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چکیده

بررسی اوصاف و القاب اهل بیت به صورت کامل در جامعه امروزى
ضرورتی اجتنابناپذیر است .بهویژه آنکه در طی سالها ،همواره سعی
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یافت شده و مستتر است .که بما پمرداختن بمه آن ممیتموان بمرای جامعمه
مسلمان _ بهویژه زنان _ بابی تمازه از فضمایل آن حضمرت را گشمود .ایمن
مقاله بر آن است تا بما بررسمی شخصمیت و اوصماف حضمرت زینمب بما
آیات ارآن کریم و روایات معصومین  ،آن حضرت را معرفی نمموده و
به اثبات برساند که ایشمان تجسمم اخمالق راسمتین انسمان کاممل بموده و
بهترین اسوه برای رهروان راه هدایت به شمار میآید.
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زینب

 ،زن مسلمان ،الگوی عصر حاضر.

مقدمه
حضرت ز ین

 ،بنت علی بن أبیطال

قصی و متادرش ،فاطمتة

بن عبدالمطل

بنتت رستولاهلل

بن هاشم بن عبد مناف بن

؛ روز پتنجم جمتاد االولتی ستال پتنجم یتا ششتم

هجتتر دی تده بتته جهتتان گشتتود .بعضتتی در اول متتاه شتتعبان ستتال ششتتم (الش تیخ علتتی النمتتاز

الش تتاهرود  ،1418 ،ص )316و گروه تتی در م تتاه رمض تتان گفت تتهان تتد( .اب تتن حج تتر ،1415 ،ص100؛

خیرالدین الزرکلی1980 ،م ،ص)66
از بین خواستگاران متعددی که به منزل علتی
ابیطال

_ برادر زاده علتی

متیآمدنتد ،تقاضتای عبتداهلل بتن جعفتر بتن

کته از طترف ختود کستی را بترای خواستتگاری حضترت زینت

فرستاده بود_ مورد پذیرش قرار گرفت .ثمره این ازدوا چهار و یا پنج فرزند است کته دوتتا آنهتا
بتته نتتامهتتا عتتون و محمتتد کتته در کتتربال بتته شتتهادت رس تیدند( .محمتتدبنستتعد 1960 ،م،8 ،
ص465؛ الشیخ علی النماز الشاهرود  ،1419 ،ص)501
اقوال در رابطه با وفات حضرت زین

متعدد است و در این رابطه اختالف شدیدی بین

تاریخ نگتاران وجتود دارد .ولتی قتول مشتهور وفتات ایشتان را در ستال  63هجتری در شتام (دمشتق /
سوریه) از جمله شیخ بهایی ،محتد

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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نتوری ،عالمته بحرالعلتوم ،محتد

قمتی و از مورختان اهتل

ستتنت ابتتن بطوطتته ،ابتتن حتتورانی و صتتیادی شتتافعی و ...استتت .و برختتی دیگتتر در مصتتر و بقیتتع

میدانند( .الهی ،1375 ،ص١6٧؛ جزایری ،1387 ،ص55؛ محال تی ،1379 ،ص)71

.1القابحضر ز ب



آیت تة م تتن آیت تات اهلل :نش تتانی از نش تتانهه تتا خداون تتد .الباکیت تة :ب تتانو گر یت تان .العقیل تتة :ب تتانو

خردمنتتتد(أبو الفتتتر األصتتتفهانی ،1358 ،ص60؛ الشت تیخ علتتتی النمتتتازی الشتتتاهرودی 1418 ،ه،
ص143؛ السید محسن األمین ،بیتا ،5 ،ص17؛ الشیخ جعفر النقدی ،1381 ،ص.)434

الفاضتتلة :بتتانو بافض تیلت (الحتتا حس تین الشتتاکری ،بیتتتا ،ص .)12الکاملتتة :بتتانو تتتام و

کامل( .الحا حسین الشاکری ،بیتا ،ص.)12

المعصومة الصغر  :پا ک و مطهتره کوچتک .امالمصتائ  :متادر مصتیبتهتا (الحتا حستین

الشا کر  ،بیتا ،ص 10و 12؛ السید لطیف القزو ینی ،بیتا ،ص.)159

امنیة اهلل :امانتتدار الهتی .بتاب حطتة الخطایتا :دروازه آمترزش گناهتان .بطلتة کتربال  :قهرمتان
کربال .بلیغة :سخنور رسا .حفرة علی
و فاطمته

و فاطمه

 :مرکز جمعآور دوستی و محبت علی

 .ر بتتة ختتدر القتتدس :پرونتتده پتتردهنشتینان پتتاکی و تقتتدیس .ربیعتتة الفضتتل :پتیش زاده

فضتیلت و برتتر  .رضتیعة التوحی :کستی کتته از پستتان وحتتی شتیر مکیتده استتت( .الشتیخ محمتتد

حسین األصفهانی ،1415 ،ص.)37
ست ّتر ابیهتتا :راز پتتدرش علتتی

الزهترا

 .ستتاللة الوالیتتة :فشتترده و خالصتته و چکیتتده والی تت .ستتلیلة

 :چکیتده و خالصته حضترت زهترا

 .ستیدة العقائتل :بتانو بتانوان خردمنتد .شتتر یکة

الشهید :انباز شهید .شمسة قالدة الجاللة :خورشید منظومته بزرگتوار و شتکوه .شتقیقة الحستن:
دلسوز و غمخوار حضرت حسن علیه
صتتابرة محتستتبة :پای تدار

(خیرالدین الزرکلی 1980 ،م ،ص.)66

کننتتده بتته حستتاب خداونتتد بتترا خداونتتد (متتن علمتتا البحتتر ین

والقطیف ،بیتا ،ص450 - 449؛ الحا حسین الشاکری ،بیتا ،ص.)61
ص تتدیقة الص تتغر  :راس تتتگو کوچ تتک (الشت تیخ عل تتی النم تتازی الش تتاهرودی1418 ،م،4 ،
ص313؛ الحا حسین الشاکری ،بیتا ،ص8؛ من علما البحر ین والقطیف ،بیتا ،ص.)480
کعبتتة الرزای تا :قبلتته رنتتجهتتا .عابتتدة آل علتتی

الشاکری ،بیتا ،ص.)8

 :پارستتا خانتتدان علتتی

(الحتتا حس تین

عالمتتة غیتر معلمتتة :دانتتا نیاموختتته (الش تیخ الطبرستتی ،1386 ،ص31؛ العالمتتة المجلستتی،

الحائری ،بیتا ،1 ،ص62؛ الشیخ علی النمازی الشتاهرودی ،1418 ،ص315؛ علتی بتن محمتد
العلوی ،1409 ،ص48؛ الدکتور أحمد راسم النفیس1418 ،ق ،ص.)139

عدیلة الخامس من اهل الکستا  :همتتا پنجمتین نفتر از اهتل کستا (الشتیخ محمتد حستین

األصفهانی1415 ،ق ،ص135 - 134؛ من علما البحر ین والقطیف ،بیتا ،ص.)474

عظیمة بلواهتا :بتانو یی کته امتحتانش بتس بتزرگ بتود .عقلیتة قتر یش :بتانو خردمنتد از قتر یش.

عقلیة الوحی :بانو خردمند وحی (آقا بزرگ الطهرانی ،15 ،1389 ،ص307؛ الشیخ باقر شر یف

القرشی1994 ،م ،2 ،ص.)302 - 301

عقیلتتة الطتتالبین :بتتانو خردمنتتد از خانتتدان حضتترت ابوطال ت

بیتا ،ص.)12

(الحتتا حس تین الشتتاکری،

عقیلة النبوة :بانو خردمنتد پیتامبر  .عقیلتة النستا  :خردمنتد بتانوان .عقیلتة ختدر الرستالة:

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

1403ه.ق ،ص164؛ الشت ت تیخ عب ت تتداهلل البحران ت تتی 1407 ،ه.ق ،ص370؛ الشت ت تیخ محمدمه ت تتدی

9

خردمند پتردهنشتینان رستالت .مظلومتة وحیتدة :ستتم دیتده بتیکتس .عقیلتة بنتیهاشتم :خردمنتد
بنیهاشم (الشیخ جعفر النقدی ،1381 ،ص434؛ الشیخ باقر شر یف القرشی1994 ،م ،ص123؛

السید المرعشی1409 ،ق ،ص390؛ العاملی1422 ،م ،ص.)568

فهمة غیر مفهمتة :فهمیتده بتیآموزگتار (الشتیخ المفیتد1414 ،ق ،ص323؛ الشتیخ الطبرستی،
 ،1386ص31؛ الشیخ عبداهلل البحرانی ،1407 ،ص.)370
قرة عین المرتضی
کفیلتتة الستتجاد

 :نور چشم حضرت علی

 :سرپرستتت حض ترت ستتجاد

محبوب حضرت رسول
الزهرا

 .نائبة الحسین

 :جانشین و نماینده حضترت زهترا

 .قر ینة النوائ  :همدم و همراه ناگوار ها.
 .محبوبتتة المصتتطفی

 :متتورد محبتتت و

 :جانشین و نماینده حضرت حستین

 .نائبتة

 .نتاموس رواق العظمتة :نتاموس حتر یم عظمتت و

کبر یایی .نجمة سما النبالة :ستاره آسمان شرف و کرامت .ولیدة الفصاحة :زاده شیوا سخنی.

.2بهرسیاوصا والقابشخصیتیحضر ز ب



در این قسمت به دستتهای از ویژگتی هتا و مقامتات ختاص ایشتان اشتاره کترده و البتته از میتان
صدها خصتلت و ویژگتی تنهتا بته بیتان پتارهای از آنهتا کته ارتبتاط بتیشتتری بتا موضتع دارد ،اکتفتا
میکنیم که همین اوصاف خود برای الگو شدن یک شخصیت ،دلیل و منطق کاملی است:

-1-2مقامرضاوتسلیم 
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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از جمله مقامات رفعیه و درجات منیعه ،مقام رضا و تسلیم است و این دو ملکه از بتسیاری

از ملکات شریفه و تحصیل آنها مشکتلتر است؛ چرا که رضتا به قضای الهی و تستلیم صترف بته

هر چتته ازجان

خدای واحد میرسد ،از صمیم قلت

رضتا دادن و هتر تیتری کته از ستهام حتواد

آید ،بر چشم و دل منزل دادن و در همه حاالت شاکر بودن ،بسی دشوار و مشکل استت .از نمونته

اخباری که به ایشان داده شد ،حدیث ام ایمن است( .قمی ،1377 ،ص )266-262و چون این

مکرمه به این مقام از رضا دل در طول زندگانی پ ر فراز و نشی

و پر مصیبت خود رسیده و تسلیم

بتودهانتتد ،در روز محشتتر ختتالق متعتتال آنقتتدر از گنتتاهکتتاران بتته آن مظلومتته ببخشتتد تتتا راضتتی شتتود.

(جزائری ،1387 ،ص)235- 236

- 2-2مقامژخالص 
حضرت ز ین

کبری

از چنان اخالص و چنان مقتامی در زمینته رضتا برختوردار بتود کته بتا

وجود مصائ

ّ
ا
آنچنانی در جواب ابن ز یاد فرمود« :ما رأیت اال جمیال».

یا وقتی در هنگام آتش زدن خیمهها ،خود را چنان مهیا کرده بود که اگر اراده الهی بر سوختن

آنهاست ،در خیمه بماند تا اراده الهی جاری شود .که این حد تبعیتت و رضتایت از قضتا و قتدر
الهی ر یشه در اخالص ز ین

کبری

و از سخنان حضرت زهرا

دارد( .مازندرانی ،بیتا ،ص)52

در این رابطه که فرمود:

من اصعد ایل اهلل خالص

ص)212

بالتهاا اطااهلل اهلل اصیاا افضا ملاته ا( .مجلسمی1403،ق،

با واکاوی و تعمق در واقعه عاشورا میتوان به اخالص ز ین
غرق در خون سید الشهدا

پی برد .آن هنگام که بر پیکر

نظر کرد عرض کرد:

ختتدایا ای تن قربتتانی را از آل محمتتد

قبتتول فرمتتا( .مجلسممی1403،ق ،ص54؛ مقممر ،

 ، 1979ص65؛ خوارزمی ،1367،ص70؛ طبری ،بیتا ،ص)259

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

درگاه اهلل است .چنانچه فرمود:
اصاالء صتوالء؛

و ما هر چته بته احتواالت حضترت زینت

تأمتل کنتیم کته چته مصتای

و نوایت

و بلیتات و

صتتدمات بتتر او وارده شتتده استتت ،بتته دو نکتتته پتتی متتیبتتریم .اول :کمتتال ثبتتات و استتتحکام مقتتام
توحیدی و تقرب او به درگاه حضترت احتدیت ،بته دلیتل ورود بته ایتن همته مصتای  .دوم :رفعتت

درجه و عظمت رتبه و عدم قدرت بر احصای مقامات و درجات آن مظلومه که نتیجه تحملش بر
وارده بر او ،چه مصایبی که از مصای

مصای
ا
عادتتا زنهتتا هتر انتتدازه قتتویالقلت

اغل

انبیا

زیادتر و سختتر بوده؛ با این که

باشتتند ،طاقتتت انتدکی از بستتیار و یکتتی از هتزار ایتتن مصتتای

ندارند( .جزائری ،1387 ،ص)242

را

- 4-2مقامنیابت 
ایتتن ظهتتور همتته جانبتته در امتثتتال از فرمتتان متتادر در انتهتتای عمرشتتان مبنتتی بتتر همراهتتی امتتام

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

هر قدر بلیات و صدمات بیشتر تقرب زیادتر.
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حسین

 ،به حدی است که می توان گفت که نائبی شایسته از بترای ایتن بتانوی گرامتی استت.
نای

حتی در آخرین وداع  ،گلوی برادر را به نیابت از طرف مادر بوسید .حضرت زین

مادر

بود در حفظ و نگهتداری بترادر ،در تحمتل ستختیهتا و مصتائ  ،جهتت صتیانت از دیتن استالم و
اهل بیت پیامبر

 ،حفاظت بتیقیتد و شترط از حتریم محتترم والیتت و امامتت در عرصتههتای

کبری

بستیاری بتود کته القتاب آن

مختلف بهویژه بعد از عاشورای سال( .61جزائری ،1387 ،ص)86-91
ز ین
حضرت

همچون متادر گرامتیاش دارای فضتائل و مناقت

ر یشه در فضایل ایشان دارد .درباره ایشان گفتهاند:
فلن فضلی تهل و فواضتهل و خلالال و الالاال و بتاهال و باتهال و بلااعل و ب عال و
نورطل و ضیلهئل و شرفهل و هبلهئل هلصیة ّامهل صتوات اهلل بتهیال( .سپهر ،1390 ،ص)61

- 5-2مقامصبر 
در روایتی از امام صادق

چنین آمده است:

ّ

ا
ّان احلا ّ ّا ّ باای مجیاع اّواصااا و ان نله ااا نل اااة صااارال و ان هاادا
هكسره و ان أسر و قهر و اس ادل هلصیسر بسرا  ...فلصاروا و ّ
وظنوا أن سكم بای اصلاار
بتیاا امللاال مل

هوالروا( .کلینی ،1388 ،ص)33

صبر را سه مرتبه است :صبر بر مصیبت ،صبر بر اطاعت حق ،صبر بر ترک معصیت.
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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برای هر یک از این مرات

اجر و مثوباتی وارد شده که در خصوص حضرت زین

صبر بر

مصیبت که به گونه اعجابآور و بینظیری در برابر آن همه سختی و رنجی ،که گاه تحمل یکی از

آنها هم خار از توان بهنظر میرسد و بهخصوص وقتی بدانیم هر کس محبتش به هر چته ز یتادتر
باشد مفارقتش صع تر است و چون حضرت زین

در این عالم عالقه منحصر بته فتردی بته

حضرت سیدالشهدا داشتند؛ پس مفارقت او به اندازه عالقه بته او و صتبر بتر چنتین مصتیبت
ا
نهایت ندارد .اما صبر بر اطاعت :نسبت به خود وحیده بود ،اجماال تمام آنات ساعات عمر او در
عبادت و اطاعت صرف شده و در همه این حاالت صابر بوده و از آنجتا کته بتا عصتمت او و ایتن

مرتبه از صبر او تا حدودی آشنا میشویم ،میگوییم:
صقد بجا
صبر ز ین

کبری

من صارطل مال كا اصساوات( .جزائری ،1387 ،ص)243-246

تا به حدی بوده که شهادت عز یزانش را با کمال حیرت تحمل میکترد.

نورالدین جزایری در صبر این حضرت میگو ید:
الراضیةبالقدر و القضا  .یکی از القاب ز ین

است و ایشان در برابر شتداید و

محن ایستادگی کرد کته ا گتر انتدکی از بستیار آن بتر اذیتال جبتال راستیات گذاشتته
شود آب میگتردد .و ایشتان مثتال ایتن ستخن استت کته کالجبتل الراستخ التحرکته
العواصف( .جزایری1404،ق ،ص)176

- 6-2مقامعظمتزنانه 
ز ین

شور عاطفه زنانهای را با عظمت و استقرار و متانت یک مجاهد فی سبیلاهلل

کبری

و زالل معرفتی همراه کرده است که وقتی از زبان دل میتتراود همته را مبهتوت متی کنتد( .المقترم،
 1979م ،ص)323
در عین حال امام زمان خود؛ یعنی امام سجاد

را مانند یتک متادر مهربتان آرامتش و تستلی

میبخشتد و بتا کودکتان بترادر و بچتههای پتدر از دستت داده آن حادثته عظتیم ،در میتان آن طوفتان
شدید ،مثل سد مستحکمی بترای آنهتا امنیتت و آرامتش و تستلی ایجتاد متیکنتد؛ بنتابراین ز ینت
کبتری

یتک شخصتیت همتتهجانبته بتود .استتالم زن را بته ایتن طترف ستتوق متیدهتد( .مجلستتی،

1403ق ،ص)210- 220

- 7-2مقامحفاظتژزدین 
و جامع شتتات کلمته بشتر استت .در حقیقتت اصتالم عامته بته تتدین استت .چتون ایتن مقتدمات
معلوم شدند میگوییم:
آن خدمات را در کربال نموده و داختل در انجمتن ابقاییته
چون حضرت زین
ا
شتتده و حتتامی دیتتن و متتذه بتتوده؛ اوال :ربالنتتوع بشتتر گردیتتد بتترای نگهتتداری از
ا
قوانین جامعه؛ ثانیا :جماعتی را از کلفت مجاهده در حفظ دین نجات داد؛ زیرا
که بر فرد فرد واج

بود که دفاع از دین نمایند و آن مکرمه با دفاع خود از شریعت

که الی یوم القیامه باقی و برقرار ماند ،جمیع افراد را از چنین زحمتی آسوده نمود و
خود متحمل صدمات آنها شد( .جزائری ،1387 ،ص)269

-8-2مقاممحوثهوروژیت

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

از جملتته فضتتایل نفستتانیه ،حفاظتتت و حراستتت دیتتن استتت؛ ز یتترا کتته دیتتن حتتافظ حق تتوق
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زینت

یکتتی از محتتدثان و راو یتتان حتتدیث بتته شتتمار میآیتتد و در ستتنین کتتودکی ،در

کبتتری

را بتتا آن

حتتالیکتته بتتیش از  5یتتا  6ستتال از عمتترش نمتتیگذشتتت ،خطبتته متتادرش حضتترت زهتترا

مضامین بسیار بلند و عالی میشنید و پس از آن بترای دیگتران نقتل متیکترد .عبتداهلل بتن عبتاس،
شاگرد برجسته حضرت علی

را از زین

و مفسر قرآن کریم ،خطبه فدک حضرت زهرا

نقتتل متتیکنتتد و از آن بتتانوی بتتزرگ بتتا عنتتوان «عقیلتنتتا؛ عاقتتل و دانتتای متتا» یتتاد متتیکنتتد( .مدرستتی،
 ،1378ص)39- 43
به گونهای که ابن عباس ،مفسر بزرگ قرآن ،از ایشان نقل حدیث می کرد و می گفت:
ّدثتنل بقیت نل زینمل

- 9-2مقامدفاعژزژمامزما خویش

هن بی

( .انقالب زینب کبری  ،بیتا ،ص)94



یکی از جلوههای والیتمداری حضرت ز ین

 ،حفاظت از امام سجاد

جملتته کمتتاالت نفستتانیه و عبتتادات مهمتته تحفتتظ و نگهتتداری پیغمبتتر
حضرت ز ین

در موارد متعددی به حفاظت از امام سجاد

اول :زمانیکه لشکر ر یختند به خیمه؛ شمر قصد قتل امام

و بیتابی کرد تا او را نجات داد.
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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و امتتام

استتت.

پرداخت:
را نمود ،آن مظلومه چنان تضرع

دوم :وقت آتش زدن به خیمه ها؛ اگر آن مظلومه نبود امام سجاد
سوم :هنگام عبور اسرا به قتلگاه؛ در حالی که حضرت ز ین

است؛ ز یترا از

سوخته بود.
مشغول وداع با بترادر بتود و

بتتا آن حالتتت کتته ز بتتان عتتاجز استتت از بی تان آن ،متوجتته امتتام ستتجاد شتتد ،دی تد بتتاالی شتتتر کتته
َ
پاهایش بسته بود ،حالت احتضار به فرزنتد بترادر عتارض شتده؛ بترای نگهتداری او «حالتت َبی َنته و
َ
َبی َن َج َس ِد أخی َها الح َسی ِن» و عرض کرد:
ُ ُ ْ
توت ِبن ِسك یل ب ِق ّیا امللضی( .امی 1418 ،ق ،ص)261
ملیل أراك ج
َ
او را تسلی داده و حدیث «ام أیمن» را نقل نموده؛ به این تدابیر آن حضرت را نگهداری نمود.
ّ
محاجتته بتین علتتی بتتنالحستین و ابتتن ز یتاد ،آن
چهتارم :در مجلتتس شتوم ابتتن ز یتاد؛ پتس از
ملعتتون امتتر بتته شتتهادت آن مظلتتوم داد ،آن مکرمتته دستتت بتته گتتردن امتتام چهتارم انتتداخت و گفتتت:

«نخواهم گذاشت او را بکشید تتا متن زنتده هستتم» .راضتی بتود ختود را فتدای حضترت ستجاد

نماید( .جزایری ،1378 ،ص)274

-10-2مقاموالیتتکوینی

بر اثر عبادت و اطاعت خدا به مقامی رستیده بتود کته از والیتت تکتوینی برختوردار بتود .روایتت
شده که آن حضرت پیش از ستخنرانی ختود در کوفته بته متردم اشتاره کترد ،بتا آن اشتاره نفتسهتا در
سینهها حبس شد و زنگها از صدا باز ایستاد.
حضرت زین

در زمان خود یکی از علمتای آن عصتر شتناخته متیشتد و عتالم بته حقتایق

امور بوده و همه چیز از جان

ختدای تعتالی بته او الهتام متیشتد .و در دل او آشتکار متیگشتته ،آن

حضرت علم را به صورت موهوبی 1درک میکرده است.

- 11-2مقامیاورژماما زمانهخویش 
حضرت زین

بیش از  6سال سن نداشت که با رحلت پیامبر

رو بهرو شتد .ستسس

بتتا شتتهادت متتادر .و پتتس از آن یتتار و یتتاور پتتدر بتتود .و پتتس از شتتهادت متتوال علتتی
حس تن

بتته مبتتارزه بتتا نفتتاق پرداختتت .پتتس از آن بتتا امتتام حستتین

شهادت امام حسین

در کنتتار امتتام

راهتتی کتتربال شتتد و پتتس از

وظیفته ستنگین رستالت را بتر دوش گرفتت و بته توصتیه امتام حستین

مبنی بر عدم غلبه احساسات بر عقل و اندیشه به این مهم عمل کرد( .بشیری،1375،ص )46
حضرت زین

زخم زدند ،زین

به پرستاری از برادر مجتروحش پرداختت و پتس از

مصالحه برادر ،به اتفاق اهل بیت ،کوفه را به سمت مدینه ترک نمود .او با حسن
آنکه به وداع برادر مبتال گردید.
هنگامی که برنامه مسافرت امتام حستین
اصرار حضرت زین

همراه بود تتا

از مدینته بته مکته و از مکته بته عتراق مطترم شتد،

بر همراهی برادر به حدی بود که وقتی که ابن عباس از این کته امتام

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

با خود نبر!

حضرت زین

این را که شنید بته شتدت آشتفته شتد و فرمتود« :ای ابتن عبتاس! پیشتنهاد

 .1موه تتوبی :علمتتتی استتتت کتتته ختتتالق عتتتالم بتتته واس تتطه استتتتعداد اشتتتخاص وقابلیتتتت اشتتتخاص بتتته آنهتتتا
لطف مینماید.

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

وقتی خوار بر حسن

شاهد خیانت معاویه به امام حسن

و رفتار دنیاپرستان با ایشتان بتود.

15

میکنی که بزرگ و سرور ما خودش به سفر برود و ما را در اینجا تنها بگذارد؛ آیا روزگار برای ما غیر
از او کسی را گذاشته است؟ نه هرگز! با او زنده هستیم و با او میمیریم» .در این لحظه ابن عباس
به شدت گریست( .مظفری1361 ،ق ،ص)94

- 12-2مقامصرژحت-قاطعیتوفصاحت_بالغت 
در خطاب بته متردم کوفته آنتان را بته تبعیتت از آل امیته محکتوم متیکنتد .و

حضرت زین

خیانتت بتته امتتام حستتین

را خیانتت بتته پیتتامبر

و ستتزای آن را ابتتتالی بته بالهتتای دنیتتوی و

اخروی معرفی میکند( .سسهر1414،ق ،ص)283 - 281
از حذیم بن شتر یک استد ّ روایتت شتده استت :هرگتز بتانو یی پتردهنشتین گو یتاتر از و ندیتدم.
گوئی بر زبان ّ
علی

سخن میراند و مردم را اشارت به سکوت فرمتود .دمهتا فترو بستته شتد و هتر

زنگی از بانگ بایستاد.

-13-2مقامعبادت 
عبودیت و بندگی به معنای ذلت و خضوع است و عبادت معنتای کامتل دارد کته آن غایتت
فضتتوع و اظهتتار ذلتتت باشتتد .از امتتام ز یتن العابتتدین
عمهام را دیدم که نشسته نماز ش

میخواند».

یا در جایی دیگر فرمود« :عمهام ز ین
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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ترک نکرد»( .الهی ،1375 ،ص)90- 89
عبتادت ز ینت

کبتری

روایتت شتتده استتت« :شت

یتازدهم محتترم

با آنهمه غم و اندوه در راه شتام نیتز نافلتههتای شت

را

بته معنتای ختتاص؛ ی عنتی او خضتوع در برابتر ذات الهتی ،وی را بتته

مقامی رسانده بود که سیدالشهدا

از وی میخواهد:

یل اخ له ،ال هنیس یف نلفتة اصتی ( .صادای اردستانی ،1381 ،ص)88

با تعمق در زندگی عبادی حضرت ز ین

نموده است:

 ،درمتییتابیم کته وی بته هتدف از آفتر ینش عمتل

و مل ختق ُ احل ّن و اإل نس إ ّال لی ُ ُ
عبدون ( .ذاریات)56 :
ِج ِ ِ ِ ِ ِ

عالمه طباطبایی در تفسیر این آیه میگو ید:
خدا انسان را خلق کرده و غایت خلقت وی را که در واقع سعادت او متیباشتد و

نیتز منتهتتای کمتتال او را در بتتردارد ،در تقترب عبتتودی قتترار داده استتت( .طباطبممایی،
1403ق)352 ،

تمام شبش را همچتون متادر گترامیش بته عبتادت میپرداختت و هیچ گتاه

حضرت ز ین
تهجد را ترک نکرد و ملق

به لق

«عابدة آل علی

» شد( .نقدی ،1343 ،ص)61

-14-2مقامقربژمامت 
ز ین ت

مغنیه ،مرات

کبتتری

در ایتن موضتتوع بتته چنتتان تعتتالی دستتت یافتتته بتتود کتته بتته گفتتته محمتتدجواد

توحیدش قر ی

مقام امامت بوده است( .مغنیه ،بیتا)61:

باتوجه به چنین مقامی است که امام حسین
و هدایت و رهبری نهضت را به ز ین

هنگام وداع به خواهر خود وصایایی میکند

میسسارد( .الهی ،1375،ص)91

این رتبه را که نزدیک مقام امامت بوده از طرف امام حستین

در کتربال ،روز عاشتورا کست

کرده بودند.
بر این ادعا شواهدی وجود دارد .در روایتی مسند از اسماعیل ابتن احمتد مهز یتار از احمتد ابتن

احمد بن ابراهیم گو ید:

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

ابراهیم چنین نقل شده است:
ُ
ْ
ْ
أ ْْح ُد ْب ُن إ ْب ِاطی قلل تخ ْت ُ بی ّ ِكیمة ب ْن ِ ُُم ّم ِاد ْبان ب ِ ّ
ای اص ّ ِ ضال أخا ِ أ ِ احلس ِان
ِ
ِ
ِ ی
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
ّ
ّ
احلجال ِ و
ی و َمل ِنی ِبلمل ِدین ِة فكتمعل ِمان وَ ِاء ِ
اصع ْسك ِر ِی ِ
بتیا اصسالم ِیف سن ِة اثنت ِ
سأ ْص ُعل ب ْن تیِنل فس ّم ْ یل م ْن ه ْأ ُّت باا ُ ُّ قلصا ْ ُفاال ُن ْب ُان ْاحلسان فس ّام ْت ُا ف ُق ْتا ُ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُ
ً
ً
ُ
ً
ْ
َلل العتن ُ
ّ
ْ
ُ
ّ
ْ
تامل ِب ِاا ِإیل أ ِم ِاا
اهلل ِفد ِاك معلینة أو خبارً فقلصا خبارً بان أ ِ ُمم یاد
ِ
ْ ّ ُ
ْ ْ ُ ا ُْ
ْ ْ ُْ
ْ ْ ُ ّ ُ
ُ
ْ
ُ
ُْ ُ
احلد ِة أمّ
اصشیعة فقلص ِإیل ج
فقت َلل فأین املوصوت فقلص مستوَ فقت ف ِإیل من ه زع ِ
ِ
ْ
ْ ْ ً ُْ ْ
ُُّ
ُْ ُ
ْ
ُ ّ
ی ْبان ب ِ ّ
ْ ْ
ای
أ ِ ُمم ید فقت َلل أقت ِدی ِِبن و ِصیتا ِإیل امل أ ِة ُفقلص اق ِ داء ِبلحلس ِ ِ ِ
ْ
ْ
ّ ْ
ْ
ْ
ّ ُْ ْ ْ
ْ
ّ
با ِان أ ِ ط ِللا یامل ِإن احلسای باان با ِ یای أوَص ِإْیل أخ ِ ا ِاا ین ْاامل ِبنا ِ با ِ ِای با ِان أ ِ
ّ
ُ ْ
ْ ُ
ی ِم ْن ِبت یام ُی ْنس ُامل ِإیل ْینامل
ط ِلل یمل ِیف اصظ ِلط ِر و لن مل یه ُرج ب ْن ب ِ ِ ّی ْب ِن احلس ِ
ّ ْ ُْ ْ ُ
ُّ ً
ّ ُ
ْ
ْ
ی ُّ قلص ْ ِإنك ْم ق ْو ام أ ْصهل ُ أخب یلر أ مل و و ْی ُ ُْت أ ّن
ِبن ِ ب ِ ی ّی هسترً بی ب ِ ِی ب ِن احلس ِ
ْ
ُ
ْ
ْ ُْ ْ
ّ
ی ُیقس ُم ِمی اث ُا و ُطو ِیف احلیلة ( .ارهای ،هل ،ج ،2ص،501
اصت ِ
لسع ِم ْن ُوص ِد احلس ِ
هل )45
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م تتن ش تترفیاب حض تتور حکیم تته دخت تتر محم تتد ب تتن عل تتی
ابوالحسن عسکر

(ام تتام نه تتم) خ تتواهر

(امام دهم) گردیدم .سال دو یست و شصت و دو بود و در

مدینه بودم و از پشت پرده با او سخن گفتم و از دین و پرسیدم .کسی که بایتد
امام بداند برا من نام برد و به من گفت« :فتالن پستر حستن عستکر

استت».

نتتام او را گفتتت .گفتتتم« :قربانتتت گتتردم او را معاینتته کتترد یتا خبتتر او را شتتنید ؟»
گفتتت« :خبتتر او را از امتتام ی تازدهم شتتنیدم و بتترا متتادرش نوشتتته بتتود ».گفتتتم« :آن
مولود کجا است؟» گفت« :پنهان استت ».گفتتم« :شتیعه بته کته مراجعته کننتد؟»
گفت« :بته جتده او متادر امتام یتازدهم ».گفتتم« :وصتیت ختود را بته زنتی واگذاشتته
استتت؟» گفتتت« :پیترو از حستین بتتن علتتی بتتن ابتتیطالت
حسین بن علی
عل تتی ب تتن اب تتیطالت ت
الحسین

به حس

ظاهر وصایا خود را بته ختواهرش ز ینت

دختتر

س تتسرد ب تترا پنه تتان ک تتردن امام تتت پس تترش عل تتی ب تتن

؛ سسس فرمود« :شما مردمی هستید مطلع از اخبتار .آیتا در روایتات بته

شتتما نرس تیده استتت کتته نهم تین فرزنتتد حس تین
میشود؟» (کمرهاى ،بیتا ،ج ،2ص ،178باب)50

سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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کتترده استتت؛ ز یترا

زنتتده استتت و می تراثش تقس تیم
َ
منافتاتی بتا حتدیث «ال

شایان ذکتر استت کته اثبتات نیابتت و والیتت بترای حضترت زینت
َ
َ
ا
َ َ
َ
یف ِلح قو ٌم َملکت َعلی ِهم ام َرأ ٌة» (جلسی1408 ،ق ،ص )342ندارد؛ چون اوال :این مقتام همتانگونته
ّ
که ذکر شد به برخی دیگر از زنان هم مانند جتده حضترت حجتت عجتل اهلل فرجته ،منتست شتده
ا
است .ثانیا :این روایت ظاهر در قضتاوت استت و نیابتت در نشتر احکتام ،غیتر از قضتاوت استت.
ا
ثالثتتا :چتتون حفتتظ امتتام اهت ّتم از جمیتتع مصتتالح استتت؛ ا گتتر حفتتظ آن موقتتوف بتتر والیتتت زنتتی ماننتتد
حضرت زین

باشد ،عقل حکم به والیت او میکند.

-15-2مقامیؤثرو 
ایثتتار یعنتتی مقتتدم داشتتتن غی تر برختتود( .طباطبتتایی1403،ق ،ص )206ایثتتار یکتتی از صتتفات
پسندیدهای است که فقط مؤمنان واقعی از آن بهرهمندند و در قرآن کریم آمده است:
ا
ُْ
ْ
و ُیؤ ِث ُر ون بی أن ِس ِه ْم وص ْو لن ِ ِهب ْم خللصة ( .حشر)9 :

ز ین

کبری

دختر و تربیت یافته مادری است که فرمود:

احللر ُ ُّ ّ
جّ
اصدار.
ایتن خصتلت بتته دختترش نیتز رستیده استت .نمونته بتتارز آن تقستیم غتذا در بتین استرا و تحمتتل
گرس تتنگی ب تته مت تدت س تته روز و یت تا باره تتا خ تتود را پت تیشم تترگ ام تتام س تتجاد

ق تترار دادن ،اس تتت.

(مجلستتی1403ق ،ص117؛ ستتیدابن طتتاووس1950،م ،ص96؛ مفیتتد1413،ق ،ص )244ایشتتان
حتی دو فرزند خویش را فدای جهاد در راه خدا کردند( .سسهر1414 ،ق ،ص)74

-16-2مقامعلملونی 
آن حضرت مجلس درس و تفسیر قرآن در کوفه داشت که گواهی بر فضل و مقام علمی ایشان
در مورد او فرمود:

است( .رسولی محال تی ،1385 ،ص )3امام سجاد
ّ
ا
ا
ّ
اهلل ب ِلملة غی ُ ُمع ِتم یة و ف ِهمة غی ُ ُم ِهم یة؛ (صادای اردستانی ،1381 ،ص)101
اد ِ
أن ِ ِبه ِ
سساس خداوند را که ز ین عالمهای است که کسی چیزی به او نیاموخته است.
علم و دانش آن مخدره چیزی نبوده که از طر یق دیدن استاد و معلم به او رسیده باشد ،بلکه
از جان

خداوند به آن حضرت افاضه شده است( .الهی ،1375 ،ص)95

-17-2مقاممفسر 
حضتترت ز ینت

بتا تفستیر قتترآن و بیتان حتتالل و حتترام بتترای زنتتان در کوفتته و جاهتتای دیگتتر،

متتردم در مستتایل شتترعی بتته حضتترت ز ینت
(نقدی ،1381 ،ص)35

مراجعتته می کردنتتد و او هتتم پاستتخ آنتتان را متتیداد.

-18-2مقامحجاب 
هیچکس تا قبل از روز عاشورا و جر یان اسارت ،ز ین

رابطه میگو ید:

را ندیده بود .عالمه مامقانی در این

و طی یف احلجل فر یدة یرشهلهل اّد من اصراللل یف زملن ابهیال و اخو یال ایل یاوم
ّ
اصطف؛ (مامقانی1352 ،ق ،ص)79
ز ین

در حجاب ،یگانه دوران خو یش بود .هیچکس از متردان در زمتان پتدر و

برادرانش تا روز عاشورا او را ندیده بودند.

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

وظیفه علمی خو یش را انجام میداد .روایت است که در دوره اسارت و بیماری امام سجاد

،
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ز ین

در حجاب و عفاف به حدی بود که همسایهها هیچ گاه صدای او را نشنیده

کبری

و او را ندیده بودند .آن بانوی استالم هرگتاه شت

تار یتک میشتد ومتردم بته ختواب متیرفتنتد ،بترای

ز یارت قبر جدش از خانه خار میشد( .سابقی1294،ق ،ص)20
ّ
مخدره ،با صراحت نگاه حرام به حرم اهل بیتت
این

را اهانتت بته حضترت رستول صتلی

اهلل علیه و آله و حضرت امیر و حضرت فاطمه معرفی می کند .آنجا که میفرماید:
ُ
ُّ
یل أط وفة حنن ساالیل ُ
احلسای بتیاا اصساالم ف ضاوا أهلالَ م ب ّنال و بان ّاصنظ ِار نصینال
لطمة ّ
اهلل و َ ُسو ِص ِا و ِمن ب ّی ُ
لشر ّاصنلس ّأمل نست ُ
اصزطراء؛
املرهَض و ف ِ
هیون ِمن ِ
مع ِ
ِ
ای مردم کوفه! همانا ما اسیران حضرت حسین  ،یعنتی اهتل بیتت حستین
باشیم .از دیدار ما دیتدار برگیر یتد .هتان ای جماعتت مردمتان! آیتا از ختدا و رستول
خدا

و علی مرتضی

و فاطمه زهرا

حیا نمیکنید؟

بعد از این مردم نگاه خود را به زمین دوختند( .سسهر ،1390 ،ص)314
یا اینکه در دربار یز ید در خطاب به آن ملعون میفرماید:
ای پسر آزادشدگان! آیا از عدل است که زنان و کنیزان را پشت پترده جتای دهتی،

ولی دختران رسول خدا

بن طاووب1417 ،ق ،ص)188
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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را اسیر کرده و پرده آبرو و حرمت آنها را بدری؟ (سید

-19-2مقامعصمت 
با توجه به تعر یت ف عصتمت؛ امتری کته انستان را از وقتوع در چیزهتایی کته جتایز نبتوده و خطتا و

معصیت به شمار میآید مصون بدارد( .طباطبایی1403 ،ق ،ص)2

باید گفت که ز ین کبری دارای مقام عصمت بوده است:
ً
و صو قتنل هعلاعل یكن ألّد ان ینكر ان لن بلرفل هلّوااال یاوم اصطاف و مال هعاده،
ً
یف؟ و صوال ذصك مل ْحتهل احلسای مقادارً مان ثقا االملماة ایالم مار اصساجلت ؛
(مامقانی1352 ،ق ،ص)70

ا گتتر بگ تتو ییم ز ینتت

دارای مق تتام عصتتمت اس تتت ،گتتزاف نگفت تتهایتتم و کس تتی

کند عصمت ز ین

مقداری از سنگینی

که به احوال ز ین

در روز عاشورا و بعد از آن آ گاه باشد چگونه میتوانتد انکتار

را؟ ز یرا اگر معصوم نبود ،امام حسین

بار امامتت را بته آن بتانوی بتزرگ وا گتذار نمتیکترد ،در آن متدتی کته امتام ستجاد
بیمار بود.
شیخ جعفر نقدی در باب عصمت ز ین

کبری

میگو ید :اگر کستی در ایتن روایتات تأمتل

کند و نیک بنگترد و چگتونگی عبتادت و انقطتاع او را ببینتد ،بترایش هتیچ شتکی نمتیمانتد کته آن
حضرت معصوم

بوده است( .نقدی ،1381،ص)62

- 20-2مقامجهاد 
در رابطه با موضوع مبارزه و جهاد با دشمنان دین ،در قرآن کریم آمده است:
ُ ْ
ْ
ُ ْ
ّ
ً
ُ
ْ
اهلل .
اهلل ِبأ ْمو ِ ِاا ْم وأن ِس ِه ْم أبظ ُم تَالة ِبند ِ
اص ِذین آمنوً وطلال ُر وً واللطدوً ِیف س ِای ِ ِ
(توبه)20 :

این آیه مصداق و نمونه بارز این آیات ،ز ین

کبری

است .با کمال شهامت و فداکاری از

خانه و کاشانه و شوهر و زندگی آسوده و خوشی که داشت ،دست کشید و فرزند و فرزندان خود را
نیز برای قربانی ،به همراه خود به قربانگاه نینوا آورد( .رسولی محال تی ،1379 ،ص)30
محمود شرقاوی در ایتن زمینته گفتته استت :ز ینت

پیوستته پترچم جهتاد را بتر دوش گرفتته

و از حق و عتدالت دفتاع متیکترد و بتا متردان در ستختیهتا و شتداید مشتارکت متینمتود .و بتا قتوت
بیتان و منطتق نیرومنتتد ختود بتتا دشتمنان اجتجتتا متیکترد و در نهایتت هتم پیتروز شتد( .شتترقاوی،

- 21-2مقامشجاعت 
ز ین

کبری

شجاعت را از پدر به ار برده بود .وی که عز یزتر ین نزدیکانش در نصف روز

بتته شتتهادت رس تیده بودنتتد و بتته همتتراه زنتتان و کودک تان و خانتتدان اهتتل بی تت

 ،بتتا شتتجاعت

بینظیری وارد مجلس عبیداهلل شد و خطبهای خواند که هیچ مرد شجاعی چنین جرأتی به ختود
راه نمتتیداد .و در مجلتتس یز ی تد خطبتته آتش تین خوانتتد و او را مفتضتتح کتترد .ا گتتر ذرهای وحشتتت از
دستگاه به ظاهر باشکوه و هیبت آنان در دل داشت ،هرگز نمیتوانست چنین خطبتههتایی ایتراد

نماید .محمدحسین ادی

در اینباره میگو ید:

احلااالبرة و طاام یف اوج
یال ااال ماان سایدة ر یاة اللهبا اصظاال و اصظتاام و اقاتا اصط االة ج
بظاااعم و شا ّادة ان لاالراةم اصالطتااة امل ی ااة و یف بقاارتارطم و طاای وّیاادة ،فر یا ادة

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

بیتا ،ص)14
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ّ
غر یاة ،اسیرة ،مظتوماة ،صایس معهال نلصا ا و ال معا ای اال اط الل صا لر و رالا و اّاد
من اط اصای ( .ادیب ،1379 ،ص)18-17

نق ت تتل اس ت تتت ک ت تته در در ب ت تتار یز ی ت تتد م ت تتردی ش ت تتامی ،از یز ی ت تتد درخواس ت تتت ک ت تترد ک ت تته فاطم ت تته
دختر امام حسین
و میفرماید:

را به او به کنیزی دهد .حضرت زین

با قاطعیت تمام برخورد میکند

نه به خدا قسم ،دروغ گفتتی و ختود را پستت و ز بتون کتردی کته چنتین درخواستتی

نمودی .به خدا سوگند نه تو چنین کاری میتوانی انجام بدهی و نته یز یتد! (مق ممر ،

 ، 1979ص)339-338

نتیجهگیهی 

با یک جمعبندی کلی به این نتیجته متیرستیم کته :پیتروزی نهضتت اباعبتداهلل الحستین
مره تتون حض تترت زینت ت

م تتیباش تتد .او در تم تتام مراح تتل اس تتارت و پی تتامرس تتانی ک تتمت تترین و

کوچکترین عملی بر خالف جهت پیشبرد نهضت و قیام برادر ،انجام نداد .زین
موقع مناس

بتته ای تن ترتی ت

احساسات خویش را کنترل میکترد و در شترایط مناست
متتیبینتتیم کتته حضتترت زین ت

کبتری

در

ابتراز احساستات متیکترد.

یتتک الگتتوی ایتتدهآل بتترای زن مستتلمان استتت.

زنی که بترای هتر کتاری برنامته دارد و بتا صتالبت و شتجاعت تصتمیمگیتری متیکنتد و در راه حتق و
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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حقیقت از هیچ تالشی فروگذار نمیکند تسلیم نمیشتود و از عزیزتترین داشتتههتایش بترای حفتظ
عقایدش میگذرد.
بنابراین با مطالعه مقاله القاب و اوصاف حضرت ز ین

دست مییابیم:
 .1مکت

 ،الگوی عصر حاضر به نتایج ز یر

اهل بیت در تمامی زمینتههتا در حیتات دنیتایی و اختروی بشتر الگوهتای بینظیتری

دارد ،پیروی از این الگوها و قرار گرفتن در مسیر آنان سعادت را برای بشر تضمین میکند.
 .2از این الگوهای کمال ،حضترت ز ینت

استت کته بهتتر ین الگتو در تمتام زمینتههتا بترای

زنان مسلمان به شمار میآید.
 .3ز ی ن ت

کبتتری

بتتا فضتتایلی همچتتون شتتجاعت و فصتتاحت و تتتدبیر فتتوقالعتتاده ختتو یش

توانست بار امانت الهی را پس از شهادت امام حسین

بر دوش کشد و نقش اصلی را زنده نگه

داشتن عاشورا ایفا کند.
 .4ب تتا مطالعتتته ست تیره ز ینت ت

کبتتتری

درمتتتیبتتتاییم کتتته وی در بتتتدتر ین شتتترایط دستتتت از

والیتپذیری بر نداشت و همیشه در مسیر والیت گام برداشت.

 .5وی در بحرانتتیتتتر ین شتترایط روحتتی و جنگتتی دستتت ازعبتتادت و نمتتاز ش ت

نکش تید کتته از

اینجا میتوان به این درس بزرگ رسید که نباید در هیچ شرایطی چه در خوشیها وچته در غمهتا
نماز را ترک گفت.
 .6روم حقجو یی و دفاع از حقیقت و دوری از محافظه کاری ،یکی از صفات برجسته ز ین
کبتری

استت کته بتترای نستل امتروز الزم استت بتته تعبیتر دیگتر بتیتفتتاوت بتودن در برابتر فتنتههتتا و

کبتتری

بتتا رفتتتار و س تیره ختتود ای تن درس را بتته بشتتر یت داد کتته نبای تد در مقابتتل فتنتتههتتای زمانتته

دسیستتههتتای دشتتمنان ،همتتان چی تزی استتت کتته دشتتمنان استتالم در پتتی آن متتیباشتتند و ز ین ت

سکوت کرد باله با پیروی از امام زمان خو یش به وظیفه عمل نمود.
 .7ایثار وفداکاری وصبر بر بالیا از دیگر درسهایی است کته بتر نستل امتروز الزم استت ازستیره
ز ین

کبری
 .8ز ی ن

بگیرند.
کبری

کاملتر ین الگو برای زنان و دختران مسلمان به شمار میآید و با توجته بته

مسئله حجاب که امروزه مسئله سیاسی_دینی شده است ،بر جامعته زنتان استت کته بتا پیتروی از
سیره ز ین

کبری

در مورد حجاب ،به دستور الهی عمل کنند.

ناشی ازعدم آشنایی با مکت

اهل بیت عصمت و طهارت

است.

در پایان شکر و سساس فزون میگو ییم حقتعالی را ،که نعمت والیت ائمته معصتومین

به ما ارزانی داشت و ما را از متمسکین و متوسلین به ذیل عنایتشان قرار داد.

را

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

 .9یکی از علل گرایش جوانان به مکات

و ایسمهای رنگارنگ نظیر شیطانپرستی و ،...خال
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م ابع 
_ األحسائی ،ابن أبیجمهور( 1403هت) ،عوالی اللئتالی ،تحقیتق :الحتا آقتا مجتبتی العراقتی ،قتم،
سید الشهدا

 ،الطبعة األولی.

_ األصفهانی ،الشیخ محمدحستین( 1415هتت) ،األنتوار القدستیة ،تصتحیح وتعلیتق :الشتیخ علتی
النهاوندی ،قم ،دانش ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة،الطبعة األولی.

_ ابن حجر( 1415هت) ،اإلصابة ،الشتیخ عتادل أحمتد عبتدالموجود ،الشتیخ علتیمحمتد معتوض،
بیروت ،دار الکت

العلمیة ،الطبعة األولی.

_ ابتتن طتتاووس ،علتتی بتتن موستتی
الحیدر یة.

(1950م) ،اللهتتوف علتتی فتلتتی الطفتتوف ،نجتتف ،مطبقتتة

_ التستری ،الشیخ محمدتقی ( 1419هت) ،قاموس الرجال ،بقم المشترفة ،مؤسستة النشتر اإلستالمی
التابعة لجماعة المدرسین ،الطبعة األولی.

_ ادی  ،محمدحسین ( 1379ه) ،ز ین

اخت الحسین

 ،نجف ،مطبعه الحیدر یه.

_ جزا ئتتری ،ستتید نورالتتدین (1387ش) ،ویژگتتیه تای حضتترت زین ت

(خصتتائص زینبیتته)،

محقق :ناصر باقری بیدهندی ،قم ،انتشارات مسجد مقدس جمکران ،چاپ هفتم  -بهار.

_ خوارزمی ،الموفق بن احمد المکی(1367هت ،).مقتل الخوارزمی ،نجف ،مطبعة الزهرا
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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_ رسولی محال تی ،هاشم (1379هت) ،نگاهی کوتاه به زندگی حضترت ز ینت
اسالمی.

_ الروحانی ،السید محمدصادق ( 1412هت) ،فقة الصادق
الثالثة.

.

 ،دفتتر تبلیغتات

 ،قم ،العلمیة ،دارالکتتاب ،الطبعتة

_ الزرکلی ،خیرالدین (1980م) ،األعالم ،بیروت ،دارالعلم للمالیین ،الطبعة الخامسة.

_ ستتسهر ،لستتانالملك می ترزا محمتتدتقی ( 1336ش) ،ناستتخ التتتوار یخ ،قتتم ،موسستته مطبوعتتاتی
دینی.

_ سعد ،محمدبن ( ،)1960الطبقات الکبیر ،ترجمه :دکتر محمدمهدی دامغانی ،بیروت.
_ شرقاوی ،محمود (بیتا) ،السیدة ز ین

 ،مصر.

_ الشت تیخ الج تتواهری ( 1367ش) ،ج تتواهرالکالم ،تحقیت تق وتعلیت تق :الشت تیخ عب تتاس القوچ تتانی،

خورش تید ،نهتتب بمشتتروعه :الش تیخ علتتی اآلخونتتدی ،طهتتران ،دارالکت ت
الثالثة.

اإلستتالمیة ،الطبعتتة

_ الش تیخ الصتتدوق ( 1403ه تت) ،الخصتتال ،تصتتحیح وتعلی تق :علیأ کبتتر الغفتتاری ،قتتم المقدستتة،
منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة 18 ،ذیالقعدة الحرام.

_ الشتیخ الصتتدوق( 1385هتت) ،علتتل الشتترائع ،تقتتدیم :الستید محمدصتتادق بحرالعلتتوم ،النجتتف
األشرف ،منشورات المکتبة الحیدر یة ومطبعتها.

_ الشتیخ الطبرستی(1417ق) ،إعتالم التور بتأعالم الهتد  ،قتم ،مؤسستة آل البیتت

 ،إلحیتا

الترا  ،الطبعة األولی ،ربیع األول.

_ الشیخ المفید (1414ه) ،اإلرشاد ،مؤسسة آل البیت
الطبعة الثانیة.

_ صادقی اردستانی ،احمد (1381هت) ،ز ین

لتحقیق الترا  ،بیتروت ،دارالمفیتد،

قهرمان دختر علی

 ،تهران ،نشر مطهر.

_ طباطبتتایی ،محمدحس تین (1403ق) ،المی تزان فتتی تفس تیر القتتران ،بیتتروت ،موسستتة االعلمتتی،
چاپ پنجم.

_ طبرسی ،ابومنصور ( 1413ق) ،اإلحتجا  ،احمدبن علی ،انتشارات اسوه.

_ الطبرسی ،علی ( 1418هت) ،مشکاة األنوار ،مهدی هوشمند ،دار الحدیث ،الطبعة األولی.
_ الطهرانی ،آقا بزرگ (1389هت) ،الذر یعة ،بیروت _ لبنان ،داراألضوا .
الطبعة الثالثة.

_ القرشی ،باقرشر یف ( 1394هتت) ،حیتاة اإلمتام الحستین
الطبعة األولی.

_ القی تتومی ،الشت تیخ ج تتواد ( 1390ش) ،ص تتحیفة الحست تین
اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین ،الطبعة األولی.

 ،النجتف األشترف ،مطبعتة اآلداب،
 ،بق تتم المش تترفة ،مؤسس تتة النشتتتر

_ الکحالة ،عمر رضا ( 1379ق) ،اعالم النسا فی عالمی العرب و االسالم ،دمشق.

_ کلینی ،ابوجعفر محمدبن یعقوب ( 1388ش) ،اصول کافی ،تهران ،انتشارات علمیه اسالمیه.

_ کتتوهی ،محمدرضتتا ( 1385ش) ،آسی شناستتی شخصتیت و محبوبی تت زن ،قتتم ،انتشتتارات
اتقان.

بررسی شخصیت و اوصاف حضرت زینب

_ العالمتتة المجلستتی ( 1403ه تت) ،بحتتار األنتتوار ،المصتتححة ،بیتتروت ،دار إحی تا التتترا

العر ب تی،
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_ مامقانی ،شیخ عبداهلل ( 1352ق) ،تنقیح المقال ،نجف ،مطبعة المرتضو یه.
_ مجلسی ،محمدباقر ( 1403ق) ،بحاراألنوار ،بیروت ،موسسة الوفا .
_ محال تی ،ذبیح اهلل ( 1385هت) ،ر یاحین الشر یعه ،دارالکت

االسالمیة.

_ مدرسی ،آیت اهلل ستید محمتدتقی ( 1378ش) ،نمونتههای ایثتار حضترت زینت
محمدصادق شریعت ،تهران ،انتشارات محبان الحسین

 ،متترجم:

 ،چاپ دوم.

_ مظفری ،محمد ( 1361ق) ،اسیران و جانبازان کربال ،قم ،نشر فراز اندیشه.

_ مقرم ،عبدالرزاق ( 1979م) ،مقتل الحسین

 ،بیروت ،دارالکتاب اسالمی.

_ المیرزا النوری ( 1408هت) ،مستدرک الوسائل ،بیروت ،مؤسسة آل البیتت
الطبعة الثانیة.

_ النفتتیس ،التتدکتور أحمدراستتم ( 1418ه تت) ،علتتی خطتتی الحس تین

 ،إلحیتا التترا ،

 ،مرکتتز الغتتدیر للدراستتات

اإلسالمیة ،چاپخانه :فروردین ،الطبعة األولی.

_ نقد  ،جعفر ( 1343ش) ،حضترت ز ینت
اصفهانی ،شرکت سهامی طبع کتاب.

کبتر

 ،اقتبتاس و نگتارش :عمادالتدین حستین

_ النقدی ،الشیخ جعفر ( 1381هت) ،األنوار العلو یة ،النجف األشرف ،المطبعة الحیدر یة ،الطبعة
الثانیة.

_ النم تتازی الش تتاهرودی ،الشت تیخ عل تتی ( 1419- 1418هت تت) ،مستتتتدرک س تتفینة البح تتار ،تحقیت تق
سال چهارم ،شماره ،14تابستان 1398
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وتصتتحیح :الش تیخ حستتن بتتن علتتی النمتتازی ،بقتتم المشتترفة ،مؤسستتة النشتتر اإلستتالمی التابعتتة

لجماعة المدرسین.

