
www.roozedahom.com حضرت زینب )س( در کودکی
از دوران کودکی، نبوغ بی نظیر و درک فوق 
العاده در وجود بانوی قهرمان کربال به ویژه 
در مسائل اعتقادی مشاهده می شد، یک بار 
پدرش امیر المؤمنین )ع( وی را روی زانوی 
خویش نشانید و به او فرمود: بگو »احد« یعنی 
یکی، زینب )س( گفت: احد، سپس علی )ع( 
فرمود: بگو: »اثنین« یعنی دو تا، زینب ساکت 
شد، موالی متقیان فرمود: سخن بگو، زینب 
گفت: زبانی که به گفتن »یک« گردش نموده 
چگونه »دو تا« بگوید، امام  از پاسخ عمیق زینب 
مسرور شد، و او را به نشانه محبت و تجلیل به 

سینه چسبانید و بوسید.
بار دیگر زینب خردسال از پدر پرسید: پدر جان! 
آیا ما فرزندانت را دوست داری؟ علی )ع( فرمود: 

»آری فرزندان ما، پاره های جگر ما هستند.«
زینب عرض کرد:» ای پدر! دو محبت در دل مؤمن 
یکجا جمع نمی شود و اگر به این محبت چاره 
نیست، باید به ما دلسوزی داشته باشی و محبت 

مخصوص خداوند باشد.« 
برخی از القاب زینب کبری)س(

این بانوی باعظمت را عالمه غیر معّلمه، عقیله بنی 
الزهراء،  نائبة  امینة اهلل،  صغری،  معصومه  هاشم، 
نائبة الحسین، عقیلة النساء، شریکة الشهداء، بلیغه، 
فصیحه، عابده آل علی، فاضله، شریکة الحسین... 
لقب داده اند، که توضیح هر کدام فرصتی جداگانه را 

می طلبد.
شخصیت و فضایل زینب کبری)س(

زینب بانوی بلند قامت، نیکو چهره و عالی مقام بود. در 
وقار و شخصیت مانند جده اش خدیجه )س( در حیا و 
عّفت همچون مادرش فاطمه)س(، در رسایی و شیوایی 
چون  بردباری  و  حلم  در  علی)ع(،  پدرش  مانند  بیان، 
امام حسن )ع( و در شجاعت و قّوت قلب، مانند برادرش 

حسین)ع( بود. 
1. علم و دانش

سخنان و خطبه های عالمانه، همراه با استدالل به آیات 
قرآن، در کربال، بازار کوفه، مجلس عبیدالّل زیاد، در بین 
راه کوفه و شام، و همچنین در دربار »یزید«، از سوی زینب 
هر کدام شاهدی بر عظمت دانش این بانو است. ابن عباس، 
گفتار پر ارج فاطمه زهرا )س( را درباره فدک، از زینب نقل 
کرده و می گوید: »عقیله ما زینب دختر علی چنین گفت...« 
افزون بر آن درس تفسیر قرآن از سوی زینب، برای زن های 

کوفه در زمان حکومت پدرش علی )ع( بیانگر دانش اوست.
زینب مقام بیان روایت و حدیث را دارا بوده است، چنان که 
محمد بن عمرو، عطاء بن سایب، فاطمه بنت حسین و دیگران، 

حديث قدسى : ماه )رجب( ، ماه من ، بنده ، بندة من ، و رحمت ، رحمت من است ؛ هر كه در اين ماه مرا بخواند ، 
اجابتش كنم و هر كه حاجت آوَرد ، عطايش كنم .
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موالی ما نمونه ی دیگر نداشته است

اعجاز خلقت است و برابر نداشته است
وقت طواف دور حرم فکر می کنم

این خانه بی دلیل ترک برنداشته است
دیدیم در غدیر که دنیا به جز علی

آیینه ای برای پیمبر نداشته است
سوگند می خورم که نبی، شهر علم بود 

شهری که جز علی در دیگر نداشته است
طوری ز چارچوب در قلعه کنده است

انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است
یا غیر الفتی صفتی در خورش نبود

یا جبِرییل واژه ی بهتر نداشته است
چون روز روشن است که در جهل گمشده است

هر کس که ختم نادعلی بر نداشته است
این شعر استعاره ندارد برای او

تقصیر من که نیست برابر نداشته است
 سید حمیدرضا برقعی

یا که خدا به خلق پیمبر نمی دهد 
یا گر دهد پیمبر ابتر نمی دهد

حتی اگر چه فیض الهی به هیچ کس 
غیر از  رسول سوره کوثر نمی دهد

دختر در این قبیله تجلی کوثر است
بی خود خدا به فاطمه دختر نمی دهد

زینب یگانه است و خدا هم به فاطمه
تا زینب است دختر دیگر نمی دهد

زینب رشیده ای ست که بر شانه کسی
تکیه به غیر شانه حیدر نمی دهد

زینب شکوه خواهریش را در عالمین
دست کسی به غیر برادر نمی دهد

او مظهر صفات جاللی حیدر است
یعنی به راحتی به کسی سر نمی دهد

زینب همان کسی ست که در راه عفتش
عباس می دهد نخ معجر نمی دهد 

 علی اکبر لطیفیان

از زینب نقل حدیث کرده اند. عقیله بنی هاشم حتی 
آگاهی به حوادث آینده را از پدر بزرگوار خود فرا 
گرفته بود، همان گونه که بعضی از اصحاب پیامبر 
)ص( مانند سلمان، ابوذر و برخی از یاران علی )ع( 
مانند میثم تمار، رشید هجری، به این گونه اسرار آگاه 
بودند. زینب دانای اسرار بوده و خطبه او در مجلس 

یزید و پیشگویی هایش شاهد این مّدعاست. 
2. پرستش و عبادت

عبادت  به  ها  شب  )س(  کبری  زینب  حضرت 
می پرداخت، و در دوران زندگی هیچ گاه تهّجد را 
ترک نکرد و آن چنان اشتغال به عبادت ورزید که 
ملّقب به »عابده آل علی« شد. شب زنده داری زینب، 
حتی در شب دهم و یازدهم عاشورا، با آن همه اندوه 
و مصیبت ها ترک نشد. فاطمه دختر امام حسین 
)ع( می گوید: »در شب عاشورا، عمه ام پیوسته در 
محراب عبادت ایستاده بود، نماز و نیایش داشت و 

پیوسته اشک های او سرازیر می شد«. 
امام زین العابدین )ع( همسفر زینب در کوفه و شام، 

می فرماید:
»عمه ام زینب در طول سفر اسارت از کوفه تا شام، 
انجام  را  خود  مستحب  و  واجب  نمازهای  پیوسته 
می داد و در بعضی از منزل گاه ها می دیدم که وی بر 
اثر ضعف و گرسنگی، نماز خود را نشسته می خواند، 
چرا که سهمیه غذای خود را میان کودکان تقسیم 

می کرد و دیگر توان ایستادن نداشت.«
ارتباط زینب با خداوند آن گونه بود که حضرت سید 
الشهداء )ع( در روز عاشورا، هنگام وداع به خواهرش 
فرمود: »یا اختی ال تنسینی فی نافلة اللیل«؛ »ای 

خواهر! مرا در نمازهای شب، فراموش نکن«
3. صبر و ثبات

صبر و ثبات شگفت انگیز زینب، همگان را به اعجاب 
او مصایب  برای  از پنج سالگی  واداشته است؛ زیرا 
جانکاه یکی پس از دیگری شروع شد؛ ولی زینب در 
برابر همه این مصیبت ها، قامت برافراشت و صبر کرد.

در بُلندای مقام صبر و بردباری آن گوهر عظیم الهی، 
همین بس که وقتی در برابر پیکر نورانی و خونین 
برادرش حسین ایستاد، رو به آسمان کرد و گفت: 
راه  اندک قربانی و کشته شده در  این  »بار خدایا! 

خودت را از ما )خاندان پیامبر( بپذیر«.
بدان امید که شخصیت و جایگاه بلند و بی بدیل 
دختر کبرای علی )ع( الگوی عملی زنان مسلمان قرار 

بگیرد، ان شاء ا...

منبع: فاضلی، خادم حسین، زینت پدر )بررسی شخصیت 
یاس-خرداد  زینب )س(،  مجله:شمیم  مقام حضرت  و 

1386، شماره 51، صفحه 45.

زینت پدر ) بررسی شخصیت حضرت زینب} (

 حرف اول...
و در  ماه های سال همه مثل هم،  و  روزها 
امتداد هم اند. یکی می آید و دیگری می رود. 
و  می آید  یکی  که  انسان ها  ما  مثل  درست 
دیگر  نفر  پرونده عمر یک  و  متولد می شود 

بسته می شود و می رود.
آدم ها  مثل  درست  سال،  ماه های  و  روزها 
اما  خالی،  دست های  با  همه  که  هستند 
معصوم و بی گناه، می آیند؛ ولی وقتی می روند 

و  خالی  دستشان  برخی 
بارشان سنگین و قدشان 
با  بعضی  و  است  خمیده 
دست های پر، با سبکبالی 
باال  سر،  که  حالی  در  و 
سرافکنده  و  گرفته اند 
به  را  خود  جای  نیستند 

دیگران می سپارند و با خیال راحت می روند.
تا  بی گناه،  و  ماه های سال همه خوب اند  و  روزها 
این که اتفاقی بیافتد؛ و حادثه ای در آن ها رخ بدهد؛ 
آن وقت است که برخی به تعبیر قرآن روز نحس 

می شوند و برخی دیگر می شوند یوم الل.
در طول عمر ما انسان ها خدای بزرگ و مهربان به 
ما فرصت هایی داده است که از آن ها استفاده کنیم. 
از  تا  است  داده  قرار  ما  برای  را  فرصت ها  این  خدا 
آن ها بهره مند شویم و در حالی که زندگی می کنیم 
و از نعمت های الهی استفاده می کنیم روح معنویت را 
در خود و جامعه مان بدمیم و از پاداش های حاصل از 
آن،  برای زندگی در جهان دیگر، که پس از گذشتن از 
ایستگاه زمین، به آن خواهیم رسید؛ نیز بهره و توشه ای 

برداریم.
نیستند  این میان فرصت هایی هست که همیشگی  در 
و گاهی وقت ها اتفاق می افتند. درست مثل فرصت های 
طالیی که برای یک ورزشکار به دست می آید تا ساده تر 
از همیشه و رهاتر از قید و بندهای همیشگی و بازیکنان 
حریف، توپ را به تور بکوبد؛ و اگر نتواند از این بخت مسلم 

استفاده کند؛ در تمام عمر حسرت خواهد خورد.
در روایات به ما سفارش شده تا قدر این نسیم های بهشتی 
را بدانیم و از آن ها غافل نباشیم و خود را در معرض آن ها 

قرار دهیم.
این فرصت های ویژه، روزها و شب ها و ماه های خاصی است 

که خدا به ما هدیه کرده است.
با  همه  از  ماه  سه  بی تردید  قمری  سال  ماه های  میان  در 

فضیلت ترند. ماه های رجب، شعبان و ماه مبارک رمضان.

اهمیت این ماه ها در روایات متعدد معصومین) علیهم 
السالم( بسیار آمده است که الزم است از آن ها بهره و 

استفاده کافی را  برد.
ماه رجب ماه بزرگی است که همیشه حرمت ویژه 
به  ماه  این  در  تا  شده ایم  دعوت  ما  و  است  داشته 
اعمالی همچون روزه داری، نماز و اعتکاف بپردازیم.

ماه رجب و اعمالش، انسان را آماده حضور در ماه های 
شعبان و رمضان می کند.

دارند  وجود  مختلفی  مناسبت های  رجب،  ماه  در 
علی)ع(  متقیان  موالی  میالد  آن ها  مهم ترین  که 
و بعثت پیامبر اکرم)ص( است. در این ماه سالروز 
کبری)س(  زینب  حضرت  هاشم  بنی  عقیله  وفات 
نیز هست. او که نمونه کاملی از خصوصیات اخالقی 
مانند وقار، متانت، عفاف، ایثار، علم و کمال، دفاع از 
والیت، مسئولیت پذیری و ده ها نقش اساسی دیگر 
بود در قیام و انقالب عاشورا نیز نقش ویژه ای داشت. 
امام سجاد)ع(  زیبای  تعبیر  به  بزرگواری که  بانوی 

عالمه ی غیر معلمه بود.
***

موسسه فرهنگی هنری فرهنگ عاشورا در راستای 
برنامه های  اندیشه دینی همه ساله  تعمیق تفکر و 
متعددی را اجرا می کند که انتشار سلسله نشریات 
نوجوان،  و  کودک  دهم  روز  فصلنامه  و  دهم  روز 
ماه رجب،  نقاشی و دل نوشته در  برگزاری مسابقه 
سلسله جلسات مرجع شناسی، برپایی نمایشگاه های 
شب  فاطمی،  پژوهش  و  شعر  سوگواره  عاشورایی، 
شعر عاشورایی، سایت اینترنتی روز دهم، کتابخانه 
این  فعالیت  از  بخشی  تنها  عاشورایی،  تخصصی 
مؤسسه است که در جهت نیل به اهداف خود که 

برخی از آن ها در باال آمده است برگزار می گردد.
لذا ضمن دعوت از همه عالقه مندان جهت همکاری، 
استدعا دارد تا ان شاءا... دعایمان کنید تا رهرویی 
صادق در مسیر اهل بیت)ع ( که تنها راه سعادت 

بشریت است باشیم.
ان شاءا...

توصیه های رهبری درباره ماه رجب
ماه رجب را با اين چشم نگاه کنيد

الزم میدانم برادران و خواهران عزیز را، مخصوصاً جوانها را توجه 
بدهم به اهمیت ماه رجب. از این مناسبتها و از این خصوصیاِت 
مربوط به ایام و شهور نمی شود به آسانی صرفنظر کرد. بزرگان 
ماه رمضان  را مقدمه   ماه رجب  اهل سلوک،  و  معنا  اهل  و 
دانسته اند. ماه رجب، ماه شعبان، یک آمادگاهی است برای 
اینکه انسان در ماه مبارک رمضان - که ماه ضیافت الهی است 
- بتواند با آمادگی وارد شود. آمادگی به چیست؟ در درجه  اول، 
آمادگی به توجه و حضور قلب است؛ خود را در محضر علم 
الهی دانستن، در محضر خدا دانستن - »سبحاَن من احصی 
کّل شی ء علمه«  - همه  حاالت خود را، حرکات خود را، 
نّیات خود را، خطورات قلبی خود را در معرض و محضر علم 
الهی دانستن؛ در درجه  اول، این مهم است؛ و اگر این حاصل 
شد، آن وقت توجه ما به کارهایمان، به حرفهایمان، به 
رفت وآمدهایمان، به سکوتمان، به گفتنمان، بیشتر خواهد 
شد؛ توجه می کنیم که چه می گوئیم، کجا می رویم، چه 
اقدامی می کنیم، علیه چه کسی حرف می زنیم، به نفع 
چه کسی حرف می زنیم. وقتی انسان خود را در محضر 
الهی دانست، بیشتر متوجه کارها و حرکات و رفتار خود 

می شود.
عمده  اشکاالت ما به خاطر غفلتی است که از رفتار و 
اعماِل خودمان می کنیم. وقتی انسان از حال غفلت 
خارج شود، توجه کند که دارد دیده می شود، محاسبه 
می شود - »انّا کّنا نستنسخ ما کنتم تعملون« - همه  
است،  پروردگار  محضر  در  او  کارهای  او،  حرکات 
طبعاً مراعات می کند. با این حالت، با یک طهارتی، 
با یک نزاهت و پاکیزگی ای، انسان وارد ماه رمضان 
شود - »شستشوئی کن و آنگه به خرابات خرام«؛ 
شستشوکرده وارد ماه رمضان شود - آن وقت در 
محضر ضیافت الهی حداکثر بهره را خواهد برد. ماه 

رجب را با این چشم نگاه کنید.



علی مع الحق و الحق مع العلی
رسول خدا)ص( در روایات بسیاری فرموده است: علی 

مع الحق و الحق معه، یدور الحق حیثما داَر علی
»علی با حق است و حق با او. حق با علی گردد هر جا 

که باشد.«
ابن عساکر شافعی از ابوذر 
غفاری چنین نقل می کند:

از رسول خدا)ص( شنیدم 
فرمود:  علی)ع(  به  که 
تو  دوستی  بر  »خداوند 
از مؤمنان پیمان گرفته 
و بدین سان منافقان را 
از آن بازداشته است. ای 

علی، اگر بینی مؤمن را با شمشیر بزنی با تو دشمن 
نمی شود و اگر دینارها را به پای منافق بریزی، با تو 
دوست نمی گردد. ای علی، تو را دوست نمی دارد مگر 

مؤمن، و دشمن نمی دارد مگر منافق. « 
و عبدا... بن مسعود می گوید که از رسول خدا)ص( 
شنیدم که فرمود: کسی که می پندارد به من و آن چه 
آورده ام ایمان آورده است ولی به علی دشمنی ورزد، 

دروغ می گوید و مؤمن نیست. 
پدر امت

خوارزمی از رسول خدا چنین نقل می کند: حقُّ علٍی 
علی المسلمیَن حقُّ الوالِد علی ُولِدهِ؛ »حق علی )ع( بر 

مسلمانان حق پدر بر فرزندان است« 
همچنین ابوبصیر از امام صادق)ع( روایت می کند: 

آن هنگام که مؤمن جان می دهد و از دنیا می رود، 
پیامبر و علی)ع( بر بالینش حاضر می شوند و رسول 
خدا به او می فرماید: »من پدرت هستم و علی نیز پدر 
تو است« از امام پرسیدم: در کجای قرآن به این موضوع 
اشاره شده است؟ حضرت فرمود: »خدا را بندگی کنید 
و چیزی را با او شریک مپندارید و به پدر و مادر نیکی 

کنید.)نساء/36(« 
تقسیم کننده بهشت و دوزخ

در ینابیع المودة از عالمه خوارزمی)دانشمند بزرگ اهل 
سنت( نقل است که رسول خدا)ص( به علی)ع( فرمود: 
ای علی، هنگامی که قیامت به پا شود، تو را بر تختی 
از نور سوار می کنند و به محشر می آورند و تاجی که 
نورافشانی میکند بر سرت می گذارند. آن گاه از سوی 

خداوند ندا می دهند:
می  تو  خدا؟«  رسول  محمد)ص(  وصی  »کجاست 
ندا  منادی  همان  سپس  جایم.«  این  گویی:»من 
می کند:»هر کس تو را دوست داشته است، به بهشت 
درآور و هر کس تو را دشمن داشته است، به جهنم 

بیفکن.« تو تقسیم کننده ی بهشت و دوزخی.

اُم َرَجب« رصا         الَيدُخُُه إاّل ُصّ َ ِة �ق حضرت فاطمه علیها السالم فرمود:  » إنَّ يف اجلَنَّ
در بهشت قصری است که جز روزه داران ماه رجب وارد آن نمی شوند .

نوار ، ج 97 ، ص 47( 
أ
ار ال )�ب

حديث قدسى :
ماه رجب را ریسمانی میان خود و بندگانم قرار داده ام ؛ هر کس به آن چنگ زند ، به وصال من رسد.
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جز زیبایی ندیدم؛ 
شرحی بر کالم حضرت زینب)س(   
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مؤلـف در ایـن کتـاب از زاویـه ای متفـاوت بـه 
شـخصیت حضـرت زینـب)س( در واقعـه عاشـورا 
پرداختـه اسـت ایشـان سـعی داشـته ، تـا نمایـی 
حضـرت  معـارف  و  شـخصیت  از  تـر  حقیقـی 
آقـای  کنـد،  بیـان  مخاطبیـن  بـرای  زینـب)س( 
رنجبـران در ایـن اثر خطبه »حضـرت زینب )س(« 
کـه پـس از واقعـه عاشـورا در مجلـس »ابـن زیـاد« 
ایـراد فرموده اند را شـرح و تفسـیر کرده اسـت . وی 
در ایـن مقـال، کالم »مـا رأیـت اال جمیـال« را شـرح 

داده اسـت.
ایـن کتاب درسـه فصـل تدویـن و به نگارش رسـیده 
کـه گام نخسـت، گزیـده ای از حـوادث مجلـس »ابن 
زیـاد« مطـرح و پـس از آن مفهوم زیبایی و اقسـام آن 
و تناسـب زیبایی با جسـم و روح بیان شـده اسـت. در 
پایـان نیـز در نگاهـی عرفانـیـ  توحیـدی زیبایی های 
واقعـه کربـال و بیـان »حضرت زینـب)س(« پـس از آن 
بازگـو شـده اسـت. روش نـگارش کتـاب ادبی داسـتانی 

است.
عناوین فصول کتاب عبارتند از:

فصل اول: کاروان اسرا در مجلس ابن زیاد  
فصل دوم: چیستی زیبایی  

فصل سوم: زیبایی های کربال
برخی از منابع استفاده شده در نگارش کتاب:

1- إعالم الوری
2- انساب األشراف  

3- الفتوح  
4- اللهوف 

در  تا  دارد  نیاز  زمان  به  نوپدیدی  فرهنگ  هر 
جهان گسترش یافته فرهنگ و تمدن های دیگر 
را تحت تأثیر قرار دهد. حضرت رسول)ص( پایه 
گذار فرهنگ و تمدن اسالمی، با کتاب آسمانی 
خود  سیره ی  و  کردار  و  گفتار  و  خویش)قرآن( 
منبعی اصیل و چشمه ای جوشان برای این فرهنگ 
به یادگار گذاشت؛ ولی به دلیل جایگزینی فرهنگ 
جدید به جای فرهنگ عرب و حجاز و نیز مشکالت 
پدید آمده در برابر او و اشتغال به مسائل داخلی، 
مجال نیافت تا پایه های فرهنگ اسالمی را - چنان 
که شایسته است - به صورت جامع و فراگیر باز 
گفته به سرزمین های دیگر منتقل سازد؛ اما با 

توجه به جامعیت و ابدیت دین مبین اسالم، مسئله ی »والیت« که استمرار خط نبوت 
بوداز سوی رسول خدا مطرح شد و امامان معصوم)ع( سرچشمه های فرهنگ اسالمی 

و مرجع تربیت و تعلیم عمومی آن قرار گرفتند . 
و  ایجاد  تداوم بخش حرکت رسول خدا)ص( در  و  این جریان  سر سلسله جنبان 
توسعه فرهنگ و تمدن اسالمی، حضرت علی)ع( بود. او که نخستین کسی بود که به 
پیامبر)ص( ایمان آورد و موقعیتی ویژه و منحصر به فرد نزد حضرت داشت. چنان که 

درباره اش فرمود: انا مدینُة العلم و علیٌّ بابها فمن اراَد المدینة فلیأِتها ِمن بابها. 
و موال علی)ع( نیز درباره نزدیکی اش به حضرت می فرماید: وضع من به گونه ای بود که 
وقتی من از پیامبر چیزی می پرسیدم، به من پاسخ می داد و هنگامی که من ساکت بودم 

حضرت، خود برایم سخن می گفت.
زندگی سی ساله امام پس از رحلت رسول)ص( که 25 سال آن در حالت نظارت بر 
حکومت و پنج سال آن در رأس حکومت سپری شد، همه اش تجربه، درگیری، مراقبت، 
اشراف، آموزش، شرح فرهنگ قرآن، حفظ موضع، ترویج فرهنگ اسالمی، پی ریزی تمدن 
اسالمی و آگاهی از مسائل و مشکالت جامعه و حل آن ها و... بود. سیره ی حضرت در 
این دوره به نحوی است که فرهنگ و تمدن اسالمی را مرهون خویش ساخت. در زیر 
به صورت اجمالی به برخی از سرمشق های عرضه شده توسط آن حضرت برای جهانیان 

اشاره می شود:
1. مبارزه با انحراف:

از مشکالتی که فراروی هر فرهنگ جدید رخ می نماید، انحراف از ارکان اصلی و پیام خاص 
آن است. پس از رسول خدا)ص( با توجه به اتفاقاتی که افتاد، مهم ترین انحراف فرهنگ 
اسالمی، تهی شدن از روح حاکم برآن)اسالم( بود و این مسأله چنان شدت داشت که موال 
در خطبه ای در این باره می فرماید: »هان بدانید که شما رشته ی پیوند با اسالم را گسستید 

و حدود آن را شکستید و احکام آن را به کار نبستید«
حضرت برای آن که فرهنگ اسالمی را از انحراف برهاند، کوشید تا با اتخاذ روشی خردمندانه 
به صورتی که اصل اسالم لطمه نبیند و امت اسالمی دچار سرگردانی و پراکندگی نشود، در 
مدت 25 سال زندگی در کنار حکومت دینی و نظارت بر آن، با این کژروی ها و کژاندیشی 
ها بستیزد. شش ماه پرهیز وی از بیعت با ابوبکر، نپذیرفتن شرط عمل بر سیره ابوبکر و 
عمر در »شورا« حکایت گر پایداری بر سیره و سنت رسول خدا)ص( بود. از دیگر روش های 
حضرت در این دوران، انتقادهای گوناگون او به عملکرد عمر و عثمان و عدم همکاری او با 
این افراد که بیانگر مقابله اش با انحراف هایی بود که فرهنگ اسالمی را از راه و روش خویش 

دور می ساخت.   
امیر مؤمنان)ع( پس از پذیرش تصدی حکومت نیز با شیوه ای دیگر با این انحراف ها مبارزه 
کرد. مخالفت با تبعیض نژادی، بدعت ها، دنیاطلبی، عمل به سیره رسول خدا)ص( و نقل آن 
از طریق احیای تدوین حدیث و کنار گذاشتن افراد و عناصری که فرهنگ اسالمی را از مسیر 
خود خارج ساخته بودند، نمونه های اندک و در عین حال بزرگی است که علی)ع(در پنج سال 

حکومت خود بر جهان اسالم در راه مبارزه با 
انحراف فرهنگ اسالمی انجام داد.

2. ترويج خرد گرايی و آزاد انديشی
یکی از امتیازهای روشن و برجسته ی فرهنگ اسالمی 
اهمیت دادن به اتکا به خرد در موضوعات عقیدتی و 

شناخت وظیفه و تکلیف است. 
امام علی)ع( با گفتار و کردار خود، خردگرایی را تبلیغ 
می کرد و مردم را به تفکر و پیشه ساختن بینش 
فرمان می داد. او به قدری به اندیشیدن اهمیت می داد 
که ایمان مؤمن را مشروط به خردورزی می دانست؛ 
البته حضرت این توجه جدی به تعقل را در جهت 
او،  از دیدگاه  دانست چرا که  پیامبران می  رسالت 
خداوند، پیامبران را در میان مردم برانگیخت تا عقل های دفن شده را بیرون آورند و 

به کار اندازند.
از بایسته های رشد خرد ورزی در جامعه، آزاد اندیشی است. تاریخ به روشنی گواهی 
می دهدکه امیرمؤمنان نه تنها تفتیش عقاید را به هیچ روی اجازه نمی داد؛ بلکه در 
نامه اش به مالک اشتر، تفتیش عیوب مردم و خرده گیری به رفتار و اشتباهات آن ها را 

رد کرد. 
از دیگر نمونه های رفتاری متعالی حضرت در توجه به آزاداندیشی برخورد با خوارج 
است؛ چنان که می فرماید: تا وقتی خوارج دست به سالح نبرده اند، آن ها را از غنایم و 

آمدن به مسجد منع نمی کنم.
3. ارج نهادن به دانش

دانش از مهم ترین عناصری است که فرهنگ را غنی ساخته، همچون ابزاری برای نفوذ 
و توسعه ی آن به شمار می رود. اگر فرهنگی به دانش اهمیت ندهد و منزلت آن را نداند، 
یا عمری کوتاه خواهد داشت یا دست کم در محدوده و قلمرو تولد خود باقی خواهد 
ماند. از افتخارات فرهنگ اسالمی آن است که به دانش و دانش پژوهی اهمیتی ویژه 

داده است. و این امر در کالم وحی و گفتار معصومین)ع( هویداست. 
امیرمؤمنان)ع( که خود مفسر بزرگ و تجسم عینی قرآن بود، به دانش، تعلیم و تعلم 
اهمیت خاصی می داد و در ترویج آن از هیچ کوششی دریغ نکرد. او دانایی و دانش 
را برترین شرف، بهترین مال، پاسبان آدمی و... دانسته و به مسلمانان امر می کردکه 
به سوی دانش بشتابند، پیش از آن که فرصت آموختن از منبع و اهل آن را از دست 
بدهند. و به فرمانداران خود فرمان می داد تا در مدیریت خود بر شهرها و مردم با 
دانشمندان گفت و گو کنند. این مسأله هنگامی برجسته تر می نماید که توجه کنیم 
خود حضرت تجسم یک دانشمند پرآوازه و ژرف اندیش بوده است. دانشمندی که به 
گفته ی رسول خدا)ص( پس از او از همه ی انسان ها داناتر است. همو که در مناسبت 
های گوناگون مکرر می فرمود: »سلّونی قبل أن تفقدونی«. دانشمندی که به شهادت 
تاریخ همه ی علوم چون ریاضیات، شعر، طب، شیمی، نجوم، و فیزیک را می دانسته 

و بر ظرایف و اسرار، تسلطی شگفت انگیز داشته است. 
به عنوان نمونه، درحالی که بسیاری از مردم عصر علی)ع(] در سراسر عالم[ معتقد 
بودند که زمین بر شاخ گاو استوار است. بعضی می گفتند: زمین بر روی آب شناور 
و مانند کشتی توخالی است و برخی دیگر معتقد بودند که زمین با ستون هایی بر 
کوه قاف قرار دارد؛ در عصری که بشر دانشی نداشت و از نظریه جاذبه آگاه نبود، 
حقیقت روشنی را بیان کرد که امروزه آن را از بدیهیات می دانیم. در یکی از فرازهای 

سخنانش فرمود:
»زمین را پدید آورد و نگاهش داشت، بی آن که آن را برچیزی استوار بگذارد، و بر 

پایش داشت، بی پایه ها و باال بردش بی استوانه ها«    
منبع: ر.ک: رشاد ، علی اکبر، دانشنامه امام علی)ع(، ج11،  ص310-319. 

برخی از فضایل و مناقب امام علی)ع(
علی)ع( میزان کردار آدمی 

از اصول اعتقادی اسالم، بررسی و سنجش رفتار و کردار آدمی 
در عالم رستاخیز و صحنه قیامت است. بر پایه روایات، علی)ع( 
یکی از میزان هایی است که کردار مردم با او سنجیده می شود. 
نمازگزاران،  میزان  علی)ع(  نماز 
و  داران  روزه  ترازوی  روزه اش 
انفاق و ایثارش میزان همه ی انفاق 

کنندگان است. 
در  که  نویسد  می  مفید  شیخ 
»همانا  است:  آمده  حدیث 
نسلش،  از  امامان  و  امیرمؤمنان 
در  اعمال  سنجش  ترازوی 

قیامتند.«
امام صادق)ع( در ذیل آیه 41 سوره حجر، می فرماید: »به 
خدا سوگند، علی)ع( صراط مستقیم است؛ به خدا سوگند، 

علی صراط و میزان اعمال است.«
رستگاری شیعیان علی)ع(

بر اساس روایات متواتر شیعه و سنی، رسول خدا)ص( 
فرمود: »علی و شیعیانش در قیامت رستگارند.«  این 
حقیقت انکارناپذیر در قرآن ریشه دارد، آن جا که می 
فرماید:»کسی که از خدا و پیامبرش پیروی کند، به 

رستگاری بزرگی رسیده است. )احزاب/71(«
پیامبر  نزد  روزی  می گوید:  انصاری  عبدا...  جابربن 
خدا)ص( نشسته بودیم که علی بن ابی طالب)ع( وارد 

شد. رسول خدا)ص( فرمود: 
برادرم علی آمد. سپس رو به کعبه کرد و با دست 
مبارک به دیوار خانه زد و فرمود: به خدایی که 
جانم در دست اوست، این علی و شیعیانش در 
رستگار  علی  چرا  دانید  می  رستگارند.  قیامت 
نخستین  من  به  ایمان  نظر  از  او  چون  است؟! 
عهد  به  شما  همه  از  شماست،  میان  در  کس 
استوارتر  الهی  امر  به  قیام  در  و  وفادارتر  خدا 
ودر اجرای حکم در میان رعیت از همه ی شما 
عادل تر است. او کسی است که در تقسیم بیت 
المال بیش تر برابری را ارج می نهد و مزیت 
آن  در  است.  تر  افزون  از همه  پیش خدا  او 
لحظه آیه 7 سوره بینه نازل شد که فرمود: 
کارهای  و  آورده  ایمان  که  کسانی  "مسلماً 
بهترین  که  اینانند  داده اند،  انجام  شایسته 
علی)ع(  هرجا  پس  آن  از  مخلوقات اند." 
محمد)ص(  حضرت  اصحاب  می آمد، 
می گفتند: قد جاء خیرالبریه»بهترین مردم 

آمد.«
امام  دانشنامه  اکبر،  علی   ، رشاد  ر.ک:  منبع: 

علی)ع(،ج11، ص171-179.
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