سردبير رسانه عاشورا؛
حضرت زينب کبرا3

محمد جواد محسن زاده٭

چکيده
تاريخ اسالم سرشار از قيام هاي مردمي و آزادي خواهانه است .سرآمد اين حرکت هاي اصالح طلبانه
و حق طلبانه ،قيام امام حسين 7در برابر حکومت يزيد است که به ظاهر به کشته شدن سيدالشهدا7
و يارانش و اسارت خاندان پيامبر 9انجاميد؛ ولي درواقع اين خون بود که بر شمشير پيروز شد و يزيد و
يزيديان در هميشة تاريخ رسوا شدند .مهم ترين عامل در رساندن پيام سرخ عاشورا به نسل هاي بعد ،رفتار
سنجيده عقيلة بني هاشم بود .همو که در عصر روز عاشورا نخستين عزاداري را براي برادرش کرد و حتي
در مرکز حکومت اموي مجالس سوگواري برگزار مي کرد و در اين مجالس به روشنگري در برابر حکومت
يزيد و اثبات حقانيت قيام خونين سيدالشهدا 7مي پرداخت.
در تاريخ اسالم ،منبر و مسجد همواره همچون رسانه اي مردمي در تحوالت سياسي و اجتماعي
نقش آفرين بوده است .زينب کبري 3نيز از اين رسانة سنتي بهره برد و همچون سردبير رسانة عاشورا،
اطالع رساني اهل بيت :از اين قيام سرخ را مديريت کرد و به گسترش آرمان ها و ابعاد گوناگون آن پرداخت.
اين مقاله با اشاره به رويدادهاي پس از عاشورا ،زينب کبري 3را سردبير رسانة عاشورا معرفي
مي کند که پررنگ ترين نقش را در رساندن پيام سرخ عاشورا به نسل هاي بعد داشت.
واژگان کليدي :زينب کبري ،3عاشورا ،رسانه ،سردبير ،پيام.

٭ .دانشجوي دکتري فرهنگ و ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزي ،مدرس
دانشگاه و محققMj.Mohsenzadeh@gmail.com .
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مقدمه
در تاريخ اس�لام بانويي به بزرگي و عظمت «زينب کبرا »3کمتر ميتوان يافت .بانوي
قهرمان تاريخ اسالم که پس از مادرش حضرت فاطمه زهرا 3و جدهاش حضرت خديجه
کبري 3قهرمان تاريخ اس�لام است که در دفاع از آيين ،دين و مذهب ،نام خود را بر تارک
تاريخ ثبت کرد و نشان داد که با معرفت واالي خود در شناخت وظيفه ،عقيده استوار انجام
تکاليف و مواضع هوش��مندانه در اجراي وظيفه ،با پايداري ،صالبت و ش��هامت ،به عنوان
سردبير رسانه عاشورا ،فرهنگ ،مفاهيم و پيام عاشورا را ،به عنوان يک مکتب ،از دهم محرم
سال  61قمري از کربال به طول اعصار تاريخ انتقال داده و ماندگار کند.
قادر طهماسبي به زيبايي هر چه تمام رسالت حضرت زينب کبري 3را در انتقال اهداف
قيام عاشورا به طول تاريخ و گستره جهان براي همه آزاديخواهان و خردمندان صاحب فکر
به تصوير کشيده است:
س��ر ني در نينوا ميماند اگر زينب نبود

کربال در کرب�لا ميماند اگر زينب نبود

چهره سرخ حقيقت بعد از آن توفان رنگ

پشت ابري از ريا ميماند اگر زينب نبود

در عب��ور بس��تر تاريخ ،س��يل انقالب

پشت کوه فتنه جا ميماند اگر زينب نبود

«رس��انه» به معناي وسيله رساندن ،به هر وسيلهاي گفته ميشود که مطلب يا خبري را به
اطالع مردم برساند.
در تعريف «سردبير» آورده اند« :فردي آگاه و خبره که بر تمام امور روزنامه نگاري آگاهي
و اش��راف دارد و با ياري گرفتن از علم مديريت ،بهترين و بيش��ترين بهره را از عوامل خبري
خود ميگيرد« (بديعي و قندي ،1391 ،ص.)10
در عصري که عصر اطالعات ،رس��انه و روايتها نام گرفته اس��ت ،راويان براي بازنمايي
واقعيات ميکوشند ،و هر روايت و خبري بتواند بيشترين تأثيرگذاري را داشته باشد ،ميتواند
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توجه مردم را به س��مت خود جلب کند و در نتيجه ،رفتار آنها را بر اس��اس اهداف خويش
شکل دهد.
در اين مقاله به بررسي جنبههاي خبري و نحوه پوششهاي رسانهاي قيام عاشورا توسط
قافلهس��االر کاروان خورشيد ،عقيله بنيهاش��م ،حضرت زينب کبري ،3سردبير اين رسانه،
ميپردازيم.

رسانه در اسالم
برخي ،رس��انهها را پديدهاي مربوط به دوران مدرن زندگي بشر ميدانند که بر فناوري و
تکنولوژي ارتباطي از جمله ظهور رس��انههاي همگاني نظير چاپ ،الکترونيک و ش��بکههاي
ارتباطي اجتماعي مبتني است.
در دوران قبل از ظهور رسانههاي ارتباطي نوين ،رسانههايي وجود داشت که همان کارکرد
رس��انهها ،از جمله آموزش ،اطالع رس��اني ،خبردهي ،تبليغ ،ارشاد ،س��رگرمي و انتقال پيام،
ترغيب ،تشويق ،اقناع و متقاعدسازي مخاطبان را به عهده داشت.
مسجد و منبر از جمله رسانههاي سنتي است که در طول تاريخ اسالم در تحوالت سياسي
و اجتماعي و بسيج اجتماعي نقشآفرين بوده است .اهميت و اعتبار مسجد براي حکومت ،در
تجسم مييافت و مسجد و مصلاّ هاي اقامه نماز جمعه و جماعات به طور عام ،و منبر به
منبر ّ

طور خاص ،محلي براي ارائه و تبيين اعالنهاي رس��مي و تحليل مهمترين تحوالت سياسي
و اجتماعي روز بود.
اهميت نماز جمعه در اس�لام به قدري اس��ت که مراجع دين��ي ،خواندن نماز ظهر براي

نمازگزاران را اختياري دانسته و دو خطبه و دو رکعت نماز جمعه اقامه شده توسط خطيب و
امام جمعه را جايگزين نماز ظهر و کافي ميدانند.
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قرآن رسانه اسالم
قرآن کريم يکي از مهمترين رسانهها در دين مبين اسالم است.
پيامبر اکرم 9براي ابالغ پيام الهي در روزگاري که سخنوري ،شاعري ،فصاحت و بالغت
مهمترين وسيله هنري و ارتباطي بود ،با استفاده از ظرفيتهاي بياني و شيوههاي هنري ،پيام
الهي و معجزه خود را با استفاده از همه وسايل ارتباطي مهم آن روزگار ،همچون مسجد ،اذان،
خطبه ،نامه ،ارتباطات چهره به چهره ،مناسک عبادي ـ سياسي حج ،نماز جمعه ،و نماز اعياد
اسالمي ،در اختيار انسانها قرار داد.
استفاده از انواع َمثَلها ،داستانها و بيان تاريخ گذشتگان در قرآن کريم ،که هدف اصلي آن،

دعوت انس��انها به سوي خداست ،نشاندهنده بهرهگيري از ابزارهاي مناسب ،و در صورت
لزوم ،تغيير کاربري آنها براي انتقال پيام الهي در قرآن کريم است.
برخ��ي از ويژگيهاي قرآن کريم عبارتاند از :جامعيت قرآن ،اختصار ،كتاب انديش��ه و
عمل بودن ،پيوس��تگي مطالب ،جهاني بودن ،جاذبه داشتن ،فصاحت و بالغت و اظهار عجز
انس��انها در برابر بالغت و فصاحت قرآن ،هنر الفاظ ،تركيب الفاظ ،آهنگ کلمات و آيات،
تازگ��ي ،نفوذ آيات ،تن��وع در مطالب ،عدم تناقض در آيات ،نامح��دود بودن معارف قرآن،
نظام شگفتانگيز حروفة وسعت معاني ،رعايت تناسب ،نمادهاي قرآن ،سهل و ممتنع بودن،
برخورد غير مستقيم ،پيراستگي از عيبها ،جهاني بودن زبان قرآن و زيبايي ظاهر و عمق معنا.

رسانه شيعه
س��رآمد همه قيامها ،حرک��ت ها ،افکار ،برپايي قيامهاي انقالبي ،حکومتي و تش��کيالت
سياس��ي همچون قيام مختار ،ابومس��لم خراس��اني ،علويان در مازن��دران ،صفويه و انقالب
شکوهمند اسالمي ايران همچنين زيارات مأثوره ،به عاشورا و کربال ختم ميشود.
دستههاي عزاداري ،آيينها و مجالس سوگواري مذهبي« ،رسانه شيعه» براي معرفي و علل
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قيام عاشورايند .هيئتها ،رسانه مستمر شيعه از ابتدا تاکنون بودهاند.
قديميترين انجمن ش��ناخته ش��ده در دنيا ،هيئ��ت مذهبياند که خود ،رس��انه چهره به
چهره ش��يعياناند و نخستين بار حضرت زينب 3آن را راهاندازي کرد .غرب نيز به تقليد از
مسلمانان ،انجمنهايي را به راه انداخته است .در کشور ژاپن کلوپ گريه تأسيس کردهاند و
اعتقاد دارند که گريه امري طبيعي اس��ت که باعث کاهش فش��ار خون و ثابت شدن تحريک
دس��تگاه ايمني ميش��ود و انسان را از فشارهاي روحي و رواني نجات ميدهد و به آرامش و
احساسي ميسازند و او را شاد ميشود (اقتباس از :محسن زاده ،1385 ،ص.)8
قدمت گريه بر حضرت اباعبداهلل الحس��ين 7به حضرت آدم 7ابوالبش��ر ميرسد .در
عموميت اين امر بايد گفت که همه مخلوقات خداوند ،اعم از انبيا ،مالئکه ،افالک ،انس ،جن،
جمادات ،عناصر ،معادن ،نباتات ،حيوانات ،آفتاب ،ماه و . ...از اين عالم ،بلکه از ساير عوالم،
حتي قبل از به دنيا آمدن آن امام همام ،اش��ک ريختند؛ چنان که در اعمال س��وم شعبان ،روز
ميالد امام حسين 7از امام حسن عسکري 7چنين روايت شده است:

الس َّام ُء َو َم ْن فيها َواالْ ْر ُض َو َم ْن َع َليها َو مَّلا ي َط ْا ال َبتَيها َق ِ
ب ِة (مجلسي1386 ،ق،
َبکَت ُه َّ
تيل ا ْل َع رْ َ

ج ، 8ص.)347

آس�مان و زمين و آنچه در آنجاست بر آن جناب اشک ريختند و حال آنکه هنوز به
دنيا قدم ننهاده بود؛ چراکه وي کشته شده اشک هاست».

به روايت سيد بن طاووس در لهوف ،نخستين مجالس عزا پس از واقعه عاشورا ،عصر همان
روز و پس از پايان يافتن نبرد ،از سوي زنان شهدا و اهل بيت ،بر سر اجساد شهدا برگزار کردند.
زنان اهل بيت عزاداري بعدي را فرداي عاش��ورا و پس از آنکه لش��کريان عمر سعد خيمهها را

ِ
هن»؛ «هنگامي که
بن
وجوه ّ
َ
ض َ
«فلم نظر النِّسوه ايل ال َقتيل ،ص َ
حن و رَ َ
به آتش کشيدند ،برگزار کردند :اّ

چش��م بانوان بر اجساد شهيدان افتاد ،فرياد کش��يدند و بر صورت هايشان سيلي زدند» .زينب

کبري 3هم بر س��ر اجس��اد مطهر ش��هيدان حاضر ش��د و به نوحه و مرثيه خواني پرداخت؛
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نوحهخوانياي که دوست و دشمن را به گريه در آورد (حسام مظاهري ،1389 ،ص.)17
در رواي��ات نوراني معصومين ،:به گريه براي آن حضرت تش��ويق ش��ده و ثوابهاي
فراواني براي آن ذکر شده است.
عزاداري در دوران زندگي امامان ش��يعه وجود داش��ته و در رواي��ات و احاديث فراواني
شيعيان به عزاداري و گريستن بر مصائب اهل بيت :و سرودن شعر در منقبت آنان تشويق
ش��ده و ثوابها و نتايج دنيوي و اخروي فراواني براي گريستن و عزاداري بر امام حسين7

ذکر شده است.
از مرثيهسرايان شاخص معاصر امامان شيعه ميتوان به حسان ،فرزدق ،کميت اسدي ،سيد
حميري ،جعفر بن عفان طائي ،دعبل خزائي و ابن سکيت اشاره کرد.
مراسم عزاداري اهل بيت در ايران در دوران مختلف به ويژه از قرون سوم ،چهارم و پنجم،
همزمان با تشکيل دولتهاي شيعي آل بويه در عراق ،و حمدانيون در سوريه ،و فاطميون در
مصر ،با گسترش مذهب شيعه ،توسعه يافت.

عاشورا مکتب ،پيام و رسانه است
پس از رحلت پيامبر گرامي اس�لام 9و انحراف س��قيفه ،جامعه اس�لامي تقسيم شد و
عثمانيان در بصره و شام ،علويان در کوفه و خوارج در مدينه ،حکومت و جامعه نوپاي اسالمي
را از مسير خود منحرف ساختند.
سير تاريخي قيام عاشورا را ميتوان به دو بخش قبل از عاشورا و پس از آن تقسيم کرد:
الف) از آغاز قيام کربال تا شهادت همه مردان کربال در روز عاشورا؛
ب) بعد از عاشورا؛ انتقال شهر به شهر پيام از کربال تا شام ،و از شام تا مدينه.
عاشورا مکتب انسانسازي است و پيام آن مقابله اسالم با کفر ،نفي نژادپرستي و قومپرستي،
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و مقاومت در برابر دشمن است.
يکي از مهمترين مستنداتي که ميتوان در بررسي اهداف قيام امام حسين 7به آن مراجعه
کرد ،وصيتنامه آن حضرت اس��ت .در روايت آمده که امام حسين 7هنگامي که ميخواستند
از مدينه منوره به س��وي مکه حرکت کنند ،وصيتنامهاي نوشته و آن را به مهر خود ممهور،
و س��پس آن را به برادر خود محمد بن حنفيه تسليم کرد .بخشي از وصيتنامه مذکور چنين
است:

ال َسْي�نْ ُ ْب ُن َع يِ ِّل ْب ِن َأ يِب َطالِ ٍ
الرحمْ َ ِ
الر ِحي�مَِ .ه َذا َما َأ ْو يَص بِ ِه حُْ
�ب يَإل َأ ِخ ِيه حُم ََّم ٍد
بِ ْس� ِم ا ِ
�ن َّ
للهَ َّ
َ رِ
وف بِاب ِن حَْ ِ
ا مَْلعر ِ
َ
ت لِ َط َل ِ
ب
شا َو الَ َبطِ ًرا َو الَ ُم ْف ِسدً ا َوالَ َظ ًال مِا َوإن اََّم َخ َر ْج ُ
ْ
ُْ
النَف َّيه إنيِّ مَل ْ أ ْخ ُر ْج أ ً
اإلصالَحِ يِف ُأمه جدِّ ي حُمَم ٍد ص يَّل اللهَُ ع َلي ِه وآله؛ ُأ ِريدُ َأ ْن ءامر بِا مَْلعر ِ
وف َو َأ هْنَي َع ِن ا مُْلنْك َِر،
َ ْ َ
َّ َ
َّ َ
ْ
َ َُ ُْ
ب عليه السالمَ .فم ْن َقبِ َلنِي بِ َق ُب ِ
َو َأ ِس َري بِ ِس َريه َجدِّ ي َو ِس َريه َأ يِب َع يِ ِّل ْب ِن َأ يِب َطالِ ٍ
ول حَْ
ال ِّق َفاللهَُ
َ
ِ
يِ
َ
ي ا ْل َق ْو ِم بِ حَْ
َأ ْو يَل بِ حَْ
ال ِّق (قمي،1389 :
ال ِّ
ض اللهَُ َب ْيني َو َب نْ َ
�قَ ،و َم ْ
ب َحتَّي َي ْق َ
�ن َر َّد َع يَ َّل َه َذا أ ْص رِ ُ
ص )45

 ...اي�ن وصيت حس�ين ب�ن علي بن ابي طالب اس�ت به برادرش محمد ب�ن حنفيه...:
م�ن خروج (قي�ام) نکردم از براي هوس راني و نه از براي اس�تکبار و خودخواهي و
سرکشي ،و نه از براي فساد و خرابي و نه از براي ظلم و ستم و بيدادگري .بلکه خروج
(قيام) من براي اصالح امت جدم محمد 9است .من ميخواهم امر به معروف و نهي
از منکر کنم و به س�يره و س�نت جدم و آيين و روش پدرم علي بن ابي طالب رفتار
کنم .پس هر که مرا بپذيرد و قبول کند ،پس خداوند سزاوارتر است به حق ،و هر که
مرا در اين امر رد کند ،پس من صبر و شکيبايي پيشه ميگيرم تا آنکه خداوند ميان
من و ميان اين جماعت حکم به حق فرمايد. ...

چنانک��ه ميبينيم حضرت در اين وصيتنامه هدف خ��ود را از قيام عليه بنياميه؛ امر به
معروف و نهي از منکر و پيروي از سيره پيامبر و علي 7عنوان ميدارد ،ضمن اينکه اصالح
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امور امت اسالمي نيز نخستين مبحثي است که حضرت در اين وصيتنامه مطرح کرده است.
رسانهها به عنوان هدايتگران افکار عمومي ،بهترين ابزار براي ترويج معروفات و ريشهکن
کردن منکرات هستند .حضرت زينب کبري 3نخستين سردبير رسانه عاشورا بود که اهداف
قيام کربال ،فرهنگ اسالمي و انقالبي عاشورا و آرمانهاي شهدا را بسط و اشاعه داد.

پيامرسان عاشورا
عقيله بنيهاشم حضرت زينب کبري 3پيامرسان حرکت عاشورا در طول تاريخ ،سردبير

رسانه و مبلّغ مکتب نهضت حسيني است که با سخنرانيهاي نغز و ارائه خطبههاي پرمحتوا
باعث انتقال و ماندگاري مفاهيم عاشورا شد.

عاشورا از منابع اصيل فرهنگ ماست و فرهنگ ما با عاشورا گره خورده و بقا ،ماندگاري و
ترويج پيام عاشورا مرهون تالش عالمان و هنرمندان است .اين حادثه در يک روز اتفاق افتاده
است ،اما اوج شکوه ،عشق ،فداکاري و گذشت را در اين اتفاق شاهد هستيم.
دو قش ِر هنرمندان و عالمان ،نقش تاريخي خود را به عنوان منبع فرهنگسازي ايفا کردند
و عالمان با موشکافي و دقت عالمانه و تفحصهاي تاريخي ،زوايا و جايگاه عاشورا را مدون
کرده و در فضاي علم و دانش عرضه کردند.
کار هنرمندان براي بقا و ماندگاري و انتقال پيام عاش��ورا بسيار تأثيرگذار بود؛ زيرا آنان با
درک و احساس ،يک واقعه و زمانه را با اثر هنري خود ماندگار ميکنند.
هنرمند با س��اختن معنا و مفهوم ،هنر خود را در قالب اثري ماندگار عرضه ميکند .نقش
هنرمندان در قالب ادبيات ،ش��عر ،نگارگري ،تصوير و ديگر هنرها ،تودهاي کردن ،گسترش و
انتقال دادن پيامهاي عاشورايي و معاني بلند نهفته در آن است.
فرهنگ داراي چهار سطح باورها و اعتقادات ،ارزشها و وجه زيباييشناختي ،رفتارها ،و
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نمادهاس��ت و هنرمندان عاشورايي که با هنر خود به عاشورا پرداختهاند ،در حقيقت به سطح
و اليه دوم فرهنگ پرداختهاند.
هنرمنداني که سعي کردند زيباييهاي واقعه عاشورا را ببينند و رفتار تک تک شخصيتهاي
عاش��ورا را زيبايي ببخش��ند و احساس��ات تعاليجويانه را ببينند و آنها را منتقل کنند ،اعالم
ميکنند که ما عاشورايي هستيم.
نخس��تين زيباشناس و هنرمند عاش��ورايي ،زينب کبري 3بود که در مواجهه با حماسه
عاش��وراي حسيني در صحنه کربال ـ که به ظاهر جز کش��ته شدن ،اسارت و بدبختي چيزي
نداش��ت ـ در جواب ابن زياد ،حاکم کوفه ،که سرمس��ت قدرت و پيروزي پوشالي و ظاهري
خود بود و به طعنه به وي گفت« :کار خدا را با برادرت چگونه ديدي؟» ،يکي از ماندگارترين

يت الاّ جمَ يالً»؛ «چيزي جز زيبايي نديدم» و خط
جمالت را با فرياد حيدرگونه فرمودند« :ما َر َأ ُ
بطالني بر القائات ش��يطاني ابن زياد کش��يد و خواب دشمنان را پريشان کرد و اينجاست که

مفهوم پيروزي خون بر شمشير را ميتوان درک کرد ( .طبرسي1383 :ش ،ص)405

مديريت پوشش خبري
پوشش خبري مجموعهاي از فعاليتهايي است که روي خبر صورت ميگيرد تا ارزش و
جايگاه آن از وضعيت واقعي آن باالتر يا پايينتر مطرح ،و ارزش آن خبر در مجاورت مطالب
ديگر کمتر يا بيشتر يا صفر شود (نصر اللهي ،1392 ،ص.)13
در حقيقت پوش��ش خبري ،پيچيدهترين و جنجاليترين کار رسانههاست؛ چراکه موجب
نحوه نگرش و برداش��ت مردم از رويدادهاي جهاني و تاريخي و حساس��يت و موضعگيري
آنها ميشود.
براي پوشش اخبار و تبليغات در رسانهها ،تاکتيک ،عناصر ،شيوه ،استراتژي و روشهاي
متعددي وجود دارد .از جمله اين تاکتيکها که براي تأثيرگذاري بر مخاطب و اقناع او به کار
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ميرود ،ميتوان به اين تکنيکهاي لفظي و معنوي اش��اره کرد :واقع نمايي؛ رعايت انصاف؛
اختصاصي س��ازي؛ گزينش گري؛ تقدم و تأخر؛ برگش��ت به گذشته؛ ايجاد حساسيت؛ نقل
قول؛ ذکر يا عدم ذکر منبع؛ واکنش؛ القاء بي طرفي؛ مديريت واژه ها ،جمالت و موضوعات؛
بمباران خبري؛ برجسته سازي؛ شايعه؛ سانسور؛ تحريف يا جلوگيري از تحريف؛ سکوت و
انکار؛ بزرگنمايي يا کوچکنمايي؛ اس��تفاده از شعرَ ،مثَل ،ذکر مصيبت ،مرثيه ،هجو ،تصوير

يا گرافيک خبري؛ مديريت انتش��ار جرايم مجرمان و متهمان؛ مديريت تکرار و ارائه جامع،
کارب��ردي و مصداق��ي اخبار و وقايع در زمان مش��خص؛ ارائه رويکرد ک ّم��ي و کيفي؛ ارائه

رويکرد رويدادمدار و فرايندمدار؛ مديريت ؛ تمرکز بر اطالعرس��اني ِ
صرف يا تحليل و نگاه
انتقادي؛ ميزان پرداخت به علل و مديريت بازتابها.

تحليل تکنيکهاي رسانهاي عقيله بنيهاشم
اطالعات ،س�لاحي راهبردي و سياسي است و جنگ روايتها بايد حاوي درک مناسب و
صحيح از دشمن و بر ادراک پيرامون تأثيرگذار باشد .درک و انتقال مفاهيم و برداشت رويدادهاي
رخداده و تفس��ير مناسب موجب پوشش گسترده و پذيرش مخاطبان خاص و عام ميشود .در
ذيل به صورت گذرا به وقايع تاريخي و نحوه برخورد حضرت زينب کبري 3ميپردازيم.
بانوي قهرمان کربال در شب عاشورا

ش��ب عاش��ورا از س��ختترين ش��بهايي بود که بر حضرت زينب 3گذشت؛ چون
ميدانس��ت در روز عاش��ورا براي برادرش .امام حس��ين ،7و ياران آن حضرت چه اتفاقي
خواهد افتاد و در پي شهادت آن حضرت براي او و ديگر بانوان قافله چه پيش خواهد آمد.
شب عاشورا امام سجاد 7بيمار بود و حضرت زينب کبري 3از ايشان پرستاري ميکرد.
آن شب امام حسين 7به بانوي قهرمان کربال فرمود« :پس از شهادت من از خدا پروا کن و آن
گونه که او خواسته است با صبر بر مصيبت خود را تسکين ده»( .يوسفي غروي)200 ،1375 :
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حضرت زينب 3و کاروان عازم کوفه

پس از وقايع روز دهم محرم ،عمر سعد تا روز يازدهم محرم در صحراي کربال باقي ماند؛
س��پس لشکر را به سوي کوفه حرکت داد .او دستور داد کاروان دختران ،خواهران و کودکان
امام حسين 7و امام سجاد 7را با لشکر همراه سازند.
هنگامي که حضرت زينب 3پيکر بي جان برادرش امام حس��ين 7را مش��اهده کرد که
دفن نشده است ،فرياد زد:

السني بالعراء ،مرم ٌل بِالدِّ م ِ
ِ
ِ
يا حُم ََّمدَ ا ْه! يا حُم ََّمدَ ا ْه! َص يَّل َع َل َ
اءُ ،م َق َّط ُع
الس اَمء َه َذا حُْ َ ُ
َ
ُ َ َّ
يک َملاَ ئ َک ُة َّ
ُک س�بايا و ُذريت َُک م ْق َت َل ًة تَس ِ
ِ
�في َع َل ِ
الص َبا (س�يد ابن
يح َّ
يه ْم ِر ُ
ْ
َ
أْالَ ْع َضاء ،يا حُم ََّمدَ ا ْه ،و َبنَات َ َ َ َ ِّ
طاووس1381 :ش ،ص)48

اي محمد ،اي محمد! درود فرشتگان آسمان بر تو باد! اين حسين توست که بر صحرا
افتاده اس�ت ،در حالي که به خون خود آغشته و اعضاي بدنش قطعه قطعه شده است.
اي محمد ،دخترانت به اس�ارت گرفته ش�دهاند و ذريهات کش�ته شدهاند و باد صبا بر
بدنهاي برهنه و نازنين آنان ميوزد.

در اي��ن صحنه حضرت زينب 3با واقعنمايي ،اختصاصيس��ازي ،ايجاد حساس��يت و
واکنش به وقايع اتفاق افتاده ،دوست و دشمن را متوجه مصائب اهل بيت :و ظلمهايي کرد
که بر ايشان رفته بود.
خطبه حضرت زينب 3در کوفه

حذلم بن بش��ير نقل کرده است :در محرم سال  61قمري به کوفه رفتم .هنگام ورود علي
بن الحس��ين 7و اهل بيت و فرزندان امام حس��ين 7از کربال به آن ش��هر بود .در حالي که
لشکريان ،آنان را احاطه کرده بودند ،مردم براي تماشاي آنان از منازل خود خارج شدند .ايشان
را روي شتران بدون جهاز سوار کرده بودند و زنان اهل کوفه گريه و ناله ميکردند.
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زينب 3خطبهاي ايراد فرمود؛ گويا که از زبان علي 7سخن ميگويد:
 ...اي اهل کوفه ،اي مردم مکارِ خيانت کار ،آيا بر ما ميگرييد و ناله سر ميدهيد؟
هرگز ديدههاتان از اش�ک تهي مباد .هرگز نالههاتان از س�ينه بريده نگرددَ .مثَل شما

َمثَل آن زني اس�ت که رش�ته خود را محکم ميتابيد و باز ميگش�ود؛ چراکه شما نيز

رشته ايمان را بستيد و سپس گسستيد و به کفر برگشتيد .شما چه داريد جز الف و
غرور و دش�مني و دروغ؟ در ديدارها خوشزماميد ،اما در مقابل دشمنان ناتوان .عهد
خود را شکس�تيد و پيمان را وانهاديد .براي آخرت خود ،چه بد توش�هاي اندوخته و
از پيش فرس�تادهايد تا خداي را به خش�م آوريد و عذاب جاودانه او را به نام خود رقم
زنيد . ...واي بر شما .آيا ميدانيد که چه جگري از رسول خدا 9شکافتيد؟ چه خوني
از او ريختيد و چه پرده حرمتي را دريديد؟ ...پس بدين مهلت که يافتيد خوش�دل و
مغرور نباش�يد؛ چه ،خداوند به مکافات عمل عجله نکن�د و بيم ندارد که هنگام انتقام
بگذرد و طوالني شود و او در کمينگاه ما و شماست».

من ديدم مردم حيران شدهاند و دستهاي خود را با دندان ميگزند .پيرمردي را ديدم که
اش��ک ،محاس��نش را تر کرده بود .وي ميگفت« :پيرانشان بهترين پيراناند و نسلشان بهترين
نسلها و هيچگاه خوار و هالک نميشوند».
هنگامي که ميخواستند حرم و اهل بيت امام 7را وارد داراالمارة عبيداهلل بن زياد کنند،
حضرت زينب 3لباسهاي کهنه و بيارزش خود را پوش��يد تا ناشناس بماند و به کنيزان و
خدمتکارانش دستور داد که دورتادور او بنشينند تا به صورت گمنام ،ميان ايشان بنشيند .ولي
امير اموي که ميخواست او را رسوا و نامش را فاش کند ،سه بار پرسيد اين ناشناس کيست؟
يکي از کنيزان حضرت زينب 3از جا برخاس��ت و گفت« :اين ،زينب ،دختر فاطمه3

است».
وقتي ابن زياد او را ش��ناخت گفت« :احلمدهلل الذي فضحکم و قتلکم و أکذب أحدوثتکم»؛
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«س��پاس خدايي را که شما را کشت و رسوا کرد و نش��ان داد که حرفهايتان دروغي بيش
نبوده است».
حضرت زينب 3پاسخ داد:
احلم�دهلل الذي أکرمن�ا بنبيه حممد 9وطهرنا من الرجس تطهريا ،وانّام يفتضح الفاس�ق

ويکذب الفاجر وهو غرينا واحلمدهلل.

س�پاس خداي�ي را که م�ا را به پيامبرش محم�د 9کرام�ت داد و از پليديها پاک
گردانيد .همانا فاسق ،رسوا شد و فاجر ،دروغ ميگويد و آن ،ما نيستيم.
اب��ن زياد گفت« :کار خدا را با برادر و اهل بيت خود چگونه ديدي؟» حضرت زينب3

پاسخ داد:
آنان گروهي بودند که خداوند ش�هادت را برايش�ان مقدر فرموده بود .پس به س�وي
آرامگاهشان شتافتند .به زودي خداوند ميان تو و آنان جمع خواهد کرد و آنان با تو
مخامصمه و احتجاج خواهند نمود.

ابن زياد عصباني ش��د و گفت« :خداوند دل مرا از جانب خاندان طغيانگر و س��رکش تو
شفا داد و آسود».
زينب 3پاسخ فرمود« :به جانم سوگند ،بزرگ خاندانم را کشتي؛ شاخههايم را بريدي و
ريشهام را برکندي .اگر اين شفاي توست ،پس شفا يافتي» (همان ،ص.)56
حضرت زينب 3در اين مجلس با نام خدا و متصل به وحي الهي ،بر پايه حق ،به صورت
روشنگرانه ،با هشدار و موعظه ،صريح و قاطع ،مناسب با مقتضاي حال ،با واقعنمايي و جدايي
حق از باطل ،حسابشده و سنجيده ،بدون اداي احترام به ابن زياد ،با برجستهسازي کماالت،
برگشت به گذشته و ذکر مناقب اهل بيت پيامبر ،9باعث عصبانيت ابن زياد و شکستن اقتدار
او و جلوگيري از سوء استفاده وي از واقعه عاشورا شد.
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حضرت زينب 3در شام و مجلس يزيد

يزيد بزرگان شام را دعوت کرد و با حضور
هنگامي که خاندان نبوت به ش��ام رس��يدندْ ،
آنان ،جلس��هاي عمومي ترتيب داد .سپس دستور داد کاروان را وارد قصر کنند .اسيران کربال
وارد قصر شدند و آنان را ـ در حالي که مردم به آنان مينگريستند ـ به شکلي ناپسند ،مقابل
يزيد نشاندند.
مردي از برزگان ش��ام که گمان ميکرد آنان کنيز و خدامتکار هس��تند و بنابراين ميتواند
از يزيد درخواست کند که هر کدام را دوست دارد به او ببخشد ،برخاست و خطاب به يزيد
گف��ت« :اي امير مؤمنان( ،اش��اره کرد به دختر کوچکي به نام فاطمه ک��ه در بين دختران امام
حسين 7بود و گفت) اين کنيز را به من ببخش».
از اين بانوي کوچک (فاطمه) نقل شده است :گمان کردم که اين کار ممکن است .بنابراين
ترسيدم و بر خود لرزيدم و لباس عمهام ،زينب ،3را گرفتم .ولي او ميدانست که آنان حق
اين کار را ندارند و به مرد شامي گفت« :به خدا قسم دروغ گفتي؛ نه تو و نه يزيد هيچ کدام
چنين حقي نداريد» .يزيد در اين هنگام از س��خن حضرت زينب 3خش��مگين شد و گفت:
«به خدا قسم تو دروغ گفتي من چنين حقي دارم و چنانچه بخواهم اين کار را انجام ميدهم».
زينب 3فرمود« :به خدا قسم که اين گونه نيست! خداوند چنين حقي بر تو قرار نداده است؛
مگر آنکه از دين ما خارج شوي و آيين ديگري به جز آن اختيار کني».
يزيد به شدت خشمگين شد و گفت« :آيا تو با من اين گونه سخن ميگويي؟ پدر و برادر
تو بودند که از دين خارج شدند» .زينب 3پاسخ داد« :تو و پدر تو و جد تو ،همگي با دين
خدا و دين پدرم و برادرم و جدم هدايت يافتهايد» .يزيد گفت« :اي دشمن خدا ،دروغ گفتي».
حضرت زينب 3فرمود« :تو امير هستي و بر ما چيره شدهاي و ظالمانه ناسزا ميگويي و به
خاطر قدرتت زور ميگويي» .در اين هنگام ،يزيد ساکت شد (همان ،ص.)60
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خوارزمي به س��ند خود از مردي از بنيتميم کوفي روايت کرده اس��ت که سر مطهر امام
حس��ين 7مقابل يزيد ،داخل تش��تي گذارده شده بود .يزيد چوبي به دست داشت و با آن به
دندانهاي س��ر مطهر ميزد و ميگفت« :کاش بزرگان بنياميه ،که در جنگ بدر کشته شدند،
حاضر بودند و ميديدند که من چگونه انتقام ايشان را از فرزندان قاتالنشان گرفتم .»...در اين
غرايي ايراد فرمود:
هنگام زينب 3برخاست و خطبه ّ

 ...اندکي آهس�تهتر .آي�ا کالم خداي تعالي را فراموش ک�ردهاي که فرمود« :گمان
نکنيد آنان که به راه کفر رفتند مهلتي که به آنان دهيم ،به حال آنان بهتر خواهد بود؛
بلکه براي امتحان مهلت ميدهيم تا بر سرکش�ي بيفزايند و آنان را عذابي اس�ت خوار

و ذليل کننده».
اي پسر آزاد شدة جد بزرگ ما! آيا از عدل است که تو زنان و کنيزان خود را در پرده
بنشاني و اهل حرم رسول خدا 9را اسير کرده ،از شهري به شهر ديگر ببري؟ چگونه
ميتوان به دلسوزي کسي اميد بست که مادرش ،جگر پاکان را جويده و گوشتش از
خون شهيدان روييده! و چگونه در کينه و دشمني خود با اهل بيت کوتاهي کند ،آن
کسي که هميشه به ما از روي بغض و نفرت مينگرد و خاطرههاي دور زندگياش،
او را ب�ه انتق�ام و کينه وا ميدارد؟! ديري نگذرد که تو هم به گذش�تگان خود ملحق
شوي و آرزو کني که اي کاش دستت خشک شده بود و زبانت الل ،و آن سخنان را
بر زبان نميآوردي و آن کار زشت را انجام نميدادي.
بارالها ،حق ما را بستان و انتقام ما را از اينان بگير و بر اين ستمکاران ،که خون ما را
ريختهاند ،خشم و عذاب خود را فرو فرست( » ....همان ،ص.)67

غرا ايراد کرد که با داشتن
حضرت زينب 3در مجلس يزيد با عدم احترام به او ،خطبهاي ّ

خصوصياتي همچون فصاحت و بالغت ،پرخاش��گري ،پاسخ کوبنده و شجاعانه ،ذکر مناقب
حضرت رس��ول اکرم ،9امام علي 7و امام حس��ين 7و برگشت به گذشته که به مسلمان

107

شماره ،29زمستان1395

شدن پدر و جد يزيد به دست اهل بيت اشاره فرمود ،باعث سکوت يزيد ،رسوايي بنياميه و
بيداري وجدان خفته مردم و جامعه خفقانزده ش��ام شد که در ظلمت جهالت ،از اسالم دور
نگاه داشته شده بودند ،و بر آنان تأثير شگرفي گذاشت؛ به طوري که صداي گريه از زن و مرد
و پير و جوان و خردسال بلند شد.
اين خطبه شناعت عمل يزيد را آشکار ساخت و او را نه تنها در بزمي که آراسته بود ،بلکه
در برابر نمايندگان ديگر کشورها ،مردم شام ،زنان حرمسراي خويش و تاريخ بشريت شرمسار
کرد .بدان سان که ناچار شد مسئوليت اين فاجعه خونبار را بر دوش ابن زياد بيندازد و او را
نفرين کند و براي نخستين بار در تاريخ ،سقاخانهاي براي سيراب کردن تشنگان درست کرد
و روي آن نوشت« :لعنت بر ابن زياد» .شگفتا که گروهي کوردل اين ادعاي يزيد را پذيرفتند!
اما همان گونه که قاضي نعمان مغربي به نقل از غزالي گفته اس��ت« :تاريخ ،حوادث پيش از
عاش��ورا و روز عاش��ورا را چنان دقيق ذکر ميکند که جاي بهانه براي کس��ي باقي نميماند»
(همان ،ص67؛ ر.ک :شرح االخبار ،ج ،3ص.)252
بر اثر خطبه حضرت زينب 3به بانوان حرم حس��يني اجازه نوحه و عزاداري داده شد و
مجالس حسيني در مقر خالفت قاتل امام حسين 7آغاز گرديد و خطبههاي آتشين اهل حرم،
از جمله ام کلثوم ،فاطمه و امام سجاد 7بيش از پيش ،پرده از سياهکاريهاي يزيد و يزيديان
برداش��ت ،تا آنجا که حتي زنان خاندان ابوسفيان نيز بر کشتههاي نهضت حسيني گريستند و
يزيد مصلحت را در آن ديد که خاندان اهل بيت را با احترام به مدينه رهسپار کند تا بيش از
آن شاهد شعلهور شدن آتش زير خاکستر جامعه نگردد (همان ،ص.)69
استاد شهيد مرتضي مطهري ،اثر اين خطابه حضرت زينب 3و خطبههاي ديگر آن بانوي
مکرمه را چه زيبا و فيلسوفانه بيان کرده است:
هر جرياني باالخره به يک فلس�فهاي براي پش�تيباني و حماي�ت احتياج دارد .جنگ
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تبليغاتي آنجاس�ت که فلس�فهها با ه�م ميجنگند .اهل بيت پيامب�ر 9يکي از آثار
وجوديشان اين بود که نگذاشتند فلسفه اقناعي دشمن پا بگيرد .کار ديگرشان اين بود
که از نزديک ،به وس�يله خود دشمن ،توانستند با مردم تماس بگيرند؛ در صورتي که
قب ً
ال آحاد و افراد جرئت تماس نداشتند .زينب از تريبون دشمن استفاده کرد .استفاده
از تريبون دش�من در حقيقت جنگ را تا خانه دش�من کشيدن است» (شهيد مطهري:
1394ش ،ص.)355
حضرت زينب 3پس از واقعه عاشورا

پس از بازگش��ت کاروان اسراي کربال به ش��هر مدينه ،عبداهلل بن جعفر ،همسر حضرت
زينب ،3از شهادت دو فرزندش «محمد» و «عون» در رکاب امام حسين 7آگاه شد و براي
آنان مجلس سوگواري برپا کرد و گفت:
خداوند را بر [فيض] ش�هادت امام حس�ين 7ش�کر ميگويم .اگر خود نتوانستم در
رکاب آن حضرت باشم ،دو فرزندم در خدمتش بودند .آنچه مرا در شهادت فرزندانم
آرام ميکند ،اين است که در رکاب برادرم و پسرعمويم شهيد شدهاند و او را ياري
کردهاند و در مصيبتها همراه و همدرد او بودهاند (يوسفي غروي1375 :ش ،ص)49

عبيدل��ي اعرجي در کتاب انس��اب آل أبي طالب از طري��ق مصعب بن عبداهلل نقل کرده
اس��ت :عبداهلل بن زبير در مکه قيام کرد و مردم را به خونخواهي امام حس��ين 7فرا خواند
و يزيد را بر کنار ش��ده از خالفت اعالم کرد .اين خبر به ش��هر مدينه رسيد و حضرت زينب
خطبهاي ايراد فرمود و در آن مردم را به قيام براي خونخواهي دعوت کرد.
حاکم مدينه مطلع شد و نامهاي به يزيد نوشت و مطلب را به اطالع او رساند .در نامه وي به
يزيد چنين آمده است« :همانا که وجود او (زينب) در ميان مردم مدينه اذهان را ميآشوبد .او زني
سخنور و عاقل و خردمند است و عزم کرده تا با هوادارانش انتقام خون حسين 7را بگيرد».
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يزيد به او دس��تو داد که ميان حضرت زينب 3و مردم مدينه جدايي اندازد .او نيز به آن
حضرت اعالم کرد که از مدينه خارج شود و در هر جاي ديگري که مايل است ،زندگي کند.
حضرت زينب 3به ناچار مدينه را در روزهاي پاياني ذي حجه سال  61قمري ـ در حالي که
هنوز سالگرد برادرش نرسيده بود ـ به همراه دو دخترش فاطمه و سکينه ترک کرد و بر طبق
اختالف نظر مورخان ،به س��وي شام يا مصر روانه شد و پس از يک سال در شامگاه پانزدهم
رجب سال  62قمري به جوار حق شتافت (همان ،ص.)72
فضائل حضرت زينب3

حضرت زينب ،زينت پدر اس��ت و داراي فضائ��ل و کماالتي همچون علم الهي ،عبادت
و بندگي ،عفت و پاکدامني ،واليتمداري ،صبر ،ايثار و قدرت روحيهبخش��ي ،ش��جاعت و
شهامت ،فصاحت و بالغت ميباشد.
امام حسين 7که خود معصوم و واسطه فيض الهي است ،هنگام وداع در روز عاشورا به

خواهر عابدهاش ميفرمايد« :يا ُاختاه! ال تنسيني يف ناف َل ِه ال َّل ِ
يل»؛ «خواهر جان ،مرا در نماز شب

فراموش مکن» (محالتي .)61 ،1369 :اين نشان از آن دارد که اين خواهر ،به قله رفيع بندگي
و پرستش راه يافته و به حکمت و هدف آفرينش دست يازيده است.
هيچگاه در خشم ،خود را با تندخويي خوار نکرد و هنگام غضب ،کاري نکرد که از قدر
و ارجش کاس��ته ش��ود و هيچ اتفاقي ،صبر و بردباري او را کم نکرد .در تيزبيني ،تيزفهمي،
پاکي نفس ،لطافت حس ،قدرت باطني و ثبات انديش��ه ،نش��انه اي از نشانههاي الهي بود .در
عاليترين درجات شجاعت و عزت نفس و اقتدار بود.
تمام��ي موضعگيريهاي عقلي��ه خاندان وحي و نبوت ،صبر و گذش��ت او را به نمايش
ميگذارد .او در فرهنگ آزادگي (اسارت) جايگاهي ارزشمند دارد که موجب افتخار اوست.
اسارت زينب او را به قلههاي شرف و افتخار رساند و منزلتي بس واال نزد خداوند بدو بخشيد.
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بانوان حرم پيامبر را ،که مردانشان به شهادت رسيده بودند ،رهبري کرد و از يتيمان آل محمد،
که پدرانشان شهيد شده بودند ،پاسداري نمود.
در راه حماي��ت از يادگار برادرش ،امام زين العابدي��ن ،7جان خود را به خطر افکند و
هنگامي که ابن زياد قصد کرد امام را به ش��هادت برس��اند ،از دس��ت درازي ابن زياد به امام
جلوگيري کرد و بدين وس��يله سلسله امامت حفظ شد .وي در برابر سختيها چونان کوهي
استوار مقاومت کرد.
درود و س�لام خداون��د بر او و بر پدر و م��ادر و برادر و جد او و تمامي ائمه هدي :و
سروران امت رسول خدا9؛ آنان که خود را در راه تربيت و امامت امت به سختي افکندند.
س��يد مهدي ش��جاعي فرازي از تاريخ زندگاني حضرت زينب 3را چنين ترس��يم کرده
است:
زينب ،فاطمه کربالس�ت و تجلي فاطمه 3در زينب ،عاشوراس�ت .در کربال زينب،
رس�ول فاطمه 3اس�ت .پيام فاطمه 3را ميخواند و با هر جنازهاي که بر سر دست
ميگيرد ،قطرهاي از جام صبر فاطمه 3را مزمزه ميکند.
در بارگاه يزيد ،زينب به تداعي خطبه مادر در مقابل دشمنان پدر خطبه ميخواند.
در کربلا زينب محبت م�ادر را در جان برادر ميريزد .زينب ي�ادگار مادر را پاس
ميدارد.
ترحم ،زهرخند ميزند و صدقه را خشم ميکند و بر پاي
در ش�ام ،فاطمه است که بر ّ
دشمنان برادر ،زنجير لعن ميافکند و همچنان که جسارت را بر علي تحمل کرده بود،

بر فرزندان خويش به جان ميخرد (شجاعي ،1395 ،ص.)116

والسالم علي من اتبّع الهدي
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