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تاریخ زندگی حضرت زینب
تاریخ والدت حضرت زینب؟اهس؟
در مورد والدت حضرت زینب ؟اهس؟ مورخان اقوال گوناگونی را ذکر کرده اند.
دو قول مشهور در مورد والدت ایشان .۱:پنجم جمادی االولی سال پنجم
هجــری[ .علــی محمــد علــی دخیــل ،زینــب بنــت االمــام امیرالمؤمنیــن،
بیــروت ،موسســه اهــل البیــت ؟مهع؟ ۱۳۹۹ ،ه ،ص  .۲ ]۱۰و برخــی نیــز ســال
ششــم هجــری را ســال والدت ایشــان مــی داننــد[ .بنــت الشــافی ،زینــب
بانــوی قهرمــان کربــا ،مترجــم حبیــب چایچیــان ،تهــران ،نشــر امیرکبیــر،
چــاپ  ،۱۳۷۳ ،۱۶ص  ]۱۶البتــه اقــوال دیگــری نیــز ذکــر شــده اســت.مادر
بزرگــوارش حضــرت زهــرا ؟اهس؟ و پــدرش امیرالمؤمنیــن علــی ؟ع؟ مــی باشــد.
ایــن بانــوی بزرگــوار در شــهر «مدینــه» تولــد یافــت.

؟اهع؟

فضائل آن حضرت
صبر آن حضرت
« شــهید مطهــری » در ایــن رابطــه مــی نویســد«:در حماســه حســینی آن
کســی کــه بیــش از همــه درس تحمل و بردبــاری را آموخت و بیش از همه
ایــن پرتــو حســینی بــر روح مقــدس او تابیــد خواهــر بزرگــوارش زینــب؟اهس؟
بــود»[ .مطهــری ،مرتضــی ،حماســه حســینی ،تهــران ،انتشــارات صــدرا،
چــاپ بیســت و یکــم ،ســال  ،۱۳۷۵ج  ،۲ص  ]۲۲۵و در ناســخ التواریــخ
ً
آمــده اســت«:محققا از آغــاز خلقــت تاکنــون هیــچ زنــی از زنهــای انبیــاء
و اولیــاء بــا ایــن حلــم و بردبــاری پدیــد نیامــده اســت»[ .خــان ســپهر،
عباســقلی ،ناســخ التواریــخ ،جــزء اول ،کتابفروشــی اســامیه ،ص ]۷۳

عبادت آن حضرت
مدت زندگی با مادرش
«زینــب کبــری در تمــام مــدت اســارت تهجــد و نمــاز شــبش تعطیــل نشــد»
مــدت زندگــی ایشــان بــا مــادرش حضــرت زهــرا ؟اهس؟ حــدود پنــج یا شــش ســال [مطهــری ،مرتضــی ،تفســیر ســوره مزمــل ،تهــران ،انتشــارات صــدرا،
بــوده اســت« .زندگــی حضــرت زینــب بــا مــادر در ســوم جمــادی الثانــی ســال  ،۱۳۶۴ ۱۱ص  ]۶۸در کتــاب ریاحیــن الشــریعه آمــده است«:شــب زنــده
هجــری بــه پایــان رســید»[ .مجلســی ،محمدباقــر ،بحــار االنــوار ،بیــروت ،دار داری زینــب در تمــام عمــرش تــرک نشــد حتــی شــب یازدهــم محــرم».
احیــاء التــراث العربــی ،چ دوم ۱۴۰۳ ،ه ق ۱۹۸۳ ،م ،ج ،۴۳ص]۲۱۵
[محالتــی ،ذبیــح اهلل ،ریاحیــن الشــریعه ،تهــران ،دار الکتــب االســامیه،
ج  ،۳ص ]۶۱
همسر و فرزندان حضرت زینب؟اهس؟
ـوهر «زینــب»؟اهس؟ « عبــداهلل بــن جعفــر » پســر عمــوی بزرگــوارش مــی باشــد .سخن وری آن حضرت
شـ ِ
«او یکی از شــخصیتهای مشــهور اســام و از ســخاوتمندان به نام و معروف خطبــه هــای آتشــین و زیبــای زینــب در کوفــه و شــام کــه یزیــد و یزیدیــان را
میباشــد»[ .رســولی محالتــی ،ســید هاشــم ،زندگانــی حضــرت زهــرا و دختران رســوا ســاخت در حــد اعــای فصاحــت و بالغــت بــود .شــهید مطهــری در ایــن
آن حضــرت ،تهــران ،انتشــارات علمیه اســامیه ،چــاپ اول ،ص ]۲۷۳
رابطــه مــی نویســد:
در کتــاب اعــام الــوری بــرای آن بانــوی بزرگــوار ســه پســر بــه نامهــای «خطابــه ای کــه حضــرت زینب در مجلس یزید خوانده اســت از خطابههای
علــی ،عــون ،و جعفــر و یــک دختــر بــه نــام ام کلثــوم ذکــر شــده اســت .بــی نظیــر دنیاســت»[ .مطهــری ،مرتضــی ،فلســفه اخالق ،تهــران ،انتشــارات
صــدرا ،۱۳۷۵ ،ص ]۵۹
القاب و کنیه های حضرت
حضــرت زینــب ؟اهس؟ دارای القــاب و کنیــه هــای زیــادی اســت« .یکــی هوش و ذ کاوت بی نظیر حضرت زینب؟اهس؟
از القــاب آن حضــرت کــه در روایــات آمــده « ،عقیلــه » یــا « عقیلــه بنــی صاحــب کتــاب اســاور مــن ذهــب دربــاره حافظــه و ذکاوت آن بانــوی
هاشــم» اســت کــه بــه معنــای زن ارجمنــد و گرامــی در فامیــل خــود ،بزرگــوار چنیــن مینویســد :در اهمیــت هــوش و ذکاوت آن بانــوی بزرگــوار
میباشــد[ ».رســولی محالتــی ،ســید هاشــم ،زندگانــی حضــرت زهــرا و همیــن بــس کــه خطبــه طوالنــی و بلنــدی را کــه حضــرت صدیقــه کبــری
دختــران آن حضــرت ،تهــران ،انتشــارات علمیــه اســامیه ،چــاپ اول ،ص فاطمــه زهــرا ؟اهس؟ در دفــاع از حــق امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و غصــب فــدک در
 ]۲۷0از دیگــر القــاب آن حضــرت مــی تــوان « صدیقــه صغــری » « عارفــه حضــور اصحــاب پیغمبــر اکــرم ؟ص؟ ایــراد فرمودنــد ،حضــرت زینــب؟اهس؟
» « عالمــه » « فاضلــه » «کاملــه» و « عابــده آل علــی » [علــی محمــد علــی روایــت فرمــوده اســت.
دخیــل ،پیشــین ،ص  ]۱۱را نــام بــرد.
و ابــن عبــاس بــا آن جاللــت قــدر و علــو مرتبــه در حدیــث و علــم ،از آن
حضــرت روایــت نمــوده و از آن حضــرت بــه عقیلــه تعبیــر میکنــد .چنانچه
محل زندگی حضرت
ابوالفــرج اصفهانــی در مقاتــل مینویســد :ابــن عبــاس خطبــه حضــرت
حضــرت زینــب ؟اهس؟ تــا زمانــی کــه امیــر المؤمنیــن در مدینــه بــود بــا شــوهرش فاطمــه ؟اهس؟ را از حضــرت زینــب ؟اهس؟ روایــت کــرده و میگویــد :حدثتنــی
عبــداهلل بــن جعفــر در مدینه زندگی کردند و زمانی که امیرالمؤمنین پایتخت عقیلتنــا زینــب بنــت علــی علیه ّ
الســام »..دقــت کنیــم کــه حضــرت زینــب
حکومــت اســامی را بــه کوفــه منتقــل کردنــد بــه کوفــه نقــل مــکان کردنــد .علیهــا الســام بــا اینکــه دختــری خردســال (یعنــی هفــت ســاله و یــا کمتــر)
«حضــرت زینــب در کوفــه بــه ارشــاد و تعلیــم زنــان کوفــه اشــتغال داشــت» .بــود ،ایــن خطبــه عجیــب و غـ ّـراء کــه محتــوی معــارف اســامی و فســلفه
[رســولی محالتــی ،ســید هاشــم ،پیشــین ،ص  ،۲۸۵بعــد از شــهادت امــام احــکام و مطالــب زیــادی اســت را بــا یــک مرتبــه شــنیدن حفــظ کــرده ،و
علــی ؟ع؟ حضــرت زینــب  -؟اهس؟  -مجــددا بــه مدینــه بازگشــتند]
خــود یکــی از راویــان ایــن خطبــه بلیغــه و غــراء میباشــد.

2

ن
و ی ژ��ه �امه

ق
ݐ ݨݦ ت ت
ݣٮ ݣاݣسالݣمیݤ ݣ زݣوح� ݣ ݣه ݣعلم ی� ݣ ݣه� ݣم
دڡ�ر �ݣ ب�ل ی� غ�اݣ ݑ ݣ
ع
م
روا ب�طݣ ݣم ݣوݣ یݤ

�ت ح ض �ت ز ى ن
�
�
والد �ر �ݭ ݫ ݔ ب

؟اهع؟

علم آن حضرت
حســین ؟ع؟ را از ســفر عــراق بــاز دارد و حضــرت آن را نپذیرفــت و عبــداهلل
زمانــی کــه حضــرت زینــب ؟اهس؟ خطبــه پرمحتــوا و آتشــین خــود را در مایــوس و نومیــد گردیــد ،دو فرزنــدش عــون و محمــد را فرمــان داد کــه بــه
بــازار کوفــه ایــراد نمــود ،امــام ســجاد ؟ع؟ در تأییــد مقــام علمــی زینــب همــراه آن بزرگــوار بــه عــراق رونــد و در برابــر آن حضــرت جهــاد و کارزار نماینــد.
؟اهس؟ فرمود:الحمــدهلل تــو دانشــمند و عالمــه ای بــدون معلــم و بانــوی
خردمنــدی بــدون اســتاد مــی باشــی»[ .محالتــی ،ذبیــح اهلل ،پیشــین ،شجاعتی نظیر حسین ؟ع؟
ج ،۳ص  ]۷۵ایــن ســخن امــام ســجاد ؟ع؟ نشــان دهنــده علــم لدنــی آن دربــاره حضــرت زینــب؟اهس؟  ،آن بانــوی بــی نظیــر بیشــتر راجــع بــه حضــور
حضــرت مــی باشــد.
ایشــان در کربال و همراهی برادر بزرگوارشــان و همچنین سرپرســتی اســرای
کربــا و ابــاغ پیــام عاشــورا ســخن گفتــه شــده اســت .شــجاعت حســین ؟ع؟
بزرگواری آن حضرت
در خواهــرش زینــب ؟اهس؟ هــم بــود؛ زینــب ؟اهس؟ هــم در مقــام شــجاعت قطــع
در بزرگــواری آن حضــرت ؟اهس؟ همیــن نکتــه بــس کــه «زمانــی کــه در عصــر نظــر از جهــت امامــت ،چیــزی کــم از حســین ؟ع؟ نــدارد قــوت قلبــش بــه
روز عاشــورا دو پســرش را شــهید کردنــد از خیمــه پــای بیــرون نگذاشــت» برکــت اتصالــش بــه مبــداء تعالــی راســتی محیرالعقــول اســت.
[محالتــی ،ذبیــح اهلل ،پیشــین ،ج ،۳ص  ]۷۵در حالــی کــه هنــگام شــیخ شوشــتری میگویــد :اگــر حســین ؟ع؟ در صحنــه کربــا یــک میــدان
شــهادت ســایر شــهدا از خیمــه بیــرون مــی آمــد و امــام حســین ؟ع؟ را داشــت ،مجللــه زینــب ؟اهس؟ دو میــدان نبــرد داشــت :میــدان نبــرد اولــش
دلــداری مــی داد ولــی اینجــا بــرای ایــن کــه بــرادرش حســین ؟ع؟ خجالــت مجلــس ابــن زیــاد ،و دومــی مجلــس یزیــد پلیــد.
نکشــد از خیمــه بیــرون نیامــد.
زینب از راحتی دنیا گذشت
عصمت ایشان
حضــرت زینــب؟اهس؟ در خانــه شــوهرش از کمــال وســایل موجــود بــه
در کتــاب «زینــب بنــت االمــام امیــر المؤمنیــن» مقــام عصمــت را بــرای بهتریــن وجهــی برخــوردار اســت ،غالمهــا و کنیزهــا و وســایل راحتــی،
ایــن بزرگــوار ذکــر مــی کنــد و مــی نویســد:هر چنــد مقــام عصمــت بــرای غــرض اینکــه زینــب در چنیــن خانـهای زندگــی میکنــد کــه هیــچ کســری
ایشــان «ضــروری دیــن » نیســت ولــی بــه ایــن مرحلــه رســیده انــد »...نــدارد ناگهــان میبینــد حســین ؟ع؟ میخواهــد حرکــت کنــد تمــام
[علــی محمــد علــی دخیــل ،پیشــین ،ص  ۲۱بــه بعــد .ایــن نویســند ه خوشــیها و راحتیهــا را رهــا میکنــد و خــود را در دریــای ناراحتیهــا و
بــا دالئلــی چنــد مقــام عصمــت را بــرای حضــرت زینــب ثابــت مــی کنــد] نامالیمــات میافکنــد اگــر جریــان را نمیدانســت ،مهــم نبــود ،لیکــن از
و خالصــه بایــد گفت«:شــئونات باطنیــه و مقامــات معنویــه حضــرت همــان شــب  28رجــب کــه بــه اتفــاق بــرادرش بــا تــرس و هــراس از مدینــه
زینــب؟اهس؟ نایبــه زهــرا ،امینــه خــدا ...را هیــچ کــس نتوانــد بــه تحریــر و فــرار کــرده بــه ســمت مکــه حرکــت نمودنــد ،بــرای آنچــه جــدش رســول
تقریــر در آورد»[ .خــان ســپهر ،عباســقلی ،پیشــین ،ص « ]۷۳ابــن اثیــر» خــدا ؟ص؟ و پــدر و مــادرش گــزارش داده بودنــد از مصیبتهــا آمــاده شــد.
مــی نویســد«:زینب در فصاحــت و بالغــت و زهــد و عبــادت و فضیلــت و او بــا علــم بــه ایــن معنــی ،و یقیــن بــه ایــن کــه در بالهــای ســخت مـیرود،
شــجاعت و ســخاوت شــبیه تریــن مــردم بــه پــدر خــود علــی ؟ع؟ و مــادر بــرای مثــل زینبــی کــه دختــر ســلطان حقیقــی و ظاهــری و همســر عبــداهلل
خــود فاطمــه ؟اهس؟ بــود[ ».صادقــی اردســتانی ،احمــد ،زینــب قهرمــان ،اســت بــرود در یــک دســتگاهی کــه آخــرش اســیری اســت ،آواره بیابانهــا
تهــران ،نشــر مطهــر ،چــاپ اول ،۱۳۷۲ ،ص  ،۳۹۲بــه نقــل از وســیلة و زحمــت مســافرتها گــردد؟
الداریــن فــی انصــار الحســین ،ص]۴۳۲
زینب از حسین؟ع؟ جدا نمیشود
عالقه ویژه حضرت زینب به امام حسین ؟ع؟
حضــرت زینــب کبــری ؟اهس؟ از ســوم شــعبان ســال  60هجــری در مکــه
عالمــه جزایــری در کتــاب ( الخصائــص الزینبیه)مینویســد :وقتــی کــه بــود .چــون ســربازان یزیــد میخواســتند در مکــه و در حــرم امــن الهــی
حضرت زینب ؟اهس؟ شیرخوار و در گهواره بود ،هرگاه برادرش حسین؟ع؟ امــام حســین؟ع؟ را مخفیانــه بکشــند ،لــذا امــام روز ترویــه کــه روز هشــتم
از نظــر او غایــب میشــد ،گریــه میکــرد و بــی قــراری مینمــود .هنگامــی ذیالحجــه اســت ،مکــه را بــه ســوی عــراق تــرک کــرد .زینــب؟اهس؟
کــه دیــدهاش بــه جمــال دل آرای حســین ؟ع؟ میافتــاد ،خوشــحال و نیــز در ایــن کاروان حضــور داشــت .ابــن عبــاس گفــت :یــا حســین! اگــر
خنــدان میشــد .وقتــی کــه بــزرگ شــد ،هنــگام نمــاز قبــل از اقامــه ،خــود مجبــور بــه رفتــن هســتی ،زنــان را بــا خــود همــراه مبــر .زینــب؟اهس؟
نخســت بــه چهــره حســین ؟ع؟ نــگاه میکــرد و بعــد نمــاز میخوانــد .چــون ایــن ســخن را شــنید ،ســر از کجــاوه بیــرون کــرد و گفــت :ابــن
عبــاس! میخواهــی مــرا از بــرادرم حســین جــدا کنــی؟! مــن و جدایــی از
با حسین بودن ،شرط ازدواج زینب ؟اهس؟ با عبداهلل
حســین؟!هرگز.
گفتهانــد :حضــرت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ هنگامــی کــه زینــب ؟اهس؟ را بــه پســر
بــرادرش عبــداهلل بــن جعفــر تزویــج کــرد ،در ضمــن عقــد ،شــرط نمــود هــر گاه رمز ماندگاری قیام عاشورا و اسارت ،افتخار حضرت زینب ؟اهس؟
زینــب خواســت بــا بــرادرش حضــرت امــام حســین ؟ع؟ ســفر رود ،او را از آن «پــس از حادثــه کربــا حضــرت زینــب ؟اهس؟ ،حــدود یــک ســال و شــش مــاه
منــع نکــرده و بــاز نــدارد ،و چــون عبــداهلل بــن جعفــر خواســت حضــرت امــام زندگــی کــرد .حضــرت در کاروان اســیران ،همــراه دیگــر بازمانــدگان قافلــه
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کربــا بــه کوفــه و ســپس بــه شــام بــرده شــد .اگــر چــه رهبــری بازمانــدگان
بــر عهــده امــام ســجاد بــود ،زینــب کبــری ؟اهس؟ نیــز سرپرســتی را برعهــده
داشــت.
ســخنرانی قهرمانانــه زینــب ؟اهس؟ در کوفــه ،موجــب دگرگونــی افــکار
عمومــی شــد .وی در برابــر نعــره مســتانه عبیــداهلل بــن زیــاد ،آن گاه کــه
بــه پیروزیــش مینازیــد و میگفــت« :کار خــدا را بــا خاندانــت چگونــه
دیــدی؟!» بــا شــهامت و شــجاعت وصــف ناپذیــری گفــت :جــز زیبایــی
چیــزی ندیــدهام .شــهادت بــرای آنــان مقــدر شــده بــود .آنــان بــه ســوی
قربانــگاه خویــش رفتنــد بــه زودی خداونــد آنــان و تــو را مــیآورد تــا در
پیشــگاه خویــش داوری کنــد».
آن گاه کــه ابــن زیــاد دســتور قتــل امــام ســجاد را صــادر کــرد ،زینــب ؟اهس؟ بــا
شــهامت تمــام ،بــرادر زادهاش را در آغــوش گرفــت و گفــت :اگــر خواســتی
او را بکشــی مــرا هــم بکــش .بــه دنبــال اعتــراض زینــب ؟اهس؟ ،ابــن زیــاد از
کشــتن امــام پشــیمان شــد.

؟اهع؟

کاروان آزادگان بــه دمشــق رفــت .در شــام نیــز زینــب ؟اهس؟ توانســت افــکار
عمومــی را دگرگــون نمایــد .یزیــد جلس ـهای بــه عنــوان پیــروزی ترتیــب
داده بــود و در حضــور بازمانــدگان واقعــه کربــا ،سـ ِـر بریــده حســین ؟ع؟ را
در تشــت نهــاد و بــا چوبدســتی بــه صورتــش م ـیزد ،زینــب کبــری ؟اهس؟
بــا ســخنرانی خویــش غــرور یزیــد را در هــم کوفــت و او را از کــرده خویــش
پشــیمان کــرد .ســرانجام یزیــد مجبــور شــد کاروان را بــا احتــرام بــه مدینــه
برگردانــد.
در مدینــه نیــز زینــب ؟اهس؟ ،پیــام آور شــهیدان ،ســاکت ننشســت .او بــا
فریــادش مــردم مدینــه را بــر ضــد حکومــت یزیــد شــوراند .حاکــم مدینــه در
پــی تبعیــد حضــرت زینــب ؟اهس؟ برآمــد .بــه نوشــته برخــی حضــرت بــه شــام
ســفر نمــود و در همــان جــا درگذشــت .برخــی دیگــر گفتهانــد :حضــرت
بــه مصــر هجــرت نمــود و در تاریــخ پانزدهــم رجــب ســال  62هجــری
درگذشــت[ ».لهوف ،ص 218؛ مقرم ،مقتل الحســین ،ص 324؛ ارشــاد،
ج ،2ص  -144.4ارشــاد ،ص 117 116؛ بحــار االنــوار ،ج  ،45ص . ]117
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