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مقدمه

سدخن
دگاونگ سببان در سوره کورر از اعطای دیر کثیر به حضرت رسول اکر
میيویگ .بسیارى از مفسران قرآن در تفسیر این سوره یکی از میانی کدورر را نسدل
ِ
نسدل
پر برکت و مانگيار تاطمه دانستهانگ که جوامع مختودف در طدول تداریخ از
پا ِ تاطمی بهره تراوان بردهانگ .در میان ایدن نسدل عدالوه بدر امامدان میصدو
رهبران شایسته عوماى ترزانه شخصیتهاى ممتاز تاریخی نیز وجود دارد .در مدورد
برکات و دگمات نسل حضرت زهرا به جوامع مختوف بدهویژه جهدان اسدال در
طول قرنهای متمادی الز است موسوعههای عریمی منتشر شود .و ی از آن جدایی
که
آب دریا را اگر نتواا شیو

هم به قو ر شیوی ب بایو دیو

در این مجال به دو مبور مهو «کورر و نسل آن» و «بخشی از دگمات و آردار نیدک و
برکات ارزنگه» این نسل اشاره میکنیو.
الف .برکات کوثر

دگاونگ سببان در سوره کورر د که کوچکترین سوره قرآندی اسدت د بزرگتدرین و
مهوترین پیا دود را بیان میکنگ .سوره کدورر در مدورد حضدرت زهدرا دو دبدر
غیبی دارد که هر دو مالز هو و از میجزات مهو کال وحی هسدتنگ و در پاسدگاری
از حریو ترهنگ قرآن نقش بزريی ایفا کردهانگ:
* استاد سطح عا ی حوزه عومیه قو از مبوغان نخبه دتتر تبویغات اسالمی.

از طریق تاطمه
در مقابل نسل حضرت زهرا .
حضرت زهرا را یکی از بدارزترین جووههدای

 .9تراوانی و بقای نسل رسول ّاه
 .8ابتر بودن نسل مخا فین پیامبر
به این جهت میتوان وجود مقگ
اعجاز قرآن قومگاد کرد.
از منرر مفسران اسالمی وجود حضرت تاطمه و ترزنگان آن حضدرت میتواندگ
مصگاق اتو کورر باشگ .عالوه بر مفسران شییی در اینجا نررات چنگ تدن از مفسدران
اهل سنت را در این باره میدوانیو.
ـ تخر رازى مفسر بزرگ اهل سنت در مورد یکی از میانی کورر میيویگ:
منرور از کورر ترزنگان پیامبر

(از طریق حضدرت تاطمده ) اسدت؛ زیدرا ایدن

رد کسانی نازل شگه است که پیامبر
سوره در ّ
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را به دداطر نگاشدتن ترزندگ مدورد

طین و شماتت قرار میدادنگ .به این جهت میناى آیه این است که دگاونگ براى تدو
ترزنگان و نسوی عنایت میکنگ که در طول تاریخ جاویگان دواهندگ ماندگ .وقتدی بده
تاریخ پر تراز و نشی

اسال نگاه میکنیو میبینیو اتراد زیادى از نسل پیامبر

شهادت رسیگهانگ اما جهان همچنان شاهگ اتزایش نسل پیامبر
تاطمه

بده

از طریق حضدرت

است .تیگاد تراوانی از آنان از بزريان و متفکرین جهان بشدریت هسدتنگ؛

کسانی هماننگ اما باقر اما صادق اما کااو اما رضا
میان آنان هستنگ.

و مبمگ نفدس زکیده در

1

ـ سیگ مبمود آ وسی بغگادی از مفسران نامگار اهدل سدنت در تفسدیر اجتهدادی و
عبگاه بن عمدر بیضداوى از
عرتانی دود به نا «روحا میانی» 2و قاضی ناصرا گین
ّ
دیگر مفسران برجسته اهل سنت  3در تفسدیر ددود بده ندا « ندوار ا تنزیدل و سدرار
ا تأویل» که میروف به تفسیر بیضاوى است به این مینای کورر اشاره نموده و کثدرت
4
ترزنگان حضرت رسول را در شمار میانی کورر ذکر کرده است.
َْ
َ
َّ
شانئ َك ُه َو اْل ِْ َت ُر» صریحترین قرینه میباشدگ
همچنانکه مفسرین بزرگ يفتهانگ آیه « ِإن ِ
 .1مبمگ بن عمر تخر رازی؛ مفاتیح ا غی ؛ ج  48ص .494
 .2سیگ مبمود آ وسی؛ روح ا میان ت تفسیر ا قرآن ا یریو؛ ج  95ص  429و .428
عبگاه بن عمر بیضاوى از دانشمنگان و اساتیگ بزرگ آذربایجان و قاضی ا قضاة شیراز در سال 125
.3
ّ
هجرى قمرى وتات نمود.
عبگاه بن عمر بیضاوی؛ نوار ا تنزیل و سرار ا تأویل؛ ج  5ص . 448
.4
ّ

که مراد از کورر تاطمه زهرا است؛ زیرا در مقابل «ابتر» بهترین میندا بدرای کدورر
ترزنگان بیشمار است که در طول تاریخ مصگاق کامل دیر کثیر میباشدنگ و رسدا ت
رسول از طریق ترزنگان تاطمه و اوصیاء در جهان بشدریت بداقی ماندگه و
دواهگ مانگ 1.بررسیها نشان میدهگ همه مفسرانی که در تفسیر «کورر» به مصدادیقی
غیر از نسل و ذریه اشاره کردهانگ بالغت قرآن کریو در تقابل «کورر» و «االبتدر» را در
نرر نگرتتهانگ و این یک غفوت بزريی است.
ب .برکات نسل کوثر
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هنگدامی کده ددتدر صدگیقه طداهره بده
بیگ از رحوت پیامبر يرامی اسال
شهادت رسیگ تنها دو پسر بده نا هدای «حسدن » و «حسدین » و دو ددتدر بده
» و «ا کوثو » از آن يرامی بده یاديدار ماندگ .پدس از مدگتی هدو
نا های «زین
و پنجو
حادره غمبار عاشورا رخ داد و همه ترزنگان حسین جز اما چهار
» نیز
و از ترزنگان اما «حسن » نیز د طبق بردی روایات د هفت تن و از «زین
دو ترزنگ به شهادت رسیگنگ و از ددتر دیگر آن حضرت جناب «ا کوثو » هو
از
د طبق قول مشهور د ترزنگی به یاديار نمانگ 2.بنابراین نسل پیامبر يرامی اسال
3
طریق حضرت زهرا و امیرمؤمنان و ترزنگانش تگاو یاتت.
پس از حادره دردندا و غمبدار عاشدورا رددگادهای ندايوار دیگدری پگیدگ آمدگ و
کشتارها و دونریزیها از نسل پدا پیدامبر ادامده یاتدت .قیدا «زیدگ شدهیگ» و
یارانش  4حادره «تخ»  5قیا نفدس زکیده 6تدا آواره سدادتن «عوویدان» یکدی پدس از
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 .1سیگ مبمگحسین طباطبایی؛ ا میزان تی تفسیر ا قرآن؛ ج  82ص .442
 .2عوی بن حسین مسیودی؛ مروج ا ذه و میادن ا جوهر؛ ج  9ص .811
ِ
بنا بر مشهور چهار ددتر و سه پسر هستنگ که شش نفر آنهدا از دگیجده و
ترزنگان پیامبر اسال
.3
عبگاه و ابراهیو پسران و رقیه زین ا کوثو و تاطمه
یک پسر از ماریه قبطیه متو گ شگنگ .قاسو
ّ
از دنیدا رتتندگ و
ددتران آن حضرت بودنگ .همه ترزنگان پیامبر جز تاطمه در زمان حیات پیامبر
نسل پیامبر تنها از طریق حضرت زهرا ادامه یاتت.
 .4زیگ بن عوی ترزنگ اما سجاد که پس از واقیه عاشورا قیا کرد .مهوترین اهگاف او امر بده
میروف و نهی از منکر و طو دون اما حسین بود .ر : .عبا قمی؛ منتهی االمال؛ ج  8ص .912
 .5از نهضت های مهو دیگر که در پی انقالب کربال رخ داد .حسن بن عوی بن حسن بن حسن بن عوی
بن ابیطا (نوه حسن مثنی و نواده اما مجتبی بود که بر ضگ هادی عباسی قیا کدرد و در منطقده
تخ با یارانش به شهادت رسیگ.
ّ
عبگاه مبض ترزنگ اما حسن مجتبی مبمگ نفس زکیده اسدت کده در
ترزنگان
مشهورترین
از
.6
ّ
ضگ منصور دوانقی دروج کرد و در منطقه «احجار ا زیت» به شهادت رسیگ.
مگینه بر ّ

دیگری به بهانههای مختوف به وقوع پیوست؛ اما با همه این جنایتها و سدفاکیهای
1
اموی نسل پا و سرتراز پیامبر به حیات اتتخارآترین دویش ادامه داد.
ج .توسل به نسل کوثر و کرامات
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عالوه بر کرامات تراوانی که در مورد ترزنگان حضرت زهرا در کتابهدای شدییه
موجود است در منابع اهل سنت هدو تدراوان در مدورد کرامدات نسدل کدورر دیدگه
میشود که به چنگ مورد اشاره میکنیو.
حاکو نیشابوری میيویگ« :دگاونگ از تربت حضدرت رضدا بهتدرین کرامتهدا را
نشانو داده است .من نقر (دشکی مفاصل و پا درد شگیگ) داشدتو کده بدا مشدقت
دیوی زیاد حرکت میکرد  .کنار قبر اما رضا رتدتو و زیدارت کدرد و دگاوندگ
2
برایو شفا عنایت کرد».
وی میيویگ« :از ابوا بسین بی ابیبکر تقیه شنیگ که میيفت :هر دعایی که نزد قبدر
عوی بن موسی ا رضا داشتها دگاوندگ آن را اجابدت کدرده اسدت تدا جدایی کده
ترزنگدار نمیشگ و نزد قبر عوی بن موسی از دگاونگ دواستو که ترزنگی به من
3
عطا بفرمایگ و دگاونگ ترزنگی به من روزی ترمود».
از دیگر بزريان اهل سنت ابنحبان شاتیی میيویگ« :هر ياه برای من مشکوی پدیش
میآمگ به زیارت قبر اما رضا میرتتو و به برکت توسل به اما رضا دگاوندگ
متیال مشکل مرا حل میکرد» و در پایان میيویگْ« :ذاُمىُجربتهُناراراُفنجدماهُكاذلِ:
4
توسل به اما رضا را به کرات انجا داد و نتیجه يرتتو».
جوینی شاتیی در «ترائگ ا سمطین» مطا زیادی در کرامات و تضایل اهل بیدت
5
بهویژه حضرت رضا بیان میکنگ.
در کشورهاى اسالمی بهویژه کشور ایران که از صگر اسال مأمن و پناهگاه ترزندگان
تاطمه در عصرهاى دفقان بوده است در هر نقطهاى یکدی از نواديدان حضدرت
از والدت تا شهادت؛ ص .991

 .1سیگ مبمگ کااو قزوینی؛ تاطمه ا زهراء
 .2ابراهیو بن مبمگ جوینی؛ ترائگ ا سمطین؛ ص .882
 .3همان .882

 .4مبمگ بن حبان ا تمیمی؛ کتاب ا ثقات؛ ج  2ص .454
 .5همان .کتاب تَرائگ ا ِّس ْمطَ یْن درباره تضایل اما عوی

اطهار

است.

تاطمه زهرا

حسدنین

و دیگدر ائمده

به یاد دار هنگامی که در نجف اشرف تبت تربیت ادالقی و عرتانی مرحو حداج
میرزا عوی قاضی د رضوان ّاهعویه د بودیو سبرياهی بر باالی با بر سجاده عبدادت
نشسته بود در این موقع «نیاسی» به من دست داد و مشاهگه کرد دو نفر در مقابدل
من نشستهانگ .یکی از آنها حضرت ادریس

بود و دیگری برادر عزیدز و ارجمندگ

دود آقای حاج سیگ مبمگحسدن طباطبدایی کده تیدال در تبریدز سدکونت دارندگ.
حضرت ادریس

با من به مذاکره و سخن مشدغول شدگنگ و دی طدوری بدود کده

ایشان ا قای کال مینمودنگ و تکوّو و صدببت میکردندگ؛ و دی سدخنان ایشدان بده
واسطه کال آقای اددوی اسدتماع میشدگ .ترمودندگ« :در زندگيانی مدن اتفاقدات و
حوادث هو ناکی روی داد و به حس

جریانات عادیّه و طبیییه حل آنهدا مبدال بده

نرر میرسیگ و از ممتنیات شمرده میشگ و ی نايهان برای من حل شگه و روشدن
شگ که دستی ما توق اسباب و مسببات عادیّه از عا و غی

حل این عقگهها نمدود و

رتع این مشکالت ترمود؛ و این او ین انتقا ی بود که عا و طبییدت را بدرای مدن بده
جهان ماوراء طبییت پیوست و رشته ارتباط مدا از اینجدا شدروع شدگ» .در آن وقدت
چنین به نرر من آمگ که مدراد از ابتالئدات آن حضدرت صدگمات و مشدکالت ایدا
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تاطمه آرمیگه که مبل آرامش و کنون اجتماع شدیفتگان آلمبمدگ اسدت .ایدن
اما زاديان چنان عرمت و ابهتی دارنگ که مزار آنها بهترین و پا ترین نقطه هر شدهر
و دیارى مبسوب میشونگ .يرتتاران اتسردهدالن بیماران و حاجتمنگان بدا هدزاران
امیگ و آرزو به ایدن مکانهداى مقدگ يدا مینهندگ و روح و جدان ددود را صدفا
میبخشنگ و این تفسیر کورر است که دگاونگ متیال تاطمده و نسدلا را بدراى
پیامبر و امت او دیر کثیر و منشأ برکات قرار داده است.
عالمه سیگ مبمگحسین طباطبایی یکی از موتقترین ترزنگان حضرت زهدرا و
اهل کرامت است .یکی از کرامات ایشان يفتگو با حضرت ادریس است .آیت ّاه
حاج سیگ مبمگحسین حسینی طهرانی تقیه و عارف وارسته قرن میاصدر از جموده
شايردان عالمه طباطبایی در او دین دوره از در هدای ادالقدی و عرتدانی ایشدان
حضور داشته و تقریرات در را با عنوان «رسا ه ا وباب در سیر و سدوو او دی
اال باب» تأ یف نموده است .ایشان به نقل از عالمه مینویسگ:
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کودکی و دوران طفو یت بود.

1

د .آمار سادات و اعجاز قرآن
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طبق همین نویگ آسمانی و میجزهآسای قرآن با یک نگر کوتاه متوجه میشویو که
نسل پا بانوی بانوان که همان نسل جاودانه پیامبر است در سراسر جهان منتشر
شگه است .به يواهی مبققین شمار این نسل سرتراز در عراق ایران مصر مراکش
مغرب عربی ا جزایر تونس یبی اردن سوریه بندان سدودان کشدورهای دودیج
عربستان یمن هنگ پاکستان اتغانسدتان و جزایدر اندگونزی و موریتدانی آمدار قابدل
توجهی است .این همان میجزه قرآن اسدت کده در ضدمن ا هدا غیبدی و وعدگهای
حتمی به پیامبر و حضرت زهرا از ا طاف دفیه دگاونگ دبر داده است.
اير چه امروزه آمار دقیقی از نسل کورر در جهان نگاریو و ی بررسیها نشان میدهگ
که تیگاد سادات بنیا زهرا در عصر حاضر بسیار چشويیر است .دبیر کل مجمدع
جهانی تقری مذاه اسالمی میيویگ« :جمییدت سدادات شدییه و اهدل سدنت در
اقصی نقاط جهان يسترده است و این آمار هو اکنون بده بدیش از  422میویدون نفدر
میرسگ» 2.اير سرشماری دقیق و صبیح بینا مووی در سراسدر يیتدی انجدا پدذیرد
بیتردیگ شمار آنان از این هو اتزونتر دواهگ بود.
هـ .قدرت نرم جهان اسالم

قگرت نر به توانایی تأریريذاری بر دیگران بدرای کسد نتدایج مطودوب از طریدق
جذابیت به جای اجبار یا تطمیدع میيویندگ .ترزندگان حضدرت زهدرا بده دداطر
انتساب به پیامبر و داشتن مکار ادالقی و سایر امتیازهای مثبت در جامیه چنین
قگرت و جاذبهای را دارنگ.
قگرت نر سادات ارزشمگار و حقمبور در جوامع اسالمی یکی از رمدوز پیشدرتت
مکت اسال در طول تاریخ بوده است .امروزه هو سادات بنیا زهرا ایدن ارتیدت
را دارنگ که به عنوان قگرت نر در جهان اسال تأریريذاری مسدتقیو و غیرمسدتقیمی
 .1سیگ مبمگحسین حسینی طهرانی؛ رسا ه

ا وباب در سیر و سوو او ی اال باب؛ ص .22

 .2دبريزاری تسنیو؛ « 422میویون سادات شییه و سنی در جهان وجود دارد»؛  9414/98/28کگ دبدر:
.9158524
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1952587

 .1غیاثا گین بن هما ا گین حسینی؛ تاریخ حبی ا سیر؛ ج  4ص .492
 .2احسان اشراقی و نصرت داتون عوای؛ «وحگت مذهبی ایرانیان در دوره صفوی»؛ مجوه شییهشناسی؛
شماره  44ص .851
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بر اعتقادات مرد و تیمیق باورها و ارز های دینی داشته باشنگ .قگرت نر سدادات
میتوانگ سب ایجاد ارتباطات يسترده با دیگران باشگ و اتکار عمومی مرد را شدکل
دهگ؛ برای مثال در تبیین عرمت روز غگیر تأریر بهسزایی دارنگ.
یکی از موضوعات مهو در موتقیتهای ترهنگی و قدگرت ندر سوسدوه صدفویه در
يستر میارف اسالمی و ترویج عا مان بزرگ و منابع مهدو دیندی نسد سدیادت
صفویان است .يروهی از منابع نس صفویان را به اما هفتو شیییان اما موسی بن
جیفر میرساننگ 1.تشکیل حکومت صفویه در ایران سر منشأ ددگمات ترهنگدی
و جاذبههای تراوانی برای اسال و مکت اهلبیت يردیگ .در ارر امنیت و تمرکدز
قگرت ترهیختگان بسیاری به ایران جذب شگنگ .تشکیل حوزههدای عومدی قدوی و
جذب عا مان برجسته از دیگر کشورها تربیت شدگن شخصدیتهای بزريدی مانندگ
عالمه مجوسی مالصگرا شیخ بهایی میردامداد و  ...و تدگوین موسدوعههای بزريدی
همچون «بباراالنوار» »وسائل ا شدییه» «ا بدگائق ا ناضدره» و ...بزريگاشدت ایدا ّاه
ماننگ عیگ غگیر و  ...از آرار ترهنگی و اسالمی آن دوره است .حکومدت صدفویه بده
د یل تأریر تییینکننگها بر سرنوشت ایران سرزمینهای اسالمی و میادالت جهانی
مهوترین واقیهای بود که در سالهای آغازین قرن دهو هجدری در تداریخ جهدان رخ
نمود .بیش از آنکه شاه اسماعیل صفوی در سال  124قمری تاج شاهی بر سر نهدگ و
مددذه ارنیعشددری را مددذه رسددمی ایددران اعددال کنددگ سددرزمین ایددران عرصدده
کشمکشهای متوا ی مگعیان قدگرت بدود .در طدول قرنهدایی کده از یدور مغدول
میيذشت این سرزمین همچنان از دستیابی به استقالل و وحگت ارضی و پیدرو آن
هویت مستقل سیاسی مبرو مانگه بود .مقارن با روی کار آمگن صدفویه ازبکدان در
شرق و عثمانیها در غرب ایران ترمان میرانگنگ و هدر دو درصدگد يسدتر نفدوذ
دود در سرزمین ایران بودنگ و اير قگرت نیرومنگی روی کار نمیآمگ چهبسا ایدران
در متصرتات ازبکان و عثمانیها ادغدا میشدگ و بدرای همیشده از کسد اسدتقالل
بینصی میمانگ .در چنین هنگامهای تشکیل دو ت صفوی و يستر قومدرو نفدوذ
آن تا مرزهای شنادته ایران حیات دوبارهای بده ایدن کشدور بخشدیگ و بدا پیریدزی
2
استقالل سیاسی و مذهبی آن زمینه شکليیری وحگت موی را در ایران تراهو آورد.
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سادات صدا ح همیشده پیشقدراول دتداع از ارز هدای اسدالمی هسدتنگ .از زمدان
حضرت زهرا تا کنون ترزنگان دوف آن حضرت مدگاتیان مخودص ارز هدای
اسالمی بوده و هستنگ و در این مسیر در کنار سایر اقشدار جامیده هزیندههای تدراوان
دادهانگ .ايرچه ممکن است اتراد نادری هو باشنگ که چنین نبودهانگ.
برجستگانی از ترزنگان و نواديان حضرت زهرا چه بیگ از عصر ائمده و چده
در حال زنگه بودن و یا بیگ از مرگشان مگاتع ارز ها و اتتخار جهان اسال و مایده
دیر و برکت براى عا میان بودهانگ؛ ستاريانی همچون سیگرضی (مؤ ف نهجا بالغه)
سیگ مبمگ حسن شیرازی میروف به «میرزاى شیرازى» (حداتظ اسدتقالل کشدور در
قیا تنباکو ) سیگ جمال ا گین اسگآبادى (منادی وحگت و تقری مذاه اسدالمی)
سیگ حسن مگر (تقیه و سیاستمگار آياه و شجاع شییی) سیگ شرفا گین عداموی
(از رهبران نهضت استقالل بنان) عالمه طباطبایی (مؤ ف تفسیر يرانسنگ ا میدزان)
آیت ّاه مرعشی نجفی (بانی سومین کتابخانه در جهان اسال ) حضرت امدا دمیندی
(بنیانگذار انقالب اسالمی ) حضرت آیت ّاه دامنهاى (رهبر حکیو انقالب اسالمی)
نصراه (نجاتبخش بنان و مبور مقاومدت) و صدگها عدا و دانشدمنگ
سیگ حسن
ّ
تقیه شاعر حاکو و سیاستمگار انگیشمنگ از سادات همه از برکات وجودى حضرت
زهرا هستنگ که عا و هستی از وجودشان بهرهمنگ بوده و میباشگ.
این نسل پر برکت د که چهرههاى دردشان آنان در سرتاسر يیتی میدردشنگ د عطر
دلانگیز عوو و تقوى و نیکی و ارزشمگاری را به حقجویان عا و هگیده میدهندگ .در
مقابل تما کسانی که به ترزنگان حضرت تاطمه آزار رسانگه و به قتدل و کشدتار
آنان پردادتهانگ همگی نابود شگه و هیچيونه اررى از آنان دیگه نمیشود .این همدان
َ
َّ
شانئ َك ُه َو َاال َِتر» است.
تفسیر « ِان ِ
ز .نمادهای مکارم اخالق

تربیت ترزنگان وارسته توسط حضدرت عودی و حضدرت زهدرا و تدرویج آن
از نسل آن حضرت در عصرهای بیگی و نمود این تضدایل
توسط امامان میصو
ادالقی در نسلهای آینگه تاطمی حکایتگر نقدش نسدل کدورر در يسدتر مکدار
ادالقی و رتتاری اسالمی در طول تاریخ داست؛ به طوری که همواره نسل کدورر بده

عنوان ا گوهای ادالقی در جوامع اسامی مطرح بودهاندگ .بدرای مثدال تخدر رازی در
تفسیر دود به عرمت مقا اما حسین اشاره میکنگ و مینویسگ:
آمگ و پس از عرض سال نیاز ددود را بدا ذکدر

مرد صبرانشینی نزد اما حسین

مقگمهاى مطرح کرد و يفت« :از جگ بزريوار شما حضرت رسول اکر

شدنیگها

که ترمود" :نیازهاى دود را تقط با چهار يروه در میان بگذاریگ :تردى که از شدراتت
حس

و نس

بردوردار باشگ؛ شدخص بزريدوارى کده سدخاوتمنگ اسدت؛ حامدل

حقایق قرآن و شخص زیبا و دو سیما" .این چهار ویژيی در وجدود شدما جمدع
جگتان رسولدگا

شگه است؛ چرا که وجود مقگ

به تمدامی اعدراب شدراتت و

اتتخار بخشیگه و کرامت و احسان و بزريوارى عادت دیرین شماست قرآن هدو در
دانههاى شما نازل يردیگه است و مصگاق کامل چهره زیبدا و سدیماى جدذاب هدو
بنگریگ بده سدیماى حسدن و حسدین نرداره کنیدگ» .امدا حسدین
میدواهی؟« او دواستها

ترمدود« :چده

را بر روى زمین نوشت .حضرت دوباره ترمود« :احسدان

به قگر میرتت و شنادت طرف مقابل است .من از تو پرسشهایی میکنو اير پاسدخ
صبیح دادى دواستهات را برآورده میکنو .بیگ از طرح سؤال و يدرتتن پاسدخهداى
صبیح اما یک کیسه سر به مهر از سکههاى طال را کده از عدراق بدرایش ترسدتاده
بودنگ به مرد صبرانشین بخشیگ.

1

ز .در عرصه مقاومت

ترهنگ مقاومت از حضرت زهرا آغاز شگه و با مقاومت ترزنگانش اما حسن
در مقابددل اا مددان و
قیددا امددا حسددین و دطبدده کوبنددگه حضددرت زیندد
هنجارشکنان در جامیده اسدالمی ادامده یاتتده و در نسدلهای بیدگی مقاومتهدای
يونايونی صورت يرتته است که بردی از آنها عبارتنگ از:
 .9قیا «یبیی بن زیگ» :از قیا های متأرر از عاشورا و اهگاف مقدگ آن قیدا یبیدی
بن زیگ (نوه اما سجاد ) عویه حکا مستبگ بنیامیه است که به وصیت پدگر عمدل
نمود .
 .8قیا مبمگ دیباج :مبمگ دیباج ترزنگ اما صادق و برادر ابوینی امدا کدااو
 .1مبمگ بن عمر تخر رازی؛ مفاتیح ا غی ؛ ذیل آیه  49سوره بقره.
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وجود شماست .من از پیامبر

شنیگ که ترمود" :هر ياه میدواهیگ به چهدره مدن
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در دوران مأمون عباسی است .سال  822هجری از دیگر جووههای مقاومدت توسدط
نسل کورر است که برای تقویت ترهنگ اسالمی و تبقق اهگاف ا هی صورت يرتتده
است .امامزاده سیگ مبمگ دیباج مردی عا و مبگث تاضل ،عابد ،زاهد ،سخاوتمند،
شجاع و دالور و محبوب نزد مردم بود و از بزرگان آلابوطالب ببش شبمار مب آمدگ.
مأمون بیگ از شهادت اما رضا او را مسمو نمود و به نگرانیهایش درباره ادامه
1
قیا وی پایان داد.
 .۳قیا عوویان طبرستان از انقالبهای موتقی که منجر بده تشدکیل دو تدی مسدتقل
شگ .قیا «حسن بن زیگ» عا می بدزرگ از نسدل کدورر تقیهدی دیندگار و سداکن ری
است .پگر از سادات بنیا بسن است .وی به دعوت مدرد طبرسدتان بده آن دیدار
رتت و در  852ق پس از پیروزیهای دردشدان بدر عدامالن عباسدی پیدروز شدگ و
دو ت عوویان طبرستان را ایجاد کرده و به «داعی کبیر» موق يردیگ.
انقالب زیگ بن عوی در کوته  2قیا یبیی بن زیگ (نوه اما سجاد ) قیا مبمدگ
عبگاه برادر نفس زکیه و از نواديان اما حسدن
عبگاه نفس زکیه قیا ابراهیو بن
بن
ّ
ّ
4
مجتبی  3قیا حسین بن عوی شهیگ تخ نوه حسن مثنی و نواده امدا مجتبدی
جنبش تنباکو به رهبدری سدیگ مبمگحسدن حسدینی شدیرازی میدروف بده میدرزای
شیرازی حرکت بازيشت به ترهنگ اسدالمی توسدط سدیگ جمالا دگین اسدگآبادی
مقاومت آیت ّاه سیگ ابوا قاسو کاشانی قیا تدگائیان اسدال بده رهبدری شدهیگ سدیگ
مجتبی نواب صفوی و رهبری انقالب اسالمی ایران توسط اما دمیندی و آیدت ّاه
دامنهای نمونههایی برجسته احیای ترهنگ مقاومت توسط نسل حضدرت زهدرا
بوده و میباشگ.

 .1ابوا فرج عوی بن حسین اصفهانی؛ مقاتل ا طا بیین؛ ص .451
 .2عبا قمی؛ منتهی االمال؛ ج  8ص .912
 .3مبمگباقر مجوسی؛ بباراألنوار؛ ج  44ص .899
 .4مهگی پیشوایی؛ سیره پیشوایان؛ ص .481
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