
خارجی ها بیشتر هوا یمان را دارند!

جمعه: هنوز یک هفته ای از شــر بیماری مشکوک به کرونایم نگذشته که 
دندان درد به ســراغم آمد. امانم را بریده بود. روز جمعه و تنها درمانم انگار 
تحمل بود و تحمل. خودم را با این شــعر دلــداری می دادم: »هر که در این 
بزم مقرب تر اســت / جام بال بیشترش می دهند«؛ حاال بزمش کدام است را 

نمی دانم!
شنبه: اول صبح به دندانپزشکی رفتم، دندان پوسیده را کشیدم و از شرش 
راحت شدم. دکتر تشر زد که چرا از دندان هایم مراقبت نمی کنم؟ بهانه آوردم 
که جنس دندان هایم بد است وگرنه هر شب مسواک می زنم. پاسخ شنیدم: 
»ســه بار باید در روز مسواک بزنی. چرند هم نگو! چه پراید، چه بنز؛ ازشون 
نگهداری نکنی خراب میشن«. فهمیدم این درد، جام بال نیست بلکه حاصل 
ســهل انگاری خودم است. یعنی شعر باال را بی دلیل خرج دندان دردم کردم. 

خدا کند روزی شایسته این شعر شوم و ظرفیتش را پیدا کنم. 
یکشنبه: برای راه اندازی سایت »سنگر مسجد« با بچه های گروه مان جلسه 
مجازی برگزار کردیم. هر کدام اخبار مربوط به حوزه مســجد را بیان کردیم. 
استادمان گفتند: »این حوزه این قدر بکر است و ما این قدر خوب کار کردیم 
که از کشــورهای دیگر به من زنگ می زنند و در خصوص مســجد مشورت 
می گیرند و از کارهای علمی و ترویجی مان استفاده می کنند. اگه کرونا نیامده 
بود به لبنان هم رفته بودیم! توی دلم گفتم: »خدا رو شکر که خارجی ها بیشتر 

ارزش کار ما را می فهمند و هوایمان را دارند«.
دوشــنبه: امروز هم دندان درد امانم را برید و ناچار راهی دکتر شدم. دکتر 
گفت: »وقتی یک سوزن کوچولو بره تو لثه تا چند روز ردش درد می کنه. من 
ریشه های پوسیده شده دندون خرابت رو از دل لثه هایت کشیدم بیرون. این 
دردش طبیعیه... باید تحمل کنی«. این چند روز و چند هفته شــکر نعمت 

سالمتی بیشتر به جا می آورم فقط.
سه شنبه: از سازمانی برای مشــورت در حوزه امــور مسجد دعوتم کردند. 
موضوع بحث در خصوص اوقات فراغت بود. فردی تقال و اصرار داشــت همه 
ســازمان های فرهنگی و غیرفرهنگی باید بیایند پای کار برنامه های اوقات 
فراغت مساجد.از خود بی خود شدم و جواب دادم: »اوالً شما باید طرح و برنامه 
جذاب داشته باشید که سازمان های مختلف را جذب کند تا به طرفتان بیایند؛ 
نه اینکه با بخش نامه و خواهش و تمنا سازمان ها را وادار کنید سراغتان بیایند. 
دوم برخی از ســازمان ها اگر دغدغه مسجد داشتند تا االن آمده بودند پای 
کار. سوم اینکه تا االن هیچ مسجدی دستش جلو هیچ سازمانی دراز نبوده«! 
با پرخاش گفت: »شــما از کجا آمدی؟ کی شــما رو دعوت کرده!« مجبورم 
کرد بگویم: »من نماینده همون مسجدی هایی هستم که شما دارید براشون 
برنامه ریزی می کنید... همون که شما رو دعوت کرده ما رو هم دعوت کرده«!

چهارشنبه: امروز که داشتم یادداشت این هفته  هفتوانه را می نوشتم چیزی 
به ذهنم رســید. این نوشتن خاطرات مثل مراقبه و محاسبه هفتگی است. 
ظاهراً یک ستون روزنامه ای را می نویسم اما در عمل تمام اعمال و رفتارهایم را 
مرور می کنم و می نویسم و فکر می کنم و با خودم کلنجار می روم. البته از این 

بابت هم خوشحال می شوم و هم نگران.

 مجید تربت زاده تنها، کارِ حنجره و 
آواز و خواندن در »ردیف« و »گوشــه« 
خاصی از موســیقی نیســت؛ »صلوات 
خاصــه« بیــش از این هــا، از دلــش 
می جوشــید. اصالً صــدا و صوت نبود، 
ارادت بود که از میان تارهای صوتی اش 
می تراوید تا زمین و زمان معطر شود و 
حال دلمان را خوب کند. ماندگاری اش 
هم در حافظه فرهنگی این آب و خاک، 
مدیون صدای رســا و زیبایش نیست. 
مرحوم »حاج رضــا انصاریان« یکی از 
بی شمار خوش صداهایی است که نفس 
و حنجره اش را وقف اهل بیت)ع( کرده 
بود. حتی ســال ها خدمتگزاری اش در 
کنــار فراشــان حرم مطهــر رضوی و 
سفرهای مختلف داخلی و خارجی برای 
مداحی را هم نمی توان دلیل ماندگاری 
نام و یاد »رضا انصاریان« دانســت. در 
واقع اگر ماندگاری در کار اســت اول از 
همه به »صلوات خاصه« ای برمی گردد 
کــه در لحظه لحظه فــراز و فرودش، 
خلوص، عشــق و ارادت موج می زند و 
تو را هر کجای شــهر، هــر کجای این 
کره خاکی که باشــی، زائر امام رضا)ع( 
می کند... اَللّـُهَمّ َصِلّ َعلی َعلِِیّ بِْن ُموَسی 

الِرّضا الُْمْرتََضی... .

مداحی کودکانه#
زاده ســال 1333 در شهر »خوانسار« 
و البته از پنج ســالگی بــه »قم« رفته 
بود. مداح شدنش برمی گشت به همان 
دوران کودکی وقتی داشت کف حوض 
آب خانه شــان را می سابید و به خیال 
خــودش در تنهایی شــعری از کتاب 
درسی اش را زمزمه می کرد. مادربزرگ 
ناغافل رسید و مچ نوه و صدای خوبش 
را گرفت و اصرار که فردا باید بیایی خانه 
همسایه برای مراســم اربعین بخوانی! 
شــعرش را هم خود مادربزرگ انتخاب 
کرد و روی کاغذ نوشــت: »نسیمی گر 
تو را بر گل وزیده / مرا باد خزان بر گل 
رســیده... گل تو سر سوی افالک برده 
/ گل من ســر به زیر خاک برده... گل 
تو آب شیرین ســیر خورده / گل من 
آب از شمشیر خورده...«همان مداحی 
کودکانه مقدمه ای شــد تا بعد ها کار را 
ادامه دهد، پــای درس مداحی »حاج 
مالحسین مولوی« و استاد »ستایشگر« 
بنشــیند و آخر کار بشــود »حاج رضا 

انصاریان«.

بیا با هم بریم روضه #
میانه دهه 50 سر و ِســری با مبارزان 
و فعاالن سیاســی آن زمــان پیدا کرد 
تا جایی که کار به دســتگیری و زندان 
رفتن کشید. پس از آزادی و زمانی که 
هنوز تازه داماد به شمار می رفت، دست 
عروس زندگی اش را گرفت و به مشهد 
مهاجرت کرد. خودش ماجرای آمدن به 

مشهد را این طور گفته بود:
 »در قضایــای مبــارزه مــردم با رژیم 
ستمشــاهی، برای من مشکالتی پیش 
آمــد که زندگــی در قم برایم دشــوار 
شد... تصمیم گرفتم مدتی از این شهر 
مهاجرت کنم. برای رفتن به مشــهد، 
خدمت یکی از علما رسیدم و استخاره 
گرفتم؛ ایشــان به من فرمودند: شــما 
قصد مهاجرت دارید؟ عرض کردم: بله. 
فرمودند: این شهری که شما می خواهید 
بروید، بیشتر از 10 روز از شما پذیرایی 
می کنند و خیلی در آنجا موفق خواهید 
بود؛ به شــرط آنکه چند ســالی صبر 
کنید؛ چون دو سه سالی، رنج زیادی را 
باید تحمل کنیــد... یک ماه از ازدواجم 
می گذشت که به مشهد مهاجرت کردم. 
چند ســال اول، مشکالت فراوانی برایم 
پیش آمد؛ اما همیشه پناهگاه من حرم 

حضرت رضا)ع( بود«.
گاهی پاره وقــت، معلمی می کرد، گاه 

در فروشگاه فرش به کار مشغول بود و 
البته مداحی هم می کرد. به قول خودش 
اولین »شله مشهدی« را هم همان روزها 
در مشــهد خورد! اوضاع مالی مناسبی 
نداشت، همسرش در بیمارستان بستری 
بود، دلش گرفته بود و داشت توی کوچه 
می رفت که یک نفر صدایش زد: »ِمِخی 
بری روضه... بیا با هم بِِرم«! دســت بر 
قضا مداح و روضه خوان مجلس غیبت 
داشــت و »حاج رضا« داوطلب شد که 
بخواند. البته جوری که به قول صاحب 
مجلس کار دستشان ندهد... مجلس که 
تمام شد، اهالی محل پرسیدند: تو کجا 
بودی تا حاال؟ آن شب »حاج رضا« برای 
نخستین بار »شــله مشدی« را تجربه 

کرد و مداح رسمی هیئتی شد.

مداح بود و نبود#
سبک مداحی »حاج رضا انصاریان« خاص 
خودش بود. این ســبک که می گوییم 
منظورمان سبک و دستگاه موسیقیایی 
و آوازی نیســت. خــود »مداحی« مراد 
اســت که حرفه »انصاریان« بود و نبود. 
مداحی، بیشتر از حرفه، برای او وسیله 
عــرض ارادت بود. همه عشــق به اهل 
بیت)ع( را در صدا و اشعارش می ریخت 
و هدیه مخاطبانش می کرد. در دستگاه 
»خلوص« می خوانــد، چه روزهایی که 

بدون دریافــت پاکت مداحی می کرد و 
چه روزهایی که صاحب مجلس به اصرار 
پاکت به دستش می داد؛ چه سال هایی 
که میهمان عزاداران خارج از کشور بود 
و چه زمانی که برای مداحی به شــهر و 
روســتاهای دور افتاده کشورمان دعوت 
می شد؛ در همه این مجالس، حاج رضا 
و صدایش همان حــاج رضای صلوات 

خاصه بود. 

حرمت اشک#
برای شعری که قرار بود بخواند و برای 
اشــکی که قرار بود از مخاطب بگیرد، 
حرمــت قائل بود. می دانســت مداحی 
به صــدا و آواز و گریاندن به هر قیمتی 
نیست. به جوانان عالقه مند مداحی گفته 
بود: »در اینکه سبک های زیبا را بخوانید 
حرفی نیســت، ولی ایــن که مثالً یک 
ساعت بگویید: من مست مستم یا علی 
- علی پرســتم یا علی... با این حرف ها، 
کجای نماز علی را، کجای اشک علی را 
به مردم یاد داده اید؟ اینکه یک ساعت 
فقط داد بزنید: حسین...حســین... این 
چه ثمره ای دارد؟ آیا فقط با گفتن کلمه 

حسین، راه او ادامه پیدا می کند«؟ 

صحن آزادی#
سال های سال بدون اینکه بشناسیمش، 
خو کرده بودیم به حال کردن با »صلوات 
خاصه« هــای »حاج رضــا«. خیلی از 
حال هــای خوبمان را مدیــون »حاج 
رضا«یی بودیم کــه حتی خودش هم 
نمی دانســت و درست به خاطر نداشت 
»صلــوات خاصه« معروفــش را کی و 
کجا خوانده بود و ضبــط کرده بودند. 
همســرش در این باره گفته است: »هر 
وقت از خودش می پرسیدیم، می گفت: 
نمی دانم کی و کجــا این زیارت خاصه 
را خواندم... حاج رضا وقتی شــروع به 
خواندن می کرد این قــدر حال خوبی 
داشــت که دیگر جا و مــکان برایش 
اهمیتی نداشــت... اما به نظرم یکی از 
ســحرهای ماه رمضان در صحن آزادی 

برای نخستین بار خوانده بود...«. 
تازه سال 90 که به عنوان خادم فرهنگی 
رضوی معرفی شد خیلی از ما فهمیدیم 
صدایی که با عطر زیارت آمیخته بود و 
گاه و بیگاه سبب می شد دل هایمان پر 
بکشد سوی حرم و نائل شود به زیارت 

آقا، حاج رضا انصاریان است.

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت اول( 
در مسیر خانه خورشید 

عباسعلی سپاهی یونسی: این چند ســال اخیر که دوستی ام با دوچرخه 
بیشتر شده، یکی از آرزوهایم این بوده بتوانم دست کم 10روزی را با دوچرخه 
به سفر بروم. این اتفاق نیفتاد تا روزی که کانون بسیج رسانه در روزنامه قدس، 
میزبان ابوالفضل نصیر و ابراهیم وحیدی شد که به نمایندگی از سپاه استان 
خراســان آمده بودند از چند و چون نهمین برنامــه »رکابزنی حرم تا حرم« 

بگویند. 
نشان به آن نشان که چند روز بعد من، وحید بیات؛ عکاس روزنامه و محمد 
تهرانی؛ دیگر همکارم، در قم هستیم و همراه با اعضای گروه دوچرخه سواری 
ارادتمندان امــام رضا)ع( -خادمان یگان حفاظت حــرم مطهر رضوی - به 

خاکبوسی حرم مطهر خواهر امام مهربانی ها، حضرت معصومه)س( آمده ایم.
 روبه روی حرم و در شلوغی رفت و آمدهای مردم، من کنار دوچرخه ها ایستاده ام 
و شــده ام نگهبان 13دوچرخه. جوانی نزدیک می شــود و می پرسد: چند نفر 

هستید؟ تعداد را که می گویم، می رود و با پالستیکی پر از بستنی برمی گردد.
می گویم: دوســتانم رفته اند برای زیارت و نماز. می گوید: پس بســتنی ها را 
می گذارم توی یخچال همسایه. هر وقت دوستانت آمدند، به من خبر بده. چند 
دقیقه بعد ما هستیم و بستنی هایی که دوست جوانمان هدیه داده است و یا 
بهتر بگویم نذر گروه دوچرخه سواری ارادتمندان امام رضا)ع( کرده است. تشکر 
که می کنم، می گوید: خوشا به سعادتتان که می خواهید از این حرم تا مشهد 

رکاب بزنید ما را هم دعا کنید. 
ســاعتی بعد، پس از زیارت و نماز، در شــب قم رکاب می زنیم. با خودم فکر 
می کنم چه حس و حال خوبی دارد رکاب زدن در شب قم که از بخت خوش 

ما می گویند هوایش دو سه روزی است بهتر شده. 
هر کجا گذر می کنیم می توانیم نشانه ای از دهه کرامت را ببینیم که نشان از 

عشق و محبت اهالی قم به خواهر و برادری مهربان دارد. 
فردا دعوت شــده ایم به مراسم خطبه خوانی در حرم حضرت معصومه)س( با 
حال و هوایی خاص. در ادامه برنامه، می رویم برای زیارت بیت النور یا عبادتگاه 
حضرت معصومه)س( که در اســناد تاریخی از جمله کتاب تاریخ قم نوشته 

حسن بن محمد قمی، به آن اشاره شده است. 
گفته اند بیت النور در اصل خانه موسی بن خزرج از بزرگان قم بوده که در بدو 
ورود حضرت معصومه)س( به قم، به همراه دیگر بزرگان به استقبال حضرت 
رفته و ایشــان را به این مکان منتقل می کند. حاال این مکان معروف اســت 
به خانه یا عبادتگاه حضرت معصومه)س(. ادامه برنامه، زیارت آستان مقدس 
امامزادگان چهل اختران اســت و عصر هم رکابزنی تا مسجد جمکران برای 
شــرکت در برنامه دعای توسل. فردا هم، صبح آفتاب نزده به جاده می زنیم. 
راه زیادی در پیش اســت و باید رکاب زد و رکاب زد تا خانه خورشید. شاید 
دوست داشته باشید شما هم همراه مان باشید. پس این ستون را در روزهای 

آینده هم بخوانید.

هفتوانه
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 بررسی جنبه های اجتماعی امر»زیارت« 
درگفت وگو با دکتر سیدعلی نقی ایازی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی

زیارت؛ تعامل دو سویه »معرفت« و »مناسک«

پاپوش ها خوشبخت نیستند

رقیه توسلی: کفش ها حالشــان خوب نیســت. غمباد دارنــد. توی دلشان 
غوغاســت. یک جفت کفش سراغ دارید که مدت ها بگذرد از طی طریقش به 

خراسان و خودش را دوست داشته باشد؟ پاپوش بودنش را؟ زنده بودنش را؟
این روزها به خادمان کفشــداری حرم، زیاد فکر می کنم... به شماره هایی که 
نمی دهنــد... به پیرمردی که نمی آید گیوه هایش را بدهد امانت و بگوید خیر 
ببینید عزیزاِن علی بن موسی الرضا... به خانواده ای که خندان و شرمنده از غیب 
شدن شماره شان نمی گویند... به مادری که کتانی های دخترک دوساله اش را 
نمی گذارد روی پیشخوان... به مادربزرگی که قصه کفش های نیمدارش را رو 
نمی کند که پنج بار با آن ها مشرف شده زیارت امام هشتم... به نابینایی که برای 
عرض خداقوت، از موالنا برایشان نمی خواند؛ نور تویی سـور تویی دولت منصور 
تـویی. زل زده ام به کفش های توی جاکفشی. با اینکه تمیز و ُشسته و فِرچه 
خورده اند اما بیحال اند. نه یکی شان، که همه شان. مردانه و زنانه و پیر و جوان 

هم ندارند. افتاده اند به زار و نزاری.
می دانم کفش ها که به میهمانی دعوت نشــوند دلشــان می گیرد. غصه شان 
می شــود. می دانم این روزها کفش ها، خوشبخت نیستند و کفشداران توس 

مغموم اند که کشیک ندارند.
یاد »خانجان« می افتم که همیشــه می گفت: امان از دلتنگی و دورافتادگی! 
کاش به وقت جدایی سر بگذاریم روی ُمهری که نام مبارک آقا حک شده آنجا و 
اشک ها را رها کنیم. صد بار آزمایش کردم. مرحمت و رأفتشان در َدم می رسد 

و نور زیارت سرازیر می شود.

دارالشفا

یادداشت های چرخدار
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سبک زندگی رضوی )3( 
عبادت خداوند؛ ستون اصلی زندگی پرهیزگارانه

پرستش و عبادت در حقیقت، توجه باطنی انسان به حقیقتی است متعالی و 
برتــر که فرد مؤمن، خود را نیازمند او و در قبضه قدرت او می بیند. تقدیس و 
پرستش، امری غریزی و از نیازهای فطری بشر است؛ »در ما غرایزی هست که 
ما را به دنیای دیگر پیوند می دهد؛ همان  طور که غرایزی به این جهان پیوند 
می دهد«. انسان با عبادت به یک احساس معنوی و فرامادی خود پاسخ می دهد 
و الزمه هر احســاس طبیعی، این است که پاســخ دادن به آن موجب لذت و 
احساس رضایت می شود. عبادت و پرستش، به انسان این امکان را می دهد که 
به افق های وســیع تر از محدوده  زندگی مادی و زمینی بیندیشد. در این سیر 
روحانی، انســان می یابد که نیازی فراتر از نیازهای مادی، لذتی فراتر از لذات 
جسمانی و وجودی ماورای کالبد محدود زمینی دارد. انسان به وسیله عبادت، 
در عقایدش به مرحله یقین می رسد؛ یقین به اینکه خدایی وجود دارد که همه 
 جا حاضر است و اعمال و عبادت هایش را می بیند. عبادت برای تقویت عشق و 
عالقه معنوی و ایجاد حرارت ایمانی در انسان است؛ یعنی همان  طور که ایمان 
به  نوبه خود منشأ عبادت است، عبادت هم تقویت کننده ایمان است؛ و به این 

تأثیر متقابل ایمان و عمل در متون اسالمی زیاد تصریح  شده است. 
از منظر امام رضا)ع(، »عبادت و پرســتش« با شناخت و معرفت آغاز می شود؛ 
تفکر در مبدأ حقایق اشیا و معبود بالطبــع عبـادت عملـی، آگاهانه و پایداری 
را به همراه می آورد که در حال تواضع و خشوع نسبت به خالق و مبدأ هستی 
هر روز تکرار می شــود و فردی که به آداب دینی عمل کرده است- آدابی که 
احساس حضور امر قدسی را به بهترین شکل قابل تجربه می سازد- می بیند که 
این عبادت ها برانگیزاننده آرامش درونی، صفای باطن و شوقی بی بدیل معنوی 

هستند . 
بنابرایــن اگرچه ایمان بــه  عنوان معنایی انتزاعی دور از دســترس تحلیل و 
بررسی های علمی است اما عبادت و پرستش که از نتایج اصلی ایمان و اعتقاد 
است؛ به عنوان امری عینی در سبک زندگی افراد قابل  مشاهده و مطالعه است. 
امام رضا)ع( راز عزت یافتن و محبوب شــدن انســان را اطاعت از خدا دانسته 
است؛ اطاعتی که انسان هم در ظاهر و آشکارا و هم در باطن و در نهان انجام 
می دهد و عبادت یکی از مصداق های بارز آن اســت؛ مثالً در نماز، انسان خود 
را در برابر وجودی مقدس و بی مانند می بیند و یگانگی و عظمتش را در درون 
خود بیشتر درک می کند. هر روز چند نوبت در زمان مشخص با اعمال و حاالت 
خاص معنوی، اذکار مشخصی را زمزمه می کند و سعی می کند تمام توجهش 
به خدا و نیایش با او باشد. این انسان مؤمن نسبت به مبدأ هستی اظهار بندگی 
می کند و ضمن تعظیم و تکریم خداوند اظهار می کند که همواره به یاد او بوده 
و لحظــه ای او را فراموش نمی کند و در مقابل نعمت هایی که به او عطا کرده، 
ناسپاس نیست. این اعتراف روزانه در مقابل مبدأ هستی با روحیه ای متواضعانه 
و همراه با قدرشناسی در نماز، عالوه بر برخوردار کردن فرد از ثواب عمل و آثار 
معنوی اش؛ آغازگر کنش و رفتارهای مثبت دیگری خواهد بود که فرد در ارتباط 
و تعامــل روزمره با دیگران به آن نیاز دارد. عبادت هایی که امام رضا)ع( به آن 
عمل و توصیه کرده است در ارتباط تنگاتنگ با سایر اعمال فرد معنا می یابد؛ 
چنانکه این عبادت در متن تعامالت اجتماعی امام است و نسبت به امور دیگر 
اولویت تام دارد؛ چراکه می تواند انســان را از ضعف های اخالقی دور کرده و به 
انفاق، دست گیری از فقرا، نیکوکاری و نیک رفتاری با دیگران سوق داده و روحیه 
صبر در سختی ها و مشکالت را در او تقویت سازد. در نظام معنایی سازنده سبک 
زندگی رضوی، عبادت نه  تنها انسان را منزوی و عزلت نشین نمی کند بلکه او را 
در متن جامعه و در خدمت مردم و در راستای برآوردن نیازهای دیگران آماده 
می سازد که این آمادگی با پرهیزگاری، بندگی، خشوع و فروتنی انسان مؤمن در 

مقابل قدرت بی انتهای الهی و قدسی خداوند محقق می شود. 
این رابطه مبتنی بر سالمت و محبت- میان مخلوق و خالق- که در این نظام 
معنایی تبیین شده اســت، از عمیق ترین الیه های وجودی یک انسان مؤمن 
به  تمامی جامعه قابل  ســرایت است و بر اســاس آن انسانی که خداپرست و 
خدادوست است در جامعه هم رویه ای پرهیزگارانه؛ مبتنی بر دوستی و شفقت 
با دیگران را در پیش خواهد گرفت، چون  سبک زندگی بر نقشه  ذهنی، اهداف 
و نظام معناداری فرد بنا شــده اســت؛ از این  رو وجه تمایز سبک زندگی که 
خداپرستی از معانی مهم و بنیادین آن است، داشتن رویه ای پرهیزگارانه است 

که در آن خودمحوری نفی و دیگرخواهی تشویق شده است.

به بهانه هفته تبلیغ و اطالع رسانی دینی)4( 
نقش تبلیغ در پیشبرد آرمان های دین

»تبلیغ« شمشیری دولبه است؛ اگر در راه صحیح به  کار رود، عامل گسترش 
حق و حقیقت و ســبب تحکیم پایه های دین و ارزش های معنوی و انســانی 
خواهد شــد؛ وگرنه ابزاری خواهد بود برای پیشبرد باطل و اهداف ستمگران. 
همان  گونه که تاریخ نشان می دهد، بسیاری از ستمگران و قدرت های سیاسی و 

اجتماعی، اهداف خود را با سه عامل زر، زور و تزویر پیش برده اند.
»تزویر« همان دستگاه تبلیغی قدرت های شیطانی است که با قلب حقایق و 
وارونه نشان دادن رخدادها، مردم را فریب می دهند و به هدف های باطل خود 
می رسند. دستگاه اموی با استفاده از مبلغان مزدور، حقایق را وارونه ساخت و 
علیه خاندان پاک پیغمبر)ص( به ویژه امام علی)ع( تبلیغ کرد و آن حضرت را 
فردی مخالف دین که تارک نماز است، جلوه داد و امام حسین)ع( را خارجی 
و واجب القتل معرفی کرد. آنان با جلب نظر افراد باسواد و دادن پول های کالن، 
هزاران روایت در فضیلت و مدح و ثنای بنی امیه و مخالفان اهل  بیت)ع(، جعل 
و نســل های بعدی را از بسیاری از معارف واال و فرهنگ معنوی و الهی پیامبر 
و خاندان پاکش محروم کردند. از سوی دیگر شاهدیم که انبیا و اولیای الهی، 
با دست خالی اما با پشتوانه معنوی و تأیید الهی، در برابر قدرت های زمانه قد 
علم کردند و با مجاهدت های خود و تحمل سختی ها و مرارت ها، با استفاده از 
چند روش کارساز در برابر دشمنان ایستادگی کردند که به برخی از این روش ها 

اشاره می کنیم:  
 با خطابه های غرا، سخنان آموزنده، مواعظ و نصایح، مردم را آگاه و به  سوی 

ارزش های دینی و معنوی هدایت می کردند.
 با تربیت نیروهــای کارآمد و توانا، مردم را به دین الهی و واقعیت ها دعوت 

می کردند. 
 با تشکیل جلسات و محافل فرهنگی و عبادی )نمازهای جمعه، جماعت و...( 

به  وسیله خود یا شاگردانشان، معارف دینی را به مردم ارائه می کردند.
 بســیاری از اوقات نیز با حرکت های انقالبی و سیاسی، نهضت های دینی را 
رهبری می کردند و در بسیاری از برهه ها موفق  شدند، مردم را با مصالح و مفاسد 

زندگی و حقایق زمان آشنا  سازند. 
خطیبان نامدار تاریخ که در مکتب انبیا)ع( پرورش یافتند، از طریق استخدام 
جمله های زیبا و نافذ و ایراد خطبه های کوتاه و بلند خویش، تاریخ را دگرگون 
کردند. تاریخ نشــان می دهد هنگامی که امام علی)ع( نشــانه های سستی و 
شکســت را در اصحاب خود دید که منجر به پیروزی دشمن و مسدود شدن 
راه آب در منطقه صفین بر اردوگاه خود شد، با جمله های کوتاه مانند: »الَْمْوُت 
فِی َحَیاتُِکــْم َمْقُهورِیَن َو الَْحَیاُه فِی َمْوتُِکْم َقاِهِریَن«، هیجانی در دل اصحاب 
خود ایجاد کرد که اندکی پس از آن، سربازانش شریعه فرات را تصرف کردند. 

بدون شک، خطابه های آتشین امام حسین)ع( در کربال و خطبه ها و سخنان 
امام سجاد)ع( و زینب کبری)س( در کوفه و شام، مسیر تاریخ را عوض کرد. 

امام باقر)ع( نقش تبلیغ را در گسترش فضیلت ها این  گونه بیان فرموده است: 
لَحاءِ، فریَضٌه  »إَنّ األمَر بِالَمعروِف و الَنّهَی َعِن الُمنَکِر َسبیُل األنبیاءِ، و ِمنهاُج الُصّ
َعظیَمٌه بِها تُقاُم الَفرائُض، و تَأَمُن الَمذاِهُب، و تَِحُلّ الَمکاِسُب، و تَُرُدّ الَمظالُِم، و 
تَعُمُر األرُض، و یُنَتَصُف ِمَن األعداءِ، و یَسَتقیُم األمُر؛ امر به معروف و نهی از منکر، 
راه انبیا و صالحان است. فریضه بزرگی است که دیگر واجبات دینی با آن به اجرا 
درمی آید و به وسیله امر به معروف و نهی از منکر، راه ها امن می شود و کسب ها 
حالل و حقوق ضایع شده مردم به آن ها بازگردانده می شود و زمین آباد گشته و 

حق از دشمنان گرفته می شود و امور مملکت اصالح می گردد«. 
امروز اگر کسی بهره کافی از دانش و تقوا داشته باشد و مقداری ذوق و سلیقه 
به  خرج دهد و حاضر شود در راه دین و هدایت مردم با سختی ها مبارزه کند، 
خیلی ها خریدارش هستند. امروز، جامعه بشری از هیاهوی زندگی  مادی خسته 
شــده و دنبال آرامش معنوی اســت. فرهنگ و معارف اهل بیت)ع( در زمان 
حاضر، بیش از هر زمان دیگری به ترویج و معرفی نیاز دارد، اما مردم در همه 
چیز دنبال کاالی خوب و باکیفیت هستند. اگر روحانیان و مبلغان، آمادگی الزم 
علمی و عملی داشته باشند و سختی ها را به جان بخرند و همت خود را عالی 
ســازند و معارف دین را از منابع دست اول و با همان طراوت معنوی به مردم 
منتقل کنند، بدون تردید موفق خواهند شد. معارف اسالمی با فطرت خداجویی 
انسان عجین شده است. اگر کسی در جایی خود را موفق نمی بیند، حتماً از یک 

یا چند عنصر یاد شده محروم است و باید آمادگی الزم را پیدا کند.

 معارف/ افتخاری  هر ســاله میلیون ها زائر در حرم مطهر 
رضوی و سایر اماکن مقدسه به انجام عمل زیارت، به عنوان 
یکی از مناسک مهم در مذهب تشیع می پردازند. اما این عمل 
در کنار بعد فردی که تأثیرگذاری آن بر شــخص زائر است 
ابعاد اجتماعی دیگری نیز دارد؛ چرا که زائران در کنار یکدیگر 
و گاهی در مناسکی مشترک به زیارت مشغول می شوند. از 
این رو می توان از این عمل عبادی برای بهبود شرایط جامعه 
اســتفاده کرد که البته الزمه آن گفت وگو در خصوص جنبه 
اجتماعی امر زیارت در ابعاد مختلف است. به همین منظور 
با  دکتر سیدعلی نقی ایازی، عضو هیئت علمی گروه قرآن و 
مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسالم تمدنی گفت وگویی انجام 

داده ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

آقای دکتر! برای بررسی ابعاد اجتماعی مفهوم زیارت س
باید به کدام یک از حوزه های جامعه شناسی ورود پیدا 

کرد؟
ما زیارت را ذیل جامعه شناسی دین 
تعریف می کنیم. در جامعه شناسی 
دیــن؛ مجموعه باورهــا، ارزش ها و 
عناصر فرهنگی درباره ماوراالطبیعه، 
مورد توجه قــرار می گیرد و در این 
مســیر نمادها و مناســکی که در 
پررنگ شدن باورها و ارزش ها نقش دارند، در کنار عواطف و 
احساساتی که جزو تراوش این مناسک هستند، مورد بررسی 
جامعه شناسانه قرار می گیرند.  طبیعتاً در این مسیر بسته ای از 
قواعد و هنجارها که شکل عمل زائر را به وجود می آورند مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. بنابراین زیارت به عنوان بخشی 
از جامعه شناسی دین مطرح می شود. دین دو مجموعه دارد: 
یک مجموعه معرفتی و شناختی که در دل خود جنبه های 
آگاهی بخشی و درون ســازی دارد که از آن در ادبیات دینی 
تعبیر به مســلم می شــود. در این ادبیات ما دو واژه مسلم و 
مؤمن را داریم؛ مســلم کسی است که از دسته ای از باورها و 
ارزش هــا اطالع و وقوف پیدا کــرده و آن ها را به زبان جاری 
کرده است. اما مؤمن کسی است که به این باورها ایمان دارد 
و درونی شان کرده است. اگر با ادبیات اخالقی بخواهیم بگوییم 
یعنی ملکه وجود شخص شده است، به شکلی که رفتارهای 
او منبعث از باورهای او، خود به خود به وجود می آید، نه اینکه 
جنبه عادتی پیدا کند بلکه چون درون فرد این ارزش ها جریان 

پیدا کرده، رفتار از آن برمی خیزد. مجموعه دوم دین، مناسکی 
اســت که این باورها و ارزش هــا را تقویت می کند. به عنوان 
مثال وقتی مسلمانی در مواقع پنج گانه نماز می خواند نوعی 
ارتباط با معبود پیدا می کند که منجر به تقویت یگانگی خدا 
و شکرگزاری نزد او می شــود. در مسئله زیارت هم بخواهم 
مثال بزنم همین طور اســت. در زیارت ارتباطی با ولی خدا 
پیدا می کنیم، ولی خدا واسط بین خدا و بنده خداست، پس 
برای تعمق این مطلب باید در مســیر زیارت حرکت کرد. ما 
از مناســک که زیارت بخشی از آن است باید استفاده بهینه 
بکنیم چون تعامل دوســویه ای بین معرفت و مناسک وجود 
دارد، یعنی هر چقدر معرفت ما افزایش پیدا کند، مناسک ها 
تقویت می شود و مناسک هایی که مبتنی بر معرفت باشد به 

تقویت بُعد معرفتی ما کمک می کند. 

با این مقدمه ای کــه بیان فرمودید ما می توانیم به س
زیارت به عنوان بستری برای هنجارسازی نگاه کنیم؟

مجموعه ای از باور ها و ارزش ها با مناسک تبلور پیدا می کنند، 
تقویت می شوند و به وسیله قواعد و هنجارهای رفتاری تداوم 
پیدا می کنند. من شما را به زیارت جامعه کبیره ارجاع می دهم 
در آنجا جلوه های هنجارپذیری و شکل های تداوم هنجارهای 
مطلوب بیان شده است. محتوا این است که شما نزد کسانی 
هستید که راه تعامل با مردم، همبستگی و روش های رسیدن 
به رضایت جمعی را به ما می آموزند. اینکه این اتفاق ها نمی افتد 
به این علت اســت که بُعد شناختی برای ما درونی نشده، در 
مفهوم کالنش نهادینه سازی نشده است. اشکال اینجاست، در 
حالی که اگر این اتفاق بیفتد مناسک به طور کلی و زیارت به 
عنوان یکی از مناسک باید بتواند هنجارسازی کند. این اتفاق ها 
در گذشته خیلی راحت تر رخ می داده اما پیچیدگی های جامعه 
مدرن این را دستخوش تغییر کرده است. نهادهای مختلفی 
هم دخیل در این امر هستند که مهم ترین این ها خانواده است. 
به عنوان مثال ما باید مفهوم والیت را از طریق خانواده و نهاد 
آموزشی به درستی به فرزندانمان منتقل کنیم. گاهی به دلیل 
تعارضی که در نهادهای هنجارساز وجود دارد در شخص یک 
پارادوکس ایجاد می شود، نمی داند آن چیزی که در خانواده 
فراگرفته درست است یا آنچه در جامعه آموخته است. بنابراین 
باید یک همسویی بین نهادهای هنجارساز وجود داشته باشد. 
در کنــار آن ما باید یک معرفت افزایــی واقع بینانه به دور از 
مبالغه و افراط و تفریط داشــته باشیم چون می بینید گاهی 

در فضایلی کــه از امام علی)ع( ذکر می کنیــم او را در حد 
خدا فرض می کنیم، در صورتی که مخاطب پرسشــگر است 
و می خواهد بین این دو تفاوت قائل شــود؛ بنابراین موجب 

می شود نهادسازی دچار رخوت و رکود بشود.

اگر بخواهیم از بُعد کنــش اجتماعی به زیارت، به س
عنوان یکی از انواع مناسک نگاه کنیم، آن وقت تبعیت 
ناآگاهانه ای که در این نوع از کنش رخ می دهد، منجر 

به تهی شدن معنی از آن  نمی شود؟
ابتــدا باید بین کنش جمعی و کنش اجتماعی تفاوت قائل 
شــویم، اگر زیارت از نوع کنش اجتماعی باشد این اشکالی 
که مطرح شد وارد اســت. در کنش اجتماعی ما به زیارت 
می رویم تا توجه دیگران را جلب کنیم اما در کنش جمعی 
نه، در این کنش یک ویژگی در شخص کنشگر وجود دارد 
کــه همکاری و خیر جمعی را در نظــر دارد و الزاماً اینکه 
بخواهد توجه دیگری جلب شــود، مراد نیست. آن تفاوتی 
که بین جامعه و اجتماع در جامعه شناسی وجود دارد ناظر 
به همین مســئله اســت. در جامعه مدرن »جامعه« شکل 
گرفته اســت در حالی که »اجتماع« بــرای جمعیت هایی 
است که در گذشته بوده است. در اجتماع، کنشی را به این 
دلیل انجام می داده اند که دیگران هم آن را انجام می دادند 
یا به اصطالح جامعه شناســی گلــه وار بودند. در حالی که 
جامعه مدرن می گوید بــرای یک کنش یک ترکیب را در 
نظر می گیریم؛ که بخشــی از آن توجه به جامعه اســت و 
بخشی دیگر، عقالنیت اســت. یعنی در زیارت، کنشگر بر 
اساس برخی از محاسباتی که برایش سودآوری داشته باشد 
بــه کنش اقدام می کند. البته دقــت کنید که اینجا وقتی 
صحبت از سودآوری می کنیم الزاماً سودآوری دنیوی مراد 
نیست، مجموعه ای از انواع سودآوری مدنظر است. بنابراین 
اگر بگوییم زیارت یک کنش اجتماعی اســت آن اشکالی 
که شــما مطرح کردید وارد اســت. یعنی افــراد به زیارت 
مبادرت می کنند به خاطر اینکه در جمع قرار می گیرند. به 
عنوان مثال انتقادهایی که به زیارت اربعین وارد می شــود 
در همین مورد اســت. یا فرض کنید ممکن اســت توده ها 
به خاطر جمعیتی بودن دســت به این کنش می زنند، این 
دیگر کنش آگاهانه مبتنی بر یک معرفت نیست. اما ما در 
اینجا می گوییم زیارت کنش جمعی اســت که الزاماً توجه 
دیگران در آن مطرح نیست. چون کنش زائر تمام توجهش 

به مزور اســت. ما اگر بحث کارکرد هــای اجتماعی زیارت 
را مطــرح می کنیم، این ها کارکردهای پنهان هســتند. در 
دیدگاه کارکردگرایی زمانی کــه بحث کارکردهای پنهان 
و آشــکار مطرح می شود، در کارکرد آشکار شخص کنشگر 
به اثر کنشــی که می خواهد انجام دهــد توجه می کند و 
می خواهد آن آثار را داشــته باشــد اما در کارکرد پنهان، 
کنش آثاری دارد اما کنشــگر آن را اراده نکرده اســت. به 
عنوان مثال زیارت اربعین می تواند به همبستگی اجتماعی 
کمک کند اما شــخص زائر به عنوان کنشــگر آن را اراده 

نمی کند، این جزو کارکردهای پنهان است.

در بحث رویکرد کارکردگرایی به کارکردهای پنهان س
و آشکار زیارت اشــاره کردید، آیا برای زیارت به این 
صورتی که امروزه در حرم مطهر امام رضا)ع( و سایر 
اماکن مقدس انجام می شود، می توان کژکارکردهایی را 

هم بیان کرد؟
بله. همین که معرفت درســتی نسبت به امام صورت نگیرد؛ 
ما زیارت را در زیارت نامه خواندن خالصه می کنیم در حالی 
که در فضــا و مکان حرم مطهر امام رضا)ع( باید روح زیارت 
متبلور باشد. مثالً یکی از مختصات زیارت مؤثر، توجه است. 
فرد وقتی در آن مکان می آید باید از تعلقات دنیوی خارج شود 
و احساس کند در محضر امام است در حالی که در این فضا 
آن قدر ظواهــر و هجمه های تبلیغات وجود دارد که حواس 
زائر پرت می شود. در همان یک روزی که شما زیارت رفتید، 
بلندگوها و سایران، همه تصمیم گرفته اند شما را هدایت کنند. 
این عوامل با روح توجه ناسازگار است. یا نوع دستورالعمل هایی 
که وجــود دارد. دخترخانمی پــس از مدتی تصمیم گرفته 
اســت برود زیارت مقداری از مویش هم بیرون است، 10 نفر 
می ریزند سرش که خانم موهایت را بپوشان. یا در مورد پسری 
 که با تیپ متفاوتی از سایران به زیارت می آید به همین شکل. 
در کنار این موارد بحث محتوایی هم مطرح است؛ نوع تبلیغات 
و محتوایی که در حرم پخش می شــود گاهی از امام رضا)ع( 
چیزهایی می گویند که با ذهن مخاطب مأنوس نیست، شاید 
حتی درست باشــد. اما به هر حال در بحث رسانه می دانیم 
که باید ارتباطی بین فرستنده و گیرنده پیام باشد. من باید 
با خودم فکر کنم که مخاطب من می تواند چیزی را که من 
می گویــم هضم کند؟ حاال بماند که گاهــی این روایت ها و 

احادیث با فهم نادرست خطیب همراه است.

یاد          د          اشت شفاهی 

کتابخانه

روایت
فرد منتظر نسبت به جامعه خود بی تفاوت نیست

سیره سیاسی امام رضاj و تحلیل مسئله والیتعهدی

روایت مریم صیاد شیرازی از رفتار پدر با دختر 

مجتبــی تمام تالش پدر، توانمند کردن من در زندگی واقعی بود حجت االســالم 
کلباسی/ مدیر مرکز تخصصی 
قم:  علمیه  حــوزه   مهدویت 
بین حرکت حضرت معصومه)س( با 
فرد منتظر، خانواده منتظر و جامعه 
منتظر ارتباط وجود دارد. آن حضرت 
به دنبال امام خود- که برادرشان علی بن موسی الرضا)ع( بود- 
حرکت کرد و برای رسیدن به ایشان مسائل و سختی هایی را 
در مسیر به خود هموار کرد که شرح آن در تاریخ آمده است. 
حضرت معصومه)س( در مسیر هدف و در مسیری که امامت 
و هدایت الهی است، حرکت و هجرت کرد و زندگی خود را بر 
اساس این آرمان تغییر داد. گرچه این تغییر تقریباً به ارتحال 
شهادت گونه حضرت منجر شد اما بسیار مهم است که ایشان 

در زندگی چه چیزی را دنبال کرده است.
منتظر به فردی گفته می شــود که زندگی اش، نشان انتظار 
داشــته باشــد. او در پی ایجاد عدالت و برپایــی حق و رفع 
تبعیض ها و کم کردن آالم بشــر است. فرد منتظر نسبت به 
جامعه و اطراف خود بی تفاوت نیست و از کنار هر واقعه ای چه 

فردی و چه اجتماعی ساده نمی گذرد.
منتظر بودن، مصادیق بســیاری از کوچــک تا بزرگ را در بر 
می گیرد. اگــر هنگام رانندگی و با مشــاهده راننده ای که با 
رانندگی اشــتباه خود به دیگران ظلم می کند بی تفاوت گذر 
کــرده و یا خود نیز همان کار را انجــام دادیم باید بدانیم که 
منتظر نیستیم. نزدیک به یک قرن است که رژیم صهیونیستی 

غاصب با پشتیبانی قدرت های جهانی مردمی را آواره و قتل عام 
کرده و هر روز جنایت و آسیب هایی وارد می کند. اگر در مقابل 
این ظلم آشکار بی تفاوت باشیم نمی توانیم ادعای منتظر بودن 
داشته باشیم. انسان منتظر عدالت به هیچ صورت نمی تواند پای 

ظلم را امضا کند یا به آن راضی باشد.
آرمان انتظار، انتظار حکومت صالحان و انتظار رفع ظلم، فقر 
و... از جهان اســت؛ شخصی که دغدغه این مسائل را نداشته 
باشــد، چگونه می خواهد و می تواند منتظر باشد. انتظار یک 
اسم نیست؛ انتظار فعل و بینشــی است که در عرصه فردی 
و اجتماعی خــود را نمایان می کند. اگر آرمان های خانواده ها 
را بررســی کنیم مواردی مانند وضعیت اقتصادی، آموزشی، 
مسکن، کسب ثروت و قدرت بیشتر، عنوان، اسم و... در بیشتر 
خانواده ها مشــترک اســت، اما در خانواده منتظر این اهداف 
متفاوت است؛ اساس تشکیل این خانواده و تربیت فرزندان در 

آن، رسیدن به هدف متعالی منتظر بودن است.
در خانواده منتظر اگر اقتصاد مهم است، این اقتصاد آرمان محور 
و برای این است که هدفی بزرگ تر و آرمانی واالتر تحقق پیدا 
کند. در آن صورت این خانواده منتظر می شود. اگر این بُعد را 
در جامعه توســعه دهیم جامعه ای مهدوی و منتظر خواهیم 
داشت. جامعه ای که آرمان خواه است و در مقابل تبعیض و ظلم 
حساس است. چنین جامعه ای تنها در اندیشه اصالح کوچه و 
محله خود نیست بلکه افکار واالتری مانند اصالح جهان در سر 
می پروراند که البته رسیدن به این هدف عالی لوازم و مقدمات 

بسیاری می طلبد.

سیدجواد نقوی: علی کارخانه، نویسنده کتاب »سیره سیاسی 
امام رضا)ع( و تحلیل مسئله والیتعهدی« که توسط بوستان 
کتاب منتشر شده است، در فصل اول کتاب خود سعی کرده 
مفهوم سیره و سیره نگاری در صدر اسالم را مورد واکاوی قرار 
دهد. از آنجایی که منظومه سیاســی ائمه)ع( اهمیت فراوانی 
دارد، نویســنده به خوبی مدخــل ورودش به بحث منظومه 
سیاســی حضرت رضا)ع( را بحث سیره نگاری قرار می دهد تا 
مخاطب متوجه اهمیت این کار شود و در ادامه که با مفاهیمی 
چون سیره و مکتب سیاسی روبه رو می شود، دچار سردرگمی 
نشــود. در فصول اولیه کتــاب اوضاع سیاســی- اجتماعی 
دوران حیــات حضرت رضا)ع( مــورد بازخوانی قرار می گیرد 
و دوره  عباســیان و  بافت سیاســی تاریخــی آن دوران را با 

پیچیدگی هایش به خوبی ترسیم می کند.
فصل بعدی کتاب را می توان یکی از فصل های درخشان کتاب 
به شــمار آورد؛ چراکه نویســنده به تجزیه و تحلیل مواجهه 
امام رضا)ع( با قیام های عصر ایشــان از جمله قیام ابوالسرایا، 
قیام ابن طباطبا، جنبش زید بن موســی و قیام محمد دیباج 
می پردازد و کنش و واکنش حضرت را نسبت به این قیام ها به 
دقت بررسی کرده و با منش سیاسی حضرت پیوند می زند و 
فهم مناسبی از آنچه از این مواجهه پدید آمده را به مخاطب 
عرضــه می کند. خواننده کتاب پــس از مطالعه این فصل به 
شــناخت بهتری از دوره سیاسی حضرت رضا)ع( و تیزفکری 

و ذکاوت ایشان در این کنش و واکنش می رسد.
آنچه در فصل پایانی این کتاب اتفاق می افتد، بررســی نحوه 
برخورد امام رضا)ع( با اندیشــمندان سایر ادیان در مناظرات 
و گفت وگوهای علمی ایشان است که نویسنده انگیزه حضور 
در چنین مناظراتی را دفاع از والیت، امامت، توحید، نبوت و 
باورهای شیعی عنوان می کند. اصل دفاع از مقام »امامت« و 
»والیت« محوری ترین مفهوم در ســیره سیاسی امام رضا)ع( 

به شمار می آید؛ تا آنجا که در دستگاه فکری- سیاسی حضرت 
هیچ کس تحت هیچ عنوان و شرایطی حق ندارد از این اصل 
ثابت و خدشه ناپذیر، تخطی و یا به آن تعرض کند. در اطراف 
این اصل بنیادین و حیاتی، راهبردها و جهت گیری های سیاسی 
حضرت، فصل بندی شده اند. این کمربند حفاظتی- امنیتی 
بسته به شرایط زمانی و مکانی و تحوالت سیاسی- اجتماعی 
دچار قبض و بســط شده و در راستای دفاع از حریم امامت و 
اصل والیت حرکت می کند. این راهبرد سیاسی یعنی تنیدگی 
معنادار سیاســت »ســخت« و »نرم« در سیره سیاسی امام 

رضا)ع(؛ موضوع اصلی پژوهش در این کتاب است.

معارف: در روزهای نوجوانی و کودکی ام تا زمانی که ازدواج 
کردم، پدر حضور زیادی نداشــتند. با خودم فکر می کنم 
دوستان و همرزمانش بیشتر از ما از او خاطره دارند. زمانی 
هم که پدر از جنگ برگشت یک تا دو سال بعد من ازدواج 
کردم و دیدارهایمان هفتگی شــد. اما آن چیزی که برای 
خودم پررنگ است این است که پدر تمام سعی اش را کرد 
که سال های نبودنش را برای من که فرزند بزرگ خانواده 
بودم جبران کند. روزهایی که ایشان از جنگ برگشته بود 
و ما بیشــتر حضورش را در خانه داشتیم، با سال های آخر 

تحصیل من در دبیرستان مصادف بود. 
بابا بــه لحاظ حرفــه ای یک آدم 
نظامی بسیار مقتدر بود و من در 
این سال ها در عین حال که ایشان 
را خیلی دوســت داشتم با ایشان 
راحت نبودم که حــرف بزنم. بابا 
این را کامل متوجه شــده بود و 
برای اینکه روی من باز شود و بتوانم با او صحبت کنم- با 
این اندیشــه که اگر زمانی برای من خواستگار آمد بتوانم 
با او گفت وگو کنم- جلساتی را صبح ها می گذاشتند تا در 
موضوعات آزاد، درس و خاطرات گذشته خودشان صحبت 
کنیم. همین طور خیلی دوست داشتند من رانندگی یاد 
بگیرم، به همین خاطر صبح های زود پیش از اینکه به سر 
کار بروند من را تمرین می بردند. من دختر بزرگ خانواده 
بودم و در نبود بابا برخی مسئولیت ها در خانه به من محول 
می شد، از همین بابت بابا خیلی به من احترام می گذاشت. 
ایشــان می گفتند: تو یک زمانی ازدواج می کنی به همین 
خاطر بعضی چیز هــا را باید یاد بگیری. در زمانی که مادر 
مسافرت می رفتند، پدر می گفتند مسئولیت خانه با شما 
باشد و مثل یک خانم خانه از من انتظار داشتند. می گفتند 
فهرســتی از اقالم مورد نیاز برای آشپزی تهیه کن. گاهی 
هم در پختن غذا به من کمک می کردند. با این اتفاق ها به 
گونه ای این آمادگی را در من ایجاد می کردند تا برای نقش 

مادری و همسری آماده شوم. 
ایشان می گفتند درس خواندن و سایر فعالیت ها در مسیر 
زندگی یک زن اتفاق می افتد، اما تکلیف اصلی مادر بودن 
و همسر بودن است. برایشان مهم بود که این توانایی ها را 
در من ایجاد کنند، در این مســیر هم خیلی به من کمک 
می کردند تا زمانی که ازدواج می کنم به این مهارت ها مجهز 
باشــم. مثالً بابا در طول ســال های زندگی با مادرم هیچ 
وقت از او نمی خواست لباسش را اتو کند. بابا معموالً هیچ 
درخواستی هم از ما نمی کرد که کاری برایش انجام دهیم، 

به همین خاطر آن ســال ها که به منزل برگشته بود من 
همیشه مشتاق بودم از من درخواستی داشته باشد. حتی 
بگوید برایم چایی بریز؛ تا این حد مالحظه ما را می کرد. با 
اینکه بیرون از خانه یک فرمانده بود وقتی به خانه می آمد پا 
به پای تمام اعضای خانواده کار می کرد. با تمام خستگی اش 
اگر ما مشغول بودیم، خودش می رفت چایی می ریخت. من 
همیشــه گوش به زنگ این بودم که بابا درخواستی از من 
داشــته باشد تا آن را اجابت کنم، آن سال ها مسئولیت اتو 
کردن لباس هایش را به عهده گرفتم و این برای من خیلی 
لذت بخش بود، چون می دانســتم بابا وقت کمتری دارد، 
بعضاً لباس هایش را به خشکشــویی می داد، حتی وقتی 
ازدواج کردم تا یکی دو ســال اول که بچه نداشتم باز هم 
این کار را انجــام می دادم. ولی به محض اینکه فرزند اولم 
متولد شد دیگر اجازه نداد این کار را انجام بدهم. می گفت: 
تو مسئولیتت سنگین اســت و مادر شده ای! هر چند من 
یواشــکی باز می رفتم ســراغ لباس هایــش و آن ها را اتو 
می کردم. او تمام سعی اش این بود که پیش از آنکه به درس 
من رسیدگی کند از من یک زن توانمند که از پس مسائل 
زندگی بربیایم بسازد. چیزی که اکنون متأسفانه کمبودش 
در مدارس و خانواده های ما به چشم می خورد. تا جایی که 
چشــم انداز همه، چه خانواده ها و چه اولیای مدرسه فقط 
این اســت که از دختران، نفرات اول کنکور در رشته های 
خوب تحصیلی بســازند. در اینجا نقش اصلی دختران که 
قرار اســت در زندگی ایفا بشود، کامالً مغفول مانده است 

و دیده نمی شود. 
امروز ما شــاهد این هستیم که دختران با سن باال ازدواج 
می کنند امــا فاقد کمترین مهارت های زندگی هســتند 
و این به خاطر همان چشــم انداز و راهبرد هایی است که 
در مدارس ما اتخاذ می شــود. این طور می شود که وقتی 
وارد زندگی می شوند با نخستین چالش ها از پا درمی آیند. 
در این شــرایط خانواده ها باید گام به گام با این ها حرکت 
کنند و زندگی شان را بچرخانند. من خدا را شکر می کنم 
که در زندگی شخصی با تفکراتی که پدرم داشت و این را 
به من القا می کرد که یک زن باید مادر و همســر باشد و 
اگر موفقیت های دیگری بدست بیاورد قابل نفی نیست اما 
آن چیزی که اصل اســت آن مادری و همسری است. من 
از همان 18 ســالگی که زندگی را شــروع کردم با همین 
تفکر وارد زندگی شدم. هر مقطع تحصیلی را با یک فرزند 
خواندم. خیلی ها از من می پرسند سخت نبود؟ بله سخت 
بود ولی یک چیزی را یاد گرفتم که در چالش های زندگی 

خودم را نبازم و سختی ها را پشت سر بگذارم.

10
پنجشنبه 5 تیر 1399

 3 ذی القعد          ه1441 25 ژوئن 2020  سال سی و سوم  شماره 9277  

معارفمعارف
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت

11
پنجشنبه 5 تیر 1399

 3 ذی القعد          ه1441 25 ژوئن 2020  سال سی و سوم  شماره 9277  

معارفمعارف
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت

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

معارف: حجت االسالم والمسلمین علی اکبر ذاکری، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی که درباره آسیب شناسی سیره پژوهی 
با دبیرخانه چهارمین جشنواره »سیره امام رضا)ع(؛ آموزه ها و کارکردها« 
گفت وگو می کرد، بیان کرد: یکی از آسیب ها در سیره پژوهی، اکتفا به 
کلیات است؛ در حالی که مسائلی وجود دارد که کسی به آن ها نپرداخته 

است یا کمتر به تحلیل جزئیات پرداخته اند. مثالً وقتی تحقیق می کنیم، 
می بینیم دانشمندان خراسان بزرگ که شامل آسیای میانه و افغانستان 

هم می شود، کتاب هایی نوشته اند که اکنون در دسترس نیست.
وی افزود: به  عنوان نمونه ابن شهر آشوب در مناقب، از دانشمندان 
اهل  ســنت در مورد حضرت علی)ع( و یا امام رضا)ع( یک مطلبی 
را نقل می کند که منبع آن در دســترس نیســت. یکی از کارهایی 
که می شــود انجام داد همین است که این منابع جمع آوری شود، 
حتی اگر در یک کتاب مقدار محدودی از اخبار اهل  بیت)ع( باشد. 
بــا گردآوری این منابع جدید می توان از آن ها بخشــی از ســیره 

معصومین)ع( از جمله ســیره امام رضا)ع( را بدســت آورد و نکات 
جدیدی را استخراج کرد.

مدیر گروه سیره پژوهشکده تاریخ و سیره اهل  بیت)ع( گفت: طبیعتاً 
محققان هم باید با توجه به نیازها و مســائل سیاسی- اجتماعی روز، 
به ســیره نگاه کنند. به هر حال امام رضا)ع( شــخصیتی است که به  
گونه ای به اجبار وارد حکومت شــده و طبیعتاً موضع گیری هایی که 
داشته، خاص است؛ حتی آن موضع گیری ها برای امروز ما نیز می تواند 
کارساز باشد؛ بنابراین اگر محقق از این زاویه وارد شود، می تواند مؤثر 

و سودمند باشد.

معارف: حجت االسالم والمسلمین ســیدمحمدکاظم طباطبایی در 
گفت وگو با دبیرخانه چهارمین جشنواره »سیره امام رضا)ع(؛ آموزه ها 
و کارکردها« درباره پژوهش های رضوی گفت: از نظر کارهای تحلیلی، 
تبیینی و آکادمیک هنوز تا وضعیت مطلوب فاصله داریم؛ مثالً در بحث 
تاریخ حدیث ما باید بین احادیث صحاح با احادیث ضعیف فرق بگذاریم. 

ما می خواهیم همه چیز را توجیه کنیم؛ این رویکرد، رویکردی است که 
در تاریخ حدیث جواب نمی دهد. اکنون نگاه کنید در مورد رساله ذهبیه 

که منسوب به امام رضا)ع( است؛ این انتساب قابل دفاع نیست.
وی افــزود: عده ای گمان می کنند هر چــه راحت تر بگیریم که تعداد 
روایت های منتسب به امام رضا)ع( بیشتر شود، به ایشان خدمت کرده ایم؛ 
در حالــی که باید متقن صحبت کرد. ایــن پژوهش نماها کار را خراب 
کرده اند؛ شما یک کتاب قطور را می بینید که ظاهر پژوهشی دارد اما از 
اتقان و استدالل الزم برخوردار نیست. این عوام زدگی در مباحث حدیثی 
باید کاهش پیدا کند و رویکردمان به گونه ای باشد که وقتی می خواهیم 

متنی را به امام رضا)ع( نسبت بدهیم، سخت گیرانه تر عمل کنیم.
رئیس پژوهشــکده علوم و معارف حدیث ادامه داد: حاال اگر کســی 
بخواهد یــک جمله ای را به امام خمینــی)ره( یا مقام معظم رهبری 
منسوب کند، دفتر نشر می گوید مســتند شما چیست!؟ و نقل قول 
را همین طوری کسی قبول نمی کند. آن وقت ما چطور می توانیم هر 
جمله ای که در یک جایی نوشته شده و مستندش هم معلوم نیست را 
به امام معصوم)ع( نسبت بدهیم و با برخی از کارهای به ظاهر پژوهشی 
آن را به مخاطب عامی که نمی تواند مباحث تخصصی را تشخیص دهد، 

عرضه کنیم!؟

 در سیره پژوهی 
نباید به کلیات اکتفا کرد  

از عوام زدگی در مباحث حدیثی 
پرهیز کنیم 

یاد          د          اشت

نسیم کاهیرد          ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir
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آگهی مجمع عمومی عادی نوبت اول شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان پیشوا
بدین وس��یله ازکلیه اعضای محترم دعوت می ش��ود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که 
شنبه راس ساعت16مورخ99/4/31 درپیشوا.میدان امام.خیابان امام.ساختمان یاس نبی.

طبقه چهارم.دفترشرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانید .یادآورمی شود درصورتی که 
حضورعضوی درمجمع عمومی میسرنباش��د می تواند حق حضورواعمال رای ازسوی خودرابه 
نماینده ی تام االختیارخودواگذارنماید درغیراینصورت هیچکس نمی تواند نمایندگی بیش 
ازس��ه عضورابپذیرد.همچنین برگه های نماینده مذبوربا تایی��د هیئت مدیره ومهرتعاونی 
معتبرخواهد بود.مصوبات عمومی درصورت رس��میت یافتن وعدم مغایرت باضوابط قانونی 
برای کلیه اعضاءاعم ازحاضر وغایب نافذ ومعتبرخواهد بود.ازکلیه واجدین شرایط که تمایل 

دارند درسمت هیئت مدیره وبازرس کاندیدا شوند ،ازتاریخ انتشارآگهی به مدت 7روز
می توانند بامراجعه به دفتراین ش��رکت به آدرس فوق جهت ثبت نام مراجعه ودرخواس��ت 
خودراتحویل نمایند .دستورجلسه :1. انتخابات تعیین هیئت مدیره وبازرس2. تصویب آیین 

نامه حقوق وحق الجلسه هیئت مدیره3. تصویب حقوق وپاداش ومزایای مدیرعامل
4. تصویب صورت های مالی 

هیئت مدیره ومدیرعامل تعاونی مسکن فرهنگیان پیشوا     س
/ 9

90
27

33

سند کمپانی برگ سبز ،سند قطعی، کارت 
سوخت ، کارت خودرو، خودرو وانت پیکان 
مدل ۱۳۷۵ به نام یوسف علی بشیرفرزند 
حس���ین به ش���ماره موتور۱۵۱۷۵۰۷۶۵۳و 
۷۵۹۰۷۹۲۳ب���ه  شاس���ی  ش���ماره 
۱۱ ۸۲۲ای���ران  م   ۶۱ انتظام���ی  ش���ماره 
مفقود گردیده و از درجه  اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99

02
72

8
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

كلیه مدارك موتورس����یكلت ب����ه ش پالك٧٦٧-
ش  ٩١٠٠٣٥٢و  شاس����ی  ش  ب����ه   ٤٦٢٢٧
موت����ور ١١٢٢٧٥٩بن����ام محمدیاس����ین رفعت����ی 
مفق����ود واز درج����ه اعتب����ار س����اقط م����ی باش����د

,ع
99

02
72

4
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ س���بز خودروی س���واری ۱۳۲sx  مدل ۱۳۹۱  رنگ 
نقره ای متالیک به شماره انتظامی ۳۶ ایران ۲۹۹ ط 4۵ 
شاس���ی  ش���ماره  و   4۷۶۰۷۹۶ موت���ور  ش���ماره  و 
NAS4۲۱۱۰۰C۱۳۳۶۲۹۶ متعلق به محدثه توسلی راد

 مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باش���د. 

س
, 9
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50
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

برگ سبز،کارت وشناسنامه خودروی سواری هاچ بک 
تیپ  ۱۱۱SE  سیستم سایپا به رنگ سفید مدل ۱۳۹۸به 
ش���ماره موت���ور  M۱۳ / ۶4۱۰۲۳۳ و ش���ماره شاس���ی  
NAS4۳۱۱۰۰K۱۰۷۹۰۷۶ ب���ه ش���ماره پالک ۶۸ س۱4۵ 
ایران۱۱مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد. 

,ع
99

02
75

6
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

سند کمپانی  خودروی سواری پژو آردی آی  مدل ۱۳۸۳  
رنگ  خاکستری به شماره انتظامی ۱۲ ایران ۶۶۶ ب ۹۱ 
و ش���ماره موت���ور ۱۱۷۸۳۰۲۹۳۶۵ و ش���ماره شاس���ی 
۸۳۱۳۰۲۶4 متعلق به عبدالحس���ین ترابیان کاخکی 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د. 

ع 9
90

27
49

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودرو تاکسی  مدل ۱۳۸۵ رنگ زرد  به 
شماره انتظامی ۱۲ ایران ۶۸۹ ت ۱۶ شماره موتور 
12485165014 و ش���ماره شاسی 12503547  به 
مالکیت اعظم خوش���رو  مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  99
02

72
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س����ند   ، کمپان����ی  س����ند   ، س����بز  ب����رگ 
پ����الك ش  ب����ه  موتورس����یكلت  محض����ری  

و   ۹۵4۶۳۷۲ شاس����ی  ش  ۱۱۲۱۱-۷۷4ب����ه 
ش موت����ور ۰۲۷۵۵۶ بن����ام  غالمعل����ی عزت����ی 
مفق����ود واز درج����ه اعتب����ار س����اقط م����ی باش����د

,ع
99

02
74

7
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

99
02

64
7

فراخوان مناقصه ) نوبت دوم (
 

 دانش��کده عل��وم پزش��کی ترب��ت جام  در نظ��ر دارد ام��ور خدم��ات مربوط به 
منشی گری و بیمه گری بخشهای بیمارستانهای سجادیه و مهر مادر از واحدهای 

زی��ر مجموعه خود را از طری��ق انجام مناقصه عمومی به بخ��ش خصوصی واگذار 
نماید. اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط می توانند ظرف مدت 11 روز از تاریخ درج 

آگهی با مراجعه به  سایت www.setadiran.ir اسناد و شرایط مناقصه شماره2099091219000006 
را دریاف��ت و حداکث��ر 11 روز پس از پایان مهلت دریافت اس��ناد مناقصه نس��بت به بارگزاری 

اسناد مناقصه اقدام نمایند . قابل ذکر است :  
1- تضمین  شرکت  در مناقصه فوق مبلغ  1/500/000/000 ریال  ضمانتنامه بانکی می باشد.

2- کلیه پیش��نهادات رس��یده حداکثر 3 روز پس از پایان مهلت ارس��ال مدارك در محل  دفتر 
ریاست دانشکده بازگشایی و قرائت خواهد گردید.

3- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد%ب      
4- تلفن پاسخگویی به سواالت :     05152529412               

اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس خراسان رضوی در نظر دارد خرید تجهیزات هنرستان های سطح استان را بر اساس قانون 

برگزاری مناقصات به مناقصه بگذارد.لذا از کلیه تامین کنندگان واجد شرایط درخواست می گردد جهت دریافت اسناد مناقصه تا 

مورخ 99/4/08 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir    مراجعه نمایند. 

تلفن تماس:37681713   

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادات تا ساعت 12 مورخ 99/04/19

تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 8 صبح مورخ 99/04/21

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 

1-   ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر .)برابر فرمهای هیئت دولت( و یا 

2 - واریز نقدی به حساب شماره   4060030607655863        نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

 اعتبار پیشنهادات : سه ماه                   محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات             

س
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مناقصه عمومی 

روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس  خراسان رضوی

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )889292(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی معین سیر نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18985 و شناسه ملی 10861870568

نامه شماره 982,128,17768 مورخ 98,12,5 اداره کل میراث  العاده مورخ 1398,11,12 و  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق   
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 62398 مورخ 98,12,14 سازمان هواپیمایی کشوری و نامه شماره 98,19,11142 
مورخ 98,12,3 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم عفت کفائی رضوی به شماره ملی 0940112450 
به عنوان بازرس اصلی ، خانم ریحانه محمودی حامدی به شماره ملی 0939676478 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. 2- اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان مرتضی معین تقوی به شماره ملی 0937625264 و محمدرضا معین تقوی 
به شماره ملی 0931305624 و خانم مهری معین تقوی به شماره ملی 0931912334 3- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد. 

س
,  9

90
27
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در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1- براب��ر رای ش��ماره139960306007000363-99/03/12 تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای ناصر 
قلیجائی امقان محمودآبادی درقسمتی ازششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار  به مساحت 163367 مترمربع 
پالك 71فرعی از 168 اصلی واقع درخراس��ان  رضوی  بخش 13  مش��هد  خریداری از مالک مش��اعی خودش و 

خمارگوهری)ورثه  اش( محرز گردیده است .
2- برابر رای ش��ماره 139960306007000364-99/03/12 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم امیر 
قلیجائی امقان محمودآبادی در قسمتی  از  ششدانگ یک قطعه   زمین  مزروعی  ابی زار )سه  دانگ از ششدانگ( 
به مساحت 163367 مترمربع پالك71 فرعی از 168- اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از 

مالک رسمی ناصر قلیجایی  امقان محمود آبادی و خمار گوهری )ورثه(محرز گردیده است.
3- برابر رای شماره139960306007000522-99/04/01 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای وحید خیری 
درششدانگ منزل به مساحت 100 مترمربع پالك 5 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده واقع درخراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای  ایوب ندایی محرز گردیده است.
4- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000398-99/03/08 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای عزیز اهلل 
حدادگ��ران كار در یک باب منزل  به مس��احت 99.90 مترمربع پالك فرع��ی از 173-174- اصلی مفروز و مجزی 
ش��ده واقع در خراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هد. خریداری از مالک رس��می آقای حمزه  درویش رحیمی  محرز 

گردیده است.
5- برابر رای ش��ماره 139960306007000356-99/03/11 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای مس��عود 
حامدی در ششدانگ  باب منزل  به مساحت 68 مترمربع پالك 99فرعی از 3- اصلی مفروز و مجزی شده از واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک مشاعی خودش محرز گردیده است.
6- برابر رای شماره139960306007000395-99/03/18 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی فیضی 
در ششدانگ منزل  به مساحت 119.85 مترمربع پالك فرعی از 730- اصلی مفروز و مجزی شده واقع در خراسان 

رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی خانم طاهره ماهرویی محرز گردیده است.
7- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000493-99/03/29 تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضی آقای جلیل 
س��لیمان عزیزی درششدانگ  یک ساختمان مسكونی  به مس��احت 123.45 مترمربع پالك 5فرعی از 755اصلی 
اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع درخراس��ان  رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی خانم سارا مرادی 

محرز گردیده است.
8- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000497-99/03/29 تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای قربان 
س��مندری سلطان آبادی در ششدانگ منزل  به مس��احت 144.50 مترمربع پالك 7166-مفروز و مجزی شده از 
517 فرعی از 166 اصلی واقع درخراس��ان  رضوی بخش 13 مش��هدخریداری از مالكیت  مش��اعی خودش   محرز 

گردیده است.
9- رابر رای شماره 139960306007000397-99/03/18 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حامد ارقون 
درششدانگ یكباب منزل مسكونی به مساحت 150.5 مترمربع پالك فرعی از 1154 اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای جان محمد حسنی غول احمدی  محرز گردیده است.
10- براب��ر رای ش��ماره139960306007000396-99/03/18 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون 
اژدری در یک باب منزل  به مساحت 165 مترمربع پالك 4 فرعی از 3 اصلی مفروز و مجزی شده واقع در خراسان 
رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای محمد صالحی بزدی وخانم خورشید دخیلی محرز گردیده 

است.
11- برابر رای شماره139960306007000391-99/3/18 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم پری حیدری 
فورگ در ششدانگ  منزل)مغازه(  به مساحت 58.70 مترمربع پالك 22و32 فرعی از 1003 اصلی واقع در خراسان  

رضوی بخش 13  مشهد .. خریداری از مالكیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
12- برابر رای ش��ماره139960306007000393-99/03/18 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
س��االری در ششدانگ انباری به مس��احت 193.50 مترمربع پالك 1 فرعی از 1324 اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی بانو شمس احمدی محرز گردیده است.
13- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000536-99/04/02 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حبیب 
سرفرازی در یک باب ساختمان )مغازه( به مساحت 47.55 مترمربع پالك 6 فرعی از 392 اصلی مفروز و مجزی شده 

واقع در خراسان رضوی  بخشش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی آقای براتعلی سرفرازی محرز گردیده است.

14- برابر رای شماره 139860306007000804-98/10/03تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی محمد 
توكلی در یک باب دامداری به مس��احت 3000 مترمربع پالك 63 فرعی از 7 اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع در 

خراسان رضوی بخش 13مشهدخریداری از مالک رسمی مشاعی متقاضی محرز گردیده است.
15- براب��ر رای ش��ماره1396306007002663-99/11/23 تصرفات مالكانه بالمع��ارض متقاضی آقای قربانعلی 
مقصودپ��ور در ی��ک باب منزل به مس��احت 409 مترمربع پالك 126 فرعی از 1 اصلی مفروز و مجزی ش��ده واقع 

درخراسان رضوی بخش 13  مشهد  خریداری از مالک رسمی آقای علی مقصودپور تقز محرز گردیده است.
16- برابر رای ش��ماره139960306007000370-99/03/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا 
اقازاده در یک باب منزل به مساحت 216.30 مترمربع) مساحت 157.30مترر مربع از پالك 929 - اصلی و مساخت 
59 متر مربع از  945- اصلی( مفروز و مجزی شده از در بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی ورثه آقای ذبیح 

اله جامی االحمدی  محرز گردیده است.
17- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000495-99/03/29 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
عثم��ان محرمی در یک باب منزل به مس��احت 205.4 مترمربع پ��الك  یک  فرعی از 893- اصلی مفروز و مجزی 
شده از واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالكیت مشاعی متقاضی و غالمرسول محرمی  محرز 

گردیده است.
18- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000494-99/03/29 تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضی خانم صغرا 
بهرامی در ششدانگ منزل  به مساحت 110.8 مترمربع پالك 7053 فرعی از 166 اصلی مفروز و مجزی شده واقع 

درخراسان  رضوی بخش 13 مشهد خریداری از مالک رسمی خانم هما پورعزیزی  محرز گردیده است.
19- برابر رای شماره139960306007000492-99/03/29 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای سید مجید 
آقازاده در یک باب ساختمان مسكونی  به مساحت 311 مترمربع پالك فرعی از588- اصلی مفروز و مجزی شده از 

واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالكیت مشاعی خودش محرز گردیده است
20- براب��ر رای ش��ماره 139960306007000491-99/03/29 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد 
اس��حقی در  یک باب  منزل  به مس��احت 130.70 مترمربع پالك 508 و507 فرعی از 166- اصلی فرعی از 166- 
اصلی مفروز و مجزی شده  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خریداری از مالک رسمی آقایان قربان بیابانی 

و محمد جمعه اسحاقی  محرز گردیده است.
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وكثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی كه اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یكماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدكه دراین صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعی دادگاه است ودرصورتی كه اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت 

مبادرت بصدورسند مالكیت می نماید وصدور سند مالكیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ-9902718
تاریخ انتشار نوبت اول :99/04/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :99/04/21

سیدمجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام

آگهی 
در پرونده كالس��ه 970267/د آقای ابوذر عیس��وند فرزند خیر اله و مسعود موگویی چالسپاری فرزند احمد و بهروز 
بهشتیان فرزند محمد علی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی ناشی از كار تحت تعقیب می باشد به واسطه معلوم 
معلوم نبودن محل اقامت نامبرده وبه تجویز ماده 174 قانون آئین دادرس��ی كیفری 1392مراتب در روزنامه آگهی 
تاظرف 30روز ازتاریخ نش��ر آگهی درش��عبه اول دادیاری دادسرای عمومی وانقالب شهرستان باخرز حاضر واز اتهام 

انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر رسیدگی و اظهار عقیده می نماید.آ-9902736
مجید حاجی پور مدیر دفتر كل دادسرای عمومی و انقالب شهرستان باخرز

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینكه خانم طیبه فرائدی بهلولی دارای شناسنامه شماره 25 به شرح دادخواست به كالسه 4/980191 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده كه شادروان علی فرائدی بهلولی به شناسنامه 4 در 

تاریخ 1393/01/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- گلثومه بابائی آلتمانی فرزند رمضان به ش ملی 0870506455 متولد 1344/01/01 همسر متوفی

2- خدیجه جهانی فرزند حسینعلی به ش ملی 5228705244 متولد 1345/01/01 همسر متوفی
3- جواد فرائدی بهلولی به ش ملی 0749557060 متولد 1361/01/01 فرزند متوفی
4- طیبه فرائدی بهلولی به ش ملی 0749570040 متولد 1363/04/20 فرزند متوفی

5- طاهره فرائدی بهلولی به ش ملی 0749818549 متولد 1365/05/01 فرزند متوفی
6- تاجور فرائدی بهلولی به ش ملی 0740017594 متولد 1368/04/05 فرزند متوفی
7- ابوذر فرائدی بهلولی به ش ملی 0740149407 متولد 1371/04/01 فرزند متوفی
8- امید فرائدی بهلولی به ش ملی 0740279009 متولد 1374/04/15 فرزند متوفی

9- صدیقه فرائدی بهلولی به ش ملی 0740317008 متولد 1374/12/13 فرزند متوفی
10- محمد فرائدی بهلولی به ش ملی 0740381903 متولد 1375/12/04 فرزند متوفی
11- جالل فرائدی بهلولی به ش ملی 0740572725 متولد 1383/01/11 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9902759
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تكلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره .........139960308001000457  � 1399/02/30 .. 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی كاسه سنگی 
فرزند محمد حس��ن  بش��ماره شناسنامه 4  و ش��ماره ملی 0652503160  نسبت به ششدانگ یكباب 
س��اختمان  )كه متش��كل از 2 پالك می باش��د ( تمامت پالكهای 5 و 6 فرعی از 154 � اصلی بخش 2 
بیرجند از محل مالكیت حس��ن كاسه سنگی محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-9902020
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/05                          
علی فضلی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تكلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 13986008001004614  � 1398/12/19 هیئت اول/

دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمد علی كاس��ه سنگی فرزند 
محمد حس��ن  بشماره شناسنامه 4  و شماره ملی 0652503160  نسبت به ششدانگ یكباب منزل به 
مس��احت 97/80متر مربع قسمتی از پالك 154 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت حسن كاسه 
سنگی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 

انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-9902021
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/05                          
علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبی
  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و م��اده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تكلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001000434  � 1399/02/29 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ین طوری   فرزند 
محمد حسن  بشماره شناسنامه 438  و شماره ملی 5239425760  نسبت به ششدانگ یكباب منزل 
مس��كونی  به مس��احت 106/20 متر مربع قس��متی از پالك 1396  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالكی��ت رقیه مددی پور  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت 

صادر خواهد شد.آ-9902022
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/20                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/05                          
علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالك بیرجند 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گیالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملک انزلی 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 

فاقد سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 139960318002000114 و 139960318002000116مورخ 1399/01/31 هیئت 
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک انزلی تصرفات مالكانه بالمعارض آقای  جعفر روز رخ فرزند كاظم به شماره شناسنامه 778 دارای 
كد ملی 2649222484 و خانم لیال باقری سنگاچین فرزند احمد به شماره شناسنامه 1133دارای كدملی 
2648779922 به صورت هر یک س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 123/57 مترمربع پالك 12 قسمتی از پالك 1 فرعی از 289 بخش 7 گیالن – بندرانزلی خریداری 
از مالک رسمی خانم مه لقا بلوری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید 
ظرف مدت یكماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد ش��د. م الف 

9902104///461
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/22

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/05 
سید سلیمان فاضلی-سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بندانزلی



علت کم تعداد بودن فیلم های مذهبی در سینمای ایران چیست؟
 سینمای غریب!

در سال های اخیر تمرکز سینمای ایران عمدتاً حول مسائل اجتماعی 
بوده اســت. قصه آدم هایی که در نهایت در یک چاردیواری شــکل 
می گیــرد و در همــان چاردیواری هم خاتمه پیــدا می کند، آن قدر 
برای کارگردانان جاذبه ایجاد کــرده که معموالً ترجیح می دهند از 
این محدوده خارج نشــوند. سینمای اجتماعی برایشان حصاری امن 
ایجاد کرده و ریســک خروج از آن را به خــود نمی دهند. ژانری که 
یک شــبه به ویژه از نیمه دوم دهه ۸۰ محبوب شد و هر بار به زعم 
خود کارگردانان که دیگر مؤلف نیز نیستند، از زاویه ای جدید به آن 

پرداخته می شود.
ایــن قبیل کارگردانان و ســینماگران البته صرفــاً روی یک بخش 
از مســئله تمرکز کرده اند. گفتمان اصلی آنان این اســت: »آینه ای 
در برابــر جامعه قرار می دهیــم؛ این آینه جز مســائل اجتماعی و 
دغدغه های روزمره عمدتاً قشــر متوســط ، مسئله دیگری را نمایان 
نمی  کند«. در جایگاه قضاوت این پارادایم نیستم، اما باور دارم امروزه 
در جامعه ما هیچ فرد، ماهیت، سازمان، نهاد یا قدرتی نیست که در 
شکل دادن به باور و رفتار، هم تراز سینما و تلویزیون باشد؛ بنابراین 

سینما هم بازتاب دهنده و هم ارزش آفرین و هنجارساز است.
مقدمه از این بابت بود که سینمای مذهبی، دینی و یا در شکل کالن 
آن ســینمای معناگرا، در سال های اخیر به شدت مهجور واقع شده 
و کمتــر به عنوان ژانر غالب مورد انتخــاب و عالقه کارگردانان قرار 
گرفته، در حالی که در معدود آثار ســاخته شده با این محتوا، ذائقه 
مخاطب واکنش بسیار مناســبی داشته و از حیث محتوایی، ارتباط 

پاینده ای با این آثار برقرار کرده است.
نمونه هایــش هم در ســینمای خودمان کم نیســتند؛ »هر شــب 
تنهایی«، »شب« و »در انتظار معجزه« سه گانه ای هستند که رسول 
صدرعاملی با محوریت ســیر و سلوک در دیار امام رضا)ع( روی پرده 
سینما برد. مجید مجیدی و کامبوزیا پرتوی نیز دغدغه های مشابهی 
داشــته اند و البته اکبر صادقی پیش تر از تمامی این ها در سال ۷۴، 
»زائر غریب« را روی پرده برد و در زمان خودش نخســتین نمونه ها 
از مفاهیم مذهبی با محوریت امام رضا)ع( را مقابل دیدگان مخاطب 

قرار داد و از قضا استقبال مناسبی هم از آن صورت گرفت.
اکنون شاهدیم شرایط تثبیت شــده ای از حیث »جانمایی و سپس 
تکــرار« مفاهیم مذهبی، کالمی و معناگرا در ســینمای ایران دیده 
نمی شود و حتی در سینمای بدنه نیز این دغدغه ها جایگاه مطلوبی 
ندارد. ســینمای جریان اصلی هم که قافیه را کاماًل به ژانر اجتماعی 
باخته و در مقابل این ژانر، به مرحله حیرت و شــگفتی نیز رســیده 
است. سینمای دینی امروز بعضاً به تک جرقه ها و دال های شناور در 

میان سایر ژانرها بسنده کرده است.
ایراد کجاست؟ باید این مسئله را به مثابه یک کالن روایت و نه یک 
خرده روایت مورد تحلیل قرار داد. در واقع چرخه ســینمایی، دچار 
نوعی سکته و ســیکل حرکتی معیوب شده؛ هم سیاست گذار و هم 
سینماگر هر دو به یک منطق تن داده اند؛ »منطق گیشه و فروش«؛ 
کدام ژانر بهتر می فروشد و مخاطب چه سینمایی را بهتر می پسندد؟ 

مخاطب برای کدام فیلم بیشتر صف می کشد؟
در یک نگاه واقع بینانه شــاید بتوان این اســتدالل را از سینماگر و 
تهیه کننــده مورد قبول قرار داد که ســینما باید روی پای خودش 
بایستد و چرخش را بچرخاند، اما جایگاه و نقش سیاست گذار در این 
مسئله چیست؟ حلقه مفقوده سینمای مذهبی و معناگرای سال های 
اخیر و رگه های کمرنگ این ســینما در میان فیلم های جریان اصلی 

را باید در نگاه »سیاست گذار« جست وجو کرد.
ســینمای مذهبی و معناگرا در تمــام دنیا به عنوان یک ژانر جریان 
اصلی شــناخته می شوند و سیاســت گذاران سینمایی با تحلیل های 
عمیق از بطن جامعه، حرکت به ســمت این سینما را به عنوان یک 
ابزار تربیتی و فرایندی در مســیر جامعه پذیری مذهبی و اجتماعی 

نگاه می کنند.
می توانید به تعداد فیلم هایی که غرب و هالیوود با نگاه خاص خود در 
مورد حضرت مسیح)ع( ساخته شده؛ نگاه کنید؛ هر چند در بسیاری 
از موارد با حقیقت و بطن زندگی و اندیشــه عیسی مسیح فرسنگ ها 
فاصلــه دارد و دچار نوعی کژتابی اســت، اما ســینما کار خودش را 
می کند؛ نوعی سیاست گذاری مشخص پشت آن وجود دارد که البته 

با صداقت فرسنگ ها فاصله دارد.
پرســش از سیاســت گذار این اســت که چرا این ظرفیت نباید در 
ســینمای داخلی مورد بهــره قرار گیرد؟ چرا بــرای مثال در مورد 
زندگی ائمه)ع( آثاری انگشت شــمار تولید شــده اســت؟ عالوه بر 
این، دامنه ســینمای مذهبی و معناگرا صرفاً محدود به پردازش به 
زندگی بزرگان دینی نمی شــود، یعنی محدود به صدر اسالم نیست؛ 
متعددند مسائلی که می توان در این قالب مطرح کرد و به روز نیز بود 
و مخاطب هم داشــت و حتی منطق گیشه را نیز توجیه کرد و کار 
تربیتی هم صورت داد و محتــوای اخالقی را نیز به صورت کانالیزه 
منتقل کرد. می توان فیلم های خوش ساختی همچون »طال و مس« 
و یا»زیــر نور ماه« را از یک بعد و »هر شــب تنهایی« صدرعاملی و 
حتی مستند »رضای رضوان« مجید مجیدی را از بعدی دیگر، کاماًل 

در این رگه مورد تحلیل قرار داد.
به عنوان راهکار و ســخن پایانی، باید دغدغه مندی »سیاست گذار« 
را نســبت به ســینمای دینی و معناگرا افزایش داد. در واقع باید در 
سیاســت گذاری های سینمایی به ســمتی حرکت کرد که در سبد 
فیلم های ساالنه تولید شده سینمای ایران، سهم قابل توجهی به این 
ژانر اختصاص پیدا کند. از قضا هم مخاطبان و هم داوران سینمایی 
بارها نشــان داده اند به چنین آثاری اقبال نشان می دهند. قطعاً فیلم 
»شب« رســول صدرعاملی را به یاد دارید که با بازی خوب مرحوم 
انتظامی و امین حیایی همراه شــد و در بیســت و ششــمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر توانست عنوان ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر 

مرد را برای امین حیایی در بخش سینمای ایران به ارمغان آورد.

 سیما و سینما/ زهره کهندل سینمای ایران در سال های اخیر 
از کمبود فیلم های دینی رنج می برد. فیلم سازان به ویژه سینماگران 
دهــه ۴۰ و ۵۰ بیش از امروز نگاه ویــژه  به ژانر تاریخی-مذهبی 
داشتند و در دهه  ۷۰ شاهد فیلم های بیشتری در این حوزه بودیم 
که این روند تا اواخر دهه ۸۰ هم ادامه یافت. فیلم های سینمایی و 
تله فیلم هایی مرتبط با زیارت و حرم امام رضا)ع( همچون »هر شب 
تنهایی«، »شب«، »در انتظار معجزه« »دعوتنامه«، »بیا از گذشته 
حرف بزنیم«، »روز هشتم«، »زیارت«، »آواز نقاره ها«، »انتظار« و 

»من و تو« محصول همان سال هاست.
همزمان با دهه کرامت و در آســتانه میالد امام هشتم)ع( نگاهی 
به کارنامه سینمای ایران در ســیره امام رضا)ع( داشتیم. با رجوع 
به فیلم های ســاخته شده طی چهار دهه اخیر می بینیم تولیدات 
مرتبط با معــارف رضوی و زائران امام رضا)ع( تا دهه ۸۰ کمابیش 
وجود داشته و پس از آن، اثر سینمایی قابل توجهی ساخته نشده 
اســت. درباره بررســی دالیل این کم کاری و فقر فیلم و فیلم نامه 
در حــوزه رضوی با »کامبوزیا پرتوی« فیلم نامه نویس و کارگردان 
خوشــنام کشورمان که تاکنون چهار بار موفق به دریافت سیمرغ 
بلورین بهترین فیلم نامه از جشنواره فیلم فجر شده  است، گفت وگو 
کردیم. فیلم نامه »هر شب تنهایی« و »شب« نوشته اوست. مشروح 
گفت وگوی ما با آقای پرتوی را که این روزها مشــغول به سرانجام 

رساندن آثار ناتمامش است، در ادامه بخوانید.

پس از سه گانه رسول صدرعاملی، در این 10 سال فیلم س
ســینمایی قابل توجهی درباره زائران امام رضا)ع( ساخته 
نشده است، آیا دلیل این کاستی، فقر فیلم نامه خوب در این 

حوزه است؟
بیــش از همه آنچه اهمیت دارد این اســت که چقدر در این باره 
احساس نیاز می شود، چه از طرف مسئوالن فرهنگی و چه از طرف 
مردم؟ 1۰سال پیش  نیاز به تولیداتی در حوزه معرفت زیارت، هم 
از ســوی تلویزیون، هم از طرف آستان قدس و هم از طرف آقای 
صدرعاملی، احساس شــد. به همین دلیل کار را به من سفارش 
دادند و شروع به نگارش فیلم نامه ها کردم. آن موقع نیازش احساس 
می شد و شاید امروز چنین نیازی احساس نمی شود. ضمن اینکه 
ورود به این موضوع ها بســیار حســاس است، باید مشخص شود 
هدف از ســاخت چنین آثاری چه از طرف ســفارش دهنده و چه 
سفارش گیرنده، چیست؟ اگر این مسائل شفاف شود، مسیر تولید 
اثر هموارتر می شود. آیا هدف این است که میز مسئوالن را تقویت 
کنیم یا به معرفت مردم بیفزاییــم؟ تعیین تکلیف این اهداف در 
ابتدای کار بسیار مهم است، چون نتیجه کار را مشخص می کند. 
مهم است سفارش دهنده به ماجرا چه نگاهی دارد و قرار است قصه 

از چه زاویه ای مطرح شود. 

به نظر شما آثار دینی باید از مسیر سفارشی ساخته  شوند س
یا فیلم سازی می تواند مستقل به این موضوعات بپردازد؟

معموالً این آثار حتی اگر مســتقل هم ســاخته شوند، برداشت 
سفارشــی بودن را همراه خودشان دارند. مشکل اینجاست، وگرنه 
بســیاری از هنرمندان با ایمان و باورشــان، آثار دینی می سازند. 
باید دید خریدار این آثار چه کســانی هســتند؟ مــن به عنوان 
فیلم نامه نویس حاضرم درباره امام رضا)ع( و زائران حضرت، فیلم نامه 
بنویسم، اما تهیه کننده ای برای ساخت چنین فیلم نامه ای پیشقدم 
نمی شــود، بنابراین چاره ای نیســت جز اینکه این فیلم نامه را به 
نهادهایی همچون آســتان قدس رضوی بفروشم یا این نهادها به 
من ســفارش کار بدهند. برای فیلم نامه هایی با موضوعات دینی و 
مذهبی، تهیه کننده و سرمایه گذار شخصی پیدا نمی شود و همین 
موضوع، مانعی برای فیلم نامه نویس و فیلمساز است. در نهایت این 
فیلم نامه ها را باید به تلویزیون یا نهادهای فرهنگی متولی این حوزه 
ببرم که ساخته شوند. اکنون از طرف مسئوالن و نهادهای فرهنگی 
برای ساخت چنین آثاری، خیلی احساس نیاز نمی شود که به مِن 

فیلم نامه نویس، سفارش کار بدهند. ضمن اینکه بهتر است هدف 
ســفارش دهنده همان ابتدا مشخص شود که این اثر قرار است به 
ارتقای معرفتی مردم کمک کند و نویسنده باید در این راستا حرکت 

کند. 

ماجرای نگارش فیلم نامه های»هر شب تنهایی« و »شب« س

هم از یک سفارش شروع شــد؟ شما چطور به قصه این 
فیلم ها رسیدید؟ 

ببینید من یک ایرانی مسلمانم و عشــق به امام رضا)ع( از بچگی 
در من نهادینه شــده اســت. این عشــق و ایمان را در خانواده ام، 
اطرافیانم، دوستان و آشنایانم دیدم، بنابراین همیشه دنبال فرصتی 
بودم که به این عشــق و ایمان بپردازم و این فرصت از سوی آقای 
صدرعاملی و تلویزیون به من داده شد. درباره یافتن سوژه ها هم با 
همفکری آقای صدرعاملی به این قصه ها رسیدیم. پیش از اینکه 
آقای صدرعاملی با من صحبت کند، از آقای اصغر فرهادی کمک 
خواسته بودند و ایشان هم قصه ها را به آقای صدرعاملی دادند، قرار 
بود که فیلم نامه اش را بنویسند، ولی چون درگیر کار دیگری شدند 
آقای صدرعاملی از من خواستند که وارد ماجرا شوم و فیلم نامه ها 
را بنویسم که پس از مدتی تحقیق، نگارش را انجام دادم. در واقع 
طرح های اصلی وجود داشت و من آن را تبدیل به فیلم نامه کردم. 

اگر به شــما برای ســاخت اثری مرتبط با امام رضا)ع( س
پیشنهاد شود، ایده و طرح خاصی برای پرداخت دارید؟

حرم پر از ســوژه است، فقط کافی است در آن فضا قرار بگیرید و 

هدف سفارش دهنده هم روشــن و شفاف باشد. مثالً سریال »ده 
فرمان« ساخته کیشلوفسکی، سفارشی پشت آن نیست و تمایل 
کارگردان به این ماجرا موجب ساخت آن شده است. اینکه اگر قرار 
باشد به »ده فرمان« حضرت موسی در زمانه اکنون بپردازیم در چه 
موقعیت هایی قرار می گیریم و چگونه باید به آن پرداخته شود. خب 
از این منظر اگر قرار باشد به قصه »ضامن آهو« بپردازیم در شرایط 
امــروزی چطور می توان به این ماجرا پرداخت و با چه دیدگاهی؟ 
این ها پرسش های اساسی است. قصه ها و ظرفیت های زیادی درباره 
حرم امام رضا)ع( و زائرانش وجود دارد که جای پرداخت و ساخت 
آثار سینمایی دارند. به یاد دارم پیش از ساخت فیلم های »شب« 
و »هر شب تنهایی«، یک شب با آقای صدرعاملی به حرم مشرف 
شــدیم و تا صبح توی صحن ها قدم زدیم و صحبت کردیم که به 

دیدگاه های نزدیکی رسیدیم.

فضای حرم به شما برای نوشتن فیلم نامه کمک کرد؟س
بسیار زیاد. ما در حرم قدم می زدیم و به هر کسی در آن جمعیت 
انبوه نگاه می کردیم، قصه خودش را داشت، کافی بود که یک لحظه 
مکث کنید تا قصه ها پیدا شــوند. طرحی که آقای فرهادی برای 
این فیلم ها داشــت به من فرصتی داد تا لحظه ای در حرم مکث و 
این قصه ها را پیدا کنم. باید ایمان و باور زائرانی که به آنجا آمده اند 
را ببینیــم و به آن ها بپردازیم. حضور در فضای حرم خیلی به من 

کمک کرد.

چقدر جای خالی ســینماگران در حرم مطهر احساس س
می شــود، اینکه در حرم رضوی حضور پیدا کنند و قالب 

ایده هایشان را وسط دریای قصه های مردم بیندازند؟
همین طور است. باید ببینیم چه نهادی یا شخصی این فرصت را 
برای سینماگران به وجود می آورد. برای من و آقای صدرعاملی این 
فرصت از سوی تلویزیون و آستان قدس رضوی ایجاد شد. نهادهای 

مسئول باید پای کار بیایند و از سینماگران حمایت کنند.

چقدر نهادهای سفارش دهنده، تعامل و زبان مفاهمه برای س
رسیدن به یک اثر هنری را در موضوعات سفارشی دارند و 

دست سینماگر را برای پرداخت هنری باز می گذارند؟
وقتی هدف سفارش دهنده برای فیلم نامه  نویس یا فیلمساز مشخص 
باشد، مسیر شفاف می شود. وقتی چارچوب ها مشخص شود، کار 
راحت تر می شــود.  وقتی هدف سفارش دهنده ترویج مهربانی در 
جامعه باشد، فیلم نامه نویس می داند چطور این هدف را در اثرش به 
بار بنشاند. یادآوری انسانیت و مهربانی در اکثر آثار دینی و مذهبی 
وجود دارد، چون نیاز امروز بشــریت است. هالیوود ساالنه چندین 
فیلم و سریال درباره مســیح یا مسیحیت می سازد که هدفشان 
مشــخص است و سعی می کنند مهربانی دینشان را ترویج کنند. 
این نگاه را در بسیاری از فیلم هایی که توسط پیروان ادیان مختلف 
ساخته می شود، می توان دید. ما در این حوزه بسیار کم کاری کردیم 
و شاید اولین کاری که در این باره ساختیم، فیلم »محمد« ساخته 
آقای مجیدی باشد که کودکی پیامبر مهر و رحمت را به  تصویر 

کشیده است. 

امیدواریم کار جدیدی از شــما مرتبط با معارف رضوی س
ســاخته شــود و بار دیگر نام شــما را در کنار یکی از 

کارگردان های خوب سینمای ایران ببینیم؟
امیدوارم نیازش احساس شود، اگر چنین شود حتماً کار جدید 
ســاخته می شــود، ضمن اینکه آدم های بهتر از من هم برای 
نوشتن وجود دارند. یک زمانی بنیاد فارابی این احساس نیاز را 
کرد که باید اثری در این باره ســاخته شود. فیلم سازان را جمع 
کــرد و به آن ها ســفارش کار داد، دیدیم که همه با عشــق و 
عالقه، فیلم هایی در این باره ســاختند و آثاری که امروز وجود 
دارد، مربوط به همین تصمیم درست است. امیدوارم دوباره این 

حرکت ها آغاز شود.

برش

هالیوود ساالنه چندین فیلم و سریال 
درباره مسیح یا مسیحیت می سازد که 
هدفشان مشخص است و سعی می کنند 
مهربانی دینشان را ترویج کنند. این نگاه 
توسط  که  فیلم هایی  از  بسیاری  در  را 
می شود،  مختلف ساخته  ادیان  پیروان 
بسیار  حوزه  این  در  ما  دید.  می توان 
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نگاهی به آثار سینمایی با محوریت امام رضا j و زیارت )2(

معجزه ای »به آهستگی« در »هر شب تنهایی«
سیما و سینما: با نگاهــی به تاریخ سینمایی ایران می توان از 
دهه ۷۰ و ۸۰ به عنوان دو دهه که به آثار مذهبی توجه بیشتری 
شده است، نام برد. در این میان دهه ۸۰ سینماگران احتماالً به 
دلیل توجه مدیران سینمایی و مسئوالن فرهنگی، نگاه ویژه تری 
به آثاری با محوریت امام هشتم)ع( و زیارت داشته اند. با  نگاهی به 
کارنامه مذهبی سینمای ایران نام کارگردان های مطرحی از جمله 
رسول صدرعاملی، مجید مجیدی، حمید نعمت اهلل، مهدی کرم پور 
و ... دیده می شود که صدرعاملی پیشرو آن هاست. همچنین در 
بین بازیگران می توان به افرادی چون عزت اهلل انتظامی، خســرو 

شکیبایی، حامد بهداد، لیال حاتمی و امین حیایی اشاره کرد.
آنچه در مرور این آثار بیش از همه به چشم می آید این است که 
اکثر این فیلم ها در سال های دور تولید شده اند و در سال های اخیر 
نگاه های سینمایی در تولید این گونه فیلم ها رو به افول رفته است. 
این در حالی اســت که محبت امام رضا)ع( در روح و جان مردم 
کشــورمان تنیده شده است و این امام بزرگوار در سبک زندگی 
مردم ایران حضور پررنگی دارند. این حضور که می توانست منبع 
خوبی برای ساخت آثار فرهنگی و هنری و به خصوص نمایشی 
باشــد، بسیار کمرنگ بوده اســت تا حدی که تنها یک سریال 
تاکنون از زندگی این امام همام به شــکل تصویری ساخته شده 
است. در بخش دوم این گزارش نگاهی اجمالی به دیگر آثار تولید 

شده در این زمینه می اندازیم.

»هر شب  تنهایی« یک عاشقانه آرام #
»هر شــب تنهایی« یکی از آثار رسول صدرعاملی است که 
در ســال 1٣۸٦ بر پرده ســینما های کشور قرار  گرفت. این 
فیلم تنهــا دو بازیگر اصلی دارد؛ لیال حاتمی و حامد بهداد. 
فیلم »هر شــب تنهایی« را می توان  فیلمی مذهبی دانست 
که با بســیاری از آثار مذهبی تفاوت دارد. نقطه قوت فیلم 
نخست، بازی روان و یکدســت دو بازیگر محوری اش است 
و دوم، قاب های زیبا و چشــمنواز »فرج حیدری« از فضای 

داخل حرم.
عادت کرده ایم که فیلم های دینی را با حضور نابازیگران ببینیم، اما 
در »هر شب تنهایی«، رسول صدرعاملی این کلیشه را می شکند و 
دو بازیگر ستاره )لیال حاتمی و حامد بهداد(  را جلو دوربین می برد 

و بازی های جذابی از آن ها می گیرد.
»هر  شب تنهایی« خط سیر عاشقانه ای دارد. عطیه، نویسنده و 
مجری یک برنامه خانوادگی رادیو است. او هر  روز به پرسش های 
شنوندگان این برنامه پاسخ می دهد و به آن ها توصیه می کند با 
همسرشان چگونه رفتار  کنند تا زندگی زناشویی بهتری داشته 
باشــند. عطیه به شهر مقدس مشهد آمده اســت، اما او درگیر 
مناسبات  خود و همسرش است و مشکلی دارد که حل نشدنی 
است و  لوکیشن اصلی این فیلم سینمایی، مشهد مقدس و صحن 

آستان قدس رضوی است که لیال حاتمی و حامد بهداد به عنوان 
یک زوج فرهنگی در  مقابل یکدیگــر بازی می کنند. این فیلم 
سینمایی را کامبوزیا پرتوی به نگارش درآورد و تهیه کنندگی  آن 

را سیدکمال طباطبایی برعهده داشت  . 

»شب«  با حضور دو بازیگر پیشکسوت#
فیلم سینمایی »شب« نیز مانند فیلم سینمایی »هر شب تنهایی« 
اثری از رسول صدرعاملی است که  نگارش آن را کامبوزیا پرتوی 
برعهده داشت. »شب« از جمله آثار سینمایی رسول صدرعاملی 
است که  توانست در بیست وششمین دوره از جشنواره فیلم فجر 
عنوان بهترین بازیگر مرد را نصیب امین حیایی  کند . همچنین 
این فیلم ســینمایی جایزه بهترین فیلم را در جشنواره مذهب 
ایتالیا کسب کرده است. یکی دیگر از جذابیت های این اثر حضور 
همزمان زنده یاد عزت اهلل انتظامی و خسرو شکیبایی در این اثر 
بود. داســتان از این قرار اســت که گروهبان برای تحویل دادن 
مجرمی سابقه دار به زندان یکی از شهرستان ها، مجبور می شود به 

همراه مجرم و دستبند، شبی را در مشهد بگذراند و...  .

»در انتظار معجزه« با قهر #
»در انتظــار معجزه«  فیلمی به کارگردانی رســول صدرعاملی 
محصول سال 1٣۸۸ اســت. این فیلم داستان زن و شوهری را 
روایت می کند که در اوج اختالفات خانوادگی، همراه دختر چهار 
ساله بیمار خود برای زیارت امام رضا)ع( عازم مشهد می شوند و 
این سفر سرآغاز تحوالتی در زندگی آن ها می شود. در این فیلم 

حمید فرخ نژاد و پریوش نظریه نقش های اصلی را بازی می کنند.

»دو چشم بی سو« #
این فیلم در سال 1٣٦2 از نخستین آثار سینمایی پس از انقالب 
اســت که به این موضوع می پردازد. مشهدی ایمان عشق رفتن 
به جبهه را در ســر دارد، برای همین بدهکاری هایش را تسویه 
می کند، دخترش را به خانه بخت می فرستد و فرزند نابینایش را 
از روستا به بیمارستانی در تهران می برد، ولی دامادش و پسرش 
زودتر از او به جبهه می روند و با شــهادت داماد و مجروح شدن 
پســرش و همین طور برای کمک به خانواده های بی سرپرست 
روستا، مشهدی ایمان در روستا ماندگار می شود، ولی برای اینکه 
مشکالت رفتن به جبهه از سر راهش برداشته شود، به امام رضا)ع( 

پناه می برد و همان  جاست که شفای فرزندش را می گیرد.
محمد کاســبی و مجید مجیدی، بازیگــران اصلی این فیلم به 

کارگردانی محسن مخملباف هستند.

#j کیمیا« از خودگذشتگی زیرسایه امام هشتم«
»کیمیــا« به کارگردانی احمدرضا درویش که در ســال 1٣۷٣ 

ساخته شد، بخش هایی از داستانش در مشهد روایت می شود.
در آغاز جنگ تحمیلی، همسر رضا باردار است و باید مورد عمل 
جراحی قرار گیرد. رضا او را به بیمارســتان می رساند و خود به 
اســارت قوای دشمن درمی آید. همسر رضا حین عمل جراحی 
می میرد و شــکوه جراح، فرزند رضا را نجــات می دهد. پس از 
گذشت 9 ســال وقتی رضا از اســارت آزاد می شود پی  می برد 

که همه اعضای خانواده اش را از دســت داده اســت. حال او در 
جســت وجوی تنها بازمانده خود، فرزندش است. کیمیا، فرزند 
رضا نزد »شکوه« در مشهد زندگی می کند. مشکل اینجاست که 
»شکوه« به طور کامل به کیمیا وابسته است. در انتها رضا از حق 

خود می گذرد و کیمیا را از شکوه جدا نمی کند.
خسرو شکیبایی، بیتا فرهی و رضا کیانیان، نقش های اصلی این 

فیلم را بازی می کنند.

»به آهستگی«  زائری که مجاور می شود #
»به آهســتگی« ساخته مازیار میری در سال 1٣۸۴ که با تصویر 
حرم مطهر امام رضا)ع( به پایان می رسد، با بازی محمدرضا فروتن، 
نیلوفر خوش خلق، مریم بوبانی و حسن پورشیرازی، درباره محمود 
کارگر، جوشکار ساده راه آهن است که دور از خانواده در جنوب کار 
می کند. به او خبر می رسد زنش پری که دچار بیماری عصبی است، 
مدتی اســت از خانه رفته و فرزندش را پیش مادر و پدر محمود 
گذاشته است. محمود با وجود سخت گیری های کارفرمایش، به 
خانه اش در کرج برمی گردد و سعی می کند زنش را پیدا کند. از زن 
صاحبخانه و نجار همسایه و اقوام پری و پدر و مادر خودش سراغ 
زنش را می گیرد، اما هیچ کس از او خبری ندارد. همسایه نجارش، 

او را راهنمایی می کند تا به پزشکی قانونی سر بزند.
محمود پس از چند روز جنازه زنی با مشخصات پری را می یابد 
و او را در مراسمی به خاک می سپارد. پس از مدتی، قصاب محل 
خبر می آورد که پری را در مشهد دیده و رد او را یافته است. در 
این فاصله محمود کارش را از دســت می دهد و از ســوی همه 
نزدیکانش طرد می شود. بازرسی که مأمور پیگیری ماجرا شده، 
به تدریج کنار می کشد و شبی که محمود در حال نماز خواندن 
است، پری سر می رسد. محمود او را با پرسش های زیادی روبه رو 
می کند و پری درباره سفرش به مشهد توضیحاتی می دهد )که در 
آنجا با یک استاد دانشگاه آشنا شده و او پری را پناه داده است(. 
پری اعتراف می کند در مشهد حالش خوب بوده و دیگر احساس 
بیماری نمی کرده است. به همین دلیل آن ها پس از گذشت زمان، 
هنگامی که محمود پی به پاکی همسرش برده و سوءتفاهم ها و 

دروغ های اطرافیان رفع می شود، به مشهد نقل مکان می کنند.
در ادامه می توان به تله فیلم »انتظار« به کارگردانی اصغر هاشمی 
و تله فیلم »من و تو« ســاخته زنده یاد پیام صابری اشــاره کرد. 
همچنین مجید مجیدی مستند »رضای رضوان« را با موضوع 
زیارت در کارنامه خود دارد. از آثار سینمایی پیش از انقالب هم به 
فیلم »قیصر« ساخته مسعود کیمیایی می توان اشاره کرد. »بردن 
ننه مشهدی به مشهد« قولی بود که قیصر به ننه مشهدی داده 
بود و از آن به عنوان تنها کارش در دنیا یاد می کرد. در این فیلم 
شاهد حضور »قیصر« با بازی بهروز وثوقی در حرم امام رضا)ع( و 

راز و نیازش با خدا هستیم.

گزارش

 بررسی دالیل فقر آثار سینمایی در حوزه رضوی درگفت وگو با کامبوزیا پرتوی، فیلم نامه نویس
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