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حضررت معوروم س س ، ارواهر بورگروار امرام ر راسه  سالهاسرم کر  جسر           : چکیده

مبارکشان در ااک ق  و یاد و احترامشان در قلب مرردم ایرران و سرایر مسرلجین جرای      

تواننرد الگرویی   ایشان از احترام ااصی نود اهل شیع  براوردار اسرم و مری   گرفت  اسم.

ک  حتی جان اویش را برر   ایب  گون  مناسب برای داتران مسلجان و پیرو والیم باشد

سر راه رهبر اویشس امام ر اس ه   نهاد. مقال  حا ر برآنسم با نگراهی بر  زندگینامر  و    

نیو نقش زنان بورگ در الگرو برودن بررای داترران     و  نیو اهداف موجود در زندگی ایشان

شریوه   مروری بر  جن تعریف نقش و الگو، اسنادی -، با استفاده از روشی توصیفیجوان

 .داشت  باشدبرای داتران مسلجان  الگوییو سبک زندگی ایشان ب  عنوان 

 حضرت معووم سس ، دین اسالم، نقش، زنان، الگو، داتران جوان :های کلیدیواژه

 

 

 مقدمه -1

 زندگینامه حضرت معصومه) س( -1-1

از  ایشرراناسررم.    ارراتوننججرر و امررام شرریع هفتجررین  سموسرری بررن جعفرررفاطجرر  معورروم ، داتررر 

اسم. تاریخ تولدشان ب  طرور دقیر     ق در شهر  اناسم و آرامگاهش شیعیانهای مورد احترام شخویم

 حجیده ،طاهره ،معووم  علیها و القابش سالم اهلل فاطج  کبری نام شریف آن حضرت،؛ مشخص نیسم

ق  در  هرر. س1۷3سرال   ذیقعده باشد. در اول... می و ط عالج  آل و بیمریج  اهلک و برّه، رشیده، تقیّ ،

س محجردی  در قر  وفرات یافرم    2۰1 االولربیر   مراه سرالگی در دهر     2۲مدین  ب  دنیا آمد و در سن 

تاریخ تولد ایشان را طب  اسناد ب  دسم آمرده،  « البحارةمستدرک سفین »و کتاب  ۲: 13۲1اشتهاردی، 

: ۲، ج13۲1س نجرازی شراهرودی،   اسرم  سقجرری  در شرهر دمدینر و نوشرت     1۷3سال  ذیقعده 1در روز 

ای از جرعر   »در کتراب  ،عالجان برورگ رجرال هسرتند   از ک   سید موسی شبیری زنجانیاهلل آیم .21۷

را ناشی از توحیح تاریخ مجعولی توسط آقرای  « البحارةمستدرک سفین »نقل این تاریخ در کتاب« دریا
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
http://wikifeqh.ir/فاطمه_کبری
http://wikifeqh.ir/فاطمه_کبری
http://wikifeqh.ir/معصومه
http://wikifeqh.ir/معصومه
http://wikifeqh.ir/طاهره
http://wikifeqh.ir/طاهره
http://wikifeqh.ir/حمیده
http://wikifeqh.ir/حمیده
http://wikifeqh.ir/کریمه_اهل_بیت
http://wikifeqh.ir/عالمه_آل_طه
http://wikifeqh.ir/عالمه_آل_طه
http://wikifeqh.ir/ذیقعده
http://wikifeqh.ir/ذیقعده
http://wikifeqh.ir/ربیع_الاول
http://wikifeqh.ir/ربیع_الاول
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1_%D8%B0%DB%8C%D9%82%D8%B9%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C_%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DA%A9_%D8%B3%D9%81%DB%8C%D9%86%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
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س شربیری زنجرانی،   انرد گی دانسرت  را سراات  ایشران اند و زمان والدت و رحلرم  شیخ علی نجازی دانست 

بیم، داتر امام هفرت  حضررت موسری برن     حضرت فاطج  معووم سس  کریج  اهل  .115: 2، ج13۲۲

جعفرسه  اسم، امام موسی بن جعفرسه  داتران زیادی داشت  اسم. علجای شیع  حضرت معووم سس  

اآلمرال  س قجری در منتهری  دانند، بر  عنروان نجونر  شریخ عبرا     را افضل از سایر داتران آن حضرت می

  سیده جلیل  معظّج  فاطجر  بنرم امرام    داترانهاسبر حسب آنچ  ب  ما رسیده افضل آن»... نویسد: می

حضررت فاطجر  داترر امرام       .13۰: 3، ج 1113س قجری،  «موسیسه  معروف ب  حضرت معووم  اسرم 

دو نجونر  از آن  « کریجر  اهرل بیرم   » و « معووم » ک  موسی بن جعفرسه  دارای القاب زیادی هستند

-در رابط  با لقب کریجر  اهرل    .211: 1، ج13۲1ب  نقل از نائینی،  21: 13۷1پور، ر. ک مهدیسهستند

این گون  آمده اسم کر : در ایرام محبروس برودن پردر      « در حری  حضرت معووم سس  »بیم در کتاب

وزگار مسافرت برادرش حضرت ر اسه  در دفراه از حرری    بورگوارش، حضرت موسی بن جعفرسه  و در ر

کریجر   »و « شفیع  روز محشرر  »والیم و پاسداری از اط امامم، آن چنان نقش مؤثری ایفا کرد ک  ب 

کریجر   »، ذیل عنوان «فروغی از کوثر»و در کتاب   11: 111۷پور، مهدیاشتهار یافمس« بیم پیامبراهل

انرد کر  آثرار یرک عجرر اارال  و       ء الهی منشاء کرامات و عنایاتی بروده اولیا»آمده اسم ک : « بیماهل

هاسم، از دیر زمان، آسرتان  قردس فراطجی منشراء هرواران کرامرم و عنایرم ربرانی بروده          وارستگی آن

  .13: 13۷1س محجدبیگی، «اسم...

، از ق 2۰۰، را در سرال  س ه الر اعلی بن موسیالیف  وقم، برادر فاطج  معووم ،  مامونپس از آن ک  

بر  ایرران روی    ق 2۰1سرال   هجچون تعدادی از علویران، در  س س اواند، فاطج  معووم  مروب   مدین 

 ک  تا قُ  چقردر فاصرل    ند. در ساوه از هجراهان اود پرسیدند، بیجار شدندرسید ساوهآورد. وقتی ک  ب  

فرمود: شرهر قر    مرا ب  شهر ق  ببرید، زیرا از پدرم شنیدم ک  می :نداسم؟ گفتند ک  نودیک اسم. گفت

ک  از شیعیان برجست  بودند و نیو دیگر بورگان شهر ق  کر    سعد اشعریپسران  مرکو شیعیان ما اسم.

اسرتقبال باشرهوهی بر  عجرل      ایشاناز  باابر شده بودند، ق ب   س س از مو وه حرکم فاطج  معووم 

 ب  اان  موسی بن اورج بن سعد اشعری وارد شد. س س فاطج  معووم  .آوردند

سالگی، در حالی ک  هنروز   2۲تنها هفده روز در ق  زنده ماند و پس از آن در سن  س س فاطج  معووم 

مشهور بود ب  اراک سردردند کر      باغ بابالنرا در جایی ک  آن زمان ب   یشانپیهر اند، ازدواج نهرده بود

اسم. پس از ب  پایان رسیدن مراس   س س ه  اکنون زیارتگاهی باشهوه مشهور ب  حرم حضرت معووم 

ساام و این سایبان بر قرار بود تا زمرانی   یشانادفن، موسی بن الخورج سایبانی از حویر و بوریا بر قبر 

 د.بر آن گنبدی بنا کر س امام نه  سه محجد بن علی جوادک  زینب داتر 

 فضیلت زیارت قبر ایشان -2-1

در  س ه علری برن موسری   برای نجون   ؛اسم ب  شیعیان سفارش شده س س آرامگاه فاطج  معووم زیارت 

و، کسی ک  مرقد مطهر حضرت معوروم  را برا دانرایی و معرفرم بر  حر  ا      » این اوو  فرموده اسم:

  .۲25: حدیث 13۲۲قولوی ، ابن«س شودمی بهشمزیارت کند، سواوار 

ان لّل  حرمرا  و هرو مهر  اال انلّ لرسرول اللّر  حرمرا  و هرو الجدینرة اال وان         » اسم: گفت امام صادقس ه  

علی  السالم حرما  و هو الهوف  اال و انلّ ق  الهوفة الوغیرة اال ان للجنة ثجانیة ابواب ثالثرة  المیرالجؤمنین 

منها الی ق  تقبض فیها امراة من ولدی اسجها فاطجة بنم موسی علیهاالسالم و تدال بشفاعتها شریعتی  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B2%DB%B0%DB%B0_(%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%3A%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2F%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%2B%DB%8C%DA%A9%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D9%86%D9%88%2B%D8%A7%D8%B2%2B%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82%2B%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%2B%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%2B%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87%2B%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
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اسرم و  مدینر    اسرم، پیرامبر حرمری دارد و آن   سترجج : اداوند حرمی دارد ک  مه  « الجنة باججعه 

درب بهشم سر  درب آن بر     ۲اسم و ق  کوف  کوچک اسم ک  از حضرت علی حرمی دارد و آن کوف  

رود ک  اسجش فاطجر  داترر موسری اسرم و بر       زنی از فرزندان من در ق  از دنیا می -شود ق  باز می

  3۰۷: 1۲، ج1331شوند س مجلسی، شفاعم او هج  شیعیان من وارد بهشم می

زیرارت کنرد کر      قر  هرکس نتواند ب  زیارت من بیاید، برادرم را در ری یا ارواهرم را در  » :ر اسه امام 

  .111: 5تا، ج اوانساری، بی« سیابدثواب زیارت مرا درمی

ترجج : آگاه باشید ک  حرم من و حرم فرزندان «س الّا انلّ حرمی وحرم ولدی بعدی ق » :س ه جعفر صادق

  .215: 5۰، ج1331س مجلسی، بعد از من، ق  اسم 

 س ۲2۲: حردیث  13۲۲قولویر ،  ابرن «س بق  فل  الجنة یمن زار قبر عجت» :س ه  نقل شده اسمر ا از امام

  .ام را در ق  زیارت کند پاداش او بهشم اسمکسى ک  عج  ترجج :

 جایگاه حضرت معصومه سالم اهلل علیها -3-1

مَرن   » :روایتى فرمرود را امام ر ا علی  السالم ب  اواهر اود عطا فرمود: آن حضرت در « معووم  »لقب

هرر    س ترججر : 32: 13۷1پرور،  ب  نقل از مهدی 5۲: 3، ج 13۲1سدهر، «سیزَارَ ال جَعوُومَةل ب قُ ْ کلجَن  زَارَن

  .کس معووم  را در ق  زیارت کند، مانند کسى اسم ک  مرا زیارت کرده اسم

 نقش فیتعر -4-1

انتظار دارنرد و منولرم، هجران     نیمنولم مع کی یاز دارنده گرانیک  د شودیاطالق م یب  رفتار نقش

 هرایی نقرش  ی،مه  جامع  بشر هایاز نقش یهی  .1۲. 13۲1فرد در گروه اسمسکوئن،  یاجتجاع گاهیپا

-ژهیو گاهیجا تواندیم ،یاجتجاع یمه  زندگ یاز محورها یهیاسم ک  زنان برعهده دارند. زن ب  عنوان 

قابل تامل و  ،کندیم فایا یمنولم بورگ اجتجاع کیرا ک  او ب  عنوان دارنده  هاییداشت  باشد. نقش یا

 .اسم یبررس

 اسالم درزنان  یاسیس ،یاجتماع یهاتیفعال -5-1

 جر  یچرون اد  یمؤمنران سه  زنران  ریماننرد ام  یدهد ک  کنار مردانینشان م نید شگامانیو ارقام پ آمار

سرب    ویر در صف مقدم حضور دارند و تقدم اسالم آنهرا ن  ویرحجة اهلل ر ن  هایر عل  اسریآل   یسس  و سج

سس   جر  یادحضررت   ید بودنرد، ولر  اسالم مردّ میحقان صیاز مردها در تشخ یاریبس رایاسم؛ ز یرتب

 یاکررم س   اسرم، ولر    یدادند ک  ح  با نبر  صیاز مردان تشخ یاریه  بس دیداد. شا صیح  را تشخ

  .231: 13۲۲ ،یآمل ینداشتندسجواد رشیسس  آنان شهامم پذ ج یاالف حضرت اد

 یبررا  ویآوردن اود، فرزندش را ن جانیرسول اکرم س   داتر عبد الجطلب بن هاش ، افوون بر ا یعج 

کررد؛ از  یاکتفرا نجر   یبراوردار بود. تنها ب  اسالم فرد ییواال اتینجود و از ادبیم  یادا تشو نید یاری

در  نیر د یاریر  رایر ز کند؛ یاریرا  امبریپ نیکرد تا دیم  یفرزندش را تشو اسم،یس یرو در صحن  نیا

  .21۰ :بودسهجان یجنگ یب  منول  یزبان یاری یگاه ینبود؛ حت یصدر اسالم کار آسان

از  یاز رسول اکرم س   نقل نجود و تعرداد  یفراوان ثیبود و احاد یراو ،یصلم غفار یبن اب سیق داتر

 «.نیعنها ججلة من التابع یرو»کردندینقل م امبریرا از پ ثیبانو حد نیتابعان شاگردان او بودند ک  از ا

و در جنگهرا   «نیالججاهد یلع قةیو کانم شف» ان و رزمندگان کجال شفقم را داشمبانو ب  مجاهد نیا

  .253داشمسهجان:  ییشهدا سه  مؤثر و بسوا  یمجروحان و تخل یمداوا یحضور و برا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82
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مهراجرت   یاسم ک  جوو زنان مهاجر بوده؛ او در سرال هفرت  هجرر    طیمع یکلثوم داتر عقب  بن اب امّ

هجررت نجروده اسرم و     ادهیر پ یبا پرا  ن یاسم ک  از مه  ب  مد یزن مهاجر نیک  اول ندیگوینجود و م

 . 251.سهجان: دیبن حارث  بود ک  در جنگ موت  ب  شهادت رس دیهجسرش ز

هرا و  ییو راهنجرا  میبرر اسراس هردا    امبرینهت  توج  داشم ک  زن مسلجان در عور پ نیب  ا دیبا البت 

روشرن   یها و مبادمتحد و با تجسک ب  ارزش یها حضور داشم و ب  صورتدر هج  عرص  یمنش اسالم

  .11: 13۷۷،رئوفکردس یاود را حفظ م گاهیبا او مهانم و جا گان یبود و ن  ب یجامع  ک  ن  واردات

  یعج نشیو ب یاسینشان  بلوغ س وی، هجرت، ن یاسی, سیشرکم گسترده زنان در نهضم بورگ اجتجاع

داد و زنران در   یدر صدر اسالم دوبرار رو   یحرکم عظ نیاسم، ا یآنان نسبم ب  ارکان حهومم اسالم

 یو نفر  ردسرو طر   کیود از ب یاریبس یابعاد اساس یها دارامهاجرت نیهر دو مهاجرت شرکم داشتند. ا

را ب  هجراه داشم و از طررف   دیجد نییآ امیابالغ پ گرید یداد و از سوینظام حاک  بر جامع  را نشان م

معنرا کر  اگرر مشررکان،      نیمهتب نو ظهور، برد  یداریو پا یماندگار یبود برا یاسیس ریطرف سوم تدب

و حراسرم آن بدردازنردس    میر حجابر    گرید ینو در مهان نییآ روانیمسلجانان را در مه  نابود سااتند، پ

 . ۷1: 13۲1 ،یویمهر

 گیری از آنمعنای اسوه و الگو و راز بهره -6-1

: 1، ج112۷فرارس،  ؛ ابرن 11۷: 1، ج11۰1منظرور،  س ابرن پیشروا  ،سرمش  کلج  اسوه در لغم ب  معنای

ک  س  برار در قررآن کرری  آمرده      مقتدایی شود ، پیشوا در مهجّات، اولتی ک  شخص بدان الی  1۰1

 . 5و  1؛ مجتحن / 21اسمس احواب/ 

از آغراز ترا    انسران  حیات ک این با توج  ب ؛ تواند رازهای گوناگونی داشت  باشدها مینسانارائ  الگو ب  ا

«س رَب ّرکَ  اِنلّرکَ کرادِ ا اِلری    » ، 1بلد/ «س کلبَد ینل فاللقلد الللقنلا االِنس »و مشقم آمیخت  اسم: رنج انجام با

 ،را پیجوده باشد سعادت راه بر مشهالت فائ  آمده و زندگی موف  ک  در مسیر ارائ  الگویی  5انشقاق/ 

کنرد،   و کوشرش را در او تقویرم   ترالش  رو  ااطر انسان شده و آرامش مای  تأسی و موجب تواندمی

و  جنگ ها و نامالیجاترفت  و سخن از سختیکار اسوه ب  ها واژهآیاتی ک  در آن سیاق ک  بررسیچنان

 12طبر  آیر    . باشرد  تواند مؤید ایرن راز جستن از کافران ب  میان آمده می پیامدهای ناشی از بیواری

  1نحرل/  «س  ل یوعَللری اللّر ِ قلوردُ السَّرب     »سروره نحرل   1و آی    12س لیل/ «نا لللهُدییللاِنلّ عَ »سوره لیل

راسم بر  آنران را برر عهرده گرفتر  اسرم و معرفری الگروی          ها و ارائ  راهانسان هدایم سبحان اداوند

 .ها محسوب گرددتواند از عوامل مؤثر در جهم هدایم انسانمی یافت شده و راهنجای راههدایم

الگرو بررای او باشرد،     دیگری جهم ارائ  راز توانداز عوامل تأثیرگذار نیو می انسان اولم تأثیرپذیری 

س رسرول اردا   سرتجهاران را از عردم هجراهری برا    گروهری از   برار پشیجانی حسررت  قرآن کری  ک چنان

ای هر انسران  با دوستی و از  2۷فرقان/ «س الیتلنِی اتلّخلذتُ مَ َ الرلّسول  سَبییا لل »سل  : و وآل علی اهللصلی

از  شود. از نظر تربیتی نیرو معرفری الگرو   متذکر می  2۲فرقان/ «س الیلل  التلّخِذ فاُلن ا الل یتلنیلل »ناشایسم:

ترر  اثرر بخشری آن را از سرخنان زیبرا فروون      آید ک  براری ب  شجار می تربیم های عجلیبهترین روش

  .213: 13۲2؛ دلشاد تهرانی، 21۷: 1113الونتانی، س دانندمی
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 حضرت معصومه) س( الگوی دختر مسلمان -2

توان گفم درک ابعاد وجودی حضرت معووم سس  و رسیدن ب  جایگاه معنوی آن حضرت، ب  یقین می

سرازد ترا برانوان و بر  ویرژه       رورت تعیین راههارهایی برای پیاده کردن آن در جامع  را مشرخص مری  

  مظهر عفاف، تقوا و حیا باشند. از این رو، نامگذاری سداتران ما، با الگوبرداری از آن کریج  اهل بیمس

روز ملرری داتررران در زادروز آن حضرررت، حرکترری نجررادین برررای گوشررود کررردن شخورریم حضرررت  

معووم سس  و ترویج ابعاد وجودی این داترر اهرل بیرمسه  در میران داترران مسرلجان و در نهایرم        

حضرت فاطج  معووم سس  یهری از زنران    گوسازی از شخویم آن حضرت برای داتران امروز اسم.ال

هرای  های شخویتی ارزشرجندی هجچرون علر  و تقروا دارنرد. فعالیرم      مشهور اسالم هستند ک  ویژگی

شد، بر  طروری کر  شراگردان و پیرروان      سیاسی و اجتجاعی ایشان نیو با آگاهی از مسایل روز انجام می

شدند. ب  دلیل هجین قدرت روشنگری حضرت ری داشتند و آنان را ب  راه ایر و ثواب رهنجون میبسیا

اش معووم سس  دشجن از وجود ایشان احساس اطر کرد و ایشران را از مسریر اهرداف شروم سیاسری     

ب  امور ورزی نیازمند داشتن نگاهی واال های فهری و اندیش برداشم. ب  اعتقاد او، دستیابی ب  توانجندی

اگر افراد ک  بانوی مهرم اسالم، حضرت فاطج  معووم سس  این شااو  را در وجودشان داشتند.  ،اسم

داترران   شروند. های آنان معتقد میهای مقدس و ارزشجند برسند، جامع  ه  ب  توانجندیب  توانجندی

یابنرد. الگوهرایی کر      توانند ب  مقامات باالی علجی و معنروی دسرم  های دینی میمسلجان تحم آموزه

ورزی هسرتند. در حرالی کر  جوامر  غربری      هرای دانشرجندی و اندیشر    داتران مسلجان ما دارند، اسوه

-بینند بله  ایشان را ب  عنوان موجودی مقدس و آسرجانی مری  را ب  عنوان الگو نجی س س حضرت مری 

فرهنرگ را بررای زنران و داترران آن     البت  ایرن  ؛ توانند ب  ایشان تأسی جویندها نجیپندارند ک  زمینی

ا در جامع  اسالمی مرا، الگوهرای انسرانی    اند تا ب  اهداف سیاسی و شهوانی اود برسند امّجوام  ساات 

 توانند در مسیر این بورگان گام بردارند. بسیاری داری  ک  بانوان جامع  ما می

 پناهگاه شیعیانحضرت معصومه) س(؛  -1-2

، لقب کریج  اهل بیمسه  را ب  اود ااتورا  داد، نگرین شرهر قر      س   پیامبرداتری ک  در ااندان 

شجار شده اسرم؛ بر  ویرژه کر      کرامات حضرت معووم سس  چنان اسم ک  بر آن تأکید بی ؛شده اسم

هرای  س در قسجماندکنندگان آن حضرت را وعده بهشم دادهامام ر ا سه  و امام جعفرصادق سه ، زیارت

بیمسه  اسم ک  زنردگی دشرواری   . حضرت معووم سس  از بانوان فا ل  اهلاشاره شد  قبلی ب  این امر

ا پیشگویی برای حجم الهی، از معورومین طبیعری اسرم امّر     را در دوران هارون و مأمون سدری کردند.

رمر   دهنده بورگی و اهجیم جایگاه آن بانوی مهّپیشگویی برای کسی ک  از حجتهای الهی نیسم، نشان

دادنرد. حضررت فاطجر  معوروم سس  از علر       یشان حتی ب  پرسشهای فقهی مردم نیو پاسخ میاسم. ا

وافری براوردار بودند و در جهم هدایم مردم ب  ویژه افراد اانواده و آشنایان از مسیر انحرافی دشرجن  

کردنرد.  ها استفاده مری کردند. ایشان از هر فرصتی برای نقل احادیث و پاسخ ب  سؤالتالش بسیاری می

در  در آن دوران، مجازات حهومم برای نقل یک حدیث، هوار  رب  شالق بود و زن و مرد هر  نداشرم.  

حدیثی در مورد زیارت حرم مطهر ایشان آمده اسم: حضرت معووم سس  را زیارت کنید در حرالی کر    

، حقری  سه معوروم عارف ب  ح  او باشید؛ بدین معنا ک  ایشان دارای جایگاهی واالسم ک  از نگاه امرام  

هرای  های الهی را باید شناام. ایشان با اندوات دارد و باید آن ح  را شناام، هجچنان ک  ح  حجم



 62-72، ص   1931،  آبان 1، جلد 5علوم انسانی اسالمی، شماره 

  ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

32 
 

هرا  اند. در طرول قررن  علجی باال، بسیاری از افراد را تربیم کرده و معارف اهل بیمسه  را ب  آنان آموات 

 نیو، حرم مطهر ایشان پناهگاه هج  شیعیان بوده اسم.

 هاحضرت معصومه) س(؛ مربی بزرگ انسان -2-2

ای عجلی اسرم  انسان هجواره نیازمند ب  الگویی رفتاری و نجون  ،شنااتیشنااتی و جامع از منظر روان

هرا دارد.  های نجون  و مربی نقش بسیار مهجی در سرازندگی انسران  و وجود الگوهای رفتاری و شخویم

شود ک  لیاقرم سرمشر    ای گفت  میانسانی کامل و رشد یافت الگو در فرهنگ و علوم اجتجاعی ب  افراد 

بودن دیگران را دارند. الگوپذیری، ب  معنای فرایند پیروی از یک مدل عینی و راهنجای عجل در رفتار و 

های زندگی انسان ک  و بیش مطر  اسم ولی این فرایند در دوره جروانی بر    کردار، گرچ  در هج  دوره

تهوین شخویم افراد، رشد کجاالت انسانی و ورود فرد ب  جامع  کرارکرد بیشرتری    دلیل مهجترین دوره

دارد. حضرت معووم سس  با اینه  داتر جوانی بودند ه  از نظر عبادی، ه  علجی و سیاسی نقش اود 

را ب  اوبی ایفا کردند و با حرکم ب  سوی حفظ حری  والیم و امامرم، نشران دادنرد کر  زن در هجر       

اگرر نقرش و    هرا را داشرت  باشرند.   تواند فعال باشد. داتران امروز ه  باید بتوانند این نقرش یها معرص 

جایگاه زنان و داتران ب  اوبی تعریف شده باشد هیچ گاه فعالیم اجتجاعی زنان ب  یک آسریب تبردیل   

و مرد از دامن  شود. چرا ک  هجانطور ک  امامسره  فرمودند از نظر اسالم وظیف  زن تربیم انسانهاسمنجی

   رود.زن ب  معراج می

شخوریم  سردس  باید دیدگاه اسالمی را رواج دهی   نخسم برای تعیین نقش و جایگاه داتر در جامع 

کردنرد، برا بهرا    هجانطور ک  پیامبرس   در دورانی ک  داتران را زنده ب  گور مری  ؛انسانها را تغییر دهی 

س تعجی  و گسترش پیام دین ارات     زن و داتر تغییر داد.دادن ب  داتر اود دیدگاه جامع  را نسبم ب

در مورد داتران با محوریم وجود پیامبرس   و اهرل بیرمسه ، معرفری حضررت معوروم سس  برا          

آفرین و تأکید بر نقش داتران در فرهنگ ایران اسالمی با عنوان الگوی داتر مسلجان پیش رو و تحول

گسترش فرهنگ اودباوری، حیرا و   ججهوری اسالمی  روری اسم.تبیین جایگاه داتران در انقالب و 

هرا نسربم بر  آنران و هجچنرین      های جامعر ، ارانواده و رسران    حجاب در میان داتران، اصال  نگرش

هرا و پرهیرو از توقرف در    الگودهی بهین  از منش حضررت معوروم سس  و تأکیرد برر فراگیرری برنامر       

-ااک سرد نخلسرتان  جایگاه داتران در جامع  باید دنبال شود.های تهراری نیو برای بازیابی چارچوب

هرای داترانری را کر     کند، صدای  رج  جویره عرب در دوران جاهلیم هیچ گاه فراموش نجیهای شب 

ک  ب  کلفتی بازو  ،روزگاری وجودشان ننگی بود بر پیشانی مردانی ک  ح  زندگانی را ن  ب  اواسم ادا

-اسالم ک  تابید زن جایگاه واال و انسانی اود را بازیافم و اسرالم الگوهرا و اسروه    دانستند. نورو نعره می

های بورگی چون حضرت فاطج سس ، حضرت زینبسس  و حضرت معووم سس  را برای راهنجایی بشر، 

روزگرار   ؛لررزد از تررس تهررار تراریخ    ب  زمینیان تقدی  کرد.در قرن بیسم و یه  میالدی، تن تاریخ می

لرووم   . رودشد و اکنون هراس از زنده ب  گور شدن رو  آنان میجاهلیم جس  داتران زنده ب  گور می

سرازی  نامگذاری چنین روزی را  رورت ارای  الگویی نظیر حضرت معووم  سس  بر  داترران و زمینر    

 تروان عنروان کررد و   می  های فرهنگی و اجتجاعیها و فعالیمریویمشارکم این قشر از جامع  در برنام 

آمردن حرول شخوریم گرانقردر حضررت       نجایانگر این اسم ک  روز داتران فرصم مناسبی برای گررد 

یهی از مهجترین فاکتورهای زندگی داتران  و معووم  سس  ب  عنوان اسوه کامل ااالق و ااال  اسم
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 السرالم  س علریه  معوومینباشد ک  ک  این ویژگی در لحظ  ب  لحظ  زندگی حفظ عفم و پاکدامنی می

چرا ک  اگر داتران یک جامع  دارای عفم باشند این عفرم ماننرد دژی مسرتحه  و     .گرددمشاهده می

-نجاید. و سربب مری  های ااالقی و سقوط حتجی محافظم میآهنین او را از تجاوز و گنههاری و پلیدی

 .شود در جهم پرورش کجاالت و فضایالت ااالقی گام بردارند

 هادخترى شایسته براى تمام زمانکریمه اهل بیت) س(؛  -3-2

گویی  حضرت زهرراسس  اسروه تجرام زنران مسرلجان اسرم و حضررت        سالها اسم ک  ب  داترانجان می

ای  ولی ب  ایرن  اند و گفت باشد. بارها و بارها این ججالت را گفت معووم  سس  الگوی داتران شیع  می

ب  صورت عجلی و کاربردی الگودهی کنی . باید اعجال و رفتار آنان را بر    ای  ک  بایدمسئل  توج  نداشت 

 .ای ک  داترانجان بتوانند سرمش  اود کنند ب  آنها ارائ  دهی ، تا موجب هدایم و رشد آنان شرود گون 

های مخترل دارنرد، یرافتن الگروی مناسرب بررای       ها هرکدام سعی در الگوسازیدر این روزگار ک  رسان 

 کندی جوانان بیشترین کجک را ب  زندگی سال  آنان میکلّ و ب  طور داتران

 کنی  تا الگو بودن این حضرت برای داتران امروز عیان گردد:در اینجا ب  پنج مو وه اشاره می

 حضرت معصومه) س(؛ عالقه به خانواده و تبعیت از آن -1-3-2

و دوسرتی زایدالوصرفی اسرم کر  ایشران بر         الشأن، عالق از صفات پسندیده و نیهوی این بانوی عظی 

اانواده، ب  اوو  ب  برادر محبوبشان امام ر اسه  داشتند. ایشان ده سال  بودند ک  پردر بورگوارشران   

 .الرشید ب  شهادت رسید و از آن ب  بعد در آغوش پرمهر امامم و والیم تربیرم یافتنرد  در زندان هارون

دان پرداام، این مو وه اسم ک  حضرت معووم  سس  ازدواج توان در این مجال ببحث دیگری ک  می

 آید ک  چرا؟ها پیش میاند. این سؤال برای ایلینهرده

عباس، افقان شدیدی حراک  برود. امهران ارتبراط برین      در زمان زندگی ایشان یعنی دوره حهومم بنی

را  س ه دن ب  اان  امرام شد. شیعیان جرات نودیک شو دیگران بسیار سخم حاصل می س ه اانواده امام

 : 13۷1پرور،  مهردی نداشتند، چ  برسد ب  اینه  ب  فهر اواسرتگاری از حضررت معوروم سس  برآینرد س    

  ولی ایشان از این شرایط هیچ گل  و شرهایتی نداشرتند و هجرواره شراکر اداونرد و تراب        112و  111

نیو از این بانوی بورگوار الگوبرداری  پس شایست  اسم ک  داتران جامع  کنونی ما .انداانواده اود بوده

کرده و عالق  اویش ب  اانواده را حفظ و تقویم کنند و در زمین  اواستگاری نیو بر صالحدید اانواده 

تهی  داشت  باشند زیرا برای داتران جوان ما، هیچ پشرتیبانی بهترر از ارانواده وجرود نردارد در ثرانی؛       

ای محه  و شیرین برای آنها ساز آیندهالن  و مدبّران  باشد تا زمین گیری در مورد ازدواج باید عاقتوجی 

 باشد.

 یک دانشمند واقعی حضرت معصومه) س(؛  -2-3-2

مقدم  عجل اسم و برای توکی  و تهذیب نفس باید با علوم و معرارف دینری آشرنا شرد.     « عل  و آگاهی»

آورد و راه بویرت را برای انسان ب  ارمغان میعل  و آگاهی، روشنگر راه اطاعم و بندگی اسم، بینایی و 

کند. در بسیاری از آیات و احادیث ب  آمواتن و فراگیری علروم دینری سرفارش    ح  را از باطل جدا می

بیم پیرامبر سصرلی اهلل علیر  و    از اصول اساسی اسالم اسم، اهل« تعلی  و تعل »شده اسم و از آنجا ک  

در  ورزیدنرد. الهی بودند، بر  تعلری  و تعلّر  کودکانشران اهتجرام مری       آل  و سل   ک  کانون اصلی معارف

السالم  نیو شرایط و زمین  برای تعلی  و تعلر  فرزنردان فرراه  برود.     اانواده امام موسی بن جعفر سعلی 
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-های وجودی اویش، از این شرایط اسرتفاده مری  فرزندان آن حضرت، هر یک بنا ب  استعداد و ظرفیم

ای عال  تحم آمروزش  اطج  معووم  سعلیها السالم  در چنین محیطی در میان اانوادهکردند. حضرت ف

پدر و مادر و برادر بورگوارش با معارف اسالمی آشنا شد و ب  سرعم مراحل رشد علجری را پیجرود و بر     

اد یر « بانوان عرال  شریع   »ای دسم یافم ک  از ایشان ب  عنوان یهی از مراحل باالی علوم دینی ب  گون 

هرا و  شود. شرایط سخم و ااتناق موجد در زمان زندگی آن حضررت، مران  از ثبرم کامرل فعالیرم     می

السالم  بود؛ با این هج ، اطالعاتی ک  از فعالیرم علجری حضررت معوروم      فضایل ااندان اهل بیمسعلی 

از سرایم   س بر  نقرل  سعلیها السالم  بر جای مانده، بیانگر جایگاه واال و عظجم علجری آن حضررت اسرم   

از مشخوات بارز این الگوی ب  تجام معنا، عل  و دانش ایشان بود. در تاریخ بررای اثبرات ایرن     .راسخون 

هرای ارود بر  مدینر      مو وه روایات متعددی آمده اسم: زمانی ججعی از شیعیان برای دریافم پرسش

رسیدند، باابر شدند کر   وارد شدند تا ب  محضر امام موسی کاظ سه  برسند. وقتی ب  منول آن حضرت 

آن بورگوار در مسافرت هستند. ناگویر سؤاالت را نوشتند و ب  اانواده امرام سردردند ترا در سرفر بعردی      

ها را دریافم کنند. چند روز بعد ک  بررای ارداحافظی بر  در اانر  امرام آمدنرد، دیدنرد حضررت         پاسخ

ها را گرفتند. هنگرام مراجعرم،   ن جوابمعووم سس  پاسخ سؤاالت را نوشت  و آماده نجوده اسم. شادما

های حضررت معوروم  را اواندنرد و بر      پاسخ س ه امام کاظ سه  را دیدند و ماجرا را تعریف کردند. امام

پرور،  ب  نقل از مهدی تججید از آن حضرت فرمودند: پدرش ب  فدایش بادسکشف اللئالی صالح ابن عرندی

13۷1 :52.  

 شجاعت اسوهحضرت معصومه) س(؛  -3-3-2

  211 : 1ج ،13۲1نرائینی،  شردند س حضرت معووم سس  محدث  و امینی برای پدرشران محسروب مری   

 ، 11۷ : 1ج  ،131۰امینری،  احادیث زیادی از قول ایشان ب  ما رسیده اسم از ججل : حردیث منولرم س  

یثی در   حرد ۷۷و  ۷5 : 5۲ج  ،1331مجلسری،  کندسحدیثی ک  قسجتی از معرراج پیرامبر را بیران مری    

  و احادیث دیگری ک  هج  در وصف شیعیان و حقانیم ۲2 :13۲۲طوسی، حاالت تولد امام حسینسه  س

امر نشانگر شجاعم و جرات این شیرزن اسم. با وجود افقان حاک  در زمران هرارون،     تشی  اسم. این

آنجا ک  توانسرتند پیرام   ایشان در هج  حال از اسالم واقعی دفاه کردند و تا ، ک  نقل احادیث مجنوه بود

والیم را ب  گوش مسلجانان رساندند. این درسی برای داتران ماسم ک  هجیش  و هجر  حرال در فهرر    

عواملی هجچون تاب  اانواده بودن، عل  و دانش بسیار، شجاعم و دلیری، حجایرم از   .احیاء اسالم باشند

ما را ب  سجم الگوپذیری از این برانوی   حد و حور و صدها دلیل دیگر،حری  والیم، تالش و پشتهار بی

 .کشاندیگان  می

 حامی والیت حضرت معصومه) س(؛ -4-3-2

سالگی پرس از   2۲حضرت فاطج  معووم سس  تا پای جان از ولی ادا امام ر اسه  دفاه کرد و در سن 

جرا  های فراوان و دیدن داغ بیسم و هشم تن از عویروان ارود، در قر  مسرجوم شرد و هجان     تحجل رنج

تواند الگوی داترران جروان و مرؤمن مرا در حجایرم و      این رفتار و کردار ایشان می .دارفانی را وداه کرد

های عینی آن را در زمان جنگ تحجیلی مشاهده کرردی ؛ جرایی   پایداری از حری  والیم باشد ک  نجون 

هرای  جبهر  بر  فعالیرم   ک  اواهران برادران را برای دفاه از میهن تشوی  کرده و ارود نیرو در پشرم    

 پردااتند.فرهنگی و نیو بعضاٌ کجک ب  جب  می
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 تالش و پشتکار فراوانحضرت معصومه) س(؛ مظهر  -5-3-2

توانند از این بانوی ارججند بگیرند این اسم ک  ایشان اود برا ترالش و   درس دیگری ک  داتران ما می

سه  داترران دیگرری هر  داشرم ولری هریچ       اند، زیرا امام کاظ پشتهار اویش ب  این مقام دسم یافت 

کوتاه سخن آنه  عواملی هجچون تاب  اانواده بودن، عل  و دانرش  . ای نرسیدندشان ب  چنین درج کدام

حد و حور و صدها دلیل دیگر، مرا  بسیار، شجاعم و دلیری، حجایم از حری  والیم، تالش و پشتهار بی

دهنردگان راهشران   کشاند. ب  امیرد آنهر  بتروانی  از ادامر     را ب  سجم الگوپذیری از این بانوی یگان  می

انرد و نامشران ماننرد    های پرفروغی ب  جهانیران عر ر  کررده   بیم پیامبر س   چهرهشک اهلبی. باشی 

ترین ستاره در میان بانوان هفتجرین منظومر    دراشد. دراشانستارگان دراشان در آسجان فضایل می

موسی بن جعفر سه  اسم؛ بانویی ک  سالهاسم تشنگان معرفم از حریجش، والیم، فاطج  فرزند پاکیوه 

هرای آسرجانی شردنش، درهرای     اش و درک لحظ نوشند و عارفان با گذر بر زندگی فرزان زالل ایجان می

 .سازندگشایند و بوی وصال را در گستره زمین منتشر میعروج را ب  روی اود می

هرا و شربن    شتی، غرق در عبرادت و نیرایش، پیراسرت  از زشرتی    حضرت فاطج  معووم  سس  بانویی به

نامیردن ایرن برانو، آن باشرد کر  عورجم مرادرش        « معووم »معطر آفرینش اسم. شاید یهی از دالیل 

ای از روایات، این لقب از سوی امام ر ا سه  تجلی یافت  اسم. بر اساس پاره یشانحضرت زهرا سس  در ا

هرکس معووم  را در ق  : »آمده اسمباره  م وارد شده اسم؛ چنان ک  در اینب  این بانوی واالمقام اسال

پرور،  ب  نقل از مهردی  5۲: 3، ج 13۲1سدهر،  س«زیارت کند، مانند کسی اسم ک  مرا زیارت کرده اسم

13۷1 :32 . 
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