
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 ج10 ص314
 

 ب��ا فرارس��یدن دهه آخ��ر ماه صفر، ای��ام ماتم 
واندوهی ش��روع مي ش��ود  ک��ه با اربعین حس��ینی 
آغاز و با رحلت جان س��وز پیامبر اکرم ، امام حس��ن 
 مجتب��ی و امام رضا علیهم الس��ام خاتم��ه می یابد

س��خنرانی  ب��ا  را  ای��ام  ای��ن  وی��ژه  مراس��م 
حجه االسام والمسلمین اکرمی نماینده مردم تهران 
در مجلس شوراي اسامي و مداحی مداح اهل بیت 
 عصمت و طهارت ، حاج حس��ن باقری روز دوش��نبه

4 /11/ 1389 بعد 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��ی ام صفر نیز بعد از 
نماز ظهر وعصر مراسم س��خنرانی و مداحی بر قرار 
گردیدکه با حضور  هم��ه عاقه مندان به اهل بیت 
عصمت وطهارت این مراس��م معنوی با توفیق الهی 

انجام گردید .

..

ش��ب ش��نبه نماینده ولي فقیه در دبي  و بازیکنان، کادر فني و کلیه 
دست اندرکاران و همراهان تیم پرسپولیس به صرف شام میهمان مدیران 

و مسئوالن بیمارستان ایرانیان دبي بودند. 
آیت اهلل مدني نماینده ولي فقیه در دبي پس ازحضور در بیمارستان  با 

بازیکنان و کادر فني تیم پرسپولیس دیدار و گفتگو کردند.
پس از صحبت هاي مدیر بیمارستان و خیرمقدم به میهمانان، نماینده 
ولي فقیه، آیت اهلل مدني در بیاناتي به مسائل اخاقي و فرهنگي و حضور 

اش��خاصي که در این کش��ور هر کدام خود را نماینده ملت ایران مي دانند، 
اشاره کردند و سپس در ادامه افزودند:

از دیدار دوستان خوشحالم و خوشامد و خیر مقدم عرض مي کنم. ملت 
بزرگواري ایران با تاریخ پر سراسر افتخار خودش سفراي مختلفي دارد که 
یک بخش از س��فراي ما در مجموعه وزارت امور خارجه هستند که سفیر 
رس��مي ایران در کشورهاي مختلف هس��تند اما یک بخش سفارت ملت 
بزرگ ایران قطعا عزیزان ورزشکار ما هستند. سفارتي که بسیار پر طنین و 

پر آوازه و دایره گسترده اي را دارد.
بناب��ر این، برادران عزیز، همه آن تاریخ پر افتخار، همه آن افتخاراتي 
که شب هاي عملیات و روي مین رفتن ها، با بدن مجروح جلو رفتن برادران 
و عزیزان ش��ما و هم��ه آن افتخاراتي که در طول دهه فجر، ش��هداي ما 
آفریدن��د، افتخاراتي که در طول تاری��خ پر افتخار این ملت اتفاق افتاده در 
بعضي از صحنه هایش شما سهیم هستید. یعني شما نماینده خودتان، تیم 
و ش��هرتان نیستید، نماینده یک تاریخ پر افتخار هستید. شما شایسته این 

سفارت هستید و انشاءا... شایسته از این سفارت بزرگ دفاع کنید.

نمایشگاه انقالب در مسجــــد

نمایش��گاه انق��اب باتاش و همت واحد فرهنگی مس��جد باموض��وع انقاب و دفاع 
مقدس برگزار گردید این نمایشگاه با حضور دکتر نجابت نماینده محترم مردم تهران در 
مجلس ش��ورای اسامی ایران ودکتر افشار  ریاست محترم بیمارستان ایرانی در دبی ، 
به دست حجه االسام  والمسلمین مدنی افتتاح شد که بااستقبال ایرانیان ونمازگزاران 

محترم خصوصا در روز جمعه همراه بود.

تشرف یک مسیحی به اسالم در مسجد امام حسین)ع(
یک نفر مس��یحی سریانکائی که با راهنمایی یک خانم مسلمان ایرانی با اسام 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 اسام  مشرف شدن وی را به دین 
اسام که یک تولد واقعی محسوب می شود تبریک گفت وبه این مناسبت هدیه ای به وی 

تقدیم نمود .

جلسه ای دوستانه با سفیـران ایــران

..
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 تو نیکویی كن و در دجله انداز      ك���ه ایزد در بیابانت ده���د باز
 كه پیش از ما چو ما بسیار بودند    كه نیك اندیش و بدكردار بودن�د
بدی كردند و نیکی با تن خویش      تو نیکو كار باش و بد میندیش

اما ماجرا چیست؟ چرا باید نیکی و احسان را در دجله افکند؟ داستان این 
مثل مشهور را ابوالمعالی کیکاووس بن وشمگیر در قابوس نامه چنین می آورد:

در روزگار متوکل ، " فتح " فرزند خوانده ی او می خواست شنا بیاموزد، 
اما در حین آموزش در دجله گم شد، پس از هفت روز او را سالم یافتند و 
به گمان آن که گرسنه است آب و غذا برایش بردند؛ اما اظهار سیری کرد 
و گفت : هر روز بیس��ت نان بر طبقی نهاده بر روی آب می رسید و از آن 
س��یر می شدم ، بر هر نانی هم نوشته بود: " محمد بن الحسین االسکاف". 
متوکل فوراً برای یافتن فرد مزبور جایزه ای مقرر کرد، سرانجام او را یافتند 
و دلیل کارش را پرس��یدند ، او نیز چنین گفت : " یک س��ال است که نان 
در آب می افکنم، زیرا شنیده ام: نیکی کن و به رود انداز که روزی بر دهد." 
متوکل نیز گفت : " اکنون ثمره ی آن نیکی یافتی " سپس پنج روستا را 

در اطراف بغداد به او بخشید. )2(
اگر چه مؤلف قابوس نامه در صحت این داس��تان اظهار می دارد که 
فرزن��دان ای��ن مرد را در بغداد دیده ، ولی در ص��ورت عدم صّحت هم ، از 

اهتمام فراوان گذشتگان ما به کار خیر و عمل نیک نشان دارد.
نیکویی در اش��عار دیگر ش��اعران : صائب تبریزی با استفاده از این 

مضمون می سراید:
 می كند نیکی و در آب روان می افکند
هر كه نقد جان نثار تیغ قاتل می كند

 نیکی از آب روان چون تیغ بر می گردد ز سنگ
زیر تیغ یار صائب م���ی توان ج����ان باختن

 چو بر می گردد از آب روان نیکی، هم��ان بهتر
كه در سرچشمه ی شمشیر نقد جان بر افشانیم

اوحدی مراغه ای در کتاب جام جم بیان می کند که اگر نیکی را در 
چاه هم بیفکنی، اثرش به تو باز می گردد:

 نیکی كن ای پسر تو، كه نیکی به روزگار
سوی تو بازگردد، اگر در َچه افکنی

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

 نیکی بکن و به دجله ان�����داز         ص��دبار شنیدم این نصحیت
نیک�����ی بنم���ودم و ندیدم         ج���ز شر ز بشر، بدی ز ملّت

 

این است س��زای نیکِی م��ن          ای بر پ���در تو دجل�ه لعنت! 
" حبله رودی" در" جامع التمثیل" ، مثلی با مضمون " تو نیکی می کن 

 و در دجله انداز" آورده :
 نیکی ، راه به صاحب خانه ی خود می برد

و یا در همان جا می خوانیم:
 نیکی كنی به جای تو نیکی كنند باز  ور بد كنی به جای تو از بد بتر كنند
این نکته در میان اشعار شاعران فارسی سرا از جمله توصیه های رایج 

اخاقی است:
 نیکویی بر دهد به نیکوكار             باز گردد بدی به بدكردار

 یا:
هر چه ورزش كنی همانی تو        نیکویی ورز، اگر توانی تو
اوحدی مراغه ای

 یا:
یکی با سگی نیکویی گم نکرد        كجا گم شود خیر با نیکمرد؟

سعدی

نیکی ونیکویی در 
شعر و ادب فارسی
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نیکویی در شعر سعدی 
 در ادب فارسی ، نیکوکاری از مضامین رایج و محوری است به طوریکه 
 در بس��یاری از اشعار ش��عرای بنام ، به صفاتی چون سودمندی ، کارآمدی،

نیک اندیش��ی ، آفرینندگی ، س��ازندگی وآبادسازی ، دس��تگیری از مردم و 
غمخواری نس��بت به حال آنان توصیه شده است . سعدی معلم اخاق با 
لحن آرام، مهربان و پدرانه اش ، پیش از هر شاعر دیگری بدین موضوع 
 پرداخته است. از جمله در بوستان می خوانیم: وقتی " اتابک تکله" بر تخت

می نش��یند، به عدل و مردمداری حکوم��ت می راند. روزی به صاحب دلی 
می گوید: " اکنون می خواهم به کنجی رفته و عبادت کنم" . دانای روشن 

ضمیر بر می آشوبد که:
طریقت به جز خدمت خلق نیست      به تسبیح و سجاده و دلق نیست

از نظر سعدی " کرامت" به معنای نان دهی، جوانمردی و نیکوکاری 
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            خی��ال ن���ور و اسب�اب كرام�ات

 

كرامات تو اندر حق پرست�ی است         جز این ، كبر و ریا و ُعجب و مستی است
سعدی نیز از " کرامت " حقیقی حکایت ها می کند، از جمله:

پیری اس��ت ک��ه در راه حجاز " به هر ُخ�طِوه* ک��ردی دو رکعت نماز"، 
 س��رانجام بر عب��ادت خویش فریفته ش��ده، هاتفی از غیب ب��ر او بانگ

می زند:
به احسانی آسوده كردن دلی                به از الف ركعت به هر منزلی

در فرازی دیگر می خوانیم: سعدی و چند سالک دیگر به دیدار پیری 
در روم می روند. پیر همه را به عّزت و تمکین می پذیرد؛ اما با وجود ثروت 

و مکنت، فاقد بخشندگی است . آنگاه سعدی می گوید:

پروین اعتصامی نیز چنین می سراید :
 خون یتیم دركش�ی وخواه�ی           باغ بهشت و سایه طوب���ا را
نیکی چه كرده ایم كه تا روزی          نیکو دهن����د مزد عمل ما را

دانش آموز و تخم نیکی كار                 تا دهد میوه ه��ای خوبت بار
)اوحدی مراغه ای(

از این رو است که همواره شاعران به نکوکاری توصیه کرده اند :
همه نیکویی باد كردار م���ا                مبیناد كس رن���ج و تیمار ما
فردوسی
بیا تا بردباری پیشه سازیم                       بیا تا تخم نیکویی بکاریم

باباطاهر
خیز تا رخت دل بر اندازیم                     وز پی نیکویی سر اندازیم 

خاقانی
شکر آن را كه دگر باز رسیدی به بهار        بیخ نیکی بنشان و ره تحقیق بجوی

حافظ
تو را باد پیروزی از آسمان                               مبادا به جز داد و نیکی گمان
فرودسی
بیا تا همه دست نیکی بریم                        جهاِن جهان * را به بد نسپریم
فردوسی
بکوشیم تا نیکی آریم یاد                             ُخ�نك آن كه پند پدر كرد ی�اد
فردوسی
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به ایثار، مردان َس�بَ�ق ب���رده اند    نه شب زنده داراِن دل مرده اند

 

كرامت جوانمردی و نان دهی است     مقاالت بیهوده طبِل ته�ی است

 ب��از داس��تان ک��وری را می خوانیم که به واس��طه نیکی در حق س��ائلی
بینایی اش را باز می یابد:

فرد مغروری در به روی س��ائل می بندد. سائل دل شکسته در کنجی 
نشسته، نابینایی بر او می گذرد 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 پراکنده می ش��ود و به گ��وش مرد مغرور

می رسد و از مرد بینا شده می پرسد 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 کند و هشدار می دهد:
اال گر طلبکار اهل دلی         

 ز خدمت مکن یك زمان غافلی
خورش ده به گنجشك و كبك و َح�مام*

 كه یك روزت افتد همایی به دام
این حکایات همه بر بازگش��ت نتیجه و اثر نیکوکاری بر فرد نیکوکار 
تاکید دارند.وس��عدی ش��یرین 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 هاکت روانند را رهنمون شده 
 اس��ت دیگربار در بوس��تان می خوانیم: فردی صحرای محشر را در خواب

می بین��د ، چون مس گداخته و مردم در خروش . در آن میان ش��خصی را 
خفته در زیر سایه ی درختی می یابد و از او می پرسد: شفیع تو در وصول 

به این مقام که بوده است؟ پاسخ می شنود : این از اثر دعای خیر نیکبختی 
است که 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 نیکوکاری و احسان در دنیا است.
احس��ان و نیکوکاری حتی حیوانات را سپاسگزار آدمی می سازد. در 
حکایتی از بوس��تان می خوانیم: گوسفندی در پی جوانی دوان بود. کسی 
بر جوان ایراد کرد وگفت :این ریس��مان اس��ت که گوسفند را به دنبال تو 
می کش��اند. جوان بی درنگ ، ریس��مان باز کرد؛ 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        نی�ارد هم����ی حم�له بر پیل��ان

 

بدان را نوازش كن ای نیك مرد          كه سگ پاس دارد، چو نان تو َخورد
حکایاتی از بوستان با موضوع نیکوکاری :

پارس��ایان نیک ک��ردار حتی در حق بدکاران نی��ز نیکی می کنند؛ 
چن��ان که پارس��ایی تبریزی ، ش��بی می بیند ک��ه دزدی کمند افکنده 
و از بام��ی باال می رود. فوراً بانگ برداش��ته ، دزد درمان��ده می گریزد. 
مرد پارس��ا چون دزد را محروم می یابد از راه��ی دیگر به نزد او رفته ، 
می گوید: " من نیز از همدس��تان تو هس��تم. بیا تا مکانی را به تو نشان 
 ده��م تا بی مزاحمت مردم به خواس��ته خود برس��ی. آن گاه دزد را به

خانه ی خویش هدایت کرده ، مشتی کاال در دستان او می گذارد و فوراً 
با فریاد خویش او را فراری می دهد. چون دزد می گریزد ، زاهد جوانمرد 

تبری��زی آرام می یاب��د:
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 دل آسوده شد مرد نیك اعتقاد            كه سرگشته ای را بر آمد مراد
خبیثی كه بر كس ترّحم نکرد              ببخشود بر وی دل نیك م�رد

 

 عجب ناید از سیرت بخردان              كه نیکی كنند از كرم با ب�دان
در اقبال نیکان بدان می زیند              اگر چ��ه بدان اه�ل نیکی نیند

غرض سعدی نه هموارساختن راه بر دزدان ، که نمایش نوعی رفتار 
مهرآمیز، انسانی، بزرگوارانه و کریمانه است. سعدی شاعِر دوستی ،عشق، 
صفا و آرامش و بوس��تانش عالم ایثار، انسانیت ، و نیکوکاری است و روح 

انسان دوستی اسامی را در نکته های نغز خویش منعکس می سازد.

داستان دیگری در بوستان از بازگشِت نتیجه ی احسان به شخص نیکوکار 
حکایت می کند:

جوانی با مبلغی ناچیز دل پیرمردی را به دست می آورد. جوان مّدتی 
بعد گرفتار خشم سلطان و به اعدام محکوم می شود. پیرمرد که شاهِد بر 
دار کردن جوان است، برای نجات او شایع می کند که 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 کرده و به دربار می برند. 
پادش��اه علت کارش را می پرسد. پیرمرد در جواب می گوید: " تو با دروغ 
نمردی؛ اما جوانی نجات یافت" . از آن س��و، کسی از جواِنِ نجات یافته ، 
می پرسد: " تو چگونه نجات یافتی؟" جوان پاسخ می دهد: " با دانگی پول 

که به دیگران بخشیدم" .
آنگاه سعدی چنین نتیجه می گیرد:

 یکی تخم در خاك از آن می نهد      ك��ه روز فرومان����دگی برده�د
 جوی ب���از دارد بالی�ی درشت      عصایی شنیدی كه عوجی* بکشت
حدیث درست آخر از مصطفی است       ك�ه بخشایش و خیر دفع بالست

سیف فرغانی نیز هم صدا با سعدی ، دعای نیکوکاران را نگهبان آدمی 
و باعث دفع حوادث ناگوار می داند:

نیکویی كن كه نیکوكاران به دعا           از ح�وادث نگاهب�ان ت�وان�د
آری احس��ان و نیکویی ، اجابت دعا و رفع با و گرفتاری را به دنبال 

دارد. در کتاب " پند پیران" ، حکایاتی در این باره نقل شده است، از جمله 
زن کش��اورزی که به واس��طه ی دادن لقمه ای نان به مردی فقیر، بازی 
ش��کاری کودک او را از چنگال گرگ نجات می دهد ، بازشکاری علت این 

کارش را عمل خیر و احسان هر چند اندک زِن فقیر می داند. 
و ی��ا زنی که لباس فرزند ش��یرخواره اش را به ت��ن کودک برهنه ی 
درویش می پوشاند ، در همان حال پیراهنی از آسمان فرود آمده و تن نوزاد 
را می پوشاند. پیراهن چنان است که تا پایان عمر بر تن اوست و هیچ گاه 

به پیراهنی دیگر نیاز پیدا نمی کند.
اگر به جنبه ی نمادین داستان نیز توجه کنیم در می یابیم که احسان 
و نیکوکاری هرچند اندِک دنیایی ، موجب بازگش��ت احسان به صاحب آن 
در همین دنیا و نه به همان اندازه بلکه چندین برابر خواهد بود. در همین 

کتاب به داستان زیبای دیگری بر می خوریم:
امیر ظالمی مردم ش��هر را از دادن صدقه به درویش��ان منع و دست 
صدقه دهندگان را نیز قطع می کرد. درویش��ی ب��ه خانه ی زنی رفته و از 
او کمک خواس��ت. زن دو قرص نان به او بخش��د. امیر شهر با خبر شد و 
دس��تور داد تا دست های زن را قطع و او را به همراه کودک ُخردسالش از 
ش��هر بیرون کنند. زن که آواره ی بیابان بود، به آبگیری رسید و خواست 
آبی بنوشد ؛ اما کودک از گردنش رها شده و به درون آب افتاد. دو مرد وی 
را دیدند. زن شرح حال خود باز گفت. یکی از آن دو مرد کودک را از آب 
نجات داد و دیگری دست های زن را به او باز گرداند. زن چون از کیستی 

آن دو مرد پرسید ،گفتند: " ما همان دو قرص نانیم!" 
حکایت معروف انوشیروان با پیرمرد گردو کار نیز مشهور است. وقتی 
انوشیروان دهقان پیری را می بیند که در حال کاشتن گردو است شماتت 
می کند که عمر تو طی ش��ده چرا هنوز آزمندی؟ . دهقان بی درنگ پاسخ 
می دهد:" ِکشتند و خوردیم، کاریم و خورند". انوشیروان پاداشی در خور به 
او می دهد. دهقان می گوید: " کدام نهال است که به این زودی به نتیجه 
برس��د. ببین که چگونه در مدت کوتاهی ثمرش را دیدم." انوش��یروان دو 

برابر آنچه داده بود به او زر می بخشد. 
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در سال 200 هجری قمری در پی اصرار و تهدید مأمون عباسی 
س��فر تبعید گونه حضرت رضا )ع( به مرو انجام ش��د و آن حضرت 
بدون این که کسی از بستگان و اهل بیت خود را همراه ببرند راهی 

خراسان شدند. 
یک س��ال بعد از هجرت برادر، حضرت معصومه )س( به ش��وق 
دیدار برادر و اداي رس��الت زینبي و پیام والیت به همراه عده ای از برادران 
و برادرزادگان به طرف خراس��ان حرکت کرد و در هر ش��هر و محلی مورد 

استقبال مردم واقع می شد. 
این ج��ا بود که آن حضرت نیز همچون عمه بزرگوارش��ان 
حض��رت زین��ب)س( پی��ام مظلومی��ت و غرب��ت ب��رادر 
گرامیش��ان را ب��ه مردم مؤمن و مس��لمان می رس��اندند 
 و مخالف��ت خ��ود و اهل بی��ت )ع( را ب��ا حکوم��ت 
حیله گر بنی عباس اظهار می کرد. بدین جهت تا کاروان 
حضرت به ش��هر س��اوه رس��ید، عده ای از مخالفان 
اهل بی��ت که از پش��تیبانی مأم��وران حکومت 
برخوردار بودند، سر راه را گرفتند و با همراهان 
حضرت وارد جنگ شدند، در نتیجه تقریباً همه 
مردان کاروان به ش��هادت رسیدند، حتی بنابر 
نقلی حضرت معصومه )س( را نیز مس��موم 

کردند. 
به هر حال ، یا بر اثر اندوه و غم زیاد از 
این ماتم و یا بر اثر مس��مومیت از زهر جفا، 
حضرت فاطمه معصومه )س( بیمار ش��دند و 
چون دیگر امکان ادامه راه به طرف 
خراس��ان نبود قصد ش��هر قم 
را نمودند. پرس��یدند: از این 

شهر»س��اوه« تا »قم« چند فرسنگ است؟ آن چه بود جواب دادند، فرمود: 
مرا به ش��هر قم ببرید، زیرا از پدرم ش��نیدم که می فرمود: ش��هر قم مرکز 

شیعیان ما است.
بزرگان شهر قم وقتی از این خبر مسرت بخش مطلع شدند به استقبال 
آن حضرت ش��تافتند; و در حالی که »موس��ی بن خ��زرج« بزرگ خاندان 
»اشعری« زمام ناقه آن حضرت را به دوش می کشید و عده فراوانی از مردم 
پیاده و س��واره گرداگرد کجاوه حضرت در حرک��ت بودند، حدوداً در روز 23 
ربیع االول س��ال 201 هجری قمری حضرت وارد ش��هر مقدس قم شدند. 
س��پس در محلی که امروز »میدان میر« نامیده می شود شتر آن حضرت در 
جلو در منزل »موس��ی بن خزرج« زانو زد و افتخار میزبانی حضرت نصیب 

او شد. 
آن بزرگ��وار به مدت 1٧ روز در این ش��هر زندگی کرد و در این مدت 
مشغول عبادت و راز و نیاز با پروردگار متعال بود. محل عبادت آن حضرت 

به نام »بیت النور« هم اکنون محل زیارت ارادتمندان آن حضرت است. 
س��رانجام در روز دهم ربیع الثانی و »بنا بر قولی دوازدهم « سال 201 
هجری پیش از آن که دیدگان مبارکش به دیدار برادر روشن شود، در دیار 
غربت و با اندوه فراوان دیده از جهان فروبست و شیعیان را در ماتم خود به 
سوگ نشاند . مردم قم با تجلیل فراوان پیکر پاکش را به سوی محل فعلی 
که در آن روز بیرون شهر و به نام »باغ بابان« معروف بود تشییع نمودند. 
همین که قبر مهیا شد دراین که چه کسی بدن مطهر آن حضرت را داخل 
قبر قرار دهد دچار مشکل شدند، که ناگاه دو تن سواره که نقاب به صورت 
داشتند از جانب قبله پیدا شدند و به سرعت نزدیک آمدند و پس از خواندن 
نماز یکی از آن دو وارد قبر شد و دیگری جسد پاک و مطهر آن حضرت را 

برداشت و به دست او داد تا در دل خاک نهان سازد. 
آن دو نفر پس از پایان مراس��م بدون آن که با کسی سخن بگویند بر 
اسب های خود سوار و از محل دور شدند. بنا به گفته بعضي از علما به نظر 

 همسفر كاروان عشــق
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می رس��د که آن دو بزرگ��وار، دو حجت پروردگار: حض��رت رضا )ع( و امام 
جواد )ع( باش��ند چرا که معمواًل مراسم دفن بزرگان دین با حضور اولیا الهي 

انجام شده است. 
پس از دفن حضرت معصومه)س( موس��ی بن خزرج سایبانی از بوریا بر 
فراز قبر شریفش قرار داد تا این که حضرت زینب فرزند امام جواد)ع( به سال 
2٥٦ هجری قمری اولین گنبد را بر فراز قبر شریف عمه بزرگوارش بنا کرد 
و بدین سان تربت پاک آن بانوی بزرگوار اسام قبله گاه قلوب ارادتمندان به 

اهل بیت )ع(. و دارالشفاي دلسوختگان عاشق والیت وامامت شد.

دورنم�ای�ی از ت�ربیت و پ�رورش ف�اطمه معص�ومه)س( 
  بان���وی برت��ر فاطم��ه معص�وم��ه)س( از جهت ش��خصیت فردی 
و کم��االت روح�ی در بی�ن فرزندان موس��ی بن جعف��ر)ع( بعد از برادرش، 
علیب�ن م�وس��ی الرضا)ع( در واالتری�ن رتبه جای دارد. ای�ن در حالی است 
که بنا ب�ر مس��تندات رجال�ی فرزن�دان دخت�ر امام کاظم)ع( حداقل هجده 

ت�ن بوده اند و فاطمه در بین ای�ن همه بان�وی مکرمه سرآمد ب�وده است. 
حاج ش��یخ عباس قمی آن��گاه که از دختران م�وس���ی ب�ن جعفر)ع( 
سخ�ن م�ی گ�وید، درباره فاطمه معص�ومه)س( می ن�ویسد: »بر حسب آنچه 
به ما رسیده، افضل آنها سیده جلیله معظمه؛ ف�اطمه بنت ام�ام م�وس�ی)ع( 

معروف به حض�رت معص�ومه است«. 
 ام��ا ش��یخ محمد تق�ی تس��تری در »قام���وس الرجال« پ��ا را فراتر

می نه��د و فضیل��ت وی را ن��ه تنه��ا در بی���ن دخت��ران; بلکه 
پس��ران حضرت غیر از امام رض��ا)ع( بی نظیر می داند و 

م�ی ن�ویس�د: »در میان ف�رزن�دان امام کاظم)ع( 
با آن همه کث�رتشان، بعد از امام رض�ا)ع(، کس�ی 

ه�م ش�اءن حض�رت معص�ومه)س( نیست«. 
بی گمان ای�ن نح�وه اظهارنظرها و نگرش به ش��خصیت فاطمه دختر 
م�وسی ب�ن جعفر)ع( بر برداشتهای�ی است�وار است که از مت�ن روایات وارده از 
ائمه: به دست آم�ده است; روایات�ی که مقامهایی را برای فاطمه معص�ومه)س( 
برش��مرده اند مقامی که نظیر آن را برای دیگ�ر ب�رادران و خ�واه�ران وی 
ذکر نک�رده ان�د و به ای�ن ت�رتیب نام فاطمه معص�ومه)س( را در شمار زنان 
برتر جهان قرار داده ان�د. از ای�ن روی لزوم تحقیق و تشریح پیرامون مراحل 
 تربیت و مقامهای معنوی و کماالت اخاقی در حد ممک�ن دو چندان می شود. 
دوران قبل از ت�ول�د )نق�ش مادر در شکل ده�ی به شخصیت فرزن�د( ب�دیهی 
است تاءثیر شخصیت پدر و مادر در روح و جس�م فرزندان را نمی توان انکار 
کرد. ای���ن ویژگی در وج�ود فاطمه معص�ومه)س( نیز بروز یافت. او از هر 
دو ط��رف )پ��در و مادر( فضایلی را به ارث برد ک��ه تنها برادرش; علی ب�ن 
موس��ی الرضا)ع( آنها را به صورت کامل در خود جمع کرده ب�ود و به نظر 
م�ی رسد بت�وان ِسّر برتری شخصیت واالی فاطمه معص�ومه)س( بر دیگر 
فرزندان حضرت م�وس��ی ب�ن جعفر)ع( را در همی�ن نکته یافت که فاطمه 
معص�وم��ه)س( مانن�د ب�رادرش از هر دو طرف پ���در و مادر پاکیزه تری�ن 
خصال و ویژگي ها را به ارث ب�رد. البته بان�وان پاکیزه دیگری نیز که افتخار 
همس���ری م�وس���ی ب�ن جعف�ر)ع( را یافتند، به فراخور حال خ�ود 
قابل ستایشند؛ زیرا در ش��رایط�ی به خان�دان امام کاظم)ع( 
پی�وستند که وابستگ�ی به ای�ن خاندان پیامدهای احتمالی 
وخیمی را در پ�ی داش��ت و عاوه بر فشارهای اجتماعی 
و سیاس�ی، فقر اقتصادی عادیترین روش حاکمان زمان 

علیه ام�ام ک�اظم)ع( و خ�ان�دان پ�رشم�ارش ب�ود. 
ب��ا ای�ن هم��ه گ�وی��ی »نجمه« س��تاره زیب��ای بان�وان 
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م�وس�ی ب�ن جعفر است که به سان پ�رفروغت�ری�ن ستاره ها 
م�ی درخش���د و به راس��ت�ی ک��ه تمام ف�روغ��ش را به دو 
پاکیزه گ�وه�رش, عل�ی ب�ن م�وس�ی ال�رض�ا)ع( و ف�اطمه 
 معص�وم��ه)س( منتقل ک���رد. مطالعه س��یره ائمه گ�واه�ی

م�ی ده��د که طه��ارت و پاک�ی مادر ش��رط اساس���ی برای 
گزین�ش مادران امامان بوده است و سعادت�ی که نصیب فاطمه 

معص�ومه)س( ش�د ای�ن ب�ود که مادرش، مادر عل�ی ب�ن م�وس�ی 
الرضا)ع( نیز ب�ود. لذا از هر ن�وع آل�ودگ�ی در هر اندازه اش به دور ماند. البته 
ای�ن به معنای تاثیر نداش��ت�ن تاش و کوش���ش و تقوای الهی در وج�ود 
فاطمه معص�ومه)س( نیست،بلکه عاوه بر همه شایستگ�ی های فردی که 
در وج��ود خوی�ش به وجود آورده بود, از ای�ن عوامل نیز به عنوان مکمل و 

پشتوانه ترقی و تکامل معنوی، اخاقی و علمی سود می برد. 
به نظر می رس��د ب��رای پی بردن به نق�ش نجم��ه خات�ون در تربیت 
فاطمه معص�ومه)س( کافی اس��ت به شیوه انتخاب همسر از س�وی امامان 
خصوص��ا امیرمومنان)ع( ت�وجه کنی�م؛ که به برادرش عقیل فرم�ود: »انظر 

ال�ی امراءه ق�درتها الفح�وله م�ن العرب التزوجها فتلد لی غاما فارسا. 
فق���ال ل��ه تزوج ب���ام البنی���ن الکابی��ه, ف�انه لی�س ف���ی العرب 
اش��جع م���ن آب�ائه��ا«. ب�رای�م زن���ی از بان�وان ش��جاع ع��رب انتخاب 
ک���ن ک��ه ف�رزن���دی دلیر ب��ه دنی��ا آورد. در ج��واب گفت ب��ا ام البنی�ن 
نیس��ت.  پدران��ش  از  ع��رب ش��جاعتر  در  ک��ه  ک���ن  ازدواج   کابی��ه 
حاصل ای�ن ازدواج ت�ول�د چهار فرزند به س��ان شیر در شجاعت ب�ود که تا 
لحظه آخر کنار امام حسی�ن ب�ن عل�ی علیهما السام ماندند و جان خ�وی�ش 
را نثار نم�ودند. مادر فاطمه معص�ومه)س( نیز در روزگار خ�ود بهترین زنان 
ب�ود. از همی�ن روی و بر اس��اس روی��ای صادقانه ای که حمیده مادر 
 امام کاظم)ع( دیده ب�ود، نجمه را به عق�د امام کاظم در آورد. 
 حمی�ده خ�ود ب�اره�ا به ام�ام ک�اظم)ع( درب�اره نجمه سف�ارش

م�ی ک�رد و م��ی گفت: پس���رم! نجمه ب�ان�وی�ی اس��ت که 
ه�رگز بهت�ر از او ن�دیده ام. 

ای��ن چنی���ن ش��خصیتی قابلیت داش��ت، ب��ذر آس��مانی را در جان 
پاک���ش پرورش ده��د. چه گاه بذرهای م�ردان صال��ح در مزبله های زنان 
ناشایس��ت رش���د م�ی یابن���د و دنیای�ی را ب��ا اعمال ننگی���ن خ�وی�ش 
ب��ه تباهی م�ی کش��انند، اما ج��ان پاک نجمه، بیس��ت و پنج س��ال قبل 
ام��ام رضا)ع( را ب�ا ش���رایط وی��ژه ای که طبیعتا م�ی ت�وانس��ت آثار خ�ود 
 را در ت�ول���د ف�اطم��ه)س( نی��ز ب���ر ج�ای گ��ذارد، به دنی���ا آورده ب�ود. 
نجم��ه از ت�ولد رض��ا)ع( اینگ�ونه یاد م�ی کرد: وقت�ی ب��ه فرزندم رضا)ع( 
حامله ش�دم، سنگینی حمل را احس��اس نمی کردم. هر وقت می خ�وابیدم، 
صدای تسبیح و تهلیل و تحمید از درون رح�م به گ�وش�م 
می رسید. از شنیدن صدا بیمناک می شدم، بط�وری که از 
خ�واب می پ�ریدم، اما تا بیدار می ش��دم، دیگر آن ص�دا را 
نم�ی شنی�دم. وقت�ی مت�ول�د ش�د، دستهای�ش را بر زمی�ن 
گذاشت، س���ر به س�وی آسمان ب�رداش��ت و لبهای�ش را 
تکان داد. همس��رم، موس���ی کاظم)ع( وقت�ی وارد ش�د 

فرم�ود: ای نجمه کرامت پروردگارت گ�وارایت باد. 
نکت��ه جال��ب اینک��ه بع��د از تول���د رض��ا)ع( به 
نجم��ه خات���ون لق��ب طاه��ره دادن���د که ب�ی ش��ک 
معص�وم��ه)س( یعن���ی  بع��دی  م�ول���ود   ب���رای 

م�ی ت�وانست م�وث�ر ب�اش�د. 
نطفه ای�ن روایت به آس��مانی بودن انعقاد ائمه اشاره 

دارد که آس��مانی ب�ودن جایگاه پاک را نی��ز م�ی طلب�د، تا در دوران 
قب��ل از ت�ول�د ع��اوه ب�ر خصلتهای کامل پ���در، خص�وصیات 
پ��اک م��ادری را نیز ب��ه وی منتقل کن��د و لذا ادع��ای گزافی 
نیس��ت که بگ�ویی���م اگ��ر علی ب�ن موس��یالرضا)ع( آینه تمام 
نمای ام��ام کاظم)ع( ب�ود، فاطمه معص�وم��ه)س( نیز جل�وه ای 
 ت���ام و ک�ام��ل از س��یم�ای پ�رف���روغ م���ادرش نجمه اس��ت. 
پ�اسخ به یک شبهه م�روری ب�ر روایات نشان م�ی ده�د که هنگام ورود 
مادران ائمه که غالبا از کش�ورهای غیر اسامی ب�ودند، ذهنیت�ی وج�ود داشت 
مبنی بر اینکه چنی�ن زنان�ی که س��ال ها در دیار کفر ب�وده ان�د و جانش��ان با 
آیی�ن کف�ر سیراب ش�ده است، چگ�ونه م�ی ت�وانند قابلیت پرورش ک�ودکان�ی 
را داش��ته باشند که نماینده آیی�ن پاک تش��یع ان�د!! البته ه�ر یک از ائمه به 

من�اسبت�ی به ای�ن پ�رسش های ن�اگفته پ��اسخ گفته اند. 
امام صادق)ع( درباره حمیده فرمود: 

حمیده مصفاه من االدناس لسبیله الذهب. م�ازالت االماک تح�رسها 
حت���ی ادیت ال�ی ک�رامه م���ن اهلل ل�ی و الحجه م�ن بعدی. حمیده مانند 
ش��م�ش طای خالص از ناپاک��ی ها و ناخالص�ی ها پاک اس��ت به خاطر 
کرامت�ی که خ�دا نس��بت به م�ن و حجت پ�س از م�ن عن�ایت ف�رم��ود. 

ف�رشتگ�ان او را هم�واره نگهداری ک�ردن�د ت�ا به م�ن رسی�د. 
رس���ول خ�دا)ص( در باره مادر امام ج���واد)ع( ف�رم�ود: »باب�ی اب�ن 
خی���ره االماء النوبیه الطیبه.« پدرم به فدای پس��ر برتری���ن کنیزان که از 
اهال���ی ن�وبه و پاک س�رش��ت اس��ت. در روایت اخیر صریح��ا فرزن�د به 
 مادر نس��بت داده ش���ده اس��ت که ب�ر ص�دق ادعای م��ا گواهی می دهد. 
امام رضا)ع( درباره اش فرم�ود: »ق�د خلقت طاهره مطهره.«مادر ای�ن پس�ر 

پاکیزه آفریده شده است. 
امام جواد درباره سمانه فرمود: 

»ان اس��مها س��مانه وانه��ا ام��ه عارفه بحق��ی و هی م���ن الجنه ال 
یقربه��ا الش��یطان مارد والینالها کی�د جبار عنی���د و ه�ی کانت بعی�ن اهلل 
الت���ی التن��ام والتخلف ع��ن امهات الصدیقی��ن والصالحی���ن.« نام�ش 
 س��مانه و بانویی اس��ت که حق مرا می شناس��د. از بانوان بهش��ت اس��ت. 
ش��یطان سرک�ش به او نزدیک نمی ش�ود و نیرنگ طاغوت کینه ت�وز در او 
نف�وذ نم�ی کن�د. همواره م�ورد لطف و مراقبت چش�م بیدار خ�دا و از مادران 

صدیقان و صالحان چیزی کم ندارد. 
امام هادی)ع( درباره »سلیل« فرمود: 

»سلیل، مسل�ول م�ن االفات والعاهات واالرجاس و االدناس.« سلیل 
 از هر آفت و نقص و پلی�دی و ن�اپ�اک�ی بی�رون کش��ی�ده ش���ده اس��ت. 
ن�رج�س مادر امام زمان)عج( که اس��ام را در عال���م رویا پذیرفت و امام 
هادی)ع( باز فرزند را به او نسبت داد و فرم�ود: مژده باد ت�و را به فرزن�دی 

که سراسر جهان را ب�ا ن�ور حکمت�ش پ�ر از عدل و داد کند ... 
این طیف از روایات به صراحت نشان م�ی دهد که ائمه طاهرین چنی�ن 

س�وال طرح ش�ده ای را پاسخ گفته اند. 
حمی��ده نیز چنی�ن ذهنیتی را ج�واب داد و فرم�ود: هرگز بان�ویی بهتر 

از او )نجمه( ندیده ام. 
ب��ه ه�ر حال قبل از دوران ت�ول�د ش��خصیت نجمه که از ت�ول�د امام 
رضا)ع( تا ت�ول�د معصومه)س( بیس��ت و پنج سال به درازا کشید، ت�وانست 
آث��ار عمی��ق خ�ود را در فاطمه معصومه)س( بر جای گ��ذارد و او را در بین 
 دختران و حتی تمام پس��ران غیر از علی ب�ن موس��ی الرضا)ع( س��رآمد کند. 
بع��د از تولد اعمال���ی که عم�وم بان�وان اهل بیت: هن��گام ت�ول�د و پ�س 
از آن ب���رای ک�ودکانش��ان انجام م�ی دادن���د، برگرفت��ه از ت�وصیه های 
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آس��مان�ی همسرانش��ان ب�ود که نمایندگان امین الهی در زمین به ش��مار 
می رفتن��د. از ای���ن روی آنچه انج��ام می دادند، به عن�وان س��یره عمل�ی 
م�ی ت�واند بخش���ی از حیات دیگر فرزندان را که در هاله ای از بی خبری و 
 فراموش��ی قرار گرفته اند، روش�ن سازد. ای�ن اعمال که از لحظه ت�ولد آغاز

می گش��ت، بارها ت�وس��ط معص�ومی�ن: بیان ش��ده اند اما از دوران هر یک 
تنها مواردی خاص نقل ش��ده اس��ت. درباره نجمه که چگ�ونه دو فرزندش 
را پ��رورش داد، نیز اخباری بر جای مانده اس��ت که البته با توجه به خفقان 
حاک�م بدیهی است در حداقل ممک�ن باشد. اما با این فرض که شخصیت، 
 معنوی��ت و تقوای نجمه خات��ون در طول ای�ن مدت ثابت و اس��توار ب�ود،
م�ی توان اعمال و سیره وی را هنگام ت�ولد امام رضا)ع( نسبت به خ�واهرش 
نیز گس��ترش داد. از جمله صفات پس��ن�دیده ای که نجم��ه هم�واره به آن 
متخل��ق ب�ود، عب��ادت و مناجات با پروردگار اس��ت. وی آنچنان به عبادت 
 عش��ق می ورزید که حت�ی مهر فرزند نیز نمی توانست از عبادت بازش دارد. 
در آن ایام که به فرزن�دش شیر م�ی داد، روزی به بستگان�ش گفت: دایه ای 
بیابی�د که مرا در ش��یر دادن یاری کند. زنان از ای�ن خواه�ش ش��گفت زده 

شدند و پرسیدند آیا شیرت ک�م شده است؟ پاسخ شنیدند که: 
»ال اکذب واهلل ما نقص الدر ولک�ن علی ورد م�ن صاتی وتسبیحی و 
قد نقص منذ ولدت.« به خدا سوگند که دروغ نمی گوی�م؛ ولی ذکرهایی در 

نماز و تسبیح داشت�م که از زمان تولد فرزندم از آنها کم شده است. 
و  پاکیزه تری��ن  م�ی ت�وانس��ت  اعمال���ی  و  رفتاره��ا  چنی��ن 
بهتری���ن تاثی��ر را در فرزن��د ب��ر ج��ای گ��ذارد؛ چ��ه ک�ودک���ی ک��ه 
 جان���ش ب��ه هم���راه قطره قط�ره ش��یر م��ادر ب��ا اذکار الهی س��ی�راب

م�ی ش�ود، به واالت�ری�ن ج�ایگ�اه معن�وی دست خ�واه�د ی�افت. 
مقامهای حض�رت معص�ومه)س( ک�ودک�ی که اینچنی�ن مراحل تکامل 
را پیم���ود، آین�ده ای درخش��ان نیز داش��ت. فاطمه)س( ب��ا تکیه ب�ر چنی�ن 
پش��توانه ای ت�وانس��ت به مراحل عال�ی عل�م و معرفت دست یابد و به یگانه 
دوران خویش مبدل ش��ود. عالمه با گذش��ت ایام، فاطم��ه معص�ومه)س( نیز 
دوران خردس��ال�ی را پشت س��ر گذاشت. در ای�ن س��ال ها محل رشد فاطمه 
 معص�ومه)س( خاندان�ی ب�ود که او را با دریایی از علم و معرفت روبرو ساخت. 
پدر، مادر و برادر که هنگام ت�ولد فاطمه معصومه)س(، ج�وانی 2٥ س��اله ب�ود، 
هر سه دست به دست ه�م داده، محیط ت�ربیت�ی وی را به مک�ان�ی بهشت�ی 
مب�دل ک�ردن��د. خبری در برخ�ی کتب نقل شده است که به خ�وب�ی نشان 
م�ی دهد، فاطم��ه معص�ومه)س( زیر نظ��ر خان���واده در ک�وتاهتری�ن مدت 
ممک�ن مس��یر رش��د در عل�وم را نیز پیم�ود و از کم��االت روحی و معن�وی 
بهره ه��ای فراوانی از پدر، م��ادر و برادر برد. از ای���ن روی در دوران کودکی به 
راحتی می ت�وانس��ت جوابگوی س��والهای فقهی و دینی مردم باشد و همی�ن 
امر ک��ه نجمه فرزندش معص�وم��ه)س( را همانند امام رضا)ع( پ��رورش داده 
اس��ت و هر آنچه درب��اره فاطمه در روایات نیام���ده را م�ی ت�وان با عنایت به 
اخب��ار م�رب�وط به امام رض��ا)ع( دریافت. یک�ی از ای�ن دس��ت روایات را حاج 
 سی�د نص�راهلل مستنبط به نقل از کتاب »کشف اللئال�ی« اینگ�ونه ذکر م�ی کند: 
روزی گروه�ی از ش��یعیان وارد م�دینه ش��دند تا س���والهای خ���ود را از امام 
موسی)ع( بپرسند. ای�ن کار روش معم�ول در تمام باد اسامی ب�ود که سالیانه 
یا در اوقات مشخص از سال گروهی را راه�ی م�ی کردند تا س�والهای دین�ی، 
وظایف ش�رعی و وج�وهات را نزد امام بب�رن�د. آن س�ال نیز چنی�ن کاروان�ی 
از یک�ی از شهرها به مدینه آمده ب�ود. کاروان پ�س از ورود به مدینه به سوی 
خانه امام راه افتادند به ای�ن امید که هم س��واالت خود را بپرس��ند و ه�م دیدار 
حضرت نصیبشان شود. هر چه نزدیکتر می شدن�د، ش�وق دیدار افزونتر م�ی ش�د؛ 
تا اینکه جل�وی در خانه حضرت رس��یدند. در زدند و اجازه ورود خ�واس��تند؛ به 

آنان اطاع دادند که امام در مس��افرت اس��ت. اندوه ف�راوان از اینکه نه امام را 
 دی�ده ان�د و نه پاسخ ب�رای س�واالت خ�ودیافته اند, رنج سفر را دوچندان کرد. 
هر چن�د دلشان نمی خواست, ولی باید خداحافظی می کردند و ای�ن کار را هم 
کردند. اسباب و اثاث خود را جمع کرده, عزم بازگشت نم�ودند. ه�وای م�دینه 
س���وزان ب�ود و اینک برای کاروان ناکام س��وزانتر می نمود. گویی پاهایشان از 
آن خودشان نب�ود. دخترکی شیری�ن زبان و خ�وش سیما از منزل امام سکوت 
سنگی�ن کاروانیان را در ه�م شکست. او سوالها را از آنان گ�رفت و با دقت تمام 
پ�اسخ یک�ایک نامه ها را ن�وشت و نامه ها را دوب�اره به آنان بازگ�ردان�د. مردان 
بزرگ کاروان که ش��ای�د هفتاد سال از عم�رش��ان را در ای�ن درگاه به مریدی 
گذرانده بودند، هرگز چنی�ن صحنه ای را به یاد نداشتند، کودکی هشت یا نه ساله 

چگ�ونه می ت�وانست ج�واب س�والهای فقهی را بدهد! آنان در دل می گفتند: 
جواب ای�ن سوالها اگر آسان ب�ود، همان علمای شهر می دادند. سوال ها اینقدر 

پیچیده ب�ود که م�ا نزد ام�ام آوردی�م. سبح�ان اهلل عجب خ�ان�دان پ�اکیزه 
ای. شیعیان خسته از سفر ای�ن بار با خ�وشحالی خاطره ای شگفت که 
خستگ�ی سفر از یادشان برده ب�ود، از اهل بیت خداحافظی کردند و در 
میان نسی�م لطیفی که از جانب مسجد پیامبر)ص( م�ی وزی�د، آن خانه 

را ترک کردن�د. خانه ای که م�دت�ی پیامب�ر)ص( در آن زندگ�ی 
کرده بود و هن�وز خاطره حض�ورش برای اهل خانه و مردم 
م�دینه زن�ده ب�ود.شیعیان کم ک�م از م�دینه خارج ش�دن�د. 

م��ردی، از فاصله دور س���واری را دید، او را ش��ناخت او امام 
م�وس�ی ب�ن جعفر)ع( ب�ود. وقت�ی نزدیکتر رفتند سیمای امام را همه 

کاروانیان ش��ناختند ب�ی درنگ پیاده ش�دند و شتابان نزد ایشان 
رفتن�د. خاطره دخترک ذه�ن همه را به خود مشغول کرده بود. 
به ای�ن جهت در لحظات اولیه برخورد با امام داستان خ�ود را 
با ش�ور و شادی تمام بازگ�و ک�ردن�د و دستخط دخت�رک را 
ه�م نش��ان دادند. امام تا نامه را گشود، سیمای�ش از شادی 
شکفته شد. لبخند ملیحی بر لبان�ش نقش بست, صورت�ش 
را به سوی شیعیانش را برگرداند و با همان لبخند آسمانی سه 

بار فرمود: »فداها ابوها«: پدرش به فدایش. 
ای�ن روایت بر تس��لط فاطمه معص�ومه)س( 
دختر خردسال موسی ب�ن جعفر به مسائل سخت 
والینحل فقهی و دینی اشاره دارد. درب�اره سن�د 

روای�ات عل�ی اکب�ر مهدی پ�ور م�ی ن�ویس�د: 
ای�ن داستان جالب و پ�ر ارج را م�رح�وم »مستنبط« 

 از کتاب »کش��ف اللئال�ی«؛ تالیف دانشمند نام�ی شیعه در قرن نهم؛ 
 اب�ن العرندس؛مت�وفای حدود 840 ه'. ق نقل فرموده است. ای�ن کتاب به 

طبع نرسیده و نسخه خطی آن در کتابخانه ش�وشتریهای نجف اش�رف است که 
م�ا دست�رس�ی به آن ن�داری�م. 

البت��ه عوامل دیگری در رش���د ش��خصیت فاطمه 
معص�وم��ه)س( م�وث���ر ب�وده اس��ت ک��ه از جمله آنها 
اوضاع سیاس���ی عصر پ��در و برادر اس��ت. در دوران�ی 

 که پ�در به ش��هادت رس��ی�د و منصب والیت به برادرش
علی ب�ن موسی الرضا)ع( تف�ویض شد. اختاف بی�ن برادران دیگر 

به ش�دت ق�وت گ�رفت و آنان ب�رخ�ی ب�ا گستاخ�ی تمام در مقابل ب�رادر 
ایس��تادن�د برادرانی که از مادران دیگر ب�ودند. اما فاطمه معص�ومه)س( در 
بین ای�ن کشاکشهای تفرقه برانگیز هرگز از موضع دفاع از والیت رض�وی، 
عقب ننشس��ت، بلکه از ش��دت عاقه به ب�رادر، در پ�ی آن حض�رت روانه 

ای�ران  ش�د. 
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از امام محّمد باقر علیه الّسام روایت می کنند:
علی و فاطمه علیهما الّسام از رسول خدا صلّی اهللهَّ علیه و آله و سلّم 
تقاضا کردند که آن حضرت کارهای خانه و بیرون خانه را بین آنها تقسیم 
نماید. پیامبر انجام کارهای داخل خانه را به عهده فاطمه نهاد و امور خارج 

از منزل را به عهده علی علیه الّسام گذاشت. 
امام باقر علیه الّسام می گوید: 

فقالت فاطمة علیها س��ام اهلل : “ فا یعلم ما داخلني من السرور اال 
اهلل باکفائی رسول اهلّل صل اهلّل تحمل رقاب الرجال “.

و روی ان النبی قال لها ای ش��ی ء خیر للمراة قالت ان التری رجا 
و ال یراها رجل.

فاطمه علیها الّسام می گفت:
هیچ کس جز خداوند نمی داند که من چقدر خوش��حال شدم از اینکه 
رس��ول خدا صلّی اهللهَّ علیه و آله و سلّم کارهای بیرون از خانه را به عهده 

من قرار نداد و مرا از مراوده با مردان نجات داد.
 بهترین چیز برای زن این است که مردی او را نبیند و او مردی را نبیند.

 در روابط زن و مرد مسأله این نیست که شهر مردان و زنان و یا دیوار 
برای مرغ ها و خروس ها و یا پاکت های سیاه برای مرغ های عریان فراهم 
کنیم. مسأله این است که رابطه ی آدم ها با یکدیگر با چه حدودی همراه 

باشد و با چه هدف و معیاری برنامه ریزی شود.
 احس��اس این اس��ت که با تفکیک زن و مرد در اصل س��ؤال، دیوار 
کشیدن میان انسان را آغاز کرده ایم، در حالی که این هر دو انسان هستند 

و تفاوت در تقدیر، تساوی در ترکیب و نسبت ها را دارند و اساس سعی را 
دارند. نسبت باز دهی با سرمایه و نسبت این هر دو با نیت را.

 در حالی که فاطمه علیهاالس��ام این بیان را دارد،که بهترین ش��یی 
برای زن این اس��ت که کس��ی از مردان او را نبیند می بینیم که چگونه به 
میدان می آید و چگونه علی علیه الس��ام را از دست مردان بیرون می کشد 
و تا شمشیر، غاف شمشیر و ضربه ی بازو را شدت نمی دهند، علی را رها 
نمی کند. سیلی می خورد و رها نمی کند و هم این زینب)س( است که بار 

رسالت را به دوش گرفته و به اسارت رفته است.
  در واقع زن با زن و مرد با مرد و زن با مرد می تواند مقایسه بشود و تفاوت ها 
و اختاف های آن ها می تواند تحلیل بشود. هیچ گاه دو نفر زن، از ظاهر و خطوط 
انگشتان گرفته تا احساس و تفکر و اندیشه در یک سطح نیستند. همین طور 
دو نفر مرد با یکدیگر برابر نیستند. ما این دو مورد از واقعیت را چگونه تحلیل 
می کنیم؟ آیا اختاف ها را دلیل امتیاز و ارزش می دانیم؟ و اگر می دانیم بر احساس 

چه حکمت یا چه ظلمی آن را توجیه می نماییم و پاسخ می دهیم؟
 هر تحلیلی که برای اختاف زن با زن و مرد با مرد در نظر می گیریم 
همان تحلیل در مورد زن و مرد هم کاربرد دارد. پس این ما هس��تیم که 
با س��ؤال های معنا دار به دنبال ش��هر مردان و ش��هر زنان راه می افتیم و 
طرح ه��ای درمانی را و طرح های اتوبوس��رانی را و طرح های تفکیک در 

مدارس و دانشگاه ها و یا در حرم و کارگاه ها را زیر سؤال می بریم.
 در حال��ی ک��ه مردها با مردها برابر نیس��تند و در بس��یاری از موارد 
از یکدیگر تفکیک می ش��وند و زن ها با زن ها برابر نیس��تند و در مراحل 
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گوناگون طرح طبیعی تفکیک را دارند.
 اما در مورد زن ها که با مردها برابر نیستند، از اول سؤال ها و جواب ها 
جبه��ه می گیرند و رن��گ و آب بر می دارند، که اگر زن ه��ا و مردها برابر 
هس��تند پس باید آمیزش و اختاط داش��ته باش��ند. پ��س باید زن ها هم 
حکومت کنند. پس باید که چه ها و چه ها کنند و از افراط و تجاوز پس از 

تفریط و کوتاهی ستم ببینند.
 مناسب تر است که واقعیت تفاوت و ارزش نعمت ها و امتیاز تفاوت ها 
را تحلیل کنیم. در این مرحله داده ها و بازدهی ها ماک نیستند. نسبت این 
دو با یکدیگر ماک ارزش و پاداش و مجازات اس��ت. نعمت ها مسئولیت 

زاست و مسؤلیت ها بر اساس دارایی ها و توانایی هاست.
 این یک مسأله، مسأله ی دوم حدود و تکالیف زن و مرد و مرد و مرد 
و زن و زن اس��ت. این تکالیف می تواند اس��تبدادی و یا عرفی و یا طبیعی 
و یا بر اس��اس قدر و اندازه ها باش��د که قدر، حد را س��ازد و حدود، حقوق را 
مشخص می نمایاند. اگر ماک این قدر و حد و حق الهی بود، دیگر تعارضی 
ب��ا جریان های طبیعی و مزاحمتی برای عادت ها و عرف های دیگر نخواهد 

بود. همان طور که اساسی برای رأی و سلیقه های مستبدانه نیست.
 مس��أله ی س��وم در مورد جریان تاریخی زن و تجاوزهای گوناگون 
ملت های گوناگون اس��ت که هر کدام از منظر و با حس��اب و کتابی و یا 
بدون حساب و آزاد به این مسأله پرداخته اند و هرکدام به منافع و مقاصد 

خود روی آورده اند.
 فاطمه علیهاالسام در حوزه ی حدود و عرف ها و عادت ها می گوید که من 
تحمل گردن های کشیده  راندارم و جز خدا نمی داند که چقدر از قضاوت رسول 
خدا در مورد تقسیم کار من و علی خوشحالم که مرا در خانه و علی را در بیرون 

عهده دار قرار داد.
 آیا می توان بر فاطمه علیهاالس��ام خرده گرفت که چرا از نگاه های 

کنجکاو و گردن های کش��یده گریزان��ی؟ و آیا می توان بر 
مردها فشار آورد که کنجکاو نباشند و دست از طلب بدارند؟ 
یا باید در چنین شرایطی به ضرورت ها روی آورد و به مقدار 
ضرورت رفت و آمد داشت، حتی اگر با سر برهنه به اسارت 
ببرند و یا عزت خدا را با تازیانه و غاف شمشیر بشکنند و 

صورتش را کبود نمایند...
 در هر حال این نگاه فاطمه علیهاالس��ام و وحی است 
که از خلقت و تفاوت ها و تبعیض ها به نس��بت ها و به سعی، 
ارزش می دهند و از تکالیف و حدود، اقدار و اندازه ها، وحی و 
حکم خدا را می پذیرند و از تاریخ ظلم و ستم، بدون توجه به 
ش��کل ها و روش های گوناگون آن بر تمامی آن می شورند و 

هیچ ظلمی را بر نمی تابند.
 ت��و ب��ه این نکت��ه روی بی��اور ک��ه چگون��ه فرزندان 
فاطمه علیهاالسام آواره ی بیابان هس��تند و از دست و ساعد 
خویش برای خود س��تر و پوش��ش می س��ازند و از نگاه های 
کنجکاو ب��رده داران به عمه ی خود زینب پناه می برند و با این 
هم��ه ظلم یک لحظه از ولی فاصله نمی گیرند و از او دس��ت 
بر نمی دارند، که یافته اند حاکمی جز حسین علیه السام با این 
معیارها و ماک ها نیس��ت که؛ “ما االمام اال الحاکم بالکتاب 

القائم بالقسط الدائن بدین الحق الحابس نفسه علی ذات اهلل”.
منبع: از كتاب وارثان عاشورا نوشته علی صفایی حائری
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روش تربیتي كودك
1- تربیت کودک یعني شکوفا کردن استعدادهاي کودکان و برآوردن 

نیازهاي او.
2- نیازهاي کودک فقط خوراک و پوش��اک و محبت و ... نیس��ت، 

استعدادهاي او خواندن و نوشتن و انباشتن حافظه نیست. 
او اس��تعداد نتیجه گیري »فکر« و اندازه گیري و سنجش »عقل« و 
انتخاب و اراده  و وجدان هم دارد. و لذا نیاز به امنیت و یقین و اس��تقال 

و اعتراف هم دارد.
کودک هم مغز دارد و هم قلب، از این رو هم روشنفکري مي خواهد 

و هم روشندلي.
3- مربي باید تمامي استعدادهاي کودک را شکوفا کند و بارور کند.

4- اس��تعدادها با دو عامل احتیاج و هدف بارور مي ش��وند و شکوفا 
مي گردند.

کودک وقتي که احتیاج دارد فریاد مي زند و انس��ان هنگامي که نیاز 
دارد از غار خویش بیرون مي آید.

کودک براي رس��یدن به یک توپ، به یک عروس��ک، به یک هدف 
حرکت مي کند. بر س��ر پا مي ایس��تد و راه مي افتد و مي کوش��د و در این 

کوشش ها از استعدادهاي خود کمک مي گیرد.
احتیاج ها و سختي ها هس��تند که انسان را عمیق مي کنند و به نبوغ 

مي رسانند.
هدف ها و خواسته ها هستند که انسان را پیش مي رانند و استعدادهایش 

را بیرون مي ریزند.
مّرب��ي باید کودک را در زمینه هایي بگذارد که احتیاج ها را حس کند 

و بارور شود.
و باید چش��م کودک را باز کند و هدف ها را نشانش بدهد تا کودک 

ببیند و راه بیفتد.
٥- کسي که مي خواهد کودک را به هدفي، به مکتبي، به عقیده اي 
پاي بند سازد نباید این ها را به او تزریق کند و تحمیل کند و با جایزه ها 

و کف زدن ها او را حرکت بدهد و با شعارها او را داغ کند.
مّربي نباید کودک را بغل کند و راه ببرد، نباید خودش به جاي او ببیند 
و تصمی��م بگی��رد و تصمیماتش را به او تزریق کند و تحمیل کند باید به 
کودک راه رفتن را داد، باید به او پا داد تا بدود، باید به او ریشه داد تا شاخ 
و برگ دربیاورد و در هر بهار، در هر فرصت مناسب، سبز بشود، جوانه بزند 

و شکوفه هاي زیبائي بیاورد و باور گردد.
باید او را واکس��ینه کرد، تا در محیط مخالف محیط هاي فس��اد، اثر 
محیط بر روي او، اثر مثبت و س��ازندگي و مبارزه باشد همانطور که مزاج 
واکس��ینه در برابر حملة میکروب ها مبارزه مي کند و نیرومند مي شود و 
اثر میکروب ها همین نیرو دادن و سازندگي است مّربي باید در کودک سه 

خصوصّیت را بارور کند و این گونه او را واکسینه نماید:
1- شخصیت و استقال
2- حّریت و آزاد منشي

3- تفّکر و تحلیل
هنگامي که کودک شخصیت داشته باشد تقلید نمي کند تحت تأثیر 
هر حرفي و هر مکتبي و هر عقیده اي قرار نمي گیرد و هر راهي او را به 

خود نمي کشد و هر سنّتي او را در خود هضم نمي کند.
او در برابر هر مسأله چرایي دارد و در برابر هر عقیده سنگري.

او بر دریچة قلبش نشس��ته، نمي گذارد چیزي آن را اش��غال کند و 
چیزي آن را پر کند و چیزي او را از خودش بگیرد. ّحریت و آزاد منش��ي 
کودک را مي س��ازد تا اگر روزي به اش��تباهي پي ب��رد پي گیري نکند و 
لجاج��ت نورزد و عقیده اي را بر عقیده اي ترجیح ندهد مگر هنگامي که 
از ُرحجان و امتیازي برخوردار باشد. در نتیجه عقیده هایي که احیاناً داخل 
مغز او ش��ده اند و سنگرش را اشغال کرده اند، این گونه دستگیر مي شوند 

وکار آن ها خنثي مي شود.
تفک��ر و تحلی��ل آن هم در زمین��ه حّری��ت و آزادي و با خصوصیت 

شخصیت و استقال، به نتیجه هاي بزرگي خواهد رسید. 
تفکر، رکوردها را مي ش��کند و هر گونه عقیدة س��ّنتي مهاجم را مهار

 

مي زند، و تحلیل مي برد و هضم مي نماید.
و در این حد کودک به رش��د کافي رسیده و به بلوغ رسیده ا ست به 

طور خاصه روش تربیتي اسام این گونه تشریح شده است:
1- تّدبر و ارزیابي 

2- تفّکر، نتیجه گیري
3- مّربي

و مربي سه کار دارد:
1- تزکیه و آزادي دادن: یزّکیهم.

2- تعلیم و آم��وزش و طرز تدبّر و تفّکر: یعلّمعهم الکتاب 
و الحکمه.

                 به بهانه هفته تربیت 
تربیـــت کودک
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