
کتابخوانی

انتشار مجموعه هفت جلدی
»یک قصه یک حدیث «

مجموعه هفت جلدی »یک قصه یک حدیث« از سوی 
به نشر )انتشارات آستان قدس رضوی( منتشر و روانه بازار 
کتاب شد.به گزارش آستان نیوز، این مجموعه کتاب به قلم 
برترین نویسندگان حوزه کودک و نوجوان از جمله مصطفی 
محمود  ژوبـــرت،  کلر  هاشمی،  سیدناصر  رحماندوست، 
و  مهاجرانی  سیدمحمد  هاشمی،  سیدسعید  پــوروهــاب، 

فاطمه بختیاری نوشته شده است.
احادیث  ــاره  دربـ روایتگر قصه هایی  ــار  آث ایــن  از  هر جلد   
از جمله خوش رویی، جایگاه  امــام رضــا)ع( در موضوعاتی 
امانت داری، کنترل خشم و کینه، پاکیزگی، کنترل زبان و 
دوری از غیبت، سالمتی، دوستی با طبیعت و سفر است که 
کودکان را با نکات آموزنده و احادیث و زندگی امام رضا)ع( 
آشنا می کند.»یک مسابقه و این همه ماجرا«، »مسابقه و 
دوچرخه«، »من و اژدها کوچولو«، »خورشید خورشیدها«، 
»پول گمشده«، »آقای رنگارنگ« و »یک یادگاری« از جمله 
عنوان های مجموعه کتاب »یک قصه یک حدیث« است 
که هر جلد با شمارگان 3هزار نسخه در قطع وزیری کوتاه 
منتشر شده و با قیمت ۲۵ هزار تومان در کتاب فروشی های 
به نشر در مشهد و سراسر کشور در دسترس عالقه مندان 

قرار دارد.
همچنین عالقه مندان می توانند برای سفارش این کتاب ها 
در پیام رسان بله به شماره ۰۹۰۲۷۶۵۲۰۰۸ پیام ارسال کنند.

شاید بدانید در مورد محل دفن حضرت 
زینب)س( سه دیدگاه وجود دارد. 

ایشان  و قول مشهورتر،  بر اساس نظریه 
در شام و در جنوب شهر دمشق به خاک 
سپرده شده اند که اکنون هم حرم ایشان 

است.
دیــدگــاه کــم طــرفــدارتــر هــم ایـــن اســـت که 
دفن  محل  را  مدینه  در  بقیع  قبرستان 

حضرت زینب)س( می داند.
 اما از این ها که بگذریم برخی از مورخان 
در مصر  را  زیـــنـــب)س(  مــقــبــره حــضــرت 
عنوان  با  قاهره  در  امـــروزه  که  دانسته اند 

حضرت  مسجد  یــا  زینب  السیده  مقام 
زینب)س( مشهور است.

قرار  داده  خبر  شبستان  خبرگزاری  حــاال 
در  مــصــر  ســراســر  در  مسجد   4۶ اســـت 

دسامبر سال جاری میالدی افتتاح شوند.
»السیده  مسجد  مساجد،  ایــن  از  یکی 
زیـــنـــب« اســــت کـــه مــی گــویــنــد در واقـــع 
بازسازی  آن  تزئینات  و  داخلی  دیــوارهــای 

شده و قرار است بازگشایی شود. 
طور خاص  به  قاهره  در  تاریخی  مساجد 
تحت بازسازی و نگهداری قرار گرفته اند تا 
ارزش خود را به عنوان مکان های تاریخی و 

مکان های عبادت حفظ کنند.
ابـــراز  بـــازســـازی مسجد  دســـت انـــدرکـــاران 
امیدواری کرده اند این مسجد با توجه به 
برای  که  بیشتری  ظرفیت  و  جدید  ظاهر 
پذیرایی از نمازگزاران پیدا کرده است بتواند 
بیش از پیش در خدمت جامعه مسلمانان 

در قاهره باشد.
عنوان  بــه  نیز  زیــنــب«  »الــســیــده  محله 
بخشی از یک طرح سراسری برای حفظ 
محله های تاریخی، مساجد و زیارتگاه ها، 
ــور مـــشـــابـــه تــوســعــه  ــ ــــه طـ ــت ب ــ ــرار اسـ ــ ــ  ق

یابد.

جهاناسالمجهاناسالم

بازگشایی مسجد 
»السیده زینب«

در مصر 
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در گفت وگو با یک پژوهشگر بررسی شد

 ویژگی »صبر« 
در آموزه های رضوی

در همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسالمی بررسی شد

 تفاوت دعا با قانون جذب 
و انرژی  درمانی چیست؟

مشخصه های  بانوی مسلمان ایرانی چیست؟

الگوی سوم زن در ستیز با جاهلیت

    سال دوم    ویژه نامه 495    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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تولیت آستان قدس رضوی در جمع طالب حوزه علمیه سلیمانیه مشهد مطرح کرد

روحانیت؛ پاسدار همیشگی اسالم 

4

نیمکتزندگی

برای آدم توی آینه

رقیه توسلی  روی تخته، کاهو ریز می کنم که 
می آید. قربانش بروم همیشه خدا یا خواسته ای 
ایــن  بــار هــم. می پرسد؛ خاله!  دارد یا ســؤالــی. 

دوست داری کالً یه آدم دیگه ای بودی یا نه؟ 
آن  وقت نیامده می رود این وروجک. زنگ خانه 
بــا ایــن پرسش  بینوا می مانم  را زده انـــد و مــنِ 
فیلسوفانه؛ کسی باشم که نیستم؟ اصالً انسان 
مورد عالقه من چه شکلی است؟ یعنی بشود از نو 
به دنیا بیایم و با روح و جسمِ باب طبعم سر کنم؟ 
از اساس پیشنهاد قالب دیگری است و نفس 
دیگری و زن دیگری؟ وجودی که نمی دانم کیست 
و باید با او از سر، اُخت شوم؟ با همه چیزش؟ 

زیروبمش، خوب و بدش، خصوصیاتش؟
امان از دست بچه ها... نمی فهمم اصالً کاهوها 
چطور خُرد شدند. می خواهم حواسم را پرت کنم 
اما نمی شود. ظرف کلم سفید را پیش می کشم و 
به دست هایم نگاه می کنم و می خندم. با خودم 
می گویم مثالً اگر آدم دیگری بودم انگشت هایم 
چه رنگی بودند؟ اندازه اش؟ شکلش؟ کارایی اش؟ 

بعد غرق چاقو و تخته و خیال می شوم. 
مسافر زمــان می شوم و به او فکر می کنم. به 
یــک روز حوالی  کــه حتماً  از خــودم  زنــی غیر 
بیست و چند سالگی می رفت هیئت تیراندازی 
تا استادی پیدا کند تا کار با اسلحه را یادش 
روی  معمارش  دوســتــان  که  خانمی  به  بدهد. 
خانه سازی  و شغلش  می خورند  قسم  ســرش 
و نقشه کشی اســت. به زنی که کفشِ روضه 
آمده ها را جفت می کند جلو در. زنی که خیلی 
بیشتر می خوابید و حرام نمی دانست قیلوله 
و چُرت و خمیازه را. به خانمی که یک گزارش 
سفر به خودش بدهکار نیست. سفرنامه کربال. 
به او که مدام موهای مادرش را حنا می گذارد 
بعد  بگیرد.  را  دردشـــان  تــا  را  پاهایش  کــف  و 
قاشق  را  عالم  غــذای  بی نمک ترین  می نشیند 

قاشق شریکش می شود. 
همسایه  انگار  می کند.  صدایم  خواهرم  پسر 
به دیوارمان »فیروزه  خاله« آمده دنبال  دیــوار 
فشارسنج. با حیرت پا می شوم، یعنی این ساالد 
را من درست کــرده ام؟ کی؟ آهان وقتی خودم 
نبودم. خانم دیگری شده بودم؟ پوزخند می زنم 
و می روم پی فشارسنج. نگاهم می افتد به آینه 
و آشنایی که هر ساعت با من است. کله ام را 
یک وری می کنم و می بینم من این آدم میانسال 
را خیلی دوست دارم. همین که دست هایش 
بوی ساالد می دهد. 4۰ سال با او زندگی کردم. 
یاد  را.  و فرازهایش  فــرود  می شناسمش. تمام 
داشتن خود،  دوســت  که  می افتم  ایــن جمله 
اســت. می خندم. مطمئنم  انقالب  بزرگ ترین 
مــی خــواهــم خـــودم بــاشــم نــه خلقت دیــگــری. 
نــه هیچ کــس دیــگــری. فقط از آدم تــوی آینه 

کم غلط تر و بهتر باشم هر روز.
پی نوشت: امیرالمؤمنین)ع(: نهایت معرفت این 

است که آدمی خود را بشناسد.

درباره فضائل و مجاهدت های جعفر طیار در سالروز شهادت او 

وقتی پیامبرa به تلخی گریست
نیکبخت    محمدحسین 
سبحانی  جــعــفــر  ــت هللا  ــ آیـ
در کــتــاب ارزشــمــنــد »فـــروغ 
ابدیت«، در بخش مربوط به 
حوادث پس از جنگ موته که 
در سال هشتم هجری به وقوع پیوست، می نویسد: 
خــود، جعفر  پسرعم  و شهادت  مــرگ  در  »پیامبر 
سخت گریست. برای اینکه همسر وی، اسماء بنت 
عمیس را از وفات شوهر خود آگاه سازد و تسلیتی 
نیز به وی گفته باشد، یک  سره به خانه جعفر رفت 
کجایند؟  من  فرزندان  فرمود:  و  کرد  اسماء  به  رو  و 
عبدهللا،  نام های  به  فرزندان جعفر  همسر جعفر، 
ابراز  از  او  آورد.  پیامبر  به خدمت  را  عون و محمد 
عالقه شدید پیامبر به فرزندانش، موضوع را دریافت 
که شوهر گرامی وی فوت کرده  است؛ لذا گفت: گویا 
آنان مانند  با  زیرا شما  یتیم شده اند؟  فرزندان من 
یتیمان رفتار می کنید. در این لحظه پیامبر سخت 
گریست، به حدی که دانه های اشک از محاسن وی 
می ریخت ... پس از این جریان، داغ حضرت جعفر 
بن ابو طالب همیشه در دل پیامبر بود و هر موقع 
وارد خانه خود می شد، بر او زیاد می گریست«. امروز 
بــرادر گرامی  ششم جــمــادی االول، سالروز شهادت 
پسرعموی  اســت؛  ابوطالب  بن  امیرمؤمنان، جعفر 
بــزرگــوار رســـول  خـــدا)ص( و یکی از اصــحــاب مــورد 
اعتماد آن  حضرت که به فرمان پیامبر)ص(، رهبری 
گروه مسلمانانِ مهاجر به حبشه را برعهده گرفت 
و در مقابل نجاشی، پادشاه حبشه، با بیان رسا و 
کالم بلیغ خود به معرفی اسالم پرداخت؛ آن  گونه که 
نجاشی به این دین الهی عالقه مند شد و مسلمانانی 
را که به حبشه هجرت کرده  بودند، امان داد و مانع از 

تحویل ایشان به مشرکان مکه شد. 

بن  ◾ از جعفر  پــیــامــبــر)ص(  بــاشــکــوه  اســتــقــبــال 
ابوطالب

جعفر بن ابوطالب از چهره های تابناک تاریخ اسالم 
است؛ یکی از نخستین گروندگان به دین احمدی و از 
کسانی که در راه اعتال و گسترش آن، مجاهدت های 
عــمــوی گرامی  ابــوطــالــب،  فــرزنــد  او  ــد.  کــردن بسیار 
پیامبر)ص( و فاطمه بنت اسد بود و از این نظر، برادر 
امــام علی)ع( محسوب  امیرمؤمنان،  اعیانی  یا  تنی 
می شد و از آن  حضرت بزرگ تر بود. مورخان جعفر 
بن ابوطالب را خطیبی توانا و خوش بیان و دانشمندی 
اهل فضل و آشنا به معارف قرآن معرفی کرده اند؛ 

برای اثبات این مسئله، برگزیده شدن وی به رهبری 
مسلمانان مهاجر به حبشه، بهترین دلیل است و 
خبر از منزلت واالی وی نزد رسول  خدا)ص( می دهد. 
از  روایتی  بــحــاراالنــوار،  عالمه مجلسی در جلد ۲۲ 
فــرمــود:  کــه آن  حــضــرت  پــیــامــبــر)ص( نقل می کند 
»جعفر! تو در چهره و اخــالق شبیه من هستی«. 
ــر اســاس  ب و  امــیــن در »اعــیــان الــشــیــعــه«  محسن 
روایت ها، این شباهت ظاهری را چنان می داند که 
گاه برخی از افراد جعفر را با رسول  خدا)ص( اشتباه 
می گرفتند. جعفر بن ابوطالب پس از سال ها حضور 
هفتم هجری  ســال  در  در حبشه،  تبلیغی  و  مؤثر 
نــزد پیامبر خـــدا)ص( بازگشت؛ آن هم درســت در 
زمانی که دژهای مستحکم »خیبر« توسط برادر او، 
امیرمؤمنان)ع( فتح شده  بود. گزارش مورخان مسلمان 
از تجدید دیدار رسول  خدا)ص( با جعفر و ابراز عالقه 
آن  حضرت به پسرعموی بــزرگــوارش، شگفت انگیز 

است؛ پیامبر)ص( به استقبال جعفر رفت، او را در 
آغوش گرفت، میان دو چشم او را بوسید و فرمود: 
»به خدا قسم نمی دانم برای کدام یک مسرور باشم، 
دیدار تو یا فتح خیبر به دست برادرت علی«. سپس 
فرمود: »می خواهم امروز به تو هدیه ای بدهم«. برخی 
از اصحاب گمان کردند این هدیه، بخشی از سهم 
غنایم خیبر است، اما پیامبر اکرم)ص(، نمازی را به 
جعفر آمــوزش داد که امــروزه ما آن را با نام »نماز 
به  نیز  امیرمؤمنان)ع(  می شناسیم.  طیار«  جعفر 

برادرش جعفر عالقه فوق العاده ای داشت؛ آن  گونه 
که از عبدهللا بن جعفر )فرزند جعفر طیار و همسر 
حضرت زینب کبری)س( نقل شده  است: »هر گاه 
درخواستی از عمویم علی داشتم و به حق پدرم - 

جعفر - او را قسم می دادم آن را می پذیرفت«.

چگونگی شهادت ◾
جعفر بن ابوطالب یک سال پس از پیوستن به رسول 
تا  یافت  مأموریت  آن حضرت  ســوی  از   خــــدا)ص(، 
فرماندهی سپاهی را که به سوی مرزهای روم فرستاده 
می شد، بر عهده بگیرد. پیامبر)ص( از تحرکات رومیان 
نگران بود و برای بازگرداندن آرامــش به منطقه، این 
در  رومیان  با  جعفر  می دانست.  الزم  را  نیرو  اعــزام 
قــرار دارد،  اردن  امــروز در  منطقه »موته«، جایی که 
روبه رو شد و در هنگامه نبرد، روز ششم جمادی االول 
سال هشتم هجری به شهادت رسید. در این جنگ، 

شربت  نیز  پیامبر)ص(  پسرخوانده  حارثه،  بن  زیــد 
شهادت نوشید. خبر این واقعه تلخ را فرشته وحی 
به نبی مکرم اســالم)ص( رساند. آن  حضرت پس از 
رساندن خبر شهادت پسرعموی گرامی اش به اصحاب 
فرمود خداوند در بهشت به جعفر دو بال عنایت کرده  
است تا به وسیله آن در جنت المأوی به پرواز درآید. 
از این رو، جعفر بن ابوطالب به »جعفر طیار« ملقب 
شد. محل دفن پیکر پاک او در آوردگاه موته قرار دارد؛ 

مکانی که امروزه در کشور اردن قرار گرفته  است.

۲



التستقلوا 
قلیل الرزق 
فتحرموا 
کثیره

روزی کم را اندک 
نشمارید که از 
روزی فراوان 
محروم می شوید.

ال يشغلك 
رزق 

مضمون 
عن عمل 

مفروض
مواظب باش طلب 

روزی ـ که از طرف 
خداوند متعال 

تضمين شده ـ تو را 
از کار و اعماِل واجب 

باز ندارد.

CN

اى خداوند، اگر چندان 
بگريم كه مژگانم فرو 

ريزد و مويه كنم تا 
آوازم منقطع شود 
و بر آستان جالل 

تو بايستم تا پاهايم 
آماس كند  و ركوع 

كنم تا استخوان هاى 
پشتم از جاى برآيد و 
سر به سجده نهم تا 

چشمانم از چشمخانه 
به در شود و همه عمر 
جز خاک زمين هيچ 

نخورم  و تا پايان حيات 
جز آب خاكستر هيچ 
ننوشم و در خالل اين 
احوال چندان ذكر تو 
گويم تا زبانم از گفتن 

بازماند و از شرم تو 
ديده به سوى آسمان 

بر نكنم، شايسته 
آن نيستم كه حتى 
يک گناه از گناهانم 
را از نامه عملم محو 

كنى. )دعای شانزدهم 
صحیفه سجادیه(

چه نزديک است که 
آرزوی مردم قطع شود، 
مرگ آن ها را در آغوش 
کشد و باب توبه به 
رويشان مسدود شود، 
همانند کسانی که 
پیش از شما بودند و 
پس از مرگ، تقاضای 
بازگشت به جهان 
کردند ]اما پذيرفته 
نشد[ شما همچون 
واماندگان در سفريد... 
که از اين دنيا که خانه 
شما نيست ]به سرای 
آخرت می شتابيد[ 
فرمان کوچ کردن به 
شما داده شده و مأمور 
به تهيه زاد و توشه از 
اين سرا شده ايد. آگاه 
باشيد اين پوست 
نازک تن طاقت آتش 
دوزخ را ندارد، بنابراين 
به خويشتن رحم 
کنيد. )خطبه 183 
نهج البالغه(

زبور 
b آل محمد

کالم امیر

»کیفیت نزول آیات سوره های قرآن کریم« اثر محمد خامه گر 
در 321صفحه روانه بازار نشر شد.

به گزارش قدس، در دوران معاصر موجی از پژوهش های قرآنی 
به بررسی روشمندانه و جداسازی اطالعات صحیح از سقیم 
دوران گذشته اختصاص یافته و نتایج آن، معضالت متعددی 
را از مطالعات قرآنی حل کــرده که اثــر آن در فهم و تفسیر 
دقیق تری از آیات زندگی آفرین قرآن کریم نمودار شده است.

اثر پیش رو با هدف تبیین نظریه نظم نزولی قرآن کریم به 
رشته تحریر درآمــده است. نگارنده با بهره گیری از دقایق و 
ظرایف کاربردهای قرآنی، روایات صحیح، گزارش های تاریخی 
معتبر، دالیل عقلی و مقایسه هوشمندانه و روشمندانه این 
اطالعات در کنار یکدیگر، به بررسی دیدگاه های گوناگون 
درباره سوره های قرآن کریم پرداخته و ضمن رد دیدگاه آیات 
مستثنیات )آیــه هــای مکی ســوره هــای مدنی و آیــات مدنی 

سوره های مکی( از نزول یکباره اغلب سوره های قرآن کریم و 
نزول پیاپیِ قسمت های یک سوره در یک بازه زمانی مشخص 
به ویژه سوره های بزرگ مانند سوره بقره دفاع و موارد استثنا را 
گوشزد کرده است. در ادامه، فرایند شناسایی روشمند نزول 
سوره ها با تبیین اصول و قواعد نزولی سوره ها با ذکر نمونه های 
گوناگون گزارش شده و در پایان نیز سوره های انسان و علق به 
عنوان دو نمونه به تفصیل بررسی و دیدگاه های مخالف به 

تیغ نقد رانده شده است. این اثر در پنج فصل تألیف شده؛ در 
فصل نخست روش های نزول سوره های قرآن در روایات تبیین 
و دیدگاه مفسران درباره کیفیت نزول سوره های قرآن تشریح 
شده، سپس کارکردهای شناسایی واحدهای نزول سوره های 

قرآن نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
نویسنده در دومین فصل از این اثر که با عنوان »ادله نزول 
پیوسته آیات سوره های قرآن کریم« به رشته تحریر درآمده، 

پس از بیان انسجام متنی سوره های قرآن، به وحدت غرض 
هر سوره قرآن، ضرورت هماهنگی اسلوب بیانی قرآن با اصول 
عقالیی محاوره، آیات داللت کننده بر نزول سوره های قرآن، 
نزول ترتیلی قرآن کریم، روایات نزول سوره دو بسمله و روایات 
ترتیب نزول می پردازد. »نقد دالیل نظریه نزول پراکنده آیات 
سوره های قرآن« عنوان سومین فصل از کتاب حاضر است 
که در آن، ضمن نقد داللت برخی آیات بر نزول پراکنده آیات 

قرآن، به نقد روایات نزول قرآن به صورت آیات پراکنده پرداخته 
شده و در ادامــه نقد روایــات چینش آیــات بر خالف ترتیب 
نزول، تبیین و نقد وجود آیات مستثنیات در سوره های مکی 
و مدنی و نقد داللت روایــات اسباب نزول بر نزول تدریجی 

سوره تشریح شده است.
در فصل چهارم به »فرایند شناسایی روشمند کیفیت نزول 
سوره های قرآن« اشاره شده که در این راستا، پس از تعیین 

مشخصات نزول سوره، قرائن نزول یکباره سوره و قرائن نزول 
پیاپی آیات سوره و قرائن نزول پراکنده آیات سوره بررسی شده 
است. در آخرین فصل از این کتاب به بررسی روشمند کیفیت 
نــزول آیــات قــرآن پرداخته شده اســت. در این فصل پس از 
بررسی مشخصات نزولی سوره های علق و انسان، دالیل 
طرفداران نزول یکباره و نزول پراکنده آیات سوره های این دو 

سوره بررسی شده است.

تازه های نشر
کتاب »کيفيت نزول 
آیات سوره های قرآن 
کریم« منتشر شد

نکتهها
آیتاهللصافیگلپایگانی

  دالیل عدم امتداد غيبت صغری 
چرا برای امام )عج( دو گونه غيبت درنظر گرفته شده و از همان اول غيبت 

کبری آغاز نشد؟
1. غيبت صغری مقدمه غيبت کبری و زمينه سازی برای آن بوده؛ 

چون ابتدای غيبت بود و اذهان، اُنس به غيبت نداشت. اگرچه 

در زمان امام علی النقی)ع( و امام حسن عسکری)ع( آن دو امام برای 
آماده کردن اذهان از نظرها احتجاب می کردند؛ مع ذلک غيبت تامه اگر 

دفعتاً و ناگهانی واقع می شد مورد استغراب و استعجاب بلکه استيحاش و 
استنکار و اسباب انحراف افکار می شد و قبول قطع ارتباط با امام چنان که 

در غيبت کبری واقع شد، برای اکثر مردم دشوار و ناراحت کننده بود.

بنابراین حدود 70سال رابطه مردم با امام به وسيله نواب خاص حفظ شد 
و توسط آنان عرایض و مشکالت و مسائل خود را عنوان می کردند و جواب 
می گرفتند و توقيعات به وسيله آن ها می رسيد و بسياری هم به شرفيابی 

حضور نائل می شدند تا در این مدت مردم آشنا و مأنوس شدند.
2. این ارتباط توسط نواب خاص که منحصر به همان چهار نفر نواب 

معروف نبودند و همچنين تشرف جمعی در آن زمان به زیارت آن حضرت 
برای اثبات والدت و حيات آن حضرت مفيد و الزم بود و اختفای کامل 

که احدی از حال و والدت آن حضرت مطلع نباشد آن هم در ابتدای امر، 
موجب نقض غرض می شد، بنابراین بسياری از خواص هم در زمان 

حيات امام حسن عسکری )ع( و هم در زمان غيبت به سعادت دیدار آن 

حضرت نائل شدند و با ظهور معجزات، ایمان آن ها استوار و محکم شد.
پس از آنکه غيبت صغری پيش آمد و نایبان خاص تعيين شدند، چرا 

دوران غيبت صغری پایان یافت و اگر همان برنامه  غيبت صغری ادامه 
می یافت چه اشکالی داشت؟

ـ علت اینکه غيبت صغری ادامه نيافت این بود که برنامه اصلی کار آن  1

حضرت، غيبت کبری بود و غيبت صغری مقدمه آن بود و برای آماده 
 کردن زمينه انجام شد.

2. وقتی بنا باشد نایب خاص، نافذالحکم و صاحب قدرت ظاهری 
نباشد و نتواند رسمًا در کارها مداخله کند بلکه قدرت های ظاهری 

به واسطه تمرکز توجهات در او با او معارضه و مزاحمت داشته 

باشند، شيادان و جاه طلبان هم ادعای نيابت خاصه و اسباب تفرقه 
و گمراهی را فراهم می کنند چنان که در همان مدت کوتاه غيبت 

صغری دیده شد چه دعاوی باطلی آغاز شد و این خود مفسده ای 
است که اهميت دفعش از حفظ مصلحت تعيين نایب خاص اگر 

بيشتر نباشد کمتر نيست. 

رهبر انقالب اسالمی در پیامی به کنگره 7هزار 
1391/12/16(، از الــگــوی  زن شهید کــشــور )
سومی از هویت زن در مقابل الگوی شرقی و 
غربی نام می برند که در آن، زن مسلمان ایرانی 
نه مانند زن شرقی دچار بی نقشی و در حاشیه 
ــزاری بــرای  بــودن اســت و نــه مانند زن غــربــی ابـ

بهره بری جنسی در نظام سرمایه داری.
»ریحانه« بخش زن، خــانــواده و سبک زندگی 
رسانه KHAMENEI.IR در یادداشتی به قلم 
مهدیه منافی، پژوهشگر حوزه زن و خانواده به 
رویارویی الگوی سوم زن در مقابل جاهلیت اولی 

و مدرن پرداخته که در ادامه می خوانید.
به گواه تاریخ، سالمت یا فساد جامعه را می توان 
در نسبت با زنان فهمید. واقعیت هم این است 
که حیات و ممات و تداوم زندگی در هر جامعه 
قائم به زن اســت. اگر در جامعه ای به زن ظلم 
شد، نادیده گرفته شد، جلو رشد و تعالی او سد 
شــد، تمام جامعه رو به انحطاط مــی رود و اگر 
در جامعه ای زن با حفظ حریم خــود در عالم 
خلقت، آن گونه که خالق او را آفریده، در جایگاه 
عبودیت بالید و پیش رفــت، جامعه هم سیر 

صعودی و کمالی خواهد داشت.
با این مقدمه می توان از سه الگوی زن نام برد: 
نخست در جاهلیت اولی که در آن، زن عنصری 
در  حاشیه و بی نقش در تاریخ بوده و ظلم به او 
رویه  غالب جامعه است؛ دوم جاهلیت مدرن 
که زن از انفعال و بی نقشی بیرون آمد اما در 
ظلمی مضاعف از ساحت انسانی به ساحت 
جنسی افول کرد و سوم دوره  درخشان زن که با 
نبوت رقم خورد؛ با طرحی نو که در آن، زن نه آن 
عنصر منفعل ضعیف است، نه آن جنسی که 
پرده  حیا برانداخته و به ساحت حیوانی سقوط 

کرده است.
الگوی جدیدی از زن در متن و مرکز، در عین 
حــال عفیف و باحیا بــه دســت پیامبر)ص( در 
جامعه محقق شد؛ زنی چون خدیجه)س( که با 
اسالم، تعلقش را از مادیات فراتر برد و ثروت او 
راه پیامبر)ص( را برای گسترش دین هموار کرد؛ 
زنی چون فاطمه)س( که در زمان حیاتش رکن 
امیرالمؤمنین)ع( و پناه و آرام او و محل رجوع 
برای زنانی بود که می خواستند از او راه  و رسم 

زندگی را بپرسند و بیاموزند.
جاهلیت اولــی و مــدرن در ظلم بــه زن و حتی 
برخی مصادیق آن، اشتراک دارند. عرب جاهلی 
دختر داشتن را ننگ می دانست و برای رهایی از 
این ننگ، دختران را زنده به گور می کرد. به تعبیر 
ــان را بــه ]والدت[  ــرآن کریم »چــون یکی از آن ق
دختر مژده دهند، ]از شدت خشم[ چهره اش 
سیاه شود و درونش به خاطر بشارت تلخی که 
به او داده شده، از غصه و اندوه لبریز و آکنده و 
از میان مردم متواری می شود. درمانده است که 
آیا این دختر را همراه با ننگ و خفت نگه دارد یا 
او را در خاک پنهان کند. بدانید چه بد قضاوت 

می کنند«.
در جاهلیت مدرن، زن غربی 

با محوریت آزادی 
و حقوقی که برای 
خود جعل کرده، 

با شعار »بدن 
من، انتخاب 
مـــــن« حــق 
ــات را  ــیـ حـ
از جنینی 
ــه  ــ کــــــــــه ب
انــتــخــاب 
خـــــــــود پـــا 
ــا  ــ ــی ــ بـــــــه دن

ــه،  ــگــذاشــت ن
ــرد و  ــ ــیـ ــ ــی گـ ــ مـ

فـــریـــاد مــشــتــرک 
جنین متولد نشده 

و دخــتــر زنــده بــه گــورشــده 
در قیامت بلند اســت کــه »به 

کدامین گناه کشته شــدم؟« این زنان با همین 
شعار باطلی که لباس حق پوشیده، خود را مالک 
درجــه  یک بدنشان می دانند که محصول آن 
می شود نسل نامشروع و گسترش کودکانی که 
از ابتدای والدت تک والد بوده اند.  به گواه آمار، 
82 درصد متولدان کلمبیا، ۴۰درصــد متولدان 
آمریکا، ۵7درصد متولدان فرانسه و ۵۵درصد 
متولدان سوئد خارج از چارچوب رسمی ازدواج 
به دنیا آمده اند؛ آمارهایی که حکایت از وخامت 

این اوضاع دارد.
امــا اسالمی که با پیامبر خـــدا)ص( آمــد، شأن 
زنان و دختران را تا آنجا باال برد که فرمود بهترین 
فرزندان شما دختران اند و آن  ها مایه  بشارت اند 
نه سرافکندگی. پیامبر)ص( فرمودند: »مردی 
که دارای فرزند دختر است، مورد رحمت الهی 
قرار دارد« و حقوق جنین را که زن فمینیست، 
گرفتن جانش را حق خود می داند تا آنجا باال 
برد که از حق حیاتی مانند حق حیات انسان 
کامل بهره مند است و کشتنش مساوی است با 
کشتن انسان بالغ و دیه  جنین و انسان بالغ در 

اسالم برابر است.
در جاهلیت عرب، مرد صاحب اختیار خانواده 
بود و بر زن و فرزندان حق حیات داشت تا جایی 
کــه زنــان از ارث مــحــروم بــودنــد و حتی زن پدر 
به ارث می رفت و جــزو امــوال میت به حساب 
می آمد. در آن جامعه، زن مالک مهریه  خود 
نبود و پدر یا ولی امرش آن را تصاحب می کرد. 
در مغرب زمین نیز تا اوایل قرن بیستم زن مالک 
دارایی های خود نبود. با ظهور اسالم نه تنها حق 
مالکیت بر اموال خود، اعم از ارث و مهریه اعطا 
شد بلکه امکان تصرف و اکتساب مال نیز برای 

او مجاز دانسته شد.
اگر بخواهیم ادامــه دهیم، این لیست با انواع 
حقوق فردی، اجتماعی و اقتصادی زنان اعم از 
حق رأی و تحصیل و حقوق زنان در ازدواج و... 
ادامه خواهد داشت؛ اما از مجال این یادداشت 

و حوصله  مخاطب خارج خواهد بود.
به طور خالصه، قدر مشترک جاهلیت اولی و 
مدرن، »ظلم« به زن و خروج از مدار »عدالت« 
ــف عــاقــل  اســــت. امــیــرالــمــؤمــنــیــن)ع( در وصـ
فرمودند: »عاقل کسی است که هرچیزی را در 
جای خودش بگذارد و جاهل ضد این است« 
ــد:  و شبیه ایــن تعریف را دربـــاره عــدالــت دارن
ــت هــرچــیــز را بــر جـــای خـــود مــی دهــد«  »عــدال
ــن رســیــد که  ــن دو مـــی تـــوان بـــه ایـ بـــا جــمــع ایـ
خــمــیــرمــایــه  جــهــالــت مــقــابــل عــدالــت اســـت و 
جــاهــل امـــور را از جــای خــود خـــارج مــی کــنــد و 
خروجی اعمال او می شود ظلم؛ ظلمی که در 
تمام الیه های جامعه ساری و جاری است و در 
بین دو جنس، زنــان بیشتر این ظلم را شاهد 
خواهند بود. ظلمی که در انواع جاهلیت، زنان 
را از جایگاه خود خارج کرده و او را از ساحت 
ــردی و  فــطــری بــه ســاحــت غــریــزه و شــهــوات فـ

جمعی باطل کشانده است.
ــا شــعــار  ــ ــا ب ــ و اســــــالم آمـــــد ت
عدالت، او را در جایگاه 
اصـــــــلـــــــی خــــــــود، 
ــه عــنــوان مــرکــز  ب
ســـــــــاخـــــــــت 
جـــــامـــــعـــــه  
انسانی که 
ــود  ز وجــ ا
ز  آغـــــا و  ا
مـــی شـــود 
ــام  ــظــ ــ ن و 
رحــــامــــت 
رقـــــــم  را 
مـــــــی زنـــــــد، 
بـــرگـــردانـــد تــا 
بـــــا احـــــیـــــای او 
جامعه  زنــده و پویا 
شــود و زمین از فساد و 

تباهی در امان بماند.

محمدعلی پور متقی سال گذشته فرصت داوری در 
لیگ برتر فوتبال را بدست آورد و در مستطیل سبز 
پرچم زد. این روحانی جوان با استفاده از ورزش، کار 
فرهنگی کرده و برای آینده نظام، نیروی متعهد و 

باایمان انقالبی تربیت می کند.
آذرماه سال گذشته در چارچوب هفته هفتم لیگ 
برتر فوتبال کشور، بازی تیم های پرسپولیس – نفت 
مسجد سلیمان، میدانی بود که حجت االسالم 
محمد علی پور متقی به عنوان کمک داور دوم، داور 
اصلی این بازی یعنی »کوپال ناظمی« را در قضاوت 
بازی یاری کرد. این بازی مهم نام این داور را بیشتر 
بر سرزبان ها انداخت؛ روحانی  در کسوت داور یا 

داوری در کسوت روحانیت.
حجت االسالم متقی که داوری را از سال ٨٣ آغاز 
ــرای نخستین بار وارد  کــرده و در فصل 97-96 ب
گروه داوران لیگ برتری شده، این روزها به عنوان 
سرپرست »انجمن ورزشی طالب کشور« ایفای 

وظیفه می کند.
او پیش از این در گفت وگویی در خصوص عالقه اش 
به حرفه قضاوت فوتبال گفته بود: برای کار حرفه ای 
خــود و اهمیت حضور یک طلبه در عرصه های 
جهانی عالقه مندم بــه حــد اعــالی ایــن رشته که 
قــضــاوت در جــام جهانی اســت بــرســم و اگــر هم 

ــد مــهــم  ــدهــ ــ رخ ن
نیست، ولی انکار 
نمی کنم بــا توجه 
به هدفی که دارم 
عـــالقـــه مـــنـــدم در 
ــانـــی  ــهـ جــــــــام جـ
حضور پیدا کنم 
و تــأثــیــر جهانی 

داشته باشم.
بـــــــــــه بـــــهـــــانـــــه 
ــام  بـــــرگـــــزاری جـ
جهانی فوتبال، 
خبرگزاری حوزه 

با این طلبه 33 ساله قمی به گفت وگو نشسته تا 
راوی فعالیت های ورزشی و تبلیغی اش باشد.

ــای کیک  ◾ ــ ــ ــه ورزش ه شــمــا طــلــبــه ای هستید ک
بوکسینگ و ووشو را به صورت حرفه ای دنبال می کنید 
و همچنین داور فوتبال هستید، چه شد که به ورزش 

عالقه مند شدید و به سمت ورزش رفتید؟
چــون بـــرادرم رزمــی کــار بــود در سنین نوجوانی به 
ورزش هــای رزمی عالقه مند شدم و از سوی دیگر 
در مدرسه هم فوتبالم خوب بود و از قضا معلم 
ورزشمان آقای خلیفی، مربی فوتبال بود. ایشان 
من را به فوتبال دعوت کرد و فوتبال را هم به صورت 
حرفه ای در سطح نوجوانان و جوانان کشوری ادامه 
دادم و در ادامه داور فوتبال شدم و تا امروز هم ادامه 
داده ام. البته هر دو رشته کیک بوکسینگ و ووشو 
را هم تا سطح مربی گری ادامه دادم و چند سالی هم 
باشگاه ورزشی داشتم و در حال حاضر هم در رشته 

ورزشی »کراسفیت« کار می کنم.

فضای خانواده در عالقه شما به تحصیل در حوزه  ◾
علمیه چقدر تأثیر داشت؟

من فرزند آخر یک خانواده 6نفره هستم که تمام 
اعضای خانواده من فرهنگی اند. مــادرم فرهنگی 
و پدرم استاد حوزه علمیه هستند، خواهرانم هر 
دو تحصیالتشان را تا مقطع دکترا ادامه داده اند و 
برادرم کارشناس تربیت بدنی و مربی رزمی است. 
در دبیرستان ریاضی فیزیک خواندم و با چند نفر 
از دوستانم تصمیم گرفتیم وارد حوزه علمیه شویم. 
البته تأثیرگذارترین فرد برای این تصمیم، معلم 
پرورشی ما حاج آقا مسعودی و حاج آقا علوی و 
ناظم دبیرستانمان آقای صبا بودند که تأثیر زیادی 

در ورود من و دوستانم به حوزه علمیه داشتند.

روحانیون با لباس روحانیت و قبا، عبا و عمامه  ◾
شناخته می شوند، پوشیدن لباس داوری توسط یک 

روحانی به این ذهنیت آسیب نمی رساند؟
لباس روحانیت هم مثل تمام لباس هاست؛ مثل 

لباس نیروی انتظامی یا پزشکان، این هم یک لباس 
است و نمی تواند مانع ورود به عرصه های دیگر 
شود و حتی چه بسا اگر وارد فعالیت های ورزشی 

شویم عالقه مندی بیشتری ایجاد کنیم.

اشــتــبــاه در داوری گــریــزنــاپــذیــر اســـت، نــگــران  ◾
نمی شوید از اینکه در معرض ناسزا قرار گیرید؟

قاعدتاً در هر عرصه ای ممکن اســت اشتباه رخ 
دهــد، اگــر از روی عمد نباشد قابل تأمل اســت و 
شاید سبب شود این اشتباهات را انجام ندهیم و 

دقتمان را بیشتر کنیم.

در طول شبانه روز چند ساعت ورزش می کنید؟ ◾
من طلبه سطح خارج هستم و قاعدتاً در برهه های 
مختلف، زمانی که برای درس و ورزش و فعالیت های 
جنبی می گذارم متفاوت اســت. در حال حاضر 
یک روز در میان و به طور میانگین هفته ای چهار 
پنج ساعت به طور حرفه ای ورزش می کنم؛ جدا از 

پیاده روی که هر روز انجام می دهم.

شغل اصلی شما چیست؟ ◾
سرپرست انجمن ورزشـــی طــالب کشور هستم 
و بــا مــعــاونــت فرهنگی تبلیغی دفــتــر تبلیغات 
اسالمی همکاری 
همچنین  دارم، 
ــروه  ــ مـــســـئـــول گ
تبلیغ تخصصی 
ورزشـــــــــــــــــــــــــــی 
»نــــــــــــــــــام آوران« 
ــم. بـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ هـ
ــه ای کـــه در  ــجــرب ت
ایـــن 18-17 ســال 
حضور در انجمن 
ــالب  ورزشـــــــــــی طــ
بـــدســـت آورده ام 
جــمــعــی از طــالب 
ورزشکار را که تجربه های خوب در عرصه ورزش 
دارند در یک گروه جمع کردیم و با ابزار ورزش و در 
محیط های ورزشی مشغول کار فرهنگی هستیم.

در حــال حاضر وضعیت ورزش طــالب چگونه  ◾
است؟

ــت هللا اعــرافــی  ــ ورزش طـــالب پـــس از ایــنــکــه آی
مسئولیت حــوزه هــای علمیه کشور را بــر عهده 
گرفتند پیشرفت بسزایی کرده و نگاه ایشان نگاه رو 
به جلویی است، حتی در زمینه ورزش قهرمانی که 
وام گرفته از منویات رهبر معظم انقالب است که 
می فرمایند ورزش قهرمانی مثل قله است که مردم 
به قله نگاه می کنند و جذب ورزش می شوند. ورزش 
طالب هم در این چند سال رشد خوبی کرد و به 
تشکیل انجمن ورزشی طالب منتهی شد. در حال 
حاضر مشغول برنامه ریزی برای المپیاد ورزشی 
طالب هستیم. برای نخستین بار در سطح کشور 
هر استانی مسابقات خود را در 1۰رشته ورزشی 
برگزار می کند و نفرات برتر هم برای برگزاری المپیاد 
ورزشی معرفی می شوند. همچنین در هر مدرسه 
ــم؛ این  علمیه، یک نماینده ورزش همگانی داری
افراد در پی این هستند که ورزش و ورزش کردن را در 

مدارس علمیه و بین طالب جا بیندازند.

اگر بخواهید خاطره ای از تأثیر حضور روحانیون  ◾
ــدام خــاطــره را بیان  ــی بگویید، کـ در عــرصــه ورزشــ

می کنید؟
اجازه بدهید خاطره یکی از دوستان طلبه را که به 
عنوان مربی فرهنگی کنار بعضی تیم های ورزشی 
بــود را تعریف کنم. ایــشــان تعریف مــی کــرد: در 
مدتی که کنار تیم بودم با بچه ها خیلی صمیمی 
شدم و دوستان می آمدند حرف هایشان را به من 
می گفتند. یکی از دوستان به نماز و احکام شرعی 
مقید نــبــود، پــس از گــذشــت چند روز خــودش 
پیشقدم شد که بچه ها را برای نماز صدا می زد، 
حس می کردم این مسئله به خاطر تأثیر ارتباط 

مستقیم با ورزشکاران بود.

مشخصه های بانوی  مسلمان ایرانی چیست؟

الگوی سوم زن 
در ستیز با جاهلیت

خاطرات فوتبالی یک روحانی که لباس قضاوت در مستطیل سبز را پوشیده است

جذب جوان ها 
با فوتبال و ورزش های رزمی

نیم نگاهدیدگاه
ــژاد، عضو  ــرنـ ــاکـ احــمــد شـ
پژوهشگاه  علمی  هیئت 
عــلــوم و فــرهــنــگ اســالمــی 
ــانـــه در  ــفـ ــأسـ ــتـ ــت: مـ ــفــ ــ گ
ــران بـــرای فـــروش اشیای  ایـ
انرژی بخش از آیاتی که به تسبیح موجودات اشاره 
می کند بهره می برند، ولــی تأکید می کنم آیــات، 
روایـــات و اشعار مؤید ایــن نیست که موجودات 

انرژی معنوی دارند.
به گــزارش ایکنا، احمد شــاکــرنــژاد، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 9 آذر 
ــرژی؟« ذیل  در نشست علمی »دعــا یا جــذب انـ
همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسالمی 
که از سوی این پژوهشگاه در قم برگزار شد، گفت: 
این ارائه براساس پژوهشی است که حدود چهار 
ماه روی کاالهای انرژی بخش و مربوط به مراقبه و 
آرامــش در سایت  های دیــوار و دیجی کاال با روش 
تحلیل مضمونی انجام شده است. جذب انرژی از 
موضوعات جدید در دنیاست و کشور ما هم متأثر 
از آن است و حتی در غــرب، فروشگاه هایی برای 
فــروش کاالهای جذب انــرژی مثبت و دفع انرژی 
منفی وجود دارد و اندیشمندان غربی  تحلیل هایی 

در این خصوص ارائه داده اند.
وی با بیان اینکه بنده 36 قلم کاال در قالب بیش 
از 6هــزار محصول با تحلیل مضمون و از طریق 
پایگاه  های مــجــازی فــروش کــاالی دیـــوار تــهــران و 
دیجی کاال بررسی کــردم، اظهار کرد: محور بحث 
ایــن اســت آیــا اعتقاد به انــرژی، چه جــذب انــرژی 
مثبت و چه دفع انرژی منفی در تعارض با دعا و 
تکنیک های دعاست یا خیر؟ آیا اگر کاالهایی را 
برای مراقبه و جذب انرژی بخریم و به آن معتقد 
باشیم با خاستگاه دعا تفاوت دارد؟ آیا انسجام 
عقیدتی یک دیندار وقتی ایــده ای به اسم انرژی 
مثبت، کیهانی و نیروهای کیهانی را می پذیرد 

حفظ می شود یا انسجام دینی او به هم می ریزد؟

نسبت دینداری با اعتقاد به جذب انرژی ◾
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
ــا مــی تــوانــیــم بــا خرید  ــرد: آیـ ــ اســالمــی اضــافــه ک
وسایلی چون کاسه تبتی، اسماج و انواع و اقسام 
سنگ های انرژی بخش ضمن استفاده از انرژی آن، 
چالشی را برای دینداری خودمان هم ایجاد نکنیم؟ 
زیرا مثالً کاسه تبتی را که دارای آرم بوداست با آرم 
»و ان یکاد الذین...« می سازند یا نمک هیمالیا 
را بــا چهارقل تلفیق می کنند یــا در تلویزیون و 
رادیو می گویند انرژی مثبت برای تیم ملی فوتبال 

بفرستید و یا با دعا به آن ها انرژی انتقال دهید.
شــاکــرنــژاد تصریح کــرد: غیر از سنگ ها و کاسه 
تبتی، برخی چیزهای مرتبط با رایحه درمانی هم 

مطرح شده است، مثالً روی چوب پالو سانتو که 
شبیه عود است و در ایران هم خیلی پرفروش شده، 
با انگلیسی نوشته شده: »این برای شمن ها بود که 
انرژی منفی را دفع و انرژی مثبت را جذب کند«؛ 
یعنی حتی تعبیر شمن در نمونه خارجی آن آمده 
و در ایران هم روی آن به جذب انرژی مثبت و دفع 
انرژی منفی اشاره کرده است. همچنین مجسمه 
بودا را نه به عنوان شیئی برای پرستش بلکه برای 
دفع انــرژی منفی خرید و فروش می کنند؛ از این 
ــرژی و  نمونه کاالها زیــاد اســت و عمدتاً جــذب ان
درمان، ثروت و عشق و انرژی مثبت برای این نوع 

کاالها تبلیغ می شود.
وی بــا طــرح ایــن پــرســش کــه منشأ ایــن کــاالهــا و 
انرژی بخشی آن چیست، گفت: برای منشأیابی 
آن، نظرات مختلفی بیان شده؛ مثالً برخی گفته اند 
موالنا هم به قانون جذب معتقد بوده و برخی هم 
آن را تحلیل و دربــاره تفاوت آن با دعــا و تسبیح 
بحث کرده اند یا ارتباطی بین آن و کاالهای اسالمی 

قائل شده اند.

قانون جذب ◾
وی افـــزود: قانون جــذب یکی از تئوری های جذب 
ــرژی اســـت کـــه آن هـــم ذیـــل معنویت  ــ  و دفـــع انـ
»new age« قــرار دارد؛ ایــن معنویت بر داشتن 
معنویت عصر جدید تأکید می کند که متفاوت از 
دیــنــداری و تمرکز آن بر انسان اســت و قصد دارد 
ببیند ادیــان مختلف چه دســتــاوردی بــرای انسان 
دارنــد؛ البته با این رویکرد که تعلقی به هیچ دینی 
ندارند. نظریه های مختلفی از سوی معنویت های 
نوظهور و معتقدان به قانون جــذب دربــاره جذب 
انرژی وجود دارد؛ برخی می گویند همه چیز در عالم 
یک چیز است و آنچه وحدت بخش عالم است خدا 
نیست بلکه انرژی است؛ فروش کاالهای معنوی هم 

از جلوه های یکپارچگی عالم است.
شاکرنژاد با اشــاره به اینکه برخی می گویند خدا 
خالق جهان اســت و انــرژی هــایــی خلق کــرده ولی 
دخالتی در آن ندارد، افزود: یعنی در قانون جذب، 
مــا بــا اراده و تجسم خــالق خــودمــان انــرژی هــای 
مثبت را جــذب می کنیم، ولــی از منظر دیــن، در 
دعــا مشیت نهایی با خــداســت. برخی گفته اند 
ما و جهان، مــوجــودات جدایی از هم نیستیم و 
اگر کار بدی کنیم به ما برمی گردد. در حقیقت ما 

یک کل به هم پیوسته هستیم و جهان مادی کل 
به  هم پیوسته است. شاخه جدیدی از تحلیل ها 
می گوید معنویت گراها وقتی از جذب انرژی سخن 
می گویند، بــه ادیـــان ابتدایی و پیشامسیحیت 
برمی گردد. این ها معتقدند این انرژی کیهانی، دین 

مدرن و جدید شده است.

نظریه تکامل دین ◾
وی اضافه کرد: برخی گفته اند دین از جادو آغاز 
ــه دیــن  شـــده و بــعــد بــه شـــرک رســیــده و امــــروزه ب
توحیدی تبدیل شده و االن هم علم جای دین را 
گرفته است. این محققان تأکید می کنند جادو در 
اشکال اولیه دینداری وجود دارد، یعنی نیروهایی 
در طبیعت وجــود دارنــد که باید تسخیر شوند و 

شمن این کار را می کرد. البته بعداً گفتند جادو 
همیشه جواب نمی دهد از این رو سراغ دینداری 
رفتند و خدایان متعددی فرض کردند و بعد هم 
سراغ دین توحیدی رفتند. البته نظریه تکامل دین 

مورد نقد جدی بوده است.
شاکرنژاد بیان کــرد: معتقدان به جــادو قائل به 
پیش فرض هایی بودند که مهم ترین آن ها وجود 
یکسری نیروهایی اســت که از آن علیه کسانی 
استفاده می کنیم و سازوکار آن، انتقال انــرژی با 
تماس یا همسانی است. در واقع در بحث جادو 
ّــی در  نــوعــی شبه علم رخ مــی دهــد و ســازوکــار عــل
میان است. در دین ابتدایی، شمن نقش اصلی 
را دارد ولــی در عصر مــدرن، جــادو اهمیت دارد، 
نه جادوگر که برخی نام آن را جادوگری شهری و 

دموکرات کردن جادوگری نامیده اند. یا جادوگری 
گذشته زن محور بود ولی اکنون زن محور نیست و 
جنبه های مخوف و رازناک آن زدوده شده است. در 
جادوگری قدیم منافع قبیله مهم بود اما در جادوی 

جدید منافع آنی فرد مهم است.
ــرای فــروش  وی اظــهــار کــرد: در ایـــران متأسفانه ب
اشیای انرژی بخش از آیات قرآن و آیاتی که اشاره 
به تسبیح مــوجــودات دارد بــرای اثبات حرفشان 
ِّحُ  بهره می برند و مؤید می آورند. آیاتی مانند يَُسب
مَاوَاِت وَمَــا فِي اْلَرْضِ؛ یا در شعر  َّهِ مَا فِي السَّ لِل
داریم: جمله ذرّات عالم در نهــان / با تو می گویند 
روزان و شبان/ ما سمیعیم و بصیریم و هشیم / 
با شما نامحـرمان ما خامُشیم؛ البته تأکید می کنم 
ایــن آیــات و روایـــات و اشعار هیچ کدام مؤید این 
نیست که موجودات انرژی معنوی دارند و ما باید 
از آن استفاده کنیم یا تسبیح موجودات مرتبط با 

خداست نه انسان.

تفاوت دعا و انرژی درمانی ◾
ــاســی،  وی افـــــــــزود: پـــشـــت دعــــــا، هــســتــی شــن
معرفت شناسی، توکل و ایمان به خدا وجود دارد و 
با خواست الهی محقق می شود، ولی در سازوکار 
جــذب، ما اراده می کنیم و می خواهیم و انــرژی و 
خرید ابزار و وسایل ، محور است نه عمل و ایمان ما 
و نتیجه لزوماً اتفاق می افتد و اگر نیفتاد یعنی من 
آداب و سازوکار را درست رعایت نکرده ام. برخی 
گفته اند خواستن در عصر جدید مانند خواستن 
از غول چراغ است تا آرزوی های مالک آن را برآورده 
ــان، مشیت الهی را در دعــا محور  کند، ولــی ادیـ
قرار می دهند و دعا را در چارچوب امور اخالقی، 
مشروع و با هدف تعالی و با آدابی چون تواضع و 

انابه توصیه می کنند.
ــوازم  شــاکــرنــژاد اظــهــار کـــرد: مــا در دعــا یکسری ل
اخالقی داریم و نمی توانیم هر منفعت و چیزی را 
بخواهیم؛ بحث تهذیب، تربیت، تواضع و فروتنی 
هم مطرح است و در نهایت مشیت الهی اولویت 
دارد، ولی در جذب انرژی نوعی مطالبه گری وجود 
دارد، کمااینکه در گذشته وقتی از چیزی نتیجه 
نمی گرفتند، آن را می سوزاندند. البته این بحث 
هنوز نیازمند پژوهش های زیــادی اســت، زیــرا در 
تحلیل فــروش کاالهای معنوی انگیزه خریداران 
مهم اســت. بیش از همه، برخی از ایــن کاالها و 

مفاهیم آن ها در برخی سنن دینی وجود دارد که 
هر یک پژوهش  مستقلی را می طلبد.

ضرورت تحلیل روایات مرتبط با اثرگذاری برخی  ◾
سنگ ها

در ادامه این نشست اسماعیل سلیمانی به عنوان 
ناقد گفت: مبتنی بودن ایــن تحقیق بــر تحلیل 
کمی و کدی کردن کاالها و تالش برای اندازه گیری 
مضمون به منظور بررسی تنوع آن ها از نقاط قوت 
آن محسوب می شود. مطالعه اکتشافی هم از نقاط 
خوب مقاله ایشان است زیرا خیلی از افرادی که 
این کاالها را می خرند ریشه فرهنگی و تبارشناسی 
آن را نمی دانند و این تبارشناسی که ایشان ارائه 

داده بسیار مهم است.
سلیمانی افــزود: در عین حــال معتقدم اگــر قصد 
کار تطبیقی و مطالعاتی بین دعا و انرژی داریم این 
ابزار دعاها یا میانجی های حامل معنویت باید مورد 
توجه قــرار گیرند ولــی اکنون ســؤال بیشتر مربوط 
ــوده و در  ــا ب ــروش آن ه بــه تبارشناسی و خرید و ف
مورد دعا هم بحثی مطرح نشده است. همچنین 
پیش فرض یا فرضیه ای را در بحث ندیدم. در فرهنگ 
ما هم براساس مطالعات، برخی سنگ های زینتی و 
انگشتری انرژی هایی دارند و در روایات هم به آن ها 
اشاره شده است. بنابراین شاید برای مخاطب این 
سؤال مطرح شود که تفاوت کارکرد این ها چیست؟ 
نکته الزم به توضیح اینکه چند سطری باید در مورد 
مفهوم عصر جدید می نوشتید و بعد بگوییم رابطه 
آن با انــرژی چیست، ضمن اینکه از اصطالحات 
التین مانند اپلیکیشن نباید در متن استفاده شود.

ضرورت تبیین تفاوت جادو و انرژی درمانی ◾
بهزاد حمیدیه هم در سخنانی گفت: در اصل اینکه 
مسئله انرژی و تمرکز بر انرژی های کیهانی تعارض 
جدی با آموزه های دینی و معنوی اسالمی و حتی با 
ادیان دیگر دارد شکی نیست ولی سؤال این است 
آیا بحث انــرژی در جنبش های نوپدید و معنویت 
سیال و کاالها با جادو مرتبط است یا خیر؟ می توانیم 
این ارتباط را قائل شویم و آن را شبیه جادو در ادیان 
ابتدایی و محلی و قوم محور بدانیم، ولی من با این 
مسئله مخالفم، زیرا تمایز و اختالفات این ها بسیار 
بیشتر است و ارتباط  دادن بین این دو بیشتر به 
انحراف ذهن ما از درک حقیقت منجر خواهد شد.

حمیدیه تصریح کرد: البته ایشان به تفاوت هایی 
اشاره کرد که جادو در دوره سنت و ادیان ابتدایی 
در انسان های بدوی وجود داشته و با انرژی درمانی 
فرق دارد. به نظر بنده تفاوت های برشمرده شده 
کافی نبود و برخی قابل خدشه بود، از جمله اینکه 
جادوگران دنبال ثروت نبودند و این موارد نقض 

دارد و مخدوش است.

دلم 
خراسانی شد

عکس: 
محمد جواد مشهدی

تازه وارد قم شده بودم به اميد اینکه آیت اهلل بهاءالدینی را ببينم و چه زود زیارت
اميدم شکفت! روزی از کوچه ای می گذشت، پی اش را گرفتم تا اینکه مرا 

دید. به جوی آب که رسيد، لب جوی رو به شرق نشست و من به احترام 
نشستنش برخاستم. فرمود: بنشين! و من باز به احترام در مقابل ایشان 

نشستم. گفت: »پسرم! بيا اینجا بنشين )اشاره به کنار دست خود(؛ پشت به 
حضرت رضا)ع( نکن!« تازه فهميدم چرا در شهر قم رو به شرق نشست.

زود برخاستم و تغيير مکان دادم. آقا درحال تفکر بود و ناگهان رو به من کرده 
و سرشار از اندرزم کرد: »سفارش فالنی و فالنی برای ما فایده ای ندارد!«

تازه یادم آمد قرار بود به آقای امجد بگویم به آقا سفارش کنند کمی هم به 
ما عنایت معنوی داشته باشند!

»سفارش فالنی و فالنی برای ما فایده ای ندارد. ببين پسرم! شما باید کاری 
کنی که حضرت رضا)ع( سفارشت را بکند! و من راه سفارش حضرت 

رضا)ع( را به تو می گویم و آن این است که دست از »زرنگ بازی« برداری 
)مشغله زیاد را بهانه نکنی و تن و دل به والیت بدهی( اگر دست از زرنگی 
برداشتی، حضرت رضا)ع( خود می فرماید: »فالنی را داشته باش!« با این 

حرف آقا، دلم خراسانی شد و هوای مشهد هوایی ام کرد.
منبع: گریوانی، مسلم )1398(، رسم حضور؛ سيره زیارتی علما و بزرگان در 

حرم رضوی، به نشر

دبیر علمی دومین جشنواره ملی شعر نمازجمعه با اشاره 
به استقبال خــوب شــاعــران و کیفیت مطلوب نخستین 
دوره این جشنواره  ابراز امیدواری کرد شاعران فارسی زبان 
کشورهای افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان نیز در 

این زمینه دست به آفرینش هنری بزنند. 
به گــزارش مهر، دبیر علمی دومین جشنواره ملی شعر 
نمازجمعه بــا بیان اینکه مــوضــوع نمازجمعه بــا انقالب 
اســالمــی همخوانی دارد و از بنیان های اصلی انقالب، 
ــه داد: مــا از لحاظ  ــت، ادامــ مــوضــوع نــیــایــش و نــمــاز اسـ

محتوایی و تبلیغات مرتبط ، با مرکز و دفتر شعر و سرود 
سازمان صدا سیما همکاری داریــم و تالش می کنیم این 
جشنواره را پشتیبانی کــرده تا ایــن اتفاق ملی به خوبی 

برگزار شود.
قزوه تصریح کرد: نماز و نیایش در ادبیات فارسی ریشه 
ــیــات ماست.  داشــتــه و مــوضــوعــی بسیار قدیمی در ادب
موضوع نماز در میان بسیاری از شاعران و ادیبان فارسی 
اهمیت داشته و به آن پرداخته شده و با حکمت، شعر و 

نیایش ادبیات گره خورده است.

وی با بیان اینکه این جشنواره مورد توجه ویژه قرار 
دارد و با همکاری شورای سیاست گذاری ائمه جمعه 
اجرا می شود، افــزود: یکی دیگر از محورهای این 
جشنواره، ائمه جمعه شهید هستند. شهدای 

مـــحـــراب و شـــهـــدای نــمــازجــمــعــه کـــه از 
محورهای جشنواره سال گذشته 

ــورد تــوجــه  ــ بـــود امـــســـال نــیــز م
قــرار گرفته اســت. امیدواریم 

شـــــاعـــــران مـــانـــنـــد ســـال 

گذشته از ایــن بخش استقبال کــرده و عــالوه بر 
شاعران ایرانی، شاعران فارسی زبان کشورهای 
افغانستان، پاکستان، هند و تاجیکستان نیز 

به این موضوع ورود کنند.
وی در پایان افزود: در بخش سرود نیز چندین 
گـــروه، ســرودهــای خــود را آمـــاده خواهند 
کــرد تــا در بخش اجـــرای برنامه 
اختتامیه این جشنواره ملی 

به نمایش بگذارند.

نقطه نظرنقطه نظر

نماز و نيایش با ادبيات 
فارسی گره خورده است

برخی گفته اند خواستن در عصر جدید مانند خواســتن از غول چراغ است تا 
آرزوی های مالک آن را برآورده کند، ولی ادیان، مشيت الهی را در دعا محور قرار 
می دهند و دعا را در چارچوب امور اخالقی، مشروع و با هدف تعالی و با آدابی 

چون تواضع و انابه توصيه می کنند.
گزيدهگزيده
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در همایش معنویت های نوظهور و معنویت اسالمی بررسی شد

تفاوت دعا با قانون جذب و انرژی  درمانی چیست؟
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تولیت آستان 
قدس رضوی 
ــاره به  ــ ــا اشــ بـ
ــادگــی  ــســت ای
علما در برابر 
تمام رنج ها و سختی ها در طول تاریخ 
بــرای دفــاع از دیــن، گفت: روحانیت 
در طــول تاریخ با وجــود همه رنج ها، 
لحظه ای از پــاســداری اســام دست 

نکشیده است.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام 
 والمسلمین احمد مــروی در دیــدار 
بــا طــاب مــدرســه علمیه سلیمانیه 
ــه  را  ــمــی ــل ــای ع ــ ــ ــوزه ه ــ ــد، حــ ــهـ مـــشـ
مجموعه هایی مــهــم و اثـــرگـــذار در 
حفظ اســام نــاب و ارزش هـــای دین 
دانست و ابراز کرد: هیچ مجموعه و 
نهادی توانایی و صاحیت الزم برای 
پر کردن جایگاه حوزه علمیه را ندارد؛ 
آن مجموعه ای که تا به امــروز اسام 
ناب، مکتب و بنیان های عمیق فقه 
تشیع را حفظ کــرده، همین طاب و 

حوزه های علمیه بوده اند.

با عنایت امام زمان)عج( ◾
وی در ادامــــــــه بــــه ســـخـــتـــی هـــا و 
مشقت هایی کــه طــاب و علما در 
طول تاریخ برای حفظ مبانی اسام 
و مکتب تشیع متحمل شــده انــد، 
اشــاره و اظهار کــرد: علما و طاب در 
طــول تاریخ با توجه به نبود امنیت 
اجتماعی و فشار های روزافزون حکام 
جور برای به حاشیه رانــدن دین و به 
تبع آن حوزه های علمیه و علما، هیچ  
گــاه از ایستادگی در مسیر دفــاع از 
اصــول، ارزش هــا و احکام دین کوتاه 
نیامدند و با تقوامحوری ارزش هــای 
دینی و احــکــام شرعی را بــه جامعه 
منتقل و موجب حفظ مکتب شدند.
تولیت آستان قــدس رضــوی افــزود: 
ــوزه علمیه و  ــتــدای فعالیت حـ از اب
روحانیت که پس از غیبت صغری 
ــاز شــد؛ فــشــارهــا، محرومیت ها  آغـ
و تهدیدهای فــراوانــی متوجه حوزه  
بــوده امــا بــه عنایت امــام زمــان)عــج( 
ــده اســـت؛  ــانـ ــای عــلــمــیــه مـ ــوزه هــ حــ
هــر مجموعه دیــگــری ایــن حجم از 
هجمه ها را متحمل می شد تاکنون 

از بین رفته بود و این ماندگاری خود 
ــت.وی خاطرنشان  یــک معجزه اسـ
ــــرد: مطالعه زنــدگــی نــامــه علما و  ک
بزرگان دین گوشه ای از محدودیت ها، 
محرومیت ها و فــشــارهــایــی کــه آن 

بــزرگــواران متحمل شده اند را نشان 
ــد؛ ســلــســلــه طــــاب و علما  ــی دهـ مـ
ــرای حــفــظ دیــن  ــ ــخ بـ ــاریـ ــول تـ در طــ
ــراوان، شکنجه ها،  مجاهدت های فـ
آزارهــا، مشقت ها و محرومیت های 

بــســیــاری را تحمل کــردنــد و در این 
مــســیــر از جـــان خــویــش گــذشــتــه و 
شهدای فراوانی همچون شهید اول 
و شهید ثانی را نثار پاسداری از اسام 

کردند.

سابقه دیرینه حوزه مشهد ◾
حــجــت االســام  والمسلمین مــروی 
ــاب را بــی بــدیــل  ــوزه و طــ ــ نــقــش حـ
توصیف و تصریح کـــرد: روحانیت 
شــیــعــه در هــمــیــن ســـخـــتـــی هـــا و 
دشــواری هــا رشــد کــرده اســت؛ بنای 
رضاخان بر نابودی روحانیت و حوزه  
علمیه بود اما از همین حوزه علمیه 
یک روحانی جلیل القدر برخاست و 
به فضل الهی و عنایت امام زمان)عج( 
ــان پادشاهی را در ایــن کشور  دودمـ

برچید.
وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی 
ــوزه علمیه  نــســبــت بــه مــســائــل حــ
بی تفاوت نیست، خاطرنشان کرد: 
حوزه علمیه کهن مشهد سابقه ای 
بسیار درخشان دارد و رهبر معظم 
انقاب نیز به این حوزه عنایت ویژه 
دارنـــد. در طــول تاریخ حــوزه علمیه 
مشهد بــه بــرکــت مضجع شریف 
امــام رضــا)ع( از کثرت علمای بزرگ 
و مـــدرســـان بــرجــســتــه بـــرخـــوردار 
ــوده اســت؛ حــوزه مشهد از چنان  ب
ــوده کــه عالم  جایگاهی بــرخــوردار ب
بزرگی چون »عامه بحرالعلوم« برای 
کسب علم به این حوزه آمده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید 
بــر اینکه بستر شکوفایی هــر چه 
بیشتر استعدادها در حوزه مشهد 
باید فراهم شــود، گفت: مهاجرت 
طاب از مشهد به قم باید معکوس 
شــود و ایــن امــر ممکن اســت. حوزه 
مشهد باید به جایگاهی برسد که 
فضا از قم و نجف برای کسب علم 

به مشهد بیایند.
حجت االسام  والمسلمین مروی 
تصریح کــرد: مضجع شریف عالم 
آل مــحــمــد)ع( در مشهد اســـت و 
طاب و حوزه علمیه این شهر نباید 
از این گنجینه عظیم غفلت کنند. 
حوزه مشهد با الهام گیری از این روح 
مقدس و پــاک می تواند بلندترین 
گام ها را بردارد؛ بخشی از کاس های 
ــوزه عــلــمــیــه مــی تــوانــد در  درس حــ
ــود و طــاب  ــرم مــطــهــر بـــرگـــزار شـ حـ
اگر در مسئله علمی دچــار مشکل 
می شوند باید از حضرت رضــا)ع( 

مدد بجویند.

تولیت آستان قدس رضوی در جمع طالب حوزه علمیه سلیمانیه مشهد مطرح کرد  

 روحانیت 
پاسدار همیشگی اسالم  

خبرخبر
امروزامروز

قدردانی از کتابخانه وزیری یزد 
کتابخانه وزیری یزد از کتابخانه های وابسته به آستان قدس 
رضوی در شهرستان یزد در راستای هم افزایی و همراهی با 
نهاد کتابخانه های عمومی در ترویج و توسعه فرهنگ مطالعه 
از سوی این نهاد مورد قدردانی قرار گرفت. این کتابخانه از 
جمله مهم ترین كتابخانه های ایران است كه به واسطه وجود 

هــزاران جلد نسخه خطی، آثار مــوزه ای و کتاب های چاپی 
ارزشمند، محل مراجعه روزانه ده ها پژوهشگر و عاقه مند 
به مطالعه اســت. ایــن نهاد مرهون درایــت و دوراندیشی 
حجت االسام حاج سید محمدعلی وزیری یكی از روحانیان 
دانشمند این دیار است كه پس از انجام خدمات ارزنده ای 

چون بازسازی مسجد جامع یزد )1324شمسی(، احیای 
حوزه علمیه یزد به همراه دیگر روحانیان )شهریور 1320( 
و بنیان گذاری مدارس جامعه تعلیمات اسامی یزد 1334 
به دلیل نبود محلی بــرای مطالعه، كتابخانه ای كارآمد با 
هزار و 600 جلد كتاب چاپی و خطی در درون مقبره امامان 

جماعت مسجد جامع واقع در دهلیز شمالی مسجد جامع 
كبیر راه انــدازی كرد. این کتابخانه اکنون یکی از بزرگ ترین 
كتابخانه  های ایران است که در ضلع شمالی مسجد جامع 
کبیر یزد و در بافت سنتی این شهر قرار دارد و روزانه پذیرای 

جمع زیادی از پژوهشگران و محققان است.

   غبارروبی مرقد شهید مدرس)ره( در کاشمر   
در آستانه هشتاد و پنجمین سالگرد شهادت آیت اهلل 
سیدحسن مدرس)ره( زیارتگاه این بزرگمرد عرصه 

دین و سیاست غبارروبی شد. به گزارش آستان نیوز، به 
مناسبت گرامیداشت هشتاد و پنجمین سالگرد شهادت 

آیت اهلل مدرس)ره( آیین غبارروبی مرقد مطهر این شهید 
واالمقام و ادای احترام به مقام شامخ ایشان با حضور 
امیر دایی صراف؛ فرماندار، حجت االسالم والمسلمین 

احدی؛ امام جمعه موقت شهرستان و جمعی از مسئوالن، 
خانواده های معزز شهدا، نیرو های نظامی و انتظامی و 

خدام افتخاری این مجموعه در شهرستان کاشمر برگزار 
شد. در این مراسم که در فضایی معنوی با مداحی مداحان 
اهل بیت)ع( برگزار شد شرکت کنندگان پس از جمع آوری 

نذورات داخل ضریح، آرامگاه شهید مدرس)ره( را 
غبارروبی کرده و با گالب شست وشو دادند.
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علما و طالب در طول تاریخ با توجه به نبود امنیت اجتماعی و فشار های روزافزون حکام جور 
برای به حاشیه راندن دین و به تبع آن حوزه های علمیه و علما، هیچ  گاه از ایستادگی در مسیر 
دفاع از اصول، ارزش ها و احکام دین کوتاه نیامدند و با تقوامحوری ارزش های دینی و احکام 

شرعی را به جامعه منتقل و موجب حفظ مکتب شدند.
گزيدهگزيده

در همین 
نزدیکی

به مناسبت هفته 
بسیج، دانش آموزان 
متوسطه دوره اول 
پسرانه امام رضا)ع( 
واحد3، در قالب 
ویژه برنامه  اردویی 
در برنامه ای با عنوان 
»جبهه همین نزدیکی 
است« در بهشت 
رضا مشهد شرکت 
کردند. 
این برنامه فرهنگی در 
مناطق شبیه سازی 
شده دفاع مقدس 
همراه با روایت گری 
دوران جنگ تحمیلی 
در جوار گلزار شهدای 
مشهد اجرا شد. 
جمعی از پسران 
واحد 3 امام رضا)ع( 
نیز با حضور در این 
منطقه توانستند 
ضمن استفاده از 
روایت گری راویان 
دوران دفاع مقدس، 
با پوشیدن لباس 
فرم نظامی، حرکت 
پشت خاکریزها، 
عبور از کانال ها و 
گذر از موانع جنگی، 
حال و هوای معنوی 
و متفاوت رزمندگان 
دفاع مقدس را در 
آن سال های جهاد 
و حماسه احساس 
کنند. 

خبر

سالمت

تقدیر خادمیاران رسانه ای 
از پرستاران دارالشفای امام 

در آستانه فرارسیدن سالروز میاد حضرت زینب 
کــبــری)س( و روز پرستار، جمعی از خادمیاران 
رســانــه ای حــرم مطهر امــام رضــا)ع( با حضور در 
درمانگاه دارالشفاء امام)ع( از پرستاران مشغول 
به خدمت در این مجموعه درمانی تجلیل کردند.

ــوزه خــادمــان  ســیــدعــلــی مـــوســـوی، مــســئــول حــ
ــام رضــــا)ع( در حاشیه تجلیل از  رســـانـــه ای امـ
ــام)ع(، ضمن تبریک  ــ پــرســتــاران دارالــشــفــاء امـ
سالروز والدت حضرت زینب)س( و روز پرستار 
با اشــاره به اینکه پرستاران با الگوگیری از دختر 
امیرالمؤمنین)ع(، صبر، ایثار، فداکاری و محبت را 
سرلوحه کار خویش قرار داده اند، گفت: پرستاران 
در سخت ترین شرایط جامعه همچون دوران کرونا 
وفاداری خود را به ملت ایران ثابت و با تمام قوا برای 

نجات جان هم میهنان خود تاش کردند.
وی با تأکید بر اینکه شغل پرستاری جزو مشاغل 
بسیار طاقت فرسا در کشورمان اســت، افــزود: 
حقیقتاً تحمل ناله های ناشی از درد بیماران، 
فضای آلوده اتاق بیماران، رسیدگی به بیماران در 
طول شبانه روز، دوری از خانواده در اوقات شیفت 
شب و... اشتغال در این شغل را برای هر کسی 
سخت می کند اما پرستاران ما با مدد از حضرت 
امام رضا)ع( و حضرت زینب)س( بر این شرایط 
فائق می آیند و عــاوه بــر پــرســتــاری، بــا سخنان 

امیدوارکننده به بیماران روحیه می دهند.
مسئول حوزه خادمان رسانه ای امام رضا)ع( با بیان 
اینکه پرستاری از بیماران در دارالشفاء امام)ع( با 
پرستاری از بیماران در سایر مراکز درمانی بسیار 
متفاوت است، تصریح کرد: اغلب بیماران با نیت 
شفا از امام رضا)ع( به دارالشفاء مراجعه می کنند 
از همین رو شما پــرســتــاران بــه عــنــوان سفیران 
سامت رضوی با کرامت و عنایت ویژه به درمان 
زائــران و مجاوران بیمار می پردازید تا بیماران با 

رضایت و خشنودی کامل درمان شوند.
موسوی خاطرنشان کــرد: امــیــدوارم روز به روز 
عنایت امام رضا)ع( و عمه بزرگوار  ایشان شامل 
حال شما پرستاران بشود و ان شــاءهللا خداوند 

تبارک و تعالی هر روز بر توفیقات شما بیفزاید.
گفتنی است در پایان این دیدار، بسته های متبرک 
رضوی از سوی خادمیاران رسانه ای به پرستاران 
دارالشفاء امـــام)ع( با هدف قدردانی و تشکر از 

زحمات خالصانه آن ها اهدا شد.

تجلیل و کتاب ◾
امــا قــدردانــی از پــرســتــاران، تنها بــه پــرســتــاران 
دارالشفاء ختم نشد. در مشهد هم مثل سایر 
نقاط کشور، آن هایی که اهل تجلیل و قدردانی 

بودند به بیمارستان های سطح شهر سر زدند.
خبر دیگری حاکی اســت خــادمــیــاران فرهنگی 
بارگاه منور رضوی روز گذشته به مناسبت والدت 
باسعادت حضرت زینب)س( و روز گرامیداشت 
پرستار، با حضور در بیمارستان امــدادی شهید 
کامیاب مشهد، از تاش های پرستاران این مرکز 

قدردانی کردند.
البته این تجلیل با عطر و طعم فرهنگ و کتاب و 
کتاب خوانی هم همراه بود. به گزارش آستان نیوز، 
در این بازدید که با اهدای کتاب های انگیزشی و 
اجتماعی از سوی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی به پرستاران این 
مرکز درمانی همراه بود، دکتر سیدعباس مرجانی؛ 
مدیر اندیشگاه رضوی و کارشناس فعالیت های 
داوطلبانه این سازمان گفت: خادمان فرهنگی 
حرم مطهر رضوی در کنار سایر خادمان پرتاش 
بارگاه امام هشتم)ع( با دعوت از مخاطبان خود 
از میان زائـــران و مــجــاوران تــاش دارنــد فرهنگ 
ارزشمند مطالعه را در میان اقشار مختلف جامعه 
نهادینه کنند. در این دیدار که با اهدای متبرکاتی 
همچون نبات و نمک رضوی به کادر درمان همراه 
بود، پرستاران و کادر اجرایی بیمارستان امدادی 
شهید کامیاب ضمن ابــراز خرسندی از حضور 
خادمان رضوی در فضای بیمارستان و استقبال از 
طرح اهدای کتاب، از امام رئوف)ع( توفیق خدمت 

شایسته به بیماران را مسئلت کردند.

هــر جــا کــه نــامــی از حضرت 
زینب)س( به میان می آید، به 
دنبال آن معنا و مفهوم بلندی 
با عنوان »صبر« نیز به ذهن 

متبادر می شود. 
»آستان نیوز« در روز میاد حضرت زینب)س( که 
اسوه صبر و ایستادگی است با مرتضی انفرادی، 
پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسامی آستان 
قدس رضوی درباره »صبر در تعالیم اسامی با 
تأکید بر آموزه های رضوی« گفت وگویی انجام 

داده که در ادامه می خوانیم.

ــه گــفــت وگــو، لــطــفــاً در ابــتــدا  ◾ ــرای ورود ب ــ ب
توضیحی دربــاره زندگی و شخصیت حضرت 

زینب)س( بفرمایید.
حضرت زیــنــب)س( یکی از باعظمت ترین 
شــخــصــیــت هــای تـــاریـــخ اســـــام اســــت که 
ویژگی های برجسته ای در تمام شئون فردی، 
خـــانـــوادگـــی، عــلــمــی، اجــتــمــاعــی و سیاسی 
ــد. ایــشــان در ســال پنجم هجری قمری  دارنـ
در شهر مدینه دیـــده بــه جــهــان گــشــودنــد و 
در سن 57 سالگی و با فاصله نه چندان دور 
از واقــعــه کربا در ســال 62 هجری قمری از 
دنــیــا رخــت بربستند. ایــن حــضــرت از نظر 
اصالت خانوادگی در باالترین سطح قرار دارند 
چنان که پدر ایشان حضرت علی)ع( و مادر 
بزرگوارشان حضرت زهــرا)س( و برادرانشان 
امــام حــســیــن)ع(، امــام حــســن)ع( و حضرت 

عباس)ع( است.
نبی مکرم اسام)ص( ایشان را زینب به معنای 
زیــنــت پـــدر نـــام نــهــاد. حــضــرت زیـــنـــب)س( با 
پسرعموی خــود، عبدهللا جعفر ازدواج کــرد و 

دارای پنج فرزند به نام های علی، عون، عباس، 
محمد و ام کلثوم بودند که دو تن از فرزندان ایشان 

در حادثه عاشورا به شهادت رسیدند.

دربـــاره القاب و ابعاد مختلف شخصیتی  ◾
حضرت زینب)س( برایمان بگویید.

ایــن حضرت دارای القاب فــراوانــی در منابع 
روایی و تاریخی هستند که مهم ترین آن ها، 
عقیله بنی هاشم، عالمه غیر معلمه، شریکه 
ــده آل عــلــی و  الــحــســیــن، نــائــبــه الـــزهـــرا، عــاب

ام المصائب است.
حضرت نمونه بارز یک انسان کامل بودند و 
مطابق نقل تاریخ در زمان حضرت علی)ع( در 
شهر کوفه برای بانوان مسلمان قرآن تفسیر 
مــی کــردنــد. همچنین فصاحت و باغت در 
سخنوری که سبب متزلزل شدن پایه های کاخ 
ظلم و ستم در کوفه و شام شد از نمونه های 

قــابــل تــوجــه و از ویــژگــی هــای ایــشــان اســت. 
عاوه بر اینکه تهجد ایشان در درجه ای قرار 
داشت که به »عابده آل علی« شهرت یافت. 
ام المصائب نیز صفت مشهور این بزرگ بانوی 
عالم اســت که ایشان را تجسم و نماد صبر 
جمیل دانسته اند. حضرت زینب کبری)س( 
در مسئولیت بزرگ جهاد در راه خدا از مال، 
همسر و فرزند گذشت و با کمال شهامت و 
فداکاری از هر چه الزم بود، دست کشید و در 
همه جا یار وفادار برادر بود و چنانچه در تاریخ 
می خوانیم، در چند مورد نیز جان مبارک امام 

سجاد)ع( را از مرگ نجات دادند.
 
جایگاه »صبر« در ادبیات دینی و نگاه قرآن  ◾

به این موضوع چگونه است؟
صبر یکی از مهم ترین صفات اخاقی انسان 
است و هیچ یک از فضائل آدمی به این اندازه 

مورد تأکید نبوده است. صبر در لغت به معنای 
حبس و نگهداری است و در اصطاح به معنای 
ثبات و آرامش نفس در سختی ها و بایاست، 
صبر به عبارت دیگر مقاومت در برابر سختی ها 

و حفظ تاب و قرار است.
در مورد ارزش و جایگاه واالی صبر این نکته کافی 
است که بیش از 100 آیه قرآن از واژه صبر مشتق 
شده است و خداوند در قرآن برای صابران، اجر و 

پاداش های فراوانی بشارت داده است. 

عالقه مندیم از موضوع صبر در تعالیم و  ◾
آموزه های امام رضا)ع( هم بیشتر بدانیم. 

ــاری در تعالیم رضـــوی یکی از  ــردب صبر و ب
ویــژگــی هــای انــســان هــای برجسته بــه شمار 
مــی رود و امــام رضــا)ع( در احادیث متعدد، 
افـــراد و جامعه را بــه داشــتــن صبر رهنمون 
می کردند، روایــت هــای ایشان دربــاره صبر، 
بستری مناسب برای تعالی روح و فکر انسان 
مهیا می کند. روایت هایی همچون »بهترین 
طــاعــت خــداونــد صــبــر و رضـــاســـت«، »هــر 
کــس در راه خــدا صبر پیشه کند خــداونــد 
بهتر از آنــچــه از دســت داده بــه او خواهد 
 بخشید« و »شکیبایی بر با زیبا و پسندیده 

است«. 
کما اینکه عالم آل محمد)ع( در رفتار و سیره 
خودشان نیز در برابر نامایمات صبری جمیل 
داشتند؛ صبر ایــشــان در قبال وقــایــع پــس از 
شهادت پدر بزرگوارشان امام کاظم)ع(، صبر و 
شکیبایی در هجرت اجباری از مدینه تا مرو و 
سختی های ایجاد شده در دستگاه عباسیان 
و... نمونه هایی از بردباری امام رضا)ع( در برابر 

حوادث و وقایع ناگوار است.

در گفت وگو با یک پژوهشگر بررسی شد

ویژگی »صبر« در آموزه های رضوی

الثقه باهلل الثقه باهلل 
مثن لکّل مثن لکّل 
غال و غال و 
سّلم الی سّلم الی 
کّل عالکّل عال

اعتماد به خدا 
بهای هر چیز 
گرانبها و نردبانی 
به سوی هر 
بلندمرتبگی است.
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