
 
 نماد صبر جمیل حضرت زینب

*سید احمد میرعمادی
 

 مقدمه

ای ارامع و کامر   شاصیرى تأهیرگذار در تراریخ و اسروه تردید حتر، زینب بى
برررای همگرران اسررت  شاصرریرى کرره در ناتررت عظرریم کررربال  نقررش اساسررى و 

ترریا و  سازی در حفظ و ماندگاری و ااودانگى ایا قیا  داشره است  مام سرنوشت
  صبر و مقاومرت در بُعرد اارمراعى و تریا باش زندگى حتر، زینب براسره

آیرد؛ موضروعى  به عنوان بارزتریا خصیصه آن بزرگوار به شمار مى سیاسى است که
که ابعاد مارلف آن در رویدادهای گونراگون زنردگى آن حترر، کرامال  مشراود و 
محسوس است و از او به عنوان شاصیت نمونه و نماد صبر امی  ساخره اسرت  در 

احگروئى ایا نوشرار  تصویری از نوع و کیفیت صربر امیر  آن حترر، بره عنروان 
 شود  ااودانه ارائه مى

 مفهوم صبر جمیل و موارد استعمال آن در قرآن  

شناسان صبر را در مقاب  ازع و به معنرای حربس  منرع  خرودداری و شرکیبایى  واژه
صربر نقریض ارزع  1؛الصبر: نقیض الج ع»نویسد:  که خلی  با احمد مىاند؛ چنان آورده
صبر عبار،  2؛الصبر هو الحاب »وشره است: احمد با فارس نیز در تعریف آن ن«  است

از آنجایى که ایا واژه انبه اخالقى دارد  علمای علرم اخرال  «  از همان حبس است
                                                           

  نویسنده و پىوهشگر *

  115  ص 7 ؛ مکرا  احعیا  خلی  با احمد فراهیدی؛ 1

  21  ص 4؛ م اییس احلغهقمعجم م  احمد با فارسى؛ 2

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دوم 1442الحرام ـ محرم 1399تابستان  
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نویسرد:  در تعریرف ایرا واژه مى نیز به تعریف واژه صبر پرداخرند  مرحو  نراقرى
 ها  بالها و مصائب و پایرداری و مقاومرت صبر یعنى هبا، و آرامش نفس در سارى»

که از گشادگى خاطر و شادی و آرامشى که پیش از حرواد   طوری  ها؛ به در برابر آن
داشت  بیرون نرود و زبان خود را از شکایت و اعتای خود را از حرکرا، ناهنجرار 

 1« نگه دارد

نویسرد:  در فرهنگ قرآنى  واژه صبر معنای دقیق و بلنردی دارد  راغرب اصرفاانى مى
د و مایرن نمودن نفس به آنچه که عقر  و شررع اقرترا مى صبر عبار، است از وادار»

 2« کندمىبازداشرا آن از آنچه که عق  و شرع ناى 

به معنای زیبا  نیکو و آراسره است  توصیف صبر با حفظ امیر  از ایرا « امی »واژه 
روست که ممکا است ایسرادگى و شکیبایى در برابرر نامالیمرا،  شایسرره و مرورد 

احعملى از خود نشان دهد که از نظر عرف  ا امکان دارد شاص عکسپسند نباشد؛ زیر
  بر اساس افراد  مرفاو، خواهرد یا رو صبر امییا عق  یا شرع بد شمرده شود  از ا

ای صبر امی  به شرمار آیرد و  بود؛ چه بسا عملى در برابر نامالیما، در عرف منطقه
  بنابرایا باید بررای شرناخت نزد عرف منطقه دیگر یا در نظر شرع  صبر امی  نباشد

 3 هایى در نظر گرفره شود  صبر امی  معیار و مالک

تداو   4های دینى صبر امی   صبری است که برای رضای خدا باشد  بر اساس آموزه
 5تابى در آن نباشد  هرگز یأس و ناامیدی در آن راه پیدا نکند  داشره باشد  شکوه و بى

واب هحرت و خرواری نگرردد و افرزون برر اراده و به کفر و ناسپاسى منجر نشود  م
 انگیزه درونى  از امدادهای احاى اسرمداد گرفره شود  

                                                           

  281  ص 3م   ؛اامع احسعادا،  محمد مادی نراقى؛ 1

  474؛ ص مفردا، احفاظ احقرآن  حسیا با محمد راغب اصفاانى؛ 2

  17  ص 25  ناصر مکار  شیرازی و همکاران؛ تفسیر نمونه؛ م 3

فشرأنى صربر »مرفوع آمده و معنایش ایا است کره: « صبر امی »اند: صبر در    در ادبیا، عر  گفره4

  106  ص 1؛ م اماحى احمرتتىاحادی؛  على با حسیا علم«  امی ؛ کار ما صبر امی  است

اس  ِإَلی  َدْكَوی  ِفیِه   َصْبٌر َلْیَ  »سؤال شد  معنای صبرامی  چیست؟ فرمود:  از اما  باقر  5 ؛ صبری که الن 

  93  ص 2؛ م احکافىمحمد با یعقو  کلینى؛ «  در آن شکایت به مرد  واود نداشره باشد
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 در قرآن کریم صبر امی  در سه مورد به کار برده شده است:

َْ َلُكاْم »را برای پدر آوردند  فرمرود:    هنگامى که پیراها خونیا یوسف1 َل َباْل َساو 
ْمرًا َفَصْبٌر 

َ
ْنُفُسُكْم أ

َ
عاُن َعلی أ ََ ُه اْلُمْس های نفسانى شما ایا کار را  هوس1 ؛ما َتِصاُفون  َجمیٌل َو الل 

برایران آراسره  ما صبر امی  )و شکیبایى خراحى از ناسپاسرى( خرواهم داشرت و در 
 « طلبم  گویید  از خداوند یاری مى  برابر آنچه مى

بت فررا  فرزنردش بر مصری   دومیا مورد نیز در رابطه با صبر حتر، یعقو 2
ْمرًا َفَصْبٌر َجمیٌل َعَسای »فرماید:  است که مى حتر، یوسف

َ
ْنُفُسُكْم أ

َ
َْ َلُكْم أ َل قاَل َبْل َسو 

ِتَینی
ْ
ْن َیَ

َ
ُه أ ُه ُهَو اْلَعلیُم اْلَحكیُم   الل  )یعقو ( گفت: )هوای( نفس شما  مسرأحه  2 ؛ِبِهْم َجمیعًا ِإن 

کنم  صربری زیبرا )و خراحى از کفرران(  ما صبر مىرا چنیا در نظرتان آراسره است  
 « ها را به ما بازگرداند؛ چرا که او دانا و حکیم است  امیدوار  خداوند همه آن

در مقاب  اسررازا     سومیا مورد در رابطه با توصیه خداوند مرعال به پیامبر اعظم3
ًَ َفاْصِبْر »فرماید:  تکذیب و آزار کافران و مشرکان است که مى پرس صربر  3؛َصاْبرًا َجمای

 « امی  پیشه کا

 هایی از صبر جمیل زینب کبری جلوه

  گرواه برر ایرا اسرت کره زنردگى و حیرا، آن نگاهى به زندگى حتر، زینب
اره با صبر امی  بروده اسرت کره در اینجرا بره اخرصرار بره بعترى از یحتر، آم

 کنیم  های آن اشاره مى الوه

 ها  . مقاومت در برابر مصیبت1

سرت  آن حترر، در برابرر تمرا  ا نظیرکمدر تما  تاریخ  مصائب حتر، زینب
مصائب  نمونه و تجسم عاحى صبر امی  بود  مقاومت و شکیبایى در راه پاسداری از 
حریم دیا و و یت  انجا  وظیفه خویش به مقرتای عق  و شرع  کنررل نفس خرود 
در برابر نامالیما،  ضعف نشان ندادن در مقاب  دشما  عد  شکوه به مررد   حفرظ 

                                                           
  18یوسف:   1
  83یوسف:   2
  5معارم:   3
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 های صبر امی  زینبى است       از ویىگىعز، و کرامت و 

مصرائب  لتوان بره دو قسرم تقسریم کررد  قسرم او را مى مصائب حتر، زینب 
در سا پنج  خدا زندگى در مدینه است  وقایعى چون از دست دادن ادش رسول

بره    آتش زدن خانه  بردن پردرش علرىساحگى  هجو  به خانه مادرش فاطمه
و شرااد، مرادر  وارد کردن ضربا، بر حتر، زهررا مسجد برای گرفرا بیعت 

تما  ایا حواد  در زنردگى  نشینى پدر بزرگوارش على مرتتى اش و خانه گرامى
 1 واقع شد؛ اما مانند کوه صبر و مقاومت کرد و هرگز شکوه نکرد  حتر، زینب

مربروط بره قیرا  عظریم عاشرورا و شرااد،  قسم دو  از مصائب حتر، زینب
ت آن حتر، و نیرز مصرائب دوران یب   یاران  فرزندان و اه حشاداحتر، سیدا
 اسار، است 

حترر، صربر معرروف بره کمپرانى  دربراره  خ محمد حسیا اصفاانىیمرحو  ش
 گوید:  مى زینب

 لَهَددد  مادددن العَددد رل عَلَدددى الاَعَددد  ا ل 
 

 2مَدد  جَددلَن يَع يُ َدد َ فاددى ال َجَ  ادد      
 

ها چند نکره مام وارود  در مقاب  مصیبت زینبدر نحوه صبر و مقاومت حتر، 
 ه بسیار حائز اهمیت است: کدارد 
ترابى   بر نفس خود مسلط بود و هرگز بى   در تما  ایا مصائب حتر، زینب1  

ازع و فزع نکرد  عنان و اخریار خود را از دست نداد  رفرار ناپسندی از خرود نشران 
همیشه قوی و قدرتمند در صحنه مصریبت  نداد که عز، و کرامرش حطمه ببیند؛ بلکه

 نویسد: مى ا رشاددر کرا   حاضر شد  شیخ مفید

 وارد مجلس عبیدال ل برا زیراد شردند  حترر، زینرب بیت هنگامى که اه 

ای از قصر ا ماره نشست  ایا صحنه آنقدر الب تواه کررد کره  در گوشه عزتمندانه

کسرى اروا  «  ا  نشسرره؟ ایا زن کیست که ایا چنیا در گوشره»زیاد پرسید:  ابا

دخررر  دخررر فاطمره ا زینربیا»زیاد تا سه مرتبه تکرار کرد  گفرند:  نداد  ابا
                                                           

  138  ص 2؛ م ا حرجاماحمد با على طبرسى؛   1

نچنان برود کره ها آ در صبر و شکیبایى بر مصیبت» :62هاشم؛ ص    حسا احاى؛ زینب کبری عقیله بنى2

 « ها شمرده شود نزدیک است از عجائب و شگفرى
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و به حتر، کررد و گفرت: زیاد وقرى ایا امله را شنید  ر ابا«  است خدا رسول

«  حمد خدای را که شما را رسوا کرد و شما را کشت و دروغران را آشرکار سراخت»

اذي »ه دیده بود  برخاست و گفت: کبا آن همه مصائبى  حتر، زینب ِه ال  َاْلَحمُدلل 
د   ِه ُمَحم  ما َیْف  َاْكَرَمنا ِبَنِبیِّ ْجِ  َتْطهیرًا  وِان  رَنا ِمَن الرِّ ِضُح الفاِسُق َو َیكاِذُ  الفااِجُر  َو ُهاَو َو َطه  ََ

و به ما کرامت باشرید  ؛ حمد خدایى را که ما را گرامى داشره به پیامبر اکر َغْیُرنا

شرود و فراار  د  داشت  همانا فاسرق رسروا مىیو ما را پاک و پاکیزه از راس و پل

ایرا امرال، هماننرد «  هرا دیگراننرد ها نیسریم و آن گوید و بحمدل ل  از آن دروغ مى

و خشمگیا شرد  کطوری که غتبنا پرک آهنیا بر فر  عبیدال ل با زیاد وارد شد؛ به

 1 کرد  قصد کشرا حتر، زینب و

ه کرزیراد  در پاسرخ ابا کند که حتر، زینب نق  مىحاوف طاووس در کرا   ابا
َُ »دید  فرمرود:  خود را مست قدر، پوشاحى و پیروزی ظاهری مى ْیا

َ
ًَ َماا َرأ  2؛ِإاَلَّ َجِمای

 « بینم ما چیزی از زیبایى نمى
را در تحلیر  حرواد  و  ا امله کره عمرق بیرنش و اندیشره حترر، زینربیا

آن حتر، است که در مقا  عم  از «  یصبر ام»گر  دهد  نمایان ها نشان مى مصیبت
ها  آن برخوردار بود و با اراده قوی و عزمى اسروار در مقاب  ظاحمان ایسراد و مصریبت

ها تبرردی  کرررد تررا سرررمگران را رسرروا  و عررز، و کرامررت  و شرردائد را برره فرصررت
 را حفظ کند  بیت اه 
دانست و ایمان داشرت کره  مصائب را مشیت و امرحان احاى مى   حتر، زینب2

ای بررای  افرد  بدون حکمت احاى نیست  خداوند ایا مصائب را وسیله آنچه اتفا  مى
ه است تا اوحیای احاى به مقا  قر  و دراا، با  برسند  همران امرحان و ابرال قرار داد

کنرد  قردر، تحمر  و مقاومرت را نیرز  خدایى که ایا حواد  و مسائ  را مقدر مى
خواست و مشریت  کند  حتر، زینب دهد و به صابران  اار و پاداش عطا مى مى

دانسرت؛ از  حسا مىداد و نظا  هسرى را نظا  ا و اراده احاى را بر همه چیز ترایح مى
 دید  همیا رو بود که همه چیز را زیبا مى

                                                           

  244و  243؛ ص ا رشاد فى معرفة حجج ال ل على احعباد  محمد با محمد مفید؛ 1

  142؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا2
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وقرى در قرلگاه بدن قطعه قطعه برادرش را دید  به اای ضرعف در برابرر دشرما برا 
اا َهاذا »صبر و مقاومت  بدن برادرش را بلند کرد و رو به آسمان گفرت:  ال ِمن  لُهام  َتَقبَّ أل 

در مجلس یزید نیز وقرى آن خطبره معرروف «  ذیرخدایا ایا قربانى را از ما بپ 1؛الُقرَبان
ا  یزیرد  ترو هرر نیرنگرى »راد نمود  خداوند را حاکم و داور قرار داد و فرمرود: یرا ا

توانى  انجا  بده و از هر کوششى دریغ منما  به خردا  خواهى بزن و هر اقدامى که مى
و به منراای مقرا   توانى نا  ما را محو کنى و وحى ما را خاموش کنى قسم  هرگز نمى

توانى ننگ ایا سرم را از خود بزدایرى؛ رأی ترو سسرت و ایرا   ما برسى و هرگز نمى
  همان صبر امی  است ا نگاه توحیدی حتر، زینبیا 2« دوحت تو اندک است

 آموز و احگوست   ها درس که نسبت به حواد  و مصیبت
ها بره همراهرى خردا و پراداش  در تما  ایا حواد  و مصریبت   حتر، زینب3

یار و یراور نیسرت  حترر،  احاى امید داشت و معرقد بود که انسان مظلو   تناا و بى
دانست؛ چون بر اساس آیا، قرآن  صبر و مقاومت یک نعمرت  مقاومت را از خدا مى

ِه َواْصِبْر َو »که در قرآن آمده است: بزرگ از اانب خداست؛ چنان صربر  3؛َما َصْبُرَك ِإاَلَّ ِبالَلَّ
دانست کره در ایرا ناترت  آن حتر، مى«  کا و صبر تو  از به توفیق خدا نیست

  آیرد؛ عظیم  اار و پاداش فراوان است که تناا در سایه صبر و مقاومت بره دسرت مى
اِبِريَن »زیرا خداوند  َه َمَع الَص  ن وعرده پراداش و بره صرابرا« خدا با صابران است 4؛ِإَن  الَل 

اِبُروَن َأْجَرُهْ  ِبَغْيِر ِحَساٍب »بغیر حسا  داده است:  ى الَص  َما ُيَوَف  صابران پراداش خرود  5؛ِإَن 
 « کنند را بدون حسا  دریافت مى

دیرد؛ زیررا از  نصر، و پیروزی واقعى را در صربر و مقاومرت مى حتر، زینب 
َن »چنیا آموخت:  خدا ادش رسول

َ
ْصَر َمَع ال  َو اْعَلْم أ ْبر  ن  بدان که یقینرا  نصرر،  6؛الص 

نیرز هنگرا  آخرریا وداع برا  امرا  حسریا«  و پیروزی با صبر و مقاومرت اسرت

                                                           
؛ 1 مرا اییرا، و ا خبرار و  عواحم احعلرو  و احمعرارف و ا حروال  بحرانى اصفاانى  عبدال ل با نورال ل

  358  ص 11؛ م ا قوال
  215؛ ص احلاوف على قرلى احطفوف طاووس؛   على با موسى ابا2
  127  نح : 3
  46  انفال: 4
  10  زمر: 5
   263  ص 15؛ م وسای  احشیعه  محمد با حسا حر عاملى؛ 6
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سفارش کرد که صبور باشد و در مقابر  دشرما    به خواهرش زینبتیب اه 
با ایا تفکر و عقیده و صبر امی   تمرا  مصرائب را  تابى نکند  حتر، زینب بى

تحم  کرد تا ایا قافله عشق به سر منرزل مقصرود برسرد و ناترت عظریم عاشرورا 
 ماندگار و همرباش گردد و با صبر امی  خود  دشما را از پای درآورد 

 . ایراد خطبه در برابر دشمنان 2

  توانسرت ماننرد کروهى بعد از حادهه عاشورا  با سالر صبر امی حتر، زینب
هرا بره  های مناسب  با شرناخت موقعیت اسروار در مقاب  دشمنان بایسرد و در فرصت

های انقالبرى و مقراومرى بپرردازد ترا از ایرا طریرق رسراحت خرود را در  ایراد خطبه
رسانى و حفظ قیا  عاشورا انجا  دهد  خطبه انقالبى و مقراومرى آن حترر، در  پیا 

ایطى که دو روز قب  در روز عاشورا آن همره مصریبت دیرده برود  بازار کوفه  در شر
ها   راد شد که گویا مرد  کوفه دوباره صدای خطبهیچنان کوبنده  عمیق و محکم ا آن
شنیدند  همه دچار حیر، شدند و صدای گریه آنان بلند شد  زمانى که  را مى على

ْهَل اْلُكو»با صدای قوی و رسا گفت:  حتر، زینب
َ
ال یا أ

َ
ِل َو اْلَراْدِر...  أ َْ َفِة  یا َاْهَل اْلَخ

َْ َغْ َلهاا ِماْن َبْعاِد ُقاو   ا َنَقَضا َِ
ِل ال  َْ ُلُكْم َكَم َْ ما َم ْفَرُ   ِإن  ِت ال  

َ
ِت اْلَعْبَرُ  َو ال َهَدأ

َ
ْنكاَّااً َفَ َرَقَ

َ
ای  1؛  أ

گریره شرکا  آیرا  مرد  کوفه  ای اه  نیرنرگ و فریرب  ای مررد  خیانرکرار و پیمان
هایران آرا  نگیرد  مث  شما هماننرد آن زنرى اسرت  کنید  اشکران خشک نشود  ناحه مى

 «   های خود را پس از محکم تابیدن  باز کرد که رشره

ایا خطبه آنچنان در عمق واود افراد اهر گذاشت که منشأ تغییر و تحرول بزرگرى در 
اهم کررد  در شرا  نیرز وقررى زیاد را فرر مرد  کوفه شد و زمینه انقال  مرد  علیه ابا

سروره رو    10برا ترالو، آیره  یزید آن اشعار کفرآمیز را خواند  حتر، زینرب
های  ها و بلنردپروازی کشرى شرکا بره گردن همچون شیرزنى خشمگیا اوابى دندان

تحقیر نمود  سرنوشت دردنراک ظاحمران در  2«یابا احطلقاء»یزید داد و او را با خطا  
ت یرخورده معرفى کرد و ماه او  یادآور شد  او را بازنده و شکست دنیا و آخر، را به

                                                           

   304  ص 2؛ م ا حرجام  احمد با على طبرسى؛ 1

شود که پس از فرح مکه مسرحق مجازا، بودنرد   امرا  ن ابوسفیان و معاویه گفره مى  به افرادی همچو2

 « انرم احطلقاء»ها را آزاد کرد و فرمود:  آن پیامبر
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 آنان را افشا نمود و فرمود: 
د  برای تو کافى است در قیامت به دادگراهى وارد شروی کره قاضرى آن خردا یزیای 

و پشریبان او ابرئی   در روز قیامرت نره  باشد و خصم و طرف دعوای تو محمد
هرایى کره ترو را در ایرا  سانى خواهى رسید؛ بلکه آنتناا تو به مکافا، اعمال ضد ان

های خرود را دریافرت  مسند نشاندند و بر گُرده مسلمیا سوار کردند  سزا  همکاری
خواهند نمود  آن روز است که بدانید چه سرنوشت دردناکى داریرد و یکرى پرس از 

اه ترو در تر خواهید بود  اایگر خورده تر و شکست تر  ناتوان دیگری بدبات و بیچاره
ارا اانم است و به زودی به ااداد خرود در اارنم ملحرق خرواهى شرد  و در آن

 شد    خواهى گفت که ای کاش نبود  و چنیا انایرى مرتکب نمى

در کوفه مرد  را مورد خطا  قرار داد  اما در شار شا  به صور،  حتر، زینب
مسرقیم به یزید حمله کرد و ایا سانان کوبنده را به یزید و کرارگزاران حکرومرى او 

شناسى دقیق آن حتر، است  صرالبت  هیبرت   بیان داشت که ایا دحی  بر موقعیت
خاسره از روحیره بر های حتر، زینب شجاعت  قاطعیت  حکمت و     در خطبه

  آن حترر، اسرت کره او را بره عنروان احگروی یرایمان  اعرماد به خدا و صبر ام
 ااودانه و ماندگار معرفى نموده است 

 . صبر  و مقاومت بر محور دین و والیت3

های صبر امی   مقاومت بر محور دیا و و یت است  هر چند صربر  ى از ویىگىیک
ناپذیری  تسرلیم نشردن در برابرر ظاحمران  تحمر   ها  سرم و مقاومت در برابر سارى

ها در میدان مبارزه و     ارزش است  اما ارزش واقعى در صربر و مقاومرت برر  سارى
 محور دیا و و یت است 

بره عنروان قارمران صربر و  آنچه که باعث شد از میان افراد صبور  حتر، زینب
در تمرا  مراحر   باشرد  ایرا اسرت کره آن حترر،« نماد صبر امیر »مقاومت و 

مبارزاتى  بر محور دیا و و یت صبر و مقاومت کرد  او در انجرا  رسراحت خرود در 
دوران پر از فراز و نشیب اسار، کاری انجا  نداد که بر خرالف دسررورا، دیرا یرا 

 برخالف نظر امامت و و یت باشد  
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ن حترر، خشمگیا شد  دسررور داد آ وقرى عبیدال ل با زیاد از پاسخ اما  سجاد 
زیراد   ای ابا»کررد و گفرت:  خودش را سپر اما  سجاد را بکشند؛ زینب کبری

هایمان سیرا  نشردی؟ آیرا کسرى از مرا را براقى  دست از ما بردار  آیا هنوز از خون
زیراد برا  ابا 1« ( بکشى  مررا هرم بکرشخواهى او را )اما  سجاد گذاشرى؟ اگر مى

 صرفنظر کرد  از کشرا اما  سجادمشاهده ایا ایسرادگى و دفاع اانانه 

و چره در  تسلیم محض امامت بود  چه در دوران اما  حسریا حتر، زینب 
ها را آتش زدند  نزد آن حتر، آمرد  ای که خیمه حرى در ححظه دوران اما  سجاد

 های صبر امی  حتر، زینب و از اما  کسب تکلیف کرد  بنابرایا یکى از الوه
ای  قد  و اسروار برود؛ حررى هره او در زمینه و یرمداری  هابت در و یرمداری اوست 

در ایا مسیر کوتاه نیامد و همواره در معرفى آنان کوشید و حرى فرزندانش را در ایا 
 راه تقدیم کرد  

 . صبر توأم با معرفت و بصیرت4

های صبر امی   معرفت و بصیر، است  اگر صبر و مقاومت توأ  برا  ویىگىدیگر از 
سرت؛ بلکره آهرار زیانبرار و پیامردهای یمعرفت و بصیر، نباشد  نه تنارا همررباش ن

ناگواری به دنبال خواهد داشت  تاریخ افراد بسیاری را بره خرود دیرده اسرت کره در 
مبارزه خود صبر و مقاومت کردند  وحى به دحی  نداشرا معرفت و بصیر، بره نریجره 

ناپذیری وارد نمودند و همان کاری را  اننرسیدند  عاقبت بدی پیدا کردند و ضرر ابر
کره در خانره  خواسرند  حتر، زینب کبر  انجا  دادند که دشمنان و مااحفان مى

وحى تربیت شده و در دامان و یت علوی و فاطمى رشد پیردا کررده برود  از همران 
های ایمان و معرفت و بصیر، در او نمودار بود و در دورانى کره  دوران کودکى نشانه

مسئوحیت سنگیا ناتت عاشورا را بر عاده گرفت  توانست با همران صربر امیر   
 صبر توأ  با معرفت و بصیر، احگویى برای همگان باشد 

با معرفت و بصیر، کام  در قیا  عاشورا حاضر شد  حمایت و دفاع  زینب کبر 
ی قطعره ها نه و آرامش بردنیاز امامش را وظیفه خود دانست  در روز عاشورا با طمأن

                                                           

  127؛ ص ا رشاد فى معرفة حجج ال ل على احعباد  محمد با محمد مفید؛ 1
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هررا نفررر از بسرررگان و یرراران باوفررای حتررر،  قطعرره شررش برررادر  دو فرزنررد و ده
های عبیدال ل با زیاد و  را مشاهده کرد و در کوفه در مقاب  خودخواهى سیداحشادا

در شا  در مقاب  ترفندهای یزید با صالبت ایسرادگى کرد تا تکلیف خود را در برابرر 
را زنده نگه  ظاحمان را رسوا و ناتت اما  حسیاخدا و وحى خدا ادا کرده باشد و 

 دارد 

اِه »فرمرود:  نبیاش حتر، ز درباره علم و معرفت عمه اما  سجاد َِ ِبَحْمِدالل  ْنا
َ
أ

َمااة َمااة  َفِهَمااٌة َغْیااُر ُمَفه  بحمرردل ل تررو دانشررمند معلررم ندیررده و فامیررده  1؛َعاِلَمااٌة َغْیااُر ُمَعل 
ب و تامرت یذکرهرگرز در مقابر  تحقیرر  ت حتر، زینب«  نیاموخره هسرى فام

سرراد و یدشمنان اظاار ضعف یا سسرى نکرد؛ بلکه مانند کروهى اسرروار و سرربلند ا
ای داشت  بره  روشنگری نمود و هرگز شکوه و شکایرى به مرد  نداشت و اگر شکوه

اِه   َفاِإَلی»که در سرانان پایرانى خرود در مجلرس یزیرد فرمرود:  خدا نمود؛ همچنان   الل 
َكی ََ ُل   اْلُمْش ل  َو اْلُمَعو   َو اْلُمَيم 

ُ
برر  و برر او  پس به درگراه خردا شرکایت مى 2؛ َو ِإَلْیِه اْلَمْلَجَ

 «   دهم کنم و او را امید و پناه خویش قرار مى توک  مى

نماد براسره و ماندگار آن است  ایا  است که زینب کبری« صبرامی »ایا همان 
های خانوادگى  سیاسى و اارماعى و در تمرا  عصررها  عرصهبانوی بزرگوار در همه 

ها  احگوی کاملى برای مقاومت و پایداری است  او سرفراز و بلندقامت ایسرراد  و زمان
و مسیر زندگى در نامالیما، را با رفرار و گفرار خرود تعریرف کررد  او بره همگران 

 توان در برابر ظاحمان ایسراد و سرخم نکرد   آموخت که مى

                                                           

  164  ص 45؛ م بحارا نوار  محمدباقر مجلسى؛ 1

  309  ص 2؛ م ا حرجام  احمد با على طبرسى؛ 2
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