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 (الم اهلل علیهامقام علمی حضرت زینب )س

 

    1 اعظم خدامرادی                                                                                                                             

 
 

 

 چکیده
 

کنار  نست درامت رشد یافت و تواورز است که در پرتو نور امبانویی خردمند و اندیشه حضرت زینب )س(

رساند و لمی بترین درجات عبرخورداری از مقام واالی انسانیت، کمال و صفات پسندیده، خود را به عالی

 شایستگی هدایت در مقاطع زمانی حساس را به دست آورد.

ر دقیق طو بایست بهزینب کبری )س( و مراتب کمال ایشان از جمله مسائلی است که میمقام علمی بررسی 

 ییه عنوان الگوبنه تنها ابعاد علمی زندگی ایشان  تبیینچراکه و با دیدگاه تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. 

 مل  در مسلیرای جامع و کا، بلکه به عنوان آموزهبودهسازی برای زنان امروز در راستای تربیت صحیح و خود

 زندگی خواهد بود.

 و دانش، علم از جمله تحصی  علمفضای  علمی آن بانوی بزرگوار مختلف ابعاد این نوشتار به معرفی اجمالی 

  .پردازدنی، علم پیشگویی حوادث، علم تفسیر و روایت و . . . میلدّ

 
 

  کلیدواژه ها
 

 ، الگوی رفتاری ، قرآن ، سبک زندگی ، حدیث یعلمزینب کبری )س( ، زندگی 
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 مقدمه
 

ا همچلون شمار آنهظهور الگوهای جاودانی بوده است که فضای  بی جامعه بشری از بدو خلقت تاکنون شاهد

 اند.واالی انسانیت بوده بمراتها در رسیدن به کمال و سراجی منیر روشنگر مسیر انسان

ی کله پرتلو هلایباشلند. انسلاندر این میان اه  بیت عصمت و طهارت از جایگاه ویژه و واالیی برخوردار می

 ها ریشه در ابدیت و الوهیت دارد.فضای  و اندیشه ژرف آن

زل شلده، بله های مختلف در شلنن ایشلان نلاها و مکانجایگاه اه  بیت )ع( در قرآن و با آیاتی که در زمان

 خوبی نمایان است.

 برد. است که از فروغ جاودان نور اه  بیت و امامت بسیار بهره یکی از این بزرگان حضرت زینب )س(

جلیل  قلرار تها کتاب و مقاله نگلار  یافتله و ملورد تحلیل  و گی ایشان تاکنون دهدرباره ابعاد مختلف زند

د و ابعلاد انلپرداختله آفرینی ایشان در واقعه کربال و اتفاقات بعلد از آناند که البته بیشتر آنها به نقشگرفته

 شخصیت علمی آن بانوی بزرگوار کمتر مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

علوی با دنیایی از شور و شوق به پیشواز سومین  وزهای سال ششم هجری خانه پاک و پرمعنویتدر آغازین ر

دیده به جهان  )س( گ  بوستان خود رفت و نخستین دخت فرزانه امام علی )ع( و بزرگ بانوی اسالم فاطمه

 2.ندیدرا برای وی برگز« زینب»و پیامبر خدا )ص( به واسطه جبرئی  و از طرف خداوند نام  گشود

باشد؛ یعنی « أب»و « زین»زینب در لغت به معنای دختر نیکو منظر آمده و ممکن است مخفف از دو بخش 

  3زینت پدر.

                                                 
 1375 2ج  ل ر.ک صفری بیتال  1

 1373نب کبری ل سید هاشم رسولی نگاهی کوتاه به زندگی زیل  2
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عقیله بنی هاشم با اینکه پنج یا شش سال بیشتر از عمر خود را در کنار مادر بزرگوار  درک نکرد و ملدت 

گیری شخصیت او از همان زمان کلودکی ، اما شک بسیار کوتاهی سعادت همنشینی با پیامبر اسالم را داشت

آغاز شد و در همین سنین اندک چنان تربیت شده بود که از مادر  فاطمه )س( حدیث و روایت نق  کرده 

نویسان و محدثان، سند خطبه فدک را به همین بانوی بزرگوار یعنی حضرت زینب رسانده و چند تن از تاریخ

 اند.و از او نق  کرده

د خطبله در ملورد سلن« االسلالمالشرایع و اصولعل »مرحوم شیخ صدوق در کتاب عل  در باب دثان، از مح

 اینگونه ذکر کرده است: فدک
 

سن پنج یا شش سالگی است و حفظ آن کلملات بلا آن همله  در ای از طرف دختری کهنق  چنین خطبه»

 4.«کندی، داللت برکمال رشد و فهم و علم و دانایی او مبالغت و جامعیت

کنلد، از روایاتی که داللت بر کمال و رشد علمی دختر امیرالمومنین )ع( از همان سن کودکی میهمچنین، 

گوید: روزی حضرت حدیث دیگری است که از شیخ جعفر نقدی در کتاب زینب کبری نق  شده است که می

یعنلی یکلی. زینلب « احلد»: بگو نشانید و به او فرمود دعلی )ع( زینب را در سن طفولیت بر روی زانوی خو

یعنی دوتا . زینب )س( ساکت شلد. حضلرت عللی )ع( فرملود: « اثنین»سپس بدو فرمود: بگو . «احد»گفت 

 5سخن بگو و در جواب زینب گفت : زبانی که به گفتن یکی گرد  کرده چگونه دوتا بگوید؟
 

و  صلی  و تعللیمبزرگوار صرفاً از راه تحاشاره شده است که مراتب علم و دانش آن بانوی در برخی از روایات 

ام طلب کالم امالعادگی داشته است و شاهد این مای الهی و جنبه خارقاکتسابی نبوده و از بعضی جهات بهره

 که پس از خطبه کوفه او را مخاطب ساخته و به او چنین گفت:است  چهارم )ع(

 6« مُعَلَّمَةُ وَ فَهمَةُ غَیرُ مُفَهَّمَةُ . . .یا عَمَة اُسکِتی اَنتِ بِحَمدِاهللِ عالِمَةُ غَیرُ »
 

                                                 
 236ص  1الشرایع ل شیخ صدوق جعل ل  3

 14ص  1373کوتاه به زندگی زینب کبری ل سید هاشم رسولی نگاهی  ل  4

 54ص  3ل ریاحین الشریعه ل ج  5



ان(السالم )تهر هیعل نیخواهران امام حس هیمدرسه علم یدستاوردها واخبار پژوهش یکیالکترون هیشرن-جُستار  

https://jostar.kowsarblog.ir 

 

 

 

4 

 

ای هعمه جان آرام با  و سکوت اختیار کن که تو بحمداهلل دانشلمندی هسلتی کله معللم ندیلده و فهمیلد

 هستی که تو را فهم نیاموخته...
 

ملادر  ای قلرار داشلت کله همچلوناین بانوی فرهیخته )س( در چنلان مرتبلهجایگاه واالی علمی و ادراکی 

یفلای اعصر خود با علم و درایلت خاصله بله تلنثیرگزاری و  یدر جامعهحضرت فاطمه زهرا )س( گرامیشان 

 یش از پیشنقشی ماندگار در عالم هستی پرداختند و در روزگار حاضر اهمیت بررسی سیره علمی ایشان را ب

 سازد.آشکار می

 

 جایگاه علمی حضرت زینب )س(
 

گاهی کوتاه باشند که نمعانی عمیقی می و بادارای القاب زیبا « حضرت زینب )س(»بانوی فرهیخته اه  بیت 

   لّلی به آنها به روشنی شخصیت بزرگ و ملکوتی آن حضلرت و مراتلب بلاالی کملال و ادراک ایشلان را متج

 نماید.می

 رددگیمیسر م در زندگی ایشان عینی و عملی نییشناخت شخصیت علمی حضرت زینب )س( با تکیه بر قرا

 این موارد اشاره نمود:توان به میجمله  آن ازکه 
 

اماملت و  توصیف حضرت به عالمه غیر معلمه و فهمه غیر مفهمه از جانب امام معصوم و یلا واگلراری اسلرار

 ص انبیلا  ومندی ایشان از عللم للدنّی کله خلانیابت والیت معصوم به ایشان از جانب امام حسین )ع(، بهره

ه آنهلا و سایر خصوصلیات کله در ادامله مطللب بل شانوصیف دشمن از ایشان با تکیه بر علمامامان است، ت

 شود.پرداخته می

 

بله ایشلان در خصلوص  شاید بتوان اولین تجلی دانش زینب کبری )س( را مربوط به اذن امیرالمومنین )ع(

امیرالملومنین )ع( خلواهش آموز  تفسیر قرآن به زنهای کوفه دانست. این بانوان بواسطه شوهران خلود از 

اجلازه  شلرفیاب شلوند و از عللم او بهلره گیرنلد. (ساجازه فرماینلد تلا آنلان بله حضلور زینلب )که کردند 
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قرآن به زنان کوفه، خود باالترین سند برای بیان جایگاه  رآموز مکتبش برای تفسیامیرالمومنین )ع( به دانش

 7واالی علم این بانوست.
 

 ع( اسلت کلهالعابلدین )ام واالی علمی ایشان، کالم امام معصوم معاصلر او، املام زیلنسند دیگر در بیان مق

 کنند.یهمانطور که در مقدمه بیان گردید ایشان را عالم آموزگار نادیده و خردمند نیاموخته خطاب م

ی نبلوده و توان گفت حضرت زینب )س( تنها متعلم به علوم اکتسابتردید میبا تکیه بر این کالم معصوم، بی

بلکه بدون واسطه نیز علم را دریافت کرده است و این موضوع عجیب نیست؛ چرا که این خاندان مخزن عللم 

اند و شاید به دلی  همین ویژگی است که برخی معتقدند عقیله بنی هاشم دارای علم منایا و تمو معدن حک

 8بالیا بوده است.

)لعنلة اهلل عملی حضرت زینب )س( به مناظره ایشان با یزید نکته مهم دیگر در وصف جایگاه علم در زندگی 

توان گفت این اطالع دقیق و آگاهی از حجم گردد که میشدگان سپاه کوفه برمیدر مورد تعداد کشته علیه(

  9شدگان سپاه کوفه، تکیه بر علم باال و ماورا طبیعی آن بانوی فاضله دارد.عظیم کشته

 العلادهوقبانوی گرامی که تاریخ جزئیات آنها را ثبت کرده و عظمت علمی فل همچنین دیگر القاب خاصه آن

رگ بلانوی آن بزگر ساخته است، بهترین الگو و نمونه برای معرفی سطح علم و کمال وجودی ایشان را جلوه

 سازد.شان بوده و ذهن بشر را در این باره مستغنی میاسالم در طول عمر پنجاه و چند ساله

 لقاب منتسب به آن حضرت که اشاره به مقام علمی ایشان دارند عبارتند از:مهمترین ا

 به نق  از ابن عباس می باشد. )ع( ایشان ازجمله راویان حضرت زهرا محدثه:

 معلر  ه  بیت درسخنان ا و بود آموزگارزیرا دانای بی ،نامندرا عالمه غیرمعلمه می ایشان عالمه غیرمعلمه:

 .است رساتر ب )س( بسیارفصاحت علمی حضرت زین

                                                 
 نبیه ل محقق: ناصر باقری بیدهندینورالدین جزائری ل کتاب خصائص الزیل  6

 

 58جعفر نقدی ص زینب کبری )س( ل عالمه   ل 7

 240ص   ل کتاب خاتون دو سرا  8
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 عق  و ؛ویسدنمی« اللحد الی زینب من المهد»بیان عقیله بودن زینب )س( درکتاب  عالمه قزوینی در عقیله:

 و تی نملودفرزندان امام چنلان آرزومندانله سرپرسل از درایتی که زینب )س( داشت حادثه کربال را رهبری و

 به لرزه درآورد. را کاخ یزید و مرگ حتمی نجات داد از جان امام سجاد )ع( را

 ر( مجالس تفسیبرای زنان کوفه در زمان خالفت امیرالمومنین علی )عهمانطور که در باال اشاره شد  :مفسره

 کردند.می قرآن برگزار

دشلمن  ت و)لعنلة اهلل علیله( بله گلواه دوسل های غرا  حضرت در کوفه وکاخ یزیدخطبه :البلیغه والفصیحه

 د.گردیهای بعدی ساز نهضتزمینه و های پدر  علی )ع( بودکه یادآور خطبه هایی استخطبه

ام زینلب عمله )ع( درباره ایشان است کله فرمودنلد: امام سجاد سخنشاهدآن  گفتند وعابده میبه او  :عابده

 ترک نکرد. شام هیچ گاه نواف  را کربال تا کبری )س( با این همه مصیبت وارده از

 حضرت دیگر القاب آن

 «اهلل علیها نائبه الزّهرا : جانشین حضرت زهرا، سالم»

 «اهلل علیهاسلیله الزّهرا : چکیده و خالصه حضرت زهرا، سالم»

 «سُالله الواِلیه: فشرده، خالصه و چکیده والیت»

 «های خداونداهلل: نشانی از نشانه مِن آیات ةآی»

 «النّبوّه: بانوی خردمند پیامبری عقیله»

 «له النِّسا : خردمند بانوانعَقی»

 «عقلیه القریش: بانوی خردمند قریش»

 «سیّده العَقائِ : بانوی بانوان خردمند»

 «وَلیده الفَصاحه: زاده شیواسخنی»

 «نشینان رسالتالرّساله: خردمند پرده عَقیله خِدر»

 «فصیحه: سخنور»، «بلیغه: سخنور رسا»
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 «(سصدیقه کبری  صدیقه الصّغری: راستگوی کوچک )در مقاب »

 «المُوثَّقه: بانوی مورد اطمینان»

 «الفاضله: بانوی بافضیلت»

 «الکامله: بانوی تامّ و کام »

  10«عقلیه الوحی: بانوی خردمند وحی»

رخی ب کیه برتبا  به منظور واکاوی بهتر ابعاد ادراکی و علمی زندگانی حضرت زینب )س(، در ادامه این مطلب

 تر و نمود آنها در زندگی ایشلان بیشلترجامعمطروحه که در میان القاب  لمی ایشانعبرجسته  هایویژگی از

 .شودپرداخته می، به بررسی مقام و جایگاه علمی آن حضرت است
 

 عالمه غیرمعلمه

جهت نسبت به دیگلران ممتلاز  هر از هرانسانی که دارای علم باشد برجسته ترین صفات بشری است. علم از

 الْعِلْلمَ أُوتُلوا وَالَّرِینَ مِنکُمْ آمَنُوا الَّرِینَ اللَّهُ یَرْفَعِ) فرماید:می در مورد اهمیت آموختن دانشکریم  قرآن است.

 11گرداند.رفیع می دانشمندان را متعال مقام اه  ایمان و خداوند( ...دَرَجَاتٍ
 

آورد، ها سلخن بله میلان ملیکخداوند بالفاصله پس از گفتار درباره آفرینش عالم و آدم از این حاالت و مال

 ﴾داد یاد دانستنمى را آنچه نسانا به و: یَعْلَمْ لَمْ مَا الْإِنسَانَ عَلَّمَ﴿فرماید: آنجا که در مقام علم می

و آن علملی کله از راه علم اکتسابی اسلت  آورد،علمی که انسان از طریق درس و بحث و مدرسه بدست می 

جوشش و پیدایش آن دل  علم لدنی است و نوعاً ضات الهی حاص  می شود،تزکیه و تهریب نفس و نیز از افا

 12است.

                                                 
  137تا: و اصفهانی، بی 948: 11ج  /ق. 1409 /؛ بحرانی اصفهانی13تا: بی /ر.ک؛ رسولیل  9

 

 11ل قرآن کریم / سوره مجادله / آیه  10

 مرکزنشرحاجر  93ص  ل شبیری اعظم ل  آیینه تاریخ زینب درسیمای  ل  11

  مرکزنشرحاجر  61ص   ل شبیری اعظم ل  یینه تاریخسیمای زینب درآل   12
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اند که از جانب خداونلد متعلال بله آنلان را اه  بیت پیامبر )ص( دانستهدر تفاسیر روایی غالباً مصداق علما 

قلرآن  )که در دودمانش انداخت و)ص( علمی که خدای متعال به قلب خاتم االنبیا علومی افاضه شده است. 

 13هم عنایت فرمود. )س( به زینبعلم دادیم(  خود به او فرماید از نزدمی

ار لم لدنی قلرروح لطیفش را چشمه ی علمی از همان ع ،آفرید مجلله زینب از همان ابتدایی که خداوند او را

 داد.

مجللس  ردکله  آنجافرمود.   ( اعطاسبه حضرت زینب) را« عالمه غیرمعلمه» روایتی لقب ( درع) امام سجاد

متوجه  (عامام سجاد ). منقلب نمود های مردم راشیوای خود قلب بیان شیرین و ( باس) کوفه حضرت زینب

 ج وبلدنش خلار که ایشلان روح از ترسید جمع کرده است و خود نظر در ( همه راس)ا  زینب که عمه شد

 .قالب تهی کند

  ...غیرمفهمهفهمه  انت بحمداللّه عالمه غیرمعلمه، فرمود: به او

همله  بله تحمل  ایلن مقام علمی، عرفانی ، روحانی خاص برخوردار نباشلد قلادر کسی که ازاز جهت دیگر؛ 

انگیلز بلاقی ای از یک حادثه غلماو اجازه نداد کربال فقط صحنه .بود وصبر نخواهد مصیبت با نهایت شجاعت

 بماند.

 ن به اه  عللم بلودن و فرهیختگلی سلتودهحضرت زینب )س( هم سالله نبوت بود و هم در سخن معصومی

 شده است. 
 

 عقیله

هاشلم در میلان اقلوام، بنی .عبّلاس بله او دادصدر اسالم، ابن ترین راویاننام هاشم را صاحبلقب عقیله بنی

عبّلاس، کردنلد؛ از جملله ابن)س( احادیثی را نقل  می برجسته و دارای مقامی واال بودند و از حضرت زینب

المفسّرین و... قرآن، شیخالترجمان ، ته مکتب علوی که به القاب علمی بسیار واال همچون حبراألمّهآموخدانش

عبّاس در عبّاس نق  فرمود. پس ابنکرد. حضرت خطبه فدکیّه را برای ابنملقّب بود، از ایشان حدیث نق  می
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له یعنی بانوی گرامی و مخدّره. از این رو، عقی«. حدّثَتنا عقیلتَنا: بانوی خردمند ما گفت...»مقام ایشان گفت: 

  14.گفتندعقیله میفرزندان آن حضرت را بنی

زی رو ر باال اشلاره شلد،دهمانطور که  ویژه در مسای  اعتقادی.بآور بود، ن بانو از کودکی شگفتنبوغ علمی آ

. پلدر هلم گفلت یلک حضرت علی )ع( زینب )س( را بر زانوی خود نشانده بود. به او فرمود: بگو یک. زینلب

 ه گفتن یکبفرمود: بگو دو. زینب ساکت شد. علی )ع( به او فرمود: دخترم سخن بگو. زینب گفت: زبانی که 

 د. و را بوسیگرد  کرده، چگونه دو بگوید؟! امام از پاسخ حکیمانه و عالمانه دختر  بسیار مسرور گشت و ا

( به حضرت زینب )س( واگرار شد. ایشلان هلم عمعصوم )از جانب امام  مدیریت بحران کربال در مقام نیابت،

ایلن «. پسندی، خواهی یافلتخاطر با . مرا آنگونه که میای برادر! آسوده»در اطاعت از امام خود فرمودند: 

رساند. اساس مسئولیّت او در دو محور پاسخ در واقع، اوج توانایی و کفایت ایشان برای اداره این جریان را می

رفت: یکی آغاز جنگی نرم علیه امویان، و دیگری حفاظت از حضرت سجّاد )ع( و اسلیران بلود کله گقرار می

 د.گردسخنان آن حضرت موجب هجومی دیگر علیه آنان 

نگ کرد. همچنین نیاز اساسی در مدیریّت این شک  از جاین مسئولیّت بسیار سنگین تدبیری واال اقتضا  می

و گلاه سلوز دل و  ضلرت زینلب )س( در آن شلرایط گلاه بلا کلالم خلودشناسی بود که حو جهاد، موقعیّت

 ت.فاع از والیت برخاسدپی داشت، به هایش که پشیمانی و خجلت آنان را در گریه
 

م آن پرورده دامان مادر ، زهرا )س( بود که خطبله طلوالنی او در مسلجد مدینله، میلزان علل زینب دست

تلوان مصحف فاطمه( می)بادل افکار با علی )ع( و از مصحف او های زنان ، تحضرت در پاسخگویی به پرسش

 ت.ی متشنّج و بیمار آن جامعه دریافجایگاه علمی او را در فضا

قب  از حادثه عاشورا در تاریخ برای حضرت زینب )س( هیچ سخنرانی در اجتماع مردان ثبت نشده است. امّا 

های فاسد اموی به افشاگری آنان بپلردازد. ن و دستگاهکرد که به سخنرانی در جمع نامحرماشرایط اقتضا می

                                                 
 1393علوم قرآن وحدیث ل مروتی سهراب/ منصورزاده زهرا ل سراج منیر دانشگاه عالمه طباطبایی بهارل  13
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توانست به افشاگری خاندان اموی برخیزد، زینب )س( این مسئولیّت را بلر حتّی زمانی که امام سجّاد)ع( می

 د.اکه جان حضرت سجّاد)ع( در خطر بوعهده گرفت، چر
 

بلود کله سلخن  )ع( زبان امیرالمؤمنین تر از او ندیدم. گویی ازفصیح» :بشیر بن خزیمه اسدی نق  کرده که

ها در سینه حبس شد. آنگاه خطبه بلیغ خود را گفت. پس اشاره کرد به مردم که ساکت شوند. پس نفسمی

منطلق او هماننلد »الزینبیّه در مورد حضرت چنین نوشته اسلت: الدّین جزایری در خصائصنور«. بیان فرمود

همانا پروردگارم به ملن قلبلی آگلاه و »یف خود فرموده است: علی )ع( در توصحضرت «. منطق پدر  است

  15«ده استیدانا و زبانی سخنگو بخش
 

نان گران و دشم... را برای دی خلقیّات علوی و فاطمی را در علم، منطق، فصاحت، شجاعت و ،لرا اخالق زینبی

عجلز  خواند. ایلن تعبیلر نشلان از« سجّاعه»ز عجز در برابر وی، او را اای که یزید پس متجلّی نمود، به گونه

ا درگو  ردشمن و مدّعیان فصاحت در سخنوری در مقاب  کالم غرّای ایشان دارد؛ کالمی که حقّ و حقیقت 

خورده و مردم فریلب زد؛ کالمی که با کالم خداوند آمیخته شده بود و هزاران سؤال از یزیدیزیدیان فریاد می

 ت.آن جامعه داش
 

 

 

 یا و منایاعالم به علم بال

 ی پیشگویی حوادث و دانستن وقایع آینده.علم بالیا و منایا یعنی برخورداری از قوه

واگراری اسرار امامت و نیابت والیت معصوم به ایشان از جانب امام حسین )ع(، زینب عالمه )س( با توجه به 

والیت بود. ایشان همچون برخی ی زمانی هرچند کوتاه نایب امامت و مدافع به حق تنها زنی بود که در برهه

صحابه خاص پیامبر )ص( مانند ابوذر و سلمان، علم آگاهی از حوادث آینده را داشت که آن را از پدر بزرگوار 

 16خود فرا گرفته بود.

                                                 
 ل نورالدین جزائری ل کتاب خصائص الزینبیه ل محقق: ناصر باقری بیدهندی 14

 ل کتاب مقات  الطالبین ل رسول محالتی 15
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ر داشت های اجتماعی و سیاسی جامعه قراحضرت زینب )س( در دوران خالفت امام علی )ع( در متن جریان

م حسلین و پس از شهادت مادر، جانشین و حام  رسالت وی شد. ایشان از جانب برادر گرامیشان حضرت اما

 ردند. درکمراجعه می م در ح  بسیاری از مسائ  خود بویژه احکام شرعی به او)ع( نیابت خاص داشت و مرد

، جان ایشان پوشی بر امام چهارم و حفظمجموعه اثبات الوصیه آمده است که امام حسین )ع( به منظور پرده

ایگلاه و جنشر علوم آل محمد را در مقاطعی از زمان بر عهده زینب )س( گراشتند که این شلواهد حلاکی از 

 نشر آنهاست.مندی از علوم شریعت و ظرفیت علمی ایشان در بهره

د. کردنر میجایگاه واالی علمی آن حضرت همچون خاری در چشم دشمنان بود و آنان همیشه احساس خط

عله ، املا دورادور چشلم بیلدار جامدشلمادر  جز در ضرورت از خانه خارج نمی زینب کبری )س( همچون

 ن دریافت.تواحتی یزید می و تنثیر عمیق سخنانش را از رسوایی دستگاه اموی تا پشیمانی مردمخویش بود 

د: یشلان پرسلیانمونه دیگر بلوغ ادراکی آن بانوی عالمه در پاسخ دادن به سوال ابن زیاد مشهود است کله از 

 «.مچیزی جز زیبایی ندید»و ایشان پاسخ دادند: « کار خدا را با برادر و خاندانت چگونه دیدی؟»

ای است که خداوند در کالم خود هی، تجلی تحقق وعدهاین حد از بصیرت در برداشت از حوادث و حکمت ال

ایلد؛ اگلر از یا ایها الرین آمنوا ان تتقوا اهلل یجعل  لکلم فرقانلا . . . ای کسلانی کله ایملان آورده»داده است: 

)سلوره  «دهلد..مخالفت با فرمان خدا بپرهیزید، برای شما وسیله ای برای جداساختن حق از باط  قرار ملی

 (29انفال آیه 

نگلاه  کوشلند کله افلقاین جمله را سالیان طوالنی است که اه  علم و معرفت در تفسیر و تحقیلق آن ملی

 وی و تحلیل بر این اساس؛ در واکلا انگیز، زیباییش را درک کرد؟!حضرت در چه حد بود که از آن فاجعه غم

خلاص بلرای  که حلاکی از دانشلیای از آگاهی رسید توان به زیرمجموعهاینگونه رفتارها در سیره ایشان می

 خردمند و عالمه نیز از آن برخوردار بود. انبیا  و اولیا االه است و آن بانوی
 

 محدثه
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با این که پنج یا شش سال بیشتر از عمر خلود ملادر عزیلز  را درک نکلرد و در  دختر بزرگوار فاطمه)س(

انلدک چنلان تربیلت شلده بلود کله از اما در همین سلنین  ،را از دست داد سنین پنج یا شش سالگی مادر

را بله « فدک»ی محدثین سند خطبهو چندین تن از تاریخ نویسان  ( حدیث و روایت نق  کرده وسفاطمه)

انلد. از آن جملله ابلوالفرج مسلای  الطلالبین در این بانوی یعنی حضرت زینب )س( رسانده و از او نق  کرده

... تلا آنکله ب عقیله دختر علی بن ابیطاللب اسلتزین: عون ادرگوید: م «عون بن عبداهلل بن جعفر»ی ترجمه

درآغلاز خطبله  ( را از او روایت کلرده وس) ی فدک  فاطمهو زینب همان زنی است ابن عباس خطبه :گوید

  17کرد.برای ما روایت  )ع( گوید: این خطبه را عقیله ما زینب دختر علی

ی قسمتی از اوای  خطبه «عل  شریع و اصول االسالم»ب عل  در بادر کتاب مرحوم شیخ صدوق  محدثیناز 

حلدیث محملدبن »کنلد: کند و سند آن را اینگونه ذکلر ملیآن ذکرشده نق  می که عل  احکام در فدک را

عن اسلماعی  بلن  -حدیثنا علی بن الحسین اسعدآبادی عن احمدبن ابی عبداهلل برقی موسی بن التوک  قال:

و پوشیده نیسلت « عنزینب بنت علی قالت فاطمه)س( فی خطبتها دبن جابر،مهران عن احمدبن محمد محم

حفلظ آن کلیلات بلا آن همله  سالگی است و پنج یا ششنق  چنین خطبه ای از طرف دختری که در سن 

جنبله  توان گفت بهلره الهلی بلوده ومی و کندجامعیت و داللت برکمال رشد و فهم و دانایی او می بالغت و

  18اشته است.العادگی دفوق

علومی که از طریق عادی کسب دانشلهای بشلری بله  ،علم دینی و خدادادی بوده است آن بانوی فاضلهعلم 

دروازه آن  را و عللی )ع( است که پیامبر اسالم )ص( خویشتن را شلهر عللم )ع( فرزند علی او آید.دست نمی

م را به علی )ع( آموخت به نحوی کله در حدیث آمده است که پیامبر )ص( هزار باب عل معرفی کرده است و

، علم رسول خدا )ص( اسلت و زینلب )س( پس یکی از منابع علم امام باب دیگرگشوده شد. ، هزاربابی هر از

 19.آور خدا و علی )ع( امیر توحیدگرایان و کمال جویان بودپیام یافت که محمد)ص(و رشد ای والدت درخانه

                                                 
 89مقات  الطالبین ل رسول محالتی ص  ل 16

  دفترنشرفرهنگ اسالمی/254دختران آن حضرت ل رسول محالتی ص زندگانی حضرت فاطمه)س( ول  17

  2/ نتشارات فرهنگی طه/ جلد 149و 148ل احکام اسالمی ل سعیدی محمد  ص  18
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عتبلار و ان یکی از ناقالن و حافظان میراث حدیثی شلیعه دانسلت کله اتوبر این اساس، حضرت زینب را می

 ققلان حلدیثسندیت روایاتی که ایشان در سلسله سند آنها قرار گرفته، محرز و مایه اطمینان محدثان و مح

نقلول از ند و متاست؛ چراکه سخن صحابه به جهت تعلیم و تربیت یافتن او نزد پیامبر، اعتبلار حلدیثی مسل

ویی در ه نلدرت بلانبجایگاه واالی ایشان نزد رجالیون آنگونه بود که به جز زنان اه  بیت )ع(  ا دارد.پیامبر ر

ر اعتبلار، های بزرگانی است کله ایشلان را دگیرد و شاهد این موضوع کتب و نوشتهچنین جایگاهی قرار می

 دهند.پس از حضرت فاطمه )س( قرار می
 

 زاهده

نسان دل از ایعنی تا  عبادت اولین مرحله است، بندگی و مسیر در زهد است. یارغبتی به دنبه معنی بی زهد

 این زمینه فرمودند: ( درعامام صادق ) چشد.نمی طعم ایمان را ، هرگزخالی نکند اغیار

 «حرام علی قلوبکم انتعرف حالوه االیمان، حتی تزهه فی الدنیا»

 رغبت شوید.ه دنیا بیدل شما حرام است تا اینکه ب درک شیرینی ایمان بر

 ( درعامامان ) پیامبران و دادند. ی خود قرارسرمایه اولیه را در حقیقت زهد ؛کام  رسیدند معرفت که بهآنان

بارگلاه حلق  بودند و منزلی جلز ترهمه کس به معرفت الهی تشنه آنان از میلی به دنیا ضرب المث  بودند.بی

 شناختند.تعالی نمی

 ایمان در وهای اخالق ترین پایهاصولی زهد به عنوان یکی از کهیافت ز در محیطی رشد ( نیس) زینب کبری

داد چیز مییببه افراد یتیم و  را که پدر  همواره غرای خود بود خردسالی شاهد ( ازس) زینب آن حاکم بود.

 ود که شام آنهاافتاده ب( اتفاق س) بارها برای زینب زد.های کهنه را وصله میشب لباس پاسی از مادر  تا و

رسنه بله گشکمی  بارا جملگی شب دراز  و بخشیدندوالدینش با کمال می  به او می کرد و  طلب میئرا سا

  است. پوست گوسفنددید که فر  منزل آنها از ( میععلی ) باالخره دختر و رساندندصبح می
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 را للرت زهلد ریلابی و ای محقرعملی درخانها نگرفت، بلکه به طور لفظ فر و شعار ( زهد را درسآری زینب)

( شواهدی سبرای زهد زینب ) معنویت علم پیداکرده بود. تکام  اخالق و ی آن دربه نقش سازنده چشیده و

 هابا انواع رنج میدان زهد ایام کودکی در از شود: سفیرکربالآن اشاره می موجوداست که ذیالً به یک مورد از

گونله آن دانسلت ورحمتی از سوی حق تعالی میرا  بال نعمت و تاجایی که مصیبت را ها خوگرفته بود،غم و

اراده  در، شلکافتندها از هم ملیزمین متالشی و هاکوه که اگر بیمه کرد زهد با مقاب  حوادث دنیا در را خود

  20گشت.نمی خللی وارد مستحکم او
 

 البلیغه والفصیحه

رت آینلد. حضلمی باشند که به پشتوانه ادراک باال و علم وافر پدیدایی میهاز جمله توانایی بالغت و فصاحت

ه  بیت اهای کالمی زینب )س( وارث علم و حکمت نبوی و فصاحت علوی بود. همانگونه که قبالً در ویژگی

افلراد  هلا را بلرایدانستند و کالم آنها سرشار از حکمت بود که بعضاً آن)ع( ذکر شد، آنان فلسفه احکام را می

ود، خیلر و به هرکس دانلش داده شلشود کردند. در برخی آیات قرآنی از علم به حکمت تعبیر میتبیین می

فصاحت  وا استحکام اندیشد و رفتار و گفتار او بفراوانی داده شده است. عالم و دانشمند استوارتر از جاه  می

 توأم است.

 مجلس یزید نق  کلرده و کوفه و بازار ای که درله دوخطبهتوان به وسیمی را این بانوی بزرگوار علم فصاحت

یلک  بالغلت از سخن و به راستی این شهامت در بن ابیه داشته شرح داد. زیاد پسر همچنین گفتگویی که با

نامالیمات دیده را  ها وخوابیبیها، تشنگی، هاگرسنگیآن همه صدمات،  مصیبت رسیده و و بانوی داغ دیده

غیبلی داد ملا بلدون نیلروی الهلی و و توان حم  کرددیگری نمی چیز برجایگاه باالی علمی  وبرکرامت  جز

 21.نیست مقدور

                                                 
  87فروردین   2اجر/ / مرکز نشر ح 85و 84ل سیمای زینب درآیینه تاریخ  ل شبیری اعظم ص  19

 دفترنشرفرهنگ اسالمی/275دختران آن حضرت ل رسول محالتی ص ل زندگانی حضرت فاطمه)س( و 20
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در بانوی گرامی » :کنددر باب مقام علمی و فصاحت گفتار حضرت زینب )س( اشاره می استاد شهید مطهری

 22«.با حیای زنانگی درهم آمیخته بود )ع( علیو علم شجاعت اسالم ل زینب )س( ل 

آتشلی برجلان  آیلد،برمیی علمی ایمان و عقبه دلی سرشار از که از )س( تکان دهنده زینب و سخنان شیوا

 هلای حیلران ودیلدم کله انسلان آن روز ملردم را در سلوگند به خدا گوید:کوفه انداخت که راوی میمردم 

پیرمردی  و گریستندمی و رندخوافسوس می ،را به دهان گرفته هاسرگردانی بودند که از فرط ناراحتی دست

بیت چنین  خطاب به اه  و شده بود درکنارخود دیدم ، به قدری گریه کرده بود که محاسنش از اشک تر را

 بهترین جوانان و جوانان شما و سالخوردگانند بهترین مادرم فدای شما، که سالخوردگان شما و پدر گفت:می

 23باالترند. همه برتر و از هاست وین نس نس  شما بهتر بهترین بانوان و بانوان شما

 قی مانلدگانبا سکوت اختیارکن. ای عمه ! )س( ، امام سجاد)ع( فرمود: همزمان با پایان یافتن سخنان زینب

 ازب اله رفتگان ران وگریه و نیاموخته خردمند به حمداهلل ناخوانده دانایی و تو و گرشتگان عبرت گیرند از باید

 گرداند.نمی

فلوق  علمی از چشمه وحی سیراب گشته و ن زینب است که ازجاللت شن نان امام نمایانگر عظمت وخاین س

  24بشری بهره جسته است. دانش
 

 مفسره

بدی  الهی گردد و آنان که علم ایشان از علم بیهرکس بنابر ظرفیت خود از اسرار و تنوی  آیات قرآن آگاه می

 قرآن و الهیت آشنا هستند.گیرد، طبعاً به همه اسرار سرچشمه می

روایات زیادی ناظر به مقام علمی اه  بیت )ع( در باب قرآن است. تربیت و رشد یافتن زینب )س( در محیط 

اند، ایشان را مفسری ترین افراد در تفسیر و تنوی و معصومین )ع( که جامع)ص( وحیانی و در محضر پیامبر 

                                                 
 1ج / 336 ص/ شهید مطهریل ل حماسه حسینی  21

  79تابستان/مرکزتحقیقات اسالمی جانبازان /157ص/رضایی مهدی  ، اسدی اکبرل زیباترین شکیب  -22

 ل همان منبع 23
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ی مکتب چنین مفسلرانی بلود و انلدکی تنمل  در آموختهنشبدی  ساخت. حضرت زینب )س( فرزند و دابی

اند ل پیوند عمیق کالم های ایشان ل همان مفسری که که خاندانش به عدل قرآن تعبیر شدهسخنان و خطابه

 کند. ایشان با آیات روشن قرآنی را بخوبی نمایان می

شوهر   با به کوفه منتق  کرد؛ زینب نیز مدینه از را خالفت خود اند: امیرالمومنین )ع( مرکزمورخان نوشته

یعنی زینب به  ،آن حضرت بزرگوار این مدت دختر در ساکن شدند و آنجا در و عبداهلل بن جعفر به کوفه آمد

 25تعلیم زنان کوفه اشتغال داشت. ارشاد و

های تالیخصوص جایگاه علمی و فع در« خصایص الزینبیه»گرامی سید نورالدین جزایری در کتاب خود فاض 

ا  نلهزینلب )س( در خا روزگاری کله امیرالملومنین)ع( در کوفله بلود،» چنین نق  میکند:آموزشی ایشان 

مود کله نتفسیر می« کهیعص»روزی  د.کرآشکار می معنی آن را و مجلسی داشت که برای زنها قرآن تفسیر

 ار «کهلیعص» انم! شنیدم برای زن هلروشنی چشما ای نور و :آمد و فرمود ناگاه امیرالمومنین)ع( به خانه او

مصلیبت و  ای است بلرایاین رمز و نشانه :امیرالمومنین )ع( فرمود. تفسیر مینمایی؟ زینب )س( گفت: آری

 و رح دادشاندوه را  پس از آن مصیبت وو  آورداندوهی که به شما عترت و فرزندان رسول خدا )ص( روی می

 .آشکار ساخت

ها و سخنان، مبین عللم ی و تطبیق آن بر اوضاع جامعه آن روزگار کوفیان در خطبهاقتباس مکرر از آیات اله

ایشان به تفسیر، تنوی  و تطبیق آیات قرآنی است و تقریباً در تمام تفاسیر، حضرت محمد )ص( و اه  بیلت 

 26اند.کنند به طور عام معنا شدهایشان به طور خاص و عالمانی که به ایشان اقتدا می

 

 
 نتیجه

                                                 
  1391موسسه بوستان کتاب/ /19اهی کوتاه به زندگی زینب کبری )س( ل محالتی رسول / صنگ -24

 الصدیقه زینب شقیقه الحسین )ع( ل جلد اولل کتاب  25 
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 ود و جامعلهای که بتواند در سرنوشت خلرسالت زن دستیابی به مقام واالی کرامت و انسانیت است؛ به گونه

پیشرفت،  ا  و حرکت در مسیر کمال ودخالت کند. برای رسیدن به این مهم و بازگشت زن به جایگاه اصلی

 نماید.الهام گرفتن از الگوها ضروری می

شلان نایشلان ی خاصلهلقلاب ا نام زینلب )س( وا، حضرت زینب )س( است. ترین این الگوهیکی از بافضیلت

لم و فسلاد، ترین شرایط ظای که در سختبانوی آزاده. نمای شخصیت او هستندی فضای  وآیینه تمامدهنده

رت هلای حضلتنثیر چشمگیری بر جامعه گراشت. آموختن دانش همراه با پرهیزگاری، از مهمتلرین ویژگلی

ا که ببخشد یمپویان علم و اندیشه باشد و بینشی به زن تواند الگوی مناسبی برای رهکه می زینب )س( است

 بگیرد. های مناسبساز، تصمیمهای سرنوشتتواند به تربیت صحیح فرزندان پرداخته و در هنگامهآن می

ین در محسلن امل ای از دریاست. آنچنان کله سلیداز علم و فض  این بانوی ارجمند هرچه گفته شود، قطره

ل و برتلری جاللت شنن و مقامش، بلندی مقام و منزلتش، قوه اسلتدال»گوید: الشیعه در توصیف او میاعیان

ک تلوان ادرایهایش در کوفه ما  را در سیره عملی و رفتاری ایشان بویژه از خطبهعقلش و ثبات و پایداری

 «.کرد

 وآملوزد ملی و امام زمان خود، اوج تعالی روح انسلانی رارسالت دینی، علمی و عملی ایشان در نهضت برادر 

ارز بلن و مصلداق دار شریعت برای همگلازیربنایی از علم و معرفت دارد. او در مقام حام  علم پیامبر و امانت

 دنی گردیلد.های الهی شده بود و تقوا و تفقه در دین موجب افاضات خداوند به ایشان از جملله عللم للوعده

ت قلرآن ایشان که در این مقاله مورد بحث واقع شد؛ همچنین پیوند کالمی عمیقی کله بلا آیلاسیره علمی 

 ساز القاب متعالی ایشان قرار گرفت.داشت، همه و همه زمینه

مانه زیسلتن های تاریخ بشریت است با کسب علم و عالگر جهاد علمی یکی از اسوهاین مطلب در واقع روایت

 اید.نمخرد تبیین میگرا و بیهای مادیمت انسانی را حتی برای انسانمسیر رسیدن به کمال و کرا
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