
 
 
 

  بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب
 1یکتر بهرام مرادد

 2باز فرزاد دیده
 3نرگس بهرامی

یافت:  20/01/98 تاریخ پذیرش:  22/07/97 تاریخ در

 چکیده
کام تیالقاب اهل ببررسی اوصاف و  ل در جامعه امروزى به صورت 
ها، همواره سعی  که در طی سال ژه آنیو به ر است.یناپذ ضرورتی اجتناب
ف و نمممابودى آن بممموده اسمممت. نگممماهی بمممه زنمممدگانی، یمممدشممممنان در تحر

تواند شأن  به خوبی می تربیت، اخالق و صفات عالیه حضرت زینب
برای را در اذهان زنده سازد و  برانگیز ایشان نظیر و تحسین و عظمت بی

کممممه اصممممد پ مممممودن راه ایشممممان را در مسممممیر زنممممدگی و  زنممممان مسمممملمانی 
کمه هممزار نکتمه ارزنممده در آن  اعمالشمان دارنمد، الگممو و درب خموبی اسممت 

تموان بمرای جامعمه  که بما پمرداختن بمه آن ممی .یافت شده و مستتر است
گشمود. ا _ ویژه زنان هب_ مسلمان  ن یمبابی تمازه از فضمایل آن حضمرت را 

بما  ضمرت زینمببررسمی شخصمیت و اوصماف ح مقاله بر آن است تا بما
کریم و روایات معصومینآیات  نمموده و  یآن حضرت را معرف ،ارآن 

که ا کاممل بموده و یشمان تجسمم اخمالق راسمتیبه اثبات برساند  ن انسمان 
 د.یآ یت به شمار میرهروان راه هدا ین اسوه برایبهتر

کمریم، :کلیدووژگاا  ، اوصمماف و القماب حضممرت نمبیحضممرت ز اممرآن 

                                                                            
کرمانشتتتاه، دانشتتتگاه آزاد استتتالمی،  .1 دکتتتتری علتتتوم سیاستتتی، باشتتتگاه پژوهشتتتگران جتتتوان و نخبگتتتان، واحتتتد 

 (b.moradi53@gmail.com) کرمانشاه، ایران
کریم، دانشگاه علوم قرآن تهران  .2  (farzaddidebaz313@gmail.com)کارشناس علوم قرآن 

کارشناسی تربیت دبیر، دانشگاه عل .3  (narges.bahrami1316@yahoo.com)وم قرآن تهران دانشجوی 
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 لگوی عصر حاضر.، زن مسلمان، انبزی

 مقدمه
المطل  بن هاشم بن عبد مناف بن بن عبد طال  ، بنت علی بن أبین یحضرت ز

ا ششتم یتاالولتی ستال پتنجم  ؛ روز پتنجم جمتاد اهلل بنتت رستول قصی و متادرش، فاطمتة
گشتتود. بعضتتی در اول متتاه شتتعبان ستتال ششتتم )یتتهجتتر  د النمتتاز   خ علتتییالشتتده بتته جهتتان 

گروهتتتی  (316ص ،1418الشتتتاهرود ،  گفتتتته و  ؛ 100ص ،1415، ابتتتن حجتتترانتتتد. ) در متتتاه رمضتتتان 
 (66ص م،1980، ن الزرکلییرالدیخ

که به منزل علتیاز بین خواستگاران م ، تقاضتای عبتداهلل بتن جعفتر بتن آمدنتد متی تعددی 
ینت  برادر زاده علتی طال  _ ابی کستی را بترای خواستتگاری حضترت ز  کته از طترف ختود 

گرفت. ثمره ا مورد فرستاده بود_ هتا  کته دوتتا  آن ا پنج فرزند استیدوا  چهار و ن ازیپذیرش قرار 
کتتربال بتته شتتهادت رستت بتته نتتام کتته در   ،8  م، 1960ستتتعد،  محمتتدبندند. )یهتتا  عتتون و محمتتد 
 (501ص ،1419النماز  الشاهرود ،  خ علیی؛ الش465ص

ختالف شدیدی بین ین رابطه امتعدد است و در ا ا وفات حضرت زین اقوال در رابطه ب
هجتری در شتام )دمشتق /  63نگتاران وجتود دارد. ولتی قتول مشتهور وفتات ایشتان را در ستال  تاریخ

یه( از جمله  و از مورختان اهتل  محتد  قمتی، عالمته بحرالعلتوم ،محتد  نتوری، شیخ بهاییسور
ستتت. و برختتتی دیگتتر در مصتتر و بقیتتتع ... او صتتتیادی شتتافعیو  ابتتن حتتورانی، ابتتن بطوطتتتهستتنت 
 (71، ص1379؛ محالتی، 55ص ،1387؛ جزایری، ١6٧ص ،1375دانند. )الهی،  می

القابحضر ز  ب.1
کهتتتا  خداونتتتد.  : نشتتتانی از نشتتتانهاهلل ات یتتتة متتتن آیتتتآ گرةیتتتالبا بتتتانو   :لتتتةیالعقان. یتتت: بتتتانو  

 ه، 1418، خ علتتتتی النمتتتتازی الشتتتتاهرودییالشتتتت ؛60ص ،1358ألصتتتتفهانی، أبو الفتتتتر  اخردمنتتتتد)
 .(434ص ،1381، خ جعفر النقدیی؛ الش17ص ،5  ،تا بین، یحسن األمد می؛ الس143ص

کرییالحتتا  حستت) لتی: بتتانو  بافضتتالفاضتتلة : بتتانو  تتتام و الکاملتتة .(12ص ،تتتا بی، ن الشتتا
 (.12ص ،تا بی، لشاکرین ایکامل. )الحا  حس
کوچتکالصغر  المعصومة  ن یهتا )الحتا  حست بتی: متادر مصتالمصتائ  ام. : پاک و مطهتره 

 (.159ص ،تا بی، ینیف القزوید لطی؛ الس12 و 10ص ،تا بیکر ، الشا
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گناهتان. ایتبتاب حطتة الخطادار الهتی.  : امانتتاهلل  ةیامن کتربال : دروازه آمترزش  : قهرمتان بطلتة 
 و محبت علیآور  دوستی  : مرکز جمعو فاطمه حفرة علی: سخنور رسا. غةیبلکربال. 

ش زاده ی: پتتعتتة الفضتتلیربس. ینان پتتاکی و تقتتدینشتت ه: پرونتتده پتتردربتتة ختتدر القتتدس. و فاطمته
کتته از پستتان وحتتی شتعة التوحییرضتتلت و برتتر . یفضت کستی  خ محمتتد یده استتت. )الشتیتر مکی: 
 .(37ص ،1415ن األصفهانی، یحس

لة یستتتلت. یتتده والیتتت: فشتترده و خالصتته و چکةیتتتستتاللة الوال .: راز پتتتدرش علتتیهتتایستتّر اب
کة یشتتر: بتانو  بتانوان خردمنتد. دة العقائتلیستت. اه و خالصته حضترت زهتردیت: چکالزهترا 
: الحستن شتقیقةد منظومته بزرگتوار  و شتکوه. ی: خورششمسة قالدة الجاللةد. ی: انباز شهدیالشه

 .(66ص م، 1980، ن الزرکلییرالدی)خ خوار حضرت حسن علیه دلسوز و غم
کننتتده بتته حستتابیتت: پاصتتابرة محتستتبة ن ی  البحتترخداونتتد بتترا  خداونتتد )متتن علمتتا دار  

کریی؛ الحا  حس450 - 449ص ،تا بیف، یوالقط  .(61ص ،تا بی، ن الشا
کوچتتتکقة الصتتتغر یصتتتد  ،4  ،م1418، خ علتتتی النمتتتازی الشتتتاهرودییالشتتت) : راستتتتگو  

کریی؛ الحا  حس313ص  .(480ص ،تا بیف، ین والقطی؛ من علما  البحر8ص ،تا بی، ن الشا
ن یالحتتا  حستت) : پارستتا  خانتتدان علتتیعابتتدة آل علتتیهتتا.  : قبلتته رنتتجایتتکعبتتة الرزا
کری،   .(8ص ،تا بیالشا
؛ العالمتتة المجلستتی، 31ص ،1386، خ الطبرستتییالشتت) اموختتتهی: دانتتا  نر معلمتتةیتتعالمتتة غ

خ محمدمهتتتتتدی ی؛ الشتتتتت370ه.ق، ص 1407خ عبتتتتتداهلل البحرانتتتتتی، ی؛ الشتتتتت164ص ه.ق،1403
؛ علتی بتن محمتد 315، ص1418خ علی النمازی الشتاهرودی، ی؛ الش62ص ،1  ،تا بیالحائری، 
 (.139ص ق،1418س، ی؛ الدکتور أحمد راسم النف48، ص1409، العلوی
کستا  )الشتی: همتتا  پنجمتلة الخامس من اهل الکستا یعد ن یخ محمتد حستین نفتر از اهتل 

 .(474ص ،تا بیف، ین والقطی؛ من علما  البحر135 - 134ص ق،1415األصفهانی، 
کته امتحتانشی: بتانومة بلواهتایعظ ش. ی: بتانو  خردمنتد از قترشیة قتریتعقلبتس بتزرگ بتود.  ی 
ف یخ باقر شری؛ الش307ص ،15  ،1389، آقا بزرگ الطهرانی) : بانو  خردمند وحیة الوحییعقل

 .(302 - 301ص ،2  م،1994، القرشی
کرییالحتتا  حستت) : بتتانو  خردمنتتد از خانتتدان حضتترت ابوطالتت نیلتتة الطتتالبیعق  ، ن الشتتا
 .(12ص ،تا بی

: لتة ختدر الرستالةیعق: خردمنتد بتانوان. لتة النستا یعقامبر . یت: بانو  خردمنتد پالنبوةلة یعق
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: خردمنتد هاشتم لتة بنتییعق. کتس ده بتییت: ستتم ددةیتمظلومتة وحنان رستالت. ینشت خردمند پترده
؛ 123ص م،1994ف القرشی، یخ باقر شری؛ الش434ص ،1381، خ جعفر النقدیی)الشهاشم  بنی
 .(568ص م،1422، ؛ العاملی390ص ق،1409د المرعشی، یالس

ستی، خ الطبری؛ الشت323ص ق،1414د، یتخ المفی)الشت آموزگتار ده بتییت: فهمر مفهمتةیغفهمة 
 (.370ص ،1407، خ عبداهلل البحرانیی؛ الش31ص ،1386
گوار نة النوائ یقر. : نور چشم حضرت علین المرتضییع ةقر ها.  : همدم و همراه نا
: متتورد محبتتتت و محبوبتتة المصتتتطفی. رت ستتتجاد: سرپرستتتت حضتتلتتة الستتجادیکف

نائبتة . نینده حضرت حستیو نما نی: جانشنینائبة الحس. ضرت رسولمحبوب ح
م عظمتت و ی: نتاموس حترنتاموس رواق العظمتة. نده حضترت زهترایو نمان ی: جانشالزهرا 
کرامت. نجمة سما  النبالةی. یایکبر  وا سخنی.یش: زاده دة الفصاحةیول: ستاره آسمان شرف و 

ابشخصیتیحضر ز  ببهرسیاوصا والق.2
کترده و البتته از میتان  ای از ویژگتی در این قسمت به دستته هتا و مقامتات ختاص ایشتان اشتاره 

کته ارتبتاط بتیش ای از آن صدها خصتلت و ویژگتی تنهتا بته بیتان پتاره کتفتا  ،تتری بتا موضتع دارد هتا  ا
که همین اوصاف خود برای الگو ش می کاملی است:دن کنیم    یک شخصیت، دلیل و منطق 

مقامرضاوتسلیم-2-1
از جمله مقامات رفعیه و درجات منیعه، مقام رضا و تسلیم است و این دو ملکه از بتسیاری 

که رضتا به قضای الهی و تستلیم صترف تر است؛ ها مشکتل از ملکات شریفه و تحصیل آن بته  چرا 
کته از ستهام حتواد   ،رسد هر چتته ازجان  خدای واحد می از صمیم قلت  رضتا دادن و هتر تیتری 

کر بودن،  بر چشم و دل منزل دادن و در همه ،آید  بسی دشوار و مشکل استت. از نمونتهحاالت شا
که به ایشان داده شد، حدیث ام ایمن است. ) ( و چون این 266-262ص ،1377قمی، اخباری 

ر فراز و نشی  و پر مصیبت خود رسیده و تسلیم مکرمه به این مقام از رضا دل در طول زندگانی پ
گنتتاه ، در روز محشتتر ختتالق متعتتال آنانتتد هبتود کتتاران بتته آن مظلومتته ببخشتتد تتتا راضتتی شتتود.  قتتدر از 
  (235-236ص ،1387جزائری، )

مقامژخالص-2-2
کبرییحضرت ز کته بتا یدر زم از چنان اخالص و چنان مقتامی ن   نته رضتا برختوردار بتود 
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 «.الا یت ااّل جمیما رأ» اد فرمود:یچنانی در جواب ابن ز آن وجود مصائ 
گر اراده الهییمه ها، خود را چنان مهیدر هنگام آتش زدن خ ا وقتیی که ا کرده بود  بر سوختن  ا 
که این حد جاری مه بماند تا اراده الهیی، در خهاست آن ت از قضتا و قتدر یت و رضتایتتبع شود. 

کبرییشه در اخالص زیالهی ر  (52ص ،تا بی، مازندرانیدارد. ) ن  
که فرمود ضرت زهراو از سخنان ح  : در این رابطه 

 ق،1403،مجلسمی). ا افضا  ملاته ایااهلل خالص  بالتهاا اطااهلل اهلل اص من اصعد ایل
 (212ص

کاوی و تعمق در واقعه عاشورا می که بر پ .برد پی ن یتوان به اخالص ز با وا کر یآن هنگام 
کرد: شهداد الیخون سغرق در  کرد عرض   نظر 

؛ مقممر ، 54ص ق،1403،مجلسممی)قبتتول فرمتتا.  را از آل محمتتد نین قربتتایتتا ایختتدا
 ( 259، صتا بی، ؛ طبری70ص ،1367؛ خوارزمی،65ص  ، 1979

مقامبال-2-3
کته ایتن مقتام ختواص  ،از جمله مقامات عالیه و درجات سامیه مقام ابتالی به بلیتات استت 

 ه فرمود:درگاه اهلل است. چنانچ
 ؛اصاالء صتوالء
یادتر یات و صدمات بیشهر قدر بل  .تر تقرب ز

ینت و  کته چته مصتای  و نوایت  و بلیتات و  ما هر چته بته احتواالت حضترت ز کنتیم  تأمتل 
کمتتال ثبتتات و استتتحکام مقتتام  :اول بتتریم. بتته دو نکتتته پتتی متتی ،صتتدمات بتتر او وارده شتتده استتت

: رفعتت دوم بته دلیتل ورود بته ایتن همته مصتای . توحیدی و تقرب او به درگاه حضترت احتدیت،
که نتیجهاحصای مقا درجه و عظمت رتبه و عدم قدرت بر تحملش بر  مات و درجات آن مظلومه 

که از مصای   ،مصای  وارده بر او یادتر و سخت اغل  انبیاچه مصایبی  که با ای تر بوده؛ ز ن 
از بستتیار و یکتتی از هتزار ایتتن مصتتای  را  طاقتتت انتدکی ،القلت  باشتتند هتتا هتر انتتدازه قتتوی عادتتاا زن

 (242ص ،1387د. )جزائری، نندار

مقامنیابت-2-4
بتتر همراهتتی امتتام  ایتتن ظهتتور همتته جانبتته در امتثتتال از فرمتتان متتادر در انتهتتای عمرشتتان مبنتتی
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که میحسین گرامتی استت. ، به حدی است  که نائبی شایسته از بترای ایتن بتانوی  گفت   توان 
گلوی برادر را به نیابت از طرف مادر بوسید.حتی در آخرین وداع نای  مادر  حضرت زین  ، 

جهتت صتیانت از دیتن استالم و  ،هتا و مصتائ  ظ و نگهتداری بترادر، در تحمتل ستختیبود در حف
هتای  یتت و امامتت در عرصتهقیتد و شترط از حتریم محتترم وال حفاظت بتی ،ل بیت پیامبراه

 (86-91ص ،1387جزائری، ) .61ویژه بعد از عاشورای سال مختلف به
کبرییز گرامتی ن   کته القتاب آن یاش دارای فضتائل و مناقت  بست همچون متادر  اری بتود 

گفتهیدرباره ا .شان داردیل ایشه در فضایر حضرت  اند: شان 
تهل و فواضتهل و خلالال و الالاال و بتاهال و باتهال و بلااعل و ب عال و یفلن فضل
 ( 61، ص1390)سپهر،  .الهیة اّمهل صتوات اهلل بتیهلص للهئل و شرفهل و هبلهئینورطل و ض

مقامصبر-2-5
 :است آمدهچنین  امام صادقتی از یروادر 

ّ   بتیاامج اّن احلااّ  ّااّ  باای ا امللاال مل   یااع اّواصااا و ان نله ااا نل اااةا صااارال و ان هاادا
وا و وظّنوا أن س... سر بسرا یهكسره و ان أسر و قهر و اس ادل هلص  اصلاار م بایكفلصار

وا  (33، ص1388، نیی)کل. هوالر

 صبر را سه مرتبه است: صبر بر مصیبت، صبر بر اطاعت حق، صبر بر ترک معصیت.
که در خصوص حضرت زین  صبر بر  برای هر یک از این مرات  اجر و مثوباتی وارد شده 

گونه اعجاب که به  گ ،نظیری در برابر آن همه سختی و رنجی آور و بی مصیبت  اه تحمل یکی از که 
یتادتر  هرسد و ب نظر می هها هم خار  از توان ب آن کس محبتش به هر چته ز خصوص وقتی بدانیم هر 

ه فتردی بته منحصر بت در این عالم عالقه تر است و چون حضرت زین  ش صع باشد مفارقت
بته او و صتبر بتر چنتین مصتیبت  داشتند؛ پس مفارقت او به اندازه عالقه حضرت سیدالشهدا

نهایت ندارد. اما صبر بر اطاعت: نسبت به خود وحیده بود، اجماالا تمام آنات ساعات عمر او در 
کته بتا عصتمت او و ایتن  عبادت و اطاعت صرف شده و در همه این حاالت صابر بوده و از آنجتا 

 گوییم: شویم، می مرتبه از صبر او تا حدودی آشنا می
 (243-246ص ،1387ئری، )جزا. تصقد بجا  من صارطل مال كا اصساوا

کبرییصبر ز که شهادت تا به حدی ن   کمال حیعز بوده  کترد.  رت تحمل مییزانش را با 
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 د:یگو در صبر این حضرت می ریین جزاینورالد
د و یان در برابر شتداشیاست و ا ن یاز القاب ز کیی . ةبالقدر و القضایالراض
گتر انتدکییمحن ا کته ا کرد  گذاشتته یال جبتال راستیتذار آن بتر ایاز بست ستادگی  ات 

کالجبتل الراستخ التحرکته  گتردد. و شود آب می کته  ایشتان مثتال ایتن ستخن استت 
 ( 176ص ق،1404،رییجزا)العواصف. 

مقامعظمتزنانه-2-6
کبرییز اهلل  لیک مجاهد فی سبیرا با عظمت و استقرار و متانت  ای شور عاطفه زنانه ن  

که و همراه و زالل معرفتی کنتد. قتی از زبان دل میکرده است  المقترم، ) تتراود همته را مبهتوت متی 
 (323ص ،م 1979

ک متادر مهربتان آرامتش و تستلی یترا مانند  امام سجاد عنیی ؛ن حال امام زمان خودیدر ع
کودکتان بترادر و بچته می ان آن طوفتان یتم، در میآن حادثته عظت های پتدر از دستت داده بخشتد و بتا 
نت  ین زیکنتد؛ بنتابرا جتاد متییت و آرامتش و تستلی ایتهتا امن آن د، مثل سد مستحکمی بتراییشد
مجلستتی، دهتد. ) ن طترف ستتوق متییت. استتالم زن را بته اجانبته بتود ت همتتهیک شخصتیت کبتری
 (210-220ق، ص1403

دین-2-7 مقامحفاظتژز
کتتته دیتتتن حتتتافظ حقتتتوق   از جملتتته فضتتتایل نفستتتانیه، حفاظتتتت و حراستتتت دیتتتن استتتت؛ زیتتترا 

کلمته ب ایتن مقتدمات شتر استت. در حقیقتت اصتالم عامته بته تتدین استت. چتون و جامع شتتات 
 گوییم: معلوم شدند می

کربال نموده و داختل در انجمتن ابق چون حضرت زین  اییته آن خدمات را در 
گرد : رباوالا  شتتده و حتتامی دیتتن و متتذه  بتتوده؛ یتتد بتترای نگهتتداری از النتتوع بشتتر 

کثانیاا  قوانین جامعه؛ ؛ زیرا هده در حفظ دین نجات دادلفت مجا: جماعتی را از 
که دفاع از دین نمایند و آن مکرمه با دفاع خود از شریعت  که بر فرد فرد واج  بود 
که الی یوم القیامه باقی و برقرار ماند، جمیع افراد را از چنین زحمتی آسوده نمود و 

 (269ص ،1387)جزائری، ها شد.  خود متحمل صدمات آن

 تمقاممحوثهوروژی-2-8
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کبتتری ینتت   یتتان حتتدیث بتته شتتمار مییکتتی از م ز کتتودکی، در   ستتنین درآیتتد و   حتتدثان و راو
آن  را بتتا گذشتتت، خطبتته متتادرش حضتترت زهتترا متتیستتال از عمتترش ن 6یتتا  5کتته بتتیش از  حتتالی

عبتاس،   بتن د. عبتداهلل کتر و پس از آن بترای دیگتران نقتل متیشنید  مضامین بسیار بلند و عالی می
گرد برجسته حضر کریم، خطبه فدک حضرت زهراو مفسر ق ت علیشا  را از زین  رآن 

کنتتد. )مدرستتی،  یتتاد متتی« عقیلتنتتا؛ عاقتتل و دانتتای متتا»کنتتد و از آن بتتانوی بتتزرگ بتتا عنتتوان  نقتتل متتی
 ( 39-43ص ،1378

گونه که ابن عباس، مفسر  به   گفت: کرد و می بزرگ قرآن، از ایشان نقل حدیث میای 

ینملّدثتنل ب کبری) .  بیهن قیت نل ز  ( 94، صتا بی، انقالب زینب 

2-9- ژمامزما خویشمقامدفاعژز
را از یتز ؛است ، حفاظت از امام سجادن یمداری حضرت ز تیهای وال کی از جلوهی

کمتتاالت نفستتا استتت.  و امتتام غمبتتریه و عبتتادات مهمتته تحفتتظ و نگهتتداری پینجملتته 
 :پرداخت امام سجاد فاظت ازبه ح در موارد متعددی ن یحضرت ز
، آن مظلومه چنان تضرع را نمود شمر قصد قتل امام مه؛یختند به خیکه لشکر ر : زمانیاول
 کرد تا او را نجات داد. تابی و بی

گر آن مظلومه نبود امام سجادمه ها؛ یوقت آتش زدن به خ  :دوم  سوخته بود. ا
بترادر بتود و با مشغول وداع  ن یکه حضرت ز : هنگام عبور اسرا  به قتلگاه؛ در حالیسوم

کتته زبتتان عتتاجز استتت از ب کتته  د بتتاالییتتشتتد، د توجتته امتتام ستتجادان آن، میتتبتتا آن حالتتت  شتتتر 
و   َنته  ی  حاَلتت  بَ »او  ؛ بترای نگهتداریش بسته بود، حالت احتضار به فرزنتد بترادر عتارض شتدهیپاها
خَن َجَسِد ی  بَ 

َ
َس یأ کرد:« ِن ی  َها الح   و عرض 

ْ ِسك    أراك   ملیل وُت ِبن  ُ ج ِق یت  لضا  ّی  ل ب   (261ق، ص 1418 ،)امی .ی  امل 

 »ث یو حد داده او را تسلی
َ
 نمود. ر آن حضرت را نگهدارییتدابن یبه ا را نقل نموده؛« منیام أ

اد، آن یتتو ابتتن ز نیالحست ن علتتی بتتنیاد؛ پتس از محاّجتته بتیتت: در مجلتتس شتوم ابتتن زچهتارم
گتتردن امتتام چهتت ،ملعتتون امتتر بتته شتتهادت آن مظلتتوم داد گفتتت:آن مکرمتته دستتت بتته    ارم انتتداخت و 

گذا»  حضترت ستجاد راضتی بتود ختود را فتدای .«د تتا متن زنتده هستتمیشت او را بکشنخواهم 
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  (274، ص1378، ریی)جزاد. ینما
 مقاموالیتتکوینی-2-10

کته از والیتت تکتوینی برختوردار بتود. ر وایتت بر اثر عبادت و اطاعت خدا به مقامی رستیده بتود 
کترد، بتا آن اشتاره نفتس کوفته بته متردم اشتاره  که آن حضرت پیش از ستخنرانی ختود در  هتا در  شده 

 ها از صدا باز ایستاد.  شد و زنگها حبس  سینه
شتد و عتالم بته حقتایق  زمان خود یکی از علمتای آن عصتر شتناخته متی در حضرت زین 

گشتته، آن  در دل او آشتکار متی شتد. و یامور بوده و همه چیز از جان  ختدای تعتالی بته او الهتام مت
 است.  کرده درک می 1صورت موهوبیه حضرت علم را ب

ژماما زمانهخویش-2-11 مقامیاور
ستسس  .رو شتد هرو ب که با رحلت پیامبر سال سن نداشت 6بیش از  حضرت زین 
کنتتار امتتام  در پتتس از شتتهادت متتوال علتتی . ویتتاور پتتدر بتتود پتتس از آن یتتار و و .بتتا شتتهادت متتادر

کتتربال شتتد بتتا امتتام حستتین. پتتس از آن بتته مبتتارزه بتتا نفتتاق پرداختتت نحستت و پتتس از  راهتتی 
گرفتت وظیفته ستنگین رستالت را بتر شهادت امام حسین  و بته توصتیه امتام حستین دوش 

کرد مبنی بر عدم غلبه احساسات بر عقل و  (46،ص 1375بشیری،. )اندیشه به این مهم عمل 
و رفتار دنیاپرستان با ایشتان بتود.  نحس  انت معاویه به امامشاهد خی حضرت زین 
به پرستاری از برادر مجتروحش پرداختت و پتس از  زخم زدند، زین  وقتی خوار  بر حسن

کوفه را به  همراه بود تتا  سمت مدینه ترک نمود. او با حسنمصالحه برادر، به اتفاق اهل بیت، 
گردید. آن  که به وداع برادر مبتال 

که برنامه مساه از مدینته بته مکته و از مکته بته عتراق مطترم شتد،  فرت امتام حستیننگامی 
که ابن بر همراهی برادر اصرار حضرت زین  که وقتی  کته امتام به حدی بود   عباس از این 

کند عاجز ماند کربال منصرف  کرد:را از عزیمت به  پس اهل و عیال و ختانواده را  ، به ایشان عرض 
 با خود نبر!

که شنید بته شتدت آشتفته شتد و فرمتود: ضرت زین ح پیشتنهاد  !ای ابتن عبتاس» این را 
                                                                            

کتتتته ختتتتالق عتتتتالم بتتتته واستتتطه استتتتتعداد اشتتتتخاص وقابلیتتتتت اشتتتتخاص بتتتته آن. 1  هتتتتا  موهتتتوبی: علمتتتتی استتتتت 
 نماید. لطف می
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که بزرگ و سرور ما خودش به سفر برود و می  جا تنها بگذارد؛ آیا روزگار برای ما غیر ما را در این کنی 
گذاشته است؟ نه هرگز! از او اس در این لحظه ابن عب .«میریم او زنده هستیم و با او می با کسی را 

گریست. )   (94ق، ص1361مظفری، به شدت 

بالغت_قاطعیتوفصاحت-مقامصرژحت-2-12
کوفته آنتان  حضرت زین  و  .کنتد را بته تبعیتت از آل امیته محکتوم متیدر خطاب بته متردم 

ه بالهتتای دنیتتوی و و ستتزای آن را ابتتتالی بتت ت بتته پیتتامبررا خیانتت خیانتت بتته امتتام حستتین
 (283 - 281ق، ص1414سهر،سکند. ) اخروی معرفی می

گوینشت ی پتردهیهرگتز بتانو ت شتده استت:یتروا استدّ   کیم بن شتریحذاز   دم.یتاتر از و  ندیتن 
هتا فترو بستته شتد و هتر  دم راند و مردم را اشارت به سکوت فرمتود. سخن می ان علّی گوئی بر زب

 ستاد.یزنگی از بانگ با

مقامعبادت-2-13
کته آن غایتت عبودیت و بندگی به معنای ذلت و  کامتل دارد  خضوع است و عبادت معنتای 
ازدهم محتترم یتتشتت  » :ت شتتده استتتیتتروا نین العابتتدیتتفضتتوع و اظهتتار ذلتتت باشتتد. از امتتام ز

که نشسته نماز ش  مییام را د عمه  .«خواند دم 
هتای شت  را  ز نافلتهیتو اندوه در راه شتام نهمه غم  ن  با آنیام ز عمه» یا در جایی دیگر فرمود:

 (90-89ص ،1375، الهی. )«کردترک ن
کبترییعبتادت ز عنتی او  خضتوع در برابتر ذات الهتی، وی را بتته یبته معنتای ختتاص؛  نت  

که س مقامی  خواهد: از وی می دالشهدا یرسانده بود 
 (88ص ،1381، )صادای اردستانی . ینلفتة اصت یف اخ له، ال هنیس لی

نش عمتل یه هتدف از آفتربت کته ویم یابیت متیدر ،ن یحضرت ز با تعمق در زندگی عبادی
 نموده است:

نِس  قُ  ت  ل خ  م   و   ّنِ و  اإِل  (56 ات:یذار) .عُبُدون  ی  ِإاّل  لِ  احلجِ

 د:یگو ه میین آیر ایی در تفسیعالمه طباطبا
کرده و غاخدا  که در واقع سعادت او متییانسان را خلق  باشتد و  ت خلقت وی را 
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، یی)طباطبمماقترب عبتتودی قتترار داده استتت. ، در تکمتتال او را در بتتردارد ز منتهتتاییتن
 (352ق، 1403

گترامتمام شبش ر ن یحضرت ز گتاه  چیپرداختت و ه ش بته عبتادت مییا همچتون متادر 
 (61، ص1343، شد. )نقدی« یآل عل عابدة»نکرد و ملق  به لق   تهجد را ترک

مقامقربژمامت-2-14
کبتترییز گفتتته محمتتد افتتتهین موضتتوع بتته چنتتان تعتتالی دستتت یتتدر ا نتت   کتته بتته  جواد بتتود 
 (61:تا بیه، یمغن)   مقام امامت بوده است.یدش قریمرات  توح، هیمغن

که امام حس ن مقامییباتوجه به چن کند  ی مییایهنگام وداع به خواهر خود وصا نیاست 
 (91، ص1375،الهی) سسارد. می ن یت و رهبری نهضت را به زیو هدا

که نزدیک مقام اما کست   وده از طرف امام حستینمت باین رتبه را  کتربال، روز عاشتورا  در 
 کرده بودند.

روایتی مسند از اسماعیل ابتن احمتد مهزیتار از احمتد ابتن در  .بر این ادعا شواهدی وجود دارد
 :چنین نقل شده است ابراهیم

اِط  ُد ْبُن ِإْب   ْْح 
 
ِك ی  أ  ّ ی   ْتُ  ب  خ  لل  ت  اِیّی ی ق  اِد ْباِن ب  ّم   ِبْنِ  ُُم 

ة  ِ   م 
 
ْخاِ  أ

ُ
ال أ ض  اِن  اصّ ِ س  احْل 

رِ  ْسك  الم یِف  ّیِ اْصع  ت   بتیِا اصّس  ِة اْثن  ن  ِ س  لنِ ْی  ِد ی    و  َم   الِ  و  ی ِبلمْل  ج  اِء احْلِ  َ ل ِماْن و  ْمُع 
 
ّت ِة فك  ن 

ْن ِت  ل ب  ْصُع 
 
أ ْ  یِل یس  ّم  س  ل ف  اِن  ِِن  س  ُن ْباُن احْل  اْ  ُفاال  لص  ّ  ق  ُُ ُّ ِباِا  ت 

ْ
أ ْن ه  ُقْتاُ   م  ْتُا ف  اّم  س  ف 

ِن   ت  ع  ل ال  ل َل   اِك ُمع  ِ  ی  اهلُل ِفد 
 
اْن أ ًً ب  ار ب  اْ  خ  لص  ق  ًً ف  ار ب  ْو خ 

 
ًة أ ادی  ن  ّم  اِا  ُُم  ّمِ

ُ
امل  ِباِا ِإیل  أ ت    

 
 
أ ل ف  ُقْتُ  َل   ُع اصّشِ ْی ف  ْ ز  ْن ه  ِإیل  م  ُقْتُ  ف  َا ف  ْسُتو ْ  م  لص  ق  ْوُصوُت ف  ْ  ین  امْل  لص  ق  ُة ف  ّمِ ع 

ُ
ِة أ ّد  ِإیل  احْلج 

  ِ
 
دی  أ ّم  ِد  ُُم  ْقت 

 
ل أ ُقْتُ  َل   ِص  یف  ْن و  س  ّی  ِِب  اًء ِبلحْلُ ْ  اْقِ د  لص  ق  ِة ف 

 
ْ أ ِ ُتُا ِإیل  امْل  اِیِّ ْی    ْباِن ب 

  ِ
 
لِلااملی  ْبااِن أ اا ط  س  ااِیّی ْی   ِإّن  احْلُ ْخِ ااِا      ْباان  ب 

ُ
ْوَص  ِإیل  أ

 
ااِیِّ ْی أ اامل  ِبْنااِ  ب    ن 

 
 ِ  ْبااِن أ

لِلملی  ل  یِف  ط  لن  م  لِطِر و     ِیِّ ی  اصّظ  ْن ب  ُرُج ب 
س   ه ْ ِ ْبِن احْلُ امُل ِإیل     ُی  ِمْن ِبْتامی ْی  امل  ْی ْنس  ن 

ِیّی  ِیِّ  ِبْنِ  ب   ب 
ی  ًً ب  ر ّتُ س  س   ه  ِ ْبِن احْلُ و  ْی  ل و   م 

 
لری أ ْخب 

 
لُ  أ ْصه 

 
ْوما أ ُكْم ق  ْ  ِإّن  لص  ّ  ق  ُُ ّن  ْی  

 
ُُتْ أ

لِس  س  اصّت  ِ ع  ِمْن ُوْصِد احْلُ ُم مِ ُی  ْی  اُثُا و  ُطو  یِف یْقس   ،501، ص2 ، جهل  ای،   اره. )لةی  احْل     
 (45هل  

گویاحمد بن ابراه  د:یم 
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ختتتواهر  )امتتتام نهتتتم( متتتد بتتتن علتتتیمتتته دختتتتر محیاب حضتتتور حکیمتتتن شتتترف
ست و شصت و دو بود و در یدم. سال دویگرد )امام دهم( ابوالحسن عسکر 

گفتم و از دنه یمد که با .دمین و  پرسیبودم و از پشت پرده با او سخن  د یتکسی 
گفت  «استت. فتالن پستر حستن عستکر » :امام بداند برا  من نام برد و به من 

گفتتتم گفتتت.  کتترد  یاو را معا گتتردم قربانتتت» :نتتام او را   «د ؟یا خبتتر او را شتتنیتتنتته 
آن » :گفتتتم «نوشتتته بتتود.دم و بتترا  متتادرش یازدهم شتتنیتتخبتتر او را از امتتام » :گفتتت

کجا است؟ کننتد؟یشت» :گفتتم «پنهان استت.» :گفت «مولود  کته مراجعته   «عه بته 
ت ختود را بته زنتی واگذاشتته یوصت» :گفتتم «ازدهم.یتبته جتده او متادر امتام » :گفت
را یتتکتترده استتت؛ ز طالتت  ن بتتن علتتی بتتن ابتتییرو  از حستتیتتپ» :گفتتت «استتت؟
دختتر  نت یا بته ختواهرش زا  خود ریبه حس  ظاهر وصا ن بن علییحس

کتتتردن امامتتتت پستتترش علتتتی بتتتن  طالتتت  علتتتی بتتتن ابتتتی ستتتسرد بتتترا  پنهتتتان 
ات بته یتا در روایتآ .د مطلع از اخبتاریشما مردمی هست» :سسس فرمود ؛نیالحس

م یراثش تقستتیتتزنتتده استتت و م نین فرزنتتد حستتیکتته نهمتت ده استتتیشتتما نرستت
 (50، باب178، ص2 ، جتا بیاى،  )کمره« شود؟ می

کته اثبتات نیابتت و والیتت بتشایا ینت ن ذکتر استت  اَل »منافتاتی بتا حتدیث  رای حضترت ز
ِلح  َقو  ی   ٌة ی  ٌم َمَلَکت  َعلَ ف 

َ
َرأ گونته  این مقتام همتان :اوالا چون  ؛( ندارد342ص ق،1408جلسی، ) «ِهم  ام 

منتست  شتده  جتّده حضترت حجتت عجتل اهلل فرجته،که ذکر شد به برخی دیگر از زنان هم مانند 
 این روایت ظاهر در قضتاوت استت و نیابتت در نشتر احکتام، غیتر از قضتاوت استت. :ثانیاا  .است
گتتر حفتتظ آن موقتتوف بتتر والیتتت زنتتی ماننتتد  :ثالثتتاا  چتتون حفتتظ امتتام اهتتّم از جمیتتع مصتتالح استتت؛ ا

 .کند باشد، عقل حکم به والیت او می حضرت زین 

ثرو مقامیؤ-2-15
کتتی از صتتفات یثتتار ی( ا206ق، ص1403،ییطباطبتتا). ر برختتودیتتمقتتدم داشتتتن غ عنتتییثتتار یا
که فقط مؤمنان واقعی دهیپسند ک مندند و در از آن بهره ای است   ریم آمده است:قرآن 

ةا ُی و   لص  ل  ْم خ  لن  هِبِ
ْو    ص  ْنُ ِسِهْم و 

 
ی  أ ون  ب   (9 )حشر:. ْؤِثُر

کبرییز که فرمود:یت یدختر و ترب ن    افته مادری است 
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  ّ ُُ لر   ّ اراحلج  .اصّد 

ن استرا و تحمتتل یم غتذا در بتتیده استت. نمونته بتتارز آن تقستیز رستتیتن خصتلت بتته دختترش نیتا
قتتترار دادن، استتتت.  ستتتجاد متتترگ امتتتام شیا بارهتتتا ختتتود را پتتتیتتتدت ستتته روز و بتتته متتت گرستتتنگی
( ایشتتتان 244ص ق،1413د،یتتت؛ مف96م، ص1950دابن طتتاووس،ی؛ ستتت117ق، ص1403)مجلستتی

کردند. )سسهر، حتی دو فرزند خویش را فدای جها   (74ق، ص1414د در راه خدا 

مقامعلملونی-2-16
گواهی بر فضل و مقام یآن حضرت مجلس درس و تفس که  کوفه داشت  شان یا علمی ر قرآن در 

 در مورد او فرمود: امام سجاد( 3، ص1385 ،رسولی محالتیاست. )
ةا غ   لمِل  اِد اهلِل ب  ی یأنِ  ِبه  ة  م  ّتِ ةا  ُ  ُمع  ِهم  ةی یغ   و  ف  م  ّهِ  (101، ص1381)صادای اردستانی، ؛ ُ  ُم  
که ز کسی چای است  ن  عالمهیسساس خداوند را   اموخته است.یزی به او نیکه 

که از طر زییعلم و دانش آن مخدره چ بلکه  ،ده باشدیدن استاد و معلم به او رسیق دینبوده 
 ( 95، ص1375 ،الهیبه آن حضرت افاضه شده است. ) از جان  خداوند

مقاممفسر-2-17
کوفتته و جاهتتاییتتر قتترآن و بیا تفستتبتت نتت یحضتترت ز ، گتترید ان حتتالل و حتترام بتترای زنتتان در 

که در دوره اسارت و بیروا .داد ش را انجام مییفه علمی خویوظ ، امام سجاد مارییت است 
داد.  کردنتتد و او هتتم پاستتخ آنتتان را متتی مراجعتته می نتت یبتته حضتترت ز ل شتترعییمتتردم در مستتا

 ( 35، ص1381، )نقدی

مقامحجاب-2-18
ن یده بود. عالمه مامقانی در ایرا ند ن یز ،ان اسارتیکس تا قبل از روز عاشورا و جر چیه

 د:یگو رابطه می
وم یا ایل لیال و اخوهیازملن اب من اصراللل یف رشهلهل اّدیدة   یاحلجل  فر یف یو ط

 (79ق، ص1352)مامقانی، ؛ اصّطف
کس از متردان در زمتان پتدر و  چی. هش بودیگانه دوران خوی ،در حجاب ن یز

 ده بودند.یبرادرانش تا روز عاشورا او را ند
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کبرییز که همسا یدر حجاب و عفاف به حد ن   ده یاو را نشن گاه صدای چیها ه هیبود 
 ، بترایرفتنتد شتد ومتردم بته ختواب متی ک مییت. آن بانوی استالم هرگتاه شت  تارده بودندیو او را ند

 (20ق، ص1294،سابقی) شد. جدش از خانه خار  می ارت قبریز
را اهانتت بته حضترت رستول صتلی  حرام به حرم اهل بیتتاین مخدّره، با صراحت نگاه 

که می کند. آن معرفی می و حضرت فاطمه امیر اهلل علیه و آله و حضرت  فرماید: جا 
ا ّضُ ای  بتیاا اصساالم ف    ل احُلس  االی  ل أط    وفة حنن س  ال ی  ین  اِر نص  ظ  ان اصّن  ال و  ب  ّن  ُ م ب   َ ال وا أهل 

طراء؛ ة اصّز  لِطم  َض  و  ف  ّی امُلره  ُسوِصِا و  ِمن ب   َ هُیون  ِمن  اهلِل و   ست  ل ن  لِس أّم  لِشر اصّن  ع   م 
کوفه  یعنتی اهتل بیتت حستین، ما اسیران حضرت حسین همانا !ای مردم 

آیتا از ختدا و رستول  !ماعتت مردمتاناز دیدار ما دیتدار برگیریتد. هتان ای ج .باشیم
 کنید؟ حیا نمی و فاطمه زهرا مرتضی و علی خدا

 (314، ص1390سسهر، بعد از این مردم نگاه خود را به زمین دوختند. )
 فرماید: ید در خطاب به آن ملعون میکه در دربار یز یا این

کنیزان را پشت پترده که زنان و  جتای دهتی،  ای پسر آزادشدگان! آیا از عدل است 
کرده و پرده ران رسول خداولی دخت )سید ها را بدری؟  آبرو و حرمت آن را اسیر 

 ( 188ق، ص1417بن طاووب، 

مقامعصمت-2-19
کته انستان را از وقتوع در چیتبا توجه به تعر ز نبتوده و خطتا و یکته جتا ییزهتایف عصتمت؛ امتری 

 (2ق، ص1403، ییطباطبادارد. )د مصون بیآ ت به شمار مییمعص
که زیبا گفت  کبریید   :است دارای مقام عصمت بوده ن  

وم اصطاف و مال هعاده، یانكر ان  لن بلرفًل هلّوااال یكن ألّد ان یو صو قتنل هعلاعل   
ًً مان ثقا  االملماة ای  ف؟ و صوال ذصك مل ْحتهل احلسای   ؛لم مار  اصساجلتیا مقادار

 (70ص ق،1352، )مامقانی
گتتتر بگتتتو گتتتزاف نگفتتتتهعصتتتمت استتتتمقتتتام  دارای نتتت یم زییا کستتتییتتتا ،    م و 

گاه باشد چگونه می در روز عاشورا ن یکه به احوال ز توانتد انکتار  و بعد از آن آ
گر معصوم نبودین  را؟ زیکند عصمت ز نی یمقداری از سنگ نیامام حس ،را ا
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گتذار نمتی  متام ستجادکته ا ، در آن متدتیکترد بار امامتت را بته آن بتانوی بتزرگ وا
 بود. بیمار

کبرییباب عصمت ز در خ جعفر نقدییش کستی در ا د:یگو می ن   گر  ات تأمتل یتن روایتا
کته آن مانتد  چ شتکی نمتییش هتی، بترانتدیعبتادت و انقطتاع او را بب ک بنگترد و چگتونگییکند و ن

 (62، ص1381،نقدیبوده است. ) حضرت معصوم

مقامجهاد-2-20
کریم  در ،دشمنان دیندر رابطه با موضوع مبارزه و جهاد با   آمده است:قرآن 

ِذ 
 
ًْ یِف یاّص ُدو لط  ال  ًْ و  و ُر لال  ط  ًْ و  ُنو اِ  ن  آم  اهلِل یس  ًة ِبند  ال   َ ُم ت  ْبظ 

 
نُ ِسِهْم أ

 
أ ْم و  اِاِ ْمو 

 
.  ِ  اهلِل ِبأ

 (20)توبه: 

کبرییات، زین آیمونه بارز ااق و ناین آیه مصد کاری ن   کمال شهامت و فدا از  است. با 
کاشانه کش ،که داشت و شوهر و زندگی آسوده و خوشی خانه و  فرزند و فرزندان خود را  د ویدست 

 (30، ص1379، رسولی محالتی) نوا آورد.یبه همراه خود به قربانگاه ن ز برای قربانی،ین
گرفتته وستته پترچم جهتاد را بتر دیپ نت یز :گفتته استتنته ین زمیتدر ا محمود شرقاوی  وش 

 و بتا قتوت  .نمتود د مشتارکت متییهتا و شتدا و بتا متردان در ستختیکترد  و از حق و عتدالت دفتاع متی
 ، شتترقاویروز شتد. )یتتت هتم پیتتو در نها کترد رومنتتد ختود بتتا دشتمنان اجتجتتا  متیین ان و منطتقیتب

  (14، صتا بی

مقامشجاعت-2-21
کبرییز کانش در نصف روز ین نزدیزتریکه عز . ویشجاعت را از پدر به ار  برده بود ن  

کودکتتیرستتبتته شتتهادت  ، بتتا شتتجاعت تیتتان و خانتتدان اهتتل بده بودنتتد و بتته همتتراه زنتتان و 
که ه خطبه داهلل شد ویوارد مجلس عب ریینظ بی به ختود  ن جرأتییچ مرد شجاعی چنیای خواند 
گتتر ذرهن خواید خطبتته آتشتتیتتزیداد. و در مجلتتس  متتیراه ن کتترد. ا وحشتتت از  ای نتتد و او را مفتضتتح 

راد یتا ییهتا ن خطبتهیتوانست چن ، هرگز نمیبت آنان در دل داشتیدستگاه به ظاهر باشکوه و ه
 د:یگو باره می نی  در این ادیحسمحمدد. ینما

ااالبرة و طاام یفیادة  ریل ااال ماان ساایا اوج  ة اللهباا  اصظاال  و اصظتاام و اقاتا  اصط االة احلج
دة یااادة، فریاااوّ یبقااارتارطم و طااا  اااة و یفیبظااااعم و شاااّدة ان لااالراةم اصالطتاااة امل 
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 ااّل اط الل صا لر و رالا  و اّاد ی ا س معهال نلصا ا و ال معایرة، مظتوماة، صایاس اة،یغر
 (18-17ص، 1379ب، ی)اد.  یمن اط  اصا

کتتتتته  کتتتتترد  کتتتتته در دربتتتتتار یزیتتتتتد متتتتتردی شتتتتتامی، از یزیتتتتتد درخواستتتتتت   فاطمتتتتته نقتتتتتل استتتتتت 
ک دختر امام حسین کند  مام برخورد میبا قاطعیت ت نیزی دهد. حضرت زین را به او به 

 رماید:ف و می
کته چنتین درخواستتی  کتردی  گفتتی و ختود را پستت و زبتون  نه به خدا قسم، دروغ 

کاری می نمودی. )مقمرم ،  بدهی و نته یزیتد!توانی انجام  به خدا سوگند نه تو چنین 
 (339-338ص ، 1979

گیهینتیجه
کلی به این نتیجته متی با یک جمع کته: پیتروزی نهضتت اباعبتدا بندی   هلل الحستینرستیم 

ینتتت مرهتتتو کتتتم پیتتتام باشتتتد. او در تمتتتام مراحتتتل استتتارت و متتتی ن حضتتترت ز تتتترین و  رستتتانی 
کبتریترین عملی بر خالف جهت پیشبرد نهضت و قیام براد کوچک در  ر، انجام نداد. زین  

کنترل می  کترد.  کترد و در شترایط مناست  ابتراز احساستات متی موقع مناس  احساسات خویش را 
کتته حضتترت ن ترتیتت  متتیبتته ایتت ینتت  بینتتیم   آل بتترای زن مستتلمان استتت.   یتتک الگتتوی ایتتده ز

کتاری برنامت که بترای هتر  کنتد و در راه حتق و  گیتری متی ه دارد و بتا صتالبت و شتجاعت تصتمیمزنی 
هتایش بترای حفتظ  شتود و از عزیزتترین داشتته لیم نمیکند تس حقیقت از هیچ تالشی فروگذار نمی

 گذرد.  عقایدش می
ر یج زی، الگوی عصر حاضر به نتان یقاب و اوصاف حضرت زمقاله البا مطالعه  بنابراین
 م:یابی یدست م
ری یتنظ و اختروی بشتر الگوهتای بی ییایتات دنیتح هتا در نتهیزم ت در تمامیی. مکت  اهل ب1
 کند. ن مییر آنان سعادت را برای بشر تضمیگرفتن در مسن الگوها و قرار یاز ا روییدارد، پ
کمال، حضترتیز ا. ا2 کته ب نت یز ن الگوهای  هتا بترای  نتهین الگتو در تمتام زمیهتتراستت 

 د.یآ زنان مسلمان به شمار می
کبتتریی. ز3 ش یلعتتاده ختتوا ر فتتوقیتتتدب همچتتون شتتجاعت و فصتتاحت و لییبتتا فضتتا نتت  

کشد و نقش اصلی نیم حسرا پس از شهادت اما توانست بار امانت الهی را زنده نگه  بر دوش 
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کند.یداشتن عاشورا ا  فا 
کبتتتترییره زیطالعتتتته ستتتت. بتتتا م4 کتتتته ویییبتتتتا درمتتتتی نتتتت   ط دستتتتت از ین شتتتترایبتتتتدتر در م 
گایر والیشه در مسیهم بر نداشت و رییپذ تیوال  داشت.م برت 

کتته از یعبتتادت و نمتتاز شتت  نکشتتدستتت از جنگتتی و ط روحتتیین شتترایتتتر . وی در بحرانتتی5 د 
که نبایبزرگ رسن درس یتوان به ا جا می نیا هتا  ها وچته در غم وشیطی چه در خیچ شراید در هید 

 گفت. نماز را ترک
کاری،  از قت و دورییحق و دفاع از ییجو . روم حق6 ن  یصفات برجسته ز از کییمحافظه 
کته بتترای کبتری هتتا و  ودن در برابتر فتنتهتفتتاوت بت گتر بتییر دیتامتروز الزم استت بتته تعب نستل استت 
کتته دشتتمنان استتالم در پتتی آن یتتهتتای دشتتمنان، همتتان چ ستتهیدس نتت  یباشتتند و ز متتیزی استتت 

کتته نباین درس را بتته بشتتریتتره ختتود ایبتتا رفتتتار و ستت کبتتری زمانتته  هتتای د در مقابتتل فتنتتهیتتت داد 
کرد باله ب  فه عمل نمود.یش به وظیاز امام زمان خو روییا پسکوت 

کاریی. ا7 کته بتر نستل ییها گر درسیا از دیوصبر بر بال ثار وفدا ره یامتروز الزم استت ازست است 
کبرییز  رند.یگب ن  

کبریی. ز8 د و با توجته بته یآ زنان و دختران مسلمان به شمار می ن الگو براییتر کامل ن  
که امروزه مسئ کته بتا پشده اس نیید_اسییسله مسئله حجاب  روی از یتت، بر جامعته زنتان استت 

کبرییره زیس کنند. در مورد حجاب، به دستور الهی ن    عمل 
گرااز ع کیی. 9 خال  و...،  پرستی طانیش ریرنگارنگ نظ های سمیات  و اش جوانان به مکیلل 

 است. طهارت ت عصمت ویبا مکت  اهل ب ییناشی ازعدم آشنا
را  نیت ائمته معصتومیوال که نعمت ،تعالی را م حقییگو سساس فزون میدر پایان شکر و 

 تشان قرار داد.یل عناین به ذین و متوسلیبه ما ارزانی داشت و ما را از متمسک
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م ابع
قتم، ، ق: الحتا  آقتا مجتبتی العراقتییت، تحقیاللئتال عوالیهت(،  1403جمهور) األحسائی، ابن أبی _

 .الطبعة األولی ،د الشهدا یس
خ علتی یق: الشتیتح وتعلی، تصتحةیاألنتوار القدستهتت(،  1415ن)یحستخ محمدیاألصفهانی، الش _

 .ة،الطبعة األولییانش، مؤسسة المعارف اإلسالم، د، قمالنهاوندی
محمتد معتوض،  خ علتییخ عتادل أحمتد عبتدالموجود، الشتی، الشتاإلصابة هت(، 1415ر)ابن حج _

 .ة، الطبعة األولیی، دار الکت  العلمبیروت
، نجتتتف، مطبقتتتة الطفتتتوف اللهتتتوف علتتتی فتلتتتیم(، 1950) بتتتن موستتتی ابتتتن طتتتاووس، علتتتی _

 .ةیدریالح
 المیمؤسستة النشتر اإلست ،بقم المشترفة، قاموس الرجالهت(،  1419) تقیخ محمدیالشالتستری،  _

 .الطبعة األولین، یالتابعة لجماعة المدرس
 .هیدرینجف، مطبعه الح، نیاخت الحس ن یزه(،  1379) نیحس ، محمدیاد _
ینتت هتت ویژگتتیش(، 1387) ئتتری، ستتید نورالتتدینجزا _ ینبیتتته() ای حضتترت ز ، خصتتائص ز

 .بهار -فتم مقدس جمکران، چاپ ه انتشارات مسجدقم،  محقق: ناصر باقری بیدهندی،
 .نجف، مطبعة الزهرا، قتل الخوارزمیم هت.(،1367)خوارزمی، الموفق بن احمد المکی _
کوتاه به زندگیهت(، 1379رسولی محالتی، هاشم ) _ غتات ی، دفتتر تبلنت یحضترت ز نگاهی 

 .اسالمی
ة، دارالکتتاب، الطبعتة ی، قم، العلمالصادق فقةهت(،  1412) صادقد محمدیالروحانی، الس _

 .ثةالثال
 .ن، الطبعة الخامسةیی، بیروت، دارالعلم للمالاألعالمم(، 1980) نیالدریالزرکلی، خ _
قتتم، موسستته مطبوعتتاتی ، خیناستتخ التتتوار ،(ش 1336) رزا محمتتدتقییتتالملك م ستتسهر، لستتان _

 .دینی
 .مهدی دامغانی، بیروتدکتر محمد :، ترجمهالطبقات الکبیر(، 1960) بنسعد، محمد _
 .، مصرن یز دةیتا(، الس )بی ، محمودشرقاوی _
خ عبتتتاس القوچتتتانی، یق: الشتتتیتتتق وتعلیتتتحق، تالکالمجتتتواهرش(،  1367)خ الجتتتواهری یالشتتت _

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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، دارالکتتت  اإلستتالمیة، الطبعتتة ، طهتتراناآلخونتتدی خ علتتیید، نهتتب بمشتتروعه: الشتتیخورشتت
 .الثالثة

کبتتر الغفتتاری، قتتم المقدستتة،  ق: علییتتح وتعلی، تصتتحالخصتتالهتتت(،  1403) خ الصتتدوقیالشتت _ أ
 .القعدة الحرام ذی 18ة، یزة العلمالحو ن فییمنشورات جماعة المدرس

النجتتف علتتوم، الد محمدصتتادق بحریم: الستتی، تقتتدعلتتل الشتترائعهتتت(،  1385خ الصتتدوق)یالشتت _
 .ة ومطبعتهایدریرات المکتبة الحمنشواألشرف، 

ا  یتح، إلتیتمؤسستة آل البقتم، ، إعتالم التور  بتأعالم الهتد ق(، 1417)خ الطبرستییالشت _
 .ع األولیرب الترا ، الطبعة األولی،

د، یتق الترا ، بیتروت، دارالمفیلتحق تیمؤسسة آل الب، اإلرشاده(، 1414) دیخ المفیالش _
 .انیةالطبعة الث

 .تهران، نشر مطهر، قهرمان دختر علی ن یزهت(، 1381) ، احمدانیاردست صادقی _
، بیتتروت، موسستتة االعلمتتی، ر القتترانیتفستت زان فتتییتتالمق(، 1403) نیحستتمحمد ،ییطباطبتتا _

 .چاپ پنجم
 .، انتشارات اسوه، احمدبن علیاإلحتجا ق(،  1413) ، ابومنصورطبرسی _
 .، الطبعة األولیثیهوشمند، دار الحد ، مهدیاألنوارمشکاة هت(،  1418)الطبرسی، علی  _
 .لبنان، داراألضوا  _بیروت  ،عةیالذر(، ته1389) ، آقا بزرگالطهرانی _
، یا  التتترا  العربتتیتتبیتتروت، دار إح، المصتتححة، بحتتار األنتتوارهتتت(،  1403)العالمتتة المجلستتی  _

 .الطبعة الثالثة
لنجتف األشترف، مطبعتة اآلداب، ، انیاة اإلمتام الحستیتحهتت(،  1394) فیشرالقرشی، باقر _

 .الطبعة األولی
، بقتتتم المشتتترفة، مؤسستتتة النشتتتتر نیفة الحستتتیصتتتح(، ش 1390)خ جتتتواد یالقیتتتومی، الشتتت _

 .ن، الطبعة األولییابعة لجماعة المدرسالت اإلسالمی
 .، دمشقالعرب و االسالم اعالم النسا  فی عالمیق(،  1379) الکحالة، عمر رضا _
کافی(، ش 1388) عقوبیبن مدنی، ابوجعفر محیکل _  .هیه اسالمیتهران، انتشارات علم، اصول 
قتتم، انتشتتارات  ،ت زنیتتمحبوب ت ویشخصتت شناستتی  یآس (،ش 1385) رضتتامحمد ،کتتوهی _

 .اتقان
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 .هینجف، مطبعة المرتضو ،ح المقالیتنقق(،  1352) خ عبداهللی، شمامقانی _
 .الوفا  بیروت، موسسة ،بحاراألنوار ق(، 1403) محمدباقر ،مجلسی _
 .ةی، دارالکت  االسالمعهین الشریاحیرهت(،  1385) ح اهللی، ذبمحالتی _
ینت  نمونتهش(،  1378) تقیاهلل ستید محمتد مدرسی، آیت _ تترجم: ، مهای ایثتار حضترت ز

 .، چاپ دوممحبان الحسین انتشاراتتهران،  شریعت، صادقمحمد
کربالیاسق(،  1361) ، محمدمظفری _  .شهیر فراز اند، قم، نشران و جانبازان 
 .روت، دارالکتاب اسالمییب ،نیمقتل الحسم(،  1979) مقرم، عبدالرزاق _
ا  التترا ، یتإلح ،تیت، مؤسسة آل الب، بیروتالوسائل مستدرکهت(،  1408)رزا النوری یالم _

 .الطبعة الثانیة
ر للدراستتات ی، مرکتتز الغتتدنیعلتتی خطتتی الحستتهتتت(،  1418)راستتم التتدکتور أحمدالنفتتیس،  _

 .، الطبعة األولینیة، چاپخانه: فروردیماإلسال
کبتر یحضترت زش(،  1343) نقد ، جعفر _ ن ین حستیاقتبتاس و نگتارش: عمادالتد ،نت  

کتاب  .اصفهانی، شرکت سهامی طبع 
ة، الطبعة یدری، النجف األشرف، المطبعة الحةیاألنوار العلوهت(،  1381) خ جعفری، الشالنقدی _

 .الثانیة
ق یتتتت، تحقنة البحتتتاریستتتف مستتتتتدرکهتتتت(،  1419-1418) خ علتتتییالشتتتتالنمتتتازی الشتتتاهرودی،  _

ابعتتة الت مؤسستتة النشتتر اإلستتالمیبقتتم المشتترفة، ، خ حستتن بتتن علتتی النمتتازییح: الشتتیوتصتتح
 .نیلجماعة المدرس


