
ش�د و دیگر قدرت برخواس�تن نداش�ت. پی برد که 
دیگر معالجه سود ندارد و تسلیم تقدیر الهی گشت. 
پیوسته قرآن می خواند و از خداوند طلب آمرزش می 
کرد. اموال خویش را به فقیران بخش�ید، س�رانجام 
در تاری�خ جمع�ه اّول ماه رمضان س�ال 428 ه.ق در 
شهر همدان وفات یافت و جهانی را از وجود خویش 

محروم کرد.
قسمتی از وصیت ابن سینا به ابوسعید ابی الخیر

اب�ن س�ینا در قس�متی از وصی�ت نام�ه خود به 
ابوس�عید ابوالخی�ر آورده اس�ت: »باید دانس�ت که 
افض�ل حرکات نماز اس�ت و بهترین س�کنات روزه 
و نافع ترین خی�رات و مبرات صدقه و پاکیزه ترین 

خوب�ی ها تحمل س�ختی ها و باطل ترین س�عی ها 
لجاج اس�ت و بهترین اعمال آن اس�ت ک�ه از نیت 
خال�ص صادر گ�ردد و بهترین نیت آن اس�ت که از 
علم حاصل شود. جود و بخشش به قدری که مقدور 
باشد، مطلوب است و برای مساعدت مردم ارتکاب 
ام�وری ک�ه خالف طب�ع باش�د رواس�ت. در اوضاع 
ش�رعی و احت�رام به س�نت ه�ای اله�ی و مواظبت 
بر عب�ادات بدنی، به هیچ وجه تقصیر جایز نیس�ت. 
حکمت و دانش اس�اس و مایه برتری انسان است 
بر غیر و در تحصیل دانش معرفت الهی بر همه چیز 
مقدم است؛ زیرا شرافت هر علمی بسته به موضوع 

آن اس�ت.«
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ب��ه روى خرابه هاى دی��روزى، باید عمارت ف��ردا را برپا 
کرد.

این یکى از س��خنان حکیمانه آزادیخ��واه بزرگ و مبارز 
نستوه ضد استعمار، شیخ محمد خیابانى است.

شیخ محمد خیابانى، فرزند حاجى عبدالمجید خامنه اى در 
سال 1297 هجرى قمرى در قصبه خامنه، یکى از قصبه هاى 

مهم اورنق از توابع تبریز، چشم به جهان گشود.
حاجى عبدالمجید پدر محمد در روس��یه تجارت مى کرد 
و حدود س��ى سال در پطروفس��کى پایتخت داغستان اقامت 

داشت.
محمد از همان روزهاى کودکى در خامنه محل تولد خود 
به مکتبخانه سپرده شد، مقدمات و علوم و معارف معمول روز 
را فرا گرفت، بعد روانه روس��یه شد و مدتى در حجره پدر خود 
به کس��ب و تجارت پرداخت و رموز کار و اقتصاد آن زمان را 

آموخت و پس از چندى باز به تبریز برگشت.
وى در تبریز مش��غول تحصیل عل��وم دینى گردید و فقه 
و اصول را نزد مرحوم حجة االس��ام حاجى میرزا ابوالحسن 
مجته��د انگجى آموخ��ت و از ش��اگردان خوش اس��تعداد و 
سرشناس حوزه درس مجتهد انگجى مطرح گردید و در مدت 
کمى به خاطر استعداد سرشار، حافظه قوى و کوشش فراوان 

قریب االجتهاد شد.
آن گاه عال��م هیات و نجوم و حس��اب را از مرحوم میرزا 
عبدالعلى، منجم معروف فرا گرفت و در این علوم هم س��رآمد 
ش��د و از دیگران گوى س��بقت را ربود. زیرا وى مى توانس��ت 
مس��ائل مش��کل و پیچیده هیات را به خوبى حل کند و حتى 
تقویمهاى رقومى هم مى نوش��ت و باالخ��ره در علم کام و 

ادبیات و حکمت نیز به دانائى و مهارت زیادى رسید.
ش��یخ محمد خیابانى عاوه بر مقام بلند علم و دانش، در 
زهد، تقوى، و اخاق و فضائل انسانى هم به مرتبه درخشانى 
رس��یده ب��ود، تا آنجا که در عین حالى ک��ه جوان بود، پس از 
فوت پدرزن خود حاجى س��ید حسین آقا پیشنماز خامنه، وى 
حدود چهار سال ظهرها در مسجد جامع و شبها و صبحها در 
مس��جد کریمخان امامت جماعت مى کرد، و با توجه به اینکه 
وى عال��م زاهد و پرهیزگارى بود، بی��ش از هزار نفر در نماز 

جماعت او شرکت مى کردند.
در س��ال 1324 رژیم حکومت ای��ران تغییر کرد و اصول 
حکومت ش��وروى در ایران برقرار ش��د، مرحوم خیابانى وارد 
یک زندگى سیاسى جدید شد و شروع به مقدمات دوره حیات 
سیاس��ى خود نم��ود، چون امام صادق )ع( فرموده اس��ت: هر 
کس س��ر از خواب ب��ردارد و در فکر چاره جوئى مش��کات 
مس��لمانان نباشد، مسلمان واقعى نیس��ت. - اصول کافى، ج 

2، ص 164؟ 
بدین جهت در روزهائى که قواى استبداد و لشکر محمد 
على میرزا دورتادور شهر تبریز را محاصره کرده و آب و آذوقه 
را به روى اهالى ش��هر بس��ته بودند، مرح��وم خیابانى تفنگ 
به دوش گذاش��ت و در س��نگرها همراه مجاهدین به دفاع از 

مشروطیت و آزادى پرداخت.
هرگاه هم در مجاهدین سستى احساس مى شد، خیابانى 
با نطقهاى ش��یرین و س��خنرانى هاى مهیج در آنان روح امید 

مى دمید و آنان را گرم و مقاوم مى کرد.
این روحانى مجاهد در عین حالى که تفنگ بدوش گرفته 
بود و در س��نگرها به دفاع مى پرداخ��ت، در انجمن ایالتى نیز 

زندگی نامه
 شیخ محمد خیابانی
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عضویت فعال داش��ت تا اینکه س��لطنت محمدعلى میرزا پایان 
یافت و انقاب داخلى تا اندازه اى س��پرى شد، اعامیه انتخابات 
مجلس دوم از س��وى دولت جدید منتشر گردید و در آذربایجان 

هم انتخابات شروع شد.
ش��یخ محمد خیابان��ى بخاطر علم و دان��ش و روحیه قوى 
و بین��ش وس��یعى که داش��ت، در میان م��ردم محبوبیت زیادى 
پی��دا کرده بود، بدی��ن جهت در دوره دوم قانونگذارى به س��ال 
1327 هجرى قمرى با اکثریت آراء از سوى مردم آذربایجان به 

نمایندگى مجلس برگزیده شد و روانه تهران گردید.
در س��ال 1329 روسیه به ایران اولتیماتوم داد، ولى خیابانى 
و طرف��داران آزادى خواه او در مقابل آن اعتراض کردند. وى در 
مجلس یک س��اعت درباره ضررهاى پذیرفتن اولتیماتوم روس 
س��خنرانى کرد، اما دولت اولتیماتوم را پذیرفت و حتى مجلس را 

هم با زور سرنیزه بست، ولى شیخ محمد در خیابان سبزه میدان 
تهران باالى س��کوئى رفت و علیه رفت��ار حکومت و اولتیماتوم 
دش��من در میان مردم یک سخنرانى آتشین ایراد کرد، حکومت 
او را به کاش��ان و قم تبعید کرد، ولى خیابانى خود روانه مش��هد 

گردید.
مش��هد هم تحت س��یطره روس بود، بدی��ن جهت خیابانى 
مصلحت در این دید که س��رگرم کار و تجارت ش��ود، در ضمن 
روى مسائل اجتماعى و سیاسى مطالعه کند و یاران خود را براى 

اقدامهاى بعدى آماده نماید.
پس از انقاب فوریه و س��قوط دولت اس��تبدادى روس، از 
آزادیخواهان آذربایجان دس��ت بکار شدند، خیابانى حزب آزادى 
خ��ود را پس از پنج س��ال تعطیلى تش��کیل داد و روزنامه تجدد 
ارگان حزب خود را منتشر ساخت. در اواخر شعبان 1337 هجرى 

قم��رى ترکان عثمانى به بهانه تنبیه آش��ورى ها و آزاد س��اختن 
ارومیه و سلماس وارد آذربایجان شدند، قسمتهاى غرب و شمال 
آنج��ا را تصرف کردند و با یک ارت��ش دو هزار نفرى وارد تبریز 
ش��دند، و در حالیکه ده هزار ایرانى در اثر گرسنگى و تنگدستى 
جان خود را از دس��ت داده بودن��د، مهاجمین هم به غارت اموال 
و غل��ه انبارهاى مردم آذربایجان پرداختند، اما خیابانى و یاران او 
که از قبل توانسته بودند یک نیروى مسلح و منظم حدود پانصد 
نفرى تش��کیل بدهند، تا حدود زیادى تج��اوز مهاجمین را مهار 

کردند و جان و مال مردم را حفظ نمودند.
در ای��ن گی��رودار دردناک خیابانى و تع��دادى از یاران او به 
دس��ت ماموران عثمانى دس��تگیر و زندانى مى ش��وند و کش��ور 

همچنان میدان تاخت و تاز دشمن مهاجم مى ماند.
در دوره چه��ارم مجلس، خیابانى و یاران حزب آزادیخواه او 

شش کرسى مجلس را احراز مى کنند، در برابر قرارداد استعمارى 
وثوق الدوله با انگلیس��ها مخالفت مى کنن��د و در روزنامه تجدد 
آن را غیرقانون��ى اع��ام مى نمایند، از نفوذ کمونیس��م در ایران 
جلوگیرى مى کنند، با میرزا کوچک خان معروف به سردار جنگل 
مبارزه گیان و تبریز را علیه اس��تبداد اتحادى مى بخش��ند، که 
نخست وزیر وقت مشیرالدوله پیرنیا براى دستگیرى خیابانى نیرو 
به تبریز مى فرستد، و س��رانجام این روحانى مجاهد و آزادیخواه 
پس از یک عمر چهل و یک س��اله سراس��ر آوارگى و فداکارى 
در راه اس��تقال کش��ور و مبارزه با استعمار، طى یک درگیرى با 
ماموران حکومت وى و همراهانش، 29 ذى حجه در سال 1338 
هجرى قمرى شهید مى گردد.- شرح حال و اقدامات شیخ محمد 
خیابانى چ��اپ برلین ص 38 - 23؛ بیدارگ��ران اقالیم قبله ص 

137 - 57؛ فرهنگ فارسى معین، اعام ج 1، ص 290. ?
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در روز چهارم ش��عبان، 38 سال پس از هجرت رسول 
گرامى اس��ام صلى اهلل علیه و آله فرزندى پاک از ساله 
فاطم��ه زهرا علیها الس��ام در مدینه النبى ب��ه دنیا آمد و 
چش��م شیعیان را روشن نمود . نام او »على « بود که بعدها 
به »زین العابدین « و »س��جاد« مش��هور گشت . دو سال 
پ��س از تولد او، جدش امیر مؤمنان على علیه الس��ام در 
محراب عبادت، به ش��هادت رس��ید و پ��س از آن به مدت 
ده سال، ش��اهد حوادث دوران امامت عمویش امام حسن 
علیه الس��ام بود . از س��ال پنجاه هج��رى، به مدت یازده 
س��ال در دوران پر فراز و نش��یب امامت پدرش حسین بن 
على علیهما الس��ام که با قدرت طلبى معاویه و پس��رش 
یزی��د مصادف بود، در کنار او قرار داش��ت و پس از آن، در 
محرم الحرام س��ال 61 هجرى پس از قیام و شهادت پدر 
بزرگوارش در حادثه کربا، امامت و زعامت جامعه اسامى 
را عهده دار شد )1(. این دوران که 34 سال به طول انجامید، 

با حکومت عده اى از حاکمان مقارن بود که عبارتند از:
1- یزید بن معاویه )61- 64 ه . ق(

2- عبد اهلل بن زبیر )61- 73 که به صورت مس��تقل 
حاکم مکه بود(

3- معاویه بن یزید )چند ماه از سال 64(
4- مروان بن حکم )نه ماه از سال 65(

5- عبد الملک بن مروان )65- 86(
6- ولید بن عبد الملک )86- 96(

آن امام همام، در س��ال 94 ی��ا 95 هجرى در مدینه 

منوره رحلت نمود و در قبرس��تان بقیع در کنار قبر عمویش 
امام حسن مجتبى علیه السام به خاک سپرده شد )2(.

دوران امام��ت آن حضرت، با یکى از س��یاه ترین ادوار 
تاریخ اس��ام همراه بود . بعد از حادثه دل خراش عاشورا و 
پس از انعکاس این خبر در سراس��ر کشور اسامى، رعب و 
وحشت شدیدى بر جامعه حکم فرما شد و براى مردم مسلم 
گردی��د که یزید، پس از کش��تن فرزند رس��ول خدا، که از 
قداست و عظمت باالیى برخوردار بود و به اسیرى بردن زن 

و فرزندان او، از هیچ ظلم و جنایتى دریغ نخواهد کرد .
از دیگ��ر حوادث تلخ این دوران، )واقعه حره( بود که بنا 
به نقل اکثر مورخین، لشکریان یزید، به فرماندهى مسلم بن 
عقبه، براى س��رکوب مردم مدین��ه که در مقابل ظلم و جور 
حکومت بنى امیه به مخالفت پرداخته بودند، عازم آن ش��هر 
شدند و پس از حمله به مدینه، به دستور یزید، سه روز جان 
و مال و آبروى مردم مدینه مباح ش��د، از این رو عده زیادى 
از مردم بى گناه به قتل رسیدند )3( پس از آن واقعه، لشکریان 
یزید براى س��رکوب عبد اهلل ب��ن زبیر که در مقابل یزید، به 
مخالفت پرداخته بود عازم مکه ش��دند و پس از محاصره آن 
ش��هر، خانه خدا و حرم امن الهى را با منجنیق، سنگ باران 
کردند و بر آن آتش گش��ودند به طورى که پرده ها، و سقف 

آن که از چوب ساخته شده بود در آتش سوخت )4(.
در این ایام، ش��یعیان در خفا و تقیه روزگار س��ختى را 
س��پرى مى کردند و جرات هیچ گونه اظهار محبت به اهل 
بیت علیهم السام را نداشتند و اگر چنین کارى مى کردند، 

زینت پرستش گران
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م��ورد ش��کنجه و آزار ق��رار مى گرفتند و یا حت��ى به قتل 
مى رس��یدند، چن��ان که »یحیى بن ام طوی��ل « از یاران با 
وفاى امام س��جاد علیه الس��ام به جرم دوس��تى و پیروى 
از اهل بیت علیهم الس��ام دس��تگیر، و دست ها و پاهاى 
او قطع ش��د و س��پس به شهادت رس��ید )5( ، همچنین در 
زمان حاکمیت عب��د الملک مروان، حدود 120 هزار نفر از 
مردم بى گناه که بسیارى از آن ها شیعیان اهل بیت علیهم 
السام بودند به دست حجاج بن یوسف که مردى سفاک و 

بى رحم بود، به قتل رسیدند )6(.
فضائل و مناقب امام سجاد علیه السالم

بدیهى اس��ت که ما هرگز نمى توانی��م مقام و منزلت 
واقعى امام سجاد علیه السام را درک کنیم ولى مى توانیم 
گوش��ه اى از فضائل و منقبت هاى اخاقى آن امام همام را 
ی��اد گرفته و عمل کنیم و وج��ود خود را از بوى خوش آن 
عطر آگین س��ازیم، از این رو شمه اى از آن ها را به اختصار 

بیان مى نماییم .
علم

از فضائل و مناقب بارز ائمه علیهم السام علم گسترده 
آن ها اس��ت که از آن به »علم لدنى « تعبیر مى شود، علمى 
که از منبع فیض و ذات حق سرچشمه مى گیرد . امام باقر 
علیه الس��ام مى فرمای��د: »ان هلل عزوجل علمین: علم ال 
یعلمه اال هو وعلم علمه مائکته ورسله فما علمه مائکته 
ورس��له فنحن نعلم��ه )7( خداوند دو گونه عل��م دارد، یکى 
علمى که مخصوص اوست و دیگرى علمى که به مائکه 
و رسوالنش تعلیم کرده است و ما )ائمه( از این علم که به 

مائکه و رسوالن آموخته است، بهره مندیم .«
از این رو یکى از ویژگى هاى ممتاز آن حضرت، احاطه 
علمى ایش��ان به اصول اعتقادى و احکام اس��امى بود، به 
گونه اى که در مقابل هر س��ؤالى که از او مى ش��د، پاسخى 
دقیق و اعجاب انگیز، بی��ان مى نمود . این ویژگى منحصر 
به فرد، دانش��مندان دیگر مذاهب را به تحس��ین و اعجاب 
واداش��ته بود، چنان که زه��رى، از علماى دربار عبدالملک 
مروان ک��ه از مخالفین اهل بیت علیه الس��ام به ش��مار 
مى رفت، درباره امام سجاد علیه السام مى گوید: »ما رایت 
احدا کان افقه منه )8( احدى را فقیه تر و دانش��مندتر از على 

بن الحسین علیهما السام ندیدم .«
برگی از کتاب علم امام علیه السالم

کتاب ش��ریف صحیفه س��جادیه که ح��اوى ادعیه و 
مناجات هاى چهارمین پیش��واى ش��یعیان اس��ت، یکى از 
بزرگتری��ن و مهمترین گنجینه هاى حقایق و اس��رار الهى 
به ش��مار مى رود، به همین خاطر ب��ه القابى چون »انجیل 
اهل بیت « و »زبور آل محمد« و »اخت القرآن « )9( مشهور 
گشته است و نظر به اهمیت و عظمت این کتاب، شرح هاى 
زیادى بر آن نوش��ته ش��ده که صاحب کتاب »الذریعه « ، 

چهل و هفت شرح را نام برده است )10(.

در سال 1353 ش آیت اهلل نجفى رحمة اهلل نسخه اى 
از صحیفه سجادیه را براى طنطاوى )مفتى مصر( به مصر 
فرستاد، وى پس از تشکر از دریافت این هدیه گران بها، در 
پاسخ چنین نوشت: »این از محرومیت ما است که تا کنون 
ب��ر این اثر گران بهاى جاوید، که از مواریث نبوت اس��ت، 
دس��ت نیافت��ه بودیم، من هر چ��ه در آن مى نگرم آن را از 

گفتار مخلوق برتر و از کام خالق پایین تر مى یابم . )11(«
عاوه بر صحیفه سجادیه، رس��اله گران بهایى از آن 
حضرت به یادگار مانده که همچون پرتویى از نور، روشنى 
بخش راه انس��ان هاس��ت . در این اثر جاوید که » رس��اله 
الحقوق « نام دارد، 51 حق و وظیفه براى انسان بیان شده 
که از حقوق خداوند بر انس��ان و س��پس حق��وق اعضاء و 

جوارح شروع و به حقوق اهل ذمه ختم شده است )12(.
کثرت عبادت

از مهم تری��ن عوامل��ى که انس��ان را به س��وى انجام 
عبادات بیش��تر فرا مى خواند، چشیدن طعم شیرین عبادت 
اس��ت و اگر انس��ان به مرتبه اى از کمال برسد که حاوت 
عبادت را در اعم��اق وجود خود حس کند، هرگز وقت خود 
را در ام��ور دیگر صرف نخواهد کرد، از این رو باید یکى از 
خواس��ته هاى ما از درگاه خداوند، این باش��د که: » واذقنى 
حالوة  ذکرک؛ ]پروردگارا[ حاوت و ش��یرینى یادت را به 

من بچشان .«
طبیعى اس��ت که امام س��جاد علیه السام با آن مقام 
بلند معنوى و غ��رق بودن در اقیانوس بى کران یاد خداوند 
و لبریز بودن وجود او از حاوت ذکر حق، بیش��تر وقت خود 
را ب��ه عبادت بپردازد. امام محمد باقر علیه الس��ام درباره 
عبادت پدر خ��ود مى فرماید: »بلغ من العب��اده ما لم یبلغه 
احد وقد اصفر لونه من الس��هر ورمض��ت عیناه من البکاء 
ودبرت جبهته من الس��جود و ورمت قدم��اه من القیام فى 
الصاه )13( به حدى عبادت کرده بود که دیگران به آن حد 
عبادت نمى کنند و از شب زنده دارى رنگش زرد گشته بود 
و از گریه چش��مانش سرخ شده بود و از سجده پیشانى اش 
برجس��ته ش��ده بود و از ایس��تادن براى نماز، پاهایش ورم 

کرده بود .«
این ویژگى امام سجاد علیه السام چنان برجسته بود 
ک��ه علماى دیگر مذاهب زبان به تحس��ین او گش��وده اند، 
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چنان که مالک ب��ن انس )رئیس مذهب مالکى از مذاهب 
چهارگانه اهل سنت( مى گوید: »ولقد بلغنى انه کان یصلى 
ف��ى کل یوم ولیله الف رکعه الى ان م��ات )14( به من خبر 
رسیده که على بن الحس��ین علیهما السام در شبانه روز، 
هزار رکعت نماز مى خواند و این کار تا زمان وفات او ادامه 

داشت .«
هم چنین اب��ن ابى الحدید مى گوی��د: »وکان الغایه فى 
العب��اده )15( ]على بن حس��ین علیهما الس��ام[ در عبادت 
ک��ردن به نهائ��ى ترین درجه رس��یده  ب��ود .« به همین 
خاطر آن حضرت به »زی��ن العابدین « یعنى زینت عبادت 

کنندگان، مشهور گشت )16(.
خشوع در عبادت

ام��ام زی��ن العابدین، به خاطر معرفت کامل و عش��ق 
واف��رى که به معبود خویش داش��ت، و مقام الوهیت را به 
خوب��ى درک نموده بود، در هنگام امور عبادى به پروردگار 
خود توجه کامل پیدا مى نمود و نس��بت به تمام امور اطراف 
خ��ود بى توجه مى گش��ت، آن چنان قلب او سرش��ار از یاد 
و ذکر خدا مى ش��د ک��ه فضاى دل را بر دیگ��ر مخلوقات 
تن��گ مى نمود . اب��و نعیم اصفهانى از علماى اهل س��نت 
نقل مى کند که: »کان على بن الحسین اذا فرغ من وضوء 
الص��اه وصار بی��ن وضوئه وصاته اخذت��ه رعده ونفضه، 
فقی��ل فى ذلک، فقال: ویحک��م اتدرون الى من اقوم ومن 
ارید اناجى )17( هم��واره پس از وضو گرفتن و قبل از اقامه 
نماز، على بن الحس��ین را لرزه اى فرا مى گرفت، از ایش��ان 
درباره این حالت سؤال شد، امام علیه السام فرمودند: واى 
بر ش��ما! آیا مى دانید که به درگاه چه کس��ى مى ایستم و با 

چه کسى مى خواهم مناجات کنم؟«
همچنی��ن ابى نوح انص��ارى نقل مى کن��د، روزى در 
خانه اى بودیم که على بن الحس��ین ه��م در آن جا حضور 
داش��ت و در حال عبادت کردن بود و به س��جده رفته بود، 
ناگهان خانه دچار حریق ش��د، دوبار به آن حضرت گفتند: 
»یابن رس��ول اهلل! النار؛اى پسر رس��ول خدا! آتش « ، ولى 
امام علیه الس��ام سر از سجده برنداش��ت تا آن که آتش 
خاموش ش��د، آن گاه به ایشان گفته شد: »ما الذى الهاک 
عنها؛چه چیزى تو را از آتش غافل ساخت؟« آن حضرت در 
جواب فرمودند: »الهتنى عنها النار االخرى )18( آتش آخرت 

مرا از آن غافل ساخت .«
تواضع

چهارمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت، در میان 
م��ردم از جای��گاه واالیى برخوردار ب��ود و فضائل اخاقى، 
موقعیت علمى و قرابتى که با رس��ول خدا صلى اهلل علیه و 
آله داش��ت، سبب شده بود که عامه و خاصه او را احترام و 
تعظی��م کنند، ولى با وجود چنین برخوردى از طرف مردم، 
تواضع و فروتن��ى یکى از ویژگى ه��اى ممتاز اخاقى آن 

حضرت به شمار مى رفت.
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امام سجاد علیه السام در رفتار با مردم سعى مى کردند 
در میان مردم ناش��ناخته باشند تا بتوانند متواضعانه با مردم 
برخ��ورد نمایند و به آن ها خدمت کنن��د. امام صادق علیه 
الس��ام مى فرمایند: امام س��جاد علیه السام هنگامى که 
مس��افرت مى نم��ود با قافل��ه اى حرکت مى ک��رد که او را 
نمى ش��ناختند و با اهل کاروان ش��رط مى کرد که در طول 
س��فر خدمت گذار آن��ان باش��د . روزى بر همی��ن منوال 
مسافرت نمود، از قضا مردى که امام را از قبل مى شناخت، 
آن حضرت را مش��اهده کرد، نزد کاروانیان رفت و به آنان 
گفت: آیا مى دانید او کیست؟ گفتند: خیر، گفت: او على بن 
الحسین علیهما السام اس��ت، آن ها با شنیدن این سخن 
باس��رعت به طرف امام علیه الس��ام رفتند و دست و پاى 
او را بوس��یدند و عرض کردند: اى پس��ر رس��ول خدا! آیا 
مى خواه��ى که آتش جهنم ما را فرا بگی��رد؟ اگر از جانب 
ما به ش��ما بى احترامى صورت مى گرفت، آیا تا ابد هاک 
نمى ش��دیم؟ امام علیه الس��ام فرم��ود: روزى با گروهى 
مسافرت نمودم که آنان مرا مى شناختند و به خاطر قرابتى 
که با رس��ول خدا صلى اهلل علیه و آله داش��تم مرا بیش از 
حد مورد احترام قرار دادند، و چون ترس��یدم شما نیز چنین 

کنید، خود را معرفى نکردم )19(.
دستگیری از ستمدیدگان و نیازمندان

امام زی��ن العالدین علیه الس��ام همان ط��ور که در 
عبادت ه��اى فردى زبان زد عام و خ��اص بود، در عبادات 
اجتماعى نیز، همه را به حیرت واداشته و خدمت به خلق، به 
خصوص دس��تگیرى و دلجویى از نیازمندان را زینت بخش 
رفت��ار خود قرار داده بود، از این رو بس��یارى از مورخین، با 

عبارت هاى گوناگون این موضوع را نقل کرده اند )20(.
آن حض��رت نس��بت به بهب��ود وض��ع زندگ��ى فقراء 
و محرومی��ن، اهتمام فراوانى داش��ت و چن��ان بر این کار 
مداومت مى ورزید که آث��ار حمل طعام براى فقرا، بر روى 
جس��م مبارکشان باقى مانده بود، به گونه اى که نقل شده: 
»لما مات على بن الحسین فغسلوه جعلوا ینظرون الى آثار 
سواد بظهره، فقالوا: ما هذا؟ فقیل: کان یحمل جرب الدقیق 
لیا على ظهره یعطی��ه فقراء المدینه؛هنگامى که على بن 
الحس��ین رحلت نمود و مس��لمانان بدن مبارکش را غسل 
مى دادن��د، آثار س��یاهى و کبودى را بر پش��ت آن حضرت 
مش��اهده نمودند، پرس��یدند: این آثار براى چیست؟ جواب 
داده ش��د که این اثر حمل کیسه هاى پر از طعام است که 

آن حضرت به فقراء مدینه اعطا مى نمودند . )21(«
همچنین سفیان بن عیینه مى گوید: زهرى، شبى سرد 
و بارانى، على بن الحس��ین را مش��اهده نمود که بر دوش 
خود چیزى راحمل مى کرد، پرس��ید: اى فرزند رسول خدا، 
این چیس��ت؟ امام علیه الس��ام فرمود: »ارید سفرا اعد له 
زادا، احمله الى موضع حریز؛عازم س��فرى هس��تم و براى 
آن س��فر زاد و توش��ه فراهم مى کنم وبه جاى امنى منتقل 

مى س��ازم .« زهرى عرض کرد: بگذاری��د غام من آن را 
حمل کند، امام علیه الس��ام قبول نکردند، زهرى عرض 
کرد: پس بگذارید من آن را حمل کنم و شما رااز حمل آن 
راحت نمایم . آن حضرت فرمود: من خود را از حمل چیزى 

که باعث نجاتم در سفر مى شود، راحت نمى کنم .
پس از گذشت چند روز، زهرى آن حضرت رامشاهده 
نمود و گفت: اى فرزند رس��ول خدا از آن س��فرى که بیان 
فرمودید اثرى نمى بینم . امام علیه الس��ام فرمود: »بلى یا 
زه��رى لیس ما ظننت ولکنه الموت وله کنت اس��تعد، انما 
االس��تعداد للموت، تجنب الحرام وبذل الندى فى الخیر )22( 
آرى اى زهرى، آن س��فرى که تو گمان مى کنى نیس��ت، 
بلکه منظور من از سفر، سفر مرگ است که براى آن آماده 
مى ش��وم، همانا آماده ش��دن براى مرگ، دورى جستن از 
حرام و بذل و بخشش چیزهاى خوب در راه خیر است .«

امام علیه السالم و اصالح جامعه
امامان معصوم علیهم الس��ام همانند پیامبران الهى، 
هر کدام بر حس��ب شرائط زمان خود، به گونه اى خاص، از 
کیان اس��ام دفاع کرده و اصول و مبانى اعتقادى و احکام 

الهى را تبلیغ نموده اند .
در ابتداى این نوشتار، موقعیت تاریخى و شرایط ویژه 
زمان امام س��جاد علیه السام به اجمال بیان شد و روشن 
گردید که خلفاى بنى امیه آشکارا قوانین اسامى را زیر پا 
مى گذاش��تند و از هر گونه ظلم و ستم و اشاعه فحشا دریغ 
نمى کردند. این اوضاع سیاس��ى و جو فرهنگى، شیوه هاى 
مبارزاتى خاص��ى را مى طلبید، از این رو آن حضرت، براى 
پیش��برد اهداف الهى و گس��ترش معارف اسامى و مقابله 
باظل��م و فس��اد دس��تگاه حکومتى بنى امی��ه، که در حال 
س��رایت به تمام جامعه اس��امى بود، از شیوه هاى خاصى 
اس��تفاده مى کردند که در ادامه به سه نمونه از آن ها اشاره 

مى کنیم .
۱- زنده نگه داشتن یاد عاشورا

در زم��ان حکومت خلف��اى بنى امیه، جامعه اس��امى 
چنان از مس��یر خود منحرف شده بود که سنت هاى رسول 
خدا صلى اهلل علیه و آله علنا ترک، و بدعت هاى زیادى در 
دین گذاشته مى شد و کسانى چون یزید، که همه فرقه هاى 
اس��امى بر فاس��ق بودن او اتفاق نظر دارند و ترک نماز و 
ش��رب خمر را به او نسبت مى دهند )23( ، در راس حاکمیت 
اس��امى قرار گرفتند، از این رو امام حسین علیه السام با 
هدف مبارزه با ظلم و فس��اد عمال بنى امیه و احیاء س��نت 
امر به معروف و نهى از منکر و باز گرداندن جامعه اسامى 
به مس��یر مستقیم، آن حماس��ه بزرگ تاریخ را رقم زد و با 

اهداء خون خود، نهال نوپاى اسام را زنده نگه داشت .
پس از واقعه جانس��وز عاشورا، امام سجاد علیه السام 
در هن��گام اس��ارت در کوفه و ش��ام، ب��دون هیچ ترس و 
واهمه اى از دس��تگاه جبار بنى امیه، با خطبه هاى آتش��ین 
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خود به روش��نگرى جامعه نس��بت به چنین واقعه اس��فبارى 
پرداخت و مردم را از عواقب شوم آن، آگاه ساخت. پس از آن 
نیز از هر فرصتى براى زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و 
بیان نمودن آن قیام عظیم، استفاده مى نمود. به عنوان نمونه 
آن حضرت در موقعیت ه��اى مختلف به یاد مظلومیت پدر و 
فرزن��دان و یاران با وفایش مى گریس��ت . از جمله در روایتى 
نقل شده که آن حضرت، هر زمان ظرف آبى را براى نوشیدن 
برمى داش��ت مى گریست، از ایشان درباره علت این کار سؤال 
ش��د، فرمودند: »وکیف ال ابکى وق��د منع ابى من الماء الذى 
کان مطلقا للس��باع والوحوش )24( چگونه گریه نکنم در حالى 
که آب براى اس��تفاده وحوش و درندگان آزاد بود، ولى پدرم 

از آن منع شد .«
بدون ش��ک چنین کارهایى از طرف ام��ام، اثر و نتیجه 
سیاس��ى مثبتى داش��ت؛ چون یادآورى مک��رر فاجعه کربا 
نمى گذاش��ت که ظل��م و جنایت حکومت ام��وى از خاطره ها 
فراموش ش��ود و از طرفى در افکار عمومى براى حکام اموى 
بسیار گران تمام مى شد و مشروعیت آنان را زیر سؤال مى برد 

.
2- پند و ارشاد امت

روش دیگ��ر امام علیه الس��ام در حفظ کیان اس��ام و 
تبلی��غ مع��ارف الهى و مب��ارزه با ظلم و فس��اد، همان روش 
عمومى اولیاء الهى و ائمه اطهار علیهم الس��ام بود، یعنى از 
راه موعظه و پند و ارش��اد، مردم را با اندیشه هاى ناب اسام، 
آش��نا مى نمود و همچون پدرى دلس��وز و مهربان، آنان را از 
گرفتار ش��دن در گرداب ظلمت و تباهى، بر حذر مى داش��ت 
و همچون خورش��یدى فروزان راه هدایت و رس��تگارى را بر 
مردم روشن مى نمود . برخى از این مواعظ و بیانات، سخنانى 
اس��ت که هر روز جمعه در مسجد پیامبر صلى اهلل علیه و آله 
ایراد مى فرمود )25(. همچنین سخنان و مواعظ دیگرى که آن 
حضرت در جمع شیعیان و پیروان خاص خود ایراد مى کردند، 

از طریق یارانى چون ابو حمزه ثمالى نقل شده است .
عاوه بر این، امام علیه السام به صورت حضورى یا در 
قالب نامه، فقه��ا و محدثان و قضات دربارى را مورد وعظ و 
پند قرار مى دادند و آنان را به پیروى از حق، دعوت مى نمودند 
. براى نمونه امام علیه الس��ام در نامه اى دلسوزانه به زهرى 
از محدث��ان و فقیه��ان دربار عبد الملک بن م��روان، او را از 
عاقبت کارش آگاه س��اخت و از او خواس��ت ک��ه از گمراهى 
دس��ت کشیده و راه راست را در پیش گیرد . در فرازى از این 
نامه امام س��جاد علیه الس��ام چنین مى فرمای��د: »احذر فقد 
نبئت وب��ادر فقد اجلت انک تعامل م��ن ال یجهل وان الذى 
یحف��ظ علیک ال یغفل، تجهز، فقد دنا منک س��فر بعید وداو 
ذنبک فقد دخله س��قم شدید )26( بر حذر باش که به تو اعام 
]خطر[ شد و گام بردار و عمل کن که به تو مهلت داده شده، 
به درس��تى که با کس��ى معامله مى کنى که ن��ادان و جاهل 
نیست و آن کس��ى که حساب اعمال تو را نگه مى دارد از تو 
غافل نمى ش��ود، پس آماده سفر باش که سفرى دور در پیش 

دارى و گناهت را درمان کن که سخت  بیمار شده است .«
امام علیه الس��ام با این ش��یوه حکیمانه، ضمن این که 
مردم را موعظه و نصیحت مى کرد و تفکرات اصیل اس��امى 
را به آنان منتقل مى نمود، از آن به عنوان ش��یوه اى سیاس��ى 
براى مقابله با ظلم و س��تم دستگاه حاکم استفاده مى نمود، و 
در عین حال ساس��یت حکومت را بر نمى انگیخت . در نتیجه، 
آن حض��رت مى توانس��ت در یک فضاى مناس��ب، اهداف و 

آرمان هاى واالى خود را عملى سازد .
۳- اصالح در قالب دعا

هر چه از حاکمیت خلفاى بنى امیه مى گذش��ت، انحطاط 
جامعه بیش��تر مى شد و اهل بیت علیهم السام که کفو قرآن 
بودند، )27( مورد بى توجهى و بى مهرى بیشترى قرار مى گرفتند 
. آن��ان بر منبرها لعن مى ش��دند )28( و ح��کام بنى امیه مورد 
س��تایش ق��رار مى گرفتن��د . کار به جایى رس��یده بود که در 
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جامع��ه اى که جهاد و ش��هادت و علم و تق��وا ارزش بود، 
خنیاگ��ران و آوازه خوان ها ارزش پیدا کردند، چنان که یکى 
از آوازه خوان ه��اى مش��هور زن، وقتى وارد مکه ش��د، آن 
چنان مورد اس��تقبال ق��رار گرفت که در مورد هیچ مفتى و 

فقیه و محدثى سابقه نداشت )29(.
در چنی��ن جامعه اى و با در نظ��ر گرفتن محدودیت و 
فش��ار سیاسى، امام س��جاد علیه السام دعا و نیایش را به 
عن��وان راه کارى مناس��ب براى مقابله ب��ا چنین وضعیتى 
انتخ��اب نمود و با ای��ن روش حکیمانه، جامعه اى را که در 
حالت رکود اخاقى بود، تحرکى دوباره بخشید و نور ایمان 
را در دل هاى تیره و تار آنان زنده کرد. امام علیه السام در 
این دعاها گذشته از مسائل اعتقادى و اخاقى، به دو جنبه 

خاص توجه و اهتمام ویژه مى ورزید:
الف: امامت: امام س��جاد علیه الس��ام در بسیارى از 
ادعیه، به حق مسلم اهل بیت علیهم السام که توسط بنى 
امیه غصب ش��ده بود، تصریح مى نمودن��د تا از این طریق 
مردم را از این موضوع آگاه سازند که حاکمان و جانشینان 
واقعى پیامبر صلى اهلل علیه و آله چه کس��انى هستند . آن 
حضرت در فرازى از صحیفه س��جادیه مى فرمایند: » اللهم 
ان هذا المق��ام لخلفائک واصفیائ��ک وموضع امنائک فى 
الدرجه الرفیعه التى اختصصتهم بها قد ابتزوها . . . حتى عاد 
صفوتک وخلفائ��ک مغلوبین مقهورین مبتزین )30( خداوندا! 
مقام خافت براى خلفاى توس��ت و برگزیدگان از خلقت و 
جای��گاه امانت هاى تو در درجات عالیه که تو آن مقام را به 
آن ه��ا اختصاص دادى، ولى دیگران از آن ها گرفتند . . . تا 
جایى که برگزیدگان و خلفاى تو در مقابل ستم ستمکاران، 

مغلوب و مقهور شده و حقشان از بین رفته است.«
ب( بیان فضیلت اهل بیت علیهم السام: آن حضرت 
در مقابل تبلیغات س��وء دس��تگاه حاکم ب��ر ضد اهل بیت 
علیهم الس��ام در موارد متع��ددى، صلوات بر محمد صلى 
اهلل علیه و آله و آل او را با دیگر ادعیه، همراه مى س��اختند، 
تا از این طریق، عاوه بر این که اهل بیت علیهم الس��ام 
را جانشینان واقعى پیامبر صلى اهلل علیه و آله معرفى کنند، 
فضائ��ل و مق��ام و منزلت واالى آنان را نی��ز بیان نمایند . 
ایش��ان در ضمن یکى از ادعی��ه مى فرمایند: » وصل على 
محم��د و آل��ه الطیبین الطاهری��ن االخی��ار االنجبین )31(؛ 
]خداون��دا ! درود فرس��ت  بر محمد صل��ى اهلل علیه و آله و 
آل او که انس��ان هاى نیکو سرش��ت و پاکی��زه و بزرگوار و 

نجیب هستند .«

1( ر . ک: ارش��اد شیخ مفید، مؤسس��ه االعلمى للمطبوعات، ص 352؛بحار 
االنوار، مجلسى، المکتبه االسامیه، ج 64، ص 21 .

2( ارشاد شیخ مفید، همان، ص 452؛بحار االنوار، همان .
3( تاریخ طبرى، مطبعه االس��تقامه، ج 4، ص 473؛مروج الذهب، مسعودى، 
مؤسس��ه االعلمى للمطبوعات، ج 3، ص 28؛الکامل، ابن اثیر، دار صادر، ج 4، 

ص 111 .
4( هم��ان، ص 822؛ الکام��ل، اب��ن اثی��ر، دار احی��اء الت��راث العربى، ج 2، 
ص 206؛م��روج الذهب، مس��عودى، هم��ان، ص 48؛تاریخ طب��رى، همان، 

ص 383 .
5( اختیار معرفه الرجال )رجال کش��ى(، ش��یخ طوس��ى، دانش��گاه مشهد، 

ص 321 .
6( مروج الذهب، مسعودى، دار االندلس، ج 3، ص 661، الوافى بالوفیات، ابن 
صفدى، النشرات االسامیه، ج 11، ص 803؛تاریخ اسام، ذهبى، دارالکتاب 

العربى، حوادث سنه 18- 001 .
7( همان، ص 652 .

8( سیر اعام النباء، ذهبى، مؤسسه الرساله، ج 4، ص 983 .
9( الذریعه، آقا بزرگ تهرانى، المکتبه االسامیه، ج 51، ص 81 .

01( همان، ج 31، ص 543- 953 .
11( سیره پیش��وایان، مهدى پیشوایى، مؤسس��ه امام صادق علیه السام، 
ص 172 ب��ه نقل از صحیفه س��جادیه، ترجمه س��ید ص��در الدین باغى، 

)مقدمه( ص 73 .
21( االمالى، ش��یخ ص��دوق، مجلس 95، ص 103- 603؛الخصال، ش��یخ 
ص��دوق، باب خمس��ین و مافوق��ه، ص 465- 075؛تحف العق��ول، حرانى، 

دارالکتب االسامیه، ص 552 .
31( مناقب ابن شهر آشوب، دار االضواء، ج 4، ص 261 .

41( تهذیب الکمال، المزى، مؤسس��ه الرس��اله، ج 02، ص 093؛سیر اعام 
النباء، همان، ص 293 .

51( ش��رح نهج الباغه، اب��ن ابى الحدید، دار احیاء الت��راث العربى، ج 1، 
ص 72 .

61( تهذیب الکمال، همان؛س��یر اعام النباء، همان؛حلیه االولیاء، ابو نعیم 
اصفهانى، دار الفکر، ج 3، ص 531 .
71( حلیه االولیاء، همان، ص 331 .

81( تهذی��ب الکم��ال، هم��ان، ص 983؛ بح��ار االنوار، مجلس��ى، همان، 
ص 08؛مناقب ابن شهر آش��وب، همان، ص 361؛ تاریخ مدینه دمشق، ابن 

عساکر، دار الفکر، ج 14، ص 773 .
91( بحار االنوار، همان، ص 96 .

02( سیر اعام النباء، همان، ص 393؛ بحار االنوار، همان، ص 66؛تهذیب 
الکمال، همان، ص 293 .

12( حلی��ه االولی��اء، هم��ان، ص 631؛مناق��ب ابن ش��هر آش��وب، همان، 
ص 761؛بحار االنوار، همان .

22( مناقب ابن شهر آشوب، همان، ص 661؛بحار االنوار، همان .
32( ر . ک: م��روج الذهب، هم��ان، ص 97؛ الکامل، ابن اثیر، همان، 
ص 721؛ البدای��ه و النهای��ه، همان، ص 232؛مجمع الزوائ��د هیثمى، 
دار الکت��اب العربى، ج 5، ص 142؛مس��ند ابویعل��ى، دار المامون، ج 2، 

ص 671 .
42( بحار االنوار، همان، ص 901 .

52( تحف العقول، همان، ص 252 .
62( همان، ص 672 .

72( احادی��ث زی��ادى از پیامبر اکرم صل��ى اهلل علیه و آل��ه در این جا نقل 
ش��ده اس��ت: از جمله حدیث ثقلین که اکثر کتب روائى ش��یعه و سنى آن 
را نق��ل کرده ان��د مثل: کنز العمال، فاضل هندى، مؤسس��ه الرس��اله، ج 1، 
ص 083؛صحیح مس��لم، دار احیاء التراث العربى، ج 4، ص 3781؛اسد الغابه، 

ابن اثیر، ج 2، ص 21 .
82( معج��م البلدان، یاقوت بن عبد اهلل الحم��وى، دار احیاء التراث العربى، 

ج 3، ص 291 .
92( االغانى، ابو الفرج اصفهانى، دار احیاء التراث العربى، ج 8، ص 522 .

03( صحیفه سجادیه، دعاى 84 .
13( همان، دعاى 6 .
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درتاری��خ پنج��م جمادى االولى س��ال پنجم هج��رت ازدامن 
حضرت صدیقه کبرى فاطمه زهرا)س(دخترى چهره بدنیا گشود.

موجى ازشادى بیت نبوت)ص(راسرشار نمودوپیامبراکرم)ص(
بع��د ازاینکه نوزاد را درآغوش گرفت‘ برگونه هایش بوس��ه زد ونام 

»زینب« براو گذاشت.
کلم��ه »زینب« از دو بخش »زین« یعن��ى »زینت« و »اب« 
یعن��ى پدر ترکی��ب یافته؛بنا بر این »زینب«یعن��ي »زینت بابا«که 
براس��تى ان بانوى بزرگ براى پدر خود حضرت امیر مومنان)ع( و 
مکتب و مرام خاندان نبى مکرم اسام)ص(مایه زینت و آبرومندى 

شد.
او برای رسالتی بس عظیم بوجود امده بود.

زینب )س( چن����د سال کودکى خود را در کن����ار بزرگ معلم 
بشریت حضرت محمد مصطفى)ص( و م�ادر بزرگوارش حضرت فاطمه 
زهرا )س( بسر برد و بعد از آن ده ها سال افتخار مازمت پنج امام 

همام )ع( ر در تاریخ زندگى پر برکت خویش ثبت نمود.
او درآغوش محیطى مبارک ونورانى تربیت ش��د که با فرهنگ 
پربرکت پنج معصوم معظ��م)ع( مفتخر و با نورانیت معارف الهى و 

نزول قران کریم متبرک بود.
فرازهاى اختصاص یافته به اودرخطبه غرا واتشینى که مادرش 
حضرت زهرا )س( بعد ازطوفان حوادث غم باررحلت رسول گرامى 
اس��ام)ص( درمس��جد مدینه ای��راد نمود،نمایانگرجایگاه رفیع آن 

بانوى نمونه است. )1(

 آرى زینب درنسب شریفترین و پاکیزه ترین مولودى است که 
قریش به خاطر دارد.مادراوحضرت زهرا )س( گرامى ترین دختران 

پیامبر)ص(ودر خوى وسرشت شبیه ترین آنان به اوست.
پدرزینب )س( على ابن ابیطالب)ع( پسرعم و وصى پیغمبر)ص( 
نخس��تین کسى اس��ت که درکودکى به او گروید و در دانش، تقوا، 

شجاعت وجوانمردى سرآمد همگان بود.
نام زینب)س(قرین حماسه کربال

مورخی��ن میگویند: هن��گام والدت زینب)س(خبرفاجعه کربا 
ومصیبت��ى که این نوزاد در آن واقعه خواهد دید ش��ایع ش��ده بود 
وگویند:على)ع(س��لمان فارسى  را که براى تبریک نزد او آمده بود 

ازاین ماجرا آگاه ساخت.
خب��ر حادث��ه کربا نی��م قرن پی��ش از وق��وع آن در خاندان 

پیغمبر)ص( معروف بوده است.
احمدب��ن حنبل گوید:جبرئیل پیغمبراکرم )ص( را از ش��هادت 

حسین )ع(مطلع ساخت .)2(
زینب)س( هنوز پنجمین سال زندگى را تمام نکرد که جد بزرگوا 
ر خود را ازدست مى دهد و منظره دلخراش و منازعات معروف در کنار 

بستر بیمارى رسول گرامى اسام را نظاره مى کند. 
زهراى اطهر )س( پس از مدتى کوتاه که که از سه ماه تجاوز 
نکرد به پدر پیوس��ت وصحنه فجیع دیگ��رى برابر زینب)س( پدید 
آمد. عجیب نیس��ت که زینب)س( در س��ن ده سالگى جاى مادر را 

مى گیرد و غمگسار اهل بیت)ع( مى گردد.

»عقیله بنی هاشم«
زینب کبری )س( زینت زندگی حضرت علی)ع(
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چون موس��م ازدواج زینب )س( ش��د على )ع( کس��ى را که در حسب ونسب همدوش از بود 
براى او اختیار کرد. بس��یارى از نجیب زادگان و ثروتمندان بنى هاش��م طالب او بودند ولى عبداهلل 

بن جعفر از همه سزاوارتر بود.
پدر وى جعفر برادر على )ع( ودوست پیغمبر است که به »ذوالجناحین« ملقب بود و او را پدر 

مستمندان مى گفتند.
زناشویى زینب)س( وعبداله میان او وپدر و برادرانش جدایى نیفکند واین زن وشوهر همچنان 

با اهل بیت پیامبر )ص( همدم وهمنوا بودند.
زینب)س( پدر را از دست داد، نوبت همراهى و همگامى برادرش امام حسین)ع( 
رس��ید، زینب)س( مومنانه به امام زمان خویش خدمت نمود وخواهرانه پرستارى 
برادر را  برعهده گرفت و س��رانجام برادر را تشییع کرد و چون بدن مطهر وى را 
در قبرس��تان بقیع خواباندند، به  خانه که گرد اندوه بر در و دیوار آن نشس��ته بود 

بازگشت.
»عمه سادات«

پ��س از امام حس��ن)ع( نوب��ت به امام حسین)ع(رس��ید و زین��ب)س( همراهى 
وغمگسارى از او را بر عهده گرفت. زینب)س( با برادر به سفر عراق رفت و شوى وى »عبداهلل«در 

حجاز ماند.
حتى پس از ش��هادت  امام حس��ین)ع( نیز به حجاز باز نمى گردد و نزد شوهر نمى رود. بلکه 
 مدتى کوتاه درمدینه مانده و س��پس به مصر یا س��وریه س��فر مى کند. عبداهلل همچنان در مکه
مى ماند تا به سال هشتاد )عام الجحاف(که سیل عظیم آن شهر را در بر گرفت وفات مى یابد.

سر نى در نینوا مى ماند اگر زینب نبود        کربا در کربا مى ماند اگر زینب نبود 
سرانجام درس��ال6.هجرى همراه برادرش عازم مکه مى شود. کاروان بهمراه زنان وکودکان 
حرکت مى کند وبه کربامى رس��ند. زینب)س( اکنون بانویى پنجاه و چند س��اله است.او نبردى 
نابرابر را مشاهده مى کند و نیز قطعه قطه شدن جوانان بنى هاشم را... ، حتى پسران خود»محمد«و 

»عون«را به قربانگاه مى فرستد.
 دیگ��ر هن��گام وداع با حس��ین)ع(فرا مى رس��د. از زمین غم مى جوش��د و از آس��مان اندوه

مى بارد.
حس��ین )ع(مى رود و زینب)س(تنها مى ماند. این برادر و خواهر »ش��هادت« و »اسارت« را 

بین خود تقسیم مى کنند.
دوران اسارت آغاز مى شود، اما زینب )س( که راز شهادت را مى دانست افق هاى دور دست 
را مى نگرد. به آینده روش��ن امید دارد وبه همین خاطر على ابن حس��ین)ع( را دلدارى مى دهد. 
 با همه مصائب نماز ش��بش را ترک نمیکند. اما این بار نشس��ته مى خواند. وقتى عبیداله بن زیاد

م��ى پرس��د: کار خدا را با خاندانت چگون��ه دیدى؟ زینب بدون هیچ درنگ ب��ا کمال آرامش مى 
گوید:»ما رایت اال جمیا«)3(

روح ن��ا آرام آن عالمه غیر معلمه وعقیله بنى هاش��م ک��ه از طوفانها عبور کرده و از دریاهاى 
آتش گذر نموده بود به نقلى یکسال و نیم پس از واقعه عاشورا از کالبد جسمش پرکشید ورفت.

او که تا آخرین لحظات چشمانش همواره گرم اشک و دلش پیوسته به یاد حسین)ع(بود؛رفت 
و به کاروان شهیدان پیوست.

آرى اگر امروز همه جا کربا وهر روز عاشوراس��ت با اس��ارت اوس��ت، باخطبه هاى رسواگر 
اوس��ت با دعاها واش��ک هاى روان اوست.امروز همه راه ها چش��م انتظار زینب)س( است و همه 
تاریخ مبهوت عظمت او،درود به روان پاک عقیله بنى هاشم )س( که حضرت سجاد)ع( در مرتبت 

او فرمود: »انت بحمداهلل عالمة غیرمعلمة وفهمة غیر مفهمة«)4(
نظر معروف این اس��ت که آن بانوى بزرگ اس��ام پس از ش��هادت امام حسین)ع( بیش از 
یکسال ونیم زندگى نکرد و در 15 رجب سال 65 هجرى قمرى در سن 56 سالگى از دنیا رفت و 

مرقد مطهر ایشان در شهر دمشق سوریه و یا شهر قاهره در مصر مى باشد.
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روز پرستار، برگرفته از لقب بزرگ پرستار همیشه تاریخ 
روز پرستار همان س��الروز والدت شیر زن صحراى کربا زینب 
کبرى)س( اس��ت. اوکه توانست با پیام رسانى شایسته از بازماندگان 
حادثه جانس��وز عاش��ورا به نیکویى پرس��تارى کن��د و لقب »بزرگ 

پرستارهمیشه تاریخ«را زیبنده خود کند.
این روزمبارک با حس��ن سلیقه امام خمینى)ره(روز پرستار نامیده 

شده است. 
آري پرس��تار؛او که با دستان نوازشگر وقلب مهربان خویش درد 
بیماررا تس��کین مى بخش��دوبه او حیاتى دوباره میدهد.باید قدر او را 

دانست و به او احترام گذاشت.
پرستاردر بیان امام خمینی »ره«

امام راحل »ره«در مورد ارزش پرستارى مى فرمایند:
»پرستارى از بیمارامر مش��کلى است.لکن خیلى ارزشمند است. 
شما متوجه باشیدکه شغل شما شغل بسیار شریفى است واز ان طرف 

مسئولیتش هم زیاد است.«)5(
در بیانى دیگر وظیفه پرس��تاران را سرش��ار از عطوفت مى داند 
و مى فرمایند: »چیزى که بس��یار اهمیت دارد.... براى پرس��تارران  و 
آنهایى که تماس با مریض ها و بیمارها و مجروح ها دارند،این است 
که روح عطوفت در آنها باش��د. یکى از امورى که کمک مى کند به 
خوب ش��دن مریض ها.... این اس��ت که پرس��تار آنها به آنها تقویت 

روانى بدهد.«
    ام��ام خمینى)ره( در بیانى دیگر درباره اهمیت پرس��تارى مى 
فرمایند:« این ش��غل پرستارى از ش��غل هاى بسیار شریفى است که 
چنانچه انس��ان به وظیفه انسانى وشرعى خودش عمل بکند این یک 

عبادتى است که در تراز عبادت هاى درجه اول است.«
بیان مقام معظم رهبری در خصوص»پرستار«

    مقام معظم رهبرى پرس��تاران این سپید پوشان سخت کوش 
را همانند فرش��تگان رحمت ومائکه آسمانى مى داند ودرباره ایشان 

م��ى فرماید:« آن وقت که بیمار از همه جا 
دستش کوتاه است،در آن ساعاتى که حتى 
همسر،فرزندان و پدر ومادر بیمار هم باالى 
سرش نیستند.چش��م امیدش بعد ازخدا به 
پرستار اس��ت. این پرستار اس��ت که مثل 
مائکه آس��مانى ،مثل فرش��تگان رحمت 
ب��ه دردها،مش��کات  ونیازهاى جس��مى 

وعاظفى او پاسخ مى دهد.«
 ایش��ان درب��اره اهمیت»پرس��تارى«

مى فرمایند: براى حفظ سامت در جامعه 
اهمی��ت پرس��تارى وبیم��اردارى در حفظ 
س��امت و بازگشت س��امت بیمار نقش 
درجه اول اس��ت،معادل است با نقش یک 

پرستار ماهر.
همچنی��ن معظ��م ل��ه به پرس��تاران 
 در توصی��ه اى حکیمان��ه م��ى فرماین��د:
»پرس��تاران« هم چه زن وجه مرد قدر خودش��ان را بدانند 

واین حرفه را مقدس بشمارند.«
    پنج��م جم��ادى االولى س��الروز والدت عقیله بنى 
هاشم زینب کبرى)س(بزرگ بانوى مدافع والیت وامامت، 
پرس��تار قافله کربا وامام سجاد)ع( وروز پرستار بر تمامى 
زنان ودختران مس��لمان مخصوصا پرس��تاران زحمتکش و 

فداکار مبارکباد.
    آنانک��ه با رعای��ت اوآمرو نواهى اله��ى وبا اخاق 
و رفتار نیک��و ومهربانانه خود محیط بیمارس��تانى را براى 
بیم��اران رنجور تلطی��ف نموده وبا تحم��ل کم حوصلگى 
بیماران ودقت عمل در درک آالم جس��مى وروحى ش��ان 
لطی��ف تری��ن من��ش وروش را در تامین امنی��ت روانى و 
آس��ودگى خاطر آنان تدبیر مى نماین��د. با کام نیکو وگل 
واژه امید دس��تیابى س��ریع به سامت جس��م وجان را به 
ایش��ان نوید داده ودر صداقت کامل صاح و بایسته هاى 
وى را به اهل وخانواده اوانتقال میدهد .                            

»درود بى کران به تمامى س��پیدجامگان و پیام آوران 
صحت وسامتى«

پاورقى:
1.سفینة البحار ج1ص55

2. سنن ج1 ص75
3. سفینة البحار ج1ص558
4. بحاراالنوار ج45 ص116
5. صحیفه نور ج12 ص81

شماره56   
فروردین و 
اردیبهشت ماه 
1391

گی
هن

فر
 -

ی 
اد

تق
اع

20


