
 

 

  

 عاشورا آور پیام ،زینب

 *لنگرودی عاشوری حسنحجت االسالم والمسلمین 

 مقدمه

 نبـود  مانـد اگـر زينـب نی در نینوا می سّر 
 

 
 نبـود  مانـد اگـر زينـب مـی كربال در كـربال 

 

 انقـالب سـیل در عبور از بسـتر تـاريخ،
 

 
 نبـود  مانـد اگـر زينـب ها مـی هكوه فتن پشت 

 

 قدم حسین امام برادرش همراه به هجری 12 سال در زينبحضرت 
 بهترين از تن ها ده یدنتغل خون به ،آن غمبار فاجعه در و گذارد می كربال سفر در

 دشمن اسارت گرفتار عاشورا حادثه از بعد و نشیند می نظاره به را خود عزيزان
 بداللهعابا حضرت جاودانه پیام نظیر، بی قامتیاست و صبر با و شود می

 عاشورا آور پیام حضرت آن به كه جايی تا ؛رساند می جهانیان به را الحسین
 حضرت رسانی پیام مورد در اختصار، صورت به گفتار، اين در اند. داده لقب

 داريم. می بیان را مباحثی عاشورا نهضت در زينب
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 كربال نهضت جريان در زينب

 كنار در ماندن بر را حسین برادرش همراهی ،شتدا همسر اينکه با نبزي
 نهضت در چراكه 3داد؛ رضايت سفر اين به هم شوهرش و داد ترجیح شوهرش

 داشت، عهده رب را الهی بزرگ مسئولیت حسین امام كه گونه همان عاشورا
 جانشین او باشد. حسین امام همراه به بايست می او و بود چنین نیز زينب

 جانشین ،اسارت دوره در را او نیز سجاد امام و بود كربال در حسین امام
  2بود. كرده خود

 ؛دارد بخش دو حسین امام قیام داريم: می بیان سخن، اين توضیح در
  «.پیام تجلی» و «خون عرصه»

 امتداد عاشورا عصر تا حسین امام رهبری با و بود خون بخش اّول، بخش
 .رسید پايان به بخش اين كربال، شهیدان ايثار و شهادت با و داشت

 كه نینواست دشت كفنان گلگون خون از تپاسداش و رسانی پیام ،دوم بخش
 عاشورا عصر از كبری زينب حضرت و العابدين زين امام داریپرچم با

 ،آن هدايت و ادامه كه است ای مبارزه آغاز ،حسین امام قیام شود. می آغاز
  .است زينب حضرت های فداكاری مرهون

 رفتارهای با كبری زينب و دمآ پديد علی بن حسین خون با ،عاشورا
 ،او مهم  وظیفه نمود. بارور و داد پرورش را آن ،اسارت دوره در اش خردمندانه

 پیام رساندن و حسین امام خونین  نهضت از پاسداری عاشورا، عصر از پس
اَّهيهات» حسینی  است. جهانیان برای « ةالِذلّ ِّمّن 
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 خونین نهضت از پاسداری و كربال قافله بازماندگان واقعی رهبری اگرچه
 جهت به اما باشد، می سجاد امام برعهده كربال غلتیده خون به عزيزان

 رسانی پیام و پاسداری مسئولیت زينب حضرت آشکار صورت به مصالحی،
 سید حضرت سرخ شهادت و بانقال پیام و گیرد می دست در را كربال نهضت
 طبل و رساند می عمومی افکار اطالع به آتشین سخنان با را يارانش و الشهداء
 3آورد. می در صدا به را يزيد پلید حکومت رسوايی
 او دارد. پیش در را دشواری و سخت راه زينب حضرت بخش، اين در

 انشانچشم و ناشنوا گوششان گويی كه بگويد سخن جمعیتی بین در بايد
 برند. می سر به كامل نادانی و حماقت در و نابیناست

 خوبی به موقعیتی هر از و بگیرد تصمیم و بینديشد آگاهانه ،پس اين از بايد او
 تا بدهد  آگاهی و كند بیدار  غفلت از را آنان ،قال و حال زبان با و كند استفاده

 آيد. پديد بانقال و شورش ناخواه خواه گاه آن و كنند مسئولیت احساس

 زينب حضرت رسانى پيام های شيوه

 گوناگون های شیوه از ،رسانی پیام سنگین ولیتئمس اين در زينب حضرت
 جمله: از ؛جست بهره

 گريه و استغاثه .1

 حضرت رسیدند، شهادت به باوفايش اصحاب و حسین امام اينکه از پس
 و خوانی نوحه ،استغاثه با تا كوشید می گوناگون های موقعیت در زينب

 آهی با عاشورا، عصر در كبری زينب برانگیزد. را مردم احساسات ،سوگواری
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 با ،درد رپُ  قلبی و اندوهبار صدای با و گريست می حسین برای ،جانکاه
 گفت: می پیامبر به استغاثه

َكَّّصَلىُّمَحَمَداه َّّيا» ُنَّّهَذاّالَسَماِءَّّماَلِئَكةَُّّعَلي  ُحَسي  ُّمَرَمّّال  ِّبالِدَماِءّّل 
َضاِءُّّمَقَطُعّ َع  َتَكىّالَلهِِّّإَلىَّسَباَياَّبَّناُتَكَّّوّّاأل  ُمش  ُّمَحَمٍدِّّإَلىَّوّّال 

َطَفى ُمص  َتَضىَّعِليٍِّإَلىَّوّّال  ُمر  َراِءَّّفاِطَمةَِّّإَلىَّوّّال  َزةَِّّإَلىَّوّّالَزه  َّحم 
َّّهَذاُّمَحَمَداه َّّياّالّشَهَداِءَّّسِيدِّ ن  َعَراِءّبُِّّحَسي  ِفيّال  هَِّّتس  َّقِتيُلّّالَصَباَّعَلي 
اَلِدّ َبَغاَياَّأو  َناه َّّواّال  َباه َّّواُّحز  َمَّّکر  َيو  َّياّالَلِهَّّرُسوُلَّّجِديَّماَتّّال 

َحاَبّ َطَفىُّذِرَيةَُّّهُؤاَلِءُّّمَحَمَداه َّّأص  ُمص  َقُّّيَساُقوَنّّال  ِّفيَّوّّالَسَباَياَّسو 
َتَلةّ ُّذِرَيُتَكَّّوَّّسَباَياَّبَّناُتَكّّاه ُّمَحَمَدَّّياِّرَواَيةٍّ ِفيَّمق  ِهم َّّتس  ّالَصَباِّريُحَّّعَلي 

َّّهَذاَّوّ ن  ُزوُزُّّحَسي  َقَفاِّمَنّّالَرأ ِسَّّمج  ُلوُبّّال  ِعَماَمةَِّّمس   اى 3؛الِرَداِءَّّوّّال 
 اين باد، تو بر آسمان فرشتگان درود !خدا فرستاده اى !محمد

 شده پاره پاره اعضايش است، ور وطهغ خون در كه توست حسين
 به را شكايتم .شوند مى داده حركت اسير، عنوان به دخترانت و

د و خدا سوى  و زهرا فاطمه و مرتضى على و مصطفى محم 
د حمزه  است حسين اين محمد! اى فرياد .برم مى نشهيدا سي 

 بدنش بر را بيابان خاك شمال باد و افتاده خاك روى به كه
 اندوه چه آه! .است شده كشته زادگان ناپاك دست به .پاشد مى

م مرگ ،امروز است. ىسوز جان مصيبت چه و جانكاه  رسول جد 
ه اينها محمد! ياران اى .كنم مى احساس را خدا  و ذري 

  «شوند. مى برده اسارت به كه هستند خدا برگزيده پيامبر فرزندان

  : گفت و داد قرار  مخاطب را پیامبر  اصحاب  گاه آن  زينب
يَّّماتََّّالَيومّ!ُّکرباهّياّ!ُّحزناهّيا» داهَّّاصحابّياّالله،ُّرسولّّجد  ّ!ُّمحم 
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قَُّّيساقونّّالمصطفيّةُذريّ ّهؤالِءّ م امروز 3؛الَسباياََّّسو    رسول  جد 
 خدا  رسول  ذريه  اينان !پيامبر  اصحاب  ىا .رفته دنيا از خدا

 «برند. ىم  راناسي همانند را  آنان  كه هستند

 : وگفت كرد  رو شهیدان سرور جسد  به  فشان خونی چشم با  ،سپس
ِّّّبابي» حيَّمن  ِمّّّفيَّعسَكُرُهّّ،َّاض  ِّّّبابيَّنهبا،ّّااِلثّنينَّيو  طاُطُهَّّمن  ِّفس 

ِّّّبابيّ.ّالُعريُّمقَطُعّ َتجيّغاِئُبّّالَّمن  ِّّّبابيّ.َّفُيداويَّجريُحّّالَّوَّّّفُير  َّمن 
سي ِفداء.َّلُهَّّّنف  ُمومِّّبَابيّال  شانِّّبَابيّ.ّقضيّحتيّّالَمه  يّّالَعط  ّماّّحت 
ِّّّبَابيّ.َّمضي َبُتهَُّّمن  ِّّّبَابيِّباِلدماء.َّتقِطُرّّشي  ِّالِهّّرسوُلَّّجّدُهَّّمن 

ماء. ُطُّّهَوَّّّمنِّّبَابيّالس  دِّّبَابيّ.ّالُهديَّنبيِّسب  ِّّبَابيّ.ّالمصطفيّمحم 
َّسِيدِةّّالَزهراِءّّّفاطمةِّّبَابيّ.ّالمرَتضيّّّعليِّّبَابيّ.الكبريّخديَجةُّ
ِّّّبَابيّالِّنساِءّ َّّمن  يَّوّّالَشمُسَّّلهُُّّرَدت    كه  كس آنى فدا  به 2؛َصل 

  خيامش  ريسمان  كه  آنى فدا  به شد.  غارت  دوشنبه روز  سپاهش
  بازگشتنش اميد تا  است  غايب  نه  كه آنى فدا هب كردند.  قطع را
  كه آنى فدا  به باشد.  بهبوديش اميد  كه  است  مجروح  نه و شدبا

ى لب با و  اندوهناكى دل با  كه  كس  آن ىفدا  به باد. اوى فدا  من  جان
  خون  محاسنش از  كه آنى فدا  به كردند. شهيد را او  تشنه

 پيامبر فرزند او و  خداست  رسول او جد    كه آنى فدا  به چكيد. ىم
 زهرا  هفاطم وى مرتضى عل و ىكبر هخديج وى طفمص محمد

 تا  بازگشت اوى برا خورشيد  كه  كس  آن ىفدا  به . است  زنان  هسيد
  «گزارد. نماز

ّ» ،زينب حضرت استثاغه گويد: راوی َكت   1؛ َصِديقَّوَّّعُدٍوُّّکَلّّالَلهَِّّوَّّفَأب 
 «گرياند. رای ودوست  دشمن هر ، پس
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 است: سروده چنین باره اين در كاشانی محتشم
ــدان ــرا در آن می ــر زه ــم دخت ــاه چش  ناگ

 

 
ــــر  ــــاد امــــام زمــــان شــــريف پیکــــر ب  فت

 

ــی ــره ب ــار نع ــین»  اختی ــذا حس  از او«  ه
 

 
 كــه آتــش ازو در جهــان فتــاد ســر زد چنــان 

 

 الرسعل   بضعة  رگلـه آن پس بـا زبـان پُ 
 

 
ـــه در رو  ـــرد ك ـــه ك ـــا مدين ـــا الّر يّ أ ي ـــوله  س

 

 هامون حسـین توسـتاين كشته فتاده به 
 

 
 حسین توست ،وين صید دست و پا زده در خون 

 

 اين ماهی فتاده به دريای خون كه هسـت
 

 
 حسـین توسـت ،زخم از ستاره بـر تـنش افـزون 

 

 دور از لـب فـرات  لـب فتـاده اين خشک
 

 
 حسـین توسـت ،كز خون او زمین شده جیحـون 

 

 طپان كه چنین مانـده بـر زمـین اين قالب
 

 
ــا  ــدفونش ــده م ــهید ناش ــت ،ه ش ــین توس   حس

 

 پیکر بر و بودم ايستاده  خیمه جلوی» گويد: می حسین امام دختر ،فاطمه
 كردم می نگاه ،پیکرشان بر ها اسب تاختن صحنه و يارانش و پدر شده قطعه قطعه

 متوجه ناگهان كرد! خواهند چه ما با پدر، از بعد اينان  كه انديشیدم می خود با و
 به هم ها آن و راند می را آنان نیزه ته با و برد می يورش زنان سوی به ریسوا شدم

 وا محمداه! وا فرياد و شده گرفته زنان های مقنعه و چادرها و برند می پناه يکديگر
 وجوی جست به وحشت با و ريخت فرو قلبم است. بلند ابتاه وا جداه! وا علیاه!
  پرداختم. ام عمه
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 آنجا از سرعت با .آيد می من سوی به سوار آن ديدم ،هنگام همین در
 خود كتف بر را نیزه ته سنگین ضربه باره يک و آمد من طرف به او ولی ؛گريختم
 از را ام گوشواره و كشید را ام مقنعه او افتادم. زمین به صورت با و كردم احساس

 ،آمدم هوش به وقتی شدم. هوش بی و شد جاری هايم گونه بر خون و كند گوشم
 بر ببینیم برويم شو بلند گويد: می و كند می گريه كه ديدم خود كنار در را ام عمه
 است! آمده چه خواهرانت و برادر سر

تاه!ّيا» گفتم:  آيا جان! عمه ؛؟الَّنظارَّاعُيِنَّّعنَّرأسىَّاسُتُرِبهاِّخرَقةٍِّّمنَّهلَّعم 
ّيا» فرمود: «نم؟بپوشا تماشاچیان های چشم از را سرم آن با كه هست ای پارچه
 هم او ديدم كردم نگاه من و «توست. مثل نیز ات عمه !دخترم ؛ثُلِکِّمَّّعَمُتِکَّّوِّّبّنتاه

 3«است. شده كبود ها ضربه شدت از دستش و است گرفتار مصیبت همین به

 سوگواری و خوانى مرثيه .2

 نیزه یباال بر را شهیدان سرهای زياد ابن الله عبید دستور به كه آنگاه كوفه در
 سرود: را اشعار اين كرد مشاهده را برادر مقدس سر زينب حضرت و دادند قرار

ْ َِ َساااهَّمِ ََ ََ ااا  َ اااَلَّمَِ ْسااهِّم َِيااهَِلا
ِ

ااااَ ّمِغس س َرااااهِ ر 
َ
َِاغ َس َس اااا َِفه  َس َِغهَ اااا

ِ

ااَ ّم ا 
اَدِاس ااؤا

ََ َِيااهِ َس اا َِمااهَِوَّهَْلس 
ِ

ّهَراااااهِ َس َؤاااااْ  َّمَِم   َِ اااااهَذََِلاااااَرّمِمس
ِ

اا فا
َ
َ ِّم ْغاا ِایَِيااهِخ َهااهَاااهما ِاَ َةَِ ِّلس 

ِ

َِيااااارس َرهِ ذ 
َ
َهاااااهِخ َِ اااااهَ َِأَّل س َِاَؤااااا  

ِ

اا فا
َ
َ ااهیَِيااهِخ َِيَّلا  ادس َا ااَ ِّم ْفاا  س

َِأّل 
ِ

اَ هِ َِأَهاایَِ َِلااهَ َِلااّلا
َِأاا   َس َِمااهَِ اا

ِ

فاِ
َ
ا ِایَِيهِخ

 َ َ  َ ّااَهَِ اَ ىِّم َِوَ ىَِيّلا َِ ّه 
ِ

ّهَرااااهِ ِ س س ااااادس جا َِّمِيس  ا
 َ اااا اس َِمااااَلِّم  

ِ

ِ ه ْ اا   ِرا
ِس ااّه َ وس   

َ
ّْلَسااهِخ َِنااهَ ّمَ ِ س ِبا

ِ

ّهَرهِ اااا س ََ وااااَهِ َِ م  ااااااس َِي ا
َغ اااارس ِرا

ِ

اا فا
َ
َِسیَِيااهِخ اا ااَ َِ َِأِ ر  َ ا  ِلا

َس ااْس ِضس
ِ

ّهَرااااااهِ يس َس   ِّم   ِس ااااااَ ّمَ  ِاس  َ ااااااِ  ََ ِ َِ
ِ
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َ اااه ا  ِيس ََ اااا ااااَ ِيا َا َا
ِّم   َْ ََ

َ
َِماااهِخ

ِ

اَ ااااااهِ  ا
ِمس ِس َِ َِّمَِيااااااَ ّم َا ااااااا را

َ
غ را

1ِ
ِ

 ناگهانی هب را او فخسو ،رسید كمال حّد  سر هب كه اكنون ل،اّو  شب ماه ای»
 نمود. ظاهر را او غروب و ربود

 شده نوشته و مقدر بزرگ، مصیبت اين كه كردم ینم گمان من قلبم! پاره ای
 باشد.

 آب قلبش كه استک نزدي زيرا ؛كن تکلم كوچک فاطمه با !من برادر ای
 شود.

 ما به نسبت كه شده چه اكنون ،بود مهربان ما بر كه تو قلب آن برادرم! ای
  است! گرديده سخت
 غم علت هب و شده اسیر كه ديدیی م را حسین بن علی كاش برادر! ای
 ندارد. خودداری طاقت ،يتیمی

 زند یم صدا را تو حالی در ،نمايند یم آزار و اذيت ضربه وسیله هب را وی آنچه
 است. ريزان اشگش و ذلیل كه

 كه را وی قلب و كن کنزدي خود هب و بگیر بر در را حسین بن علی برادرم! ای
 بده. تسکین ،شده ترس دچار

 ولی ؛زند یم صدا را خود پدر كه موقعی آن در ؛است ذلیل چقدر ،يتیم
 «شنود! نمی جواب
 او كه است اين ،آيد می دست به حضرت آن اقدامات گونه اين از چهآن

 و عواطف ،بیداركننده و آگاهانه ولی ،سوز جان های ناله اين با خواهد می
 قیام ،يزيديان و استبداد علیه خود خودبه آنان و نمايد تحريک را مردم اساتاحس

 .كنند شورش و
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 دار» نام به ای محله در داشت، اقامت شام در حضرت كه مدتی
 كردند می وزاری گريه و سرايی نوحه چنان آن و كرد برپا عزاداری مراسم « الحجارة

 و برند هجوم يزيد خانه به رفتندگ تصمیم داشتند، شركت آنجا در كه مردمی كه
 برسانند. قتل به را او

  دعا .3

 اينکه برای او دعاست. زينب حضرت تبلیغی های شیوه از ديگر يکی
 توقف ،آمد برادر جسد كنار در كه وقتی يازدهم روز در ،كند يوسأم را دشمن

 كرد: عرض و گرديد خدا متوجه ،خاص خلوصی با و كرد
َّتَقبَّّالَلُهَمّ» َباِنَّّهَذاِّمَّناّل  ُقر   ديگر نقل در « .بپذير ما از را قربانی اين !خداوندا3؛ال 
ّّالَلُهَمّ» است: آمده َباِنّّالَقليَلَّّهَذاِّمَّناَّتَقَبل  ُقر   از را كوچک قربانی اين !خداوندا 2؛ال 

  « .بپذير ما
َتِقم َّّوَّّّناِبَحِقُّّخذّ ّالَلُهَمّّ...» كند: می دعا گونه اين يزيد مجلس در او ّّان  َّظاِلِمَّناِّمن 

َّّوّ ُلل  َّّعَلىَّغَضَبَكّّاح   1؛ُسُدوَلَّناَّعَّناَّهَتَكَّّوُّّحَماَتَّناَّقَتَلَّّوِّّذَماَرَناَّنَفَضَّّوِّّدَماَءَناَّسَفَكَّّمن 
 ما حّق  در كه كسانی از و گیر! باز تجاوزكاران از را ما شده پايمال حقوق بارخدايا!
 را خود خشم آتش و بگیر را ما انتقام و بستان را ما داد تند،داش روا بیداد و شقاوت

 و ياران و ريختند را ما ناپذير ظلم و خواه یآزاد مردان های خون كه كسانی بر
 «آور! فرود ،كشیدند خون وک خا به را ما آزادی و حقوق از گران دفاع

 سخنرانى .4

 به را خود رسالت ،آتشین سخنرانی با ی،مناسب موقعیت هر در زينب حضرت
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 اثربخش های سخنرانی از ای گوشه به ذيل، در .رساند می انجام به وجه بهترين
 كنیم: می اشاره بزرگوار بانوی آن

  كوفیان جمع در
 را بیت اهل بانوان ،يارانش و حسین شهادت از بعد عبیدالله سپاهیان

 و مردان زنان، د،رسی كوفه به اسیران كاروان كه هنگامی كردند. كوفه شهر وارد
 برخی و ناراحت برخی ؛كنند تماشا را سرااُ  تا آمده معابر به همه كوفه كودكان

  ريختند. می اشک ،رثّ أت شدت از نیز گروهی و زده بهت
 تاسوعا روز از شايد او كند. منقلب را كوفیان های دل تا بود مصمم زينب

 وضعیت بودند. ردهب تر پیش را مقدس سرهای بود. نرفته چشمانش به خواب
 شجاعتی با فاطمه، و علی دختر ،كوفه دروازه ابتدای بود. ناگوار و عجیب بسیار

 كه كرد اشاره زينب اند: كرده نقل راويان .ايستاد خطابه مسند بر وار علی و نظیر بی
 صدا از شتران زنگ صدای و شد حبس ها سینه در ها نفس ناگهان .شويد ساكت

  فرمود: 3افتاد.
اّاالَخياَر،ّالَطيبيَنّّآلهَّوُّّمَحَمدٍَّّابىَّعلىَّوالَصلوةُّّللهَّحمُدَّال» ُدَّّأَماَّام  َّبع 
َلَّّيا ُكوَفةَِّّأه  َلَّّياّال  ِلَّّأه  َخت  ِرَّّوّّال  َغد  ِلَّّوّّال  َخذ  َرةَُّّرَقَأِتَّّفاَلَّّأاَلّّال  َعب  ّاَلَّّوّّال 

َرةَُّّهَدَأِتّ ّّياَلتَِّّکَمَثِلَّّمَثُلُكم ِّّإَنَماّالَزف  َلهاَّنَقَضت  َّّغز  ِدِّّمن  ُّقَوٍةَّّبع 
كاثا...  خاندان و محمد پدرم بر درود و خداست آن از ستايش 2؛َأن 

 !خيانتكار و گر حيله مردمان !كوفه مردم اى .نيكوكارش و پاک
 آرام هايتان ناله و نشود خشک چشمانتان اشک كنيد؟ مى گريه
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 را خود شده بافته هاى رشته كه است زنى آن مانند شما كار !نگيرد
 به را خود دامان كنيد، گريه بايد !سوگند خدا به كند. مى پنبه

 چگونه شست. نتوانيد ابد تا را آن پليدى كه ايد آلوده ننگى

 خاتم ،خدا رسول فرزند كشتن از حاصل ننگ توانيد مى

 دامان از را بهشت اهل جوانان سرور و رسالت معدن پيامبران،
 ايد؟ دريده خدا رسول از جگرى چه دانيد ىم آيا بزداييد؟ خود

 وبازار كوچه به او خاندان از را وقارىبا و باعفت دختران و زنان چه
 چه و ايد؟ ريخته زمين بر حضرت آن از خونى چه ايد؟ كشانده

 «ايد؟ شكسته او از حرمتى
 سخنرانی اين در ظريف نکته چند

 كند می «پدر» به یرتعب  پیامبر از ،خطبه ابتدای در زينب حضرت .4
 و كند معرفی را اسیران قافله و خود خواهد می كلمه، اين انتخاب با و

 كدام از ،قافله اين اهل دريابند همگان تا سازد روشن پیامبر با را خويش نسبت
 مردم و بگیرد اختیار در را مردم احساسات و افکار ،راه اين از و اند قبیله و دودمان

 .ننگرند راسی ديده با را آنان
 و عنصری سست يعنی ،كوفیان ضعف نقطه ترين بزرگ به سپس .0
 بر را آنان خواهد می ،جمالت و كلمات اين با و كند می اشاره آنان شکنی پیمان

 سازد. آگاه خصلت اين
 :همچون صفاتی با ،ظريف و دقیق ینگرش با ،خطبه از ديگر فرازی در .9

 امام شخصیت معرفی به ،« جمع ناهگاهپ» و « امت راه چراغ» ،«دردها درمان»
  نماند. باقی عهد سست قوم آن برای ترديدی و شک جای تا پردازد می حسین
 آنان به تا كرد؛ می معرفی پیامبر خانواده و حسین كشنده را آنان او .1

  ند.ا هشد مرتکب هولناكی جنايات چه كه بفهماند
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 گريه به كوفه مردم صدای كه نجاآ تا ؛داد تغییر را صحنه كامالً  ،او سخنان
 خود روی و سر بر خاک و بودند كرده افشان را خود موهای ،زنان بود. شده بلند
 مردم ،روز آن در .داد قرار مردم برابر در را قیامت از ديگری  صحنه ،او ريختند. می

 شده سرگردان و حیران قیامت، در ستمکاران همچون سخنان، اين شنیدن از كوفه
 گزيدند. می دهان به را خود های دست و

 )كوفه( زیاد بن عبیدالله مجلس در سخنرانی
 داد دستور و كرد برقرار جشنی مجلس ،اسرا ورود آستانه در ،زياد بن عبیدالله

 بیت اهل جمله از كربال شهیدان بازماندگان ،سپس .آوردند را یدانشه هایسر
 نويسد: می مفید شیخ كردند. وارد راحسین امام

«ّ َّنُبَّّفَدَخَلت  ُتَّّزي  ِنُّّأخ  ُحَسي  َلِتِهم ِّّفيّال  َهاَّوُّّمَتَّنِكَرةّ ُّجم  َذُلَّّعَلي  ِّّثَياِبَهاَّأر  َّحَتىَّفَمَضت 
ّ ِرِّّمَنَّّناِحَيةّ َّجَلَست  َقص  َّّوّّال   زياد پسر مجلس به زينب كه هنگامی 3؛ِإَماُؤَهاِّبَهاَّحَفت 

 .بود پوشانده آستین با را صورتش و داشت تن به را لباس ترين پست شد، می وارد
 در او .پوشاند می آستین با را صورتش و كرد می مخفی را خود زنان، میان او

 «بودند. زده حلقه اطرافش در نیز دختران و زنان و نشست ای گوشه
 بار .نشنید پاسخی كیست؟ زن اين» پرسید: و شد جلب او به زياد ابن توجه

َّنُبَّّهِذهِّ» داد: پاسخ دختران از يکی ،سوم بار .نشنید یپاسخ و پرسید هم دوم َّزي 
ُتّ ِتَّّفاِطَمةَِّّبّن  ُدّ» گفت: زياد ابن «.ّالَلهَِّّرُسوِلِّّبّن  َحم  َّوَّّقَتَلُكم َّّوَّّفَضَحُكم ّّاَلِذيِّلَلِهّّال 
َذَبّ ُدوَثَتُكم َّّأک   را شما افسانه و كشت و كرد رسوا را شما كه را خدايی شکر ؛ُأح 
 «!نمود دروغ

  فرمود: پاسخ در زينب
ُدّ» َحم  َرَمَّناّاَلِذيِّلَلهِّّال  ِسِّّمَنَّّطَهَرَناَّوُّّمَحَمٍدِّّبَّنِبِيهَِّّأک  ِهيراّ ّالِرج  ِّّإَنَماَّوَّّتط 
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َتِضُحّ َفاِسُقَّّيف  ِذُبَّّوّّال  َفاِجُرَّّيك  ُرَناُّهَوَّّوّّال  ُدَّّوَّّغي  َحم   خدايی برای ستايش ؛ِلَلهِّّال 
 .ساخت پاک پلیدی از را ما و داشت گرامی پیامبرش وجود به را ما كه است
 ،ستايش و ماست از غیر او و گويد می دروغ فاجر و شود می رسوا فاسق

 «خداست. مخصوص
  «ديدی؟ چگونه را خود خاندان و برادر با خدا رفتار» پرسید: زياد ابن

  داد: پاسخ زينب حضرت
ِهُمّّالَلهَُّّکَتَبّ» َلَّّعَلي  َقت  َمُعَّّوَّّمَضاِجِعِهم ِّّإَلىَّرُزواَفبَّّال  َّنَكّّالَلهَُّّسَيج  َّّوَّّبي  َّنُهم  َّبي 

هَِّّفُتَحاّجوَنّ َتِصُموَنَّّوِّّإَلي  َدهَّتخ   را شدن كشته خداوند كه بودند مردمی اينان 3؛ِعّن 
 كه[ ]بدان ولی ؛شتافتند خود آرامگاه به نیز آنان و بود نموده مقرر آنان برای

 ،پس كند. می بازخواست را تو و كند می جمع ايشان و تو میان خدا زودی به
 «كیست! آن از پیروزی ،روز آن در كه باش نگران

 و گفت سخن رخاشگرانهپَ  و نیرومندانه چنان زياد ابن همارداراإل در زينب
 گرفت. زياد پسر از را گفتن سخن توان كه شمرد كوچک و حقیر را عبیدالله

 )شام( یزید مجلس در سخنرانی
 را كسانی و ءالشهدا سید مبارک سر هك نوشت نامه زياد بن عبیدالله به يزيد

 او نزد را او عیال و اهل و شده غارت آنها از آنچه نیز و اند شده كشته او با كه
 سربازان ببندند. زنجیر با را سجاد امام كه داد دستور عبیدالله پس، .بفرستد

 پشت در را اسرا رديگ و او ،سپس و ندكرد زنجیر گردنش به را او های دست نیز
 جهاز بی و عريان شتری بر مرا» فرمود: سجاد امام كردند. روانه شهدا سرهای

 سر پشت را كاروان زنان   بودند. زده ای نیزه بر نیز را مپدر مقدس سر كردند. سوار
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 کیي هرگاه كردند. احاطه را ما دست، به نیزه سربازانی و كردند ها قاطر سوار ،من
 دمشق وارد ،گونه اين كوبیدند. می او سر به نیزه با ها آن گريست، می ما از

  3«شديم.
 همراه به طوالنی یمسیر از گذراندن از پس را اسرا كاروان ترتیب، بدين

 دمشق دروازه نزديک چون آوردند. دمشق طرف به ،پاک و نورانی سرهای
 وارد ای دروازه از را ام» فرمود: و زد صدا را شمر ،زينب حضرت رسیدند،

 ببريد دورتر ها محمل از را سرها و باشند كرده اجتماع كمتر مردم كه كنید دمشق
 ها نیزه باالی را سرها داد فرمان خباثتش، روی از شمر نکنند. نگاه ما به مردم تا

 و دادند عبور تماشاچیان میان از را آنان گاه آن .دادند قرار ها محمل میان در و زدند
 نگه شهر جامع مسجد   های پله كنار در و گذراندند دمشق اصلی دروازه زا

  2داشتند.
  نويسد: می طاووس بن سید

 بسته ها ريسمان به كه درحالى را بيت اهل بازماندگان و زنان

 در حال آن با چون نمودند. وارد يزيد مجلس به ،بودند شده

 چه !ديزي» ود:رمف حسين بن على ايستادند، يزيد مقابل

 يزيد «ببيند؟ حال اين با را ما اگر خدا رسول به برى مى گمان

 حسين سر يزيد، مجلس در بريدند. را ها ريسمان داد دستور

 هك هنگامى دادند. جاى او سر پشت را ها زن و نهادند او مقابل را

 صداى با افتاد، حسين برادرش خونين سر به زينب چشم

 زد: فرياد ،انداخت مى وحشت به را ها دل هك محزونى
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َنّّاللِه!َّرُسوِلَّّحبيَبّّياُّحَسيّناُه!ّيا» َنِّّمّنى،َّوَّّمكةَّّياب  ّفاِطَمةَّّياب 
راِءّ َنّّالِّنساِء،َّسيَدةَّّالَزه  ِتّّياب  َطفىِّبّن  ُمص   اى ،حسين اى 3؛ال 

 ،زهرا فاطمه پسر اى منا، و هكم پسر اى خدا، رسول محبوب

  «!مصطفى دختر پسر اى و جهان زنان همه بانوى

 سانىك تمام ،زينب نداى اين با كه سوگند خدا به گويد: راوى

 گريستند. ،بودند مجلس در هك

 و اسالم ،پیامبر خاندان به خود ديرينه دشمنی ،غرور و كبر سر از يزيد
 مبانی به نسبت او كفر بر ديگری زنده سند كه را اشعار اين و كرد آشکار را قرآن

  خواند: لندب صدای با است، اسالم
َِااااَلِ ااا ا

ّل  سس ه   ِرا
ااا س َا ََِله

 َ َ ااا َِ وا
ِ

ااااِ َِ ااااهَ َِ َِّمَِ ي  َِنااااَ َیَِفَ اااا ا
ِ

 نه و هست خبری نه ؛نمودند بازی  حکومت جهت به هاشم بنی» ترجمه:
 «شده. نازل وحیی

ااااهف  َ
َ
ِخ ََ ااا اااها س ّمیَِ ا 

ََ َ ااا   ِ ِرا
ِ

ِِ ااا   ََ ِّمّم  ااالا
َِ أ   َ ااا ِما ْس  َ ااا  

َْ َاِّم   َِ ااا ا
ِ

 می امروز بودند، شده كشته بدر، جنگ در هك من بزرگان كاش» ترجمه:
 «.گذاشتیم بدر جنگ حساب به را آن و كشتیم را هاشم بنی بزرگان ما كه ديدند

 از بعد و برخاست جا از خشمگین شیری چون زينب ،هنگام اين در
َتّ» فرمود: خدا حمد ُثَّّيِزيُدّّياَّأَظَّنّن  َتَّّحي  ّناَّأَخذ  طاَرَّّعَلي  ِضَّّأق  ّالَسماِء،ّفاَقَّوآّاالَر 

ّنا َبح  ،ّاللهَِّّعَلىِّبّناَّأَنّّاألُسارىّتُساُقَّّکماُّنساُقَّّفَأص  هَِّّوِبَكَّّهوانا  ّذِلَكَّّوَأَنَّّکراَمةّ َّعَلي 
َدُه،َّخَطِرَكِّّلِعَظِمّ َتِّّعّن  ِفَك،َّفَشَمخ  َتِّّبَأن  ِفَكِّّفيَّوَنَظر  الَنِّّعط  ُروراّ َّجذ  َتِّّحيَنَّّمس  َّرَأي 
يا َّّلَكّّالّدن  ِثَقةّ ُمس  ُكّناَّلَكَّّصفاَّوِحيَنُّّمَتِسَقةّ َّوااُلُموَرَّّتو  طاُنّنا،ُّمل  الّ َّوُسل  ،َّفَمه  ال  َّأَنِسيَتَّّمه 
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َلّ َسَبَنّّالََّّوَّّعَزَوَجَل:ّاللِهَّّقو  ِلىَّأَنَماَّکَفُرواّاَلِذيَنَّّيح  َّّلُهم ُّّنم  ر  ُفِسِهم َّّخي  ِليِّإَنَماّاَلن  ُّّنم  َّلُهم 
َداُدوا ماّ إِِّّلَيز  َّّلُهم َّّوّّث  َّّعَذاب   تنگ ما بر را آسمان و زمین كه اكنون آيا يزيد! ای 3؛ُمِهين 

 خوار خدا نزد ما پنداری می كشاندی، سو هر به اسیران همانند را ما و كردی
 نزد تو منزلت و قدر نشانه اين كردی تصور و گرامی؟ و عزيز او نزد تو و شديم

 ديدی اينکه از و بالیدی خود به و یانداخت ینیب به غرور باد رو، اين از خداست؟
 تو اختیار در ما خالفت وک ُمل و يافته سامان تو امور و آمده در تو كمند در دنیا
 كه كردی فراموش را خداوند سخن آيا تر! آهسته كمی ؟شدی شادمان ،گرفته قرار

 آنان به گرا نکنند تصور ،گرفتند[ پیش طغیان راه ]و شدند كافر كه آنها» فرمود:
 خود گناهان بر تا دهیم می مهلت آنان به ما است. سودشان به دهیم، می مهلت

 «.است ای خواركننده عذاب آنها برای و بیفزايند
ِلَّّأِمَنّ» َعد  َنّّال  ِديُرَكّّالّطَلقاِء!َّياب  ُقَكَّّوِّّإماَئَك،َّوَّّحراِئَرَكَّّتخ  ّاللِهَّّرُسوِلَّّبّناِتَّّسو 
هِّّاللهَُّّصَلى َّّسبايا،َّسَلمَّوَّّوآِلهَِّّعَلي  َتَّّقد  َتَّّوُّّسُتوَرُهَن،َّهَتك  َدي  ُدوُّوُجوَهُهَن،َّأب  ِّبِهَنَّّتح 
ّّاالَعداءُّ ِرُفُهَنَّّبلد،ِّالىَّبلدِّمن  َتش  ُلَّّيس  َمّناِهِلَّّأه  َمّناِقِل،َّوّّال  َقِريُبُّّوُجوَهُهَنَّّيَتَصَفُحَّّوّّال  ّال 

َبِعيُد،َّوّ َسِّّريُف،الَشَّّوّّالَدِنيَّّوّّال  َّّمَعُهَنَّّلي  ّّالَّوَّّوِليّ،ِّرجاِلِهَنِّّمن  َّوَّّحِميٌ،ُّحماِتِهَنِّّمن 
َفّ َتجىَّکي  ُّّمراَقَبةُُّّير  باَدُّّفوُهَّّلَفَظَّّمن  ِکياِء،َّأک  ُمُهَّّنَبَتَّّوّّاالَز  َّّلح   ای ؛الّشَهداِءِّّدماِءِّّمن 
 پشت را خود یزانكن و زنان تو كه است عدالت از اين آيا آزادشده! كافر پسر
 سو آن و سو اين به و كرده اسیر را خدا رسول دختران ولی ؛بنشانی ها پرده

 معرض در را آنان های چهره و دريده را آنان حرمت پرده كه درحالی و بکشانی
 تا بگردانی مختلف شهرهای در دشمنان توسط را آنها ای، داده قرار مردم ديد

 و پست وک نزدي و دور افراد و بنشینند نانآ تماشای به برزن و كوی هر مردم
 حامیانشان و مردان آنان همراه آنکه با ؛بدوزند چشم هايشان چهره به ،شريف
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 مراقبت و حمايت به توان می چگونه زيرا[ ؛سخنان اين از سود چه ]ولی نبودند؛
 خون از گوشتش و گرفته دهان به را پاكان جگر ]مادرش[ كه داشت امید كس آن

 «رويیده! نشهیدا
ُهَمّ» َتِقم َّّوِّّبَحِقّنا،ُّخذّ َّألل  ّّان  َّّوّّظاِلِمّنا،ِّمن  ِلل  َّّغَضَبَكَّّأح  َّقَتَلَّّوِّّدماَءنا،َّسَفَكِّّبَمن 

َتّّماَّفَواللهُِّّحماَتّنا، َدَك،ِّإالّ َّفَري  َتَّّوالِّجل  َمَك،ِّإالّ َّحَزز  ِّبماّاللهَِّّرُسوِلَّّعلىَّلَتِرَدَنَّّوَّّلح 
َتّ َّّتَحَمل  ِكِّّمن  َتَّّوُّّذِرَيِتِه،ِّدماِءَّّسف  َتَهك  ّّان  َمِتهِِّّمن  َرِتهِِّّفيُّحر  َمِتِه،َّوَّّعت  ُثُّّلح  َمُعَّّحي  ّاللهَُّّيج 
، َلُهم  ،َّيُلّمَّّوَّّشم  َثُهم  َسَبَنّّالََّّوِّّبَحِقِهم َّّيأ ُخذَُّّوَّّشع  َواتاّ ّاللهَِّّسِبيِلِّّفىُّقِتُلواّاَلِذيَنَّّتح  َّّأم  َّبل 
َياءّ  َزُقوَنَّّرِبِهم َّّدِّعّنّ َّأح   بگیر انتقام ما، بر ستمگران   از و بستان را ما حّق  خدايا! 3؛ُير 

 فرو ،كشت را ما حامیان و ريخت زمین بر را ما خون كه كس آن بر را خشمت و
 جز و ندريدی را خود پوست جز [،جنايت اين ]با !سوگند خدا به فرست.
 باری حمل با يقین به كردی؛ ودناب را خود ،حقیقت در و نبريدی را خود گوشت

 ارتباط در حضرت آن حرمتک هت و خدا رسول فرزندان خون ريختن از ـ كه
 در شد؛ خواهی وارد خدا رسول بر داری، دوش بر ـ هايش جگرگوشه و خاندان با

 و ساخت خواهد برطرف را نآنا پريشانی و آورد خواهد گرد را آنان خداوند آنجا
 بلکه ؛اند مرده اند، شده كشته خدا راه در كه آنان مبر گمان» ؛بستاند را آنها داد

 2«خورند. می روزی پروردگارشان نزد و جاويدند زندگان
 اش سخنوری قدرت با بود، اسیر ظاهر به كه زينب حضرت شام، در
 صالبت رپُ  و قدرتمند شکوه، رپُ  ،اسارت لباس در گرفت. اسارت به را دشمن
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 هم از بود، تنیده يزيد آنچه همه زينب زبان تیغ كه چنان آن شد؛ ظاهر
 اهل های افشاگری برابر در يزيد ساخت. نمايان را واقعیت چهره و گسست

 خود، پوشالی موقعیت حفظ برای كه يافت درمانده را خويش چنان بیت
 ولی ؛داد فرمان سجاد امام قتل به بار چند ،رو اين از .نديد خشونت جز راهی
  پوشید. چشم آن از ،ديد خود زيان به را كار اين چون
 خطابه اين در مهم نکته چند

 حجاب منزلت .3
 در بلکه داشت، اهتمام حجاب به عادی حالت در تنها نه ،زينب حضرت
 از بعد سخن، ابتدای در بنابراين، نبود. غافل آن از زندگی لحظات ترين بحرانی

ِلَّّأِمَنّ» :گويد می و كند می ياد حجاب از خدا، ستايش و حمد َعد  َنّّال  َّياب 
 را خود كنیزان و زنان كه آزادشده پسر ای ،است عدالت از كار اين آيا ...؛!الّطَلقاِءّ

 حاضر نامحرمان میان در را پیامبر دختران ولی ؛دهی جای پرده پشت
 و پست و نزديک و دور و باديه اهل و بگردانی شهرها در را آنها و سازی؟
 و نگذاری باقی را كسی ،آنها مردان   از كه درحالی نند؟ببی را آنان شريف،
 «ندارند. ای كننده حمايت

 «ُطَلقا فرزند» بیان با يزيد تحقیر .2
َنّ) «طلقا فرزند» عنوان با را يزيد حضرت، آن  اين .نمود خطاب (،الّطَلقاِءَّّياب 

 تنّ م مکه مشركان بر اسالم پیامبر كه دارد مکه فتح داستان به اشاره سخن،
 «.الّطَلقاَّفَانُتمِّاذَهُبوا» فرمود: سپس، .كرد آزاد و بخشید را آنان و گذاشت

 بود. آنها جمله از هم يزيد جّد  ابوسفیان،
 «جگرخواره زن فرزند» تحقیر .1

َفَّّوّ» ؛نمود خطاب «جگرخواره زن فرزند» را يزيد َتجىَّکي  ُّّمراَقَبةُُّّير  ُّّفوُهَّّلَفَظَّّمن 
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باَدّ  در ،ابوسفیان زن ،هند كه است زشتی كار به اشاره عبارت، اين «ِکياِءّاالَز َّّأک 
 جگرش ء،الشهدا سید حمزه رسیدن شهادت به از بعد او داد. انجام دُح اُ  جنگ

 كشید. دندان به را
 «ظالمان دردناک سرنوشت» يادآوری .4

ة   كان   ُثّم » آيه تالوت با زينب اِقب  اُءوا اّلِذین   ع  س 
 
ى أ

 
ن   الُسوأ

 
 اللِه  ِبآیاِت  یّذُبوا أ

كاُنوا ا و  ِزُئون ِبه  ه  ت  ّن  ل   و  » آيه و «یس  ب  س  ُروا اّلِذین   یح  ا كف  ّنم 
 
ِلى أ ُهم   ُنم  ير   ل  ُفِسِهم   خ  ن   َ  ّل

ا ِلى ِإّنم  ُهم   ُنم  اُّدوا ل  ّد  ماا  ِليز  ُهم   و   ِإث  اب   ل  ذ   در و كرد معرفی ستمکار را يزيد ،«ُمِهين   ع 
 د.نمو اشاره ستمگران دردناک عاقبت به واقع،

 يزيد قدرت دانستن پوشالی .5
 كف را يزيد قدرت د.بگوي سخن او با كه بیند نمی آن شايسته را يزيد زينب
 كوچک او چشم در قدر آن يزيد كه دهد می نشان همه به و داند می آب روی
 و ناآرام دل از توحش و ترس ندارد. نیز را او توبیخ و تحقیر لیاقت حتی كه است

 طوفان از و تر محکم كوه از ،شد مطمئن و آرام دل وقتی ؛گیرد می نشأت پريشان
 شود. می خدا منزل كه است صورت ناي در و گردد می تر خشمگین

 ها ناپاکی با مبارزه راه در شهادت ارزش .6
 آن و دهد می قرار اسالمی قیام اصلی نقطه را طلبی شهادت روح ،كبری زينب

ّن  ل   و  » آيه تالوت با او داند. می تاريخ طول در عاشورايیان پیروزی رمز ار ب  س  ح   ت 
ِبيِل  ِفى ُقِتُلوا اّلِذین   اتاا  اللِه  س  و  م 

 
ل   أ اء   ب  ي  ح 

 
د   أ ّبِهم   ِعن  ُقون   ر  ز   و مجاهد يک مرگ ،3«ُیر 

 كند ابتث همگان بر تا كوشد می او .نمايد می معرفی روشنايی دريچه را مبارزه
 از دو هر پیروزی، و خدا راه در مرگ ندارد. راه شکست حسین منطق در كه

 بر خواه ؛داند می تکلیف به مأمور را خود او است. يکسان مبارز، مسلمان نظر
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 پاسخ در كبری زينب كشد. آغوش در را او شهادت خواه و آيد قيفا دشمن
 راه در كه آنهايی مکن گمان» :جويد می تمسک زير آيه به يزيد های گويی ياوه به

 «خورند. می روزی پروردگارشان نزد و اند زنده بلکه ؛اند مرده ،اند شده كشته خدا
 ستمکار نقاب .کنارزدن7

 كه است جهت بدان دارد، قدرتی ظاهر به باطل اگر كه كند می ثابت زينب
 پیامبر جانشین و قرآن حامی را خود و است گرفته چهره به را حق نقاب

 و است آغشته ما های خون به ،شما های دست اين» گويد: می او د.پندار می
 «است. باز پیامبر خاندان گوشت خوردن از ،شما های دهان

 مبارزه آثار جاودانگی .8
 ای» فرمايد: می حسینی، قیام درخشان آينده به كامل اطمینان با كبری زينب
 ما نام توانی نمی كه قسم خدا به نما، مکر ما دشمنی راه در توانی می هرچه يزيد!

 به ،راه اين از و سازی خاموش را ما وحی فروغ و نمايی محو ها خاطره از را
 «!برسی خود نهايی آرزوی

 عاشورا قیام یدار  هدف .3
ُدَّّوّ» فرمود: حضرت َحم  عاَلِميَن،َّرِبّّللهِّّال  َّّوِّّبالَسعاَدِةَّّوِلّنااِلََّّخَتَمَّّأَلِذيّال  َمغ  ِّفَرِة،ال 

َمةَِّّوِّّبالَشهاَدِةّّاِلِخِرناَّوّ  و سعادت را ما كار آغاز كه را خدای كنم می حمد ؛الَرح 
 ،بشر خلقت از هدف «رحمت. و شهادت را آن پايان و داد قرار مغفرت

 خدا به ای بنده وقتی .اوست رحمت جوار در آرمیدن و حق معرفت به شدن نايل
 مرگ و شیرينی و تلخی گاه آن نديد، جدا او از را خود شرايطی هیچ در و پیوست

  است. يکسان نظرش در ،رنج و بال و حیات و


