
حاج قاسم هنوز زنده است
مدتی اســت که خانه طراحــان انقالب، 
بامــداد هر جمعه، حوالی ســاعت 1:20 
یعنی همان زمانی که حاج قاسم سلیمانی 
به شهادت رسید، پوســتری را از چهره 
شــهید ســلیمانی در فضای مجازی به 
اشــتراک می گذارد. این بار هم مانند هر 
هفته، حوالی ساعت 1:20 بامداد جمعه، 
پوســتر جدیدی از چهره سپهبد شهید حاج قاســم سلیمانی توسط خانه 
طراحان انقالب اســالمی در فضای مجازی منتشر شد. این پوستر از شهید  
حاج قاسم سلیمانی با عنوان »حاج قاسم هنوز زنده است« از کانال تلگرامی 
خانه طراحان انقالب اسالمی با کاربران فضای مجازی به اشتراک گذاشته شده 

که می توانید آن را مشاهده کنید.

این هفته با نام »شهید بهشتی« گره خورده است
همزمان با آغاز هفته قوه قضائیه و هفتم 
تیر، علــی ربیعی، ســخنگوی دولت در 
جدیدترین پســت توییتری خود، ضمن 
تبریک به مناسبت روز قوه قضائیه مطلبی 
را درباره جایگاه و شخصیت آیت اهلل شهید 
بهشتی و شهدای واال مقام هفتم تیر منتشر 
کرد.علی ربیعی در حساب توییتری خود 
نوشت: »هفته قوه قضائیه را به رئیس محترم این قوه و همه قضاتی که با شرافت، 
در عدالتخانه برای آرامش، احســاس امنیت و زیست عادالنه انسان ها تالش 

می کنند تبریک می گویم. این هفته با نام شهید بهشتی گره خورده است«.

جهاد ادامه دارد
از همان روزهای نخست شیوع کرونا در 
کشــورمان، طالب جهادی در شهرهای 
مختلف، برای انجام مراسم غسل و کفن 
بیمارانی که بــر اثر کرونا فوت می کنند، 
داوطلب شدند. به تازگی و همزمان با آغاز 
امتحانات مجازی دانشجویان، یک کاربر 
شیرازی پســتی را در توییتر به اشتراک 
گذاشته که حضور یکی از همین طالب جهادی در امتحان مجازی را نشان 
می دهد. این کاربر با انتشار این تصویر در توییتر نوشته است:»همچنان غسل و 
کفن اموات فوت  شده بر اثر کرونا توسط طالب در شیراز انجام  می شود! دیروز 
در حین کار غسل و کفن، این خواهر طلبه از غسالخانه آمد بیرون، لپ تاپ را 

باز کرد تا امتحان آنالین بدهد. جهاد ادامه دارد«.

مظهر قدرت مردم
»نوری المالکی« رهبر ائتالف دولت قانون 
عراق در صفحه توییتــر خود در واکنش 
به بازداشت اعضای کتائب حزب اهلل عراق 
و حشدالشعبی نوشــت: »حشدالشعبی 
عناوین پیروزی مهمی دارد و مظهر قدرت 
مردم و حاکمیت اســت و باید احترام و 
هیبتش حفظ شود و تعرض یا بی احترامی 
به آن جایز نیست. این حکومت برای ماست و نیروهای »مبارزه با تروریسم« نیز 
فرزندان ما هستند که به جهاد و پایداری آن ها افتخار می کنیم و بی احترامی به 

این گروه و هر نیروی نظامی ملی تحت حاکمیت عراق جایز نیست«.

 ســینا واحد بزرگ تریــن و پرهیجان ترین حادثه 
سیاسی قرن بیستم در تهران رخ داد. حادثه ای بزرگ 
و پرکشش و پرجاذبه به نام »تسخیر النه جاسوسی«. 
40 سال پیش، گروهی از دانشجویان انقالبی مسلمان، 
در پی یک تصمیم شجاعانه و میهن خواهانه، سفارت 
آمریکا در تهران را اشغال و آتشفشان اعتراض دائمی 
و بدون پایان علیه آمریکا و سیاست های ضدبشری آن 
را شعله ور کردند. آن ها با این »تسخیر بدون خشونت 
و صلح گرایانه« چشم همه رسانه های کوچک و بزرگ 
جهان را به ســوی خویش جلب و نگاه همه اتاق های 
خبر و سردبیران سیاسی رسانه ها را معطوف به تهران 

و سفارت آمریکا کردند.
هیچ حادثه کشوری و بین المللی، در تمامی روزهای 
بی شــمار »قرن بیســتم« به لحاظ قدرت تشعشع 
رســانه ای و جذابیت هــای خبرآفرینی، قابل رقابت 
و پهلوگرفتــن در کنار این حادثه شــگرف انقالبی 
و دانشــجویی نیســت و نمی تواند باشد. حتی نبرد 
بزرگ »نُرمانــدی« که بزرگ تریــن حادثه جنگی 
»جنگ جهانی دوم« محســوب می شــود و توسط 
آمریکا طراحی و اجرا شــد و امــکان آزادی اروپا از 
اشغال ارتش آلمان هیتلری را فراهم آورد، در برابر 
قدرت ماجرای تسخیر ســفارت آمریکا، کمرنگ و 
کم شعله دیده می شــود و توان خودنمایی و جلب 

نگاه های بی شمار را هرگز ندارد.
آری، 40 ســال پیش، هنگامی که النه جاسوســی 
آمریــکا در تهران تســخیر شــد؛ هیــچ کس فکر 
نمی کــرد در زیر چتر دیپلماســی بین المللی، یک 
جریان قدرتمند جاسوسی علیه منافع میهن در این 
ســفارت در گردش است و مستقیم توسط سازمان 
ســیا کارگردانی می شود و این سازمان، موفق شده 
طی سالیان حضور در سفارت، یک شبکه درجه یک 
جاسوسی را در ایران سازماندهی کند و قدرت نفوذ 

آمریکا و کاخ سفید را در باالترین سطح نگه دارد.
دیــری نمی گذرد که احساســات ملی می پذیرد در 

این ســفارت، یک هدف کاری بر همه فعالیت های 
دیپلماتیک، همیشــه ســایه انداخته اســت و آن، 
خیانت همه ســویه به ایران و ملت ایران اســت. در 
همین کشاکش هاســت کــه پرچم دولــت آمریکا 
در برابر ســفارت آمریکا تحقیر و ســپس سوزانده 
می شود و این پرچم سوزی خیابانی و ناشی از کانون 
قدرتمند احساســات ملی و دینی، بــه عنوان یک 
رفتار اعتراضی ریشه دار به رسانه ها معرفی می شود. 
جذابیت پردامنه و جهانی تســخیر سفارت، نمایش 
پرچم سوزی آمریکایی را به عنوان یک رفتار جدید 
ضدآمریکایــی کاماًل جهانی می کنــد؛ تصویری که 
هیچ قدرت سانســورکننده ای نمی تواند آن را محو 

یا نادیدنی جلوه دهد.
چنین شد که پرچم ســوزی آمریکا تبدیل به نشانه 
آشــکار مبارزه با ســرمایه داری جنگ گرای جهانی 
شــده و با نمایش آتشــین این پرچــم پرجنایت، 
خواهان ویرانی و محــو آن از صحنه قدرت جهانی 

شد.
اینــک 40 ســال از آغاز این نمایــش هیجان آمیز 
خیابانی می گذرد و پنجه های قدرتمند تقدیر تاریخ 
بشــر، خیابان هــای آمریکا را هماننــد خیابان های 
تهران و ســرزمین ما کرده است. در هر دو خیابان 
یک پرچم به آتش کشــیده می شــود؛ یک پرچم 
آتشین و سوزان در دل هیجان های تازه تولد یافته 

ضد ستم و ضد تبعیض محو می شود.
آیا بوی سوختن پرچم ظالمان بزرگ و مشهور قرن 

بیستم و بیست و یکم، جهانی شده است؟
آیــا ســنت انقالبــی خیابان هــای ایران زمین به 

خیابان های آمریکا رسیده است؟
آیا این پرچم سوزی جدید نشانه ای از تولد احساسات 
جهانــی ضد ظلم و تبعیض اســت؟ ظاهر این قصه 
بزرگ و لرزاننده  دولت آمریکا و تاریخ تمدن آمریکا، 
قتل زشــت و ناجوانمردانه  یک سیاه پوســت به نام 
فلوید، توســط پلیس اســت. اما باید پرسید پلیس 

و قدرت امنیتی که بیش از 100 ســال اســت در 
همه شــهرها و خیابان ها، سیاه کشــی آشکار انجام 
داده و خون ســیاهان را کثیف و بی ارزش پنداشته 
و نژاد ســیاه را یک نژاد عقب افتاده و پست معرفی 
کرده، اقدام های دیگــری برخالف منطق رفتاری و 
فرهنگی خویش انجام نــداده که موجب نارضایتی 
و ناخشــنودی مردم شــود؟ در آمریــکا انگار هیچ 
تحلیلگر یا نویســنده رســانه ای نمی خواهد به این 
پرســش پاســخ دهد و خود را با وجدان اخالقی و 

فطری خویش رو در رو کند.
اما یک حقیقت ساده و روشن، عبارت است از اینکه 
مرگ مظلومانه فلوید توسط زانوی بی رحم و بی روح 
یک پلیس شــهری در یک زمان هشت دقیقه و 46 
ثانیه، بدون هیچ کالم خشونت بار و صدای ترس آور 
گلوله، با فطرت پنهان شــده در اعماق جان و روح 
انســان ها، حرف زد و حرف زد و در سکوت سرد و 
یخ بسته شهر آهسته شــعر خواند: نمی توانم نفس 

بکشم... نمی توانم نفس بکشم...!
اگر »امه ِســزر« شــاعر معترض سیاه پوست زنده 
بــود، آشــکارا می گفت: ایــن کلمــات چندگانه، 
قدرتمندانه ترین شــعر تاریخ مظلومیت سیاهان و 
زندگی منهدم شده و حیات تباه گشته آنان در دل 

تمدن سفید و ارزش های آمریکایی است.
شعری که خیابان های هزار شــهر تمدن پیشرفته 
را، با بوی ســوخته یک پرچم وحشــی پر می کند 
و می کوشــد خیابان هــای جهان غــرب را از آواز 
دسته جمعی ســتم پیشــگان و پلیس، پاک کرده 
و مکتب و مدرســه پرورش زانوی هــای بی رحم را 

تعطیل کند.
 این صدای قدرتمند یک شــعر، قبل از مرگ شاعر، 
در زیر یک تاریخ سهمگین سنگدلی و ضعیف کشی 
و ضعیف کشــی است که برخاســته و در اقیانوس 
شــفاف فطرت خیابــان ما و شــهرها می چرخد و 

می چرخد تا... .

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت دوم(
بوق هایی که بدرقه راهمان می شود

روز رکابزنی می رســد. چهارشنبه بعد از نماز صبح همه در حال آماده شدن 
هستیم. در ادامه، از اردوگاه »والیت« سپاه خارج شده ایم و افتاده ایم توی جاده 

قم - تهران. در صبحی که خنکایش جان می دهد برای رکابزنی.
پیش می رویم و بوق ماشین های عبوری است که بدرقه راهمان می شود و من 
با خودم فکر می کنم حتماً بعضی از این ماشین های عبوری دوست دارند زائر 
امام رضا)ع( شوند یا از آن دسته آدم هایی هستند که نمی دانند ماجرا چیست 
اما دوچرخه ها را دیده اند و دلشان هوس دوچرخه سواری کرده و هر دو حس 

و حال برای من خوشایند است. 
هوا که گرم و گرم تر می شــود می رســیم به اولین سرباالیی ها. من یاد دیروز 
می افتم وقتی داشتیم از حرم حضرت معصومه)س( برمی گشتیم، در حاشیه 
اتوبان، مردی عقب ماشین پراید خودش ایستاده بود با یک طالبی در دست و 
ما را میهمان قاچ های طالبی کرد و چقدر آن قاچ ها چسبید. مرد می خواست 
ارادتش را به ما دوچرخه سوارانی نشان دهد که روی لباس هایمان نوشته شده 

»گروه دوچرخه سواری ارادتمندان امام رضا)ع(«.
نمــاز ظهررا کنار جــاده قم - تهران می خوانیــم در حالی که »محمد جواد 
محمدی« کوچک ترین عضو گروه ما، با 10ســال سن، مکبر است. کمی بعد 
جلوتر در شــهرک ســینمایی دفاع مقدس توقف می کنیم برای استراحتی 
کوتاه. در حال اســتراحت در نمازخانه هستیم که برایمان میهمان می رسد. 
خانواده رحمان محمودی! دوستی خانواده محمودی با گروه دوچرخه سواری 
ارادتمندان امام رضا)ع( برمی گردد به سال 1۳۹1 و وقتی که گروه محمودی، 
در مســیر مشهد همزمان با دهه کرامت با گروه دوچرخه سواری ارادتمندان 

امام رضا)ع( همسفر می شوند. 
این دو گروه در سال های بعد، از تهران به هم می پیوندند و تا مشهد با هم رکاب 
می زنند. امســال او باز هم از گروه خواسته بود مثل سال های پیش، میهمان 
خانه اش شوند. اما گروه به دلیل شرایط خاص کرونایی نتوانسته اند دعوتش را 
اجابت کنند بنابراین خانواده »محمودی« با شربت و طالبی و... به استقبالمان 
آمده اند. آقای محمودی هم یکی از میلیون ها دلداده امام مهربانی ها حضرت 

امام رضا)ع( است که می خواهد هر طور شده ارادتش را به امام نشان بدهد.
دوســتان گروه می گویند در سال های پیش در هر نوبت که میهمان آن ها در 
یافت آباد شده ایم و شب را در مسجد محله آن ها سر کرده ایم، تعداد زیادی از 

اهالی به استقبال ما می آمدند و بارها در خانه شان پذیرای ما بوده اند.
ناهار را در حرم امام خمینی)ره( می خوریم و بعد می رویم به شــهر ری برای 
زیارت شــاه عبدالعظیم حســنی. اما قبل از آن گروه سرود عطر یاس حرم، 
وابسته به سپاه سیدالشــهدا که به استقبال آمده اند، ما را به دو سرود بسیار 

زیبا میهمان می کنند. 
در میان تماشای مردم، به شب می رسیم در حالی که 1۳۵ کیلومتررا رکاب 
زده ایم تا برســیم به محل اسکان، شب را اســتراحت کنیم و فردا، تهران تا 

گرمسار را رکاب بزنیم.
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b گفت وگو با شیخ نافع موسی، از اعضای دفتر شیخ زکزاکی در مشهد، درباره ارادت شیعیان نیجریه به اهل بیت  

 والدت حضرت رضاj را 
در 20 شهر نیجریه جشن می گیریم

آهوانه، دل خوش کرده ام به شما 

رقیه توسلی: با وضو آمده ام. با اشک هایی که پی در پی فرو می افتند و سالمم 
را می شکنند.

آمده ام از اندوه رها شوم؛ از جمالتی که جا خوش کرده اند سر حنجره ام. برای 
نمازی آمده ام که تالطمم را بشوید؛ برای زیر سایه شما بودن. 

امام خوبم! آمده ام جارو بکشم خودم را، بدی هایم را، جمیع دلتنگی ها را.
درِ خیلــی از خانه های زمین را کوبیدم اما پیدا نکــردم؛ خانه ای به مهربانی 

خانه تان پیدا نکردم.
سال هاست جا گیر شــدن کنار خیل زائرانت را دوست دارم و چشم دوختن 
به کبوتــران صحن را. قالیچه های قرمز را دوســت دارم. گالب پاش هایی که 
هربار خادمان روی ســر زیارت نامه خوان ها می گیرند. سال هاست حال معطر 

طرب انگیز خراسانتان را دوست دارم.
قبول دارید تابستان ها سفر به بهشت می چسبد؟ خاصه با آن نسیمی که تنها 

در کوی کریم شما جاری است.
آهووار دل خوش کرده ام به شــما آقاجان! به مرحمت خاندانی که گناهکار و 
خسته را پس نمی زند و رئوف بودنشان به همه می رسد و درِ احسانشان به روی 
عالم باز اســت. به شما که مشهدتان، حاجی هم می کند. به شما که خودتان 

غریب اید اما دست غریبه ها را آشنا می فشارید.
ببخش امام رضاجان اگر که تندتند توس واجب می شــوم و دســِت عشق را 
می چسبم و می آیم دل تکانی... می آیم در نجوای زوار غرق شوم... ببخش کم و 

زیاد سرم نمی شود و وقت و بی وقت... ببخش که هی درکوب می کوبم.

دارالشفا

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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ادب و هنرادب و هنر
 نگاهی به رمان »دعبل و زلفا« 

وجوه تأثیرگذاری ادبیات رضوی

 تجربه نگاری کانون های فرهنگی- هنری برگزیده مساجد 

 روستایی که نامش 
با امام رضاj گره خورده است

شاعر »عشق پاره وقت« درگذشت

12
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نامه فرهنگ

بوی پرچم سوخته 

11

علیرضا راهب حوالی ساعت ۳ بامداد روز پنجشنبه، پنجم تیرماه در بیمارستان  
آتیه تهران از دنیا رفت. او به کرونا مبتال شده بود، ولی علت درگذشتش ایست 
قلبی بود. راهب خود در صفحاتش در شــبکه های اجتماعی از ابتال به بیماری 
کرونا خبر داده بود و بامداد پنجشــنبه با بحرانی شــدن حالش به بیمارستان 

منتقل شد، اما درمان وی نتیجه بخش نبود و درگذشت. 
با هماهنگی هایی که با وزارت فرهنگ و ارشــاد اســالمی در حال انجام است، 

مراسم تشییع علیرضا راهب فردا برگزار... 



سبک زندگی رضوی )4( 
اهمیت نگرش و تعامل صلح جویانه با دیگران

در میان دینداران، ذهنیت افراد به مقوالت مختلف از جمله صلح، تحت 
تأثیر آگاهی های دینی آن هاست. در ادیان مختلف، دوستی و صلح طلبی از 
ارزش های اساسی محسوب می شود. اسالم که به رأفت، مهربانی بسیار و 
گسترانندگی مکارم اخالق شناخته  شده، همواره در زندگی عملی و تعامل 
با مردم نیز روشی صلح جویانه داشته و به گواه تاریخ، امامان شیعه هم به  
عنوان جانشینان پیامبر و ادامه دهندگان رسالتش چنین سیره و روشی در 
زندگی داشته اند و آن را در بین مردم ترویج می داده اند. در این میان امام 
رضا)ع( نیز مصداق مهرورزی در میان شیعیان و »صلح طلبی« در تعامل 
با دیگران اعم از مسلمان و غیرمسلمان بوده است. دستورهای اخالقی به  

جای مانده از ایشان به  خوبی مؤید این حقیقت است.
امام در این دستورها، مردم را از عصیانگری و ستمکاری برحذر داشته و آن 
را بدترین توشه برای آخرت آن ها برشمرده و به صراحت این موضوع را بیان 
کرده که حتی دوســت داشتن و گرایش به ستمکار نیز نوعی از ستمکاری 
محسوب می شود. ایشان همچنین شیعیان خود را به این موضوع مهم توجه 
داده که از راه صلح و دوستی می توانند دیگران را به راه راست هدایت کنند؛ 
بنابراین در این مسیر، رفتار درست و به  دور از دشمنی می تواند عامل جذب 
دیگران به اهل  بیت)ع( و طریق آن ها شود. در سیره امام، مصادیق ستمکاری 
و زیان رساندن به دیگران از کوچک ترین مسائل فردی مانند نوع حرف زدن 
گرفته تا مســائلی چون خیانت به مردم و فاش کردن اسرار و ریختن آبروی 
آن ها را شامل می شود. اهمیت این موضوع تا بدان جاست که امام ارتکاب به 

آن را موجب خارج شدن فرد از دایره ایمان و مسلمانی دانسته است.
در چنین روشی تعامل و معاشرت افراد بر اساس خیرخواهی و اعتماد به 
یکدیگر اســت؛ اعتمادی که در مشکالت زندگی، امید به یاری و کمک 
یکدیگر را در آن ها زنده نگاه می دارد. امام همچنین به برخورد منصفانه با 
دیگران توصیه کرده است؛ برخوردی که معیار آن ارزش های خود انسان 
است؛ یعنی انسان برای دیگران همان ارزش هایی را قائل باشد که برای خود 
قائل است: پرهیز از خشونت، جدل، ناسپاسی و رفتار تحکم آمیز با مردم 
و احترام به شخصیت و آبروی آن ها و همچنین مدارا، همراهی، همدلی، 
مهرورزی، قدرشناسی، تواضع، خیرخواهی، نیک رفتاری و دست گیری از 

نیازمندان جزو شاخص های اصلی این الگوی رفتاری است.
نتیجه مهم و حائز اهمیت در اینجا این اســت کــه حفظ و تداوم روابط 
مســالمت آمیز و انسجام اجتماعی جامعه ایمانی در پرتو عمل به چنین 
توصیه هایــی تا حد زیادی امکان پذیر می شــود؛ البته در تحقق این امر 
ســاختار قدرت و نوع حکومتداری نیز به همین اندازه و چه  بســا بیشتر 
دارای اهمیت اســت؛ چراکه رابطه فرد، جامعه و حکومت و به  بیان  دیگر 
قدرت سیاسی همواره با زمینه فرهنگی و اجتماعی در ارتباط بوده است؛ 
مســتندات تاریخی فراوانی در این زمینه وجــود دارد که بیانگر تأثیر و 

عملکرد امام بر رفتار اجتماعی و سیاسی مسلمانان است.
عصــر زندگی امام رضا)ع( به  عنوان یکی از دوره های پرتنش سیاســی و 
فرهنگــی، از جهت های مختلف اهمیت دارد. از یک  ســو قیام های مکرر 
زیدیان ضد حکومت های وقت به وقوع می پیوست؛ از سوی دیگر معتزلیان 
عقل گرا، با ورود تفکر خود به حوزه اسالمی و با برگزاری جلسه های بحث 
و مناظره، خود را پرچمدار علم کالم معرفی کردند؛ از طرف دیگر، درگیری 
امین و مأمون، خیزش بزرگ علویان و ســرانجام دعوت امام به خراسان، 
ناگزیر تدابیر سیاسی خاصی را از سوی امام در مقابل این بحران ها به همراه 
داشــت. امام در این شرایط ســخت که هم از دیدن خانواده  خود محروم 
شده بود و در شرایط امنیتی و حفاظتی ویژه ای قرار داشت؛ از طرفی یاران 
نزدیک پدرش، سر از واقفیه درآورده بودند و حتی تعدادی از آل ابی طالب و 
علویین به دربار خلیفه جذب  شده بودند و بعضی از آن ها هم مثل زیدالنار 
دست  به  کارهای ناشایست و خشن می زدند، همچنان وظیفه  یک امام و 

رهبر الهی را به انجام می رساند.
با توجه به این واقعیت ها و نیز وقایع تاریخی مشابه می توان استنباط کرد 
که امام در عمل، با برخوردهای منطقی در موقعیت های چالشی مختلف- 
به ویژه در دوران والیتعهدی و در مواجهه با مخالفان، شــخص خلیفه و 
دســتگاه حکومت- الگوی رفتاری مناسبی را در اختیار دیگران قرار داده 
است؛ الگویی از سبک زندگی که در عین  پایبندی به حفظ اصول و مبانی 
دین، صلح طلبی و انسان دوستی از ارکان اساسی آن محسوب می شود. به 
طور منطقی یک شیعه مؤمن نیز تحت تأثیر این نظام معنایی با انتخاب 
رویه و رفتار صحیح در زندگی از دیگران متمایز می شود و سبک زندگی 

چنین فردی در جامعه، هویتی مثبت و قابل  اعتماد به او می بخشد.

به بهانه هفته تبلیغ و اطالع رسانی دینی)5(
ثواب و ارزش تبلیغ 

در آیات و روایت ها، عالوه بر شــأن و منزلت عالم دینی، ارزش زیادی هم به 
تبلیغ دینی داده شده است. از مجموع آن ها بدست می آید که مبلغان با انجام 
تبلیــغ دینی قادرند پله های ترقی معنوی و قرب إلی اهلل را طی کنند.  برای 
نمونه، امام باقر)ع( فرمود: »َمن َعلََّم باَب ُهدًی َفلَُه ِمثُل اَجِر َمن َعِمَل بِِه َو ال 
یُنَقُص اُولِئَک ِمن اُُجورِِهم َشــیئاً؛ هر کس در راه هدایت به مردم چیزی یاد 
بدهد، مانند اجر کسانی که به آن عمل می کنند، به وی پاداش داده می شود، 

بدون اینکه چیزی از ثواب او کاسته شود«. 
امام رضا)ع( نیز در پاسخ به پرسش اباصلت هروی که از حضرت پرسید: امر 
شما چگونه زنده می شود؟ فرمود: »َرِحَم اهللُ َعْبداً أَْحَیا أَْمَرنَا َفُقلُْت لَُه َفَکْیَف 
یُْحِیی أَْمَرُکْم َقاَل یََتَعلَُّم ُعُلوَمَنا َو یَُعلُِّمَها النَّاَس َفإِنَّ النَّاَس لَْو َعلُِموا َمَحاِسَن 
َکاَلِمَنا اَلتََّبُعونَا؛ خدا رحمت کند کســی را که علوم ما را فرابگیرد و به مردم 
بیاموزد، زیرا اگر مردم زیبایی های ســخنان مــا را بدانند، حتماً از ما پیروی 

خواهند کرد«.  
مطالب یاد شده و امثال آن انسان را مبهوت می کند و ناخودآگاه انسان کنجکاو 
می شــود که کدام تبلیغ می تواند این ارزش های فوق العاده را برای انسان به 

ارمغان بیاورد؟ و آن تبلیغ چه ویژگی ای باید داشته باشد؟
حقیقت این  است که این دو موضوع، یعنی »مقام بلند عالِم« و »ارزش باالی 
تبلیغ« را باید بررســی کرد. عالِم آنچنانی شدن و تبلیغ اینچنینی داشتن، 
شرایط بسیار سختی را طلب می کند و کار هر کسی نیست؛ اوالً باید دانست 
که عالِم واقعی شدن بسیار مشکل اســت. معروف است که علمای بزرگوار 
می گفتند: مال شدن چه آسان، آدم شدن چه مشکل. وظیفه عالم دینی که 
می خواهد هدایتگر و نجات دهنده مردم از گمراهی ها باشــد، بسیار سنگین 

است؛ کوه ها نتوانستند این امانت سنگین را حمل کنند.
در حاالت حکیم صدرالمتألهین نقل شده است: »طالب از تمام قسمت های 
ایران برای استفاده از محضر مالصدرا به شیراز می رفتند؛ اما ایشان کسی را 
نمی پذیرفت، مگر اینکه این چهار شرط را داشته باشد: درصدد تحصیل مال 
نباشــد، مگر به اندازه معاش؛ درصدد بدست آوردن مقام نباشد؛ معصیت و 
تقلید نکند«.  مالصدرا می گفت: محال است کسی درصدد تحصیل مال  باشد 
و بتواند تحصیل علم کند. البته میرداماد، مالصدرا را چنین پرورش داده بود، 
زیرا روز اول که مالصدرا به درس وی حاضر شد، پس از پایان درس، میرداماد 
بــه وی فرمود: ای محمد! هر کس بخواهد حکمت را تحصیل کند، اول باید 
حکمت عملی را تعقیب کند. حکمت عملی در درجه اول دو چیز است: اول، 
انجام تمام واجبات دین اسالم؛ و دوم پرهیز از هر چیزی که نفس بوالهوس 

برای خوشی خود می طلبد.  
بنابراین، ابتدا باید خود را نصیحت و ارشاد کنیم و خود را از گناه دور سازیم، آن  

گاه برای دیگران سخن بگوییم و آن ها را به راه خدا دعوت کنیم. 
امام علی)ع( فرمود: »َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً َفلَْیْبَدأْ بَِتْعلِیِم نَْفِسِه َقْبَل 
تَْعلِیِم َغْیِرهِ َو لَْیُکْن تَأِْدیُبُه بِِسیَرتِِه َقْبَل تَأِْدیِبِه بِلَِسانِِه َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّبَُها 
أََحــقُّ بِاْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّبِِهْم؛ کســی که خود را رهبر مردم 
ســاخته، باید پیش از آنکه به تعلیم دیگران بپردازد، خود را آموزش دهد و 
باید پیش از آنکه به گفتار تربیت کند، با کردار تربیت کند، زیرا آن کس که 
خود را تعلیم دهد و ادب کند، ســزاوارتر به تعظیم است از آنکه دیگری را 

تعلیم دهد و ادب آموزد«.

 معارف/ محسن فاطمی نژاد شــیعیان تقریباً 10درصد 
از جمعیــت 200 میلیــون نفــری نیجریه را بــه عنوان 
پرجمعیت ترین کشور آفریقایی تشکیل می دهند. کشوری در 
قلب آفریقا که نام آن برای دوستداران اهل بیت)ع( بیشتر با 
تصویر شیخ ابراهیم زکزاکی و مراسم باشکوه پیاده روی اربعین 
در اذهان گره خورده است. برای دریافت تصویر جامع تری از 
فعالیت های شــیعیان نیجریه به خصوص در دهه کرامت و 
چگونگی اســتفاده از ظرفیت های تبلیغی این روزها با شیخ 
نافع موســی، معاون دفتر شــیخ ابراهیم زکزاکی در مشهد 

همصحبت شده ایم. 
شیخ نافع دانش آموخته کارشناسی 
از  اســالمی  مطالعــات  ارشــد 
جامعه المصطفی العالمیه است که 
ضمن تدریس، به ترجمه کتاب های 
اسالمی به زبان هوسایی که گویش 
جمعیت حدود 40 میلیون نفری در 
شــرق و مرکز آفریقاست، مشغول است. شیخ نافع می گوید 
که تابســتان ها معموالً برای امر تبلیغ و تدریس به نیجریه 
سفر می کرده است که به واسطه کرونا فعالً این امر را صرفاً 
از طریق اینترنت و فضای مجازی انجام می دهد. از شیخ نافع 
موسی به بهانه دهه کرامت و والدت حضرت معصومه)س( 
می پرسم که آیا تصویر زن شیعی در نیجریه سبب اقبال سایر 
بانوان به اسالم و مذهب تشیع شده است که می گوید: اکنون 
در فضاهای شــیعیان هر کاری که آقایــان انجام می دهند، 
خانم ها هم تا حد زیادی انجام می دهند و فضای بسیار بازی 
برای فعالیت آن ها وجــود دارد. چیزی تحت این عنوان که 
مثالً این کار مخصوص آقایان هســت تقریباً وجود ندارد و 
بانوان شیعه در نیجریه برنامه های خودجوش زیادی را شکل 
می دهند به خصوص در کارهای فرهنگی بسیار فعال هستند. 
شــیخ زکزاکی نیز همواره در ســخنرانی ها تأکید می کند 
که خدا هــر وقت »المؤمنین« گفتــه در ادامه بالفاصله از 
»والمؤمنات« ســخن گفته است و در عمل جز در فضاهای 
خصوصی که اســالم برای آن قیودی مشخص کرده است، 
مانعی برای فعالیت زنان وجود ندارد. به همین علت در حال 
حاضر بانوان زیادی در نیجریه پیدا می شوند که شوهرشان 
اهل سنت است اما به واســطه تبلیغات خانم های مبلغ، با 
تشیع آشنا شده اند. یعنی در بین خانواده شان هیچ شیعه ای 
نیســت اما به واسطه سخنرانی ها و مراسم هایی که شیعیان 

برگزار می کنند، به این طرف متمایل می شوند. 

 اگر همه مثل شیخ زکزاکی بودند#
 ما نیز مسلمان می شدیم!

شیخ نافع در خصوص فعالیت های تبلیغی شیعیان و نقش 
شــیخ زکزاکی در شکل گیری تصویر شــیعه در بین مردم 
نیجریه نیز می گوید: فعالیت شــیخ زکزاکی در این سال ها 
سبب شده تا حتی گروه هایی از مسیحیان به سمت ایشان 
گرایش داشــته باشند و اذعان کنند که اگر همه مسلمانان 
مثل شیخ زکزاکی بودند، ما نیز مسلمان و شیعه می شدیم. 
حتــی در نزاع و درگیری هایی که بعضاً بین مســیحیان با 

مسلمانان درگرفته، مسیحیان بارها به منزل شیخ زکزاکی 
پناه آورده اند. 

 پیاده روی اربعین#
 به سمت زاریا به نیابت از کربال

بازتاب رسانه ای وسیع پیاده روی شیعیان در نیجریه، سبب 
شد تا درباره نحوه استفاده از ظرفیت های تبلیغی آن از شیخ 
نافع سؤال کنیم. او در این باره می گوید: کربال فاصله زیادی 
با نیجریه دارد هر چند اگر مشــکالت وجود نداشت مردم 
حاضرند حتی یک سال این مسیر را برای رسیدن به مراسم 
اربعیــن از نیجریه تا کربال طی کنند. به هر حال این برنامه 
دو بُعد دارد؛ بعد نخست پیاده روی از هر نقطه و شهری که 
افراد ساکن اند به سمت زاریا، یعنی زادگاه و سکونتگاه شیخ 
زکزاکی اســت که در اربعین نیز شیخ زکزاکی در حسینیه 
بقیه اهلل زاریا سخنرانی می کند. مثاًل حرکت مردم از زادگاه 
من یعنی شهر کانو تا زاریا پنج روز طول می کشد. در شرایط 
فعلی نیز که شــیخ زکزاکی زندانی است این مراسم در هر 
شهر برگزار می شود. بُعد دیگر این راهپیمایی، فضای تبلیغی 
است که به واسطه آن به وجود می آید. یعنی در مسیر از هر 
شهری که شما عبور کنید مردم برایشان سؤال می شود که 
این ها برای چی و چرا دارند پیاده روی می کنند؟ اینجاست 
که ما با مردم گفت وگــو می کنیم و می گوییم که  در یک 
هزار و 400 ســال پیش در چنین روزهایی امام حسین)ع( 
با یارانش این گونه از مکه به ســمت کربال حرکت کردند و 
این گونه به شــهادت رسیدند. به خصوص مردم روستاهای 
در مسیر خیلی این پیاده روی را دوست دارند و حتی برای 
زائران غذا می پزند و خانه و آب گرم را در اختیارشــان قرار 

می دهند.

 عدم منع شیخ زکزاکی #
به خاطر فضای تبلیغی گسترده پیاده روی بود

شــیخ نافع موسی درباره نحوه شکل گیری این پیاده روی 
نیز می گویــد: فقط می دانم که چندین نفر از دوســتان 
ما از شــهر کادونا نخســتین حرکت ها به سمت زاریا را 
شکل داده بودند. این چند نفر که با انگیزه و نیت تجربه 
ســختی های امام زین العابدین)ع( از مسیر کربال تا شام 
این حرکــت را آغاز کرده بودند پــس از دو روز به زاریا 
رسیدند. شــیخ زکزاکی آنجا در سخنرانی مخصوص این 
روز اشــاره می کند که چندین نفر از شــیعیان از شــهر 
کادونا به چنین نیتی و با تحمل ســختی خودشان را به 
اینجا رسانده اند. همین قدر صحبت شیخ زکزاکی، نقطه 
شروعی شد که از سال های بعد هر کسی از شهر خودش 
در روزهای منتهی به اربعین روانه زاریا شــود تا اربعین 
در مراسم مخصوص این روز در زاریا حضور داشته باشد. 
اینکه چرا شــیخ زکزاکی از چنین فضایی شیعیان را منع 
نکردنــد به این دلیل اســت که فضــای تبلیغی را برای 
شیعیان بسیار باز کرده است. این پیاده روی سبب شده تا 
مردم روستاها و شهرها نیز به ما ملحق شوند، در مراسم 
این روز کنار ما بنشــینند و غذا بخورند و پرســش های 

خودشان را مطرح کنند.

 از مناسک و زیارات #
نهایت استفاده را برای تبلیغ می کنیم

معاون دفتر شــیخ زکزاکی در مشهد از نحوه استفاده از 
ظرفیت های تبلیغی مناســک گفــت و عنوان کرد: برای 
تبلیغ مراســم های بســیار خوبی داریم که در بازه های 

زمانی متفاوت و در مناطق مختلف برگزار می کنیم. 

مثــاًل از اول ربیع تــا آخر آن هر روز مراســم داریم. در 
حقیقت از ظرفیت مراســم و مناســک دینــی حداکثر 
اســتفاده را برای تبلیغ انجام می دهیــم به خصوص در 
محرم و عاشــورا 40 روز طول می کشــد. هــر چند در 
نیجریــه زیارتگاهی وجــود ندارد ولی مــردم هر روز به 
زیارت مزار شهیدان می روند. قبرستانی که از قدیم و در 
طول این سال ها شــهدا در آنجا دفن می شوند و محیط 
زیبا و تمیزی نیز هست. البته تیم هایی نیز وجود دارد که 
هر ســاله زائران را به کربال یا مشهد می آورند. یعنی در 
قالب دو سه تیم]و کاروان[ افراد برای زیارت زیارتگاه های 

مختلف می آیند. 

 پرچم گنبد حضرت را #
در روز والدت ایشان به دست مردم می رسانیم 

شیخ نافع موســی از مراسم ویژه شیعیان نیجریه در روز 
والدت حضرت رضا)ع( گفت و عنوان کرد: برای حضرت 
رضا)ع( جشن بزرگی در زاریا برگزار می شود. حتی پیش 
از حادثه زاریا در سال 2015 مراسم بزرگی در روز والدت 
حضرت رضا)ع( در زاریا برگزار می شــد و مردم از نقاط 

مختلف به این شهر می آمدند. 
مــا در آن روز پرچم بزرگی از حــرم حضرت رضا)ع( را 
در حســینیه زاریا بلند می کنیــم. از طرف حرم حضرت 
رضا)ع( به من پرچم گنبد حضرت داده شــد و من آن را 
به نیجریه و پیش شــیخ زکزاکی بردم که ایشان گفتند 
در روز والدت حضــرت آن را باال ببرید و برای تبرک به 

دست مردم برسانید. 
تقریباً هر ســاله و در روزهای والدت حضرت رضا)ع( در 
حدود 20 شهر مراســم برگزار می شود. در این مراسم ها 
شــعرهای زیادی بــرای حضرت رضا)ع( توســط مردم 
خوانده می شــود. ارادت اهالی نیجریه بــه امام رضا)ع( 
بسیار باالست و تا پیش از کرونا، تقریباً هر دو هفته یک 

جمع از نیجریه برای زیارت به مشهد می آمدند.

 ترجمه کتابی با موضوع #
زندگی به سبک امام رضا)ع( به زبان هوسایی

تالش برای شناســاندن حضرت رضــا)ع( به مردم نیجریه 
با ترجمه کالم و ســیره حضرت رضا)ع( از کارهایی اســت 
که شیخ نافع موســی از آن می گوید و ادامه می دهد: برای 
شناخت امام رضا)ع( کارهای بسیاری انجام می دهیم، مثاًل 
من خودم کتاب »سفر به خورشید« را با موضوع زندگی به 
ســبک امام رضا)ع( به زبان خودمان یعنی هوسایی ترجمه 
کرده ام که آســتان قدس رضوی نیز قرار است آن را چاپ 
کند تا به دست مردم برسانیم. مردم در نیجریه خیلی عاشق 
حضرت رضا)ع( هستند. من خودم تا پیش از آمدن به مشهد، 
پوستری از حرم داشتم که هر گاه به آن نگاه می کردم، آرزو 
می کردم که خدا قســمتم کند تا به زیارت ایشان مشرف 
شــوم. زمانی که به ایران آمدم، پس از مدتی از من در مورد 
اینکه در کدام شهر دوست داری تدریس کنی پرسیدند که 

من به عشق امام رضا، شهر مشهد را انتخاب کردم. 

b گفت وگو با شیخ نافع موسی، از اعضای دفتر شیخ زکزاکی در مشهد، درباره ارادت شیعیان نیجریه به اهل بیت

والدت حضرت رضا j را در 20 شهر نیجریه جشن می گیریم
گفتوگو

مناسبت
تجربه نگاری کانون های فرهنگی- هنری برگزیده مساجد در نخستین رویداد ملی »فهما«)2( 

روستایی که نامش با امام رضاj گره خورده است جایگاه امامزادگان در شکل گیری تمدن دینی

معارف/مریم احمدی شــیروان: وقتی دلت را گره زده 
باشی به پنجره فوالد، دیگر فرقی نمی کند در داخل صحن 
ایستاده باشی یا جایی در جنوبی ترین نقطه ایران و با هزار و 
500 کیلومتر فاصله از بارگاه نورانی و میعادگاه عاشقان اهل 
بیت)ع(. »َکرَدر« روستایی زیباست که در بخش بندزرک 
از توابع میناب در اســتان هرمزگان قرار دارد؛ روستایی با 
جمعیتــی افزون بر 2هزار و 200 نفر در قالب 550 خانوار 
که مردمان نجیب آن به ســاحت اهل بیــت)ع( و به ویژه 
امام مهربانی ها آنچنــان ارادت دارند که تمام فعالیت های 
فرهنگی خود را با محور آن حضرت انجام می دهند و همین 
دلبستگی سبب شده تا نام »کردر« با فرهنگ رضوی همراه 

شود.
اعــالم برگزیدگان نخســتین رویداد ملی فهما )ســامانه 
فرهنگی- هنری مســاجد ایران( بهانه ای شد تا با ابراهیم 
ذاکری، مدیر کانون فرهنگــی- هنری امام المنتظر)عج( 
مســجد صاحب الزمان)عج( در روستای »کردر« گفت وگو 
کنیم. این کانون در رشته پاسداشت دهه کرامت برگزیده 

شده است.

یک قرن فعالیت برای نشر معارف رضوی#
ابراهیم ذاکری در ابتدای گفت وگو 
با اشــاره بــه ارادت دیرینه مردم 
»کردر« به امام هشــتم می گوید: 
پیشینه فرهنگی- مذهبی کردر به 
حدود یک قرن پیش برمی گردد؛ 
از آن زمان تاکنون اهالی روستا در 
حسینیه امام رضا)ع( این روستا گرد هم جمع می شوند و 
به تمام ائمه معصومین)ع( به خصوص امام رضا)ع( عرض 
ارادت می کنند. در همین راستا کانون فرهنگی- هنری امام 
المنتظر)عج( حدود 14 سال است که با همت تمام مردم 
روستا فعالیت های متعدد فرهنگی، هنری، مذهبی و حتی 
ورزشی در مناسبت های مختلف سال از جمله دهه کرامت 

را پیگیری کرده و انجام می دهد.
او اضافه می کند: در این ســال ها همایش ها، نمایشگاه ها و 
طرح های متعددی مانند متقین، عاشوراییان، گلدسته های 
حجاب، وفاق و همدلی، انتظار، آسمان هشتم، سرود رضوی، 

به سوی نور، کوثر و... توسط این کانون انجام شده است.
مدیر کانون مســجد صاحب الزمان)عــج( بیان می کند: 
شــاخص ترین برنامه های کانون فرهنگــی- هنری امام 
المنتظر)عج( روســتای کردر اقدام هایی اســت که برای 
جشــنواره آسمان هشتم و در دهه کرامت انجام می دهد. 
جشنواره آســمان هشتم از آن دسته اقدام هایی است که 
بــه صورت خودجوش و با ابتــکار، خالقیت و همت بلند 
نوجوانان و جوانان اهالی روســتا در پنج رشته مسابقات 
قرآن، احکام، نماز، نهج البالغــه و کتاب خوانی رضوی در 
ســال 1۳۸۶ آغاز به کار کرد و با اســتقبال بی نظیری در 

این سال ها روبه رو شد.

جشنواره ای ملی در یک روستای محروم#
او به اهداف برگزاری این جشنواره نیز اشاره کرده و توضیح 
می دهد: توجــه به فرهنگ زیارت، تربیت نیرو برای آینده 
نظام، ایجاد نشاط معنوی، ترویج فرهنگ و سیره رضوی، 
تحکیم مبانی اســالمی، نشر شــعائر دینی، پاسداری از 
ارزش های اسالمی و انقالبی، مبارزه با هجمه های فرهنگی 
دشمن، شناسایی ظرفیت ها و استعداد ها، تبیین فرهنگ 
و معــارف اهل بیــت)ع( و جذب جوانان بــه برنامه های 
فرهنگی- هنری با رویکرد دینی- مذهبی بخشی از اهداف 

و دستاوردهای این جشنواره است.
ذاکری در پاســخ به مشوق و انگیزه این کار نیز می گوید: 
ســال 1۳۸۶ و پس از برگزاری این جشنواره بر آن شدیم 
تا گزارش را به دبیرخانه جشنواره بین المللی حضرت امام 
رضا)ع( ارسال کنیم. این کار سبب شد تا مسئوالن استانی 
مشوق ما شدند و نوجوانان و جوانان با انگیزه بهتری کار را 

دنبال کردند.
او اضافه می کند: با توجه به اســتقبال نوجوانان و جوانان، 
پنجمین دوره این جشنواره در سال 1۳۹0 با جذب بیش 
از 2هزار نفر در قالب 2۶ رشته فرهنگی، هنری و ورزشی به 
اوج خود رسید و برگزار شد. این فعالیت ها سبب شد تا نام 
این روستا به »کردر رضوی« تغییر یابد و این جشنواره به 

 صورت ملی در آن برگزار شود.

 تداوم پاسداشت دهه کرامت #
نیازمند حمایت مسئوالن

برگزیده طرح ملی فهمــا ادامه می دهد: پس از آن در این 
روستا جشنواره ســرود رضوی ویژه کانون های فرهنگی- 
هنری مساجد روستاهای کشور در سه سال 1۳۹1، 1۳۹2 
و 1۳۹۳ برگزار شد. برای برگزاری جشنواره کشوری تمام 
مردم روســتا پای کار آمدند و به نحو شایسته و مطلوبی 
هر کدام وظیفه ای را بر عهده گرفتند. شــاید جالب باشد 
کــه بدانید در این روســتا هیچ هتل و یــا میهمانپذیری 
وجود ندارد و مردم منازل خودشان را به عنوان میهمانسرا 
در اختیار جشنواره گذاشــتند و هر سال حدود 20 واحد 
مسکونی برای اسکان میهمانان و شرکت کنندگان جشنواره 

تخصیص داده می شود.
ابراهیم ذاکری در پایان با انتقاد از کمبود منابع و امکانات 
می گوید: اهالی این روســتای محــروم و دورافتاده به جز 
حســینیه و مســجد، هیچ فضا و امکاناتی برای انجام کار 
فرهنگی و هنری ندارند و با همین توان اندک و تنها با همت 
بلند اهالی به صورت جهادی و خودجوش کارهای فرهنگی 
انجام می دهند. به مدد همین دلبســتگی و عشق و عالقه  
وافر به امام رضا)ع( امســال در حال برگزاری چهاردهمین 
سال پیاپی این جشــنواره هستیم اما متأسفانه آن چنان 
که باید و شاید از این روستای محروم حمایت نمی شود و 
ارگان های مرتبط امکانات خاصی را در اختیار جوانان قرار 

نمی دهند.

دکتر غالمرضــا جاللی/ مدیر 
گروه انساب بنیاد پژوهش های 
رضوی:  قدس  آستان  اسالمی 
در ایــران با توجه بــه تمدن کهن 
آن، اندیشــه های شیعی به تدریج 
پراکنــده شــد و شــرایط بــرای 
مهاجرت شخصیت های وابســته به خاندان اهل بیت)ع( که 
در معرض برخورد امویان و عباسیان قرار داشتند فراهم شد. 
به همین خاطر طی قرن ها هزاران نفر از دودمان  های بزرگ، 
اصیل، مجاهدان و چهره های علمی و فرهیخته منتســب به 
اهل بیت)ع( به تدریج به ایران مهاجرت کردند. آن ها به اماکن و 
مراکزی روی می آوردند که از تیررس قدرت های وابسته خارج 
شوند و بتوانند به عالیق دینی خود پرداخته و هم مردم را علیه 
دولت ظالم و مستبد مرکزی که در بغداد مستقر بود، بشورانند.
این افراد از ابعاد مختلفی اهمیت داشــتند؛ برخی از این افراد 
به لحاظ اینکه موقعیت سیاسی داشتند، برخی از آن ها افراد 
مشــهور و صاحبنامی در زمینه های عرفان و حکمت بودند و 
برخی رجال دینی. آن ها در سراســر ایران پراکنده شــدند و 
امروزه در کشور بیش از ۳ هزار مزار منتسب به امامزادگان داریم 
و طبق آماری که در اختیار داریم بیش از 1۸هزار مزار در ایران 
وجود دارد که برخی از آن ها به امامزادگان مربوط می شــود و 
برخی دیگر رجال حکمت، هنر، سیاست، شخصیت های مبارز 
و رزمنده ها هســتند. حضور امامزادگان در کشور و شرایطی 
خاص که با حضور آن ها ایجاد شد، از ظرفیت های تمدنی تلقی 

می شود.
افراد بسیار مشتاقی از کشــورهای دور و نزدیک وجود دارند 
که به ایران مهاجرت می کنند تا به زیارت این شخصیت ها و 
مقابر نائل شوند. برخی از این افراد بزرگ ترین شخصیت ها و 
چهره های دینی هستند. برخی از آن ها در شمار احزاب بزرگ 
متصوفه کشمیر، هند و پاکستان هستند. امامزادگان و علویان 
از نظر ساکنان ترکیه و ساکنان حوزه مدیترانه اهمیت ویژه ای 
دارند. یکی از دالیل رفت و آمد زائران و مسافران از کشورهای 
اســالمی و حتی غیراسالمی به ایران مشاهده همین مزارات 

است.

امامزادگان تشکیالت جهادی داشتند#
امامــزادگان افرادی هجرت پذیر بودند و به مهاجرت اهمیت 
می دادند. برخی خاندان ها وجود دارند که در ایران مســتقر 
بودند و کمتر به مهاجرت اقدام می کردند و در همان مکانی 
که در ابتدا بودند، قرن ها ماندگار شــدند، ولی ســادات این 
طور نبودند. آن ها بــه هجرت عالقه مند بودند. ضمن اینکه 
نزد ایرانیان از مشروعیتی خاص نیز برخوردار بودند و بیشتر 
در مقام مبارزه با امویان و عباســیان در ســده های نخست 
قرن ششــم و هفتم به ایران آمدند و این امر سبب می شد 
با اســتقبال گرم مردمان سرزمین های مختلف ایران روبه رو 

شوند.
آن ها در کوهستان ها و گاهی در دشت های دور و مراکز حاشیه 
کویری ایران اسکان پیدا کردند و به سبب توجه مردم در زمان 
حیات و بهره بردن آن ها از حضورشان و به منظور گرامیداشت 
یاد آن ها پس از درگذشــت،  برای آن ها مقابری ساختند و آن 
مراکز تبدیل به کانون های علمی، فرهنگی و سیاسی شد. این 
افراد با موقعیت و مشروعیتی که داشتند به خودآگاهی هایی 

نیز دست پیدا کردند. آن ها به سرزمین های مختلف مهاجرت 
می کردند. تیره های مختلف سادات مانند حسنی، حسینی، 
رضوی، موســوی و... با هم ارتباط خویشــاوندی داشتند و از 
طریــق مکاتبات، پیام ها، رفت وآمدها و دیدارها با اقوام و افراد 
دیگر تجربیــات درون خویشــاوندی و درون قومیت خود را 
مدیریت می کردند. آن ها اهل معرفت، کتاب، درس و... بودند و 
به علم و علم آموزی اهمیت بسیاری می دادند. ضمن اینکه آن ها 
چارت و تشکیالت جهادی داشتند. این عوامل در بارور ساختن 
تفکر بین امامزادگان تأثیرگذار بود؛ بنابراین وقتی آن ها فوت 
کرده و یا به شهادت می رسیدند مانند بسیاری از امامزادگان در 
گیالن و اطراف الموت، قزوین، داخل همدان و مناطقی مانند 
زنجان و ابهر و... از همان ابتدا برای آن ها مقابری ساخته شد و 

تجهیز و مورد تکریم قرار گرفتند.

بقاع متبرکه، کانونی برای حفظ هویت محلی#
در کنار مزارات آن ها گردهمایی ها، جلسات تبادل فکری، 
خطابــه، ســخنرانی، منبر و... اتفــاق می افتاد که همگی 
ســبب بیداری و آگاهی مردم در آن منطقه می شد. پس 
از شــکل گیری تعامالت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی؛ به 
تدریــج اطراف مزارات نهادهای اقتصــادی به وجود آمد. 
بازارها، مــدارس برای آموختن، مراکــزی برای تطهیر و 
شست وشــو مانند گرمابه ها، خزینه  ها و استخرها و گاهی 
اوقــات نیز با توجه به اینکه مــزارات در جاهای زیبا و در 
مراکز مرتفع وجود داشــت تفرجگاه ها و مراکز آســایش 
و آرامــش افراد مؤمن و دلبســتگان مکتب اهل بیت)ع( 
تشکیل می شــد. افراد مؤمن نیز در حجره های مزارات به 
شب زنده داری و عبادت می پرداختند. این مرقدهای مطهر 
تبدیل به مراکزی برای برگزاری آیین ها و سنت ها می شد 
و در روزهای شهادت یا اعیاد مردم شیعه از دور و نزدیک 
در آن مکان جمع شــده و مراســم دینی و مذهبی برپا 
می کردند. بناهای مزارات به خصوص امامزادگان با توجه 
به ابعاد هنری و ویژگی های خاص معماری که دارند، خود 
جهانی از هنرها را در دل خود حفظ کرده اند. ســالیق و 
روحیاتــی که در این قرن ها در این بناهــا به  کار رفته و 
از آن ها حفاظت شــده سبب شده که بســته به تاریخ و 
هنر آن قومیت، هنرهایی مانند معماری، نجاری، حجاری، 

صنایع دستی، فلزکاری و... در آن ها دیده شود.
این بقاع متبرکه به کانونی برای حفظ هویت محلی و مرکزی 
برای تجربه قومیت ملیت های ایرانی تبدیل شده اند. بنابراین 
هر قومیتی به ســلیقه خود این مزارات را به وجود آورده  و به 
ترویج فرهنگ و ارزش های مورد نظر خود پرداخته اند. به این 
ترتیب این مراکز به کانون هایی برای شکل گیری تمدن تبدیل 
شده اند؛ مکان هایی که از بزرگ ترین نهادهای دینی هستند که 
در سراســر ایران و جهان اسالم پراکنده اند و رابطه بین آن ها 

سبب قوام تمدن اسالمی می شود.
اگر امــروزه به دنبال پدید آوردن تمدن نوین هســتیم باید 
اهمیت، ارزش و جایگاه این مزارات را بیشتر دانسته و از تعامل 
بین این مزارات، فرهنگ سازی ها و برجسته کردن برخی هنرها 
و فضاهای جدید برای اســتفاده جوانان در حوزه قومیت های 
مختلف بهره ببریم؛ زیرا این حقیقت را می دانیم که کانون های 
فرهنگی با کارها و فعالیت های دینی، سیاسی، اقتصادی هر 

محیطی را از رکود نجات خواهند داد.
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ســیدجواد نقوی: کتاب »زندگی سیاســی هشــتمین امام؛ حضرت 
علی  بن موسی الرضا)ع(« به قلم عالمه سیدجعفر مرتضی عاملی با ترجمه 
دکتر سیدخلیل خلیلیان؛ زندگی سیاسی امام رضا)ع( را با نگاه به حوادث 
پیش از زمان حیات این امام بزرگوار بررسی کرده است. واکاوی سیر تاریخی 
وقایع سیاسی پیش از امام رضا)ع( برای بررسی زمینه های منتهی به پذیرش 

والیتعهدی توسط حضرت، کاری است که عالمه جعفر مرتضی با دقت به 
اســتناد اسناد و روایت های تاریخی درصدد یافتن آن است. شاید استفاده 
از تعبیر خوانش سیاســی از روایت هــا، آن هم از منابع معتبر روایی چون 
بحاراالنوار و وســائل یا اصول کافی چندان برای کاری که مؤلف انجام داده 
دقیق نباشد و بهتر باشــد تا این کار را تالشی برای یافتن ارتباط در بین 
گزاره های سیاسی موجود در روایت های پیرامون حضرت تفسیر کرد. مؤلف 
در پی اثبات این ایده است که پذیرش والیتعهدی توسط حضرت رضا)ع( 
و در ادامه رفتار و منش سیاســی حضرت کمــک فراوانی به ارائه تصویر 

واقع نماتری از حاکمان عباسی و به خصوص مأمون کرد. 

عالمه جعفر مرتضی کنش سیاســی و موضع گیری های حضرت را در 
آن مقطع سیاســی به دقت بررسی می کند و آن ها را در عین داشتن 
درایت و دقت، بی نظیر توصیف می کند؛ چرا که تمام طرح ریزی های 
مأمون را به هم می ریزد. بررســی آنچه در دربار عباســیان می گذرد، 
ماجرای کشــته شدن امین، نگاه ایرانیان آن دوران به مسائل سیاسی 
و اجتماعی و ذهنیت آن ها نســبت به امام رضــا)ع( پس از پذیرش 
والیتعهــدی و شــهادت همه از تکه های پازلی اســت که برای درک 
تصویر سیاســی- اجتماعی دوران حضرت رضا)ع( نویســنده آن ها را 

کنار هم می گذارد. 

 شماره هشتم دوفصلنامه 
»سیره پژوهی اهل  بیت)ع(« منتشر شد 

معارف: هشتمین شــماره از دوفصلنامه علمی- ترویجی »سیره پژوهی اهل  
بیت)ع(« به همت پژوهشــکده اســالم تمدنی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی چاپ و منتشر شد. مقاالت این دوفصلنامه عبارتند از: »آسیب شناسی 
عملکرد حدیثی اهل  سنت در نقل فضائل اهل  بیت)ع(« از منصور داداش نژاد، 
محمدکاظم علیجانی؛ »سیره امام علی)ع( در دریافت مالیات« نوشته علی اکبر 
ذاکری؛ »میزان بهره مندی عباسیان از جایگاه علویان در دستیابی به خالفت« 
اثر محمدحســن بیگی؛ »تبیین مســئله مهدویت در رویکرد امام صادق)ع( 
بر مبنای کتاب الغیبه نعمانی« به همت ســیدمحمدتقی موسوی کراماتی؛ 
»مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه« نوشته احمد فالح زاده 
و »تأثیر شیعه گرایی عصر صفوی بر تاریخ نگاری عالم آرای شاه طهماسب« اثر 

علی اکبر جعفری، مهشیدسادات اصالحی و متین سادات اصالحی.

ایبنا: حجت االســالم دکتر محمدعلی مهدوی راد در دومین نشست 
مجازی »حدیث کرامت« که به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی، با موضوع »حیات سیاســی امام رضا)ع( در نگاه عالمه 
ســید جعفر مرتضی عاملی« در قم برگزار شد، گفت: اگر کسی ادعیه 
مأثور امام رضا)ع( را مورد توجه قرار دهد، متوجه می شود درون مایه های 

ایــن ادعیه چه به لحاظ سیاســی و چه به لحاظ اجتماعی و عقیدتی 
در سنجش با ادعیه دیگر متفاوت است؛ بیشترین جهت گیری ادعیه 
حضرت درباره امت اسالمی است و ایشان کمتر از »شیعتنا« سخنی به 

میان می آورد؛ ایشان به  دنبال مفهوم ملت و امت اسالمی بود.
وی با اشاره به کتاب »الحیاه السیاسیه لإلمام الرضا)ع(« افزود: پس 
از نیم قرن، هنوز این کتاب تازه و زنده اســت و با توجه به مقاالت 
متعددی که در رابطه با این موضوع منتشــر شده ، کار سیدجعفر 
مرتضی کار نویی اســت؛ ایشــان به  شدت در تتبع به منابع جنبی 
توجه داشــت و از آن بهره می گرفت. بسیاری از محققان، موضوع 

را اســیر خود می کنند که به جای درســتی نمی رسد؛ سیدجعفر 
مرتضی بــدون توجه به نتیجه نهایی بحــث را دنبال می کند و با 

توجه به منابع، تالش می کند که بحث را اسیر خود نکند.
عضو هیئت علمی دانشــگاه تهران بیان کرد: ســید جعفر مرتضی 
غیــر از تحلیل، تاریخ را رها نمی کند؛ ایشــان نبش قبر نمی کند، 
بلکه یک موضوع را بر اساس برخی مستندات تحلیل می کند. این 
کتاب مثل یک کتاب درسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد. ورود 
 عالمه به مســائل، بسیار خوب اســت و در این کار هم موفق عمل 

کرده  است.

معرفی کتاب رضوی )4(
 »زندگی سیاسی هشتمین امام«

اثر عالمه سید جعفر مرتضی

 تحلیل حجت االسالم مهدوی راد 
از دیدگاه و روش عالمه سید جعفر مرتضی

امام رضا)ع( به  دنبال مفهوم امت اسالمی بود 

خبر

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8004709 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علی اصغر 
محمد حسنی فرزند حسن شش دانگ یک قطعه باغ مشتمل بر انبار به مساحت 3294 قسمتی از پالک 23 اصلی 
به کالسه 98,2731 در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری شده از وراث مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود تا در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 19902210 آ-9902766
تاریخ انتشار  نوبت اول : 1399,04,07                  تاریخ انتشار  نوبت دوم : 1399,04,21 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 8034241 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی رمضان 
شمسی فرزند محمدعلی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 282,43 مترمربع قسمتی 
از پالک 9 اصلی به کالس��ه 95,2517 واقع در بخش 3 ثبت تنکابن خریداری ش��ده از سند مالکیت مشاعی مالک 
رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض 
برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902205  آ-9902767
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399,04,07 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,04,21 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
س��ند رسمی برابر رای شماره 802965 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی محترم 
مشیری فرزند رجبعلی شش دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 253 مترمربع قسمتی از پالک 
17 اصلی به کالسه 98,3799 واقع در بخش 2 ثبت تنکابن خریداری شده از سید حسین میرفالحی مالک رسمی 
محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض برثبت خود 
را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902203 - آ-9902768
تاریخ انتشار  نوبت اول : 1399,04,07             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,04,21 

شهریار شکوری سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه شهرس��تان ساری منطقه یک برابر رای ش��ماره 139960310001001696 مورخ 99,03,18 که در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک 
ساری تصرفات مالکانه آقای/خانم عباس دهقانیان شیب آبندانی فرزند عبدالعلی بشماره ملی 2161944789 نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین با انباری احداثی به مس��احت 153،97 متر مربع قسمتی از پالک 3431 اصلی واقع 
در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی با کسر سهم وقف محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 

19902202 آ-9902769
تاریخ انتشار نوبت اول 99,04,07 
تاریخ انتشار نوبت دوم 99,04,21 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139960310004003751 هیات موضوع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض هادی آرایی فرزند عشقعلی 
به شماره شناسنامه 6 صادره از بابل با کد ملی 2064030530 متقاضی کالسه 0772 ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی در آن به مساحت 303 متر مربع قسمتی از پالک 60-57 اصلی واقع در بخش 8 بابل محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار یا محلی آگهی میگردد 
درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 
تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد 

صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-9902770  م الف 19902274
تاریخ انتشار نوبت اول: 07 - 04 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 21 - 04 - 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)) نظر به دستور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,09,20و برابر 
رای شماره139960310013000479 ...مورخ 1399,02,04.هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحد ثبتی ....چمس��تان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...کامران غالمی ....
فرزند...محمد رضا....نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....290,00 متر مربع به شماره 
پالک ...42....فرعی از ....17.... اصلی واقع در ...قریه کنسپا...بخش...یک ...خریداری از آقای /خانم... رحیم ولی پورمالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده 13 آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 

محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف 19902302  آ-9902771
تاریخ انتشار نوبت اول1399,04,07

تاریخ انتشار نوبت دوم. 1399,04,21
کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان 

 سید محمد حسینی

آگهی اختصاصی تحدید حدود
 حوزه ثبتی شهرستان نور پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وبه 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون وماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک 35 فرعی از 21 اصلی 
واقع درحسین ابادبخش 5 الحاقی به نام آقای /خانم بهمن بنگر فرزندگداعلی از ششدانگ یک قطعه زمین بابنای 
احداثی به مس��احت 747,04 متر مربع طبق رای شماره 139960310006005014 مورخ 1399,02,09 هیئت 
قانون تعیین تکلیف درساعت 12 صبح روز دو شنبه مورخ 1399,04,30 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . 
لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور 
به هم رسانند بدیهی است درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و 
مواد 74 و86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راگتباً 
به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون 

توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ-9902772   م الف: 19901646
تاریخ انتشار 07/04/1399

صفر رضوانی گیلکالئی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی اختصاصی تحدید حدود
 حوزه ثبتی شهرستان نور پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وبه 
استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون وماده 13 آئین نامه قانون اخیر الذکر تحدید حدود پالک 31 فرعی از 20 اصلی 
واقع در کپ سفلی بخش 6 به نام آقای / خانم آروین مقصودی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 475,77 متر مربع طبق رای شماره 139960310006005012 مورخ 1399,02,09هیئت قانون تعیین 
تکلیف درساعت 12 صبح روز دو شنبه مورخ 1399,04,30در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد . لذا از متقاضی 
و مالکین امالک مجاوروصاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرردرمحل وقوع ملک حضور به هم رسانند 
بدیهی اس��ت درصورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با 
حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 74 
و86 آئی��ن نام��ه قانون ثبت ظرف مدت 30 روز ازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود راگتباً به 
این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون 

توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ-9902773
م الف: 19901488

تاریخ انتشار 07/04/1399
صفر رضوانی گیلکالئی رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی مزایده
نظر به محکومیت آقای جمال الدین صدیقی به پرداخت دیه در پرونده کالسه 754، دستگاه دست ساز اکسترودر 
تولید ورق پلی استایرن مشتمل بر موتور گیربکس، فیدر، گرمکن المنتی و کنترل و همچنین بخش رول کن شامل 
س��ه  عدد غلطک خنک کننده به قطر 20- 40- 40 و چهار غلطک هدایت کننده و یک غلطک کش��ش به همراه 
الکتروموتور گرفته است مشهد به نشانی شهرک صنعتی توس فاز 2 توقیف گردیده و به مبلغ 1/900/000/000 ریال 
ارزیابی گردیده است که در تاریخ 99/04/21 ساعت 11 صبح در محل شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع 
در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط. 2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش 
خواهد شد. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی 
مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد. قیمت پایه ششدانگ ملک 1/900/000/000 

ریال می باشد. آ- 9902729
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 11 اجرای احکام کیفری ویژه نیابت دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ  یکقطعه زمین مزروعی پالک 1477 و 1478 و 1479 فرعی از 56-اصلی واقع در 
بخش دو سیس��تان روس��تای ارباب  مورد تقاضای فضه خواجه  که تاکنون بعمل نیامده است لذا بر حسب تقاضای 
کتبی نامبرده تحدیدحدود در روز یکش��نبه 99/5/12 در محل ش��روع و به عمل خواهد آمد بدینوس��یله به اطالع 
مجاورین و مس��تدعی ثبت پالک فوق می رس��اند تا در روز تعیین ش��ده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه 
مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 
15 قان��ون ثبت بعمل خواه��د آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های 
معترضی ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می 
باید توس��ط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواس��ت بمرجع ذیصالح 
قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تس��لیم و رس��ید دریافت دارد و اال حق او 

ساقط خواهد شد. آ-9902788
تاریخ انتشار:شنبه 99/4/7  م الف:158

مهدی پهلوانروی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای محسن ابراهیمی  فرزند غالمعلی  احدی از مالکین مشاعی پالک 1/1084 -اصلی واقع   در بخش دو زابل 
سیستان شهرستان زابل خیابان ولیعصر کوچه 15 طبق درخواست شماره 102/1870- ز  مورخ 99/2/25  دفترخانه 
شماره 136440/2تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی 
ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی 
می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 1399/4/22 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم 
رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل 

افراز نخواهد شد. م الف:143  آ-9902790
تاریخ انتشار :شنبه  99/4/7

مهدی پهلوانروی  
رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹,۴,۲۱

آگهی ابالغ اخطاریه ماده ۱0۱- اموال غیرمنقول
بدین وسیله به خانم فاطمه بذری نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1327/01/03 شماره ملی: 0859603334 شماره 
شناس��نامه: 1 و آقای علی بذری نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1357/03/29 ش��ماره ملی: 0938795430 شماره 
شناس��نامه: 928 ابالغ می شود در خصوص پرونده اجرایی کالسه 9607817- 9607818 به موجب گزارش مورخ 
1398/05/30 کارشناس رسمی دادگستری، پالک ثبتی 7477 فرعی از 238 اصلی مفروز و مجزی شده از 1006 
فرعی بخش 9 مش��هد به مبلغ 2/700/000/000 ریال ارزیاب��ی گردیده. لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی پالک مذکور 
معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پن��ج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی 
دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر به مبلغ 9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تس��لیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که 
خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ- 9902737 

م.الف 875

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ۹6078۱8
بدینوسیله به خانم فاطمه بذری نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1327/01/03 شماره ملی: 0859603334 شماره 
شناسنامه: 1 )به عنوان بدهکار و راهن( مدیون سند رهنی 12115 مورخه 1394/12/02 تنظیمی دفترخانه 322 
مش��هد ابالغ می گردد که بانک ملت اجرائیه ای تحت کالس��ه 9607818 علیه شما صادر نمود و چون برابر گزارش 
مأمور پس��ت مشهد، آدرس شما مورد شناس��ائی واقع نگردیده، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما 
بابت س��ند مذکور به مبلغ 641/932/960 ریال )ش��امل 583/493/682 ریال اصل بدهی و خس��ارت تأخیر تأدیه 
58/439/278 ریال( تا تاریخ تقاضا می باشد و خسارت تأخیر و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه 
می گردد و طبق ماده 18- آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت  اطالع شما منتشر و از زمان 
انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34- اصالحی قانون ثبت پس از گذشت 
ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی با پالک ثبتی 7477 فرعی از 1006 فرعی از 238 اصلی بخش 9 مشهد می باشد، طبق مقررات از طریق 

مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9902739 م.الف 877
ریاست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ۹6075۱0
بدینوسیله به انوشه ابراهیم زاده نام پدر: محمدمهدی تاریخ تولد: 1353/09/03 شماره ملی: 0941843408 شماره 
شناس��نامه: 507 و الهام ابراهیم زاده نام پدر: محمدمهدی تاریخ تولد: 1358/01/08 ش��ماره ملی: 0943371831 
شماره شناسنامه: 59 و محمدمهدی ابراهیم زاده نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1326/08/10 شماره ملی: 1062565258 
ش��ماره شناس��نامه: 298 )ورثه وام گیرنده س��ند رهنی 48412- 1396/07/24 و 38984- 1392/09/03( ابالغ 
میگردد بانک ملت باستناد سند رهنی شماره 48412 تاریخ سند 1396/07/24 و 38984 تاریخ سند 1392/09/03 
اجرائیه ای به کالس��ه 9607510 علیه ش��ما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد بدلیل عدم 
حضور ش��ما ابالغ واقعی میس��ر نگردید لذا بدینوس��یله به شما ابالغ میگردد که بدهی ش��ما بابت سند مذکور به 
مبلغ 253/674/633 ریال اصل طلب، خس��ارت تأخیر تأدیه: 33/316/449 ریال، تاریخ مبنای محاس��به خسارت: 
1396/04/13 و خسارت تأخیر روزانه: 136/046 ریال، جمعاً به مبلغ ریال )دویست و هشتاد و شش میلیون و نهصد 
و نود و یک هزار و هشتاد و دو ریال( و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ شده محسوب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ ابالغ 
اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت اس��ت از: پالک ثبتی هفت هزار و نهصد و ش��صت 
فرعی از دویست و سی و سه اصلی بخش 9 مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز 

آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ- 9902740 م.الف 878
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتیاراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره139960306022000203هیاتاول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارضمتقاضی آقای علی حلمی زارع 
فریمان فرزندعلی رضابش��ماره شناس��نامه0کدملی 084112491صادره ازمشهد دریک باب ساختمان به مساحت 
200مترمربع پالک77فرعی از276اصلیواقع دربخش 13خریداری ازمالک رسمی آقای علیرضاحلمی  محرزگردیده 
اس��ت.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می -ش��ود،درصورتی که اش��خاص نسبت به 

صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرا
ب��ه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت ی��ک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خودرابمراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ-9902774
تاریخ انتشارنوبت اول:99,4,7

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,4,21
محمدرضارجایی مقدم -  رئیس ثبت اسنادوامالک

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگهی موضوع ماده3قانون وماده13 آئین نامه قانونتعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 139960306022000204هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
علی حلمی زارع فرزندعلیرضا به شماره شناسنامه0کدملی 0840112491 صادره ازمشهد دریک باب ساختمان به 
مساحت 175مترمربع پالک77فرعی از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رسمی آقای  علیرضاحلمی زارع 
محرزگردیده است .لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می -شود،درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد. آ-9902775
تاریخ انتشارنوبت اول:99,4,7

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,4,21
محمدرضارجایی مقدم - رئیس ثبت اسنادوامالک

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960306022000205هیات  اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی حلمی زارع فرزندعلی به شماره شناسنامه0کدملی 0840541988 صادره ازفریمان دریک باب ساختمان 
به مساحت 257مترمربع پالک77فرعی از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رسمی آقای  علیرضاحلمی 

زارع محرزگردیده اس��ت .لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می -ش��ود،درصورتی که 
اش��خاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت 
دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد.  آ-9902776
تاریخ انتشارنوبت اول:99,4,7

تاریخ انتشارنوبت دوم:99,4,21
محمدرضارجایی مقدم رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه کالسه پرونده ۱3۹۹0۴007۱۴۱000۱۲۱/۱
بدین وس��یله به آقای رضا ش��اکری نام پدر: غالمعلی تاریخ تولد1365/09/01 شماره ملی: 5249952267 شماره 
شناس��نامه:13 به نش��انی بجنورد کوی صادقیه ک 2 پ 53)متن سند(و یا بجنورد خ تختی ساختمان فرهنگیان 
بلوک 2 ط2 واحد 4)نش��انی اظهاری( ابالغ می ش��ود که خانم معصومه محمدی اصل جهت وصول تعداد س��ی 
س��که طالی تمام بهار آزادی از مجموع شش��صد س��که به استناد مهریه مندرج در س��ند نکاحیه شماره 2401-

1387/09/26 دفتر ازدواج ش��ماره 6 و طالق 3 بجنورد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 
139904007141000121 و شماره بایگانی 9900135 تشکیل گردیده است و طبق گزارش مورخ 1399/02/15 
و 1399/03/18 مامور مربوطه، ابالغ به ش��ما در نش��انی متن سند و اظهاری میسر نگردیده است لذا بنا به تقاضای 
بستانکار به شرح وارده به شماره 99/10047000- 1399/04/02 طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت 10 روز از تاریخ این 
آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت.آ-9902797
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی فقدان سندمالکیت
بنا به درخواس��ت مالک علی مراد کتی بش��ماره یکتا 139980001118000021مورخ1399/3/17مبنی براعالم 
مفقودی س��ند مالکیت ملک مورد تقاضا باتسلیم دوبرگ استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره 139902151
263000066مورخ1398/2/21دردفترخانه اسنادرسمی17پیشوا به ضمیمه درخواست مالک 1399856010600
01432مورخ1399/2/22که تقاضای صدورس��ند مالکیت المثنی نموده است مراتب در اجرای ماده120آئین نامه 
قانون ثبت بشرح ذیل آگهی میگردد:1. نام ونام خانوادگی مالک: آقای علی مراد کتی2. میزان مالکیت: سند مالکیت 
ششدانگ یکدس��تگاه آپارتمان واقع درطبقه پنجم ضلع شرقی بمساحت96/96 مترمربع تحت پالک 7814فرعی 
از111 اصلی  واقع دربهنام وس��ط ورامین که دردفتر161صفحه49ذیل ثبت ش��ماره863075 ثبت وسند مالکیت 
بشماره 224142بنام کاظم رستم زاده پشت مساری ثبت وسند صادرگردیده که سپس بموجب سند انتقال قطعی 
36385مورخ1395/12/25دفتر17پیشواتمامی موردثبت به آقای علی مراد کتی انتفال یافت.که نامبرده درخواست 
سند المثنی نموده است  ضمناملک بموجب سندرهنی 36387مورخ1395/12/25دفترخانه17پیشوا دررهن بانک 
صادرات ایران منطقه14تهران قرارگرفته است3. علت ازبین رفتن:جابجایی4. بحکایت سوابق ثبتی وثبت دفترامالک 
تاکنون نسبت به موردثبت معامله ای صورت نگرفته است.لذا باتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکرو 
درخواست المثنی مراتب اعالم تاشخص یا اشخاصی نسبت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده اند ویا مدعی 
وجودس��ند مالکیت نزدخودمیباش��د ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی به ثبت اسناد ورامین مراجعه واعتراض 
خودرا ضمن ارائه س��ندمالکیت یا سند انتقال تس��لیم نمایدوچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود سند 

مالکیت المثنی طبق قانون ومقررات صادرو تسلیم خواهد شد99ث/م الف آ-9902793
ازطرف رییس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان ورامین

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
آقای کرمعلی عرب س��لمانی دارای شناس��نامه شماره840 به شرح دادخواست به کالس��ه9900078 ازاین دادگاه 
درخواس��ت گواه��ی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان محمد رضا عرب س��لمانی بشناس��نامه 
59درتاری��خ71/7/20 اقامتگاه دائمی خودرا به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به 2. 
فاطمه دلگشایی ن پ: جعفرش ش1195متولد: 1307صادره ازگلپایگان همسر متوفی2. گلی عرب سلمانی ن پ : 
اصغر ش ش131متولد: 1303صادره ازورامین خواهرمتوفی// اینجانب با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا 
یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد40خ/م الف آ-9902793
رییس حوزه اول شورای حل اختالف بخش جوادآباد

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ش��هرام پورجهانگیرالش��ه بااعالم مفقود شدن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءشده ذیل شماره یکتا 13990215126600106وشماره ترتیب16381 مورخ99/3/6دفتراسناد رسمی شماره 
17 پیش��وا وطی درخواس��ت وارده 1399856010460000909مورخ 99/3/6تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت 
ت��ک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگه��ی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : ش��هرام پورجهانگیرالش��ه2. میزان مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان 3. ش��ماره پالک : 6138 فرعی 
از114 *اصلی مفروزازپالک1448*4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته 5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن 
به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یکدستگاه یک آپارتمان قطعه12تفکیکی 
تحت پالک 114/6138 به مس��احت65/6مترمربع واقع دربخش بهنام س��وخته ذیل ثبت دفترالکترونیکی شماره 
139720301046000132بنام شهرام پور جهانگیرالشه ثبت وسند بشماره709466صادرگردیده است وبموجب 
س��ندرهنی 10734مورخ95/5/24 دفترخانه3پیشوا دررهن بانک مسکن قرارگرفته است)موافقت  اخذ شده است(
لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواس��ت صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس از انتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادو امالک پیشوا مراجعه 
و اعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 121م/ الف آ-9902793
  ازطرف رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای میرزا احمدکوشکی)سیداحمد( باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت شش��دانگ 
پالک5069فرعی از6اصلی بخش3س��بزوار که متعلق به وی می باش��دبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردید مالکیت فوق الذکر ذیل دفتر132صفحه457بنام ایشان ثبت و سندششدانگ صادروتسلیم 
شده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باستنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یکنوبت آگهی ومتذکر 
می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود باشدبایستی 
ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت یاسندمعامله رسمی 
به این اداره تس��لیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه 
سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 

99/2010(  تاریخ انتشار:1399/04/07 آ-9902780
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار 



حاشیه کتاب

نام ها و یادها 

اصغر عباسی، کارگردان آگهی تبلیغاتی آثار ادبی: 
آشتی کنون »کتاب« و »تصویر«   

کوتاه  فیلم های  حیدری:  افرا 
تبلیغاتــی و تلویزیونــی برای 
معرفی کتاب، هنوز در کشــور 
ما جــا نیفتاده اســت. با این 
وجود، این ابزار تصویری تأثیر 
زیــادی در تبلیغ و فروش یک 

اثر ادبی دارد. اتفاقی که برای یکی از آثار مظفر ساالری افتاد و کتاب 
با اقبال مخاطب و چاپ های متعدد مواجه شد. 

»رؤیای نیمه شب« که با نگاهی به زندگی امام زمان)عج( نوشته شد، 
تا به حال به بیش از 90چاپ رســیده و عــده ای معتقدند تبلیغات 

تلویزیونی بر دیده شدن این اثر مؤثر بوده است. 
 اگر ابزار تصویر این قدر می تواند در معرفی یک اثر ادبی موفق باشد، 
چرا در خصوص داســتان هایی که با هدف اشــاعه فرهنگ ایرانی- 
اسالمی نوشــته می شــود، این ابزار کمتر مورد استفاده قرار گرفته 

است؟  
اصغر عباســی، ســازنده تیزر تلویزیونی کتاب »رؤیای نیمه شــب« 
که در ســاخت ایــن آگهی تبلیغاتی از حضــور بازیگرانی چون ثریا 
قاســمی، عباس غزالی و ماه چهره خلیلی اســتفاده کرده اســت، از 
ســابقه ســاخت آگهی های تبلیغاتی برای کتاب می گوید: پیش از 
آگهی تلویزیونی »رؤیای نیمه شــب« و پــس از آن، تیزرهایی برای 
چند اثر ادبی ســاخته شده که اتفاقاً خودم هم سازنده آن ها بوده ام، 
 امــا هیچ کدام به اندازه تیزر کتاب »رؤیای نیمه شــب« مورد توجه 

قرار نگرفت. 
وی با ابراز رضایت از این تیزر، داستان کتاب را در موفقیت تیزر مؤثر 
می داند و توضیح می دهد: جدا از ســاخت آگهی، داستان کتاب هم 
باید جذابیت های الزم را داشــته باشد. »رؤیای نیمه شب«، داستانی 
عاشــقانه و پرکشش داشت که در بســتری از واقعیت رخ می داد و 

مخاطب را از روزمرگی ها دور می کرد. 
به همین دلیل ما تالش کردیم با اســتفاده از ترفند ســفر در زمان،  
مخاطب را در بســتری از اتفاقات روزمره زندگی، از فضای ذهنی اش 
دور کنیم . همین ترفند در فیلم های مهم ســینمای جهان نیز مورد 

استفاده قرار گرفته است. 
عباســی در ادامه تصریح می کند: البته داســتان در الیه های پنهان 
خود آنجا که ابوراجح، پدر دختر این قصه، نزد امام زمان)عج( می رود، 
سفر در زمان را در خود مستتر دارد و به همین دلیل هم سعی کردم 
از ایــن ترفند در فرم و نمای تصویــری بهره ببرم که مخاطب لذت 

دوچندانی ببرد. 
این کارگردان در خصوص فرم و ساختار این آگهی تلویزیونی توضیح 
می دهــد: من عالقه مند به ســفر در زمان هســتم، چه در تخیالت 

کودکی و چه در تجربیات سینمایی. 
در همین زمینه فیلمی به نام »رؤیای صادقه« ســاختم و دوستانی 
که این فیلم را دیده بودند، در سال 95 پیشنهاد ساخت تیزری برای 

کتاب »رؤیای نیمه شب« را به بنده دادند.
وی در بخش دیگری از ســخنانش در پاســخ به این پرسش که تا 
چه حد تصویر می توانــد به کمک ادبیات بیاید و بین مردم و کتاب 
انس و عالقه ایجاد کند، اظهار کرد: بی شــک بستر فضای مجازی و 
پلتفرم هایی که در قالب نرم افزاری و ســخت افزاری اســت، بر محور 

تصویر بنا نهاده شده است. 
هــر چه بخواهید معرفی کنید باید به تصویر رجوع کنید، البته مهم 

است این معرفی تا چه حد با ظرافت ارائه شود.
وی افــزود: آگهی تبلیغاتی برای یک اثر به مخاطب کمک می کند با 
استفاده از ترفندهای سینمایی با بخش هایی از کتاب آشنا شود و با 

آگاهی دست به انتخاب اثر بزند. 
این فیلمســاز در ادامه به دغدغه مندی مسئوالن اشاره کرد و افزود: 
مقولــه فرهنگ بــه دو عنصر هزینــه و زمان نیــاز دارد و نباید در 
کوتاه مــدت منتظر تأثیــر فوری و آنی بر ایجاد ارتباط بیشــتر بین 
ادبیات و تصویر بود، همچنان که در کشــورهای غربی و رسانه هایی 
که با ما بیگانه اند از این داده ها  اســتفاده کرده اند؛ هزینه می کنند و 

منتظر تأثیر می مانند. 
عباســی گفــت: دوران  کنونی، دوران ســرعت و فناوری اســت و 
دیگر نمی توان براســاس آموخته های 50سال پیش نسخه ای برای 
مشــکالت امروزی پیچید. باید مخاطب شــناس بود و ذائقه شناسی 
 کــرد تا آشــتی بیــن کتــاب و تصویر را در بســتری از ســالمت

پیش ببریم.  

 ادب و هنــر/ محبوبه ناطق »دعبــل و زلفا« 
روایتی عاشقانه از آشنایی و زندگی پرفراز و نشیب 
دعبل خزاعی، شاعر اهل بیت)ع( و همسر باایمانش 
زلفاست.در این کتاب، مقاطعی از زندگی دعبل در 
زمان امام موسی کاظم)ع( و امام رضا)ع( به صورت 
داستانی کنکاش شــده است؛ عشق میان او و زلفا، 
بستری جذاب برای ماجراهای فراوان این رمان است 
که تالش دارد براساس داده های تاریخی به بازسازی 

و بازآفرینی ماجراها و حوادث بپردازد.  
این اثر که توسط حجت االسالم و المسلمین »مظفر 
ساالری« نوشته شده، تاکنون به بیش از  50 چاپ 
رسیده اســت. مظفر ســاالری پیش از این، رمان 
شیرین و پرفروش »رؤیای نیمه شب« را نوشته بود. 
اثر یاد شده به بیش از 90 چاپ رسیده و مورد تقدیر 
مقــام معظم رهبری هم قرار گرفت. هر دو این آثار 

توسط »به نشر«  منتشر شده اند.  
مظفر ساالری از کودکی عضو کانون پرورش فکری 
بوده و 25سال سابقه همکاری با مطبوعات کودک و 
نوجوان را در کارنامه اش دارد. گفت وگوی ما را با این 
نویسنده در خصوص بایسته ها و ظرفیت های رمان 
دینی و به خصوص  رمان رضوی و دالیل پرفروش 

بودن آثارش بخوانید. 

با س دینی  مضامین  با  داســتان  نوشــتن 
متفاوت  دیگر  موضوع های  با  داستان نویسی 
است. زمانی که »دعبل و زلفا« را می نوشتید 

چه حسی داشتید؟ 
من پیش از نوشتن هر داستان به صاحب آن داستان 
متوسل می شــوم. برای مثال برای نوشتن »رؤیای 
نیمه شب« به امام زمان)عج( توسل کردم و معتقدم 
به من خیلی کمک کردند و دستم را گرفتند. البته 
وقتی فیضشان مانند باران می بارد هرکس به اندازه 

ظرف خودش از آن استفاده می برد.
برای داستان »دعبل و زلفا« هم خوانندگان ارتباط 
خوبی با این کتاب برقرار کردند. همه این ها را لطف 
و عنایت حضرت رضا)ع( می دانم. در حال حاضر هم 
در حال نوشتن داستانی درباره امام جواد)ع( هستم 
که بخشی از آن را نوشته ام، اما ادامه کار متوقف شد، 
چون درگیر بیماری  شــدم. به خاطر درمان همین 
بیماری عمل جراحی در تهران داشتم. عمل بسیار 
سنگین بود و دکترها گفته بودند ریسک عمل زیاد 
است و شاید فرصت زندگی را از دست بدهم، اما عمل 
انجام شــد و  دو هفته پس از عمل به یزد برگشتم. 
یکی از دوستانم که از نوادگان رسول اهلل)ص(  و سید 
است به من گفت خواب دیده در صحن جامع رضوی 
در حال زیــارت بوده که یکی از خدام کتابی به من 
داده است. تعبیر من از خواب این بود که امام رضا)ع( 
رخصت و فرصتی دوباره برای زندگی به من داده اند 
تا کتابم را درباره حضــرت جواداالئمه)ع(  به اتمام 
برســانم.   اکنون مدتی است در نوشتن این کتاب 
فاصله افتاده و منتظرم در روز میالد ثامن الحجج)ع( 
بار دیگر به حضرت متوسل شوم تا بقیه آن را بنویسم. 

چه انگیزه ای موجب شد با توجه به سیره و س
زندگی ائمه)ع( داستان بنویسید؟

در یک جمله؛ چون طلبه ای هســتم که به داستان 
عالقه مندم، به گمانم یکی مثل من هر چه بنویسد، 
دینی است. کســی که یک قدم برای اهل بیت )ع( 
بردارد، آن ها هم کمک می کنند. من در تمام مدت 
نوشــتن از این کار لذت می برم، هر چند نوشــتن، 
قلم زدن در خون اســت و عرق ریزی روح،  اما لذت  

خودش را دارد.

کار س معصومین)ع(  درباره  رمان  نوشــتن 
آسانی است؟

ابتدا الزم است تعریف درستی از رمان داشته باشیم. 
تفاوت رمان با افســانه و حکایــت، در پرداختن به 
لحظه پردازی و جزءنگاری اســت و کنــدوکاو در 
نواقص و معایب شخصیت های بشری و تالشی که 
شخصیت ها برای تحول و رشد دارند. شخصیت ها در 
موقعیت های داستانی، دچار تردید در جهان بینی و 
هدف زندگی شان می شوند و دست به انتخابی دیگر 

می زنند. 

چطور این مشکالت و محدودیت های رمان س
را از بیــن می برید و وارد نوشــتن از زندگی 

شخصیت معصومین)ع( می شوید؟ 
درست است. رمان دارای محدودیت و ظرفیت اندکی 
است که نمی تواند در روایت زندگی معصومین)ع(، 
جذابیت های معمولش را برای خوانندگان حفظ کند. 
محدودیت دیگری نیز وجود دارد که مربوط به رمان 
نیست و آن امانتداری و حفظ حریم معصومین)ع( 
است. کســی حق ندارد قول یا فعلی را بدون سند 
به ایشان نسبت دهد. در رمان نمی توان با دست باز 
به متن زندگی خصوصی و خانوادگی معصومین)ع( 
پرداخت. اما صرف نظر از این خط قرمز، می شــود 
معصومین)ع( را در حاشیه امن رمان قرار داد؛ مانند 
کاری که مــن در دو رمان »رؤیای نیمه شــب« و 

»دعبل و زلفا« کرده ام. در این رمان ها و نمونه های 
دیگر، نویسنده به زندگی انسان های عادی می پردازد 
و ســر بزنگاه، سخن یا کاری مستند از معصوم نقل 
می کند که نقطه عطفی در داستان می شود؛ یعنی 
معصوم یکی از شخصیت های فرعی رمان است که 
بدون آلوده شــدن به تنازع و کشمکش هایی که در 
چاه طبیعت بشــری جریان دارد، نقش خود را در 

نقطه عطفی ایفا می کند. 
راه دیگر آن اســت که چند نفری از شخصیت های 
رمان، راویان گوشه ای از زندگی معصوم باشند و هر 
کــدام از زاویه دید خــودش آن را روایت کند که با 
قرائنی مشخص شود دوست است یا دشمن یا ناآگاه. 
به نظرم باید تجربه های نویســندگان را در این باب 
گردآوری و تدوین کرد و شــیوه کارآمدی ارائه داد. 
چنین شیوه نامه ای به نویسندگان، میدان و امکانات 
وسیعی می دهد و از تردیدشــان برای ورود به این 

ساحت می کاهد. 

داستان دینی از نظر شما چه تعریفی دارد؟س
داستان دینی از نظر من داستانی است که هنرمند 
دین باور آن را پدید آورده باشد؛ هر چند موضوعش 
الزاماً گزاره ای دینی نباشــد. داســتان ضددینی یا 
غیردینی آن است که فردی غیرباورمند آن را پدید 
آورده باشد؛ هر چند موضوعش درباره پیامبر)ص( 
باشــد. نمونه افراطی اش » آیات شیطانی « است. 

خواننده دوست دارد ببیند نگاه، بینش، جهان بینی و 
باور یک نویسنده یا شخصیت داستانی چگونه است. 
ِصرف دم زدن از مفاهیم، موضوعات و نشــانه های 
دینــی او را راضی نمی کند. باید داســتان دینی به 
گونه ای باشــد که مخاطب بگوید مــن این نگاه را 

دوست دارم. 

از انقالب را چطور س تولیدات داستانی پس 
ارزیابی می کنید؟

اکثر داستان های دینی ما از آن نوع است که مصرف 
درون دینــی دارد و در آن به المان ها و نشــانه های 
دینی بسنده شده و آن نگاه و باور دینی ملموس را 
نمی بینیم و از طرفی جنبه های داستانی شان ضعیف 
است. پس از انقالب، آثار داستانی فراوانی نوشته شد 
که صرفاً موضوعشــان دینی بود و از سایر مؤلفه ها 
بی بهــره بودند ،بنابراین مخاطب، تأثیر و ماندگاری 
نداشتند. به عنوان نمونه، یکی از مؤلفه های الزم 
این اســت که داســتان دینی اوالً و بالذات باید 
داستان و جذاب باشد. شاید امثال مولوی معتقد 
بودند داســتان، تنها ابــزار و محملی برای بیان 
گزاره های دینی یا اخالقی یا فلسفی است. به نظر 
من داستان خودش موضوعیت دارد؛ یعنی نوعی 
نگاه اســت. داســتان نوعی نگاه زیبایی شناسانه 
اســت به جهان با فضای احساسی، خیال انگیز، 

همراه با قصه و روایتی جذاب. 

با آنکه بــارگاه امام رضا)ع( در مشــهد س
قرار دارد و حضور ایشــان و زائران حضرت 
ظرفیت های داســتانی زیادی ایجاد می کند، 
چرا ادبیات داستانی ما نتوانسته دینش را به 

امام رضا)ع( و فرهنگ رضوی ادا کند؟
مهم ترین علت، نداشــتن شــناخت درست از این 
فرهنگ اســت. علت دیگر آن است که در شرایط 
کنونی داستان نویس نمی خواهد خطر و سختی ورود 
به چنین ســاحتی را بپذیرد. نهادهای فرهنگی نیز 
از ورود به چنین ساحتی حمایت اساسی نمی کنند. 
باید حریم امنی برای نویسنده در نظر گرفته شود تا 
انگیــزه و جرئت ورود پیدا کند. باید خط قرمزها را 
مشــخص کنیم و در قرارداد قید کنیم که بیرون از 
دایره این خط قرمزها، نویسنده آزاد است. علت مهم 
دیگر این است که مبلغ قراردادها بسیار ناچیز است و 

به نویسنده فرصت تأمل کافی نمی دهد. 

در داســتان هایی که تاکنــون با موضوع س
امام رضا)ع( خلق شــده چــه جنبه هایی از 
شخصیت و سیره ایشان مغفول واقع شده که 

ظرفیت برای کار داستانی داشته است؟
هیچ سوژه ای نیســت که نتوان پرورش داد و از آن 
داستانی خوب ساخت. به عنوان نمونه نگاه کنید که 
من در رمان »دعبل و زلفا «چگونه از واقعه نه چندان 
مهم بیمار شــدن امام در اهواز، بهترین استفاده را 

کرده ام. 
یکــی از ظرفیت های بزرگ، موضوع زائران و زیارت 
حضرت است. هر کس به زیارت آقا می آید و می رود، 
داســتان بالقوه ای دارد. این خاطرات و سوژه ها مثل 

آب هزاران جویبار به هرز می رود. 

اقبال مخاطب به رمان های شما زیاد است. س
آیا این یک اتفاق است؟

اتفاقی نیســت. عالوه بر اینکه قصه جذابی را برای 
رمان در نظر می گیرم، از چاشــنی هایی مثل عشق 
و طنز هم استفاده می کنم. در نوع روایت هم بیشتر 
نمایشی می نویسم تا خواننده بتواند داستان را مثل 

فیلمی تجسم کند و در ذهنش ببیند.

رمان های دینی چه جایگاهی در جریان های س
اصلی رمان نویسی دارند؟

در تمــام دنیا مردم نــگاه دینی را دوســت دارند. 
در کشــور ما هم اکثر میراث ادبی مان دینی است. 
هیچ کس نمی توانــد منکر این جایگاه شــود، اما 
ماندگاری اثر وابســته به این است که به دل مردم 

بنشیند و در یادشان بماند.

تا به حال از آثارتان اقتباس تلویزیونی و یا س
سینمایی شده است ؟ 

من عالقه زیادی به فیلم دارم. همان طور که روزی 
آرزو داشتم کتابی چاپ شده از خودم را ببینم، حاال 
هم دوســت دارم رمان هایم و حتی داســتان های 
کوتاهم تبدیل به فیلم شــوند، البتــه فیلمی که 

درخشان باشد و آرزو نکنم کاش نمی ساختند!
 
با توجه به اینکه رمان ها با اقبال مخاطب س

همراه بوده، آیا تالشــی برای ترجمه آن ها 
صورت گرفته است؟ 

نه اقــدام خاصی انجام نشــده، اما رمــان »رؤیای 
نیمه شب« در بیروت لبنان بدون اجازه من یا ناشر 
ترجمه و چاپ شده است که خوانندگان عرب زبان 

می توانند این رمان را بخوانند.

روایت منتقدروایت ناشر 

مدیر انتشارات »به نشر« :

پویش مطالعاتی، کتاب را به چهل چاپ رساند
نگاهی به رمان »دعبل و زلفا« 

وجوه تأثیرگذاری ادبیات رضوی 
انتشــارات »به نشر«  ادب و هنر- جواد شیخ االسالمی: 
به عنوان ناشــر زیرمجموعه آستان قدس رضوی با این انتقاد 
روبــه رو بوده که در تولید آثــار موفق رضوی عملکرد موفقی 
نداشته اســت. این نقد اگرچه هنوز هم بر به نشر کم و بیش 
وارد اســت، اما در سال های اخیر عملکرد به نشر رو به بهبود 
بوده و در دوره جدید نیز آثار خوبی در حوزه رمان و داســتان 
منتشر کرده است. به بهانه دهه کرامت گفت وگوی کوتاهی با 
حسین سعیدی، مدیر انتشــارات »به نشر« درباره برنامه های 
این انتشــارات در دهه کرامت و دالیل موفقیت بعضی آثار به 

گفت وگو نشستیم که می خوانید.

علت پرفروش بودن اثری مانند »دعبل و زلفا« چه س
بوده است؟  

رمان دعبل و زلفا استانداردهای الزم را برای یک رمان موفق 
داشت. این کتاب اگرچه رمانی دینی است، اما زندگی نامه و یا 
بیان تاریخ صرف نیست. آقای ساالری تجربه موفقی در نوشتن 
رمان »رؤیای نیمه شب« داشت که این موجب شد برای نوشتن 
رمان »دعبل و زلفا« سراغ ایشان برویم.  ایشان توانسته اند در 
این اثر وقایع و رویدادها را به درستی با هم ادغام کنند، ضمن 
اینکه وقایع مربوط به دعبل، امام رضا)ع( و امام موسی کاظم)ع( 
را با اســتفاده از منابع دست اول دینی نوشته اند. یعنی آنچه 
مربوط به کالم و رفتار ائمه)ع( بود، کامالً مستند بود. به دلیل 
اینکه کتاب شایستگی الزم را برای معرفی داشت، برای پخش 
کتاب با شرکت های پخش کتاب وارد مذاکره شدیم و کتاب 
را به همه کتاب فروشــی های معتبر کشور رساندیم تا کتاب 
دیده شــد. عالوه بر این ها، پویش مطالعاتی که در سال 97 و 
98 ایجاد شد، موجب شد کتاب در همین بازه زمانی 40 بار 
منتشر شود. ضمن اینکه در فضای مجازی و رسانه های مکتوب 
و تصویری هم تبلیغات الزم انجام شــد. به هر حال هر آنچه 
برای دیده شدن یک اثر اعم از داستان خوب، نویسنده خوب و 

تبلیغات، نیاز دارد، این کتاب در اختیار داشت.

دغدغه نداشــتن در خصوص تولیــد آثار رضوی س
انتقادی است که به »به نشر« وارد است. در خصوص این 

انتقادها چه توضیحی دارید؟ 
تولید اثر شاخص دینی مشکالت خاص خودش را دارد؛ نخست 
اینکه آثاری که منتشر شده خیلی قوی نبوده و اگر هم قوی 
بوده است، محدود و کم بوده اند. البته این مبحث نیاز به بحثی 
مفصل دارد، ولی ما در همین مدت کوتاهی که خدمت به نشر 

هستیم، با حدود 101 نویسنده حوزه رضوی ارتباط داشته ایم. 
از سعید تشکری توانســته ایم 6 اثر با موضوع رضوی منتشر 
کنیم که استقبال خوبی هم از آن ها شده است و بعضی از آن ها 
در جشنواره های مهم کشور  حائز رتبه شده اند. همچنین در 
سه سال گذشته 134عنوان اثر با موضوع رضوی تولید شده که 
در فروشگاه های به نشر وجود دارند. البته هنوز خألهای زیادی 

وجود دارد که امیدوارم به مرور رفع شوند. 

برنامه های شــما در دهه کرامــت متمرکز بر چه س
فعالیت هایی است؟

ما به عنوان انتشــارات آســتان قدس رضوی در دهه کرامت 
در ســه محور تولید، توزیــع و ترویج آثار رضــوی و دینی، 
پیش برنامه ریزی هایی کرده  ایم که در حال اجرای آن ها هستیم. 
اگرچه به خاطر شــرایط خاِص ایجاد شده توسط کرونا، نوع 
برنامه ها تغییر کرده و  نســبت به قبل بیشــتر از بسترهای 

فضای مجازی برای اجرای برنامه ها استفاده می کنیم. 
در این ایام از هشــت اثر تازه رونمایی می شــود. کتاب شعر 
الالیی هــای امام رضایی بــرای نــوزادان و مــادران دارای 
فرزند خردســال است که این مجموعه شــعر توسط آقای 
علی محمد مؤدب سروده شده اند. کتاب بعدی گزیده »عیون 
اخبارالرضا)ع(« است که با یک ترجمه روان و خوب و به صورت 
موضوع بندی شده، هم به صورت یک جلدی و هم به صورت 

موضوعی در پنج جلد منتشر و رونمایی خواهد شد.
جلد دوِم رمان »آبی ها« نوشته سعید تشکری است. همچنین 
حدود 80 اثر بــا موضوع امام رضا)ع( و زیــارت را به صورت 
فیزیکی در قفسه آثار رضوی دسته بندی کرده ایم تا مخاطبان 

با سهولت بیشتری به آثار رضوی دست پیدا کنند.
همه کتاب ها در  اپلیکیشن هایی مثل طاقچه و سایت خودمان 
به مخاطبان و همراه با تخفیف 25درصد عرضه خواهند شد. 
البته در سایت خودمان ارسال کتاب ها هم رایگان خواهد بود.

کامران پارســی نژاد: ادبیات رضوی از ســویی در گونه 
»ادبیات دینی« یا »ادبیات مذهبی« و از ســوی دیگر در 
گروه ادبیات تشیع، همچون ادبیات عاشورایی قرار می گیرد 

و از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
 از آنجایی که ادبیــات دینی در گذر زمان، آنچنان که 
تمام ژانرهای ادبی با توجه به سلیقه مخاطب و تحوالت 
بــزرگ اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و اقتصادی دچار 
تحول بنیادین می شــود، در یک روند ثابت و با در نظر 
گرفتن یک الگوی کلیشــه ای و تکراری همچنان خلق 

می شود. 
توجه به این مســئله ضروری اســت که در دورانی که 
جوانان بسیار جســت وجوگر شده اند و همواره پذیرش 
یک رویداد و یا اصــول بنیادین فکری همراه با تحلیل 
و واکاوی اســت، ایــن ژانر ادبی بــرای جذب مخاطب 
بایــد دچار دگرگونی بنیادین بشــود. ادبیات رضوی از 
گذشــته های دور صرفاً بر پایه شرح رویدادها و حوادث 
پیرامــون زندگی امام رضا)ع( شــکل گرفتــه و کار به 
جایی رســیده اســت که هر اثر جدیدی خلق می شود 
همان تکرار آثار قبلی اســت و این می تواند ضربه های 
جبران ناپذیــری را بر پیکره گونــه ادبیات رضوی وارد 
کند. طراحی مضامین تحلیلی نو چون سیر جریان های 
اجتماعی و سیاســی موافق و معاند با امام، می تواند در 
برخی آثار داســتانی محور اصلی قرار بگیرد. اندیشــه، 
منش، رســالت و منزلت امام هشــتم)ع( خود می تواند 

دستمایه خوبی برای خلق آثار جذاب باشد. 
نویســنده ادبیــات رضوی بایــد به این مســئله مهم 
توجــه کند کــه مخاطبانش چــه گروه ســنی و چه 
طبقه اجتماعی هســتند، جدای آن نویســنده باید به 
پرســش ها و دغدغه های فکری مخاطبان داستان خود 
دسترســی پیدا کند. ادبیات رضوی نباید دور از نحله ها 
و جریان هــای ادبی پرمخاطب و نو باشــد. تا آنجا که 
ســبک های داستان نویســی بر اصــول و مبانی دینی 
مــا لطمه وارد نکنــد می توان از این گونه شــگردهای 
داستان نویسی و مکاتب ادبی جذاب استفاده کرد. رمان 
رضوی به طور مثال می تواند براســاس جریان ســیال 

ذهن خلق شود. 
خلق رمان روان شــناختی، سیاسی، اجتماعی و رضوی 
تاکنــون در ایران به منصه ظهور نرســیده اســت. با 
تغییر شــیوه روایتی داســتان نیز می توان به بن مایه ها 

و مضامین پرمخاطبی دســت یافت. البته باید به نقش 
محوری ناشر و رسانه ها در معرفی و شیوه پخش ایده آل 

کتاب نیز توجه داشت.
بــا تمام ایــن اوصــاف برخــی نویســندگان آگاه چون 
حجت االســالم و المســلمین مظفر ســاالری با خلق اثر 
پرفروش »دعبل و زلفا« توانست روزنه ای برای خلق رمان 

رضوی و دینی تأثیرگذار ایجاد کند. 
رمان »دعبل و زلفا« براساس رویدادی تاریخی شکل گرفته 
است. داستان حسب حال زندگی دعبل، شاعر و ذاکر فضائل 
اهل بیت)ع( اســت که در زمان امامت امام رضا)ع( زندگی 
می  کرده است. نویسنده با پرداختن به ماجرای عاشقانه و 
حضور شخصیت زلفا، توانسته مخاطبان بی شماری را جذب 
کند. در این کتاب، مقاطعی از زندگی دعبل در زمان حیات 
امام موسی کاظم)ع( و امام رضا)ع( در قالب داستان به تصویر 

کشیده شده است. 
رمان»دعبل و زلفا« نوشته حجت االسالم والمسلمین مظفر 
ساالری با استفاده از مضمون بدیع و شیوه روایتی جذاب که 

عامل مهمی در فروش کتاب به حساب می آیند.
متأســفانه در دوره ای به سر می بریم که هیچ توجه ای به 
ادبیات خاصه ادبیات رضوی از سوی متولیان امور فرهنگی 
نمی شــود. وزارت فرهنگ و ارشاد در راستای تقویت بنیه 
ادبیات رضوی چه اقدامی کرده اســت؟ این در حالی است 
که ما متأسفانه شاهد ترجمه و تمایل زیاد به انتشار و ترویج 
رمان های صهیونیستی چون » خالکوب« آشویتس اثر هدر 

موریس در دوران کنونی هستیم.
داستان مقابله با انتشار سیر عظیم رمان های صهیونیستی 
خود حکایت دیگری اســت. اما آیا زمان آن نرسیده است 
که از تکرار برنامه های کلیشــه ای چون برگزاری جشنواره 
رضوی دست برداشت و فکری تأثیرگذار برای ارتقای ادبیت 

ادبیات دینی کرد؟

گفت وگو با مظفر ساالری؛ نویسنده پرفروش ترین رمان رضوی 

برای نوشتن »دعبل و زلفا« به حضرت رضاj متوسل شدم 
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ادب و هنرادب و هنر
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت

شاعر »عشق پاره وقت« درگذشت
علیرضــا راهب حوالی 
بامداد روز  ســاعت 3 
در  تیرماه  پنجــم  پنجشــنبه، 
بیمارســتان  آتیه تهران از دنیا 
رفت. او به کرونا مبتال شده بود، 
ایست  درگذشــتش  علت  ولی 

قلبی بود. راهب خود در صفحاتش در شــبکه های اجتماعی از ابتال به 
بیماری کرونا خبر داده بود و بامداد پنجشنبه با بحرانی شدن حالش 
به بیمارستان منتقل شد، اما درمان وی نتیجه بخش نبود و درگذشت. 
با هماهنگی هایی که با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در حال انجام 

است، مراسم تشییع علیرضا راهب فردا برگزار خواهد شد. 
علیرضــا راهب، شــاعر و ترانه ســرا متولد ســال 1346 در تهران و 
دانش آموخته رشــته حقوق از دانشــگاه تبریز بود. راهب، شعر را از 
ســال های دهه 60 آغاز کــرد. به دلیل ســکونت در تبریز در دوران 
دانشجویی به زبان ترکی هم مسلط بود و گاه آثاری از شاعران ترکیه 

نیز ترجمه می کرد.
»دو اســتکان عرق چهل گیاه« از نشر چشــمه و »عشق پاره وقت« از 
نشــر نیماژ، مجموعه شــعرهای به جامانده از علیرضا راهب هستند. 
عمده تریــن فعالیت ادبی راهب، حضور و بحــث در انجمن های ادبی 
و جلســه های شــعر به خصوص انجمن ادبی »ونداد« بود که خود آن 
را تأســیس کرد و مدیریت می کرد. در جلســات ایــن انجمن که در 
کافه هــا برگزار می شــد، مباحث تئوری درباره شــعر و دیگر هنرها،  
مباحث فلسفی، پخش موسیقی و نمایش فیلم جایگاه خاصی داشت 
و جلســاتی که او برگزار می کرد، با همه جلســات معمول شعری  و 

ادبی متفاوت بود.

برای نوشتن این کتاب، دعوت شدم
 خاطره ای دارم که ذکر آن بی لطف نیســت. چهار 
ســال پیش دخترم فاطمه کــه آن زمان مقطع 
دبســتان درس می خواند، به من گفت ما امسال 
هم به مشــهد نرفتیم، اما دوستان من با هواپیما 
به مشــهد رفتند، در حالی که من تا به حال سوار 
هواپیما نشدم. همســرم خندید و گفت: »من که 
مادرت هستم تا به حال سوار هواپیما نشدم«. من خجالت کشیدم و به دخترم 
گفتم:» امام رضا)ع( امام رئوفی هستند و به بچه ها به ویژه دختربچه ها عنایت 

ویژه ای دارند، از ایشان بخواه«. 
چند روز بعد از انتشارات »به نشر« وابسته به آستان قدس رضوی با من تماس 

گرفتند و گفتند:» مدیر این انتشارات با شما کار دارد. شما می توانید به تهران یا 
قم بیایید تا مالقاتی صورت بگیرد؟« پرسیدم:» این نشر در کدام شهر فعالیت 
می کند که متوجه شدم در مشهد هستند. چند دقیقه بعد تماس گرفتند و 
گفتند دو بلیت تهیه می کنند برای من و همســرم که من از آن ها خواهش 
کردم بــرای دو فرزندم هم بلیت تهیه کنند و خودم مبلغ را بپردازم . تلفن 
قطع شد، من هنوز با همسرم صحبت نکرده بودم که دوباره تماس گرفتند و 
گفتند همه ما میهمان حضرت هستیم و اتاقی برای ما در یک هتل نزدیک 

حرم در نظر گرفته اند. 
 این ســفر خیلی به دل و جان ما نشســت و  قرارداد تألیف کتاب »دعبل و 
زلفا« هم بسته شد. من معتقدم از ابتدا برای نوشتن این کتاب دعوت شدیم.

روایت نویسنده
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