی .ش .31

رهبري ،حسن« .)1390( .علم پيامبر و امام در تفسير«مِن وحی القرآن»» .نشریّة پـژوهشهـای
قرآنی .سال هفدهم .شمارة 66ر.65
سلمانپور ،محمّدجواد .)1380( .علی ،قرآن ناطق .تهران :نشر عابد.
سيوطی ،عبدالرّحمن .)1371( .تاریخ الخلفاء .تحقيق محمّد محیالدّين عبدالحميد .مصرر :مطبعوة
السّاده.
شري قرشی ،باقر( .بیتا) .السّیَة زینب ،رائَة الجهاد فی اإلسالم .بینا.
شهرستانی ،ال 1416( .ق .).تاریخ النیاحة عَلَی اإلمام الشّهید الحسین بـن علـی(ع) .تحقيرق
نبيل رضا علوان .قم :دار الهجره.
شيخ مفيد ،محمّد بن محمّد1413( .ق .).أمالی .قم :انتشارات کنگرة جهانی شيخ مفيد.
صادقی اردستانی ،احمد .)1373( .زنان دانشمند و راوی شیعه .قم :بینا.
صدوق ،ابنبابوية قمی1425( .ق .).علل الشّرایع .مقدّمرة محمّدصرادق بحرالعلروم .قرم :دارالكتران
اإلسالمی.
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صدوق ،ابنبابويه محمّد بن علی .)1364( .ثواب األعمال و عقاب األعمـال .مقدّمرة محمّدمهردي
خرسان .قم :منشورات رضی.
صفري ،حليمه( .بیتا) .الگوهای رفتاری حضرت فاطمه(س) .نرمافزار مکتبة الشّامله.
طبرسی ،فضل بن حسن( .بیتا) .أعالم الوری بأعالم الهدی .بیجا :مؤسّسوة آلالبيرت(ع) إلحيراء
التّراث.
ررررررررررررررررررررررر  .)1372( .مجمع البیان فی تفسیر القرآن .تهران :انتشارات ناصرخسرو.
ررررررررررررررررررررررر  .جوامع الجامع .تهران :انتشارات دانشگاه تهران و حوزة علميّة قم.

طوسی ،محمّد بن الحسن .)1375( .اإلستبصار فی ما اختل

من األخبار .ج  .2نج  :بینا.

ررررررررررررررررررررررر ( .بیتا) .التّبیان فی تفسیر القرآن .بيروت :دار إحياء التّراث العربی.
ررررررررررررررررررررررر 1414( .ق .).أمالی .قم :انتشارات دارالثّقافه.
عبّاسی غريب ،محمّدعلی .)1372( .زینب ،علیهاالسّـالم ،و شخصـیّت تـاریخی او .چراپ دوم.
تهران :خوشه.
عسقالنی ،ابنحجر( .بیتا) .اإلصابة فی معرفة الصحابه .بیجا :الورّاق.
عروسی الحويزي ،ابنجمعه1415( .ق .).تفسیر نور الثّقلین .قم :اسماعيليان.
عزيزي ،عبّاس( .بیتا) 200 .داستان از فضائل ،مصایب و کرامات حضرت زینـب (س) .المکتبوة
الشّامله.
غروي نائينی ،نهله .)1375( .محدثات شیعه .چاپ اوّل .تهران :دانشگاه تهران.
فيض کاشانی ،مولی محسن1416( .ق .).تفسیر الصّافی .ج  .1تهران :الصّدر.
قزوينی ،محمّدکاظم1409( .ق .).زینب الکبری مِن المهد إلی اللّحد .قم :بینا.
قرشی ،باقرشري ( .بیتا) .حیاة اإلمام زینالعابـدین ،علیـهالسّـالم ،دراسةة و تحلیـل .بيرروت:
داراألضواء.
قطيفی ،فرج آلعمران1412( .ق .).وفات السّیَة زینب(س) مِن مجموعة وفیات األئمّـه .الطّبعوة
األولی .بيروت :دارالبالغة للطّباعة و النّشر و التّوضيع.
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قمی ،عبّاس1414( .ق .).سفینة البحار .چاپ اوّل .قم :اُسوه.
ررررررررررر ( .بیتا) .النّفس المهموم .قم :المکتبة الحيدريّه.
مامقانی ،عبداهلل( .بیتا) .تنقیح المقال .تحقيق محمّدرضا مامقرانی .مؤسّسوة آلالبيرت (ع) إلحيراء
التّراث.
مجلسی ،محمّدباقر1403( .ق .).بحاراألنوار؛ الجامعة لِدُرَر أخبار أئمّةة األطهـار .ج 23 ،16و .29
بيروت :مؤسّسة الوفاء.
محسنزاده ،محمّدعلی .)1388( .سرّ نینوا؛ زینب کبری(س) .تهران :مشعر.
محدّثی ،جواد( .بیتا) .آشنایی با اُسوهها؛ حبیب بن مظاهر .قم :انتشارات دفتر تبليغرات اسرالمی
حوزة علميّة قم.
محمّدي اشتهاردي ،محمّد .)1379( .حضرت زینب؛ فروغ تابان کوثر .چاپ سوم .تهران :برهان.
محمّدي ريشهري ،محمّد .)1367( .میزان الحکمه .طبعة الثّانيّه .مكتب األعالم اإلسالمی.
مسعودي ،علیّ بن حسين .)1384( .إثبات الوصیّة لإلمام علیّ بن أبی طالب .قم :انصاريان.
مدرسی ،محمّدتقی1419( .ق .).مِن هُدَی القرآن .تهران :دار محبّی الحسين.
مكارم شيرازي ،ناصر و ديگران .)1361( .تفسیر نمونه .تهران :دارالكتب اإلسالميّه.
مصطفی ،ابراهيم ،أحمد الزّيات ،حامد عبدالقادر و محمّد النجّار( .بیتا) .المعجم الوسیط .ج  .2نشر
دارالدّعوه.
مغنيه ،محمّد جواد( .بیتا) .تفسیر المبین .قم :بنياد بعثت.
مقرّم ،عبدالرزاق( .بیتا) .مقتل الحسین ،علیهالسّالم .بيروت :مؤسّسة الخرسان للمطبوعات.
ميانجی ،ابراهيم .)1384( .اشک های سوزان؛ العیون العبری فِی مقتل سیّدالشـهداء .شررحی
جامع بر مقتل سيد الشهداء(ع) .چاپ اوّل .تهران :بینا.
موسوي الكعبی ،علی( .بی تا) .سیَّة النّساء ،فاطمة الزّهراء .بیجا :مرکرز الرّسوالة .نررمافرزار مکتبوة
الشّامله.
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موسوي همدانی ،محمّردباقر .)1374( .ترجمة تفسـیر المیـزان .قرم :انتشرارات اسرالمی جامعرة
مدرّسين حوزة علميّة قم.

ميبدي ،رشيدالدّين .)1371( .کش

األسرار و عَة األبرار .تهران :اميرکبير.

ميرزايی ،علیاکبر .)1368( .نه الفصاحه؛ کلمات قصار رسول اعظـم (ص) .چراپ ششرم .قرم:
چاف.
نشرية الکفیل1434( .ق .).أُسبةعیّة ثقافيّه .السّنة الثّامنه .نج  :دار الضّياء للطّباعه.
نوري ،حسين1408( .ق .).مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل .قم :مؤسّسة آلالبيت (ع).

