
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة      واحلضارةاملرأة     ملف سرية املرأ
  

      
  

  ١٢٣

  قبلة األنظار ملختلف مذاهب اإلسالم
  ∗سرية زينب بنت الزهراء
  بني الربكة والسياسة

  *طيبه شريف
أمن العدل يا ابن الطلقاء ختديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات          : قالت زينب ليزيد بن معاوية يف خطبة الشام       " 

لد إىل بلد، ويستشرفهن أهل      سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجههن، حتدو ن األعداء من ب           ρرسول اهللا 
ليس معهن من محان محي، وال من       . املناهل واملعاقل، ويستصفح وجههن الغريب والبعيد، والدين والشريف       

رجاهلن ويل، وكيف يرجتي مراقبة من لفظ فوه أكباد األزكياء ونبت حلمه من دماء الشهداء، وكيف يستبطأ                 
منحنياً على أيب عبد اهللا سيد شـباب        ..والشنآن واإلحن واألضغان  يف بغضنا أهل البيت من نظر إلينا بالشنف         

أهل اجلنة تنكتها مبخصرتك، وكيف ال تقول ذلك وقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية                
اللـهم  . فلتردنّ وشيكاً مورهم ولتودنّ أنك شللت وبكمت ومل تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت              ..ρحممد

  " وانتقم ممن ظلمنا واحلل غضبك مبن سفك دماءنا وقتل محاتناخذ لنا حبقنا 
  )٣٩١- ٣٩٠: أعالم النساء املؤمنات(

  !من هي السيدة ؟
ـام              ولدت زينب بنت الزهراء أو بنـت اإلم
احلق علي بن أيب طالـب اخلليفـة الراشـدي          

ـام           هــ   ٥الرابع كرم اهللا وجهه يف املدينة ع
ـا مـن     بعد أخويها احلسن واحلسني، وكان      هل

ـار     ρاحلظ أن يراها جدها النيب     وهو الـذي اخت
هلا اسم زينب، وتربت يف كنفـه ملـدة سـت           

هــ، فكانـت ثانيـة      ١١سنوات حىت رحيله    
ـاص وابنـة ابنتـه           حفيداته بعد أمامة بنت الع

ـا يف حجـر         . زينب تربت زينب بعد وفاة أمه
ـية           أمامة اليت تزوجها اإلمام علي بناًء علـى وص

ا املنيـة، وكانـت ألمامـة       فاطمة عندما وافته  
ـا    ρمكانة خاصة يف قلب النيب     وكان يسبغ عليه

من حمبته ويهديها أنفس ما لديـه فنـشأت يف          
ـات النبـوة الـيت نقلتـها           حجره مشبعة بنفح

ـا       . بدورها لزينب  شـهدت زينـب يف حيا

حلظات مؤملة كثرية، كان أوهلا عنـدما تـويف         
 جدها مث من بعده بشهورٍ قليلة والدا بعـد أن         
أوصتها برعاية أخويها وبأن تكون هلما أماً مـن         
ـام          بعدها، مث شهدت نضال والدها وموتـه ع

ــسن،  ٤٠ ـا احل ــت أخاهـ ـــ، ومرض  ه
وشاركت أخاها احلـسني يف ثورتـه ورأتـه         

هــ، ووقفـت    ٦١بعينها قتيالً يف كربالء عام      
زينب يف وجه جبابرة بين أمية لتحمـي البقيـة          

ثورة املـسلمني   املتبقية من آل البيت، مث أزكت       
ـا منـها،          يف املدينة ضد األمويني حىت أخرجوه
ـارت اخلـروج إىل            فما كان منـها إال أن اخت
ـا بـني           مصر لتموت يف أرضها اآلمنـة وفيم

ظلـت زينـب    . هـ٦٢حمبيها وحميب آهلا عام     
رضي اهللا عنها طوال حياا رمـزاً للفـصاحة         
والبالغة والصالبة أمام الـشدائد، والتمـسك        

 سلطان جائر، والـشجاعة واإلقـدام       باحلق أمام 
  .بالسنة النهائية لإلعداد لدرجة الدكتوراه يف جامعة أمستردام قسم التاريخ الشفهي*
  .م٢٠٠١هـ، يونيه ١٤٢٢، ربيع األول ٢ املرأة واحلضارة، عددمجعية دراسات©
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  ١٢٤  

ـارة   .واجلس
    أثارت سرية السيدة زينب اهتمام مـؤرخي       
اإلسالم قروناً طويلة، فال نكاد نقـرأ مـصدراً         
ـات بـين            تارخيياً إال وجند فيه ذكراً لـسيدة بن
ـام         هاشم وعقيلتهم زينب، وبدأ ذلـك االهتم
من القرن الثالث للهجرة وهو القرن الذي بـدأ         

رخون تدوين التاريخ اإلسالمي، وحـىت      فيه املؤ 
ـا         يومنا هذا، ويعود هذا االهتمام مليزتني اجتمعت
. فيها، ومها نسبها الكرمي، وفضائلها الشخـصية      

وكان من املؤهالت الرئيـسية الـيت رشـحت         
زينب لدخول التاريخ الرمسي لألمـة وتـشجيع        
املؤرخني للحديث عنـها، وهـي مـشاركتها        

رخييـة اجلليلـة مـن      الفاعلة يف األحـداث التا    
حــروب ومعــارك سياســية ووجودهــا يف 
ـا        ساحات احلرب جبوار أخيها احلـسني وأبناءه
ـا للثـورة يف          ـا، ودعو ا وأخواوأبناء اخو
املدينة يف مواجهة دولة بـين أميـة، وكـذلك          
مواجهتها املباشرة ليزيد بن معاوية ملـك بـين         
ـادرين علـى          أمية، فلم يكن مؤرخو الدولة بق

 وهـي فاعـل رئيـسي يف األحـداث      جتاهلها
  .السياسية والعامة

ـار يف سـرية               حتاول هـذه الدراسـة اإلحب
السيدة زينب مـن خـالل قـراءة النـصوص          
ـا، حماولـةً اإلجابـة          املختلفة اليت أُنتجت حوهل
ـان اخليـوط بـني          على تساؤلني يشدان وجيمع
سرية السيدة كما كتبها املؤرخـون األوائـل،        

املؤرخـون املعاصـرون،    وسريا اليت كتبـها     
وســريا الــشعبية لــدى العامــة البــسطاء، 
وخيرجان بنا ملعرفة املكانة الدينية الـيت احتلتـها         

ـات         السيدة لدى خمتلـف أصـحاب االجتاه
واملذاهب والشعوب عرب العصور، وحتوهلا مـن       

  :امرأة إىل أمة بأكملها، ومها/فرد
كيف دون املؤرخون مـن أهـل الـسنة         -أوالً

 وأهل الشيعة علـى الـسواء سـرية         واجلماعة
السيدة قدمياً، وما هـي الظـروف الـسياسية         
ـاج نـص          والثقافية اليت مارست تأثريها على إنت
السرية الذي وصل إلينا اليوم، وكيـف تـدخل         

  كاتب السرية فيها؟ 
ـام املؤرخـون احملـدثون         - ثانياً  كيف وملاذا ق

بتوظيف واستخدام سـرية الـسيدة للوصـول        
ـية، وكيـف حتولـت       ألهداف دينية   وسياس

سريا اليوم لدى العامة من املسلمني من سـرية         
تارخيية إىل سرية شـعبية متجـددة وجمـددة يف      
حياة املاليني منهم من أهـل الـسنة واجلماعـة     
وأهل الشيعة وأهل التـصوف مـن داخلـهما         
ـاذا          على السواء عرب األمـصار اإلسـالمية، ومل

ـ       ة مـن   صار ضرحيها قبلةً لتلقي نفحات الربك
  عقيلة آل بيت النيب؟ 

 األول   ويف حماولة لإلجابـة علـى التـساؤل         
 التارخييـة الـيت     ألمهات الكتب نعود بالذاكرة   

اعتنت بتدوين سرية السيدة زينب منـذ القـرن         
ـاءت         الثالث وحىت العاشر اهلجري، والـيت ج
ـا بـني          على صورة غري مكتملة تتوزع أخباره

ـار املصادر، وحناول مجع شتات هـذه األ       . خب
 فقـد اقتـضت     الثاينأما اإلجابة على التساؤل     

 املكتوبة املكتملـة    للنصوص احلديثة منا اللجوء   
ـا،   القـصص الـشعبية   لسريا، وتتبـع      حوهل

ـاهرة          وكذلك الرتول ملوقـع ضـرحيها يف الق
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حيث تدور أحداث سريا مـستمرة متجـددة        
كل يوم ولقرون أخرى قادمـة، وتـسبغ مـن          

  .بركتها على زوارها
وانطالقاً من ذلك، اعتمـدت الدراسـة          

 على سبعة وعشرين مـصدراً      مصادرهايف  
وفيمـا يتعلـق    . متنوعة زمنيـاً ومـذهبياً    

باملصادر التارخييـة فهـي مـصنفة طبقـاً         
ملعيارين؛ أوهلما ترتيبها الـزمين أو تـاريخ        
تدوينها، وثانيهمـا التوجهـات الفكريـة       

ــها ــة لكاتب ــتندت . والعقائدي ــد اس وق
ألساس لثمانيـة كتـب ألهـل       الدراسة با 

السنة واجلماعة مـن املـؤرخني األوائـل،        
وثالثة عشر كتاباً ألهل الـشيعة، وأربعـة        
كتب غري حمددة املذهب، ومقالـة واحـدة        
باللغة اإلجنليزية تتحـدث عـن الـسيدة        
زينب وعالقة الشيعة ا يف منطقة حيـدر        

باإلضافة لروايـة حيـي حقـي       . آباد باهلند 
واليت تعكـس حـضور     " قنديل أم هاشم  "

السيدة زينـب يف املخيـال واملمارسـات        
الشعبية ألهـايل حـي الـسيدة زينـب         

وكـذلك كـان مـن ضـمن        . بالقاهرة
املصادر عـدد مـن الزيـارات امليدانيـة         
ملسجد السيدة زينب بالقـاهرة ملالحظـة       
ــر   ــا احلاض ــسلمات يف زمنن ــة امل عالق
بالسيدة وصـلتهن ـا، والكيفيـة الـيت         

ا بـشكل يـومي، ومت يف       يتواصلن ا معه  
هذه الزيارات إجراء مقـابالت شخـصية       
مع زائـرات املقـام للتوغـل يف حيـان          

الروحانيــة واستكــشاف مــاذا تــشكل 
  .   السيدة زينب هلن

   زينب بني التأريخ والسياسة-أوالً
زينب عند مؤرخي املسلمني األوائل من القرن 

  الرابع للعاشر اهلجري
 القـرن الثالـث          عندما بدأ املؤرخـون يف    

اهلجري تدوين سرية الـسيدة زينـب أنتجـوا         
نصوصاً خمتلفة هلا، ومثلـت تلـك النـصوص         
معيناً لرسم لوحة الـسيدة وتـصوير حركتـها         
على مسرح األحداث الـسياسية واالجتماعيـة       
والدينية، إضافة هلذا جند أن ما كتـب عنـها يف           
تلك الفترة قد أوضح لنا أمهيتها وحـضورها يف         

ن عاصـروها مـن عامـة املـسلمني         حياة م 
وخنبهم، فكان البد من معرفـة الكيفيـة الـيت           

.. قاموا ا بإنتاج سريا وحتت أيـة ظـروف        
من املعروف أن النص املنتج عـن أي فـرد ال           
يعرب دائماً بشكل نقـي عـن سـرية ذلـك           
ـان          الشخص، بل تتدخل فيه يف كثري من األحي

ارسـها  السلطة الـيت مت   أوهلا  قوى عدة تتجاذبه،    
الدولة بطغياا وعنفواا على كاتـب الـسرية،        
ـاملؤرخني حنـو          فالدولة يف أوقات قوا تدفع ب
عدم تعدي حدود مصلحتها من ذكر الـسيدة،        
ولكن يف أوقات ضعفها كان هـذا الـضعف         
مينح املؤرخني فسحة فكريـة لـذكر سـريا         

ـا   . بشكل أكثر حرية   الـسلطة الدينيـة    وثانيه
ـتج      وهي سلطة ظاهرة ومـؤ     ثرة يف كـل املن

قوانني وأحكام التدوين والتـأريخ     ثالثهاً  . للعامة
ـتحكم بـدون شـك يف            يف كل زمان واليت ت

ـا . شكل ونوعية السرية املنتجة     الـسلطة   رابعه
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الشعبية وهي سلطة خفيـة ولكنـها قويـة يف          
ـاج          تأثريها على خيال العامة وتوجيهه حنـو إنت

ـلطة  وخامـسها وتشكيل وانتشار الـسرية،      س
ـتحكم         ال كاتب نفسه على النص وهي الـيت ي

ـاريخ ومـن خيـرج           من خالهلا فيمن يدخل الت
منه، وماذا يكتـب أو يحـذف مـن سـرية           
السيدة، وتتدخل التحيزات العقيديـة واملذهبيـة       
والفكرية للكاتب وتـصوراته للـسيدة كرمـز        
ـا أداء      ديين مقابل كوا أنثى من املفتـرض عليه

ا كما سنرىأدوار بعينها يف صياغته لسري .  
   العباسيون وزينب

   مل جيرؤ املؤرخون يف مرحلـة قـوة الدولـة          
-١٣٢(العباسية أو يف العهـد العباسـي األول         

على تناول سـرية الـسيدة زينـب        ) هـ٢٣٢
ـام بـسبب الـضغائن           كما ينبغـي يف كتاب
السياسية بني الدولة والعلويني، ولكـن عنـدما        
 بدأت الدولـة تـضعف، حتديـداً يف العهـد         

ـاين     ـ ٦٥٦ -٢٣٢(العباسي الث ـار  ) هـ ص
املؤرخون أكثر حرية يف تناول سـرية الـسيدة         

  .زينب يف كتب توارخيهم
ابـن   ذكـر    مرحلة قوة الدولة العباسية   يف      
ترمجـة مبتـسرة للـسيدة      ) هـ٢٣٠ت (سعد

زينب يف اجلزء التاسع من كتابه والـذي اجتـه          
لتصنيف النـساء حـسب موضـعهن يف         فيه

ديث، وصنف السيدة زينـب     سالسل رواة احل  
ـنيب            ρضمن النساء الـاليت مل يـروين عـن ال

اكتفى ابن سـعد    . وروين عن أزواجه وغريهن   
ـا           يف تناوله لسرية السيدة زينـب بـذكر امسه
ـاء آل بيتـها، فـذكر           وسط جمموعة من أمس

ـا          والديها وأبنائها، ولكنه جتاهل قرن ذكر امسه
بذكر أمساء أخويها احلسن واحلـسني وكأنـه        

د أن حييد شخصيتها ويـرتع عنـها البعـد          أرا
السياسي الرئيـسي املـرتبط بعالقتـها ـذين      
األخوين واليت تستدعي ذكر أدوارها الـسياسية       
والدينية يف مقابل السلطة، وذلك خوفاً مـن أن         
يثري هذا الذكر ضغينة البيـت العباسـي عليـه،         
ـا هـو عبـد اهللا بـن             اكتفى بذكر أن زوجه

ها امرأة أخـرى تـدعى      جعفر وأنه قد تزوج مع    
ـا حتتـه           ـا كانت ليلى بنت مسعود، وذكر أم

فعمـد بـذلك     ،)٣٣١ص: ابـن سـعد   (مجيعاً  
ـا الشخـصية       بـذكر اسـم     –للتلميح حليا 

 وأفرغ ترمجتها من أيـة      -الزوجة الثانية لزوجها  
ونستطيع أن نقـول أن     . مضامني سياسية ودينية  

ابن سعد رمبا يكون متحيـزاً ضـد الـسيدة،          
ك من مقارنة طريقة تناوله لـسيدات       ويظهر ذل 

ـثالً ذكـر أمامـة           أخريات من بيت النبوة، فم
ـاب       ـنيب   "بنت العاص حتت ب ـات ال دون " بن

ـا حفيدتـه أيـضاً          زينب وذلك رغـم أ- 
 ألمامـة وأنـه    ρوكذلك ذكر حب الرسول اهللا    

اختصها خبامت من الذهب كان قـد أهـداه لـه       
النجاشي، فعمد بذلك إلعـالء مكانـة أمامـة         

ـا         واال نتقاص من مكانة زينب، وال خيفـي علين
أن تصنيف أي مؤلـف للتـراجم لـشخوص         

معينـة وتوزيعـه هلـؤالء      " أبـواب "ترامجه يف   
الشخوص طبقاً الختياراتـه الشخـصية يـدلنا        

  . على حتيزات الكاتب السياسية والثقافية
  زينب تستعيد سريا 
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ـية         أما يف     أو  مرحلة ضعف الدولـة العباس
ـاين    يف العهد الع   ـ ٦٥٦-٢٣٢(باسي الث ) هـ

ـلطة           فقد كان املؤرخون أكثر حتـرراً مـن س
ـبعوا          الدولة الواهنة يف كتابة سرية الـسيدة، فأش

  . حبهم هلا وكتبوا عنها كما يرغبون
    يقف علـى رأس مـؤرخي هـذا العـصر         

ـ ٣١٠ت (الطربي ـاش الطـربي يف     ). هـ ع
ـام          العهد الذي استبد به املماليك واألتـراك بزم

ـاء       احلكم الع  باسي، فشهد بذلك هـوان اخللف
ـا منحـه الفرصـة ألن          العباسيني وضعفهم، مم
يستطرد يف ذكر الـسيدة زينـب يف تارخيـه،          

واحتلت مـساحة طيبـة     " بالفاعلية"فتمتعت فيه   
من خالل ذكره للحقائق واألحـداث اخلاصـة        
حبياا، فجعلَنا نسمع صوا من خـالل سـرده         

ـا بلـساا       ـا وأفعاهل  ولغتـها،   خلطبها وأقواهل
ـا مـن أهلـها           وكذلك أعطى من كانوا حوهل
ـا،          واملقربني منها الفرصة ألن يبدوا رأيهـم فيه
ـا            وقد منحته مناهج تدوين التاريخ اليت عـين
املؤرخون يف تلك الفترة الفرصـة ألن يـستطرد       

اهتم الطـربي يف منهجـه يف       . يف ذكر أخبارها  
ـار          التأريخ كثرياً بـذكر سالسـل رواة األخب

فاصيل الدقيقة واألنساب وغري ذلـك مـن        والت
ـا علـى          صـدق  "األمور اليت يؤكد من خالهل

، واتسمت لغته باحلياد التام والبعـد عـن         "اخلرب
ـان موضـوعياً يف         التحيزات الشخـصية، وك
سرده لألحـداث، هدفـه األول هـو ذكـر          

  . املعلومة أو اخلرب التارخيي
ـام              يروي الطربي ما وقع مـن أحـداث ع

تل احلـسني ومواقـف الـسيدة    هـ من مق  ٦١

ـا قامـت           زينب بعد مقتله، فيذكر كيـف أ
حبماية علي زين العابدين من املـوت فطرحـت         

، "ال يقتـل حـىت تقتلـوين      "نفسها عليه وقالـت     
وكيف أنه محت أختها من الشامي الـذي أراد         

ال واهللا وال كرامة لـك وال لـه إال          "سبيها وقالت له    
ومل ).  ٦:٢٣٠الطـربي   (" أن خيرج مـن ديـن اهللا      

يكتف الطربي مبنح زينـب نفـسها الفرصـة         
إىل هـؤالء   للتعبري عن ذاا، بل عمـد أيـضاً         

الذين حضروا معها احلدث وأعطاهم مـساحة        
ـاهدوه منـه،          ـا ش ليتحدثوا بصوم ويروا م
 ويتضح ذلك يف روايته عن علي ابـن احلـسني          

ـارث بـن كعـب وأبـو            " قال أبو خمنف، حدثين احل
ـالس يف تلـك      :  بن احلسني قال   الضحاك عن علي   إين ج

العشية اليت قتل أيب صبيحتها وعمـيت زينـب عنـدي            
مترضين إذ اعتزل أيب بأصحابه يف خباء له وعنـده حـوي        
ـيفه ويـصلحه وأيب             موىل أيب ذر الغفاري وهو يعاجل س

  :يقول
  يا دهر أف لك من خليل      كم لك باألشراق واألصيل

  والدهر ال يقنع بالبديلمن صاحب أو طالب قتيل        
  وإمنا األمر إىل اجلليل                وكل حي سالك السبيل

فلما مسعت زينب هذه القصيدة جزعت وبكـت حـىت          
  )٦:٢٣٧الطربي ..". (خرت مغشياً عليها

   وكذلك أعطى فاطمة بنت علـي مـساحةً        
لتحكي كيف محتها أختـها زينـب مـن أن          

ث بـن كعـب     عن احلار "تؤخذ كجارية لبين أمية     
ـا             عن فاطمة بنت علي قالت ملا أشار هلا الـشامي وأراده

وقالـت  . أخذت بثياب أخـيت زينـب     : جارية له قالت  
وكانت زينب أكرب مين وأعقل وكانت تعلـم ذلـك ال           

كذبت واهللا ولؤمت ما ذلـك لـك   : يكون فقالت زينب  
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ـا      . وله كـذبت واهللا   : وقالت فاطمة غضب يزيد فقال هل
وقالـت فاطمـة    . أن أفعله لفعلت  إن ذلك يل ولو شئت      

ـا جعـل اهللا ذلـك         : أن زينب قالت ليزيد    كال واهللا وم
ـا           وقالـت  . لك إال ان خترج من ملتنا وتدين بغـري دينن

ـال       ـاي تـستقبلني    : فاطمة فغضب يزيد واستطار مث ق إي
          وأخـوك ذا ، إمنا خرج من الـدين أبـوك .  فقالـت

ـ     : زينب ديت بدين اهللا وبدين أيب ودين أخي وجـدي أه
ـا عـدوة اهللا   : قال يزيد. أنت وأبوك وجدك   . كـذبت ي

ـاً وتقهـر         : قالت له زينب   أنت أمري مسلط تـشتم ظامل
ـتحى فـسكت        . بسلطانك قالت فاطمة فواهللا لكأنه اس

يا أمـري املـؤمنني هـب يل هـذه     : مث عاد الشامي فقال 
ـاً        : اجلارية، قال له يزيد    اغرب عين وهب اهللا لـك حتف

ـان    :  قال يزيد بن معاوية    قالت فاطمة مث  . قاضياً ـا نعم ي
بن بشري جهزهم مبا يصلحهم وابعث معهم رجـالً مـن           
ـاً          ـيالً وأعوان أهل الشام أميناً صاحلاً وابعـث معهـم خ
فيسري م إىل املدينة مث أمر النسوة أن يرتلـن يف دار علـى            
حدة معهن ما يصلحهن وأخـوهن معهـن علـي بـن            

جن حـىت دخلـن     احلسني يف الدار اليت هن فيها قال فخر       
ـتقبلتهن              دار يزيد فلم يبق من آل معاويـة امـرأة إال اس
ـاً            تبكي وتنوح على احلسني فأقاموا عليـه املناحـة ثالث
ـا علـي بـن             وكان يزيد ال يتغدى وال يتعـشى إال دع

   )٦:٣٦٥الطربي ". (احلسني لديه
    ونلحظ أن رواية فاطمـة كانـت أكثـر         
حيوية من رواية علي بـن احلـسني، ولكـن          
ـا غـري           حرص الطربي علـى ذكـر كالمه
منقوصتني ومن أكثر من راوٍ، فلملـم بـذلك         
ـبعض         مجيع خيوط الواقعة وشدها ببعـضها ال
ـا يفـسد          دون أن يتدخل ويصبغ األحداث مب

  .حياديته كمـؤرخ

ـائالً بـني          املـسعودي      ويبدو الفـرق ه
ـاش املـسعودي    –والطربي    ) هـ٣٤٦ت( ع

ـا    مثل الطربي يف العهد العباسـي ا       ـاين ورمب لث
ـارخيي           يكون قد عاصره حيـث ال يفـصل ت

 حيث أنه اتفـق مـع       – عاماً   ٣٦وفاما سوى   
اليعقويب يف أنه مل يورد أي ذكر للسيدة زينـب          

ـال عنـه      " مروج الذهب "يف كتابه    والـذي ق
ـاً مـن العلـوم وال             بكل فخر أنه مل يترك نوع
ـار إال وأورده فيـه مفـصالً أو        خفياً من األخب

نه لألسف سقط منه حـىت ذكـر        جممالً، ولك 
ـاء علـي عنـدما            امسها ضمن من ذكر من أبن

ذكر ولـد علـي بـن أيب        "عدد أمساءهم حتت باب     
). ٩٢-٩١: ٢املـسعودي   " (طالب رضـي اهللا عنـه     

ـان           وال نستطيع أن نقـول أن املـسعودي ك
ـتم       متحيزاً ضد العلـويني أو الـشيعة ألنـه اه
بالفعل بذكر واقعة كربالء وواقعـة استـشهاد        
احلسني وغدر أهل الكوفة به، وبل حـىت أنـه          
اهتم بذكر انتفاضـة الـشيعة األمويـة األوىل         

هـ بعد مقتـل احلـسني، وذكـر أيـضاً          ٦٥
. الكثري من الشعر الذي وصله يف رثاء احلـسني        

وال نستطيع أيضاً أن نقول أنـه متحيـز ضـد           
النساء، ألنه ذكر يف تارخيـه أشـعار لنـساء،          

ـاريخ    وذكر من هن أقل من زينـب د        وراً يف ت
ـتم بـذكر امللـح       كربالء والكوفة،    حيث اه

والطرائف وقصص العـشق والغـرام وقـصائد        
الغزل وغري ذلك مما كان مـن أبطالـه نـساء،           
ـاب أم سـكينة            حىت أنه اهتم بذكر ما قالته الرب
ــب  ــذكر زين يف حــب احلــسني دون أن ي

ـاة هـذا الرجـل         بـدا  . ودورها الكبري يف حي
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ـالظرف      املسعودي بذلك متأثراً     غايـة التـأثر ب
الثقايف السائد يف عصره والتـصورات القائمـة        
فيه حول املـرأة يف صـورة اجلاريـة واملغنيـة           
والراقصة، ورمبا كانت الـسيدة زينـب متثـل         
ـا يفـضله           منوذجاً خمتلفاً للمرأة أكثر جديـة مم

  !. املسعودي
ـاش يف   ) هـ٣٨٤ت (اليعقويب    برغم أن    ع

 مثل الطـربي، إال أنـه       العهد العباسي الثاين مثله   
مل يذكر السيدة زينب يف تارخيه قط مثله مثـل           
املسعودي، رمبا ألنـه يعتـرب مـن املـؤرخني          
الرمسيني للدولة العباسية، وقـد ظلـت الدولـة         
برغم دخوهلا يف مرحلة ضعف يف حالة مقـت         
ـثريين منـهم ونفـوا           للعلويني حىت قتلـوا الك

ار وتربز يف حالتـه إىل جـو      . ١أغلبهم خلراسان 
ـاريخ يف تدخلـه          سلطة الدولة سلطة كاتب الت
ـار          يف صنع األحداث التارخيية، وذلـك باختي
ـان           من يدخل التاريخ ومن خيـرج منـه، وك
مربره لذلك طبقاً ملا ورد يف مقدمة تارخيه هـو          
أنه مل جيمع يف كتابه هـذا سـوى األحـداث           
الواقعة يف موضع خالف بني املؤرخني وذلـك        

ـا مـستعمالً     دف حسم وجهات النظر     حوهل
  .العقل والعلم يف ترجيح الكفة

    إذن نالحــظ أن كــل مــن املــسعودي 
ـاتبني،        ـلطتيهما كك واليعقويب قد استخدما س
ـاريخ          وحتكما من بوابة كتبهما فيمن يـدخل الت
ـية          ومن خيرج منه، فربغم ضعف الدولـة العباس
يف وقتهما وحترر كتاب سرية الـسيدة زينـب         

ـاتبني     من سطوا، إال أن حت     يـزات هـذين الك
  . الشخصية قد تدخلت يف تعاملهما مع سريا

وبعد أكثر من قرن ونـصف مـن كتابـة               
 ابـن عـساكر   املسعودي لتارخيـه، كتـب      

ــذي كــان مقيمــاً ) هـــ٥٧١-٤٩٩( وال
بدمشق بعيداً عن مركز اخلالفة يف بغـداد عـن          
السيدة زينب يف تارخيه بصورة أكثـر حريـة،         

 على لسان أحـد مـؤرخي       ذاكراً للمرة األوىل  
أهل السنة الكبار مواقفها الـسياسية يف املدينـة         
بعد رجوعها إليها من العراق، وما أشـعلته مـن     
ثورة فيها وإخراج أمري املدينة هلا بناًء على أمـر           

وايل املدينـة   "يزيد بن معاوية، حيث يـذكر أن        
ـأن             عروة بن سعيد األشدق كتب إيل يزيـد بالـشام ب

ـام        زينب بنت علي وأ    خواا قد هيجن عليك الـرأي الع
ـا            و . املدينة سائرة إىل الثورة ال حمالة ما دامت زينـب فيه

ـاز بأكملـه، وأن           فكتب إليه يزيد أن خيرجها مـن احلج
ـأمر اخلـروج،           يفرق بينها وبني الناس، فأخربها الوايل ب
فرفضت، فأقنعتها باخلروج ابنة عمها زينب بنـت عقيـل          

  .)١٠٠:بن عساكرا ("وبقية نساء بين هاشم
     ويف حني ميثـل كـل مـن مت ذكـرهم           

العبيـديل  مؤرخي أهل السنة، ميثل كل مـن        
ـ  ٢٧٧ت (النسابة  ابـن طيفـور   و ٢ ) هـ

منوذجني ملـؤرخي أهـل     ) هـ ببغداد ٢٨٠ت(
الشيعة الذين تناوال سـرية الـسيدة زينـب يف          
العهد العباسي الثاين، وشـهدا نفـس الفتـرة         

     ما سوى ثالثـة    حيث ال يفصل بني تاريخ وفا
  .أعوام

ـابع         يف مقابل ابن عساكر السين الـذي مل يت
ـاز         مسرية السيدة زينب بعد خروجها من احلج
ـان          ـاخلروج، ك ـا ب وتوقف عند ذكر اقتناعه

ـات  "  يف خمطوطته  العبيديل النسابة  " أخبار الزينب
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ـات الـشيعية بـني         ( وهي من أقدم املخطوط
ـابع رحلتـها ف        ٣)أيدينا ـا   هو الوحيد الذي ت يم

ـا         بعد اخلروج،    ـابع مل فكان بذلك أول مـن ت
حدث هلا يف املدينة بعد رجوعها من كـربالء،         
وهو أول من ذكر رحيلها باألخص إىل مـصر         

ـا اخلـروج    وموا هناك، ومل يثبـت       اختياره
من املؤرخني بعـده سـوى      ملصر ووفاا هناك    

ـا       )هـ٩١١ت(السيوطي   ، أي بعد النـسابة مب
د أتاح له كونـه مـن       وق. يزيد على سبعة قرون   

ـا يف        (أهل املدينة    كان أمري املدينة وابـن أمريه
 -عصره طبقاً لوصـفه يف خمطوطتـه احملققـة        

فرصة رواية أخبار السيدة زينـب عمـن        ) ١ص
. رووا مباشرة عن معاصريها أو املقـربني منـها        

ـا          ومما يعزز من مصداقية رواية النـسابة واقترا
ـ          ـا أن منهج ه يف  من احلقيقة أكثر مـن غريه

التأريخ على غرار أهل املدينة يف ذلـك الوقـت          
 كان هو التقيـد     - حيث عاشت بطلة السرية    –

باألسانيد، وكان الـشرط يف صـدق الروايـة          
هو السماع، ويف حني مل يلتزم النسابة بقـوانني         

ويبـدو أن الـسلطة     . اإلسناد فقد التزم بالسماع   
قد لعبت دورها يف منع انتشار كتابات النـسابة         

  .  م يشتهر مثل مؤرخي أهل السنةفل
وكانت سرية السيدة زينب عنـد النـسابة        
بعكس غريه من املؤرخني سرية متكاملـة علـى     

ـا     ρغرار سرية ابن هشام للنيب     ، تبدأ منذ ميالده
ـا ولـدت     (يف السنة اخلامسة للهجرة      حيث أ

ـنوات      ρيف عهد النيب     ، ) وقبل وفاته بـست س
حـداث هـذه    وقد نقل عنه كثري من املؤرخني أ      

ـا شـكلت           ا، حيث ذكـر أالفترة من حيا

آنذاك خطراً على الدولـة األمويـة يف الـشام،          
وخيرت أن خترج من  املدينـة إىل األمـصار،          
ـنة           ـا يف رجـب س  فاختارت مصر وتوفت

يروي النـسابة يف خمطوطتـه عـدة        . هـ٦٢
ـال  روايات تثبت رحيلـها ودفنـها مبـصر          فق

إلسناد املرفوع إىل علـي بـن       روينا با : وحدثين أيب، قال  "
ـنة            ـا دخلـت مـصر يف س ـال مل حممد بن عبد اهللا، ق

حـدثين عبـد    : هـ مسعت عامة املعافري يقـول     ١٤٥
ـال حـدثين وهـب بـن             امللك بن سعيد األنصاري، ق
سعيد األوسي، عن عبد اهللا بن عبد الـرمحن األنـصاري           

ـام،      : قال رأيت زينب بنت علي مبصر بعـد قـدومها بأي
ويف . يت مثلها، وجهها كأنـه شـقة قمـر        فواهللا ما رأ  

رواية أخرى قال، وبالسند املرفوع إىل رقية بنـت عقبـة           
ـتقبل زينـب       : بن نافع الفهري، قالت    ـيمن اس كنت ف

ـا              بنت علي ملا قدمت مصر بعد املـصيبة، فتقـدم إليه
ـارث، وأبـوعمرية            مسلمة بن خملد، وعبد اهللا بـن احل

ن، وقالـت   املزين فعزاها وبكى فبكيت وبكى احلاضـرو      
ـلون، مث احتملـها إىل داره            ما وعد الرمحن وصدق املرس
باحلمراء، فأقامت به أحد عشر شـهراً ومخـسة عـشر           
يوما وتوفيت وشهدت جنازا، وصلى عليها بـن خملـد          
ـاحلمراء             ـا ب ـا ودفنوه  ـامع، ورجعـوا يف مجع باجل

  ).١٢٢: النسابة"(مبخدعها من الدار بوصيتها
ـا        ووصف النسابة السيدة   ينبـوع  " زينب بأ

ـا       "فضائل باقية الذكر   ، وذكر أن حركـة أخيه
احلسني كانت املثل األمت للحق، وكانـت هـي         

مث " داعية للحق وهاتفة بـسمه    "يف هذه النهضة    
نـور احلـق ال ينطفـئ وروح الـصدق ال     "يقول إن   

وجعل مـن سـريا سـرية       .  )٦: النسابة" (تتبدد
ـباب هـذا           باقية الذكر خالـدة، ويـصف أس
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وخيتلف النسابة عـن املـؤرخني      . اخللود والبقاء 
السالف ذكرهم من قبل مثل الطربي يف أنـه مل          
ـا        يتعامل مع مواقف زينب يف كـربالء ومواقفه

ـارخيي  "السياسية يف بالط يزيـد كحـدث         ت
، بل اهتم مبعىن املوقف ودالالتـه أكثـر         "جمرد

ـا          من اهتمامه باملوقف نفسه، فـريى أن مواقفه
أمراء بين أميـة تـشكل      "  الظلم أمراء"بني يدي   

" مواقـف الظلمـة   "، بينما كانت    "أمثولة للحق "
، ويف ذكـره    "للعـسف واجلـور   "هي أمثولة   

ـاوز         خلطبها يعطي معان متعلقة بفـضائلها تتج
ـا كانـت           ـال إ جمرد ذكر هذه اخلطب، فق
جتاوب بكل ثبات وجـسارة وإقـدام يف جلـة          

  ).٨-٧: النسابة(ذلك املوقف الرهيب
" ذات زينـب  "ك ينتقل النسابة من     وبعد ذل 

ـا مـن            ـا حوهل إىل الظروف احمليطة ا، وإىل م
أحداث وأشخاص، ويوظف كل مـن هـذه        

، واألشخاص الـذين    )واقعة كربالء (األحداث  
ـا احلـسني،         شاركوا وصنعوا كربالء مثل أخيه
إلبراز الذات املكتوب عنها؛ الـسيدة زينـب،        

مـن  بـدالً   " حمور السرية "أي أا أصبحت هي     
أن تكون جزءاً من واقعة كربالء تـذكر فقـط          

". لنهـضة احلـسني   "يف معرض الذكر التارخيي     
ـا يف سـفره          ووصف النسابة صـحبتها ألخيه

صحبه من تقصد أن تـشاطره يف خدمـة         "بأا  اخلطري  
ـال           ـيافة الرج الدين وترويج أمره، فكانت تدير بيمناها ض

  ونالحـظ  .)٩: النـسابة (وباليسرى حوائج األطفال    
هنا أن النسابة يهتم دون غريه مـن املـؤرخني          
ـا             ـا متعلـق بذكر جانب من سـرية حيا

ـ    " كأم"و" كامرأة" قـضاء  "حني قامـت بـ

، وبذلك جيعـل منـها املـرأة        "حوائج األطفال 
  .املتكاملة العالية املكانة دينياً واجتماعياً

 فقـد   طيفـور ابن  أما املؤرخ الشيعي اآلخر     
ـ       صية للـسيدة   اهتم بصفة من الـصفات الشخ

زينب وأراد أن يربزها وهي بالغتها وفـصاحة        
ـات يف كتابـه          لساا، وقد ذكرها ضمن أخري

ـال سـرية      ". بالغات النساء " وبالرغم من اكتم
ـلطة الدولـة           السيدة زينب عند النسابة إال أن س
قد حالت دون انتشار هـذه الـسرية وظلـت          
ـام            ـا يف ع خمطوطته جمهولـة حـىت مت حتقيقه

يف حني نالحـظ االنتـشار      هـ، ذلك   ١٣٥٢
الواسع لتواريخ مـن عاصـرهم النـسابة مـن       

  .مؤرخي أهل السنة واجلماعة
 وميكن القـول أن ابـن طيفـور متحيـز          
للنساء، فهو يذكر يف مقدمة كتابه أن ما مجعـه          
ـان وطرائـف          ـات النـساء وجواب عن بالغ
ـار ذوات الـرأي         كالمهن وملح نوادرهن وأخب

طاقـة واقتـضته    على حسب ما بلغته ال    -منهن  
ـال        -الرواية   ـات الرج جياوز كثرياً مـن بالغ

ـارين، وبـذلك فقـد         احملسنني والشعراء املخت
ـات   ــساء الطالبـ ــدخل الن ـتطاع أن ي اسـ
ـاب األدب          ـاريخ مـن ب واملتشيعات لعلي للت
ـاب الرمسـي،          حيث تعذر عليه الدخول من الب
ـات النـساء علـى           وركز يف جانب من بالغ

الاليت دخلـن بـالط     النساء على هؤالء النساء     
ملوك بين أمية وخاطبنهم وثبنت علـى مـوقفهن         
من علي الذي أراد معاويـة أن جيـربهن علـى          
التخلي عنه، وذكر خطبـة الـسيدة زينـب يف        

  )٣٣-٣١: ابن طيفور(. الكوفة والشام
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  ويف اية الفترة العباسية وقبيـل سـقوط        
ـات     ) هـ٦٥٦(الدولة   على حتت وطأة اهلجم

ـ ٦٣٠ت (ابن األثري  جاء   التترية بعقدين  ، )هـ
ـاة الـسيدة          وتطابقت روايه ابن األثري لسرية حي
ـا أيـضاً         مع رواية الطربي بتفاصيلها، وأورده
مثل الطربي يف معرض كالمه عـن أحـداث         

ـابع      ٦١ ـاً للتت هـ، حيث إن كتابه مصنف طبق
ـاس          ـتم فيـه باألس السنوي لألحـداث، واه
باألحداث اليت حتـدث يف بـالط الـسلطان         

ـنح الـسيدة        عظمت   أو صغرت، ولـذلك م
زينب وخطبها يف حضرة يزيـد بـن معاويـة          

ـتم بـذكر       . مساحة من تارخيه   ولكنـه مل يه
ـلفه، واكتفـى          أسانيد الروايات على غـرار س
ـا           فيما خيص كل حادثة بذكر رواية واحـدة هل
وليس عدة روايات، بعكـس الطـربي الـذي         
ـات حـىت وإن       كان يتوخى ذكر مجيـع الرواي

. ضها البعض يف كلمـة واحـدة  اختلفت عن بع  
     )٨٦-٥٦، ٤ج:ابن األثري(

شهدت عمليات تـدوين سـرية الـسيدة            و
ـار الدولـة    زينب املزيد من احلريـة     بعـد اي

ـاء حكـم الدولـة         العباسية ـاألخص أثن ، وب
اململوكية يف مصر والشام، وكـأن املـؤرخني        
ـية          أخرياً قد اشتموا أنفاسهم من اهليمنـة العباس

ــه ــروا حب ــت وأظه ــم آلل البي م ووالءه
ورمبا كانـت األزمـة الـيت       . وتقديرهم لعقيلته 

مرت ا األمة اإلسالمية آنذاك مـن حـدوث         
ـاً لعـودة للـسيدة          هجمات صليبية وتترية دافع

  .زينب كرمز للصمود واجلهاد

ـ ٨٥٢ت(بن حجر العـسقالين        عاش   ) هـ
يف هذه الفترة التارخيية، واهتم مثله مثـل ابـن           

ـا،      عساكر بذكر رجو   ـا فيه عها للمدينة وثور
ولكنه توقف عند ذلك احلد مـن سـريا ومل          

  .يذكر على عكس النسابة خروجها ملصر
ـثري         وكتب أيضاً  ـ ٧٧٤ت( ابن ك يف  )هـ

نفس احلقبة التارخيية عنـها، ولكنـه مل يكـن          
ـثري مثلـه مثـل        . شديد التحيز هلا   اهتم ابن ك

الطربي بزينب كحدث، ونقـل سـريا عـن         
ـاألخص عـن الطـربي        الكثري م  ن الكتب وب

ـام           ـاب ذكـره لع نفسه، وذكرها حتـت ب
هـ، الذي حتدث فيه عن مقتـل احلـسني،         ٦١

وأكد أنه يورد يف هذا الباب من كـالم أئمـة           
ـا     ) أي أهله من السنة   (هذا الشأن    وال يـذكر م

ـار    . يزعمه أهل التشيع من الكذب     ذكـر أخب
زينب مع يزيد ومجيع خطبـها ولكنـه انتـهى          

ـا للمدينـة       مثل الطرب  ي بنهاية كربالء ورجوعه
ولعـل  . )١٩٧-١٩٢،  ٤ج: ابن كـثري  (

حنق ابن كثري كمؤرخ سـين حنبلـي علـى          
ـا اهلـدام          الفرق الشيعية اليت استـشرى نفوذه
وأخذت يف نشر البدع الدينية يف تلك الفتـرة،         

ـيش      -وباألخص يف دمشق     ـان يع حيـث ك
-٦٦١(وحارم فيها من قبلـه ابـن تيميـة          

ذلك دفعـه لتجاهـل ذكـر        لعل   -)هـ٧٢٨
ـثلج            دورها يف السياسي يف املدينـة حـىت ال ي

  .٤صدور الشيعة ذا
بعد قـرون   ) هـ٩١١ت (السيوطي    انفرد  

من تأليف النسابة ملخطوطتـه اهلامـة حـول         
السيدة بكتابة رسالة خمصصة هلا ولـذكر شـئ         
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ـا،          ـا وأبناءه من حياا اخلاصة وسـرية زوجه
ـا         عبـد اهللا بـن     فذكر أن زوجها هو ابن عمه

جعفر بن أيب طالب الذي ولد بـأرض اهلجـرة          
باحلبشة، وبذلك يكون هو أول مولـود ولـد         
يف اإلسالم، وقد روى زوجها احلـديث عـن         

ـان         ρالنيب  وعمه علي وغريه من الـصحابة، وك
وقد ولـدت لـه     . آية يف اجلود واحللم والكرم    

السيدة زينب ثالثة أبناء هـم حممـد األكـرب          
الـذي احنـصر    (ي األكـرب    وعون األكرب وعل  

ـا        ) عقبها فيه  وابنة تدعى أم كلثوم الـيت تزوجه
القاسم بن احلسن بـن علـي مث بعـد وفاتـه            
تزوجت احلجاج بن يوسف الثقفي وهو أمـري        

ـا      .على مكة واملدينة   وذكر السيوطي أيـضاً أ
قد خرجت بالفعل ملصر، علـى عكـس مـن          

ركز السيوطي يف رسالته على فكـرة أن        . سبقه
ـا        زينب ه  ي األم اليت منحت األمة شرفاً بإجنا

لثالثة من األبناء، امتد من نسلهم جانـب مـن          
ساللة األشراف، وكان هلـم ذيـل طويـل يف          
األمصار يربط هذه األمصار بصلة رحـم مـع         

 ومينح هذه األمـصار شـرفاً مـن         ρبيت النيب 
ـاهم الـسيدة         . خالل هذه الصلة اليت منحتها إي

دة زينـب   ويذكر السيوطي أن عقـب الـسي      
حمصور يف ولدها علي األكرب واملعروف بعلـي        
ابن عبد اهللا الزينيب نسبة ألمه زينـب، ولعلـي          
ـائر أوالد           املزيد من الشرف نسبة ألمه علـى س
ـا،             ًـبها عبد اهللا بن جعفر ألنه كان األكثر ش
وهو أبو اجلعافرة املوجـودين بـشرياز ومـصر         

وأسهب بعـد ذلـك الـسيوطي يف        . والعراق
ـا يف        اهتمام   شديد بضبط سلسلة نـسب أبنائه

األمصار وخاصة مصر، ويهـدف املؤرخـون       
ـاظ علـى      عادة من ذكر سالسل األنساب احلف
ـا، وخاصـةً         نقائها وعدم تسرب دخالء عليه
وأن االنتساب لزينب شرف عظيم كان البـد        

ـام بـضبطه       -٣٠: الـسيوطي (للسيوطي االهتم
٥٢.(  

ـا هلـؤالء املـؤر         خني أن      نستطيع يف ختام تناولن
نقول أنه قد كانت هناك عناصـر ثابتـة يف سـرية            
السيدة زينب عنـد أغلـب املـؤرخني، يف حـني           
تعرضت عناصر أخـرى للتجاهـل أو احلـذف أو          

حيث كانـت مـشاركتها يف واقعـة        .الذكر املبتسر 
كربالء وخطبتها يف الكوفـة وخطبتـها يف الـشام          
ورجوعها من الشام للمدينـة علـى رأس العناصـر          

ـان           .الثابتة ـثري مـن األحي  ولكنهم مل يذكروا يف ك
ميالدها ومراحل طفولتها وغري ذلك مـن مراحلـها         

ـيئاً عنـها، فيبـدأ           -العمرية  رمبا ألم ال يعرفون ش
تارخيها عند أغلبهم مثل الطربي وابن األثـري وابـن          

ـ ٦١(كثري بذكر موقعـة كـربالء        ألـم  ) هـ
اعتمدوا يف تأرخيهم على تـدوين األحـداث الـيت          

ر يف بالط اخلليفة، وكذلك ذكـر األحـداث         تدو
بترتيب السنوات، وكانت السيدة تبلغ مـن العمـر         

وقـد  . ستة ومخسني عاماً عنـد موقعـة كـربالء        
سكت مجيعهم فيما عدا النـسابة وابـن عـساكر          
ـا          وابن حجر العسقالين والسيوطي عن ذكـر ثور
يف املدينة، رمبا ألن يف ذلك مما يعد بالنـسبة هلـؤالء            

ـامرأة، فيـؤثر        الساك تني جتاوزاً ألدوارها املفترضة ك
وانفـرد  . بالتايل على مكانتها الدينية ويعد قدحاً فيها      

ـا         النسابة الشيعي والسيوطي السين بـذكر خروجه
ـا االجتماعيـة           ـا وحيا ملصر واستقبال أهلـها هل
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ـا وموضـع           ـاريخ وفا ـان وت والدينية فيها ومك
 غـريه مـن     مقامها، ورمبا يعود ذلك أيـضاً إىل أن       

املؤرخني كان يعد خروجها كامرأة ورحيلـها مـن         
ـا       ـال مـن حمارمه بلد إىل بلد دون أن يصحبها رج

ـا نـستطيع أن      . مما ينقص من مكانتها الدينية     ومن هن
نستنتج أن األمناط املتعددة للـسلطة قـد مارسـت          
نفوذها على تضمني أو عدم تضمني سـرية الـسيدة          

جت عليـه عنـد   يف التاريخ، وعلى الشكل الذي خر  
  .تدوينها

   زينب بني السياسة والدين والربكة-ثانياً
  توظيف سرية السيدة زينب يف العهد احلديث

     بعد أن اكتملت لوحة السيدة زينـب الـيت         
رمسها املؤرخون القـدامى مـن أهـل الـسنة          
والشيعة، التقط املؤرخـون احملـدثون ومجهـرة      
ـيعة علـى الـسواء            من عامة األمة من سنة وش

ـا كـل حـسب        ه ذه اللوحة، ليقوموا بتوظيفه
  . توجهاته املذهبية والروحانية والسياسية

  زينب عند الشيعة العرب
    اهتم الشيعة العرب مـن أهـل العـراق         

، وقـد   ٥ولبنان بإعادة كتابة سرية السيدة زينب     
نزعوا الختاذها رمزاً سياسياً هلم، تعينـهم علـى         

دهـم  حتمل الظروف الـسياسية الراهنـة يف بال      
والــيت يعــانون يف ظلــها مــن االضــطهاد 
ـاً تـدور          والتهميش، كما اختذوها رمـزاً ديني

  . حوله ممارسام وشعائرهم
وقد اختذوا مجيعاً من واقعة كـربالء نقطـة         
ـاريخ           ـاة الـسيدة زينـب والت حمورية يف حي
الشيعي، فضالً عن اعتبارها أحـد األحـداث        

الحـظ  وي. التارخيية اهلامة يف تاريخ أهل الشيعة     

أن مجيع الروايات الواردة يف هذه املـصادر قـد          
ـاة الـسيدة           ـاريخ حي اتفقت فيما بينها حول ت
ـا          زينب قبل واقعة كربالء من حيـث ميالده
ونسبها جلدا السيدة خدجيـة أول مـن آمـن          
وهي من املبشرات باجلنـة، ولوالـدا فاطمـة         

ـاس بـه        ρأحب بنات الرسول     ـبه الن  إليه وأش
 أول مـن آمـن      τولوالدها علي   خلقاً وأخالقاً،   

ـامشيني،          من الصبيان وأول هامشي ولد بـني ه
وأول خليفة من بين هاشـم وأحـد املبـشرين          
         ا فاطمة بنت أسد والـدة علـيباجلنة، وجلد
ـاجرات           رضي اهللا عنه واليت كانـت مـن امله
ـا          األوائل، واهتمت هذه املـصادر بـذكر أ

ـامني     ρكانت شبيهة جبدها     ،  وأا أخـت اإلم
ـا فـرع    " أعيان الشيعة "ووصفت يف كتاب     بأ

من فروع الشجرة الطيبـة النبويـة واألرومـة         
اهلامشية، وعن تربيتها يذكر أحـد املـؤلفني يف         
كتاب وفيات األئمة أن الـسيدة فاطمـة قـد          

ـيك أن   : أوصت زوجها علي فقالت لـه      أوص
تتزوج بأمامة بنت أخيت زينب، تكون لولـدي        

ن بقية ولـد فاطمـة      مثلي، فقامت أمامة بشئو   
ـاء  ( وقصدوا من وراء ذلـك   . )٤٠٠: جمموعة العلم

التأكيد على املرتلـة الدينيـة الرفيعـة للـسيدة          
ـلة          زينب، فيظهروا بذلك أا ذات تربيـة فاض
. كرمية وأا من بيت فضل ودين وهي أهل لـه         

واعتربوها شريكة احلسني يف ـضته، واهتمـوا        
يها وبـني   بذكر أا كانت حلقة الوصل بني أخ      

وهي اليت كانـت تنقـل      . أنصاره من بين هاشم   
أخبارهم للحسني يف الليلـة الـسابقة لواقعـة         
ـاء املعركـة           كربالء وكان هلا دور رئيـسي أثن
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ويف إكمال وحتقيق أهـداف احلـسني بعـد          
وبالرغم مـن أن هـذه      .  استشهاده يف كربالء  

املصادر قد اتفقت يف أحداث كثرية من سـرية         
 اختلفت حول بعض األحـداث      السيدة إال أا  

التارخيية اهلامة يف حياا بعد واقعـة كـربالء،          
  .هـ٦٢وحىت حول وفاا يف رجب سنة 

 الشاهد أن هذه املصادر الـشيعية العربيـة        
، أهـداف عـدة   توظف سرية السيدة لتحقيق     

فمنهم من قام بتوظيف سرية السيدة ليقوم مـن         
، بإنتاج خطاب ديين خلدمـة املـذهب      خالهلا  

قد ركز مجيع الشيعة العرب علـى فكـرة أن          ف
ـا    " أم املـصائب  "زينب هـي     فيـصبح ذكره

مناسبة إلثارة البكاء، والبكاء لدى الشيعة علـى        
ـياً          أهل البيت وإحياء ذكرهم يعد جـزءاً أساس
ـام جعفـر          من اهلوية الشيعية، حيث نسب لإلم

ـا حنـن   "الصادق أنه ذكر يف فقهه أن        من بكى علين
 ونسب إليه أيـضاً قولـه      "  اجلنة آل البيت أدخله اهللا   

ـاً يف اجلنـة             " " من قال فينا بيت شعر، بىن اهللا تعاىل له بيت
 ومثال على ذلك حمـسن      ).٤٤:٢٨٠حبار األنوار   (

ـال عنـها         األمني الكاتب الشيعي اللبناين الذي ق
ـاة جـدها          " مسيت بأم املصائب ألا شهدت مصيبة وف

 اهللا عنـها،    ، ومصيبة وفاة أمها الزهراء رضـي      ρالرسول
ـا       ومصيبة قتل أمري املؤمنني والدها، ومصيبة شـهادة أخيه
ـا            احلسن بالسم، وحمنة املـصيبة العظمـى بقتـل أخيه
احلسني رضي اهللا عنه، وقتل ولداها عون وحممـد مـع           
خاهلما أمام عينيها، ومحلت أسـرية مـن كـربالء إىل            
ـال             ـاد إىل جملـس الرج الكوفة وأدخلت على ابـن زي

اقتضاه لؤم عنصره وخسة أصله مـن الكـالم         وقابلها مبا   
اخلشن املوجع وإظهار الشماتة املهينة، ومحلـت أسـرية         

ـا          ـاد بالـشام ورأس أخيه من الكوفة البن آكلـة األكب
ـاح طـول            ورؤوس أهل بيتها أمامها علـى رؤوس الرم
الطريق على هذه احلالة وأدخلوا علـى يزيـد يف جملـس            

ـال  ــون باحلبـ ــم مقرن ـال وه ــس.." (الرجـ ن حم
ـنحهم سـرية زينـب        ،)١٩٢:األمني وبذلك مت

ـاء،          فرصة هائلـة الجتـرار األحـزان والبك
وصورا احملزنة هذه ملهمة هلـم ألداء طقـس         
ـالس العـزاء           ديين هام لديهم وهو البكاء يف جم

  .   الشيعية
 وركز كاتبوا سريا أيضاً علـى موضـعها        
ـال بـذكرى عاشـوراء، حيـث          من االحتف

ـا وبـين     يذكرون فضلها يف تـشجي     عها ألخيه
عمومته، وسهرها عليه يف ليلة العاشر من حمـرم         
ـباحها         . وهي الليلة اليت استشهد احلـسني يف ص

ـا،            وذكروا أن احلسني قـد عـزى نفـسه هل
ومنحوها درجة تقترب مـن العـصمة حيـث         
ـام          ذكروا أن املعصومني هم األربعة عـشر إم
وهي يف درجة قريبة من العـصمة، وليؤكـدوا         

ن كثرة عبادا وجـدها وبـأن       ذلك حتدثوا ع  
هلا جملس خاص لتفسري القرآن الكـرمي حتـضره         
النساء، وأا حدثت عن أمها فاطمـة الزهـراء         
وعن أمساء بنت عميس، وذكـروا أن فاطمـة         

: انظـر (بنت احلسني وكثريين غريها رووا عنـها        
  ).٣٨٥-٣٨٠، ٣٥٣: حممد احلسون وأم مشكور

عربيـة  وأيضاً هدفت املـصادر الـشيعية ال       
 حىت تتبعـه    كرمز للنساء لتوظيف سرية السيدة    

ـال تتجـه إليـه           نساء الشيعة وجعلوها خري مث
. األنظار يف رجاحة العقل وحـسن التـصرف       

حيث وصفها فرج آل عمران القطيعـي بقولـه         
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ـال الطويـة،          " مجعت السيدة زينب بني مجال الطلعة ومج
حىت أا اشتهرت يف بيـت النبـوة ولقبـت بـصاحبة            

  ).٤٣٢: القطيعي" (الشورى
ـاف             وألن السيدة كانت هي قمـة يف العف
والشرف، فقد حاولوا يف سبيل جعلـها قـدوة         
ـان مـن           ـا، وك للنساء رسم صورة بعينها هل
مقتضيات هذه الصورة جتاهل احلـديث عـن        
ـا قـد متثـل قـدحاً يف             جوانب مـن حيا
شخصيتها كنموذج أو تربير هـذه اجلوانـب،        

ـاز لل      ـا يف     مثل سفرها من احلج عـراق وثور
حـدث  ": "وفيات األئمة "فمثالً ورد يف    . املدينة

كنت يف جوار أمري املـؤمنني يف املدينـة         : حيىي املازين قال  
مدة مديدة، وبالقرب من البيت الـذي تـسكنه زينـب           
ـا              ابنته، فال واهللا ما رأيت هلا شخـصاً، وال مسعـت هل
ـارة جـدها            صوتاً، وكانـت إذا أرادت اخلـروج لزي

 خترج ليالً واحلسن عن ميينها واحلـسني عـن          ρلالرسو
أمامها، فإذا قربـت مـن القـرب    ) ع(مشاهلا وأمري املؤمنني  

فأمخد ضـوء القنـديل،     ) ع(الشريف سبقها أمري املؤمنني     
أخـشى أن ينظـر     ) ع(فسأله احلسن مرة عن ذلك فقال       
ـاء   .."! (أحد إىل شخص أختك زينـب      : جمموعـة علم

ـا     ويف نفس املصدر ويف     ). ٣٨٢ حماولة لتربيـر خروجه
ـاىف مـن وجهـة             ـا يتن وسفرها ألمصار أخرى وهو م
نظرهم على كوا منوذجاً للمرأة الـيت تلـزم بيتـها ورد            

ـاز إىل         ) ع(ملا عزم احلسني    " علـى الـسفر مـن احلج
العراق، استأذنت زينب زوجها عبد اهللا بـن جعفـر أن           

ـا عرفـت       ) ع(تصحب أخاها احلسني     مـضافاً إىل م
شتراط أمري املؤمنني عليـه يف ضـمن عقـد          سابقاً من ا  

ـا احلـسني            النكاح أال مينعها مىت أرادت السفر مع أخيه
ـاً وحممـداً باملـسري            )ع( ) ع(، فأذن هلا وأمر ابنيه عون

ـاد دونـه، فـسافرت           ) ع(واملالزمة يف خدمتها واجله
ـات األئمـة   " (…يف عز وجالل وحشمة ووقار    .. : وفي

ـال      . )٤٤٤ والقـدوة  وبذلك صارت السيدة املث
  .احلسنة للنساء يف الشرف والعفاف

    وحتدث عنها حسن موسى الـصفار علـى        
أا رمزاً هاماً للمرأة املتعلمة وذلك يف معـرض         
ـات املـسلمة           حديثه عن واقع املـراة يف اتمع
واليت تعاين من عمق التخلف واجلهـل، حيـث         

 ،أن رفعة املراة وتنميتها يعلي من شـأن اتمـع         
سرية الـسيدة زينـب خـري قـدوة         واعترب أن   

ـامرأة       لذلك، حيث أن صورة السيدة زينـب ك
متدينة ومتعلمة تتناقض مع ما نراه مـن ختلـف          
يف حياة املسلمات اليوم ويتساءل عـن موضـع         

  .)٤٥-٣٠: الصفار (الدين من هذا
     وكذلك هدفت املصادر الشيعية لتوظيـف      

لتفعيـل  سرية السيدة زينب ودورها يف كربالء       
ـية    "نصرة احلق "ة  قيم  وهـي القاعـدة األساس

فزينـب  . ٦اليت تقوم عليها فلسفة الفكر الشيعي     
هي اليت محلت أمانة نقل ما وقـع يف كـربالء           
ـا أول امـرأة          ليعرفه مجيع املسلمني، ويقولون أ
يف اإلسالم صنعت التاريخ وأقامـت صـروح        
. احلق والعدل ونسفت قالع الظلـم واجلـور       

ـا وقـع         يف كـربالء    فحني حكت زينـب م
أظهرت من ناحية ظلم السلطة، ومـن ناحيـة         
أخرى أظهـرت أن آل البيـت يف خـروجهم          
ضد البيت األموي كانوا يسعون حنـو نـصرة         
احلق، وجعلت من خـالل روايتـها احلـسني         
رمزاً لذلك باقياً عرب الزمن، وجعلت منه قـدوةً         
ـامل          ـاكم ظ . لكل الباحثني عن احلق يف وجه ح



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ملرأ     واحلضارةاملرأة     ة ملف سرية ا
  

      
  

  ١٣٧  

ي بشخـصها أعلـت مـن       باإلضافة إىل أا ه   
ـا حيـث          قيمة نصرة احلق بعـد مـوت أخيه
ناضلت ضد بـين أميـة وفـضحت واقعهـم          
ـاجلرائم، فأقامـت بـذلك صـروح          امللوث ب
النهضة الفكرية الـشيعية الثوريـة، ونـشرت        
الوعي السياسي والديين، وهي اليت جعلت مـن        
ـا هـي          كربالء نقطة انطالق للفكر الشيعي أل

أبقته حياً بروايتها لـه     اليت أوضحت دوره فيها و    
ـا قالـه      ). باقر شريف القرشـي   :انظر( ومن ذلك م

ـا      " عنها حممد علي املصري    اختـذت طـول حيا
تقوى اهللا بضاعة، وكان لساا الرطب بـذكر اهللا علـى           

ـاً        ـاً معين : املـصري " (الظاملني غضباً، وألهل احلـق عين
ويعترب احلسني املثل األعلـى يف نـصرة        . )٤٣٧

زينب شاركته يف نـصرة احلـق       احلق والسيدة   
فعرفت بذلك و ذكر باقر شريف القرشـي أن         

ـا يف           "  تعترب زينب يف مـشاركتها يف كـربالء ودوره
محاية اإلسالم ومبادئه وأهدافه، ومـسارعتها يف الـسفر         
مع أخوها للثورة ضد احلكم القائم ومناصـرة الـضعفاء          

 ρمن أهل العراق وإرجاع احلـق إىل عتـرة رسـول اهللا           
ـاقر شـريف القرشـي     "( للحق يف أعلى قيمـه     رمزاً : ب
٢٣٥.(  
ـافة لكـل              ونستطيع أن نقول أن زينب إض

ـاعرة بليغـة          ذلك كانت لدى الشيعة العرب ش
ـا ذكـر مـن      . وكانت أيضاً ملهمة للشعر    ومم

شعرها أا ملا رأت رأس احلسني عليـه الـسالم          
  :قالت

  أبدى غروباًيا هالالً ملَّا استتم كماالً            غاله خسفه ف
     ما تومهت يا شقيق فؤادي        كان هذا مقدراً مكتوباً

  )٣٩٢: حممد احلسون وأم مشكور(

  :     ومن شعرهم فيها قول النقدي  
  ربيبة عصمة طهرت وطاب  وفاقت يف الصفات ويف الفعال
  فكانت كاألئمة يف هداها         وإنقاذ األنام من الضالل

  ضى     من البيض الصوارم والنضالوكان جهادها بالليل أم
  وكانت يف املصلى إذ تناجي        وتدعو اهللا بالدمع املذال
  مالئكة السماء على دعاها       تؤمن يف خضوع وابتهال
  روت عن أمها الزهراء علوماً     ا وصلت إىل حد الكمال
  ونالت رتبة يف الفخر عنها       تأخرت األواخر واألوايل

  ها الزهراء سادت      نساء العاملني بال جدالفلوال أم
  )٤٤٢:جمموعة من العلماء(
  زينب عند الشيعة اإليرانيني

 مل خيتلف الشيعة اإليرانيون كثرياً عن الـشيعة         
العرب يف متجيدهم للسيدة وتوظيفهم لسريا يف       
حيام الدينية واليومية أيضاً، ولكـن تركـت        

يعي اإليـراين   الظروف السياسية يف اتمع الـش     
وظرف الثورة فيه أثرها على توظيفها هلم كرمـز         
سياسي بدرجة أعلى من الشيعة العرب، حيـث        
استمد الشيعة اإليرانيون من سرية السيدة زينـب        
مدداً لدفع نساء الثورة ورجاهلا على السواء للقيام        
بثورم، وحىت بعد جناح ثورم استمرت الدولة       

من بدورهن كنـساء يف     يف إعداد األم واالبنة ليق    
ساحة القتال ويف غياب الرجال، بالصرب واجللـد        
وقوة الشخصية والوعي، وكانت زينب خري قدوة       
يسوقوا لذلك، يف حني كانت السيدة فاطمـة        

  .الزهراء هي قدوة النساء اإليرانيات يف وقت السلم
ففي خطبة ألقاها اخلميين يف مجعية الـسيدة        

ـاريخ       ـإيران بت  - ١٩٨٨يـر   فربا١٧زينب ب
ـات يف احلـرب والثـورة          مادحاً دور اإليراني
ـائهن للحـرب          اإليرانية ودورهن يف تقـدمي أبن
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ــدهن يف   ــى غيــام، وتواج ــربهن عل وص
ـاهرات         ـال ومـشاركتهن يف مظ ساحات القت

 مث دورهن يف االنتخابات ويف الـساحة        ١٩٧٨
 نوه إىل أن عظمـة الـسيدة زينـب          -السياسية

 صـربها وحتملـها     ال تكمـن يف   "الكربى وقيمتها   
ـيم يف            املصائب، فكل النسوة الالئي كن يف ذلـك املخ
ـاذا كـن              واقعة كربالء صـربن، ولـو مل يـصربن فم
سيفعلن، إن قيمة زينب الكـربى وأمهيتـها تكمـن يف           
معرفتها ووعيها، حيث كانت تدرك ما كانـت تفعلـه،          
كانت تدرك أي عمل عظيم تقـوم بـه مـن خـالل             

ـ       ـال   ". ربهاحضورها يف تلك الواقعـة وص إن دور  "وق
ـيم          ـان الـسكوت والتعت زينب كان إعالمياً حيـث ك
ـان الباطـل       اإلعالمي يلفان موضوع قتل احلـسني ويقلب
حقاً واحلق باطالً، وكان بيان السيدة زينـب وخطبتـها          
ـان الـربق       ـيم، وك أول ما أزاح تلك الظلمة وذلك التعت
ـا           الساطع يف الظلمة الداكنة، لقد كانت السيدة تعرف م

حنن حباجة إىل هـذا الـوعي،       "وأضاف اخلميين   ".) تفعل
إن السيدة زينب هي اليت صنعت حادثة كـربالء وحنـن           
حباجة لوعي السيدة زينب حىت نعلم أم الـشهيد الـصرب           
ـاء اتمـع،            ونعلم الفتاة العفة والطهارة وأمهية ذلك يف بن
ونعلم النساء أن حيركن أدمغتهن وأفكارهن مـن أجـل          

ـيعلمن قيمتـهن      اهللا ويسخر  ـبيل اهللا ل ـام يف س ن طاق
  ).٢٧-١٣: األسدي" (وأمهيتهن كما فعلت زينب

  زينب عند شيعة اهلند وباكستان
متثل السيدة زينب بالنـسبة لـشيعة اهلنـد             

وباكستان رمزاً للصرب واجللد علـى املـصائب        
يف وقت الشدة، ورمزاً للمقاومـة واملدافعـة يف         

ـاين هـذ       ه الفئـة مـن     زمن اهلزمية، حيث تع
املسلمني من اضطهاد مزدوج، تارة مـن قبـل         

ـية        احلكومة اهلندية وأصحاب العقيـدة اهلندوس
الغالبة فيها، والذين يتعـرض املـسلمون علـى         
أيديهم لشىت أنـواع االضـطهاد والتعـذيب،        
وتارة أخرى من فئة األغلبيـة مـن املـسلمني          

فقد أوضح باحـث يف علـم       .  وهم أهل السنة  
ـا      -يف دراسته   األنثربولوجي   الـيت حيلـل فيه

صورة زينب يف أشعار النواح اليت متثـل أحـد          
أركان جمالس العزاء الشيعية يف منطقـة حيـدر         

 أن النسوة الاليت يـرددن الـشعر        -آباد والهور 
يتقمصن شخـصية الـسيدة زينـب ويقلـن         
بدورهن على ألسنتهن شعراً تصف فيه زينـب        
واقعة كربالء، ويف هذا الشعر تقـف موقـف         

ـنيب      ا ـثالً  . ρملتحدث واملدافع عن آل بيت ال فم
تقول أحد املقاطع الشعرية اهلندية املترمجة علـى        
لسان زينب عندما رأت جسد أخيها احلـسني        
ـا علـى يـد            ممداً عارياً وبعد أن فقدت حجا

ـاري          "جنود يزيد    كيـف يل أن أمللـم جـسدك الع
املطروح أرضاً مغرباً بالتراب يا ابـن فاطمـة وحبيـب           

ـان           رسول   اهللا وأستره، بعد أن فقدت حجايب الـذي  ك
  ".ميكن يل أن أسترك به

ويقول مقطع شعري باكـستاين متـرجم             
ـنيب           منوهاً إلنقاذها للبقية الباقية من آل بيـت ال
ـال          وحفظها لذرية احلسني بعد أن أشـعل رج

ـا حـسني     "بكربالء  يزيد النريان يف خيمهم      تركت ي
يناه أـم حمفـوظني     أوالدك أمانة عندي فتأكد يا حـس      

وبذلك تعتـرب بالنـسبة     " ولتقر عينك يا ابن الزهراء    
هلم حافظة لألمانة، ألن أوالد النيب هـم أمانـة          
تركها من بعده للمسلمني وحفظـت زينـب        

ـيعة اهلنـد        . هذه األمانة  وظل اهلدف لـدى ش
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ـالس          وباكستان من مساع سرية زينـب يف جم
ـ          يري العزاء عن مواقفها يف واقعة كربالء هـو تغ

ـا جيعلـها امـرأة ثوريـة            دور املرأة املسلمة مب
مناصرة للحق، فزينب تعطي مثال للمـرأة غـري         
ـا بقـوة           التقليدية اليت تتغلـب علـى ظروفه

  )David Pinault: 89-95(.الشخصية وصالبة العزمية
وبذلك جند أن زينب قـد مثلـت لـشيعة              

ـاً علـى           ـياً وديني اهلند وباكستان رمـزاً سياس
   . السـواء

  زينب والربكة عند أهل مصر
 حني قدمت السيدة زينب إىل مـصر بعـد           

ـا، مل تـأت يف           سلسلة املآسي اليت تعرضت هل
الواقع لتجتر أحزاا وتتمثل صـورة االنكـسار        
ـاءت مـصر         واألمل، بل على العكس، لقـد ج
برسالة حمددة، جاءت لنشر اإلسالم يف وسـط        

علمـوا  جديد، وقد أحبها الناس والتفوا حوهلا وت      
ولذلك اختلف أهل مصر عن مجيع مـن        . عنها

سبق ذكرهم من شعوب يف تعاملهم مع سـرية         
ـياً          السيدة، فهي ليست بالنسبة هلم رمـزاً سياس
أو دينياً مذهبياً ألم أهل سنة وليـسوا بـشيعة،          
بل هي باألساس مـصدراً للـدين وللربكـة،         
وحيفظوا أيضاً هلا اجلميل يف أا شـرفتهم بـأن          

هم وبني النيب صلة رحم عنـدما نـزل         مدت بين 
       .نسلها يف مصـر

ـا      -   حتتل أم هاشم      رفتوهي الكنية اليت ع
 مكانـة هائلـة     -السيدة شعبياً لدى أهل مصر    

ـارت          يف قلوب العامة والنخب فيها حـىت ص
ـاة          ـاألخص يف حي جزءاً من حيام اليومية، وب
هؤالء السيدات البـسيطات يف احلـي الـذي         

حـي الـسيدة    "ا وبـه مـسجدها      حيمل امسه 
ـات          "زينب ، ومل تتدخل يف ذلـك أيـة توجه

ـان ذلـك           مذهبية أو أهداف سياسية، بـل ك
ـاً     ـاً حبت وقـد فـضل   . شأناً اجتماعياً وروحاني
ـيس بـأم    (املصريون تلقيبها بـأم هاشـم        ول

ـا  !) املصائب كما لقبها الـشيعة العـرب       أل
ـالكرم، وحيـدثنا املـصري         اشتهرت لديهم ب

السيدة زينب بنـت الزهـراء الـيت        "ئالً  حول ذلك قا  
فضلها اهللا على النساء وجعلـها عنـد أهـل العـزم أم             

وأعتقـد أن   ". العزائم، وعند أهل الكـرم أم هاشـم       
ـلها مـن أن           ـتمدت اص تسميتها بأم هاشم اس

ـاً،    ρهاشم بن عبد املطلب جد النيب       كان كرمي
ـأن  " وذكر عنه ابن هشام يف الـسرية النبويـة         ب

ـان أول مـن        هاشم هذا لقب     جلد النيب عمرو الـذي ك
هشم الثريد بعد جده إبراهيم، فإن إبراهيم هـو أول مـن            
ـان           هشم الثريد وأطعمه للمساكني ومسى اشم ألنـه ك
جامع أمر قريش وكانت إليه السقاية والرفادة بعـد عبـد           

، ولـذلك عنـدما أراد      )٩١: ابن هـشام  " (املطلب
ـ          م أهل مصر أن يصفوا كرمها لقبوها بـأم هاش

  .أي أم الكـرم
يف حتقيق صحفي مع مؤرخ مصري يدعي أنه      

حفيد اجلربيت قال مشككاً يف دفن السيدة زينب        
األرض هي األرض، والضريح هو الـضريح،       "بالقاهرة  

ولكن السيدة اليت نلتف حوهلا نبث شكوانا ونبوح بأسرارنا         
ونتربك ا ليست هي السيدة زينب بنت الزهراء بل هـي           

ى أو ال أحد ولدي الدليل الذي يزيل ستار الوهم          سيدة أخر 
عن املقام الشهري يف قاهرة املعز، فالضريح والسيدة أكـرب           

وعزز ". خدعة يعيشها  أهل مصر والعرب وكافة املسلمني 
وجهة نظره بقوله أن أول نص مكتوب يعلن عن         
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نسبة هذا الضريح إىل السيدة زينب بنت الزهراء         
حكاية سجلها الشيخ عبد    واإلمام علي قد ورد يف      

يف بعض كتبـه    ) هـ٩٧٣ت(الوهاب الشعراين   
مثل املنن الكربى، أي بعد حوايل تسعة قرون من         
وفاا، وقال يف حكايته أن شخصاً يدعى علـي         
اخلواص جاءته رؤيا بأن السيدة زينب مدفونة قرب 
قناطر باب السباع وليس يف الضريح املنافس لـه         

نصر فأشاع هذه الرؤيا بني املوجود يف جبانة باب ال
الناس واستقر األمر مبرور السنني على أن السيدة        
مدفونة بالفعل يف هذا املوقع، وعزز وجهة نظـره         
أيضاً بقوله أن املقريزي مل يـذكر ضـرحيها يف          
خططه، وحىت أن موضع مقامها كان جزءاً من ر 

  .٧النيل إبان وفاا
ليـوم بعـد         ويظهر لنا من هذا اجلدل الثائر ا      

ـا أن             ـاً مـن وفا ما يقرب من أربعة عشر قرن
السيدة الزالت شخصية فائقة احلـضور علـى        
ـا اجلـدل،         الساحة الفكرية والشعبية، تثري حوهل

ـا حنـب أن     . وجتتمع أو ختتلف حوهلا اآلراء     م
ـا            نشري إليه هنا هو أن السيدة زينب ال شك أ
مدفونة يف القاهرة طبقاً ألقدم خمطوطـة وردت        

ـا العبيـديل           إل ينا من أمري املدينـة وابـن أمريه
ـا       ٢٧٧النسابة ت    هـ والـيت تثبـت خروجه

ونـستطيع أن نعتمـد علـى       ) ١٢٢ص(ملصر  
روايته ألنه األقرب تارخيياً هلا وعاش يف املدينـة         
 وورد إليه مباشرة خرب خروجها منـها ملـصر،        
وكــذلك طبقــاً ملــا ذكــره الــسيوطي ت 

ـا،        ٩١١ واتفـق  هـ من استقبال أهل مصر هل
ـائن        ـاب    "كالمها على مكان املقام الك ـاطر ب بقن

ـاحلمراء القـصوى الـذي            السباع حيث كان بيتـها ب

ـا             استضافها فيه مسلمة ابن خملد وايل مصر، فأقامـت
ـام            إحدى عشر شهراً ونصف مث ماتت، وبعد مـرور ع
ـاء         ـيهم الفقه على موا اجتمع أهل مـصر قاطبـة، وف

مومساً برسـم الـذكرى ومل      والقراء وغري ذلك وأقاموا هلا      
ـاء اهللا، وهـذا        ينقطع هذا املوسم إىل يومنا هذا وإىل ما ش
املوسم املذكور هو املعرب عنه باملولد الزينيب الـذي يبـدأ           
ـنة وينتـهي يف ليلـة               من أول شهر رجب من كـل س
ـتالوة            ـايل ب النصف منه وهي ليلة اخلتام، وحتىي هذه اللي

ـ        ـاً   القرآن واألذكار الـشعرية، ويكـون ل ذلك مهرجان
ـارة ضـرحيها             عظيماً تفد الناس من كل فجٍ عميق إىل زي

ويذكر الـسيوطي مـن زار ضـرحيها مـن          " 
احلكام، ومنهم كافور اإلخشيدي وأمحـد بـن        

ـاطمي      : الـسيوطي (.طولون والظاهر بنصر اهللا الف
٦٧-٦٠(  

      ويف واقع األمر أن اجلـدل حـول حمـل          
ـا   مقام السيدة بني أهايل األمصار اإلسـال       مية م

ـا ورغبتـهم يف             هو إال معرب عن شدة تعلقهم
ـازع أهـل مـصر       . االستئثار مبحبتها  حيث ين

على ذلك أهل الشام بـسوريا  ويعـزز مـن           
ـاقوت       ـ ٦٢٢ت(موقفهم رأي املؤرخ الي ) هـ

حممد احلـسون وأم    (يف كتابه معجم البلدان     
، حيـث يعتقـدون أن    )٣٦٩: على مشكور 

ـافة   هـذا . السيدة زينب قد قربت لديهم      باإلض
ـا لـديهم،          لتمسك أهل املدينة بوجـود مقامه
ـا جيـب أن           ويذكر كاتب أعيان الـشيعة أ
ـا          تكون قد دفنت باملدينة ألنه مل يثبت خروجه
منها، باإلضافة لتمسك أهـل املدينـة بوجـود         
ـان الـشيعة         مقامها لديهم، ويؤكد كاتب أعي

  . على أا دفنت هناك
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      مصرالصديقة الغائبة احلاضرة لسيدات  
   حيدثنا حيىي حقي يف تصوير بليـغ يف روايتـه          

عن املكانة اليت حتتلها زينـب      " قنديل أم هاشم  "
يف قلوب النساء من حوهلا، فيحكي عن امـرأة         
بغي تريد التوبـة، فـذهبت لـضريح الـسيدة        

ـاة وألـصقت     "لتستمد منها القوة فقال      وجاءت الفت
ـا      : جبينها على السور وهي مس     ـتارة  يا أم هاشم ي س

الواليا ال تغضي عينيك وال تـشيحي بوجهـك، متتـد           
ـانك،      . إليك يد مسترمحة فخـذيها     إن اهللا طهـرك وص

وأنزلــك الروضــة، وإن قلبــك لــرؤوف، إذا نــسينا 
ـيك أن          !فاذكري أنت  ، مىت ميحى املقـدر علـي، أيرض

ـا  . جسدي ليس مين، فما اشعر بأمل وهو ينهش ـشاً          ه
تمرق مـصروعة تريـد     هي روحي على عتباتك تتلوى وت     

ـائم يركبـه              ـا كالن ـاء اهللا وأن أن تفيق منذ غادرين رض
ـاة           ! الكابوس، يقبض يف يد واحدة علـى املـوت واحلي

ـا           رضيت حلكمه وأسلمت نفسي، ولن أضيع وأنـت ه
أفيطول املد، أم أن رمحـة اهللا قريـب، نـذرت    . هنا معنا 

ـاهر           لك يوم يتوب املوىل علـي أن أزيـن مقامـك الط
ـا أخـت           بالشموع، مخ  ـا أم هاشـم، ي سني مشعة، ي

  ).٢٣: حيىي حقي!"(احلسني
اليت أجريت معها مقابلة داخـل      " سعدية"أما     

املسجد وزرنا سوياً املقام،وهي إحـدى هـؤالء    
ـاً          السيدات الفقريات الاليت بلغ ن الكـرب عتي
وجتدهن منذ قـرون جالـسات يف ضـرحيها         
ـا          ا، فقد جلست حتدثين كيـف أ يستأنسن

ت بيتها وتويف زوجها ومل يبق هلا يف الـدنيا          فقد
ـا، وكانـت         سوى أختها فذهبت لتسكن معه
ـا يف          ـا بإيوائه أختها تعريها دوماً بتفضلها عليه
ـا          بيتها، فأخذت حتكي يل والـدموع يف عينيه

بأا تقوم بكـل اخلـدمات داخـل املـرتل          
. وخارجه، لكن ذلك مل يشفع هلا عنـد أختـها     

لقـد  ": ديةوبعد سكوت طويـل تقـول سـع       
ضايقتين اليوم أخيت وعريتين، فخرجت وقلـت لنفـسي         
ـبيت            ـيقي فهـي حبي أروح واكلم السيدة واشكي هلا ض
ـا املفتـوح الـذي ال            وتسمع يل، فأتيت ووجدت با
ـيوفها ال تنقطـع،          يغلق يف وجه ضيوفها، ورمحتها حنو ض
حيث جلست يف أقل من ساعة، فجاءت جمموعـة مـن           

ـاح ابنـهن فـوزعن        السيدات الاليت جئن يوفني     بنذر جن
الطعام والشراب وعمت املسجد روح الفـرح، لـذلك         
جتديين سعيدة بسعادن وشاركت مجيـع املوجـودات        
يف فرحهن وطعامهن وجلسنا ساعات طـوال نـشكي         
ـا            مهومنا لبعضنا البعض على مسمع مـن الـسيدة، فأن

  !".  متأكدة أا تسمعنا
ـاس  عن أن ال  " سعدية"    تكشف لنا حكاية     ن

ـا            ائية يزخـر نسجوا حول زينب قصصاً ال
ـال مـستوح مـن         اخليال الشعيب، وهـذا اخلي
فضائلها الشخصية، ومنها الكـرم والـشجاعة       
ـبحت       والعطف على الضعفاء واملساكني، وأص
ـنيب       ـاس حبـب ال هي اجلهة اليت يتوجه إليها الن
وآل بيته، فخلقت متنفساً للـشحنة العاطفيـة        

 هؤالء البـسطاء يف حـب       اليت جتيش ا قلوب   
وكانـت الـسيدة    .  كأسوة وقـدوة   ρالرسول

زينب يف تواجدها بني أهل مصر متصلة بأهـل         
العلم والعامة على الـسواء، وكانـت فرحـة         
ـا يف          ـارهم هل ـيهم وانتظ املصريني بقدومها إل

لعـدة  !) نسبة للعباسة بنـت طولـون  (العباسية  
أيام حىت قدمت عليهم فرحبوا ا ترحيب مـن         

ـاً آخـر         طلع ع  ليه البدر، وهذا يعكـس منوذج
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  .حملبة آل البيت وهي حمبة أهل السنة
  :اخلامتة واخلالصات

ـتج حـول              يكشف الزخم اهلائل الـذي أن
ـا           سرية السيدة زينب قدمياً وحـديثاً عـن أ
ـار خمتلـف املـذاهب           كانت حبق قبلـة ألنظ
ـا،          بوفا اإلسالمية، وأن سرية السيدة مل تنتـه

ومتجـددة عـرب األمكنـة      بل بقت خالـدة     
واألزمنة التارخيية، تستمد آليات خلودها وسـر       
بقاءها حية يف ذاكرة األمة وحياا اليوميـة مـن    
ـياً وملـهماً          فضائلها، ومن كوا رمـزاً سياس
روحانياً ومصدراً يـسبغ الربكـة علـى زوار         

  . ضرحيها القاصي منهم والداين
   فقــد تعلقــت بالــسيدة عيــون وقلــوب 

 على خمتلف مشارم، والعامـة علـى        املؤرخني
ــوا   ــصارهم، ليكرس ـام وأم ــف طبقـ خمتل
ـا         اهتمامهم الجترار سريا ألهداف خمتلفـة، مم
أتاح لنا معرفة الكثري عنـها، فكانـت سـريا          
األكثر اكتماالً وحضوراً يف تاريخ سـرية املـرأة         
املسلمة، وكانت بذلك بـؤرة لتجميـع شـىت         

ـا   . املذاهب حوهل
ل صاحب مـذهب منـهم يـرى            وكان ك 

فيها الرمز املنتقى للتوقري، ويتعلـق هـذا الرمـز          
ـا عـن           باألبعاد املذهبية اليت مه، فيكـشف لن
بعد جديد وخمتلف من شخـصيتها، ومـن مث         
ـثرية،          ـان ك أصبحت السيدة جمازاً ورمـزاً ملع
ـا أن          ـإن أمهه ـاين ف ومهما تعددت هـذه املع

ـ         ول عظمة زينب نابعة من كوا حفيـدة الرس
  . عند السنة والشيعة

ـا            تعترب السيدة زينب بؤرة جتميع تلتقي حوهل
مجيع الفرق اليت متيزت بالتـشرذم واالنقـسام        
يف التاريخ السياسي لألمة، متثل الـسيدة زينـب         

، فهي املرأة كعنـصر توحيـد       "األمة/ األم"ذا  
ـال            ـا، تـصل بـني أجي وجتميع يف قمة أدائه

ء لكلمـة، وتوحيـد   متتابعة، فقد مثلت نقطة لقا 
ـار         ألمة، وإن موضع السيدة زينب كقبلة لألنظ
ـيس          ـاء، ول يؤكد قابلية املرأة لتصبح عنصراً للبن
ـا يف        أي بناء، بل البناء املرتبط برفـع قيمـة علي

  .اإلسالم؛ قيمة الوحدة وملّ الشمل
ـاين             وإعادة قراءة سرية السيدة زينـب واملع

لـشجاعة  املرتبطة باجلهاد واجللـد والـصرب وا      
ـاين الـيت           ـيم واملع والبالغة جيعلنا نتمعن يف الق
متثلها يف اخليال الشعيب والـشعر واألدب مـن         
ـاً         ـا يـصيغ مفهوم هجرا وحتديها للسلطة، مم
جديداً للبطولة، وللقدوة للرجال والنساء علـى       

  .السـواء
    ويف النهاية فلنودع زينب بنت الزهراء بـدعاء       

هم من مسجدها   أهل العراق وسوريا عند خروج    
مودعني للفاضلة الرشيدة العاملة الكاملة اجلميلـة       

ـا    " اجلليلة التقية النقية الرضية املرضية     السالم عليك ي
ساللة سيد املرسلني، السالم عليك، يا بنت أمري املـؤمنني،        
ـاملني،           السالم عليك يا بنت فاطمة الزهراء سيدة نساء الع

يك السالم، اللهم ال جتعله أستودعك اهللا وأسترعيك وأقرأ عل
ـإين            آخر العهد مين لزيارة أم املصائب زينب بنت علي، ف
أسألك العود مث العود أبداً ما أبقيتين، وإذا توفيتين فاحشرين          
يف زمرا وأدخلين يف شفاعتها وشفاعة جدها وأبيها وأمها         

: جمموعة من العلماء  ( .٨"وأخيها برمحتك يا أرحم الرامحني    
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 أو نقول كما يقول البسطاء من أهل ،) ٤٨٤-٤٨٣
ــدةمصر  !    مــدد يا سـي

                                                           
 :اهلوامش

أطلقت عليها يف هذا املقال زينـب بنـت الزهـراء              ∗
رضي اهللا عنها عرفاناً بفضل والـدا فاطمـة بنـت            

 علي األمة اإلسـالمية مجعـاً، فهـي أم أبيهـا            ρحممد
 بعد وفاة زوجتـه وأمهـا       ρاليت اهتمت بوالدها حممد   

خدجية بنت خويلـد ورعتـه، وهـي أم وأصـل آلل            
ينتسب هلا كل من ينتمـي إيل هـذا          فهي اليت    ρحممد

 .البيت عرب التاريخ إيل يومنا هذا
حماضرات يف تاريخ األمم حممد احلضري ، :  انظر١

ص ) ١٩٨١دار الفكر العريب، : القاهرة (اإلسالمية
  .٥٠٦-٤٩٧ص
الفتـرة مـا بـني      ) هـ٢٧٧ت( شهد النسابة    ٢

ــعد  ــن س ــاة اب ــربي ) هـــ٢٣٠ت(وف والط
  ).هـ٣١٠ت(
: ، حتقيـق  أخبـار الزينبـات   ابة،   العبيديل النـس   ٣

دار الطباعـة املنرييـة     : القاهرة(حسن حممد قاسم    
  )هـ١٣١٥بدرب األتراك، 

 أنظر حـول استـشراء األثـر اهلـدام للفـرق            ٤
ابـن  حممد أبـو زهـرة،      : الشيعية يف ذلك الوقت   

: القـاهرة  (حياته وعصره وآراؤه الفقهيـة    : تيمية
  .١٤٨-١٣٨ص ص) ت.دار الفكر العريب، د

ستندنا يف هـذا لكتابـات لنمـاذج خمتـارة مـن            ا ٥
كتابات الشيعة العـرب اللبنـانيني والعـراقيني، مثـل          

حملمـد احلـسون وأم     " أعالم النساء املؤمنـات   "كتاب  
، "أعـالم النـساء   "علي مـشكور، وعمـر كحالـة        

الـسيدة زينـب    "حملسن املعلم، و    " زينب والظاملون "و
أة املـر "لبـاقر شـريف القرشـي، و      " بطلة التـاريخ  

" قراءة يف حياة السيدة زينـب بنـت علـي         : العظيمة

                                                                  
موعـة مـن    " وفيات األئمة "حلسن موسي الصفار، و   

حملـسن  " أعيـان الـشيعة   "العلماء العراقيني الشيعة، و   
هلاشـم معـروف    " االنتفاضـات الـشيعية   "األمني، و 

  .احلسيين
هاشـم معـروف احلـسيين،      :  انظر يف ذلـك    ٦

دار : بـريوت  (االنتفاضات الشيعية عرب التـاريخ     
  )ت.الكتب الشعبية، د

فتحـي حـافظ احلديـدي، جملـة        :  حوار مع  ٧
  .٣/٣/٢٠٠١، ٢٠٦األهرام العريب، عدد 

وفاة الـسيدة زينـب     "فرج آل عمران القطيعي،     ٨
 وفيـات األئمـة   جمموعة من العلماء،    :، يف "الكربى

ص ) هـــ١٤١٢دار البالغــة، : بــريوت(
  ٤٨٤-٤٨٣ص

 :املصـادر
طـه  : لنبويـة، حتقيـق   ابن هشام، السرية ا    .١

ــعد   ــرءوف س ــد ال ــريوت(عب دار : ب
  ١،٢،٣ج)هـ١٤١١اجلبل،

مطبعـة  :ليـدن (ابن سعد، الطبقات الكربى      .٢
  .٩ج) هـ١٢٢١ليدن، 

: العبيديل النسابة، أخبار الزينبـات، حتقيـق       .٣
املطبعــة : القــاهرة(حــسن حممــد قاســم 

  )هـ١٣٥١املنريية، 
دار :بـريوت (ابن طيفور، بالغات النـساء       .٤

  )١٩٨٧احلداثة، 
: القـاهرة (الطربي، تاريخ األمم وامللـوك       .٥

  ٦ج) ت.مطبعة خياط، د
: القــاهرة(املــسعودي، مــروج الــذهب  .٦

  )هـ١٣٤٦املطبعة البهية، 
: بـريوت (ابن األثري، الكامـل يف التـاريخ         .٧

  .٣،٤ج) ١٣٨٥دار صادر، 
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دار : بـريوت (ابن كثري، البدايـة والنهايـة        .٨

  .٧،٩،١١ج) ١٩٦٦الفكر، 
ــسيوط .٩ ــدين ال ــالل ال ــة "ي، ج العجاج

جـالل  : ، يف "الزرنبية يف الـساللة الزينبيـة     
ــاوي    ــاوي للفت ــسيوطي، احل ــدين ال ال

  )هـ١٣٥٢مكتبة املقدس، : القاهرة(
دار : بـريوت (اليعقويب، تـاريخ اليعقـويب       .١٠

  )هـ١٣٧٩ مؤسسة آل البيت، -صادر
ابن حجر العـسقالين، اإلصـابة يف متييـز          .١١

ــصحابة  ــاهرة(ال ــسعادة،  : الق ــة ال مطبع
  )هـ١٣٢٨

: بـريوت (حمسن األمني، أعيـان الـشيعة        .١٢
  .٣٣، ٣ج) هـ١٣٦٩مطبعة اإلنصاف، 

علي إبراهيم حسن، نساء هلـن يف التـاريخ          .١٣
مكتبـة النهـضة    : القاهرة(اإلسالمي نصيب   

  )١٩٥٠املصرية، 
حممد احلسون وأم شكور، أعـالم النـساء         .١٤

ــات  ــران(املؤمنـ ــشارات : إيـ انتـ
  )هـ١٤١١أسوة،

ــاريخ مدينــة دمــش .١٥ ق ابــن عــساكر، ت
  )١٩٩٥دار الفكر العريب، : دمشق(
ــساء   .١٦ ــالم الن ــة، أع ــا كحال ــر رض عم

  )هـ١٤١٢مؤسسة الرسالة، : بريوت(
جمموعة مـن العلمـاء، وفيـات األئمـة          .١٧

  )هـ١٤١٢دار البالغة، : بريوت(
موسى قـصري حممـد األسـدي، رسـالة          .١٨

ــب  ــسيدة زين ــريوت(ال ــادي، : ب دار اهل
  )هـ١٤١٥

: حسن موسى الـصفار، املـرأة العظيمـة        .١٩
راءة يف حياة السيدة زينب بنت علـي عليـه          ق

                                                                  
ــسالم  ــدن(ال ــريب، : لن ــشار الع دار االنت
٢٠٠٠(  

باقر شـريف القرشـي،  الـسيدة زينـب           .٢٠
بطلة التاريخ ورائـدة اجلهـاد يف اإلسـالم         

  )هـ١٤١٩دار املعارف، : بريوت(
: بـريوت (حمسن املعلم،  زينب والظـاملون        .٢١

  )هـ١٤١٨دار اهلادي، 
نتفاضـات  هاشم معـروف احلـسيين، اال      .٢٢

دار الكتـب   : بـريوت (الشيعية عرب التـاريخ     
  )ت.الشعبية، د

عائشة عبد الرمحن، سيدات بيـت النبـوة         .٢٣
  )هـ١٤٠٧دار الريان، : القاهرة(
ــاريخ األمــم  .٢٤ حممــد اخلــضري بــك، ت

ــالمية  ــاهرة(اإلسـ ــر :القـ دار الفكـ
  )١٩٨١العريب،

) روايـة (حيىي حقـي، قنـديل أم هاشـم          .٢٥
  )ت.دار اهلالل، د: القاهرة(
مد مجيـل ـيم، احللقـة املفقـودة يف          حم .٢٦

مطبعـة مـصطفى    : القـاهرة (تاريخ العرب 
  ) هـ١٣٦٩احلليب، 

: بـريوت (حممد باقر السي، حبار األنـوار        .٢٧
  )هـ١٤٠٣، ٣دار إحياء التراث، ط
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