ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب
سیده طاهره موسوی

*

اشاره

حضرت زژنب از افراد تأثیرگذار در ن ضت امام حسیف بود و نقش
بنیادژف در مصونیتسازی آن داشت؛ بهگونهای که نام اژشان با قیام کربال گره
خورده است .تأثیررهبری اژشان در اژف قیام،کمتر از تأثیر خون ش یدان نیست .از
سوی دژگر ،حضرت دارای خصوصیات سیاسی و اخالقی است که از وی
شخصیتی موفق ساخته است .اژف نوشتار میکوشد و ژژگیهای اخالقی و
سیاسی اژشان را بررسی نماژد.
الف .ویژگیهای اخالقی
 .1عبادت و نیایش

حضرت زژنب در خانهای پرورش ژافت که در آن ،عبادت ،جوهر و
زژنت زندگی بود و شخصیت حضرت در چنیف خانهای نورانی شرل گرفت.
اژشان آنگونه به نماز میاژستاد که گو ژی فاطمه
* پژوهشگر.

به نماز اژستاده است و چنان

31



رهتوشۀ محرم 9315

مناجات میکرد که ژاد پدر را در خاطرهها زنده مینمود 8.عبادت زژنب

ُ ْ ُ َْ
ِاه َلتنسين ف
«یا اخ

بهگونهای بود که امام حسیف به خواهرش فرمود:
َ
ناف َل ّالل ْي ِل؛ 2خواهرم! مرا در نماز شب فراموش مرف ».اژف مطلب ،نشان از آن
ِ
دارد که اژف بانوی بزرگوار به قله رفیع بندگی و پرستش راه ژافته و به هدف آفرژنش
انسان ناژل شده بود 4.به همیف د یل بود که سختیها و مصیبتهای روز عاشورا،
او را از عبادتهای مستحبی باز نداشت؛ 3حتی شب ژازدهم نیز نماز شب خود
را ترک نررد .امام سجاد در اژف باره فرمود« :زژنب در طول راه شام ،هرگز
نافله نماز شب را ترک نررد و با تمام گرفتاریها و مصائب ،آن را انجام داد .شبی
دژدم عمهام نشسته نماز میخواند .وقتی علت آن را پرسیدم ،گفت :نشسته نماز
میخوانم؛ چون سه شب است که بسیار گرسنهام و ضعف مرا فراگرفته است؛
1
زژرا اژشان س م خود از طعام و خوراک را میان کودکان تقسیم میکرد». ...
محمدجواد مغنیه میگو ژد« :اژمان زژنب ،همچون اژمان رسول خدا
بود .اژف سخف را از روزی مبا غه نمیگو ژم .چه د یلی ب تر از اژنره آن حضرت
6
در شب ژازدهم محرم ،نماز شب خود را ترک نررد».
 .2حجاب و عفاف

حضرت زژنب

با ا ـام از قـرآن و آموزههـای مـادر خـو ژش ،حجـاب و

 .5ذبیحا له محالتی ،رياکین الشريعه ،ج ،4ص .13
 .0عبدا له بحرانی اصف انی ،عوالم العلو و المعارف واألکوال ،ج  ،88ص .313
 .9اسماعیل نساجی زواره« ،شمهای از کمـاالت معنـوی حضـرت زژنـب » ،مرتـب اسـالم،
شماره  ،4ص .18
 .0علینقی فقی ی و سمیه خورشیدی« ،مبانی ،عملرردها و روشهای تربیتـی حضـرت
زژنب » .فصلنامه علمی تخصصی تربیت تبلیغی ،پیششماره  ،8ص .83
 .1ذبیحا له محالتی ،رياکین الشريعه ،ج  ،4ص .89
.1عاژشه بنت ا شاطیء ،مع بطلۀ الکربال ،ص 88؛ به نقل از :پیا زينب  ،ص .10

ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب .
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عفاف را مانند گوهر ،ارزشمند میدانست .ازاژفرو ،حجاب و عفـت ،آنقـدر از
8

نگاه زژنب اهمیت دارد که حتی در دوران اسارت نیز آن را حفظ میکند.
عالمه مامقانی میگو ژد« :زژنب در حجاب و عفت ،ژگانه بود .از زمان پدر
2

و برادرانش ،هیچکس از مردان او را ندژده بودند».
ژحیی مازنی ،ژری از اها ی مدژنه ،میگو ژد :مف در ش ر مدژنه و در
همساژگی امیر مؤمنان ،علی

بودم و منز م پ لوی خانهای بود که زژنب،

دختر علی در آنجا زندگی میکرد .به خدا سوگند! هیچگاه کسی قد و قامت
ّ
او را ندژد و صدای او را هم نشنید .او هرگاه میخواست به زژارت جد بزرگوارش
و برادرانش

پیامبر خدا برود ،در دل شب و به همراه پدرش امیر مؤمنان
میرفت .علی در مورد اژف گونه ّ
تشرف زژنب
حسف و حسیف

،

َ َ ْ
َ ْ َ َ ُْ َ
ُ ْ َ
میفرمود« :اخّشی ا ْن َینظ َر ا َح ٌ ِالی شخ ِص اخ ِِک

خطاب به امام حسف
َ
َز ْین ُب؛ 4بیم دارم که کسی به اندام خواهرت زژنب نگاه کند».
 .3علم و دانش

ژری از درجات واالی زژنب  ،مقام دانش بیکران است .او از خاندانی
است که از کودکی ،علم به آن ا چشانده شده و وجودشان از آن سیراب گردژده

است 3.اژشان دارای اژف جاژگاه رفیع علمی بود؛ چنانکه امام سجاد خطاب
ٌ َ
َْ
َ َ ٌ َ ُْ ُ َ ّ َ 1
به عمهاش فرمودَ « :و أن ِ ِِ َح ْم ِ ّالل ِه ََ ِال َم غ ْي ُر ُم َب ّل َم ٍ ف ِهم غير م هم ؛
 .1حسف خلجی« ،ا گوهای رفتاری حضرت زژنب

» ،ط ورا  ،شماره  ،89ص .809

 .0اعظم نوری« ،خردورزی در سیره حضرت زژنب
خانواده ،شماره ّاول ،ص .801

» ،پژوهشنامـه اسـالمی زنـان و

 .0مامقانی ،تنقیح المقال ،ج  ،4ص .13
 .9عبدا له بحرانی اصف انی ،عوالم العلو والمعارف واألکوال ،ج  ،55قسم  ،0ص .311

 .1طبرسی ،اإلکتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،9ص.401
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بحمدا له ،تو دانشمندی معلمندژده و ف میدهای ف منیاموخته هستی».
ابفحجر عسقالنی ،زژنب

را با صفاتی چون :عاقله ،خردمند و حریم

توصیف میکند .خطبههای زژنب همراه با استدالل به آژات قرآن در مسجد
ابفزژاد و در دربار ژزژد ،هرکدام شاهدی بر اژف مدعاست 8.همچنیف ،رواژات
بسیاری از زژنب نقل شده است که ژری از آن ا ،خطبه حضرت زهرا
2
است .اژف ،در حا ی است که اژشان ،دختری خردسال است.
برگزاری کالسهای درس تفسیر قرآن ،ژری دژگر از نشانههای علم
زژنب

است .زنان و دختران مشتاق دانش ،به علی

پیام فرستادند و گفتند:

«ماشنیدهاژم که دختر شما ،زژنب  ،همانند مادرش ،زهرا  ،دارای علوم و
کماالت است .اگر اجازه دهید ،در محضرش حاضر شده ،از دانش اژشان
ب رهمند شو ژم ».علی نیز اجازه داد تا دختر عا مهاش بانوان کوفه را آموزش
4
دهد و مشرالت علمی آنان را حل نماژد.
 .4صبر و پایداری

گواهی تارژخ ،نشان میدهد که غمها و مصیبتهای فراوانی ،چون رحلت
پیامبر اسالم  ،ش ادت زهرا و امام حسف بر حضرت زژنب وارد
شده بود و اژشان در برابر همه آن ا صبر و استقامت ورزژد 3.مقاومت در برابر
شداژد و سختیها و نشانندادن ضعف در انجام وظیفه ،از و ژژگیهای شاژسته
 .5اعظم نوری« ،خردورزی در سیره حضرت زژنب
خانواده ،شماره ّاول ،ص .801

» ،پژوهشنامـه اسـالمی زنـان و

 .0طبرسی ،اإلکتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،9ص .48

» ،مرتـب

 .9اسماعیل نساجی زواره« ،شمهای از کمـاالت معنـوی حضـرت زژنـب
اسالم ،سال  ،31شماره  ،4ص 18؛ ذبیحا له محالتی ،رياکین الشريعه ،ج  ،4ص .11
 .0حسف خلجی« ،ا گوهای رفتاری حضرت زژنب

» ،ط ورا  ،شماره  ،89ص .800

ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب .
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آن حضرت است .اژف توانمندی ،در اژشان آنچنان برجسته
َ
َ
ْ
ْ
زژارتنامه اژشان میخوانیمَ « :وق ْ ََ ِج َب ِمن َص ْبر ِ َما ِئ
ِ
فرشتگان آسمان ،از صبر تو به شگفت آمدند».
رژشه اژف توانمندی ،چند چیز است :نخست اژنره وی درک باالژی از خدا
داشت و به او عشق میورزژد و رضاژت حق را در صبوری میدژد .برای رضای
خدا ،سختیها را تحمل میکرد و از حوادث جانراه پیشآمده ،هیچ گالژهای
نداشت .دوم اژنره او میدانست رسا تش جز به صبر و مقاومت سامان
نمیپذژرد .بیصبری ،نشانه ضعف است که او و خاندانش از آن ّ
مبرا هستند.
سوم آنره حضرت ،قیام و ش ادت و اسارت در راه خدا را مسیر هداژت خود
میدژد و آن را با تمام وجود باور داشت و میدانست پیامدهای صبوری او ـ ژعنی
2
هداژت مردم و انجام وظیفه ا ی ـ در برابر اژف شداژد چقدر گرانب است.
َ ُ

است که در
8
ّ
الس َم َاوا ِ ؛

بنابراژف ،میتوان گفت زژنب  ،ا گوی تمامنمای صبر است؛ زژرا در
سختترژف حظات ،سر تسلیم و رضا برای خداوند فرو آورد و بردباری را پیشه
4
خود ساخت و شگفتی همگان را برانگیخت.
ب .ویژگیهای سیاسی
 .1رهبری قیام

ن ضت کربال ،دو مرحله داشت که مرحله ّاول آن را ،امام حسیف رهبری
نمود و در اژف رهبری نیز بسیار موفق بود .حضرت دعوت مردم کوفه را اجابت
 .5ابفمش دی ،المزار الکبیر ،ص .103

 .0علی فقی ی و سمیه خورشـیدی« ،مبـانی ،عملرردهـا و روشهـای تربیتـی حضـرت
زژنب

» ،فصلنامه علمی تخصصی تربیت تبلیغی ،پیششماره  ،8ص .81

 .9حسف خلجی« ،ا گوهای رفتاری حضرت زژنب

» ،ط ورا  ،شماره  ،89ص .803
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کرد و اژام حج از مره خارج گردژد .همچنیف ،خطرات بنیامیه را به مردم گوشزد
نمود و با آنان اتمام حجت کرد و همگان را از اهداف خود آگاه ساخت .اژف
امور ،در فرهنگسازی ن ضت امام بسیار مؤثر بود.
مرحله دوم رهبری ن ضت ،بر ع ده زژنب
زژنب
از ن

است .م مترژف وظاژف

پس از عصر عاشورا ،پیامرسانی ،سرپرستی اهلبی ِت امام و پاسداری

ّ ِّ
َ
ضت و رساندن پیاِم «هيها ِمنا الذل

» برای ج انیان بود .اژشان نیز در

رهبری ن ضت ،بسیار شاژسته عمل کرد؛ زژرا ت دژدها را تبدژل به فرصت نمود و
رسا ت خود را با موفقیت به پاژان رساند.
ّ
سر نی در نینوا میمانـد اگـر زژنـب نبـود
کربال در کـربال مـیمانـد اگـر زژنـب نبـود
در عبور از بسـتر تـارژخ ،سـیل انقـالب
پشت کوه فتنهها مـیمانـد اگـر زژنـب نبـود
بنابراژف ،بعد از ش ادت امام و ژارانش ،رهبری قیام را ژک زن به ع ده
میگیرد؛ درحا یکه طرف مقابل او ،مرد قرار دارد .اژف امر ،در طول تارژخ
ً
بیسابقه است .معموال آنچه در تارژخ اتفاق افتاده ،اژف است که رهبران
ن ضتها مرد بودند .از سوی دژگر ،زژنب

در حا ی رهبری ن ضت را

ع دهدار میشود که کسی جز اهلبی ِت اسیرشده ،او را همراهی نمیکنند.

م متر از همه اژنره اژف زن ،ژزژد قدرتمند را شرست میدهد؛ زژرا بعد

ازخطبه زژنب

در کوفه و نیز خطبه امام سجاد

در شام ،افرار عمومی تغییر

نمود و مردم ف میدند که ژزژد چه جناژتی را مرترب شده است .ازاژفرو ،خود
ژزژد اظ ار ندامت و پشیمانی کرد که چرا دست به چنیف جناژتی زده است.

ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب .
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مطلب دژگر اژنره اژف رهبری حضرت ،در حال اسارت و در قیدوبند دشمف
صورت میگیرد و اژف خود ،هنر و شاهرار زژنب

است.

 .2فرهنگسازی سیاسی

ژری از راهبردهای زژنب  ،رشد و بلوغ سیاسی ج ان اسالم بود .حضرت
باژد اندژشه سیاسی مردم را ن ادژنهسازی میکرد؛ زژرا دشمف در صدد تحرژف
عاشورا و سرپوشن ادن بر جناژات خود بود .اگر سیاستهای راهبردی اژشان
نبود ،دشمف پرونده کربال را برای همیشه مختومه اعالم مینمود .همان دشمنی
که جواز قتل امام را صادر کرده و حجت خدا را کشته بود ،میتوانست ن ضت
حسینی را تحرژف نماژد .ازاژفرو ،زژنب

بزرگترژف رسا ت خود را در قا ب

دعا ،خطبه و عزاداری ادامه داد و اژفگونه ،مردم کوفه و شام را از خواب غفلت
بیدار نمود و اژف ،م مترژف عامل مصونیتبخشی قیام امام بود؛ ا بته حضرت
زژنب

اژف امر را نخست از کوفه آغاز نمود.

نهادینهسازی رشد سیاسی در کوفه :سپاهیان دشمف بعد از ش ادت امام و
ژارانش ،اهلبیت

را وارد ش ر کوفه کردند .هنگامی که کاروان اسیران به کوفه

رسید ،زنان ،مردان و کودکان کوفه به تماشای آنان آمدند.
زژنب

بر آن بود تا کوفیان را آگاه کند .ازاژفرو ،با شجاعتی علیگونه بر

مسند خطابه قرار گرفت و فرمان سروت داد و اژستاد .ناگ ان نفسها در سینهها

حبس شد 8.سپس ،فرمود:

َ َ َ َ
ّ ُ
َ
َ ْ َ
ّ
« َا َ
خياع ،أ ّما َِ ْب ُ َیا أهل
لحم ُ لله َوالصلم ََلی اِی ُم َح ّم ٍ َوآله الطيبين اَل
ْ َ ْ ََ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ
ْ ُ َ
َْ
ّ ْ ُ ّ
َ ْ َ ْ َ ْ
ال مف ِ َیا أهل الخِ ِل َوالغ ْ ِع َوالخذ ِل أَل فا َعقع ِ ال َب ْب َر َوَل ه َ أ ِ الّزف َر ِإن َما
 .5سیدبفطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص 838؛ خوارزمی ،مقتل الحسین ،ج  ،9ص .30
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ْ َْ ُ ّ َْ
َ َُ ُ ْ َ َ َ ّ َ َ َ ْ َ ْ َ
8
ازآن خداست و
،
ش
ژ
ستا
...؛
اثا
ن
أ
م
ق
ب
ِ
ن
م
ها
ل
مثل كمث ِل ال ِِ نقض غّز
ٍ
ِ
ِ
ِ

درود بر پدرم محمد و خاندان پاک و نیروکارش .ای مردم کوفه! مردمان حیلهگر

و خیانترار! گرژه میکنید؟ اشک چشمانتان خشک نشود و نا ههاژتان آرام نگیرد!
کار شما ،مانند آن زنی است که رشتههای بافتهشده خود را پنبه میکند .به خدا
سوگند! باژد گرژه کنید ،دامان خود را به ننگی آ ودهاژد که پلیدی آن را تا ابد
نتوانید شست .چگونه میتوانید ننگ حاصل از کشتف فرزند رسول خدا ،خاتم
پیامبران ،معدن رسا ت و َسرور جوانان اهل ب شت را از دامان خود بزداژید؟ آژا
میدانید چه جگری از رسول خدا درژدهاژد؟ چه زنان و دختران باعفت و
باوقاری را از خاندان او به کوچهوبازار کشاندهاژد؟ چه خونی از آن حضرت بر
زمیف رژختهاژد؟ و چه حرمتی از او شرستهاژد؟»
محورهای خطبه

 .5حضرت در ابتدای خطبه ،از پیامبر

تعبیر به «پدر» میکند و با

انتخاب اژف کلمه ،نسبت خو ژش را با پیامبر روشف ساخت؛ تا همه بدانند که
اژف قافله ،از کدام طاژفه است.
 .0سپس ،مردم را به ضعف آنان (پیمانشرنی) آشنا نمود.
 .9حضرت با بیان صفاتی همچون« :درمان دردها»« ،چراغ راه امت» و
«پناهگاه جمع» ،به معرفی شخصیت امام حسیف

پر داخت تا بار دژگر مردم

با امام

آشنا شوند و اژنره او ،نه تن ا خارجی نیست ،بلره فرزند علی و

فاطمه

است.

 .0آنگاه ،امام حسیف

و خانواده پیامبر را معرفی کرد؛ تا به آنان بف ماند که

 .5طبرسی ،اإلکتجاج علی أهل اللجاج ،ج  ،9ص .403

ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب .
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 ،چه جناژات هو ناکی مرترب شدهاند.

سخنان حضرت ،افرار عمومی را تغییر داد و مردم کوفه بهشدت تحت تأثیر
خطبه زژنب

قرار گرفتند؛ تا آنجا که صدای مردم کوفه به گرژه بلند شده بود.

زنان ،موهای خود را افشان نموده ،خاک بر سر و روی خود میرژختند.
سخنرانی زژنب در کوفه ،سبب شد که مردم کوفه در صدد قیام علیه ژزژد
برآمدند و از جمله نتاژج آن ،قیام ّتوابیف بود.
 .3شجاعت سیاسی

ژری از و ژژگیهای سیاسی زژنب  ،شجاعت سیاسی اژشان است.
حضرت در رهبری سیاسی ن ضت ،نشان داد که در برابر ظلم نباژد زانوی غم در
ّ

ّ

بغل گرفت .او شعار معروف برادرش «هيها منا الذل » را در کربال ،کوفه و
شام به نماژش گذشت و در واقع ،شجاعت سیاسی حضرت ،در برابر ابفزژاد و
ژزژد به اوج خود رسید؛ چنانکه حضرت اژف دو را تحقیر نمود و عملررد آنان را
به چا ش کشاند.
سخنی در مجلس عبیداللهبنز یاد :عبیدا لهبفزژاد مجلس جشنی در کوفه
برقرار کرد و دستور داد سرهای ش یدان را آوردند .سپس ،بازماندگان ش یدان از
جمله اهلبیت را وارد کردند« .هنگامیکه زژنب به مجلس پسر زژاد وارد
میشد ،پستترژف باس را به تف داشت و صورتش را با آستیف پوشانده بود».

8

توجه ابفزژاد به او جلب شد و پرسید« :اژف زن کیست؟ ژری از دختران پاسخ
َ

ْ

َ

َ ْ

َ ُ
دادَ « :هذه َز ْین ُب ِن ُ ف َ
مل ّالل ِه » ابفزژاد گفت « :شرر خداژی را
ِِ
ِ
اطم ِِن ِ عد ِ
ِ
که شما را رسوا کرد و کشت و افسانه شما را دروغ نمود!»
 .5شیخ مفید ،اإلرشاد ،ج  ،9ص .881

10
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زژنب

در پاسخ فرمود« :ستاژش برای خداژی است که ما را به وجود

پیامبرش گرامی داشت و ما را از پلیدی پاک ساخت .فاسق ،رسوا میشود و
فاجر ،دروغ میگو ژد و او ،غیر از ماست و ستاژش ،مخصوص خداست».
ابفزژاد پرسید« :رفتار خدا با برادر و خاندان خود را چگونه دژدی؟» زژنب
پاسخ داد« :اژنان مردمی بودند که خداوند کشتهشدن را برای آنان مقرر نموده بود
و آنان نیز به آرامگاه خود شتافتند؛ و ی [بدان که] بهزودی خدا میان تو و اژشان
جمع میکند و تو را بازخواست میکند .پس ،نگران باش که در آن روز ،پیروزی
ازآن کیست!»
ِ

8

اژفگونه ،زژنب

در داراإلماره ،ابفزژاد را کوچک شمرد و توان سخفگفتف

را از پسر زژاد گرفت.
نهادینهسازی رشد سیاسی در شام :سیدبفطاووس مینو ژسد :زنان و
بازماندگان اهلبیت را درحا یکه به رژسمانها بسته شده بودند ،به مجلس ژزژد
وارد نمودند ...هنگامی که چشم زژنب به سر خونیف برادرش افتاد ،با صدای
محزونی فرژاد زد« :ای حسیف ،ای محبوب رسول خدا ،ای پسر مره و منا ،ای
پسر فاطمه زهرا ،بانوی همه زنان ج ان ،و ای پسر دختر مصطفی!» 2راوی
گو ژد :به خدا سوگند که با اژف ندای زژنب ،تمام کسانی که در مجلس بودند،
گرژستند.
سپس ،زژنب

از جا برخاست و بعد از حمد ا ی فرمود:

َ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََْ َْ َ َ
ََ َْ َ
طاع اَل ْع ِض
«أظنن یا ی ِّزی حيث أخذ َلينا أق

؛ ای ژزژد! آژا اکنون که

زمیف و آسمان را بر ما تنگ کردی و ما را همانند اسیران به هر سو کشاندی،
 .5همان.
 .0سیدبفطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص .988

ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب .
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میپنداری ما نزد خدا خوار شدژم و تو نزد او عزژز و گرامی؟ و تصور کردی اژف
نشانه قدر و منز ت تو نزد خداست؟ ازاژفرو ،باد غرور به بینی انداختی و به خود
با یدی و از اژنره دژدی دنیا در کمند تو درآمده و امور تو سامان ژافته و ُملک و
خالفت ما در اختیار تو قرار گرفته ،شادمان شدی؟ کمی آهستهتر! آژا سخف
خداوند را فراموش کردی که فرمود« :آن ا که کافر شدند [و راه طغیان پیش
گرفتند] ،تصور نرنند اگر به آنان م لت میدهیم ،به سودشان است .ما به آنان
م لت میدهیم تا بر گناهان خود بیفزاژند و برای آن ا ،عذاب خوارکنندهای
است».

8

َ َ َْ ْ َ َْ ُ َ
قاء
«أ ِمن الب ِل یاِن الطل ِ

؛ ای پسر آزادشدهها! آژا اژف از عدا ت است

که تو زنان و کنیزان خود را پشت پردهها بنشانی؛ و ی دختران رسول خدا

را

اسیر کرده و به اژف سو و آن سو برشانی و درحا یکه پرده حرمت آنان را درژده و
چ رههای آنان را در معرض دژد مردم قرار دادهای ،آن ا را توسط دشمنان در
ش رهای مختلف بگردانی تا مردم هر کوی و برزن به تماشای آنان بنشینند و افراد
دور و نزدژک و پست و شرژف ،به چ رههاژشان چشم بدوزند؛ با آنره همراه
آنان ،مردان و حامیانشان نبودند؛ [و ی چه سود از اژف سخنان؛ زژرا] چگونه
میتوان به حماژت و مراقبت آن کس امید داشت که [مادرش] جگر پاکان را به
دهان گرفته و گوشتش از خون ش یدان رو ژیده!»
َُّ ّ ُ ْ َ ِ
َ َْ ْ ْ
ظال ِمنا،
«ألله خذ ِِحقنا ،وانِ ِق ِمن ِ

؛ خداژا! ّ
حق ما را بستان و از

ستمگر ِان بر ما ،انتقام بگیر و خشمت را بر آنکسکه خون ما را بر زمیف رژخت و

حامیان ما را کشت ،فرو فرست .به خدا سوگند! [با اژف جناژت ]،جز پوست خود

را ندرژدی و جز گوشت خود را نبرژدی و در حقیقت ،خود را نابود کردی.
 .5آلعمران ،آژه .811

11
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بهژقیف ،با حمل باری که ـ از رژختف خون فرزندان رسول خدا و هتک حرمت آن
حضرت در ارتباط با خاندان و جگرگوشههاژش ـ بر دوش داری ،بر رسول خدا
وارد خواهی شد .در آنجا خداوند آنان را گرد خواهد آورد و پرژشانی آنان را
برطرف خواهد ساخت و داد آن ا را بستاند؛ «گمان مبر آنانکه در راه خدا کشته
شدهاند ،مردهاند؛ بلره زندگان جاو ژدند و نزد پروردگارشان روزی میخورند».
در شام ،زژنب
اسارت گرفت و ُپرصالبت ظاهر شد؛ آنچنانکه تیغ زبان زژنب

8

که بهظاهر اسیر بود ،با قدرت سخنوریاش دشمف را به
 ،همه آنچه

ژزژد تنیده بود ،از هم گسست و چ ره واقعیت را نماژان ساخت .ژزژد که در
برابر افشاگریهای اهلبیت

درمانده بود ،برای حفظ موقعیت پوشا ی خود،

راهی جز خشونت ندژد .ازاژفرو ،چند بار به قتل امام سجاد

فرمان داد؛ و ی

چون اژف کار را به زژان خود دژد ،از آن چشم پوشید.
محورهای خطبه زینب

َ َْ ُ َ
قاء)،
.8تحقیر یز ید :حضرت ،ژز ژد را با عنوان «فرزند طلقا» (یاِن الطل ِ

بر

خطاب نمود .اژف سخف ،اشاره به داستان فتح مره دارد که پیامبر اسالم
مشرکان مره ّمنت گذاشت و آنان را آزاد کرد .همچنیف ،حضرت ژزژد را «فرزند
ُ ُ
زن جگرخواره» خطاب نمود که اشاره به کار زشتی است که هند ،در جنگ احد
بعد از به ش ادت رسیدن حمزه انجام داد؛ ژعنی جگر حمزه را به دندان کشید.

ُ
با تالوت آژه  52سوره روم« :ث َّم

 .2یادآوری «سرنوشت ظالمان» :زژنب
َ َ
َ
کان َع ِاق َبة اّل ِذ َین ،» ...ژزژد را ستمرار معرفی کرد و در واقع ،به عاقبت دردناک
ستمگران اشاره نمود.
 .5سیدبفطاووس ،اللهوف علی قتلی الطفوف ،ص  981و .998

ویژگیهای اخالقی و سیاسی حضرت زینب .

 .4پوشالیدانستن قدرت یز ید :زژنب
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ژزژد را شاژسته سخفگفتف

ندانست و اژفگونه نشان داد که او آنقدر در چشمش کوچک است که حتی
یاقت تحقیر را نیز ندارد.
 .3ارزش شهادت :زژنب کبری  ،ش ادت را نقطه اصلی قیام اسالمی قرار
َ
داد و آن را رمز پیروزی عاشوراژیان دانست .او با تالوت آژه  500آل عمرانَ « :وال
َ ُ ُ
َت ْح َس َب َن اّل ِذ َین ق ِتلوا ،»...خواست بر همگان ثابت کند که در منطق حسیف ،
شرست راه ندارد .مرگ در راه خدا و پیروزی ظاهری ،هر دو به معنای پیروزی
است.
 1جاودانگی قیام :زژنب کبری

با اشاره به آژنده قیام حسینی ،فرمود« :ای

ژزژد! هرچه میتوانی در راه دشمنی ما مرر نما .به خدا قسم که نمیتوانی نام ما
را از خاطرهها محو نماژی و فروغ وحی ما را خاموش سازی و از اژف راه ،به
ازآن ماست.
آرزوی ن اژی خود برسی!» که سر انجام ،پیروزی ِ
هرگز نمیرد آنکه د ش زنده شد به عشـق

ثبــت اســت بــر جرژــده عــا م ،دوام مــا

