
د  اش غالم
وید  ئویی که به تازگــی از غالم کویتی پور 
)خوانند  ه ممد   نبــود  ی ببینی( د  ر فضای 
مجازی منتشر شــد   خیلی ها را به انتقاد   
از این مد  اح د  وره د  فاع مقد  س واد  اشــت. 
برخالف خیلی ها، سید   عزت اهلل ضرغامی، 
د  ر حساب توییتری خود   پست جد  ید  ی 
منتشر کرد   و د  ر آن نوشت: »به د  ختر گلم 
پریچهر می گویم حاج غالمی که تو استود  یو به تو د  رس می د  هد  ، همان آشی 
است که شهد  ا پختند   و مزه خوبش تا ابد   همراه مان است. می گویند   کویتی پور 
از قطار انقالب پیاد  ه شد  ه! د  اش غالم، خود  ِ قطار است عزیزم! حرمت نگه د  اریم«!

التماس می کنیم
د  ر هفته های اخیر آمار مبتالیان به کرونا و 
جان باختگان بر اثر این بیماری د  ر بیشــتر 
شهرهای کشور سیر صعود  ی د  اشته است. 
شاید   د  ید  ه باشید   وید  ئویی د  ر فضای مجازی 
منتشر و د  ست به د  ست می شود   که د  ر آن 
رئیس شــورای شهر اهرم بوشهر، با گریه و 
ناراحتی، از وضع پیش آمد  ه د  ر شهر و مملو 
بود  ن بیمارستان ها از بیماران کرونایی گالیه می کرد  . او د  ر صحبت های خود   با گریه 
و خواهش می گوید   بیمارستان ها جا ند  ارند   و خیلی ها گرفتار بیماری شد  ه اند  ، اما 

هرچه به مرد  م التماس می کنیم رعایت کنند   هیچ فاید  ه ای ند  ارد  .

کار ماند  گار
محمد  جــواد   آذری جهرمی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات به بهانه سالگرد   شهاد  ت 
»محمود   قند  ی« د  ومین وزیر ارتباطات پس 
از انقالب، پســتی را د  ر صفحه اینستاگرام 
خود   منتشــر کرد   و نوشــت: »یک سال یا 
کمی کمتر، وزیر پست و تلگراف و تلفن بود  . 
کار ماند  گار او د  ر ایجاد   زیســت بوم نوآوری 
و تحول د  ر صنعت مخابرات کشــور، امروز با نام پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری 
اطالعات شناخته می شود  . برای خد  مت به مرد  م و رضای خد  ا کار کرد   و د  ر بین 
آن ها که او را می شناختند  ، محبوب و د  وست د  اشتنی بود  . امروز، روز شهاد  ت شهید   
د  کتر محمود   قند  ی عزیز است. اد  ای احترام می کنم به روح بلند   او و مراتب احترام 
و اراد  ت خود  م و همه  مجموعه  ارتباطات و فناوری اطالعات کشــور را به همسر 

بزرگوار و فرزند  ان او که بحق اد  امه د  هند  ه  راه پد  رشان هستند  ، تقد  یم می کنم«.

مگه ما نامحرمیم؟
ماجرای تصویب اعتبارنامه »تاجگرد  ون« 
د  ر مجلس یازد  هــم مد  ت زیاد  ی د  اغ بود   
و بعد  ها به نظر رســید   که سروصد  ایش 
فروکش کرد  . اما ظاهــراً این ماجرا قرار 
نیست تمام یا پروند  ه اش بسته شود  ؛ یعنی 
حد  اقل اهالی فضای مجازی هنوز به ماجرا 
حساس اند  . یک فعال رسانه ای د  ر توییتر 
نوشــت: »تقریباً یک ماه از ماجرای اعتبارنامه تاجگرد  ون گذشت و ما هنوز 
نامحرمیم! چرا نمایند  گانی که با قاطعیت حرف از شــبکه فساد   تاجگرد  ون 
می زنن اسناد   رو منتشر نمی کنن تا ما مرد  م تکلیفمون رو با کمیسیون تحقیق 

مجلس و نهاد  های امنیتی و نظارتی کشور بد  ونیم؟ ما نامحرمیم«؟!

 مجید   تربت زاد  ه همین د  و ســال پیش گفته بود  : 
»اگر از بند  ه بپرســند   کد  ام جریــان موثرترین جریان 
تبلیغی است و یا بزرگ ترین مبلّغ جهان چیست، من 
می گویــم هالیوود  ؛ چون آن ها با محتوای د  ینی که د  ر 
قالب اد  یان جعلی و عرفان های نوظهور ارائه می د  هند   
حرکات عجیبی را د  ر جهان امروز شکل د  اد  ه اند  ... آن ها 
سبک زند  گی مرد  م د  نیا را هد  ف قرار د  اد  ه اند  ... ما نیازمند   
راه اند  ازی نهضت تبلیغ بین المللی و هالیوود   شــیعی 
هستیم«؛ این ها سخنان د  کتر »سهیل اسعد  « است که 
چند   سال پیش او را د  ر همین صفحه به عنوان خاد  م 

برگزید  ه فرهنگی امام رضا)ع( معرفی کرد  یم. 
 او خاد  م شــد  نش را مد  یون ســال ها تالش فرهنگی 
د  ر ترویــج فرهنگ اهل بیت)ع( اســت؛ آن هم نه د  ر 
کشورهای اسالمی بلکه د  ر 25 کشور از آمریکای التین. 
خاد  م نمونه فرهنگی رضوی د  ر ســال 93، چند   ماهی 
از ســال را د  ر ایران می گذراند   و بقیــه ماه ها را راهی 
سفرهای فرهنگی اش می شــود  . فارسی را روان حرف 
می زند   و البته به پنج زبان زند  ه د  نیا هم تســلط د  ارد  . 
می گویند   یک تنه به اند  ازه چند   وزارتخانه، ســازمان و 
مؤسسه فرهنگی د  ر کشورهای مختلف فعالیت کرد  ه 
و با برپا کرد  ن چند  ین مؤسسه و مرکز فرهنگی سبب 
شد  ه صد  ها نفر د  ر آمریکای التین به د  ین اسالم گرایش 
پید  ا کنند  . د  کتر »سهیل اســعد  « یا همان »اد  گارد  و« 
زاد  ه و بزرگ شــد  ه آرژانتین است؛ اگرچه اصالت پد  ر 

و ماد  رش به شیعیان منطقه شمال لبنان برمی گرد  د  . 

اولین های »سهیل«#
امام رضا)ع( را مؤثرترین شخصیت زند  گی اش می د  اند   
و شهر »مشهد  « د  ر نظر او همیشه د  لرباست. برای این 
حرف د  لیل هــم د  ارد  : »اولین حرمی که زیارت کرد  م 
بارگاه امام رضا)ع( و به اولین امامی که متوســل شد  م 
امام رضا)ع( بود  . نخســتین فضایی که د  ر آن احساس 
مسلمانی و شــیعه بود  ن کرد  م، مشهد   بود  . نخستین 
جایی که د  لم شکست و رها شد  م حرم باعظمت ایشان 
بود  . اولین جایی که فهمید  م میزبانم انسان بزرگی است، 

مشهد   بود  . خیلی از اولین ها برای من د  ر ارتباط قلبی ام 
با امام رضا)ع( اتفاق افتاد  ... نخســتین سفرم به مشهد   
بســیار خاص و متفاوت بود  ، هنوز د  لم پیش آن سفر 
و آن زیارت است... کاش همیشه امام)ع( را با حال آن 

روز زیارت کنم«.

به د  نبال مد  ل جد  ید  ی از انسان#
پد  ر و ماد  رش، لبنانی و به اصطالح مسلمان بود  ند  ، اما 
د  ر خانواد  ه چند  ان خبری از ســبک زند  گی اسالمی و 
اعتقاد  ات نبود  . با همه وســواس پد  ر به پرهیز از سبک 
زند  گی مرد  م آرژانتین، اما فرزند  ان به همان ســبک و 
ســیاق رشــد   کرد  ه و د  اشــتند   به راه خود   می رفتند  . 
»اد  گارد  و« نیز د  اشــت یک آرژانتینی می شد  . به قول 
خود  ش: »د  ربســت د  نبال لذت های مــاد  ی و د  نیوی 
خود  م بود  م...«. جوان آرژانتینی - لبنانی البته گرایشی 
به هنر د  اشت و د  نبال کارگرد  انی تئاتر هم بود  . د  ر کنار 
همه این ها چیزی از د  رون اما راحتش نمی گذاشــت. 
حسی آمد  ه بود   ســراغش که سبب می شد   خوشی و 
خوشگذرانی های جوانی، سیرابش نکند  . د  نبال معنای 
عمیق تــری از زند  گی و لذت می گشــت. د  ر این باره 
گفته است: »الگوی بشــری که جامعه آرژانتین برای 
زند  گــی ارائه کرد  ه بود  ، برای من جالب نبود  . هیچ وقت 
نمی خواستم مثل آرژانتینی ها زند  گی کنم... به د  نبال 
یک مد  ل جد  ید   از انسان بود  م؛ یک شروع جد  ید   برای 
شروع یک زند  گی د  وباره... د  نبال معنای عمیق تری از 

زند  گی می گشتم«.

تکلیف من چیست؟#
احساسی د  رونش می گفت »حقیقت« باید   جای د  یگری 
و راه د  یگری جز آنچه تا آن روز د  نبال کرد  ه بود   باشــد  . 
زند  گی با ســبک پیشــین را رها کــرد   و به مطالعه و 
پژوهید  ن پناه برد  . آن روزها همه اسالم پژوهی و د  نبال 
د  ین و مذهب رفتنش، جنبه شخصی د  اشت. اسالم و 
شیعه را برای خود  ش می خواســت، برای خود  سازی. 
به حوزه علمیه که آمد   و طلبه شــد   هنوز همان حس 

جست وجوگری و تجربه کرد  ن، همان احساس عبور از 
سبک زند  گی ســابق همراهش بود  . وقتی اعتقاد  اتش 
پروبالی گرفت و آماد  ه پرید  ن شــد  ، تجربیات گذشته 
هنــری و اجتماعی هم بــه کمکش آمــد  . ابزارها و 
سبک های هنری را بیش و کم می شناخت و این گونه 
شد   که احساس کرد   می تواند   با آموخته ها و ابزاری که 
د  ارد  ، د  ر میان انبوه جوانان و همسن و ساالن خود  ش د  ر 
منطقه آمریکای التین بگرد  د   و د  ل های آماد  ه را جذب 
کند  . این احســاس توانایی، کم کم حتی به تکلیف و 

وظیفه تبد  یل شد  .

60 سرخپوستی که شیعه شد  ند  #
یــک ونزوئالیی تازه مســلمان چند   ســال پیش د  ر 
انگلستان برای نخستین بار توجه یک گروه برنامه ساز 
تلویزیونی را جلب کرد  ، وقتی که گفت اسالم آورد  نش 
را مد  یون مرد  ی اســت که د  ر منطقه آمریکای التین 
مشغول فعالیت فرهنگی اســت. مشخصات »سهیل 
اســعد  « را همین ونزوئالیی به برنامه سازان د  اد  ، اما د  ر 
همین ایران خود  مان بود  ند   کسانی که از سال ها پیش 
»سهیل« را می شــناختند   و از شهرتش د  ر آمریکای 
التیــن با خبر بود  ند  . حتی د  ر ســال 1390 و پیش از 
انتخاب »ســهیل« به عنوان خــاد  م فرهنگ رضوی، 
می شود   د  ر خبرگزاری های د  اخلی متن مصاحبه های 
او را پیــد  ا کرد   و یا جزئیات جالب شــیعه شــد  ن 60 

سرخپوست د  ر کشور »پرو« را از زبان او شنید  . 

زند  گی د  ینی د  ر میان مرد  م#
ساد  ه نیســت د  ر کشورهایی ناشــناخته، با فرهنگ 
و رســوم و اعتقاد  ات خــاص خود  ، شــهرها و حتی 
روستاهایی که نمی د  انند   »مسجد  « چیست، با کمترین 
امکانات و بد  ون پشــتوانه های مالی د  رست و حسابی، 
مسجد   و حسینیه راه بیند  ازی و به مرور پس از جمع 
کرد  ن عالقه مند  ان، د  ر نهایت مؤسســات فرهنگی و 
د  ینی تأسیس کنی. چند   سال پیش د  رباره د  شواری ها 
و روش تبلیغ و ترویجش گفته بود  : »شما می توانید   به 
نام مرکز مطالعات د  ینی د  ر این کشورها فعالیت کنید  ، 
سخنرانی کنید  ، کتاب چاپ کنید  ، د  ر د  انشگاه ها حاضر 
شوید   و به هر هد  فی که د  ارید   نائل شوید  ... نباید   روی 
حساسیت های خاص سیاسی انگشت بگذارید  ... ما د  ر 
این کشــورها فعاًل نمی توانیم از همه مسائل شریعت 
بگوییم... فقط نماز و روزه... آن ها بی د  ین هستند   و تمام 
تالش ما د  ر قد  م اول این اســت که خد  ا باور شــوند  ... 
رقص و موســیقی جزو الینفک زند  گی این هاست و 
روابط نامشــروع، تفریح شــایع آن هاست! حاال شما 
بیاییــد   همان اول کار به این مــرد  م که خد  ا را قبول 
ند  ارند   بگویید   حجاب، روابط محرم نامحرم و مانند   آن! 
شک نکنید   از آن اعتقاد   و تفکر اسالمی که پایه رفتار 
اسالم است هم فرار می کنند  ... ما همان روشی را د  نبال 
می کنیم که اهل بیت)ع( د  ر سیره تبلیغی شان د  اشتند  ، 

یعنی زند  گی د  ینی د  ر بین مرد  م«.

رکابزنی حرم تاحرم )قسمت سوم(
برایم د  عا کن!

مثــل د  و روز پیــش، باید   صبــح زود   از 
شــهر بیرون بزنیم. پیش از آنکه خنکی 
صبحگاهی را از د  ست بد  هیم. پیش از آنکه 
شهر شلوغ شود   و همین طور هم می شود  .

خیلی زود   و با عبور از البه الی ماشین های 
کوچک و بــزرگ می افتیــم د  ر جاد  ه ای 
کــه می تواند   انتهایش حــرم مطهر امام 

مهربانی ها د  ر مشهد   باشد  .
رکاب می زنیم و هر لحظه از تهران بزرگ د  ور و د  ورتر می شــویم تا برسیم به 
شریف آباد  ، شهری که گروه، ساعتی را میهمان بخشد  اری اش می شود   و برای 

تبرک و تیمن، پرچم بارگاه ملکوتی حضرت را د  اخل بخشد  اری می بریم.
پس از این د  ید  ار کوتاه، د  وباره ما هســتیم و جاد  ه. هوا گرم می شــود   و باید   
خود  مان را برســانیم به گرمسار که با آن 106 کیلومتر فاصله د  اریم و این را 

نقشه گوشی همراهم می گوید  .
نماز ظهر را د  ر شهر »ایوانکی« می خوانیم، د  ر مسجد   شهر. مسجد   تا به حال 
چند   نوبت میزبان گروه بود  ه است، اما امسال به خاطر کرونا همه چیز تغییر 

کرد  ه و نمی توانیم د  ر مسجد   بمانیم.
از ایوانکی تا گرمســار 2۸ کیلومتر د  یگر راه ماند  ه، اما هوا به شد  ت گرم شد  ه 
اســت. انگار روبه رو تنوری می ســوزد   و هرم د  اغ آن به صورتمان می خورد  . با 

وجود   این باید   رکاب بزنیم و برویم.
د  و ســه کیلومتری ماند  ه به گرمسار، از د  ور مرد   جوانی را می بینم که حاشیه 
جاد  ه د  ر حال جمع کرد  ن ضایعات است. پیش از اینکه به او برسیم، می نشیند   
توی ماشــین د  رب و د  اغانش و می رود  . بعد   از یک ربع وقتی به او می رســم، 
می پرسد   کجا می روید  ؟ همین که می گویم از قم به مشهد  ، می گوید   سالم من 
را هم به امام رضا برســانی و بعد   رویش را برمی گرد  اند   و پارچه ای را از روی 

صند  لی برمی د  ارد   و اشک هایش را پاک می کند  .
می گویم حاجت روا باشی... د  ر حالی که چشم هایش خیس است، می گوید  : 
هروئین مصرف می کرد  م...  هشت سال پاک بود  م، اما د  وباره رفته ام سراغش... 
می گویم حیف اســت، تصمیم بگیر ترک کنی و او تنها سری تکان می د  هد  . 
بعد   هم خد  احافظی می کند   و می رود  ، اما د  وباره برمی گرد  د   و می گوید   خاله ام 
مشهد   زند  گی می کند  ، شماره اش را می د  هم و هماهنگی می کنم رسید  ی برو 
خانه آن ها. می گویم من که مشهد  ی هستم و توضیح می د  هم با قطار به قم 
رفته ایم و حاال رکاب می زنیم تا مشهد  . بعد   می پرسم: بگو چه کاری می توانم 
برایت انجام بد  هــم که با وجود   یک بچه ات ترک کنی؟ می گوید  : فقط حرم 
رفتی برایم د  عا کن... می ترســم ترک کنم و بمیرم... می گویم من آد  م های 
زیاد  ی می شناســم که کارتن خواب بود  ه  اند  ، ترک کرد  ه اند   و نمرد  ه اند  . مرد   
ســری تکان می د  هد   و خد  احافظی می کنــد   و می رود   و من می مانم که چه 
می شــود   کرد   برای مرد   جوانی که تا این حد   د  لشکســته است... جز همان 

د  عا کرد  ن؟ 
ورود  ی گرمسار،غالمرضا یزد  ی زاد  ه آمد  ه است به استقبالمان. مرد   مهربانی که 
گروه پیش از این، یعنی د  و سال قبل با او د  ر یکی از کارگاه های پروژه راهسازی 

حرم تا حرم آشنا شد  ه است. 
د  و سال پیش گروه د  ر مســیر رکابزنی به کارگاه می رسد  . اجازه می خواهند   
برای خواند  ن نمازی د  ر نمازخانه و استفاد  ه از سرویس های بهد  اشتی. اما بعد   از 
خواند  ن نماز به گروه خبر می د  هند   ناهار را میهمان کارگاه هستند  . این نحوه 
آشنایی و د  وستی، به د  عوت برای سال بعد   می انجامد  . آن هم نه د  ر کارگاه که 

د  ر خانه آقای یزد  ی.
امسال هم خانواد  ه آقای یزد  ی برایمان سنگ تمام می گذارند   و من فکر می کنم 

این همه مهربانی از عشق به امام مهربانی ها می آید  .

مجازآباد
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 آیت اهلل مصباح یزد   ی د   ر د   ید   ار جمعی از مسئوالن مرکز خد   مات حوزه های علمیه:

د   ر سنت های الهی اسباب رشد    و نزول با هم فراهم است

گند  م ها را د  رو کرد  یم آقاجان

رقیه توسلی : گند  م ها را د  رو کرد  یم آقاجان... کیسه سر د  وخته، گوشه ایوان است 
و نوه مان د  ارد   با خط خوش رویش می نویسد  : السالم علیک یا علی بن موسی الرضا.

به قمرتاج خانوم گفتم: خد  ا بزرگ است. ان شاءاهلل امسال هم نذرمان را اد  ا می کنیم. 
مثل همه این 33 سال.

یا امام رضا! اهل روستا به هر بهانه ای گوشزد  مان می کنند  : راضی باشیم به رضای 
خد  ا... که هر پد  ر و ماد  ری، الیق شهید   مفقود  االثر نمی شوند  . می گویند  : چشم انتظار 
محمد  احسان جان نباشیم که امانتش را اوستاکریم 30 سال پیش از ما پس گرفته.

سلطان رئوف! این جماعت نمی د  انند   ما به وصیت شهید  مان، گیوه ها را هر تابستان 
جفت می کنیم و بلیت قطار می گیریم و گند  م به د  وش می آییم پابوس... نمی د  انند   
غریب الغربا چه پشت و پناهی است برای د  ل های منتظر... نمی د  انند   ماد  ر شهید   سر 

نماز، پسرش را جز فد  ایی حسین صد  ا نمی زند  .
گند  م ها را د  رو کرد  یم آقاجان. الهی امســال هم زیارت را د  ر رزقمان بنویســید   تا 
طلبید  ه شــویم. که من برای قمرتاج خانوم تعریف نکرد  م خواب پسر فرماند  ه مان 
را. خوابی که تعبیرش خوش اســت به یاری حق. خوابی که فرهاد   را از بیســتون 

برمی گرد  اند  . خوابی که بوی پیراهن یوسف و وصلت د  ارد  .
نگفتم خواب پســر فرماند  ه مان را د  ید  م که د  اشت خاد  می حرمتان را می کرد   و تا 

چشمش افتاد   به من گفت: ببخش باباجان که بی خبر آمد  م.
گند  م ها را د  رو کرد  یم آقاجان... اگر بیراه نگویم نشــانه ها، زالل اند  . انگار قرار است 

خد  ای گند  مزار امسال چشم انتظاری مان را د  رو کند  .

یادداشتهایچرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir
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سیما و سینماسیما و سینما

 گفت وگو با د    کتر سید    علی مرعشی
 عضو انجمن روان شناسی ایران

 ویژگی د    رمانی زیارت
د    ر پژوهش های علمی ثابت شد    ه است

د  اریوش ارجمند  :

 هنر بهترین ابزار 
برای ترویج سیره رضوی است

معارفمعارف

د  کتر »سهیل اسعد  « می گوید   امام رضاj مؤثرترین شخصیت زند  گی اش است

خاد  می برای تمام فصول

دارالشفا

 گفت وگو با وحید    چاووش 
د   رباره فرصت های ساخت مستند   های رضوی

د   رهای حرم به روی 
مستند   سازان باز شد   ه است
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سبک زند گی رضوی)5(
التزام فرد ی به عد الت و عد الت طلبی از حاکمان 

د ر نظام معنایی سبک زند گی متأثر از سیره امام رضا)ع(، »عد الت« نیز از 
معانی ارزشی محوری است. برای امام رضا)ع( فرصت حکومت د اری مهیا 
نشد ، از این  رو تشخیص موضع امام د ر مواجهه با اجرای عد الت د ر سطح 
کالن جامعه بیشــتر وابسته به محتوای روایت هایی است که د ر آن ها امام 
د ید گاه خود  را د ر ارتباط با عد الت برای اصحاب و شیعیان بیان کرد ه است. 
بــا اتکا به محتوای روایت های پیرامون مفهوم عد الت می توان اد عا کرد  که 
امـــام  رضا)ع(، عد الت  را د ر حد  عصمت و شــرط  امامت  د انسته و آشکار 
ســاختن عد الت و ترك جور و از بین برد ن فساد  را وظیفه امامان معرفی 

کرد ه است.
از نظر امام، هیچ فرد ی بر د یگری امتیاز و برتری ند ارد  و رعایت قانون عد ل 
از طرف حکومت و اجرای اصل برابری میان مرد م، اموری ضروری هستند  
و به صراحت به مرد م اعالم کرد ه است که اگر روزی حکومت را د ر د ست 
بگیرد ، روش حکومتش بر پایه عد ل خواهد  بود ؛ این عد الت نسبت  به  عموم 
مسلمانان و حتی د ر مورد  د شمنان اجرا خواهد  شد  و معیار آن نیز د ستورات 

الهی و سنت پیامبر)ص( خواهد  بود .
د  ر این نظام معنایی، پایبند  ی به عد  الت؛ اساس و اصل یک زند  گی شایسته و 
آرمانی برای شیعیان معرفی  شد  ه است؛ التزامی که همزمان هم شامل حال 
امام و رهبر و هم یک فرد   عاد  ی د  ر جامعه شیعی است. توجه به تبیین این 
اصل تا بد  ان جاســت که امام رضا)ع(، حتی شرط پذیرش امامت از سوی 
امت را عد  الت معرفی کرد  ه و تبیین می کند   که امامت  تنها  شایسته کسی  

است  که  بر تمام مرد  م به  وسیله بـرهان بـر امـامت احتجاج کند  .
تأکید   امام رضا)ع( بر اجرای عد  الت بیش از مرد  م، متوجه حاکمیت است؛ 
چنان که به صراحت خوشحالی مأمون از فتوحاتی که بد  ست آورد  ه را زیر 
سؤال می برد   و بی اهمیت می شــمرد  . از نظر امام رضا)ع( این فتوحات د  ر 
حالی بد  ست  آمد  ه بود   که مأمون امـــور مـسلمانان را ضایع سـاخته و به 
قول امام به کسانی سپرد  ه  بود   که  به غـیر حـکم خد  ا حکم می کرد  ند  ؛ به 
مرد  م ظلم می شد   و روزگار برایشان به  سختی می گذشت،  از تأمین مـخارج 
زنـد  گی ناتوان بود  ند   و د  اد  رسی عاد  ل نمی یافتند  . امام رضا)ع( د  ر سخنان 
خود   نه  تنها مأمون را به اجرای عد  الت موظف می د  اند  ، بلکه برای خویش 
نیز- د  ر صورت قرار گرفتن د  ر جایگاه حاکمیتی- چنین وظیفه ای را تعریف 
می کند  . وظیفه ای که پس از امام و حاکم متوجه مرد  م اســت و همه  افراد   
جد  ا از موقعیت فرد  ی و اجتماعی و نزد  یکی شــان به قد  رت و حکومت د  ر 
برابر آن مساوی اند  . د  ر چنین حکومتی، اختالف طبقاتی، تبعیض میان افراد   
و ریختن مال به جیب د  وســتان و یاران وجود   ند  ارد  ، بلکه همه د  ر حقوق 
اجتماعی با یکد  یگر برابرند  ، بد  ون اینکه امتیازی میان افراد   وجود   د  اشــته 

باشد  ، یا بر کسی به خاطر مصلحت د  یگری، ستم شود  .
بیــان امام رضا)ع( د رباره چگونگی روش او برای اد اره امور امت و حکومت، 
عمالً انتقاد  صریحی اســت بر شیوه نظام حاکم که بنای آن به  هیچ  وجه، 
بر پایه عد الت و برابری اســتوار نبود ه بلکه بر اساس حفظ مصالح ویژه ای 
بود ه است که د وام حکومت و قد رت خلیفه و یاران و پیروان او را تضمین 
می کرد . بنابراین تأکید  امام رضا)ع( بر عد الت چه د ر مقام تبیین موضوع و 
چه د ر موقعیت اجرای آن د ر جامعه اسالمی، بیانگر اهمیت آن د ر زند گی 
و سرنوشت مسلمانان و شرط سعاد ت آن هاست و طبیعتاً این تأکید  متوجه 
کنش تک تک افراد  مؤمن و جامعه د ینی نیز هست. اگرچه عد الت د ر مقام 
نظر و شــرح و توصیف د ارای ابعاد  مختلفی است، ولی اجرای آن به  خوبی 
برای همگان قابل  مشاهد ه و خأل آن د ر جامعه به  راحتی قابل  د رك است.

امروزه تحت تأثیر جهانی  شد ن، د ر سبک زند گی مسلمانان نیز مانند  بسیاری 
از پیروان اد یان مختلف تغییرات عظیمی رخ  د اد ه است؛ به  طوری  که بسیاری 
از باورها و ارزش های متعلق به خود  را خواسته یا ناخواسته فراموش کرد ه اند . 
عد الت یکی از مهم ترین این ارزش هاست که از اصول مذهب شیعه است و د ر 
سیره امامان معصوم مصاد یق مختلف آن قابل  مشاهد ه و شایسته تأمل است. 
برخورد اری افراد  از همین نگرش اولیه برای قبول نقش اجتماعی د ر اجرای 
عد الت، نخستین و مهم ترین اقد ام عملی د ر حرکت به  سوی برقراری عد الت 
د ر جامعه است. به عبارتی تنها د ر صورت انتخاب و د رونی شد ن این ارزش ها 
د ر افراد  و عینیت یافتن د ر سبک زند گی مرد م است که امکان بهره مند ی 

جامعه از کارکرد های مثبت این ارزش ها را میسر می سازد .
از این  رو، مؤمنی که عد الت را به  عنوان یک ارزش معنابخش به سبک زند گی 
خود  انتخاب می کند  از اجرای آن د ر جامعه و به نفع تمامی مرد م اســتقبال 
خواهد  کرد ؛ طبیعتاً چنین فرد ی به د نبال آســیب رساند ن و تضییع حقوق 
د یگران نیست و از خشونت و ظلم د وری می کند ؛ و د ر سبک زند گی او، تمامی 

امور تحت تأثیر و حول محور عد الت شکل خواهد  گرفت.

به بهانه هفته تبلیغ و اطالع رسانی د ینی )بخش پایانی(
نقش اخالق د ر اثرگذاری تبلیغ

تبلیغ موفق و کارآمد  باید  از د الیل متقن علمی و اصول و مؤلفه های 
قوی برهانی برخورد ار و از پایه و مایه محکم برای اقناع اند یشــه و 
روح پرتالطــم حقیقت طلبان بهره مند  باشــد . از نگرش های قرآنی 
به  وضوح می توان فهمید  که بــرای ایجاد  د گرگونی های مثبت د ر 
مخاطبان، باید  ســراغ عواطف و احساسات آنان رفت. باید  مشعلی 
برای روشــن ســاختن چراغ فطرت های خاموش به  د ست گرفت. 
خیلــی از وجد ان ها د لیل و برهان را برنمی تابند ، بلکه نیازمند  یک 

تلنگر و زد ن یک جرقه هستند . 
با وجود  ســتم های فــراوان فرعون و حتی اد عــای خد ایی اش، باز 
خد اوند  متعال، به موســی و هارون)ع( د ستور می د هد  که با فرعون 
برخورد  مالیم د اشــته باشند  و د ل ســخت او را با سخنان مالیم و 
اند رزهــا و نصایح خود  تحت تأثیر قرار د هنــد . خد اوند  می فرماید : 
ُر أَْو یَْخشی ؛  َُّه َطغی  َفُقوال لَُه َقْوالً لَیِّناً لََعلَُّه یََتَذکَّ »اْذَهبا إِلی  فِْرَعْوَن إِن
به سوی فرعون بروید  که او به سرکشی برخاسته و با او سخنی نرم 

گویید ، شاید  که پند  پذیرد  یا بترسد «. 
همچنان  که به پیامبر اسالم نیز د ستور می د هد  با مرد م متواضعانه 
برخــورد  کــن و از خطاهای آن ها د رگذر و بــرای آن ها از خد اوند  
رحمت و آمرزش طلب کن و حتی از باب احترام به مرد م، با آن ها 
د ر امور جاری مملکت مشــورت کن، زیرا این روش، بهترین عامل 
نفوذ د ر د ل ها و حکومت بر قلوب مرد م اســت؛ د ر غیر این صورت 
مرد م از پیامبر می گریزند . »َفِبما َرْحَمٍه ِمَن اهللِ لِْنَت لَُهْم َو لَْو ُکْنَت 
وا ِمْن َحْولَِک َفاْعُف َعْنُهْم َو اْســَتْغِفْر لَُهْم َو  ــا َغلِیَظ الَْقلِْب الَنَْفضُّ َفظًّ
شــاِوْرُهْم فِي اْلَْمِر...؛ پس به برکت رحمت الهی، با آنان نرم خو )و 
پرمهر( شــد ی و اگر تند خو و سخت د ل بود ی، قطعاً از پیرامون تو 
پراکند ه می شــد ند . پس از آنان د رگذر و برایشان آمرزش بخواه و 
د ر کار)ها( با آنان مشــورت کن«.  خد اوند  همچنین می فرماید : »َو 
اْخِفــْض َجناَحَک لَِمِن اتََّبَعَک ِمَن الُْمْؤِمِنیــَن؛ ای پیامبر! بال و پر 

رحمت و مهربانی را برای پیروان باایمانت بگستران«. 
حیات سیاسی و اجتماعی پیامبر اسالم نشان می د هد  که ایشان به 
علت رفتارهای مثبت اخالقی، محبوب قلوب مرد م بود ند  و با خوی 
نیکوی خود  بســیاری را متوجه حقانیــت د ین کرد ند . آن حضرت 
یکی از اهد اف رســالت خود  را تربیــت اخالقی مرد م اعالم کرد ند : 
َم َمَکاِرَم اْلَْخاَلِق«. تاریخ زند گی پیامبر، نمونه های  »إِنََّما بُِعْثُت ِلُتَِمّ
شــگفت انگیزی از گذشت، تواضع، محبت و عطوفت ثبت کرد ه که 
پیامبر اکرم)ص( د ر اوج قد رت و توانایی، با اخالق کریمانه و رفتار 
مهربان خود ، بســیاری از د شمنان را تحت تأثیر قرار د اد ند  و آن ها 
را متوجه حقانیت خود  کرد ند ؛ به  گونه ای که خد اوند  عالم، از نقش 
تربیتــی و روش های اخالقی پیامبر اســالم بــه بزرگی یاد  فرمود : 

»َوإِنََّک لََعلی ُخُلٍق َعظیٍم«.  
بسیاری از افراد ، قاد ر به آموزش و بیان عالمانه معارف د ینی هستند  
و بســیاری از روش های تبلیغی را می توان د ر زمره تبلیغ د ینی به 
شــمار آورد ، اما روش هایی که مرد م را پیرو د ین و عامل به احکام 

قرار د هند ، بسیار اند ك اند . 
به یقین، تبلیغ گســترد ه انبیا، با هد ف تغییر افکار و روحیات مرد م 
صورت می گرفت تا مرد م پیرو د ین آسمانی باشند  و زمینه را برای 
فالح و رســتگاری آنان فراهم کنند . »تبلیغ«، تنها آموزش نیست، 
بلکه »تبلیــغ« با هد ف تغییر نگرش و رفتار مرد م صورت می گیرد  
و رابطــه مســتقیم بــا روح و روان و د ل و جان مــرد م د ارد ؛ پس 
یکی از مهم ترین شــرایط اثرگذاری تبلیغ، آمیختگی آن با تعالیم 
اخالقی است. مرد م به مقتد ای معنوی و اسوه اخالقی نیاز د ارند  تا 
او را پناهگاه خود  و سرمشــق زند گی شان سازند . سّر اینکه پیامبر 
اســالم د ر قرآن به عنوان الگو مطرح شد ه، همین است. آن  گاه که 
پیامبران مأمور می شد ند  د ل های سخت و تاریک کفار و مستکبران 
را تحــت تأثیر قرار د هنــد ، نوع کلمات و لحن بیانشــان مالیم و 
نصیحت آمیز بود ه است، زیرا تا د ل انسان فتح نشود ، فکر و تن زیر 
بار قوانین و مقررات نمی رود . پیامبر اســالم)ص( از جانب خد اوند ، 
مأمور به موعظه حســنه است. خد اوند  می فرماید : »اد ُْع إِلی  َسِبیِل 
َِّک بِالِْحْکَمِه َو الَْمْوِعَظِه الَْحَسَنِه...«.  پیامبران بزرگواری چون نوح،  َرب
شعیب، صالح و هود )ع( به صراحت به مرد م می گفتند ، ما خیرخواه 

و نصیحت کنند ه شما هستیم.

 معارف/افتخاری  با ظهور رویکرد   اسالمی د  ر بین عد  ه ای از 
روان شناسان، آنان تالش می کنند   از طریق آموزه ها و راهکارهای 
مطرح شد  ه د  ر د  ین اسالم اقد  ام به پیشگیری و د  رمان اختالل های 
روانی کنند  . د  ر همین راستا بخشی از تمرکز خود   را به بررسی 
تأثیر انجام مناسک مختلف از جمله راهپیمایی زیارت اربعین، 

حضور د  ر مراسم های عزاد  اری و... بر روان  انسان قرار د  اد  ه اند  . 
با توجه به اینکه زیارت هم د  ر بعد   فرد  ی روان شناســی د  ارای 
اهمیت ویژه است و هم د  ر بعد   روان شناسی اجتماعی تأثیراتی را 
بر زائران می گذارد  ، گفت وگویی با د  کتر سید  علی مرعشی، عضو 
گروه روان شناسی و هیئت علمی د  انشگاه چمران انجام د  اد  ه ایم 

که حاصل آن را د  ر اد  امه می خوانید  .
مرعشی جزو نظریه پرد  ازان روان شناسی اسالمی مطرحی است 
که هم د  ارای د  کترای پزشــکي از د  انشگاه علوم پزشکي تهران 
است و هم د  ارای د  کترای تخصصی د  ر روان شناسی )با گرایش 

بالیني( از د  انشگاه شهید   چمران اهواز. 

آقای مرعشی! به عنوان پرسش نخست، اگر بخواهید   س
به صورت خالصه به آثار روان شــناختی زیارت بر زائر 

بپرد  ازید  ، به چه نکاتی اشاره می کنید  ؟
بی شک زیارت آثار معنوی انکارناپذیری 
د  ارد   و بد  ین ســبب منجر به تحوالت 
روان شناختی نیز می شود  . د  ر آیه 64 
سوره نساء می خوانیم: َوَما أَْرَسلَْنا ِمن 
َُّهْم إِذ  رَُّســوٍل إاِلَّ لُِیَطاَع بِإِْذِن اهللِ َولَْو أَن
لَُموا أَنُفَسُهْم َجاُءوَك َفاْسَتْغَفُروا اهللَ  ظَّ
ابًا رَِّحیًما »و هیچ پیامبري  َواْسَتْغَفَر لَُهُم الرَُّســوُل لََوَجد  ُوا اهللَ تَوَّ
را نفرستادیم مگر آنکه به توفیق خدا از او اطاعت شود. و اگر 
آنان هنگامی که ]با ارتکاب گناه[ به خود ستم کردند، نزد تو 
می  آمدند و از خدا آمرزش می  خواستند، و پیامبر هم براي آنان 
مهربان  و  توبه پذیر  بسیار  را  خدا  یقیناً  می  کرد،  آمرزش  طلب 
می  یافتند«. د  ر این آیه زیارت وجود   مقد  س رسول خد  ا)ص( )که 
د  ر زند  گی و پس از مرگ ایشان یکسان است( عامل بخشید  گی 
گناهان معرفی شد  ه است. بنابراین یکی از راه های بخشید  ه شد  ن 
گناهان )البته به جز حق الناس( زیارت اســت. احســاس گناه 
د  ر روان شناســی د  و نوع سالم و ناسالم یا منطقی و غیرمنطقی 
د  ارد  . فقد  ان مطلق احســاس گناه حالت سومی است که سر از 
اختالل شخصیت ضد  اجتماعی و اختالل شخصیت خود  شیفته 
د  رمی آورد  . کسانی که هرگز احســاس گناه نمی کنند   افراد  ی 
مرد  م آزار و وظیفه نشناس خواهند   بود  . بنابراین احساس گناه یکی 
از ملزومات سالمت روانی و رفتاری است. اما اگر احساس گناه 

به د  الیل واهی، نامتناســب از نظر شد  ت و غیرقابل حل باشد   
و موجب جلوگیری از ســوءرفتار نشود   احساس گناه ناسالم و 
غیرمنطقی نام می گیرد  . د  ر روان شناسی تأکید   می شود   که یک 
د  ین سالم بایســتی بتواند   برای حل احساس گناه راهکارهای 
مؤثــری ارائه کند   تا د  ر ضمن آنکه مانع ســوءرفتارهای بعد  ی 
می شــود  ، فرد   را از غرق شد  ن د  ر احساس گناه بی نتیجه نجات 
د  هد  . بنابراین د  ر اســالم باب توبه باز است و فرد  ی که شرایط 
کامل توبه را فراهم می کند   باید   مطمئن باشــد   که خد  اوند   او را 
بخشید  ه است. یکی از راه های بخشود  گی گناه، زیارت است که 
د  ر آیه باال می بینیم. اثر روان شناختی امید   به بخشید  گی گناه، آن 
است که موجب فاصله گرفتن از افسرد  گی و روان نژند  ی خواهد   
شد  . زیرا یکی از سازوکارهای بروز افسرد  گی احساس گناه حل 

نشد  ه است.

آثار روان شــناختی که برای زیارت مطرح می شود   س
برگرفته از احاد  یث و روایت های مذهبی است یا د  ر این 
حوزه پژوهش هایی بــا روش تجربی و علمی نیز انجام 
شد  ه است؟ به چند   مورد   از آن ها به طور مصد  اقی اشاره 

می فرمایید  .
د  ر روایت ها آثار روان شناختی چند  ی برای زیارت ذکر شد  ه است. 
برای مثال د  ر کتاب التهذیب د  ر روایتی منقول از امام صاد  ق)ع( 
می خوانیم که: و الی جانبها قبر، ما اتاه مکروب قط و ال ملهوف 
اال فرج اهلل عنه- »د  ر کنار کوفه قبری است )اشاره به مرقد   مطهر 

امیرالمؤمنین)ع(( که هیچ انسان اند  وهگین و غصه د  اری آن را 
زیارت نکرد   مگر آنکه خد  اوند   برایش گشــایش فراهم نمود  «. 
همچنین د  ر روایتی از امام باقر)ع( د  ر امالی شــیخ طوسی)ره( 
می خوانیم که: الصیام و الحج تســکین القلــوب- »روزه و حج 
)شامل زیارت خانه خد  ا( آرامش بخش ذهن انسان هستند  «. د  ر 
این گونه روایت ها به اثرات ضد  افسرد  گی و ضد  اضطراب زیارت 
اشاره تلویحی شد  ه است. د  ر پژوهش های عینی نیز این مقوله 
کامالً تأیید   شد  ه است. برای مثال برخی پژوهشگران با استفاد  ه 
از ابزارهای سنجش سالمت روانی بین د  و گروه سیاحت کنند  ه و 
زیارت کنند  ه از نظر سالمت روانی پس از سفر نسبت به پیش از 
آن مقایسه آماری با روش t test انجام د  اد  ند   و معلوم شد   که اثر 
زیارت بر سالمت روان  به طور معناد  اری بیش از سیاحت است. 
همچنین د  ر پژوهش د  یگری نشان د  اد  ه شد   که گروه د  انشجویان 
زائر نسبت به غیرزائر احســاس تنهایی کمتری پس از زیارت 
د  اشتند   و از آنجا که یکی از سازوکارهای بروز افسرد  گی احساس 
تنهایی است می توان نتیجه گرفت که زیارت مقاومت افراد   را د  ر 

برابر ابتال به افسرد  گی باال می برد  . 
همچنین پژوهش های بسیار زیاد  ی د  ر د  اخل و خارج از کشور 
انجام شد  ه است که نشان می د  هند   عموم فعالیت های معنوی 
سبب ارتقای سالمت روانی می شــوند   و بی گمان زیارت، عیار 
باالیی از تجارب معنوی را بــرای افراد   فراهم می کند  . به عالوه 
زیارت چنانچه با شرایطش انجام شــود   می تواند   ترمزی برای 
سوءرفتارهای بعد  ی باشد  . همچنین ممکن است زیارت سبب 

همانند  ســازی افراد   با اولیای د  ین شود   و متضمن آثار تربیتی 
عمیق و ســاماند  هی شناختی و عاطفی و رفتاری باشد  . یکی از 
عوامل مهم د  ر ســالمت روانی مقوله امید   اســت که امروزه د  ر 
روان شناســی مثبت گرا بر آن تأکید   می شود  . زیارت به خوبی 
می تواند   احساس امید   را د  ر افراد   زند  ه و برانگیخته کند   و این را 

شاید   همه زائران کم و بیش تجربه کرد  ه اند  .

د  ر روان شناسی زیارت بیشتر به اثرات زیارت پرد  اخته س
می شــود   و یا بعد   د  رمان و یا پیشگیری از اختالل های 

روانی نیز د  ر آن مطرح می شود  ؟
همان گونه که د  ر مطالب قبــل گفتیم زیارت یک عامل قوی 
پیشــگیری از اختالل های عاطفی و روان شــناختی است که 
ســازوکارهای آن کم و بیش بیان شــد  . اما بی گمان زیارت د  ر 
د  رمــان نیز جایگاه مهمی د  ارد  ؛ چرا کــه زیارت با فراهم کرد  ن 
زمینه تخلیه هیجانی، تقویت گرایش معنوی )که موجب کاهش 
توجه به د  نیای ماد  ی و غم و نگرانی ناشــی از آن اســت(، حل 
احساس گناه و احساس تنهایی و بازسازی شناختی و عاطفی و 
افزایش امید  ، به د  رمان روان آزرد  گی ها نیز کمک می کند  . ضمن 
اینکه معموالً د  ر فضای زیــارت نماز و د  عا و تالوت قرآن نیز با 
حجم باالتر از سایر اوقات بجا آورد  ه می شوند   که آن ها نیز هر یک 
اثرات د  رمانی و پیشــگیری خود   را د  ارند   که د  ر جای خود   مورد   

بحث نظری و پژوهش های مید  انی قرار گرفته اند  .

د  ر بعد   روان شناسی اجتماعی اگر بخواهیم به زیارت س
نگاه کنیم، زیارت چه تأثیری بر تربیت فرزند  ان و سایر 

موارد   اجتماعی شد  ن د  ارد  ؟
همان گونه که بیان شد   مهم ترین آثار تربیتی زیارت کمک به 
همانند  سازی و الگوپذیری فرزند  ان و بلکه بزرگ ترها از اولیای 
خد  است. ارتباط عاطفی که زائر با این بزرگواران برقرار می کند   
به عنوان یک عامل خود  مهارگری عمل می کند  . انســان ها به 
طور طبیعی با کســانی که د  وستشان د  ارند   همرنگی و از آنان 
تبعیت می کنند  . از موضوعات مهم د  ر روان شناسی اجتماعی 
همیــن د  و مقوله همرنگی و تبعیت هســتند   کــه د  ر زیارت 
بالقوه ســمت و سوی سازند  ه و مثبتی می یابند  . زیارت د  سته 
جمعی ممکن است آثار ویژه ای عالوه بر اصل زیارت نیز د  اشته 
باشد  . ممکن است تأمین نیاز به تعلق اجتماعی، تأمین هویت 
گروهی، حل احســاس تنهایی و بروز همرنگی های سازند  ه از 
نتایج آن باشــند   که به لحاظ نظری مورد   انتظارند   اما می توان 
د  ر قالب طرح های پژوهشــی عینی هم این آثار را بررســی یا 

حتی سنجش کرد  .

گفت وگو با د  کتر سید  علی مرعشی، عضو انجمن روان شناسی ایران

ویژگی د  رمانی زیارت د  ر پژوهش های علمی ثابت شد  ه است
یاد           د           اشت شفاهی 

کتابخانه

مناسبت
امام رضاj و تبیین مسائل اسالمی و معارف د ینی  

معرفی کتاب رضوی )5(

امام رضاj ، مأمون و موضوع والیتعهد ی

حضرت احمد  بن موسیj ؛ الگوی والیتمد اری 
والمسلمین  حجت االســالم 
علی اکبر ذاکری؛ عضو هیئت 
و  علوم  پژوهشــگاه  علمی 
فرهنگ اسالمی: یکی از نکاتی 
که د ر فرمایشــات و سخنان امام 
رضا)ع( هســت و توســط د یگر 
ائمــه)ع( این نکته کمتر مطرح شــد ه یا نیســت و یا ما 
د سترسی ند اریم، اینکه ایشان فلسفه بسیاری از احکام و یا 
به تعبیری علل آن را تبیین کرد ه اند . به تعبیر د یگر می توان 
گفت امام رضا)ع( د ر سفری که به خراسان د اشته اند ، گرچه 
به گونه ای جنبه اجباری د اشته، اما فرصتی بود ه که از این 
ســفر برای تبیین مسائل اسالمی و معارف د ینی استفاد ه 

کنند . 
به  عنوان نمونه، یکــی از این احکام که مغفول هم ماند ه، 
عنوان اصلی آن د ر کتاب های حد یثی »التعرب بعد  الهجره« 
اســت. یکی از گناهان کبیره این اســت که انسان پس از 
اینکه به مرکز خالفت اســالمی هجرت کــرد ، د وباره به 
باد یه برگرد د ؛ هم شــیعه و هم اهل  سنت از پیامبر)ص(، 
امیرالمؤمنین)ع( و سایر ائمه)ع( نقل کرد ه اند  که این یکی 
از گناهان کبیره و مانند  شرك است. اما واقعیت این است 
که وقتی انسان به منابع مراجعه می کند ، تفسیر د رستی از 

این مفهوم اسالمی ارائه نشد ه است.
بر اســاس فرمایش امام رضا)ع( د ربــاره علت حرمت 
»تعرب بعد  الهجره« ما این تعبیر را مساوی با بی تفاوتی 
سیاســی- اجتماعی معنا کرد یم. حضرت د رباره احکام 
گناهان کبیره و علل حرمــت آن ها می فرمایند : »حرم 
اهلل عز و جــل التعرب بعد  الهجره«؛ چرا؟ »للرجوع عن 
الد ین«؛ به مرور از آشنایی با احکام د ینی د ور می شود ؛ 

مانند  صد ر اســالم که فرهنگ جاهلــی بر تفکر چنین 
افراد ی غالب شــد . نکته د یگر د ر فرمایش حضرت این 
است که: »و ترك الموازره لألنبیاء و الحجج« وقتی آنجا 
برود ، نمی تواند  از انبیا و حجت های الهی که معصومین 

هستند ، حمایت کند .
بــه خاطر همیــن، حضرت علــی)ع( د ر خطبه قاصعه 
)192 نهج البالغــه( به مرد م کوفه ایــن مطلب را بیان 
می کنــد  که پس از اینکه مســلمان شــد ید  و هجرت 
کرد ید ، اعرابی شــد ید ! مرد م کوفه اعرابی نشد ند ؛ یعنی 
بــه بیرون کوفــه و آبگاه های خارج شــهر نرفتند  و د ر 
شــهر کوفه ســاکن بود ند ؛ پس چرا این مطلب را بیان 
کرد ه اند ؟ چون ایشــان می فرمود ند  که شما کوفیان د ر 
برابر تجاوزهای معاویه بایستید  و مرد م نمی ایستاد ند  و 
طبق د رخواســت حضرت عمل نمی کرد ند ؛ پس طبق 
فرمایش امــام رضا)ع(، گرفتار تــرك حمایت از رهبر 

جامعه شد ند . 
حاال فرض کنیم شخصی که د ر متن شهر است، باز هم 
نســبت به رهبر جامعه بی تفاوت باشد ؛ باز مرتکب گناه 
کبیره شد ه اســت، چون هیچ حمایتی از رهبری بحق 
جامعه، حاکم مسلمین، امام و حجت الهی انجام ند اد ه 
اســت. حضرت بحث فساد  را نیز مطرح می کنند ؛ سبب 
فساد  می شود  و حقوق افراد  پایمال شود . می بینیم امام 
رضا)ع( یک د ریافت خیلی مهم و جالبی از »تعرب بعد  
الهجــره« د ارند  که امروزه کاربرد  د ارد  و افراد  بی تفاوت 
را شــامل می شود ؛ بنابراین از این زاویه وقتی نگاهی به 
سیره و فرمایشات امام رضا)ع( د اشته باشیم، می توانیم 
بــه زاویه ها و نکات و ابد اعات جد ید ی برســیم که آن 

حضرت بیان کرد ه اند  و ما به آن توجه نکرد ه ایم.

فاطمی نــژاد : کتاب »امــام رضا)ع(، مأمــون و موضوع 
والیتعهد ی« به قلم سید غنی افتخاری نوشته شد ه و توسط 
به نشر )انتشارات آستان قد س رضوی( منتشر شد ه است. 
از پرسش هایی که همواره د ر خصوص پذیرش والیتعهد ی 
حضرت رضا)ع( د ر ذهن و زبان مرد م عصر حضرت رضا)ع( 
تا به امروز رواج د اشــته، این است که موضع امام د ر برابر 
طرح والیتعهد ی چه بود ه اســت؟ آیا امام این والیتعهد ی 
را قبول د اشــته اســت یا نه؟ و د ر پذیرش آن آیا با اختیار 
پذیرفته اســت یا نه؟ و اگر مجبور بود ه اســت چگونه این 
مســئله را به اطالع مسلمانان رساند ه و عملکرد  او د ر برابر 
مأمون چه بود ه اســت؟ باید  توجه د اشــت این پرسش ها، 
پرسش های امروز نیست بلکه د ر همان عصر نیز شیعیان با 
وجود  اطالع از د ید گاه امامان از جمله امام رضا)ع( نسبت به 
بنی عباس، غصب کرد ن خالفت و اینکه د ر این مسئله نیز 
مأمون، هارون، منصور و... تفاوتی ند ارند ، بارها از امام رضا)ع( 
و یاران نزد یک او پرسید ه اند  که امام برای چه والیتعهد ی 

را پذیرفته است. 
این اثر به بیان ویژگی های یکی از د وره های افتخارآمیز تاریخ 
تشــیع، د وره امامت امام رضا)ع( می پرد ازد  که د ر شرایط 
سخِت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی د وران هارون الرشید  
و مأمون عهد ه د ار مقام امامت بود ند . نویسند ه سعی کرد ه 
با تکیه بر منابع تاریخی به تجزیه و تحلیل سیاست مأمون 
مقابل امام رضا)ع( بپرد ازد  و به پرســش هایی از جمله چرا 
مأمون سیاست تسامح را د ر برابر امام و شیعیان د ر پیش 
گرفت؟ آیا گرایش وی به علویان راهکاری برای برون رفت از 
مشکالت جامعه بود  یا مسئله ای اعتقاد ی به شمار می آمد ؟ 
آیا گرایــش وی به علویان و قیام های آنان د ر شــهرهای 

مد ینه، کوفه و حجاز شــرایطی را به وجود  آورد  تا مأمون 
شیوه جد ید ی د ر پیش گیرد  و پس از فائق شد ن بر شرایط 

ماهیت پلید  خود  را آشکار کند ؟ پاسخ د هد .
د ر مقد مه کتاب نویســند ه می گویــد : »مأمون برخالف 
سیاســت خلفای گذشــته، خود  را علوی می خواند  و به 
امام)ع( اظهار اراد ت ظاهری نشان می د اد  و مد عی بود  که 
امر خالفت را باید  به یک علوی شایســته تر از خود  واگذار 
کند . اما امام رضا)ع( از همان ابتد ا بر سیاست و توطئه های 
مأمون واقف بود  و همواره با بیانات روشــنگرانه د ر محافل 
علمی و سیاسی، د ر برنامه عید  فطر د ر شهر مرو، د ر حد یث 
سلسله الذهب، مناظره ها و... مأمون را د ر رسید ن به اهد افش 

ناکام و نیات پلید  او را آشکار می کرد «.

ســید احمد   حجت االســالم 
معلمی: یکی از نعمت های عظیمی 
که خد اوند  بزرگ به کشور عزیز ما 
ارزانی د اشته نعمت وجود  امامزاد گان 
و فرزنــد ان پاك رســول خد ا)ص( 
است؛ نعمتی که قد ر آن مجهول و 
مغفول ماند ه اســت و به تبع این غفلت، از بهره مند ی از این 
انوار پاك نیز د ور ماند ه ایم. به فرمود ه حضرت آیت اهلل العظمی 
جواد ی آملی »این احترامی که ما برای امامزاد ه ها قائلیم برای 
این است که ایشان به ایران آمد ند  و فرمایش امام صاد ق)ع( و 
امام باقر)ع( را به ما رساند ند  و ما تشیع خود  را به وسیله همین 
امامزاد ه ها د اریم؛ علویون و ســاد ات آمد ند  و گفتند : علي بن 
ابیطالب این طور مي گوید ؛ فاطمه زهرا این طور بود ه اســت؛ 
به وسیله این ها اجد اد  ما شیعه شد ند ؛ این ها نسبت به ما حق 
حیات د ارند ؛ ایشان پد رانمان را شیعه کرد ه و ما را از مناقب علي 
بن ابیطالب)ع( و فاطمه زهرا)س(، از مناقب امام حسن)ع( و 
امام حسین)ع( و از مناقب اهل بیت)ع( آگاه کرد ند ؛ ما قد رد ان 

این ها هستیم«.
یکی از این شخصیت های عظیم الشأن که ما مفتخر به میزبانی 
از ایشان هستیم، جناب احمد  بن موسی بن جعفر)ع( ملقب 
به شاهچراغ است. شیخ مفید  نیز از ایشان با بزرگی و عظمت 
یاد  کرد ه، می گوید : احمد  بن موســی)ع( فرد ی کریم النفس، 
جلیل القد ر و پرهیزگار بود  که پد رش او را د وست می د اشت و 
بر د یگر فرزند ان مقد م می کرد . امام کاظم)ع( مزرعه خویش را 
که به » یسیره« معروف بود  به او بخشید  و احمد  بن موسی بن 
جعفر)ع( یک هزار بند ه را آزاد  کرد . محمد  کشی نیز د ر کتاب 
رجال خود ، احمد  بن موسی)ع( را یکی از فضالی عصر خود  نام 
می برد  و او را از محد ثانی می شمارد  که احاد یث زیاد ی از پد ر و 
اجد اد  بزرگوارش نقل کرد ه و می نویسد  که احمد  بن موسی)ع( 

به د ست مبارك خویش، قرآن کریم را نوشته است.

فضایل ماد ر حضرت شاهچراغ)ع(#
عالمه مجلسی د ر کتاب »مرآه العقول« می گوید : »ام احمد « 
د اناترین، پرهیزگارترین و گرامی ترین زن های حضرت موسی 
بن جعفر)ع( د ر نزد  آن حضرت بود  که اســرار خود  را به وی 
می ســپرد  و اماناتش را نزد  او ود یعه می نهاد . د ر کتاب اصول 
کافی آمد ه است که حضرت امام کاظم)ع( امانت سر به ُمهری 
به »ام احمد « سپرد ند  و فرمود ند : پس از شهاد ت من هر کس 
از اوالد  من د ر طلب این امانت آمد  خلیفه و جانشین من است؛ 
با او بیعت نما که جز خد ا کسی خبر از این امانت ند ارد . پس از 
شهاد ت امام موسی)ع( حضرت امام رضا)ع( به نزد  »ام احمد « 
آمد نــد  و امانت پد ر را طلبید ند . »ام احمــد « به گریه افتاد  و 
د انست که امام)ع( شهید  شد ه اند ؛ پس آن بانوی محترمه امانت 
را بر حســب وصیت آن حضرت به امام رضا)ع( تقد یم کرد  و 
با ایشان به  عنوان امام هشتم شیعیان بیعت کرد . این حد یث 
نشان می د هد  که ماد ر جناب احمد  بن موسی)ع( جاللت شأنی 

د اشته که مورد  وثوق و امانتد ار امام کاظم)ع( بود ه است.

 بیعت مرد م مد ینه #
و اذعان به حقانیت امام رضا)ع(

به ســبب والیتمد اری و توجه ایشان به ولی خد ا و پیروی از 
حجت بر حق خد ا، بســیار مورد  توجه پد رش امام کاظم)ع( 
قرار گرفت تا جایی که مرحوم اربلی د ر کتاب کشــف الغمه 

و ابن صبــاغ د ر الفصول المهمه نقــل کرد ه اند  که احمد  بن 
موســی)ع( کریم بود  و امام کاظم)ع( او را بســیار د وســت 

می د اشت.
نمونه والیتمد اری و سرسپرد گی ایشان به ساحت امام زمان 
خود ش این اســت که هنگامی که خبر شهاد ت حضرت امام 
موســی کاظم)ع( د ر مد ینه منتشــر شــد ، مرد م بر د ر خانه 
»ام احمد « جمع شد ند . آن گاه همراه با احمد  بن موسی)ع( به 
مسجد  آمد ند  و به سبب شخصیت واالی احمد  بن موسی)ع( 
گمان کرد ند  که پس از شــهاد ت امام موســی کاظم)ع( وی 
جانشین و امام است. به همین سبب، با وی بیعت کرد ند  و او 
نیز از آن ها بیعت گرفت، پس بر باالی منبر رفت و خطبه ای 
بسیار زیبا خواند  و فرمود : »ای مرد م، همچنان که اکنون تمامی 
شما با من بیعت کرد ه اید ، بد انید  که من خود ، د ر بیعت براد رم 
علی بن موسی)ع( هستم. او پس از پد رم، امام و خلیفه بحق و 
ولی خد است. از طرف خد ا و رسولش بر من و شما واجب است 

که از او اطاعت کنیم«.
پــس از آن،  احمــد  بــن موســی)ع( د ر فضایل بــراد رش 
علی بن موسی الرضا)ع( سخن گفت و تمامی حاضران تسلیم 
گفته او شد ند  و از مسجد  بیرون آمد ند ، د ر حالی که پیشاپیش 
آن ها احمد  بن موســی)ع( بــود . آن گاه خد مت امام رضا)ع( 
رسید ند  و به امامت آن بزرگوار اعتراف کرد ند . سپس همگی با 
حضرت امام رضا)ع( بیعت کرد ند  و حضرت علی بن موسی)ع( 
د رباره براد رش)احمد ( د عا فرمود : »همچنان که حق را پنهان 
و ضایع نگذاشتی، خد اوند  د ر د نیا و آخرت تو را ضایع نگذارد «.

عزیمت از مد ینه به طوس#
د ر زمان خالفت مأمون عباســی که قیام و نهضت ساد ات 
هاشــمی و علوی به اوج خود  رســید ه بود  و با زعامت و 
هد ایت حضرت امام رضا)ع( اســالم راستین و حاکمیت 
الهی ترویج می شــد  و حقیقت چهره کریه خلفای عباسی 
و حکومت غاصبان روشــن می گشــت، مأمون به منظور 
فرونشــاند ن مبارزات انقالبی شــیعیان و تحکیم خالفت 
متزلزل عباسی والیتعهد ی خود  را به حضرت امام رضا)ع( 
تحمیــل می کند  و برخالف میل باطنــی امام)ع(، مأمون 

حضرتش را از مد ینه به طوس انتقال می د هد .
حضور بابرکت امام هشتم)ع( د ر خراسان موجب می شود  
که شــیعیان و محبان اهل  بیت)ع( با اشتیاق برای زیارت 
چهــره تابناك امامت و والیت از نقاط مختلف به ســوی 
ایران حرکت کنند . حضرت احمد  بن موســی)ع( نیز د ر 
همیــن ســال ها )198 تا 203 ه .ق( به همــراه د و تن از 
براد رانــش به نام های محمد  و حســین و گروه زیاد ی از 
براد رزاد گان، خویشان و شیعیان، افزون بر 2 یا 3هزار نفر 
از طریق بصره عازم خراســان شد ند  و از هر شهر و د یاری 
که می گذشــتند ، بر تعد اد  همراهانشــان افزود ه می شد ، 
بــه  طوری که برخــی از مورخان تعد اد  یــاران احمد  بن 

موسی)ع( را نزد یک به 15هزار نفر ذکر کرد ه اند .
ایشان سالله نورانی پیامبر اکرم)ص( است که بد ون ترد ید  
مصد اق روشنی برای این روایت مهم از وجود  ایشان است 
کــه فرمود : »اي علي، هر کس کــه مرا د ر زمان حیات یا 
مرگــم زیارت کند  یا تــو و فرزند انت را د ر زمان حیات یا 
پس از مــرگ زیارت کند ، من ضمانت مي  کنم که او را از 
احوال و شــد اید  روز قیامت نجات د هــم تا آنکه او را هم 

د رجه خود م مي  گرد انم«.
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عضو گروه اخالق و اسرار پژوهشکد           ه حج و زیارت
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نسیم کاهیرد           ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir

رســا: آیت اهلل مصباح یزد ی د ر د ید ار جمعی از مسئوالن مرکز خد مات 
حوزه های علمیه، با اشاره به سنت خد اوند  د ر آفرینش عالم گفت: هد ف از 
آفرینش انسان د ر این عالم آفرینش مخلوقی بود ه که به اختیار خود  حرکت 
کند ؛ سنت های الهی این چنین است که اسباب رشد  و نزول با هم فراهم 
باشد . وی با بیان اینکه گاهی یک امر واحد  د ولبه د ارد ؛ از یک طرف عامل 
پیشرفت و از طرف د یگر عامل سقوط انسانی می شود ، افزود : از نعمت های 

ماد ی و معنوی د ر د نیا هم می توان حسن استفاد ه کرد  و هم سوءاستفاد ه و 
انسان ها زمینه این را د ارند  تا هر کد ام را خواستند  انتخاب کنند .

رئیس مؤسسه آموزشــی و پژوهشی امام خمینی)ره( بیان کرد : هیچ 
پیامبر و امامی د ر طول تاریخ نبود ه است که د ر د وران آن ها همه افراد  
صالح باشند  و به وظیفه خود  عمل کنند ؛ هر جا پیشرفت بزرگی شد ه 
خیانت بزرگی نیز انجام شد ه اســت. پس از رسالت پیامبر اکرم)ص( 
جنایت هایی انجام شــد  که د ر طول تاریخ بی نظیر است به  طوری  که 
پیش از پیامبر)ص( امکان چنین جنایت هایی وجود  ند اشت. وی با اشاره 
به وظیفه انسان ها د ر مقابل سنت های الهی گفت: سنت های الهی حاکم 

بر کل جهان هستند  و هر کس د ر محد ود ه زند گی خود  باید  به تکالیف 
خود  عمل کند ؛ ما باید  معرفت خود  را بیشــتر کرد ه و شرایط را بهتر 

د رك کنیم.
آیت اهلل مصباح یزد ی د ر اد امه گفت: جمهوری اســالمی بهترین نوع 
حکومت د ر میان کشورهای اسالمی است و این برکت و نعمت به برکت 
قیام امام)ره( و یک عمر زند گی مخلصانه ایشــان نصیب ما شد ه است. 
وی افزود : هنوز آن  طور که باید  امام)ره(، مرتبه اخالص و آثار ایشان را 
نشناخته ایم، هر چه بیشتر د قت می کنیم و معرفتمان بیشتر می شود  

بیشتر متوجه امتیازات امام می شویم.

معارف: حجت االسالم د کتر حمید رضا مطهری؛ رئیس پژوهشکد ه تاریخ و 
سیره اهل بیت)ع( د ر گفت وگو با د بیرخانه چهارمین جشنواره »سیره امام 
رضا)ع(؛ آموزه ها و کارکرد ها« د رباره آسیب شناسی پژوهش های د ینی گفت: 
یکی از مهم ترین آسیب ها، مطالب تکراری است. شما قفسه های کتابخانه ها 
را نگاه کنید ؛ د ر موضوع والیتعهد ی چند  اثر می توانید  ببینید  که تکراری 
نباشــد . مثالً کتابی 50 سال پیش منتشــر شد ه است، حاال یک شخص 

د یگر با همان محتوا کتابی منتشر می کند ؛ گاهی اوقات حتی عبارت ها هم 
تغییر نکرد ه است. طبیعتاً یکی از مهم ترین نکات مورد  توجه د ر این زمینه، 
پیشینه است؛ باید  سراغ پیشینه تحقیق برویم؛ بعد  ببینیم اگر این کار انجام 

شد ه است و ضرورتی ند ارد ، د یگر انجام نشود .
وی افزود : نکته د یگر، این است که د ر پژوهش ها به ضروریات توجه نشد ه 
است. ما د ر سیره امام رضا)ع( آنچه را که جامعه نیاز د ارد ، توجه نکرد ه ایم؛ 
پژوهش اگر مســئله ای از مســائل روز را پاسخگو نباشد ، پژوهش نیست. 
حتی پژوهش های بنیاد ی باید  ناظر به پژوهش های روز باشــد ، اما وقتی 
به پژوهش هایی کــه د ر جامعه صورت می گیرد ، نگاه می کنیم، می بینیم 

شاید  خیلی از آن ها د غد غه من پژوهشگر است، ولی پاسخگوی پرسش ها 
و مسائل روز نیست. رئیس پژوهشکد ه تاریخ و سیره اهل بیت)ع( اد امه د اد : 
یکی د یگر از مهم ترین آسیب ها این است که خیلی از افراد ی که تخصصی 
د ر تاریخ ند ارند ، متأســفانه د ر تاریخ قلم می زنند  و این یکی از مهم ترین 
آسیب هاست. د یوار تاریخ کوتاه است و هر کسی فکر می کند  می تواند  د ر 
حوزه تاریخ و به خصوص تاریخ ائمه)ع( قلم بزند . به  عنوان نمونه، پژوهش 
د ر سیره امام رضا)ع( با رویکرد  تمد نی بسیار مهم است؛ با تأکید  بر این نکته 
که امام رضا)ع( از آن فرصت چه اســتفاد ه ای کرد ند ؛ نه اینکه بگوییم چه 

اقد ام هایی صورت گرفته و بعد  بگوییم این ها مباحث تمد نی است.

 د ر سنت های الهی
 اسباب رشد  و نزول با هم فراهم است 

 پژوهش د ر سیره امام رضا)ع( 
با رویکرد  تمد نی بسیار مهم است 

فاطمه محمد  زاد  ه: چقد  ر آینه می بارید   د  ر صحن حرم؛ چقد  ر 
نور! چقد  ر عشــق! اقتد  ا کرد  ه بود   به خورشید  . ناهوشیار از وجود   
خود   بود   و غرق د  ر نفس های مهرباِن یار. آســمان بر د  ست ها و 
د  لش خیره ماند  ه بود  ؛ ایستاد  ه بود   د  ر مقام رضا. بغضی شکست 
و زمزمه کرد  : می خواهم لبریز باشــم از عنایت شما، می  خواهم 
بروم تا آســتان حضرت عشق، سبکباری می طلبم و سبکبالی؛ 

چقد  ر صبوری و صابری که: »ز عشق تا به صبوری هزار فرسنگ 
اســت«.  د  یرگاهی بود   که مجنون وار به خیال رسید  ن به لیلی 
عشق، حد  یث د  لد  اد  گی می خواند  ، اما این  بار د  لش می خواست 
برود   و د  ر کوی یار منزل کند   و باور د  اشت: »از آستان پیر مغان 
َســر چرا کشیم/ د  ولت د  ر آن ســرا و گشایش د  ر آن د  َر است«. 
هنوز کود  ك بود   که سوخته د  ل، د  ر آستانه آن د  رِ سوخته، بانوی 
شکوفه ها، زهرای نور را صد  ا می زد   و چشم هایش غرق د  ر باران 
معرفت اهل خد  ا می شد   و می د  انست: »هر آنکه جانب اهل خد  ا 

نگه د  ارد  / خد  اش د  ر همه حال از بال نگه د  ارد  «. 
ســینه اش نوحه زار د  رد  های خاند  انی بود   که هزار زخم بر جسم 
و جان د  اشــتند  ؛ اما ُمهــر وفاد  اری بر لب نهاد  ه و جز به شــکر 
نگشــود  ه بود  ند  . ســال ها و بارها به آن بیابان بال، به روز واقعه ای 
تلخ د  ر خیالش ســفر کرد  ه بود  . بوی سوختن خیمه ها مشامم را 
آزرد  ه و چشم های گریان کود  کان او را آزار د  اد  ه بود  . چقد  ر د  لش 

روایت

می خواست که علی اکبر باشد. د  ر همان زاللی کود  کی و با همان 
شیفتگی خالصانه، عهد   بسته بود   هر جا که اند  وهی به آنان رسد  ، 

سر و جان بر قد  م هایشان افشاند   و انتقامشان را بگیرد  .
اکنون زمان وفا کرد  ن به آن ســوگند   بود  . بار د  یگر، بیابان بال 
بود   و کود  کان گریان و زخم های آشکار و پنهان که د  ل ها را به 
د  رد   می آورد  . صالبت زینب را می د  ید   که قامت برافراشته و با 
واژه هایی سرخ، زبان چون تیغ بران بر ستمکاران کشید  ه و به 
د  فاع از حرمت خاند  انش برخاسته است. علی اکبر را می د  ید   که 
گوش به فرمان فرمانروای عشق و چشم به مید  ان د  ارد   تا هر 

گاه فرمان رسد  ، بر حرمت شکنان بتازد  .
باید   می رفت با همان شور و شورید  گی علی اکبر و زینب. باید   
آن فرمان را پاسخ می  د  اد  . زمان اجابت آرزوهایش بود  . به زیارت 
آمد  ه بود   به همراه اشــک های ماد  رش. د  ر آستانه آن حضرت 
رأفت ایستاد  ه بود   و با آشنای خود   سخن می گفت که »آشنا 

سخن آشنا نگه د  ارد  «. د  ست د  ر حلقه ضریح زمزمه می کرد  : »یا 
َه  أَبَا الَْحَسِن یا َعلِی بَْن ُموسی، أَیَها الِرّضا، یا ابَْن َرُسوِل اهللِ، یا ُحَجّ
اهللِ َعلی َخلِْقِه«، شفاعت می طلبید   و آرزو می کرد  : »یَا َسِیّد  َنَا َو 
لَْنا بَِک إِلَی اهللِ  َو َقد  َّْمَناَك  ْهَنا َو اْسَتْشَفْعَنا َو تََوَسّ َمْوالَنَا إِنَّا تََوَجّ
بَْیــَن یَد  َْی َحاَجاتَِنا« و کد  ام حاجت برتر از برد  اشــتن د  رد  ی 
از جان د  رد  مند  ی اســت؟ چشم هایش طراوت بهار را د  اشت؛ 
فصل آمد  نش به این جهان. د  ر عطر نفس های زائران غرق بود   
و به یاران رفته اش حســرت می خورد  ، به آنان که پیش از او 
حاجت روا شد  ه بود  ند  : »رفیقانم سفر کرد  ند   هر یاری به اقصایی/ 
خالف من که بگرفته است د  امن د  ر مغیالنم«. به زیارت آمد  ه 
بود   و روبه روی حضرتش، ناگفته هایش را می گریست: »ای امام 
غریبان! ما را به ســبب ُقرب و آشنایی خود   با پرورد  گار به آن 
آستان راهنما باشید   و این جاِن خسته و د  ورافتاد  ه از آن بارگاه 
را به منزلش برســانید  . به طلبکاری شهاد  ت آمد  ه ام که زمان 
بسیاری است آرزومند   آنم. آمد  ه ام تا غبار این جهان از جسم و 
جانم بزد  ایید  ، با روشنایی وجود  تان صیقل د  هید   تا جان عاریت 
را بــه نیکویی و زیبایی به آن د  رگاه بــرم«. زائرانه آمد  ه بود   با 
توشه ای از نیاز و می رفت با قلبی که د  ر آن، روشنایی محبت به 

خاند  ان رحمت می د  رخشید   و بال زد   تا خورشید  .

روایتی از اراد ت شهید  افغانستانی مد افع حرم، محمد مهد ی صابری به اهل بیت)ع(  

بال  زد ن تا خورشید 

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/23

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم سمیه کدخدامعروف فرزند علیجان به صورت ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی به مساحت 111/34 متر 
مربع ، از پالک 5286 فرعی از 1ـ  اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از آقای ابوالحسن بیابانیـ  مکان 

وقوع ملک : شهرستان فردوسـ  خیابان 17 شهریور 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902844
تاریخ انتشار نوبت اول:   08/ 1399/04
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/04/23

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

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 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره 139960306022000204هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
ــتقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان  ــاختمانهای فاقدسندرسمی مس وضعیت ثبتی اراضی وس
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی حلمی زارع فرزندعلیرضا به شماره شناسنامه0کدملی 
ــاحت 175مترمربع پالک77فرعی  ــاختمان به مس ــهد دریک باب س 0840112491 صادره ازمش
ــمی آقای علیرضاحلمی زارع محرزگردیده است  از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رس
ــخاص  ــود،درصورتی که اش .لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روزآگهی می -ش
ــند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می تواننداز تاریخ انتشاراولین آگهی  ــبت به صدورس نس
ــک ماه ازتاریخ  ــید،ظرف مدت ی ــلیم وپس ازاخذرس ــدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس بم
تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ-9902840
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/4/8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99/4/22
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
ــاختمانهای8  ــف وضعیت ثبتی واراضی وس ــه قانون تعیین تکلی ــون وماده13 آئین نام ــوع ماده3قان ــی موض  آگه
ــماره139960306022000203هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  فاقدسندرسمی برابررای ش
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
ــماره شناسنامه0کدملی 084112491 صادره ازمشهد دریک باب  آقای علی حلمی زارع فریمان فرزند علی رضابش
ــاحت 200مترمربع پالک77فرعی از276اصلی واقع دربخش 13خریداری ازمالک رسمی آقای   ــاختمان به مس س
علیرضاحلمی  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 
ــید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست  ــلیم وپس ازاخذرس دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس
ــت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات  خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس

سند مالکیت صادرخواهدشد.آ-99012841
تاریخ انتشارنوبت اول:99/4/8

تاریخ انتشارنوبت دوم:99/4/22
محمدرضارجایی مقدم

رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای ابوبکر ریکی بموجب وکالتنامه 12492-98/04/22 دفترخانه 78 زاهدان بوکالت از طرف خانم نازملک ارباب 
ــهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 22 میرجاوه  ــتناد دو برگ استش زهی)مالک(  باس
رسیده مدعی است که سند مالکیت  ششدانگ یک باب خانه پالک 272/210-اصلی شماره چاپی 880032 الف 94  
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان پانصد دستگاه میالن سوم دفتر الکترونیکی 139520322001009014 
بعلت جابجایی از بین رفته که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت 
مذکور نزد خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند 
ــیدن واخواهی و یا در صورت  ــید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرس معامله باین اداره اعالم و رس
اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .و بموجب سند 

رهنی 24805-96/03/07 دفترخانه 66 زاهدان در رهن صندوق کارآفرینی امید میباشد. آ-9902839
تاریخ انتشار:99/04/08  م الف:223

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش6 یزد-  تفت  و توابع
1421 اصلی – آقای حمید رضا کاکا سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر 
ــاحت ششدانگ 518/40 متر مربع  بموجب  رای  شماره 139860321006002254 مورخ 1398/09/05  به مس

واقع در تفت خریداری عادی از ساناز فالحی مالک رسمی
1421 اصلی – خانم فاطمه ایمانی سه دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر 

به  مساحت ششدانگ 518/40 متر مربع  بموجب  رای  شماره 139860321006002251 مورخ 1398/09/05 
واقع در تفت خریداری عادی از ساناز فالحی مالک رسمی

ــخاص نسبت به صدورسند  ــود درصورتیکه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش
ــاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــته باشند، می توانند از تاریخ انتش مالکیت متقاضی اعتراضی داش
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند.
ــند مالکیت صادر خواهد شد.آ- ــت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س بدیهی اس

9902173
تاریخ انتشارنوبت اول: شنبه 1399/03/24

تاریخ انتشار نوبت دوم: یکشنبه 1399/04/08
امیر حسین جعفری ندوشن

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
ــدانگ یکباب باغمنزل ، به مساحت 1314/50 متر مربع ،  ــینقلی ، به صورت شش آقای محمد مراد پور فرزند حس
ازپالک 1482 فرعی از 1ـ  اصلی بخش یک فردوس از خریداری مع الواسطه از آقای سید خلیل اله امام جمعه قدسی 
نیاـ  مکان وقوع ملک : شهرستان فردوسـ  باغشهر اسالمیهـ  خیابان بهار آزادیـ  بین خیابان بهار آزادی 9 و 11 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9902161
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/03

تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/4/08
محمود جهانی مهر 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 2726-98 و 2727-98 مورخ 98/12/11 هیات به شماره کالسه های 330-96 و 331-96 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقایان فرهاد خادمی راد فرزند شیرعلی بشماره شناسنامه 

290 صادره از بجنورد و محمد رضا باغچقی فرزند رضا به شماره شناسنامه 296 در یک باب مغازه به مساحت 21,38 
متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رضا باغچقی 
فرزند حسنقلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
ــید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم  ــلیم و پس از اخذ رس آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902858
تاریخ انتشار نوبت اول:  24                  /03                  /99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 08                  /04                  /99

رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو بجنورد 
 احمد اصغری شیروان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــند  ــاختمانهای فاقد س ــه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس ــون وماده13آیین نام ــی موضوع ماده3قان آگه
ــف وضعیت ثبتی  ــون تعیین تکلی ــوع قان ــماره139360301046008152هیات اول  موض ــررای ش ــمی براب رس
ــوا تصرفات مالکانه بال معارض  ــمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیش ــاختمانهای فاقد سندرس اراضی و س
ــن در یک قطعه زمین  ــنامه 3812 صادره ازورامی ــماره شناس ــی خانم خدیجه جاویدی کیا فرزند اکبربش متقاض
ــوا  ــی واقع درحوزه ثبت ملک پیش ــی از112 اصل ــاحت203/89 مترمربع پالک801فرع ــه مس ــای احداثی ب بابن
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــمی آقای غالمرضا جعفری محرزگردیده اس خریداری ازمالکیت رس
ــته  ــند مالکیت متقاضی اعتراض داش ــبت به صدور س ــخاص نس ــود درصورتی که اش به فاصله15روزآگهی می ش
ــید  ــلیم وپس ازاخذ رس ــاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس ــند می توانند ازتاریخ انتش باش
ــت در  ــت خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس ــلیم اعتراض دادخواس ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس
ــد116ث/م الف ــند مالکیت صادر خواهد ش ــول اعتراض طبق مقررات س ــای مدت مذکوروعدم وص ــورت انقض ص

  تاریخ انتشارنوبت اول : 99/3/24  تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/8         آ-9902859
رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
ــاختمانهای فاقد سند رسمی  آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس
ــماره139860301060003875 واصالحی139960301060000227هیات اول موضوع قانون تعیین  برابررای ش
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای سید مرتضی طباطبائی باالئی فرزند سید عزیز بشماره شناسنامه6 صادره ازورامین 
ــاحت150مترمربع پالک شماره86 فرعی از104 اصلی واقع درقریه سکینه بانو  ــدانگ یک باب خانه به مس در..شش
تهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت موسی عرب محرز گردیده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو 
ــخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته  ــود درصورتی که اش نوبت به فاصله15روزآگهی می ش
باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 72ث/م الف    آ-9902860
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/3/24     تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/4/8

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892568(

گهی تغییرات شرکت مدیریت زنجیره تأمین رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 64835 و شناسه ملی 14007662581

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی نعمتی به شماره ملی : 0930811445 
به نمایندگی از سازمان اقتصادی رضوی به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم قارزی به شاره ملی : 0793860296 به 
به  به شماره ملی : 0064586243  نائب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا پیمان پاک  به سمت  از آستان قدس رضوی  نمایندگی 
نمایندگی از موسسه کیفیت رضوی به سمت عضو هیئت مدیره مدیر عامل برای 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک،سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل و احدی از اعضاء هیئت مدیره همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892571(

آگهی تغییرات شرکت پرورش میگو طالیی جنوب غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52557 و شناسه ملی 14004418756

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمددشتی به شماره ملی 3539553258 
به   95098729 فراگیر  شماره  به  الصراف  علی  حسن  عبداللطیف  نجاه  -خانم  مدیره  هیئت  اعضای  از  خارج  مدیرعامل  سمت  به 
هیئت  رئیس  نائب  سمت  به  فراگیر94611290  شماره  به  الصراف  علی  حسن  احمدعبداللطیف  -آقای  مدیره  هیئت  عضو  سمت 
مدیره- آقای عبداللطیف حسن علی الصراف به شماره فراگیر 72560592 به سمت رئیس هیئت مدیره بر ای مدت دوسال انتخاب 
گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای منفرد مدیر عامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892574(

آگهی تغییرات شرکت پرورش میگو طالیی جنوب غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52557 و شناسه ملی 14004418756

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,10 وبنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,10,10در 
خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره و با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال 
از حساب بدهی  لذا مبلغ 2950000000  افزایش سرمایه را عملی دانسته  نتیجه هیئت مدیره  به حساب سرمایه در  مطالبات مذکور 
شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : سرمایه شرکت مبلغ 

3000000000 ریال منقسم به 10000 سهم 300000 ریالی بانام میباشد که تمامًا نقد پرداخت شده است . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892584(

آگهی تغییرات شرکت پرورش میگو طالیی جنوب غدیر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 52557 و شناسه ملی 14004418756

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقایان عبداللطیف حسن 
علی الصراف به شماره فراگیر 72560592 واحمدعبداللطیف حسن علی الصراف به شماره فراگیر94611290 وخانم نجاه عبداللطیف 
حسن علی الصراف به شماره فراگیر 95098729 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2-آقای 
سیدمحمدمیریزدی به شماره ملی 0942173627 به سمت بازرس اصلی وآقای مهدی ریاحی به شماره ملی 0943512123 به سمت 
انتخاب  انتخاب گردیدند. 3-روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت  مالی  برای مدت یک سال  البدل شرکت  بازرس علی 

گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892612(

آگهی تغییرات شرکت پارسا کرانه تینا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59567 و شناسه ملی 14006224278

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,06,19 و نامه شماره 41507مورخ 97,7,16 سازمان هواپیمائی کشوری تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1.آقای 
فریدون حکمی شماره ملی 0900989602 به سمت رئیس هیت مدیره 2.آقای محمد جواد حکمی شماره ملی 0939815397 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره 3. آقای محمد صادق آیت الهی شماره ملی0901062464 به سمت مدیر عامل) خارج از ترکیب اعضا هیت مدیره( 4. آقای محمد صادق حکمی 
شماره ملی0943261082 به سمت عضو هیت مدیره 5. آقای محمد حسین حکمی شماره ملی0939890194 به سمت عضو هیت مدیره برای مدت دو سال 
تعیین شدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها و عقود اسالمی با امضاء منفرد آقای فریدون حکمی )رئیس 

هیت مدیره( یا محمد صادق حکمی )عضو هیت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )892495(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پارت گوال گیتی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 34115 و شناسه ملی 10380493200

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 1بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ98,12,25 به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری 
صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه، هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه 
مبلغ 320000000000ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه به 
شرح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : سرمایه شرکت مبلغ 360000000000ریال منقسم به18000 سهم20000000ریالی با نام 

که تمامًا پرداخت گردیده است. 
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 مستند »د ر جست وجوی فرید ه« 
قصه رها شد ن یک نوزاد  د ر حرم را روایت می کند 

جاییبرایپیداشدن
سیماوسینما/زهرهکهندل:
مستند  »د ر جست وجوی فرید ه« 
قصه رها شد ن د ختری به نام فرید ه 
اســت که ۴۰ سال پیش د ر حرم 
امام رضا)ع( رها می شــود  و پس از 
انتقال به شیرخوارگاه توسط زوجی 

هلند ی به فرزند ی گرفته و به هلند  برد ه می شود . او پس از ۴۰ سال به ایران 
و مشهد  برمی گرد د  تا هویت و خانواد ه خونی اش را بیابد . 

فیلم مستند  »د ر جست وجوی فرید ه« به کارگرد انی آزاد ه موسوی و کوروش 
عطایی که سال گذشته اکران سینمایی شد ، برگزید ه جشنواره های مختلف 
د اخلی و خارجی شد ه اســت و برای نخستین بار به عنوان نخستین فیلم 

مستند  د استانی، نمایند ه سینمای ایران برای معرفی به اسکار ۲۰۲۰ شد . 
این مستند  ســینمایی روایتگر قصه فرید ه برای یافتن خانواد ه واقعی اش و 
ســفر او از هلند  به ایران و مشهد  است که بخش هایی از آن د ر حرم مطهر 
رضوی می گذرد ، جایی که والد ین فرید ه او را د ر آنجا رها می کنند  تا سرنوشت 
د یگری برایش رقم بخورد . کوروش عطایی، کارگرد ان این مستند  د استانی 
د رباره نخستین مواجهه فرید ه با حرم مطهر رضوی به خبرنگار ما می گوید : 
نگاه آد م هایی که خارج از ایران زند گی می کنند  با نگاه ما که مسلمان هستیم 
و د ر ایران زند گی می کنیم، متفاوت اســت. فرید ه هم می د انســت که حرم 
امام رضا)ع( یک مکان مذهبی و زیارتگاه مقد س اســت، ولی قطعاً معنویت 
حرم از نگاه او به عمق نگاه ما نیست. این مکان از این جهت برایش اهمیت 
د اشت که می د انست د ر کود کی د ر این مکان رها شد ه و مکانی بود ه که د ر 
آن پید ا شــد ه و به شیرخوارگاه انتقال د اد ه شد ه است. د ید ن چنین مکان و 

فضایی برایش جذابیت د اشت و مهم بود .
وی اد امه می د هد : فضای حرم امام رضا)ع(  بسیار تأثیرگذار است هم از نظر 
معماری و هم اتمسفر معنوی، زیرا د ر اماکن مقد س انرژی های مثبت و خوب 
جریان د ارد  و روی اکثر افراد ی که د ر آن فضا حضور د ارند ، اثر مثبت می گذارد  
و حالشان را خوب می کند . با توجه به پیش زمینه ای که فرید ه نسبت به این 
مکان د اشت، این حس معنوی روی او هم تأثیرگذاشته و احساساتش د رگیر 

شد ه بود ، چون جایی بود  که د ر کود کی د ر آن رها شد ه بود .
عطایی خاطرنشــان می کند : اطالعات فرید ه از حرم مطهر د ر حد ی بود  که 
د رباره آن جســت وجو کرد ه بود  و می د انســت از بزرگ ترین و باشکوه ترین 
زیارتگاه های شــیعیان جهان اســت و  چند ین د هه پیــش، خانواد ه های 
کم بضاعت یا والد ینی که به هر د لیلی نمی خواستند  فرزند شان را نگهد اری 
کنند ، آن بچه را د ر حرم رها می کرد ند  و به امام رضا)ع( می سپرد ند ، چون از 

نظر آن ها حرم مطهر به د لیل حضور مرد م و خاد مان، نقطه امنی بود .
وی با بیان اینکه نخستین واکنش فرید ه د ر مواجهه با حرم، بهت  و تعجب از 
روبه رو شد ن با مکانی بود  که سرنوشتش با آن گره خورد ه بود ، می گوید : قصه 
فیلم ما، قصه پید ا شد ن فرید ه است که می توانست هر جای د یگری باشد ، 
ولی اتفاق رها شد ن و انتقال فرید ه به شیرخوارگاه، د ر حرم مطهر امام رضا)ع( 
و مشهد  اتفاق افتاد ه است و احتماالً خانواد ه فرید ه د ر مشهد  بود ه اند . او به این 
شهر آمد ه بود  تا هویتش را پید ا کند ، به کوچه پس کوچه ها و مناطق مختلف 
مشــهد  می رفت تا رد ی از خانواد ه  و گذشته اش پید ا کند . د ر واقع محوریت 
این مستند ، قصه فرید ه بود  که به شکل غیرمستقیم به مشهد  هم پرد اختیم و 
د ر الیه های د یگر فیلم، جغرافیای زیستی این شهر و مرد مانش نیز به تصویر 
د رآمد . عطایی یاد آور می شــود : حرم بــرای فرید ه، نقطه ای زیبا و امن بود  و 
احساس عجیبی د اشت. شبی که با هم به حرم رفتیم، فقط مبهوت فضای 
آنجا بود  و حرف نمی زد . خلوتی د اشت که سعی کرد یم مزاحم این خلوتش 

نشویم و حالش را تغییر ند هیم، همان حالی که د ر مستند  نشان د اد یم.

سیماوسینما/زهرهکهندلچند  سال است 
د ست تلویزیون د ر مناسبت های د ینی و مذهبی 
خالی است و با وجود  ظرفیت های باالیی که حوزه 
مستند سازی د ر چند  سال اخیر بد ست آورد ه، ولی 
رسانه ملی از این فرصت، کمترین بهره را می برد . 
د ر ایام د هه کرامت امسال نیز همچون سال های 
قبل، شــاهد  پخش تولید ات آرشیوی هستیم و 
کمتر کار جد ید ی را د ر قاب تلویزیون می بینیم. 
این د ر حالی ا ســت که مستند ســازان پرکار و 
د لسوز بسیاری د ر حوزه ساخت آثار د ینی فعال 
هســتند  که »وحید  چاووش« یکی از آن هاست. 
او که نامش د ر میان نامزد های ســینمایی چهره 
سال هنر انقالب اسالمی سال گذشته جا د اشت، 
از ۲5 ســال پیش د ر حوزه هــای مختلف تولید  
فیلم مستند  مشــغول به فعالیت بود ه و تاکنون 
تهیه کنند گــی و کارگرد انی بیــش از ۴۰ عنوان 
فیلم مســتند  را برعهد ه د اشته است. »چاووش« 
پیش از این بیشتر با ساخت مستند های مرتبط با 
د فاع مقد س همچون »نیست اما هست« و »سقف 
آسمان« و کسب جوایز مختلف از جشنواره های 
ســینماحقیقت، فیلم کوتاه تهران، جایزه  شهید  
آوینی و جشنواره  د فاع مقد س شناخته می شد ، اما 
چند  سالی است که با رونق گرفتن آیین پیاد ه روی 
اربعین د ر عراق، تمام اهتمام خود  را صرف ثبت 
این بزرگ ترین راهپیمایی جهان اسالم کرد ه و آثار 
قابل توجهی د ر این حوزه ساخته است. یکی د یگر 
از د غد غه های تولید ی او، ســاخت مســتند های 
رضوی اســت که یکی از آثار قابل تحســین او 
د ر مقام تهیه کنند گی، مســتند  »سالم بر علی 
پسر موسی« اســت. با چاووش د رباره د الیل فقر 
تولید  فیلم مستند  با موضوعات مرتبط با زیارت 
امام رضا)ع( و زائران امام هشتم)ع( گفت وگو کرد یم 

که مشروح آن را د ر اد امه می خوانید . 

دردهه80،موجیازساختآثارتصویریس
دربارهمعارفرضویاعمازفیلمسینمایی
وتلهفیلمراهافتــاد،ولیاینموجدردهه
90خوابید.بهنظرشــمادردههاخیرکه
بهمستندهایسینماییاست، دههتوجه
بهساختمستندهاییدربارهمعارفرضوی
وقصههایمرتبطباحرم،زائرانوعاشقان

امامرضا)ع(توجهمیشود؟
 چه آن زمان و چه اکنون، همچنان د ر ســاخت 
آثار مستند  رضوی فقیر هستیم. د ر د هه 9۰، موج 
مستند سازی شروع شد ه است، نهاد هایی همچون 
سازمان اوج، سرمد ار این موج بود ه اند  و فیلم سازان 
جوان و تازه نفس وارد  این عرصه شد ه اند ، اما چه 
تعد اد ی از آن ها کار حرفه ای مستند سازی انجام 
می د هند ؟ این محل مناقشه است. هر کسی که 
د وربین د ســتش بگیرد  و تصاویــری را کنار هم 
بچیند  که اسمش مستند ساز نمی شود ، بسیاری 
از این فیلم ها که تولید  می شــوند  د ر حد  رپرتاژ 
یا گزارش خبری هســتند  و خیلی از آن ها وارد  
حوزه مستند  نمی شــوند . تفاوت فیلم مستند  و 
گزارش خبری مثل تفاوت کتاب و روزنامه است. 
کتاب د ارای عمق بیشــتری نســبت به مجله یا 
روزنامه است. د ر عرصه مستند سازی هم روزنامه 
اضافه شــد ه، نه کتاب. معتقــد م به لحاظ تولید  

مستند  فقیر هستیم، گزارش خبری زیاد  ساخته 
می شود  ولی مستند ، نه. البته کسانی که گزارش 
می سازند  ممکن است کم کم محققانه حرف زد ن 
و مستند ســازی را یاد  بگیرند  که زمان می برد . با 
وجود  اینکه جنبش تولید  مســتند  د ر د هه 9۰ 
ایجاد  شد ه، فیلم مستند  د ر حوزه رضوی بسیار کم 
است. به عنوان یک تولید کنند ه فرهنگی معتقد م 
د رهای حرم نسبت به د وره مد یریت مرحوم آقای 
طبســی، به روی مستند ســازان گشود ه تر شد ه 
و همکاری بیشــتری با عکاسان و تصویربرد اران 
می شود ، ولی آیا وارد  عرصه مستند سازی شد ه ایم 
یا د اریم فیلم های گزارشــی تولیــد  می کنیم؟ 
بسیاری از تولید ات د رباره حضرت رضا)ع( کلیپ 
است تا مستند . تصاویر قشنگی که موسیقی متن 
تأثیرگذاری د ارد  و یک کلیپ خوب است، این ها 
کاربرد  خود ش را د ارد ، اما فیلم مستند  خوب د ر 
این باره بسیار کم اســت، عالوه بر فیلم »ضامن 
آهو« ساخته پرویز کیمیاوی و »رضای رضوان« 
مجید  مجید ی، آیا فیلم ســومی هــم د اریم که 

همین قد ر جد ی ساخته شد ه باشد ؟

آیــامســتندهاییمرتبطبــازیارتس
امامرضا)ع(وقصههــایزائرانفقطباید
درحرمساختهشود؟مثالًدرفیلم»سالم
برعلیپســرموسی«کهقصهیکچوپان
عاشــقحضرترضا)ع(راروایتمیکند،
تصویریازحرمنمیبینیم،ولیجنسقصه

بسیارمرتبطباامامرضا)ع(وحرماست.
 می شــود  از فرسخ ها د ورتر نســبت به عالقه و 
محبت مرد م به حضرت رضا)ع( فیلم و مســتند  
ساخت که بسیار خوب اســت، اما تعد اد ش کم 
اســت. این را با حجم عشق و عالقه مرد م نسبت 
به حضرت رضا)ع( بسنجید . د لیل اینکه سراغ آن 
چوپان می روم، این نیســت که د غد غه ســاخت 

مســتند  د ر د اخل حرم ند اشته باشم. کار کرد ن 
د ر حرم امام رضا)ع( توفیق بزرگی است و با وجود  
اینکه د رهای حرم به روی فیلم سازان باز شد ه و 
فرصت بسیار خوبی است، ولی هنوز هم شرایط 
فیلم سازی سخت اســت. د ر روزهای پایانی ماه 
رمضان امسال که منتهی به بازگشایی حرم مطهر 
شد ، چند  روزی مشغول ضبط تصاویری برای یک 
کار ۲۰ د قیقه ای بود م. با وجود  اینکه همکاری با 
مستند سازان نسبت به گذشته بسیار بهتر شد ه، 
ولی وقتی می خواستم از یکی د و مکان مشخص 
فیلم بــرد اری کنم و برای فیلمــم به این تصاویر 
احتیاج د اشــتم، گفتند  فیلم برد اری از باالی سر 
د ر ســاعت باید  با اجازه تولیت باشد . آیا د ر این 
شــرایط باید  طرح و فیلم نامه را تغییر د هم؟ به 
نظرم الزم است انعطاف بیشتری د ر این باره وجود  

د اشته باشد . مد یران فرهنگی آستان قد س رضوی 
متوجه اهمیت برنامه های زند ه یا روزانه حرم مطهر 
رضوی د ر تلویزیون هستند ، این اهمیت برای گونه 
مســتند  هم باید  وجود  د اشــته باشد ، ولی چون 
شناخت د قیق و عمیقی نسبت به مستند سازی 
وجود  نــد ارد ، گمان می کنند  تصاویر آرشــیوی 
هم کار مستند ســاز را راه می اند ازد  د ر حالی که 
آنچه برای مستند ســاز اهمیت د ارد ، یکد ســتی 
روایت و زاویه نگاه خود ش است. به نظرم مد یران 
فرهنگی آستان قد س رضوی باید  با کارنامه کاری 
مستند سازان آشنا باشند  و اطالعاتشان را نسبت 
به اهمیت مستند  باال ببرند ، همان طور که اهمیت 
کلیپ و برنامــه زند ه را شــناخته اند ، اهمیت و 

ضرورت مستند  را هم بشناسند . 

ایدهوقصههایزیــادیدرداخلحرمس
مطهروجودداردکهمیتوانددستمایهتولید

مستنداتقویشود؟
همین طور است. مستند ساز مثل معمار می ماند  
که می د اند  قرار اســت چه بســازد ، ولی همیشه 
مصالــح فیلم د ر اختیــارش نیســت و باید  د ر 
فضایــی که می رود ، آن مصالــح را پید ا کند  که 
کار را بســیار د شوار می کند  د ر حالی که ساخت 
مســتند  به ظاهر آســان می آید ، ولی این طور 
نیســت. بزرگ ترین مشکل این است که مد یران 
فرهنگی ما، فهم د رستی از مستند  ند ارند  و آن را 
نمی شناسند ، حتی از قد رت و اهمیت مستند  هم 
بی اطالع هستند . قد رت مستند  د ر زمان انتخابات 
ریاست جمهوری مشخص می شود  که می بینید  
نامزد ها چقد ر روی ساخت فیلم های مستند شان 

سرمایه گذاری می کنند . 

یعنــیدرنهادهــایفرهنگــی،خألس
کارشناســانیراداریمکهالیهمیانیبرای

واسطهگریبیندستگاههایهماهنگکننده
ومستندسازانباشندتامسیرتولیدرابرای

مستندسازانهموارکنند؟
د قیقاً، این مشکل د ر صد ا وسیما، فاجعه بارتر است. 
نسلی از مد یران سازمان د ارند  بازنشسته می شوند  
و نســل جد ید ی به عنوان مد یر می آیند ، گویی 
نسل میانی اصالً وجود  ند اشته اند  که مد یریت ها 
به آن ها ســپرد ه شود ، یعنی هیچ نیروی باتجربه 
د یگری د ر آن سیســتم وجود  ند اشته که جای 
مد یر فالن شبکه بنشــیند ؟ د ر چنین شرایطی 
به نظرم آینــد ه تولید ات فرهنگی و حتی عرصه 
مســتند  هم چند ان خوب نیست، چون آد م های 
خبره د ر جایــگاه مد یریت حضور ند ارند  و این ها 

تصمیم می گیرند  که مستند سازان چه بسازند !

کمترس کــه دالیلی از یکــی شــاید
مستندســازانسراغســوژههایدینی
ومذهبــیمیروند،گرفتارنشــدندر
بروکراسیاداریباشد،بههرحالپروسه

خستهکنندهایاست؟
 مستند ســاز خســته نمی شــود  و می د اند  باید  
صبوری کند  تا پالن مورد  نظرش را بگیرد . مد یران 
فرهنگی ما باید  اهمیت مســتند  را بشناســند . 
همــان طور که زرق و برق کلیپ های گزارشــی 
چشمشــان را می گیرد ، عمق مستند  را هم باید  
د رک کنند . مد یران فرهنگی ما تصاویر پرزرق و 
برق را می پسند ند  د ر حالی که پالن به پالن یک 
اثر تصویری باید  د لیل د اشته باشد . د رباره حوزه 
مستند ، سواد  رسانه ای د ر بین مد یران فرهنگی ما 

بسیار پایین است.

دربارهکارجدیدتانتوضیحمیدهید؟س
یک مستند  کوتاه ۲۰ د قیقه ای را د ر د ست ساخت 
د ارم که به نظرم کار قشــنگی بشود . هنوز د اریم 
روی چند  پالن باقیماند ه به ویژه پالن سر د ر ساعت 
کار می کنیم. بــا د ید ن فیلم هایی که د رباره حرم 
مطهر امام رضا)ع( د ر ایام کرونا ســاخته و پخش 
شد ، د لم گرفت. د ر اکثر آن ها طوری به بینند ه القا 
می شد  که گویی حرم بد ون حضور زائران، غریب 
و تنهاست. برحسب اتفاق، د ر یکی از روزهای ماه 
رمضان امسال که به مشهد  مشــرف شد م، وارد  
حرم شد م و اصالً غربت ند ید م. اتفاقاً فضای حرم، 
برعکس آنچه بود  که نشــان می د اد ند . حرم پر از 
نور و امید  بود ، همه اشیا و موجود ات زند ه، بارگاه 
منور حضرت رضا)ع( را زیارت می کرد ند . صد ای 
آب، صد ای پرند ه ها و صد ای تکان خورد ن پرچم 
توی باد ، همه این ها نشــان از حرکت و حضور د ر 
حرم مطهر را د اشت. تمام خد ام سر پست هایشان 
بود ند  و د اشــتند  کار خود شان را می کرد ند . حرم 
مثل شــهر زند ه و پویا بود ، غربتی د ر آن ند ید م. 
گویی د ر آن مد ت که د رهای حرم به خاطر کنترل 
بیماری کرونا، بسته بود ، بارگاه منور رضوی د ر حال 
غبارروبی بزرگی بود  و به زود ی حضرت سلطان، 
اذن د خول می د اد نــد  و همه زائران به پابوس آقا 
خواهند  آمد . من این حس را د ر حرم د ید م و اصاًل 
غربتی نبود ، شکوه و جالل حرم حضرت رضا)ع( 
سر جایش بود  و همه چیز به زیبایی و منظم مثل 

ساعت کار می کرد .

برش

د ستش  د وربین  که  کسی  هر 
هم  کنار  را  تصاویری  و  بگیرد  
مستند ساز  اسمش  که  بچیند  
نمی شود ، بسیاری از این فیلم ها 
که تولید  می شوند  د ر حد  رپرتاژ 
یا گزارش خبری هستند  و خیلی 
مستند   حوزه  وارد   آن ها  از 
نمی شوند . تفاوت فیلم مستند  و 
گزارش خبری مثل تفاوت کتاب و 
روزنامه است. کتاب د ارای عمق 
بیشتری نسبت به مجله یا روزنامه 
است. د ر عرصه مستند سازی هم 
کتاب.  نه  شد ه،  اضافه  روزنامه 
مستند   تولید   لحاظ  به  معتقد م 
فقیر هستیم، گزارش خبری زیاد  

ساخته می شود ، ولی مستند ، نه
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نگاهیبهبرخیآثارمستندساختهشدهدرحوزهرضوی

»jسالم سینمای مستند  بر »علی پسر موسی
سیماوسینما:د ر سال های گذشته سینمای مستند  رونق 
بیشتری از ســینمای د استانی د ر کشــورمان د اشته است. 
مستند های فراوانی د ر این مد ت تولید  شد ه و مورد  استقبال 
د اخلی و جهانی قرار گرفته اند . با این همه  د رباره امام رضا)ع( 
تعد اد  اند کی مستند  را می توان نام برد . با وجود  حضور پررنگ 
و تأثیرگذار امام رضا)ع( د ر سرزمین ایران، هنوز مستند های 
ماند گار و تأثیرگذاری د رباره ایشــان د ر ســینما و تلویزیون 
ایران ساخته نشد ه  است. اید ه ها و موضوعات بکر و جذابی د ر 
حرم امام رضا)ع( و د ر میان زائران وجود  د ارد  که مستند ســاز 
می تواند  با مطالعه د قیق، آن ها را محور مستند  خود  قرار د هد . 

د ر اد امه تعد اد ی از این آثار مطرح را معرفی خواهیم کرد . 

ثبت رابطه عاشقانه مرد م با امام هشتم)ع(#
به گزارش خبرگزاری ها پرویز کیمیاوی متولد  ۱۳۱۸ تهران، 
کارگــرد ان، فیلم نامه نویس و تد وینگــر ایرانی و از چهره های 
شاخص سینمای موج نو سینمای ایران است. پرویز کیمیاوی 
که تقریباً ۳۰ ســاله بود  مستند  »یا ضامن آهو« را کارگرد انی 
کرد . او د ر »یا ضامن آهو« آنچنان شیفته زیبایی های بصری 
حرم امام رضا)ع( می شــود  که تصمیم می گیرد  د وربین را از 
فضای معنوی آنجا بیرون نیاورد . تمام لحظات فیلم به نمایاند ن 
رابطه عاشــقانه مرد م با امام رضا)ع( د ر د اخل حرم، اختصاص 
یافته است. فیلم با طنین خوش صد ای نقاره چی ها آغاز می شود  
و با تکرار همین لحظه به پایان می رسد . د ر بین این د و لحظه 
شاهد  نماهای زیبایی هســتیم از حرم، خد ام، زنی که شمع 
روشن کرد ه و د خیل بسته است، بیمارانی که برای شفا گرفتن 
آمد ه اند  و مشتاقانی که د ر خلوت خود شان با حضرت راز و نیاز 
می کنند . زوایای د وربین و انتخاب فرم تصویری که کیمیاوی 
انتخاب کرد ه یکی از به یاد ماند نی ترین مستند ها د رباره حرم 
رضوی را رقم زد ه است. فیلم به مرور اتفاقات یک روز کامل د ر 

حرم می پرد ازد  و د ر نهایت با غروب آفتاب به اتمام می رسد .
این مستند  د ر سال ۱۳97 پس از ۴۸ سال مرمت و به همراه 
مســتند  »اربعین« ناصر تقوایی د ر جشنواره جهانی فجر به 

نمایش د رآمد . 

»رضای رضوان« د استان عشق کفشد اران #
مجید  مجید ی، کارگرد ان سینما و تلویزیون که د ر کارنامه 
فیلم سازی او فیلم هایی د ر خصوص ائمه اطهار)ع( به چشم 
می خورد ، مستند  »رضای رضوان« را د ر سال ۱۳۸۴ تولید  
کرد . این مســتند  یکی از مســتند های مطرحی است که 
تاکنــون د رباره حــرم حضرت علی بن موســی الرضا)ع( 
ساخته شــد ه  و روایت مرد انی اســت که بی ُمزد  و منت 

د ر حرم امام رضا)ع( مشغول امر کفشد اری زائران هستند . 
عشــق کفشــد اران حرم مطهر حضرت امام رضــا )ع( د ر 
خد مت رســانی به زوار حرم مطهر ثامن الحجج)ع( و شرح 
لذت ایــن توفیق از زبان خود  آن ها و همچنین عشــقی 
کــه زوار به این امام همام د ارند ، د ر این مســتند  تصویر 
می شود . این روایت د ر نهایت به جایگاه این امام بزرگ د ر 

د ل و جان ایرانیان می پرد ازد .

چوپانی که گله اش را برای زائران مشهد  رها کرد #
»ســالم بر علی پســر موســی)ع(« به کارگرد انی؛ امین 
قد می و تهیه کنند گی؛ وحید  چاووش، د ر مرکز مســتند  
ســوره تولید  شد ه است . این مســتند  د رباره یک چوپان 
اســت که گلــه اش را به چوپانی د یگر ســپرد ه و خود  به 
زائران امام رضا)ع( خد مت می کند . این مســتند  د ر ســه 
اپیزود  روایت می شــود  که اپیزود  اصلی آن مربوط به این 
چوپان اســت. د و اپیزود  د یگر د ر فضایی خاص به موضوع 
زائران امام رضا)ع( می پرد ازد .ابراهیم شــیبانی، اسماعیل 
امینی، قاســم رفیعا و حجت االسالم علي سرلک، از جمله 
چهره هایی هســتند  که پس از تماشای این اثر د ر مراسم 
رونمایی آن، به نگارش یاد د اشت های تحسین آمیز د رباره 

آن اقد ام کرد ه اند .

د ر به د ر د نبال خود  د ر حرم امام هشتم)ع( #
»د ر جســت وجوی فرید ه« یک فیلم مستند  به کارگرد انی و 
تهیه کنند گی آزاد ه موسوی و کوروش عطایی، محصول سال 
۱۳97 اســت. این فیلم د ر سی و ششمین جشنواره جهانی 
فیلــم فجر به نمایش د رآمد  و بســیار مــورد  توجه مرد م و 
منتقد ان قرار گرفت. این فیلم به عنوان نمایند ه سینمای ایران 
به اسکار ۲۰۲۰ معرفی شد . »د ر جست وجوی فرید ه« د ر طی 

اکران هم یکی از پرفروش ترین آثار گروه هنر و تجربه بود . 
فیلم د رباره زنی به نام فرید ه است که ۴۰ سال پیش د ر حرم 
امام رضا)ع( رها شــد ه و پس از انتقال به شیرخوارگاه توسط 
زوجی هلند ی به فرزند ی گرفته شد ه و به هلند  برد ه می شود . 
فرید ه که د ر طول این سال ها به  خاطر ترس از سفر به ایران 
و تمایل ند اشتن خانواد ه اش، به وطن بازنگشته و چند  سالی 
اســت از راه د ور جســت وجویی را برای پید ا کرد ن خانواد ه 
واقعی اش شــروع کرد ه و حاال برای اولین بار به ایران ســفر 
می کند  تا زاد گاهش را ببیند  و با ســه خانواد ه که مد عی اند  

خانواد ه واقعی او هستند ، مالقات کند .

»مسافر«ی »د ر مکتب عشق«#
مســتند های د یگری هم بود ه اند  که به شــرح احوال زائران 
امام رضا)ع( پرد اخته اند  که از این میان می توان به د و مستند  

»مسافر« و »د ر مکتب عشق« اشاره کرد . د ر مستند  نخست 
»محمد  بهروزی نژاد « ســوژه مستند   مســافر شد ه است. او 
ساکن بیرجند  است و هر ساله مسافت ۴5۰ کیلومتری این 
شــهر را تا حرم امام هشتم)ع( به توفیق الهی و عشق به امام 
رضا)ع(  پیاد ه طی می کند . برای او د ر طول این سفر اتفاقاتی 

روی می د هد  و با افراد  مختلفی مالقات می کند .
د ر مستند  »د ر مکتب عشق « نیز  زند گی روحانی جوانی روایت 
می شود   که عاشقان پابوسی حرم امام رضا )ع( را رایگان و با 
هزینه شخصی به زیارت امام هشتم)ع( می برد . حجت االسالم 
فالح نژاد  که از روحانیون مستقر د ر روستای والیت رود  آسارای 
کرج است، خانواد ه ها و به خصوص سالمند انی را که تاکنون به 
مشــهد  مقد س مشرف نشد ند ، به صورت ارد ویی و با حد اقل 
هزینه و یا بد ون هزینه و با کمک خیران اعزام می کند .عباس 
لهراســبی؛ مجری طرح، مهران رستمی؛ تهیه کنند ه، هاشم 
عطار؛ تصویربرد ار و مهد ی رمضانی؛ کارگرد ان مســتند  »د ر 

مکتب عشق« هستند .

ثبت گنجینه های » د روازه ملکوت « #
د ر بین آثاری که د ر حوزه رضوی ســاخته شــد ه اند ، آثاری 
هســتند  که به حرم مطهر، کتابخانه و سایر قسمت های این 
مکان شریف نگاه د اشــته اند . از آن میان می توان به مستند  
»هشت بهشت« اشاره کرد . این مستند  برند ه تند یس بهترین 
مستند  جشنواره رضوی است. این مستند  با بررسی کتابخانه 
و معرفی آثار کهن موجود  د ر آن، نگاهی به پیشینه مذهبی، 
ملی و تاریخی ایران نیز د ارد . ستاره سماوی » هشت بهشت « 
را با حال و هوایی شاعرانه و با استفاد ه از تصاویر و نریشن و به 

صورت گفت وگومحور ساخته است. 
د یگر مســتند ی که د ر این حوزه از رسانه ملی پخش شد ه، 
مســتند  »د روازه ملکوت« از د یگر ساخته های آستان قد س 
رضوی اســت. مســتند  با پخش تصاویر قد یمی از طوس و 
مشــهد  نگاهی به زند گی امام رضا)ع( و تاریخچه حرم مطهر 
ایشان د ارد . د ر این مستند  روی کار آمد ن مأمون، ورود  امام به 
ایران و شهر طوس، نحوه شهاد ت و خاکسپاری امام رضا)ع(، 
شــکل گیری اولین بارگاه برای ایشــان و بازسازی حرم های 
مطهر بعد ی، د استان مسجد  گوهرشــاد ، مراسم نقاره زنی و 
همچنین توضیحاتی د رباره صحن های مطهر و سقاخانه ها به 

تصویر کشید ه می شود . 
همچنین مستند  زیبای » گنج نهان« نیز با نگاهی به کتابخانه 
آســتان قد س رضوی، کتاب ها و تعد اد  آن ها د ر هر بخش و 
نکات مهم د ر تاریخچه کتابخانه و اعضای آن، ساخته شد ه و 

د ر ایام مختلف روی آنتن صد اوسیما رفته است. 

گزارش

گفتوگوباوحیدچاووشدربارهفرصتهایساختمستندهایرضوی

د رهای حرم به روی مستند سازان باز شد ه است

هنربهترینابزاربرایترویجسیرهرضویاست
سیماوسینما:د اریوش ارجمند  
با اشاره به اینکه ساخت کارهای 
د ینی د ر عرصه سینما و تلویزیون 
باید  همراه با تفکر قوی باشــد ، 
گفــت: هنر بهترین ابــزار برای 
ترویج سیره رضوی است؛ همواره 

گفته ام که زند گی خود  را مد یون برکت وجود  امام رضا)ع( هستم. 
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از کمیته ارتباطات و فضای مجازی 
ستاد  بزرگد اشت د هه کرامت، د اریوش ارجمند ، بازیگر پیشکسوت سینما 
و تلویزیون، با اشاره به اراد ت قلبی خود  به علی بن موسی الرضا)ع( و خواهر 
بزرگوار آن امام همام، حضرت فاطمه معصومه)س( گفت: بند ه اراد تمند  
هر د و این بزرگواران هســتم. همه ایام برای من ایام کرامت است، البته 
خوب اســت که د ر این ایام به طور ویژه از این د و حضرت یاد  کنیم، اما 
برای من همه روزها به خاطر وجود  نازنین این خواهر و براد ر، روز کرامت 

و بزرگواری است.
وی افزود : ســینما، هنر و موســیقی، ابزارهای خوبی برای ترویج سیره 
رضوی و به خصوص مفاهیمی مثل کرامت هستند ، اما همه این مؤلفه ها 
انگیزه می خواهد  و تا وقتی که هنرمند ان انگیزه برای کار کرد ن ند اشته 

باشند ، نمی توانند  از این ابزار تأثیرگذار استفاد ه کنند .
ارجمند  اد امه د اد : اگر قرار باشــد  کاری د ر حوزه د ینی و مذهبی ساخته 
شود  باید  کاری شبیه سریال امام علی)ع( آقای میرباقری باشد . کاری که 

پس از گذشت این همه سال هنوز ماند گار و تأثیرگذار است. 
بازیگر سریال امام علی)ع( با بیان اینکه فاخرتر از د ین چیزی د ر این د نیا 
وجود  ند ارد ، تصریح کرد : اگر قرار است کار د ینی ساخته شود  باید  با آن 
اند یشه و شعور ساخته شود . برای ساختن آثار د ینی باید  شعور د ینی پید ا 
کنیم. د ر حوزه موسیقی نیز همین مسئله صد ق می کند ؛ ما د ر گذشته 
مد احانی مثل مرحوم مؤذن زاد ه ارد بیلی یا مثالً مرحوم کوثری، مد اح امام 
)ره( د اشــتیم که یگانه بود ند ، باید  ببینیم آن ها چه می کرد ند  که تا این 

اند ازه ماند گار شد ند .
وی افزود : هر اتفاقی د ر زند گی من افتاد ه و هر موفقیتی که بد ست آورد م 
همگی به برکت وجود  و حضور حضرت رضا)ع( بود ه و بند ه زند گی ام را 
مد یون این حضرت و خواهر بزرگوارشان هستم. این حرف را د ر کنار گنبد  

امام رضا)ع(، د ر یک برنامه تلویزیونی هم گفتم.
ارجمند  تصریح کرد : د ر حال حاضر د ر قرنطینه هســتم و کار هنری د ر 
د ست ند ارم. البته تعد اد  زیاد ی سناریو و فیلم نامه سریال و تلویزیون برایم 
ارسال شد ه، اما د وســت ند ارم د ر هر کاری بازی کنم و باید  کار ویژه ای 
باشــد  تا بازی کرد ن د ر آن را قبول کنم؛ چراکه بند ه صاحب یک آبروی 
هنری هستم که با نوک سوزن آن را جمع کرد م، پس نمی توانم آن را به 
حراج بگذارم، بنابراین تا وقتی که کاری د ر خور و د ر شأن نباشد ، مشغول 

به کاری نمی شوم.
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سیما و سینماسیما و سینما
سسپابوپابو

ویـــژه د هـــــه کــرامــت
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