نشست علمی  -پژوهشی
زینب کبری

در تاریخ اسالم

–

شماره نشست1 :
نوع نشست :عمومي
استاد نشست :حجت االسالم و المسلمین آقای یوسفي غروی
تعداد شركت كنندگان 022 :نفر
زمان :پنجشنبه مورخ 1930/21/01
مكان :سالن حسینیه موسسه آموزش عالي بنت الهدی

 .1هماهنگي با جناب آقای یوسفي غروی و دعوت از ایشان جهت حضور در نشست؛
 .0سفارش طراحي و چاپ پوستر و بنرهای تبلیغاتي نشست؛
 .9اطالع رساني در سایت و سطح موسسه؛
 .4هماهنگي سالن برگزاری نشست از لحاظ نور ،صوت ،تهویه و  ...؛
 .5ثبت و ضبط نشست؛
 .6پیاده سازی و ویراستاری متن سخنراني استاد؛
 .7ارسال متن پیاده سازی شده به استاد جهت بازنگری و اصالح نهایي؛
 .8درج متن سخنراني نشست در سایت موسسه.
 .3تهیه گزارش نشست.

اهم مباحث:
سید محسن امین عاملي ،حدود  051دیوان (کتاب شعر) از  051شاعر شیعی عرب عراقی و از مجموعه آنها،
بیش از  051قصیده گزینش کرده و در کتاب الدر النضید في مراثي السبط الشههید به ترتیب حروف الفباا تادوی
نموده است.
یکی دیگر از کتابهای سید محس امی عاملی به نام المجالس السنیة في مناقب و مصائب عترت النبویه در
پنج جلد است .جلد اول گزیدههایی از سیره پیامبر اکرم ،حضرت محمد
امیر مؤمنان ،امام علي
استثنای امام حسی

و جلد چهارم مقتل امام حسین

است .جلد دوم و سوم ،گزیاده سایره

است .جلد پنجم نیز تاریخ دوره معصومی

است؛ زیرا سید محس امی  ،مقتل امام حسی

را در کتاب دیگاری باه ناام لهواع

االشجان في مصیبة سیدنا ابيعبداهلل العطشان بیان کرده و به همی دلیل ،در جلد پنجم کتاب المجاال
امام حسی

به

السانی  ،از

نامی نیاورده است.

سید محس امی  ،مجتهد بزرگی بوده و چندان اهل منبر نبوده ،ولی همواره بر سخنانی که در منبرها گفته می-
شد ،ایراد وارد مینمود و به پیشنهاد برخی دوستان ،ای کتابها را نوشت تا در منبرها استفاده شود .ای نکات باه
ای دلیل بیان میشود که برخی خواهران برای کارهای تبلیغی از آن بهره خواهند برد.
شیخ مفید در ارشاد ،به مناسبت سخ از وفات پیامبر

و آغاز مصیبتهای امیر مؤمنان

 ،ای تعبیر را

به کار میبرد که در ترجمه فارسی آن میشود« :هنوز آب غسل و کف پیامبر خشک نشاده باود کاه لام باه آل
شروع شد» .شیخ مفید تأکید میکند که منظور از « لم» ،تشکیل سقیفه و غصب خالفت امیر مؤمناان،

محمد
امام علی

است ،ولی در مرثیهها ،منظور از لم را حمله به خانه حضرت زهرا

بیان میکنند.

نمونه ای مرثیهها ،قصیده شیخ صادق کواز حلی است .همانگونه که دوازده بناد محتشام کاشاانی در میاان
شیعیان ایران معروف است ،قصیده شیخ صادق کواز حلی در رثای حضرت اباعبداهلل
به ویژه در مجال

در میان شیعیان عارب و

علما و مجتهدان عراق ،مشهور بود و منبریهایی که در چنی مجالسی بر منبر میرفتناد ،چناد

بیتی از آن را میخواندند.
بحث امروز ،تطبیق ابیات ای قصیده با واقعیتها و روایات است .بیت اول ای قصیده را میخوانیم:
و محمد

الواثبی لظلم آل محمد

ملقی بال تکفی

در ای بیت ،حرفی برای گفت نمیماند؛ زیرا منطبق با مسلّمات تاریخی است و همانگونه که بیان شد ،شیخ
مفید نیز در ارشاد آن را بیان کرده است که عدهای از مسلمانان در سقیفه جمع شدند و ای جمع ،به غصب خالفت
امیر مؤمنان

انجامید.

بیت دوم:
و القائلی لفاطم آذیتنا
آنها که به حضرت زهرا

فی طول نوح دائم و حنی
گفتند :تو با طول دادن گریه و نالههایت ما را آزردی.

بیت سوم:
و القاطعی اراکه کی ما تقیل
آنها که درخت «اراک» را بریدند تا حضرت زهرا

بظل اوراق لها و غصون
زیر سایه آن درخت ،نتواند گریه و زاری کند.

ای ابیات ،اشاره به خبری دارد که عالمه محمدتقي مجلسي در جلد  40بحار االنوار که اختصاص به زندگی
و روایات حضرت زهرا

دارد ،آورده است .روش عالمه مجلسی چنی است که در ابتدای هر خبر ،به صاورت

رمزگونه ،نام کتابی را که خبر از آن نقل شده ،میآورد و در پایان هر جلد ،ای رمزها را توضیح میدهاد .مرحهوم
رباني شیرازی که بحار االنوار را برای چاپ و انتشار آماده کرده ،ای رموز را بازگشایی نموده و در پایان هر خبر،
نام کتاب و سایر مشخصاتی را که مجلسی بیان کرده ،آورده و دیگر نیازی به دانسات آن رماوز نیسات .برخای از
اخبار نیز بدون رمز آغاز می شود .ای دسته از اخبار معموالً اخبار بدون سند و یا اخباری است کاه ساند ضاعی
دارد .یکی از ای اخبار ،خبری است که مرحوم مجلسی گوید :م در یک کتابی خبری را در وفاات آن حضارت
دیدم که میل دارم آن خبر را اینجا بیاورم گرچه در یک اصل معتبری که بشود بر آن استناد نمود نیافتهام:
شخصی به نام ورق اب عبداهلل ازدی روایت نموده گوید :به حج خانه خدا رفته بودم ،در حال طواف خانه خدا
بودم که دیدم دو زن بر سر مطلبی اختالف نظر دارند و یکی از ای دو برای اثبات حقانیت خود ،به عباراتی در
وص

امام علی

سوگند می خورد .م از ای سوگند ،فهمیدم که آن زن شیعه است .نگاه کردم ،دیدم آن زن،

میانسال است و چهره ای زیبا با ابروان کشیده و سیاه دارد .از آن زن خواستم که زمانی را برای مالقات م در نظر
بگیرد و آن زن گفت :فردا پیش از هر در «سوق اللیل» همدیگر را ببینیم.
از همی جا میتوان دریافت که ای خبر ،چندان قدیمی نیست؛ زیرا «سوق اللیل» بارای قارنهاای آغاازی
اسالم نیست .ای بازار ،همی چند سال پیش تخریب شد و گاهی آن را به نام «سوق ابوسفیان» میشناختند.
ورق ب عبداهلل ازدی ادامه میدهد:
در موعد مقرر به سوق اللیل رفتم و هرچه منتظر شدم ،آن زن را ندیدم .ناامید شدم و خواستم برگردم که دیدم
زنی دست فروش در کنار بساط خود نشسته و پایی لباس مرا گرفت .دقت کردم دیدم همان زنی است که م
منتظرش بودم .گفتم« :کجا بودی که تو را نمیدیدم» .گفت« :با م چکار داری؟» گفتم« :تو کیستی؟» گفت« :م
فضه ،خادمه حضرت زهرایم» .با خوشحالی گفتم « :چه خوب شد! م در پی شخصی مانند تو بودم تا اخبار
حضرت فاطمه زهرا

را از او بپرسم .اینجا در بازار نمیشود صحبت کرد .جایی برویم تا راحتتر صحبت

کنیم» .فضه گفت« :به کوچه کنار بازار برویم» .به آن کوچه رفتیم .آن زن وارد خانهای شد و از پلهها باال رفت و

در اتاق طبقه باال نشست .م در آنجا از او خواستم که قضایایی که پ

از رحلت حضرت محمد

پیش آمد،

شرح دهد و او هم نشست و...
شش صفحه از کتاب بحار االنوار به سخنان ای فضه اختصاص مییابد .در صدر ای خبر ،مجلسی میگوید:
« و إن لم اجده م اصل یعقول علیه؛ اگرچه ای خبر را در کتاب مطمئنی ندیادم ،ولای دوسات داشاتم آن را نقال
کنم.»0
از ای روایت دو نتیجه میتوان گرفت؛ نخست اینکه کتاب ،چندان شناختهشاده نیسات ،دوم اینکاه مرحاوم
مجلسی ،خود نیز بر نامعتبر بودن آن اقرار میکند .مطلبی که در منبرها نیز زیاد گفته میشود ،مستند باه ایا خبار
نامعتبر است .آن مطلب ای است که گروهی از اهالی مدینه به حضرت زهرا
آرام بگیر یا روز گریه ک و شب آرام بگیر» .امیر مؤمنان
از آن ،دست حسنی

آن حضرت نیز پ

گفتند« :یا شب گریه کا و روز،

شکایت مردم را برای حضرت زهرا

نقل نماود.

را میگرفت و از شهر خارج میشد و زیر درختی باه ناام «اراک»

مینشست و آنجا گریه می کرد .مردم شهر ،آن درخت را نیز بریدند تا حضرت آنجا نیز نتواند سوگواری کند .سپ
امیر مؤمنان

در بیرون شهر ،اتاق سق داری را بنا کرد که «بیتاالحزان» نام گرفت.

در جای دیگری از ای روایت نامعتبر ،ورق به نقل از فضه و او به نقل از امیر مؤمنان

میگوید:

وقتی که میخواستم بندهای کف بیرونی را ببندم ،صدا زدم :ای حسن ،ای حسی  ،ای زینب ،ای ام كلثوم ،ای
سكینه ،ای رقیه و ای فضه ،وداع کنید که پایان ای جدایی ،در بهشت خواهد بود.
حس و حسی

آمدند و خود را روی سینه مادر انداختند .ادامه روایت چنی است:

فانی اشهد اهلل أنها حنت و انت و مَدَّت یدیها و ضمتهما الی صدرها ملیّا و اذا بهات

ن السماء ینادی یا اباالحس

ارفعهما ع جسدها فواهلل لقد ابکیا مالئک السماوات ،و قد اشتاق الحبیب الی المحبوب؟!
خدا را شاهد می گیرم که او ناله کرد و دو دست خود را دراز کرد و آن دو را به سینه اش چسبانید و هاتفی را از
آسمان شنیدم می گوید :ای اباالحس ای دو را از ت او بردار که فرشتگان را به گریه انداختند.
شاهد بطالن ای روایت در اینجا است که فضه در ای خبر که ادعا میکند در خانه حضرت زهرا
مؤمنان

آن شب حضور داشته ،به جای نقل از زبان خود ،آن را از زبان حضرت علی

گوید که امیر مؤمنان

نقل میکند و مای-

به م گفت که چنی کردم و چنان شد و ....فضه خود در صحنه ،حضور داشاته اسات و

هنگام نقل قول از امام علی
مؤمنان

و امیار

به جاای آنکاه بگویاد« :امیار مؤمناان

مارا صادا زد» ،مایگویاد« :امیار

 ،فضه را صدا زد» .گویا راوی فراموش میکند که ماجرا از زبان فضه نقل میشود.

 . 1بحار االنوار ،ج  ،49ص 182 -174

از سوی دیگر ،سازنده ای روایت ،چنان از تاریخ ناآگاه اسات کاه نمایداناد ساکینه و رقیاه ،فرزناد اماام
بودند ،نه امام علی

حسی

 .همچنی در روایت آمده که «حس و حسی و ...و فضه را صدا زدم و گفتم از

مادرتان خداحافظی کنید» .مگر حضرت زهرا

مادر فضه بوده است؟

نکته دیگر اینکه معجزهای که در روایت آمده (حضرت زهرا
حسنی

پ

از شهادت ،آغوش خود را میگشاید و

را در بر میگیرد) با ای روایات ضعی اثبات نمیشود .قاعده ای است که هار علات ،معلاولی دارد.

البته ممک است برخی اتفاقها خارج از ای قاعده اتفاق بیفتد ،ولی چون خارج از قاعده است ،دلیلی بسیار قاوی
میخواهد که آن اصل خدشهدار شود.
مطالبی مانند بیت االحزان و درخت اراک و بازشدن بند کف و ...که در بسیاری از مرثیهها خوانده مایشاود،
هیچ سند و مدرکی جز ای خبر نامعتبر و مخدوش ندارد .ای بیدقتی زمانی فاجعهبار میشود کاه شخصای مانناد
محدث قمي نام کتابی را که در مورد مصایب حضرت زهرا

تاألی کارده ،بیهت االحهزان فهي مصهائب سهید

النسوان میگذارد که نشان میدهد گاهی علما نیز به ای نکات ،دقت کافی نکردهاند.
البته ای نکته را در جلد چهارم کتاب خود ،موسوعة التاریخ االسهالمي بیاان نماودهام .ایا جلاد از کتااب
موسوعه به فارسی ترجمه شده ،ولی به دلیل مسایل و مشکالتی که در تهیه کاغذ پیش آمد ،چاپنشده باقی ماناده
است.
در قصیده شیخ صادق کواز حلی پ

از بیان ای قضایا ،ماجرای حمله به در خانه حضرت زهارا

بیاان

میشود که الزم است نگاه دقیقتری به روایات وارده داشته باشیم .یکی از راویاان خطباه حضارت زهارا
مسجد مدینه ،حضرت زینب

است .گویا حضرت زینب

در

در آن زمان ،در سنّی بوده که میتوانساته چنای

خطبه مهم و مفصلی را هم درک کند ،هم ضبط هم حفظ کند تا بعدها آن را از او نقل کنند .تا اینجای خبر در منابع
متعبر موجود است ،ولی چیز دیگری از آن حضرت نقل نشده است؛ یعنی در ماجراهای پ
تا شهادت حضرت زهرا
زهرا

 ،هیچ نقل معتبری از حضرت زینب

از رحلت پیاامبر

موجود نیست ،به جز خطبه فدکیاه حضارت

.
در ای بخش الزم میدانم نکتهای را در مورد لقب «کبری» برای حضرت زینب

بیان کنم .در کتابهاای

صحابیات (کتبی که شرح حال اصحاب را جمعآوری نمودهاند) ،مانند استیعاب في معرفة االصحاب اثر ابن عبدالبرّ
اندلسي در قرن چهارم هجری ،اسد الغابة في معرفة الصحابه از ابن اثیر جزری (صاحب کتاب الکامل فی التااریخ)
در قرن هفتم (متوفا  )636و کتاب االصابة في تمییز الصحابه از ابن حجر اسفالني در قرن نهم (متوفای  )928آمده
که حضرت زینب

به ای دلیل که دختر اول و بزرگ خانه بوده ،ملقب به «کبری» نشده ،بلکه به ای دلیل است

که او بزرگتر از زینب دیگری بود که او هم دختر امیر مؤمناان
زینب

و از زن دیگاری باود .در حقیقات حضارت

 ،دختر دوم خانه و کوچکتر از ام کلثوم ،ولی بزرگتر از زینب دیگری بود.
سخ که به اینجا رسید ،جا دارد ای نکته را بگویم که در زینبیاه ،حرمای منساوب باه ساکینه دختار امیار

مؤمنان

و حضرت زهرا

وجود دارد که به تازگی مخالفان دولت سوریه به آنجاا حملاه کاردهاناد و آن را

مورد اصابت گلوله قرار دادهاند و گنبد آن را تخریب نمودهاند .اصل و اساس بنای ای حرم ،بار پایاه همای خبار
نامعتبری است که گفتیم .شخصی به نام واحدی شهیرازی در سوریه با استناد به چنی خبر نادرساتی ،ایا گنباد و
بارگاه را بنا کرده و ادعا دارد که حضرت زهرا

به جز زینب

دارد .جالب است که تا پیش از نقل مرحوم عالمه مجلسی ،هیچک

و ام کلثوم

 ،دختر دیگری به نام ساکینه

ای روایت را در کتاب خاود نیااورده اسات.

چنی اخباری معموالً از شیعیان عرب بحرینی نقل شده است؛ از شیعیان بودهاند تا در پای چنای روایااتی باشاند.
عرب بودند تا بتوانند عبارات عربی را به خوبی بچینند .از بحرینیها نیز تمایالت اخباریگاری داشاتند و در نقال
اخبار ،زیاد سختگیری نمیکردند.
یکی دیگر از سخنان نادرستی که در مورد هجوم به خانه حضرت زهرا
پ

از رحلت پیامبر

اکرم

اتفاق افتاده که بیاعتبار و بیاساس است .ای هجوم ،حدوداً دو ماه پ

از وفات پیاامبر

انجام شد .دالیل ای سخ را در مقالهای در نشریه «تاریخ در آیینه پژوهش» منتشار نماودهام .خالصاه

اینکه ،در ماجرای هجوم به خانه حضرت زهرا
پیامبر

مشهور اسات ،اینکاه بالفاصاله

شخصی به ناام بُریهد بهن حصهیب اسهلمي دیاده مایشاود.

در روزهای پایانی حیات خود که اسامة بن زید را با گروهی برای جنگی به سوی بلغاء شاام فرساتاد،

پرچمی نیز به دست ای فرد (بُریده) داد .پیامبر

فوت نمود و سپاه اسامه به صورت موقت ،زمی گیر شد .پا

از غصب خالفت ،باز سپاه اسامه تجهیز و به جنگ اعزام شد .بُریده در ای جناگ حضاور داشاته اسات .رفات و
برگشت ای سپاه ،چهل روز طول کشید .سپ
دفاع از خالفت امام علی

بُریده به قبیله خود بازمیگردد .در آنجا اطراف او را میگیرند و در

شعار میدهند و به سوی مدینه حرکت میکنند .دستگاه خالفت تا ای زمان ،الزامای

بر بیعت حضرت نداشت ،ولی با ای رویداد ،به ای نتیجه رسید که باید مرکز ای جنابشهاا را خااموش کناد .در
نتیجه به خانه حضرت حمله کردند .هجوم به خانه وحی ،بیش از یک بار انجام شاد و هار باار هجاومآورنادگان،
ناموفق بودند تا در دفعه چهارم ،موفق میشوند .فاصله هر حمله نیز حدود یک هفته بوده است .با ای شرح ،شاما
خود میتوانید زمان تقریبی حمله به خانه حضرت زهرا

و امیر مؤمنان

را محاسبه کنید.

