زﯾﻨﺐ)س( و وﻓﺎداری در ﻣﻮدت
ﻋﯿﻨﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ اﻣﻮر ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺑﺮوز و ﻇﻬﻮر آن ﺑﺨﻮدی ﺧﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ
ﻋﻤﯿﻖ در ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد ،ﺑﻌﺒﺎرﺗﯽ “ﻣﻮدت” ،ﺗﺒﻌﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﺤﺒﺖ
ﻗﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻧﻮع ﺧﻮد در راﺳﺘﺎی ﺗﻘﻮﯾﺖ واﻋﺘﻼی ارﺗﺒﺎﻃﺎت ،ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد.
ﻋﺒﺎرت ﻣﻌﺮوف »ﻻاﺳﺌﻠﮑﻢ ﻋﻠﯿﻪ اﺟﺮا اﻻ اﻟﻤﻮده ﻓﯽ اﻟﻘﺮﺑﯽ« دﺳﺘﻮری ﺑﺮ
ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز اﻣﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﻗﻠﺒﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ )ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم( ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ
و ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺨﺼﯿﺘﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ از وﻻدت ﺗﺎ
ﺷﻬﺎدت ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺗﻼﺷﺶ ،ﻣﻮدّت ﺑﻪ اﻗﺮﺑﺎی ﺟﺪ ّ ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن ،ﺣﻀﺮت
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( ﺑﻮد ،ﺗﺎ ﺟﺎﺋﯿﮑﻪ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﺟﺎﻧﺶ را ﻫﻢ ﻓﺪا ﻧﻤﻮد.
ﻣﻮدّت ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن دادن ﻣﺤﺒﺖ و ﺑﺮوز
دادن ﻣﺤﺒﺖ در ﺧ َﻠﻖ و ﺧ ُﻠﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺲ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
در ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﭘﺮ ﺑﺮﮐﺖ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ،ﻣﯿﺘﻮان ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺑﯿﺸﻤﺎری از ﻣﻮدت را
اﺣﺼﺎ ﻧﻤﻮد ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﯿﮕﺮدد:
« درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎدرﺷﺎن ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ﺷﺮﮐﺖ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر و
اداﻣﻪ دادن ﻣﺴﯿﺮ و روش ،ﻣﺎدر در ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ…
« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﺪر ﺑﺰرﮔﻮارﺷﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ،دﻟﺠﻮﺋﯽ و ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻢ و
ﻏﺼﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﻌﺪ از ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت زﻫﺮا)س( ،و درواﻗﻊ ﺳﻨﮓ ﺻﺒﻮر ﺑﻮدن
ﺑﺮای ﭘﺪر ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﺑﺲ ﻣﻬﻢ از ﻣﻮدت آن ﻋﻠﯿﺎ ﻣﺨﺪره ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
« در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺮادرﺷﺎن اﻣﺎم ﺣﺴﻦ)ع( ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ
و ﺑﺮﺧﻮرد ﺣﻠﯿﻤﺎﻧﻪ و ﺣﺰم ﻧﺸﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺠﻮم ﺗﻬﻤﺘﻬﺎ و ﻧﺎﺳﺰا
ﮔﻮﯾﯿﻬﺎی ﻣﺮدم ﺑﯽ ﺧﺮد ،آﻧﻬﻢ ﭼﻮن درﯾﺎﯾﯽ ﮐﻪ رودﺧﺮوﺷﺎن ﭘﺮ ﻫﯿﺎﻫﻮ را
در ﺧﻮد ﻫﻀﻢ ﮐﺮده و از ﺗﻼﻃﻢ ﺑﺎزﻣﯿﺪاردش.
ـﺮت
ـﺎم ﺣﻀـ
ـﮏ ﻗﯿـ
ـﯿﻦ)ع( ،ﺷﺮﯾـ
ـﺎم ﺣﺴـ
ـﺎن اﻣـ
ـﺎ ﺑﺮادرﺷـ
ـﺎط ﺑـ
و در ارﺗﺒـ
اﺑﺎﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ)ع( ﺑﻮدن ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ،زﺑﺎن زد ﺧﺎص و ﻋﺎم ﺑﻮده ،اﯾﺸﺎن در
ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻗﯿﺎم ﺑﺎ ﺧﻮن ﻧﮕﺎری وﭘﯿﺎم ﻋﺎﺷﻮرا)ﺑﻌﺪ از ﻋﺎﺷﻮرا در دوران
اﺳﺎرت( ،ﻗﯿﺎم ﺣﻀﺮت ﺣﺴﯿﻦ)ع( راﺑﻪ ﺑﻠﻮغ رﺳﺎﻧﺪ و در ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﻪ آن
واﻗﻌﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﯿﺪ.
ﻣﻮدت ﺗﻨﻬﺎ اﺟﺮ رﺳﺎﻟﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا از اﻣﺘﺶ ﻃﻠﺒﯿﺪه و اﻣﺮ
ﺑﺪان ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ.
آﻧﭽـﻪ اﻣـﺮوز ﺑﻌﻨـﻮان اﻟﮕـﻮ از ﺣﻀـﺮت زﯾﻨـﺐ ﻣﯿﺘـﻮان اﺧـﺬ ﻧﻤـﻮد،
اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻣﻮدّت اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻣﺎم زﻣﺎﻧﺶ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
« ورود ﺑﻪ ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ وﺗﺸﺨﯿﺺ اوﻟﻮﯾﺖ ﮐﺎری در ﻧﻈﺎم وﻻﯾﯽ
« ﭘﯿﺮو ﺑﻮدن واﻃﺎﻋﺖ
« ﺛﺒﺎت ﻗﺪم و ﺑﻌﺒﺎرت دﻗﯿﻖ و ﻣﻬﻢ ،وﻓﺎ در ﻣﻮدت و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﻤﯿﻢ دادن

ﺑﻪ آن در ﺗﻤﺎم اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ از ﻣﻮارد ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ،ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﺿﺮوری و
ﻻزﻣﺴﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﺐ ّ ،در ﻫﺮ ﻣﻘﻄﻌﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﻮدت ﺑﺮوز
ﯾﺎﺑﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ آﻧﻬﻢ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎر ﺳﻠﯿﻘﻪ ای.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق و ذﮐﺮ ﺷﺪه ،ﮐﻒ ﺟﺮﯾﺎن ﻣﻮدت و ﻣﯿﺰان
ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﻣﻮدت ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان »ﻣﻮدّت« از ﻃﺮف ﻣﺤﺐ ّ
ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮدﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻮدّت را در اﺷﮑﺎل زﯾﺮ ﻣﯿﺘﻮان اﯾﺠﺎد ﮐﺮد:
*زﯾﺎرت
*ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ
*ﺑﺮﭘﺎﯾﯽ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺑﺎ ﻧﺎم اﺋﻤّﻪ
*آﺷﻨﺎ ﺷﺪن ﺑﻪ راﻫﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﻟﯽ و ﺗﺒﺮی
*روﺷﻨﮕﺮی و اﻓﺸﺎﮔﺮی
و…..
ﮐﻪ ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻧﺴﯿﺖ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ)س( ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ از ﻣﻮدت زﯾﻨﺒﯽ
اﻟﮕﻮﺑﺮداری ﮐﺮده و در ﻗﺒﺎل اﻣﺎم زﻣﺎن ﺧﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﻨﺪ.

