
مراقب جوان ها باشیم
حســاب توییتــری »خط حــزب اهلل« 
تصویرنوشــته ای از بیانــات رهبر معظم 
انقالب د    ر زمینه اهمیت توجه به نوجوانان 
و جوانــان را د    ر ایــن شــبکه اجتماعی 
به اشــتراک گذاشــت. د    ر بخشی از این 
تصویرنوشته به نقل از رهبر انقالب آمد    ه 
است:»هم خود     جوانان و هم کسانی که با 
مسائل جوانان و سازمان های مرتبط با آن ها سروکار د    ارند     باید     بد    انند     همچنان 
که ما به مسئله جوان اهمیت می د    هیم برای آیند    ه کشور و پیشرفت کشور، 
د    شمن  ما هم برای تخریب کشور و برای به زانو د    ر آورد    ن انقالب، به مسئله 
جوان اهمیت می د    هد    . یک جاهایی هم به این احتیاج د    ارند     که یک جوانی را 

واد    ار کنند     مثالً پشت به کشور بکند     و برود    «.

چه کسی می د    اند    ؟
مژد    ه لواسانی، مجری برنامه های تلویزیونی 
د    ر صفحه اینستاگرامی خود    ، تصویری از 
روزهای بهاری منتشر کرد     و نوشت: »بهار 
سال گذشــته وقتی د    ر سرخوشِی اولین 
روزهای فرورد    ین ایــن عکس را گرفتم، 
د    ر هیچ گوشــه تاریک از ذهنم هم فکر 
نمی کرد    م زند    گی چه خوابی برای این یک 
سال تا بهار امسال برایم د    ید    ه است. فکر نمی کرد    م سایه شوم یک ویروس بر 
تمام بهار سال بعد     بیفتد     و شیرینی اش را یکجا از ما بد    زد    د    . چه کسی می د    اند     

ما د    ر بهار ١٤٠٠ کجای این زند    گی خواهیم بود    «؟

وزیر پاسخ د    هد    
زهره الهیــان، نمایند    ه مجلس یازد    هم با 
انتشار پســتی د    ر صفحه شخصی اش د    ر 
توییتر، د    ر قالب چند     پرسش از وزیر تعاون 
خواست به د    غد    غه های نمایند    ه های مرد    م 
پاســخ د    هد    . الهیان د    ر صفحه توییترش 
نوشــته اســت:»وزیر محترم تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی، آقای شــریعتمد    اری 
بفرماییــد     منابع حاصل از فروش ۲٠د    رصد     ســهام شســتا د    ر بورس اوراق 
بهاد    ار تهران، چه میزان بود    ه و به چه صورتی هزینه شــد    ه اســت؟ آیا صرف 
پرد    اخت تعهد    ات جاری ســازمان تأمین اجتماعی شد    ه و یا مجد    د     تبد    یل به 

سرمایه گذاری جد    ید     شد    ه است«؟

به هیچ کس مید    ان ند    اد    ه است!
روز گذشته خبری د    رباره خد    مت رسانی 
د    ختر یکی از وزرای لبنانی به بیماران 
کرونایی د    ر شــبکه های اجتماعی د    اغ 
شــد     و کاربران شــروع به مقایسه این 
آقازاد    ه لبنانی بــا برخی از آقازاد    ه های 
خود    مــان کرد    نــد    . کاربــری نوشــته 
اســت:»کارول نجد    ، د    ختر وزیر رسانه 
لبنــان )خانم منال عبد    الصمد    ( که پزشــک اســت، د    اوطلبانه به همراه 
عد    ه ای د    یگر، برای رســید    گی به وضعیت لبنانی های ساکن امارات به آن 
کشــور رفت. اینا د    ختر وزیر د    ارن، ما هم د    ختر وزیر د    اریم که د    ر زمینه 

د    زد    ی به هیچ کس مید    ان ند    اد    ه«!

 فــؤاد   آگاه خیلی توقع ند  اشــته باشــید   د  ر اد  امه، 
مناسبتی و رسمی، تنها از فضائل و کریمه بود  ن حضرت 
معصومه)س( بنویسیم و مطلب را تمام کنیم. اینکه ایشان 
بانوی اهل علم و فضل بود  ه و می توانند   د  ر این زمینه اسوه 
و الگوی د  ختران امروزی باشند   را هرساله بارها و بارها 
گفته ایم و شما نیز شنید  ه یا خواند  ه اید  . اما اینکه علم و 
عفت و فضائل ایشان محد  ود   به چارد  یواری خانه نبود  ه 
اســت را شاید   کمتر د  رباره اش خواند  ه و شنید  ه باشیم. 
اصوالً همان طور که ائمه)ع( را اسوه هایی چند   وجهی د  ر 
همه شئونات زند  گی می د  انیم، معتقد  یم شخصیتی چون 
حضرت معصومه)س( نیز به پیروی از امامان معصوم)ع(، 
شخصیتی فعال و حاضر و ناظر د  ر صحنه مسائل سیاسی 
و اجتماعی زمان خود   بود  ه اند  . البته بررسی متون تاریخی 
نشان می د  هد   د  ختران امام موسی کاظم)ع(، اغلب فقیه، 
د  انشمند  ، محد  ث، پاکد  امن، پارسا و پرهیزگار بود  ه و به 
ترویج مباحث علمی و احاد  یث نبوی د  ر میان زنان مد  ینه 
مشغول بود  ه اند  . د  ر د  وران حساس و خفقان آور حکومت 
عباسیان هر کد  ام بنا به توانایی، به تشریح د  ید  گاه امامت 
و والیت و روشن ساختن اذهان زنان پرد  اختند  . د  ر میان 
د  ختران امام کاظم)ع(، روش و ســبک زند  گی حضرت 
فاطمه معصومه)س( از برخی جهات متفاوت اســت. 
ایشان د  ر برابر تهد  ید  ها و فشارهای حکومت ظالم علیه 
اهل بیت)ع( تنها به فعالیت های علمی و روایی و بیان 
اکتفا نمی کند   و د  ر یک حرکت سیاسی  اجتماعی، د  ر 
کنار بــراد  ران د  یگرش پا به عرصه مبارزه می گذارد  . د  ر 
ایــن زمینه می توان منش و رفتار این بانو را با حضرت 
زینب)س( نیز مقایســه کرد  ؛ اینکه د  ر شرایط د  شوار و 
خفقان شد  ید  ی که حاکم است، هجرت را به عنوان نماد   
اعتراض به وضعیت موجود   انتخاب کرد   و با ترک شهر 
و د  یــار خود   و فاصله گرفتن از خانه و کاشــانه، تن به 
د  شــواری ها و خطرهای بیشتر د  اد   تا د  ر متن حواد  ث و 
رخد  اد  های زمانه خود   حضوری فعال د  اشته باشد  . ضمن 

اینکه بعد  ها حضور ایشان د  ر ایران و د  رنهایت رسید  ن به 
قم تأثیر زیاد  ی د  ر تغییر حال و هوای علمی و اجتماعی 

و مذهبی این شهر ایجاد   کرد  . 
البتــه پژوهش ها و متون تاریخی و د  ینی د  ر بررســی 
علل هجرت حضرت معصومــه)س( به ایران و با توجه 
به شــرایط آن د  وره احتماالتی را مطرح کرد  ه اند   که د  ر 

اد  امه برخی را می آوریم.
نخســت / براســاس روایــات مورخــان، حضرت 
معصومه)س( و امام هشتم)ع( از یک ماد  ر متولد   شد  ه 
بود  ند  . پس عشــق و عالقه آن حضرت به امام رضا)ع( 
عالوه بر بحث امامــت و والیت، از بعد   رابطه عاطفی و 
شــخصی نیز قابل توجه بود  . برخی مورخان این عالقه 
را د  ر حد  ی د  انسته اند   که یک سال پس از هجرت امام 
رضا)ع( نتوانست د  وری براد  ر را تحمل کند  ؛ از این رو، به 

شوق د  ید  ار او راهی مرو شد  .
د  وم / برتــری و فضــل حضــرت معصومه)س( د  ر 
میان خاند  ان اهل بیت)ع( مثال زد  نی اســت. اینکه 
از ایشــان به نام »فاطمه کبری« یاد   کرد  ه اند  ، نشان 
می د  هــد   د  ر جمــع خانواد  ه خویــش، د  ارای چنان 
شــخصیت معنوی و اثرگــذاری بود  ه کــه رفتار و 
گفتارش و همچنین اعتراضش به عملکرد   حکومت 
و عد  م مشــروعیت حاکمان وقت و بعد   هم هجرت 
می توانسته پیام بزرگی برای د  یگر اعضای خانواد  ه و 
شــیعیان و مؤمنان آن زمان باشد  . بنابراین شیعیان 
مد  ینه و هــر جای د  یگر که خبر ســفر حضرت را 
می شنید  ند  ، این سؤال برایشــان مطرح می شد   که 
چرا حضــرت معصومه)س( خانه و خانواد  ه و زاد  گاه 

خود   را ترک کرد  ؟
سوم / حضرت معصومه)س( به علت د  رایت و کیاست 
خود  ، کیفیت حرکت سیاســی امام رضا)ع( را د  ر نظر 
د  اشت و با د  رک اوضاع و احوال، د  ریافته بود   با این شرایط 
د  یگر براد  ر را زیارت نخواهد   کرد  . از این رو، به عشق د  ید  ار 

امام و براد  ر بزرگوارش، جانب خراسان را د  ر پیش گرفت.
چهارم / این سفر البته بی مقد  مه و بی همراه و بی گد  ار 
زد  ن به آب نبــود  . وقتی د  ید   پنج تن از بــراد  ران امام 
رضا)ع( قصد   د  ید  ار آن امام را د  ارند  ، با ایشان همراه شد  . 
پنجم / برخی نقل قول ها می گوینــد   امام رضا)ع( از 
مرو نامه ای خطاب به حضرت معصومه)س( نوشــته  و 
به د  ســت یکی از غالمان مورد   اعتمــاد   خود   د  اد   تا آن 
را به د  ســت خواهر برساند  . اینکه محتوای این نامه چه 
بود  ه، چرا امام رضا)ع( این نامه را برای شخص حضرت 
معصومه)س( نوشــت و د  ر نامه از چه اموری خبر د  اد  ه 
بود  ، البته مبهم است و این نقل قول را فقط می توان به 
عنوان احتمالی کمرنگ برای سفر ایشان د  ر نظر گرفت.

ششم/ ایشــان با د  رک د  رســت از اوضــاع سیاسی و 
اجتماعی و تجربه از عملکرد   گذشته حکومت، پیش بینی 
می کرد   اوضاع ســختی پس از شهاد  ت امام خویش د  ر 
مد  ینه خواهد   د  اشت. بنابراین به خاطر عمل به تکلیف 
و وظیفه خود   و نجات جان اهل بیت علیهم السالم)ع( 

از فرصت استفاد  ه کرد   و رنج هجرت را به جان خرید  .
هفتم / هجرت با همه د  شــواری هایش این امکان را 
فراهم  کرد   که د  ر مســیر و د  ر ســرزمین های مختلف، 
مرد  م را با ظلم آشکار حکومت و همچنین سیره و منش 

اهل بیت)ع( آشنا کند  .
بــه هر حال د  ر زمینه هجــرت حضرت معصومه)س( 
علت ها و احتماالت فراوانی را ذکر کرد  ه اند   که بررســی 
آن ها از زوایای مختلــف د  ر این مطلب نمی گنجد  . د  ر 
مجموع اما این نکته را باید   مد   نظر د  اشــت که عالقه 
ایشان به امام رضا)ع( فراتر از رابطه خواهر و براد  ری بود  ه 
است. این عشق و عالقه را باید   د  ر حق جویی و حق پویی 
خاند  ان اهل بیت)ع( جست وجو کرد   که همواره به د  نبال 
سرچشمه نور الهی و امامان خویش حرکت می کرد  ند   
و د  ل و د  یــن د  ر گرو عالقه به والیت و امامت و قرآن و 

عترت پیامبر)ص( د  اشتند  . 

یک هیئت زنانه 

قدس زندگی: برای خیلی از مــا واژه »هیئت« همان قدر که نماد نوعی از 
آتش به اختیاری و کار و تالش دسته جمعی است، اغلب معنی مردانه ای هم 
دارد. انگار در ذهنمان حک کرده اند، هیئت ها را حتماً باید مردها راه بیندازند 
و َعلَمش را باال نگه دارند. برای پاک کردن این ذهنیت، بخش هایی از گزارش 

»فارس« را بخوانید که درباره یک هیئت زنانه و فعالیت هایش است. 
پنج ســال پیش، دانشجویان دختر دانشگاه علوم و تحقیقات اسالمی پس 
از فارغ التحصیلی، هیئت »زمینه ســازان ظهور« را راه انداختند. این هیئت 
با هدف ادامه کار تشکیالتی، هم افزایی و شبکه سازی میان دختران و زنان 
تهران ایجاد شد. این هیئت ماهانه دختران و زنان را گرد هم جمع می کرد 
تــا برنامه های فرهنگی، ســیرمطالعاتی و... را پیش ببرند. مریم عصارزاده، 
مسئول هیئت زمینه ســازان ظهور در این باره می گوید: »هسته اولیه این 
هیئت، دانشــجویان دانشــگاه علوم و تحقیقات بودند که بنا داشتیم برای 
ادامه فعالیت های خود پایگاهی داشته باشیم و به نوعی از همدیگر بی خبر 
نباشــیم. پس از مدتی دانشــجویان علم و صنعت، الزهرا، حوزویان و زنان 
خانــه دار هم به جمع ما اضافه شــدند. این هیئت در طــول ماه در خانه  
اعضا تشکیل جلســه می دهد. در جلســات هیئت، درباره مباحث سبک 
زندگی، تربیت فرزند، بصیرت سیاســی بحث و تبادل نظر می شود...هیئت 
زمینه ســازان ظهور از یک ســال و نیم پیش شعبه فراتری نیز پیدا کرد و 
هیئت خانوادگی مناطق آن افتتاح شــد. این هیئت در چهار منطقه تهران 
)شمال، جنوب، شرق و غرب( برای شناسایی بانوان فعال و انقالبی آغاز به 
کار کرد و به صورت ماهیانه در منزل اعضا شــکل گرفت. شعبه بعدی آن 
نیز به بانوان متأهل اختصاص داشــت تا در این قالب بتوانند برای ســبک 
زندگی اســالمی و تربیت فرزند تالش تخصصی تری داشته باشند. هیئت 
زمینه سازان ظهور اما فعالیت هایش را در برگزاری جلسات و بصیرت افزایی 
خالصه نکرده؛ بلکه دســت گیری از نیازمندان و گره گشایی از زندگی آنان 
برنامه و اندیشــه نخست هسته اولیه تشــکیل هیئت بوده است. بنابراین 
خیریه »با هم بسازیم« را هم ذیل هیئت برای هدفمندسازی کمک رسانی  
به محرومان و... ایجاد کردیم و تأمین جهیزیه و تهیه بســته های ارزاق را 
در دســتور کار داشــتیم، اما پس از مدتی خیریه را به گروه جهادی ارتقا 
دادیــم و از عید غدیر ســال ۹۸ فعالیت ها را آغــاز کردیم. گروه جهاد »با 
هم بســازیم« هیئت زمینه سازان ظهور، چند ماهی است که ۲٠٠ خانواده 
منطقه باقرشــهر در اطراف شهرری را متکفل شــده و برای کمک رسانی 
اقتصــادی به آن ها برنامه های مختلفی را اجرایی کرده اســت... بُعد دیگر 
خدمات اجتماعی این هیئت بانوان، در باب ازدواج آسان است. این هیئت 
کانال ازدواج »با هم بســازیم« را ایجاد کرده و به ســبک قدیمی ها به امر 
واسطه گری برای ازدواج جوانان می پردازند و پویشی هم برای ازدواج آسان 
در فضــای مجازی راه انداختیم... درقالب این پویش، زمینه ازدواج آســان 
را برای دختران و پســران فراهم می کنیم. با کمک اعضا ۵٠ دست لباس 
عــروس امروز در گروه جهادی وجود دارد که به صورت رایگان به دختران 
اهدا می کنیم تا در شــب عروسی بر تن کنند و سراغ خرید این لباس ها با 

هزینه های بسیار باال نروند«.
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گفت و گو با اسما حسینی مقد م، د ختر جانباز و شهید  

مد افع حرم، به مناسبت والد ت حضرت معصومه h و روز د ختر 

 رسالت اصلی د ختران امروز مبارزه 
د ر سنگر علم است نه فضای مجازی

گفتاری از حجت االسالم محمد          مهد          ی ماند          گاری

 اسالم نگاهی تکریم آمیز 
به زن و د          ختر د          ارد          

 بررسی عوامل غفلت سینماگران نسبت به مسائل د     ختران د     ر گفت وگو با د     کتر مریم جاللی د     هکرد     ی

جای خالی قصه های امید     بخش د     خترانه روی پرد     ه سینما

بلیت یکطرفه
به  یکطرفه  بلیت  بد      ری:  محمد      حسین 
مشهد      ، یعنی فقط بلیت مسیر رفت. تازه 
فهمید      ه ام بلیت یکطرفه به مشــهد      ، رازی 

د      ارد      .
وقتی بلیت رفت و برگشت می گیرم، مثل 
همه این ســال ها، یک بلیــت قطار برای 
امشب به مشهد       و یکی برای فرد      اشب، رو 

به تهران.
ســفر یکروزه خوب و د      وست د      اشتنی به نیت زیارت امام هشتم، امام رضا)ع(، 

مثل همه این سال ها.
گاهی یک بلیت هواپیما برای آخرین پرواز شب، یا اولین پرواز صبح به مشهد       

و بلیت برگشت برای فرد      اشب به تهران.
همان یک روز، به میزبانی کریم، ابن الکریم، ابن الکریم، ابن الکریم.

بلیت رفت و برگشــت به مشــهد      ، یعنی می آیم زیارت؛ ســالم خد      ا به پسر 
موسی بن جعفر.

یعنی می آیم و برمی گرد      م و می روم د      نبال کار و زند      گی ام.
اما بلیت یکطرفه به مشهد       رازی د      ارد       که میان سینه زائر است. میان جان زائری 
که نشسته توی قطار و حرف های بقیه مسافرهای کوپه قطار را گوش نمی کند      .

از اول مسیر، با خود       مقصد       حرف می زند      ، با جناب میزبان. نگران و امید      وار.
امید      وار به کرم حضرت سلطان و نگران که اگر نشود       چه کنم؟

بلیت یکطرفه به مشهد      ، یعنی نمی د      انم چه کنم. یعنی پناهند      ه ام. آد      م پناهند      ه، 
بلیت برگشت نمی گیرد      .

بلیت یکطرفه، یعنی می روم پیش امام رضا، ناامید       و امید      وار.
یعنی می آیم، حتی اگر حرم بسته باشد      . می نشینم روی سنگ های کف صحن، 

روی خاک پای زائرهای سلطان.
بلیت یکطرفه به مشهد      ، یعنی صد      ای د      عای هفتم صحیفه که »یا من تحل به 

عقد       المکاره«
که »قد       نزل بی یا رب ما قد       تکأد      نی ثقله«

که »افتح لی یا رب باب الفرج بطولک«
که »اذقنی حالوه الصنع فی ما سألت«

که »افعل بی ذلک« اگرچه شایسته اش نباشم.
ای صاحب عرش عظیم.

 h گفت وگو با تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه 
bبه  مناسبت والد  ت کریمه اهل  بیت

 زیارت بامعرفت
 پیمود  ن مسیر بهشت است        

زندگیزیبا

نذرارباب

............................

........................

 h نیم نگاهی به شخصیت و ماجرای دالیل هجرت حضرت معصومه

د  ختر آفتاب 

نگاهی به آثار سینمایی با محوریت امام رضا نگاهی به آثار سینمایی با محوریت امام رضا jj و زیارت )و زیارت )11((

بیا از »آسمان هشتم« حرف بزنیمبیا از »آسمان هشتم« حرف بزنیم
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مهر: یکی از بزرگ ترین فضیلت ها و کارهای نیک که خد          اوند           متعال را بسیار خشنود           می کند          ، خد          مت به بند          گان 
است. د          ر روایت آمد          ه است که خد          ا راه وصول و قرب به خود          ش را د          ر د          و چیز قرار د          اد          ه است که یکی از آن ها خد          مت 
به مرد          م است. اهل  بیت)ع( د          ر کنار آن بُعد           معرفتی و عظیمشان که خد          ا را به زیبایی شناختند           و عباد          ت کرد          ند          ، با 
وجود           اینکه بسیاری از آن ذوات مقد          س د          ستشان از حکومت، قد          رت و امکانات ماد          ی د          ور بود          ، به امر رسید          گی به 

بند          گان خد          ا و حل مشکالت آنان به خصوص از بُعد           ماد          ی و نیازهای ماد          ی اهتمام جد          ی می ورزید          ند          .
امام رضا)ع( نمونه اعالیی از این فضیلت بزرگ است و گزارش های فراوانی د          ر تاریخ اسالم د          رباره حمایت آن حضرت 
از محرومان وجود           د          ارد          ؛ از جمله اینکه آن حضرت حتی زمانی که د          ر مقام والیتعهد          ی بود           از طبقات پایین جامعه 

حمایت و کرامت آن ها را به خوبی رعایت و حفظ می کرد           و با آن ها همســفره می شــد          . امام رضا)ع( د          ر پرد          اخت 
قرض های نیازمند          ان به شد          ت احساس مسئولیت می کرد          . د          ر منابع تاریخی و روایی شواهد           بسیاری د          ر این رابطه و 
همین طور ضرورت و اهمیت حفظ شأن و کرامت افراد           وجود           د          ارد           که د          ر سیره عملی حضرت این رویکرد           نمایان 
بود          ؛ بنابراین ما که اد          عا می کنیم شیعه اهل  بیت)ع( هستیم، د          ر مقام عمل اگرچه نتوانیم و البته نمی توانیم مانند           آنان 
باشیم، اما باید           تالش کنیم د          ر فرصت های مختلف از جمله د          هه کرامت، نهایت استفاد          ه را د          اشته باشیم و با تأسی 
به آن ذوات مقد          س د          ر خد          مت مرد          می باشیم که امروز به سبب مشکالت اقتصاد          ی و از سوی د          یگر شیوع ویروس 

کرونا د          ر جامعه آسیب د          ید          ه اند          .

حوزه: ســه نگاه مختلف جاهلیت قد          یم، جاهلیت مد          رن و نگاه نورانی مکتب اســالم به جنس د          ختر و زن 
وجود           د          ارد           که باید           به د          رستی به محتوای این سه نگاه د          قت د          اشته باشیم. جاهلیت قد          یم د          ختر را مایه ننگ 
می د          انستند           و ماد          رانی که د          ختر به د          نیا می آورد          ند           توسط مرد           خانه تحقیر می شد          ند           و این ننگ را با زند          ه به 

گور کرد          ن د          ختران نشان می د          اد          ند          .
جاهلیت مد          رن د          ر غرب به اسم د          فاع از د          ختران و زنان، بد          تر از جاهلیت قد          یم عمل می کند          ؛ د          ر د          نیای غرب 
د          ختران و زنان را مایه هوســرانی مرد          ان هوس باز و وســیله تبلیغات و واسطه بازاریابی اقتصاد          ی می کنند           و 

متأسفانه بالیی که حتی د          ر میان حیوانات بر سر حیوان ماد          ه نمی آورند           بر سر زنان می آورند          .

نگاه برتر به زنان و د          ختران، نگاه مکتب اسالم است که وظایف بسیار سنگینی را بر د          وش والد          ین نهاد          ه و نگاه 
مکتب اسالم نگاه تکریم آمیز به زن و د          ختر است. زمانی که خد          اوند           حضرت زهرا)س( را به رسول خد          ا عطا 
نمود          ، د          ستور خواند           ن نماز و قربانی کرد          ن به شکرانه عطای د          ختر را صاد          ر کرد          . د          ر جامعه اسالمی نباید           د          ختری 
مورد           توهین و تحقیر قرار گیرد          . بر پایه روایت ها پد          ر حق ند          ارد           پســر را بر د          ختر ترجیح د          هد           و باید           به تمام 
معنا د          ختر خود           را تکریم کند          . د          ختران د          ر د          ین اسالم مایه رحمت الهی هستند           و نباید           برخورد          های قهرآمیز و 
تحقیرانه با د          ختران به اسم تأد          یب صورت گیرد          . بر اساس روایت ها د          ختر مایه برکت خانواد          ه است و خد          اوند           به 

خانه ای که د          ختر د          اشته باشد          ، کمک خواهد           کرد           و محل زیارت مالئکه خواهد           بود          .

سبک زند          گی رضوی )1( 
 اهمیت سیره رضوی 

د          ر معنابخشی به سبک زند          گی شیعی

بشــر امروز با وجــود           موانع زیاد           فکری و اند          یشــگی که د          ر نتیجه 
ســیطره فضای رسانه ای سکوالر بر کل جهان به وجود           آمد          ه است، 
د          ر جســت وجوی د          ریافت پیام از ماورا و تشــنه معنویتی است که 
امید          وار اســت د          ر ســایه د          ین به آن د          ســت یابد          . از آنجا که سبک  
زند          گی  به  عنوان نمونه ای از عقاید           و اهد          افی مالحظه شــد          ه اســت 
که شــخص آن را  برای  اند          ازه گیری ارزش خود           و تعامل با د          یگران 
به کار می برد           و مبتنی بر نقشــه  ذهنی، اهد          اف و نظام معناد          ار فرد           
اســت، پس پای د          ین به  عنوان مرجع مهمی د          ر شکل د          هی به این 
»اهد          اف« و »نظام معنایی« د          ر زند          گی فرد           باز می شود          ؛ چراکه د          ین 
قاد          ر به ایجاد           ارزش ها، باورها و رســم های مشترک میان پیروانش 
است؛ یعنی همان چیزی که وبر به عنوان کارکرد           »هویت بخشی« و 
»منزلت د          هی« سبک زند          گی مطرح کرد          ه است و زیمل آن را عامل 

همبستگی گروهی می د          اند          . 
از این  رو مطرح  شــد          ن ســبک زند          گی د          ر ارتبــاط با د          ین گروهی 
از مرد          م و بخشــی از جامعه موضوعیــت می یابد          ؛ د          ینی که اگرچه 
محتوای ارزشی و نظام معنایی و هویت بخش آن از د          ل تاریخ بیرون 
می آید           اما ایــن امکان را برای پیروانش فراهــم می آورد           که حول 
این نظــام معنایی، هویت یافته و به فراخور نوع زیســت فرد          ی و 
اجتماعی شــان، تحت تأثیر این نظام معنایی سبک زند          گی خاص 

خود           را برساخت نمایند          .
بنابراین د          ین یکی از پارامترهای تأثیرگذار د          ر سبک زند          گی است، 
اینکــه فرد           د          ر انتخاب اجــزا چیزی را برگزینــد           از نظام هنجاری 
د          ینی اش نشــأت می گیرد          . جامعه ایرانی به  واسطه د          اشتن فرهنگ 
ریشه د          ار شیعی و برخورد          اری از علقه های مذهبی خاص آن، همواره 
د          ر مســیر حیات و زیســت اجتماعی اش رابطه  تنگاتنگ معنوی با 
امامان شــیعه د          اشته است؛ از این  رو عالوه بر کتاب مقد          س قرآن و 
سنت پیامبر)ص(، سیره و روش زند          گی امامان)ع( را به  عنوان منبع 
مهم تمد          نی و ترسیم کنند          ه نظام هنجاری سازند          ه سبک زند          گی د          ر 

اختیار د          اشته است. 
البته د          ر این میان، بعضاً به  واسطه نفوذ جریان های غالیانه، منزلت 
الهی و قد          ســی  امامــان معصوم)ع( با معانی جد          ید          ی همراه شــد           
کــه یکی از مهم تریــن نتایج حاصل از آن، تبد          یــل هویت آنان از 
شخصیت های تاریخی به هویت های تاریخی، فراانسانی بود          ه است؛ 
شــخصیت هایی که د          ور از د          سترس و به  نوعی د          ست نیافتنی نشان 
د          اد          ه می شــوند           و همین امر موضوع مهم الگو و اسوه بود          ن آن ها را 

مغفول باقی می گذارد          .
ضرورت پرد          اختن به ســیره ائمه)ع( از نظــر اهمیت اصل موضوع 
»امامت« د          ر تشــیع اســت. امام یک مافوق انسان نیست بلکه یک 
انســان مافوق اســت؛ یک موجود           انســانی که وجود          ش، روحش، 
اخالقــش و شــیوه زند          گــی اش به انســان ها نشــان می د          هد           که 
چگونــه باید           بود           و چگونه باید           زیســت. پیوند           امــام و امت رابطه 
بین نزد          یک شــد          ن مصد          اق ها به  کل اســت و هر کسی که توانست 
 بیشــتر خود           را به معیــار و حقیقت نزد          یک کند          ، او به انســانیت 

نزد          یک تر است.
د          ر ایــن میان، جایگاه ویژه اجتماعی امام رضا)ع( نیازمند           تحلیل و 
بررسی د          قیقی است و بی شک توجه به رفتار فرد          ی و اجتماعی آن 
حضرت و تعمق و واکاوی جد          ی د          ر این زمینه امکان د          ســتیابی به 
مؤلفه های معنایی متنوعی از ســیره امام را برای ما فراهم می سازد           
که د          ر نهایت به ترسیم الگویی کامل و جامع  از نظام معنایی سازند          ه 

یک سبک زند          گی شیعی کمک می کند          .

به بهانه هفته تبلیغ و اطالع رسانی د          ینی)2( 
محورهای تعیین کنند          ه وظایف مبلغان د          ینی

با نگاهی کلی به شــئونات فکــری و فرهنگی عالمان د          ینی، اهمیت و 
ضرورت پرد          اختن به تبلیغ و ساماند          هی امور فرهنگی و معنوی آشکار 
می شود           و شایسته است متولیان فرهنگ د          ینی- به  ویژه مبلغان گرامی- 
به »تبلیغ« به عنوان رسالتی خطیر بنگرند           و با د          ر نظر گرفتن محورهای 

زیر، وظیفه خود           را د          نبال کنند          : 
 عصر کنونی را عصر انفجار اطالعات می نامند          ، اما جای شــگفتی 
است که بسیاری از مرد          م جهان، گرفتار نوعی جهل مد          رن هستند           
و مصالح و مفاســد           خود           را د          ر امور اعتقاد          ی تشــخیص نمی د          هند          . 
د          لیل آن هم وجــود           هزاران فرقه نوظهور و مســلک های انحرافی 
 اســت که بــا تبلیغات فریبند          ه خــود           افکار مرد          م د          نیــا را به خود           

مشغول می کنند          . 
 شاید           د          ر باور شما نگنجد           که د          ر زمان حاضر که اوج شکوفایی علم و 
د          انش است، عد          ه زیاد          ی از مرد          م د          ر زند          گی خود           گرفتار خرافات و امور 
موهوم هســتند           و اشیای بي جان یا جاند           اری را د          ر سرنوشت خود           مؤثر 

می د          انند          . 
 ما د          ر زمانی زند          گی می کنیم که مفاسد           اخالقی به شنیع ترین حالت 
خود           رسید          ه و حتی مفاسد           بسیار کهنه و قد          یمی- مانند           همجنس بازی- 
صــورت جد          ید          ی به خود           گرفته و عد          ه ای د          ر پارلمان های کشــورهای 

غربی، د          نبال قانونی کرد          ن مفاسد          ی از این د          ست هستند          .
 مرد          م د          ر جامعــه امروز با گرفتاری های اجتماعی ســختی روبه رو 
هستند          ؛ مفاسد          ی مانند           اعتیاد           و اســتفاد          ه از د          اروهای روان گرد          ان که 
موجب نابود          ی خانواد          ه ها و بی سرپرست شد          ن زنان و فرزند          ان می شود          . 
متأسفانه ما د          ر همین عصر مد          رن، د          ر سطح جهانی شاهد           برد          ه فروشی و 

قاچاق انسان و فروش فرزند          ان نیز هستیم.
 با وجود           افزایش رفاه و باال بود          ن ســطح د          انش و آگاهی، بشر امروز 
گرفتار ناآرامی فکری و روحی است. خواب راحتی ند          ارد           و برای رسید          ن 
به آرامش د          ر تکاپوســت و به د          اروهای مختلف رومی آورد          ؛ اما د          ریغ از 

لحظه ای آسود          گی. 
 چپاول اقتصاد          ی و ســتمگری د          ر عرصه های سیاسی و اجتماعی و 
تعد          ی و تجاوز به ملت های ضعیف و صد          ها نوع انحراف و مفسد          ه که بشر 
امروز با آن د          ســت به گریبان است، همه بیانگر خأل معنوی د          ر جامعه 
بشری است. انسان سرگشته امروز، تشنه مکتبی است که روح او را آرام 
کند           و او را از منجالب مفاسد           و گرفتاری های فرد          ی و اجتماعی نجات 
د          هد          . به یقین، مکتب حیات بخش اسالم به عنوان پایان بخش اد          یان با 
د          اشتن د          ستورات مترقی، قاد          ر به مد          یریت ماد          ی و معنوی جهان است. 
از این رو، تکلیفی سنگین و رسالتی بزرگ بر د          وش روحانیان و رهبران 

د          ینی است. 
امروز مرزها شکسته شد          ه است و د          شمنان د          ین با ابزار و امکانات جد          ید           
به باورها و ارزش های د          ینی، انقالبی و ملی ما حمله ور شد          ه اند           و با تمام 
توان، می خواهند           مرد          م- بــه  ویژه جوانان- را از د          ین و نظام د          ینی جد          ا 
کنند          . اگر د          یر بجنبیم ممکن است فرهنگ های منحط و آلود          ه غربی و 
شرقی، همه ارزش هایمان را از ما بگیرند          ؛ بنابراین باید           خواب راحت را 
بر خود           حرام کنیم. شب و روز باید           بکوشیم و با کسب مهارت های الزم 
و شــناخت مخاطبان خود           و آگاهی از وضع نابهنجار فرهنگی کنونی، 
مشعل فروزان د          ین را به آسمان بلند           کنیم و گرفتاران د          ر ظلمت را به 

نور و روشنایی برسانیم.
بی جهت نیست که خد          اوند           متعال د          ر بسیاری از آیات قرآن، رسالت 
انبیا را »روشــنگری« معرفی کرد          ه اســت. مبلغان باید           د          ر راستای 
تد          اوم هد          ایتگری انبیا، با شناخت کافی از حقایق و تمامیت د          ین و 
آماد          گی کامل برای رفع شــبهه های فکری و عقید          تی، برای رهایی 
مــرد          م از ظلمات گمراهــی قد          م برد          ارند           و کار خــود           را کم اهمیت 
ند          انند          . گاهی یک ســخن و بیان مطلبی مفید           و روشنگر، د          گرگونی  
اساســی و مهمی را د          ر زند          گی مرد          م ایجــاد           می کند          . امام علی)ع( 
د          رباره اهمیت تبلیــغ  فرمود          ند          : »ُربَّ َقوٍل أنَْفُذ ِمْن َصْوٍل«؛ بســا 
ســخنی که از حمله به د          شــمن، مؤثرتر و کارگرتر است. د          ر جایی 
د          یگر نیز می فرمایند          : »ُربَّ َکالٍم أنَفُذ ِمْن ِســهاٍم«؛ چه بسا سخنی 

که از تیرها مؤثرتر و نافذتر است. 
مبلغــان می توانند           با تبلیغ د          ین، بهتریــن انفاق فکری و معنوی را که 
همان نشــر علم و د          انش و ارتقای سطح بینش و معرفت است، نسبت 
به جامعه انجام د          هند          . امام صاد          ق)ع( د          ر تفســیر آیه شــریفه »...َو ِمّما 
َرَزْقناُهْم یُْنِفُقــوَن«،  فرمود          : »ِمّما َعلَّْمناُهم یَُنبِّأوَن َوِمّما َعلَّمناُهم ِمَن 
الُقرآِن یَتُلــوَن«؛  از آنچه به آنان یاد           د          اد          یم، خبر می د          هند           و از آنچه از 

قرآن یاد          شان د          اد          یم، تالوت می کنند          .

یادداشت
 حجت االسالم د          کتر حافظ نجفی
عضو گروه اخالق و اسرار پژوهشکد          ه حج و زیارت

 معارف/ فاطمی نسب  حرکت تاریخی و تمد نی حضرت 
معصومه)س( به سمت توس د ر قرن د وم هجری و به تبعیت 
از حرکت جریان ســاز براد رشان حضرت رضا)ع(، قرن ها بعد  
منشأ تشکیل تمد نی شیعی د ر شهر مقد س قم می شود  که 

بارقه های آخرین انقالب بزرگ جهان را رقم می زند . 
روایــات و احاد یث زیاد ی د ر منزلت این بانوی بزرگ جهان 
اسالم وجود  د ارد  که خود  شرح و بسط ویژه ای می طلبد . اما 
امروزه آنچه از سیره و سبک زند گی این بانوی بزرگ می توان 
آموخت، نقش آفرینی اجتماعی و فرهنگی مؤثر ایشــان د ر 

زمان حیات و د ر امتد اد  حرکت امام زمان خود  است.
به همین بهانه به ســراغ د کتر اســما حسینی مقد م، د ختر 
جانباز هشــت سال د فاع مقد س و شهید  مد افع حرم رفتیم 
تا با ایشــان د رباره نقش آفرینی مؤثر د ختر امروز د ر جامعه 
اســالمی گفت و گو کنیم. حاصل این گفت و گو را د ر اد امه 

می خوانید .
شهید  مد افع حرم »محمد رضا حسینی مقد م« د ر تاریخ 10 
فرورد ین 1333 د ر تربت حید ریه چشم به جهان گشود . وی 
از جانبازان هشت سال د فاع مقد س با سمت معاون اطالعات 
عملیات لشــکر نصر 5 بود  که سرانجام د ر تاریخ 16 بهمن 
1393 د ر د فاع از حرم مطهر امامین عسکریین)ع( و د رگیری 
با تروریســت های تکفیری د اعش د ر شهر مقد س سامرا به 

د رجه رفیع شهاد ت نائل آمد .

خانم حســینی مقد م! به نظر شما برای نسلی که س
کمتر با خانواد ه شهد ا مواجهه مستقیم د اشته و گرفتار 
کلیشه های رسانه ای عصر مجازی است، چقد ر می توان 

از مفهوم الگوگیری از خانواد ه شهید  استفاد ه کرد ؟ 
پیــش از این موضوع باید  چند  نکته 
را د ر نظر بگیریم. نخستین نکته این 
اســت که آیا خود  ما خانواد ه شهد ا 
این شایســتگی را د اریم که الگوی 
د یگران قــرار بگیریم یا نه؟ من فکر 
می کنم خانــواد ه شــهد ا هم مانند  
ســایر افراد  اگر بخواهند  الگوی د یگران قرار بگیرند  باید  هم 
از نظر د رونی د ارای تزکیه باشند  و هم از منظر بیرونی د ارای 
شخصیت سالم و اخالق مد ار. پس منظورم از شایستگی تنها 
ظاهر متشــرع و متد ین نیست، چه بسا افراد  محجبه ای که 
د چار خألهای شخصیتی و معنوی زیاد ی باشند  و برعکس 
افراد  غیر چاد ری )نه بی حجاب( د ارای اخالق و محســنات 
معنوی بیشتری از آن ها باشند . شما اگر مروری بر احاد یث 
ائمه بزرگوار هم د اشته باشید  می بینید  تأکید  ائمه)ع( بیشتر 
از اینکه روی پوشش های خاصی باشد  بر مسئله تقواست. این 
تقواست که جلو شما را می گیرد  و مانع د ست د رازی به مال 
حرام و یا غیبت می شــود . البته قاعد ه های اسالمی د ر جای 

خود ، اما به هر حال پیش از این بر تقوا تأکید  شد ه است. 
نکته د یگر این قضیه رویه خاطره نویســی برای شــهد ا د ر 

سال های پس از جنگ اســت. متأسفانه از بخش مهمی از 
زند گی شهد ا د ر خاطرات آن ها غفلت و فقط یک بعد  خاص از 
زند گی آن ها برجسته شد ه است. پد ر من همیشه به این مد ل 
خاطره نویسی انتقاد  د اشتند  و می گفتند  ما نباید  تصویری از 
شهید  ارائه د هیم که آن جوانی که این خاطرات را می خواند  
احساس کند  چقد ر از این شهید  فاصله د ارد  و چقد ر شخصیت 
او د ست نیافتنی است. این مد ل خاطره نویسی سبب می شود ، 
خوانند ه با خود  بگوید  من که هرگز به این مقام نمی رسم و 

د رنتیجه احساس تنبلی و ناکامی سراغش بیاید . 
غافل از اینکه آن شــهید  هــم د ر زند گی خود ش مثل همه 
خانواد ه هــای د یگر فــراز و فرود  ها و چالش هایی د اشــته 
اســت. ممکن اســت بین د ختر و پد ر و یا بین زن و شوهر 
اختالف نظرهایی به وجود  بیاید ، اما مهم این است که چه راه 

حلی برای این مشکالت به کارگرفته شد ه است. 

گســترش فضای مجازی و رسانه های گوناگون س
و نفوذ ســبک زند گی غربی د ر الیه های مختلف 
زند گی سبب شــد ه بسیاری از د ختران مذهبی ما 
قد م د ر مســیر کار فرهنگی بگذارند  و بسیاری از 
اوقات خود  را د ر فضای مجازی ســپری کنند ، اما 
گاه شــد ت این فعالیت ها به حد ی است که نقش 
د خترانه آن ها د ر خانواد ه محو می شود . این قضیه 
به خصوص د ر خانواد ه هایی که احساســات شد ید  
مذهبی د ارند  پررنگ تر می شــود . آیا به نظر شما 
می توان تعاد لی میان این د و امر ایجاد  کرد  یا یکی 

از ملزومات این راه این است که ما یک طرف قضیه 
را فد ای د یگری کنیم؟

»جانا ســخن از زبان ما می گویی«! مســئله ای را مطرح 
کرد ید  که متأســفانه د یگر تبد یل به یــک د رد  عمومی 
شد ه است، اما من می خواهم بر حسب ضرب المثل »یک 
ســوزن به خود ت بزن و یک جوالد وز بــه د یگران« این 
مسئله را برگرد انم به سمت خود  خانواد ه شهد ا و بعد  بقیه 
قشــر مذهبی را نقد  کنم. من د ر میان د ختران خانواد ه 
شــهد ا که صحبت می کنم همیشه می گویم رهبری پس 
از جمله معروف »خرمشــهرها د ر پیش است« فرمود ند : 
عرصه جنگ جد ید  ما عرصه مجازی و ســایبری اســت. 
اساســاً به قول شهید  آوینی تمام جنگ د یگران با ما هم 
بر اســاس همین عقید ه ماســت؛ حتی هشت سال د فاع 
مقــد س. بنابراین شــکی د ر این مبارزه نیســت. اما این 
عرصــه جنگ نرم و فضای مجازی که رهبری به خصوص 
به قشــر جــوان تأکید  کرد ند ، به یــک د ام و یک چاهی 
برای قشر مذهبی و انقالبی ما تبد یل شد ه که مانند  یک 
باتالق د ر حال بلعید ن آن هاســت. یعنــی این فضا رفته 
رفته کارکرد های اصلی خود  را از د ســت د اد ه و به مکانی 

برای د ید ه شد ن این افراد  تبد یل شد ه است. 
د ر این میان متأســفانه برخی نهاد ها نیز با حمایت خود  از 
این گونه حرکت ها بــه این گرد اب د امن می زنند  و فرزند ان 
شهد ا هم به جای اینکه د ر جایگاه های اصلی خود شان نقش 
آفرینی کنند  تنها با حالتی نمایش گونه و ویترینی با مسائل 

برخورد  می کنند . 

منظور شما از نقش آفرینی د ر جایگاه اصلی د قیقًا س
کجاست؟

این فضا عمق ند ارد  و ســطحی است. از طرفی چالش های 
فرهنگی ما  با غور و تعمق د ر مســائل جد ی و اساسی حل 
می شود  نه فقط پست گذاشــتن از یک عکس نوستالژیک 
مذهبــی و یا ری توییت کرد ن یــک توییت خاص! رهبری 
هم بارها تأکید  کرد ند  عرصه ای که شــما باید  محکم پشت 
آن بایســتید  عرصه علمی است. ایشان د ر سخنرانی شان د ر 
ســالگرد  ارتحال امام 6 نکته را برای تحول د ر جریان جوان 
انقالبی مطرح کرد ند  که یکی از این ها همین فاصله گرفتن 
از فضای ســطحی و حرکت علمی عمیق برای حل مسائل 
فرهنگی و اجتماعی اســت. رهبری فقط و فقط د رباره یک 
موضوع د ر صحبت های عاد ی خود  گفته اند   من حاضرم جان 
خود م را فد ای این راه بکنم و آن هم مسیر فرهنگ است. خب 

این مسیر فرهنگ پشتوانه عمیق می خواهد .

حتی د ر جایی می گویند  گاهی شــب ها از د غد غه س
فرهنگی از خواب بید ار می شوم!

د قیقاً. من چند  روز پیش د ر جمعی می گفتم رهبری د ر یک 
سخنرانی شان گفتند  حواستان باشد  د ر مید ان د شمن بازی 
نکنید . چرا ما این جمله را همیشــه برای د یگران می بینیم؟ 
از کجا معلوم مخاطب این جمله ما بچه های مذهبی و حتی 
خانواد ه شهد ا نباشیم؟ گاهی من به عنوان یک د ختر چاد ری با 
رفتارم ممکن است نگاه یک جامعه را نسبت به د ین و مذهب 
عوض کنم. پشت تمام این بحث ها  همین جمله رهبری است 
که پشت هر تحول و تغییر بزرگی یک پشتوانه علمی است. به 
نظرم اولویت د ختران ما د ر جامعه باید  تقویت علمی و بینش 
سیاسی باشد  و سپس نتیجه آن را د ر فضای مجازی می توانند  
به مقد ار نیاز به کاربگیرنــد . تحولی که د ختران ما به د نبال 
آنند  باید  عمقی و علمی باشد  و سپس آن را با فضای مجازی 
تکمیل کنند . اما االن برعکس است، د و خط کتاب می خوانیم 

و یک د نیا متن د ر فضای مجازی می نویسیم!

تا حاال شــد ه بگویید  کاش پد رتان بیشتر همان س
کار فرهنگی د اشت و د ر ماجرای مد افعان حرم ورود  

مستقیم به حوزه نظامی نمی کرد ؟
اینکه کاش پد ر کنار ما بود ، د رحقیقت هر روز و هرلحظه 
این جمله را می گوییم، چون واقعاً فقد ان سنگینی است. 
امــا اگر بخواهــم بگویم کاش کار فرهنگــی اش را اد امه 
مــی د اد  و به عــراق نمی رفت، نه! این مســئله نمی تواند  
جایگزین شهاد ت ایشان شود . تأثیری که خون یک شهید  
می توانــد  د ر این د نیا بر جای بگذارد  با هیچ چیز د یگری 

قابل جایگزین نیست. 
مثل شهید  بزرگوار سرد ار سلیمانی که با شهاد تشان جریانی 
عظیم د ر د اخل و خارج از ایران به راه افتاد  که ان شــاءاهلل تا 

ظهور حضرت حجت)عج( ادامه می یابد . 

گفت وگو با اسما حسینی مقد م، د ختر جانباز و شهید  مد افع حرم به مناسبت والد ت حضرت معصومهh و روز د ختر 

رسالت اصلی د ختران امروز مبارزه د ر سنگر علم است نه فضای مجازی
یادداشتشفاهی

کتابخانه

مناسبت
h به مناسبت والد ت حضرت معصومه 

اسالمدختررارحمتونورالهیمیداند

معرفیکتابرضوی)1(

jمؤلفههایتمدنسازدرمکتبسیاسیامامرضا

b به  مناسبت والد  ت کریمه اهل  بیت h گفت وگو با تولیت حرم حضرت فاطمه معصومه

زیارتبامعرفت،پیمودنمسیربهشتاست
حجت االســالم د          کتر مسعود           
آذربایجانی، عضو هیئت علمی 
د          انشگاه:  و  حوزه  پژوهشگاه 
اسالم با طلوع خود           نور تابناکی را 
به زند          گی د          ختران و زنان جامعه 

جاهلیت بخشید          . 
زنان و د          ختران د          ر د          وران جاهلیت جزو پست ترین موجود          ات 
به شــمار می رفتند          ، د          ر حالی که اســالم با نگاه مترقی 
و متعالــی خود           به زنان، جایگاه ویــژه ای برای آنان د          ر 

جامعه تعریف کرد          . 
زنــان د          ر جامعــه جاهلیت بــه قد          ری ناد          یــد          ه گرفته 
می شــد          ند           که قرآن کریم با صراحت به این نکته اشاره 
کرد          ه هنگامی که د          ختری متولد           می شد          ، پد          ر خشمگین 
و ناراحت می شــد          ، گویی از اینکه د          خترد          ار شــد          ه است 

احساس گناه یا شرمساری می کرد          . 
د          ر د          وران جاهلیــت، زنــان جــزو امــوال مــرد          ان به 
شــمار می رفتند          ، یعنی مــرد          ان مالک زنــان بود          ند           و 
زنــان از والد          ین خود           بــه هیچ وجــه ارث نمی برد          ند          ، 
 به ایــن معنا که زنــان کمترین جایگاهــی د          ر جامعه 

ند          اشتند          . 
اسالم با نور عالم تاب خود           تفکر و نگرش جد          ید          ی نسبت 
به زنــان و د          ختران ایجاد           کرد           و د          ختــران را به عنوان 

رحمت الهی، نور د          ید          ه و نور الهی معرفی کرد          .
د          ر روایت های د          ینی آمد          ه اســت: اگر زن یا د          ختری به 
زمین افتاد          ، د          ســت او را برای بلند           شد          ن بگیرید           اما اگر 
پســر بر زمین افتاد           بگذارید           برای مستقل شد          ن خود           از 
جایش برخیزد          ، پس اســالم د          رباره زنان و د          ختران نگاه 

حمایتی، مراقبتی، لطف و محبت د          ارد           نه نگاه خشونت؛ 
چرا که د          ختران ماد          ران آیند          ه به شــمار می روند          ؛ از این 
نظــر د          ختران باید           د          ر خانواد          ه بــا محبت کامل والد          ین 
پرورش یابند           تا سرشار از محبت شوند           و این محبت را 

به خانواد          ه آیند          ه خود           منتقل کنند          .
اســالم بر آن اســت تا د          ختران را فاطمی تربیت کند          ، 
بنابراین الگوهایی بی نظیر و تام مانند           فاطمه زهرا)س(، 
زینب کبری)س( و حضرت فاطمه معصومه)س( را برای 

تربیت د          ختران ارائه د          اد          ه است. 
د          ر حقیقت د          ختر د          ر خانه پد          ر آن قد          ر محترم است که 
حد           و مرزی برای آن نیســت، الگوی چنین احترامی را 
د          ر »فد          ای تو شــد          نی« می توان یافت که از لسان نورانی 
پیامبــر خطاب بــه د          خت مکرم خــود           حضرت فاطمه 
زهرا)س( گفته می شود          ؛ بنابراین تزریق نگاه فاطمی به 
جامعه یک ضرورت برای تربیت د          ختران جامعه اسالمی 
به شمار می رود          ؛ چرا که الگوبرد          اری از تربیت فاطمی و 
محمد          ی می تواند           رابطه بی نظیری از ارتباط پد          ر و د          ختر 

و خانواد          ه با د          ختران رقم بزند          .
نکته مهمی که باید           به آن توجه کرد           این است که برخی 
برخورد          ها که با د          ختران صــورت می گیرد          - مانند           قتل 
اخیر د          ختری به د          ســت پد          رش- را نباید           به د          ین اسالم 
مرتبط کرد          ؛ این یک معضل فرهنگی اســت که باید           با 

آموزش های فرهنگی برطرف شود          . 
اســالم د          ختران و پســران را د          ر د          وره نوجوانی همانند           
نهالــی می د          انــد           کــه د          ر حال رشــد           و قد           کشــید          ن 
 هســتند           پــس بایــد           از آن ها بــه د          رســتی مراقبت و 

نگهد          اری کرد          .

ســید          جواد           نقوی: کتاب تمد          ن رضــوی؛ مؤلفه های 
تمد          ن ســاز د          ر مکتب سیاسی امام رضا)ع( نوشته د          کتر 
موسی نجفی، توسط نشر آرما د          ر پنج فصل منتشر شد          ه 
اســت. نویســند          ه د          ر فصل اول به بحث د          رباره چیستی 
تمد          ن، د          ر فصل د          وم تعریف مکتب سیاسی امام رضا)ع( 
و د          ر فصل ســوم مفصل بند          ی شــرایط فعلی فرهنگ و 
تمد          ن رضوی پرد          اخته اســت. نجفی د          ر د          و فصل پایانی 
تالش می کند           تا به آیند          ه پژوهی تمد          ن رضوی بپرد          ازد           و 
مواجهه تمد          ن اسالمی و تمد          ن غربی را از این نظر مورد           

واکاوی قرار د          هد          .
از ویژگی های مثبت این کتاب، ارتباطی اســت که بین 
مکتب سیاســی و تمد          ن اسالمی برقرار و برای مخاطب 
ترسیم می کند          ؛ همچنین وجه تمایز این کتاب با سایر 
آثاری که د          رباره تمد          ن نگاشــته شد          ه، تالش نویسند          ه 
بــرای برقراری ارتباطی ارگانیک بین تمد          ن اســالمی، 
تمد          ن رضوی و تمد          ن مهد          وی اســت. جذابیت بررسی 
انواع تمد          ن هــا و تعاریف آن ها د          ر فصل اول، بررســی 
تمایزات مکتب سیاســی با اند          یشــه سیاســی و ارائه 
تعریفی نســبتاً جامع و کامل از مکتب سیاسی حضرت 
رضــا)ع( د          ر فصــل د          وم، برقراری پیونــد           بین فرهنگ 
شیعی و تمد          ن رضوی و بررسی ابعاد           تاریخی، سیاسی و 
فرهنگی تاریخ شیعه د          ر فصل سوم، پرد          اختن به مبحث 
پرجاذبه آیند          ه پژوهی د          ر تمد          ن رضوی و اسالمی و تالش 
نویسند          ه برای پرد          اختن به اهمیت مبحث هویت تمد          نی 
و خود          آگاهــی د          ر د          وران معاصر و تقابل آن با اند          یشــه 
خشــن معاصر د          ر فصل چهارم و د          ســت آخر مواجهه 
تمد          ن رضوی با تمد          ن غرب د          ر فصل پایانی، محورهای 

اصلی مورد           بحث نویسند          ه د          ر این کتاب است.
د          کتــر موســی نجفــی معتقــد           اســت که اند          یشــه 
سیاســی- اســالمی می تواند           تبد          یل به تمد          نی شود           که 

د          ر مقابل آخرین تمد          ن بشــری که تمد          نی ماد          ی است 
ایستاد          گی کند          . نویســند          ه از د          و منظر فلسفه و اند          یشه 
سیاسی به این موضوع نگاه کرد          ه و تالش نمود          ه فلسفه 
سیاســی- اســالمی را تا د          وران معاصر امتد          اد           د          هد           و از 
این طریق بتواند           با تشکیل تمد          ن رضوی د          ر فاصله میان 
تمد          ن اســالمی و مهد          وی، مــا را د          ر مواجهه به روزتری 
بــا تمد          ن غرب قرار د          هد          . حرف آخــر اینکه خوانند          ه با 
خوانــد          ن این کتاب می تواند           به تصویر کامل تری از امام 
رضا)ع( و شخصیت ایشان د          ست پید          ا کند           و راهی برای 

امتد          اد           مکتب سیاسی ایشان به د          وران معاصر بیابد          . 

وحیــد   اکرمی: تولیــت حرم مطهــر حضرت 
معصومه)س( گفــت: امام صاد  ق)ع( مؤمنان را از 
جالل و مقام بانوی کرامت باخبر ساخته و برای د  وران پس 
از اســتقرار و مانــد  گاری حضرت فاطمــه معصومه)س( 
زمینه ســازی کرد  ند   تا مرد  م بد  انند   راه بهشــت رفتن د  ور 
نیســت فقــط باید   با معرفــت به زیارت حضــرت فاطمه 
معصومه)س( مشــرف شــوند   و آن گاه تا آخر عمر از این 

سرمایه گرانبها نگهد  اری کنند  . 
آیــت اهلل ســید  محمد   ســعید  ی د  ر گفت وگو بــا خبرنگار 
قد  س آنالیــن ضمن تبریک فرارســید  ن د  هــه کرامت، د  ر 
خصوص تأثیر و برکات حضور حضرت فاطمه معصومه)س( 
د  ر ایران عنوان کرد  : با حضور آن حضرت د  ر این شــهر، قم 
مرکز حوزه های علمیه شد   تا جایی که اکنون عالوه بر ایران 
د  انش پژوهان و محققانی از بیش از 100 کشور جهان د  ر قم 
حضور پید  ا کرد  ه اند   که یک نمونه آن جناب شــیخ زکزاکی 
اســت که پس از مراجعت به کشور خود  ش نیجریه تحول 
عظیمی نه تنها د  ر آن کشــور بلکه د  ر آفریقا ایجاد   کرد  . وی 
اظهار کرد  : قم به مرور زمان رشد   کرد   و بالید   و مرکز انقالبی 
شد   که نه تنها رژیم 2هزار و 500 ساله را ریشه کن کرد   بلکه 

منطقه و جهان را تحت تاًثیر خود   قرار د  اد  .

 اهل بیت)ع( قم را مرکز نشر معارف الهی #
د  ر ایران می د  انستند  

مطهــر حضرت  حــرم  تولیــت 
این  به  با اشــاره  معصومــه)س( 
موضــوع کــه بــرای شــناخت 
برکات حضــور حضرت  بیشــتر 
معصومــه)س( د  ر قــم بایــد   به 
شــرایط این شــهر پیش از ورود   
ایشان توجه د  اشت، بیان کرد  : پس از اسالم با حضور اعراب 
مســلمان و شیعه با نام اشعری ها، قم شکل تمد  نی به خود   
گرفت و شــیعه و مکتب اهل بیت)ع( د  ر این شــهر رواج 
یافــت و به مرور تبد  یل به یک قطب فرهنگی مروج مکتب 
اهل بیت)ع( با گرایش و ســلیقه ای خاص د  ر مقابل مکتب 
شیعه د  ر بغد  اد   شد   که آن ها نیز مروج مکتب اهل بیت)ع( با 
گرایش و سلیقه متفاوتی بود  ند  . قم به لحاظ مرکزیت تشیع 
د  ر ایران همواره مورد   خشــم و غضب د  ســتگاه های حاکم 
بنی امیه و بنی عباس بود  . وی تصریح کرد  : اهل بیت)ع( که 
قم را مرکز نشــر معارف الهی د  ر ایران می د  انستند  ، همواره 

هاد  ی و حامی این شهر بود  ند  .
آیــت اهلل ســعید  ی بــا بیــان این مطلــب کــه د  ر میان 
ائمه معصومین)ع( بیشترین ســخن د  رباره قم را از وجود   
مقــد  س امام صــاد  ق)ع( د  اریم، افزود  : طبــق نقل مرحوم 
مجلســی د  ر بحار، حضرت امام جعفر صاد  ق)ع( به عیسی 
بن عبد  اهلل قمی که روایتگر اخبــار و معارف اهل بیت)ع( 
و از خاند  ان معروف اشــعری و ساکن قم بود   و گاهی برای 
کسب معارف اهل بیت)ع( به مد  ینه سفر می کرد  ، فرمود  ند  : 
»َسالُم اهلَلِ َعلی اْهِل ُقْم. یْسَقی اهللُ باِلد  َُهُم الَْغیَث، َویْنِزُل اهلُل 
ُِّل اهللُ َسیئاتِِهْم َحَسناٍت، ُهْم اْهُل ُرکوٍع  َعلَیِهُم الَْبرکاِت، َویَبد  
َوُســُجود  ٍ َوقِیاٍم َوُقُعود  ٍ، ُهُم الُْفَقهاُء الُْعلَماُء الُْفَهماُء، ُهْم اْهُل 
الد  ّرایِه َوالّروایِه َوُحْسِن الِْعباد  َهِ« )بحار75/ ص217(؛ سالم 
و د  رود   خد  ا بر اهل قم. محلی که خد  اوند   آن را با آب باران 
ســیراب می کند  ، و برکاتش را بر اهل آن نازل می نماید  ، و 
گناهان و خطاهای آنان را تبد  یل به حســنه می کند  . آنان 

اهل رکوع و سجود   و قیام بود  ند  . آن ها هستند   فقها و علما و 
خرد  مند  ان. آنان اهل روایت و د  رایت و عباد  ت نیکو هستند  . 
وی خاطرنشــان کرد  : د  ر ایــن روایت البته بــا عنایت به 
ویژگی هایی که برای اهل قم شــمرد  ند   معنایش آن است 
که تا وقتی اهالی قم واجد   این ویژگی ها باشند   زیبند  ه آن 

تعاریف و ستایش ها هستند  .

قم، حرم اهل بیت)ع( است#
تولیت حرم مطهر حضرت معصومه)س( ابراز کرد  : مرحوم 
عالمه مجلســی د  ر بحار می نویسد   علمایی از اهالی ری د  ر 
مد  ینه خد  مت امام صاد  ق)ع( رسید  ند   و د  ر مقام معرفی خود   
اظهار د  اشتند   که »نحن من اهل الری« ولی امام صاد  ق)ع( 
فرمود  : مرحبا به براد  ران ما از اهل قم؛ آن ها فکر کرد  ند   امام 
متوجه نشــد  ند   که این ها اهل قم نیســتند   بنابراین د  وباره 
اظهــار کرد  ند   »نحن من اهل الری« بــاز امام همان کالم 
نخســت را تکرار کرد  ند   و تکرار این گفت وگو تا آنجا اد  امه 
پید  ا کرد   که اهل مجلس پــی برد  ند   د  ر این اصرار و تکرار 
امام نکته ای هســت، د  ر پی آن امــام)ع( فرمود  ند  : محققاً 
برای خد  ا حرمی اســت »َوُهَو َمکَه« و محققاً برای رســول 
خد  ا حرمی اســت »َوُهَو الَْمد  یَنُه« و مســلماً برای حضرت 
امیرالمؤمنین حرمی است »َوُهَو الْکوَفُه« )د  ر زمان حضرت 
امیر و مد  ت ها پس از ایشــان تا زمان مرحوم شیخ طوسی، 
نجف به عنوان یک شهر مطرح نبود   بلکه صرفاً محل د  فن 
حضرت امیرالمؤمنین)ع( بود  ( و سپس فرمود  ند   محققاً برای 
مــا، یعنی تمام اهل بیت)ع(، حرمی اســت »هوبَلْد  َه ُقْم« و 
د  ر ایــن حد  یث بود   که امام صــاد  ق)ع( از ورود   و حضور و 
ماند  گاری حضرت معصومه)س( و د  فن ایشان د  ر قم سخن 
بــه میان آورد  ند   با این تعبیر که »َســُتد  َفُن فیَها اْمَرأٌه ِمن 
أوالد  ِي تَُســّمی فاِطَمَه« به زود  ی خانمی از فرزند  ان من به 
نام فاطمه د  ر قم د  فن می شود  ؛ سپس فرمود  ند  : »َفَمن زاَرها 

َوَجَبت لَُه الَجَنُّه«.

قد  ر حریم فرزند  ان باب الحوائج را بد  انیم#
وی اضافه کــرد  : راوی این حد  یث می گویــد  : »َو َکاَن َهَذا 
الْــَکاَلُم ِمْنُه َقْبَل أَْن یُولَد  َ الَْکاِظــُم)ع(«؛ این فرمایش امام 
صاد  ق)ع( نه تنها پیش از تولد   حضرت فاطمه معصومه)س( 
بلکه پیش از میالد   امام موسی بن جعفر)ع( بیان شد   یعنی 
د  ر واقــع امام صاد  ق)ع( با این پیشــگویی خود   هم پرد  ه از 
یــک راز و خبری که د  ر آیند  ه اتفاق می افتاد   برد  اشــتند   و 
ضمناً مؤمنان را از جالل و مقام بانوی کرامت باخبر ساخته 
و برای د  وران پس از اســتقرار و ماند  گاری حضرت فاطمه 
معصومه)س( زمینه سازی کرد  ند   تا مرد  م بد  انند   راه بهشت 
رفتن د  ور نیســت، فقط باید   با معرفــت به زیارت حضرت 
فاطمه معصومه)س( مشــرف شوند   و آن گاه تا آخر عمر از 
این ســرمایه گرانبهای خود   یعنی زیارت حضرت نگهد  اری 

کنند  . 
آیت اهلل سعید  ی د  ر پایان گفت: به مرد  م قم و بلکه زائران و 
همــه عزیزان ایران عرض می کنم قد  ر قم و حضرت فاطمه 
معصومه)س( خواهر امامی که د  ر مشهد  الرضا افتخار و عزت 
و مایه برکت همه جهان است را بد  انیم و حریم این فرزند  ان 
باب الحوائج حضرت موسی بن جعفر)ع( و سایر امامزاد  گان 
را نگه د  اریم و نگذاریم حرم ها و حریم های ما مورد   تهاجم 
فرهنگی و سیاســی کشــورهایی قرار گیرد   که خود  شان 

اکنون د  ر آتش بی عد  التی ای که افروختند  ، می سوزند  .

یادداشت

نسیم کاهیرد          ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir

د          کتر محمد          حسین رجبی د          وانی عنوان کرد           
د          هه کرامت، فرصتی برای خد          مت به مرد          م

گفتاری از حجت االسالم محمد          مهد          ی ماند          گاری
اسالم نگاهی تکریم آمیز به زن و د          ختر د          ارد          

شهید  حسینی مقد م چهار فرزند  د ارد  که د ر د وران حیاتش همواره به آنان گوشزد  
می کرد : »یاد تان باشد  پد رتان یک کارگر ساد ه است؛ پس اگر می خواهید  به جایی 
برسید  پشــتوانه تان تالش و تحصیل خود تان باشد «. شهید  برای فرزند ان پد ری 
فد اکار بود  و با مهربانی توأم با تد بیر شــرایط رشد  فکری و معنوی آن ها را فراهم 
می آورد . فرزند ان شــهید  اسما، محمد ، حسنا و علی هم اکنون به ترتیب مشغول 
تحصیل د ر رشته های د کترای زبان و اد بیات فارسی، د کترای فرهنگ و ارتباطات، 
د کترای پزشکی حرفه ای و مهند سی بهد اشت حرفه ای هستند . با آنکه محمد رضا 
برای فرزند انش امید ها و آرزو های فراوان د اشت و تازه می خواست ثمره عمری را که 
به پای آن ها گذاشته بود  ببیند ، به محض فتنه انگیزی جریان های تکفیری و ظهور 
د اعش د ر منطقه احساس تکلیف کرد  و با پیگیری زیاد  توانست به عنوان نیروهای 

مستشاری به عراق اعزام شود . 
د ر مد ت حضور د و ماهه اش د ر سامرا به آموزش نیروهای د اوطلب عراقی پرد اخت 
و د ر د روازه عملیات شناسایی شرکت کرد  که با موفقیت و پیروزی همراه بود . د ر 
آخرین شناســایی با اصابت ترکش خمپاره از ناحیه پای راست مجروح شد  که به 
علت شد ت خون ریزی به د رجه شهاد ت نائل گرد ید . طبق خواسته و وصیت خود ش 
د ر قبرستان واد ی السالم شهر نجف د ر جوار حرم موالیش امیرالمؤمنین علی)ع( 

به خاک سپرد ه شد .

یاد تان باشد  پد رتان 
یک کارگر ساد ه است!

ما د ر ســال 1361 زند گی مشــترک خود  را آغاز کرد یم و د ر تمام طول این حاشیه1
مد ت همسرم د ر مسیر تالش و مجاهد ت بود . او بسیار متواضع بود  و د ر محل 
کار همیشه خود  را کارگری کوچک می د انست و این ند اشتن منیت را د ر تمام 

زند گی وی می توانستید  ببینید .
د ر طول بیش از 30 سال زند گی مشترک هرگز متعرض من نشد  و رنجشی 
بــرای من ایجاد  نکرد ؛ این رفتار را با اقوام و د وســتان نیز رعایت می کرد  به 
گونه ای که با وجود  گذشت بیش از یک سال از شهاد ت همسرم هنوز اقوام و 
 خویشان برای وی مراسم بزرگد اشت برگزار کرد ه و د ر فراقش اشک می ریزند . 
همســرم رسید گی به امور د یگران را بســیار مورد  توجه قرار می د اد  و اصاًل 
اعتقاد ی به اینکه »مشکل د یگران مشکل من نیست« ند اشت به نحوی که گاه 
برای رفع مشکالت اطرافیان و اقوام هزینه بسیار می کرد  و سراغ بزرگان شهر 
نیز می رفت. پس از شهاد تش روزی د ید م عد ه ای جوان اطراف خود رو شهید  
حلقه زد ه اند ، گمان کرد م ماشین را الزم د ارند ؛ اما بعد  فهمید م اطراف خود رو 
به یاد  شهید  شمع روشن کرد ه اند . وقتی د لیل آن را پرسید یم متوجه شد یم 
شهید  این جوانان را به کمپ ترک اعتیاد  برد ه و این موضوع را به خانواد ه آنان 
نیز نگفته؛ پس از ترک د اد ن این جوانان، ارتباط خود  را قطع نکرد ه و بسیار 

به آنان رسید گی می کرد ه است.

 شهید  حسینی مقد م 
از نگاه همسر

حاشیه2

اخطاریه ارزیابی هیئت کارشناسی کالسه 9603963
بدینوسیله به آقای محمدمهدی طالبیان مشهدی فرزند علی اکبر به شماره ملی 0932783554 ابالغ میگردد در 
خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9603963 مطروحه در ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد له: بانک رفاه کارگران علیه: 
نرگس شایسته نیک و محمدمهدی طالبیان مشهدی و علیرضا طالبیان مشهدی، ششدانگ یکواحد آپارتمان دارای 
پالک ثبتی 9752 فرعی مفروز و مجزی شده از 5818 فرعی از تجمیعی 3634 و 3828 و 3655 و 3656 فرعی از 
191 )یکصد و نود و یک( اصلی بخش 10 مشهد قطعه یک طبقه همکف ملکی محمدمهدی طالبیان مشهدی مورد 
وثیقه سند رهنی 34598- 94/09/10 دفترخانه 81 مشهد به مبلغ یازده میلیارد ریال )11/000/000/000 ریال( 
برابر صورت جلس��ه ارزیابی توسط کارشناسان رسمی دادگستری مجدداً ارزیابی گردیده است لذا ششدانگ پالک 
مذکور در قبال کل مطالبات بستانکار و هزینه های قانونی ارزیابی به مزایده خواهد رسید که مراتب جهت اطالع به 

شما ابالغ می گردد. آ- 9902588
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

ابالغ اخطاریه ارزیابی کالسه 9202260
بدینوسیله به جلیل اعتمادی کیا فرزند حجت اله بشناسنامه 6090 ابالغ می گردد که تمامت ششدانگ یکباب مسکونی 
دارای پالک ثبتی دو هزار و هش��تصد و بیس��ت و یک )2821( فرعی از دو هزار و هفتصد و بیس��ت و یک )2721( 
فرعی از هشتاد )80( اصلی واقع در بخش نه مبلغ پانزده میلیارد و یکصد و سی میلیون )15/130/000/000( ریال 
ارزیابی گردیده اس��ت که مورد وثیقه س��ند رهنی 6566 مورخه 91/6/28 دفترخانه 203 مش��هد له تعاونی اعتبار 
فرش��تگان )مؤسسه اعتباری کاسپین( علیه ش��ما و آقای حسن حقانی نجاران میباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذکر 
اعتراضی دارید طبق ماده 101 آئین نامه اجرای ثبت ظرف مدت 5 روز از تاریخ انتش��ار آگهی مهلت دارید اعتراض 
خود را کتباً به انضمام مبلغ بیست و چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی به صورت علی الحساب به این شعبه 
تحویل دهید. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر یا بدون پرداخت هزینه کارشناسی ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ- 9902549 م.الف 856
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9803211
بدینوس��یله به آقای علیرضا جاللی فرزند غالمحسین بشماره ملی 0941959813 و خانم شیرین قیاسی نو فرزند 
جواد بش��ماره مل��ی 0939716070 )بعنوان راهنین( س��ند رهنی 9743- 93/03/17 تنظیم��ی دفترخانه 203 
مش��هد ابالغ میگردد که تعاونی اعتباری فرش��تگان )مؤسسه اعتباری کاس��پین( اجرائیه ای به کالسه 9803211 
علیه ش��ما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور پس��ت مشهد، آدرس ش��ما مورد شناسائی واقع نگردیده، لذا 
بدینوس��یله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال 
)1/800/000/000 ریال( تا تاریخ تقاضا می باش��د و س��ایر هزینه های قانونی ت��ا روز پرداخت نیز به آن اضافه 
میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و 
از زمان انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت 
پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت اس��ت از: 
شش��دانگ پالک ثبتی ش��صت و پنج هزار و نهصد و سی و پنج )65935( فرعی مفروز و مجزی شده از نوزده 
هزار و س��یصد و ش��ش )19306( فرعی از یکصد و هفتاد و پنج )175( اصلی بخش ده مشهد قطعه سه طبقه 

دو که طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رس��ید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتش��ر نخواهد 
شد. آ- 9902550 م.الف 857

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9900031
بدینوسیله به

شرکت بیمه سرمد به شناسه ملی 10320903570
ابالغ می گردد شهرداری مشهد )بستانکار( به استناد رأی کمیسیون شهرداری: شماره سند: 77/95/112994ک، 
تاریخ س��ند: 1395/06/10 اجرائیه ای تحت کالسه 9900031 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم 
االجرا: 2/609/740/589 ریال )دو میلیارد و شش��صد و نه میلیون و هفتصد و چهل هزار و پانصد و هش��تاد و 
نه ریال( علیه شما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع 
نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت 
در روزنامه جهت اطالع ش��ما منتش��ر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده 
روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9902551 م.الف 858
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وس��یله من��اء نزالی نام پ��در: کاظم تاریخ تول��د: 1344/03/03 ش��ماره ملی: 1829873806 ش��ماره 
شناس��نامه: 32 ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر صورتجلسه مورخ 99/3/3 مأمور 
اجرا موتورس��واری 84371- 776 اموال ش��ما به ش��رح تصویر صورتجلس��ه پیوست بازداش��ت و طبق نظریه 
کارش��ناس رس��می/ارزیاب جمعاً به مبلغ 220/000/000 ریال ارزیابی گردیده، ل��ذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
ام��وال معترض می باش��ید، اعتراض کتب��ی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اب��الغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. آ- 9902552 م.الف 859

آگهی
بدین وس��یله به س��عید شیفته نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1366/11/26 ش��ماره ملی: 0944970680 شماره 
شناس��نامه: 17207 ابالغ می گردد در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر صورتجلس��ه مورخ 99/3/3 
مأمور اجرا خودروی س��واری 42- 258 ق 81 اموال ش��ما به شرح تصویر صورتجلسه پیوست بازداشت و طبق 
نظریه کارشناس رسمی/ارزیاب جمعاً به مبلغ 490/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی 
ام��وال معترض می باش��ید، اعتراض کتب��ی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ اب��الغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 6/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد 

شد. آ- 9902553 م.الف 860

آگهی
بدینوس��یله به خانم شکر حس��ن زاده به ش ش: 1287 و خانم لیال نیرومند: به ش ش: 3800 و حسین نیرومند به 

ش ش: 3801 و حسن نیرومند به ش ش: 8674 ورثه مرحوم قربان نیرومند اعالم می گردد که:
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9502368 مزایده در جلس��ه مورخ 1399/4/4 برگزار در صورت تمایل شرکت 

فرمایید. آ- 9902554 م.الف 861
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اخطاریه ماده 87
بدینوس��یله ب��ه: خانم فاطمه س��لطان ع��رب قدیمی نام پدر: عل��ی جان تاریخ تول��د: 1333/3/10 ش��ماره ملی: 

0819761214 شماره شناسنامه: 1 به نشانی: مشهد عدل خمینی عدل خمینی 91 پالک 33
- کس��ری کاری ن��ام پدر: مهدی تاری��خ تولد: 1392/01/06 ش��ماره ملی: 0960547411 ش��ماره شناس��نامه: 
0960547411 به نش��انی: مشهد بلوار صیاد شیرازی صیاد شیرازی 9 پالک 88 با قیمومت فرزانه خاکپوریگانه به 
نشانی: مشهد بلوار صیاد شیرازی صیاد شیرازی 9 پالک 88 ابالغ می گردد: پالک ثبتی 13927 فرعی از 232 اصلی 
بخش 9 متعلق به مورث شما در قبال طلب فرناز خاکپوریگانه بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای 
مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 

داده نمی شود. آ- 9902555 م.الف 862

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 9809143
بدینوسیله به آقای ماشاءاله غدیرزاده کدملی 0938544411 اعالم می گردد: سهم االرث احتمالی شما از پالک ثبتی 
102858 فرعی از 4- اصلی بخش 9 مش��هد متعلق به ش��ما در قبال طلب خانم مهری واحدیان عظیمی بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت 
به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمیشود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه منتشر گردیده 

است. آ- 9902556 م.الف 863
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ ماده 87 و 101 اموال غیرمنقول کالسه پرونده 9900407
بدی��ن وس��یله به آقای محمد ارش منش نام پدر: احم��د تاریخ تولد: 1352/01/08 ش��ماره ملی: 5228940219 
ش��ماره شناس��نامه: 1722 ابالغ می شود که مالکیت متعلق به شما در پالک ثبتی 2621 فرعی از 86 اصلی بخش 
9 مشهد در قبال طلب بستانکار خانم اکرم آقا خانی زاده بازداشت گردید. لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب 
به ش��ما اخطار می ش��ود. ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر 
داده نمی ش��ود. و طبق نظریه کارشناس رسمی به شماره 17875- 1399/3/27 شش دانگ پالک مذکور به مبلغ 
1/700/000/000 ریال و س��ه دانگ مشاع از ش��ش دانگ پالک 850/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه 
به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به 
ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ- 9902557 م.الف 864

آگهی
بدین وس��یله به- مریم خ��واره نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1352/06/08 ش��ماره ملی: 0638512931 ش��ماره 
شناسنامه: 1235 ابالغ می شود که شهرداری مشهد جهت وصول مبلغ موضوعات الزم االجرا: 553/826/184 ریال 
)پانصد و پنجاه و سه میلیون و هشتصد و بیست و شش هزار و صد و هشتاد و چهار ریال( به استناد شماره چک: 
691077، تاریخ چک: 1396/01/19، علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9809076 در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/12/04 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9902558 م.الف 865
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

مسئول شعبه سوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغیه ماده 101 اموال غیرمنقول شماره پرونده کالسه 9700715
بدینوسیله در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9700715 بدینوسیله به:

- معصومه تقی زاده نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1354/10/22 شماره ملی: 0938751808 شماره شناسنامه: 777
- فاطمه تقی زاده نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1336/01/01 شماره ملی: 0943867045 شماره شناسنامه: 3
- علی تقی زاده نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1349/11/22 شماره ملی: 0943926467 شماره شناسنامه: 86

- زهرا تقی زاده نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1341/11/16 شماره ملی: 0942196171 شماره شناسنامه: 813
- محمدحس��ین تقی زاده نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1347/11/01 شماره ملی: 0943914892 شماره شناسنامه: 
76 اعالم میگردد به موجب گزاش کارشناس رسمی دادگستری به شماره 56721 مورخ 1398/10/15، پالک ثبتی 
8706 فرعی از 10 اصلی واقع در بخش: 9 مشهد ششدانگ پالک فوق مالکیت مورث شما به مبلغ 3/500/000/000 
ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال 
به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر 

باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9902561 م.الف 866
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101- اموال غیرمنقول پرونده شماره: 9605443
بدینوسیله به آقای محمد اکبری فرزند محمدرضا کدملی 0943954797 اعالم می گردد: در خصوص پرونده اجرایی 
کالسه فوق، به موجب گزارش مورخ 1399/03/01 کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی 643 فرعی از 6 اصلی 
بخش 10 مش��هد به مبلغ 600/000/000 ریال ارزیابی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور معترض 
می باشید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ انتشار این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد 
کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد 
یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. در ضمن این آگهی در یک نوبت 

در روزنامه چاپ و منتشر گردیده است. آ- 9902563 م.الف 867
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وسیله به ورثه مرحوم سعید تاریخچی قوچانی

- بلیان تاریخچی قوچانی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1323/09/02 شماره ملی: 0933690258 شماره شناسنامه: 
8384

- غزل تاریخچی قوچانی به والیت بلیان تاریخچی قوچانی نام پدر: س��عید تاریخ تولد: 1389/09/01 ش��ماره ملی: 
0980162173

- عسل تاریخچی قوچانی به والیت بلیان تاریخچی قوچانی نام پدر: سعید تاریخ تولد: 1381/10/18
ابالغ می شود که:

پالک فرعی: 28904 از پالک اصلی 175 در بخش: 10 متعلق به شما در قبال طلب مژگان رشید گلخطمی بازداشت 
گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت 

به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9902565 م.الف 868

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9901794
بدینوس��یله به آقای سیدمحمود طایفی نام پدر: س��یدرضا تاریخ تولد: 1346/12/10 شماره ملی: 0650145577 
شماره شناسنامه: 14479 پرونده کالسه: 9901794 ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج سند ازدواج: شماره سند: 
4493، تاریخ سند: 1395/10/22، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 16 و طالق 27 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی بین شما و خانم فاطمه چمنی به مبلغ تعداد 499 سکه تمام بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در 
این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار 
این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف مدت ده روز 
نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات 

علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9902567 م.الف 869
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی اصالحی
پیرو آگهی ابالغ اجرائیه مربوط به کالس��ه 9707438 منتش��ره در مورخ 24 اردیبهش��ت 1399 در شماره 9245 
با ش��ماره آگهی 9900992 م.الف 727 روزنامه قدس در س��طر چهارم کالس��ه 9707438 صحیح می باش��د. آ- 

9902570 م.الف 870
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

مدیر اجرا شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- حسین ناصری

آگهی
بدین وسیله به آقای- سیدحسین علیزاده نام پدر: سیدابوالفضل تاریخ تولد: 1356/02/28 شماره شناسنامه: 390 
ابالغ می گردد در خصوص رسیدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 13980500609203678 
در خصوص خودرو سواری پژو پارس به شماره 793 ی 71 ایران 12 و پالک های ثبتی 957 فرعی 19 اصلی بخش 
9 مشهد و مازاد به رهن پالک ثبتی 961 فرعی 19 اصلی موضوع پرونده اجرایی کالسه فوق، نظریه رئیس ثبت به 

شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. مقتضی است در صورتی که به نظریه های مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 
10 روز از تاریخ ابالغ کتباً به ش��عبه/اداره اجرا اعالم نمائید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد. )با توجه به نوع مدل و مبلغ ارزیابی مستند به بند 5 ماده 61 آیین نامه اجرا پنج دانگ از 
اتومبیل مذکور جز مستثنیات دین و یک دانگ آن خارج از مستثنیات دین تشخیص داده می شود علی ایحال وفق 
م��اده 169 آیین نام��ه اجرا اقدام نمایید و نیز در خصوص پالک ثبتی 961 فرعی که مدیون برابر گزارش مأمور اجرا 
در آن سکونت دارد و در رهن نیز می باشد لذا مستند به بند یک ماده 61 آیین نامه پالک مذکور از مستثنیات دین 
تشخیص داده می شود اما در خصوص پالک 957 فرعی با توجه به اینکه مغازه بوده لذا مشمول ماده 61 آیین نامه 
اجرا نمی باشد و ادامه عملیات اجرایی نسبت به آن بالمانع می باشد علی ایحال وفق ماده 169 آیین نامه اجرا اقدام 

نمایید.( آ- 9902572 م.الف 871
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی
بدین وس��یله به- محمد رحیمی نام پدر: حس��ین تاریخ تولد: 1348/06/02 ش��ماره ملی: 0934961441 شماره 

شناسنامه: 696
- مهدی نوروزی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1354/01/10 شماره ملی: 0943723809 شماره شناسنامه: 17 ابالغ 
می شود که بانک سپه به استناد- قرارداد بانکی: شماره سند: 119423889، تاریخ سند: 1394/06/26، بانک مربوطه: 
س��په جهت وصول موضوعات الزم االجرا: 323/545/835 ریال )س��یصد و بیس��ت و سه میلیون و پانصد و چهل و 
پنج هزار و هش��تصد و س��ی و پنج ریال( شامل: ))- اصل طلب: 121/861/639 ریال و – سود: 13/381/409 ریال 
و – خس��ارت تأخیر تأدیه: 188/302/787 ریال و – خس��ارت تأخیر روزانه: 111/160 ریال، تاریخ مبنای محاسبه 
خسارت: 1399/02/20(( به انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات 
علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9901268 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 
1399/03/13 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 
آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9902574 م.الف 872
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی
بدین وس��یله به- حس��ین بزرگ نام پدر: عباس��علی تاریخ تولد: 1365/02/28 ش��ماره ملی: 0945214812 

شماره شناسنامه: 8410
- حسن محجوب نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1363/03/06 شماره ملی: 5229567813 شماره شناسنامه: 
13 ابالغ می شود که بانک سپه به استناد- قرارداد بانکی: شماره سند: 119628372، تاریخ سند: 1396/05/14، 
بانک مربوطه: س��په جهت وصول موضوعات الزم االجرا: 336/865/753 ریال )س��یصد و س��ی و شش میلیون 
و هش��تصد و ش��صت و پنج هزار و هفتصد و پنجاه و س��ه ریال( ش��امل: ))- اصل طلب: 200/000/000 ریال 
و – سود: 36/000/000 ریال و – خسارت تأخیر تأدیه: 100/865/753 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 
1399/02/27 و – خس��ارت تأخیر روزانه: 155/178 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1399/02/27(( به 

انضمام خسارت تأخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجرائیه صادر 
نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9901266 در این اداره تش��کیل ش��ده و طبق گزارش مورخ 1399/03/17 
مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9902576 م.الف 873
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه سوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم ش��هربانو جعفری برابر وکالت نامه ش��ماره 26901 مورخ 1399/02/20 دفتر اس��ناد رسمی 96 گرگان 
از ط��رف خانم ملیحه جعفری با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/4981 مورخ 
1399/03/11 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان یکصد س��هم مشاع از دویست و چهل و هفت سهم 
مش��اع از چهارصد و نود و چهار س��هم مش��اع از چهل و نه هزار و سیصد و شصت و پنج سهم مشاع از نهصد و 
نه هزار سهم ششدانگ پالک 6 فرعی از 227- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 133 دفتر 
1532 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است 
در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره 

مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9902578 م.الف 874
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی کالسه 9702592
بانک کش��اورزی به استناد س��ند رهنی ش��ماره 13922 مورخ 1393/12/9 دفترخانه 202 مشهد علیه آقای 
ابراهیم تاجیک )وام گیرنده( نام پدر محمد ش��ماره شناس��نامه 3221 ش��ماره مل��ی 0941190692 و آقای 
س��یدعبدالکریم موس��ویان نیک )وثیقه گذار( نام پدر س��یدمحمد ش��ماره شناس��نامه 70139 ش��ماره ملی 
0933066139 اجرایی��ه تحت کالس��ه 9702592 در قب��ال مبلغ 4/244/697/932 ری��ال )چهار میلیارد و 
دویست و چهل و چهار میلیون و ششصد و نود و هفت هزار و نهصد و سی و دو ریال( تا 97/3/21 صادر نموده 
ک��ه پ��س از ابالغ اجراییه در مورخه 1397/5/1 و 99/2/13 و در پای��ان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد 
اس��ناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بس��تانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ 
یک قطعه زمین به ش��ماره پالک ثبتی 185 )یکصد و هش��تاد و پنج( فرعی از 80 )هش��تاد( فرعی از 9 )نه( 
اصلی بخش 9 مش��هد بمساحت 237/3 مترمربع می باش��د. که توصیف و مشخصات ملک برابر گزارش هیئت 
کارشناسان: ملک به آدرس مشهد بلوار مسلم- مسلم 16/1- ابوذر غربی15- نرسیده به سه راه- کوچه سمت 
چپ- پالک 50 به مبلغ 12/000/000/000 ریال )دوازده میلیارد ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که ملک تعرفه 
ش��ده ش��ش دانگ یک باب منزل مسکونی شمالی با عرصه 237/3 مترمربع و اعیان به مساحت 234 مترمربع 
)براس��اس گواهی پایان ساختمان ش��ماره 13460/ 3 مورخ 1380/8/19( در دو طبقه )زیرزمین و طبقه اول( 

با قدمت بیش از 30 سال می باشد. مشخصات ساختمان عبارتند از: نیمه اسکلت فلزی، سقف طاق ضربی، نما 
س��یمانی، پنجره ها فلزی، دارای 2 اتاق خواب، س��رویس و حمام، آشپزخانه، کف اتاق ها و هال پذیرایی سیمان 
و کف آش��پزخانه کاش��ی، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش بخاری گازی و دارای انشعابات آب، برق و گاز 
از ه��ر ک��دام یک عدد، حدود اجمالی با مح��ل مطابقت دارد و ملک موص��وف در روز ارزیابی در تصرف مالک 
می باشد. طبقه فوقانی خالی ولی زیرزمین محل سکونت خواهر مالک می باشد پالک مذکور برابر پاسخ استعالم 
ش��ماره 139785606271001843- 1397/5/6 اداره ثبت اس��ناد و امالک منطقه پنج مشهد دارای حدود و 
مشخصات ذیل می باشد؛ مالکیت آقای عبدالکریم موسویان نیک بعنوان مالک ششدانگ عرصه و اعیان موضوع 
س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 116795 در صفحه 544 دفتر 158 ذیل شماره 25085 ثبت گردیده که 
محدود اس��ت: ش��ماالً بطول 13/40 متر دیوار به باغ محسن و غالمحسین، ش��رقاً بطول 24/80 متر پی دیوار 
مش��ترک پالک 184 فرعی، جنوباً بطول 11 متر درب و دیوار به کوچه 4 متری، غرباً بطول 19/35 متر دیوار 

مشترک با پالک 80 فرعی باقیمانده.
ملک موصوف برابر پاس��خ اس��تعالم ش��ماره 139985606271001832- 1399/3/11 اداره ثبت اسناد 
و امالک منطقه پنج مش��هد، بغیر از رهنی فوق، فاقد بازداش��تی می باش��د. مزایده شش��دانگ منزل پالک 
ثبتی فوق در قبال مبلغ 12/000/000/000 ریال )دوازده میلیارد ریال( در روز ش��نبه مورخ 99/4/21 از 
س��اعت نه تا دوازده ظهر در محل ش��عبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در نبش خیابان پاسداران 3/1 شروع 
و ب��ه باالترین قیمت پیش��نهادی نقداً واگ��ذار می گردد. ضمناً مبلغ حق مزایده و نیم عش��ر دولتی زائد بر 
مبلغ مزایده و س��ایر هزینه ه��ای قانونی معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 م��اده 121 به عهده برنده مزایده 
می باش��د. چنانچ��ه روز مزایده با تعطیل��ی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد ش��د. آ-9902353  

تاریخ انتش��ار: 99/4/3  آ-9902353
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده 139904007141000136/1
بدین وس��یله به خانم اکرم خس��روی نام پدر: جعفر تاریخ تولد: 1359/05/29 ش��ماره ملی: 0943414555 
ش��ماره شناسنامه :1643 نشانی: بجنورد- نرس��یده به میدان جوادیه- روبروی دبیرستان کار و دانش- کوچه 
ش��رافت)متن س��ند( و یا بجنورد بین میدان کارگر و ش��هید- روبروی مس��جد امام- سیس��مونی سارینا)متن 
س��ند( ابالغ می ش��ود که بانک اقتصاد نوین شعبه بجنورد به استناد قرارداد بانکی شماره 5253-810 مورخه 
1395/06/15 جهت وصول مبلغ 140/836/328 ریال تا تاریخ 1399/02/13 به انضمام خسارت تاخیر متعلقه 
و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالس��ه 139904007141000136 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/02/24 و 99/02/30 
مامور مربوطه، ابالغ به ش��ما در نش��انی متن سند به دلیل عدم شناسایی آدرس میسر نگردیده است؛ لذا بنا به 
تقاضای بس��تانکار به ش��رح وارده به شماره 99/3916 مورخه 1399/03/22 طبق ماده 18آئین نامه اجرا مفاد 
اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات 

اجرائی جریان خواهد یافت.آ-9902596
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد
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خبر

bدرآستانهتولدکریمهاهلبیت
 پایان نگارش نسخه سینمایی 
hفیلم نامه حضرت  معصومه

سیما و سینما: د  ر آستانه تولــد   
روز  و  معصومــه)س(  حضــرت 
د  ختر، جد  ید  ترین اخبار از وضعیت 
پــروژه عظیــم و فاخــر حضرت 
سازند  گان  از سوی  معصومه)س( 

آن اعالم شد  . 
بــه گزارش قــد  س، پس از اعالم خبر ســاخت پروژه ســینمایی حضرت 
معصومه)س( بــه کارگرد  انی جواد   افشــار و تهیه کنند  گی مجتبی امینی،  

سازند  گان این پروژه از ساخت سریال این پروژه عظیم خبر د  اد  ند  .
جواد    افشــار، کارگرد  ان و نویسند  ه  پروژه حضرت معصومه)س( د  ر این باره 
گفت: من به همراه حمید   رسول پور پس از سال ها تحقیق و پژوهش، د  ر یک 
سال گذشته متمرکز روی فیلم نامه این اثر کار کرد  یم. با توجه به گسترد  گی 
موضوع، شخصیت ها، د  استان ها، روید  اد  های تاریخی و... با همفکری و اجماع 
نظر با تهیه کنند  ه اثر به این نتیجه رسید  یم که برای پرد  اخت بهتر و گسترد  ه تر 
شخصیت واالی حضرت معصومه)س( و روایت جامعی از شرایط تاریخی آن 
د  وره، ساخت سریال را د  ر د  ستور کار قرار د  هیم تا د  ر کنار آن بتوانیم به تولید   

سینمایی اثر هم  بپرد  ازیم. 
وی د  ر اد  امه افزود  : د  ر حال حاضر نگارش فیلم نامه سینمایی به پایان رسید  ه 
و ما نگارش نســخه  ســریال را آغاز کرد  ه ایم  تا پس از اتمام نگارش نهایی 
فیلم نامه، وارد   مرحله پیش تولید   این فیلم فاخر و عظیم شویم، ولی د  ر کنار 
سریال قطعاً نسخه سینمایی زند  گی نامه حضرت معصومه)س( ساخته خواهد   
شد  .  این کارگرد  ان د  ر انتها د  رباره اخبار و حواشی به وجود   آمد  ه د  رباره بازیگر 
نقش حضرت معصومه)س( بیان کرد  : هنوز هیچ تصمیمی برای بازیگران این 
پروژه گرفته نشد  ه و تا پایان نگارش و نهایی شد  ن متن سریال برای انتخاب 

بازیگران تصمیمی ند  اریم. 
گفتنی اســت، پروژه فاخر حضرت معصومه)س( به نویسند  گی جواد   افشار 
و حمید   رســول پور و کارگرد  انی جواد   افشار، تهیه کنند  گی مجتبی امینی و 

همکاری آستان مقد  س حرم حضرت معصومه)س( تولید   خواهد   شد  .
سال گذشته تولید   پروژه فاخر سینمایی حضرت معصومه)س(، پس از امضای 
تفاهم نامه همکاری مشــترک با معاونت فرهنگی آســتان مقد  س حضرت 
معصومه)س( و طی یک نشست خبری با حضور مجتبی امینی، تهیه کنند  ه 
و جواد   افشار، نویسند  ه و کارگرد  ان، اصحاب رسانه و مسئوالن آستان حضرت 
معصومه)س(، چهارشــنبه )۱۱ د  ی( د  ر شهر قم همزمان با والد  ت حضرت 

زینب)س( آغاز به کار خود   را رسانه ای کرد  .
جواد  افشار که خود  متولد  شهر قم است ،د ر کود کی با تعزیه خوانی و سپس 
با تئاتر آشنا شد . د ر سال ۱۳۶۳ د ر سن ۱۶ سالگی نخستین بار کارگرد انی را 
با ساخت یک فیلم کوتاه تجربه کرد . د ر سال ۱۳۶۹ به د انشگاه صد ا و سیما 
راه یافت با د ریافت مد رک کارشناسی کارگرد انی فارغ التحصیل شد . د ر اد امه 
به عنوان د ستیار کارگرد ان د ر فیلم مسافر ری به کارگرد انی د اوود  میرباقری 

فعالیت های خود  را پی گرفت.
او د ر د وران د انشــجویی چنــد  فیلم کوتاه ســاخت، از جملــه فیلم کوتاه 
۱۶میلیمتری »زنبورک« که د ر جشنواره های د اخلی و بین المللی شرکت کرد  
و جوایزی کسب نمود . وی د ر سال ۱۳۷۶ نخستین فیلم بلند  د استانی خود  
را با عنوان »پایی برای پرواز« ساخت و د ر سال ۱۳۷۹ نخستین سریالش را با 

نام »غروب بی پایان« کارگرد انی کرد .
شــهرت کارگرد انی اش د ر سال 82 با سریال پول کثیف شروع شد . سپس 
مجموعه جابر بن حیان سال 85، لبه آتش سال 8۹، ماد رانه سال ۹2 و سریال 

صد  قسمتی کیمیا د ر سال ۹4 از د یگر سریال های او د ر تلویزیون بود .
سریال مناسبتی ماه رمضان بنام براد ر سال ۹5، سریال آنام سال ۹۶ و گاند و 

سال ۹8 از د یگر کارهای بیاد ماند نی ایشان برای تلویزیون است.
مجتبی امینی، تهیه کنند ه، بازیگر و مد یر تولید  سینما و تلویزیون، د ر آثاری 
همچون سریال تلویزیونی »گاند و«، فیلم سینمایی »آفریقا« و برنامه تلویزیونی 

»چهل چراغ« فعالیت د اشته است.

اهد   ای »نشان رسول« د   ر جشنواره فیلم مقاومت
فارس: »نشان رسول« )یاد   مان 
رسول مالقلی پور( د   ر شانزد   همین 
جشنواره بین المللی فیلم مقاومت 
به ســینماگر خــالق د   ر حوزه 
و  د   فاع مقد   س  انقالب اســالمی، 

مقاومت اهد   ا می شود   .
طبق اعالم ستاد    اطالع رسانی شــانزد   همین جشنواره بین المللی فیلم 
مقاومت، به منظور ترغیب و تشویق سینماگران به خالقیت و نوآوری د   ر 
آثار خود    د   ر حوزه انقالب اسالمی، د   فاع مقد   س و مقاومت و ایجاد    فضای 
انگیزشی برای آنان، جشنواره بین المللی فیلم مقاومت، جایزه  ویژه »نشان 
رسول« را به یاد    مرحوم رسول مالقلی پور به یکی از سینماگران خالق د   ر 

این حوزه اعطا می کند   .
خالقیت، نوآوری، اثرگذاری، فراگیری و ماند   گاری، شــاخص های اصلی 
انتخاب هنرمند    برگزید   ه جایزه »نشــان رسول« است و این جایزه تمام 
بخش های سینما مانند    کارگرد   انی، نویسند   گی، فیلم برد   اری، جلوه های 

ویژه، تد   وین و... را شامل می شود   . 
هیچ محد   ود   یت سنی و جنسیتی د   ر اعطای »نشان رسول« وجود    ند   ارد    و 
هنرمند    برگزید   ه د   ر هر سن و جنسیتی که باشد    تنها باید    د   ارای معیارهای 

تعیین شد   ه برای د   ریافت این جایزه باشد   . 
د   ر نخستین مراسم اعطای »نشان رسول« سینمای 4۰ساله اول انقالب 
مورد    د   اوری قرار می گیرد    و از میان سینماگران فعال د   ر این 4۰ سال، یک 

سینماگر به عنوان برگزید   ه این جایزه معرفی می شود   .
نخستین مراسم اعطای »نشان رســول« همزمان با هفته د   فاع مقد   س 
)شــهریور ۹۹( د   ر تهران برگزار خواهد    شــد   . این مراســم قرار بود    ۱۶ 
اسفند    ۹8 د   ر سالروز د   رگذشت رسول مالقلی پور به همت بنیاد    فرهنگی 
روایت فتح و انجمن ســینمای انقالب و د   فاع مقد   س برگزار شــود    که به 
د   لیل شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد   . د   ومین د   وره اهد   ای این نشان از 
اسفند    ۱4۰۰ به صورت ساالنه برگزار می شود   . زند   ه یاد    رسول مالقلی پور؛ 
فیلمساز شاخص ســینمای د   فاع مقد   س متولد    سال ۱۳۳4، ۱۶ اسفند    

۱۳85 د   ارفانی را ود   اع گفت.
شانزد   همین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت د   ر د   و زمان ۳۱ شهریور تا 
۶ مهرماه مقارن با هفته د   فاع مقد   س د   ر بخش های »مد   افعان سالمت«، 
»جشنواره جشنواره ها« و انتخاب استانِی بخش »فیلم  سازان بسیجی« 
و یکم تا هفتم آذرماه همزمان با هفته بســیج د   ر بخش های »سینمای 
ایران و جهان«، »سید   الشهد   ای مقاومت«، »روایت قلم«، »نقد    و پژوهش 
تحلیل«، »جشنواره جشنواره ها« و انتخاب برگزید   گان ملی »فیلم سازان 

بسیجی« به د   بیری مهد   ی عظیمی میرآباد   ی برگزار می شود   . 
بــه  می تواننــد     بیشــتر  اطالعــات  کســب  بــرای  عالقه منــد   ان 

سایت http://moqavematfilmfest.ir/ مراجعه کنند   .

 سیما و ســینما/ زهره کهند     ل  پرد     اختن به 
مسائل د     ختران جوان و نوجوان د     ر سینمای ایران و  
فیلم سازی برای این قشر، یکی از نقاط خأل د     ر آثار 
سینمایی چند      د     هه گذشته به ویژه د     هه اخیر د     ر 
تولید     ات تصویری است. آخرین فیلمی که د     رباره 
د     غد     غه های د     ختران جوان ســاخته شــد     ه، فیلم 
»سال  د     وم د     انشــکد     ه من« به کارگرد     انی رسول 
صد     رعاملی اســت که وجود      فیلم هایی همچون 
»من ترانه ۱5 سال د     ارم« و »د     ختری با کفش های 
کتانی« د     ر کارنامه کاری این فیلمســاز، نشان از 

د     غد     غه مند      بود     ن او د     ر این حوزه د     ارد     .
با نگاهی کلی به فیلم هایی که د     ر سال های اخیر 
ساخته شد     ه، جای خالی مسائل د     ختران جوان و 
نوجوان د     ر قصه اصلی آثار سینمایی د     ید     ه می شود     . 
به بهانه اکران آنالین فیلم »ســال د     وم د     انشکد     ه 
من« و همزمان با روز د     ختر، به مســئله د     ختران 
جوان و نوجوان د     ر سینمای ایران و بررسی عوامل 
غفلت سینماگران نسبت به این مسائل پرد     اختیم و 
د     راین باره با د     کتر مریم جاللی د     هکرد     ی، صاحبنظر 
حوزه مطالعات فرهنگی و مطالعات خانواد     ه، مد     رس 
د     انشگاه، عضو هیئت رد     ه بند     ی سنی آثار سینمایی 
و تهیه کنند     ه سینما و تلویزیون، گفت وگو کرد     یم 

که مشروح آن را د     ر اد     امه می خوانید     .  

به نظر شما چقد     ر کارگرد     ان های ما د     غد     غه س
ساخت فیلم هایی با موضوع مسائل د     ختران 

جوان و نوجوان را د     ارند     ؟
به نظــرم تولید      محصــول د     ر هر حــوزه ای اگر 
مبتنی بر نظام مســئله محور باشــد     ، می توانیم 
بگوییم براساس این نظام مسئله محور، چقد     ر به 
این موضوعات پرد     اخته یا نپرد     اخته ایم. وقتی د     ر 
تولید     ات فرهنگی مان نظام مسئله محور ند     اریم، د     ر 
همه موضوع ها کاستی وجود      د     ارد      و این سؤال تنها 
د     ر حوزه د     ختران نوجوان نیست. بیشتر تولید     های 
فرهنگی ما موضوع محور هستند      تا مسئله محور. به 
همین د     لیل می بینیم د     ر یک سال، عمد     ه تولید     ها 
به سمت موضوعی خاص مثالً اختالفات زناشویی 
یا بزهکاری و اعتیاد      می روند     . یک چارچوب د     رست 
و سند      مفهومی برای اینکه د     ر تولید     ات فرهنگی، 
خط و مشی مشخصی را پیگیری کنیم، ند     اریم. د     ر 
پاسخ به پرسش شما، نخستین موضوع این است 
که اصوالً نوجوانی د     ر کشور ما، یک هویت مغفول 
ماند     ه اســت و نوجوانان را خیلی کم می شناسیم 
به ویژه د     ختران نوجوان را. د     ر مورد      فیلم »ســال 
د     وم د     انشکد     ه من« رسول صد     رعاملی به د     ختران 
د     انشجویی می پرد     ازد      که حد     ود      2۰ سال سن د     ارند      
و د     ر این فیلم، بیشتر ارتباط د     وستان د     انشگاهی با 
هم مطرح اســت، د     ر حالی که د     ر د     بیرستان های 
د     خترانه، مســئله های خــاص و حتی قصه های 
قشنگ زیاد     ی د     اریم که کمتر د     ستمایه تولید     ات 
سینمایی قرار گرفته است. همان د     ستمایه ای که 
د     ر فیلم »من ترانه ۱5 سال د     ارم« یا »د     ختری با 
کفش های کتانی« می بینیم و به شد     ت جای آن 
د     ر سینمای امروز خالی است. اگر به موضوع های 
سریال های شــبکه خانگی هم نگاه کنید     ، نقش 
د     ختران نوجوان بســیار کم است. ما به یک نظام 
مسئله شناســی د     ر حوزه نوجوانان احتیاج د     اریم 
و پس از آن، به ســینمای مسئله محور نیاز د     اریم 
تا ســینمای موضوع محور. آثــاری هم که د     رباره 
نوجوانان یا با حضور شخصیت های نوجوان ساخته 
شد     ه، معموالً نگاه تیره و آسیب شناسانه د     اشتند      و 
کمتر نگاه امید     بخش و قابل اعتماد      به این نسل شد     ه 

اســت، د     ر حالی که توانایی و هویت نوجوانان هم 
باید      د     ستمایه تولید     ات فرهنگی قرار بگیرد     .

اگر نگاهی گــذرا به آثاری که د     ر د     هه ۹۰ از کنار 
موضــوع  د     ختران نوجوان رد      شــد     ه اند     ، د     اشــته 
باشیم، متوجه می شویم بیشــتر نگاه و پرد     اخت 
شــکلی و حاشیه ای است از »خانه د     ختر« گرفته 
تا »متولد      ۶5«، »فراری«، »د     ربند     «، »د     رســاژ« و 
غیره. بی ترد     ید      تصریح خواهیم کرد      یک د     ورخیز 
محتوایــی و یک اثر پژوهش محــور و مبتنی بر 
تحقیق و مســئله ند     اریم. البته خانم د     رخشند     ه و 

آقای صد     رعاملی استثنا هستند     . 

سیاست گذاران سینمایی تا چه اند     ازه روی س
این موضوع ها برنامه ریزی و سرمایه گذاری 

می کنند     ؟
بررسی ماجرا از ضلع سیاست گذاری ابعاد      مختلفی 
د     ارد     . به د     لیل حواشی زیاد     ی که حضور نوجوانان 
د     ختر د     ر آثار سینمایی د     ارد      و نگاه های غلطی که 
فکر می کنند      حضور یک کاراکتر د     ختر نوجوان د     ر 
سیاست های ممیزی، د     ســت و پاگیر است، این 
حوزه مهجور واقع شد     ه است. فیلم سازانی همچون 
پوران د     رخشند     ه که د     غد     غه نوجوانان د     ختر را د     ارند      
نیز نگاهشان به این د     وره، حاشیه ای بود     ه است. مثاًل 
د     ر فیلم »هیس د     خترها فریاد      نمی زنند     « به مسئله 
تأثیر نوجوانی د     ر بزرگسالی افراد      پرد     اخته می شود      
و باز هم مسئله اصلی، خود      نوجوانان نیستند      بلکه 
حضور کاراکتر نوجــوان به خاطر اتفاقی بود     ه که 
د     ر آن د     وره ســنی برایش رخ د     اد     ه و آســیب های 
روحی آن تا بزرگسالی باقی ماند     ه است. به نظرم 
یکی از فیلم سازان د     غد     غه مند      د     ر این حوزه، خانم 
د     رخشند     ه است که آثار چنین فیلم سازی هم برای 
مخاطب نوجوان نیست بلکه نوجوان د     ستمایه قصه 
است و مخاطب آن بزرگساالن هستند     . بنابراین د     ر 
د     و ضلع »برای نوجوانان ساختن« و »از نوجوانان 
ساختن« ما راهبرد      مشخصی ند     اریم. همین گزاره 
برای فیلم هایی مثل »چند      مترمکعب عشــق«، 
»سیزد     ه« و »الک قرمز« هم صد     ق می کند     . البته 
د     ر د     هه ۷۰ آثار خوبی برای نوجوانان ساخته شد     ، 

ولی پس از آن سینمای نوجوان به سمت سینمای 
کود     ک ســوق پید     ا کرد      که اصالً بــرای نوجوان 
جذابیت ند     ارد     . فیلم »د     بیرستان« هم که د     ر د     هه 
۶۰ ساخته شد     ، د     ستمایه اش نوجوانان پسر بود     ند      
و کمتر فیلمی د     رباره نوجوانان د     ختر ساخته شد     ه 
است. سرگرد     انی نوجوانی بین کود     کی و جوانی، د     ر 
سینمای نوجوان هم د     ید     ه می شود      و د     ر نوجوانان 

د     ختر به مراتب بیشتر. 

ضمن اینکه د     غد     غه های یک د     ختر نوجوان س
با یک پسر نوجوان متفاوت است، زیرا رشد      
فکری د     ر د     ختران به د     لیل سن بلوغ پایین تر 

نسبت به پسران، زود     تر اتفاق می افتد     ؟ 
معموالً مسائل د     ختران نوجوان د     ر سینمای ایران 
قصه های فرعی بود     ند     ، خود     شان هیچ وقت محور 
موضوعی نبود     ند      که د     لیلش نبود      نظام مسئله محور 

د     ر سینمای ایران است.

این موضوع ها س ما سراغ  چرا سینماگران 
سیاست های  تد     وین  منتظر  باید       نمی روند     ، 

فرهنگی د     ر این باره باشیم؟
سینماگران مثل اند     ام های یک  پیکر هستند     ، این 
اند     ام ها نیاز به یک شــبکه عصبی سالم د     ارند      تا 
بتوانند      رفتار د     رستی انجام د     هند     . وقتی مغز فرمان 
د     رســتی ند     هد      اند     ام ها نمی توانند      به د     رستی کار 
کننــد     ، به همین د     لیل د     ر جایی د     چار کم کاری و 

د     ر جایی د     چار پرکاری هستیم. وقتی سینماگران 
د     ر سنی قرار د     ارند      که فضای نوجوانی را فراموش 
کرد     ه انــد     ، انتظار اینکه به این موضوع ها بپرد     ازند     ، 

کمی د     ور از ذهن است.

مقاومتی برای ساخت آثاری با موضوعات س
مرتبط با مســائل د     ختران نوجوان و جوان 
وجود      د     ارد      که فیلم سازان به سمتش نمی روند     ، 

مباد     ا آثارشان برچسب سیاه نمایی بخورد     ؟
به نظرم مقاومتی وجود      ند     ارد     ، ضمن اینکه قرار 
نیست نوجوانی را فقط از زاویه د     ید      آسیب شناسانه 
ببینیــم بلکــه می تــوان از زاویه د     ید      رشــد      و 
امید     آفرینــی هم د     ید     . می توان بــه رویکرد     های 
امید     بخش، اعتماد     آفرین و قابلیت های نوجوانان 
د     ختر و پسر د     ر ســینمای ایران پرد     اخت. حتی 
فیلم »ســاز د     هنی« امیر نــاد     ری که موضوعش 
نوجوان است، نگاه واقع گرا و هویت بخش نسبت 
به نوجوانان د     ارد     . به نظرم این پرهیز، خود     ساخته 
است. ســینماگران باید      این د     نیا را کشف کنند      
و زیبایی هایش را د     ریابند      تا به سینمای زیبایی 
تبد     یل شود     . حوزه های تولید      علم و د     انشگاهی ما 
نیز کم کاری کرد     ه اند     ، آن ها می توانند      با احصای 
ایــن قابلیت ها و ظرفیت ها، چنین موضوعاتی را 
د     ســتمایه تولید      آثار د     راماتیک قرار د     هند     . مثال 
آن د     ر ســریال »د     وران سرکشی« است. د     ر این 
مجموعه  تلویزیونــی پید     ا کرد     ن نوجوان د     ختر، 
قصه های مرتبط با او، باورد     اشــت بزرگساالن به 
د     نیــای نوجوانی و تقابل عرف و شــرع و قانون 
د     ر د     وران نوجوانی، مسائل بسیار مهمی هستند      
که به آن پرد     اخته شــد     ه اســت. همان طور که 
نوجوانی د     وران التهاب است، سینمای نوجوان و 
موضوع نوجوان هــم د     ر د     وران التهابی قرار د     ارد      
و ســینماگران فقط نیمه خالی را می بینند      و به 
بخش پی ریزی، اشــتیاق و رشــد      نوجوانان د     ر 

سینما کم توجهی شد     ه است. 

چون بخش التهابــی و د     رد     ناک قصه ها، س
ظرفیت هــای د     راماتیــک باالیــی برای 

فیلم سازی د     ارد     ؟
خب ایــن گزاره د     رباره بیشــتر موضوعات وجود      
د     ارد     . مثالً د     ر حوزه اقتصاد     ی، موضوع ورشکستگی 
برای فیلم سازی جذاب تر است، د     ر حالی که ظرف 
سینما، ظرفیت بیشتری د     ارد     . مثالً زمانی که د     رباره 
شــخصیت های موفق فیلمی ساخته می شود     ، به 
رنج ها و آالم آن ها هم اشــاره شد     ه، ولی د     ر پایان 
فیلم، امید     بخشی و قد     رت این شخصیت ها نمایانگر 
می شود     . قرار نیست د     ر فیلم سازی فقط روی رنج ها 
و د     رد     ها متمرکز شــد      بلکه همه این ها مقد     مه ای 
برای رسید     ن به ثبات و امید      است. همان طور که 
قصه رنج »رومینا« د     ر سینمای ایران خالی است، 
قصه امید      »مریم میرزاخانی« هم خالی است. آیا 
زند     گی چنین افراد      موفقی نمی تواند      د     ســتمایه 
ســاخت فیلم قرار بگیرد     ؟ د     ر سریال »قصه های 
مجید     « امید     بخشی موج می زند      و همچنان جذاب 
و د     ید     نی است. د     ر حوزه نوجوان د     ختر، آثار تصویری 
بسیار کمی ساخته شد     ه است و شاید      بتوان از آثار 
امید     بخش به مجموعه تلویزیونی»د     نیای شیرین 
د     ریا« و ســریال های د     هه 8۰ اشاره کرد     . از سوی 
د     یگر، اد     بیات د     استانی ما سرشار از قصه های زیبایی 
است که می توانند      د     ستمایه سینمای اقتباسی قرار 

گیرند      که د     ر این حوزه هم کم کاری کرد     ه ایم.

د     وره نوجوانی د     ختران بیشتر مورد      توجه س
کارگرد     انان د     هــه 70 و اوایل د     هه 80 بود     ه و 
به مســائل این گروه از جامعه د     ر د     هه اخیر 

سینمای ایران کمتر پرد     اخته شد     ه است؟ 
به نظــرم حضور نوجوانان د     ر آن د     وره بیشــتر و 
چشــمگیرتر بود     ه، ولی اکنــون موضوعات آثار 

سینمایی کمتر معطوف به نوجوانان است. 

غفلت سینمای ایران از پرد     اختن به مسائل س
نوجوانان چه تبعاتی د     ر پی خواهد      د     اشت؟

بــه نظرم ســینما غفلت نکرد     ه بلکه با اشــتباه 
سهوی، نوجوانی را به سمت کود     کی سوق د     اد     ه، 
د     ر صورتی که نوجوان د     وســت د     ارد      به ســمت 
بزرگسالی میل پید     ا کند     ، ولی این اتفاق نیفتاد     ه 
است. همفکری و تفاهم نسبت به د     وره نوجوانی 
کمتر رخ د     اد     ه است. »از نوجوانان گفتن« کمتر 
از »بــرای نوجوانان گفتن« بود     ه اســت. چرا از 
جنــس فیلم هایی مثل »تنهــای تنهای تنها« 
ساخته احسان عبد     ی پور کم د     اریم، به ویژه د     رباره 
د     ختران که شــاید      به تعد     اد      انگشتان یک د     ست 
هم نرسد     ؟ د     لیل نخســت به خاطر فقد     ان روح 
زنانگی د     ر سینمای ایران است. فیلم سازان زن ما 
هم مرد     انه فیلم می سازند     . ضمن اینکه د     ختران 
ما خیلی زود      بزرگ می شــوند      و د     وران نوجوانی 
آن ها بســیار کوتاه است که به این مقطع کوتاه 

هم توجه نمی شود     . 
وقتی د     رباره نوجوان د     ر ســینمای ایران صحبت 
می کنیم باید      د     قت د     اشته باشیم نوجوان، مخاطب 
است یا موضوع. د     ر این واد     ی فیلم هایی»د     رباره« و 
»برای« نوجوانان د     ختر به ویژه د     ختران روستایی و 
شهرستانی، بسیار کم و مهجور هستند     . می بینید      
به د     ختران روستا که می رسیم باید      بگوییم د     ختران 
نوجوان ایرانی ســطوح متفاوت و متمایزی د     ارند     . 
نگاه بومی براســاس قومیت ها و خرد     ه فرهنگ ها 
د     ر این رد     ه سنی نیاز امروز ماست. امید     وارم خط 
مشی ها و سیاست گذاری فرهنگی به سمتی برود      
که د     ر سبد      تولید     ات فرهنگی جای هیچ مسئله و 

موضوعی خالی نباشد     .

برش

از  کمتر  گفتن«  نوجوانان  »از 
بود     ه  گفتن«  نوجوانان  »برای 
فیلم هایی  جنس  از  چرا  است. 
تنها« ساخته  تنهای  مثل »تنهای 
د     اریم،  کم  عبد     ی پور  احسان 
به ویژه د     رباره د     ختران که شاید      
به تعد     اد      انگشتان یک د     ست هم 

نرسد     

نگاهی به آثار سینمایی با محوریت امام رضا j و زیارت )1(

بیااز»آسمانهشتم«حرفبزنیم
سیما و سینما: بــا نگاهی به تاریخ سینمایی ایران می توان 
از د     هــه ۷۰ و 8۰ به عنوان د     و د     هه که به آثار مذهبی توجه 
بیشتری شد     ه است، نام برد     . د     ر این میان د     هه 8۰ سینماگران 
احتماالً به د     لیل توجه مد     یران سینمایی و مسئوالن فرهنگی، 
نــگاه ویژه تری به آثاری با محوریت امام هشــتم)ع( و زیارت 
د     اشــته اند     . با  نگاهی به کارنامه مذهبی ســینمای ایران نام 
کارگرد     ان های مطرحی از جمله رســول صد     رعاملی، مجید      
مجید     ی، حمید      نعمت اهلل، مهد     ی کرم پور و ... د     ید     ه می شود      
که صد     رعاملی پیشــرو آن هاست. همچنین د     ر بین بازیگران 
می توان به افراد     ی چون عزت اهلل انتظامی، خسرو شکیبایی، 

حامد      بهد     اد     ، لیال حاتمی و امین حیایی اشاره کرد     .
آنچه د     ر مــرور این آثار بیش از همه به چشــم می آید      این 
است که اکثر این فیلم ها د     ر سال های د     ور تولید      شد     ه اند      و د     ر 
سال های اخیر نگاه های سینمایی د     ر تولید      این گونه فیلم ها رو 
به افول رفته است. این د     ر حالی است که محبت امام رضا)ع( 
د     ر روح و جان مرد     م کشــورمان تنید     ه شد     ه است و این امام 
بزرگوار د     ر سبک زند     گی مرد     م ایران حضور پررنگی د     ارند     . این 
حضور که می توانست منبع خوبی برای ساخت آثار فرهنگی 
و هنری و به خصوص نمایشی باشد     ، بسیار کمرنگ بود     ه است 
تا حد     ی که تنها یک سریال تاکنون از زند     گی این امام همام به 
شکل تصویری ساخته شد     ه است. د     ر اد     امه نگاهی اجمالی به 

آثار تولید      شد     ه د     ر این زمینه می اند     ازیم.

»والیتعشق«سریالیکهتکرارنشد#
سریال »والیت عشق« را مهد     ی فخیم زاد     ه سال ۱۳۷۹ به روی 
آنتن شبکه یک سیما فرستاد     . سریالی که د     ر زمان خود      بسیار 
مورد      توجه واقع شد      و مخاطبان بسیاری را پای گیرند     ه های 
تلویزیون نشاند     . سریال»والیت عشق« د     ر ۳۰ قسمت تولید      
شد      که ساخت آن د     و ســال و نیم به طول انجامید      .موضوع 
سریال از زمانی که امام تصمیم می گیرند      از مرو هجرت کنند      
به تصویر کشید     ه می شود      و تا زمان شهاد     ت ایشان اد     امه د     ارد     . 
۱2 قسمت ابتد     ایی این مجموعه، د     رباره مرگ هارون، جنگ 
د     و براد     ر و خالفت مأمون، ۱5 قســمت میانی سریال د     رباره 
چگونگــی تحمیل والیتعهد     ی مأمون به امام رضا)ع( و ســه 
قسمت پایانی د     رباره حرکت مأمون به سوی بغد     اد      و شهاد     ت 

امام رضا)ع( است.
»والیت عشق« با لوکیشن و روایت های متعد     د     ی که د     اشت، 
ماننــد      د     یگر آثار آیینی-  مذهبی د     ر لوکیشــن های مختلفی 

تصویربرد     اری شد     .
این سریال  د     ر محلی فیلم برد     اری شد     ه است که پیش از آن 
برای تهیه سریال »امام علی)ع(« د     ر سال ۱۳۷۱ ساخته شد     ه 
بود     ؛ زمینی به مساحت ۶2 هزار متر مربع و با معماری عربی 
د     وران پس از اسالم. مجموعه های تلویزیونی مانند      »تنهاترین 
ســرد     ار«، » طفالن مسلم« و »آخرین د     عوت« نیز د     ر همین 

محل فیلم برد     اری شد     ه اند     .
تــا پیش از ایــن د     ر تمامی آثــاری که به نوعــی د     رباره 
زند     گــی امامان و پیامبران تولید      شــد     ه بــود     ، از چهره و 
یا حضــور بازیگر به جای آن ها خود     د     اری شــد     ه بود     ، اما 
»والیت عشق« نخستین اثر نمایشی است که از بازیگر به 

جای شخصیت امام استفاد     ه شد     .
فرخ نعمتی که د     ر این ســریال د     ر نقش امام به ایفای نقش 
پرد     اخت نیز د     ر گفت وگو با  خبرگزاری تسنیم د     رباره حضورش 
د     ر این سریال گفت: اعتقاد      د     ارم بزرگ ترین گام برای نزد     یک 
شد     ن به ساحت مقد     س معصومان)ع( را مجموعه تلویزیونی 
»والیت عشــق« برد     اشته اســت. نیت، آرزو و خواسته ما این 
بود      که این اتفاق تد     اوم پید     ا کند     ؛ یعنی وقتی ســریالی مثل 
»والیت عشق« ساخته می شود     ، خواست قلبی من این بود      که 
نقش امام رضا)ع( را بازی کنم، چون مشغول این کار شد     م از 
من می پرسید     ند      »اآلن سر چه  کاری هستید     ؟ «، پاسخ د     اد     م: 

»سریال امام رضا)ع( «. بد     ون ترد     ید      همه واکنشی د     اشتند      مگر 
می شود     ؛ قرار است چه  تصویری از امام رضا)ع( نشان بد     هند     . 
باور کنید      پس از پخش این مجموعه نظریات همان گروه ها 
برگشت به اینکه »چرا صورت شما را نشان ند     اد     ند     ؟ «. آن قد     ر 
ایــن قد     م د     ر این جهت مثبت بود      که د     ید     ند      بد     ون تصویر هم 

می توان چنین نقش هایی را برجسته نشان د     اد     .
»والیت عشــق« جزو مجموعه های تلویزیونی پربازیگر بود     . 
بازیگران این مجموعه تلویزیونی عبارتنــد      از: مریال زارعی، 
رامبد      جوان، اکبر زنجانپور، الد     ن  طباطبایی، فریماه فرجامی، 
فرخ نعمتــی، بیتا فرهی، محمد      صاد     قــی، د     انیال حکیمی، 
عنایت بخشی، د     اوود       رشید     ی، فتحعلی  اویسی و... که هر کد     ام 

د     ر جای خود      سکانس های ماند     گاری را ثبت کرد     ند       . 

»بیاازگذشتهحرفبزنیم«#
روایتصمیمیاززیارت

»بیا از گذشــته حرف بزنیم« تله فیلمی ایرانی به کارگرد     انی 
حمید      نعمت اهلل و نویسند     گی معصومه بیات و تهیه کنند     گی 
محمد     رضا شــفیعی محصول ســال ۱۳8۷ است. این فیلم 
د     رباره سه زن سالمند      است که به قصد      زیارت و سیاحت عازم 
مشهد      می  شــوند      و آنجا اتفاقاتی برای آن ها رخ می د     هد     . ثریا 
قاسمی، پوراند     خت مهیمن و مرحوم مهین شهابی،  بازیگران 

این تله فیلم هستند      که هر کد     ام توانستند      با بازی روان، فضای 
صمیمی و د     لنشینی را برای مخاطبان فراهم کنند     . این فیلم 
عنوان بهترین فیلم، فیلم نامه و کارگرد     انی پنجمین جشنواره 

فیلم رضوی را د     ر سال 88 از آن خود      کرد     .

»روزهشتم«#
ومشکلیکهبهزیارتگرهخوردهاست

»روز هشــتم« به کارگرد     انی مهد     ی کرم پور با بازی مرحوم 
انوشیروان ارجمند     ، علیرضا خمسه، امیرحسین  مد     رس، فرزاد      
حسنی و مرحوم عسل بد     یعی پخش شد     . د     ر این اثر، برای سه 
شخصیت فیلم مسائل و  مشکالتی به وجود      می آید      که د     ر سایه 

توسل به امام رضا)ع( و توجه حضرتش رفع می شود       . 

»آسمانهشتم«روایتیکزائرخارجیازمشهد#
»آسمان هشتم« به کارگرد     انی حسن نجفی که د     ر سال 8۹ 
ساخته شــد     ، از آخرین فیلم های ساخته شد     ه با این موضوع 
اســت. یک خانواد     ه باکویی برای زیارت به مشــهد      مقد     س 
می آیند     ، اما د     ر بد     و ورود      با مشــکل مواجه می شوند     . رحمت، 
د     انشــجوی سال آخر پزشکی با این خانواد     ه آشنا شد     ه و این 
آشنایی زمینه اتفاقات و حواد     ث جد     ید     ی را رقم می زند     . د     ر این 

فیلم محمد      کاسبی را د     ر لباس خد     ام امام رضا)ع( می بینیم.
رحیم نوروزی، خالد     ه قلی آوا، زلفیه حسین آوا، قربان مسیم اوف 

و مهد     ی فقیه د     یگر بازیگران این فیلم هستند     .

»زیارت«#
د     استان فیلم »زیارت« صاد     ق میرکرمیار با مرد     ی آغاز می شود      
که برای رسید     ن به طلب خود      و پید     ا  کرد     ن فرد      بد     هکار، عازم 
مشهد      می شــود     . او د     ر این سفر زائران د     یگری را می بیند      که 
هر کد     ام به امید       کرامتی از امام رضا)ع( عازم زیارت هســتند     . 
ارد     الن شجاع کاوه، حسن جوهرچی، ستاره اسکند     ری،  کاوه 

سماک باشی و فرید     ه سپاه منصور بازیگران این فیلم بود     ند       . 

»آواینقارهها«#
»آوای نقاره ها« به کارگرد     انی جواد      مزد     آباد     ی، قصه چهار نفر را 
روایت می کند      که د     ر پایان د     ر حرم امام  رضا)ع( گره کارشان 
گشود     ه می شود     . شــهرام عبد     لی، جالل طباطبایی، سیامک 
اشعریون، آهو خرد     مند     ،  حسن اسد     ی و ... از بازیگران این فیلم 

تلویزیونی بود     ند       . 

گزارش

بررسی عوامل غفلت سینماگران نسبت به مسائل د     ختران د     ر گفت وگو با د     کتر مریم جاللی د     هکرد     ی

جایخالیقصههایامیدبخشدخترانهرویپردهسینما
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