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 گر تقردير خداونرد از اهرل بيرت )ع( اسرت.      وعی جلوهنبه  ت، تبليغ و...دّآيات تطهير، مباهله، مو
زيررا   ترري دارد   که نياز به واکراوي و تحليرل دقيرق    اي است زندگی علمی حضرت زينب )س( زاويه

)س( حضررت زينرب  «. اًقّر زُ لمَوا العِقُّزُ ةَاحَصَالفَ وَ لمَوا العِثُرَء وَالَؤهَ نَّإ » اين خاندان گفته شده: ةدربار
، بره او )س(  . بردين لحراظ  کمال داراسرت  ق را در حدّدّنی، تمام شرايط يک راوي موثّعالوه بر علم ل
ت شهادت خرود را  که کيفيّ چنان ،باشد می ی حوادث را نيز دارااند. همننين علم پيشگوي عالمه گفته

ري اس به او داده است. همننرين مفسّر  عبّ ديگر ايشان )ع( عقيله است که ابنصفت  پيشگويی کرد.
 هاي آن حضرت)س( آکنده از آيات قرآنی است.   زيرا خطبهيل استبدل بی
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 مقدّمه

با آياتی که در شأن اين خانواده نازل شده، به خوبی نمايان اسرت.   قرآنجايگاه اهل بيت )ع( در 

ـ نَّإِ﴿ آيةتبليغ و  ةهل أتی، آي ةت، سورمودّ ةمباهله، آي ةتطهير، آي ةآي توان میاين آيات  جملةاز  ا مَ
و در تجليل از مقامرات   آنهاستگر تقدير خداوند از  یرا نام برد که همه به نوعی تجلّ ﴾...اهللُ مُکُیُّلِوَ

 ،س. از ايرن خانردان مقردّ   کند میيشان را اثبات ا علمی ايشان سخنانی آمده که جايگاه واالي علمی

کتران و   هرا  دهحيات درخشان اين بانو تاکنون  دربارةکه  کند میممتاز و فرهيخته ظهور شخصيّتی 

ی از ديدگاه خويش بره زنردگانی و قهرمرانی ايرن     نگاران شيعه و سنّ و تاريخاست مقاله نگارش يافته 

 غلرب ا در بررسی زندگی ايشران ا . امّاند دادهبانوي بزرگ نگريسته و آن را مورد تحليل و تجليل قرار 

و در توجّه به ساير ابعاد شخصريّتی او ماننرد    است بديل او در کربال پرداخته شده آفرينی بی به نقش

و سبک زندگی علمی ايشران  است به اشاراتی گذرا بسنده شده « زندگی علمی اين بانوي فرهيخته»

، سومين هاشم بنی ةعقيل ،زينب کبري)س( داشت. تري دقيقبودکه نياز به واکاوي و تحليل  اي زاويه

است که در روز  ،المعليهماالسّ ،زهرا ةطالب و حضرت فاطم بیأبن  علیّ ،فرزند حضرت اميرالمؤمنين

طيّبه ديده به جهان گشود و پيرامبر خردا    ةل سال پنجم يا ششم هجري، در مدينوّاأل پنجم جمادي

 خداوند به او عرضه شرد جبرئيل از طرف  به وسيلةرا براي وي برگزيد که اين نام « زينب»نام  (ص)

ت بسريار کمری سرعادت    حضرت مردّ آن اگرچه  .(193: 1375 غروي، و 1: 2 ج تا، صفري، بیر.ک  )

 ن زمان آغراز هماگيري شخصيّت او از  ا شكلامّ ،بزرگوار و مادر ارجمندش را داشت همنشينی با جدّ

در  مختلر  خصوصراً   ايهر  موقعيّرت کسب کرد و در  هايی درس ،شد و از انوار تابناک آن دو معصوم

دشرمن   تررين  پستو  ترين سرسخت. او وارث خاندانی بود که يزيد، اخترا پياده س آنهامكتب کربال 

« اًقّر زُ لرمَ وا العِقّر زُ وَ ةَاحَصَو الفَ وَ لرمَ وا العِثُرَء وَالَؤُإنَّ هَ: »گفت میآنها  دربارةالم(، السّ اهل بيت )عليهم

 179 :تا )امين، بی «اًقّزُ لمَوا العِقّزُ» ،در برخی از روايات .(141: تا حاج حسن، بی و 371: تا )مقرّم، بی

 انرد  ( به ارث برده)ص( اينان خاندانی هستند که فصاحت و دانش را )از پيامبر .(132: تا قرشی، بی و

اهرل بيرت )ع( حضررت     فرهيختة. از ميان بانوان مكند میو آن را همراه شيرخوارگی از پستان مادر 

 چراکه ايشان همنرون مرادر   ،علمی ايشان پرداختيم سيرةو به بررسی  ديمرا انتخان کر )س(زينب 

بود که جامعه عرصه را برر او و خانردانش بسری     اي فرهيختهبانوي  ،حضرت زهرا )س( بزرگوار خود،

آفرينری و ايفراي نقشری     تنگ نمود و متقابالً ايشان همنون مادر خود با علم و درايت خود، به نقش

 ندگار در عالم هستی پرداختند.ما
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ی شرده برود.   در او متجلّ آنهاکردار  )س( هفت معصوم را درک کرده بود و کالم و حضرت زينب

)ولو آن فرد بره نسربت افرراد     است که با کالم يک فرد معمولی هايی ويژگیکالم يک معصوم داراي 

 تروان  مری را  آنهرا کالمی  هاي ويژگی( بسيار متفاوت است. برخی ،فردي متعالی محسون شود ،ديگر

از جمله امر به معروف و  ،ر برخی از تكالي شكر نعمت در ابتداي کالم، شهادت به توحيد الهی، تذکّ

برخری   فلسرفة شناسری:راحت، بيران    ت از امام بر حق، موقعيّرت تبعيّ ،نهی از منكر، حالل و حرام و...

 تروان  مری را  هرا  ويژگری برخری علرل ايرن    که  ت برشمرداحكام، افشاگري ظالمان، مناعت و مظلوميّ

 دانست. پشتيبانی الهی و... ی، وراثت، تعالی روح و فكر،عصمت الهی، علم لدنّ

مقرام و جايگراه علمری حضررت را      ،نی در زندگی ايشران ياين مقاله بر آن است تا با تكيه به قرا

، جانرب امرام معصروم   از « غيرر مفهمره   ةفهمو  ةممعلّغير  ةعالم»واکاوي کند که توصي  حضرت به 

امام حسين)ع( اسرار امامت و نيابت واليت معصوم  بر چه اساسی بود؟ چرا ،العابدين )ع( حضرت زين

 ،انبياء و امامان معصوم اسرت  ی که خاصّار فرمود؟ آيا حضرت زينب )س( ازعلم لدنّذرا به ايشان واگ

چررا دشرمن در توصري      نيرز و  ؟بود؟ جايگاه علمی و آموزشی ايشان در جامعه چگونه بود مند بهره

 ؟کند میتكيه  آنهازينب و خاندانش، به علم 

 جایگاه علمی حضرت زینب )س(

: مُعلموةٍ غيررَ   عالمةٌ»که عبارتند از:  اند نمودهبراي حضرت زينب)س( القان علمی گوناگونی ذکر 

 ،اء: جانشرين حضررت زهررا   هرر الزّ نائبوةُ »، «آموزگرار  بی: فهميده مُفهِّمةٍغيرَ  فهمةٌ»، «نياموخته داناي

سُواللةُ  »، «برانوان خردمنرد   برانوي العَقائِرل:   ة سیّ»، «خردمند بانوان ساء:النگ عَقیلةُ»، «عليهااهلل  سالم

: سوالة الرّخِردر   عَقیلةُ»، «سخنیشيوا ة: زادوَلیة ُ الفَصاحة»، «واليت ةخالصه و چكيد ،: فشردهالةِالیة

 راسرتگوي : الصّغري صةیقة»، «: سخنورفصیحة»، «سخنور رسا :بلیغة»، «نشينان رسالت خردمند پرده

البين: الطّ عقیلة»، «مورد اطمينان بانوي: المُةثَّقة»، «(عليهااهلل  سالم کبريکوچک )در مقابل صديقه 

، «بافضريلت  برانوي : الفاضولة »، «خردمند از خانردان حضررت ابوطالرب )و در برين طالبيران(      بانوي

خردمنرد   برانوي :  بةّعقیلوةالنّ »، «وحری خردمنرد   بانوي: الوحی عقلیة»، «کاملو  تامّ بانوي: الکاملة»

، «خردمنرد قرريش   برانوي القرريش:   عقلیوة »، «برتريفضيلت و  ةزاد الفضل: پيش رَبیعَةُ»، «پيامبري
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از  نشرانی اهلل:  مِرن آيرات   آیوةٌ »، «عليهرا اهلل  سرالم  ،حضررت زهررا   ةهراء: چكيده و خالصر الزّ سلیلة»

، اصرفهانی  و 948 :11 ، جق. 1409 ،اصرفهانی  بحرانری   13: تا رسولی، بیر.ک  ) «خداوند هاي نشانه

مره، عقيلره،   علمری ايشران )عالمره، معلّ    ويژگی بر آن است تا با تكيه بر پنج جستاراين  .(137: تا بی

ررسری  در زندگی ايشان بيشتر، به ب آنهاو نمود  است تر جامعره( که در ميان اين القان محدّثه، مفسّ

 .ب ردازد آن حضرت مقام و جايگاه علمی

 ال ( عالمه

چراکه اگرر جرز علرم مرالک ديگرري       باشد، میآفرين انسان  حاالت ارج ترين شري علم و دانش 

آفررينش عرالم و آدم از ايرن حراالت و      دربارةخداوند بالفاصله پس از گفتار  ،معيار برتري انسان بود

 بره  و یَعْلَـمْ:  لَمْ مَا الْإِنسَانَ عَلَّمَ﴿فرمايد:  میکه در مقام علم  آنجا آورد، میسخن به ميان  ها مالک

 الَّـذِینَ  اللَّهُ ...یَرْفَعِ﴿ :فرمايد می( و در مقام علماء نيز 5/علقال) ﴾داد ياد دانست نمى را آننه انسان

 کره  را کسرانى  و اند آورده ايمان که را کسانى خداونددَرَجَاتٍ...: ... الْعِلْمَ أُوتُوا وَالَّذِینَ مِنکُمْ آمَنُوا

مرؤمنين در ايرن   ، مهاز نظر عالّ. (11/مجادلهال) ﴾بخشد... مى عظيمى درجات شده، داده آنان به علم

کره بره مؤمنران داده     اي درجره و در مقابل هر يرک   شوند میعالم و غيرعالم تقسيم  دستةآيه به دو 

: 19 ج ،1374 موسروي همردانی،  ر.ک  ) کنرد  مری علرم عنايرت    ، درجاتی به مؤمنان صراحب شود می

کره از جانرب خرداي     انرد  دانسرته (. در تفاسير روايی غالباً مصداق علما را اهل بيت پيامبر)ص( 379

که خداوند  پردازيم میمتعال به آنان علومی افاضه شده است و اينک در دو عنوان، به بررسی علومی 

 آل علی)ع( عنايت فرموده است: ةبه عالم

 یدنّعلم ل (1

علرم   ،(244: 1390نگرفته )رهبرري،  فرا کسی از او و ه استشد آفريده شخص ذات در که علمی

ی برتر از علرم  لذا علم لدنّ .(341: 3 ج ،1371 ميبدي،ر.ک  است ) صدّيقانو علم عارفان و  حقيقت

ط کره شرراي   شود میها داده  نامستقيم به برخی انس صورتچون از طرف خداوند به  ،اکتسابی است

تقوا، تزکيه و تهذيب نفس اسرت ترا   ( 282/بقرهال) ﴾اللّهُ... وَیُعَلِّمُکُمُ اللّهَ ...وَاتَّقُواْ﴿ آيةآن را طبق 

او )خضر(  به خود نزد از : وعِلْمًا لَّدُنَّا مِن ...وَعَلَّمْنَاهُ﴿ آيةهمننين است  افاضات الهی حاصل شود.

نبيراء و  األ لذا علم خاتم .اينگونه علوم است واسطة بی افاضة( که حاکی از 65 /كه ال) ﴾آموختيم علم
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ست که به حضرت خضر )ع( افاضه شد ا از جمله زينب کبري )س( از جنس همان علمی ،خاندانش

غيرر   ةٌعالمو اهلل ب حمرد  نتّأتی عمّ»د اين امر است: سجّاد)ع( سند و مؤيّامام حضرت  کالم معصوم، و

 اي فهميرده و  باشری م داشرته  معلّ اينكهبدون  هستی اي جان! تو عالمهه عمّ: ةمفهَّمغير  ةٌفهمو  ةمعلَّم

 و 15: ترا  رسرولی، بری    437: 1379 ون،)حسّر  «مطالب را به تو فهمانده باشرد  کسی كهآن بی هستی

: ه اسرت هم خواهر خود را چنرين خطران فرمرود    ،المالسّ عليه ،(. امام حسن64  ق.:1403 مجلسی،

لرذا  . (74 :1379 )محمّدي اشتهاردي،« ت و معدن رسالت هستینبوّ ا که تو از درختحقّ !خواهرم»

ايشران را برارزترين مصرداق برراي آيرات و       تروان  میبه استناد اين سخنان و اوصاف علمی حضرت، 

 .اند شدهاحاديثی دانست که در شأن علما بيان 

 نرروري،  79: 27 ج ،ق.1409 )عرراملی، «عالمرران وارثرران پيغمبراننررد »نررد: دپيررامبر)ص( فرمو

)س( وارث علررم و حكمررت نبرروي و   زينررب .(344: 6 ، جق.1414 قمرری، و 299: 17 ج ،ق.1408

 فلسرفة ( آنران  ،)ع( ذکرر شرد   کالمی اهل بيرت  هاي ويژگیدر  که قبالًگونه فصاحت علوي بود )همان

 ردنرد. ک مری را براي افراد تبيين  آنهاو کالم آنان سرشار از حكمت بود که بعضاً  دانستند میاحكام را 

 و :...کَثِیرًا خَیْرًا أُوتِیَ فَقَدْ الْحِكْمَةَ یُؤْتَ ...وَمَن﴿ ةمانند آي شود  میگاهی از علم به حكمت تعبير 

خداوند از علم به حكمت  (.269/بقرهال) ﴾است... شده داده فراوانى خير شود، داده دانش کس هر به

حكمرت را سرشرار از    ( و349: 2 ج تا، طوسی، بیو  147: 1 ج، 1377 )طبرسی،است تعبير فرموده 

و  انديشرد  مری زيرا که عالم و دانشمند، استوارتر از جاهل  است  فی نمودهعظمت و خير و برکت معرّ

م، پيرامبر  از نخستين عرالم و معلّر  ي در حديث ديگر .گفتار و رفتار او با متانت و استحكام توأم است

ت، دانشرمندان و  مردم به مقام و مرتبت نبوّ ديكتريننز» در تكريم مقام علما آمده است: ،اکرم )ص(

 ،العراملی  و 12: 1381آملری،   7 ترا:  ، بیحكيم  46 تا: )حسينی علوي، بی« مجاهدان راه حق هستند

ت بود و هم در سخن معصوم به اهل علرم  نبوّ ساللةحال آنكه زينب کبري )س( هم  .(85 :ق.1409

مجاهردان مرذکور    زمرةايشان در  ،. به عالوهوده شده استمه( و فرهيختگی ستغير معلّ ةبودن )عالم

و فرزنردانش در راه خردا بره دفراع از      مرال  زيرا با جران و   گيرند ینبوي هم قرار مشري  در حديث 

زيرر مرورد اسرتناد اسرت:      آيرة جايگاه واالي ايشران در امرر جهراد     ،ييد قرآنیأدر ت. واليت پرداخت

 :اللّـهِ...  عِنـدَ  دَرَجَةً أَعْظَمُ وَأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ اللّهِ سَبِیلِ فِی وَجَاهَدُواْ وَهَاجَرُواْ آمَنُواْ الَّذِینَ﴿

 مقرام ايشران   نمودند، جهاد خدا راه در جانهايشان و اموال با و کردند هجرت و آوردند ايمان که آنها

ر.ک  ) ت و طاقرت اسرت  قردر  درجرة بسرتن نهايرت    جهاد، به کار(.20التّوبه/) ﴾است... برتر خدا نزد
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 شرود،  مری لين معنايی که از جهاد در ذهن متبرادر  اوّمعموالً  .(152: 16 ج ،1374 موسوي همدانی،

است که  اي گونه جهاد است و گاهی جهاد به هاي جنبهيكی از  اينا امّ ،مبارزه در ميادين جنگ است

 .نيازي به کشيدن شمشير و جنگيدن نيست

ر دمتفراوت و   شكلی جهادي هاي صحنهر دو  گام جنگنان مسلمان هنبا توجّه به اينكه حضور ز

جهادي زنان در صدر اسالم، همنون حضرت زهررا )س( در دفراع    هاي اُسوه دارد، يک زنن أخور ش

 از طريرق احتجراج و   هرا  و انحراف ها بدعتراستين نبوي در مقابل  هاي سنّتاز واليت و پاسداري از 

ق اهرداف  اظهار نارضرايتی و بيرزاري )از برخری افرراد( در راسرتاي تحقّر      هاي کوبنده و نهايتاً  خطبه

مبرارزه و جهراد    ادامةراستين دين خود مبارزه نمودند. زينب کبري)س( هم به تبع از مادر خود به 

 .در اين راه پرداختند

زينب دخترر علری   : »کند میويژگی جهادي زينب کبري )س( را اينگونه بيان  حيدرأسد  همعالّ 

او نقش جهادي خرود را قهرمانانره ايفرا     ...کند میالم( با ثبات قلب در ميدان جهاد ظهور السّايهم)عل

 )بحرانری اصرفهانی،  « ل کررد را تحمّ ها سختیب و ياو براي رضاي خدا و جهاد در راه او، مصا نمود...

نگونه وصر   )ره( جهاد حضرت را ايخوئی أبوالقاسم  سيّداللّه  آيتهمننين  .(951: 11 ج ،ق.1409

 «.در دفاع از اسالم و جهاد در راه خداست.... ،حسين)ع( ،شريک برادرش به درستی که او: » کند می

زينبی، به استناد تاريخ و روايات ترک مال  سيرهايجهاد در م تجسّ(. 219: 24ج ،ق.1413 )خويی،

حسرين )ع( و شرريک او    است که او را همسنگر ... مداري و و رفاه در زندگی، تقديم فرزندان، واليت

بود کره برا    اي گونه شكل مبارزات جهادي زنان اهل بيت )ع( به لذا .کرده بود او در راه عقيده و جهاد

 گونه منافاتی نداشته است. ت و شخصيّت آنان هيچعفّ

 علم بالیا و منایا (2

ود و شرهادت خر   کيفيّرت و  تراريخ و  آينرده  وقرايع حوادث و خبر داشتن از  پيشگويیيعنی علم 

نظر به اينكه نايب امام معصوم بايرد فرردي فقيره و خبرره باشرد، زينرب        .(5: تا ثی، بی)محدّديگران 

ايشان همنرون   .بودآن عالمه )س( تنها زنی بود که در مقطعی از زمان نايب واليت و مدافع به حق 

ار و ثم تمّر ماننرد مير   ،سلمان، ابوذر و برخی از يراران حضررت علری )ع(    ،پيامبر )ص( اصحان خاصّ

را داشت که آن را از پدر بزرگوار خرود   علم آگاهی از حوادث آينده )علم باليا و منايا( ،رشيد هجري

در دوران خالفرت  ننرين  هم .(57 :3ج ،1380تری،  محالّ و 253 :1 ترا، ج  )مامقانی، بی فراگرفته بود
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( 39 :1385 ت )بشيري،سياسی و اجتماعی جامعه قرار داش هاي جريانامام علی )ع( ايشان در متن 

او شاهد خيانت معاويه به امام حسن )ع(  .و پس از شهادت مادر، جانشين و حامل رسالت وي شدند

ت اسالم شرد و بايرد   ت امّپس از حسين )ع( هم پرچمدار مرجعيّ .و خيانت دنياپرستان به ايشان بود

 .کرد میامام و امامت را از گزند اين فاجعه حفظ 

امام حسين)ع( نيابت خاص داشت و مردم در احكرام حرالل و حررام بره او      زينب )س( از جانب

 العابردين )ع( از بيمراري ادامره داشرت )ميرانجی،      اين وصايت تا بهبودي امام زين کردند. میمراجعه 

ت کررد و در زمران امرام    آمده که حسين )ع( به خرواهرش زينرب وصريّ    هالوصيّ اثباتدر  .(5 :1384

 ،پوشی بر امام چهارم و حفظ جان او از زبان زينرب )س(  حمّد)ص( براي پردهچهارم )ع(، علوم آل م

ايرن   .(51 :1368بهشرتی  و 316 :1 ج ترا،  قمی، بی  272 :1384 )مسعودي،شد  میدختر علی، نشر 

 .آنهاستجايگاه و ظرفيّت علمی ايشان در دريافت علوم شريعت، نشر و پاسداري از  شواهد حاکی از

اوي حضرت زينب )س( در برطرف کردن نيازهراي شررعی و علمری مرردم     ت فكري و فتمرجعيّ

و عمررو   بود ي احساس شدهت تهديدي جدّآنقدر مورد توجّه مردم قرار گرفته بود که از اين محبوبيّ

 شهرسرتانی،   466 :1 ج ،ق.1412 طيفری، کررد )الق  بن سعيد )فرماندار مدينه( آن حضرت را تبعيرد 

او در  .(154 :1372 اسری غريرب،  عبّ و 71 :1388زاده،  محسرن   16 :تا حسنی، بی  1 :6ج ،ق.1416

همانا وجود زينب ميران اهرل مدينره    »خطر وجود حضرت را اينگونه گزارش داد:  ،خود به يزيد نامة

او و همراهرانش برراي خونخرواهی     .و او زنی بافصاحت، خردمند و تيزهوش است استمحرّک افكار 

شكوه علمی حضررت کمرر دشرمن را بره      .(7 :1416هرستانی، )ش« حسين تصميم به شورش دارند

جز در ضررورت   ،فاطمه)س( ،ايشان همانند مادرش. کرد میو از آن احساس خطر  ه بودلرزه درآورد

خرويش برود و ترأثير عميرق سرخنانش را از       جامعرة ا دورادور چشم بيردار  امّ شد، نمیاز خانه خارج 

 دريافت. توان میو حرکات شورشی عليه امويان را  ی يزيدحتّ ،رسوايی دستگاه اموي، پشيمانی مردم

زمرانی آن حقيرر بره     .زيراد فرمودنرد   ست که در پاسخ ابرن ا اي ديگر نبو  آن عالمه، جمله نمونة

چيرزي جرز زيبرايی    »  فرمرود:  !«کار خدا را با برادر و خاندانت چگونه ديردي؟ »گفت:  )س( حضرت

ايررن جملرره را  .(243 :1، ج.ق1427 جزايررري، و 363 :2ج ،ق.1418ي، موسررو حسررينی« )نديرردم

افق نگاه حضرت در چره حرد    که کوشند میساليان است که اهل علم و ادن در تفسير و تحقيق آن 

ق ی تحقّتجلّ ،اين بصيرت در برداشت از حوادث !گاه خونين زيباييش را درک کرد؟ بود که از آن قتل

 لَّکُمْ یَجْعَل اللّهَ تَتَّقُواْ نإِ آمَنُواْ الَّذِینَ أَیُّهَا ایَ﴿ :ست که خداوند در کالم خود داده اسرت ا اي وعده
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 اى وسريله  شما براى ب رهيزيد، خدا( فرمان مخالفت) از اگر! ايد آورده ايمان که کسانى اى ...: فُرْقَاناً

ش دلخررا  فاجعةچنين برداشتی از اين  (.29/نفالأل)ا ﴾دهد... قرارمى باطل از حق ساختن جدا جهت

واکنشری شرگفت و    ،آن هم از طرف يک زن که وجرودي لطير  و سرشرار از مهرر و عطوفرت دارد     

برره  ترروان مرریايشرران  سرريرةدر واکرراوي اينگونرره رفتارهررا در  ،برانگيررز اسررت. بررر ايررن اسرراس لتأمّرر

اهلل اسرت کره آن برانوي     و اولياء ة اطهارائمّ از آگاهی رسيد  دانشی خاص براي انبياء، اي مجموعهزير

 بود. مند بهرهدمند و عالمه هم از آن خر

 عقیلهب( 

اس به او داد )بحرانی اصرفهانی،  عبّ راويان صدر اسالم، ابن ترين نام را صاحب هاشم بنیلقب عقيلة 

و از حضررت زينرب)س(    نرد در ميان اقوام، برجسرته و داراي مقرامی واال بود   هاشم بنی .(195 تا: بی

مكتب علوي که به القران علمری بسريار     آموختة اس، دانشعبّ ابناز جمله  کردند  میاحاديثی را نقل 

. کررد  مری ايشان حديث نقرل   ب بود، ازملقّرين و... المفسّ القرآن، شيخ ،ترجمانةمّواال همنون حبراأل

تنا ثَحردّ » عبّاس در مقرام ايشران گفرت:    پس ابن .عبّاس نقل فرمود ه را براي ابنفدکيّ خطبةحضرت 

 :1368بهشرتی   و 2 :ق.1409 ،قزوينی   6 تا: )شري  القرشی، بی« ند ما گفت...بانوي خردم :ناعقيلتَ

فرزنردان آن   ،از ايرن رو  .(617 :2ترا، ج  مصطفی، بری ر.ک  عقيله يعنی بانوي گرامی و مخدّره ) .(51

 ،آور برود  نبو  علمی آن بانو از کودکی شگفت .(8 تا: عزيزي، بیر.ک  ) گفتند میعقيله  حضرت را بنی

بره او   .روزي حضرت علی )ع( زينب )س( را بر زانوي خرود نشرانده برود    .ل اعتقاديييژه در مساو به

 :زينب سراکت شرد. علری )ع( بره او فرمرود      .بگو دو :پدر فرمود .زينب هم گفت يک .فرمود: بگو يک

امام از پاسرخ   !چگونه دو بگويد؟ ،دخترم سخن بگو. زينب گفت: زبانی که به گفتن يک گردش کرده

  3 ترا:  حسرينی علروي، بری   ر.ک  ) دخترش بسريار مسررور گشرت و او را بوسريد     ةيمانه و عالمانحك

آورده  خود علوية رسالةنيشابوري در  (.35 :1379 محمّدي اشتهاردي، و 232 :2ج ،1385الحائري، 

زهد و عبادت همنون پدرش علی مرتضی و مادرش  و نيزکه زينب )س( در فصاحت و بالغت است 

 .(951 :11 ، ج1409 ،اصفهانی )بحرانی الم بودالسّ هماعلي ،زهرا

 .الم( به حضرت زينب )س( واگرذار شرد  السّ جانب امام معصوم )عليه ا مديريت بحران کربال، ازامّ

 پسرندي،  مری مرا آنگونه که  .خاطر باش اي برادر! آسوده»ايشان هم در اطاعت از امام خود فرمودند: 

اوج توانرايی و   ،ايرن پاسرخ در واقرع    .(7 ترا:  حسنی، بیو  7 :ق.1434 الكفيل، ةنشریّ) «خواهی يافت

: يكی گرفت میت او در دو محور قرار اساس مسئوليّ رساند. میاين جريان را  ادارةکفايت ايشان براي 
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و ديگري حفاظت از حضرت سجّاد )ع( و اسيران برود کره سرخنان آن     ،آغاز جنگی نرم عليه امويان

اقتضراء  ت بسريار سرنگين تردبيري واال    ر عليه آنان نشود. ايرن مسرئوليّ  حضرت موجب هجومی ديگ

کره   شناسری برود   ت اين شركل از جنرگ و جهراد، موقعيّرت    . همننين نياز اساسی در مديريّکرد می

کره پشريمانی و    هرايش  گريره حضرت زينب )س( در آن شرايط گاه با کالم خرود و گراه سروز دل و    

 از واليت برخاست.به دفاع  ،خجلت آنان را در پی داشت

طوالنی او در مسجد مدينره، ميرزان    خطبةبود که  ،زهرا )س( ،دامان مادرش ةپرورد زينب دست

 ،مجلسری  و 26 ترا:  ، بری الكعبری موسروي  ر.ک  زنران )  هاي پرسشعلم آن حضرت در پاسخگويی به 

)مصرح    وا ( و از مصرح  86 :1380، سرلمان ور ر.ک  تبادل افكار با علری )ع( )  ،(3 :2 جق.، 1403

 حادثرة بيمرار آن جامعره دريافرت. قبرل از      ج وفضراي متشرنّ   جايگاه علمی او را در توان میفاطمه( 

ا عاشورا در تاريخ براي حضرت زينب )س( هيچ سخنرانی در اجتماع مرردان ثبرت نشرده اسرت. امّر     

ري آنران  فاسد اموي به افشاگ هاي دستگاهکه به سخنرانی در جمع نامحرمان و  کرد میشرايط اقتضا 

زينرب )س(   ،به افشاگري خانردان امروي برخيرزد    توانست میی زمانی که امام سجّاد)ع( ب ردازد. حتّ

 چراکه جان حضرت سجّاد)ع( در خطر بود. ،ت را بر عهده گرفتاين مسئوليّ

گويی از زبان اميرالمؤمنين برود کره    .از او نديدم تر فصي »که  بشير بن خزيمه اسدي نقل کرده

آنگراه   .در سرينه حربس شرد    هرا  نفسپس  .پس اشاره کرد به مردم که ساکت شوند ت.گف میسخن 

ين الردّ  نرور . (207 :ق.1413 شريخ مفيرد،   و 92 :ق.1414 )طوسی،« فرمود بيانبليغ خود را  ةخطب

هماننرد منطرق پردرش     او منطق»در مورد حضرت چنين نوشته است:  هالزينبيّ خصائصجزايري در 

همانرا پروردگرارم بره مرن     : »است علی )ع( در توصي  خود فرموده .(16 :2 تا، ج )عزيزي، بی« است

لرذا   .(142 :1371 سريوطی،  و 63 :1366)آمردي،   «قلبی آگاه و دانا و زبانی سخنگو بخشده اسرت 

ات علوي و فاطمی را در علم، منطرق، فصراحت، شرجاعت و... را برراي ديگرران و      اخالق زينبی خلقيّ

خواند. اين تعبير  «سجّاعه»که يزيد پس از عجز در برابر وي، او را  اي گونهبه  ،ی نموددشمنان متجلّ

کالمری کره     عيان فصاحت در سخنوري در مقابل کالم غرّاي ايشران دارد نشان از عجز دشمن و مدّ

و هزاران  بود کالمی که با کالم خداوند آميخته شده زد  میو حقيقت را درگوش يزيديان فرياد  حقّ

 آن جامعه داشت. خوردة د و مردم فريبسؤال از يزي
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 ج( محدّثه

الموسروي    567 :3 ج ،ق.1413 بابويره،  ابرن ر.ک  ب رجالی شيعه )تُنام حضرت زينب)س( در کُ

 )حرّ يعهوسائل الشّ، من ال يحضره الفقيه ،(27 :1 تا، ج مامقانی، بی و 135 :24 ، جق.1413 الخويی،

زينب )س( در بان شخصيّت روايی حضرت و ...آمده است.  رنوابحاراأل و (22 :1ج ،ق.1409 العاملی،

. او انرد  گفته... سخن  ين جزايري، ابوالفرج اصفهانی ود نورالدّخوئی، سيّ اهلل ةآیعلماي بزرگی از جمله 

 ةچراکره او عالمر   ،در اعتبار نداشرت  اي شبههمادرش بود و روايات او هيچ  ةدر خردسالی راوي خطب

 بلكه فراتر از آن در خود داشت. ،کمال ق را در حدّم شرايط يک راوي موثّمه بود و تماغير معلّ

او از پردر، مرادر و بررادران بزرگروارش حسرن و       .اند دانسته پيامبر صحابةحضرت زينب )س( را 

)ص(  پيرامبر  همسرران  ،(12 ترا:  عزيزي، بیر.ک  ) بن جعفراهلل  ، عبدیهان مّأُ ،الم(السّ حسين )عليهم

سرماء بنرت   أ( و 567 :1385 قمری،  ةقولوير  ابرن ر.ک  ايمن ) مّ، أ(461 :8 ، ج1377 د،سع ابنر.ک  )

( به نقل حرديث پرداختره اسرت.    198 :1375 غروي، و 79 :1378رحمانی همدانی، ر.ک  عميس )

امرام   تروان  میآنها  ةکه از جمل اند پرداختههمننين از حضرت زينب)س( هم افرادي به نقل حديث 

طالرب )ع(   بری أبرن   فاطمه بنت حسرين برن علریّ   ، (567 :ق.1425صدوق ،ر.ک  )العابدين )ع(  زين

ر.ک  اس )عبرداهلل برن عبّر    ،(345 :21 ج ،ق.1409، بحرانی و 100 :1372صادقی اردستانی،ر.ک  )

احمرد برن محمّرد     ،(239 :29ج ،ق.1403 )مجلسی، بن الحسين زيد بن علیّ ،(91 :1380اصفهانی،

عطاء بن سائب، محمّد برن عمررو، عبراد عرامري، جرابر برن        ،(320 :ق.1425صدوق،ر.ک  ) بن جابر

برخری از ايرن    .(100 :1372صادقی اردسرتانی و  1375:198غروي،ر.ک  ) عبداهلل انصاري را نام برد

(، نزول مائده بر مادرش حضرت زهررا  1 :1373)صادقی اردستانی، « ارالدّ ثمّ الجارّ«احاديث، حديث 

صررادقی ر.ک  ) ايمررن حررديث أمّ ،(879 :ق.1414طوسرری، و 4 :1399 طرراووس، ابررنر.ک  ) )س(

 (345 :1409 ات )بحرانری، حديث فاطميّ ،(566ر571 :1385قمی، ةقولوي ابن و 1 :1373اردستانی،

 هستند. و...

کره از همسرران پيرامبر و     کنرد  مری ، زينب)س( را جزء راويانی ذکر الكبري بقاتالطّ سعد در ابن

مرحوم طبرسی در . (461 :8، ج1377سعد،  )ابن اند کرده( حديث نقل )ص( راز پيامب آنهاديگران )و 

 کررده  مری حديث نقرل  )س( او از مادرش فاطمه : »گويد میو  کند میبر اين قول تأکيد  عالم الوريأ

ليرا  آن عُ دربرارة و اسرت  شرمرده  « ثاتمحردّ »مره مامقرانی او را از   عالّ (.294 تا: بیطبرسی، ) «است

او را از صرحابه   الغابره  سدأاثير در  ... و ابناست صدوق او را در مشيخه نام برده»ت: مخدّره نوشته اس
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اسرت کره    هاشرم  بنی ةاو عقيل که زينب کيست؟ دانی میزينب کيست؟! تو چه  دانسته است...زينب!

 ةدر صفات ستوده، برترين است و کسی جز مادرش بر او برتري ندارد تا جايی کره اگرر او را صرديق   

اثيرر نرام    ابرن  (.79: 3ج ترا،  مامقانی، بی و 500 :3ج تا، بی ،عسقالنی« )ايم گفتهحق  ،خوانيمصغري ب

زينرب زنری   » :گويرد  مری او  دربرارة و است اصحان رسول خدا)ص( ذکر کرده  زمرةزينب )س( را در 

عاقل، خردمند، و با منطق قوي بود... و سخن او برا يزيرد در تراريخ مشرهور و مرذکور اسرت و ايرن        

 (.300 :5تا، ج جزري، بی اثير )ابن« ان دليل بر عقل و قوّت قلب اوستسخن

يكی از ناقالن و حافظان ميراث حديثی شيعه دانست که  توان میحضرت زينب را  ،بر اين اساس

ثان و اطمينان محردّ  مايةمحرز و  ،قرار گرفته آنهاسند  ةت رواياتی که ايشان در سلسلاعتبار و سنديّ

زيرا سخن صحابه به جهت تعليم و تربيت يافتن او نزد پيامبر، اعتبار حديثی   ستقان حديثی امحقّ

ون آنگونه بود که بره  مسند و منقول از پيامبر را دارد. جايگاه واالي حديثی و روايی ايشان نزد رجاليّ

 هبرار شاهد مرا در ايرن    گيرد. میجز زنان اهل بيت)ع( به ندرت بانويی در چنين جايگاه حديثی قرار 

 .دهد میپس از حضرت فاطمه )س( قرار  ،ست که ايشان را در اعتبارا ب رجالیتُکُ

 مه( معلّـه

طيّبره برود    ةخمس عهدةتدريس او هم بر  .مهبط وحی بود ،زينب )س( و مكتب او حضرت خانة

او در شررايط بسريار   زيررا کره     تأييد کرده اسرت(  قرآنرا  آنهای که مقام عصمت و طهارت انادت)اس

بزرگوارش، بايرد همردم    و آزموده خواهد شد. با رحلت جانسوز مادر و جدّ خواهد گرفت قرار سختی

کره   . پرس از مرادر، پردر   کررد  مری ر و جاي خالی مادرش را براي خرواهر و بررادرانش پُر    شد میپدر 

را بره جران    بزرگتررش . بعرد از پردر بايرد غرم بررادر      رود میپشتگرمی بود، از پيش زينب  بزرگترين

آغاز  خود ، با سفر برادر و امام)س( ت حضرتترين مسئوليّ و جانكاه ترين مهمو در آخر هم  دخري می

 .شد می

طيّبره در وجرود او نهادينره کررده      خمسرة که را  هايی آموختهآنجا بود که زينب)س( بايد تمام 

ور . ايشران در زنردگی، علرم خرود را محصر     داد مری بعرد تعلريم    هاي نسلدر مكتب عاشورا به  ،بودند

بزرگوارشران دانسرت. ايشران     ايشان را يكی از افراد معنی به اين حديث از جدّ توان میلذا  کرد، نمی

زمررين هماننررد وجررود سررتارگان در  پهنررةزنرردگی افررراد عررالم و دانشررمند بررر روي : »فرماينررد مرری

را  راه خرود  ها تاريكیدر خشكی و دريا، در دل شب و  آنهاکه انسان به مدد درخشش  هاست آسمان
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(. وي معرارف و معرالم   151 :10، ج ق.1409 دي،الهن المتّقی و 85 :ق.1409 ملی،)العا...« يابد میباز

ام . فضاي حاکم بر آن ايّر کرد میبلكه براي برخی مردان هم شرح و تبيين  ،خود را نه تنها براي زنان

ران امري غيرمعمول برود  ت بيرون از منزل براي زنان و دختاليّبود که درس خواندن و فعّ اي گونهبه 

لرذا   دانسرتند.  نمیو نوشتن را جايز  و در فضاي مردساالر و متعصّب آن روز آموزش و آشنايی با خطّ

تاز ميردان علرم و دانرايی و دفراع از آن شرد. در       هبات پوچ را شكسته و يكّايشان حصار عقايد و تعصّ

خصيّتی او، چه در عمل و چه در فكر و چراکه تمام ابعاد ش ،می زينب )س( زبان قاصر استمقام معلّ

اجازه نداد کرربال فقرط    ت و ثانياً براي مسلمان بودن است. اوالً براي انسانيّروح همگی الگويی تام، اوّ

 انگيز باقی بماند. غم حادثةاز يک  اي صحنه

فات ت و پاکردامنی، و صر  مداري، زهد، عفّ م صبر و بردباري، شجاعت، تقوا و عبادت، واليتاو معلّ

 .گنجد نمیدر اين مقال  آنهابرجسته و متعالی ديگري است که نام بردن 

 مفسّره د(

از جملره روايراتی کره خبرر       است قرآنروايات زيادي ناظر به مقام علمی اهل بيت )ع( در بان 

و زمرين را از آن   ها آسمانعلم . هستند قرآنعالم به تفسير و تأويل  از اينكه اهل بيت )ع( دهند می

بايرد   ،الكتان تفسير بنويسرند ةفاتح دربارةهستند و اگر بخواهند  قرآناهل  . اصالًکنند میتخراج اس

من نزد »فرمايد:  میعبّاس  ه آمده است که ابنالمودّ که در ينابيع گونهآن را بار هفتاد شتر کنند. همان

نه را کره در هفرت   اگر من آن !اسحضرت به من فرمود: اي پسر عبّ .آموختم میامير مؤمنان تفسير 

من را  هاي گفتهبراي شما بگويم و شما هم  ،«ينالگالضَّ الَ وَ»اهلل تا  بسم« ن»از  ،حمد است سورة آية

را  ها نوشتههفتاد شتر جوان را بايد بياورند تا اين  ،بنويسيد و بعد از اينكه من پايان آن را اعالم کنم

، از آغراز ترا بره انجرام     قررآن نكه اهل بيت عالم بره  اي .(205 :1 ج ،ق.1422 )القندروزي،« بار کنيد

لرذا  . (197 :23ج ،ق.1403، مجلسری ر.ک  ) نرد اَ آنران راسرخون در علرم   ، نشان آن است که هستند

 تررين  جرامع کره   ،المالسّ عليهم ،تربيت در محيط وحيانی و رشد يافتن در محضر پيامبر و معصومين

 بديل ساخت. ري بی( را مفسّحضرت زينب )س اَند، تأويلافراد در تفسير و 

 وَالرَّاسِخُونَ اللّهُ إِالَّ تَأْوِیلَهُ یَعْلَمُ ...وَمَا﴿خداوند مقام علمی آنان را اينگونه بيان فرموده اسرت:  

راسرخون،  . (7/عمرران  )آل ﴾دانند... نمى علم در راسخان و خدا جز را آن تفسير و تأويل :الْعِلْمِ... فِی
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 و 597 :1ج ،ق. 1416بحرانری، ، 316 :1ج ،ق.1415 عروسری حرويزي،   )ر.ک  اهل بيرت پيغمبرنرد  

 .(19 :2ج ،1363العظيمی، حسينی شاه عبد

دريافرت   تروان  میلذا با اين اوصاف د. ري بومكتب چنين مفسّ آموختة زينب کبري فرزند و دانش

 فِـی  بَیِّنَاتٌ تٌآیَا هُوَ بَلْ﴿ :و تفسير آن، چه ميزان علم نزد زينب کبري)س( بود قرآن کريم که از

 ﴾دارد... جراى  دانشروران  سرينة  در کره  اسرت  روشرنى  آيرات  اين : بلكه...الْعِلْمَ أُوتُوا الَّذِینَ صُدُورِ
 قررآن عِردل  به ري که خاندانش همان مفسّ ،ل در سخنان حضرت زينب)س(لذا تأمّ .(49/عنكبوتال)

 .نماياند میخوبی پيوند عميق کالم ايشان با آيات قرآنی را به  اند، شدهتعبير 

 اي قرينره خرود   ،و سرخنان  ها خطبهر از آيات الهی و تطبيق آن بر اوضاع کوفيان در اقتباس مكرّ

 ةمصداق آي ،در تمام تفاسير ويل و تطبيق آيات قرآنی است و تقريباًأديگر در علم ايشان به تفسير، ت

و عالمانی که بره ايشران اقتردا     ،الم( به طور خاصالسّ فوق، حضرت محمّد و اهل بيت ايشان )عليهم

  527 :1 ترا، ج  مغنيره، بری    451 :8 ج ،1372 طبرسری، ر.ک  ) انرد  شده، به طور عام، معنا کنند می

 .(166 :4 ، ج.ق1415 عروسی حويزي، و 471 :9 ، ج.ق1419 سی،مدرّ

شران در  آموزشری اي  هاي فعّاليّتجايگاه علمی و  ،هينبيّص الزّئخصاهم در  جزايريين د نورالدّسيّ

برود، زينرب )س( در    کوفره اميرالمرؤمنين )ع( در   کره  روزگاري»: کند میجامعه را اينگونه توصي  

را تفسرير   «کهريعص » روزي. کررد  مری را تفسير و معنرا   قرآن زنان براي کهداشت  مجلسی اش خانه

 برراي م شرنيد  !دو چشرمان  روشرنی نور و  اياو آمد و فرمود:  ةاميرالمؤمنين )ع( به خان که نمود می

. اميرالمؤ منرين )ع( فرمرود: ايرن رمرز و     آريزينب )س( گفت: نمايی.  میرا تفسير  «کهيعص» نان ز

. آورد مری  روي)ص(  به شما عترت و فرزندان رسرول خردا   که اندوهیمصيبت و  براياست  اي نشانه

 ،يعروسری حرويز    7: 13 ج ،1361 )مكرارم شريرازي،  « را شررح داد  هرا  انردوه پس از آن مصايب و 

 .(60 :1379جزايري،و  319: 3 ج ،ق.1415

شران  اي علرم  کهو آنان  گردد میآگاه  قرآن آيات تأويلبنا به ظرفيّت خود از اسرار و  کسهر  لذا

آشرنا هسرتند.    قررآن  هراي  تأويرل اسرار و  ةطبعاً به هم گيرد، میپروردگار سرچشمه  پايان بیاز علم 

علروم   همة ،را بفهمد قرآنهر کس  :لمفَسَّرَ جُمَل العِ القرآنَ مَن فَه مَ»فرمود:  ع()علی اميرالمؤمنين 

ط حضرت تسلّ ،با توجّه به اين سخن .(36 :1ج ،ق.1416 )فيض کاشانی، «کند میرا جملگی تفسير 

 .شود میاثبات  قرآن)س( بر علوم ديگر، عالوه بر علم به فهم و تفسير  زينب
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نشسرته   ،)ع( حسنين، خود در محضر دو برادر)س(  زينبحضرت »: استدر روايتی ديگر آمده 

 شرنيدم : کررد )س( عررض   زينب. کردند میوگو  گفتار رسول خدا )ص( با هم گفت ةدربار آنهابود و 

 بعضری  ولی، آشكارحرام  بعضیاست و  آشكاراز امور حالل  بعضیرسول خدا )ص( فرمود:  گفتيد می

شررح   چنين)س(  زينبآنگاه .. .دهند نمی تشخيصآن را  حكماز مردم  بسياري کهاست  ناک شبهه

 کره  کرس و هرر   کنرد  مری را از انحراف حفظ  آبرويشو  دين، کند پرهيزاز امور مشتبه  کسداد: هر 

گوسرفندانش را در   کره  چوپرانی ماننرد   لغرزد   مری حررام   سويبه  پايششد،  ناک امور شبهه مرتكب

 کهبدان  .است بسياران از آن پرتگاه احتمال سقوط آن گوسفند ، قطعاًدهد میعبور  پرتگاهی نزديک

امرور   ارتكران  .، همران پرتگراه هسرتند   کررده خداونرد حررام    کهرا  اموري .دارد پرتگاهی چيزيهر 

 عضروي  انسرانی در هرر   د شرد. نر موجب سقوط خواه کهبه آن پرتگاه خواهد بود  نزديک، ناک هشبه

ر فاسد شود، باعث فاسد شردن  اعضاست و اگ سايراگر صال  شود، موجب صال  شدن  کهوجود دارد 

بره   کره )ص(  پيرامبر از  آيرا ( حسرين برادرانم! )حسن و  ايقلب است.  ،. آن عضوگردد میاعضا  ساير

« کرررد؟!ادن  نيكرو نمررود و  تأديرب فرمررود: خداونرد مرررا   کره  ايررد شرنيده ادن شررده،  الهری  تأديرب 

(. حررالل آن 78 :1ج  ،1367شررهري، محمّرردي ري و 382 :68ج و 210 :16ج ،ق.1403)مجلسرری،

داده  توضري  )ص( آن را  پيرامبر و اسرت   کرده بيانآن را  قرآنخداوند آن را حالل نموده،  کهاست 

ماه رمضران   ة، انجام روززکات اداي، خود نماز در وقت ةو فروش، اقام خريدمانند: حالل بودن   است

. بره ايرن   منكرر از  نهری  مانند امر به معروف ونيز و  خيانتدرو ، نفاق و  ترک، مستطيع برايو حج 

به خوبی براي بررادران خرود تفسرير و تحليرل      ،بزرگوار خود شنيده بود که از جدّرا عبارتی  ،ترتيب

جردول  . (74رر 76 :1379محمّدي اشرتهاردي،   و 223 :1386 ميرزايی،  2 تا: عزيزي، بیر.ک  ) کرد

براي دهد ) میقرآنی را نشان با آيات  آنهاو ميزان تطبيق در کوفه و شام( زير سخنان حضرت )س( )

 شةقیقة زینـب   الصّةَيقة ق.(. 1416مطالعة خطبه بره صرورت کامرل، ر.ک  مدرسری، محمّردتقی. )     

 :(20نا. صفحة . تهران: بیالحسین)ع(

 کریم قرآنآیات  )س( سخنان حضرت زینب

 .(50الكه /) ﴾بَدَلًا لِلظَّالِمِینَ بِئْسَ﴿ «بَدَلًا لِلظَّالِمِينَ ب ئْسَ»

 .(75مريم/) ﴾جُندًا وَأَضْعَ ُ مَّکَانًا شَرٌّ﴿ «جُندًا وَأَضْعَ ُ مَّكَانًا شَرٌّ كُمأَيُّ»

 .(56/مائدهال) ﴾حِزْبَ اللَّهِ﴿ «حِزْنَ اللَّهِ»

 (19/مجادلهال) ﴾الشَّیْطَانِحِزْبُ ﴿ «الشَّيْطَان حِزْنُ »
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 .(10/حجال) ﴾یَدَاکَقَدَّمَتْ ﴿ «يَدَاکَقَدَّمَتْ »

 .(46/لتفصّال) ﴾لِلْعَبِیدِبِظَلَّامٍ  رَبُّکَوَمَا ﴿ «لِلْعَب يدِب ظَلَّامٍ  بُّکَرَمَا »

 .(44/عرافأل)ا ﴾الظَّالِمِینَ عَلَیاللَّهِ  لَعْنَة ﴿ «الظَّالِمِينَ عَلَیاللَّهِ  لَعْنَةُأال »

 .(90/)هود ﴾وَدُودٌ رَحِیمٌ﴿ «وَدُودٌ رَحِيمٌ»

 .(173/عمران لآ) ﴾الْوَکِیلُحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ ﴿ «الْوَکِيلُحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ »

 .(2/فاتحهال) ﴾الْعَالَمِینَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ﴿ «الْعَالَمِينَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَنِّ »

، أَنْكَاثًا قُةَّ ٍمِنْ بَعْدِ  غزلهانَقَضَتْ  الَّتِی»

 «يْنَكُمْبَدَخَلًا  أَيْمَانَكُمْتَتَّخِذُونَ 

 ق وَّةٍمِنْ بَعْدِ  غزلَهَانَقَضَتْ  کَالَّتِی تَکُونُواوَلَا ﴿

 ﴾بَیْنَکُمْدَخَلًا  أَیْمَانَکُمْتَتَّخِذُونَ  أَنْکَاثًا
 .(92/حلنّال)

أَنْ سَخِطَ  أَنفُسَكُم لَكُمت مَدَّا قَمَ اءَسَ»

 «خَالِدُونَم نتُأَ الْعَذَان  وَفِی عَلَيكُم اللَّهُ

مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ  لَبِئْسَ﴿

 ﴾الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَفِی عَلَیْهِمْاللَّهُ 
 (80/مائدهال)

 «قَلِيالً وَ أَضحَكُوا کَثِيراً فَأبكُوا»
 ما بهجَزَاءً  کَثِیرًا وَلْیَبْکُوا قَلِیلًا فَلْیَضْحَکُوا﴿

 .(82/وبهتّال) ﴾یَکْسِبُونَ کَانُوا
 .(16/بقرهال) ﴾مِنَ اللَّهِ بِغَضَبٍ﴿ «اهلل  نَمِ ب غَضَبٍبؤتم( )»

 .(1/مسدال) ﴾لَهَبٍ وَتَبَّ أَبِی یَدَاتَبَّتْ ﴿ «(األَيدِيت )بَّتَ»

 «وَالمَسکَنَة ةُلَّالذِّ عَلَيكُمُت بَر ضُوَ»
 ﴾وَالْمَسْكَنَة الذِّلَّةُ  عَلَیْهِمُضُرِبَتْ ﴿

 .(61/بقرهال)

 م الَنتُأَ ، وَأَخزَي  ُرَاآلخِ انُذَعَلَوَ»

 «تُنصَرون

 ﴾یُنْصَرُونَوَهُمْ لَا  أَخْزَی الْآخِرَةِوَلَعَذَابُ ﴿
 .(16/لتفصّال)

 .(14/فجرال) ﴾لَبِالْمِرْصَادِ رَبَّکَإِنَّ ﴿ «ادِرصَالمِب لَ رَبَّكُم نَّإ وَ»

 .(95/عمران لآ) ﴾صَدَقَ اللَّهُ﴿ «اهللُ قَدَصَ»

 ﴾یَسْتَهْزِئُونَبِهَا  وَکَانُوااللَّهِ  بِآیَاتِ کَذَّبُواأَنْ  السُّوأَیأَسَاءُوا  الَّذِینَ اقِبَةَعَ کَانَثُمَّ ﴿
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 .(10/ومرّال)

إِثْمًا  لِیَزْدَادُوالَهُمْ  نُمْلِیلِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا  خَیْرٌلَهُمْ  نُمْلِیأَنَّمَا  کَفَرُوا الَّذِینَ یَحْسَبَنَّوَلَا ﴿

 .(178/عمران لآ) ﴾مُهِینٌعَذَابٌ وَلَهُمْ 

 ﴾یُرْزَقُونَعِنْدَ رَبِّهِمْ  أَحْیَاءٌاللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ  سَبِیلِ فِیقُتِلُوا  الَّذِینَوَلَا تَحْسَبَنَّ ﴿
 .(169/عمران لآ)

 که آکنرده از آيرات الهری   است ايشان  هاي خطبهدر مقام تفسيري حضرت زينب )س( شاهد ما 

. اين همان فرقانی است کره خداونرد آن را   اند شدهخوبی بر شرايط و افراد تطبيق داده و به  باشد می

برداشرت   آيات اين. تفقّه در يابد مینه حوادث راه به بندگان خود وعده داده، همان بصيرتی که به کُ

صحي  از کالم الهی را به دنبال خواهد داشت. پيوندي که ميان کرالم حضررت زينرب )س( و کرالم     

دنرد:  فرمو کره ق )ع( اسرت  دشاهد مثالی براي سرخن امرام صرا    ،نشان داده شدفوق ی در جدول اله

 :1364)صدوق،« شود می آميختهخون او  گوشت و با قرآن، کندقرائت  جوانیرا در  قرآن که کسی»

جراي   که در نفس انسان تأثير شرگرف برر   هستنيروي معنوي عظيمی  قرآنبدون شک در  .(100

را  او ر و بصريرت تفكّ ،و ادراک شود مینيرو باعث تيزي احساس و صيقل روح انسان اين  گذارد و می

حضررت   قررآن ران مفسّر  سراللة بارز اين اين تأثيرپذيري را در واکاوي زنردگی   نمونة. بخشد میجال 

 دريافت. توان میزينب )س( در مقام مفسّر آيات الهی 

 گیری نتیجه

لت دينری، علمری و عملری حضررت زينرب)س( در      که رسا آيد میبدست  چنين از آننه گذشت

اوج تعرالی   ،ارزشمند تاريخ در وص  حرال او بروده   هاي نگارهالي  که از البه خود نهضت برادر و امام

دار  او در مقام حامرل علرم پيرامبر و امانرت     .و زيربنايی از علم و معرفت دارد آموزد میروح انسانی را 

خداوند شرده برود کره )اگرر نسربت ايشران برا         هاي وعدهرز شريعت براي عموم جهانيان و مصداق با

علرم  »جملره   از ،ه در دين موجب افاضات الهیتقوا، خدامحوري و تفقّ ،نظر نباشد( خاندان وحی مدّ

برديع برراي حضرور     هراي   آمروزه سلوک حضرت در خودسازي، ايده و  ،به عالوه .به ايشان شد« لدنی

علمری ايشران کره در قالرب      ةديگر است  سير هاي عرصه زنان مسلمان در مجامع علمی و سياسی و

پنج ويژگی علمی در اين مقال مورد تحليل و بررسی واقع شد، همننين پيوند کالمری عميقری کره    

داشت، همه و همه زيربناي القان بسيار معروف و متعالی ايشران در صربر،    قرآنسخنان وي با آيات 
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ثار، تسليم و رضا قرارگرفت. زينب کبري )س( در لباس ستيزي، اي پذيري، افشاگري و ظلم تمسئوليّ

گرر جهراد    روايرت  ،، مبلّغ داناي دين و آيين جدّش رسول خدا )ص( بود. ايرن مقالره در واقرع   ارتاس

عالمران و مبرارزان الهری اسرت کره برا تبليرغ عقيرده و جهراد در راه آن،           هراي  اُسروه ز ا يكیعلمی 

خردان، فاسدان وقت همنون مرزدوران   گرايان و بی ياي مادّی برعالمانه زيستن را حتّ مداري و تعزّ

ی لياقرت عرالج را از خرود    زينب )س( بيماري بود که حتّر  جامعةفانه ا متأسّ. امّکند میاموي تبيين 

 دريغ کرده بود.

 و مآخذ منابع

 .قرآن کریم

 دفتر تبليغ اسالمی. :قم .غررالحکم و درر الکلم (.1366) آمدي، عبدالواحد.

 ه.. تهران: اسالميّنفائس الفنون فی عرائس العیون (.1381) ين محمّد بن محمود.الدّ شمس آملی،

دفترر   :جرا  بری  .اميرر وکيليران   ةترجمر  .یـارات کامل الزّ(. 1385)قمی، جعفر بن محمّد.  ةقولوي ابن

 .انتشارات اسالمی

 .حقيق خليل مأمون شريحا ت .حابهالصّ معرفةفی  ةالغابسد أ تا(. )بی اثير جزري، علی بن محمّد. ابن

 دارالمعرفه. :بيروت

دفترر   قم: .ارياکبر غفّ علی قيحقت .من الیحضره الفقیه ق.(.1413) قمی، محمّد بن علی. ةبابوي ابن

 قم. ةعلميّ ةسين حوزمدرّ جامعةانتشارات اسالمی وابسته به 

 ادر.الصّ دار: بيروت .بقات الکبریالطّ ق.(.1377) سعد، محمّد. ابن

 .الخيّام ةمطبع :قم .مذاهب الطوائ  معرفةالطرائ  فی  (.1399) بن موسی. اووس، علیّط ابن

 .تری د هاشم رسولی محالّسيّ ةترجم .مقاتل الطالبین (.1380)بن الحسين.  ابوالفرج اصفهانی، علیّ

 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

المعرارف   ةسو مؤسّجرا:   بری  .هاونردي . تصحي  علی نهنوار القدسیّاأل تا(. )بی اصفهانی، محمّدحسين.

 .هاإلسالميّ

ـ  علیه ،لواع  األشجان فی مقتل الحسین تا(. )بیامين، محسن.   .ق حسرن امرين  ير حقت .المالسّ

 دار األمير. بيروت:
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 ه.الحيدريّ ةالمکتبنج :  .ةالخامس ةالطبع .وبیالطّ شجرة (.1385)الحائري، محمّدمهدي. 

د علری جمرال   تحقيرق سريّ   .لذوی القربـی  ةالمودّ ینابیعهيم. القندروزي الحنفی، سليمان بن ابرا

 شر.باعه و النّللطّ  سةاألقم: دار  .ةانیالثّ ةالطبع .شرف الحسينیأ

بيرروت:   .ن األقوال و األفعالنَال فی سُکنز العمّ ق.(.1409) ين.الدّ بن حسام ، علیّقی الهنديالمتّ

 ساله.الرّ سهمؤسّ

 .دب المفید و المستفیدأالمرید فی  منیة ق.(.1409) .(انیهيد الثّالشّ)ين بن علی الدّ العاملی، زين

 جا. بی .ولیاأل ةبعالطّ .تحقيق رضا مختاري

الطبعوة   .الةرواة طبقـات   و تفصیل الحدیثمعجم رجال . ق.(1413) ، ابوالقاسمالخوئی الموسوي

 .جا بی .الخامسة

المعارف و األحوال من انیات و األخبـار و  عوالم العلوم و  ق.(.1409) بحرانی اصفهانی، عبداهلل.
 مام المهدي.اإل ةقم: مدرس .األقوال

 تهران: بنياد بعثت. .البرهان فی تفسیر القرآن ق.(.1416) د هاشم.بحرانی، سيّ

 نشر هاجر. :جا بی .تاریخ آیینةسیمای زینب در  (.1385) بشيري، اعظم.

 تهران: سازمان تبليغات اسالمی. .دیثزنان نامدار در قرآن و ح (.1368) بهشتی، احمد.

اريخ التّر  ةسر بيرروت: مؤسّ  .األطهـار  ةائمّریاض األبرار فی مناقب  ق.(.1427) اهلل. جزايري، نعمرت 

 العربی.

 المرتضی. دار: بيروت .مجادأجهاد و  ؛جّاداإلمام السّ تا(. )بی حاج حسن، حسين.

 تهران: ميقات. .اثنی عشری تفسیر (.1363) حمد.أحسينی شاه عبدالعظيمی، حسين بن 

 بيروت: دارالقلم. .هالحسینیّ ةالثورن وحی مِ تا(. )بی حسنی، هاشم معروف.

کريم  قيحقت .المُجالس و زینة المجالس تسلیة ق.(.1418) طالب. ، محمّد بن أبیموسويحسينی 

 ه.قم: مؤسسة المعارف اإلسالميّ .ونفارس حسّ
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. مصرر:  ر الجمال البـدیع البهـی  رَالضوی و دُ البهاء غرر ترا(.  )بی حسينی علوي، محمّد بن علی.

  .مؤلّ

 سوه.اُ :تهران .ساء المؤمناتعالم النّأ (.1379) ون، محمّد.حسّ

شر لمجمع و النّ ةباع. قم: مرکز الطّن منظور الثقلینه مِاإلسالمیّ الوحَةتا(.  )بی حكيم، محمّدباقر.

 العالمی ألهل البيت)ع(.

ـ إیعه وسائل الشّق.(. 1409)بن الحسن.  العاملی، محمّد حرّ  ةبعو الطّ .ریعهلی تحصیل مسائل الشّ

 راث.حياء التّالبيت)ع( إل آل ةسمؤسّ: جا بی .ولیاأل

 منير. :تهران .بهجة قلب المصطفی )ص( ،هراءالزّ ةفاطم(. 1378) رحمانی همدانی، احمد.

 ر.شع. تهران: مهاشم بنیعقیلة  ،زینبتا(.  )بیرسولی، هاشم. 

برر تمايرل بره تغييرر سربک زنردگی        هرا  رسرانه بررسری ترأثير   (. »1384)الدين. د نورسيّ زاده، رضوي

 .31ش . علوم اجتماعی .«روستايی

 هـای  پـژوهش  ةنشریّ «.«ن وحی القرآنمِ»علم پيامبر و امام در تفسير» (.1390) رهبري، حسن.
 .65ر66ة شمار .سال هفدهم .قرآنی

 . تهران: نشر عابد.قرآن ناطق ،علی .(1380) پور، محمّدجواد. سلمان

 مطبعوة مصرر:  . ين عبدالحميدالدّ تحقيق محمّد محی. تاریخ الخلفاء (.1371) حمن.سيوطی، عبدالرّ

 .ادهالسّ

 نا. بی .الجهاد فی اإلسالم رائَة ،زینب ةیَالسّ تا(. )بی شري  قرشی، باقر.

تحقيرق   .هید الحسین بـن علـی)ع(  لشّی اإلمام الَعَ النیاحةتاریخ  ق.(.1416. )ال ، شهرستانی

 الهجره. قم: دار .نبيل رضا علوان

 .جهانی شيخ مفيد ةانتشارات کنگر :قم .أمالیق.(. 1413. )بن محمّد شيخ مفيد، محمّد

 نا. بی :قم .زنان دانشمند و راوی شیعه (.1373) صادقی اردستانی، احمد.

محمّدصرادق بحرالعلروم. قرم: دارالكتران      ةمر دّمق .رایععلل الشّق.(. 1425) قمی. ةبابوي صدوق، ابن

 سالمی.إلا
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محمّدمهردي   ةمر مقدّ .ثواب األعمال و عقاب األعمـال  (.1364) بابويه محمّد بن علی. صدوق، ابن

 قم: منشورات رضی.. خرسان

 .املهشّال ةمکتبافزار  نرم .الگوهای رفتاری حضرت فاطمه)س( تا(. )بی صفري، حليمه.

إلحيراء   البيرت)ع(  آل ةسو مؤسّ :جا بی .عالم الوری بأعالم الهدیأ تا(. )بی طبرسی، فضل بن حسن.

 راث.التّ

 تهران: انتشارات ناصرخسرو. .مجمع البیان فی تفسیر القرآن(. 1372). ررررررررررررررررررررررر 

 قم. ةعلميّ حوزةتهران: انتشارات دانشگاه تهران و  .جوامع الجامع. ررررررررررررررررررررررر 

 نا. نج : بی .2ج  .اإلستبصار فی ما اختل  من األخبار (.1375) سی، محمّد بن الحسن.طو

 راث العربی.حياء التّإ بيروت: دار .بیان فی تفسیر القرآنالتّ تا(. )بی .ررررررررررررررررررررررر 

 .قافهقم: انتشارات دارالثّ .أمالیق.(. 1414) . ررررررررررررررررررررررر

ـ علیها ،زینب (.1372) حمّدعلی.اسی غريب، معبّ  .دوم اپچر  .و شخصـیّت تـاریخی او   ،المالسّ

 خوشه.تهران: 

 اق.الورّ :جا بی .الصحابه معرفة فی ةصابإلا تا(. )بی حجر. عسقالنی، ابن

 قم: اسماعيليان. .قلینتفسیر نور الثّ ق.(.1415) جمعه. عروسی الحويزي، ابن

 ةالمکتبو  .ب و کرامات حضرت زینـب )س( یمصا فضائل،داستان از  200 تا(. )بی اس.عزيزي، عبّ

 امله.الشّ

 تهران: دانشگاه تهران. .لچاپ اوّ .محدثات شیعه(. 1375)غروي نائينی، نهله. 

 در.تهران: الصّ .1 ج .افیتفسیر الصّ ق.(.1416) .فيض کاشانی، مولی محسن

 نا. بی قم: .حدلی اللّإن المهد زینب الکبری مِ ق.(.1409) قزوينی، محمّدکاظم.

ـ  علیـه  ،العابـدین  اإلمام زین حیاة تا(. )بی قرشی، باقرشري . . بيرروت:  و تحلیـل  دراسةة  ،المالسّ

 داراألضواء.

ـ وفیات األ ةمجموعن زینب)س( مِ ةیَالسّوفات  ق.(.1412) عمران. فرج آل قطيفی،  ةبعو طّال .هئمّ

 وضيع.شر و التّو النّ ةباعللطّ ةدارالبالغبيروت:  .ولیاأل
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 سوه.قم: اُ .لچاپ اوّ. البحار سفینةق.(. 1414)اس. ی، عبّقم

 ه.الحيدريّ ةالمکتبقم:  .فس المهمومالنّ تا(. )بی .ررررررررررر 

البيرت )ع( إلحيراء    آل ةسو مؤسّ .تحقيق محمّدرضا مامقرانی  .تنقیح المقال تا(. )بی مامقانی، عبداهلل.

 .راثالتّ

 .29 و23، 16ج . األطهـار  ةئمّة أ خبارأر رَدُلِ ةمعالجا ؛ربحاراألنوا ق.(.1403) مجلسی، محمّدباقر.

 .الوفاء ةسمؤسّ :بيروت

 .تهران: مشعر .زینب کبری)س( ؛نینوا سرّ (.1388) زاده، محمّدعلی. محسن

انتشارات دفتر تبليغرات اسرالمی   قم:  .حبیب بن مظاهرها؛  اُسوهآشنایی با  تا(. )بی ثی، جواد.محدّ

 قم. ةعلميّ حوزة

 تهران: برهان. .سوم اپچ .فروغ تابان کوثر ؛حضرت زینب (.1379) اشتهاردي، محمّد. محمّدي

 .سالمیعالم اإلمكتب األ .هانيّالثّ بعةط .میزان الحکمه (.1367) شهري، محمّد. محمّدي ري

 قم: انصاريان. .بن أبی طالب لإلمام علیّ ةالوصیّثبات إ (.1384) بن حسين. مسعودي، علیّ

 ی الحسين.تهران: دار محبّ .ی القرآندَن هُمِ ق.(.1419) تقی.مدرسی، محمّد

 .هدارالكتب اإلسالميّ :تهران .تفسیر نمونه (.1361) و ديگران. ، ناصرمكارم شيرازي

نشر  .2 ج .المعجم الوسیط (.تا بی)ار. النجّ و محمّد عبدالقادرحامد يات، الزّ ، أحمدمصطفی، ابراهيم

 عوه.دارالدّ

 قم: بنياد بعثت. .تفسیر المبین (.تا بی) جواد.مغنيه، محمّد 

 الخرسان للمطبوعات. سةمؤسّبيروت:  .المالسّ علیه ،مقتل الحسین تا(. )بیمقرّم، عبدالرزاق. 

شررحی   .دالشـهداء ی مقتل سیّالعیون العبری فِ ؛سوزان های اشک (.1384) ميانجی، ابراهيم.

 نا. ن: بیتهرا .لاوّ اپچ .جامع بر مقتل سيد الشهداء)ع(

 ةمکتبو افرزار   نررم  .ةسوال الرّمرکرز   :جا بی .هراءالزّ ةفاطم ،ساءالنّ ةَسیّتا(.  )بی موسوي الكعبی، علی.

 .املهالشّ
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 ةقرم: انتشرارات اسرالمی جامعر     .تفسـیر المیـزان   ةترجم (.1374) موسوي همدانی، محمّردباقر. 

 قم. ةعلميّ حوزةسين مدرّ

 اميرکبير. :تهران .األبرار عَةرار و کش  األس (.1371) ين.ميبدي، رشيدالدّ

قرم:   .ششرم  اپچر  .کلمات قصار رسول اعظـم )ص(  ؛نه  الفصاحه (.1368) اکبر. ميرزايی، علی

 چاف.

 .باعهللطّ ياءالضّ نج : دار .امنهالثّ ةنالسّ .هثقافيّ ةسبةعیّأُ ق.(.1434. )الکفیل ةنشري

 .البيت )ع( آل ةسقم: مؤسّ .سائلمستدرک الوسائل و مستنبط الم ق.(.1408) نوري، حسين.


