جلسه ای دوستانه با سفیـران ایــران

ش��ب ش��نبه نماينده ولي فقيه در دبي و بازيکنان ،کادر فني و کليه
دستاندرکاران و همراهان تيم پرسپوليس به صرف شام ميهمان مديران
و مسئوالن بيمارستان ايرانيان دبي بودند.
آيت اهلل مدني نماينده ولي فقيه در دبي پس ازحضور در بيمارستان با
بازيکنان و کادر فني تيم پرسپوليس ديدار و گفتگو کردند.
پس از صحبتهاي مدير بيمارستان و خيرمقدم به ميهمانان ،نماينده
ولي فقيه ،آيت اهلل مدني در بياناتي به مسائل اخالقي و فرهنگي و حضور
قال الصادق (ع):
ی�ا زرارة ان المالئکة بک�ت اربعین صباحا
علی الحسین(ع).
امام صادق(ع) فرمود:
ای زراره فرش�تگان اله�ی چه�ل روز ب�ر
حضرت ابا عبد اهلل گریستند.

مستدرک الوسائل ج 10ص314

ب��ا فرارس��یدن دهه آخ��ر ماه صفر ،ای��ام ماتم
واندوهی ش��روع ميش��ود ک��ه با اربعین حس��ینی
آغاز و با رحلت جانس��وز پیامبر اکرم  ،امام حس��ن
مجتب��ی و امام رضا علیهمالس�لام خاتم��ه مییابد
مراس��م وی��ژه ای��ن ای��ام را ب��ا س��خنرانی
..
حجهاالسالم والمسلمین اکرمی نماینده مردم تهران
در مجلس شوراي اسالمي و مداحی مداح اهل بيت
عصمت و طهارت ،حاج حس��ن باقری روز دوش��نبه
 1389 /11/ 4بعد از نماز مغرب وعشا در مسجد امام
حسین (ع)گرامی داشته شد.
همچنین در روز اربعین بعد از نماز ظهر وعصر زیارت
اربعین امام حسین(ع) قرائت شد و در روز چهارشنبه
بیس��ت وهشتم صفر وجمعه س��یام صفر نیز بعد از
نماز ظهر وعصر مراسم س��خنرانی و مداحی بر قرار
گردیدکه با حضور هم��ه عالقه مندان به اهل بیت
عصمت وطهارت این مراس��م معنوی با توفیق الهی
انجام گردید .

اش��خاصي که در اين کش��ور هر کدام خود را نماينده ملت ايران ميدانند،
اشاره کردند و سپس در ادامه افزودند:
از ديدار دوستان خوشحالم و خوشامد و خير مقدم عرض ميکنم .ملت
بزرگواري ايران با تاريخ پر سراسر افتخار خودش سفراي مختلفي دارد که
يک بخش از س��فراي ما در مجموعه وزارت امور خارجه هستند که سفير
رس��مي ايران در کشورهاي مختلف هس��تند اما يک بخش سفارت ملت
بزرگ ايران قطعا عزيزان ورزشکار ما هستند .سفارتي که بسيار پر طنين و
پر آوازه و دايره گستردهاي را دارد.
بناب��ر اين ،برادران عزيز ،همه آن تاريخ پر افتخار ،همه آن افتخاراتي
که شبهاي عمليات و روي مين رفتنها ،با بدن مجروح جلو رفتن برادران
و عزيزان ش��ما و هم��ه آن افتخاراتي که در طول دهه فجر ،ش��هداي ما
آفريدن��د ،افتخاراتي که در طول تاري��خ پر افتخار اين ملت اتفاق افتاده در
بعضي از صحنههايش شما سهيم هستيد .يعني شما نماينده خودتان ،تيم
و ش��هرتان نيستيد ،نماينده يک تاريخ پر افتخار هستيد .شما شايسته اين
سفارت هستيد و انشاءا ...شايسته از اين سفارت بزرگ دفاع کنيد.

نمایشگاه انقالب در مسجــــد
نمایش��گاه انق�لاب باتالش و همت واحد فرهنگی مس��جد باموض��وع انقالب و دفاع
مقدس برگزار گردید این نمایشگاه با حضور دکتر نجابت نماینده محترم مردم تهران در
مجلس ش��ورای اسالمی ایران ودکتر افشار ریاست محترم بیمارستان ایرانی در دبی ،
..
حجه االسالم والمسلمین مدنی افتتاح شد که بااستقبال ایرانیان ونمازگزاران
به دست
محترم خصوصا در روز جمعه همراه بود.

تشرف یک مسیحی به اسالم در مسجد امام حسین(ع)
یک نفر مس��یحی سریالنکائی که با راهنمایی یک خانم مسلمان ایرانی با اسالم اشنا
شده بود در مسجد امام حسین (ع) به تشیع مشرف شد ونام علی را برا ی خود برگزید.
امام جمعه ضمن بر شمردن وتوضیح اصول اساسی اسالم مشرف شدن وی را به دین
اسالم که یک تولد واقعی محسوب می شود تبریک گفت وبه این مناسبت هدیه ای به وی
تقدیم نمود .
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نیکی ونیکویی در
شعر و ادب فارسی
تو نیكویی كن و در دجله انداز كـــه ایزد در بیابانت دهـــد باز
كه پیش از ما چو ما بسیار بودند كه نیك اندیش و بدكردار بودنـد
بدی كردند و نیكی با تن خویش تو نیكو كار باش و بد میندیش

اما ماجرا چیست؟ چرا باید نیكی و احسان را در دجله افكند؟ داستان این
مثل مشهور را ابوالمعالی كیكاووسبنوشمگیر در قابوسنامه چنین میآورد:
در روزگار متوكل  " ،فتح" فرزند خواندهی او میخواست شنا بیاموزد،
اما در حین آموزش در دجله گم شد ،پس از هفت روز او را سالم یافتند و
به گمان آن كه گرسنه است آب و غذا برایش بردند؛ اما اظهار سیری كرد
و گفت  :هر روز بیس��ت نان بر طبقی نهاده بر روی آب میرسید و از آن
س��یر میشدم ،بر هر نانی هم نوشته بود " :محمدبنالحسین االسكاف".
متوكل فوراً برای یافتن فرد مزبور جایزهای مقرر كرد ،سرانجام او را یافتند
و دلیل كارش را پرس��یدند ،او نیز چنین گفت  " :یك س��ال است كه نان
در آب میافكنم ،زیرا شنیدهام :نیكی كن و به رودانداز كه روزی بر دهد".
متوكل نیز گفت  " :اكنون ثمرهی آن نیكی یافتی " سپس پنج روستا را
()2
در اطراف بغداد به او بخشید.
اگر چه مؤلف قابوس نامه در صحت این داس��تان اظهار میدارد كه
صحت هم ،از
فرزن��دان ای��ن مرد را در بغداد دیده ،ولی در ص��ورت عدم ّ
اهتمام فراوان گذشتگان ما به كار خیر و عمل نیك نشان دارد.
نیكویی در اش��عار دیگر ش��اعران  :صائب تبریزی با استفاده از این
مضمون میسراید:
میكند نیكی و در آب روان میافكند
هر كه نقد جان نثار تیغ قاتل میكند
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نیكی از آب روان چون تیغ بر میگردد ز سنگ
زیر تیغ یار صائب مـــیتوان جــــان باختن

چو بر میگردد از آب روان نیكی ،همــان بهتر
كه در سرچشمهی شمشیر نقد جان بر افشانیم

اوحدی مراغهای در كتاب جام جم بیان میكند كه اگر نیكی را در
چاه هم بیفكنی ،اثرش به تو باز میگردد:
نیكی كن ای پسر تو ،كه نیكی به روزگار
سوی تو بازگردد ،اگر در َچه افكنی

شاعر خوش ذوق معاصر نیز از منظری طنزبه این موضوع نگریسته
و چنین سروده است :

نیكی بكن و به دجله انـــــداز
نیكـــــی بنمـــودم و ندیدم
نیكی مــن
این است ســزای
ِ

صــدبار شنیدم این نصحیت
جـــز شر ز بشر ،بدی ز ملّت
ای بر پـــدر تو دجلـه لعنت!

" حبله رودی" در" جامع التمثیل"  ،مثلی با مضمون " تو نیكی می كن
و در دجله انداز" آورده :
نیكی  ،راه به صاحب خانهی خود میبرد

و یا در همان جا میخوانیم:

نیكی كنی به جای تو نیكی كنند باز ور بد كنی به جای تو از بد بتر كنند

این نكته در میان اشعار شاعران فارسی سرا از جمله توصیههای رایج
اخالقی است:
باز گردد بدی به بدكردار
نیكویی بر دهد به نیكوكار
یا:
نیكویی ورز ،اگر توانی تو
هر چه ورزش كنی همانی تو
یا:
یكی با سگی نیكویی گم نكرد

اوحدی مراغه ای

كجا گم شود خیر با نیكمرد؟

سعدی

پروین اعتصامی نیز چنین میسراید :

خون یتیم دركشـی وخواهـی
نیكی چه كرده ایم كه تا روزی

باغ بهشت و سایه طوبـــا را
نیكو دهنــــد مزد عمل ما را

دانش آموز و تخم نیكی كار

تا دهد میوههــای خوبت بار
(اوحدی مراغه ای)

همه نیكویی باد كردار مـــا

مبیناد كس رنـــج و تیمار ما
فردوسی
بیا تا تخم نیكویی بكاریم

از این رو است كه همواره شاعران به نكوكاری توصیه كردهاند :

بیا تا بردباری پیشه سازیم

خیز تا رخت دل بر اندازیم

باباطاهر

وز پی نیكویی سر اندازیم
خاقانی

شكر آن را كه دگر باز رسیدی به بهار بیخ نیكی بنشان و ره تحقیق بجوی

تو را باد پیروزی از آسمان
بیا تا همه دست نیكی بریم
بكوشیم تا نیكی آریم یاد

حافظ

مبادا به جز داد و نیكی گمان
فرودسی
جهان جهان * را به بد نسپریم
ِ
فردوسی
ُخـنك آن كه پند پدر كرد یـاد
فردوسی

نیكویی در شعر سعدی
در ادب فارسی  ،نیكوكاری از مضامین رایج و محوری است به طوریكه
در بس��یاری از اشعار ش��عرای بنام ،به صفاتی چون سودمندی ،كارآمدی،
نیكاندیش��ی ،آفرینندگی ،س��ازندگی وآبادسازی ،دس��تگیری از مردم و
غمخواری نس��بت به حال آنان توصیه شده است .سعدی معلم اخالق با
لحن آرام ،مهربان و پدرانه اش  ،پیش از هر شاعر دیگری بدین موضوع
پرداخته است .از جمله در بوستان میخوانیم :وقتی " اتابك تكله" بر تخت
مینش��یند ،به عدل و مردمداری حكوم��ت میراند .روزی به صاحب دلی
میگوید " :اكنون می خواهم به كنجی رفته و عبادت كنم"  .دانای روشن
ضمیر بر میآشوبد كه:

طریقت به جز خدمت خلق نیست

به تسبیح و سجاده و دلق نیست

از نظر سعدی " كرامت" به معنای نان دهی ،جوانمردی و نیكوكاری
در حق مردم اس��ت ،نه شطح *و طامات* و فریب و ریای صوفیان مردم
فریب .به قول شیخ شبستری:

رها كن ُترهات* و شطح و طامات

خیــال نـــور و اسبـاب كرامـات

كرامات تو اندر حق پرستـی است جز این  ،كبر و ریا و ُعجب و مستی است

سعدی نیز از " كرامت " حقیقی حكایتها می كند ،از جمله:
پیری اس��ت ك��ه در راه حجاز " به هر خُ ـط ِوه* ك��ردی دو ركعت نماز"،
س��رانجام بر عب��ادت خویش فریفته ش��ده ،هاتفی از غیب ب��ر او بانگ
میزند:
به احسانی آسوده كردن دلی

به از الف ركعت به هر منزلی

در فرازی دیگر می خوانیم :سعدی و چند سالك دیگر به دیدار پیری
در روم می روند .پیر همه را به ع ّزت و تمكین می پذیرد؛ اما با وجود ثروت
و مكنت ،فاقد بخشندگی است  .آنگاه سعدی می گوید:
27

اعتقادي-فرهنگي

شماره48
اسفند ماه
1389

داران دل مرده اند
به ایثار ،مردان َسـبَـق بـــردهاند نه شب زنده
ِ
كرامت جوانمردی و نان دهی است مقاالت بیهوده طبلِ تهـی است

ب��از داس��تان ك��وری را میخوانیم كه به واس��طه نیكی در حق س��ائلی
بیناییاش را باز مییابد:
فرد مغروری در به روی س��ائل میبندد .سائل دل شكسته در كنجی
نشسته ،نابینایی بر او میگذرد و از حالش خبر می گیرد و سائل را به خانه
ب��رده  ،می نوازد و بر اثر این خدمت بینای��ی اش را باز می یابد ،ماجرای
بازیافت��ن بینایی اش در ش��هر پراكنده می ش��ود و به گ��وش مرد مغرور
میرسد و از مرد بینا شده میپرسد چگونه چنین شد؟ پاسخ می شنود:

به روی من این در كسی كرد باز

كه كردی تو بر روی وی در فراز

آن گاه سعدی چنین توصیه می كند و هشدار می دهد:

اال گر طلبكار اهل دلی
ز خدمت مكن یك زمان غافلی
خورش ده به گنجشك و كبك و َحـمام*
كه یك روزت افتد همایی به دام

شماره48
اسفند ماه
1389

اعتقادي  -فرهنگي

28

این حكایات همه بر بازگش��ت نتیجه و اثر نیكوكاری بر فرد نیكوكار
تاكید دارند.وس��عدی ش��یرين س��خن که خود دلس��وخته واهل معناست
مقصودی در بیان بدی عبادت واطاعت ندارد بلکه ریا و فریب ودورویی را
مزمت کرده وصوفیان تک بعد که به سوی هالکت روانند را رهنمون شده
اس��ت دیگربار در بوس��تان میخوانیم :فردی صحرای محشر را در خواب
میبین��د  ،چون مس گداخته و مردم در خروش .در آن میان ش��خصی را
خفته در زیر سایهی درختی می یابد و از او می پرسد :شفیع تو در وصول

به این مقام كه بوده است؟ پاسخ می شنود :این از اثر دعای خیر نیكبختی
است كه روزی در سایه ی باغ من آرمیده بود!
آن گاه سعدی چنین زبان اندرز می گشاید:
بر انداز بیخی كه خار آورد

درختی بپرور كه بار آورد

و این درخت بارآور همان نیكوكاری و احسان در دنیا است.
احس��ان و نیكوكاری حتی حیوانات را سپاسگزار آدمی می سازد .در
حكایتی از بوس��تان می خوانیم :گوسفندی در پی جوانی دوان بود .كسی
بر جوان ایراد كرد وگفت :این ریس��مان اس��ت كه گوسفند را به دنبال تو
می كش��اند .جوان بی درنگ  ،ریس��مان باز كرد؛ و گوسفند بازهم در پی
جوان روانه شد:

نه این ریسمان می برد با منش كه احسان كمندی است بر گردنش
به لطفی كه دیده ست پیل َدمان نیـارد همــــی حمـله بر پیلــان
كه سگ پاس دارد ،چو نان تو َخورد
بدان را نوازش كن ای نیك مرد

حكایاتی از بوستان با موضوع نیكوكاری :
پارس��ایان نیك ك��ردار حتی در حق بدكاران نی��ز نیكی میكنند؛
چن��ان كه پارس��ایی تبریزی ،ش��بی میبیند ك��ه دزدی كمند افكنده
و از بام��ی باال میرود .فوراً بانگ برداش��ته ،دزد درمان��ده میگریزد.
مرد پارس��ا چون دزد را محروم مییابد از راه��ی دیگر به نزد او رفته،
میگوید" :من نیز از همدس��تان تو هس��تم .بیا تا مكانی را به تو نشان
ده��م تا بیمزاحمت مردم به خواس��ته خود برس��ی .آن گاه دزد را به
خانهی خویش هدایت كرده ،مشتی كاال در دستان او میگذارد و فوراً
با فریاد خویش او را فراری میدهد .چون دزد میگریزد ،زاهد جوانمرد
تبری��زیآراممییاب��د:

دل آسوده شد مرد نیك اعتقاد
ترحم نكرد
خبیثی كه بر كس ّ
عجب ناید از سیرت بخردان
در اقبال نیكان بدان میزیند

كه سرگشته ای را بر آمد مراد
ببخشود بر وی دل نیك مـرد
كه نیكی كنند از كرم با بـدان
اگر چــه بدان اهـل نیكی نیند

غرض سعدی نه هموارساختن راه بر دزدان  ،كه نمایش نوعی رفتار
مهرآمیز ،انسانی ،بزرگوارانه و كریمانه است .سعدی شاع ِر دوستی ،عشق،
صفا و آرامش و بوس��تانش عالم ایثار ،انسانیت  ،و نیكوكاری است و روح
انسان دوستی اسالمی را در نكتههای نغز خویش منعكس میسازد.

بازگشت نتیجه ی احسان به شخص نیكوكار
داستان دیگری در بوستان از
ِ
حكایت می كند:
جوانی با مبلغی ناچیز دل پیرمردی را به دست می آورد .جوان م ّدتی
بعد گرفتار خشم سلطان و به اعدام محكوم می شود .پیرمرد كه شاه ِد بر
دار كردن جوان است ،برای نجات او شایع می كند كه سلطان مرده است.
مأموران با شنیدن این خبر به دربار باز می گردند ،اما شاه را زنده می یابند
و در بازگشت جوان را گریخته .پیرمرد را دستگیر كرده و به دربار می برند.
پادش��اه علت كارش را می پرسد .پیرمرد در جواب می گوید " :تو با دروغ
جوان نجات یافته ،
نمردی؛ اما جوانی نجات یافت"  .از آن س��و ،كسی از ِ
میپرسد " :تو چگونه نجات یافتی؟" جوان پاسخ می دهد " :با دانگی پول
كه به دیگران بخشیدم" .
آنگاه سعدی چنین نتیجه میگیرد:

یكی تخم در خاك از آن مینهد كــه روز فرومانــــدگی بردهـد
جوی بـــاز دارد بالیـی درشت عصایی شنیدی كه عوجی* بكشت
حدیث درست آخر از مصطفی است كـه بخشایش و خیر دفع بالست

سیف فرغانی نیز هم صدا با سعدی ،دعای نیكوكاران را نگهبان آدمی
و باعث دفع حوادث ناگوار میداند:

نیكویی كن كه نیكوكاران به دعا

از حـوادث نگاهبـان تـوانـد

آری احس��ان و نیكویی  ،اجابت دعا و رفع بال و گرفتاری را به دنبال

دارد .در كتاب " پند پیران" ،حكایاتی در این باره نقل شده است ،از جمله
زن كش��اورزی كه به واس��طه ی دادن لقمهای نان به مردی فقیر ،بازی
ش��كاری كودك او را از چنگال گرگ نجات میدهد ،بازشكاری علت این
زن فقیر میداند.
كارش را عمل خیر و احسان هر چند اندك ِ
و ی��ا زنی كه لباس فرزند ش��یرخوارهاش را به ت��ن كودك برهنهی
درویش میپوشاند ،در همان حال پیراهنی از آسمان فرود آمده و تن نوزاد
را میپوشاند .پیراهن چنان است كه تا پایان عمر بر تن اوست و هیچگاه
به پیراهنی دیگر نیاز پیدا نمیكند.
اگر به جنبه ی نمادین داستان نیز توجه كنیم در مییابیم كه احسان
اندك دنیایی ،موجب بازگش��ت احسان به صاحب آن
و نیكوكاری هرچند ِ
در همین دنیا و نه به همان اندازه بلكه چندین برابر خواهد بود .در همین
كتاب به داستان زیبای دیگری بر میخوریم:
امیر ظالمی مردم ش��هر را از دادن صدقه به درویش��ان منع و دست
صدقه دهندگان را نیز قطع میكرد .درویش��ی ب��ه خانهی زنی رفته و از
او كمك خواس��ت .زن دو قرص نان به او بخش��د .امیر شهر با خبر شد و
دس��تور داد تا دستهای زن را قطع و او را به همراه كودك خُ ردسالش از
ش��هر بیرون كنند .زن كه آوارهی بیابان بود ،به آبگیری رسید و خواست
آبی بنوشد؛ اما كودك از گردنش رها شده و به درون آب افتاد .دو مرد وی
را دیدند .زن شرح حال خود باز گفت .یكی از آن دو مرد كودك را از آب
نجات داد و دیگری دستهای زن را به او باز گرداند .زن چون از كیستی
آن دو مرد پرسید،گفتند " :ما همان دو قرص نانیم!"
حكایت معروف انوشیروان با پیرمرد گردوكار نیز مشهور است .وقتی
انوشیروان دهقان پیری را میبیند كه در حال كاشتن گردو است شماتت
میكند كه عمر تو طی ش��ده چرا هنوز آزمندی؟  .دهقان بیدرنگ پاسخ
میدهد ":كِشتند و خوردیم ،كاریم و خورند" .انوشیروان پاداشی در خور به
او میدهد .دهقان میگوید " :كدام نهال است كه به این زودی به نتیجه
برس��د .ببین كه چگونه در مدت كوتاهی ثمرش را دیدم ".انوش��یروان دو
برابر آنچه داده بود به او زر میبخشد.
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همسفر كاروان عشــق
در سال  ٢٠٠هجرى قمرى در پى اصرار و تهديد مأمون عباسى
س��فر تبعيد گونه حضرت رضا (ع) به مرو انجام ش��د و آن حضرت
بدون اينكه كسى از بستگان و اهل بيت خود را همراه ببرند راهى
خراسان شدند.
يك س��ال بعد از هجرت برادر ،حضرت معصومه (س) به ش��وق
ديدار برادر و اداي رس��الت زينبي و پيام واليت به همراه عدهاى از برادران
و برادرزادگان به طرف خراس��ان حركت كرد و در هر ش��هر و محلى مورد
استقبال مردم واقع مىشد.
اينج��ا بود كه آن حضرت نيز همچون عمه بزرگوارش��ان
حض��رت زين��ب(س) پي��ام مظلومي��ت و غرب��ت ب��رادر
گراميش��ان را ب��ه مردم مؤمن و مس��لمان مىرس��اندند
و مخالف��ت خ��ود و اهلبي��ت (ع) را ب��ا حكوم��ت
حيلهگر بنىعباس اظهار مىكرد .بدين جهت تا كاروان
حضرت به ش��هر س��اوه رس��يد ،عدهاى از مخالفان
اهلبي��ت كه از پش��تيبانى مأم��وران حكومت
برخوردار بودند ،سر راه را گرفتند و با همراهان
حضرت وارد جنگ شدند ،در نتيجه تقريب ًا همه
مردان كاروان به ش��هادت رسيدند ،حتى بنابر
نقلى حضرت معصومه (س) را نيز مس��موم
كردند.
به هر حال ،يا بر اثر اندوه و غم زياد از
اين ماتم و يا بر اثر مس��موميت از زهر جفا،
حضرت فاطمه معصومه(س) بيمار ش��دند و
چون ديگر امكان ادامه راه به طرف
خراس��ان نبود قصد ش��هر قم
را نمودند .پرس��يدند :از اين
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شهر«س��اوه» تا «قم» چند فرسنگ است؟ آن چه بود جواب دادند ،فرمود:
مرا به ش��هر قم ببريد ،زيرا از پدرم ش��نيدم كه مىفرمود :ش��هر قم مركز
شيعيان ما است.
بزرگان شهر قم وقتى از اين خبر مسرتبخش مطلع شدند به استقبال
آن حضرت ش��تافتند; و در حالى كه «موس��ى بن خ��زرج» بزرگ خاندان
«اشعرى» زمام ناقه آن حضرت را به دوش مىكشيد و عده فراوانى از مردم
پياده و س��واره گرداگرد كجاوه حضرت در حرك��ت بودند ،حدوداً در روز ٢٣
ربيع االول س��ال  ٢٠١هجرى قمرى حضرت وارد ش��هر مقدس قم شدند.
س��پس در محلى كه امروز «ميدان مير» ناميده مىشود شتر آن حضرت در
جلو در منزل «موس��ى بن خزرج» زانو زد و افتخار ميزبانى حضرت نصيب
او شد.
آن بزرگ��وار به مدت  ١٧روز در اين ش��هر زندگى كرد و در اين مدت
مشغول عبادت و راز و نياز با پروردگار متعال بود .محل عبادت آن حضرت
به نام «بيت النور» هم اكنون محل زيارت ارادتمندان آن حضرت است.
س��رانجام در روز دهم ربيع الثانى و «بنا بر قولى دوازدهم » سال ٢٠١
هجرى پيش از آن كه ديدگان مباركش به ديدار برادر روشن شود ،در ديار
غربت و با اندوه فراوان ديده از جهان فروبست و شيعيان را در ماتم خود به
سوگ نشاند .مردم قم با تجليل فراوان پيكر پاكش را به سوى محل فعلى
كه در آن روز بيرون شهر و به نام «باغ بابالن» معروف بود تشييع نمودند.
همين كه قبر مهيا شد دراين كه چه كسى بدن مطهر آن حضرت را داخل
قبر قرار دهد دچار مشكل شدند ،كه ناگاه دو تن سواره كه نقاب به صورت
داشتند از جانب قبله پيدا شدند و به سرعت نزديك آمدند و پس از خواندن
نماز يكى از آن دو وارد قبر شد و ديگرى جسد پاك و مطهر آن حضرت را
برداشت و به دست او داد تا در دل خاك نهان سازد.
آن دو نفر پس از پايان مراس��م بدون آن كه با كسى سخن بگويند بر
اسبهاى خود سوار و از محل دور شدند .بنا به گفته بعضي از علما به نظر

مىرس��د كه آن دو بزرگ��وار ،دو حجت پروردگار :حض��رت رضا (ع) و امام
جواد(ع) باش��ند چرا كه معمو ًال مراسم دفن بزرگان دين با حضور اوليا الهي
انجام شده است.
پس از دفن حضرت معصومه(س) موس��ىبن خزرج سايبانى از بوريا بر
فراز قبر شريفش قرار داد تا اين كه حضرت زينب فرزند امام جواد(ع) به سال
 ٢٥٦هجرى قمرى اولين گنبد را بر فراز قبر شريف عمه بزرگوارش بنا كرد
و بدين سان تربت پاك آن بانوى بزرگوار اسالم قبلهگاه قلوب ارادتمندان به
اهلبيت (ع) .و دارالشفاي دلسوختگان عاشق واليت وامامت شد.
دورنمـايـى از تـربيت و پـرورش فـاطمه معصـومه(س)
بانـ��وى برت��ر فاطم��ه معصـوم��ه(س) از جهت ش��خصيت فردى
و كم��االت روحـى در بيـن فرزندان موس��ى بن جعف��ر(ع) بعد از برادرش،
علىبـنمـوس��ىالرضا(ع) در واالتريـن رتبه جاى دارد .ايـن در حالى است
كه بنا بـر مس��تندات رجالـى فرزنـدان دختـر امام كاظم(ع) حداقل هجده
تـن بودهاند و فاطمه در بين ايـن همه بانـوى مكرمه سرآمد بـوده است.
حاج ش��يخ عباس قمى آن��گاه كه از دختران مـوس��ـى بـن جعفر(ع)
سخـن مـىگـويد ،درباره فاطمه معصـومه(س) مىنـويسد« :بر حسب آنچه
به ما رسيده ،افضل آنها سيده جليله معظمه؛ فـاطمه بنت امـام مـوسـى(ع)
معروف به حضـرت معصـومه است».
ام��ا ش��يخ محمد تقـى تس��ترى در «قامـ��وس الرجال» پ��ا را فراتر
مىنه��د و فضيل��ت وى را ن��ه تنه��ا در بيـ��ن دخت��ران; بلكه
پس��ران حضرت غير از امام رض��ا(ع) بىنظير مىداند و
مـىنـويسـد« :در ميان فـرزنـدان امام كاظم(ع)
با آن همه كثـرتشان ،بعد از امام رضـا(ع) ،كسـى
هـم شـاءن حضـرت معصـومه(س) نيست».
بىگمان ايـن نحـوه اظهارنظرها و نگرش به ش��خصيت فاطمه دختر
مـوسىبـنجعفر(ع) بر برداشتهايـى استـوار است كه از متـن روايات وارده از
ائمه :به دست آمـده است; رواياتـى كه مقامهايى را براى فاطمه معصـومه(س)
برش��مردهاند مقامى كه نظير آن را براى ديگـر بـرادران و خـواهـران وى
ذكر نكـردهانـد و به ايـن تـرتيب نام فاطمه معصـومه(س) را در شمار زنان
برتر جهان قرار دادهانـد .از ايـن روى لزوم تحقيق و تشريح پيرامون مراحل
تربيت و مقامهاى معنوى و كماالت اخالقى در حد ممكـن دو چندان مىشود.
دوران قبل از تـولـد (نقـش مادر در شكلدهـى به شخصيت فرزنـد) بـديهى
است تاءثير شخصيت پدر و مادر در روح و جسـم فرزندان را نمىتوان انكار
كرد .ايـ��ن ويژگى در وجـود فاطمه معصـومه(س) نيز بروز يافت .او از هر
دو ط��رف (پ��در و مادر) فضايلى را به ارث برد ك��ه تنها برادرش; على بـن
موس��ى الرضا(ع) آنها را به صورت كامل در خود جمع كرده بـود و به نظر
مـىرسد بتـوان سِ ّر برترى شخصيت واالى فاطمه معصـومه(س) بر ديگر
فرزندان حضرت مـوس��ى بـنجعفر(ع) را در هميـن نكته يافت كه فاطمه
معصـوم��ه(س) ماننـد بـرادرش از هر دو طرف پـ��در و مادر پاكيزهتريـن
خصال و ويژگيها را به ارث بـرد .البته بانـوان پاكيزه ديگرى نيز كه افتخار
همس��ـرى مـوس��ـى بـن جعفـر(ع) را يافتند ،به فراخور حال خـود
قابل ستايشند؛ زيرا در ش��رايطـى به خانـدان امام كاظم(ع)
پيـوستند كه وابستگـى به ايـن خاندان پيامدهاى احتمالى
وخيمى را در پـى داش��ت و عالوه بر فشارهاى اجتماعى
و سياسـى ،فقر اقتصادى عادىترين روش حاكمان زمان
عليه امـام كـاظم(ع) و خـانـدان پـرشمـارش بـود.
ب��ا ايـن هم��ه گـوي��ى «نجمه» س��تاره زيب��اى بانـوان
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مـوسـى بـن جعفر است كه به سان پـرفروغتـريـن ستارهها
مـىدرخش��ـد و به راس��تـى ك��ه تمام فـروغ��ش را به دو
پاكيزه گـوهـرش ,علـى بـنمـوسـىالـرضـا(ع) و فـاطمه
معصـوم��ه(س) منتقل كـ��رد .مطالعه س��يره ائمه گـواهـى
مـىده��د كه طه��ارت و پاكـى مادر ش��رط اساس��ـى براى
گزينـش مادران امامان بوده است و سعادتـى كه نصيب فاطمه
معصـومه(س) شـد ايـن بـود كه مادرش ،مادر علـى بـن مـوسـى
الرضا(ع) نيز بـود .لذا از هر نـوع آلـودگـى در هر اندازه اش به دور ماند .البته
ايـن به معناى تاثير نداش��تـن تالش و كوش��ـش و تقواى الهى در وجـود
فاطمه معصـومه(س) نيست،بلكه عالوه بر همه شايستگـىهاى فردى كه
در وج��ود خويـش به وجود آورده بود ,از ايـن عوامل نيز به عنوان مكمل و
پشتوانه ترقى و تكامل معنوى ،اخالقى و علمى سود مىبرد.
به نظر مى رس��د ب��راى پى بردن به نقـش نجم��ه خاتـون در تربيت
فاطمه معصـومه(س) كافى اس��ت به شيوه انتخاب همسر از سـوى امامان
خصوص��ا اميرمومنان(ع) تـوجه كنيـم؛ كه به برادرش عقيل فرمـود« :انظر
الـى امراءه قـدرتها الفحـوله مـن العرب التزوجها فتلد لى غالما فارسا.
فقـ��ال ل��ه تزوج بـ��ام البنيـ��ن الكالبي��ه ,فـانه ليـس فـ��ى العرب
اش��جع مـ��ن آبـائه��ا» .بـرايـم زنـ��ى از بانـوان ش��جاع ع��رب انتخاب
كـ��ن ك��ه فـرزنـ��دى دلير ب��ه دني��ا آورد .در ج��واب گفت ب��ا امالبنيـن
كالبي��ه ازدواج كـ��ن ك��ه در ع��رب ش��جاعتر از پدران��ش نيس��ت.
حاصل ايـن ازدواج تـولـد چهار فرزند به س��ان شير در شجاعت بـود كه تا
لحظه آخر كنار امام حسيـنبـنعلـى عليهما السالم ماندند و جان خـويـش
را نثار نمـودند .مادر فاطمه معصـومه(س) نيز در روزگار خـود بهترين زنان
بـود .از هميـن روى و بر اس��اس روي��اى صادقانهاى كه حميده مادر
امام كاظم(ع) ديده بـود ،نجمه را به عقـد امام كاظم در آورد.
حميـده خـود بـارهـا به امـام كـاظم(ع) دربـاره نجمه سفـارش
مـىكـرد و مــىگفت :پس��ـرم! نجمه بـانـويـى اس��ت كه
هـرگز بهتـر از او نـديدهام.
اي��ن چنيـ��ن ش��خصيتى قابليت داش��ت ،ب��ذر آس��مانى را در جان
پاكـ��ش پرورش ده��د .چه گاه بذرهاى مـردان صال��ح در مزبلههاى زنان
ناشايس��ت رش��ـد مـىيابنـ��د و دنيايـى را ب��ا اعمال ننگيـ��ن خـويـش
ب��ه تباهى مـىكش��انند ،اما ج��ان پاك نجمه ،بيس��ت و پنج س��ال قبل
ام��ام رضا(ع) را بـا ش��ـرايط وي��ژهاى كه طبيعتا مـىتـوانس��ت آثار خـود
را در تـولـ��د فـاطم��ه(س) ني��ز بـ��ر جـاى گ��ذارد ،به دنيـ��ا آورده بـود.
نجم��ه از تـولد رض��ا(ع) اينگـونه ياد مـىكرد :وقتـى ب��ه فرزندم رضا(ع)
حامله شـدم ،سنگينى حمل را احس��اس نمىكردم .هر وقت مىخـوابيدم،
صداى تسبيح و تهليل و تحميد از درون رحـم به گـوشـم
مىرسيد .از شنيدن صدا بيمناك مىشدم ،بطـورى كه از
خـواب مىپـريدم ،اما تا بيدار مىش��دم ،ديگر آن صـدا را
نمـىشنيـدم .وقتـى متـولـد شـد ،دستهايـش را بر زميـن
گذاشت ،س��ـر به سـوى آسمان بـرداش��ت و لبهايـش را
تكان داد .همس��رم ،موس��ـى كاظم(ع) وقتـى وارد شـد
فرمـود :اى نجمه كرامت پروردگارت گـوارايت باد.
نكت��ه جال��ب اينك��ه بع��د از تولـ��د رض��ا(ع) به
نجم��ه خاتـ��ون لق��ب طاه��ره دادنـ��د كه بـىش��ك
بـ��راى مـولـ��ود بع��دى يعنـ��ى معصـوم��ه(س)
مـىتـوانست مـوثـر بـاشـد.
نطفه ايـن روايت به آس��مانى بودن انعقاد ائمه اشاره

دارد كه آس��مانى بـودن جايگاه پاك را ني��ز مـىطلبـد ،تا در دوران
قب��ل از تـولـد ع�لاوه بـر خصلتهاى كامل پـ��در ،خصـوصيات
پ��اك م��ادرى را نيز ب��ه وى منتقل كن��د و لذا ادع��اى گزافى
نيس��ت كه بگـوييـ��م اگ��ر علىبـنموس��ىالرضا(ع) آينه تمام
نماى ام��ام كاظم(ع) بـود ،فاطمه معصـوم��ه(س) نيز جلـوهاى
تـ��ام و كـام��ل از س��يمـاى پـرفـ��روغ مـ��ادرش نجمه اس��ت.
پـاسخ به يك شبهه مـرورى بـر روايات نشان مـىدهـد كه هنگام ورود
مادران ائمه كه غالبا از كشـورهاى غير اسالمى بـودند ،ذهنيتـى وجـود داشت
مبنى بر اينكه چنيـن زنانـى كه س��الها در ديار كفر بـودهانـد و جانش��ان با
آييـن كفـر سيراب شـده است ،چگـونه مـىتـوانند قابليت پرورش كـودكانـى
را داش��ته باشند كه نماينده آييـن پاك تش��يعانـد!! البته هـر يك از ائمه به
منـاسبتـى به ايـن پـرسشهاى نـاگفته پــاسخ گفتهاند.
امام صادق(ع) درباره حميده فرمود:
حميده مصفاه من االدناس لسبيله الذهب .مـازالت االمالك تحـرسها
حتـ��ى اديت الـى كـرامه مـ��ن اهلل لـى و الحجه مـن بعدى .حميده مانند
ش��مـش طالى خالص از ناپاك��ى ها و ناخالصـىها پاك اس��ت به خاطر
كرامتـى كه خـدا نس��بت به مـن و حجت پـس از مـن عنـايت فـرمــود.
فـرشتگـان او را همـواره نگهدارى كـردنـد تـا به مـن رسيـد.
رس��ـول خـدا(ص) در باره مادر امام جـ��واد(ع) فـرمـود« :بابـى ابـن
خيـ��ره االماء النوبيه الطيبه ».پدرم به فداى پس��ر برتريـ��ن كنيزان كه از
اهالـ��ى نـوبه و پاك سـرش��ت اس��ت .در روايت اخير صريح��ا فرزنـد به
مادر نس��بت داده ش��ـده اس��ت كه بـر صـدق ادعاى م��ا گواهى مىدهد.
امام رضا(ع) درباره اش فرمـود« :قـد خلقت طاهره مطهره».مادر ايـن پسـر
پاكيزه آفريده شده است.
امام جواد درباره سمانه فرمود:
«ان اس��مها س��مانه وانه��ا ام��ه عارفه بحق��ى و هى مـ��ن الجنه ال
يقربه��ا الش��يطان مارد والينالها كيـد جبار عنيـ��د و هـى كانت بعيـن اهلل
التـ��ى التن��ام والتخلف ع��ن امهات الصديقي��ن والصالحيـ��ن ».نامـش
س��مانه و بانويى اس��ت كه حق مرا مىشناس��د .از بانوان بهش��ت اس��ت.
ش��يطان سركـش به او نزديك نمىشـود و نيرنگ طاغوت كينه تـوز در او
نفـوذ نمـىكنـد .همواره مـورد لطف و مراقبت چشـم بيدار خـدا و از مادران
صديقان و صالحان چيزى كم ندارد.
امام هادى(ع) درباره «سليل» فرمود:
«سليل ،مسلـول مـن االفات والعاهات واالرجاس و االدناس ».سليل
از هر آفت و نقص و پليـدى و نـاپـاكـى بيـرون كش��يـده ش��ـده اس��ت.
نـرجـس مادر امام زمان(عج) كه اس�لام را در عالـ��م رويا پذيرفت و امام
هادى(ع) باز فرزند را به او نسبت داد و فرمـود :مژده باد تـو را به فرزنـدى
كه سراسر جهان را بـا نـور حكمتـش پـر از عدل و داد كند ...
اين طيف از روايات به صراحت نشان مـىدهد كه ائمه طاهرين چنيـن
سـوال طرح شـدهاى را پاسخ گفتهاند.
حمي��ده نيز چنيـن ذهنيتى را جـواب داد و فرمـود :هرگز بانـويى بهتر
از او (نجمه) نديدهام.
ب��ه هـر حال قبل از دوران تـولـد ش��خصيت نجمه كه از تـولـد امام
رضا(ع) تا تـولـد معصومه(س) بيس��ت و پنج سال به درازا كشيد ،تـوانست
آث��ار عمي��ق خـود را در فاطمه معصومه(س) بر جاى گ��ذارد و او را در بين
دختران و حتى تمام پس��ران غير از علىبـنموس��ىالرضا(ع) س��رآمد كند.
بع��د از تولد اعمالـ��ى كه عمـوم بانـوان اهل بيت :هن��گام تـولـد و پـس
از آن بـ��راى كـودكانش��ان انجام مـىدادنـ��د ،برگرفت��ه از تـوصيههاى

آس��مانـى همسرانش��ان بـود كه نمايندگان امين الهى در زمين به ش��مار
مىرفتن��د .از ايـ��ن روى آنچه انج��ام مىدادند ،به عنـوان س��يره عملـى
مـىتـواند بخش��ـى از حيات ديگر فرزندان را كه در هالهاى از بىخبرى و
فراموش��ى قرار گرفته اند ،روشـن سازد .ايـن اعمال كه از لحظه تـولد آغاز
مىگش��ت ،بارها تـوس��ط معصـوميـن :بيان ش��دهاند اما از دوران هر يك
تنها مواردى خاص نقل ش��ده اس��ت .درباره نجمه كه چگـونه دو فرزندش
را پ��رورش داد ،نيز اخبارى بر جاى مانده اس��ت كه البته با توجه به خفقان
حاكـم بديهى است در حداقل ممكـن باشد .اما با اين فرض كه شخصيت،
معنوي��ت و تقواى نجمه خات��ون در طول ايـن مدت ثابت و اس��توار بـود،
مـىتوان اعمال و سيره وى را هنگام تـولد امام رضا(ع) نسبت به خـواهرش
نيز گس��ترش داد .از جمله صفات پس��نـديدهاى كه نجم��ه همـواره به آن
متخل��ق بـود ،عب��ادت و مناجات با پروردگار اس��ت .وى آنچنان به عبادت
عش��ق مىورزيد كه حتـى مهر فرزند نيز نمىتوانست از عبادت بازش دارد.
در آن ايام كه به فرزنـدش شير مـىداد ،روزى به بستگانـش گفت :دايهاى
بيابيـد كه مرا در ش��ير دادن يارى كند .زنان از ايـن خواهـش ش��گفتزده
شدند و پرسيدند آيا شيرت كـم شده است؟ پاسخ شنيدند كه:
«ال اكذب واهلل ما نقص الدر ولكـن على ورد مـن صالتى وتسبيحى و
قد نقص منذ ولدت ».به خدا سوگند كه دروغ نمىگويـم؛ ولى ذكرهايى در
نماز و تسبيح داشتـم كه از زمان تولد فرزندم از آنها كم شده است.
چني��ن رفتاره��ا و اعمالـ��ى مـىتـوانس��ت پاكيزهتري��ن و
بهتريـ��ن تاثي��ر را در فرزن��د ب��ر ج��اى گ��ذارد؛ چ��ه كـودكـ��ى ك��ه
جانـ��ش ب��ه همـ��راه قطره قطـره ش��ير م��ادر ب��ا اذكار الهى س��يـراب
مـىشـود ،به واالتـريـن جـايگـاه معنـوى دست خـواهـد يـافت.
مقامهاى حضـرت معصـومه(س) كـودكـى كه اينچنيـن مراحل تكامل
را پيمـ��ود ،آينـدهاى درخش��ان نيز داش��ت .فاطمه(س) ب��ا تكيه بـر چنيـن
پش��توانه اى تـوانس��ت به مراحل عالـى علـم و معرفت دست يابد و به يگانه
دوران خويش مبدل ش��ود .عالمه با گذش��ت ايام ،فاطم��ه معصـومه(س) نيز
دوران خردس��الـى را پشت س��ر گذاشت .در ايـن س��الها محل رشد فاطمه
معصـومه(س) خاندانـى بـود كه او را با دريايى از علم و معرفت روبرو ساخت.
پدر ،مادر و برادر كه هنگام تـولد فاطمه معصومه(س) ،جـوانى  25س��اله بـود،
هر سه دست به دست هـم داده ،محيط تـربيتـى وى را به مكـانـى بهشتـى
مبـدل كـردنــد .خبرى در برخـى كتب نقل شده است كه به خـوبـى نشان
مـىدهد ،فاطم��ه معصـومه(س) زير نظ��ر خانـ��واده در كـوتاهتريـن مدت
ممكـن مس��ير رش��د در علـوم را نيز پيمـود و از كم��االت روحى و معنـوى
بهرهه��اى فراوانى از پدر ،م��ادر و برادر برد .از ايـ��ن روى در دوران كودكى به
راحتى مى تـوانس��ت جوابگوى س��والهاى فقهى و دينى مردم باشد و هميـن
امر ك��ه نجمه فرزندش معصـوم��ه(س) را همانند امام رضا(ع) پ��رورش داده
اس��ت و هر آنچه درب��اره فاطمه در روايات نيامـ��ده را مـىتـوان با عنايت به
اخب��ار مـربـوط به امام رض��ا(ع) دريافت .يكـى از ايـن دس��ت روايات را حاج
سيـدنصـراهلل مستنبط به نقل از كتاب «كشف اللئالـى» اينگـونه ذكر مـىكند:
روزى گروهـى از ش��يعيان وارد مـدينه ش��دند تا س��ـوالهاى خـ��ود را از امام
موسى(ع) بپرسند .ايـن كار روش معمـول در تمام بالد اسالمى بـود كه ساليانه
يا در اوقات مشخص از سال گروهى را راهـى مـىكردند تا سـوالهاى دينـى،
وظايف شـرعى و وجـوهات را نزد امام ببـرنـد .آن سـال نيز چنيـن كاروانـى
از يكـى از شهرها به مدينه آمده بـود .كاروان پـس از ورود به مدينه به سوى
خانه امام راه افتادند به ايـن اميد كه هم س��واالت خود را بپرس��ند و هـم ديدار
حضرت نصيبشان شود .هر چه نزديكتر مىشدنـد ،شـوق ديدار افزونتر مـىشـد؛
تا اينكه جلـوى در خانه حضرت رس��يدند .در زدند و اجازه ورود خـواس��تند؛ به

آنان اطالع دادند كه امام در مس��افرت اس��ت .اندوه فـراوان از اينكه نه امام را
ديـدهانـد و نه پاسخ بـراى سـواالت خـوديافته اند ,رنج سفر را دوچندان كرد.
هر چنـد دلشان نمى خواست ,ولى بايد خداحافظى مىكردند و ايـن كار را هم
كردند .اسباب و اثاث خود را جمع كرده ,عزم بازگشت نمـودند .هـواى مـدينه
س��ـوزان بـود و اينك براى كاروان ناكام س��وزانتر مىنمود .گويى پاهايشان از
آن خودشان نبـود .دختركى شيريـن زبان و خـوش سيما از منزل امام سكوت
سنگيـن كاروانيان را در هـم شكست .او سوالها را از آنان گـرفت و با دقت تمام
پـاسخ يكـايك نامهها را نـوشت و نامهها را دوبـاره به آنان بازگـردانـد .مردان
بزرگ كاروان كه ش��ايـد هفتاد سال از عمـرش��ان را در ايـن درگاه به مريدى
گذرانده بودند ،هرگز چنيـن صحنهاى را به ياد نداشتند ،كودكى هشت يا نه ساله
چگـونه مىتـوانست جـواب سـوالهاى فقهى را بدهد! آنان در دل مىگفتند:
جواب ايـن سوالها اگر آسان بـود ،همان علماى شهر مىدادند .سوالها اينقدر
پيچيدهبـودكهمـانزدامـامآورديـم.سبحـاناهللعجبخـانـدانپـاكيزه
اى .شيعيان خسته از سفر ايـن بار با خـوشحالى خاطرهاى شگفت كه
خستگـى سفر از يادشان برده بـود ،از اهل بيت خداحافظى كردند و در
ميان نسيـم لطيفى كه از جانب مسجد پيامبر(ص) مـىوزيـد ،آن خانه
را ترك كردنـد .خانهاى كه مـدتـى پيامبـر(ص) در آن زندگـى
كرده بود و هنـوز خاطره حضـورش براى اهل خانه و مردم
مـدينه زنـده بـود.شيعيان كمكـم از مـدينه خارج شـدنـد.
م��ردى ،از فاصله دور س��ـوارى را ديد ،او را ش��ناخت او امام
مـوسـىبـنجعفر(ع) بـود .وقتـى نزديكتر رفتند سيماى امام را همه
كاروانيان ش��ناختند بـىدرنگ پياده شـدند و شتابان نزد ايشان
رفتنـد .خاطره دخترك ذهـن همه را به خود مشغول كرده بود.
به ايـن جهت در لحظات اوليه برخورد با امام داستان خـود را
با شـور و شادى تمام بازگـو كـردنـد و دستخط دختـرك را
هـم نش��ان دادند .امام تا نامه را گشود ،سيمايـش از شادى
شكفته شد .لبخند مليحى بر لبانـش نقش بست ,صورتـش
را به سوى شيعيانش را برگرداند و با همان لبخند آسمانى سه
بار فرمود« :فداها ابوها» :پدرش به فدايش.
ايـن روايت بر تس��لط فاطمه معصـومه(س)
دختر خردسال موسىبـنجعفر به مسائل سخت
والينحل فقهى و دينى اشاره دارد .دربـاره سنـد
روايـات علـىاكبـر مهدىپـور مـىنـويسـد:
ايـن داستان جالب و پـر ارج را مـرحـوم «مستنبط»
از كتاب «كش��ف اللئالـى»؛ تاليف دانشمند نامـى شيعه در قرن نهم؛
ابـن العرندس؛متـوفاى حدود  840ه' .ق نقل فرموده است .ايـن كتاب به
طبع نرسيده و نسخه خطى آن در كتابخانه شـوشتريهاى نجف اشـرف است كه
مـا دستـرسـى به آن نـداريـم.
البت��ه عوامل ديگرى در رش��ـد ش��خصيت فاطمه
معصـوم��ه(س) مـوثـ��ر بـوده اس��ت ك��ه از جمله آنها
اوضاع سياس��ـى عصر پ��در و برادر اس��ت .در دورانـى
كه پـدر به ش��هادت رس��يـد و منصب واليت به برادرش
علىبـنموسىالرضا(ع) تفـويض شد .اختالف بيـن برادران ديگر
به شـدت قـوت گـرفت و آنان بـرخـى بـا گستاخـى تمام در مقابل بـرادر
ايس��تادنـد برادرانى كه از مادران ديگر بـودند .اما فاطمه معصـومه(س) در
بين ايـن كشاكشهاى تفرقه برانگيز هرگز از موضع دفاع از واليت رضـوى،
عقب ننشس��ت ،بلكه از ش��دت عالقه به بـرادر ،در پـى آن حضـرت روانه
ايـرانشـد.
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السالم روايت مىكنند:
از امام مح ّمد باقر عليه ّ
السالم از رسول خدا صلّى هَّ
الل عليه و آله و سلّم
على و فاطمه عليهما ّ
تقاضا كردند كه آن حضرت كارهاى خانه و بيرون خانه را بين آنها تقسيم
نمايد .پيامبر انجام كارهاى داخل خانه را به عهده فاطمه نهاد و امور خارج
السالم گذاشت.
از منزل را به عهده على عليه ّ
السالم مىگويد:
امام باقر عليه ّ
فقالت فاطمة عليها س�لام اهلل  “ :فال يعلم ما داخلني من السرور اال
لاللهّ تحمل رقاب الرجال “.
لاللهّ ص 
اهلل باكفائى رسو 
و روى ان النبى قال لها اى ش��ىء خير للمراة قالت ان الترى رجال
و ال يراها رجل.
السالم مىگفت:
فاطمه عليها ّ
هيچ كس جز خداوند نمىداند كه من چقدر خوش��حال شدم از اينكه
رس��ول خدا صلّى هَّ
الل عليه و آله و سلّم كارهاى بيرون از خانه را به عهده
من قرار نداد و مرا از مراوده با مردان نجات داد.
بهترين چيز براى زن اين است كه مردى او را نبيند و او مردى را نبيند.
در روابط زن و مرد مسأله اين نيست كه شهر مردان و زنان و يا ديوار
براى مرغها و خروسها و يا پاكتهاى سياه براى مرغهاى عريان فراهم
كنيم .مسأله اين است كه رابطهى آدمها با يكديگر با چه حدودى همراه
باشد و با چه هدف و معيارى برنامهريزى شود.
احس��اس اين اس��ت كه با تفكيك زن و مرد در اصل س��ؤال ،ديوار
كشيدن ميان انسان را آغاز كردهايم ،در حالى كه اين هر دو انسان هستند

و تفاوت در تقدير ،تساوى در تركيب و نسبتها را دارند و اساس سعى را
دارند .نسبت باز دهى با سرمايه و نسبت اين هر دو با نيت را.
در حالى كه فاطمهعليهاالس�لام اين بيان را دارد،که بهترین ش��یی
برای زن این اس��ت که کس��ی از مردان او را نبیند مىبينيم كه چگونه به
ميدان مىآيد و چگونه علىعليهالس�لام را از دست مردان بيرون مىكشد
و تا شمشير ،غالف شمشير و ضربهى بازو را شدت نمىدهند ،على را رها
نمىكند .سيلى مىخورد و رها نمىكند و هم اين زينب(س) است كه بار
رسالت را به دوش گرفته و به اسارت رفته است.
در واقع زن با زن و مرد با مرد و زن با مرد مىتواند مقايسه بشود و تفاوتها
و اختالفهاى آنها مىتواند تحليل بشود .هيچگاه دو نفر زن ،از ظاهر و خطوط
انگشتان گرفته تا احساس و تفكر و انديشه در يك سطح نيستند .همين طور
دو نفر مرد با يكديگر برابر نيستند .ما اين دو مورد از واقعيت را چگونه تحليل
مىكنيم؟ آيا اختالفها را دليل امتياز و ارزش مىدانيم؟ و اگر مىدانيم بر احساس
چه حكمت يا چه ظلمى آ نرا توجيه مىنماييم و پاسخ مىدهيم؟
هر تحليلى كه براى اختالف زن با زن و مرد با مرد در نظر مىگيريم
همان تحليل در مورد زن و مرد هم كاربرد دارد .پس اين ما هس��تيم كه
با س��ؤالهاى معنا دار به دنبال ش��هر مردان و ش��هر زنان راه مىافتيم و
طرحه��اى درمانى را و طرحهاى اتوبوس��رانى را و طرحهاى تفكيك در
مدارس و دانشگاهها و يا در حرم و كارگاهها را زير سؤال مىبريم.
در حال��ى ك��ه مردها با مردها برابر نيس��تند و در بس��يارى از موارد
از يكديگر تفكيك مىش��وند و زنها با زنها برابر نيس��تند و در مراحل

گوناگون طرح طبيعى تفكيك را دارند.
اما در مورد زنها كه با مردها برابر نيستند ،از اول سؤالها و جوابها
جبه��ه مىگيرند و رن��گ و آب بر مىدارند ،كه اگر زنه��ا و مردها برابر
هس��تند پس بايد آميزش و اختالط داش��ته باش��ند .پ��س بايد زنها هم
حكومت كنند .پس بايد كه چهها و چهها كنند و از افراط و تجاوز پس از
تفريط و كوتاهى ستم ببينند.
مناسبتر است كه واقعيت تفاوت و ارزش نعمتها و امتياز تفاوتها
را تحليل كنيم .در اين مرحله دادهها و بازدهىها مالك نيستند .نسبت اين
دو با يكديگر مالك ارزش و پاداش و مجازات اس��ت .نعمتها مسئوليت
زاست و مسؤليتها بر اساس دارايىها و توانايىهاست.
اين يك مسأله ،مسألهى دوم حدود و تكاليف زن و مرد و مرد و مرد
و زن و زن اس��ت .اين تكاليف مىتواند اس��تبدادى و يا عرفى و يا طبيعى
و يا بر اس��اس قدر و اندازهها باش��د كه قدر ،حد را س��ازد و حدود ،حقوق را
مشخص مىنماياند .اگر مالك اين قدر و حد و حق الهى بود ،ديگر تعارضى
ب��ا جريانهاى طبيعى و مزاحمتى براى عادتها و عرفهاى ديگر نخواهد
بود .همانطور كه اساسى براى رأى و سليقههاى مستبدانه نيست.
مس��ألهى س��وم در مورد جريان تاريخى زن و تجاوزهاى گوناگون
ملتهاى گوناگون اس��ت كه هر كدام از منظر و با حس��اب و كتابى و يا
بدون حساب و آزاد به اين مسأله پرداختهاند و هركدام به منافع و مقاصد
خود روى آوردهاند.
فاطمهعليهاالسالم در حوزهى حدود و عرفها و عادتها مىگويد كه من
تحمل گردنهاى كشيده راندارم و جز خدا نمىداند كه چقدر از قضاوت رسول
خدا در مورد تقسيم كار من و على خوشحالم كه مرا در خانه و على را در بيرون
عهدهدار قرار داد.
آيا مىتوان بر فاطمهعليهاالس�لام خرده گرفت كه چرا از نگاههاى
كنجكاو و گردنهاى كش��يده گريزان��ى؟ و آيا مىتوان بر
مردها فشار آورد كه كنجكاو نباشند و دست از طلب بدارند؟
يا بايد در چنين شرايطى به ضرورتها روى آورد و به مقدار
ضرورت رفت و آمد داشت ،حتى اگر با سر برهنه به اسارت
ببرند و يا عزت خدا را با تازيانه و غالف شمشير بشكنند و
صورتش را كبود نمايند...
در هر حال اين نگاه فاطمهعليهاالس�لام و وحى است
كه از خلقت و تفاوتها و تبعيضها به نس��بتها و به سعى،
ارزش مىدهند و از تكاليف و حدود ،اقدار و اندازهها ،وحى و
حكم خدا را مىپذيرند و از تاريخ ظلم و ستم ،بدون توجه به
ش��كلها و روشهاى گوناگون آن بر تمامى آن مىشورند و
هيچ ظلمى را بر نمىتابند.
ت��و ب��ه اين نكت��ه روى بي��اور ك��ه چگون��ه فرزندان
فاطمهعليهاالسالم آوارهى بيابان هس��تند و از دست و ساعد
خويش براى خود س��تر و پوش��ش مىس��ازند و از نگاههاى
كنجكاو ب��ردهداران به عمهى خود زينب پناه مىبرند و با اين
هم��ه ظلم يك لحظه از ولى فاصله نمىگيرند و از او دس��ت
بر نمىدارند ،كه يافتهاند حاكمى جز حسينعليهالسالم با اين
معيارها و مالكها نيس��ت كه؛ “ما االمام اال الحاكم بالكتاب
القائم بالقسط الدائن بدين الحق الحابس نفسه على ذات اهلل”.
منبع :از کتاب وارثان عاشورا نوشته علی صفایی حائری
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تربیـــت کودک

به بهانه هفته تربیت

روش تربيتي كودك
 -1تربيت كودك يعني شكوفا كردن استعدادهاي كودكان و برآوردن
نيازهاي او.
 -2نيازهاي كودك فقط خوراك و پوش��اك و محبت و  ...نيس��ت،
استعدادهاي او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نيست.
او اس��تعداد نتيجهگيري «فكر» و اندازه گيري و سنجش «عقل» و
انتخاب و اراده و وجدان هم دارد .و لذا نياز به امنيت و يقين و اس��تقالل
و اعتراف هم دارد.
كودك هم مغز دارد و هم قلب ،از اين رو هم روشنفكري ميخواهد
و هم روشندلي.
 -3مربي بايد تمامي استعدادهاي كودك را شكوفا كند و بارور كند.
 -4اس��تعدادها با دو عامل احتياج و هدف بارور مي ش��وند و شكوفا
مي گردند.
كودك وقتي كه احتياج دارد فرياد مي زند و انس��ان هنگامي كه نياز
دارد از غار خويش بيرون مي آيد.
كودك براي رس��يدن به يك توپ ،به يك عروس��ك ،به يك هدف
حركت ميكند .بر س��ر پا ميايس��تد و راه ميافتد و ميكوش��د و در اين
كوششها از استعدادهاي خود كمك ميگيرد.
احتياجها و سختيها هس��تند كه انسان را عميق ميكنند و به نبوغ
مي رسانند.
هدفها و خواستهها هستند كه انسان را پيش مي رانند و استعدادهايش
را بيرون ميريزند.
مرب��ي بايد كودك را در زمينههايي بگذارد كه احتياجها را حس كند
ّ
و بارور شود.
و بايد چش��م كودك را باز كند و هدف ها را نشانش بدهد تا كودك
ببيند و راه بيفتد.
 -5كسي كه مي خواهد كودك را به هدفي ،به مكتبي ،به عقيده اي
پاي بند سازد نبايد اين ها را به او تزريق كند و تحميل كند و با جايزه ها
و كف زدن ها او را حركت بدهد و با شعارها او را داغ كند.
مربي نبايد كودك را بغل كند و راه ببرد ،نبايد خودش به جاي او ببيند
ّ
و تصمي��م بگي��رد و تصميماتش را به او تزريق كند و تحميل كند بايد به
كودك راه رفتن را داد ،بايد به او پا داد تا بدود ،بايد به او ريشه داد تا شاخ
و برگ دربياورد و در هر بهار ،در هر فرصت مناسب ،سبز بشود ،جوانه بزند
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و شكوفه هاي زيبائي بياورد و باور گردد.
بايد او را واكس��ينه كرد ،تا در محيط مخالف محیط هاي فس��اد ،اثر
محيط بر روي او ،اثر مثبت و س��ازندگي و مبارزه باشد همانطور كه مزاج
واكس��ينه در برابر حملة ميكروب ها مبارزه مي كند و نيرومند مي شود و
مربي بايد در كودك سه
اثر ميكروب ها همين نيرو دادن و سازندگي است ّ
خصوصیت را بارور كند و اين گونه او را واكسينه نمايد:
ّ
 -1شخصيت و استقالل
حريت و آزاد منشي
ّ -2
ّ -3
تفكر و تحليل
هنگامي كه كودك شخصيت داشته باشد تقليد نمي كند تحت تأثير
هر حرفي و هر مكتبي و هر عقيده اي قرار نمي گيرد و هر راهي او را به
خود نمي كشد و هر سن ّتي او را در خود هضم نمي كند.
او در برابر هر مسأله چرایي دارد و در برابر هر عقيده سنگري.
او بر دريچة قلبش نشس��ته ،نمي گذارد چيزي آن را اش��غال كند و
چيزي آن را پر كند و چيزي او را از خودش بگيردّ .حريت و آزاد منش��ي
كودك را مي س��ازد تا اگر روزي به اش��تباهي پي ب��رد پيگيري نكند و
لجاج��ت نورزد و عقيده اي را بر عقيده اي ترجيح ندهد مگر هنگامي كه
از ُرحجان و امتيازي برخوردار باشد .در نتيجه عقيده هايي كه احيان ًا داخل
مغز او ش��ده اند و سنگرش را اشغال كرده اند ،اين گونه دستگير ميشوند
وكار آن ها خنثي مي شود.
حري��ت و آزادي و با خصوصيت
تفك��ر و تحلي��ل آن هم در زمين��ه ّ
شخصيت و استقالل ،به نتيجه هاي بزرگي خواهد رسيد.
تفكر ،ركوردها را ميش��كند و هر گونه عقيدة س�� ّنتي مهاجم را مهار
ميزند ،و تحليل ميبرد و هضم مينمايد.
و در اين حد كودك به رش��د كافي رسيده و به بلوغ رسيده ا ست به
طور خالصه روش تربيتي اسالم اين گونه تشريح شده است:
 -1ت ّدبر و ارزيابي
ّ -2
تفكر ،نتيجه گيري
مربي
ّ -3
و مربي سه كار دارد:
 -1تزكيه و آزادي دادن :يز ّكيهم.
 -2تعليم و آم��وزش و طرز تدبّر و ّ
تفكر :يعلّمعهم الكتاب
و الحكمه.

