
تــولــیــت آســـتـــان قــدس 
رضوی با اشاره به قدمت 
ــیــرگــذار  ــأث ت و جــایــگــاه 
عــلــمــیــه مشهد  حــــوزه 
شریف  مرقد  جــوار  در 
عــالــم آل مــحــمــد)ع( بر 

ضرورت احیای این جایگاه تأکید کرد.
بــــــــه گـــــــــــــــزارش آســــــــتــــــــان نـــــیـــــوز، 
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار علما، خطبا و ائمه جماعات 
حــرم مطهر رضــوی که در تــاالر والیت 
بارگاه منور امام رضــا)ع( انجام شد، با 
اینکه رهبر معظم انقالب بسیار  بیان 
نسبت به حــوزه و طــالب امید دارنــد، 
به  نسبت  له  معظم  مؤکد  توصیه  به 
ــان قـــدس با  حــضــور و هــمــکــاری آســت
در  مشهد  روحــانــیــت  و  علمیه  حـــوزه  
قدس  آســتــان  تولیت  انــتــصــاب  حکم 
اشاره کرده و گفت: همکاری نزدیک در 

حوزه مسائل فرهنگی و تقویت ارتباط 
با حوزه  علمیه کهن مشهد مقدس از 

برنامه های اصلی آستان قدس است.
راه انــــــدازی  ــرای  ــ ب ــزی  ــامــه ری ــرن ب از  وی 
عالم آل محمد)ع(  فقه  عــالــی  مــدرســه 
در مشهد خبر داد و تصریح کرد: در 
مــراکــز علمی  کــنــار بقیه مــؤســســات و 
فقه  عــالــی  مــدرســه  مــقــدس،  مشهد 
کنونی  مــحــل  در  عــالــم آل مــحــمــد)ع( 
تعیین  رضــوی  اسالمی  علوم  دانشگاه 
شده است تا بتواند پاسخگوی نیازهای 
بــاشــد،  مستحدثه  مــســائــل  و  فقهی 
دانشگاه رضوی به محل دیگری منتقل 
خـــواهـــد شـــد و ان شـــــاءهللا تــوســعــه و 

گسترش نیز خواهد یافت.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به 
قدمت حوزه علمیه کهن مشهد اشاره 
و با بیان اینکه در گذشته حوزه مشهد 
و معتبرترین حوزه های  جزو مهم ترین 

ابراز  بــوده اســت،  علمیه جهان تشیع 
تاریخ به برکت مضجع  کــرد: در طــول 
ــا)ع( حــوزه مشهد از  شریف امــام رضـ
کثرت علمای بزرگ و مدرسین برجسته 
ــوده و از حــوزه هــای علمیه  ــرخــوردار ب ب
ــوده اســت،  ــ ب شــاخــص جــهــان تشیع 
به طوری که طالب از نقاط مختلف برای 

کسب علم به این حوزه می آمدند.
آنچنان  از  مشهد  حـــوزه  افــــزود:  وی 
جایگاهی برخوردار بوده که حتی علمای 
بزرگی همچون »عالمه بحرالعلوم« برای 
ــوزه مشهد آمــده  بــه حـ فــراگــیــری فقه 

است.
با  مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
بیان اینکه در طول تاریخ، حوزه علمیه 
پیشرو  مختلف  حــوزه هــای  در  مشهد 
بوده است، گفت: باید سابقه درخشان 
و  شــود  معرفی  مشهد  حــوزه  تاریخی 
به  باشد  فضال  تربیت  بـــرای  مرجعی 

طوری که طالب از حــوزه قم به مشهد 
بیایند، این جایگاهی است که از حوزه 
مشهد که در جوار مرقد شریف عالم 
آل محمد)ع( قرار دارد، انتظار می رود؛ 
حوزه های  همانند  مشهد  حــوزه  نباید 

علمیه سایر شهرها باشد.
باید  مشهد  ــوزه  حـ اینکه  بــیــان  بــا  وی 
از انـــــزوا خــــارج شــــود، تــصــریــح کـــرد: 
و طالب  توانمند  اساتید   حــوزه مشهد 
با استعدادی دارد که باید بستر شکوفایی 

استعدادهای آن ها فراهم شود.
ــان قـــدس رضـــوی تحقق  تــولــیــت آســت
رسالت های  از  یکی  را  متعالی  زیــارت 
آســتــان قــدس دانــســت و گــفــت: باید 
شرایط زیارت متعالی برای زائران چه از 
حیث محتوا و چه شکل و ظاهر فراهم 
در  علمیه  حـــوزه هـــای  نقش  کــه  شـــود 
به آستان قدس در تحقق  یاری رسانی 

زیارت متعالی بسیار مهم است.

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار علما، خطبا و ائمه جماعات حرم رضوی عنوان کرد

ضرورت احیای جایگاه حوزه علمیه مشهد 
نيمکت زندگی

دو دقيقه حرف حساب

خبر خوب

تولید نوشت افزار با استفاده از 
طرح های ایرانی و اسالمی

تالش برای تولید نوشت افزارهایی که به جای عکس های پر 
زرق و برق شخصیت های فیلم ها و داستان های خارجی، از 
طرح های ایرانی و اسالمی و بومی استفاده کرده باشند از 
چند سال پیش شــروع شده اســت. اما در دو سال اخیر 
که کرونا همه حساب و کتاب ها و اولویت ها را به هم زده و 
کار و بارها را کساد کرده، برخی ها انگار این مهم را فراموش 
معنادار  افزایش  نوشته:  باره  این  در  نیوز  آستان  کرده اند. 
قیمت مواد اولیه، کاغذ و سایر نهاده های تولید این دست 
محصوالت، موجب افزایش قیمت تمام شده محصول و در 
نتیجه کاهش قدرت خرید متقاضیان و مصرف کنندگان شده 
است. کتاب های کمک آموزشی نیز دچار همین سرنوشت 
شده اند آن ها به دلیل تغییر و اصالحات هر ساله محتوا 
چنانچه چاپ شوند و در موعد مقرر به فروش نرسند عمالً 

سال بعد به عنوان ضایعات کاغذ محسوب خواهند شد.
تعطیلی ۲۵۰ مرکز فروش نوشت افزار در مشهد خود گواه 
بر این ماجرای تلخ است که این امر نیز موجب کاهش 

سفارشات چاپی در این حوزه شده است.
رضوی«  قدس  آستان  انتشارات  و  »مؤسسه چاپ  البته 
همیشه یکی از مراکز تولید انواع نوشت افزار در طرح ها و 
قالب های متفاوت و جذاب با استفاده از طرح های ایرانی 
و اسالمی بوده است. این روزها با توجه به فعالیت مراکز 
همچون  رضــوی  قــدس  آستان  در  دانشگاهی  و  آموزشی 
امام  بین المللی  دانشگاه  رضــوی،  اسالمی  علوم  دانشگاه 
رضا)ع( و بنیاد فرهنگی امام رضا)ع( و نیاز این مجموعه ها 
و کمک  آموزشی  کتاب های  و  نوشت افزار  انــواع  تولید  به 
آموزشی، مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 
تولید اقالم نوشت افزار را جزو اولویت ها و برنامه های خود 
دانسته و بخش دیگری از تولیدات این حوزه نیز برای ارائه 
و توزیع در فروشگاه های کتاب و سایر مراکز توزیع مورد 

استفاده قرار می گیرد.
استفاده از طرح های ایرانی و اسالمی و توجه به المان های 
فرهنگی و مذهبی در گرافیک و صفحه آرایی این محصوالت 
راهبردی و فرهنگ ساز از متمایزترین ویژگی های محصوالت 
تولیدی این مؤسسه بوده است.گرچه در این برهه زمانی 
عوامل متعدد موجب کاهش تولید نوشت افزار شده است، 
اما امید می رود در دوران پساکرونا و پس از واکسیناسیون 
عمومی و بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی 

شاهد رونق و حرکت در این عرصه فرهنگی باشیم.

 ای عشق همه بهانه 
از توست

رقیه توسلی   پاییز و بهار، انگار عجین 
شده اند این روزها و هوا به طرز دلچسبی 
مطبوع است. اگر ماسک نبود پیاده روی 
می چسبید. حیف که کرونا قلدر است و 
نمی شود. منتظر نشسته ام توی ایستگاه 
اتوبوس. آقایی دارد با موبایل حرف می زند. 
پــای قهر و آشتی و منت کشی  پیداست 
وسط است. تقال دارد غائله را بخواباند و 
به گمانم چهار دفعه توی سه دقیقه گفته 
بــاشــد: اشــتــبــاه کــــردم. کــالفــه اســـت. هی 
عینکش را درمــی آورد، هی می گذارد روی 
صورتش. کلی با دست هایش حرف می زند 
و اصرار دارد همین لحظه عفو شود. همین 
لحظه »مرجان« بگوید دلخوری را گذاشته 

کنار و ببخشدش. 
نگاهش می کنم. ماسک ندارد و هوار هوار 
بفهماند  شنونده اش  به  می زند  زور  دارد 
نادم است. اما انگار زن از خر شیطان پیاده 

نمی شود و غمگین تر از این حرف هاست.
اتــوبــوس مــی آیــد. ســـوار مــی شــوم. وقتی 
حرکت می کند هنوز مرد دارد می جنگد. 
نــمــی دانــم چـــرا از مــیــان هــمــه حــرف هــای 
مسلسل وارش فقط قالب شده ام به یک 
بــه من  جمله کــه: »بــه خــدا بعضی حرفا 
نمیان، از زبون من دلنشین نیستن مرجان 

جان... اصرار نکن«.
یعنی مرجانِ بنده خدا چه انتظاری از او 
عاشقانه؟  جمله  تا  چهار  گفتن  داشته؟ 
ابراز محبت کالمی؟ اصالً گفتن این جمله 
»دوستت دارم« چرا شده معضل خیلی از 
روابــط؟ شاید چون مسئولیتش، سنگین 

است. 
عمیق  نفسی  و  مــی بــنــدم  را  چشم هایم 
می کشم و می روم وسط انبوهی از کلمات 
پرطمطراق که دوستشان دارم با اینکه به 
روایــت هــای  وســط  نمی آیند...  ــارمــان  روزگ
اســـتـــخـــوان دار لــطــیــف... مـــــی روم پیش 
مادربزرگم که می گفت با بعضی از کلمات 
و قصه ها رفاقت کن... با آن ها که پشتت 
می ایستند و به دردبخورند و آن وقت دانه 
از دل  لغاتی  ــی زد...  ــ مـ ــه صــدایــشــان  دانـ
عمارت های قدیم، از پیش زن ها و مردهایی 
وسط  را  قهرشان  و  عاشقی  و  عشق  کــه 
پُر  اندرونی هاشان  و  نمی زدند  جــار  شهر 
بود از لیلی و مجنون های شیرین سخن و 
زیربازارچه هاشان مملو از هیاهو و بروبیا... 
مثالً باعالقه می گفت؛ مستطاب، پیه سوز، 
چارقد، مشاطه، عیّار، چوب خط، شیفته، 

عود، کندر، حیدربیک و صنمبر.

پی نوشت ◾
مردی  می فرمایند:   محمد)ص(  حضرت 
دارم،  دوســتــت  بگوید  همسرش  بــه  کــه 
این جمله هرگز از قلب همسرش بیرون 

نخواهد رفت.

عفاف فقط مخصوص 
خانم ها  نیست

و  پژوهشگر  بیاتی،  مهدی  حجت االسالم 
»سبک  کتاب  به تازگی  و  است  نویسنده 
زندگی عفیفانه« از او منتشر شده است. 
او در گفت وگو با برنامه رادیویی »ریحانه« 
کنار  در  عفاف  کلمه  ــردن  ب کــار  به  گفت: 
کلمه حجاب در بیشتر موارد موجب شده 
حجاب  و  پوشش  معنای  به  را  عفاف  ما 
عفاف  معنای  کــه  درصــورتــی  کنیم  تلقی 
فقط پوشش و حجاب نیست. کلمه عفاف 
در معنای دقیق علمی و دینی به معنای 
خویشتن داری و قدرت خودکنترلی است... 
بــراســاس آنــچــه در مــتــون دیــنــی مــا آمــده 
زیباتر  که  عفاف فقط مخصوص خانم ها 
و جذاب تر هستند، نیست بلکه مسئول 
عفت در خانواده و جامعه مردان هستند و 
باید پاسخگو باشند. خداوند در وجود مرد 
که می تواند محافظ  داده  قرار  استعدادی 
این  البته  و  باشد  ناموس خود  و  خانواده 
ویژگی در مرحله نخست نسبت به خانواده 
و در الیه دوم هم نسبت به خانواده بزرگ تر 
به محله و شهر  و بعد هم نسبت  خــود 
و کشورش است. اگر مسئله غیرت را در 
سبک زندگی عفیفانه جا بیندازیم و مرد را 
مسئول بدانیم همین کار، پاکی و عصمت 
نقش  تقویت می کند... چــون  را  خــانــواده 
پــدر و مــادر و نظام آمــوزش رسمی کشور 
در ارتقای سواد رسانه ای، خویشتن داری و 
خودکنترلی فرزندان مؤثر است و با توجه 
به اینکه کودکان و نوجوانان درک درست 
باید  ندارند  جنسی  مسائل  از  عمیقی  و 
نخستین  کنیم.  رعــایــت  را  قــاعــده  چند 
نکته اینکه زمانی را برای استفاده فرزند از 
بعد هم  و  کنیم  فضای مجازی مشخص 
سیستم سخت افزاری و نرم افزاری را برای 
افراد در این سن و سال فیلتر کنیم و در 
 مورد این مسائل هم آموزش های مناسبی 

را ارائه دهیم.
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 گفت وگو با مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی
 بنیاد کرامت رضوی 

تربیت جسم و روح 
برای خدمت رسانی 

تالش نویسنده ایرلندی برای نشان دادن 
a حقیقت زندگی پیامبر

رئیس شورای عالی مجمع جهانی تقریب 
مذاهب اسالمی مطرح کرد

وحدت پیروان ادیان 
 توحیدی، دنیا را 
متحول می کند
2

2
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 از زندگی و زمانه عبدالمطلب 
جد بزرگوار پیامبر اسالم چه می دانیم؟

 مردی با سیمای پیامبران 
و هیبت پادشاهان

    سال اول    ویژه نامه 176    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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آن روزها
ناشنیده هایی از موقوفات ارزشمند خانم ها در تاریخ مشهد و بارگاه ثامن الحجج)ع(

قدمت هزارساله خدمت بانوان واقف
ــن  ــی ــس ــدح ــم ــح م
معمــــــوالً  نیکــبخت 
از  ــت  ــ ــب ــحــ وقـــــتـــــی صــ
تاریخ  در  واقـــف  ــوان  ــان ب
بیشتر  می شود،  رضوی  آستان قدس 
سخن از گوهرشاد خاتون و موقوفات 
ارزشمند او به میان می آید. البته این 
نیست؛  اشتباهی  رویــکــرد  رویــکــرد، 
بانویی  خاتون  گوهرشاد  حال  هر  به 
ــت و  ــوده  اســ ــ ــف بـ ــ ــل خــیــر و واقـ اهــ
ردیف  در  را  او  موقوفات  باید  اصــوالً 
موقوفات  ارزشمندترین  و  مهم ترین 
شهر مشهد و حرم مطهر رضوی در 
گوهرشاد  حــال،  این  با  بگیریم.  نظر 
در  واقــف  بانوی  نخستین  نه  خاتون 
حرم رضوی و اماکن متبرکه است و 
نه آخرین بانو. پیش و پس از او، زنان 
مــردان،  مانند  که  بوده اند  بی شماری 
حضرت  مقدس  آستان  گــرو  در  دل 
ثــامــن الــحــجــج)ع( داشــتــه  و امـــالک و 
ــی خــودشــان را، وقــف امــور این  دارایـ
که  بانوانی  نموده اند؛  مقدس  مکان 
نــامــشــان در  اســـت  هــرچــنــد ممکن 
حافظه تــاریــخــی مــا بــاقــی نــمــانــده و 
باشد،  نشده  ثبت  تاریخی  متون  در 
ــای آن هـــا و احــســان  امـــا یـــادگـــار مــان
جاودانه شان برای همیشه باقی است 
که  خیری  عمل  باقیات الصالحات  و 
ــد، هــیــچ گــاه در محضر  ــ ــجــام دادنـ ان
خداوند متعال، از بین نمی رود. امروز 
رواق،  می خواهم در صفحه نخست 
کمی دربــاره بانوان واقفی حرف بزنم 
حرم  تاریخ  در  نامشان  دست کم  که 
مــانــده  بــاقــی  مشهد  شــهــر  و  مطهر 
می کنیم،  سعی  بعدها  البته   اســت. 
به مناسبت های مختلف و به صورت 
تخصصی تر درباره هر یک از افرادی 
که نامشان را در ادامه خواهید شنید، 

صحبت کنیم.

ســـــــرآغـــــــاز وقــــــــف بـــــــانـــــــوان در  ◾
مشهدالرضا)ع(

تــاریــخ حرم  بــا  واقـــف  ــوان  ــان ب پیوند 
سابقه دار  و  طوالنی  پیوندی  رضوی، 
ــه اشـــتـــبـــاه،  ــ ــا بـ ــلـــی هـ ــیـ اســـــــت. خـ

ــون را  فــعــالــیــت هــای گــوهــرشــاد خــات
در  ــف  واقـ ــوان  ــان ب فعالیت  ســرآغــاز 
حرم مطهر و شهر مشهد می دانند، 
برخی  نیست؛  چنین  کــه  حالی  در 
روایــت هــا نــشــان مــی دهــد در همان 
دهه  چند  یعنی  هجری،  ســوم  قــرن 
پس از شهادت امام رضا)ع(، بانویی 
مسئولیت  نوغان،  اهالی  از  نیکوکار 
برعهده  را  مطهر  حــرم  در  خــدمــت 
این مکان  وقف  را  و چراغی  داشــت 
مقدس کــرده  بــود. هرچند بــرای این 
تاریخی  مستند  نمی توان  موضوع، 
نشان  مسئله  همین  امــا  کــرد،  پیدا 
می دهد حضور بانوان واقف در حرم 
مطهر و وقف اموال از سوی آن ها بر 
این مکان مقدس، سابقه ای بیش از 
هزار سال دارد. بدون تردید، حضور 
این واقفان در دوره غزنوی و سامانی 
هم رونقی داشته  است، اما گزارشی 
از آن هــا در دســت نــداریــم. در قرن 
ششم و دوران حکومت سلجوقیان، 
دست کم به دو نمونه بسیار مهم از 
در هر  که  بر می خوریم  بانوان  وقف 
دو آن ها، خانم ها واقف نسخه ای از 
مطهر هستند؛  حــرم  بر  کریم  قــرآن 
یکی بانویی به نام »خراسان« دختر 
ابوالقاسم بن علی و دیگری خانمی 
به نام »زمرد ملک« فرزند خواهرزاده 
زمردملک  سلجوقی.  سنجر  سلطان 
خطاط  و  هنرمند  بانویی  که  خاتون 
خــورشــیــدی،   ۵۲4 ــال  سـ در  بــــوده، 
قرآنی را که با خط خودش به رشته 
مطهر  حـــرم  وقـــف  درآورده   تــحــریــر 

امام رضا)ع( کرده  است. به احتمال 
ــای بعد و بــه ویــژه در  ــاد در دوره هـ زی
دوره ایلخانان و عهد غازان خان، باز 
هم چنین بانوان واقفی وجود داشته  
حرم  به  ایلخان  توجه  با  همزمان  و 
بنای  و گذاشته شدن سنگ  رضوی 
دارالــســیــاده در غــرب روضــه منوره، 
آن هـــا نــیــز مــوقــوفــاتــی را بـــرای حــرم 

مطهر در نظر گرفته اند.

افزایش مستندات ◾
ما  تصویر  بعد،  به  تیموری  دوره  از 
ــانـــوان واقـــف،  نــســبــت بـــه حــضــور بـ
ــر مـــــی شـــــود. عـــــــالوه بــر  ــ ــاف ت ــفــ شــ
گــوهــرشــادخــاتــون کــه نـــام و ســوابــق 
توضیح  به  نیاز  و  است  وی مشهور 
نیست، افرادی مانند پریزاد خاتون، 
ندیم  کــه  نـــوادگـــان خــواجــه ربــیــع  از 
ــه ساخت  ــد نــیــز، ب ــودن گــوهــرشــاد ب
مدرسه و وقف مال برای حرم مطهر 
رضوی و شهر مشهد اقدام کرده اند. 
با آغاز دوره صفوی، حجم موقوفاتی 
اختصاص  مطهر  حرم  به  بانوان  که 
مـــی دادنـــد، بــســیــار افــزایــش یــافــت. 
سلطانم خاتون، همسر شاه تهماسب 
اول،  شاه عباس  مادربزرگ  و  صفوی 
در شهر مشهد و جنوب حرم رضوی، 
سنگ بنای یک مرکز تجاری بزرگ را 
گذاشت که در ادوار بعد، به »سرای 
سلطانی« مشهور شد و تماماً وقف 
گوناگون  هزینه های  و  مطهر  حــرم 
در  ازبــکــان  که  زمانی  بــود. حتی  آن 
مشهد  بــه  خــورشــیــدی   968 ــال  سـ

را  ــزرگ  ب فاجعه ای  و  آوردنـــد  هجوم 
اقصی  در  نیکوکار  بانوان  زدنــد،  رقم 
نقاط ایران، از اینکه بتوانند با اموال 
خود، در خدمت زائران بارگاه رضوی 
نمونه اش  نــبــودنــد؛  نــاامــیــد  بــاشــنــد، 
وابستگان  از  ذوالقدر  کلثوم آغابیگم 
به طایفه »ذوالقدر« یکی از طوایف 
قــزلــبــاش اســـت کــه در هــمــان ســال 
را  قزوین  سلیمان آباد  اراضــی   ،968
وقف امور مختلف حرم رضوی کرد. 
ایــن دوره و حتی دوره هـــای بعد،  در 
وقــف کــردن قــرآن بــرای حــرم مطهر، 
بسیار  نیک اندیش،  بانوان  میان  در 
رایج بود؛ نمونه اش قرآنی که فاطمه 
هند،  اهالی  از  شریف الدین  دختر 
در سال 1۰۲8 خورشیدی وقف حرم 
این سنت در سده های  کرد.  رضوی 
زنــان متدین مورد  از ســوی  بعد هم 
ادامــه داشــت؛ آن گونه  و  بــود  توجه 
قمری،  13 هجری  تــا   11 قــرن  از  کــه 
در  قـــرآن  نفیس  بسیار  نسخه   44
باقی  رضــوی  آستان قدس  مجموعه 
آن هــا، خانم ها  واقف همه  که  است 
هستند. در دوره قاجار نیز، ماجرای 
وقف بانوان با شتاب بیشتری جریان 
همسر  انیس الدوله  موقوفه  داشت؛ 
برای  نقره ای  ناصرالدین شاه که دری 
خیرالنساء  موقوفه  بود،  مطهر  حرم 
در  که  شهربابک  و  کرمان  در  خانم 
و  شــد  وقــف  1۲18 خورشیدی  ســال 
در سال 1۲۲9  که  موقوفه جان خانم 
نمونه هایی  گردید،  وقف  خورشیدی 
از ایـــن مــوقــوفــات اســـت. شــایــد بد 
احترام السلطنه  از  اینجا،  در  نباشد 
قهرمان و موقوفه بسیار ارزشمند او 
در شهر مشهد یاد کنیم؛ بیمارستان 
کنونی،  جنت  خیابان  در  منتصریه 
همت  به  خورشیدی   1۲98 سال  در 
یــاد همسر  به  و  نیکوکار  بانوی  ایــن 
مـــرحـــومـــش مــحــمــدحــســن مــیــرزا 
منتصرالملک ساخته و بعدها وقف 
آستان قــدس رضــوی شد و امــروزه، 
ــه هــمــت اولـــیـــای آســـتـــان، یــکــی از  ب
در  اعضا  پیوند  مراکز  پیشرفته ترین 

سراسر خاورمیانه است.



فجعل 
اهلل.. 
طاعتنا 
نظامًا 
للملة و 
امامتنا امانًا 
للُفرقة
خدا اطاعت و 
پیروی از ما )اهل 
بیت( را سبب 
برقراری نظم 
)اجتماعی( برای 
ملت )امت اسالمی( 
و امامت )و رهبری( 
ما را )عامل وحدت( 
برای در امان ماندن 
از تفرقه قرار داده 
است.

إن اهلل 
عزوجل 
أمر ... 

بالشکر له 
وللوالدین 

فمن مل 
یشکر 

والدیه مل 
یشکر اهلل

خدای عّزوجّل 
دستور داد ... به 
سپاسگزاری از 
خود و از پدر و 

مادر، پس كسی كه 
از پدر و مادر خود 

سپاسگزاری نكند از 
خداوند سپاسگزاری 

نكرده است.

GC

 عبدالمطلب  و 
رواج سنت های 

حسنه

 یعقوبی در گفتاری 
جامع به مهم ترین 

خدمات و راهبردهای 
فرهنگی عبدالمطلب 
در مقابل سنت های 

غلط و رایج عصر 
جاهلیت اشاره 

می کند و او را پایه گذار 
بیشتر سنت های 

حسنه  پیش از اسالم 
می داند. وفای به نذر، 
تعیین 100 شتر برای 

دیه، وارد نشدن به 
خانه از راه پشت بام، 

قطع دست سارق، 
نهی از قتل دختران، 

مباهله، تحریم خمر، 
تحریم زنا و اجرای حد 

بر آن، قرعه، منع طواف 
به صورت عریان، اکرام 

میهمان، پرداخت 
مخارج حج از اموال 

پاک و مشروع، تعظیم 
ماه  های حرام و نفی 

ریاکاری و نفاق از دیگر 
خدمات فرهنگی آن 

جناب بوده است.

مبارزه  
عبدالمطلب     با 
سنت های غلط

دوران عبدالمطلب 
دوران رواج سنت های 
غلط و فرهنگ های 
ضد دینی بوده است. 
شواهد تاریخی نشان 
می دهد پرستش بت، 
قتل و غارت، کشتن 
دختران، زنا با محارم، 
ربا و... از مسائل رایج و 
ضددینی بوده است. 
یکی از فرهنگ های 
غلط عصر جاهلیت 
ازدواج با زن پدر پس 
از وفات پدر بود که 
عبدالمطلب با این 
سنت ضد الهی 
مبارزه کرد و آن را بر 
فرزند حرام کرد. پس 
از ظهور اسالم نیز 
پیامبر)ص( با این 
فرهنگ که هنوز در 
برخی جاهای شبه 
جزیره عربستان وجود 
داشت مبارزه کرد و 
آیه ای بر نهی آن نازل 
شد. مبتنی کردن طواف 
خانه خدا بر هفت 
دور از دیگر سنت های 
حسنه ای است که 
عبدالمطلب نهادینه و 
اسالم نیز آن را امضا و 
جاری کرد.

حواشی حواشی

حجت االسالم سیدعلی قاضی عسکر، رئیس شورای عالی 
مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی در برنامه کنکاش 
شبکه جام جم دربــاره وحدت اظهار کرد: وحــدت، مسئله 
فراگیری بــوده و شامل همه ابعاد می شود. اگر در جامعه 
تفرقه باشد مردم نمی توانند به اهداف خود برسند. حتی در 
خانواده نیز اگر زن و شوهر اختالف داشته باشند فرزندان 
نیز آسیب می بینند. بنابراین اگر در شهر یا کشور، مردم 

یا مسئوالن اختالف داشته باشند، تمام نیرویشان صرف 
برکناری یکدیگر می شود و برای رسیدن به اهداف خود موفق 
نمی شوند. قرآن می گوید عداوت و دشمنی را شیطان ایجاد 
می کند. وحدت الزمه زندگی بشر است و بدون آن، زندگی 

آسیب می بیند.
وی درباره اختالف و شبهه افکنی توسط استعمارگران افزود: 
توطئه سلطه گران بین المللی، یکی از محورهای اساسی و 

اصلی است. شعاری که انگلیسی ها دارند، بر این مبناست 
که اختالف بینداز و حکومت کن. کشورهای استعمارگر به 
دنبال تجزیه کشورها، به جان هم انداختن مسلمانان و 

غارت کردن منابع آن ها از این طریق هستند.
حجت االسالم قاضی عسکر خاطرنشان کرد: این دشمنان 
بر مرکب جهل مــردم ســوار شدند. مثالً گفتند شیعه به 
مقدسات سنی توهین می کند و شما هم باید به مقدسات 

شیعه توهین کنید و در نهایت بحث داعــش پیش آمد. 
پشت صحنه، قدرت های شیطانی و بین المللی هستند که 

از جهل مردم سوءاستفاده می کنند.
ریاست شورای عالی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی 
با بیان اینکه آیه »ال اِکْراهَ فِی الدّین« بیانگر این است اسالم 
هیچ تحمیلی در عقیده ندارد، درباره وحدت مسلمانان با 
سایر ادیــان گفت: برای پیمودن عظمت راهی جز وحدت 

وجــود نـــدارد. حج کانون وحــدت اســت نه اختالف شیعه 
و سنی. حتی نباید با پیروان ادیــان دیگر، رفتار نامناسب 
داشت. در روایتی از رسول اکرم)ص( آمده: اگر کسی فردی از 
پیروان ادیان دیگر را مورد آزار قرار دهد، انگار مرا اذیت کرده 
است. همچنین اسالم می فرماید: غیبت و تجسس نکنید 
چرا که موجب اختالف و تفرقه می شود و این کار حرام است.
وی ادامه داد: یکی از اهداف انقالب اسالمی این بود انقالب 

را فقط درون مرزها حفظ نکند بلکه وظیفه داریم از محرومان 
و مستضعفان مسلمان و غیرمسلمان دفــاع کنیم؛ این 

موضوع، ریشه در قرآن دارد.
حجت االسالم قاضی عسکر درباره راهکارهای حفظ وحدت 
بین جوامع تصریح کــرد:  نخستین راهکار حفظ وحدت 
بین جوامع، گفت وگوی فرهیختگان است. مثالً خبرگان 
کشورهای مختلف در هفته وحــدت بــا هــم بــه گفت وگو 

می پردازند. دومین شیوه این است با گفت وگو شبهات را 
رفع کنند.

وی افزود: سومین راهکار، تعامالت بین فرهیختگان اسالم 
است. همچنین رفت و آمد بین ملت های مسلمان بسیار 
مهم است. سوق دادن گردشگری به این سمت می تواند 
بسیار مؤثر باشد چرا که در دوران پیش از کرونا، نزدیک به ۷ 
میلیون نفر در سال به کشورهای خارجی می رفتند. مسئله 

َــإِنْ  دیگر رفع تنش بین دولت هاست. قرآن می فرماید: »ف
َّهِ وَالرَُّسولِ«. ُّوهُ إِلَى الل تَنَازَعْتُمْ فِی َشیْءٍ فَرُد

وی تأکید کرد: مهم ترین شیوه، هم افزایی است. ما در زمینه 
علمی و پزشکی از سایر کشورهای اسالمی برتریم. می توانیم 
دانش خود را به آن ها عرضه کرده و بازار بین الملل اسالمی 
ایجاد کنیم. ایــن خــود به معنای افزایش اشتغال و رونق 

کشورها خواهد بود.

هفته وحدت
رئیس شورای عالی مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اسالمی مطرح کرد

وحدت پیروان ادیان 
توحیدی، دنیا را 
متحول می كند

موعظه
آیت اهلل بهاءالدینی

  صالح بودن عمل به خاطر جهت عمل است 
نه وجوب آن

عمل صالح چیست؟ اصواًل مالک عمل صالح و فساد عمل 
چیست؟ آیا مالک، امر و نهی شرعی است؟ یعنی هر كاری 

كه از محرمات و منهیات الهی است عمل فاسدی است و 

در مقابل، هر امر واجب یا مستحب، عمل صالح است؟ یا 
اینكه مالک، مجرد انجام تكالیف الهی نیست، بلكه مالک 
صالح بودن، جهت عمل است؛ همان چیزی كه در عبادات 
از آن به قرب و نیِت قربی تعبیر می شود. یعنی اگر جهت 

عمل الهی باشد و انگیزه، رضای حق و امر خدا باشد، 

آن عمل صالح است. بر حسب روایات مأثور، اگر عملی 
متعلق استحباب و وجوب نباشد و مسلمانی به توهم 

اینكه واجب و مستحب است و به امید رجا و استحباب آن 
را انجام دهد، ثواب را به او می دهند، گرچه پیامبر خدا 

نفرموده باشد. از این معلوم می شود مالک عمل صالح، این 

نیست كه امری به آن تعلق گرفته باشد. حتی اگرعملی 
متعلق امرهم نباشد، ولی به خاطر استناد به یک روایت 

ضعیف، توهم امر شود و برای رضای خدا انجام گیرد، به 
عمل كننده ثواب داده می شود، هرچند در واقع پیامبر خدا 

به آن امر نفرموده است.

این چنین عملی كه بر اساس رضای خدا انجام شده و 
استحباب و وجوبی هم ندارد، عامل تسلیم در برابر امر و 
رضای حق است و از این طریق بركاتی كه برای تسلیم در 
برابر طاعت و رضای خدا و حركت در راه حق وجود دارد، 

نصیب انسان می شود و عمل صالح محقق شده است.

از طرف دیگر، اگر عملی قطعًا فریضه الهی باشد، مثل نماز 
واجب اما انسان به انگیزه های نفسانی و از روی ریا انجام 

دهد، این عمل، صالح نیست؛ بلكه عمل شیطانی است. 
پس عمل صالح این است كه وجه عمل، الهی باشد و انسان 

آن را برای رضای خدا انجام دهد. روایات می گوید: 

»انا خیر شریک«؛ خدا فرموده است: من بهترین شریک 
هستم و از هر عملی كه دیگری را با ما در آن شریک كردی 
صرف نظر می كنیم و می گوییم آن عمِل شریک باشد. الهی 

بودن و صالح بودن عمل به خاطر جهت عمل است، نه به 
خاطر واجب یا مستحب بودن آن.

حـــضـــرت  ازدواج  نـــــحـــــوه 
خــدیــجــه)س( بــا پــیــامــبــر)ص( 
درس هــــــای مــهــمــی در سبک 
زنــــدگــــی اســــالمــــی دارد کــه 
ــرای جـــوانـــان و  ــ بــایــد الــگــویــی ب
خــانــواده هــا بــاشــد. خبرگزاری 
تسنیم در گفت وگویی کــه با 
حجت االسالم محمدمهدی 
ــری، محقق و کارشناس  ــی ام
اسالمی انجام داده به بررسی 
بخش هایی از ماجرای ازدواج 
ــر خــیــر و بــرکــت نــبــی مکرم  پ
ــا حـــضـــرت  ــ اســــــــــــالم)ص( بـ

خدیجه)س( پرداخته است که با هم می خوانیم.

براساس گزارش های تاریخی در آن دوران پیامبر)ص(  ◾
از لحاظ مالی و اقتصادی در شرایط چندان مناسبی 
نبودند، در حالی که حضرت خدیجه بانوی ثروتمند و 
مشهوری در میان مردم بودند؛ اختالف طبقاتی مانع از 

این ازدواج نشد؟
خیر. حضرت خدیجه)س( که الگویی بــرای زنــان و 
مردان مؤمن و مسلمان هستند هرگز چشم به مادیات 
نداشتند. ایــشــان اخـــالق، منش و ایــمــان حضرت 
محمد)ص( را دیــده و آن را مــورد توجه قــرار دادنــد. 
ــا مورد  ایــن رفتاری اســت که امــروزه باید در ازدواج هـ
توجه باشد. هرچند متأسفانه گاهی دیده می شود 
افراد ثروت و امالک دختر و پسر را معیار ازدواج قرار 
می دهند که رفتاری خالف آموزه های اسالم و سبک 

زندگی اهل بیت)ع( است.

چگونه حضرت خدیجه)س( عالقه خود را به پیامبر  ◾
اکرم ابراز کردند؟

پس از پایان سفر تجاری، ایــن بانوی مکرم فــردی را 

به سراغ پیامبر)ص( فرستاد 
تا بــدون اینکه بگوید از طرف 
ایشان آمده میل پیامبر درباره 
ازدواج با حضرت خدیجه)س( 
را بداند. وقتی ایشان تمایل آن 
حضرت را دریــافــت، شخصی 
را به عنوان فرستاده رسمی به 
خدمت ایشان فرستاده و اعالم 
کرد من به سبب خویشاوندی، 
ــقــی،  امــــانــــتــــداری، خــو ش خــل
راستگویی و شرافت، به تو راغب 
ــن ترتیب پیامبر  هستم. بــه ای
اکرم)ص( به ایشان پاسخ مثبت 
داده و به همراه جناب ابوطالب و تعدادی از بزرگان 
بنی هاشم به خواستگاری حضرت خدیجه)س( رفتند.

آیا برخی از ادعاها مبنی بر اینکه خدیجه)س(  ◾
از پیامبر گرامی اسالم بزرگ تر بوده اند صحت دارد؟

چنین مطلبی هرچند گاهی در بین مردم رایج شده 
ــدارد. درواقــع حضرت خدیجه)س( در  اما صحت ن
زمان ازدواج با رسول خدا)ص( 40 سال نداشتند بلکه 
بر اساس روایت های دقیق تر، آن بانوی مکرم تقریباً 

همسن پیامبر اکرم  بوده و بنابراین 25 ساله بودند.

گاهی نیز عنوان می شود حضرت خدیجه)س(  ◾
پیش از ازدواج با رســول خـــدا)ص(  ازدواج کــرده و از 
همسر یا همسران خود فرزندانی هم داشتند؛ آیا این 

مطلب صحت دارد؟
خیر. این موضوع هم از تحریفات موجود در تاریخ 
اسالم است. چنان که بسیاری از علما این موضوع را 
رد و تصریح کرده اند حضرت خدیجه پیش از ازدواج 
با نبی مکرم اسالم ازدواج دیگری نداشته و بنابراین 

فرزندی نیز نداشتند.

کارن آرمسترانگ، نویسنده ایرلندی هدف خود از تألیف 
کتابش با نام »محمد: زندگی نامه پیامبر اسالم« را ارائه 
تصویری صحیح و متفاوت از اسالم و رسول اکرم)ص( 
بــه مـــردم غــرب دانسته و معتقد اســت شخصیت 
محمد)ص( بسیار متفاوت با چیزی است که سلمان 
رشدی ارائه می دهد. به گزارش ایکنا، کارن آرمسترانگ 
پس از تحصیالت دینی در صومعه، در کالج سنت آن 
آکــســفــورد بـــرای تحصیل در رشــتــه زبـــان انگلیسی 
نام نویسی و در سال 1۹۶۹ هنگامی که هنوز دانشجوی 
آکسفورد بود، ارتباطش را با صومعه قطع کرد. او پس 
از دانشگاه، مطالعات خود را درزمینه ادیان و آیین های 
مختلف آغــاز کرد و کار او بر اشتراکات ادیــان اصلی 
مانند اهمیت شفقت و قانون طالیی )قاعده ای که بر 
اهمیت رفتار متقابل و ضرورت اخالقی بودن آن تأکید 

دارد( متمرکز بود.

تالش برای رد باورهای نادرست در مورد اسالم ◾
آرمسترانگ آثار بسیاری از جمله کتاب و مقاله برجای 
 A History( »گذاشته اســت. در کتاب »تاریخ خــدا
of God(  که در سال 1۹۹۳ منتشر شد، تکامل سه 

دین اصلی توحیدی را از آغاز آن ها 
در خاورمیانه تا به امــروز دنبال و 
همچنین در مــورد هندوئیسم و 

بودیسم بحث می کند.
ــاب،  ــت ــیــش از انـــتـــشـــار ایــــن ک پ
ــگ در مــــورد زنــدگــی  ــران آرمــســت
پــیــامــبــر اســــــالم)ص( نــیــز کتابی 
را بــه رشته تحریر درآورده بــود. 
ایــن کتاب »محمد: زندگی نامه 
 Muhammad:( »پیامبر اســالم
  )A Biography of the Prophet
نام دارد كه یکی از پرفروش ترين 
كتاب های سال آمريكا بوده است.

 تالش برای نشان دادن حقیقت زندگی ◾
 پیامبر اسالم)ص(

این کتاب عالوه بر زندگی پیامبر)ص( مقایسه ای بین 
سه دین اصلی توحیدی اسالم، مسیحیت و یهودیت 
ارائه می دهد. همچنین نمونه هایی در مورد بودیسم و 
هندوئیسم و روابط و درگیری های بین جهان غرب و 

اسالم را نیز مورد بحث قرار می دهد.
ــورد تأثیری کــه نگرش های غربی  افـــزون بــر ایــن در م
بر مسلمانان داشته صحبت کــرده و تــالش می کند 
نگرش های متنوع بسیاری از مسلمانان را نسبت به 

دنیای غرب امروز توضیح دهد.
آرمسترانگ هــدف خــود از تألیف ایــن کتاب را ارائــه 
تصویری صحیح و متفاوت از اســالم و پیامبر)ص( 
بــه مـــردم غــرب دانسته و معتقد اســت شخصیت 
محمد)ص( بسیار متفاوت با آن تصویری است که 

سلمان رشدی ارائه می دهد.
وی پس از حــوادث 11 سپتامبر گفت معتقد است 
غربی ها حــوادث یازدهم سپتامبر 2001 را دلیلی بر 
تعصبی بــودن اســالم و نشانه ای از اینکه اســالم دین 
ــرور، قتل و وحــشــت اســت مــی دانــنــد کــه غیرقابل  تـ
اثــبــات اســـت. »مــحــمــد: پیامبری 
برای زمان ما« دومین کتابی است 
کــه آرمــســتــرانــگ در مـــورد پیامبر 

اسالم)ص( منتشر کرد. 
این کتاب زندگی نامه کوتاهی است 
که نشان می دهد بیشتر مسلمانان 
چگونه پیامبر اســالم و ایمان به او 
را درک می کنند. آرمسترانگ در 
این اثر حضرت رسول اکــرم)ص( را 
هــم عــارف و هــم مصلح سیاسی و 
اجتماعی و نیز عاقل و دوراندیش 

توصیف می کند.

درس هایی از یک ازدواج پربرکت 
برای سبک زندگی اسالمی

تالش نویسنده ایرلندی برای 
aنشان دادن حقیقت زندگی پیامبر

جهان اسالمسبک زندگی

کـــتـــاب »نـــقـــش امــــــام بـــــاقـــــر)ع( در 
شکل گیری جامعه اعتقادی امامیه« 
تــألــیــف روح هللا رجــبــی پــور از ســوی 
پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر شد.

به گزارش ایکنا، تحول اساسی جامعه امامیه در عصر 
باقرین)ع( بر محققان پوشیده نیست. از مهم ترین 
این تحوالت، ظهور جامعه امامیه در قامت یک جامعه 
اعتقادی متمایز بــود. جامعه ای که حــدود و مرزهای 
مشخص اعتقادی با سایر شیعیان و دیگر مذاهب 

اسالمی پیدا کرد.
کتاب پیش رو فرضیه هایی که پیدایش جامعه اعتقادی 
امامیه را متأثر از عوامل بیرونی و جریان های فکری 
انحرافی می پندارد، بر پایه شواهد و مستندات تاریخی، 
واکــاوی می کند و شکل گیری جامعه اعتقادی امامیه 
در آغـــاز ســده دوم هــجــری را بــر پــایــه آمـــوزه هـــای امــام 
باقر)ع( تبیین و تحلیل نموده و نقش مؤثر امام باقر)ع( 
در شکل  گیری جامعه اعــتــقــادی شیعه را بــه اثبات 

می رساند.
نویسنده معتقد اســت علت انتخاب ایــن دوره برای 
پژوهش، عمیق تر و اساسی تر بــودن اثــرگــذاری تحول 
این عصر در تاریخ کالم است. با اینکه درباره نوع تحول 
جامعه امامیه در این عصر بین محققان اختالف وجود 
دارد، همه محققان بر اساسی بودن این تحول اتفاق 
نظر دارند. از این  رو می توان ادعا کرد یک تحول اساسی 
در این دوره در جامعه امامیه اتفاق افتاده است. چرا 
که پیشتر در جامعه شیعی از سوی ائمه)ع( طرح شده 
و میان جامعه اسالمی باورمندانی داشته است، اما تا 
پیش از دوران امام باقر)ع(، هنوز جامعه اعتقادی امامیه 
که به مجموعه ای از آموزه های اعتقادی باورمند باشند 
و حدود آن جامعه اعتقادی نسبت به دیگر گروه های 

شیعی و غیرشیعی روشن باشد، شکل نگرفته بود.
در این دوره از زندگانی امام باقر)ع( و با تالش های ایشان 

در اواخر حیات آن حضرت جامعه اعتقادی امامیه بر 
پایه آموزه های اعتقادی شکل گرفت  وحدود این جامعه 
و نیز تمایز و نسبت آن با دیگران روشن شد، بدین معنا 
که هم افراد این جامعه خود را متمایز از دیگران دانسته 
ــان را دارای مجموعه ای از اعتقادات  و هم دیــگــران آن

می دانستند که متمایز از دیگران اند.
با توجه به ایــن رویــکــرد، کتاب حاضر در چهار فصل 
سامان یافته اســت. در فصل نخست کتاب به نبود 
یک جامعه اعتقادی در عصر امــام ســجــاد)ع( اشــاره 

شده است. 
در فصل دوم و سوم در راستای اثبات فرضیه پژوهش 
گام برداشته  شده است. برای این مهم در گام نخست 
در فصل دوم به وجود ظرفیت ها و شرایط مناسب در 
جامعه اسالمی و جامعه امامیه برای تشکیل جامعه 

اعتقادی امامیه اشاره شده است. 
در فصل ســوم کــه مهم ترین فصل کــتــاب محسوب 
می شود، به اقدامات امام باقر)ع( در تأسیس جامعه 
اعتقادی امامیه پرداخته شده؛ این اقدامات در قالب 
دو بخش عمده که شامل اقدامات نظری و عملی است، 
پیگیری شــده اســـت. در فصل چــهــارم بــه پیامدهای 
ــر)ع( در عــرصــه جامعه  سازی  ــاق نقش آفرینی امـــام ب

اعتقادی اشاره شده است. 
از نتایج مهم شکل گیری جامعه اعتقادی امامیه به 
دست امام باقر)ع( به وجود نیامدن انشقاق بین امامیه 
در انتخاب وصــی آن حضرت پس از شهادت ایشان 
اســت، چــرا کــه جامعه امامیه در زمــان شــهــادت امــام 
بــاقــر)ع( و معرفی امــام بعدی، دچــار ازهم گسیختگی 
نشد و انسجام خویش را در تبعیت از جانشین وی که 
امام صادق)ع( باشد، حفظ کرد. سرانجام در این دوره، 
مکتب کالمی امامیه به صــورت جامع و منظومه وار 
تعلیم داده شد که می توان آن را ارائه یک مکتب جامع 

کالمی قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی 
با عنوان »ترسیم گر اندیشه ای پویا در 
ــژه هفتمین  نقش بانوی مسلمان« وی
سالگرد رحلت آیت هللا مهدوی کنی در 
فــضــای مــجــازی بــرگــزار شــد. فاطمه کــاظــم پــور و مهدیه 
مــهــدوی، از اعــضــای هیئت علمی پــردیــس خــواهــران، 

سخنرانان ویژه این نشست علمی بودند.
فاطمه کاظم پور در ابتدای نشست به موضوع زن و جامعه 
و اهمیت آن پرداخت و توجه به این مسئله را از دیدگاه 

اندیشمندان توحیدی ضروری دانست.
وی در همین راستا به دیدگاه های آیت هللا مهدوی کنی 
اشاره و رویکرد این پژوهش که همانا مطالعه همه جانبه 
آثار این عالم فرزانه است را تشریح نموده و خاطرنشان 
کرد: در سیره ایشان در مورد خانواده، بانوان و دختران 
نکات بسیار ارزشمندی وجــود دارد که نیاز به پژوهش 
و انــدیــشــه ورزی دارد. بــه ویــژه کــه ایــشــان ایــن نظریات و 
اندیشه های ناب را با تأسیس یک مرکز آموزش عالی برای 
بانوان با نگاهی عالمانه و برگرفته از استاد خود حضرت 
امام خمینی)ره( به صورت عملی پیاده سازی نمودند و نگاه 

علمی و عملی ایشان بسیار ارزشمند است.
عضو هیئت علمی پردیس خواهران در ادامه به تشریح 
و توصیف الگوی رفتاری- تربیتی آیت هللا مهدوی کنی 
در حیطه زنان و خانواده در قالب کار تحقیقی و پژوهشی 
پرداخت و ضرورت این کار را تعمق و بازخوانی اندیشه و 
سیره عملی فقیهان و عالمان دین و اخالق به عنوان مرجع 
فهم و تبیین آموزه های اسالمی همچنین توجه به مسئله 
زن و خانواده به عنوان یکی از موضوعات پرچالش و مهم 

جامعه امروز دانست.
وی در این راستا به نقش و مبانی تربیتی زنــان مبتنی 
بر نظرات و سیره آیت هللا مهدوی کنی پرداخت و این 
نظرات را در بعد زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی و 
اشتغال زن در آثار مکتوب، مجموعه خاطرات و کتب 

منتشر شده از مرحوم و مصاحبه های صورت گرفته با 
نزدیکان ایشان و با روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی 

و تبیین قرار داد.
در ادامه مهدیه مهدوی به تشریح و تبیین شاخصه ها و 
مؤلفه های برآمده از این کار تحقیقی پرداخت و در همین 
راستا خاطرنشان کرد: از مؤلفه های استخراج شده در این 
کار پژوهشی، موضوع الگو قرار دادن بانوان شایسته در 

جایگاه انسان کامل است. 
وی در ادامه به ضرورت استقالل بانوان با تأکید بر حفظ 
حجاب و عفاف از دیدگاه آیــت هللا مهدوی کنی اشــاره و 
تصریح کرد: از موارد مورد تأیید و تأکید حاج آقا مهدوی 
کنی)ره( حفظ حجاب و عفاف بود و ایشان این موضوع 
را ضامن رشد معنوی و پاکدامنی بانوان و عامل رشد و 
امنیت جامعه می دانستند. ایشان با تأسیس دانشگاه 
ویــژه بانوان، اجــرای مسئله عدم اختالط در دانشگاه ها 
را موجب رشــد علمی، مدیریتی و شخصیتی بانوان 
 دانسته و مقوله حجاب و عفاف را در مقابله با اشاعه 
بی بند و باری و جلوگیری از اهانت به شخصیت زن بسیار 

مؤثر می دانستند.
ــه تــشــریــح مــوضــوع تــوجــه بــه استقالل  ــه ب ــ وی در ادام
اجتماعی و اقتصادی بــانــوان پــرداخــت و حضور و بروز 
اجتماعی بانوان در عرصه های علم آموزی، تأکید بر ایفای 
نقش های همسری و مــادری و همچنین تأکید بر حفظ 
نهاد خانواده را به صورت مصداقی و با توجه به دیدگاه های 

ایشان تشریح نمود.
مهدوی در پایان به تبیین نتایج این پژوهش پرداخت 
ــگــاه و عــمــلــکــردی  ــواره ن ــمـ و تــصــریــح نـــمـــود: ایـــشـــان هـ
تسهیل گرایانه مقید به اصول و مبانی اسالمی و مناسب 
بــا شخصیت عاطفی بــانــوان در ابــعــاد تربیتی، عرصه 
عــلــم آمــوزی و حجاب داشتند و معتقد بــودنــد حضور 
فیزیکی و معنوی بانوان مسلمان با رعایت اصول و احکام 

شرعی عامل شکوه و جالل جامعه اسالمی است.

معرفی کتاب
از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث

»نقش امام باقرj در شكل گیری 
جامعه اعتقادی امامیه« منتشر شد

گزارش
در نشست »ترسیم گر اندیشه ای پویا در نقش بانوی مسلمان« مطرح شد

نگاه تسهیل گرایانه آیت اهلل مهدوی كنی 
به حضور بانوان در عرصه اجتماعی

دهــــــــــــم ربـــــــــــیـــــــــــع االول 
ــروز وفـــــات حــضــرت  ــ ــال ســ
عبدالمطلب، جد بزرگوار 
پیامبر اســـالم)ص( است. 
بــزرگــمــردی کــه نــام محمد 
ــرای پیامبر گــرامــی اســالم انتخاب کــرد و او را  را ب
گــرامــی داشـــت و پــس از خــود نیز ســفــارش هــای 
فراوانی درباره زندگی، تربیت و آینده محمد)ص( 
به حضرت ابوطالب کرد. برای آشنایی بیشتر با 
سیره و شخصیت حضرت عبدالمطلب بخشی 
از گفت وگوی خبرگزاری فــارس با حجت االسالم 
محمد زاهــــدی مــقــدم، پــژوهــشــگــر و کــارشــنــاس 

مذهبی را در ادامه می خوانیم.

خدمات فرهنگی جناب عبدالمطلب ◾
ــدم بـــا اشــــــاره بـــه خـــدمـــات جــنــاب  ــقــ ــ ــدی م زاهــ
شخصیت  عبدالمطلب  گــفــت:  عبدالمطلب 
بی بدیلی است که شناخت بعد فردی و اجتماعی 
وی از زوایای مختلف قابل بحث و گفت وگو است. 
ــا خدمات فرهنگی ایشان، رواج  یکی از ایــن زوای
سنت های شرعی و عقلی به جای سنت های غلط 
و رایج جاهلیت و نیز مقابله با جریان های الحادی 
است. این زوایا کمتر مورد اهمیت قرار گرفته و الزم 

است مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.

القاب عبدالمطلب ◾
وی با اشــاره به القاب حضرت عبدالمطلب)ع( 
گفت: عبدالمطلب بن هاشم از شخصیت های 
ــرب شـــمـــرده مـــی شـــود. وی جد  ــزرگ جــهــان عـ ــ ب
ــزرگ پیامبر، از رهــبــران قبیله قریش و یکی از  ب
تأثیرگذارترین چهره ها در محافظت از رســول 
خـــدا)ص( و زمینه سازی بــرای ظهور اســالم بوده 
اســت. از آنجایی که حفرکننده چــاه زمــزم و نیز 
عهده دار سقایت حاجیان در مراسم سالیانه حج 

بوده به حافر زمزم و ساقی الحجیج مشهور شد.

چگونه عبدالمطلب بزرگ قریش شد؟ ◾
این کارشناس مذهبی ادامــه داد: شهرت وی به 
عبدالمطلب به این خاطر بود که وقتی »مُطلب« 
عموی عبدالمطلب او را به همراه خــود به یثرب 
ــرده خــریــداری شده  آورد مــردم گمان کــردنــد او ب
مُطلب است، از این رو او را عبدالمطلب خواندند. 
عبدالمطلب پس از مرگ عمویش )مُطلب( تمام 
مناصبی را که به صورت موروثی در خاندان آنان 
ــت، بــه ارث بـــرد. وی بــه دلــیــل حسن  وجـــود داشـ
مدیریت و کرامت هایی که از خود نشان داد، در 
مکه به مقبولیت عمومی دست یافت و قریش وی 

را به سروری پذیرفتند.

مردی که در سیمای پیامبران و هیبت پادشاهان  ◾
محشور می شود

زاهدی مقدم با بیان اینکه پیامبر)ص( احترام ویژه 
و خاصی برای عبدالمطلب قائل بودند، گفت: او از 
پرستش بت ها در تمام دوران عمرش بر کنار بود و خدا 
را به یگانگی می شناخت و سنت هایی نهاد که بعضی 
از آن ها در قرآن نازل شده و مورد تأیید قرار گرفت. 
جایگاه اعتقادی وی به قدری واال بود که پیامبر)ص( 
دربــاره او فرمود: » خــداونــد جد من عبدالمطلب را 
به تنهایی در سیمای پیامبران و هیبت پادشاهان 
محشور می نماید.« داده های تاریخی نشان می دهد 

عبدالمطلب بر دین حنیف بوده است.

فرزندان عبدالمطلب ◾
وی درباره فرزندان عبدالمطلب گفت: جد بزرگوار 
پیامبر)ص( دارای 10 پسر و ۶ دختر بود که ابوطالب، 
عبدهللا، حمزه و عباس از مشهورترین آن ها بودند. 
او پس از سال ها تالش و کوشش برای امنیت مکه 
و رفع مشکالت مردم و نیز انجام خدمات فرهنگی 
و اقتصادی فراوان، در سن ۸2 یا 10۸ و یا 140 سالگی 
در حالی که رســول خــدا)ص( هشت ســال از عمر 

مبارکش سپری می شد از دنیا رفتند.

راهبرد عبدالمطلب در برابر فرهنگ جاهلیت ◾
این کارشناس مذهبی از تالش های عبدالمطلب 
بـــرای حــذف سنت های غلط جاهلی خبر داد و 
گفت: دوران عبدالمطلب دوران رواج سنت های 
غلط و فرهنگ های ضد دینی بوده است. شواهد 
تاریخی نشان می دهد پرستش بت، قتل و غارت، 
کشتن دختران، زنا با محارم، ربا و... از مسائل رایج 
و ضددینی بوده است. یکی از فرهنگ های غلط 
عصر جاهلیت ازدواج با زن پدر پس از وفات پدر 
بود که عبدالمطلب با این سنت ضد الهی مبارزه 
کرد و آن را بر فرزند حرام کرد. پس از ظهور اسالم 

نیز پیامبر)ص( با این فرهنگ که هنوز در برخی 
جاهای شبه جزیره عربستان وجود داشت مبارزه 
ــازل شــد. مبتنی کــردن  کــرد و آیـــه ای بــر نهی آن ن
طواف خانه خدا بر هفت دور از دیگر سنت های 
حسنه ای است که عبدالمطلب نهادینه و اسالم 

نیز آن را امضا و جاری کرد.

شعائری که عبدالمطلب اجــرا می کرد و بعد ها  ◾
قوانین اسالم شد

ــه داد: یــعــقــوبــی در گــفــتــاری جــامــع به  ــ وی ادام
ــات و راهـــبـــردهـــای فــرهــنــگــی  ــدمـ ــریــن خـ مــهــم ت
عبدالمطلب در مقابل سنت های غلط و رایج عصر 
جاهلیت اشـــاره می کند و او را پــایــه گــذار بیشتر 
سنت های حسنه  پیش از اســالم می داند. وفای 
به نذر، تعیین 100 شتر برای دیه، وارد نشدن به 
خانه از راه پشت بام، قطع دست ســارق، نهی از 
قتل دخــتــران، مباهله، تحریم خمر، تحریم زنا 
و اجــرای حد بر آن، قرعه، منع طــواف به صورت 
عــریــان، اکـــرام میهمان، پــرداخــت مــخــارج حــج از 
اموال پاک و مشروع، تعظیم ماه  های حرام و نفی 
ریاکاری و نفاق از دیگر خدمات فرهنگی آن جناب 

بوده است.

برهان و منطق، مهم ترین ابزار عبدالمطلب در  ◾
برابر جریان های الحادی

زاهدی مقدم عقالنیت و استفاده از دلیل و برهان 
را مهم ترین دلیل موفقیت عبدالمطلب در برابر 
سنت های غلط و جاهلی دانست و گفت: داده های 
تاریخی نشان می دهد عبدالمطلب در بیشتر 
مناظرات خود در مقابل جریان های غیرتوحیدی 
از ابزار فکر و اقامه برهان و منطق استفاده می کرد و 
هرگز احساسات را پایه کار خود قرار نمی داد، چنان 
که در حمله ابرهه به مکه وقتی لشکریان ابرهه 
شتران قریش را به غارت بردند، میان عبدالمطلب 
و ابرهه مالقاتی صورت گرفت و عبدالمطلب تنها 
آزادی شــتــران خــود را از ابــرهــه درخــواســت نمود 
که ایــن درخــواســت، حیرت و تعجب ابرهه را به 
دنبال داشت و در پاسخ به پرسش ابرهه که چرا 
بــرای نجات کعبه تقاضایی نکردی، گفت: »من 
خداوندگار شترانم و این خانه نیز خداوندگاری 
دارد که از آن محافظت خواهد کرد«. این گفتار به 
قدری از استحکام علمی و منطقی برخوردار است 
که به خوبی نشان می دهد بزرگ قریش شخصیتی 
اهل فکر و اندیشه بود که در حوادث مهم بهترین 
تصمیم ها را می گرفت. این منطق به قدری برای 
ابرهه سخت آمد که فرمان حمله داد اما طولی 
نکشید که توده عظیمی از پرندگان به لشکر ابرهه 

حمله کرده و بیشتر آن ها نابود شدند.

احیای چاه زمزم ◾
ــه داد: در مــاجــرای  ــن پژوهشگر مذهبی ادامـ ای
حفر زمـــزم بــه وسیله عبدالمطلب بــرخــی کفار 
و بت پرستان بــه سبب حــســادت هــای قبیله ای 
ــان به اعتراض  به مخالفت با او برخاستند و زب
گــشــودنــد و عبدالمطلب را چنین خــطــاب قــرار 
ــد: »بــزرگ قریش، چون این چاه یادگار جد  دادن
مــا اسماعیل اســت و همه مــا اوالد وی بــه شمار 
می رویم، باید همه را در این کار سهیم ســازی«. 
ــان را  عبدالمطلب نــیــز بــه دالیــلــی پیشنهاد آنـ
نپذیرفت، زیرا نظر وی این بود این چاه را به تنهایی 
حفر کند و آب آن را به طور رایگان در اختیار همه 
گذاشته و آب مورد نیاز زائران خانه خدا را فراهم 
سازد، تا وضع سقایت حجاج با نظارت شخصی او 
از هرگونه بی نظمی بیرون آید، این نظر در صورتی 
تأمین می شد که وی مستقالً این کار را بر عهده 

داشته باشد.
وی افزود: این کشمکش ها سبب شد برای داوری 
نزد کاهنی بروند که البته پیش از رسیدن نزد کاهن، 
عبدالمطلب توانست با اقامه براهین منطقی و 
تکیه بر برخی مصداق های عینی، آن ها را متقاعد 
کند که خود چاه زمزم را حفر و آب آن را در اختیار 
همگان قرار دهد. آن ها نیز با کمال رضایت و رغبت 

پذیرفتند.

مــردی که یکتاپرست بود و هیچ گاه بت پرستی  ◾
نکرد

زاهدی مقدم با اشاره به یکتاپرستی عبدالمطلب 
گفت: منطقی بودن و استداللی فکر کردن جناب 
عبدالمطلب را مــی تــوان در سخن پیامبر)ص( 
جست وجو کرد که فرمودند: »همانا عبدالمطلب 
به بت ها قرعه نمی زد و آن هــا را نمی پرستید و از 
آنچه بــرای بت ها قربانی می کردند نمی خورد و 
می گفت: من بر دین ابراهیم باقی هستم«. این 
سخن به خوبی نشان می دهد ایشان بت پرستی را 
نوعی شرک و گونه ای از پرستش موجودات بی روح 
و بدون اثر می دانست که انجام امور شرعی مانند 
ــرای آن هــا جایز نیست و نوعی کــار لغو  قربانی ب

تلقی می شود.

زمینه سازی برای ظهور اسالم ◾
وی در پایان گفت: از جمع بندی سخنان نتیجه 
مــی شــود خــدمــات فرهنگی جناب عبدالمطلب 
به جامعه عربی پیش از اســالم، تحول عظیمی 
در آن منطقه ایجاد کرده و به گونه ای زمینه ساز 
ظهور و نشر اسالم شد؛ خدمات فرهنگی او پس 
 از اســالم مــورد تأیید قــرار گرفته و قابلیت اجــرا 

پیدا کرد.

نماز جماعت
 در مسجدالحرام 

بدون 
محدودیت های 

كرونایی

محدودیت های کرونایی شنبه شــب در عکس  روز
ــران و  ــ مــســجــدالــحــرام بــرداشــتــه شــد و زائ
نــمــازگــزاران پــس از یــک ســال و نیم بــدون 
رعایت فاصله نماز جماعت را اقامه کردند.
به گزارش فارس، محدودیت های کرونایی 
در خــانــه خـــدا پــس از یــک ســـال و نیم، 
برداشته شد و زائران برای اقامه نماز دیگر 
نیازی به رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
نداشتند و در صفوف منظم کنار یکدیگر 

نماز را به جماعت اقامه کردند.
بر همین اســاس، برچسب هایی که روی 
زمین و در مسیر زائــران خانه خدا از سال 
گذشته به منظور رعایت فاصله گذاشته 
شده بــود، توسط متولیان مسجدالحرام 

برداشته شد.
ــراف مقام  همچنین حــصــارهــایــی کــه اطــ
حضرت ابــراهــیــم)ع( بــود، برداشته شد و 
ــران بــه راحــتــی امــکــان زیـــارت داشــتــه و  زائـ

حتی می توانستند آن را لمس کنند.
ــن، همچنان امــکــان نــزدیــک  ــود ایـ ــا وجـ ب
ــدارد. البته  ــ شــدن و لمس کعبه وجـــود ن

شــب گــذشــتــه مــتــولــیــان مــســجــدالــحــرام 
حصارهای اطــراف خانه خــدا را برداشته 
ــرده  و ریسمان فضای اطـــراف کعبه  و بــا ن
را محصور کردند تا زائـــران به خانه خدا 

نزدیک نشوند.
ــرار بــود محدودیت های کرونایی از روز  ق
شنبه کــاهــش یــابــد، امــا شنبه شــب این 
اقدام صورت گرفت و به صورت رسمی نماز 
عشا در مسجدالحرام بدون رعایت فاصله 
اقامه شــد. در ایــن هنگام مسجدالحرام 
مملو از جمعیت بــود و پس از آن زائــران 
بیت هللا الحرام در کنار یکدیگر همچون 
ســال هــای پیش از کــرونــا بــه طـــواف کعبه 

پرداختند.
به گفته متولیان مسجدالحرام، ظرفیت 
پذیرش زائران از دیروز افزایش یافته و دیگر 
محدودیتی در تعداد زائــران و نمازگزاران 
وجود ندارد. البته همچنان دولت سعودی 
ــران خارجی کشورهای  ــاره پذیرش زائ درب
مختلف اظهارنظر نکرد و محدودیت ها 

برای پذیرش زائران خارجی ادامه دارد. 

نشست خــبــری احــســان محمدحسنی، مــدیــرعــامــل 
مؤسسه هنری رســانــه ای اوج 25 مهرماه در نخلستان 
ایــن سازمان برگزار شــد. وی در ایــن مراسم در پاسخ به 
پرسش ایکنا مبنی بر اینکه آیا اوج تصمیم دارد فیلمی 
درباره حضرت رسول)ص( تولید کند، گفت: در خصوص 
ــم امــا نه به صورت  تولید اثــر دربـــاره پیامبر برنامه داری
مستقیم. تجربه نشان داده اگر مستقیم پرداخته شود 
بــه مشکل مــی خــورد. »مــخــتــارنــامــه« در حاشیه کربال 
ساخته شد و شاید اگر آقای میرباقری هم می خواستند 
مستقیم به امام حسین)ع( بپردازند کار ایشان هم به 
سرنوشت اثــر آقــای شهریار بحرانی دچــار مــی شــد؛ به 

همین دلیل ما پــروژه حضرت خدیجه)س( را در دستور 
کار داریم و فکر می کنیم از طریق حضرت خدیجه)س( 
به وجود پیامبر و از طریق عمار یاسر به امیرالمؤمنین)ع( 
و سریال نائله به سیدالشهدا)ع( نزدیک شویم. اوج در 
کنار علقه های مذهبی به موضوعات ملی هم عالقه مند 
اســت و سریال های »مستوران« و »عــیــاران« آغــاز این 
مــاجــراســت. درخــصــوص شاهنامه نیز ایــن آمــادگــی را 
داریم که از این ظرفیت بزرگ استفاده کنیم، به ویژه در 
شرایطی که با سریال های کره ای و ترکیه ای در تنگنا قرار 
گرفته ایم آمادگی تولید اثر براساس شاهنامه را داریم و 
به لطف حضور کارگردان هایی که در آینده خواهند آمد 

ــاری را تولید خواهیم کــرد که قابلیت عرضه جهانی  آث
داشته باشند.

وی دربـــاره مشارکت ســازمــان اوج در سریال »موسی« 
ــن هــمــکــاری نیز گفت:  و تمایل آقـــای حاتمی کیا بــه ای
صحبت هایی مطرح شد اما دیگر پیگیری بعدی انجام 
نشد. هر زمــان آقــای حاتمی کیا و سازمان صدا و سیما 
بخواهند در کنار سریال »حضرت موسی )ع(« و سریال 
»حضرت سلیمان« خواهیم بود. درباره پروژه در  خصوص 
حاج قاسم، اگر بنیاد مکتب حاج قاسم بخواهد با افتخار 
در کنار دوستان خواهیم بود. ما در این 10 سال همواره 

با صدا و سیما رفاقت کردیم و هیچ وقت رقابت نکردیم.

خبر خبر 

مدیرعامل سازمان اوج خبر داد

h فیلم حضرت خدیجه
ساخته می شود

از زندگی و زمانه عبدالمطلب جد بزرگوار پیامبر اسالم چه می دانیم؟

جایگاه اعتقادی عبدالمطلب به قدری واال بود كه پیامبر)ص( درباره او فرمود: » خداوند جد من عبدالمطلب را به تنهایی 
در سیمای پیامبران و هیبت پادشاهان محشــور می نماید«. داده های تاریخی نشــان می دهد عبدالمطلب بر دین حنیف 

بوده است.
گزيدهگزيده

مردی با سیمای پیامبران 
و هیبت پادشاهان
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محمدحسین مروج 
کاشانی   به مناسبت 
ــت و شــشــم  ــســ ــ ــی ــ ب
مهرماه، »روز تربیت 
بدنی و ورزش« و آغاز 
هفته تربیت بدنی، به 
ســراغ مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی 
بنیاد کــرامــت رضـــوی رفتیم. »علیرضا 
تاج فیروز« در فضایی صمیمی پاسخگوی 
پرسشهایمان بود. در ادامه برش هایی از 

گپ و گفت ما با وی را می خوانید. 

اصالً چه ضرورتی داشت آستان قدس  ◾
رضوی به مقوله ورزش و تربیت بدنی ورود 

پیدا کند؟
ورزش از نگاه آســتــان قــدس رضــوی یک 
حرکت ارزشی و توجه به فطرت پاک انسانی 
برای داشتن یک روح و جسم سالم است. 
در همین راستا تربیت بدنی آستان قدس 
رضوی با هدف ارتقای ورزش همگانی به 
منظور ایجاد سالمتی و نشاط در آحاد 
مــردم، تعمیم ورزش در میان عموم مردم 
و کارکنان این نهاد مقدس، برنامه ریزی 
و هدایت امــور اوقــات فراغت نوجوانان و 
جوانان و غنی سازی آن و گسترش فضاهای 
فرهنگی و ورزشی به منظور ارتقای سرانه 
ورزشی مجاوران بارگاه مطهر رضوی احداث 
و به بهره برداری رسید. از طرف دیگر مطابق 
سخنان رهبر معظم انقالب که فرمودند: 
»امــر به ورزش، امر به خوبی ها و معروف 
است« و انتظاری که ایشان از جوانان در 
سه زمینه »تحصیل، تهذیب و ورزش« 
دارند نیز اهمیت توجه و ورود آستان قدس 
رضــوی به مقوله ورزش و تربیت بدنی را 

روشن تر بیان می کند.
ــروری اســـت و  الــبــتــه ذکـــر یــک نکته ضــ
آن اینکه توجه به سالمت و تندرستی 
افراد جامعه تنها هدف نهایی تأســیس 
مؤسسه تربیت بدنی آستان قــدس به 
عنوان نخستین موقوفه ورزشــی جهان 
اسالم نیست، بلکه با توجه به انتساب 
این مؤسسه به تشکیالت بارگاه مطهر 
حضرت اباالحسن الــرضــا)ع(، پیگیری 
طرح جامع تحول ورزش رضــوی، اشاعه 
فرهنگ نــاب رضـــوی، تربیت نوجوانان 
و جــوانــان ورزشـــکـــار متخلق بــه اخــالق 
اســالمــی، افــزایــش ســرانــه ورزش، ترویج 
ورزش همگانی، نگاه انقالبی و جهادی به 
گســترش ورزش در دورترین نقاط ایران 
از مســیر کانون های خادمیاری و خدمت 

رضوی، توجه به محرومیت زدایی و توسعه 
زیرساخت های مناطق کم  برخوردار شهر 
مشهد، ارائه خدمت به همه اقشار مانند 
کــارکــنــان و خـــدام آســتــان قــدس رضــوی، 
زائران و بانوان، کشف و پرورش استعدادها 
ــرای درخــشــش در مــیــدان هــای ملی و  بـ
بین المللی و... از جمله موضوعاتی است 
که در فعالیت ها و اقدام های این مؤسسه 

همواره مورد توجه قرار داشته است.

ــرای تــحــقــق ایــن  ◾ ــ ــال حـــاضـــر بـ در حــ
اهداف و موضوعاتی که مطرح کردید، چه 

برنامه هایی دارید؟
 یکی از موضوعاتی که در شورای مدیران 
بنیاد کرامت رضــوی به آن تأکید شده، 
سند سیاست های کــالن آستان قدس 
رضوی به عنوان سند باالدستی است که 
بودجه سال 1400، برنامه ها و... براساس 
ایــن سند بــاالدســتــی تنظیم شــده و ما 
مکلف شدیم در سال 1401 نیز این رویه 

را ادامه دهیم.
بر اســاس ایــن سند، اولویت هایی برای 
ایــن مؤسسه تعیین شــده کــه اولــویــت 
نخست؛ ورزش کارکنان و خانواده بزرگ 
رضوی )شامل خدام، کارکنان و خانواده 
آنــان(، اولویت دوم؛ رسیدگی و حضور 

در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد 
ــویــت ســوم؛  ــوفــه دار و اول و مناطق مــوق
اثرگذاری فرهنگی و اشاعه فرهنگ رضوی 
در ورزش کشور است. بر همین اساس و 
در سال گذشته یکسری تفاهم نامه هایی 
با فدراسیون های مختلف ورزشی، وزارت 
ورزش و جــوانــان، بسیج ورزشـــکـــاران، 
مــدیــریــت ســالمــت و ورزش حــوزه هــای 
علمیه کشور و... منعقد کــردیــم. برای 
ــت در  ــویـ ــازی هــمــیــن ســـه اولـ ــاده سـ ــیـ  پـ
31 استان کشور، کانون های تخصصی 
خدمت ورزش رضوی با کمک خادمیاران 
استانی در زمینه ها و عرصه های مختلف 

ورزشی خدماتی را ارائه می کنند.
از طـــرف دیــگــر بــرنــامــه ســـال 1400 این 
مؤسسه تنظیم شــده و بــه کانون های 
خدمت رضــوی )در زمینه خادمیاران 
ورزشــی و عرصه خدمت ورزشــی( ابالغ 
ــون هــا بـــه کمک  ــان ــت. ایـــن ک شـــده اســ
ــالــب همان  ــی در ق ــ هــیــئــت هــای ورزشـ
تفاهم نامه هایی که بیان شد، برنامه ها 
و مسابقات ورزشــی بــرای ایجاد نشاط 
و شــور اجتماعی در بین آحــاد مــردم به 
خصوص مناطق کــم بــرخــوردار شهرها 
و استان ها را اجــرا می کنند. در همین 
راستا و در راســتــای تأکید رهبر معظم 

انقالب مبنی بر رونق ورزش ها و بازی های 
بومی محلی کــشــور، در آیــنــده نزدیک 
یکسری مسابقات ورزشــی در حاشیه 
شهر مشهد و در استان خراسان رضوی 
در 9 رشته ورزشی مانند: ورزش های بومی 
محلی و سنتی، دوومیدانی )در سه رشته 
دوی سرعت صدمتر، پرتاب وزنه و پرش 
طول(، کبدی، هفت سنگ، طناب کشی، 
فوتبال زمین های خاکی، والیبال و... به 
عنوان مناطق آزمایشی برگزار می شود 
و براساس نتایج و تجربه بدست آمده 
در دیگر استان های کشور این موضوع از 
طریق کانون های خدمت رضوی گسترش 
می یابد. در حقیقت با انجام این کار شور 
و نشاط اجتماعی، استعدادیابی و طبق 
مذاکره با فدراسیون های دوومیدانی و 
ــای بومی محلی، شناسایی و  ورزش هــ

معرفی افراد مستعد انجام می شود.
هدف بعدی از برگزاری این مسابقات، 
گسترش و ترویج سبک فرهنگ رضوی 
است؛ به این معنی که در کنار برگزاری 
این گونه بازی ها، با استفاده از مبلغان 
ورزشی، ترویج سنت و سیره رضوی هم 
انــجــام شــود کــه کــار فرهنگی تأثیرگذار 
ــراد در کنار بــازی و شــور و نشاط  روی اف
اجتماعی خواهد بــود که تجربه قبلی 

ــورد استقبال  ــ ــار م ــن کـ نــشــان داده ایـ
خــانــواده هــا و رده هـــای سنی نونهاالن، 

نوجوانان و جوانان قرار گرفته است.
از دیگر برنامه های مــورد نظر، توسعه 
اماکن ورزشـــی در مناطق کم برخوردار 
حاشیه شهر مشهد در مجموعه ورزشی 
ــن مؤسسه اســت که  شهید رجــایــی ای
در کنار مجموعه آبی، برنامه ریزی برای 
ســاخــت زمــیــن هــای فــوتــبــال، والــیــبــال و 
بسکتبال نیز در حــال انــجــام اســت و 
همچنین در منطقه بولوار توس مشهد 
)منطقه مهدی آباد( عــالوه بر بازسازی 
گــود کشتی با چوخه مهدی آباد که در 
ــرار شــد زمین های  حــال انــجــام اســت، ق
فوتبال، والیبال و بسکتبال هم تا پایان 
سال جاری در این پروژه ها افتتاح و مورد 
بهره برداری اهالی این منطقه قرار گیرد 
که اهمیت این کار با توجه به جمعیت 
خانواده های ساکن در این مناطق که از 
این مجموعه ها استفاده می کنند، واضح 
و روشن است. همچنین راه اندازی چند 
رشته ورزشـــی در ایــن مؤسسه مانند: 
اسکیت )همراه با ساخت پیست ویژه 
آن(، دوومیدانی، بوکس آماتور، بازی و 
ورزش کودک، آموزش دروازه بانی فوتبال، 
ــاع شــخــصــی( و... در  ــ جوجیتسو )دف
سال جاری نشان از توجه این مؤسسه 
ــی دارای  بــه گسترش رشــتــه هــای ورزشـ
مخاطب و اهمیت بــه ذائــقــه و سلیقه 

ورزشی مخاطبان دارد.

ــران و کــارکــنــان  ◾ ــدیـ ــار تـــالش مـ ــن در ک
ایــن مؤسسه، انتساب ایــن مجموعه به 
تشکیالت بارگاه مطهر رضوی چه تأثیری 

در فعالیت های آن دارد؟ 
ــاف خـــداونـــد و  ــطـ ــا الـ ــن مــجــمــوعــه بـ ــ ای
ــام هــشــتــم)ع( در سال  عــنــایــت هــای امـ
جاری از ظرفیت های بالقوه موجود در این 
مؤسسه در سطح بین المللی و کشوری 
استفاده کرده است. یکی از مهم ترین 
عــلــل ایـــن کـــار انــتــســاب ایـــن مجموعه 
ــارگــاه مــقــدس رضـــوی و  بــه تشکیالت ب
اطــمــیــنــان و اعــتــمــاد شخصیت های 
حقیقی و حقوقی، مخاطبان و خانواده ها 
به این مجموعه است. در همین زمینه 
برای نخستین بار مسابقات بین المللی 
ــاده ایــن رشــتــه با  دوومــیــدانــی در 22 مـ
حضور 180 ورزشــکــار مــرد از 10 کشور 
خارجی در فــروردیــن 1400 در ورزشگاه 
امام رضا)ع( این مؤسسه برگزار شد که 

مهم ترین نکته ایــن اســت که عــالوه بر 
جنبه ورزشی آن، برای نخستین مرتبه 
در تقویم فدراسیون جهانی دوومیدانی 
ایــن مسابقات بــه نــام جــام بین المللی 
امام رضا)ع( ثبت و درج شد و قرار است 
همه ساله این جام در مشهد مقدس و 
در مجموعه تربیت بدنی بنیاد کرامت 

رضوی برگزار شود.
ــزاری نــخــســتــیــن دوره  ــ ــرگ ــ هــمــچــنــیــن ب
مسابقات دوومیدانی کشوری ویژه بانوان 
با حضور مربیان، ورزشکاران و تیم های 
بانوان از سراسر کشور در ورزشگاه امام 
رضــا)ع( در بهار سال 1400 بــوده است 
که به اصطالح تمامی مراحل برگزاری، 
داوری، کارشناسان ورزشــی و... از بین 
بــانــوان ایــن رشته انتخاب و بــا حضور 
ــرگــزار شد،  حـــدود 220 ورزشــکــار زن ب
 اهمیت ایــن مــوضــوع حــضــور صفر تا 
صد درصــدی بانوان در تمامی مراحل 
فنی و اجرایی این مسابقات بوده است.

ــه پــایــانــی  ــزاری مــرحــل ــ ــرگ ــ هــمــچــنــیــن ب
لیگ قهرمانی مسابقات دوومیدانی 
باشگاه های کشور ویژه آقایان در تمامی 
مــواد شامل: پــرش ارتــفــاع، پــرش طول، 
پــرتــاب دیــســک، پــرتــاب چــکــش، دوی 
سرعت صد متر، دوی امــدادی و... که 
در مهر سال جاری با حضور 11 باشگاه 
ــی از ســـراســـر کــشــور بـــا حــضــور  ــ  ورزشـ
ــایـــت  130 ورزشـــــکـــــار مـــــرد و بــــا رعـ
ــداردهــا و شــاخــص هــای مــلــی و  ــان اســت

جهانی در این ورزشگاه برگزار شد.
همه ایــن مــوارد نشان دهنده استفاده 
از بخشی از ظرفیت های فنی، عمرانی، 
ورزشی و ساختاری ورزشگاه امام رضا)ع( 
وابسته به مجموعه تربیت بدنی بنیاد 
کرامت رضوی در راستای ترویج ورزش 
قهرمانی و همگانی و اثرگذاری بیش از 
پیش ایــن مجموعه در بحث خدمات 
اجتماعی و تــرویــج فرهنگ ورزشـــی با 
نــام و یــاد امــام رضـــا)ع( در سطح شهر، 

استان، کشور 
بین المللی  و 

است.

مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی بنیاد کرامت رضوی می گوید ورزش، هدف نهایی نیست 

تربیت جسم و روح برای خدمت رسانی 

 خبر  خبر 
ویژه ویژه 

وقف 28 هزار منبع مطالعاتی 
در سه ماهه دوم سال جاری بیش از 28 هزار نسخه منبع 
مطالعاتی به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا 
شده است.رئیس اداره خدمات فنی کتابداری کتابخانه 
مرکزی آستان قــدس رضــوی با بیان ایــن مطلب گفت: 
60 درصد از مجموع منابع اهدایی به زبان فارسی بوده و 

زبان های عربی و انگلیسی نیز بیشترین آثار غیرفارسی را 
به خود اختصاص داده اند. عیسی اختری طوسی می گوید: 
عمده موضوعات این منابع را علوم اسالمی، ادبیات و تاریخ، 
علوم فنی و كاربردی و كودك و نوجوان تشکیل می دهد. 
وی، آیـــت هللا سیدعلی مخملباف، ناصر حسین پور 

آزادی، محمد كمالی نسب، سیدغالمرضا باغدهی بایگی، 
مهدی دلقندی، محمدرضا سبحانی، مرضیه گربازكار، 
خانم نغم الحویزی، مرحوم حجت االسالم محمدموسی 
مظفریان كاریزانی و خانواده مرحوم شهریار فهیم دژبان 
را برخی از واقفان عمده این منابع مطالعاتی عنوان کرد.

رئیس اداره خدمات فنی کتابداری کتابخانه مرکزی آستان 
 قدس رضوی، این را هم اضافه کرد که نزدیک به 7 هزار و 
300 نسخه از مجموع این منابع را سازمان های داخلی 
آستان قدس رضوی و نهادهای كشوری از جمله سازمان 

اسناد و كتابخانه ملی، انتشاراتی ها و... اهدا کرده اند.

بهداشت و درمان 

کتابخوانی
   انتشار مقاالت برگزیده همایش 

الگوی مفهومی عفاف جنسی
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی در راستای توسعه فرهنگ 
اسالمی و تعمیق ارزش ها و باورهای 

دینی در موضوع عفاف، برگزاری همایش 
ملی »الگوی مفهومی عفاف جنسی« را به 
عنوان یک مسئله مهم در نظام جمهوری 

اسالمی و از جمله مؤلفه های تمدنی 
اسالمی از سال 1396 در دستور کار خود 

قرار داد. گویا آخرین همایش »الگوی 
مفهومی عفاف جنسی« در سال 98 

برگزار شده بود و حاال هم مقاالت برگزیده 
آن همایش ملی در قالب یک کتاب منتشر 

شده است.

مجموعه مقاالت برگزیده همایش ملی 
»الگوی مفهومی عفاف جنسی« در 

شمارگان 300 نسخه و در قطع وزیری 
منتشر شده و در اختیار عالقه مندان به 

کتاب و کتاب خوانی قرار گرفته است.
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لیست العّفه 
بدافعه رزقًا 
و الاحلرص 
جبالب 
فضالً  
فان الرزق 
مقسوم و 
استعمال 
احلرص 
استعمال 
املآثم
نه پاکدامنی، روزی 
را از انسان دور می کند 
و نه حرص، روزی زیاد 
می آورد؛ روزی قسمت 
شده است و حرص 
 باعث گناه کردن 
می شود.
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تبلیغ جهانی 
دین 

نخستین کنفرانس 
بین المللی »تبلیغ 
جهانی دین؛ چالش ها، 
فرصت ها و تجارب 
در عرصه بین الملل« 
برگزار می شود.»مهر« 
نوشته است: نمایندگی 
جامعه المصطفی در 
خراسان با همکاری 
برخی مراکز علمی، 
حوزوی و فرهنگی 
دیگر، نخستین 
کنفرانس بین المللی 
»تبلیغ جهانی دین« 
چالش ها، فرصت ها 
و تجارب در عرصه 
بین الملل را برگزار 
می کند. محورهای 
اصلی کنفرانس شامل 
مبانی و اصول تبلیغ 
دینی، تجربه نگاری 
تبلیغ جهانی دین، 
آینده پژوهی تبلیغ 
در عرصه بین الملل، 
چشم انداز تبلیغ 
 جهانی دین در 
جامعه المصطفی)ص( 
و روش شناسی مطلوب 
تبلیغ دین در عرصه 
بین الملل است. 

در حاشیه

ارائه خدمات »طب کار« در دارالشفای امام)ع(
ــار دارالــشــفــای امـــام)ع(  بخش طــب ک
ــه عــنــوان تنها مــرکــز درمــانــی دارای  ب
مـــجـــوز طـــب کــــار در آســـتـــان قــدس 
رضــــــوی، ظــرفــیــت خـــدمـــات رســـانـــی 
ــر را در هــر  ــفـ  بــــه 8هــــــــزار و 500 نـ

سال دارد.
ــار دارالــشــفــای  مسئول بخش طــب ک
ــام)ع( در گــفــت وگــو بــا آستان نیوز  ــ امـ
ــد طبق مــجــوز وزارت  گــفــت: ایــن واحـ
ــهــداشــت بـــا یـــک تــیــم متخصص،  ب
امکان ارائه خدمات طب کار به 8هزار 
و 500 نفر را در طــول ســال دارد و در 
نیمه نخست ســال جــاری نیز حــدود 
2هزار و 500 نفر از این خدمات بهره مند 
شدند و طبق تجربه، بیشتر معاینات 
ــال انــجــام  ــار در نــیــمــه دوم سـ  طـــب کـ

خواهد شد.

استفاده از تجهیزات و امکانات الزم ◾
فــریــدون عامل بــردبــار افـــزود: تجهیز 
ایــن بخش شامل دستگاه های انجام 
معاینات طــب کــار همچون دستگاه 

اسپیرومتری اســت و عـــالوه بــر آن از 
امکانات دیگر بخش های دارالشفاء از 
جمله آزمایشگاه و رادیولوژی استفاده 
می شود و با حضور پزشکان متخصص، 
پاسخ های دقیق به شرکت های متقاضی 
بررسی سالمت کارکنان  ارائه می شود.
وی اضــافــه کـــرد: در حــال حــاضــر یک 
پزشک متخصص طب کــار به عنوان 
مــســئــول فــنــی، دو پــزشــک عمومی 
دوره دیده طب کار، کارشناس بهداشت 
حرفه ای، شنوایی سنج، بینایی سنج و 
همچنین مسئول بخش در قالب تیم 
هفت نفره طب کــار در دارالــشــفــاء در 

حال خدمت هستند.

ارائــه خدمات به عموم شرکت ها،  ◾
کارخانجات و مؤسسه ها

ــزام  ــار ادامـــه داد: طبق ال ــردب عــامــل ب

وزارت بــهــداشــت و بــا هــدف بررسی 
آسیب های شغلی کارکنان کارخانه ها 
و شرکت ها، طب کار به بررسی سالمت 
کارکنان آن ها از نظر بینایی، شنوایی، 
اســپــیــرومــتــری )تــنــفــســی(، قلبی و... 
می پردازد و نتایج این چکاپ در پرونده 
سالمت شغلی فرد ثبت و به کارفرمای 

مربوطه و وزارتخانه ارجاع می شود.

وی  تصریح کرد: خدمات این مرکز تنها 
محدود به شرکت های زیرمجموعه 
ــوده و همه  ــب ــان قـــدس رضـــوی ن آســت
شرکت ها، کارخانجات و مؤسسه ها 
ــد بــــــرای مـــعـــایـــنـــات بـــدو  ــنـ ــوانـ ــی تـ مـ
استخدام، معاینات ادواری و ساالنه و 
تکمیل پرونده سالمت شغلی کارکنان 
ــود از خــدمــات دارالـــشـــفـــاء، طبق  خـ

تعرفه های مصوب بهره مند شوند.

امکان غربالگری سالمت فراتر از  ◾
طب کار

ــر ایـــن در صــورت  ــالوه ب وی افــــزود: عـ
ــان، امــکــان ارائـــه  ــرمــای ــارف تــقــاضــای ک
ــار و انــجــام  ــر از طــب کـ ــرات خــدمــات ف
چکاپ و غربالگری دقیق تر کارکنان 
نیز وجود دارد و اگر شرکتی خواستار 
انــجــام تست هایی مثل سونوگرافی 
باشد، زمینه انجام آن طبق قــرارداد 
دوجانبه فراهم اســت. یک روش این 
ــرای برخی از کارخانجات  اســت کــه ب
کــه امــکــان تعطیلی خــط تولید خود 
را نــدارنــد، تیم طب کــار طبق قــرارداد 
بــه کــارخــانــه مــربــوطــه اعـــزام می شود 
و مــعــایــنــات کــارکــنــان در مــحــل کــار 
ــدام هــای  انــجــام مــی شــود و ســپــس اق

تکمیلی این چکاپ ها در دارالشفای 
ــورت مــی گــیــرد. در  ــا)ع( صــ ــ ــام رضـ امــ
روش دوم، کــارکــنــان شرکت مربوطه 
بــه صــورت انــفــرادی یــا گــروهــی و طبق 
ــورت گــرفــتــه، به  هــمــاهــنــگــی هــای صــ
ــام  ــای امـ ــفـ ــشـ ــار دارالـ ــ بــخــش طـــب ک
رضـــا)ع( اعـــزام می شوند و معاینات 
ــن بخش   تــوســط تــیــم مستقر در ایـ

انجام می شود.
مسئول بخش طــب کــار دارالشفای 
امام)ع( با اشاره به اینکه از سال 1391 
خدمات چکاپ سالمت در این مرکز 
درمــانــی ارائـــه مــی شــود، خاطرنشان 
کــرد: در حــال حاضر بخش طــب کار 
دارالــشــفــاء همه روزه بــه جــز روزهــای 
تعطیل از ساعت 7:30 تا 13:30 در 
طبقه منهای یک این مرکز درمانی در 
جــوار بست شیخ طوسی حرم مطهر 
ــوی و زیـــر نــظــر مــؤســســه درمــانــی  رضـ
آستان قدس رضوی فعالیت می کند و 
به طور متوسط روزانه ظرفیت پذیرش 

حدود 20 نفر را دارد.

ــام زمـــان)عـــج( و در  ــت امـ ــاز والیـ ــا آغـ هــمــزمــان ب
ــه هــمــت مــعــاونــت تــبــلــیــغــات  ــه بـ مــراســمــی کـ
ــان قـــدس رضــــوی بـــرگـــزار شــد از  اســالمــی آســت
تــشــکــل هــای مــهــدوی فــعــال در شــهــر مقدس 
ــی«  ــد هــمــدل ــهـ  مــشــهــد در ویـــژه بـــرنـــامـــه »عـ

قدردانی شد.  
در حــوزه »طــرح و بــرنــامــه« از جــالل نبی پور به 
نمایندگی از تشکل »مجتمع امیرالمؤمنین)ع(« 
بــرای بــرگــزاری باشکوه برنامه های اطعام غدیر 
قدردانی به عمل آمد. همچنین در حوزه »حاشیه 

شــهــر« نیز تشکل فرهنگی-مذهبی »کهف 
الحسین)ع(« بــه دلیل فعالیت های گسترده 
در زمینه مــواســات و همدلی در حاشیه شهر 
مشهد و در حوزه هنری سید محمدرضا میری 
در زمینه نهضت مردمی پوسترهای انقالبی و 
تشکل سازی هنرمندان ارزشــی مــورد قدردانی 

قرار گرفتند.         
ــوزه کــانــون هــای دانــشــجــویــی نــیــز از علی  در حـ
ــون »مــهــدویــت«  ــه نمایندگی از کــان نــظــامــی ب
دانــشــگــاه فــردوســی بــه منظور بــرگــزاری مراسم 

بـــتـــکـــاری در دوره تعطیلی  و فــعــالــیــت هــای ا
 دانشگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تجلیل 

به عمل آمد. 
در بــخــش خـــواهـــران نــیــز از خــانــم حقیقی در 
حــوزه کــودک و نــوجــوان بــه نمایندگی از کانون 
فرهنگی »امام رضا)ع(« برای برگزاری کالس های 
ــودک و نـــوجـــوان هـــمـــراه بـــا اردوی فرهنگی  ــ  ک

قدردانی شد. 
ــه نــمــایــنــدگــی از تشکل  از خـــانـــم رحــیــمــی بـ
»ریــحــانــه الــنــبــی)ص(« بـــرای تــولــیــد پــوســتــر و 

برگزاری کالس های هنری ویژه کودک و نوجوان 
ــه نمایندگی از اندیشکده  و خــانــم افــســری ب
ــمــان و یقین« و هیئت فرهنگی-مذهبی  »ای
ــرای بـــرگـــزاری  ــ »رقـــیـــه بــنــت الــحــســیــن)س(« ب
 دوره تــخــصــصــی مــهــدویــت و رســـانـــه تجلیل 

به عمل آمد. 
قرائت زیــارت پرفیض امین هللا،  مدیحه سرایی 
ــان،  قــرائــت میثاق نامه و  تــوســط سعید حــدادی
قرائت زیارت نامه امام رضا)ع( از دیگر برنامه های 

این مراسم بود.

خبر  خبر  

 قدردانی از 
 تشکل های مهدوی 

در حرم مطهر رضوی 
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