
 

  نگاهی به فضایل معنوی زینب کبری

  *حجت االسالم والمسلمین حسین انصاریان

  اشاره

هاآمعنوآچها شخصجی بجه گدیبایی،جلوهینبربرآوجودمقدسد
ودالمجه،امیجرمؤمنجان،خدیاجهربجرآاسالم،یعنی سجولارجرم

بهد یاامد،قنجداقمبجا رش ابجهدسج  سجولوقتیدینباس  دهرا
بهاو ظجرا جداخ ،درمجود:با براآ خستینپیغمبرچونوداد دخدا
بجاگریجهبجربرابجرشاگریهرند،ا دشگریهاود ایند یابراآرههرچشمی»

اگراتا وبرراتگریهبردواماممعصوم؛یعنی9 «س احسنوحسین

اسج وایجندینجبربجرآ رادگریهبررفووهم ایکلرفقرا دهیم،هم
همه، شا گرتظم شخصی ومقام وحا یاینبا وآبه گاسج ؛بجا ویی

منجداسج والگجوییاسج رهادصفاتواالآاخالقیودضایرمعنجوآبهره
شایستهبراآهمهمحّبانوالی و شنگانتش،وا سا ی  

هجاآهجاآمعنجوآوجلوه جرینویژگی وشتا پیش و،گجذ آاسج بجرمهم
                                                            

 ویسنده،محق،وادمبّلغان خبهددتر بلیغاتاسالمیحودهتلمیهقم *
  ۱،صمقامحضرتدینبحسینا صا یان، گاهیبه 9
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رهامیداس یکایکمسلما انبا  سیبهایشان،شخصیتیحضرتدینب
وا بجهدیجو تبودیج ومستقیمهدای ورمال ابپیمایندودینبوا  اهحسین

بندگی،تلمواگاهی،تفافوپاری،وحماسهوشکیباییا استهشو د 
االسالموالمسلمیناستاداآادبیا اتحا گفتنیاس ،مقالهحاضرخالصه

رجهامیجداسج مجو دحسینا صا یاند با همقامومنهل حضرتدینب
ستفادهمبّلغانتهیهقرا گیرد ا

 عبادت و نیایش

اآپرو شیاد رهد ان،تبجادت،ججوهرد جدگید خا هدینبحضرت
بجه مجاد وقتجیاآ جو ا یشجکرگردج شخصی ایشاند چنینخا جه بود
مناججاتچجون مجادایسجتادهاسج وبجهالهردالمهرهگویی،ایستادمی
اآبودرهگو هبهتبادتدینب9 مود هاد دهمیالرهیادپد  اد خ،رردمی

ْنسـ نیـاُاْرتـاهُ»درمود:میبهخواهرشخنابامامحسین ُاَفَلـَ یفـیَُْ
ْ َل «خواهرم!مراد  مادشبدراموشمکن 2؛الل 

اینمنلب، شاناداندا درهاینبا وآبه گوا بهقله دیعبندگیوپرستش اه
هاوسجختی،بجههمجیندلیجر3یادتهوبههدفادرینشا سجان ایجرشجدهبجود 

حتیشجب0هاآمستحبیباد داش ؛هاآ ودتاشو ا،او اادتبادتمصیب 
بدین»درمود:امامساادره؛چنان ا ر  کردیشیاددهم یه مادشبخو

                                                            
یعة، اللهمحال ی، ذبیح9 یاحین الرر   7۱،ص۴مر
  ۱0۳،ص۹۹معوالم العلوم والمعارف واألحوال،  تبداللهبحرا یاصفها ی،2
،مکتجباسجالم،ش«دینب حضرت معنوآ رماالت اد اآشمه» اسماتیر ساجیدوا ه،3
 0۱،ص۴
 حضجرت  ربیتجی هجاآ وش و تملکردهجا مبجا ی،»خو شجیدآ، قجیدقیهجیوسجمیه تلی0

 ۹۳،ص۹شما ه بلیغی،پیش ،دصلنامهتلمیج خصصی ربی «دینب
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هجاومجامگردتا آد لول اهشام،هرگه ادلجه مجادشجب ا جر  کجردوبجا 
خوا د وقتیتل انام شسته مادمیمصاوب،ان اا اامداد شبیدیدمتمه

امخوا م؛چونسهشباس رهبسیا گرسجنه اپرسیدم،گف : شسته مادمی
میانرودرجان اوضعفمرادراگردتهاس ؛ایشانسهمخودادلعاموخو ا 

9 «ررد    قسیممی

 و آگاهی علم

ادحضجرتانس  اورران،دا شبیدینبحضرتیکیادد جاتواالآ
خا دا یاس رهادرودری،تلمبها هاچشا دهشدهووجودشانادانسیراب

درماید:اینکهاسممید با هدا شحضرتدالمهگردیدهاس  امامباقر
و دگا د تجالممعنجابجهگذاشتند،تل انایناس رهپر«دالمه»ماد ما ا

2« َعاْلَزْلموَفَطْمُتَك»خنابررده:نماد ما
نم،یعنیقنع ،بهمعناآبریدناس  معنجاآ«دنم»ن لغ  مودرردنوجدادی
بجهاودیجراخجداآمتعجالگویند، ادالمهمیشود:دالمهحدیثچنینمی
 دمینیانبریدمهادتلمخودم، ووقلب  اادتلومهم وررردندرمود:منباپ 

اسج رجهد بجا هتمجهخجود،،بیانامجامسجاادمشابه وای امامباقر
َ »بیان مودهاس ؛حضرتدینب ُْ َهَوأَ َغْ ُرَعَحْمَدالل  َمٍ َفَهَم   َغْ ُرُمَزل  َزاَلَم  

َم  رننجدهو فهجیممعّلمبدونودهمندةدیدهم و علیخداو د اسپاسره3؛ُمَ ه 
د د،مستقیماًموممیمنهردینبربرآد یاآدا شیرهد وجود «هستی
د خجویش ارجرانیلو رهخداو ددا شبهمانشود؛ح،جا آمیاد احیه

                                                            
یعةاللهمحال ی، ذبیح9 یاحین الرر   ۱2،ص۴،مر
  ۳۱5،ص۹،مکافی شیخرلینی،2
  ۴۹،ص2،ماحتجاج لبرسی،3
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 قرا دادآالهرماد شدهراپا قلب
منجدسجاخ ؛رودریادتلمخودبهرهخداآمتعالدو فرادپیامبران اد ایام

 وقتییهودیجانبجهمجریمودیگرآ،یحیاآ بییکیحضرتمسیح

 سب  ا واداد دوبادخمدباِنخوداو اادا داد دود با هچگجو گیا تسجاب
بهگهوا هاشا ه مودوجمعیهودد رمجالدرد دشبهاوسؤالررد د،مریم

ُم َمن َک َن ِف  اْلَمْهاِد َصاِبّی »شگفتیپاسخداد د: چگو جهبجارسجی9؛َکْیَف ُنَکلِّ
د اینهنگجام،صجداییادگهجوا ه«سخنبگوییمرهرود ود گهوا هاس ؟

ِه آَت ِنَ  اْلِکَت َب َو َجَعَلِن  َنِبّی ً »برخاس ره: 2« ِإنِّ  َعْبُد اللَّ
ُُ اْلُحْکَم َصِبّی ً َو »درماید:می بیآایاد با هیحیو  ابهمامقام بوت3؛آَتْیَن 

«بود،تنای رردیم رهرود د حالییحیی
 اادتظمج  وحجیوتلجملو رهخداآمتعالدالمهدهجرابنابراین،همان

 ا یهادگوهرتلمواگاهیبهجرهمعنوآبرخو دا  مودهاس ،دینبربرآ
،مؤمنجانامیرسوآیادتهادهاآا تقالدشا مندساختهاس واین، شاناد

  دینجبد وججودمبجاوخدیاهربجرآ،پیغمبرحضرتدهرا

دا د 
ا فجاق اخویشتلمبی ،همچوناهررهحضرتدینبگفتنیاس 

رهداد؛چنان مودوان اد معرضاستفاده شنگانمعرد واگاهیقرا میمی
اداینسجهرجالس،ا هت ّسفمرهسهرالس شکیردادبابرر خودد دو هتمر

مخصجوصهجارجهاسج ؛ادجملجهایجنرالسباقی ما دههیچ وشتهیااترآ
                                                            

  2۱ مریم،ایه9
  ۴5 مریم،ایه2
 ۹2 مریم،ایه3
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بخشجیاد فسجیررمدسج اآرجاش! هابود،رجالس فسجیرقجرانبجودخا م
شدیم باتم،ایاتقراناشنامیاداینلری،،ما سیدهبود ابهدس حضرت
،دختررسیاس رهخودادمفسرانبه گجهاناسالماسج ؛با آ،دین
 انخوا دممی فسیرقرانمؤمنانمنپیشامیر:یدگوتباسمیرهابنچنان

بهمندرمود:پسرتباس!اگرمنا چهد هف ایهسو هحمجداسج ،حضرت
هفتجادشجتر،د پایان،بایجدهاآمن ابنویسیدبراآشمابگویموشماهمگفته

9ها ابا رنید ابتوا یدا ها اباخودببرید این وشتهوجوان ابیاو ید
 اگرمنالباینرالسدقهبودد با هاش ،درهدینبربرآآرالسدیگر

دقهاآتصجرهشتادد صدرا  سید، یهتب وضبطشدهبودوبهدس مامی
بودواینهاهمجهودا اییدقهداللچشمه گ،دیراانبا وآبهاسانشدهبود؛ما

ایمجان»گویجد:د ایمانواتتقادقلبیایشانداش  محمدجوادمغنیهمی یشه
بجود ایجنسجخن ااد ودآمبالغجه،همچونایمان سجولخجدادینب
گویم چهدلیلیبهتراداینکهانحضرتد شبیاددهممحرم، مادشب می

2«د خود ا ر  کر

 حجاب و عفاف

خجویش،به گجوا هجاآمجاد وامودهرجریمباالهامادقجرانحضرتدینب
 و،حاابوتفج ،دا س  اداینحاابوتفاف اما ندگوهر،ا دشمندمی

اهمی دا درهحتید دو اناسجا ت یجهان احفجظقد اد گاهدینبان
دینبد حاابوتف ،یگا جه»گوید:مید اینبا هتالمهمامقا ی3رند می

                                                            
 250،ص۹،مینابیع المودة قندودآ،9
 ۹7،صالکربال ةمع بطلء، تایشهبن الشالی2
 ۹52،ص۹2،ش،لهو ا«دینب حضرت  دتا آ الگوهاآ»حسنخلای، 3



961    9316محرم توشه راهيان نور  ره 

9«ر ادمرداناو ا دیدهبود د بود اددمانپد وبراد ا ش،هیچ
گوید:مند شهرمدینجهود همسجایگییحییماد ی،یکیاداهالیمدینهمی

د ،اآبودرهدینب،دخترتلجیبودمومنهلمپهلوآخا هامیرمؤمنان،تلی
گاهرسیقدوقام او ا دیدوصداآررد بهخداسوگند!هیچا ااد دگیمی

بجرود،بهدیا تجّدبه گوا شپیامبرخداخواس او اهم شنید اوهرگاهمی
وبجراد ا شحسجنوحسجیند دلشبوبههمراهپد شامیرمؤمنان

،خنجاببجهامجامدینجبگو جه شجّرفد مو دایجنتلیامام د  می
ْیَنـُب»درمود:میحسن َصُاْرَتَکَز َْ َاَلیَش بجیمدا م2؛َاْرَشیَاْنَیْنُظَرَاَحد 

«رهرسیبها دامخواهرتدینب گاهرند 
و تای حاابوتفاف،الگوآ وشنیاس براآد دگیحضرتدینب

دگه جد امحرمجانبا وانرهگوهروجودخویش اد صدفحاابوتفافا
 الش نباشند مصوندا  دوپیرو استینسیرهومنشاینبا وآتظیم

 شکیبایی توأم با معرفت 

ایشانره؛د حالی،برخو دآصابرا هبودباحادتهرربالدینبربرآمواجهه
او  رینحادته ا یخ ادیدهاس  رینو  ج  رین،د د ا رین،سنگینسخ 

اس  ادهونبراین،حضرت وآدوشدینبواقعه، مامسنگینیبا اینو
دیده اادرربال اشاموادشجام جاوچها داغهشتادرهدلرفبراد م مو شدا

حمررردوبامدیری   اهامصیب اینهمه ا آ،ایشانمدینهسرپرستیرند
گان سا د پیامشهداآرربال ابهگوشهمخود،شایسته

                                                            
 7۱،ص۴،متنقیح المقال مامقا ی،9
 100،ص2،قسم99،مواألحوالعوالم العلوم والمعارف  تبداللهبحرا یاصفها ی،2
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ادخودالهی دتا آبه گودشوا ،اینحادتهد برابرانحضرتهمچنین،
حتییجکبجا هجماداددمانوقوعاینحادته ا ودودا ش،ره شانداد؛چنان

شارربجود هموا هد د گاهح، عالیبلکهحادتهرربالگالیهیاشکای  کرد؛
بنجدهشجاررپرو دگجا ،اآچنجینحادتجهابردا دد برچهرسی حمر استیبه

!باشدخویش
 دتا :گف بهدینبربرآباحال  مسخرخودبا گاهدیادد ابندما یره
:»،د پاسجخدرمجودچگو هدیجدآخودبی بهاهرباخداو د ا  ْ اْیـُ ا َُ َوَمـا

بلنجد،بجهایجنایجنرجالم «ادخداو جد دیجدمکجه دتا آدیباو یج9؛َجَم َل 
امیخ وباال ریندیبایی اامام  اباشهادتد همآمتعالخدامعناس ره
 یوسفییدیباحتیباال رادد س ررد؛

شجدهقنعجهدودسج مبجا رش ادیجربجدنقنعجهانحضجرت،د  ودیاددهم
تجرضاسمانبرگش وبهپرو دگا وآد یاادببهسکردوبایب اباتبدالله

اَهَذااْلَقَل َل:»ررد ْلَمن  َقب  َُ ُهَم [ادماقبجولقربا ی ا]بهتنوان خدایا!اینا د؛الل 
اآادایجنالبتهگفتنوشنیدناینگو همساور،اساناس ؛ولیاگجرذ ه2«ن ر

گشاییم؛مصایببرسرمابیاید،قاد به حمرا ها یستیمودبانبهشکای می
جمعرهتبادتوصبروشکر،همگید وجودمقدسدینبربرآد حالی

د بیا یبلندبهاینمسئلهاشا ه مجودهوسجخنیبجهامامصادقشدهاس  
اینمضموندا دره:
ِض َخِلیَفهً »هخبرداد:کهخدابهمالوربهخداقسم!دما ی ِْ ٌِ ِف  اَِل 3«ِإنِّ  َج ِع

                                                            
 ۱5و7۹،صمثیر األحزان ماحلی، ابن9
  27،صغرر األخبار،حسنبنمحمددیلمی 2
  ۴5 بقره،ایه3
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َم ءَ »گفتند: یههکمالوو ُِ ِفیَه  َمْن ُدْفِسُد ِفیَه  َوَدْسِفُك الدِّ خدابها هجا،9«أَتْجَع
هشجمارجدا مچیهآمی،منادادرینشا سان2؛ِإنِّ  َأْعَلُم َم  اَلَتْعَلُموَن »درمود:
هگفج :کجبجهمالوو جدخنجابخدادرا سجید،تصرتاشو اوقتی «دا ید می
3 نمرخواستمخل،می اچنینموجودآ؛ اببینیددینب

ا آ،چنیند ی،خلیفهخداوا سا یرامربهمعناآواقعیرلمهاس  شگفتا!
 صجف ود،هفتجادودوکد ی،اس یتالفهو أد قلبسرشا ادهرخا می

نجا ریجدامیاودوبعجدننرمیقنعهدوقنعهبر می فر اجلوآچشماناوسر
اَهَذااْلَقَل َل»گوید:می شیندومیپا ههاآپا هاینبدن ْلَمن  َقب  َُ ُهَم 0 «الل 

  سرپرستی و رهبری حکیمانه

بودو قشبنیادینادادراد  تیرگذا د  هض امامحسینحضرتدینب
ره امایشانباقیجامرجربالگجرهخجو دهاآگو هسادآانداش ؛بهد مصو ی 
رمتراد  تیرخونشهیدان یس  اینقیام، هبرآایشاند اس    تیر

لدنلا لدایو لمن لدبزوالللمیدیل  رل سیزبلل رّ
 

 

لدبزوالللمیدیل  رل سیزبللکربللا لکربللمن 
 

لا لعبو ل  لبهزارلتزی س ،ل زادل دقزلبلللل
 

 

لدبزوالللمیدیل  رل سیبلهیلمنل ش لکونلسایلل
ل

 ابادما جدگانوبیج اهجرومراقبج ادسرپرستیدینب،ادسوآدیگر
چرارجهدشجمنان،بجود؛ جرینمسجولی دینجبسخ ،اینبرتهدهداش و

                                                            
  ۴5 بقره،ایه9
 ۴5 بقره،ایه2
   ۴5 بقره،ایه3
 2۱،صغرر األخبار حسندیلمی،0
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هرجها جان اد حجالیکج اادمسیرلبیعیتراقبهشام برد جد؛بلبی هرا
هاددهبود جد،ادمننقجهموصجروسربریده ابرباالآ یهه96هاجلوآمحمر

دمشج،برد جد؛یعنجیادسجوآبهیهاندمان،ر،مرد ومشرقی ر ورررحدود
هجا،ایجنرردهجاو ر هانوقج ازلجبرج شین رد شینو ررمنال،جا ب

مسجیحیبیجرونمردماینیهید،خوشایندراآب یهمسیحیبود د د اینشهرها
دیدهسنگبهدنوبچهداغورد دروبیمیکپای،خوا د د یختندوسرودمیمی

بجراآاسجتراح هرجهرججایید مسیررربال اشجام،گوینددد د میوچوب
اسجیرانامجا؛ مجودریهیداشپهخا همفّصلیبرپامیکرد د،خودلشرمی وقف
  مود درد دوسختی ا حمرمیرقنات میکاآ انخشبهذ هباید

وارنشجیادربال اایناجاچجهراداسراایند شامیهیدادلشکرخویشپرسید:
هاقجاییوجیاینکهکی؛داشتندوارنشگفتند:دواود؟د پاسخد دا شانخود

ادا جان،رجدامهیچربال جاشجام،رج داد جدوادادخویشتنبجرودرام  شانر
دوما هاوارنشرد د ک قاضاهمادما کیروچکوبه گیاپیروجوان،حتی

ا هجا اپیجادهرجههرججا،سختی اه،گرسجنگیو شجنگیهمههبااینراینبود
صجو تپرداختنجدومیتبجادتبهشد دیامیردیم،مشغولخوا دنقرانرمی

خاستند میگذاشتندوبهمناجاتبر  وآخا
 اادخا جدانامجامحسجینهشتادوچها  فراینچنینبرآردینبا آ،

ته ایجاداو  رشدنمنلب،این کبراآ وشن دیباییسرپرستیو هبرآرردبه
وم ا تقجادکخواستیمبهحوقتیمیپهلوآشاهمحمد ضادمانشومرهد می
بجردبجان ایهیجدیجا،اسجممعاویجهانبجردیموبجهججاآنیم،اسمشاه ا میر

دا یجمبجهرجهدهمید جدمجیمجانبود جد،پجاآمنبرییرههایردیم ساوا ا می
ا داختند بهد دانمیررد دودستگیرمیما ایم، ودبعد دنایهمیرحکوم 
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دیجدیم، ود  واو امجی ودآشاه اهم دیجدیمواگجرخودِ،د لولتمرمان
چنجدین،قجد تیهیجدرنمرهمنترضمینیم رمعلوم بودبتوا یماداوا تقاد

وسع داشج ؛امجاآایرانامرود یهبیشادشو شروبودمابرابرقد تشاه
دووشمیادجابلندبرآر،دینبیبا گاهچنیند رنیدرهمالحظهمیشما

؛«اآدرد دبردگانوزالمجانادادشجده9؛ع الطلقاِإ»وید:گمییهیدبهخناب
ا تسجابشجانهایهبچجهرجپسرمردما یاآلعین!وپسرمردمانپس یعنیاآ
ماد شجانچجهرسجیمعلوم یس رجهپجد و داشتندوبهوالدینخودد ستی
اآهستی  وادچنینخا وادها آ،!اس 

اسج رجهاداینهاهمه شا هتظم  وحیوبه گیشخصی دینبربرآ
صراح بردبانجا آرسیجهخداآمتعال رس دا دوسخنح، ابههیچ
سادد یهیدباانهمهشور وتظمج ظجاهرآ،مجاتومبهجوتبرخجو دمی

شکسج دود واقع،بجاسجخنانبیدا گرا جهدینجبربجرآشدهبودینب
 و،براآا کهبتوا دحقا توادتضاآخود اسرپوشگجذا د،خو دهبود اداین
امجامخیه انخود ابرداش وبهسجربریجدهچوب،دینبجلوآچشم

 اگردتنجدوهمجهخجوددامنتمجه،کوچرهاآبچهد اینلحظه، اها  ررد
!واتلیا!دریاددد د:وامحمدا
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