
دوست داشتم مادِر دختر باشم
شهره پیرانی، همســر داریوش رضایی نژاد، 
شهید هســته ای کشــورمان، به مناسبت 
فرارســیدن روز دختر، با انتشــار تصویری 
از فرزنــدش آرمیتــا، خاطــره ای از دوران 
بارداری اش را در اینســتاگرام منتشر کرد. 
در ادامه بخشــی از پســت خانم پیرانی را 
می خوانید: »دومین سونوگرافی بود. دکتر بار 
اول گفته بود جنین پسر است. تو ترجیح می دادی بچه پسر باشد من اما دوست 
داشتم مادر دختر باشم. بهت زنگ زدم و گفتم خوشبختانه بچه دختر است. بعد ها 
این مکالمه را پاک یادت رفته بود شاید هم عمداً انکار می کردی. می گفتی کی من 

بیشتر پسر دوست داشتم؟ من از اول عاشق دختر بودم!«

بزرگ خانه، زن خانه است
حســاب توییتــری خــط حــزب اهلل، به 
مناسبت فرارسیدن سالروز والدت حضرت 
معصومه)س( تصویرنوشته ای از بیانات رهبر 
انقالب درباره جایگاه زن در خانه و خانواده 
را به اشتراک گذاشت. در بخشی از متن این 
تصویرنوشــته به نقل از رهبر انقالب آمده 
است:»نظر اسالم در باب خانواده و جایگاه 
زن در خانواده نظر خیلی روشــنی است. »المرأه سّیده بیتها«؛ بزرگ خانه،  زن 
خانه اســت؛ این از پیغمبر اکرم است. جایگاه زن در خانواده، همانی است که در 
گفتارهای گوناگون ائمه)ع( آمده... خطاب به مردان می فرماید: بهترین شما کسانی 

هستند که بهترین رفتارها را با همسرانشان دارند«.

شیعه دخترانش را روی چشم خود می گذارد
کاربران فضای مجازی همزمان با فرا رسیدن 
والدت حضرت معصومه و روز دختر، هشتگ 
#روز _دختر را در توییتر فارسی داغ کردند. 
در ادامه چند نمونه از توییت های منتشــر 
شده توسط کاربران را می خوانید:»جایگاه 
زن در اســالم: وقتی که دختر است، دری 
است از درهای بهشت برای والدینش؛ وقتی 
که همسر است، نیمی از دین شــوهرش را کامل می کند؛ وقتی که مادر است، 
بهشت در زیر قدوم مبارکش قرار دارد...کجای عالم برای یک دختر جوان یعنی 
حضرت معصومه با 400 کیلو طال گنبد می سازند؟ شیعه دخترانش را روی چشم 

خود می گذارد«.

خواهر کوچک سلطان خراسان
نفیسه سادات موسوی به مناسبت والدت 
حضرت معصومه)س( یکی از اشعارش را در 
کانال تلگرامش منتشر کرد: »زائری آمده در 
شهر تو مهمان شده است/ غرق آرامش این 
روضه  رضوان شــده است/ آنچنان شانه اش 
از شوق حرم می لرزد/ به خیال دگران تازه 
مسلمان شده است/ حرف ها داشته و واسطه  
او این بار/ خواهر کوچک ســلطان خراسان شده است/ داشت در آتش حیرانی و 
غفلت می سوخت/ آتش از لطف نگاه تو گلســتان شده است/ دست هایش گره 
خوردند به آغوش ضریح/ اسمی از درد نیاورده و درمان شده است/ خوش به حالش 

که اگر با دِل پر آمده بود/ دسِت پر از حرمت راهی تهران شده است«.

 قدس زندگی درباره وضعیت »فکری - فرهنگی« جامعه 
امروز، حرف و حدیث زیاد است. اینکه در کنار تالطم های 
سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان، مسلمانان و به خصوص 
مــا ایرانی های مســلمان، چگونه می اندیشــیم و رفتار 
می کنیم، پرسشی اساســی است که دکتر »سید یحیی 
یثربی« یکی دو روز پیش در یادداشــتی به آن پرداخته 

است. بخش هایی از این یادداشت را در ادامه بخوانید. 

دلخوشبهگذشتهها#
جهان اسالم در قرن های گذشته دارای شرایط فرهنگی و 
سیاســی ویژه ای شده است؛ شرایطی که آن را از زایش و 
نــوآوری در عرصه فکر و فرهنگ عقیم کرده تا جایی که 
اینک چاره ای جز تکرار سخن پیشینیان ندارد. ما در قرن 
بیست و یکم، همان منطق ارسطو را که به بیست و چند 
قرن پیش تعلق دارد، تکرار کرده و با فلســفه افالطون، 
ابن ســینا و ســهروردی خو گرفته ایم. گویی وظیفه ما 
پاســداری از میراث گذشتگان است و بس! غافل از اینکه 
بسیاری از بحث های آنان، هم اکنون محل اشکال جدی 
قرار گرفته اند. هنوز هم از عقول آسمانی و از معقوالت کلی 
خودمان سخن می گوییم... هنوز نتایج و آثار زیست شناسی 
جدیــد را مورد توجه قرار نداده ایم. مدیریت های ما هنوز 
حال و هوای ســنتی دارند و آموزش و پژوهش و پرورش 
ما تحول نیافته اســت. ما و مردم ما هنوز به روز نشده  و با 
جوانان رابطه مطلوب و اثرگذاری نداریم. از شرایط ویژه ای 
که نسل جدید، خواســته و ناخواسته با آن درگیر شده، 
خبر نداریم. گویی نمی دانیم شرایط فکری و مطالب مطرح 

شده مان در دنیای مجازی بازتاب خوشایندی ندارد.

بهخودمانتکانینمیدهیم#
ما هنوز نمی دانیم دوران تکیه بر هوش و استعداد شخصی 
سپری شده و روزگار حاکمیت دانش و تخصص فرارسیده 
است و نیز نمی دانیم مشکالت را تنها با مشاهده و تجربه 
می تــوان حل کرد نه مفاهیم ذهنی و بحث های انتزاعی. 
مثالً ما جامعه شناســی غرب را نمی پســندیم، که البته 
بد هم نیســت، زیرا حق داریم دانشــی داشته باشیم که 
خودمان بدست آورده ایم. مشکل اینجاست که خودمان 
کار نمی کنیــم و برای بدســت آوردن این دانش تالش 
نمی کنیــم... خودمــان نمی خواهیم وارد میدان شــده، 
شرایط جامعه را بررســی کرده، دردها را بشناسیم و به 

جست وجوی درمان بکوشیم.
از آنجا که شخصیت های فرهنگی ما تالش علمی، پژوهش 
نتیجه بخــش و تولیدات نو در فضــای دانش و فرهنگ 
ندارند، مورد توجه جوانان نیز نیستند. جوانان مسلمان، 
به درگیری های میدان های ورزشــی چشم دوخته اند تا 
زورآزمایی تیم ها را به تماشا بنشینند، به هنرمندان چشم 
دوخته انــد تا کار هنری نو به میدان آورند و به دولت ها و 
اپوزیسیون ها نگاه می کنند که با یکدیگر درافتاده و درگیر 

شوند و همین طور... .

هینسخنتازهبگو#
امروزه، مســلمانان در زمینه فکر و فرهنگ انتظار سخن 

نو ندارند، با اینکه یک مســلمان نباید دو روز در شرایطی 
یکسان زندگی کند و باید مدام در فکر دانش نو، سخن نو و 
طرح جدیدی باشد. در کنار کشورهای اسالمی، کشورهای 
زیادی مدام در حال پیشرفت اند و روز به روز بر توان و اقتدار 
خود می افزایند. در نتیجه، با داشــتن قدرت و امکانات، به 
غارت منابع ما پرداخته، با بهره کشی از ما، روز به روز وضع 

و حال خویش را بهتر و وضع و حال ما را بدتر می کنند.
از طرف دیگر، با رســانه ها، با مقــاالت و کتاب هایی که 
ترجمه می شــوند، مدام آواری از فکــر و فرهنگ جدید 
خودشان را بر سر مسلمانان می ریزند. بدین سان، جهان 
اسالم نه تنها مورد تهاجم اقتصادی و سیاسی، بلکه مورد 
تهاجم فکری و فرهنگی قرار گرفته اســت... جوانان ما با 
مشاهده تجدد و نوآوری در جوامع دیگر و نیز با مشاهده 
برخورداری مردم دنیا از زندگی بهتر و قانونمندی جامعه ها 
و امکان رشد و ترقی جوانان، وقتی فضای فکری جامعه 
خویش را خاموش و بی حرکت می یابند و از هیچ طرفی 
ســخن نو و نظریه  حرکت آفرینی به گوششان نمی رسد، 
سرخورده و ســرگردان به بیراهه می روند که این بیراهه 

رفتن، انواع گوناگونی دارد.

الابالیها#
عده ای به نسبت فکر و فرهنگی که دارند، رو به الابالی گری 
و خالف می آورند تا بتوانند تا حــدودی از اندوه ناکامی 
و درماندگی خود بکاهند. این افراد را می توان شــکاکان 
رفتاری یا مادیگران اخالقی نامید.آن ها را به خاطر سطحی 
بودن افکارشان و نداشتن اندیشه  درست و روشن، نمی توان 
در میــان گروه های فکری جــای داد. اما از نظر رفتاری، 
می توان آن ها را با این اوصاف معرفی کرد که گویی آخرت 
و حســاب و کتابی را باور نمی کنند. آنچه برای آنان مهم 
است خوش بودن و فرصت را برای عیش و نوش غنیمت 
شمردن است... اینان بیش از دیگران، به خودشان آسیب 
می زنند زیرا، کار و زندگی را جدی نمی گیرند و برخی از 
آنان به انحراف های خطرناکی رو آورده، دچار اعتیادهای 
دردناکی می شوند. تن به زندگی سالم نمی دهند و از همه 
مهم تر اینکه هرگز سراغ درست اندیشی و دقت در باورهای 
خود نرفته، مانند موجوداتی زندگی می کنند که جز غریزه، 

چیزی ندارند.

َبَدلجویان#
گروهی دیگر در جست وجوی راه و سخن نو، رو به مذاهب 
و ادیان دیگر و یا مکاتب خرافی و غیرعقالنی می آورند... 
این تغییر مذهب بر اساس نیازها و عقده ها بوده و نوعی 

انتقام گیری از کاستی های جامعه است! 
هم اکنون رواج عرفان ها و آموزه های رنگارنگ غیرعقالنی 
و خرافــی در جامعه ما بیشــتر به خاطر آن اســت که 
نتوانسته ایم نیازهای مردم خود را پاسخگو باشیم. گرایش 
جوانان به مسیحیت، نه به خاطر جست وجوی حقیقت، 
که بر اساس سرخوردگی ها و نیازهای زندگی دنیوی است.

حتی برخی در جست وجوی راهی نو که سرگردانی شان 
را پایان دهد، به نظریه پــردازان آکادمیک یا روحانی رو 
می آورند... جالب اســت که علمای دینی و دلسوزان فکر 
و فرهنگ مردم، تنها به این نظریه پردازان حمله می کنند 
که سخن یاوه می گویند و مردم را به بیراهه می برند! غافل 
از اینکه این مردم تنها راه نویی که در اختیار دارند، همین 

نظریات است.

گذشتهگرایان#
گروهی از آنان که به دین و ایمان خود سخت پایبندند، 
چون امروز خود را آشــفته و نامطلوب می یابند، به ناچار 

می کوشند به گذشته برگردند.
 در نتیجه، رو به ســلفی گری و سنت گرایی می آورند 
تــا بتوانند با روزگار در حــال تحول خویش به رقابت 
بپردازند. پیشــگامان این بازگشت به سه گروه تقسیم 
می شوند. نخست کســانی که برای بازگشت به اسالم 
اصیل، تبلیغــات و آموزش و پرورش مــردم را کافی 
می دانند و در هیچ شــرایطی اســلحه و خشــونت را 
تجویــز نمی کنند. دوم گروهی که عواملی را بر ســر 
راه این بازگشــت هدف گرفته و می کوشــند تا با قهر 
و خشــونت، این عوامل را که مانع حرکت می دانند از 
ســر راه بردارند. سوم کســانی که ایده آل های خود را 
در ایران باســتان جست وجو کرده و دل به کوروش و 

زرتشت و آیین های ایران باستان بسته اند.
در پایان، باز هم به مســئوالن فرهنگی حوزه و دانشگاه 
یادآور می شوم که فضا را برای حرکت فکری و سخن تازه 

و نقد و برخورد افکار باز کنند.                           

خوش پوش

قدس زندگی: »... ســاکن شــهر محالت بودیم و من، معروف بودم به 
دختر ِســت پوش محالت؛ چون از ابتدای نوجوانی و شاید از 10 سالگی، 
آن قدر به زیبایی ظاهرم و هماهنگی لباس ها و آرایشم توجه داشتم که تا 
رنگ لنز چشــم هایم را با رنگ مانتو و شلوارم به اصطالح ِست نمی کردم، 

از خانه بیرون نمی رفتم!
تــا 18 ســالگی، روال زندگی من همیــن بود... خالصــه کارم این بود 
که به اصطالح تیپ می زدم و با خوشــحالی بیــرون می رفتم اما با گریه 
برمی گشــتم خانه از بس پســرها دنبالم راه می افتادند. باالخره یک جا  

بریدم...«.
ا ین هایی که خواندید بخشــی از ســخنان »ســمیه رضایی« اســت که 

روزگاری به قول خودش آخر خوش تیپ های شهرشان بوده است.
اینکه بعد از بریدن و کم آوردن در زمینه تیپ زدن چطور تغییر مســیر 
داده بماند. مهم این اســت که حاال برای خودش جهادگر عرصه تولید و 
خودکفایی به حساب می آید و سراغ تولید مدل های موجه و اسالمی مانتو 
و پوشــاک بانوان رفته، شــغل ایجاد کرده و واقعاً طرحی نو درانداخته تا 

کیفیت و کمیت زندگی و فعالیت هایش را تغییر دهد.
شاید باورتان نشود اما بس که مشکالت راه انداختن یک تولیدی پوشاک 
کــه در مدل، طراحی و مــواد اولیه و... فقط از نوع وطنی اش اســتفاده 
کند زیاد اســت و ادامه کار مشکل، ســمیه رضایی کارش را نوعی جهاد 
اقتصادی می داند که ســرمایه اولیه اش را با فروش طالهایش فراهم کرده 

و زیرزمین محل سکونتش را هم به کارگاه تبدیل کرده.
در این جهاد الگویش را هم »حاج قاســم سلیمانی« می داند و آن جمله 

معروف شهید که: »همان دختر کم حجاب، دختر من است«.
خانــم رضایی، طلبه 28 ســاله ای که روزی کارش را بــا یکی دو چرخ 
خیاطی و یک میز آغاز کرده بود، حاال موفق به تولید مدل هایی شــیک 
و زیبا اما پوشــیده و موجه شــده و جالب اینکه صفــر تا صد پارچه ها و 
مدل های لباسش، وطنی هستند و نمونه کارهایش را شما کمتر می توانید 

در بازار و تولیدی های دیگر پیدا کنید.
او درباره این تغییر مسیر زندگی اش به خبرنگار »فارس« این را هم گفته: 
»...یک بار به مشهد اردهال رفته بودیم، در حرم با گریه از امامزاده سلطان 
علی بن محمد)ع( خواســتم کمکم کند. گفتــم: من، این آدمی که همه 

می بینند، نیستم. کمک کنید راه زندگی ام را پیدا کنم.
در مسیر برگشت، با یک روحانی صحبت کردم اما او چندان روی خوشی 
به من نشان نداد. احتماالً با ظاهری که از من می دید،  کاماًل از من ناامید 
بود... فقط لطف بزرگی کرد و به اصطالح دســتم را در دست یک مشاور 

مذهبی گذاشت و همین اتفاق سبب شد زندگی ام زیر و رو شود.
نگاهم با صحبت ها و راهنمایی های آن مشــاور دلسوز تغییر کرد. انسان، 
تشنه محبت است. وقتی شیوه رفتار طرف مقابل،  محبت آمیز باشد، شما 

حتماً جذب می شوی...«.

 مجازآباد
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معارفمعارف
معرفی کتاب رضوی 

 jامام رضا 
و مناسبات عقل و دین

 گفت وگوی کوتاه  باطراح پوستر هجدهمین
 jجشنواره بین المللی فرهنگی - هنری امام رضا 

هنر گرافیک  و تولید 
مصداق های رضوی

: »j آیت اهلل جوادی آملی در پیام به جشنواره علمی- فرهنگی »سیره امام رضا

»امامت« مظهر »توحید« است

قلب مشهد در ُقم می تپد

رقیه توسلی: شــماره حرمتان را می گیرم... مادرم گفته: جمیع سالم ها 
تا خراساِن عشــق، اوج برمی دارند... که پیشوایمان، رئوف ترین است... که 
حرف ُقم را پیش بکشــم... که از حضرِت خواهر بگویم... که درود بفرستم 
و غــور کنم بر برادر-خواهری تان... که مشــهد را جدا ندانم از »بابالن«... 
که ذی القعــده را گرامی بدارم و تا زنده ام، هجرت را به خاطر بســپارم و 

پارساترین معصومه عالم را.
چشــم ها را می بنــدم. صدای بال کبوتــران می آید و جــاروی خادمان. 
زیارت نامه خوان ها ایستاده اند و حالوت صلوات زائران می پیچد در جانم و 
روحم پر از نور می شود. غریبه ای در صحن نیست، همه آشنای آشنایند.

چشم ها را باز می کنم. 
مــادرم انگار قصد زیــارت کرده. پلک هــا را می اندازد به زیر و شــما را 
می خوانــد. موالی دالرام مشــهد را. نمی توانم او را ببینم و در فرســخ ها 
دورِی نزدیک، ذوب نشــوم. در الســالم علیک های مادری که پسرانش را 

غریب و غالم و عبِد رضا نامیده.
خورشــید عالمتاب! مادرم گفته: فاصله هرگز معشوقی را از عاشقش دور 
نکرده... که بهشــت نزدیک است اگر زالل باشیم... که هیچ جا خانه شما 
نمی شــود... که مــوالی مهربان توس، همه را جــواب می دهد... که قلِب 
مشــهد در ُقم می تپد و زیارت، آن مثقال مثقال حال خوشــی است که 

می دود زیر پوست.

نوشتاری از آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی که به مناسبت 
دهه کرامت در اختیار روزنامه قدس قرار گرفته است  

 کماالت ما در پرتو 
نور اهل  بیتb تحقق مي یابد

حکایت امروز

دارالشفا

گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و نوازنده گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و نوازنده 

قطعه»آمدمایشاه...«قطعه»آمدمایشاه...«
افتخارهنریمناستافتخارهنریمناست

سسپابوپابو
شنبه 4 تیر 1399 

چهار 
 

 2 ذی القعد      ه1441 

 24 ژوئن 2020  

سال سی و سوم  شماره 9276  

 zendegi@qudsonline.ir
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معارف: حجت االسالم عبدالهادی مسعودی، قائم مقام ریاست دانشگاه قرآن 
و حدیث در گفت و گو با بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی به تبیین 
»جایگاه احادیث امام رضا)ع( در فرهنگ حدیثی شیعه« پرداخت و گفت: 
حدیث شیعه در روزگار امام باقر)ع( و امام صادق)ع( به اوج خود رسید. اما 
با توجه به حبس طوالنی و بیشتر از آن، بازداشت تقریباً خانگی و انزوایی 

که خالفت عباســی بر امام کاظم)ع( تحمیل کرد، آن دوران طالیی دیگر 
از بین رفت. حتی در دوران امــام رضا)ع( هم این محدودیت ادامه یافت. 
درست اســت که تاریخ از آزادی سیاسی و فرهنگی در زمان امام رضا)ع( 
یاد می کند اما باید بدانیم که از حدود 20 سال امامت ایشان، نیمی از آن 
مصادف با هارون الرشید، خلیفه زورمند عباسی است که امام)ع( را به زندان 
افکند. بنابراین فقط نیمه دوم و چند سال پایانی امام رضا)ع( از آزادی نسبی 
برخــوردار بودند. وی در ادامه افــزود: اگر ما در عملکرد امام رضا)ع( دقت 
کنیم، می بینیم ایشــان در چند جبهه این حرکت را استمرار بخشیده اند. 
یکی در جهت تقویت؛ یعنی ایشان اصحاب و شاگردان بسیاری را در مجالس 

خصوصی تعلیم دادند و احادیث را به آن ها منتقل کردند. اما بیش از نقش 
تقویت، نقش تصحیحی امام رضا)ع( نسبت به میراث حدیثی شیعه است که 
از اهمیت بسزایی برخوردار است.حجت االسالم مسعودی عنوان کرد: میراثی 
که امام صادق و امام باقر)ع( برای شیعه گذاشتند در یک برهه ای به اندازه 
محدودی با عقاید غالیان اختالط پیدا کرد. مغیره بن سعید در زمان امام 
باقر)ع( و محمد بن مقالص اسدی در زمان امام صادق)ع( و دیگر غالیان، با 
خزیدن در صفوف شیعه، مقداری مفاهیم و عقاید خودشان را با عقاید شیعه 
مخلوط کردند. اما در روزگار امام رضا)ع( گاه کتاب ها و مجموعه های حدیثی 

نیز بر ایشان عرضه می شود و ایشان آن را بررسی، رد و تأیید می کنند.

ابنا: بعثه مقام معظم رهبری و ســازمان حــج و زیارت در بیانیه ای اعالم 
کردند: به اطالع ملت عزیز و مشتاقان زیارت بیت اهلل الحرام و حرم شریف 
نبوی و ائمه بقیع و زائران ثبت نام شده حج تمتع سال 1399 می رساند که 
وزارت حج و عمره عربستان سعودی روز دوشنبه مورخ 99/4/2 اعالم کرد 
که مناسک حج 1399 به  صورت محدود و داخلی و بدون پذیرش حجاج 

سایر کشورها برگزار خواهد شد. از این  رو، عمالً اعزام حجاج ایرانی و سایر 
کشورها برای مناسک حج سال جاری به کشور عربستان منتفی  شد.

همان  گونه که در اطالع  رسانی های قبلی اعالم شد، بعثه مقام معظم رهبری 
و سازمان حج و زیارت، پس از حج سال قبل، برنامه ریزی های الزم، تمهید 
و کلیه مقدمات اعزام زائران اعم از: امور پزشکی، آموزش و فرهنگی، اسکان، 
تغذیه و تدارکات، حمل  و نقل و... را مطابق ســال های قبل انجام داده اند. 
افزون بر این، به سبب شیوع ویروس کرونا، نشست های تخصصی متعددی 
را برای تهیه دســتورالعمل های بهداشتی برای همه مراحل اجرایی حج با 
متولیان و متخصصان امر بهداشت و درمان برگزار کرد که نتیجه آن تدوین 

دستورالعمل های بهداشتی و اجرایی شد. همچنین، نمایندگی ولی فقیه در 
امور حج با اســتفتا از مراجع عظام تقلید، نظرشــان را در خصوص انجام 
مناســک حج در شرایط اضطراری شیوع بحران کرونا در مواقف و مشاعر 
دریافت کردند. با عنایت به اینکه حج یک فریضه الهی بوده و برابر آیه کریمه 
قرآن )حج 25( که می فرماید: »َسواًء العاِکُف فیِه َوالباِد« تمامی مسلمانان در 
آن سهیم و دخیل هستند؛ انتظار می رفت که دولت عربستان سعودی، در 
تعاملی شایسته، نقطه نظرات سایر کشورهای مسلمان را جویا می شد و از 
هم اندیشی و همراهی آن ها برای حل این مشکل که در حال حاضر بر کل 

جهان سایه افکنده است بهره می گرفت.

سبک زندگی رضوی )2(
اهمیت رویه عقالنی در سبک زندگی رضوی

معنای »عقالنیت« صدر نظام معنایی قرار دارد که سازنده سبک زندگی 
متأثر از سیره رضوی است؛ مؤلفه ای اساسی که امکان برخورداری از یک 
زندگی موفق را پایه ریزی می کند و در تقابل با تعصب، ســنت گرایی و 
رسم پرستی کورکورانه و جاهلیت مطرح  شده است؛ رویه ای که در دوران 
حیات امام رضا)ع( ریشــه بسیاری از مشکالت و مسائل اجتماعی بوده 
است و آنچه از گزارش های مورخین برمی آید، با وجود فعالیت هاي علمي 
که صورت مي گرفت، وضعیت فرهنگي جامعه چندان تعریفي نداشته 

است و مردم و فرهنگ جامعه در یک حرکت قهقرایي به سر مي بردند.
با وجود این امام از هر فرصتی اســتفاده می کرد و مــردم را از پیروی 
کورکورانه از اجداد و سنتهایشــان  برحذر می داشــت. این نوع نگرش 
به نحوه عملکرد فرد در زندگی که همراه با نفی صریح  رســم گرایی و 
عرف پرستی است، به وضوح سبک زندگی دینی را از سبک زندگی سنتی 
جدا می ســازد و این امر را اثبات می کند که رویه ای که دین اسالم  به 
بشر برای برگزیدن سبک زندگی پیشنهاد می دهد، نه تنها سنت گرایانه 
و همراه با واپس گرایی نیســت بلکه شاخص های آن منطبق بر اصول 

عقالنی و پیشروانه است.
تأکیــد افراطی برخی نحله ها و جریان های فکــری و فرهنگی- مانند 
معتزله- در عالم اســالم بـــر عقل گرایی از یکســو و مخالفت شدید 
برخی دیگر از جریان های فکری در عـــالم اسـالم بـا هر گونه استفاده 
از محصوالت عقلی سایر اقوام در راســتای تبیین و دفاع از آموزه های 
اسالمی موجب شـــد تا جهان اسالم به  شدت دچار التهاب و تشویش 
فکری- عقیدتی شود. در چنین شـرایطی جایگاه والیتعهدی این امکان 
را برای امام رضا)ع( به وجود آورد که بتواند نسبت به نیاز معرفتـی زمـان 
خـویش یعنـی تبیـین جایگـاه عقالنیت در اسالم، زمینه سازی هایی 
فکری و علمی را انجام دهد؛ از جمله اینکه با اندیشمندان و علمای ادیان 
مختلف به مباحثات علمی بپردازد و چنانچه می بینیم امام رضا)ع( در 
قضیه والیتعهدي و توضیح علت پذیرش آن به این واقعیت اشاره کرده 
است که از ترس اضطراب ظهور مراسم  جاهلي و مخاطره افتادن دین، 
والیتعهدي را پذیرفته اســت؛ که منظور از مراسم جاهلي در این دوره 
ظهور و بروز دوباره تعصبات قومي و نژادي است؛ تعصبات قومی و نژادی 
که امروزه نیز در جوامع مدرن با وجود کمرنگ شــدن مظاهر زندگی 

سنتی، همچنان نمود قابل  اعتنایی دارند.
مصادیق فراوانی از رویه و توافقات عقالنی و علمی در سیره امام رضا)ع( 
قابل مشاهده است و موارد متعددی از شرکت داوطلبانه امام در مباحثات 
علمی با دانشــمندان و علمای ادیان مختلف گزارش شده است؛ که با 
هدف تبیین منطقی و متکی بر عقالنیت بنیان های اعتقادی و فکری 
اسالم صورت می گرفته است. امام از ضرورت استفاده از مراتب عقل ورزی 
در راستای تبیین و دفـــاع از آمـوزه های دینی مطلع بوده است؛ اینکه 
می بایست معانی دین را با توجه به سطح پذیرش مردم برای آن ها تبیین 
کرد؛ برای برخی از افراد موعظه دینی و بـرای عده ای بیان نکات منطقی 

و بـرای مراتب باالتر دالیل محکم تر عقالنی اغناکننده است.
یک نگاه اجمالی به مناظرات و مباحثات امام رضا)ع( با پیروان ســایر 
ادیان و مکاتب کـــه در همه آن ها بعــد عقالنی و منطقی کامالً نمود 
دارد، بیانگر ایـن حقیقـت اسـت کـه امام بـرای دفاع از یک امر قدسـی 
یعنـی اعتقـادات دینـی کـه ضـمناً نمـاد معنویـت در جامعـه اسـت از 
روش های عقلی مورد اتفاق همه پیروان ادیان و مکاتب اســتفاده کرده 

است.
همچنین تأکید بر تقابل عقل و جهل- یکی به  عنوان دوست قابل  اعتماد 
و دیگری به  عنوان دشــمن انسان- از معانی ظریف و قابل  توجه نظام 
معنایی متأثر از سیره رضوی است که فرد برای برخورداری از یک زندگی 
مطلوب همراه با سالمت روانی در اجتماع به شدت نیازمند آن است. در 
راستای این نگاه و نوع نگرش، عملکرد عقالنی انسان مطمئن ترین رویه 
رفتاری است که برای او تبعات منفی به دنبال نخواهد داشت؛ عملکردی 
که در ســایه معرفت و شناخت کافی شخص نسبت به خودش محقق 

می شود.
بنابراین شــخص مؤمن تحت تأثیر این نظام معنایی با انتخاب رویه و 
رفتارهای عقالنی اش در زندگی از دیگران متمایز می شود. سبک زندگی 
چنیــن فردی در جامعه هویتی مثبت و قابل  اعتماد به او می بخشــد؛ 
هویتی که اساس و پایه آن عقالنیت است. همان  طور که وبر می گوید: 
»سبک زندگی یک روش یا راه زندگی است که به سبب سازگاری اش 
با نیازهای روان شناختی افراد، آزادانه انتخاب می شود«. انتظار می رود که 
چنین سبک زندگی ای که مبتنی بر یک اصل مشترک میان انسان ها 

یعنی عقالنیت است، توسط افراد انتخاب شود.

به بهانه هفته تبلیغ و اطالع رسانی دینی)3( 
مسئولیت پاسداری از فرهنگ دینی

اگر بگوییم برای ایفای وظیفه دینی الزم اســت خواب را بر چشــمان خود 
حرام و با کسب دانش های مورد نیاز، زمان شناسی، برنامه ریزی، همفکری و 
مدیریت شایسته فکری و فرهنگی، شب و روز تالش کنیم، گزاف نگفته ایم؛ 
زیرا وقتی رسالت و مسئولیت عالمان دین را در قرآن و روایت ها می نگریم، 
حقانیت امور یاد شده، آشکار می شود. برای آشنایی بیشتر، به برخی از این 

مسئولیت ها اشاره می کنیم:
 عالمان و مبلغان دین، به عنوان متولیان فرهنگ دینی جامعه، مســئول 
اندیشه و عمل مردم هستند و باید از مرزهای عقیدتی و ایمانی مردم حراست 
ْغِر  و پاســداری کنند. امام صادق)ع( فرمود: »ُعلََماُء ِشیَعِتَنا ُمَرابُِطوَن فِي اَلَثّ
اَلَِّذي یَلِي إِبْلِیَس َو َعَفارِیَتُه یَْمَنُعوُهْم َعِن اَلُْخُروِج َعلَی ُضَعَفاءِ ِشیَعِتَنا َو َعْن أَْن 
یََتَسلََّط َعلَْیِهْم إِبْلِیُس َو ِشیَعُتُه؛  علمای شیعیان ما نگهبان و مراقب مرزهایی 
هستند که شیطان و یاورانش از آنجا می توانند بر شیعیان ضعیف ما سلطه 

پیدا کنند«.
 خداوند از عالمان دین پیمان گرفته که در برابر ظلم ستمگران و مظلومیت 
ستمدیدگان آرام ننشــینند. امام علی)ع( علت پذیرش حکومت را دفاع از 
مظلومان و عمل به پیمانی می داند که خداوند از علما گرفته اســت: »لَْواَل 
اِصِر َو َما أََخَذ اهللُ َعلَی الُْعلََماءِ أاََلّ یَُقاُرّوا  ِه بُِوُجوِد الَنّ ُحُضوُر الَْحاِضِر َو قَِیاُم الُْحَجّ
ِه َظالٍِم َو اَل َسَغِب َمْظُلوٍم َلَلَْقْیُت َحْبلََها َعلَی َغارِبَِها؛ اگر حضور فراوان  َعلَی ِکَظّ
بیعت کننــدگان نبود و یاران، حجت را بر من تمــام نمی کردند و اگر نبود 
پیمانی که خداوند از علما گرفته اســت که در برابر امتالی شکم ستمگران 
و گرسنگی مظلومان آرام نگیرند، مهار شتر خالفت را بر کوهان آن انداخته 

و رها می نمودم«.
 یکی از وظایف ذاتی و رسالت الهی دانشمندان دینی، جریان سازی فرهنگی 
و مبارزه با روش های غلط فرهنگی و اجتماعی است. به تعبیر دیگر، مبلغان 
به عنوان هادیان جامعه، با نهادینه کردن ارزش ها و سنت های نیک و طرد 
روش های باطل و انحرافی، باید رهبــري فکری و معنوی مردم را به  دوش 
بگیرند و آنان را از بدعت ها و گمراهی ها نجات دهند. حضرت علی)ع( فرمود: 
»برترین بندگان خدا در پیشگاه او رهبر عادل است که خود هدایت شده و 
دیگران را هدایت می کند، سنت شناخته شده را برپا دارد و بدعت ناشناخته 
را بمیراند... و بدترین مردم نزد خدا رهبر ســتمگری است که خود گمراه و 
مایه گمراهی دیگران است، که سنت پذیرفته را بمیراند و بدعت ترک شده 

را زنده گرداند«. 
 یکی دیگر از وظایف دانشــمندان دینی این  است که مردم را با اخالق و 
رفتار دینی آشنا سازند و آنان را با تعالیم دینی و خلق و خوی معنوی و الهی 
تربیــت کنند و آداب زندگی را به آنان بیاموزند. امام زین العابدین)ع( درباره 
مسئولیت تعلیم و تربیت مردم فرمود: »حق کسانی که در علم، )به منزله( 
رعیت تو هستند، این  است که بدانی خداوند، علم را در اختیار تو قرار داده و 
دریچه گنج هایش را به روی تو گشوده و تو را قیم برای آنان کرده است. پس 
هر گاه مردم را نیکو آموزش دادی و با آنان تکبر و بدرفتاری نداشتی، خداوند 
از فضــل خود بر تو می افزاید، اما اگر مردم را از دانش خود محروم کردی یا 
هنگامی که از دانش تو خواستند بر آنان برآشفتی، حق خداوند است که علم 

و ارزش آن را از تو بگیرد و جایگاه تو را از دل ها پایین بیاورد«. 
 اگر علمای دین به عنوان وارثان انبیا مسئولیت فکری و فرهنگی جامعه 
را برعهده دارند، هیچ عالم دینی ای حق ندارد نســبت به رخدادهای جامعه 
بی تفاوت باشــد و از وضع عمومی جامعــه غفلت کند. پس از عمری درس 
خواندن و صرف وجوهات شرعی، دوری کردن از جامعه و نشستن در خانه و 

آن گاه ادعای تقوا نمودن، هنر نیست. 
پیامبر اکرم)ص( و ائمه)ع( چنین نبودند؛ آنان دلســوز و غم خوار مردم و در 
اندیشه سعادت دنیا و آخرت مردم بودند و اگر با دشمنان مقابله نمی کردند، 
با آن همه دردسر روبه رو نمی شدند. بنابراین روحانیان و مبلغان دینی باید در 
اندیشه دین، اخالق، عفاف و حیثیت های فردی و اجتماعی و حتی در اندیشه 
معیشت و رفاه مردم نیز باشند. باید با جوانان در مدارس و دانشگاه ها مرتبط 
باشند. باید بدانند که از نظر علمی، فکری، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در 
جامعه چه می گذرد. امام صادق)ع( از ابوجعفر احول، درباره میزان پایبندی 
مردم بصره نسبت به تعالیم دین و خط والیت ائمه)ع( پرسید. ایشان وقتی 
به امام عرض کرد که وضع مردم از نظر دینی چندان مناســب نیست، امام 
صادق)ع( راه حل ارائه داد؛ فرمود: باید برای نونهاالن برنامه ریزی کنید و مردم 

را با حقایق دین آشنا کنید. 
نباید یک روحانی، فسادهای اخالقی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... را ببیند 
و به فکر چاره نباشد. گاهی ما فقط ابراز تأسف و گناهکاران را محکوم می کنیم 
و بر آنان عیب و ایراد می گیریم، اما کالبدشکافی نمی کنیم که چه عواملی 
موجب شد یک مسلمان باغیرت، این قدر از نظر اعتقادی و اخالقی تنزل کند 

و از نظر مالی دست به رباخواری و کالهبرداری بزند. 

در زیــارت جامعه خطــاب به ائمه 
اطهار)ع( می خوانیم: »َخلََقُکُم اهللُ أَنَْواراً 
َفَجَعلَُکْم بَِعْرِشِه ُمْحِدقِیَن؛  خداوند شما 
را به صورت نورهایي خلق کرد، پس 
شما را حلقه  زده در اطراف عرش خود 
قرار داد «. در روایت های مقبوِل فراواني 
که حتي در کتاب هاي اهل  سنت هم آمده، نقل شده است: نور 
پیغمبر اکرم)ص( و اهل  بیت)ع(، پیش از خلقت همه عالم آفریده 
شده است. در اینجا مقصود از نور، معناي واقعي آن است، چنان 
َماَواِت َواْلْرِض َمَثُل نُورِِه  که قرآن کریم مي فرماید: »اهللُ نُوُر السَّ
َکِمْشــَکوهٍ )نور/35(؛  اهلل نور آسمان ها و زمین است؛  مثل نور او 
مانند چراغ داني است .« از نور خدا نوري دیگر به وجود مي آید و 
الزمه چنین موجودي این است که خدا به وسیله او انوار پایین تر 
را بیافریند و سایر مخلوقات شعاعي از وجود آن مخلوق باشند؛ 
بدین معنا که در عین حال که مخلوق است، خدا نورانیت، کمال، 
علم و قدرتي به او داده است که سایر مخلوقات شعاعي از وجود 

آن هستند. 
البته ما نمي توانیم و نباید هم توقع داشته باشیم که به طور کامل، 
آن مقــام نوراني و رابطه آن با وجود این عالم را درک کنیم. آن 
نور اولیه موجودي بســیط است که همه کماالت امکاني در آن 
جمع اســت و الزمه آن این است که در این عالم نمادي به نام 
بدن داشــته باشد. چنین موجودي کماالت و تکالیفي دارد که 
اصالً قابل مقایسه با ما نیست. امثال ما در سن 6 یا 7 سالگي به 
 سختي مي توانیم درک کنیم که خدایي هست و باید او را عبادت 
کرد و براي او نماز خواند، اما آن جنین در شکم مادر مي داند که 
خدایي هســت و همان  جا هم خدا را عبادت مي کند و تسبیح 
خدا را مي گوید و هنگام ورود به این عالم هم به خاک مي افتد و 
براي خدا سجده مي کند. این عالم خانه تکامل است و این تکامل 
باید به  تدریج حاصل شود، بنابراین این بزرگان باید با اختیار خود 
مسیر خود را انتخاب کنند؛ همان مسیري که براي همه انسان ها 
وجود دارد و اموري همچون تکلیف، عصیان، اطاعت، خوف، رجا 
و همه چیزهایي که براي همه انســان ها وجود دارد از لوازم آن 
است؛ اما آن ها این راه را با سرعت و با اوج بیشتري مي پیمایند. به 
تعبیر دیگر گرچه حقیقت این ها از یک سنخ است، این حقیقت 

داراي شدت و ضعف است.

وجود ما طفيلي وجود اهل  بيت)ع( است#
نه تنها وجود ما طفیلي وجود آن انوار مقدس است، بلکه کماالت 
مــا نیز در پرتو آن بزرگواران تحقق مي یابــد. »َحتَّی َمنَّ َعلَْیَنا 
بُِکْم...«؛ خداوند بر آدمیان و مخلوقات منت گذاشت و وجود شما 
را تنزل داد و در میان ما آورد. »َوَجعَل َصالتَنا َعلَیُکم َوما َخّصنا 

بِه ِمن ِوالیَِتُکم طیباً ِلَخلِقنا وَطهاَرًه لنُفِسنا َو تَزِکیًه لَنا َوَکفاَرًه 
لُِذنوبِنا«؛ صلوات و درودي که ما به پیشگاه شما هدیه مي کنیم، 
سبب پاکي، رشد و وسیله تکامل ماست. اگر آفرینش ما طهارتي 
دارد از نام و محبت شماست و سرانجام، لغزش هاي ما به وسیله 
اظهار محبت و ارادت به شما جبران مي شود. یعني ارتباطي که 
با شما برقرار مي کنیم و توجهي که به شما داریم، سبب مي شود 
که انوار الهي بر ما بتابد و ظلمت هاي گناهانمان را پوشش دهد. 
این نور آن  قدر شــرافت دارد که با یک توجه و عرض ارادت، به 
اندازه اي از سوي خداوند افاضه مي شود که گناهان را مي پوشاند و 

ظلمت هایي که در اثر آن ها پدید آمده را محو مي کند.
خداي متعال از فرط لطف خود، راهي قرار داده تا ما که به دلیل 
نقص ذاتي و نیز گناهان خود، اصالتاً نمي توانیم حد نصاب کمال 
را پیدا کنیم، میهمان اهل  بیت)ع( شــویم و شفاعت به همین 
معناست. اگر آن ها براي ما استغفار کنند به خاطر آن ها ما را هم 
مي بخشــد. روایت های بسیاري در این زمینه وارد شده که یک 
نمونه آن ها روایتي است که جابر مي گوید: به امام محمدباقر)ع( 
گفتم: فدایت شــوم، اي پسر رسول اهلل! حدیثی درباره فضیلت 
جده ات فاطمه)س( برای من بگو که هر گاه آن را برای شیعیانت 
نقل کنم خوشحال شــوند. امام محمدباقر)ع( فرمود:... در روز 
قیامت 100 هزار ملک فاطمــه)س( را بر فراز پر و بال خود به 
ســوی بهشــت حرکت خواهند داد. هنگامي  که به در بهشت 
مي رســند فاطمه زهرا)س( به پشت سر خود نگاهي مي اندازد. 

خطاب مي رســد: ای دختر حبیب من! برای چه به پشت سر 
خود نگاه کردي در صورتی که من دستور داده ام داخل بهشت 
شــوی؟ فاطمه)س( مي گوید: پروردگارا! دوست داشتم در یک 
چنین روزی قدر و قابلیت من شناخته شود. خدا مي فرماید: ای 
دختر حبیب من! برگرد و بنگر هر کسی که محبت تو یا یکی از 
فرزندان تو را در قلب دارد دست او را بگیر و داخل بهشت نما...«. 

)تفسیر فرات الکوفي، ص299(

 درک مقام اهل  بيت)ع( #
براي ما آرزويي بلندپروازانه است

بي تردید درک مقام اهل  بیــت)ع( و از آن میان، وجود مقدس 
امام رضا)ع( براي ما آرزویي بلندپروازانه است. اگر روزي روزنه اي 
به قلب ما باز شود و اندکي از انوار وجود آن ها را بشناسیم، دیگر 
اعتنایي به همه لذت هاي دنیا و بلکه اعتنایي به لذت هاي آخرت 
هم نخواهیم داشت. کســاني که از این گلستان بویي برده اند، 
آن  چنان سرمســت اند که دیگر توجهي به حور و قصور ندارند. 
امیدواریم ما نیز بتوانیم مقام ائمه اطهار)ع( را درک کنیم. براي 
این  کار باید تالش کنیم که اندکي به امامزادگان نزدیک تر شویم 

و معرفت پیدا کنیم. 
یکــي از این امامــزادگان واالمقــام، وجود مقــدس حضرت 
معصومه)س( است. ما سر تا پاي وجود خود را رهین منت هاي 
حضرت معصومه)س( مي دانیم. اعتراف مي کنم که نمي توانیم 

قطره اي از دریاي مقامات این بزرگوار را درک کنیم؛ چراکه براي 
شناختن حضرتش باید ســنخیتي بین عارف و معروف باشد. 
ما امروزه مفتخر به نوکري در پیشــگاه حضرت معصومه)س( 
هســتیم. اگر مرقد مطهر این بانوي مکرم در قم نبود، آیا حوزه 
علمیه در قم تأسیس مي شد؟ اگر این حوزه نبود آیا شخصیتي 
چون حضرت امام)ره( در آن تربیت مي شد؟ اگر امام نبود، این 
انقالب محقق مي شــد و به پیروزي مي رسید؟ اگر این انقالب 
نبود، آیا من و شما امروز اینجا بودیم؟ کساني که با شرایط اواخر 
دوران پهلوي آشنایي دارند و سیر نزولي دین و معارف را دیده اند، 
تصدیق خواهند کرد که اگر آن منحني نزولي ادامه مي یافت، به 
کجا مي انجامید. و اگر انقالب اسالمي ایران نبود، آیا انقالب هاي 
مصر، تونس، بحرین و یمن اتفاق مي افتاد؟ پس، همه این برکات 
چشمه اي از برکات وجود این بانوي گرانقدر است. فقط خداوند 
مي دانــد که هر روز چه برکاتي از این مرقد مطهر و صاحب آن 
شامل شــیعیان و حتي اقلیت هاي مذهبي مي شود. بسیاري 
از زرتشــتي ها و مسیحي ها نذر مي کنند که به زیارت حضرت 

معصومه )س( مشرف شوند. 

 شناخت حضرت معصومه)س( #
روزنه اي برای شناخت مقامات حضرت رضا)ع( است

اگر حضرت معصومه)س( را بشناســیم، روزنه اي مي شــود که 
مقامات حضرت رضا)ع( را بشناسیم؛ امام رضا)ع( تنها کسي است 
که در بین ائمه)ع( بــه االمام الرئوف معروف اند. حال، اگر همه 
محبت هایي که امام رضا)ع( از ابتداي عمر مبارکشــان تاکنون 
داشته و تا آخر نیز خواهند داشت را به همراه همه محبت هاي 
سایر ائمه)ع( در یک کفه ترازو بگذارید، سپس آن ها را با محبت 
خدا نسبت به خلقش بسنجید، خواهید دید که این رأفت ها در 
برابر رحمت الهي قطره اي اســت از دریا. براي اینکه آنان بنده و 
محدودند، اما خداوند بي نیاز و نامتناهي است و رحمت و محبتي 
نامتناهي دارد. ما امام رضا)ع( را دوست داریم، به خاطر اینکه خدا 
او را دوست دارد. حضرت معصومه)س( را دوست مي داریم چون 

ایشان شاخه اي از آن درخت مبارک است. 
اگر با اهل  بیت)ع( ارتباط پیدا کنیم، چیزي نیست که نتوان به 
آن رســید. دستیابي به این کماالت به میزان ارتباطي بستگي 
دارد که ما با ایشان برقرار مي کنیم و به اینکه چه اندازه از درگاه 
ایشان گدایي کنیم و چه اندازه لیاقت پیدا کنیم، وگرنه در سایه 
توسل چیزي نیست که غیر قابل دسترس باشد. حال اگر از آن 
حضرات به  ویــژه حضرت امام رضا)ع( و حضرت معصومه)س( 
خواهش کنیم که در دهه کرامــت، ذره اي از این معرفت را به 
ما ارزاني دارند، از همه نعمت هاي دنیا و آخرت ارزشــمندتر و 

لذت بخش تر است. 

نوشتاری از آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی که به مناسبت دهه کرامت در اختیار روزنامه قدس قرار گرفته است  

کماالت ما در پرتو نور اهل  بيت b تحقق مي يابد
یاد          د          اشت شفاهی 

کتابخانه

پیام
شکرگزارانواقعی،لبریزازشادیوآرامشحقیقیاند

معرفی کتاب رضوی)2( 

امامرضاjومناسباتعقلودین

: j »آیت اهلل جوادی آملی در پیام به جشنواره علمی فرهنگی »سیره امام رضا

حجت االسالم علی سرلک : در »امامت«مظهر»توحید«است
روایت معروفــی، ائمه اطهار)ع( 
بر این موضوع صحه گذاشته اند 
که شــیعیان و مؤمنان واقعی از 
سرشت ما آفریده شده اند؛ پس 
آن ها در شــادی های ما شاد و 
در مصیبت هــا و آالم ما غمگین هســتند. اهل بیت)ع( 
مصادیق انسان های کامل به شمار می روند و قرآن کریم 

شرح فضائل ایشان است. 
در قرآن کریم اگر فرمان به شــاد بودن براساس فضل 
و رحمت خدا داده شــده و اهل بیت)ع( برترین عامالن 
به قرآن هستند، پس طبعاً نسبت به دیگران کامل ترین 
شــادی را تجربه کرده انــد؛ بنابراین ما نیــز به عنوان 
شــیعه باید به فضل، رحمت و بخشــش خدا معرفتی 
 عمیق پیدا  کنیم تا شــادی مان به شادی اهل بیت)ع( 

شبیه شود.
امام زین العابدین)ع( در دعای ابوحمزه ثمالی از خداوند 
متعــال می خواهد که »خدایــا اگر تو ما را ببخشــی 
پیامبرت خوشــحال می شود« پس ما هم باید به حدی 
بزرگ شویم که از بخشیده شدن مردم خوشحال شویم 
و عماًل برای افزایش خوشــحالی و ســرور واقعی مردم 

تالش کنیم.
یکــی از راه هــای ایجــاد شــادی و ســرور واقعی که 
اهل بیــت)ع( به دنبــال آن بودند، افزایــش طراوت و 
شــادابی در  فضای زندگی خانوادگی است تا اهل خانه 
در کنــار هم با محبت، مودت، عشــق و  تفاهم زندگی 
کنند. چنین زندگی شــرافتمندانه و توأم با سالمتی در 
میان مؤمنان و شــیعیان سبب خوشحالي اهل بیت)ع( 

نیز می شــود. اهل بیت)ع( رضــای خدا را  رضای خود 
می داننــد؛ بنابراین آنچــه اهل بیت)ع( را خوشــحال 
می کند خوشحالی خداست واگر بخواهیم در خوشحالی 
آن ها، خوشحال باشیم باید به دنبال پاسخ این پرسش 
باشیم که به  کارگیری کدام موضوعات و دستورالعمل ها 
و دوری از کدام رفتارها و اندیشــه ها سبب خوشحالی 
اهل بیت)ع( می شــود تا با تحقق آن در زندگی فردی، 
خانوادگــی و اجتماعی به نوعی میــان خود و معصوم 
سنخیت و مشابهتی ایجاد کنیم و از شادی ایشان شاد 

شویم.
اگر بســان ابوذرها و سلمان ها در راســتای خواسته ها 
و فرامین اســالمی عمل کنیم، شایســته »منا« بودن 
پیامبر)ص( می شویم. بی شک رسیدن به این جایگاه و 
تعلق گرفتن به این مجموعه نورانی بسیار سخت است 
اما رســیدن به قله تقوا چونان فتــح بلندترین قله های 
دنیاســت که کوهنوردان حرفه ای مزه شــیرین آن را 

چشیده و بدان مفتخرند. 
رســیدن به چنین جایگاهی نزد معصومین)ع( سخت 
اســت اما جذاب و ارزشمند اســت؛ چرا که افتادن در 
مسیر  بندگی و تقوا چیزی غیر از خوشحالی سه طرفه 

خداوند متعال، معصومین و ما نیست.
با قدرشناســی از نعمت های خارج از شــماره خداوند 
ســبحان می توانیم شــادی واقعــی را در وجود خود 
نهادینه کنیم؛ به این معنــا که هر چه قدر نعمت های 
خدا را بیشتر بشناســیم و زبان شکر داشته باشیم، به 
اهل بیت)ع( بیشتر نزدیک می شویم. شکرگزاران واقعی 
در دره کفر و ناسپاسی سقوط نمی کنند؛ بنابراین قلب 

و روح آن ها همیشه شاد و لبریز از آرامش حقیقی است.

سیدجواد نقوی: کتاب »امام رضا)ع( و مناسبات عقل و 
دین« تألیف محســن عباس نژاد در نمای کلی به  بررسی 
مفهوم عقل و مســئله واقع نمایی شناخت و منابع معرفت 
می پردازد و ســپس مناســبات عقل و دین در آموزه های 
رضوی را بررســی می کند. نویســنده کتاب در فصل اول 
ســعی دارد با زبانی ســاده و روان به تعریف عقل و دین 
بپردازد که به نظر مهم ترین بخش کتاب نیز همین قسمت 
است؛ چرا که خواننده در درجه نخست باید محل تنازع و 
تفاهم این دو حوزه را فهم کند و دال گفتمانی آموزه های 
معرفت شناسانه حضرت رضا)ع( را به درستی متوجه شود. 
در ادامه نویسنده تالش دارد تا واقع نمایی این حوزه معرفتی 
را از منظر فلسفه اسالم و غرب بررسی کند و معتقد است 
که موضوع شناسی در غرب به سمت پوزیتیویسم و ادراکات 
تجربی- آزمایشی حرکت کرده است ولی ادراکات حسی در 
حوزه اســالمی از این منظر تفاوت ماهوی دارد. او توانسته 
است نزاع همیشگی بین دو حوزه عقل و دین را حل کند 
و تمایز میان معرفت رضوی با دیدگاه اخباری گری را نشان 

دهد.
نویســنده در ادامه به موضوع اخــالق و اعتقادات دینی از 
منظر معرفت شناسی کالم رضوی می پردازد و این نزاع را 
در ســه گفتمان فلسفه اسالمی، فلسفه غرب و مسیحیت 
سامان می دهد. مؤلف بر این عقیده است که چارچوب بندی 
کالم رضوی به جهت قرار گرفتن در نقطه ای که هم قابلیت 
طرح در پارادایم علوم انسانی مدرن و هم قابلیت تفسیر در 
کالم اسالمی را دارد، می تواند مسئله پیچیده عقل و وحی 

را حل کند.
اگــر نویســنده در بخــش پایانــی کتاب می توانســت 
چارچوب بنــدی منظم تری از گفتمــان و کالم رضوی و 
نسبت آن با علوم انسانی مدرن ارائه کند مطلوبیت بیشتری 
داشــت. ضمن آنکه بحث اخالق و اعتقادات دینی را هم 

می توان ذیل فلسفه اسالمی و غرب بازخوانی کرد. به  همین 
واسطه می توان دسته بندی اعتقادات دینی و اخالق را تکرار 

مباحث گذشته کتاب بیان کرد.
آنچه در این کتاب اهمیت بیشــتری دارد بحث اعتقادات 
دینی با خوانش فلسفی و عقلی است. این کتاب به نسبت 
کتاب های مشابه توانسته است خوانش دین از منظر عقل 
مدرن و فلســفی و تمایزات آن را در عین حفظ و صیانت 
از کالم و معرفت رضوی به سرانجام برساند. در پایان باید 
یادآور شد که برخالف ادبیات کالمی و فلسفی نویسنده در 
این کتاب، بیان شیوای مطالب و طرح موضوعات به صورت 
دسته بندی شده این کتاب را حتی برای مخاطب عام قابل 

فهم کرده است. 

معــارف: آیت اهلل العظمــی جوادی آملی بــه چهارمین 
جشــنواره علمی- فرهنگی »سیره امام رضا)ع(؛ آموزه ها و 

کارکردها« در قم پیامی صادر کردند.
متن پیام ایشان به شرح زیر است:

بسمه تعالی
ایام پربرکــت میالد ثامن الحجج علی بن موســی)ع( و 
همچنیــن خواهر گرامی اش، فاطمــه معصومه)س( که 
نخبگان والیت هســتند، به پیشــگاه ولی عصر)عج(، به 
عموم عالقه منــدان قرآن و عتــرت و بنیان گذاران این 
مراســم، تهنیت عــرض می کنیــم. از ذات اقدس الهی 
مســئلت می کنیم که توفیق فراگیری رهاورد والیت و 
امامت امام هشــتم)ع( را بهره همــه ما قرار دهد. وجود 
مبارک امــام هشــتم)ع(، گرچه صدر و ســاقه حیات 
نورانــی اش، علمی و عمل صالح بــود، لکن در بین این 
برنامه های آموزنده دو اصل از یک روح و نبوغ بیشــتری 
برخوردارند که ســایر بیانات نورانی آن حضرت، پیرامون 

همین دو اصل است. 

چهار گونه ارتباط توحيد و واليت#
یکی مسئله توحید و دیگری مسئله والیت است. این ها را 
در چهار بخش تدوین کرده اند. بخشــی مخصوص والیت 
است، بخشــی مخصوص توحید، بخشی هم توحید را در 
ســایه افکنی والیت طرح می کند، بخشی هم والیت را در 
دامن توحید ارائه می کند. هم توحید محض جداگانه بیان 
شده، هم والیت جداگانه بیان شده، هم در تبیین توحید، 
والیت طرح شده و هم در تبیین والیت، توحید مطرح شده 

است.
حدیث پربرکت سلسله الذهب توحید را که طرح می کند و 
اصل قرار می دهد، والیت را به عنوان شــرط اصلی آن قرار 
می دهد. گرچه در مقام ثبوت شرطی نیست، لکن در مقام 
اثبات شرط است. در مقام ثبوت، ذات اقدس اله حق است. 
»ال اله اال اهلل وحده وحده وحده« این تکرار نیســت، ناظر 
به مراحل سه گانه توحید اســت. »ال اله اال اهلل وحده ذاتاً، 
وحده وصفــاً، وحده فعالً«. در اینجا هیچ چیزی راه ندارد؛ 
نه نبوت، نه امامت و نه والیــت. در آن حرم امن احدی و 

چیزی راه ندارد.
در مقــام ظهــور و فیض که تجلی حــق تعالی و خلقت 
حق تعالی اســت، که آن هم در وصف فعلی به خود فعل 
برمی گردد، آنجاست که وجود مبارک امام رضا)صلوات اهلل 
و سالمه علیه( فرمود، خدا فرموده است که »کلمه ال اله اال 
اهلل« حصن من است، بعد امام عرض کرد در برابر فرمایش 
خدا، »بشرطها و بشروطها و أنا من شروطها«؛ یعنی والیت 
باب توحید اســت. اگر کسی خواســت موحد بشود، از دِر 
والیت باید وارد شود، زیرا ولّی مظهر است، وسیله است، باب 
اســت و از این باب، و از این وسیله، و از این مظهر، باید به 
آن مقام خدای سبحان، در بخش ظهوراتش البته نائل آمد.

واليت مدينه توحيد است#
در اینجا در این حدیث سلسله الذهب اصل توحید شد، 
والیــت به عنوان مدینه توحید، نظیر »أنا مدینه العلم و 
علیٌّ بابها« اینجا هم توحید کّل حصن اســت و شــرط 
ورودش هم والیت اســت. گاهی جریــان والیت را به 
صورت مشــروح و مبسوط ذکر می کنند که این تقریباً 
تفســیر توحیــد خواهد بود. هم مرحــوم کلینی و هم 
مرحوم ابن بابویه قمی در أمالی و ســایر نوشته هایشان، 
بیان نورانی امام رضا)ع( که در خراسان مسئله امامت و 
والیت محور اصلی سخنان صاحبنظران بود، آنجا وجود 
مبارک امام رضا)ع( فرمود این ها درباره چه چیزی بحث 

می کنند؟ گفتند درباره امامت، والیت و خالفت.
حضرت فرمود: »أین العقول من هذا؟« کجا عقل می تواند به 
مقام خالفت الهی بار یابد؟ نمی شود. آن گاه مسئله امامت 
را، مســئله خالفت را به طرزی تبیین کرد که روشن شود 
که عقل کسی به آنجا نمی رسد. فرمود: »اإَلَِماُم َواِحُد َدْهِرِه 
َو ُهَو ال یَُدانِیِه أَحٌد َو ُهَو بَِحیُث النَّْجُم ِمْن یِد الُْمَتَناوِلِیَن أَیَن 
الُْعُقوُل َعْن َهَذا َأَیَن ااِلْخِتیاُر ِمْن َهَذا«، اوالً امامت انتخابی 

نیست که با سقیفه و امثال سقیفه مسئله حل شود، والیت و 
امامت، انتصابی است و خدای سبحان باید تعیین کند. چون 
الِِمیَن«.)البقره/124( اگر  در قرآن فرمود: »الَ یََناُل َعْهِدي الَظّ
بگوییم »الینال عهد الظالمین«، این عهد فاعل ینال است، 
این باید برسد. رسیدنی نیست، رساندنی است. هیچ کس با 
کوشش و سعی، امام نمی شود. امامت را به عنوان فیض و 
فضل ویژه الهی به افراد شایسته می رسانند، نه افراد شایسته 

به امامت برسند.
وقتی خــوِد امــام، نمی تواند امامــت را تحصیل کند، 
دیگری که امام شــناس نیســت تا با انتخابات سقیفه و 
امثال سقیفه، کســی، ولّی و امام تعیین شود. بنابراین 
ایــن چهار مطلب بــه دو مطلب برمی گــردد و این دو 
مطلب بــه یک مطلب برمی گــردد. مطلب اول توحید 
اســت که »هــو الول و االخر« و »کلمــه ال اله اال اهلل 
حصنی«. مطلب دوم ورود بــه این بارگاه، رفیع والیت 

می طلبد که »بشرطها و بشروطها و أنا من شروطها«.

امامت مظهر ذات اقدس الهی#
در بخش امامت هــم در بیان نورانی مرحوم کلینی در 
کافی و مرحوم ابن بابویه قمی در کتاب شــریف امالی و 
ســایر کتاب هایش، فرمود: »اإلمام واحد دهر ال یدانیه 
أحد، أین العقول من هذا، أین اإلختیار من هذا«. امامت 
را که تبیین می کنــد، مظهر ذات اقدس الهی می داند. 
خلیفه ذات اقدس اله می دانــد، آن گاه آیه نورانی »الَ 
الِِمیَن«؛ یعنی هیــچ امامی نمی تواند  یََنــاُل َعْهِدي الَظّ
خود را به امامت برســاند، بلکه امامــت را خدا به امام 

می رساند.
این تعاطی نیســت، اخذ نیست. اعطا هست و استعطا و 
پذیرش و اخذ بعد از اعطا. بنابراین این ظهور توحید در 
والیت اصل اســت. اندراج والیت، تحت شعاع توحید و 
آن هم در حد خود و در بخش امکان، اصل اســت و این 
دو بیان را وجود مبارک امام رضا)صلوات اهلل و ســالمه 
علیه( به صورت شفاف در خراسان و سایر مسافرت ها در 
جلسات و مصاحباتی که داشتند، به خوبی تبیین کردند.

هم »واحد دهره الیدانیــه أحد« و هم »کلمه ال اله اال 
اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی« را بازگو 
کردند. از اینجا معنای ایمان را هم تبیین کرده اند. آمن 
نــه یعنی »اعتقد«، آمن یعنی »دخل بالمأمن«، دخول 
در مأمن اعتقاد توحیدی اســت که فرمود: »کلمه ال اله 
اال اهلل حصنی« حصن مأمن است، قلعه و دژ مأمن است، 
دژبان این قلعه خداست. تنها شرطی که دارد امامت و 
والیت اســت، بنابراین گرچه ما می گوییم، مؤمن یعنی 
معتقــد اما لغت آمن یعنی »دخل فی المأمن«، »دخل 

فی الحصن«، و آن حصن هم حصن توحیدی است.
امیدواریم به برکت نورانیت اهل بیت)علیهم السالم( که 
قرآن ناطق اند، و به برکت وجود امام رضا)صلوات اهلل و 
سالمه علیه( و خواهر گرامی اش حضرت معصومه)صلوات 
اهلل علیها( و عمــوم اهل بیت)علیهم الســالم( جامعه 
اســالمی و جامعه بشــری به قرآن و عترت بار یابند و 
توفیقــات الهی نصیب این جامعه شــود و این بیماری 
منحــوس هم هر چه زودتر بــه برکت قرآن و عترت از 
بین جوامع بشری رخت بربندد. خدا توفیق علمی را به 
جامعه بشری و مخصوصاً به جامعه گرانقدر پزشکی که 
در خط مقدم فداکاری در درمان هستند، مرحمت کند 

تا جامعه از این خطر برهد.

 j نقش امام رضا 
در تصحیح میراث حدیثی شیعه 

 زائران ایرانی امسال 
به سرزمین وحی اعزام نخواهند شد
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یاد          د          اشت
 حجت االسالم د          کتر حافظ نجفی
عضو گروه اخالق و اسرار پژوهشکد          ه حج و زیارت

یاد          د          اشت

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

بازخوانی

حجت االسالم دکتر سیدمهدی 
علیزاده موسوی:  از سال دهم 
هجــری و پــس از حجه الوداع و 
نزول آیه حج کــه بیان می کرد 
»َوهلِلِ َعلَــی الَنّاِس ِحُجّ الَْبیِت َمِن 
اْسَتَطاَع إِلَیِه َسِبیاًل« حج بر همه 
واجب شد، اما حدود 40مورد در تاریخ اسالم وجود داشته 
اســت مانند ناامني راه حج، باج خواهي قبایل در مســیر، 
ناامني حرم، اختالف هاي حاکمــان در مناطق گوناگون، 
اختالف هاي مذهبي، قحطي و رواج بیماري در ســال های 

مختلف که سبب تعطیلی این فریضه الهی شد.
در ســال هایی ناامنی به گونه ای شده بود که غارتگران در 
مســیر کاروان های حج قــرار می گرفتند و قبایل مختلف 
به کاروان ها حمله می کردنــد. آن زمان دولت های محلی 
نمی توانستند مانع آن ها شوند و حج را تعطیل می کردند. 
به طور نمونه، در سال 393ه .ق شاهد هستیم کاروان حج 
عراق که ایرانی ها هم با آن به حج می رفتند تعطیل شــد، 
چون شخصی به نام ابن جراح طائی به کاروان های عراقی 

حمله می کرد. در دوران طغرل سلجوقی نیز این وضعیت به 
گونه ای بود که نزدیک به 30 سال حج تعطیل شد. ناامني 
راه حج تا اندازه اي فراگیر بود که طغرل سلجوقي در سال 
447ه .ق وارد بغداد شــد و در توجیه کار خود، خطاب به 
خلیفه عباســي، یکي از اهداف این کار را تأمین امنیت راه 

حج عراق دانست.

 درگيری های سياسی و نظامی#
 يکی از عوامل تعطيلی حج

در پیشــینه تاریخی سال هایی که حج تعطیل شد، شاهد 
درگیری های نظامی و سیاســی و درگیــري حاکمان یا 
مدعیان حکومت در مکه هســتیم. قدیمی ترین گزارش 
تعطیلی گســترده حج نیــز به ســال های 64 تا 73ه .ق 
برمی گردد که در آن سال ها عبداهلل بن زبیر بر مکه مسلط 
شد و به نام خود خطبه خواند. سپس عبدالملک مروان که 
خود را خلیفه مي دانست، مردم را از رفتن به حج بازداشت. 
حمله قرامطه به مکــه نیز از علل تعطیلی حج بود که در 
منابع تاریخي بازتاب فراوان یافته است. برخی دیگر از منابع 

بر گزار نشدن حج در ســال 317ه .ق را به سبب حمله و 
کشــتار ابوطاهر قرمطي در مکه یــاد کرده اند. در حمله 
قرمطیان به مکه در ســال 317 تا 327ه .ق حج تعطیل 
بود و فردی نتوانســت حج بگزارد. ستیز میان اخشیدیان 
مصر و ابن رائق، از امیران عباسي، بر سر حکومت حرمین 
نیز موجب تعطیلی حج در سال هاي 332 تا 338ه .ق شد.

جنگ هاي داخلي ممالک اســالمي و اوضاع داخلی آن ها 
دلیلی دیگر برای تعطیلی حــج در برخي مناطق بود. از 
آن مهم تر ظهور وهابیت و درگیري هــاي دامنه دار آنان 
براي تســلط بر حرمین، به طور متناوب موجب تعطیلی 
حج مناطق گوناگون شــد. تصرف شهرهاي طائف و مکه 
و مدینه به سال 1217ه .ق در دوره اول آل سعود موجب 
مخالفت و واکنش کشورهاي اســالمي از جمله ایران و 
تعطیل شــدن حج شــد. حمله وهابیان به مکه در سال 
1219ه .ق نیز مانع عزیمت بســیاري از افراد به حج شد. 
از جملــه اهل حجاز به علت ســلطه وهابیان بر راه حج، 

نتوانستند حج بجا آورند.
رفتار نامناسب آل سعود با حاجیان نیز در چند نوبت موجب 

تعطیل شــدن حج ایران شد. در سال 1322ه .ش پس از 
آنکه ابوطالب یزدي در مکه به اتهام آلوده کردن خانه خدا 
اعدام شد، دولت ایران روابط خود با عربستان را قطع کرد و 
سه سال حج ایرانیان تعطیل شد. همچنین پس از کشتار 
حج  گزاران در مراسم برائت از مشرکان در سال 1366ه .ق 
در شهر مکه به دست رژیم سعودي، روابط ایران و عربستان 
قطع و تا سه سال حج گزاري ایرانیان تعطیل شد اما پس از 
آن با پذیرش بر گزاري مراسم برائت از مشرکان، حج  گزاري 

ایرانیان از سوي عربستان دوباره آغاز شد.

وقتی رواج بيماری حج را تعطيل کرد#
رواج بیماري در حرمین نیز از عوامل تعطیلی حج بوده 
اســت. در سال 357ه .ق به سبب رواج بیماري در میان 
حاجیان شــام و مصر، بیشتر شتران آن ها تلف شدند و 
حاجیان از رســیدن به مکه بازماندند. برخي هم که به 
مکه رسیده بودند در آن شهر جان باختند و حج مصر و 
شام تعطیل شد. در سال 1235ه .ق هم به سبب وبا در 

مکه، حاجیان فراوانی کشته شدند.

مروری بر سابقه تاریخی تعطیلی حج، به بهانه اعالم خبر اعزام نشدن حجاج ایرانی به سرزمین وحی

چهلحجیکهبرگزارنشد
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166 اصلی بخش 13 مش��هد را نموده و مدعی است سند مالکیت مزبور به دلیل جابجایی مفقود گردیده است که 
حکایت سامانه مدیریت کشوری امالک مالکیت سامانه مدیریت کشور بشماره 139620306007003140 ذیل ثبت 
صفحه دفتر بنام محمداحمدی بوته گز ثبت و سند مالکیت 556775د94 صادر و تسلیم گردیده دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد . لذا به استناد ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود است بایستی ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سندمالکیت یا سند مالکیت رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
تاریخ انتشار:1399/04/04

مالک فعلی: محمد احمدی بوته گز فرزندمجید بشماره شناسنامه373 شماره ملی 0749249935صادره از تربت 
جام 

نوع ملک: یک باب منزل  آ-9902681
سید مجتبی جوادزاده

اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام
رونوشت: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( 

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی خوشاب

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که به موجب مقررات ماده14قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده61آیین نامه قانون ثبت، تحدیدحدود یک قسمت از امالک واقع در بخش-حوزه ثبتی این 

واحد بشرح زیر میباشد:بخش10خوشاب-پالک9-اصلی-اراضی خوشاب
165فرعی،ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی-محمودسبزوی  

تاریخ تحدید: ش��نبه 1399/04/28س��اعت8صبح در روزهای فوق مندرج در این آگهی انجام می گردد،لذامطابق 
مفادماده14قان��ون ثبت صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگه��ی اخطار میگرددکه  
درروزهاوس��اعات مقررباالدرمح��ل حضوربه��م رس��انند.چنانچه هری��ک ازصاحب��ان ام��الک یانماین��ده قانونی 
آنهادرموق��ع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون مزبورمل��ک موردآگهی باحدوداظهارش��ده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده20قانون ثبت فقط تاس��ی روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده واحده 
قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست ازتاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواست اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تسلیم نمایند.

)م الف 99/1999( آ-9902691
تاریخ انتشار:1399/04/04

علیرضا میرزائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خوشاب

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای برکت حوتی بشماره شناسنامه 12 به شرح دادخواست به کالسه 227/99 از این دادگاه درخواست نموده چنین 
توضیح داده که شادروان طیبه حوتی به شماره شناسنامه 7370045994 در تاریخ 1398/11/25 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-مریم 

حوتی بشماره شناسنامه 3580484230 مادر متوفی مرحوم ورثه دیگری ندارد 
 اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باش��د از تاریخ نخس��تین اگهی ظرف یکماه به  دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د 

.  آ-9902684
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت اگهی انحصار وراثت 
خانم بزرگ رخ فرزند در محمد به شماره ملی 3590828277به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 99,1,16-
99/4/2 در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار ورراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که شادروان الل بخش 
کدخدائی فرزند احمد به شماره ملی 3590819596 در تاریخ 1399/3/16 در زادگاهش بزمان بعلت بیماری های 
دس��تگاه تنفس��ی فوت نموده اس��ت ورثه حین الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 
2- محمد کد خدایی به شماره ملی 3591604542 پسر متوفی 3-ریحانه کدخدایی به شماره ملی 6820025841 
دختر متوفی 4-مهناز کد خدایی به شماره ملی 3591502480 دختر متوفی 5-ابراهیم کدخدائی به شماره ملی 
6820038259 پسر متوفی 6- راهله کدخدائی به شماره ملی 3580364898 دختر متوفی 7- سلیمه کدخدائی 
به ش��ماره ملی 3591535273 دختر متوفی 8- یعقوب کد خدائی به ش��ماره ملی 3590834811 پس��ر متوفی 
9-ابوالفضل کد خدائی به ش��ماره 6820053681 پسر متوفی 10- رابیه کدخدائی به شماره ملی 3590154934 

دختر متوفی 11-موسی کدخدائی به شماره ملی 3590834803 پسر متوفی .
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مذبور در یک نوبت اگهی نمایند تا هرکس اعتراض یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزداوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد .آ-9902685
رئیس شورای حل اختالف بزمان – اکبر گلشن

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور     /        اداره کل ثبت اسنادوامالک خراسان رضوی
آگهی ابالغ دعوتنامه افراز

نظربه اینکه آقای مهدی تجردفرزندقاسم نسبت به192 سهم مشاع ازده هزارسهم ششدانگ پالک2228فرعی  از276 
اصلی واقع دراراضی فریمان بخش 13مشهد درخواست افرازمالکیت مشاعی خویش رانموده است لذانماینده ونقشه 
برداراین اداره درساعت9صبح روز3شنبه مورخ99,4,24جهت اجرای عملیات افراز به محل وقوع ملک عزیمت می 
نمایند.بدینوس��یله به سایر مالکین مشاعی که برابراعالم متقاضی مجهول المکان می باشنددراجرای ماده18 آیین 
نامه اجرای مفاداس��ناد رس��می ابالغ می گرددکه درتاریخ فوق الذکردرمحل وقوع ملک حضور بهم رسانند.بدیهی 
است عدم حضورمالکین مشاعی مانع ازانجام عملیات افراز نخواهدشد.ضمنانقشه وصورتمجلس افرازی متعاقبا آگهی 

خواهدشد. آ-9902683
محمدرضارجایی مقدم رئیس اداره ثبت اسنادوامالک فریمان 

      صفحه 11

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم زهرا رحمانی  دارای شناس��نامه   5749185941  به ش��رح دادخواس��ت به کالسه  98  از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  فاطمه حیدری   به شناس��نامه   
5749501371  در تاری��خ  1384/4/3   در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.   زهرا رحمانی   فرزند ابراهیم    ش.ش 5749185941ت.ت  1344/6/20  نسبت فرزند مرحوم  
2.  ثریا رحمانی     فرزند ابراهیم    ش.ش  5749655946ت.ت  1337/1/10  نسبت فرزند مرحوم 

3.  مریم رحمانی    فرزند  ابراهیم    ش.ش 5749178277  ت.ت 1335/7/1 نسبت فرزند مرحوم    
4.  محمد صادق رحمانی   فرزند ابراهیم   ش.ش  5749191400 ت.ت  1347/6/9    نسبت فرزند مرحوم

5 . گل محمد رحمانی   فرزند ابراهیم   ش.ش  5749671976  ت.ت  1399/1/5  نسبت فرزند  مرحوم
6. معصومه رحمانی    فرزند ابراهیم      ش.ش  5749173178  ت.ت  1324/2/12 نسبت  فرزند  مرحوم

7 . شیر محمد رحمانی  فرزند  ابراهیم    ش .ش 5749607933 ت.ت 1328/11/1   نسبت  فرزند  مرحوم          
8 .  ابراهیم رحمانی   فرزند شیر محمد  ش.ش  5749147126 ت.ت  1302/5/10 نسبت همسر مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902650
 سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                         
نظر به اینکه خانم  معصومه  مرش��دلو  دارای شناس��نامه   5749188116 به ش��رح دادخواست به کالسه   92 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رمضانعلی مرشدلو  به شناسنامه   
5749169693  در تاری��خ  88/9/16 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  معصومه  مرشدلو   فرزند رمضانعلی   کد ملی 5749188116  ت. ت 1346/8/1  نسبت فرزند   مرحوم

2.فاطمه مرشدلو   فرزند   سبحان  کدملی 5749599701   ت.ت  1326/1/2   نسبت همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902652
  سید حسن سامقانی   قاضی شورا شعبه   هفتم  دشورای حل اختالف شهرخرو  

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه                                                                        

1 – محمد حیدری فرزند حسین                                                                                                                    
2 –  منیر احمدی تار فرزند اسداله                                                         

نشانی محل اقامت :  1 -  شهرخرو ساحل برج دور میدان تعمیرگاه پارسیان 
2 – مجهمل المکان                                                                                                                               

مشخصات محکوم له                                                                                                           
نام : علیرضا حیدری نام پدر : محمد علی                                                                                                       

نشانی محل اقامت :  شهر خرو – شهرک امام رضا )ع( خیابان عطار 6 پ 5  
محکوم به                                                            

به موجب رای شماره  7 تاریخ   99/2/8   شعبه  هفت شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاریخ – شعبه 
– دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم است به : حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره 42 ل 793 
ایران 36 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 77000 تومان و اخذ محکوم به در حق خواهان ضمنا نیم عشر دولتی 

محاسبه شود .                                                    .  
 .به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محکوم 

علیه مکلف است                                                              
پ��س از اب��الغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و ی��ا انجام تعهد و مف��اد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر م��واد 66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احکام مدنی 
و مواد 526.523.522 قانون دادرس��ی مدنی اقدام قانونی از س��وی اجرای احکام دادگس��تری صورت می پذیرد . 

آ-9902652
امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا     -    امضا و مهر قاضی شورا 

سید حسن سامغانی قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف خرو                         

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم فاطمه حیدری  دارای شناس��نامه  5749222810 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه   100 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان بهمن محمدی    به شناسنامه   
1050269081   در تاریخ  1390/2/31 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  فاطمه حیدری    فرزند محمد کد ملی 5749222810 ت.ت 1342/2/20  نسبت مادر مرحوم 

2. جواد محمدی   فرزند حسن  کد ملی 5749698841  ت.ت  1342/1/3  نسبت پدر  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-992654
  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
  نظر به اینکه آقای داود صاحبی   دارای شناس��نامه  5740001625 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه   101 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمعلی صاحبی   به شناسنامه  
5749646688  در تاریخ  1399/2/14  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1.  داود صاحبی  فرزند  غالمعلی  کد ملی  5740001625  ت.ت   1370/2/5  نسبت فرزند مرحوم  

2.  بهشید صاحبی    فرزند غالمعلی   کد ملی  1062834437  ت.ت  1359/11/1 نسبت فرزند مرحوم 
3. زهرا صاحبی  فرزند غالمعلی    کد ملی  5740144361   ت.ت  1381/5/21   نسبت فرزند مرحوم     

4. فاطمه صاحبی    فرزند غالمعلی    کد ملی  5749865231 ت.ت  1363/9/2  نسبت فرزند مرحوم
5 . طاهره صاحبی  فرزند علی  کد ملی  5749183467 ت.ت 1338/5/12  نسبت همسر  مرحوم

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد.آ-992657
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه                                                                        

1 –  محسن خسرو نژاد فرزند علی                                                     
2 –  ورث��ه مرح��وم محم��د کاری��زی ) عل��ی – امی��ر- مرضی��ه – مری��م و اعظ��م همگ��ی کاری��زی فرزندان 
محم��د و فاطم��ه بزرگمن��ش همس��ر مرح��وم ( 3 – محمدرض��ا نجف��ی فرزند عباس��علی   :  مجه��ول المکان                                                                                                                                           

خصات محکوم له                                                                                                           
محمد رضا قدمیاری نام پدر : ابوالحسن                                                                                                    

نشانی محل اقامت :  شهر خرو  شهرک امام رضا )ع( خیابان مطهری روبروی اداره گاز  
محکوم به                                                            

به موجب رای شماره  8   تاریخ   99/2/8  شعبه  هفت شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاریخ – شعبه 
– دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 

محکوم علیه محکوم است به :   حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره 61 ب 
729 ایران 32 و پرداخت مبلغ 239500 تومان با هزینه دادرسی و اخذ محکوم به در حق خواهان . ضمنا نیم عشر 

دولتی محاسبه شود . 
 .به استناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محکوم 

علیه مکلف است                                                              
پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انج��ام تعه��د و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد 66.64.38.35.34.24. قانون اجرای احکام مدنی و مواد 
526.523.522 قانون دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد . آ9902657

امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا             -    امضا و مهر قاضی شورا 
سید حسن سامغانی قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف خرو                         

   رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم ربابه سادات حسینی  دارای شناسنامه  5740105129 به شرح دادخواست به کالسه   99  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان سید علی حسینی    به شناسنامه   
5749115021  در تاری��خ 1369/2/3  در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   

1.  سید حسین  حسینی  فرزند سید علی  کد ملی  5749680878  ت.ت  1340/1/1  نسبت فرزند مرحوم  
2. سید محمد  حسینی    فرزند سید علی   کد ملی  5749587363  ت.ت  1324/8/15 نسبت فرزند مرحوم 

3.سکینه بیگم حسینی   فرزند  سید علی   کد ملی  5749627810   ت.ت 1332/2/1  نسبت فرزند مرحوم     
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902673
سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای علی نبیلی مقدم فرزند حسین ، به صورت ششدانگ یکباب باغمنزل به مساحت 1366/72 متر مربع از پالک 
1169 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس از خریداری اقای حاجی اس��ماعیل نبیلی مقدم � مکان وقوع ملک : 

شهرستان فردوس � باغشهر اسالمیه � انتهای بلوار انقالب اسالمی به سمت باغستان 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع .  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  .مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902686
تاریخ انتشار نوبت اول:   04/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/19

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی اصالحی
پیرو آگهی ابالغ اجرائیه مربوط به کالس��ه 9706395 منتشره در مورخ 1 اسفند 1397 در شماره 8908 با شماره 
آگه��ی 9717512 م.ال��ف 852 روزنامه قدس عنوان)آگهی اب��الغ اجرائیه پرونده 9706395( صحیح می باش��د.  

آ:9902609
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

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



هنر هشتم

در ثنای رضا)ع(

 گفت وگوی کوتاه  باطراح پوستر هجدهمین
جشنواره بین المللی فرهنگی - هنری امام رضا)ع( 

هنر گرافیک  و تولید مصداق های رضوی

مهدیه قمری: حامد مغروری، طراح پوســتر هجدهمین جشــنواره 
بین المللی فرهنگی - هنری امام رضا)ع( برای سومین بار متوالی طراحی 

پوستر این رویداد هنری را انجام داده است. 
مغروری که در کارگاه سه روزه ملی طراحی آثار گرافیک همدلی با موضوع 
»مردم داری و کرامت انسانی در سیره رضوی« حضور داشت، در خصوص 
ویژگی های پوستر دوره هجدهم گفت: در طراحی پوستر دوره هفدهم 
و هجدهم جشنواره، تکنیک های قدیمی با هنر روز گرافیک تلفیق شده 
اســت. به عنوان مثال، در طراحی پوســتر هجدهمین دوره، از تکنیک 
کاشی های زرین دوره سنجری که در داخل روضه منوره حرم مطهر رضوی 
وجود دارد، الهام گرفته شــده، این موضوع با هنرهای جدید در نگارش 

عنوان پوستر یعنی »امام رئوف« تلفیق شده است. 
مغروری در ادامه گفت وگو به تأثیر هنر گرافیک در اشاعه فرهنگ ایرانی 
و ســیره رضوی اشاره کرد و توضیح داد: گرافیست با مطالعه می تواند به 
مرحله ای از نبوغ و خالقیت دســت پیدا کند تــا هنرش را در خدمت 
فرهنگ کشورش به کار گیرد، چون هر اندازه هنرمند برای خلق اثر هنری 
با محوریت های مختلف به ویژه فرهنگ رضوی مطالعه کند، به نگاه های 
تازه تری در حوزه هنر می رسد و نسبت به موضوع مورد نظر خود اشراف 

بیشتری پیدا می کند. 
وی افزود: یکی از ویژگی های مهم همه رشته های زیرمجموعه هنرهای 
تجســمی از جمله گرافیک این اســت که انــواع مصداق های دینی را 

می توانند در تولید اثر برای مردم به تصویر بکشند.
به گفته این هنرمند، فضای مجازی به شــناخته شــدن هنر گرافیک 
و ارتباط با مخاطب کمک کرده اســت و این مســئله به هنرمند امکان 
می دهد از هنرش برای انتقال پیام های مختلف از جمله ترویج فرهنگ و 

سیره رضوی، کرامت انسانی و... استفاده کند.

ظرفیت آستان قدس رضوی برای رشد هنرمندان#
مغروری به امکانات و ظرفیت آســتان قدس برای رشد هنرهایی مانند 
گرافیک اشاره کرد و گفت: برگزاری کارگاه هایی مانند کارگاه »همدلی« 
کمک می کند تا هنرمند با کسب تجربه وارد عرصه هنری شود. اگرچه تا 
به حال این کارگاه ها برگزار شده، اما آستان قدس رضوی می تواند فعالیت 
بیشتری در گردهمایی هنرمندان و ایجاد بستر برای تجربه اندوزی آن ها 

انجام دهد. 
گفتنی است، کارگاه سه روزه ملی طراحی آثار گرافیک همدلی با موضوع 
»مردم داری و کرامت انسانی در سیره رضوی« با حضور استادان و مربیان 
برجسته کشور و ۷۰ هنرمند شناخته شده این عرصه برگزار و با استقبال 

خوب هنرمندان گرافیست از نقاط مختلف کشور روبه رو شد.
هنرمندان شرکت کننده در این کارگاه هزینه تعیین شده برای خلق آثار خود 

را به یک مؤسسه آبرسانی به روستاهای سیستان وبلوچستان اهدا کردند.

 ادب و هنر/صدیقــه رضوانی نیا  در میان آثار 
هنری و موسیقی هایی که در سال های مختلف برای 
امام رضا)ع( ساخته شده، قطعه »آمدم ای شاه پناهم 
بده« به جایگاه خاصی رسیده است. این قطعه زبان 
حال زائرانی است که به بارگاه خورشید هشتم قدم 
می گذارنــد. زائرانی که با حضور در حرم مطهر انگار 
وارد بهشتی می شــوند و زمان و مکان را فراموش 
می کنند . همه حوادث زندگی این دنیای پرهیاهو را 
پشت سر می گذارند و  رو به ضریح مطهر امام رضا)ع( 
دست بر سینه به حضرت می گویند: »آمدم ای شاه 

پناهم بده...«.
آریا عظیمی نژاد، خالق این قطعه ماندگار است که 
حاال به چهره ای شــناخته شده در عرصه موسیقی 
ایران تبدیل شده است. عظیمی نژاد کارنامه هنری و 
کاری درخشانی در زمینه موسیقی دارد و بسیاری از 
آهنگ های او مورد توجه مردم قرار گرفته است، اما 
نقطه عطف این کارنامه پربار قطعه »آمدم ای شاه 
پناهم بده« است که با صدای گرم استاد محمدعلی 
کریمخانی و شــعری از مرحوم اســتاد حبیب اهلل 
چایچیان ساخته شده است.  ساخت قطعه »آمدم 
ای شاه پناهم بده« با یک اتفاق عجیب همراه بوده 
اســت. در صفحه امــروز به خواندن ســه روایت از 
ســازندگان این قطعه ماندگار می پردازیم تا خاطره 
جذاب خلق این اثر ماندگار را مرور کنیم. گفت وگوی 
ما را با عظیمی نژاد در مورد قطعه »آمدم ای شــاه 
پناهم بده« و حال و هوایش در روزهایی که منتسب 

به امام رضا)ع( است، بخوانید. 

شما آثار زیادی در عرصه ساخت موسیقی س
داشــته اید مثل تیتراژ سریال »پایتخت« اما 
قطعه »آمدم ای شاه پناهم بده« ماندگار شد و 
شنیدن آن حال همه مردم را خوب می کند. از 

ساخت این اثر ماندگار بگویید. 
ماجرا این بود یک مؤسســه به نام مشــکات مهر یا 
مشکات نور که البته وابســته به آستان قدس نبود، 
ولی با آن ها ارتباط داشتند، از بخش فرهنگی آستان، 
ســفارش یک اثر تصویری با نــام »در این قطعه از 
بهشت« گرفته بودند که قرار بود راهنمای زائران حرم 
حضرت رضا)ع( باشد، ولی به گونه ای نباشد که صرفاً 
فقط جنبه اطالع رسانی داشته باشد بلکه جنبه های 
هنری کار هم برایشان مهم بود. آن ها تصاویری تهیه 
کرده بودند که اتفاقــاً تصاویر خوبی هم بود، اما در 
خصوص چینش این تصاویر تصمیمی گرفته نشده 
بود. دوستی به نام عبداهلل حاجی محمدی مسئولیت 
کارگردانی این کار را بر عهده گرفته بود. خالصه از من 
دعوت شد تا کار را به ثمر برسانم. من پس از دیدن 
تصاویر، گفتم فقط یک راه به ذهنم می رسد و اینکه 
آقای کریمخانی قطعه ای بخوانند و من آهنگ سازی 
کنم. پرسیدم چقدر فرصت دارید؟ گفتند چهار روز و 
گفتم مگر می شود در چهار روز چنین کاری را انجام 
داد. یادم هست در آن جلسه بیشتر وقتمان به بحث 
درباره اینکه چقدر زمان داریم، گذشــت. از جلسه 
بیرون آمدیم و هیچ کــس راجع به کار امام رضا)ع( 
صحبت نکرد. دم در که آمدم خداحافظی کنم موقع 
خداحافظی، گفتم: »مگر شــما در تماس تلفنی به 
من نگفتید قرار است برای امام رضا)ع( کاری انجام 
دهید، گفتند: »همین کار است، اما چون زمان کمی 

داشتیم رویمان نشد بگوییم«.
من دوباره به جلسه برگشتم و خیلی جدی تر صحبت 
شــد و قرار شد در صورت رضایت آقای کریمخانی 
و با توجه به تصاویر، قطعه ای ســاخته شود. آقای 

کریمخانی پذیرفتند و اثر ساخته شد. 

سروده مرحوم حبیب اهلل چایچیان، چگونه س
انتخاب شد؟

آقای کریمخانی که  آمدند. دفتر قطوری از اشــعار 
امام رضایی داشــتیم و من داشتم این دفتر را ورق 
می زدم. ناگهان چشمم به این شعر آقای چایچیان 
افتاد که آن زمان در قید حیات بودند. شــعر خیلی 
خوب و ســاده ای بود، با اســتاد کریمخانی درباره 
آن حرف زدیم و گفتــم: »بیا روی آهنگی که من 

ساخته ام، بخوان«.
 
چطور بین آن همه ســروده مجذوب شعر س

مرحوم چایچیان شدید؟
صفای شعر و سادگی اشعار به دل من نشست. وقتی 
شــعر را خواندم  احساس کردم خودم به پابوس آقا 
رفته ام و جلو ضریح ایســتاده ام و می گویم: »آقا من 
آمده ام با دســت های خالی« حس کردم این حرف، 
حرف دل همه مردم است. شعر  سادگی بی نظیری 

داشت  و زبان حال زائران حضرت بود. 
نکته بعدی هم این اســت که در کارهای مذهبی 
چیدمانی برای انتخاب وجود دارد که از دســت ما 
خارج اســت. ماجراهایی را می توانم برایتان تعریف 

کنم که چگونه برای انجام امــوری، افرادی حذف 
شــدند و یا به کار اضافه شدند. حتماً دستی وجود 
دارد که برنامه ریزی می کند چه کســانی وارد کار 
بشوند و کار را انجام بدهند و چه کسانی نباشند. به 
اعتقاد من این اثر جزو همین کارها بود که حضرت از 

همان ابتدا ناظر و حاضر بودند. 

وقتی آقای کریمخانی به تیم اضافه شدند، س
شما آهنگ را ساخته بودید؟ 

بله، آهنگ ساخته شده بود .

بعد چه اتفاقی افتاد؟س
آقای کریمخانی شروع به خواندن کرد، ولی هر چه 
خواند، نشــد و به قول معــروف درنمی آمد. هر چه 
می خواند به دل ما و خودش نمی نشســت. اصالً از 
کریمخانــی بعید بود. فکر کنید ما ســاعت چهار 
بعدازظهر شروع کردیم، غروب شده بود، ولی هنوز 
کار ما درنیامده بود. من به ایشان گفتم: »فعالً چای 
بخوریم و برویم خانه، گاهی کاری نتیجه نمی دهد«. 
ایشــان هم خیلی ناراحت بود، چای را که ریختم و 
آمدم، دیدم کریمخانــی دارد گریه می کند تعجب 

کردم و گفتم:»استاد، چرا گریه؟« گفت:» چرا پس 
از این همه سال کار کردن، نمی توانم برای این کار 
بخوانم؟«. با لهجه آذری حرف مــی زد و ادامه داد: 
»پس از این همه که برای اربابم حسین)ع( خواندم، 
یعنی قابل نیستم که برای امام رضا)ع( بخوانم« به او 

گفتم:»گاهی پیش می آید!«.  
چای را نخورده، گفت: » بگذار یک بار دیگر بخوانم!«. 

گفتم: »بخوان«.

آن زمان خود شما چه فکر می کردید؟ س
راستش من ناامید شــده بودم و از گریه ایشان هم 
ناراحت بودم. ایشان شروع کردن خواندن. حتی اگر 
دقت کرده باشید، ایشان اول شعر را اشتباه خوانده اند 
و به جای اینکه بگویند: »آمدم« خوانده اند: »آمده ام« 
که خیلی ها بابت این اشتباه مرا نقد کردند که چرا 

ادیت نکردم و این اشتباه را درنیاوردم.

اکنون اگر بود، آن اشتباه را اصالح می کردید؟س
اصالً بابتش ناراحت نیســتم، چــون در آن لحظه 
حس کریمخانی چنان قوی بود که بر آن اشــتباه 
غلبه داشت. به جرئت می گویم این حس آن قدر بر 

اشتباهش غالب بود که حتی به نظرم زیباتر هم شد.
یعنی به نظرم این اشتباه حال زائری است که خدمت 
حضرت آمده و به او می گوید: »آمده ام ای شاه پناهم 
بده« می گوید: »آمده ام«. انگار دارد تمام مســیر را 
توصیف می کند. خالصه من به قطعه خوانده شده 
دست نبردم. فکر کنم ساعت هفت یا هشت شب بود 
که از هم جدا شــدیم و قطعه من هفت صبح آماده 
بود. سرعت این کار جزو اتفاقات نشدنی و عجیب بود. 
یک قطعه آوازی دیگر پس از آن بود که آن را هم کار 

کردیم و در مدت چهار روز کار تمام شد.

این قطعه از چه زمانی بین مردم شناخته س
شد و مورد توجه مردم قرار گرفت؟

حقیقتش این است که سه سال پس از اینکه این کار 
ساخته شد، تازه دیده شد.

دلیل این تأخیر زمانی چه بود؟س
چون آرشیو شده بود، پس از سه سال چند روز مانده 
به تولد حضرت رضا)ع(، دیدم خیلی حیف است این 
کار آرشیو شده و پخش نمی شود.  با یکی از دوستان 
در پخش شبکه یک صدا وسیما تماس گرفتم و در 

مورد قطعه با جزئیات آن توضیح دادم. 
آن ها برای این قطعه تصاویر دیگری گذاشــتند و از 
تلویزیون پخش کردند و آن زمان دیده شد و  مورد 

توجه مردم قرار گرفت.

شما کارنامه پرباری دارید. از نگاه خودتان س
این کار در میان آثار شما چه جایگاهی دارد ؟

این اثر افتخار کاری و هنری من اســت و نمی توانم 
بگویم چقدر از ساختن آن به خود می بالم . افتخار 
می کنم این فرصت به من داده شد تا بتوانم این کار را 
انجام دهم. به من لطف شد تا بتوانم این کار را انجام 
دهم.  آلبومی به نام »ساقی سرمست« را هم با آقای 
کریمخانی در مدح بزرگان و اتفاقات عاشــورا انجام 

دادم که به آن هم چنین حسی دارم.

بین آثار موســیقی که برای امام رضا)ع( س
ساخته شده است، کدام یک را می پسندید؟

بعضی از کارها را خیلی دوست دارم مثل کار آقای 
دولتمند خلف از تاجیکستان. ولی آفتی در این کارها 
وجود دارد آن هم آفت ســفارش اســت، چون این 

کارها بر پایه سفارش ها اتفاق می افتد. 

کار شما هم سفارشی بوده،  ولی نتیجه کار س
مورد توجه قرار گرفته است.

برای اینکه من همیشــه شرطی برای کار سفارشی 
به خصــوص اگر درونمایه مذهبی داشــته باشــد، 
می گذارم و می گویم من این کار را هر وقت از فیلتر 
خودم رد شــد، ارائه می دهم و اگر نشد کار را انجام 

نمی دهم. 

دستمزدتان برای این کار چقدر بود؟س
هزینــه تولید 5۰۰هزار تومان شــد. مــن و آقای 
کریمخانی هم دســتمزدی نگرفتیم. گفتند ندارند 
و ما هم دنبالش نبودیم که بخواهیم پولی بگیریم. 
یک هنرمند چه می خواهد جز اینکه مردم هنرش 
را بپسندند و این قدر کارش در مردم تأثیرگذار باشد.

من وقتی به مکه رفته بودم، مردم دور مسجدالحرام 
به ستون ها تکیه داده بودند و قطعه »آمدم ای شاه 
پناهم بــده« را گوش می دادند، نمی دانید چه حال 
خوبی به من دست می داد! حس عجیبی بود، خدا 

را شکر می کنم. 

روایت خواننده روایت شاعر

استاد کریمخانی: 

احساس کردم در محضر امام رئوف ایستاده ام 
 نگاهی به سروده»حبیب اهلل چایچیان«

راز جاودانگی شعر

روایت آهنگساز

این کارها نصیب هرکسی نمی شود
بگذارید خاطره ای برایتان تعریف کنم که چرا من 
در این کار از محمدعلی کریمخانی برای خواندن 

دعوت کردم.  
یادم هست نخســتین باری که می خواستم کار 
مذهبی انجام دهم زمانی بود که جشــنواره فیلم 
فجر مصادف شده بود با شروع ماه محرم. آقای منوچهر محمدی با من تماس 
گرفت و گفت: برای افتتاحیه جشنواره فیلم فجر می خواهند کلیپی پخش 
کنند که حال و هوای محرمی داشته باشد و از من خواست موسیقی بسازم 
که آن ها روی موسیقی تصویر بگذارند. چند روز بعد با محمد اصفهانی اجرا 
داشتیم. پس از اجرا، ماجرای کلیپ افتتاحیه را به او گفتم و گفتم خواننده ای 
نمی شناسم که بتواند روی این نوع موسیقی ها بخواند. او گفت: »چرا خواننده 
نداشته باشی؟ من یک خواننده به تو معرفی می کنم که تازه بفهمی مداحی 
و خواندن یعنی چه؟« و استاد محمدعلی کریمخانی را به من معرفی کرد، 

البته ایشان آن زمان هنوز شناخته شده نبودند. 
وقتی رسیدیم تهران، موقع خداحافظی، محمد اصفهانی مچ دست مرا گرفت 
و گفت: »آریا این کارها با بقیه کارهایت فرق می کند نصیب یا قسمت هر 

کســی نمی شود، همه توانت را برایشــان بگذار«.  آن زمان متوجه معنای 
حرفش نشدم و با غرور خاصی به او گفتم: »من همیشه و در همه کارهایم 
دقت می کنم و تمام توانم را می گذارم که کار خوب انجام شود و برای من این 

کار با بقیه کارهایم فرقی ندارد و تمام توانم را خواهم گذاشت«.
آقــای اصفهانی به من نگاهی کرد و گفــت: »نه این کار با کارهای دیگرت 
فرق دارد«. من تأملی کردم به دکتر خیره شدم و گفتم: »زیاد منظورت را 
نمی فهمم، ولی چشم تالشم را می کنم«. اصفهانی توضیحات دیگری هم داد 

که حاال خیلی شخصی است و نمی توانم اینجا بیان کنم. 
به هر حال همان کار شد، نخستین همکاری من با استاد کریمخانی آلبوم 
»ساقی سرمســت« نام گرفت و قطعه »آمدم ای شاه پناهم بده...« دومین 
همکاری من با اســتاد و دومین کار مذهبی من است. هر دو این آثار نقطه 
عطف کارنامه هنری من شد که واقعاً از سوی مردم هم مورد اقبال قرار گرفت. 
پیش از این ها من هفت سال آهنگ سازی می کردم و در تئاتر، تلویزیون و 
سینما هم کار کرده بودم، ولی هیچ وقت نشد دیده شوم و همیشه هم لنگ 
پول بودم، ولی از آن تاریخ به بعد نفهمیدم چقدر پول به زندگی من آمد و 

رفت، برایم اهمیتی نداشت. متوجه نشدم چطور مشهور شدم. 

غزاله مصطفایی: نخستین بار استاد محمدعلی کریمخانی 
را در البی هتلی در مشــهد دیدم. یادم هســت روز میالد 
امام رضا)ع( بود و مشهد نورباران میالد رضوی. او به  واسطه 
اجرای قطعه »آمدم ای شاه پناهم بده« حسابی بین مردم 
محبوب شــده بود. اســتاد آن ســال ها برای اختتامیه 
جشــنواره امام رضا)ع( به مشــهد دعوت شده بود تا در 
شامگاه میالد، قطعه »آمدم ای شاه پناهم بده« را با آن 

صدای مسحورکننده اش اجرا کند.
به جرئت ادعا می کنم شنیدن زنده این قطعه از لذت های 
بی تکرار حرفه خبرنگاری ام در سال های کاری ام شد. استاد 
کریمخانی چند دوره جشنواره در شب میالد امام رضا)ع( 
در مشــهد حضور داشت و به طور زنده این مداحی را اجرا 

می کرد.
کریمخانی حدود 55 سال داشت و موهای سفید البه الی 
موهای مشــکی اش خودنمایی می کرد. موسیقی را خیلی 
خوب می شــناخت و یکی از پسرانش در رشته موسیقی 

تحصیل می کرد.
آن روز همســرش هم حضور داشــت و منتظر بود پس 
ازگفتوگو به زیارت حرم مطهر بروند. اســتاد ماجرای 
ساخت این  قطعه را گفت. »این کار لطف ارباب به من، 
آریــا و بقیه بچه های گروه بــود. من و آریا عظیمی نژاد 
پیش از ایــن قطعــه، تجربه یک همکاری مشــترک 
دیگر هم داشــتیم. عصری که او مرا بــرای این قطعه 
دعوت کرده بود، وقتی شــروع بــه خواندن کردم اصاًل 
خوب درنمی آمد و هر چه تالش می کردم، نمی شد که 

نمی شد! 
آریا هم خســته شــده بود و حنجره مــن هم گرفته و  
تالش هــای ما بی نتیجه بود. او گفــت: »بیا با هم چای 
بخوریم. ناگهان من خیلی دلم گرفت و قلبم شکست، با 
خودم گفتم سال هاست نوکر این خانواده ام اما چه شده 
که حاال نمی توانم بــرای امام رضا)ع( بخوانم. همان جا 

گریه ام گرفت و اشک هایم ریخت«. 
اســتاد در حالی که چشــم هایش خیس شــده بود، با 
بغــض ادامه داد:» برای اینکه آرام شــوم رفتیم، با آریا 
هر کدام دو رکعت نماز خواندیم و به حضرت متوســل 
شدم.چای را نخوردیم و به استودیو برگشتیم. آریا گفت 
باشــد برای وقت دیگری، اما به او گفتم اجازه بدهد تا 
یک بار دیگر بخوانم. آریا امیدی نداشــت این بار خوب 
دربیاید، اما روی مرا زمین نینداخت. با دل شکسته و با 

حنجره تقریباً بی حس و گرفته، برای آخرین بار قطعه را 
خواندم. آن لحظه حس می کردم در حرم مطهر و محضر 
حضرت هستم و این اشعار را برای خودشان می خوانم، 
یادم شــده بود در حال ضبط هستیم. آریا هم خواندن 
مــن را قطع نکرد و  یکباره  همه را ضبط کرد و تا آخر 
شــعر را خواندم. جالب است همان کلمه اول را اشتباه 
خوانده ام و به جای »آمــدم«، خوانده ام:»آمده ام« ولی 

آریا ادامه داد و قطع نکرد. 
وقتی از استودیو بیرون آمدم، بغضم ترکید.  آریا کاماًل 
مبهوت شــده بود، من را بغل گرفت و گفت:»تمام شد 

همین بود!«  
کریمخانی پس از چند لحظه مکث ادامه داد:»باور کنید 
از آن شــب تا مدت ها حالم منقلب بود، به اشــعار این 
قطعه فکر می کردم و اصاًل برایم مهم نبود چه برخوردی 
با آن می شــود و قرار اســت چه شــود تا اینکه پس از 

مدت ها تلویزیون آن را پخش کرد و یکباره گل کرد.
من معتقدم درباره این آهنگ هر چه هست لطف خود 
امام رضا)ع(  بوده و همه ما وسیله تولید این کار شدیم«.

اســتاد کریمخانی در پایان این گفت وگــو متواضعانه 
پذیرفت قطعه را به صورت زنــده برای ما اجرا کند. او 
صدای بی نظیری داشــت، وقتــی می خواند مخاطب را 

مبهوت می کرد و به دنیای دیگری می برد.
کریمخانی با همه عالقه،  قلب و روحش می خواند . یادم 
هست همان زمان چند زائر عرب زبان که در البی هتل 
بودند با شــنیدن صدایش همان جا ایستادند و با تمام 
روح و جانشان، متحیر به نوای فارسی او گوش می دادند 
که در چند متری بــارگاه امام رضا)ع( می خواند:»آمدم 

ای شاه پناهم بده« 

آرش شفاعی: در تعریف شــعر سهل و ممتنع گفته اند 
این نوع شــعر، شعری اســت که در آن فاصله میان ذهن 
و قلم شــاعر به حدی کم شده است که گویا شاعر هر چه 
را در ذهن می آورد، به همان راحتی که حرف می زند؛ شعر 
می گوید. بر این اساس آیا شعر مشهور استاد فقید حبیب اهلل 
چایچیان خطاب به امام هشتم)ع( نمونه ای روشن از شعر 

سهل و ممتنع نیست؟ 
شــعری که در آن گویی شاعر را می بینیم که جلو ضریح 
حضرت ایســتاده است و با دلی شکســته و آهی از جان 

برآمده، از حضرت اذن دخول می خواهد: 
آمدم ای شاه! پناهم بده / خط امانی ز گناهم بده

ای حرمت ملجأ درماندگان / دور مران از در و راهم بده
شعر اگرچه زبانی ساده و دور از پیچیدگی دارد، از رعایت 
تناســبات لفظی و معنایی نیز خالی نیست و شاعر سعی 
کرده اســت در عین بیان احساســات یک زائر عاشــق، 

هنرمندی های شاعرانه خود را هم در متن پیاده کند.
مرکز ثقل و راز اصلی جاودانه شدن این سروده مرحوم 

چایچیان، عاطفه است. 
او در عین ســادگی و بدون اینکــه بخواهد مخاطب را 
با تصویرســازی های عجیب و غریب یا بازی های زبانی 
شــگفت آور، مرعوب کند؛ موفق شده است احساساتی 
را کــه در لحظه زیارت برای هر زائری پیش می آید در 
قالــب کلمات ثبت کند و گویی شــاعر در آن لحظات 
فوران احساسات، به جای همه ما که در برابر امام خود 
قرار می گیریم و او را طرف خطاب قرار می دهیم، سخن 

گفته است.
چایچیان درباره لحظه ســرودن این شــعر گفته است: 
»مــادرم در آخرین لحظاتی که خدمتشــان رســیدم، 

همیشه آن حال و هوای ارادت به چهارده معصوم)ع( را 
داشت و در همان حال که سکته کرده بود، دکتر را خبر 
کردیم. دکتر مشــغول گرفتن نوار شد و وقتی خواست 
برود، متأســفانه مادرم سکته دیگری کرد و به دکتر آن 
را اعــالم کردم. دکتر خطاب بــه من گفت: »فردی که 
این گونه ســکته کند کمتر زنــده خواهد ماند!« به هر 
حال دکتر راهی شــد و من خدمت مادر برگشتم و به 
ایشان عرض کردم، شما آرزویتان چیست؟ ایشان گفت: 
آرزوی من این است که یک بار دیگر حضرت رضا)ع( را 
زیارت کنم. این نکته را هم بگویم که راه رفتن ایشــان 
خیلی ســخت بود و حال خوبی نداشت و من دو بازوی 

مادر را می گرفتم تا بتواند آرام آرام حرکت کند. 
با هواپیما به سمت مشهد رفتیم. نمی دانم در ایام تولد 
حضرت رضا)ع( بود یا شــهادت، حرم خیلی شلوغ بود. 
وارد شدن به حرم هم یقیناً مشکل و حتی برای مادرم 
غیرممکن بود، گفتم مادرجان از همین جا سالم بدهی، 
زیارت است. گفت: »ما قدیمی ها تا ضریح را نبوسیم، به 
دلمان نمی چســبد« گفتم: دل چسبی اش به این است 
که حضرت جواب بدهد. هر چه کردم دیدم مادر قبول 
نمی کند. خالصه بازوی مادر را گرفته بودم و همین طور 
به سمت ضریح حرکت می کردیم. در همین حال دیدم 
که حال شعر برایم فراهم شــد، من تمام توجه ام را به 
شعر و الهامی  که عنایت شده بود دادم، دیدم زبان حال 
مادرم است نه زبان حال من، و شعر تا »تخلص« رسید. 
وقتی شعر به »تخلص« رسید دیدم مادرم با آن ازدحام 
که آدم ســالم نمی توانســت برود، خودش را به ضریح 
رسانده بود و داشت ضریح را می بوسید و من هم ضریح 
را بوسیدم و این شــعر در حقیقت زبان حال مادرم در 

آخرین لحظات عمرش است«.
شــاعر در فوران احساساتی قرار گرفته است که ممکن 
است برای هر شاعری در تمام عمرش یک بار هم تکرار 
نشــود. شوق زیارت امام از یک ســو و لحظات عاطفی 
زیارت عاشقانه مادر که شاعر هم می داند آخرین زیارت 
مادر اوست، از ســویی دیگر. در این چنین هجومی  از 
عواطف انســانی و بشری است که شاعر در لحظه موفق 
می شــود احساســات خود را بر کاغذ ثبت کند و همه 
توانایی های زبانی و شــاعرانه خود را به خدمت بگیرد 
و شــعری را بیافریند که زبان حال همه عاشــقان امام 

مهربانی هاست. 

گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد، آهنگساز و نوازنده 

قطعه »آمدم ای شاه...« افتخار هنری من است 
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ادب و هنرادب و هنر
ویـــژه دهـــــه کــرامــتسسپابوپابو

دست مرا بگیر...

از مرزهای اشک به سمِت تو جاری ام
فکری بکن به حال من و بی قراری ام

آغوش باز می کند این جاده های نور
وقتی که در مسیِر حرم می گذاری ام

میخانه های صحن تو و این شراِب ناب
شب های چشم های من و این خماری ام

دسِت مرا بگیر، زمین می خورم اگر
یک لحظه هم به حاِل خودم واگذاری ام

ای آشنا! رسیده کسی هارب الیک
این من! که از خودم به سوی تو فراری ام

از باِم چشم های تو پرواز دیدنی ست
حس می کنم کبوتِر خود می شماری ام

حس می کنم شکسته کسی در وجوِد من
وقتی میان آینه ها دوست داری ام

دیوارهای سنگِی ظلمت کجا و من؟!
وقتی به دست پنجره ات می سپاری ام

شمس الشموس عشق تویی بر دلم ببار
حاال که قطره قطره سوی نور جاری ام

زهرا سادات هاشمی
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