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پیشبینی امام هفتم(ع)
برای بیبی شطیطه

نیشــابوریها حتمــاً
بیبــی شــطیطه را
زنان ماندگار
یشناســند .بقعــهای
م 
کــه در نزدیکــی شــهر
قدیــم نیشــابور قــرار
گرفته و خیلی از مردم
بــه او عالقــه و اعتقــاد
دارنــد .گفتــه میشــود
بیبیشطیطه در زمان
امام موســی کاظم(ع)
در نیشــابور زندگــی
میکــرد و زنی پارســا و با خــدا بود اما اموال بســیار
کمی داشــت که با زحمت زیاد به دســت میآورد.
ابن علی بن راشــد درباره داســتان بیبیشــطیطه
روایت کرده است که شخص امینی به نام ابوجعفر
وجوهــات اهالــی نیشــابور را پس از جمــعآوری به
مدینه برده و بــه امام کاظم(ع) تقدیم میکرد.بی
بیشــطیطه هم از سهم مال خود یک درهم و یک
قواره پارچه دســتبافت خود را به او داد تا به دســت
امام برساند .ابوجعفر که دیده بود زندگی او سخت
میگــذرد و وجهــی کــه پرداخت کرده ناچیز اســت
ابتدا نمیخواست آن را قبول کند اما شطیطه گفت
کــه هرگــز نمیخواهم در روز رســتاخیز بــا خداوند
روبه رو شــوم درحالی که حقی از ســهم امام عصر
بر گردن من باشــد و ابوجعفر راضی شد پرداختی
ناچیــز بیبــی را هــم بــا خــود ببــرد امــا در مدینــه
تمامــی امانتیهــای مردم نیشــابور را به امــام داد
بجــز اهدایی های بیبی شــطیطه .امام به او گفت:
«درهم و پارچه شطیطه را نیز عرضه کن».
ابوجعفر مبهــوت درهم و پارچه را تقدیم کرد ،امام
چهل درهم و پارچهای ســفید و پنبهای به ابوجعفر
دادند و فرمودند« :سالم مرا بر شطیطه برسان و این
چهل درهم و پارچه را به وی عرضه کن و به او بگو از
این چهل درهم ،شانزده درهم را خرج نماید و باقی
را برای تجهیز و دفن خود نگاه دارد و این پارچه را که
از پنبه مزرعه خودمان اســت و خواهرم آن را رشــته
و بافته کفن خود قــرار دهد زیرا پس از ورود تو ای ابا
جعفر نوزده روز شطیطه زنده خواهد ماند و به او بگو
در روز کفن و دفن ،من بر او نماز خواهم گذارد و تنها
تو ابوجعفر مرا خواهی شناخت ولی خاموش باش
زیرا برای نگهداری خودت بهتراست».
بی بیشــطیطه  19روز پس از این اتفاق در سال 149
هجری قمری درگذشت و اتفاقی که امام وعده داده
بود افتاد .داســتان بیبی شطیطه را عالمه مجلسی
در جلد یازدهم بحاراالنوار و شهرآشوب در مناقب و
هاشمی بحرانی در مدینة المعاجز و قطب راوندی
در خرایــج ایــن حدیــث را نقــل کردهانــد .نــام او در
مصادر بحاراالنوار هم  10بار تکرار شده است.
آرامــگاه بیبی شــطیطه در شــش کیلومتری شــهر
قدیــم نیشــابور بســیار ســاده اســت و تنهــا گنبــدی
فیروزهای نشان اوست.

صاحب امتیاز :خبرگزاری جمهوری اسالمی
مدیر مسئول :محمد فاضلی
سردبیر :فائزه جمالی عالم

مدیر هنری :محمد طاهری
دبیر اجرایی :یگانه خدامی
صفحه آرایی :بهروز شیخی
محمد عباسپور

عکس :آژانس عکس ایران
تصحیح و ویراستاری :روزنامه ایران
حروفچینی :روزنامه ایران

لیتوگرافی :موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران
تلفن021 - 84711145 :

عکس هفته

شرح عكس :جشنواره غذای ایرانی منطقه سه کشور در باغ نظری همدان.
عکس :ایمان حامی خواه

شاید فقط امروز او را دوست داشته باشد

بــا تمام خطراتى که آنهــا را به جان خریده
بودند ،عشق خطرناکترین انتخاب در این
برشی از کتاب
راه بود.
در گوشش گفت« :دوستت دارم».
ویان گفت« :منم دوستت دارم».
اما کلماتى که همیشــه به نظر خیلى بزرگ
مــى آمدند ،حاال انگار خیلى کوچک بودند.
در مقابــل دیــوارى چــون جنگ ،عشــق چه
معنایى دارد؟
آدم وقتــى مریــض باشــد ،ســردش باشــد
و گرســنه ،چطــور مــى تواند بــه ایــده آلها
بچســبد؟ حاال مى دانســت زندگى و عشــق
چقدر شــکننده اســت .شــاید فقط امــروز او
را دوســت داشــته باشــد ،یا شــاید فقط تا هفته اى بعد ،شــاید تــا وقتى که
پیر شود.
شــاید اگــر یه چیــز عاقالنــه در تمام ایــن اتفاقها باشــه ،همینــه .منظورم
عشقه.
نام کتاب :بلبل
نویسنده :کریستین هانا
مترجم :آفاق زرگریان
نشر :کتابسراى تندیس
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نگران توام
که پشت گوشی تلفن بغض کردهای
و برای صدای گرفتهات
دنبال بهانه بهتری میگردی

عکس :مرضیهشفق
لیال کردبچه

زنان پر از حس های لطیف و شــاعرانه اند .چه مادر باشند ،یا
فرزند ،خواهر باشند یا همسر.
مخاطبان ،ایران بانو را شریک لحظه های دوست داشتنی تان
کنیــد و ماندگارتریــن و تأثیرگذارترین خاطــرات خود از
نقش های زنانه تان را برای ما بفرســتید .آثارتان را از طریق
نشاني ايميل  iranbanoo@icpi.irبفرستید يا به نشاني
تهران ،خيابان خرمشهر ،شماره ،208صندوق پستي -5388
 ،15875طبقه پنجم ،ايران بانو ،برای ما نامه بنویسید .نظرات
و پيشــنهادهايتان را از طریق شماره تلفن 02184711145
با ما در میان بگذارید.

اخبار زنان
معــاون وزرا بایــد زن
باشــند /پــس از حــرف
و حدیثهــای بســیار
دربــاره حضور زنــان در
کابینه و دولت دوازدهم
وزرای دولــت دوازدهم
ملــزم بــه تعییــن معــاون از میــان مدیــران زن
شــدند .اســحاق جهانگیری معــاون اول رئیس
جمهــوری در این باره گفــت« :رئیس جمهوری
تأکیــد کــرد کــه «پذیرفته شــده نیســت کــه وزرا،
معاون خانم نداشته باشند ».بنابراین اطمینان
میدهیــم که از زنــان مجــرب و تحصیلکرده به
تعداد قابل توجهی در دولت دوازدهم استفاده
کنیــم .رئیس جمهــوری در این موضــوع جدی
است و من هم پیگیری خواهم کرد».

اســتان تهران بدون
فرمانــدار زن!/با اینکه
در دولــت یازدهــم
زنانــی بــه عنــوان
فرمانــدار انتخــاب
شــدند اما ایــن اتفاق
در تهران نیفتاد .حسین هاشمی استاندار تهران
درباره دلیل این مســأله گفــت« :من هم تالش
کــردم فرمانــدار زن انتخاب کنم و حتی یک نفر
را هم کاندیدا کردم ولی به دالیلی موفق نشدم.
اگر شــرایط فراهم شود تردید نکنید که االن هم
فرمانــدار زن انتخاب میکنم .در حال حاضر ما
معــاون فرماندار ،بخشــدار ،مدیــر کل و معاون
مدیــر کل زن در اســتان تهــران داریــم .زنان 50
درصد جامعه هستند و نمیشود نگاه دوگانهای
به زنان داشت».
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لغو بخشنامه مرخصی
زایمــان در آمــوزش و
پــرورش /بخشــنامه
آموزش و پرورش درباره
مرخصــی زایمــان لغــو
شــد .هیــأت عمومــی
دیــوان عدالــت اداری ،ایــن بخشــنامه را کــه
اجــرای مصوبــه دولــت در خصــوص افزایــش
مرخصــی زایمــان از  6ماه به  9مــاه را از ابتدای
آذر ســال  ۹۳مجــاز دانســته بود ،ابطــال کرد .با
ابطــال ایــن بخشــنامه ،آن دســته از معلمــان و
کارکنــان وزارت آمــوزش و پــرورش کــه قبــل از
تاریــخ بخشــنامه مذکــور از مرخصــی زایمــان
اســتفاده کردهانــد ،میتواننــد طبــق مصوبــه
دولــت نســبت بــه احقــاق حقــوق خــود اقــدام
کنند.

آمــار ایــدز در زنــان
هنــوز کمتــر اســت/
رشــد ابتال به ایــدز در
میــان زنــان ،بیشــتر
معلول روابط جنسی
و رفتارهــای جنســی
کنترل نشــده اســت .ایــن مســأله را دکتــر مینو
محرز رئیــس مرکز تحقیقات ایــدز اعالم کرد و
گفــت« :حدود  66هــزار مبتالی به ایــدز داریم
کــه نزدیــک بــه  30هــزار نفــر از آنها شناســایی
شــدهاند .این آمارها ،با تغییــر جامعه آماری و
بررســی انتقال بیماری از طریق روابط جنسی،
تغییراتــی پیــدا کــرده و زنــان هــم در ابتالی به
ایــن بیمــاری در حال رشــد هســتند ،اما بــاز به
درصد مســاوی بیــن زنان و مردان نرســیدهایم
و همچنان مردان در ابتالی به ایدز بیشترند».

