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 چکیده

است که از طرفی مسئولیت پررور   یکی از خالءهای پژوهشی موضوع شناخت مادران معصومین 

نسلی واال تبار را به عهده داشتند و از طرفی دیگر با ایفاء نقش های سیاسی و اجتماعی در دورانهرای متتلر    

حضور محسوسی را از خود نشان داده اند. متفی ماندن ساحت مقدّس این بزرگواران عامل برروز تحریفهرایی   

معرفری شرده،که هریج وجره     رادی ناشایست به عنوان همسران ائمره  در طول تاریخ شده است، تا آنجا که اف

تناسبی با خاندان ائمه اطهار نداشته اند.این نوشتار به معرفی شتصریت دو برانوی برزر گوار،حضررج نررج       

 مادر امام زمان  و حضرج حکیمه  یار و همراه ایشان می پردازد. حضرج حکیمه    ازبرانوان عرالی

هارج که محضر چهار امام را درک کرده بود، محدّث، دانشمند، عارف، عابرد و ارال    قدر خاندان عصمت وط

حضرج نرج   امام هادی  -بوده اند. به دلیل دارا بودن این فضائل دو مسئولیت مهم به ایشان واگذار شد:ا

 را به منظور آموز  معارف دین به حضرج حکیمه     برا   سپردند تا به  تقویت رشرد تکراملی ایرن برانوی

حاضر و  نیزازوی دعوج کرد ند درهنگام والدج حضرج مهدی امام حسن عسکری -2کرامت بپردازد. 

به عنوان یکی از سفرا در روشرنگری شریعیان ،فعاالنره     نا ظر باشند تا بتوانند درآغاز غیبت حضرج حجت 

 نقشی مؤثررا ایفاء کنند. 

پرداخته و ضمن ردّ مشرک بودن  ی مادر امام زمان درفصلی دیگر به بررسی و تحلیل روایاتی که به معرف

وی ،این بانوی باکرامت را نرج  معرفی کرده ام و سرانجام با برشمردن ویژگی های خاص وی از قبیل: 

سالمت نف ، حیاء، عفت، و ایمانی پایدار، معرفت همراه با بصیرج، عزم راسخ، شجاعت، استقامت، تواضع و 

علوّمنزلت ایشان رابه عنوان  مادر برگزیده و اسوه ی اخالقی برای همه دوری از کبر و خودبینی ،

 شیعیان،خصواا زنان مسلمان مطرح نموده ام.
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