
نیمکت زندگی

پناه بر مهربانی
با ســام  و  رقیه توسلی  
شدیم  رد  خیابان  از  صلوات 
کــه صـــدای جــیــغ بــچــه رفــت 

هوا.
من و همکار طفلکی ام مانده 
بودیم قصه چیست که چتر 

برای  که داشت  دایناسوری  دیدیم. چتر  را  وسط خیابان 
خودش چرخان و قِل خوران می رفت.

می خواستیم از خیرش بگذریم بس که باران سیل آسا 
می بارید اما پسر کوچولویمان مگر رضایت مــی داد. اّل و 
بّا که چترم را می خواهم. حق هم داشت البته. یادگاری 
به این شیکی که از تصاحبش یک ماه هم نگذشته را کدام 

آدمی راضی می شود بدهد دست باد و بوران که ببرد؟
توی همین گیر و واگیر بودیم که دیدیم مغازه داری جلدی 
به ماشین رفت ســراغ چتر.  و ماشین  به دل خیابان  زد 
دیدیم وقتی با چتر به دست آمد سمت پسرک، گِلی تر و 
خیس تر از ماست. دیدیم اصاً باران و برف و تیغ آفتاب 
ندارد و آنکه اهل کمک کردن است، وقت نشناس رفتار 
که  را  چتر  دیدیم  مهربانی است.  اصل  برایش  و  می کند 
داد دست بچه، گفت: »همیشه بخند. دنیا بازیاش زیاده 

پسرجون«.
دیگر از جیغ و گریه، خبری نبود. چتر دایناسوری برگشته 

بود هرچند سه نفر و نصفی آدم، باران زده بودیم.
یک ساعت بعد توی مؤسسه، نشسته بودیم پشت میز 
کار. سربه زیر و مشغول. که باز صدای جیغ پیچید. بلندتر 
از قبل و این بارزنانه. سمت صدا چرخیدم. همکارمان بود 
که دو تا لیوان چای ناقابل از سینی اش ُسر خــورد روی 
پوشه باز و کلی برگه ترجمه و عینک و هندزفری و موبایل، 

قهوه ای شدند رفتند پی کارشان. خیس خیس خیس.
و اما رفتار همکارم این وسط حسابی غافل گیرکننده بود. 
اینکه بلند شد و زد روی شانه خانم آبدارچی که »فدای 
سرت پیش آمد است. دنیا بازیاش زیاده«. بعد دانه دانه 
وسایل غرقه در چای را آب گیری کرد و رسید بداد موبایل 
و برگه هایی که دیگر جان در بدن نداشتند و آرام گفت: 

»بخند عزیزم. اتفاقی نیفتاده«.  
مــغــازه دار  آقــای  کــه  دیــدم چطور زنجیره محبتی  دیـــروز 
وسط خیابان سلمان فارسی استارت زد، توی طبقه پنجم 
مجتمع پاستور ادامه پیدا کرد. خنده های پسر کوچولو 
و همکار آبدارچی مان را خوب دیدم. چرخه مهربانی که 
دوستم نگذاشت قطع شود و مطمئنم خانم آبدارچی هم 
نمی گذارد. دیدم چطور یک خنده جایش را داد به خنده 
بعدی و اینکه قرار است هزاران لبخند دیگر اتفاق بیفتد؛ 
چراکه بی شک نفر سومی درکــار خواهد بود. آن قــدر که 

محبت دست به دست بچرخد و دنیا را پُر کند.

پی نوشت
امیرمؤمنان )ع( می فرمایند:كَمَا تَرْحَمُ تُرْحَم

همان گونه که مهربانی کنی، مهربانی می بینی.

امــــام جــمــعــه ســرخــس از خــدمــات 
گسترده آستان قدس رضوی در این 

شهرستان قدردانی کرد.
حجت السام محمد بختیاری یکی 
از اقدامات بزرگ و مؤثر آستان قدس 
رضوی را فراهم کردن زیرساخت های 
منطقه ویژه خواند و گفت: این منطقه 
استان  اقتصاد  در  را  بــزرگــی  تــحــول 
و حتی کشور ایــجــاد خــواهــد کــرد و 

تأثیرات مثبتی از جمله کاهش نرخ 
داشــت.  خواهد  همراه  به  را  بیکاری 
امام جمعه سرخس ادامه داد: تعامل 
سازنده با روستاییان در راستای رونق 
دادن  قـــرار  اخــتــیــار  در  ــا  ب و  منطقه 
زمین به آن ها ،احداث سالن ورزشی 
علمیه  حــوزه  به  کمک  روستاها،  در 
تومانی  3میلیارد  حــدود  حمایت  و 
برای  راه انــدازی بخش سی تی اسکن 

از  ســرخــس  شهرستان  بیمارستان 
دیگر اقدامات آستان قدس رضوی در 

این شهرستان است.
شایان ذکر است به زودی با حضور 
تولیت آستان قدس رضوی تعدادی 
دیگر از طرح ها و خدمات این آستان 
ــرای مــحــرومــیــت زدایــی از  ــ مــقــدس ب
بهره برداری  به  سرخس  شهرستان 

خواهد رسید.

خبرخبر

قدردانی از خدمات 
آستان قدس رضوی 

در سرخس
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انقالبی که به جای مسلسل با نوار کاست پیروز شد

 »تبیین« 
w سالح اصیل امام خمینی

چرا مسلمانان در غرب هنوز »دیگری« هستند؟

اسالم هراسی، معلول نژادپرستی 
احزاب سیاسی اروپا

جلسات »بازخوانی نظری هنر 
رضوی« آغاز شد

موعظه/ شیخ حسین انصاریان

 حکایت ادب
 »آخوند کاشی«
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3هزار نسخه از کتب منتشر شده توسط » به نشر« به فروش رسید

 استقبال از کتاب های رضوی
در سراسر کشور

    سال اول    ویژه نامه 262    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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و  بــا حضور تولیت آســتــان قــدس رضـــوی، علما 
 مردم ولیتمدار مشهد، پیکر عالم ربانی و انقابی 
آیت هللا گرایلی در حرم مطهر رضوی تشییع و 
تدفین شد. به گزارش آستان نیوز، مراسم تشییع 
پیکر عالم ربانی و امام جماعت حرم مطهر امام 

ــت هللا  ــ ــرت آیـ ــضـ رضــــــــا)ع( حـ
روز  گرایلی  حسین  شیخ  حــاج 
تا  مشهد  مهدیه  از  پنجشنبه 
ــا حضور  ب رضـــوی  حـــرم مطهر 

طاب، علما، خدام و مردم ...

گزارشی از »قرارگاه جهادی جهش تولید مطهر« در شهرک شهید رجایی مشهد

اشتغال زایی با کار جهادی
با حضور تولیت آستان قدس رضوی، 

علما و مردم والیتمدار مشهد

 پیکر 
 عالِم انقالبی

در حرم رضوی 
آرام گرفت
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درباره یک فناوری فراموش شده که روزگاری اسباب نذر و خیرات بود

پذیرایی از زائران با بستنی  یخچالی
نیکبخت   محمدحسین 
این  آخــر  بگویید  می خواهید  لبــد 
چــه مــوضــوعــی اســـت کــه انتخاب 
ــط ســرمــای  کـــــــرده ای؟! آن هــم وسـ
سخت این روزها! ولی خب، اگر قرار 
باشد از تولید یخ در مشهد 100 سال 
پیش حرف بزنیم و درباره خدماتی که با این یخ ها، 
در تابستان به زائران و مجاوران ارائه می شد، وقتش 
همین الن است، یعنی زمانی که که براساس سنت 
کهنسال مشهد، وقت تولید یخ و نگهداری از آن در 
یخچال هاست. صحبت من درباره یخچال های مدرن 
امروزی که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می شود در 
آن ها جا داد و بی زحمت و دردسر، از مواد غذایی در 
آن ها نگهداری کرد، نیست؛ درباره یخچال هایی حرف 
می زنم که طی صدها سال، کار مردم را راه می انداخت 
و با استفاده از سرمای زمهریر زمستان، یخ مورد نیاز 
تابستان را تأمین می کرد؛ هرچند که از آن زمان ها 
خیلی گذشته است و شاید دیگر نسل جدید، نتواند 
ارتباط چندانی با آن یخچال ها برقرار کند؛ یعنی اصاً 
دیگر این یخچال ها، به جز در برخی نقاط محدود 
توس،  تابران  نزدیکی  در  برج  چهار  روستای  مانند 
در جای دیگری پیدا نمی شود که قرار باشد با آن ها 

ارتباط ذهنی برقرار کنیم.

یک فناوری کارا و قدیمی ◾
یخچال های قدیمی ساختمان هایی مخروطی شکل 
بودند که یک تا یک و نیم متر از آن هــا زیر زمین 
از  را  آب  یخچال  زمستان، صاحب  در فصل  بــود؛ 
سمت نهر نادری می آورد و می ریخت داخل یخچال؛ 
البته در چند مرحله. بعد این آب ها در آن سرمای 
عجیب یخ می زد. بین لیه های یخ هم کاه می ریختند 
تا موقع جدا کردن یخ ها، دچار دردسر نشوند. این 
یخ ها رویش با کاه پوشانده می شد و می ماند تا فصل 
تابستان و بعد، تکه تکه برش می خورد و آن هــا را 
می آوردند به بازار تا بفروشند. در مشهد قدیم چند 
نقطه وجــود داشــت که دارای یخچال های معروفی 
بود؛ الندشت، چهنو، گودسلوک، محراب خان)کوی 
طاب فعلی( و باغ هشت آباد که امروزه به عشرت آباد 
مغازه های  هم  یخ  توزیع  محل  شده است.  معروف 
نپرسیدچرا،  ــود؛  بـ شهر  سطح  در  ســبــزی فــروشــی 
به درستی  موقع هم کسی  را همان  دلیلش  چــون 
نمی دانست! یخ هایی که به این شیوه تهیه می شد، 
عموماً به گِل و لی آلوده بود و اصولً به درد استفاده 
مستقیم نمی خورد. به همین دلیل، از آن ها به عنوان 
غذایی  مــواد  یعنی  می کردند،  استفاده  سردکننده 
را که می خواستند به صورت سرد  یا خوراکی هایی 
مصرف کنند، درون ظرفی می گذاشتند که وسط این 

یخ ها قرار داشــت. حتماً فکر می کنید که گوشت و 
می کردند؟  نگهداری  این طوری  را  فاسدشدنی  مواد 
نه! حقیقتش نه آن قدر یخ وجود داشت که بشود 
نظر قیمت،  از  نه  و  کــرد  استفاده  آن  از  ایــن طــوری 
صــرف می کرد که چنین کــاری انجام شــود. مــوادی 
قرمه کردن  یا  با نمک سود  را معمولً  مانند گوشت 
نگه می داشتند. کاربرد اصلی یخ در آن زمان، تولید 
خــوردنــی هــای خنک و ســرد و در رأس همه آن هــا، 

بستی و یخ در بهشت بود.

یاد نذری های سرد و خوشمزه ◾
معلوم  دقیق  خیلی  مشهد  در  بستی  تولید  تاریخ 
به  قاجار  دوره  خاطره نویسان  از  برخی  اما  نیست؛ 
وجــود بستنی فروش ها در بــازار اطــراف حــرم اشــاره 
کرده اند. این بستنی ها، درون ظرف های مخصوص 
و با یخ های همین یخچال هایی که از آن ها صحبت 

کــردن آن هم  بــرای شیرین  و  کــردیــم تهیه می شد 
معمولً از شیره توت استفاده می کردند که در مشهد 
ــراوان بدست می آمد. نمونه هایی از  ف و اطــراف آن، 
این چرخ بستنی ها تا دهه 1340 در مشهد وجود 
داشت و بستنی فروش های معروفی مانند »صادق 
بستنی« با همین چرخ ها بستنی تولید می کردند و 
می دادند دست مردم.  اما نکته جالبی که درباره این 
بستنی ها وجود دارد، مربوط به زمانی می شود که 
فصل تابستان مصادف با ایام مذهبی خاصی مانند 
دهه اول محرم یا دهه پایانی صفر می شد و زائران 
از اقصی نقاط ایران برای زیارت به مشهد می آمدند. 
ایــن جــا بـــود کــه هــمــکــاری مــشــتــرک بستنی ساز و 

یخچال دار برای پذیرایی از زائران حرم رضوی بسیار 
ضروری و تأثیرگذار بود. برخی از یخچال های داخل 
شهر مشهد، موقوفه بودند و براساس نظر واقفان، 
بخشی از یخ آن هــا باید به مصرف مراسم مذهبی 
می رسید؛ یعنی در تهیه شربت خنک یا دیگر مواد 
قرار  تابستان، مورد استفاده  غذایی سرد در فصل 
از یخچال دارها، مانند  این وسط، برخی  می گرفت. 
هشت آباد،  بــاغ  پشت  یخچال دارهای  از  تــعــدادی 
سلیقه به خرج می دادند و برای پذیرایی بهتر از زائران 
حرم رضوی، طرح توزیع بستنی نذری را به مرحله اجرا 
می گذاشتند. در این طرح، بستنی سازها، با استفاده 
البته،  و  می کردند  دریــافــت  کــه  رایگانی  یــخ هــای  از 
موادی که توسط افراد مختلف و به ویژه بازاری های 
راسته بالخیابان تهیه می شد، برای روزهای عزاداری 
بستنی می ساختند و بین مردم، به ویژه خردسالن 
توزیع می کردند. البته، خود بستنی سازها بابت این 

خدمت، پولی نمی گرفتند و در واقع، اسباب و هنر 
آن ها هم در خدمت این نذر قرار می گرفت. ماجرای 
تا حــدود 70  با بستنی یخچالی  زائـــران  از  پذیرایی 
سال قبل، رایج بود، اما با رشد فناوری ها و استفاده 
از وسایل خنک کننده جدید، کاربرد یخچال ها هم از 
رونق افتاد و به تدریج همه یخچال های داخل شهر 
مشهد تخریب شدند و امــروزه، اگر کسی بخواهد 
در ایام محرم و صفر، از زائران و عزاداران با بستنی 
پذیرایی کند، به سراغ وانت های یخچال داری می رود 
که خیلی راحت و تمیز، همه رقم بستنی را به صورت 
امــام  شهر  میهمانان  تقدیم  بــی دردســر،  و  خنک 

رضا)ع( می کنند.

بستنی سازها، با استفاده از یخ های رایگانی که دریافت می کردند و البته، موادی 
که توسط افراد مختلف و به ویژه بازاری های راسته باالخیابان تهیه می شد، برای 
روزهای عزاداری بســتنی می ســاختند و بین مردم، به ویژه خردساالن توزیع 

می کردند.
گزيدهگزيده

منبر مجازی

»غریب الغربا« یعنی چه؟

اینکه  کاشانی   حامد  االسالم  حجت 
؛  الغرباست  غریب  رضـــا)ع(  امــام  می گوییم 
از  اســت که غریب دور  ایــن  برداشت  گاهی 
وطن است؛ در حالی که امام رضا )ع( غریب 

در وطن است! 
را  ــان  ــامــ امــ ــداد  ــعـ تـ شــیــعــیــان  دوره ای،  ــا  تـ
نمی دانستند، می دانستند امام آخری غیبت 
امــام  می تواند  غائب  امــام  ایــن  ولــی  می کند 
چهارم یا ششم یا هفتم باشد یا دوازدهــم. 
بیت  اهل  پیغمبر  فرزندان  مردم  برای عموم 
فاطمه )س(  بنی  اینکه  محسوب می شدند. 
است یا بنی الحسن )ع(، یا بنی الحسین )ع( 

است خیلی برای مردم فرقی نمی کرد.
امام کاظم )ع(، به یکی از شیعیانشان فرمودند 
من در خانه ام پسرانم را جمع کردم و به آن ها 
وصیت کردم، علی )امام رضا)ع(( را جدا صدا 
زدم و ودایع امامت را بدون حضور هیچ یک 
از فرزندان به او سپردم... من در خانه خودم 
هم از اینکه امامت علی بن موسی الرضا)ع( 

را بخواهم بیان کنم تقیه کردم!
نــه اینکه همه فــرزنــدانــش خــائــن بــاشــنــد، اما 
 در بین فـــرزنـــدان ایـــن بـــزرگـــوار خــائــن هست.

امام رضا)ع( فرمود من شبیه برادرم یوسف هستم 
از دو جهت که یکی اش این است که موقعیت 

یوسف را که دیدند برادران تحمل نکردند.
امام موسی بن جعفر )ع(، به دلیل دو مشکل 
بن  علی  امامت  اســت  توانسته  نمی  علنی 
موسی )ع( را علنی کند، چون قوی ترین سلطان 
تاریخ اسام »هارون « در زمان امام موسی بن 
جعفر حکومت کرده است... بعضی از منابع 
 نوشته اند علت شهادت موسی بن جعفر )ع (
دادن  لو  ــرای  ب امــامــزادگــان  از  برخی  خیانت 
ایشان به هارون بود... امام وکایی داشت که 
پول دستشان بود یکی از آن ها 70 هزار مثقال 
طا یعنی به پول امروز نزدیک 40 هزار سکه 

تمام بهار طرح جدید پول داشت.
ــام موسی  ام گفته  گفتند چــه کسی  ایــن هــا 
چون  اســت،  رسیده  شهادت  به  )ع(،  کاظم 
اگر بگویند امام زنده است و غایب است این 
می گویند  می ماند.  خــودشــان  دســت  پول ها 
این ها با مراجع آن زمان و امامزاده ها لبی و 
مذاکره کردند... نه اینکه امامزادگان خودشان 
را رقیب امام رضا)ع( بدانند بلکه می دانستند 
خیلی نص بر امامت علی بن موسی الرضا)ع(، 
منتشر نمی شود. بنابراین شما می بینید در 
زمان همه ائمه که امام آتی ساکت است، فقط 
 امام رضــا)ع(، است که زمان امام کاظم )ع(
این  البته  و  اســت  مـــی داده  فتوا  در مسجد 

طراحی خود موسی بن جعفر )ع( بود.
امــام،  عصمت  و  امــامــت  بــه  معتقد  شیعه 
گاهی برای پول به امامش خیانت کرده است 
 که در مــورد امــام رضـــا)ع(، ایــن خیلی اتفاق 

افتاده است.



املومن 
اصلب من 
اجلبل، 
اجلبل 
یستقل منه 
و املومن 
الیستقل 
من دینه 
شیء
مؤمن از كوه 
سخت تر است. از 
كوه كم  می  شود اما 
از دين  مؤمن چيزی  
كاسته نمی  شود.

الینبغی 
للمومن 

ان یجلس 
جملسا 

یعصی 
اهلل فیه و 
الیقدر 

علی تغییره
شايسته نيست 

مؤمن در مجلسی 
بنشيند كه در آن 
گناه می  شود و او 

توانايی تغيير دادن 
آن را ندارد.

در اين مسجد 
كسی نيست!

امام خمینی)ره( در 
یکی از سفرهایشان 

به محالت که مصادف 
با ماه رمضان بود در 

مسجدی دور افتاده، 
متروک و بسیارکوچک 

که بیش از یک اتاق 
گلی نداشت به اقامه 
جماعت پرداختند. 
این در حالی بود که 

عده ای از علما به 
ایشان پیشنهاد کردند 

در مسجد جامع 
شهر اقامه جماعت 

بفرمایند اما آن بزرگوار 
قبول نکرده و فرموده 

بودند در مسجد 
جامع کسی هست 

که اقامه جماعت کند 
ولی در این مسجد 

کسی نیست که اقامه 
جماعت کند، از این 
رو این مسجد را باید 

احیا کرد.

سه معنای فقر

از عابدی پرسیدند: 
فرق بین این جمالت 
پیامبر)ص( چیست 
که فرمودند: »فقر 
افتخار من است«، 
»فقر روسیاهی در 
دنیا و آخرت است« و 
»فقر چیزی نزدیک به 
کفر است ؟«

گفت: فقر یعنی 
احتیاج و احتیاج سه 
نوع است: نخست؛ 
فقط احتیاج به خدا و 
حدیث اول اشاره به 
این معناست. دوم؛ 
فقط احتیاج به مردم 
که حدیث سوم به این 
معنا اشاره دارد. سوم؛ 
احتیاج به خدا و مردم 
که حدیث دوم اشاره 
به این معناست.

حکایت پندیه

کتاب »تناسخ« تألیف و تدوین علی اکبر شاملی و مهدی 
باب اله زاده از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و 

دانشگاه باقرالعلوم)ع( به چاپ رسید.
به گزارش روابط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، چهارمین جلد از مجموعه »مطالعات نفس« با 
عنوان »تناسخ« تألیف و تدوین علی اکبر شاملی و مهدی 
باب اله زاده از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و 

دانشگاه باقرالعلوم)ع( در 313 صفحه منتشر شد.
اعتقاد به تــداوم زندگانی انسان در حیاتی دیگر جزو 
باورهای همه فرهنگ ها و ادیــان پیشین بوده و اندیشه 
»جاودانگی انسان« قدمتی همپای زندگی بشر دارد؛ اما 

کیفیت آن به شیوه های مختلفی تصور شده است. 
کتاب حاضر مجلد چهارم از مجموعه ۹ جلدی »مطالعات 
نفس« در پژوهشکده فلسفه و کالم اسالمی پژوهشگاه 

عــلــوم و فرهنگ اســالمــی اســت کــه در آستانه بــرگــزاری 
هــمــایــش بــیــن الــمــلــلــی »جـــاودانـــگـــی نــفــس در اســــالم و 
مسیحیت« به عنوان یکی از آثار علمی همایش به زیور 

طبع آراسته شده است.
ــه تبیین مسئله تــنــاســخ و رویــکــرد بــرخــی از  ایـــن اثـــر ب
فیلسوفان مسلمان مانند ابن سینا و مالصدرا پرداخته 
اســت. همچنین در ادامــه به مسئله رجعت و رابطه آن 

با تناسخ، تبیین ماهوی رجعت و شبهات درزمینه آن و 
در پایان به بررسی رابطه عالم ذر و تناسخ پرداخته شده 

است. 
ــر مــی خــوانــیــم: »عــالــم ذرّ در رابطه  در بخشی از ایــن اث
ــازگــشــت دوبـــــاره روح بـــه ایــن  بـــا تــنــاســخ در مـــوضـــوع ب
ــرف دیــگــر در رابـــطـــه با  جــهــان مــشــتــرک اســــت. از طــ
ــاره روح بــه ایــن جهان  تناسخ در مــوضــوع بازگشت دوبـ

مشترک اســت. از طــرف دیــگــر، جــای تــردیــد نیست در 
عین ایــن اشــتــراک، تفاوت هایی نیز میان ایــن دو آمــوزه 
ــوان گــفــت تــغــایــر مــوجــود بــیــن ایــن  ــود دارد کــه مــی ت  وجـ

دو اندیشه ماهوی است:
1. وجود مؤلفه های جوهری مغایر در این دو اندیشه: در 
همه مصادیق و انــواع تناسخ ملکی انتقال روح پس از 
مرگ به بدنی دیگر، غیر از بدن اول و در قالب شخصیتی 

غیر از شخصیت قبلی صـــورت مــی گــیــرد کــه بــه لحاظ 
فلسفی مستلزم تــحــول شخصیتی یــا صنفی و یــا در 
برخی موارد مستلزم تحولی نوعی و حتی تبدیل و تحول 
جنسی است؛ اما در مقوله عالم ذرّ، روح به همان بدن 
نخست و بــا هــمــان شخصیت اول ذرّی بــرمــی گــردد و 
 در نتیجه بــا هــیــچ تــحــول شخصیتی، صنفی و نوعی 

همراه نیست.

2. تغایر با معیار معاد جسمانی: تفاوت ماهوی دیگر 
این است که اعتقاد به عالم ذرّ در طول اعتقاد به معاد و 
بهشت و دوزخ است؛ اما تناسخ در بعضی از صورت های 

آن در مقابل معاد قرار می گیرد.
3. مغایر بــودن مبانی ایــن دو اندیشه: تناسخ در همه 
ادیان و مکتب های تناسخی بر اصولی مانند کرمه)اصل 
عمل و نتیجه عمل در ادیان هندی(، زنجیره دوازده گانه 

ــای بـــــودا(، رهـــایـــی از مــلــکــات و  ــوزه هــ عــلــل رنـــج )در آمــ
خصلت های ناشایست )در مکتب اشراق(، نیروی جاذبه 
الهی )در مذهب اهــل حــق( و اصــول و مبانی دیگری از 
ــن دســت بنا مــی شــود، در حــالــی کــه هیچ یــک از این  ای
مصادیق شناخته شــده عالم ذرّ در چنین آموزه هایی 
 تکیه نــمــی کــنــد؛ بلکه بــر اصــولــی مــانــنــد عــدالــت الهی 

تکیه می زند«.

تازه های نشر
كتاب »تناسخ« 
منتشر شد

موعظه
شیخ حسین انصاریان

   حکايت ادب »آخوند كاشی«
همانا ادب، حفظ شئون و حدودی است كه خداوند آن را برای 

انسان رقم زده و تقدير فرموده است. باری او فرموده همه چيز 
از آِن انسان و در خدمت انسان باشد و انسان همه را به استخدام 

خويش گيرد و از اين راه نيازهای خود را برطرف ساخته و به جمال 

و كمال مطلوب راه يافته و شايستگی ورود به بارگاه پرجبروت حق 
را بيابد.

همچنان كه غنچه ها آب، خاک و نور را به كار گرفته و به گل بدل 
شده و آنگاه چيده و در دستان معاشر دلبری شيرين و ساقی 

گلعذاری خوش، جای می گيرند.  البته كسی كه خالف اين خواسته 

و مشيت حق رفتار كند بی ادب است، چرا كه از جايگاه خود نزول 
يافته و هم خود و هم آنچه به كار بسته را تباه و هالک ساخته 

است.
مرحوم آخوند كاشی كه از برجستگان وادی معرفت بود بر اثر 

شدت فقر توان ازدواج نداشت و تا آخر عمر حجره نشين مدرسه 

بود. او كار خود را خود می كرد و مايه زحمت كسی نمی شد. روزی 
نشسته بود و كمی سبزی در مقابل داشت و پاک می كرد. اما نه به 

نوع زنان بی حوصله كه كمی از آن جدا ساخته و باقيمانده را به 
سطل زباله می ريزند بلکه چنان دقت داشت كه حتی برگی هدر 

نرود و آن ها كه قابل مصرف نبود پيش مرغان می ريخت تا چيزی 

دور نريخته باشد. همان روز مرحوم ارباب به او رسيد و گفت: چرا 
همانند زنان خانه دار سبزی را پاک نمی كنيد؟! مرحوم كاشی 

گفت: اين سبزی ها راهی دراز پيموده اند تا خود را به من رسانيده 
و مصرف من شوند و من توان و نيرو يافته و در طاعت و بندگی 

بکوشم و از اين طريق نيز آنان به محبوب و مطلوب خود كه همانا 

خداوند است رسيده باشند. حال اگر من به ناروا هر يک از آن ها را 
هدر داده و ضايع كنم مرا نفرين می كنند و می گويند: خود را به تو 

رسانديم تا از ناحيه تو به خدا برسيم، ولی سد راه ما شدی!
اين يعنی ادب. چنين كسی مؤدب است زيرا جايگاه خود را 

می فهمد، چون می فهمد همه چيز آمده تا هزينه او شود، اما او 

هزينه خداوند شود. كسی كه به اين گونه از ادب آراسته باشد 
وارسته می شود و باال رفته و سيادت و بزرگی می يابد. در اين 

وادی آن كه از ادبی بيشتر برخوردار باشد تقدم با او و سرآمد 
است و پيوسته هر كجا كه باشد، مايه خير و رحمت و بركت 

است.

دهــه هــای 3۰، ۴۰ و ۵۰ شمسی بــرگــی حساس 
و مهم در تــاریــخ معاصر ایـــران بــود. ضعف های  
شدید و روزافزون حاکمیت در عرصه های مختلف 
مدیریت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
سامان جامعه، کار را به جایی رساند که جریان های 
مختلفی از مکاتب دینی و مــادی با استفاده از 
روش های گوناگون در راستای ایدئولوژی و اهداف 
متفاوت خود، پرچم مخالفت با رژیم سلطنتی را 

بلند کردند.
در این راستا فهم مرزبندی مشی و طریقه سیاسی 
این جریان ها و کشف مستمسک های مبارزاتی 
آن هــا بــه مــا کمک می کند بــه پاسخ ایــن پرسش 
ــقــالب« و »سقوط  برسیم کــه چــرا ســرانــجــام »ان
سلطنت 3۷ ساله محمدرضا پهلوی« به وسیله 
نهضت امــام روح هللا و با پشتوانه مردمی از این 

حرکت صورت گرفت.
خبرگزاری فارس در گفت وگویی با دکتر محسن 
ردادی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشه اسالمی به همین موضوع پرداخته است. 
ردادی در بخشی از این گفت وگو با دسته بندی 
مخالفان رژیم پهلوی بنا بر اساس شیوه مبارزاتی، 
اظهار کرد: به غیر از مشی اسالم فقاهتی که راه و 
روش انقالب اسالمی و پیروان این مکتب بود، به 
طور کلی چهار جریان دیگر با رژیم شاه مخالفت 
داشتند. سطح این اختالفات از سوی جریانهای 
معارض، گوناگون بود و نمی توان گفت همگیشان 
یک هدف و غایت را دنبال می کردند. نخستین 
جریان، جریان ناسیونالیسم و ملی گرایی بود که از 
زمان دکتر مصدق شروع شد و بعدها توسط جبهه 

ملی و »پان ایرانیست ها« ادامه یافت. 
نگاه جبهه ملی برای عموم مردم چندان دلچسب 
و قابل قبول نبود و مردم به این مشی رغبتی نشان 
نــمــی دادنــد؛ چــرا که عموم جامعه به دنبال یک 
حرکت اساسی بــرای تغییر وضــع موجود بودند 
کــه ایــن امــر را در راه و روش سست و نــه چندان 

مستحکم جبهه ملی نمی دیدند.
طیف دوم مارکسیست ها و جریان های چپ مبارز 
و مسلح بودند. آن ها در اوج خشونت و جنگ طلبی 
تنها روش برای مقابله با حاکمیت پهلوی را در اتخاذ 
مشی مسلحانه و قهرآمیز می دیدند.این طیف 
معتقد بودند جریان و گروهی توان انقالب کردن را 

داراست که از منطق گلوله و تیر بهره ببرد.
جــریــان بــعــدی، جریانی اســت کــه از ســوی ملیـ  
مذهبی ها دنبال می شد. این گروه شامل ناراضیان 
و نیز جــداشــده هــای ناسیونالیسم بــودنــد. اینان 
بعد ها با تشکیل احزاب و گروه هایی چون نهضت 
آزادی، سعیشان را بر این هدف متمرکز کردند که 
به وسیله فشار   و انتقاد شدید پارلمانی از دولت و 
سلطنت، تغییرات اساسی در ساختار حاکمیتی 

جامعه ایجاد کنند.
ــقــاطــی یـــا اســـالم  ــت ــارم، اســـــالم ال ــهــ جـــریـــان چــ
مارکسیستی اســت که ما ایــن طیف را بیشتر با 
نــام منافقین می شناسیم. آن هــا تقریباً مشی 
مبارزاتی مارکسیست ها را که همان طریقه قهرآمیز 
بــه وسیله ســالح بــود، پــی  گرفتند و از ایــن بابت 
تغییر چندانی با مارکسیست های جریان چپ 
انقالبی نداشتند؛ منتها از لحاظ عقیدتی این افراد 
معتقد به باور های اسالمی نیز بودند. به طور مثال 
مؤسسان سازمان مجاهدین خلق، جداشدگان 
نهضت آزادی بودند. این افراد سال ها تحت تربیت 
مهندس بازرگان و سایر سران حرکت ملیـ  مذهبی 
بودند. بنابراین طبیعی است به آموزه هایی از دین 

اسالم پایبند باشند.

انقالب نوار کاستی! ◾
ردادی ادامــه داد: در کنار این جریان ها، ما سیر 
ــد اســالم سیاسی و فقاهتی با رهبری امام  و رون
خمینی)ره( را شاهدیم که در ساحت مبارزه مبتنی 
بر »تبیین« بود؛ همان روشی که رهبری در چند 
سال اخیر به دنبال احیای آن هستند. در روش 
تبیین، اصل، آگاهی مردم از مسائل روز است. امام 
خمینی)ره( معتقد بود هر چقدر هم که نهضت 
مبارزه طول بکشد، مهم نیست؛ بلکه مهم، آگاهی 
مردم و عموم جامعه از اوضاع و احوال امور سیاسی 

و شناخت حقیقت اسالم است.
پیشترها در جــهــان عـــرب انــقــالب مــا را »ثـــورة 
الــکــواســیــت« بــه معنای انــقــالب نــوارکــاســت هــا 
ــرن،  ــقــالب هــای آن ق ــد. در تــمــام ان ــدن مــی خــوان
ــارزان، مــســلــســل و  ــ ــب ــ ــیــون و م ــقــالب مــحــمــولــه ان
ــزار مبارزه نهضت  نارنجک بــود، امــا وسیله و اب
امام خمینی)ره( نوارهای کاستی بود که در بین 
جــوانــان، انقالبیون و بعدها حتی در بین عامه 
مردم رد و بدل می شد و مبارزان برمبنای سخنرانی 
امام در آن کاست ها، اعالمیه های ایشان را پخش 
می کردند. نوارهای کاست  به قدری نفوذ و کارایی 
داشــت که رژیــم شــاه به شدت روی ایــن موضوع 
حساسیت داشت و صرف حمل آن، برای حبس 

و شکنجه کافی بود.

»تکریم« در کنار »تبیین« ◾
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمــی امــا تبیین را تنها روش مــبــارزاتــی امــام 
ندانسته و ادامه داد: در کنار سالح تبیین، سالح 
تکریم هم در نهضت امام، موجب تسریع و تقویت 
ــواه شد. امــامِ امت با  رونــد انقالبی مــردم آزادی خـ
شخصیت کاریزماتیک خود در سخنرانی ها و با 
استناد به آموزه های دینی، روحیه عزت و توانایی را 
به مردم القا و مشق »ما می توانیم « را بر آن ها دیکته 
می کرد. ایجاد یک نظم و حرکت به سوی وحدت 
کلمه، راهی بود که امام خمینی)ره( به وسیله بیان 
مطالب اساسی در یک فضای مشفقانه طی کرد. 
در ایــن راستا ایجاد یک اعتماد و رابطه قلبی و 
عملی بین امام خمینی)ره( به عنوان رهبر جریان و 
مردم به عنوان پشتیبان و پیروان نهضت خمینی 
همان چیزی بود که حرکت امام را به اوج وحدت و 

استحکام سازمانی رسانده بود.
نمونه بارز تعصب امام و نهضتش به عزت مردم را 
می توان در مواجهه ایشان با ارتش دید. امام ضمن 
تهدید عامالن کشتار مــردم توسط ارتــش، تمام 
ارتشیان و سرانشان را به یک چشم نگاه نمی کرد. 
تأکید بر ابقای ارتــش پس از انقالب و تذکر این 
موضوع در حین مبارزه، تأکید بر ارتش مستقل 
از دخالت قدرت خارجی و تکرار موضوعاتی از این 

قبیل شاهدی بر این مدعاست.
وقــتــی مـــردم در راهپیمایی های انــقــالبــی، شعار 
»بــرادر ارتشی چرا برادر کشی؟« سر می دادند یا 
به سربازانی که در برابرشان بودند »گــل« هدیه 
می کردند، نشان از نفوذ حرف امــام)ره(  بین مردم 
در ارتباط با ارتــش داشــت. ایــن رفتار مهرورزانه 
 امام و امت مبارز به قدری اثرگذار بود که در غائله 
ــم طاغوت  1۷ شهریور هفت تــن از ســربــازان رژی
پهلوی »خودزنی« کردند تا به نحوی اسلحه های 

خود را به سمت مردم نشانه نگیرند.
ــردم به  محسن ردادی در بــیــان مــیــزان اقــبــال مـ
گروه هایی با مشی مبارزانه مسلحانه نیز گفت: در 
کنار جبهه فکری و مبارز انقالبی، گروه های مبارز 
مسلمان، اما با مشی مسلحانه و قهرآمیز هم وجود 
داشتند. گروه هایی مثل منصورون، موحدون، امت 
واحده، در راه حق، فالح و...؛  اعضای این گروه ها با 
حضور در کشور هایی مثل لبنان و عــراق آموزش 
نظامی و چریکی می دیدند؛ امــا بــاز هم غلبه با 
آن رویکرد فکری و تبیینی بود که از سوی رهبران 
بــزرگ ایــن جریان چــون امــام خمینی)ره(، شهید 
بهشتی، شهید مطهری، شهید مفتح، حضرت 
آیت هللا خامنه ای و... اداره می شد. البته اعضای 
این گروه های مسلح بعد ها در بدنه نظام اسالمی 
نقش آفرینی های قابل توجهی داشتند. تشکیل 
هسته اولــیــه سپاه پــاســداران انــقــالب اســالمــی و 
کمیته انقالب توسط تعداد زیــادی از ایــن افــراد 

صورت گرفت.

بر اساس یک مطالعه جدید که گستره تکان دهنده 
اسالم هراسی در انگلیس را نشان می دهد، مسلمانان 
دومــیــن گـــروه »کــم دوســت داشــتــنــی« در بریتانیا 

هستند.
به گزارش شبستان، این مطالعه که توسط محققان 
دانشگاه بیرمنگام انجام شد، نشان داد تقریباً از هر 
چهار بریتانیایی یک نفر دیدگاه منفی به مسلمانان و 
اسالم دارد که باالترین دیدگاه منفی در بین گروه های 
دیگر به غیر از کولی ها و مسافران ایرلندی است. بیش 
از یک چهارم مردم انگلیس یعنی حدود 2۵.۹درصد 
نسبت به مسلمانان احساس منفی دارنــد و کمتر 
ــد. در این  ــد احساس بسیار منفی دارنـ از 1۰درصـ
نظرسنجی که از هزارو66۷ نفر انجام شد نشان داده 
شده تعداد قابل توجهی از بریتانیایی ها دیدگاه منفی 

به اسالم در مقایسه با سایر ادیان دارند.
این به معنای حمایت بسیار باالتر از یک سیاست 
فرضی است که مهاجرت مسلمانان به بریتانیا را 
ممنوع می کند. تقریباً یک نفر از هر پنج نفر یعنی 
حدود 18.1درصد از جمعیت انگلیس از ممنوعیت 
مهاجرت مسلمانان به بریتانیا حمایت می کنند و 
۹.۵درصد به طور بسیار قوی و جدی حامی این ایده 
هستند .این مطالعه نشان داد بریتانیایی ها بسیار 
مایل به قضاوت در مورد اسالم هستند، اما بسیار 
بعید است دانش و آگاهی واقعی از این دین داشته 
باشند. در ایــن تحقیق آمــده اســت: مــردم بریتانیا 
ناآگاهی خود را نسبت به بیشتر ادیان غیر مسیحی 
تصدیق می کنند و اکثریت آن ها اظهار می کنند که 
مطمئن نیستند چگونه کتاب مقدس یهودیان )۵۰.8 
درصد( و سیک )62.۷ درصد( آموزش داده می شود.

دکتر استیون جونز، نویسنده این مطالعه و محققی 
که بر مسلمانان بریتانیا متمرکز است، به عرب نیوز 
گفت: این یافته که بریتانیایی ها کمتر در مورد اسالم 
می دانند امــا تمایل بیشتری به قضاوت در مورد 
دین دارند به خاطر تعصباتی است که علیه اسالم 

وجود دارد.
وی افـــزود: تعصب نوعی آمــوزش نــادرســت است، 
بسیاری از مــردم این کشور فکر می کنند می دانند 
ــاره چیست و مسلمانان بــه چــه چیزی  اســالم دربـ
اعتقاد دارنــد اما دانش و آگاهی آن ها در این زمینه 

کافی نیست.
جونز گفت: اسالم هراسی در بریتانیا آن قدر گسترده 
است که از نظر اجتماعی قابل قبول شده است، زیرا 
مردم آشکارا و آزادانه به تعصب خود ضدمسلمانان 
اعتراف می کنند، در حالی که بعید است نسبت به 
سایر گروه های مذهبی یا قومی چنین نگرشی داشته 

باشند.
جونز می گوید: فکر می کنم آنچه نظرسنجی هایی از 
این دست در مورد نگرش های عمومی به ما می گوید 
این است که نه تنها مسلمانان از تبعیض رنج می برند، 
بلکه خصومت عمومی نسبت به مسلمانان در 

سطحی به طور عمومی پذیرفته شده است.
ــزود: فــقــط ایـــن نــیــســت کـــه مــســلــمــانــان از  ــ ــ وی اف
اسالم هراسی رنج می برند، بلکه این تبعیض به طور 

عمومی به رسمیت شناخته نمی شود.
این تحقیق مجموعه ای از توصیه های سیاستی را 
برای رسیدگی به شیوع اسالم هراسی در بریتانیا ارائه 
می دهد، از جمله اذعــان می کند آمــوزش نادرست 
دربــاره اسالم در جامعه بریتانیا رایج است و عنصر 

مهم اسالم هراسی را تشکیل می دهد.
این بیانیه افزود: دولت و دیگر شخصیت های عمومی 
باید علناً فقدان انتقاد عمومی را که گفتمان ها و 
اقدامات اسالم هراسی ایجاد می کند، بپذیرند و به آن 

رسیدگی کنند.
این گزارش در زمان حساسی برای حزب محافظه کار 

حاکم منتشر می شود، به طوری که نصرت غنی، وزیر 
سابق کابینه اعالم کرد او از سمت خود برکنار شده زیرا 
مسلمان بودنش موجب ناراحتی همکارانش شده 
است .بوریس جانسون، نخست وزیر دستور تحقیق 
درباره برکناری نصرت غنی را صادر کرده است، اما او 
قبالً با اتهام اسالم هراسی، از جمله مقایسه زنانی که 
نقاب می پوشند با »صندوق پستی« مواجه شده بود.
شیستا عزیز، یک مبارز برابری و ضد نژادپرستی 
به عرب نیوز گفت: اسالم هراسی نژادپرستی علیه 
مسلمانان اســت و ریشه های عمیق و تاریخی در 
بریتانیا دارد. با این حال اسالم هراسی به عنوان نوعی 
نژادپرستی همچنان توسط بسیاری در تمام حوزه های 
جامعه، از جمله در سیاست، رسانه و دانشگاه انکار 

می شود.
وی افــزود: این گزارش شواهد دقیق دیگری از اینکه 
اسالم هراسی چقدر مخرب و جریان اصلی است و 
چگونه کسانی که در قــدرت هستند از به رسمیت 
شناختن این نژادپرستی خــودداری می کنند، ارائه 

می دهد.
اســالم هــراســی یــکــی از قــابــل قــبــول تــریــن اشــکــال 
نژادپرستی است که به طور عمده نادیده گرفته شده، 
انکار می شود و بدون چالش باقی می ماند. تحلیلگران 
معتقدند اسالم هراسی معلول نژادپرستی احزاب 
سیاسی در انگلیس اســت. »دیــگــری« انگاشتن 
مسلمانان در جایی که آن ها به عنوان تهدید خارجی 
شناخته می شوند راه را برای نظارت بر آن ها به منظور 
جمع آوری اطالعات در زمیه تروریسم و غیره باز کرده 
است. مسائلی مانند نژادپرستی، دیگری انگاشتن و 
اسالم هراسی فقط مفاهیم انتزاعی محدود به حوزه 
گفتمان دانشگاهی نیستند بلکه پیامدهای منفی در 
زندگی واقعی برای قربانیان خود در تمام جنبه های 
زندگی داشته اند. مطالعات نشان داده به دانشجویان 
مسلمان که نمراتی مشابه با همتایان غیرمسلمان 
خود دارند کمتر بها داده می شود و بیکاری مسلمانان 
در جامعه انگلیس دو برابر بیشتر از جمعیت عمومی 
است. آنچه می تواند نشان دهد اسالم هراسی بیش از 
پیش مورد تأمل قرار می گیرد این است که کمیسیون 
برابری و حقوق بشر به نگرانی های جامعه مسلمان 
توجه کرده و تحقیق در مورد حزب محافظه کار را به 
همان روشی که ضد یهودی بودن در حزب کارگر را 
بررسی می کند، آغاز کند و این اتفاق باید هر چه زودتر 
رخ دهد؛ چرا که مسلمانان انگلیس به اندازه کافی در 

این زمینه رنج دیده اند.
کشورهای اروپایی از جمله انگلیس که ادعا می کنند 
ــرای بقیه جهان از نظر حقوق اقلیت ها، مـــدارا و  ب
ــودن یک قطب نمای اخالقی  شکیبایی و فراگیر ب
هستند در پــنــهــان کــــردن تــعــصــب هــای تــاریــک 
اســالم هــراســی نــاتــوان مــانــده انــد. احـــزاب اصلی در 
جریان های سیاسی اظهارات اسالم هراسانه خود 
را صریحاً بیان و سیاست ها و قوانینی را بــه نام 
سکوالریسم و آزادی بیان ترویج می کنند .در همین 
راستا اتحادیه اروپا با انجام اقدامات مرزی که رابطه 
جنایت و تروریسم را با جمعیت مسلمانان پیوند 
می دهد، مرزهای خود به ویژه در بالکان را امنیتی 

کرده است.
تعصب در برابر اسالم در بسیاری از گوشه و کنار 
اروپا قوت گرفته است. آمارها از سراسر اروپا نشان 
می دهد حمالت علیه مساجد و مسلمانان به طور 
منظم انجام می شود و همه جا اتفاق می افتد. در 
انگلیس، مسلمانان 12 برابر بیشتر از مسیحیان 
قربانی جرایم ناشی از نفرت می شوند و جنایات 
ــنــده عــلــیــه مــســلــمــانــان در  ــزای نــاشــی از نــفــرت ف
کشورهایی مانند بلژیک شامل تخریب گسترده 

مساجد است.

انقالبی که به جای مسلسل با نوار کاست پیروز شد

 »تبیین« 
w سالح اصیل امام خمینی

چرا مسلمانان در غرب هنوز »دیگری« هستند؟

اسالم هراسی، معلول نژادپرستی 
احزاب سیاسی اروپا

گزارشدیدگاه ــی   طاهره فجر داودل
حــرف از قــرارگــاه جهادی که 
می شود انبوهی از کارهایی به 
ذهن آدم می آید که هدفش 
حــل مشکل زنــدگــی مــردم 
بــرای رضــای خداست؛ آدم هــایــی که ناچار و ناامید 
مانده اند و در قاب هیچ نهاد و سازمانی بــرای یاری 

گرفتن جا ندارند. 
حاال دنباله همین کلمه قرارگاه جهادی، جهش تولید 
را اضافه کنیم... نور علی نور می شود. یعنی به جای 
ماهی دادن دست آدم ناچار و گرفتار، هنر ماهیگیری، 
چاره ساز زندگی آدم ها باشد. حکایت، حکایت کسانی 
است که این کار را خوب بلدند. آدم هایی که کارگاه 
و فروشگاه قرارگاه جهادی جهش تولید مطهر را با 
هدف اشتغال زایی کلنگ زدند و همان اول کاری پیمان 
بستند به این خدمتی که می کنند طمع مالی نداشته 
باشند، در عوض هر آنچه در چنته داشتند وسط 
ریختند و ساختند، پیمان بستند سود حاصل از کار 
را صرف امور فرهنگی بچه های 8 تا 1۵ ساله محلشان 

کنند تا سمت بزه های مرسوم جامعه نروند.
خوبی کسانی که از دل قرارگاه جهش تولید مطهر 
کسب درآمد می کنند این است که آداب و ترتیبی در 
سن و سال یا نوع گرفتاری برای شاغل شدن ندارند. 
از پیرمرد ۷۰ ساله از کار افتاده که درآمدش از راه آب و 
دان دادن به بوقلمون های پرورشی قرارگاه در روستای 
برزش آباد است که به پیرمرد سپرده اند و برای این کار 
مُــزدی به او می دهند بگیر تا حل مشکل مــردی که 
بیکاری یک ساله اش کارد به استخوان زن و زندگی اش 
رسانده بود و حاال به برکت کار فروشندگی همسرش 
و خودش به عنوان پیک در فروشگاه قرارگاه جهادی، 

زندگیشان جان تازه گرفته است.

رهروان واقعی ◾
محمود رضایی، یکی از سه بانی قرارگاه با یاد کردن از 
زنان و مردانی که به نحوی از کسب وکار های قرارگاه 
ــان ســر ســفــره شــان می برند  جهش تولید مطهر، ن
می گوید: سال ۹۹ در عمل به فرمایش رهبر معظم 
ــام گــذاری ایــن ســال بــه نــام جهش تولید  انــقــالب و ن
ــا هدف  تصمیم گرفتیم ایـــن قـــرارگـــاه جــهــادی را ب
اشتغال زایی برای نیازمندان راه بیندازیم و از درآمدی 
که بدست می آید هزینه های امور فرهنگی بچه های 
محله  شهرک شهید رجایی را تأمین کنیم. اول راه 
تعدادمان زیاد بود، در ادامه وقتی قید شد اگر کسی 
قصد ماندن و کمک دارد بداند نفع مالی از این قرارگاه 
هــرانــدازه که باشد، نمی برد خیلی ها رفتنی شدند؛ 

خالصه من ماندم و یکی از دوستانم به اسم مصطفی 
علمی و امــام جماعت مسجد محله مان حاج آقای 

تهرانی.

خشت اول ◾
او با یاد کردن از روزهای شروع عنوان می کند: انجام 
کار اقتصادی سختی های خودش را دارد. با توجه به 
بافت منطقه و کسانی که دنبال کسب درآمد بودند به 
سمت کارهای خانگی مثل تولید سبزیجات، ترشی، 
دمنوش، میوه خشک و... رفتیم. برای انجام این کارها 
نیاز به کارگاه و تجهیزات داشتیم. کارگاه را در طبقه 
دوم خانه ای در کنار مسجد محلمان ساختیم. تمام 
هزینه ساخت را خودمان با کمک خیران تقبل کردیم 
و به عنوان رهن و قرض الحسنه با مالک قرارداد کردیم 
که هر زمان این هزینه را پرداخت کرد ما طبقه دوم 

خانه اش را تحویلش بدهیم. 
کارگاه ۷۰متری با کمک جوانان مسجد محلمان به 
صورت جهادی در مدت زمان دو هفته ساخته شد 
و کم کم به فکر تأمین تجهیزات کارگاه افتادیم. ریالی 
برای خرید دستگاه های مدنظرمان یعنی دستگاه های 
ســبــزی و مــیــوه خــردکــن، یــخــچــال، خشک کن و... 
نداشتیم. خودمان با هزینه شخصی، وام و کمک 
۹میلیون تومانی یک خیّر، دستگاه ها را خریدیم و 

کم کم کار تولید را شروع کردیم.

بلندای افتخار ◾
ــه مــی افــزایــد: بـــرای فـــروش و جذب  رضــایــی در ادامـ
مشتری نیاز به فروشگاه داشتیم. به کمک بسیج 
مغازه ای در اول شهرک شهید رجایی اجاره کردیم. 
اجاره مغازه تازه اول کار فروشگاهمان بود و فروشگاه به 

قفسه، انواع یخچال و وسایل دیگر نیاز داشت که باید 
2۰۰میلیونی هزینه می کردیم. خودمان با کمک خیّری 
دیگر دست به کار تأمین هزینه شدیم و فروشگاه را 

تجهیز کردیم.
اشتغال زایی برای 2۰نفر از ابتدای آغاز به کار قرارگاه از 
افتخاراتمان است. با فراهم کردن فرصت های شغلی 
دیگر مانند بسته بندی لباس یا اتوکاری یا سایر کارهای 
خانگی می توانیم بــرای هر کسی که کار نیاز داشته 

باشد کار و درآمد فراهم کنیم.

بسیار عمل باید تا پخته شود خامی ◾
بانی قرارگاه جهادی تأکید می کند: بخشی از افرادی 
که نیاز به کار دارنــد در روستاها زندگی می کنند که 
اگر کــاری برایشان فراهم شود به شهرها مهاجرت 
نمی کنند. برای این منظور در روستای برزش آباد اقدام 

به ایجاد کارگاه پرورش بوقلمون کردیم. ملکی 1۵۰متری 
تهیه کردیم و در اختیار قرارگاه گذاشتیم؛ برای نصفی 
از مبلغ آن، ماشینم را فروختم و یک نفر دیگر بقیه 
هزینه خرید زمین را تأمین کرد. با کمک جوانان همراه 
قرارگاه اتاقک های نگهداری بوقلمون ها را ساختیم. در 
ابتدای راه به دلیل بی تجربگی تلفات دادیم و در ادامه 
توانستیم موفق شویم. تاکنون در همین کارگاه افزون 
بر هزارو۷۰۰ بوقلمون پرورش داده ایم. حاال با یادگیری 
کار پرورش بوقلمون و با گرفتن وام از بسیج سازندگی 
برای خرید تجهیزات پرورش بوقلمون، به روستاییانی 
که فضای ایــن کــار را دارنـــد کمک می کنیم گوشت 
تولیدیشان را در فروشگاهمان به صورت مستقیم 

عرضه کنند. 

فکر بکر ◾
او مــی افــزایــد: هــدف ما از ایجاد ایــن قــرارگــاه، ضمن 
عمل به فرمایشات رهبر معظم انقالب کارآفرینی، 
توانمندسازی و وصل کردن اقتصاد به فرهنگ است. 
قرارگاه جهادی جهش تولید مطهر پس از پرداخت 
حــقــوق تمامی کسانی کــه از طــرف قــرارگــاه شاغل 
می شوند، مبالغ باقی مانده را صرف امــور فرهنگی 
و کمک بــه نیازمندان می کند. بــه عــنــوان مثال ما 
بخشی از درآمد را در مجموعه های تربیتی ایجاد شده 
توسط قرارگاه در چهار مسجد محله شهرک شهید 
رجایی که برای بچه های 8 تا 1۵ سال کالس های قرآن، 
نماز، اخالق و برنامه های دیگر برگزار می کند، صرف 
می نماییم. در هر مسجد 12۰دانش آموز از خدمات 
این کالس ها استفاده می کنند و در اواسط هر هفته 
برای بچه ها اردوهای فرهنگی- تفریحی برگزار می کنیم 
تا با ایجاد جو صمیمی بتوانیم آموزش های الزم را به 
این طیف از بچه ها ارائه دهیم. هدف اصلی ما از انجام 
این کارهای فرهنگی، تربیت نوجوان و جوانانی است 
که به سمت کارهای خالف از جمله اعتیاد نروند تا 

عواقب آن دامنگیر مردم محله مان نشود.
اسکان زائران حضرت رضا)ع( در ایام شهادت حضرت 
و پذیرایی از آن هــا، تهیه شام ه یـئت در ایام محرم و 
صفر، برپایی موکب در ظهر شهادت حضرت زهرا)س( 
با هدف برپایی فاطمیه عاشورایی و دست گیری از افراد 
نیازمند از جمله کارهایی است که هزینه شان از درآمد 

اقتصادی کارگاه تأمین می شود.

 ای که دستت می رسد کاری بکن... ◾
محمود رضایی در پایان می گوید: بسیاری از مسئوالن 
و مقامات شهر مشهد از این قرارگاه بازدید کردند و 
رفتند. قول هایی در این بازدیدها داده شد که اجرایی 

نشد؛ ما اگر می خواستیم منتظر آن هــا شویم هیچ 
پیشرفتی نمی کردیم. فروش محصوالت این قرارگاه، 
ادامه حیات این کار جهادی را تضمین می کند و اگر 
سازمان های مرتبط، بــرای انجام کــار فرهنگی برای 
بچه های زیرپوشش این قرارگاه امکاناتی در اختیار ما 
قرار دهند با صرفه جویی در مبالغی که اکنون از درآمد 
قرارگاه استفاده می شود، می توان کارها را در بخش 
تولید و اشتغال گسترش داد؛ امیدواریم این همراهی 

از طرف سازمان های مرتبط صورت گیرد. 

جهش تولید در خدمت فرهنگ و معنویت ◾
ــان مــســجــدی« پــرتــکــرارتــریــن هشتگ در  ــوانـ »جـ
صفحات مجازی این قرارگاه است که خود گواهی بر 
این مدعاست که می توان مسجد را نقطه اجتماع 
جوانانی قرار داد که »هم سرنوشتی« برایشان دغدغه 
است و می خواهند لبخند را گوشه لب همه ساکنان 

یک محله و جامعه قرار دهند. 
همین که مسجدی چون مسجد موسی بن جعفر)ع( 
به عنوان یکی از قدیمی ترین مساجد حاشیه شهر 
مشهد می تواند محور جوانانی شــود کــه کــانــون و 
مؤسسه فرهنگی صحیفه نور، خیریه و قرارگاه جهادی 
جهش تولید مطهر را ایــجــاد کند نشان می دهد 
می توان در راستای جهش تولید نه تنها با کمترین 
امکانات شروع کرد بلکه پیوست فرهنگی و معنوی 
را نیز به انضمام آن پیش بــرد. نکته قابل توجه در 
خصوص این قرارگاه این است که به موازات توسعه در 
عرصه اقتصادی، درآمدش را صرف بزرگ تر کردن دایره 
خدمت رسانی با محوریت توانمندسازی نیازمندان 
و همچنین پردامنه تر کردن و عمق دادن به کارهای 
فرهنگی می کند. به واسطه اقتصادی فرهنگی بودن 
فعالیت های این قرارگاه، کار اقتصادی در دو بخش 
تولیدات و ایجاد فروشگاه توسط افراد نیازمندِ حمایت 
صورت می گیرد و با درآمد حاصل از این فعالیت های 
اقتصادی، کارهای فرهنگی با محوریت مسجد انجام 

می شود. 
ایــن قــرارگــاه با محوریت جوانان مسجدی، نمونه 
پیاده شده و عینی از همان مؤلفه هایی است که 
همیشه برای کارکرد و نقش محله مسجدمحور از 
آن صحبت می شود؛ یعنی شناسایی افراد مستمند 
و کمک بــه نیازمندان در مرحله اول و در ادامــه 
توانمندسازی آن هــا، برگزاری جلسات فرهنگی و 
معنوی و کارهایی که شاید بتوان همه را در یک کالم 
خالصه کرد و آن هم باورمند کردن هر چه بیشتر 
ساکنان محله به ظرفیت های مسجد و جوانان 

آن است. 

 هال دريا! 
چه راحت پر كند 
عشقت سبوها را

شعر: سعید تاج محمدی

عکس: حسین کام شاد

عکس نوشت
هال دريا! چه راحت پر كند عشقت سبوها را

چه راحت می پذيری در خودت اين خرده »جو«ها را
تو را هر كس كه پيدا می كند، گم می كند خود را

تمنای تو شيرين می كند اين جست وجوها را
تو آن دست پر از مهر خدا در آستين هستی

كه دستانت برآورده است عمری آرزوها را
تمام گريه ها از دامنت لبخند برگشتند

مصفا می كند حال و هوايت خلق وخوها را
اگر بازار رماالن شهر از سکه افتاده است،
تو بر هم می زنی قول و قرار پيشگوها را
چه نوری داده زير سقف ايوانت نمازم را

چه شوری داده حوض صحن جمهوری وضوها را
اگر هر بار عهدم را شکستم با تو، می آيم

دلم گرم است پاسخ می دهی بی چشم وروها را
بگو نقاره ها را تا به سازی تازه بنوازند

كه پاسخ داده حضرت بر »سالمم«، »أدخلوها« را

 
آیت هللا محسن اراکی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 
در مراسم هم اندیشی مدیران مردمی اعتکاف سراسر کشور 
با بیان اینکه هر مسجدی بیت االمام است، اظهار کرد: اگر 
ادعا کنیم در قرآن کریم پایه های تمدن اسالمی و زیرساخت 
تمدن اسالمی تبیین شده، ادعای گزافی نیست. در آیات 2۴ 
به بعد سوره بقره و در این مجموعه آیات پس از مسئله امامت، 
اجابت دعای حضرت ابراهیم و سپس از معتکفین، معماری 
و پیامبر آخرالزمان سخن به میان آمده است. مجموع این 
آیات نشان می دهد مسئله اعتکاف پیوندی با تمدن اسالمی 

و برانگیختن مسلمین دارد.
به گزارش خبرگزاری رسا، آیت هللا اراکی با اشاره به آیه تطهیر 
ابراز کرد: آیه تطهیر یک آیه تشریفاتی و تنها بحث تجلیل از 
خاندان پیامبر)ص( نیست، بلکه بحث از جامعه سازی است، 

موضوع جامعه پاک و صالح است.
عضو جامعه مدرسین حــوزه علمیه قم ارتباط با امامت را 
از شرایط جامعه تزکیه شده دانست و تصریح کــرد: محال 
است جامعه ای بدون وصل شدن به خاندان وحی پاک شود، 
 بنابراین اعتکاف وسیله ای بــرای ارتــبــاط با خــانــدان وحــی و 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( است.
وی اصلی ترین وظیفه دولت اسالمی را ایجاد یک جامعه پاک 
اسالمی برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئله اصلی زمینه ایجاد 
یک جامعه سالم است البته مشکالت اقتصادی را باید دنبال 
کرد، اما تالش برای حل مشکالت اقتصادی مقدمه ای برای 

ایجاد یک جامعه تزکیه شده است.
آیت هللا اراکــی اظهار کــرد: اینکه تصور شود فرهنگ سازی 
یعنی فرهنگ عامه را ترویج کنیم غلط  ترین نگرش به فرهنگ 

یک جامعه اســت، وقتی می پرسیم فرهنگ عامه چیست 
می گویند یعنی ترویج فرهنگ سفلگان و ترویج پایین ترین 

سطح فرهنگ اسالمی.
وی ادامه داد: فرهنگ جامعه و اجتماع را باید از خانه وحی 
و از باال به پایین منتقل کرد، نه اینکه قضیه برعکس شود، 
مسئوالن فرهنگی بــایــد خوبی ها را بــه نمایش بگذارند، 
عرفی سازی و عادی سازی خوبی ها وظیفه مسئوالن فرهنگی 

است.
آیت هللا اراکــی در پایان با اشــاره به ظرفیت مراسم اعتکاف 
اظهار کرد: اعتکاف از آن مواردی است که می تواند جامعه پاک 
بسازد، بنابراین باید در مکانی باشد که امام در آن عبادت 

می کند، اعتکاف می تواند نقش پــاک ســازی و تزکیه 
اجتماعی را ایفا کند.

چهرهچهره

 پيوند اعتکاف 
با تمدن اسالمی

هدف ما از ايجاد اين قرارگاه، ضمن عمل به فرمايشــات رهبر معظم انقالب  كارآفرينی، توانمندسازی و وصل كردن اقتصاد به 
فرهنگ است. »قرارگاه جهادی جهش توليد مطهر« پس از پرداخت حقوق تمامی كسانی كه از طرف قرارگاه شاغل می شوند، 

مبالغ باقی مانده را صرف امور فرهنگی و كمک به نيازمندان می كند.
گزیدهگزیده
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گزارشی از »قرارگاه جهادی جهش تولید مطهر« در شهرک شهید رجایی مشهد

اشتغال زایی با کار جهادی 



ــان عــلــمــی و فرهنگی  ــازمـ سـ
آستان قدس رضوی امسال با 
بیش از هزارو300عنوان کتاب 
در دومین دوره از نمایشگاه 
مجازی بین المللی کتاب تهران 

حضور یافته است.
به گزارش آستان نیوز، بنیاد پژوهش های اسالمی 
ــان قـــدس رضــــوی، دانــشــگــاه بین المللی  آســت
ــا)ع(، دانشگاه علوم اســالمــی رضــوی  امـــام رضــ
ــوی( در  و به نشر)انتشارات آســتــان قــدس رضـ
کنار سایر نهادهای علمی و فرهنگی کشور در 
ــار خود  ایــن رویـــداد حضور یافته و به عرضه آث

پرداختند.
به نشر 700 عنوان از آثار خود با موضوعات سبک 
و سیره اهل بیت)ع( ، امام رضا)ع( و زیارت، سبک 
زندگی اسالمی و ایرانی، انقالب اسالمی و ادبیات 
پایداری و مجموعه متنوعی از کتاب های کودک و 
نوجوان را در این نمایشگاه تقدیم عالقه مندان و 

کتاب دوستان کرده است.
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( نیز با تازه ترین  
آثار خود در 30 عنوان کتاب، در این نمایشگاه 
مــجــازی حــضــور یــافــتــه و عــمــوم عــالقــه مــنــدان 
می توانند با تخفیف 20 درصــدی کتاب های 
انتشارات دانشگاه بین المللی امام رضــا)ع( را 

خریداری کنند.

18 هزار جلد اثر پژوهشی ◾
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
هم با 490 عنوان کتاب در قالب 18 هزار جلد در 

این نمایشگاه حضور یافته و به عرضه و معرفی 
آثار خود می پردازد.

آثار عرضه شده بنیاد در این نمایشگاه با محوریت 
علوم قــرآنــی، حدیث، فرهنگ و سیره رضــوی، 
ســادات و مفاخر اســالمــی، تــراث شیعه، فقه و 
اصول، کالم و اندیشه اسالمی و ...در معرض دید 

مخاطبان قرار گرفته است.
دانشگاه علوم اسالمی رضوی نیز که فقط در سال 
1400 شرکت در 6 نمایشگاه کتاب مجازی را تجربه 
کــرده با عرضه 106 عنوان کتاب از مجموع 134 
عنوان کتاب خود در نمایشگاه مجازی بین المللی 

کتاب تهران شرکت کرده است.
مــدیــرعــامــل بــه نــشــر)انــتــشــارات آســتــان قدس 
 رضــوی( در گفت وگو با آستان نیوز گفته است: 
» به نشر، امسال نیز همانند سال گذشته در این 
نمایشگاه با  ارائه 700 عنوان کتاب در موضوعات 
ــام رضــــا)ع( و  سبک و ســیــره اهــل بــیــت)ع(، امـ
زیــارت، سبک زندگی اسالمی و ایرانی، انقالب 
اسالمی و ادبیات پایداری و مجموعه متنوعی از 
کتاب های کودک و نوجوان که از سال1391 تاکنون 
منتشر شده است، حضور دارد. در این دوره از 
نمایشگاه با استقبال خوب اهالی فرهنگ و کتاب، 
سفارش های خرید عمدتاً از استان هایی با فاصله 
جغرافیایی زیاد از مشهد بوده که این امر موجب 
خوشحالی است و نشان می دهد در سبد خرید 
هموطنانمان در نقاط دور از مشهدالرضا)ع(، 
کتاب های ایــن انتشارات با موضوعات سبک 

زندگی رضوی، اهل بیت)ع( و ... قرار دارد«.
حسن سعیدی کتاب های رضــوی، پژوهشی و 

داستانی از جمله »چگونه کتاب بخوانیم«، »مرا 
با خــودت ببر«، »قصه ما مثل شــد«، مجموعه 
ــود«، »بــرگــزیــده ادب فــارســی«،  ــود کــی بـ »کــی ب
مجموعه های قرآن و منتخب ادعیه را از جمله 
پرفروش ترین آثــار به نشر در دومین نمایشگاه 

مجازی کتاب تهران معرفی کرد.
وی ادامـــه داد: بنا بــر اعـــالم مــدیــر عــامــل خانه 
 کتاب، در روز ابتدایی نمایشگاه) سوم بهمن ماه(
ــزار نــســخــه کــتــاب بـــه ارزش  ــ  ایـــرانـــی هـــا 124 ه
9 میلیارد تومان خریداری کرده اند، این آمار نشان 
می دهد، باوجود فشارهای اقتصادی و تنگناهای 
مالی، مردم ما به کتاب اهمیت می دهند و آن را در 

سبد کاالی خود قرار داده اند.

امکان گسترش عدالت اجتماعی در فضای  ◾
مجازی

مدیرعامل انتشارات به نشر با اشــاره به اینکه 
نمایشگاه کتاب تــهــران، یکی از موفق ترین و 
پرمخاطب ترین برنامه های فرهنگی کشور است، 
گفت: وزارت ارشـــاد بــا همکاری خانه کتاب و 
ادبــیــات ایـــران در اقــدامــی ارزشــمــنــد، نخستین 
نمایشگاه مجازی کتاب را در سال گذشته برگزار 
کردند. سال گذشته، باوجود اشکال های فنی 
سایت در یکی دو روز اول و اولین تجربه خریداران، 
فروشندگان و مجریان، استقبال مطلوبی از 
نمایشگاه صورت گرفت که موجب خرسندی و 
شگفتی اهالی کتاب و کتاب خوانی بود. امسال 
هم به همت خانه کتاب و ادبیات ایــران، دومین 
دوره نمایشگاه کتاب تهران با بارقه ای ارزشمند از 

سال گذشته، در حال برگزاری است.
ــه مهم ترین و بــا ارزش تــریــن  سعیدی در ادامـ
دســتــاورد نمایشگاه مــجــازی را خرید آســان و 
سهولت دسترسی عالقه مندان به کتاب عنوان 
کرد و افــزود: یکی از مهم ترین مزایای برگزاری 
نمایشگاه کتاب به صــورت مجازی ایــن است 
که همه مــردم ایـــران، در هر نقطه جغرافیایی 
کــه هستند می توانند بــدون محدودیت های 
فیزیکی، رفت و آمد و مخاطرات سفر، از سایت 
نمایشگاه بازدید و خرید کنند که این موضوع 
یکی از ویژگی های مهم فضای مجازی است که 
امکان گسترش عدالت اجتماعی را در بستر 

خود فراهم می کند.
ــده خانه کتاب و  وی بــا اشـــاره بــه اقــدامــات ارزنـ
ادبیات ایران در خصوص ایجاد آرشیو کامل و 
گسترده الکترونیک از اطالعات ناشران تصریح 
کرد:  با ساز و  کارهای خانه کتاب و ادبیات ایران 
آرشیو کامل و گسترده الکترونیک از اطالعات 
کتاب های همه ناشران در سال های گذشته، 
اکنون به راحتی در غرفه هر ناشر استفاده شده 
است که این موضوع اهمیت و خاصیت بی نظیر 
دنیای دیجیتال را در کپسول کردن اطالعات و در 

دسترس قراردادن آن روشن می کند.
سعیدی با تأکید بر اینکه برگزاری رویدادهای 
ملی و بین المللی در بستر فضای مجازی، نیاز 
به تمرین و مداومت دارد، اظهار کرد: برگزاری 
ــن ظرفیت،  نمایشگاه کــتــاب و اســتــفــاده از ای
سبب شد تا اهالی کتاب پیشرو در این مسئله 
 باشند و در حالی که سال گذشته مشکالت فنی 
پیش روی ناشران و خریداران وجود داشت، اما 
این مسائل در نمایشگاه امسال برطرف شده و 
بنا بر گزارش خانه کتاب تا این لحظه هیچ گونه 
قطعی و اشکال فنی در سایت نمایشگاه به 

وجود نیامده است.
وی ادامه داد: یکی از نقاط ضعف و کاستی های 
نمایشگاه سال گذشته این بود که برای گفت وگو، 
نشست های کتاب محور و دیــد و بازدیدهای 
اهالی کتاب هیچ بستری پیش بینی نشده بود که 
امسال این مسئله نیز پوشش داده شده و ستاد 
برگزاری نمایشگاه به صورت متمرکز در روزهای 
برگزاری نمایشگاه، میهمانی های کتاب محور 

برگزار می کند.
گفتنی اســت دومین نمایشگاه مجازی کتاب 
تهران به صــورت شبانه روزی به کتاب دوستان 
ارائه خدمت می کند و عالقه مندان و دوستداران 
ــرای بــازدیــد و خرید کتاب به  کتاب می توانند ب
آدرس ketab.ir مراجعه کرده و آثار را خریداری 
و به صورت رایگان از خدمات پستی برای دریافت 
ســفــارش هــای خــود بهره مند شــونــد؛ همچنین 
مخاطبان می توانند برای اطالعات بیشتر با شماره 
تلفن 91009898 تماس بگیرند.با گذشت چهار 
روز از دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با 
استقبال گسترده فرهنگ دوستان، 3 هزار نسخه 
کتاب به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( به 

فروش رسیده است.

3هزار نسخه از کتب منتشر شده توسط » به نشر« به فروش رسید

استقبال از کتاب های رضوی در سراسر کشور

خبرخبر
امروزامروز

دو نامزد جایزه کتاب سال
دو عنوان کتاب  از بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی به عنوان نامزد سی و نهمین دوره جایزه 

کتاب سال جمهوری اسالمی ایران انتخاب شد.
سی و نهمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسالمی ایران 
با هدف حمایت و تشویق مؤلفان، مترجمان و مصححان و 

ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ جامعه اسالمی ایران 
و حفظ استقالل و هویت فرهنگی برگزار شد و نامزدهای 
آن معرفی شدند.کتاب های »مباحث کالمی مسیحیان 
و مسلمانان دربــاره تثلیث در سده های نخست هجری« 
و »تاریخ تشکیالت آستان قدس رضوی در عصر قاجار« 

عنوان دو اثر بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
است که به عنوان نامزد در این رویداد انتخاب شده است.

کتاب »مباحثات کالمی مسیحیان و مسلمانان دربــاره 
تثلیث در سده های نخست هجری«، در سه فصل تهیه 
و تدوین شده که توسط »ولی عبدی «نوشته شده است.

کتاب »تــاریــخ تشکیالت آستان قــدس رضــوی در عصر 
قاجار«، نوشته » رضا نقدی« نیز در 10 فصل به نقد و بررسی 
منابع و تحقیقات، تاریخ و تشکیالت آستان قدس رضوی، 
آستان قدس رضوی در دوره پادشاهان قاجار، تشکیالت 

خدمه حرم مطهر رضوی در دوره قاجار و ... می پردازد.

نشست هنری

کار خوب
   اهدای جهیزیه 

به زوج های محروم در مشهد
با مشارکت مدیریت امور مجاورین 

معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 
رضوی و کانون های خدمت، 18 سری 

جهیزیه به زوج های جوان محروم 
مشهدی اهدا شد.

به گزارش آستان نیوز، کانون خدمت رضوی 
محبان فاطمه زهرا)س( از جمله کانون های 
خدمت رضوی فعال مدیریت امور مجاورین 

معاونت خدمات اجتماعی بنیاد کرامت 
رضوی، در ایام والدت با سعادت حضرت 

صدیقه طاهره، 18 سری جهیزیه به 
زوج های محروم شناسایی شده توسط این 

کانون محله ای، اهدا کردند.

در مجموع برای خرید 18 سری جهیزیه 
300 میلیون تومان هزینه که بخشی از 

آن توسط خادمیاران رضوی و نیکوکاران 
و بخشی به همت مدیریت امور مجاورین 

بنیاد کرامت رضوی تأمین شده است.
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خیرمفاتیح 
االمور 
الصدق 
و خیر 
خواتیمها 
الوفاء
بهترین شروع 
کارها صداقت و 
راستگویی و بهترین 
پایان آن ها وفاست.

یکی از نقاط ضعف و کاســتی های نمایشگاه سال گذشــته این بود که برای گفت وگو، نشســت های کتاب محور و دید و 
بازدیدهای اهالی کتاب هیچ بستری پیش بینی نشده بود که امسال این مســئله نیز پوشش داده شده و ستاد برگزاری 

نمایشگاه به صورت متمرکز در روزهای برگزاری نمایشگاه، میهمانی های کتاب محور برگزار می کند.
گزيدهگزيده

خبر

با حضور تولیت آستان قدس رضوی، 
علما و مردم والیتمدار مشهد

 پیکر عالِم انقالبی
 در حرم مطهر رضوی 

آرام گرفت

بــا حضور تولیت آســتــان قــدس رضـــوی، علما و 
مردم والیتمدار مشهد، پیکر عالم ربانی و انقالبی 
آیت هللا گرایلی در حرم مطهر رضــوی تشییع و 

تدفین شد.
به گزارش آستان نیوز، مراسم تشییع پیکر عالم 
ربانی و امــام جماعت حــرم مطهر امــام رضــا)ع( 
حضرت آیت هللا حاج شیخ حسین گرایلی روز 
پنجشنبه از مهدیه مشهد تا حرم مطهر رضوی 
با حضور طالب، علما، خدام و مردم مشهد برگزار 
شد. پس از ورود پیکر مرحوم آیت هللا گرایلی به 
حرم ثامن الحجج)ع(، آیین وداع با پیکر و اقامه 
نماز میت به امامت آیت هللا سیدان در صحن 

کوثر انجام شد.
پس از اتمام آیین وداع و اقامه نماز میت، پیکر این 
عالم ربانی با حضور آیت هللا اشرفی شاهرودی، 
آیت هللا سیدان، آیت هللا عاملی مدیرحوزه علمیه 
خراسان و... بر دوش عاشقان اهل بیت)ع( در 
گرداگرد مضجع منور امام رضا)ع( طواف داده شد 
و در رواق مبارکه دارالعباده حرم رضوی آرام گرفت.

گفتنی است؛ مراسم یادبود مرحوم آیت هللا حاج 
شیخ حسین گرایلی از طرف نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضــوی، تولیت آستان قدس رضوی 
و مدیریت حــوزه علمیه خــراســان ، پس از نماز 
مغرب و عشا در رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر 

برگزار شد.

نشست تخصصی در مدرسه عالی 
فقاهت برگزار شد

 خانواده »برکرانه فقه«
نشست هفتگی »بــرکــرانــه فــقــه« بــا موضوع 
»جایگاه خانواده و جمعیت در نظام تربیتی 
رســمــی« در مــدرســه عــالــی فقاهت عــالــم آل 
محمد)ص( برگزار شــد.در ایــن نشست که با 
حضور جمعی از طالب و کارشناسان فقه برگزار 
شد، حجت االسالم محمد رضا زیبایی نژاد با 
اشاره به فشار گروه های »برابری طلب« سیاسی 
در مسائلی مثل بــرابــری دیــه زن و مــرد گفت: 
عــدالــت و ظلم در کــشــورهــای سوسیالیستی 
معنای متفاوتی با کشورهای اسالمی دارد. 
ــردگــرا وقــتــی حاکم  جــوامــع سوسیالیستی ف
می شوند، شهوت و نفس پرستی در جامعه 
تسلط می یابد و احکامی چون نماز و روزه به 
خلوت های فردی محدود می شود و در آن هویت 

شیعی شکل نمی گیرد.
مسئول دفتر مطالعات زن و خانواده حوزه علمیه 
ــزود: عقالنیت حـــول مــحــوریــت دیـــن شکل  ــ افـ
می گیرد. جامعه موقعی دینی می شود که احکام 
ــرای مــردم جــذاب باشد و  اسالمی و اجـــرای آن ب
ساختار ذهنی و قلبی و نظام رفــتــاری افـــراد آن 
آمــادگــی و ظرفیت پــذیــرش آن را داشــتــه باشد. 
همچنین جامعه اسالمی، جامعه ای اســت که 

اعتقادها و حساسیت ها در آن به اندازه باشد.
وی افزود: انقالب کبیر فرانسه با استفاده از تفکرات 
و نظریات افالطون به عنوان یک مرجع فکری و 
مهم ترین نظریه پرداز عصر باستان، نظام تربیتی 
دولتی را شکل داد و خانواده را به حاشیه برد. کسی 
که در این جامعه رشد کند به دنبال تقدس بخشی 
به جامعه سکوالر است و این نگاه در تضاد با نگاه 

اسالمی و دینی است.
وی با بیان اینکه رسالت علم، کشف حقیقت 
نیست، بلکه ایجاد قــدرت و استفاده از آن در 
صنعت و فناوری است، ضمن ابراز نگرانی از تغییر 
در احکام فقهی پس از انقالب گفت: استفاده 
از ظرفیت مصلحت و اختالفات فقهی در این 
تغییرات چشمگیر است و هم اکنون این تفکر 
ذیل قانون اساسی در جریان است ولی با همین 
روند تفکر برابری جنسی به اندازه ای سیطره پیدا 
خواهد کرد که بعد از مدتی به تغییر قانون اساسی 

منجر خواهد شد.

به همت مؤسسه آفرینش های 
ــوی،  ــدس رضـ هــنــری آســتــان قـ
بــــرگــــزاری ســلــســلــه جــلــســات 
»بازخوانی نظری هنر رضوی« 

در مکتب هنر رضوان مشهد آغاز شد.
نشست نخست این برنامه پژوهشی- هنری 
بــا مــوضــوع »آیــیــن و هنر در سنت شیعی« 
با حضور دکتر جبار رحمانی، عضو هیئت 
علمی مؤسسه پژوهشی مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در 

مکتب هنر رضوان برگزار شد.
رحمانی در این نشست با ذکر این پرسش ها 
که »معنای اثر هنری از کجا می آید؟«، »آیا 
معنای در خود اثر است یا در ذهن مخاطب 
اثر و یا از تعامل مخاطب با آن اثر هنری نشأت 
می گیرد؟«، گفت: یک اثر هنری به طور خاص 
از نمادهای هنری در یک فرایند تجربه معنا 

می یابد.
وی افزود: مخاطب آنچه را که در اجرای یک 
فرایند آیینی تجربه می کند، در خاطرش 
می ماند، بدین ترتیب آن اثر هنری برگرفته از 
آن آیین برایش معنا و مفهوم پیدا می کند. به 
طور مثال اثری هنری که برگرفته از پنجره فوالد 
است با توجه به تجربه آیینی پیشین مخاطب 
از لمس و زیارت آن، درک می شود یا وقتی گنبد 
حرم مطهر را می بینیم و حالت قدسی پیدا 
می کنیم؛ چون تجربه نسبت به این نماد در 

وجود ما درونی و نهادینه شده است.  

ایــن پژوهشگر بیان کــرد: تجربه فرایندهای 
آیینی، خاطرات الزم برای بازخوانی یک نماد 
را به ما می دهد تا بتوانیم شبکه های معنایی 
پیوسته نسبت به آن نماد در ذهــن جامعه 
ایجاد کرده و آن ها نیز خودشان را به اشکال 
مختلف؛ چه در ساحت قدسی و چه عرفی 

بازخوانی می کنند.  
وی در تعریف آیین نیز گفت: آیین، مجموعه 

رفتارها و آدابی است که اجرا می شود تا یک 
امــر جــدی در انسان ها نهادینه شــود. یعنی 
اســتــقــرار نظم زنــدگــی جهان از طریق آیین 
انجام می شود و ایــن استقرار تنها به درک 
محدود نمی شود و استقرار تعلق و حالت 
عاطفی نسبت به آن را هم در برمی گیرد. وقتی 
تصویری از یــک نماد قدسی همچون حرم 
امام رضا)ع( می بینیم پیش از آنکه به آن فکر 

کنیم، احساسش می کنیم.
رحمانی با تأکید بر اینکه آیین مفهوم کلیدی 
برای تولید معنا در یک فرهنگ است، ادامه 
داد: وقتی امر قدسی به طور خاص نمادهای 
دینی و به طور خاص تر سنت شیعی همچون 
نــمــادهــای زیــارتــگــاهــی و بــارگــاهــی، معماری 
مذهبی و همچنین کالمی، در یک مفهوم 
آیینی قــرار می گیرد، قدرتمندیشان در ما 

نهادینه می شود.
وی اضافه کــرد: به طور مثال در ایــام نــوروز یا 
ماه محرم، مردم حال خوشایندی دارند، چون 
آیین موجب تغییر فضای زندگی روزمره مردم 
می شود و سرشار از معنای احساسی، عاطفی 

و ادراکی است.
سخنران این نشست بیان کرد: همچنین آیین 
فقط یک امر ذهنی نیست. به طور نمونه، ما 
در تجربه آیین زیارت حرم مطهر رضوی، کمتر 
تحلیلی از ادراک بویایی یــا المــســه ای حرم 
داریــم، در حالی که ما در تجربه یک آیین از 

تمام حواس پنج گانه خود استفاده می کنیم.
ــزود: در  همچنین وی بــا ذکــر مثال هایی افـ
تــمــامــی آیــیــن هــا امـــر زیــبــاشــنــاخــتــی وجــود 
دارد. رویکرد آیینی در فهم هنر قدسی نیز 
بسیار مهم است، یعنی آیین های مذهبی 
در هسته خود دارای بار زیباشناختی قوی 
هستند. آیین ها هم هر چه قوی تر باشند، 
حــواس ما را همزمان به صــورت پیچیده تر 

درگیر خودشان می کنند.

سلسله جلسات »بازخوانی نظری هنر رضوی« آغاز شد

آیین و هنر در سنت شیعی

پنجره فوالد

مخاطب آنچه را که 
در اجرای یک فرایند 
آیینی تجربه می کند، 
در خاطرش می ماند، 
بدین ترتیب آن اثر 
هنری برگرفته از آن 
آیین برایش معنا و 
مفهوم پیدا می کند. 
به طور مثال اثری 
هنری که برگرفته از 
پنجره فوالد است با 
توجه به تجربه آیینی 
پیشین مخاطب از 
لمس و زیارت آن، درک 
می شود یا وقتی گنبد 
حرم مطهر را می بینیم 
و حالت قدسی پیدا 
می کنیم؛ چون تجربه 
نسبت به این نماد 
در وجود ما درونی و 
نهادینه شده است.  

برش
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