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مقدمۀ اول
سخن را با حدیث ُدرربار از رسول خدا؟ص؟  آغاز می کنم:

َو ِلَســـاِنِه َو َماِلـــه«؛1   ِبَیـــِدِه  ـــِی  َیّ ِرّ َعـــاَن ذُ
َ
ـــْن أ ـــْت َشـــَفاَعِی ِلَ

َ
»َحّق

)شـــفاعت مـــن در حـــق کســـی اســـت کـــه بـــا دســـت و زبـــان و مـــال 
خود به فرزندان من کمک کند.( 

روســـتای »زینبیـــه« کـــه در شـــمال شـــرقی اصفهـــان قـــرار دارد و از دورۀ قاجـــار بـــه 
قبـــل، بـــه »َارَزنـــان« مشـــهور بـــوده، امـــروزه بـــه شـــهر اصفهـــان ملحـــق شـــده اســـت. 
ایـــن منطقـــه پیشـــنه بســـیار کهـــن دارد کـــه حتـــی بـــه قبـــل از اســـالم می رســـد و در 

کتاب های تاریخ و جغرافی و رجال، نام آن آمده است. 
کتـــاب  خ ایرانـــی، )متوفـــای 330ق( در  شـــهاب الدین احمـــد همدانـــی، مـــور
البلـــدان مســـاحت اصفهـــان را هشـــتاد فرســـنگ بیـــان و ارزنـــان را یکـــی از هفـــده 
کـــرده اســـت. یاقوت بن عبـــداهلل حمـــوی  روســـتای معـــروف ایـــن شـــهر معرفـــی 
)متوفـــای626ق( و محمدبن یعقـــوب فیروزآبـــادی )متوفـــای 816ق( نیـــز در 
کتـــاب معجـــم البلـــدان و قامـــوس اللغـــة ارزنـــان را از روســـتاهای اصفهـــان 

برشمرده اند. 
ـــم  ـــون ابوالقاس ـــددی، همچ ـــان متع ـــان و محدث ـــد عالم ـــل رش ـــتا مح ـــن روس ای
حســـن بن احمد ارزنانـــی )متوفـــای 435ق( و ابوجعفـــر محمدبن عبدالرحمـــن 

1 . محمد شعیری، جامع األخبار، ج1، باب2، فصل6، ص1۴0.
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ارزنانی )متوفای 322ق( بوده است. 
کـــه بـــه اقـــرار  امـــروزه، شـــهرِت ایـــن منطقـــه به دلیـــل وجـــود آســـتانی اســـت 
شیخ ابوالحســـن عمـــری )متوفـــای ســـدۀ 5ق( در کتـــاب المجـــدی فـــی انســـاب 
الطالبییـــن بـــه حضـــرت زینـــب،  دختـــر امام موســـی بن جعفر؟امهع؟ متعلـــق اســـت و 

ازاین رو نام منطقه به زینبیه تغییر یافته است.
االنـــوار،  بدایـــع  خـــود،  کتـــاب  در  بدایع نـــگار  میرزامهدی خـــان  مرحـــوم 
)1268ش( جملـــۀ کتـــاب المجـــدی دربـــارۀ وجـــود مقبـــرۀ دختـــر امام کاظـــم؟امهع؟ 
در روســـتای ارزنـــان اصفهـــان را آورده اســـت. مرحـــوم آیـــت اهلل شـــیخ عباس 
ـــا عـــده ای از عالمـــان و  ـــای 1319ش( پـــس از تفحـــص و مشـــورت ب قمـــی )متوف
گاهـــان محلـــی و جســـت وجو در اطـــراف اصفهـــان پی می بـــرد، در روســـتای  آ
گنبـــد آجـــری به نـــام »بچه زینـــب« وجـــود دارد  َارزنـــان، مقبـــره ای بـــا صحـــن و 
اســـت.  منســـوب  موســـی بن جعفر؟امهع؟  حضـــرت  دختـــران  از  یکـــی  بـــه  کـــه 
کتـــاب منتهـــی اآلمـــال همـــراه بـــا نام بـــردن اســـم  ازایـــن رو مرحـــوم قمـــی در 

دختران امام موسی بن جعفر؟ع؟ می نویسد:
در نســـخه ای از انســـاب مجـــدی دیـــدم نوشـــته بـــود: »شـــنیدم از 
ـــه  ـــان ب ـــه در روســـتای ارزن ک ـــگار، قبـــری  میرمحمدهـــادی، تاریخ ن
یافتـــه، دختـــر بالفصـــل  زینـــب شـــهرت  یـــا بی بی چـــه  بیجـــه 
حضـــرت امام موســـی کاظـــم؟ع؟ است.«براین اســـاس، مقبـــره ای 
کـــه ســـال ها غریـــب بـــود، رونـــق یافـــت و عالمـــان و مجتهـــدان 
دهکـــردی  سیدابوالقاســـم  آیـــت اهلل  ازجملـــه  اصفهـــان،  شـــهر 
زیـــارت  بـــه  خـــود  اینکـــه  عالوه بـــر  دی مـــاه1313(  )متوفـــای 
کار ترغیـــب می کردنـــد. از آن  می رفتنـــد، مـــردم را نیـــز بـــه ایـــن 
کنـــون، مـــردم دین بـــاور و دوســـتدار ائمـــه و خانـــدان  زمـــان تا
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عصمـــت؟مهع؟ اصفهـــان، بـــرای درک فیوضـــات ایـــن بانـــوی مکـــرم 
ــر تعـــداد زائـــران ایشـــان  ــر روز، بـ بـــه آن محـــل روی می آورنـــد و هـ

افزوده می شود. 

مرحـــوم عالمه میرزامحمدعلـــی معلـــم حبیب آبـــادی )متوفـــای تیرمـــاه1355( در 
ســـال 1312 شـــروع بـــه تألیـــف کتابـــی بـــا عنـــوان کشـــف الخبّیـــة عـــن مقبـــرة الزینبیـــة 

کرد که با تقریظ آیت اهلل فشارکی به زیور چاپ آراسته شد. 
در بهمن1370 عالمۀ فقید، سیدمصلح الدین مهدوی)متوفای تیرماه1374( 

نیز کتاب حاضر را در معرفی منطقه و آستان زینبیه نوشت. پس از فوت ایشان، 

کتاب را در قطع رحلی در 62  ادارۀ اوقــاف و امــور خیریۀ استان اصفهان، این 

صفحه و با مقدمه ای وزین از دکترمحمدباقر کتابی  در دی ماه1374 چاپ کرد. 

کتـــاب نیـــز باوجـــود تحقیق هـــای جامـــع، بیانگـــر زحمت هـــا و  امـــروز، آن 

کتـــاب  کـــه از ســـال تألیـــف  تالش هـــای دلباختـــگان ایـــن آســـتان نیســـت؛ چرا

کنـــون، اقدامـــات گســـترده ای بـــرای توســـعه و رونـــق ایـــن مضجـــع شـــریف انجـــام  تا

شـــده اســـت. در طـــول 22 ســـال، به خصـــوص در ســـال های اخیـــر، طـــرح توســـعه از 

ــاره و تمـــام  ــر بـــه آن اشـ ــر گرفتـــه شـــده اســـت کـــه در ایـــن اثـ ســـوی خّیـــران درنظـ

مباحث بنیادین مطرح می شود.

در اثـــر پیـــش روی، ابتـــدا مباحـــث جامعـــی آورده می شـــود کـــه محقـــق فقیـــد آن 

کـــه از آن  را نگاشـــته اند و تـــا پایـــان ســـال 1374 را در بـــر دارد. ســـپس اقداماتـــی 

کنـــون انجـــام شـــده اســـت، بـــه کتـــاب افـــزوده می شـــود. همچنیـــن،  تاریـــخ تا

طرح هـــای جامـــع کـــه بـــه همـــت کارگـــزاران فعلـــِی آســـتان طراحـــی شـــده و در حـــال 

اجراســـت، بـــه مباحـــث ضمیمـــه می شـــود تـــا هـــم تشـــکری از عزیـــزان متولـــی باشـــد 

و هم گزارشی برای دلباختگان این بانوی دو سرای. 
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در پایـــان الزم می دانـــم از همـــۀ متولیـــان ایـــن آســـتان، به خصـــوص ســـازمان 
اوقـــاف و امـــور خیریـــه و مدیـــران ایـــن مضجـــع شـــریف، خاصـــه جنـــاب آقـــای 

محمدرضا دیانی تشکر کنم.
رئیس هئیت امنا
سیداحمد سجادی

بهار1396
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مقدمۀ دوم
قاَل رسول اهلل؟ص؟ :

ـــوا، ِکَتـــاَب اهَّلِل 
ُّ
ـــْن َتِضل

َ
َمـــا ل ُتْ ِبِ

ْ
ـــک ّسَ ـــْنِ َمـــا ِإْن َتَ

َ
َقل

َ
ـــُم الّث

ُ
»ِإّنِ َتـــاِرٌک ِفیک

ْوَض«1 َ َّ الْ َ
ْن َیْفَتِرَقا َحّیَ َیِرَدا َعل

َ
َما ل ُ  َبْیِی َو ِإّنَ

َ
ْهل

َ
ِت؛ أ َو ِعْتَر

کـــرم؟ص؟  و  خداونـــد متعـــال در قـــرآن کریـــم در زمینـــۀ محبـــت بـــه خانـــدان نبـــی ا
کـــی از کرامـــت و عـــزت و بزرگـــواری  تعظیـــم و تکریـــم آنـــان آیاتـــی نـــازل کـــرده کـــه حا
گـــون، همـــواره  آن هاســـت. وجـــود عزیـــز ایـــن خانـــدان، در دوره هـــا و عصرهـــای گونا
بـــرای مـــردم موجـــب برکـــت و هدایـــت و ســـعادت بـــوده و هســـت. در آیـــۀ 23 ســـورۀ 

مبارکۀ شوری آمده است:
یب  َو َمـــْن یْقَتـــِرْف َحَســـَنًة  ُقـــْر

ْ
َة ِف ال

َ
ـــَوّد َ

ْ
 ال

َ
 ِإاّل

ً
ْجـــرا

َ
یـــِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ْســـَئل

َ
 ال أ

ْ
>ُقـــل

وٌر< 
ُ

 ِإّنَ اهَّلَل َغُفوٌر َشک
ً
ُه فهیا ُحْسنا

َ
َنِزْد ل

ــرن  ــوار قـ ــدث بزرگـ ــارف و محـ ــوف، عـ ــه، فیلسـ ــن فیـــض، فقیـ ــوم مالمحسـ مرحـ
یازدهم،2 در تفسیر نفیس خود، صافی، ذیل این آیه نقل می کند:

ـــوداع برگشـــتند و بـــه  هنگامـــی کـــه رســـول خـــدا؟ص؟  از ســـفر حجة ال
مدینـــه وارد شـــدند، انصـــار بـــه خدمـــت او شـــرفیاب شـــدند و عـــرض 
کردنـــد: »ای رســـول خـــدا، خداونـــد ســـبحان بـــه برکـــت وجـــود 
مقـــدس تـــو بـــه مـــا شـــرافت ارزانـــی داشـــت و اوضـــاع و احـــوال مـــا را 

1.  ینابیع المودة، ج1، ص30؛ به نقل از: منشورات مؤسسة االعلمی بیروت.
2. متوفا در 1091ق.
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نیکـــو ســـاخت، دوســـتان مـــا را شـــاد کـــرد و دشـــمنان مـــا را بـــه زمیـــن 
مذّلـــت و خـــواری افکنـــد و مـــا همـــواره می بینیـــم کـــه دســـته هایی 
از مـــردم و امت هـــای مختلـــف بـــه محضـــر شـــما مشـــّرف می شـــوند. 
درحالی کـــه بـــه نـــزد شـــما، چیـــزی از مـــال دنیـــا نیســـت کـــه بـــه آن هـــا 
هدیـــه کنیـــد و ایـــن موجـــب شـــماتت دشـــمنان می گـــردد. مـــا از 
گـــر اجـــازت فرماییـــد، ثلـــث امـــوال خـــود  صمیـــم دل دوســـت داریـــم ا
کـــه در ایـــن راه بـــذل فرماییـــد.« رســـول  کنیـــم  را تقدیـــم شـــما 
خـــدا؟ص؟  ایـــن خواهـــش انصـــار را رّد نفرمـــود؛ ولـــی همچنـــان بـــه 
انتظـــار وحـــی خـــدا بـــود کـــه چـــه دســـتوری می رســـد. در ایـــن هنـــگام 

جبرئیل نازل شد و این آیت را آورد که:
یب ...<؛ )بگـــو ای  ُقـــْر

ْ
َة ِف ال

َ
ـــَوّد َ

ْ
 ال

َ
 ِإاّل

ً
ْجـــرا

َ
یـــِه أ

َ
ْم َعل

ُ
ک

ُ
ْســـَئل

َ
 ال أ

ْ
>ُقـــل

پیغمبـــر، مـــن هیـــچ مـــزد و پاداشـــی از شـــما نمی خواهـــم، مگـــر 
دوستی به عترت و خویشانم.(

ـــت  ـــی« مـــورد عنای ـــال »ذی القرب ـــۀ 41 از ســـورۀ انف همچنیـــن، در آی
خـــاص خـــدا قـــرار گرفته انـــد و حـــق ویـــژه بـــه نـــام »خمـــس« بـــرای 

آن ها قرار داده شده است:
ُســـوِل َو ِلـــِذی  َســـُه َو ِللّرَ ِ ُخُ

ّنَ هَّلِلَّ
َ
ـــا َغِنْمـــُتْ ِمـــْن َش ٍء َفـــأ

َ
ّن

َ
ُمـــوا أ

َ
>َو اْعل

یب ...< ُقْر
ْ
ال

و در سورۀ حشر، آیۀ 7 می خوانیم:
ُســـوِل َو ِلـــِذی  ـــِه َو ِللّرَ

َّ
ُقـــری  َفِلل

ْ
ْهـــِل ال

َ
فـــاَء اهَّلُل َعـــل  َرُســـوِلِه ِمـــْن أ

َ
>مـــا أ

ـــار بـــه  یتامـــی ...<؛ )و آنچـــه خداونـــد از امـــوال کافـــران دی
ْ
یب  َو ال ـــْر ُق

ْ
ال

رســـول خـــدا غنیمـــت داد، آن متعلـــق بـــه خداونـــد و رســـول و ائمـــه و 
خویشاوندان رسول است... .(1

ــرم؟ص؟  را  کـ ــر ا ــرت پیغمبـ ــم عتـ ــرآن کریـ ــد در قـ ــه خداونـ ــم کـ ــن، می بینیـ بنابرایـ

1. مالمحسن فیض، تفسیر صافی، ج۴، ص3۷2؛ به نقل از: منشورات مؤسسة االعلمی بیروت.
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ـــر امـــت اســـالم واجـــب کـــرده  ـــان را ب ـــه ایـــن خانـــدان و تکریـــم آن تکریـــم و محبـــت ب
ـــار نفیـــس شـــیعه، روایـــات بســـیاری  اســـت. در روایـــات فریقیـــن، به خصـــوص در آث
مبنی بـــر دوســـتی خانـــدان نبـــی بزرگـــوار اســـالم و تعظیـــم و تکریـــم آن هـــا نقـــل شـــده 
و بـــه حـــد تواتـــر رســـیده اســـت و بنابرایـــن، جـــای هیچ گونـــه شـــک و ابهامـــی 

دراین باره نیست.
کـــه در نهـــج البالغـــه  امیرالمؤمنیـــن، علـــی؟ع؟ ، در خطبه هـــای متعـــددی 
ــغ  ــح و بلیـ ــه و فصیـ ــخنانی حکیمانـ ــر؟ص؟  سـ ــرت پیامبـ ــارۀ عتـ ــت، دربـ ــده اسـ آمـ
ـــدان نرســـد و ســـزاوار اســـت در  ـــزرگ، ب ـــد کـــه دســـت هیـــچ ادیبـــی، هرچنـــد ب گفته ان
ـــگارش یافتـــه،  ـــدان آن حضـــرت ن ـــه دســـت یکـــی از فرزن ـــه ب مقدمـــۀ ایـــن کتـــاب ک
بـــه برخـــی از آن خطبه هـــا و آن کالم هـــای گهربـــار اشـــاره کنـــم. حضـــرت در خطبـــۀ 

دوم می فرمایند:
ـــوُف  ـــِه َو ُکُه ِ

ْ
 ُحك

ُ
ـــل ـــِه َو َمْوِئ ِم

ْ
ـــُة ِعل ـــِرِه َو َعیَب ْم

َ
 أ

ُ
ـــأ َ ِه َو لَ ـــّرِ ـــْم َمْوِضـــُع ِس »ُه

َهـــَب ِاْرِتَعـــاَد َفَراِئِضـــِه.  ذْ
َ
َنـــاَء َظْهـــِرِه َو أ ِ

ْ
َقـــاَم ِان

َ
ـــْم أ  ِدیِنـــِه. ِبِ

ُ
ُکُتِبـــِه َو ِجَبـــال

َیِقـــن«؛ )آل پیغمبـــر پایـــگاه راز او و 
ْ
یـــن َو ِعَمـــاُد ال َســـاُس الّدِ

َ
ُهـــْم أ

گنجینـــۀ علـــم او و مرجـــع حکمت هـــای او و  پناهـــگاه امـــر او و 
مخـــزن و حافـــظ کتاب هـــای او ]از قـــرآن و ســـنت[ هســـتند. آنـــان 
بـــرای دیـــن او همچـــون کوه هـــای اســـتواری هســـتند. خمیدگی هـــا 
ــرۀ  ــتقامت یافـــت و دلهـ ــان اسـ ــاری آنـ ــه یـ ــن بـ ــای دیـ و انحراف هـ
ـــۀ دیـــن و  ـــان پای ـــان رفـــت. آن ـــان از می ـــاوری آن ـــه ی شکســـت دیـــن ب

ستون یقین اند.(

همچنین حضرت در خطبۀ 94 می فرمایند:
ـــَجَرة، 

َ
َســـر َو َشـــَجرُتُه َخْیـــُر الّش

ُ ْ
ْســـَرُتُه َخْیـــُر ال

ُ
ِعَتـــر َو أ

ْ
»ِعْتَرُتـــُه َخْیـــُر ال

ُتَنـــال«؛ 
َ

ـــَرٌة ال َ
َ

وٌع ِطـــَوال َو ث ـــا ُفـــُر َ َکـــَرٍم، لَ َنَبَتـــْت ِف َحـــَرٍم َو َســـَبَقْت ِف 
)خانـــدان پیغمبـــر بهتریـــن خاندان هاســـت و خویشـــاوندانش 
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بهتریـــن خویشـــاوندان و درخـــت نســـل و تبـــارش بهتریـــن درخـــت 
ــاخه ها  ــت را شـ کـــرم قـــد کشـــید. آن درخـ ــه در حـــرم روییـــد، در  کـ

بلند است و میوه اش از دسترس بیرون.(1

حضرت علی؟ع؟ در خطبۀ 109 می فرمایند:
ـــِة َو َمعـــاِدُن 

َ
الِئک َ ـــُف الْ

َ
َتل ِة َو ُمْ

َ
ســـال ـــّطُ الّرِ ِة َو َمَ ُبـــّوَ »ْنـــُن َشـــَجَرُة الّنُ

ـــِم.«؛ )مـــا شـــجرۀ نبـــوت و محـــل فـــرود رســـالت و 
ْ

ک ُ ـــِم َو ینابیـــُع الْ
ْ
ِعل

ْ
ال

جایـــگاه رفت وآمـــد فرشـــتگان و معـــادن دانـــش و سرچشـــمه های 
جوشان حکمت هستیم.(2

ایشان در حکمت 239 می فرمایند:
ــُج  ِئـ ْســـالِم َو َوال ِ

ْ
ــاِئُ ال ــْم َدعـ ْهـــِل...، ُهـ َ ــْوُت الْ ــِم َو َمـ ـ

ْ
ِعل

ْ
ــْم َعیـــُش ال »ُهـ

ـــِه«؛  ـــْن ُمقاِم  َع
ُ

ـــل باِط
ْ
ـــزاَح ال ـــِه َو اْن ـــّقُ ِف ِنصاِب َ ـــْم عـــاَد الْ ااِلْعِتصـــاِم. ِبِ

ســـتون  آن هـــا  جهل انـــد.  مـــرگ  و  علـــم  زندگـــی  پیغمبـــر  )آل 
بـــه نجـــات و  اســـالم اند و پناهگاه هـــای اســـتوار دیـــن و امیـــد 
ســـعادت اند. به وســـیلۀ آن هـــا حقیقـــت بـــه اصـــل خـــود بازمی گـــردد 

و باطل از جایگاه خود زدوده می شود.(

کتـــاب حاضـــر مؤلـــف محقـــق و فاضـــل ارجمنـــد نیـــز بـــه روایاتـــی از ائمـــۀ   در 
معصـــوم؟مهع؟ در ایـــن زمینـــه استشـــهاد کـــرده اســـت؛ از آن جملـــه حدیثـــی اســـت از 

رسول خدا؟ص؟ :
 
ً
ْم َغـــدا

ُ
ْهـــِل َبْیـــِی َو ِإّنِ َســـائلک

َ
ـــَوَدة ِف أ َ

ْ
ـــُم ال

ُ
ْیک

َ
ِت َعل ْجـــَر

ُ
 أ

َ
»ِإّنَ اهَّلَل َجَعـــل

تعالـــٰی  و  تبـــارک  ة«؛3 )خداونـــد 
َ
ل

َ
ْســـأ َ الْ ِف  ـــْم 

ُ
ِبک خـــف 

َ
ف ـــْم  َعْنُ

دوست داشـــتن اهل بیـــت و خانـــدان مـــرا پـــاداش رســـالت مـــن بـــر 
ـــاره از شـــما پرســـش  شـــما قـــرار داده اســـت و فـــردای قیامـــت دراین ب

1. نهج البالغه، به شرح محمد عبد. ج1، ص۴۷.
2. نهج البالغه، به تصحیح دکتر صبحی صالح، ص1623۵۷. 
3.  ابوسعید واعظ خرگوشی نیشابوری، شرف النبی، ص2۵2.
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و بر آن اصرار می کنم.(

کـــه محبـــت خانـــدان  همچنیـــن، روایتـــی از حضـــرت رضـــا؟ع؟ نقـــل می کنـــد 
کـــرم؟ص؟  می شـــود، به شـــرط اینکـــه از راه و  پیامبـــر؟ص؟  شـــامل تمـــام ذّریـــۀ نبـــی ا

سیرۀ او منحرف نشده باشند و خود را به گناه آلوده نساخته باشند:
ـــِة  ِئَّ

َ ْ
َظـــُر  ِإَل ال ـــُه یـــا اْبـــَن َرُســـوِل اهَّلِل الّنَ

َ
 ل

َ
یِتَنـــا ِعَبـــاَدٌة َفِقیـــل ّرِ

َظـــُر  ِإَل ذُ »الّنَ
َظـــُر  ِإَل   َبـــِل الّنَ

َ
ـــِی؟ع؟ َفَقـــال یـــِة الّنَ ّرِ

یـــِع ذُ َظـــُر  ِإَل َجِ ِم الّنَ
َ
ـــْم ِعَبـــاَدٌة أ

ُ
ِمْنک

ِی ِعَباَدٌة.«1 یِة الّنَ ّرِ
یِع ذُ َجِ

بنابرایـــن، باتوجه بـــه آیـــات کریمـــۀ قـــرآن مجیـــد و روایـــات فـــراوان دربـــارۀ خانـــدان 
کـــرم؟ص؟  و همچنیـــن قـــراردادن ســـهم خمـــس بـــرای آن هـــا، بزرگـــی و  نبـــی ا
ــی  ــه کسـ ــت کـ ــی نیسـ ــولش موضوعـ ــد و رسـ ــگاه خداونـ ــا در پیشـ ــواری آن هـ بزرگـ
ــا بـــر آن خدشـــه وارد کنـــد. همچنیـــن، شـــکی نیســـت کـــه  بتوانـــد در آن تردیـــد یـ
ـــر ایـــن  ـــد متعـــال ب ـــوده اســـت از ســـوی خداون ـــی ب ـــوار اســـالم منّت بعثـــت پیامبـــر بزرگ

امت مرحومه که امت های گذشته از این شرف و کرامت محروم بودند.
نـــور محمـــد؟ص؟  در آســـمان ها عطیـــه ای بـــود کـــه طـــی روزگارهـــا ذخیـــره مانـــد تـــا 
ـــه طفیـــل  ـــا را روشـــن ســـازد و ب ـــه اش دنی ـــه ایـــن امـــت ارزانـــی شـــود و فـــروغ جاودان ب
ـــوده  ـــردم گش ـــه روی م ـــوی ب ـــادی و معن ـــر م ـــت و خی ـــای برک ـــش دره ـــود مقدس وج
کـــف  شـــود. او در نشـــر اســـالم عزیـــز و جهـــاد مقدســـش جـــان عزیـــز خـــود را بـــر 
گذاشـــت و دودمـــان و خانـــدان خـــود را بـــرای عظمـــت اســـالم بـــه قربانـــگاه دوســـت 
کلمـــۀ توحیـــد و نشـــر  کاری عظیـــم جـــز اعتـــالی  کـــرد. او در ایـــن فـــدا گســـیل 

کامل ترین دین آسمانی، هدف دیگری نداشت.
کمـــال  آرزوی پیامبـــر؟ص؟  نشـــاندن نهـــال راســـتی و درســـتی، مهـــرورزی و 
انســـان ها و ســـعادت دوجهانـــی آن هـــا بـــود و در مقابـــل این همـــه کوشـــش و رنـــج 

1.صدوق، االمالی، ترجمه کمره ای، ص29۴.
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ــورت،  ــه خاندانـــش. در ایـــن صـ ــودت بـ ــز مـ ــزدی نخواســـت، جـ ــر و مـ ــراوان اجـ فـ
وظیفـــۀ مـــا درخصـــوص خانـــدان و فرزنـــدان او چیســـت؟ آیـــا بـــر خـــود واجـــب 
نمی دانیـــم کـــه اندکـــی از اجـــر و مـــزد او را به صـــورت مـــودت و محبـــت بـــه عتـــرت او 

و تعظیم و تکریم فرزندان او به پیشگاهش تقدیم کنیم؟ به قول مولوی:
گشــتند ُاّمتــان چنــد بــت بشکســت احمــد در جهــان گــوی  کــه یــا رب  تــا 
کوشــش احمــد تــو هــم می پرســتیدی چــو اجــدادت صنــم گــر نبــودی 
ــم ــجدۀ صن ــت از س ــرت وارس ــن س ــمای ــ ــ ــ ــر ام ــ ــ ــ ــق او را ب ــ ــ ــ ــی ح ــ ــ ــ ــا بدان ــ ــ ــ ت

کنـــون بـــه دوســـتداران و شـــیفتگان اهل بیـــت عصمـــت و  کـــه هم ا کتابـــی 
طهـــارت؟مهع؟ تقدیـــم می شـــود، کتابـــی اســـت دربـــارۀ یکـــی از فرزنـــدان رســـول 
خـــدا؟ص؟ ، حضـــرت زینـــب؟اهع؟ ، دختـــر حضـــرت موســـی بن جعفر؟امهع؟ کـــه شـــامل 

مباحث ارزشمندی است همچون:
 بحثـــی مربـــوط بـــه صحـــت مـــزار و ســـابقۀ تاریخـــی روســـتای ارزنـــان محـــل دفـــن   

حضرت زینب؟اهع؟ ؛ 
کندگی سادات و علویان و مجهول بودن نام و نشان و قبر آن ها؛    علل پرا
 قیام هـــا و نهضت هـــای مـــردم و به خصـــوص علویـــان برضـــد حکومت هـــای   

جّبار زمان خود؛
 مقدمه هـــای والیت عهـــدی حضـــرت رضـــا؟ع؟ و نتایـــج و آثـــار آن و وضعیـــت   

سادات پس از شهادت آن حضرت؛
 اعتبار مقبره های امامزادگان مدفون در اصفهان و مباحث گوناگون دیگر.  

ــای  ــور، آقـ ــوم مغفـ ــد، مرحـ ــل ارجمنـ ــق و فاضـ ــاب، محقـ ــن کتـ ــوار ایـ ــف بزرگـ مؤلـ
کـــه عمـــر پربرکـــت او پیوســـته صـــرف  حاج ســـیدمصلح الدین مهـــدوی اســـت 
ــمندان  ــزرگان و دانشـ ــوص بـ ــی، به خصـ ــی و رجالـ ــای تاریخـ ــق در زمینه هـ تحقیـ
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اصفهـــان شـــد و تـــا واپســـین دم حیـــات هـــم از انجـــام پژوهش هـــای ســـودمند دمـــی 
ـــه تألیـــف و تصنیـــف اشـــتغال داشـــت.  ـــا تالشـــی تاب فرســـای ب نیاســـود و همـــواره ب
بیـــش از هشـــتاد تألیـــف از آن بـــزرگ بـــه یـــادگار مانـــده اســـت کـــه برخـــی از آن هـــا 
ــر،  ــان المفاخـ ــد بیـ ــت، ماننـ ــه اسـ ــرار گرفتـ ــگان قـ ــترس همـ ــده و در دسـ ــاپ شـ چـ
زندگینامـــۀ عالمه مجلســـی، ســـیری در تاریـــخ تخـــت فـــوالد اصفهـــان و تاریـــخ 
کـــه ایشـــان بـــرای نوشـــتن ایـــن  علمـــی و اجتماعـــی اصفهـــان. خـــدا می دانـــد 
کتاب هـــا و جمـــع آوری منبع هـــا چـــه رنج هـــا دیـــد و آن را بـــه عشـــق اســـالم عزیـــز و 
دوســـتی اهل بیـــت؟مهع؟  و پاســـداری از علـــم و علمـــا بـــر خـــود آســـان گرفـــت. وی 
ایـــن راه را از آغـــاز جوانـــی و بهـــار زندگانـــی تـــا پایـــان عمـــر کـــه نـــور چشـــمش بـــه کمـــی 

گراییده بود و فتور عظیمی در قوایش راه یافته بود، ادامه داد. 
در مراتـــب تحقیـــق و فضـــل و دانـــش او جـــای تردیـــد نیســـت و آثـــار ارزشـــمندش 
ــر ذات  ــوکل بـ ــادروان در تـ ــی ایـــن شـ ــای ایـــن حقیقـــت اســـت. فضیلـــت اصلـ گویـ
فروتنـــی،  وارســـتگی،   ، علـــی؟مهع؟  آل  و  علـــی  بـــه  عشـــق  و  الهـــی  مقـــدس 
کمـــال قناعـــت و  حقیقت جویـــی و خلـــوص و تقـــوای اوســـت. ایـــن مـــرد بـــا 
آزادمنشـــی زندگـــی کـــرد و زحمـــت کشـــید و توقـــع پـــاداش از هیـــچ فـــرد و مقامـــی 
نداشـــت. بی تردیـــد فضیلـــت اخالقـــی و تقـــوا از دانـــش برتـــر اســـت و جهـــل از علمـــی 
کـــه آدمـــی را از خـــود نســـتاند، بســـیار بهتـــر اســـت. به یقیـــن هـــر خردمنـــد حقیقـــی در 
ـــت و  ـــوده و اس ـــا ب ـــان بی اعتن ـــن جه ـــگ ای ـــاه و مرده رن ـــال و ج ـــه م ـــا ب ـــۀ زمان ه هم

این کمال خردمندی و جهان بینی درست اوست.                                               
ــــــــد جــــــــز مــــــــرد خــــــــدا                         ــــــــق اطفال ان ــــــــده از هــــــــواخل ــــــــغ جــــــــز رهی نیســــــــت بال

محمدباقر ݡکتابی  

اصفهان، دی ماه1374
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پیشگفتار

ِحمِی ِنالّرَ ْحٰ ِبْسِماهَّلِلالّرَ

ـــِهَو ــ َعـــــٰیآِل ـــٍدَرُســـــوِلاهَّللَو ــ ّمَ ُمَعـــــٰیُمَ
َ

ـــــا الّسَ ـــــوُةَو
َ
ل الّصَ ـــــنَو َعاَلِ

ْ
ال َرّبِ ْمـــــُدهَّلِلِّ َ الْ

عـــــن
ْ
ل ـــــِةاهَّللَو َعْســـــَکِریَبِقّیَ

ْ
َســـــِنال َ ـــــِةْبـــــِنالْ ّجَ ُ َماَعـــــَیالْ ِســـــّیَ َل اهَّللَو

ُ
ِعْتَرِتـــــِهآل

ْعَداِءاهَّلل.
َ
ْمأ ْعَداِئِ

َ
اِئَعٰیأ

َ
الّد

جمعـــی از مؤمنـــان1 و مدیـــرکل ادارۀ اوقـــاف اســـتان اصفهـــان از ایـــن جانـــب 
گاهـــی مؤمنـــان و مقدســـانی کـــه موفـــق بـــه زیـــارت آن علیـــا جنـــاب  خواســـتند، بـــرای آ
ـــه مقبـــرۀ زینـــب، دختـــر حضـــرت موســـی بن جعفر؟امهع؟  می شـــوند، مطالبـــی راجـــع ب
، معـــروف بـــه »زینبیـــه« بنویســـم. هـــدف از ایـــن کار ایـــن اســـت کـــه زائـــران محتـــرم بـــا 
ــه  ــل بـ ــا یقیـــن کامـ ــده و بـ ــارت مشرف شـ ــه زیـ ــر بـ ــتر و ایمانـــی قوی تـ معرفـــت بیشـ
ــاز  ــه راز و نیـ ــریف بـ ــزار شـ ــل در آن مـ ــد عزوجـ ــا خداونـ ــود بـ ــای خـ ــتجابت دعاهـ اسـ
مشـــغول شـــوند. اینـــک بـــه یـــاری خداونـــد تبـــارک و تعالـــٰی و پـــس از مطالعـــۀ 
کتاب هـــای تاریخـــی و انســـاب، شـــروع بـــه نوشـــتن در ایـــن موضـــوع می کنـــم. 
گفتنـــی اســـت، بـــرای اینکـــه ایـــن رســـاله خالـــی از فایـــده نباشـــد و همـــگان را در تمـــام 
زمان هـــا و مکان هـــا بـــه کار آیـــد، در مقدمـــه مطالبـــی راجـــع بـــه ســـادات و فرزنـــدان 

1. جنــاب آقــای حاج آقــا ســیدمصطفی میردامادی)عمــوزادۀ عزیــز(، فرزنــد جلیــل فاضــل ارجمنــد، مرحــوم حاج آقــا مجلــس، 
فرزنــد عالــم جلیــل مرحــوم آقاســیدجعفر میردامــادی خوزانی



21 پیشگفتار

کرم؟ص؟  و اوالد بزرگوار ائمۀ طاهرین؟مهع؟ می نویسم.  حضرت رسول ا
در همـــۀ حـــاالت قصـــد قربـــت و نیـــت خالـــص را از حضـــرت حـــق جّلـــت عظمتـــه 
خواســـتارم کـــه مبـــادا قلـــم و زبـــان مـــن در راهـــی جـــز رضـــای حضرتـــش بـــه کار آیـــد. 
ـــم از تمامـــی کســـانی کـــه مـــرا در تنظیـــم، تألیـــف،  ـــر خـــود واجـــب می دان ـــان ب در پای
ــت کمـــک و  ــر کیفیـ ــه هـ ــارم بـ ــر آثـ ــن در دیگـ ــاله و همچنیـ ــن رسـ ــر ایـ ــاپ و نشـ چـ
تشـــویق کرده انـــد، سپاســـگزاری کنـــم. بـــرای آنـــان توفیـــق بیشـــتر و بـــرای خـــود، 

قصد قربت و نیت خالص از خداوند جلت عظمته مسئلت می کنم.
ْوِفیق« ّلُ الّتَ ُه َو

َ
»ِإّن

سیدمصلح الدین مهدوی
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در ذی الحجة الحـــرام1351، مرحـــوم حاج سیدســـعید طباطبایـــی نائینـــی1 کـــه بـــه 
مرحـــوم  طـــرف  از  نمایندگـــی  بـــه  بـــود،  کـــرده  مهاجـــرت  مقـــدس  مشـــهد 
ثقة المحدثیـــن، حاج شـــیخ عباس قمـــی؟هر؟ )1294 تـــا 1359ق( بـــه اصفهـــان 

آمد و فرمود: 
مرحـــوم حاج  شـــیخ عباس قمـــی می فرمودنـــد کـــه در نســـخه ای از 
کتـــاب المجـــدی فـــی انســـاب الطالبییـــن تألیـــف شـــیخ ابوالحســـن 
عمـــری معـــروف بـــه ابن الصوفـــی نّســـابه2 ایـــن عبـــارت نوشـــته 
ــر لوحـــی  شـــده اســـت کـــه: »مسعـــت عـــن االمیـــر ممـــد هادی بن االمیـ
ـــان  ـــری اصهب ـــن ق ـــان م زن ـــة ار ی ـــة ف قر ـــب املدفون ین ـــة ز ـــورخ، ِاّنَ بیج امل
هـــی بنـــت مـــویس الکاظـــم صلـــوات اهَّلل علیـــه بالواســـطه.« شـــما 
کنـــون  تحقیـــق کنیـــد کـــه آیـــا چنیـــن قبـــری و قریـــه ای در اصفهـــان ا
ــان  ــًا بیـ ــن تحقیقـ ــرای مـ ــب را بـ ــر و مطلـ ــا خیـ ــد یـ ــود می باشـ موجـ

کنید.

ــی  ــوع را بررسـ ــان، موضـ گاهـ ــده ای از آ ــا عـ ــی بـ ــعید طباطبایـ ــوم حاج سید سـ مرحـ
کردند و معلوم شد: 

1.  روســـتای ارزنـــان از جملـــه روســـتاهای قهـــاب، در شـــمال اصفهـــان اســـت کـــه بـــه 
فاصلۀ تقریبًا پنج کیلومتری شهر قرار دارد؛

2.  مقبـــره ای بـــا صحـــن و گنبـــد آجـــری در آنجـــا بـــه نـــام »بچه زینـــب« در ســـمت 

1. از آزادی خواهان صدر مشروعیت و از بنیان گذاران فرهنگ جدید در اصفهان و مؤسس کتابخانه و چاپخانۀ گل بهار.
2.  ابوالحسن علی بن محمد از اعقاب عمراطرف، فرزند حضرت علی بن ابیطالب؟ع؟ از دانشمندان قرن پنجم هجری.
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مغـــرب جـــاده موجـــود و میـــان اهـــل محـــل و دیگـــران منســـوب بـــه حضـــرت 
موسی بن جعفر؟امهع؟ است.1 

ایـــن خبـــر در شـــهر اصفهـــان منتشـــر شـــد و مـــردم مســـلمان و معتقـــد و دوســـتدار 
خانـــدان عصمـــت و طهـــارت؟مهع؟، به منظـــور درک فیـــض زیـــارت و همچنیـــن 
بـــرای تحقیـــق در اصـــل موضـــوع بدانجـــا روی آوردنـــد و هـــر روز جمعیـــت زائـــران 
ـــره ای  ـــد و مقب ـــل روی می آوردن ـــدان مح ـــتاها ب ـــهر و روس ـــردم از ش ـــد و م ـــاد می ش زی
کـــه ســـال ها در غربـــت و گمنامـــی و بی توجهـــی قـــرار گرفتـــه بـــود، رونـــق یافـــت و 
عـــده ای به عنـــوان خدمـــه و زیارتنامه خـــوان بـــه خدمـــت در آنجـــا مشـــغول شـــدند. 
عـــده ای از علمـــا و فضـــال و مجتهـــدان اصفهـــان نیـــز بـــه اعتبـــار فرمایـــش مرحـــوم 
حاج شـــیخ عباس قمـــی ایـــن نســـبت را بـــدون تأمـــل پذیرفتنـــد و عالوه بـــر اینکـــه 

خود به زیارت می رفتند، مردم را نیز به زیارت این مرقد تشویق می کردند.

سابقۀ تاریخی
روســـتای ارزنـــان از روســـتاهای قدیمـــی اصفهـــان و احتمـــااًل مربـــوط بـــه پیـــش از 
ـــاد بـــوده و در  ـــان در قرن هـــای نخســـتین اســـالم از روســـتاهای آب اســـالم اســـت. ارزن

کتاب های تاریخی و جغرافیایی و رجالی نام آن آمده است از آن جمله:
ـــت،  ـــده اس ـــف ش ـــال 290ق تألی ـــه در س ـــدان ک ـــاب البل ـــی در کت ـــه همدان 1.  ابن فقی

می نویسد:
مســـاحت اصفهـــان هشـــتاد فرســـنگ در هشـــتاد فرســـنگ می باشـــد 
و شـــامل 17 روســـتا بـــه ایـــن شـــرح می باشـــد:2 اردســـتان، ارزنـــان، 
ـــزرگ، تیمـــره کوچـــک،  ـــد، تیمـــره ب ـــراآن، برخـــوار، برزاون ـــان، ب النج
قامـــدار،  فریـــدن،  کاشـــان،  سردســـیر  رویدشـــت،  دارک،  جـــی، 

1. یعنی امامزاده را موسوی می دانند. 
2. ترتیب اسامی برحسب تهّجی از نویسنده است.
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قهســـتان،کرواآن، گرمســـیر کاشـــان، ماربیـــن، و هـــر روســـتا شـــامل 
360 قریه بوده است.1

 2.  فیروزآبادی2 در کتاب قاموس اللغة می نویسد: »ارزنان قریة باصبهان.«
زنـــان بالفتـــح مث  کتـــاب معجـــم البلـــدان می نویســـد: »ار 3.  یاقـــوت حمـــوی3 در 

السکون و ضم الزای و نون و الف و نون اخری من قری اصهبان.«

ـــا قـــرن نهـــم  ـــده از قـــرن ســـوم ت ـــت و اهمیـــت ایـــن دهک ـــن ســـه گفتـــار قدم از ای
هجری ثابت می شود. 

در کتاب هـــای رجـــال بـــه نـــام چنـــد نفـــر از محدثـــان ایـــن روســـتا اشـــاره شـــده کـــه 
از آن جمله است:

بـــه  متوفـــا  اعمـــی  معلـــم  ارزنانـــی،  حســـن بن احمد بن محمد  ابوالقاســـم    .1
سال 435ق؛4 

2.  ابوجعفـــر محمدبن عبدالرحمن بن زیـــاد ارزنانـــی متوفـــا بـــه ســـال 322ق کـــه از 
تعـــداد زیـــادی از محدثـــان در شـــهرهای اصفهـــان، بغـــداد، خوزســـتان، دامغـــان، 
ری، ســـرخس، شـــام، مصـــر و مکـــه اخـــذ حدیـــث کـــرده بـــود. جمعـــی از محدثـــان 
اصفهـــان، همچـــون ابوبکـــر احمدبن حســـین بن مقری و  احمدبن عبیـــداهلل و 
کـــه از او اخـــذ  ابومحمـــد عبداهلل بن محمد بن حیـــان معـــروف بـــه ابوالشـــیخ 
تقـــان   بالعلـــم و الثقـــة و اال

ً
حدیـــث کرده انـــد، دربـــارۀ او می نویســـند: »کان موصوفـــا

ـــة ســـال فـــوت او  و الزهـــد و الـــورع«5 مرحـــوم معلـــم حبیب آبـــادی در کشـــف الخبّی

را 317ق می نویسد.

1. ابوالقاسم رفیعی مهرآبادی، آثار ملی اصفهان، ص۷.
2. محمدبن یعقوب بن محمد شیرازی )۷29  تا ۸16ق(.

3. یاقوت بن عبداهلل حموی بغدادی )۵۷۵ تا 626ق(.
۴. میرزامحمدعلی حبیب آبادی، کشف الخبّیة عن مقبرة الزینبیة، ص۴۷.

۵. حافظ  ابونعیم اصفهانی، ذکر أخبار اصفهان، ص269. 
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خرابی روستای ارزنان
در طـــول تاریـــخ، ایـــن روســـتا ماننـــد بســـیاری از روســـتاهای دیگـــر براثـــر جنگ هـــا و 
اختالف هـــای مذهبـــی و همچنیـــن حملـــۀ مغـــول و تیمـــور و فتنـــۀ افغـــان و براثـــر 
کم آبـــی، آفـــت ملـــخ، ســـیل و دیگـــر آفـــات خـــراب شـــد و از  ســـال ها قحطـــی، 
اهمیـــت پیشـــین افتـــاد. در ایـــن اواخـــر، فقـــط قلعـــۀ کوچکـــی باقـــی مانـــده بـــود کـــه 
دارای چندیـــن خانـــوار بـــود و بقعـــه و صحـــن امامـــزاده، معـــروف بـــه بچه زینـــب یـــا 
ـــوار  ـــمت برخ ـــه به س ـــاده ای ک ـــی ج ـــمت غرب ـــه و در س ـــارج قلع ـــری در خ ـــب صغ زین

می رفت، قرار داشت.

قدیمی ترین سند
در حاشـــیۀ نســـخه ای از کتـــاب المجـــدی کـــه ایـــن  حاشـــیه در نســـخۀ بعـــدی 
به اشـــتباه جـــزء متـــن محســـوب شـــده و نســـخۀ دوم بـــه دســـت مرحـــوم محـــدث 
املیـــر  »قـــال  اســـت:  شـــده  دیـــده  عبـــارت  ایـــن  بـــود،  رســـیده  قمـــی؟هر؟ 
ـــه در زمـــان  ـــارت فهمیـــده می شـــود ک ممدهادی بن املیرلوحـــی املـــورخ... .« از ایـــن عب

ــی   ــام بی بـ ــه نـ ــوده و بـ ــود بـ ــان موجـ ــۀ ارزنـ ــع در قریـ ــرۀ واقـ ــادی مقبـ میرمحمدهـ
کنون باید بدانیم: زینب شهرت داشته است. ا

1. میرمحمدهادی کیست؟
2. در چه زمانی زندگی می کرده است؟

میرمحمدهادی
در صحـــن امامـــزادۀ واجب التعظیـــم و التکریـــم، معـــروف بـــه امامـــزاده اســـماعیل 
حســـنی، در پـــای دیوار جنوبی، قبری اســـت به نـــام میرمحمدهادی بن میرلوحی1. 

1. محمدبن محمد نقیبی موسوی سبزواری )متوفا در چهارم الثانی سال 1113ق(.
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وی دو کتـــاب اصـــول العقایـــد در اصـــل دیـــن کـــه بـــه چـــاپ رســـیده و چهـــل حدیـــث 
ــب  ــادی صاحـ ــه میرمحمدهـ ــوط بـ ــورخ مربـ ــت مـ ــرًا صفـ ــت. ظاهـ ــته اسـ را نگاشـ
عنـــوان اســـت و ممکـــن اســـت دربـــارۀ جـــّد او باشـــد کـــه بـــه لوحـــِی تاریخـــی معـــروف 
بـــوده و در تذکـــرۀ نصرآبـــادی نامـــش آمـــده و او جـــّد مـــادری صاحـــب عنـــوان اســـت 
و العلـــم عنـــد اهَّلل تبـــارک و تعـــاٰل. پـــدرش، میرلوحـــی،1 یکـــی از عالمـــان و واعظـــان 

معـــروف عهـــد صفویـــه و از شـــاگردان میرمحمدباقـــر دامـــاد و شـــیخ بهائـــی بـــوده 
اســـت. شـــرح مخالفـــت و دشـــمنی او بـــا عالمـــه مالمحمدباقـــر مجلســـی به دلیـــل 
شـــهرت مالمحمدتقـــی مجلســـی بـــه تصـــوف و همچنیـــن خراب کـــردن قبـــر حافـــظ 
ابونعیـــم، محـــدث اصفهانـــی و از اجـــداد عالمه مجلســـی، بـــه بهانـــۀ ســـنی و 
کـــه ایـــن  صوفی بـــودن، در کتاب هـــا آمـــده اســـت. همچنیـــن، معـــروف اســـت 
اعمـــال به دلیـــل آزاررســـانیدن بـــه عالمه مجلســـی؟هر؟ بـــوده اســـت. تألیفـــات او 
ـــدی؟جع؟،  ـــرت مه ـــارۀ حض ـــدی درب ـــة المته ـــام کفای ـــه ن ـــن ب ـــاب اربعی ـــامل کت ش
اعـــالم المحّبیـــن در رّد صوفیـــه، ریـــاض المؤمنیـــن و حدائـــق المتقیـــن، زاد العقبـــٰی، 
ــبزواری در  ــی سـ ــانی و... اســـت. اوالد میرلوحـ ــلم خراسـ ــی در مذّمـــت ابومسـ کتابـ
ـــادات  ـــر، س ـــان حاض ـــد و در زم ـــان رفتن ـــراف اصفه ـــتاهای اط ـــه روس ـــان ب ـــۀ افغ فتن

موسوی حسین آباد و درچه و قهدریجان از نسل او هستند. 

دیدگاه ها دربارۀ شخص مدفون  
ـــه  ـــدی ک ـــاب المج ـــخه ای از کت ـــم، در نس ـــه گفتی ـــت: همان گونه ک ـــدگاه نخس دی
ــزار  ــن مـ ــون در ایـ ــوده، شـــخص مدفـ ــیده بـ ــی رسـ ــوم محـــدث قمـ به دســـت مرحـ
شـــریف بچـــه یـــا بیجـــه معرفـــی شـــده بـــود. مرحـــوم معلـــم حبیب آبـــادی در طـــرز 
ـــه  ـــید ک ـــه رس ـــن نتیج ـــه ای ـــرد و ب ـــل ک ـــق کام ـــی آن تحقی ـــدن و معن ـــتن و خوان نوش

1.  سیدمحمدبن محمد مطهر نقیبی موسوی سبزواری اصفهانی.
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بیجـــه )ب ی ج ه( مخفـــف بی بی چـــه اســـت و بـــه همیـــن مناســـبت بـــه بچه زینـــب 
یا زینب صغری مشهور شده است.1 

ــان  ــر در زبـ ــم و نثـ ــخ نظـ ــاب تاریـ ــز در کتـ ــی نیـ ــعید نفیسـ ــتاد سـ ــدگاه دوم: اسـ دیـ
ـــی  ـــا جالل الدیـــن کرمان ـــران می نویســـد: »بیجـــه منجمـــه خواهـــر موالن فارســـی و ای
اســـت کـــه در هـــرات می زیســـته اســـت، از شـــعرای قـــرن نهـــم هجـــری اســـت.«2 

بنابراین، کلمۀ بیجه نام یا شهرت این زن شاعر بوده است.
ــره  ــد آجـــری ایـــن مقبـ ــراز گنبـ ــر فـ ــنیده شـــده اســـت، بـ نکتـــه: به طوری کـــه شـ
میلـــۀ فلـــزی )برق گیـــر( نصـــب بـــوده کـــه دارای تاریخـــی از قـــرن هفتـــم بـــوده اســـت 
و در ســـال های اخیـــر، یعنـــی نزدیـــک بـــه هفتـــاد ســـال قبـــل، از محـــل آن افتـــاده و 
نـــزد یکـــی از اهالـــی قلعـــه موجـــود اســـت. امـــا در حـــال حاضـــر، از صحـــت و ســـقم ایـــن 
گاهـــی نداریـــم و بنـــا بـــه اظهـــار یکـــی دو نفـــر از  خبـــر و همچنیـــن از وجـــود ایـــن میلـــه آ

پیران، در خانۀ یکی از کشاورزان این روستاست و العلم عند اهَّلل تبارک و تعاٰل.

موقوفات زینبیه
مرحـــوم حاج میرزاحســـن خان انصـــاری در کتـــاب تاریـــخ اصفهـــان و ری، پـــس از 
در  به خصـــوص  امامـــزادگان،  از  بســـیاری  قبـــر  مجهول بـــودن  دلیـــل  شـــرح 

اصفهان، می نویسد:
در ایـــن ایـــام، یعنـــی حـــدود ســـال 1321 شمســـی، مقـــارن تألیـــف 
ـــه از  ـــواد مرقوم ـــال 1361ق س ـــا س ـــق ب ـــان مطاب ـــخ اصفه ـــاب تاری کت
مرحـــوم آقـــای حاج میرزاحســـن، امـــام جمعـــۀ اصفهـــان )متوفـــی در 
دوم محـــرم 1248ق( مدفـــون در ســـر قبـــر آقـــا بـــا امضـــای مرحـــوم 
ـــد کـــه  ـــه بنـــده نمایاندن ـــا 1290( ب آقـــای حاج سیداســـداهلل )1228 ت

1. معلم حبیب آبادی، کشف الخبّیة عن مقبرة الزینبیة، ص۴6.
2. سعید نفیسی، تاریخ نظم و نثر در زبان فارسی و ایران، ص3۴9. 


