
تازه فهمیدم آقا چقدر دوستم داره
مهــدی رحمتــی دروازه بــان باشــگاه 
شــهرخودرو، همزمان با ایام مبارک دهه 
کرامت، تصویری از خودش در حرم امام 
رضا)ع( از زاویه ای خاص را منتشــر و به 
مخاطبانش اعالم کرد برای حاجاتشان دعا 
کرده اســت. دروازه بان سابق استقالل در 
اینستاگرام نوشته است:»یک شب به یاد 
ماندنی برای من تا آخر عمرم. دیشب تازه فهمیدم آقا چقدر دوستم داره. برای 

همه شما عزیزان هم دعا کردم که حاجت دلتون رو بده«.

عذرخواهی برای گلوله ای که به هدف نخورد!
شــهید ســید محمــد امیــری مقدم، 
آرپی جــی زن یکی از گردان های لشــکر 
۲۷ حضــرت رســول اهلل)ص( بود که در 
یکی از عملیات های ناموفقش دو عدد از 
گلوله های آر پی جی ۷ را به سمت هدف 
شــلیک کرد اما موفق به آسیب رساندن 
به دشمن نشد. این شهید بزرگوار، پس از 
عملیات، در ۱۷ اسفند ۶۴، مبلغ ۴هزار ریال از حقوقش را به سپاه بازگرداند. 
چند روزی اســت که تصویری از قبض حقوقی این شهید در فضای مجازی 
دســت به دست می شود و حسابی مورد استقبال اهالی آن قرار گرفته است. 
شهید امیری مقدم در این قبض پرداختی، ضمن عذرخواهی از مردم و سپاه، 
از آن ها بابت از دست رفتن دو گلوله آر پی جی حاللیت خواسته و درخواست 

کاهش حقوقش را مطرح کرده است.

به نفع مردم نیست
علیرضا زاکانی، نماینده منتخب مردم در 
مجلس یازدهم، در واکنش به اقدام برخی 
نمایندگان مبنی بر جمع آوری امضا برای 
استیضاح هیئت رئیسه مجلس، مطلبی را 
در حساب توییتری خود منتشر کرده و به 
آن معترض شد. زاکانی در توییتر نوشته 
است: »استیضاح هیئت رئیسه مجلس، 
فارغ از استنادات آیین نامه ای آن، منطق قوی و شایسته ای ندارد. هیئت رئیسه 
یکساله است و پس از یک ماه، قضاوت درباره عملکرد آن بسیار زود است و این 

اقدام به نفع مردم، نمایندگان و کلیت مجلس یازدهم نیست«.

فتنه در لبنان
صفحه اینســتاگرام لیبانیران با انتشــار 
پستی در زمینه آشوب های اخیر در کشور 
لبنان، از پشت پرده های این اغتشاش ها 
پرده بــرداری کرد. این کانــال تلگرامی 
نوشته اســت:»اگر بگویم اغتشاشگرانی 
که در مناطق تجاری توریســتی بیروت 
دســت به اغتشــاش و تخریب زدند، از 
طرف کشورهای خارجی حمایت می شدند شــاید زیاد تعجب نکنید. وزیر 
کشور لبنان گفته اســت در تحقیقات ما مشخص شد ۵ میلیون دالر برای 
این پروژه پرداخت شده بود، اما مهره اصلی که باید فتنه را به راه می انداخت 
فقط ۱00 هزار دالر خرج کرد و بقیه را در جیب گذاشت! جالب است بدانید 

بازداشت شدگان، سودانی، سوریه ای، فلسطینی و لبنانی هستند«.

روایت اول 
پاداش کار جهادی

 فؤاد آگاه برای جهادی بودن و جهادی کار کردن، 
الزم نیست حتماً توانش را داشته باشی که خودت 
را برســانی مثاًل بــه مناطق محــروم و در گرمای 
طاقت فرسا یا سرمای استخوان سوز به داد محرومان 
و بالدیدگان برسی. گاهی اگر فرصت نمی شود، اگر 
توانش را نداری، می شود در همان جایی که هستی 
و زندگــی و کار می کنی، جهــادی رفتار کنی. یک 
نمونــه اش »مصطفی بیات« نویســنده و کارگردان 
تئاتــر که فکر کنم آخریــن کار تئاتری اش را برای 
کودکان )شهر گربه ها و بچه ها( دی ماه سال گذشته 
روی صحنه برد. با آمدن کرونا و به هم ریختن همه 
چیز، »بیات« شــاید از اولین تئاتری هایی بود که با 
روحیه و تفکر جهادی، سراغ پویش »تئاتر تعطیل« 
نیســت رفت و نوعــی از هنرمندی جهــادی را به 

نمایش گذاشت. 
شــاید در بحبوحه گرما و بلکه داغی اخبار کرونایی 
چیزی از این پویش نشــنیده باشــید، اما از اسفند 
ســال پیش، مصطفی بیات و تماشــاخانه »سرو« 
میزبان این پویش شــدند. ماجرا هــم از کمبود و 
گرانی ماســک در روزهای نخست کرونا شروع شد 
و اینکه »بیات« به فکر افتاد با پارچه هایی که برای 
تئاتر در اختیار داشت و تنها چرخ خیاطی خانه اش، 
شروع به تولید ماســک کند. وقتی هم ماسک ها را 
آماده کــرد، در فضای مجازی فراخوان داد که مثاًل 
هر کس به ماســک نیاز دارد ســفارش بدهد تا به 
صــورت رایگان آن را برایش تهیــه کنیم. خیلی از 
افراد از جمله پرســتاران، آتش نشــانان، کارمندان 
مترو، رفتگــران شــهرداری، پلیــس راهنمایی و 
رانندگی و مردمی که مشــکل تنفســی داشــتند، 
متقاضی دریافت ماسک شــدند و بعد هم مسئول 
تماشاخانه »سرو« که از ماجرا باخبر شد، پشتیبانی 
از ادامه کار را به عهــده گرفت و خیلی زود پویش 
به راه افتاد و...  بقیه ماجرا. این کار تا ســال 99 هم 
ادامــه پیدا کرد در حالی که »مصطفی بیات« واقعاً 
از جمله کســانی بود که حرفه هنری اش بیشترین 

ضربه های اقتصادی را از کرونا خورده بود. 
حــاال و در هفتمین روز از دهــه کرامت که به نام 
»تشکل های مردمی جهادگران خدمت و سالمت« 
نام گذاری شــده، اگر دنبال این هستید که سرانجام 
تالش هــای آن روزهای »بیات« بــه کجا انجامید، 
حرف هایــی را کــه او دیروز به خبرنــگار »فارس« 
زده بخوانیــد تا از حال و هوای این روزهایش باخبر 
شــوید: »تقریباً یــک ماه پیش فعالیــت در عرصه 
تولید ماســک را به پایان رســاندیم، اما در همین 
دوره تصمیــم گرفتیم یک تولیــدی مانتو و لباس 
با دوســتان تئاتر راه بیندازیم... خدا خواســت که 
مشغول به کار خیاطی شــویم، دستمان راه بیفتد. 

پس از سه ماه تکه پارچه هایی در خانه داشتیم که 
آن ها را تبدیل بــه مانتو کردیم و از قضا هم خیلی 
قشــنگ شــد. خالصه آموزش هایی هــم دیدیم تا 
بتوانیم کار را اصولی تر انجام دهیم و االن هم پیگیر 
کارگاه هستیم... جایی را اجاره و چرخ خیاطی هایی 
را هم تهیه کرده ایم... تصمیم داریم این چرخ ها را به 
کارگاه منتقل و شروع به کار کنیم. خدا پاداش کار 
خیر ما را این طور داد که بتوانیم کسب و کاری راه 
بیندازیم... در تهران ملک و مغازه خیلی گران است 
و امکانش برایمان نبود، به خاطر همین به حاشــیه 
تهران آمدیم تا ارزان تر شــود... واقعیت این اســت 
که در زمینه کار تئاتر تا انتهای امســال همه چیز 
بالتکلیف است، حتی همین کارهایی که قرار است 
اجرا شــوند هم مخاطب زیادی نخواهند داشــت و 
فرمالیته هستند؛ روی همین حساب گفتیم تا آخر 
امسال کار تولیدی مان را به نتیجه برسانیم و بعد با 
دســت پر تر به تئاتر برگردیم ...به هرحال ما چرخ 
خیاطی داریم و هر چیزی می توانیم تولید کنیم، از 

مانتو و شلوار تا برسیم به چیزهای دیگر...«. 

روایت دوم
کرونا نجاتم داد

خانم »ســهیال خسروی« اهل کرمانشــاه، یکی از 
زنانی اســت که تجربه چندین ســاله مدیریت یک 
خیریه را دارد و در نوجوانی هم در زمینه پشتیبانی 
جنگ بسیار فعال بوده اســت. او با یورش کرونا به 
کشــورمان، از نقش آفرینی در زمینه جهاد سالمت 
هم غافل نشــده و در قرارگاه جهادی این اســتان 
مشــغول به فعالیت شــده. خواندن خاطــره ای از 
فعالیت های جهــادی اش در ماه های اخیر، خالی از 
لطف نیســت: »من از روزهای اول شکل گیری این 
قرارگاه جهادی اینجا هســتم. بعضی وقت ها هشت 

یا 9 ســاعت کار می کنیم. کار بچه های اینجا، تولید 
شــیلد و دســتکش و مدیریت کارگاه برعهده من 
اســت... یک روز صبح دیدم یکی از دخترهایی که 
وارد کارگاه شــد، آرایش غلیظــی دارد. به او گفتم 
دختر قشــنگم، تو که این قــدر مهربانی و داری به 
همشــهری هایت کمک کنی، فکــر نمی کنی اینجا 
جایش نیســت که این طوری ظاهر شوی؟ باالخره 
تو نماینــده  این گــروه جهادی هســتی... در این 
مواقــع معموالً با مقاومت روبه رو می شــدم، اما این 
دخترخانم ســرش را پایین انداخــت و فقط گفت 
چشم حاج خانم... شب خیلی ناراحت بودم. گپیش 
از خواب، مدام اســتغفار می کردم و می گفتم یا امام 
رضا، اگر در تذکر دادن به این دختر اشتباهی کردم، 
تنــد حرف زدم، مرا ببخش... صبح روز بعد وقتی به 
کارگاه آمدم، دنبال یک  نفر با آرایش تند گشــتم، 
اما پیدایش نمی کردم. اسمش را که صدا زدم، دیدم 
یک خانمی با مقنعه و بدون آرایش ســرش را بلند 
کرد... وقتی آمد، پرسیدم: از من رنجیده ای؟ گفت: 
نه. گفتم: اگر از من ناراحت شدی خواهش می کنم 
مرا ببخش! از صمیم قلب عذرخواهی می کنم. گفت: 
ناراحت نشدم... دیشــب که از شما جدا شدم، نگاه 
کردم و دیدم من شکل هیچ کدام از خانم های اینجا 
نیســتم. به ایــن خاطر دلم شکســت. اولین کاری 
که کردم توســل به امام رضــا)ع( بود. گفتم یا امام 
رضــا)ع( به من کمک کن بتوانــم حجابم را حفظ 
کنم... یکی از آرزوهایم این است که ان شاءاهلل خادم 
تو باشم... چند روز بعد، به دوستی در آستان قدس 
زنــگ زدم و ماجرا را برایش تعریف کردم. گفت: به 
آن بنده خدا بگویید بیاید او را به عنوان خادم ویژه 
معرفی کنــم. ماجرا را به این دختــر خانم گفتم... 
با بغض و شــوق گفت: واقعاً نمی دانم چه بگویم...! 
این کرونایی که مردم از آن فراری هســتند، موجب 

نجات من از بی حجابی شد.

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت چهارم(
تا خانه خورشید

خاصیت آدمیزاد این است که به شرایط مختلف عادت می کند، حتی اگر 
این شرایط برایش سخت باشــد. مثاًل برای من بیدار شدن ساعت چهار 
آن هم هر روز، کار ساده ای نیست، اما در یک برنامه گروهی باید با گروه 

و برنامه گروه همراه بود.
این ســختی وقتی بیشــتر می شــود که شــب هم به اقتضــای برنامه، 
دیروقــت می خوابیــم آن هم با شــرایط رکابزنی ســخت در گرما؛ ولی 
بعداً همین شــرایط ســخت می شــود جزو خاطراتت و این چیزی است 
 که من این روزها با گروه دوچرخه ســواری ارادتمندان امام رضا)ع( دارم 

تجربه می کنم.
ایــن را هــم می دانم که خیلی زود دلــم برای این روزهــا تنگ خواهد 
شــد؛ برای وقتی که از گرمســار به طرف ســمنان رکاب می زدیم، برای 
بعد از ظهر که افتاده بودیم در ســرپایینی، اما باد آن قدر شــدید بود که 

نمی گذاشت دوچرخه ها به راحتی حرکت کنند.
وقتی با گروه رکاب می زنی باید در هر روز به مقصد تعیین شــده برسیم. 
رکاب زدن با یک گروه دوچرخه ســواری یعنی رســیدن به مقصدی که 
تعیین شــده است و این چیزی است که آن را از سفرهای تکنفره متمایز 
می کند. وقتی انسان به تنهایی رکاب می زند، اگر خسته شد، اگر نتوانست 
دیگر برود، می تواند در جایی که از قبل پیش بینی نشده، اتراق کند اما با 

گروه باید رفت تا به مقصد بعدی که مشخص شده است رسید.
امروز قرار است خودمان را به سمنان برسانیم و حاال چند کیلومتر مانده 
تا آخر مقصد امروز. باد شدیدی شروع به وزیدن کرده، اما رکاب می زنیم 

و پیش می رویم.
با زحمت و ســختی خودمان را می رسانیم ســمنان و به شهدای گمنام 
پادگان سپاه منطقه سمنان دقایقی ادای دین می کنیم. به مردان سبزی 

که به قول زنده یاد قیصر امین پور روزی از آتش گذشتند: 
از آتش چه مردان سبزی گذشتند

چه مردان سبزی در آتش نفس تازه کردند...
مراســم پرچم گردانــی هم داریــم و برنامه به پایان می رســد و بعد از 

۱۱0کیلومتر رکابزنی نوبت استراحت می شود. 
آن قدر خســته ام که دلم می خواهد فقط دراز بکشم، چشم هایم را ببندم 
و برای ســاعت ها بخوابم. فکر می کنم امروز رســیدن به یک نهر آب چه 

نعمت بزرگی بود. 
وقتــی پاهایمان را در آب فــرو بردیم و خنــکای آب در آن آفتاب داغ 
رســوخ کرد به ســلول های بدنمان و حالمان را خوب کرد تا آماده شویم 
 بــرای رکاب زدنی دوباره... که هنوز مســافت زیادی تا خانه خورشــید 

مانده است.

 مجازآباد

12

اهمیت فعالیت های تشکل های مردمی در گفت وگو با حجت االسالم عبدالملکی، مسئول گروه جهادی الکفیل  

 کارکرد گروه های جهادی
تراز کردن کم کاری مسئوالن است

عشق دامنگیر است

رقیه توســلی: بگویم نســل اندر نسل پرورده کرم شــماییم و دلبسته 
خاندان کریمتان یا علی جان؟ از مشــهد و مالئکه و طواف بگویم؟ بگویم 
صبح ها تا دست ادب بر سینه نگذارم، خیر نمی شود روزم؟ که بدها را خط 
نمی زنید؟ بگویم ایمان دارم به نگاهی که بذل می فرمایید میان مریدان؟ 
که نفس تــازه می کنم با تماشــای گنبد نورتان؟ بگویم بــا پِر کبوتراِن 
سجاده ام هربار می آیم تا به خراسان؟ از دست و دلبازی امامی که زشت ها 
را زیبــا می کند و حاِل خراب را مهربــان، چطور؟ بگویم از پنجره طالیی 
بهشــت؟ از خریداری که دردهای بزرگ می خرد و ضمانت نامه می دهد؟ 

بگویم چقدر معجزه ریخته توی نام و نگاهتان؟  
گوش ها را تیز می کنم...خانجان می گوید: ســایه ســرید...عزیز می گوید: 

اَلُم َعلَیک یا أَِمیَن اهلَلِ فِی أَْرِضِه.  السَّ
آقاجان می گوید: خوشــا جانی که جانانش تو باشــی...عمه می گوید: اگر 

شاعر بود از باب الرضا، دیوان ها داشت.
خالــه اما هیچ نمی گوید. بی اختیار هربار ســّد چشــم هایش را مشــهد 

می شکند.
گوش ها را تیز می کنم... پدربزرگ می گوید: زوار که برنمی گردند. کســی 
که بیایــد پای بوس آقا، دلش را جا می گذارد در حــرم. نمی تواند دوباره 

همان خوِد زیارت نکرده اش باشد و راهی شود. 
عشــق دامنگیر اســت. خاک توس می شــود کوی و آبادی و زادگاهش. 
دلباخته می شود آن هم نه با یک دل. آخر آدمیزاد دانا از دیاری که عطر 

خدا بدهد پاشنه ور بکشد به کجا!؟

دارالشفا

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

علیرضا بهدانی متفاوت ترین آثارش را در »جلوه عشق« به نمایش گذاشتعلیرضا بهدانی متفاوت ترین آثارش را در »جلوه عشق« به نمایش گذاشت

آرزو دارم قرآنی مختص امام  رضا آرزو دارم قرآنی مختص امام  رضا jj   کتابت کنم کتابت کنم
12 1211

خاطره  یک زائر از جمهوری آذربایجان

 بافتنی هایم را فروختم
تا به زیارت بیایم

یک نویسنده و نمایش نامه نویس پاسخ می دهد

 چرا آثار مکتوب رضوی 
روی پرده سینما نمی آیند؟ 

روایتی از ارادت مردم جمهوری آذربایجان به ثامن الحجج)ع( 

  jدر لحظه جدایی از امام  رضا
انگار یتیم می شدم...
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روایت هایی از تالش های جهادی در دوران کرونا

عشق و ارادت تعطیل نمی شود



سبک زندگی رضوی)6( 
پایبندی به اخالق و روابط مبتنی بر آن

نگاهی اجمالی به تاریخ ادیان نشان می دهد اخالقی زیستن و تالش برای 
ایجاد جامعه ای در همین جهت، دغدغه همه پیروان آن ها بوده است؛ چرا 
که هر دین، زمانی در جامعه تثبیت می شود که ارزش ها و باورهای خود را 
به عموم مردم منتقل سازد و این ارزش ها زمانی که در بعد اخالقی متبلور 
شوند بیشترین نمود از توفیق یک دین محسوب می شوند. در دین اسالم نیز 
مقوله اخالق مورد توجه فراوان  قرار گرفته است و یكی از پیش فرض های 
مهم اخالقی قرآن، تأکید بر عنصر اختیار است که مبنای مسئولیت پذیری 
انسان به شمار می رود؛ زیرا بدون اختیار و اراده، خیر و سعادت برای آدمی 
حاصل نمی شــود. شواهد تاریخی به  خوبی نشان می دهد در این انتخاب، 
پیامبران نقش اساسی را بر عهده داشته اند؛ چراکه هم به لحاظ علم و آگاهی 
سرآمدان جامعه شان بوده و هم در روش و سبک زندگی، در عصر خود موفق 
عمل کرده  اند. این واقعیت، بر پایه باور تشیع در مورد امامان شیعه- به  عنوان 

جانشینان پیامبر اسالم)ص(- نیز مصداق دارد.
در مكتب اخالقی امام رضا)ع( انســان موجودی است که می تواند از نظر 
اخالقی خویشتن را بسازد و تربیت کند؛ چراکه از نظر امام عقل یک بخشش 
الهی اســت و تربیت به تالش و کوشش است؛ و هر کسی که خود را برای 
تربیت و ادب به  زحمت بیندازد بر آن قادر خواهد بود. نمی توان منكر شد که 
زبان عمل و شیوه برخورد، تأثیری افزون تر از سخن و کالم دارد و اگر عمل 
انســان، آیینه فكرش و زبان کالمش باشد، دگرگون کننده تر و دلنشین تر 

است.
در ســیره امام  رضا)ع( نمونه های فـــراوانی از حسن  ســلوک و ظرایف 
اخالقی مشاهده می شــود که بازخوانی  آن ها می تواند در جامعه  امروز  ما 
تصحیح کننده معاشرت های انسانی و ارتـــباطات  اجـتماعی  باشد؛ گرچه 
جامعه ای که امام)ع( ســعی  می کرد  به  اصالح  فرهنگ و نگرش مردمش، 
اقدام  کند، دارای مناســبات محدود و روابطی ســاده بوده است، اما اصول 
کلی اخالقی حاکم بر سیره  رضوی  چیزی نیست که گذر زمان آن را تغییر 
داده باشد و یا جامعه بی نیاز از آن شده باشد. منش اخالقی امام در برخورد 
با مردم چنان بوده است که حتی مخالفانش را نیز تحت تأثیر قرار می داد؛ 
به  طوری  که در مواردی، مخالفان به  واسطه برخورد نرم و منطقی امام نه 
 تنها دست از عناد و مخالفت خود برمی داشتند، بلكه از پیروان و دوستداران 
امام رضا)ع( می شدند. در واقع به لحاظ بهره مندی از محبت و اخالق نیكوی 
امام، مردم همه یكسان بوده اند؛ چه آن هایی که آزاد بوده اند و چه آن هایی 

که برده و خدمتكار!
تصویری که مستندات و روایت های مختلف از امام رضا)ع( برای ما ترسیم 
کرده، تصویر انسانی با منش و شخصیت واال و اخالقی نیكوست که در همه 
حال حاضر و آماده بوده تا پاسخگوی درخواست ها و نیازهای جامعه باشد؛ 
تصویری عینی و تجربه زیسته یک انسان کامل که قابل الگو و اسوه شدن 
است. تالش فرد در این سبک از زندگی متوجه اموری است که در نهایت 
ارزش های اخالقی را در اشــكال اجتماعی عینیت می بخشد که الزمه آن 

احساس مسئولیت و وظیفه داشتن است. 
در واقع، احساس مسئولیت داشتن، مؤلفه معنایی مهمی در سبک زندگی 
اسالمی و شیعی محسوب می شود. طبق سیره و سخن امام رضا)ع( هر کدام 
از افراد جامعه- که توانایی الزم را دارند- وظیفه  دارند به وضعیت درماندگان 
و گرفتاران رســیدگی و تالش کنند که آن ها نیز از رفاه و آســایش کافی 
برخوردار شوند. امام رضا)ع( نه  تنها مردم را به این امر مهم مكلف می داند 
بلكه حیات دنیوی خود ایشان نیز بزرگ ترین نمونه عینیت یافته این همدلی 
و احساس مسئولیت بوده؛ چنان که نقل  شده است: امام در مسیر حرکت از 
مدینه به مرو محله های فقیرنشین شهرها را برای توقف و استراحت انتخاب 

و یا حتی در خانه فقرا اقامت می کرده است.
در ســیره امام رضا)ع( این همدلی و احساس مسئولیت مؤمنان نسبت به 
جامعه و مردم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ چراکه فقط در سایه 
عمل به این وظیفه مهم- که امیدواری افراد نیازمند را به دنبال دارد- است 
که یک مؤمن می تواند زندگانی شرافتمندانه  و امید به رضایت خداوند داشته 
باشد. امام رضا)ع( چنین فردی را محبوب ترین نزد خدا و مایه فخر و مباهات 
فرشــتگان معرفی می کند و زندگی و حیاتش را نیكوترین و بهترین نوع 
زندگی توصیف می کند؛ این وعده و نوید از نظر امام رضا)ع( حقیقتی است 
که هم برای حیات دنیوی و هم برای آخرت مؤمنان قابلیت تحقق دارد و 
نیروی مؤثری در تشــویق افراد به درونی کردن این احساس مسئولیت و 
تالش در راستای عملی کردن آن در سبک زندگی شان محسوب می شود.

 بررسی آثار و پیامد های هجرت امام رضا)ع( 
از مدینه به توس)1(

 امام معصوم
پیشوای تمام خالیق در تمام اعصار است

پیش از بررسی عوامل هجرت امام رضا)ع( و برکات آن، ذکر مقدمه ای 
درباره نحوه مراجعه به ســیره و الگو گرفتــن از افعال و رفتار ائمه)ع( 
ضروری است. امام معصوم، امام تمام خالیق و انسان ها در تمام اعصار 
اســت و با تمام نفوس انسانی با تمام خصوصیات روحی و شاکله های 
وجودی مرتبط است؛ بنابراین فعلی که از امام سر می زند، ناظر به  تمام 
این حقایق اســت و تنها به معامالت ظاهــری که در حیطه ادراک ما 

درمی آید، بسنده نمی شود. 
بنابراین تحلیل افعال و رفتار اولیای الهی که واقف بر اسرار عالم هستی 
و رموز ملكوت اند، در فهم ما نمی گنجد؛ پس اینكه بگوییم: امام)ع( به 
 جهت شرایط و اقتضائات زمان این گونه رفتار کردند، برداشت صحیحی 
نیســت؛ زیرا ائمه)ع( و اولیای الهی برای تصمیم گیری در هنگام انجام 
امری، مانند ما حســاب و کتاب نمی کنند بلكه به قلب خود مراجعه 
می نمایند تا آنچه از جانب خداوند بر قلب مبارکشــان اشراب شده را 

انجام دهند. 
پس مالک و شاخصه کلی در تحلیل سیره و رفتار امام معصوم)ع( 
این اســت که نباید آن ها را با افراد عادی و شخصیت های سیاسی 
ســنجید. ضمن اینكه از نفس امام جز خیر نمی جوشد و حق دائماً 
به  دنبــال فعل امام در حرکت اســت؛ یعنی چــون حق از وجود 
امام)ع( می جوشد ایشان که اتصال دائمی به منبع نور الهی دارند، 
با مراجعه به قلب خود آنچه قلبشــان بــه آن تمایل دارد را انجام 
می دهند. بنابراین برای تحلیل ســیره ائمــه)ع( باید رفتار ظاهری 
ایشــان را در کنار اقوال، بیانات و سنن آن ها قرار داد و با تضرع و 
توکل به درگاه الهی از خداوند درخواســت کرد تا برخی از اســرار 

رفتار امام)ع(  بر ما تا حدودی روشن شود. 
با ذکر این مقدمه باید گفت، در این نوشــتار قطعاً تمام ابعاد و زوایای 
هجرت و ســفر امام رضا)ع( بدست نمی آید اما از چهار دریچه می توان 

به آن نگاه کرد:
 شرایط پیش از هجرت حضرت و پیشینه سفر ایشان که چه اتفاقاتی 

منجر به چنین هجرتی شد؟
 انگیزه مأمون به  عنوان عامل اصلی این هجرت، چه بود و چرا حضرت 

را وادار به این سفر کرد؟
 امام رضا)ع( از این ســفر چه اهدافی داشتند و به چه جهت در برابر 

این مسئله مقاومت به  خرج ندادند؟
 ثمرات و برکات این سفر چه بود و درس هایی که باید شیعیان از این 

هجرت بگیرند، چیست؟

خلفای هم عصر امام رضا)ع(#
حدود 35سال از عمر شریف امام رضا)ع( در دوران حیات امام کاظم)ع( 
ســپری شد که همزمان با خالفت چهار خلیفه عباسی یعنی منصور، 
ـ.ق دوران   هادی، مهدی و هارون الرشــید بود. از ســال 183 تا 203 ه
امامت حضرت رضا)ع( است. 10 ســال از این مدت در دوران خفقان 
هارون الرشــید گذشت تا اینكه وی برای ســرکوب مخالفان و بدست 
گرفتن امور از بغداد مقر خالفت خود به ایران آمد و در نواحی توس به  

جهنم واصل شد.
از همین رو، حضرت رضا)ع( در چند ســال اول امامت به  شدت تحت 
نظر جاسوسان هارون بودند اما در ســال های پایانی عمر هارون و در 
زمــان درگیری بین فرزندان او  یعنی امین و مأمون، حضرت مقداری 
آزادی بیشــتری یافتند. امین از مادری به نام زبیده زنی بسیار پُر آوازه، 
اهل ریاســت و دارای نفوذ در دربار بود و هارون از همین جهت امین 
را جانشین خود معرفی کرد؛ در حالی  که می دانست وی کم استعداد، 
بسیار خوشگذران و اهل میگساری اســت. اما عبداهلل مأمون با اینكه 
مادرش کنیز و فاقد وجاهت اجتماعی آن دوران بود، بسیار سیاستمدار، 
زیرک، جــدی و پُرکار بود و از بذله گویی و اتالف وقت پرهیز می کرد. 
از همین رو هارون می گفت: آن کســی که الیق سیاست است، مأمون 
است، ولی به خاطر بنی العباس و نفوذ زبیده در دربار، مجبورم امین را 

به  جای مأمون قرار دهم. 

یادداشت
 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن وکیلی 

معارف/مریم احمدی شــیروان: گروه هــای جهادی امروز 
بخش جدانشدنی خدمت رسانی به مردم هستند؛ از رسیدگی به 
نیازمندان و خدمات اجتماعی تا کمک رسانی به آسیب دیدگان 
از بالیای طبیعی؛ آخرین عرصه درخشش این نیروهای ایثارگر 
هم ماجرای کرونا و آسیب هایی است که به معیشت و سالمت 
گروه های مختلفی از جامعه وارد شــده اســت. هفتمین روز از 
دهه کرامت با عنوان »تشكل های مردمی، جهادگران خدمت و 
ســالمت« نام گذاری شده است و به این بهانه با حجت االسالم 
دکتر سیدامیر عبدالملكی به گفت وگو پرداختیم. او مسئولیت 

گروه جهادی الكفیل را بر عهده دارد.

 امدادرسانی به نیازمندان#
 فقط وظیفه حکومت نیست

عبدالملكی  دکتــر  حجت االســالم 
صحبت خود را با حدیثی از رســول 
خدا)ص( آغاز کرد و گفت: در حدیثی 
معروف از پیامبر)ص( داریم که فرمود: 
» َمْن اَْصَبَح ال یَْهَتمُّ بِاُُمورِ الُْمْسلِمیَن 
َفلَْیَس ِمْنُهْم َو َمْن َسِمَع َرُجالً یُنادی 
یا لَلُْمْسلِمیَن َفلَْم یُِجْبُه َفلَْیَس بُِمْسلٍِم« یعنی کسی که در هر 
صبحگاهی به امور مسلمانان همت نگمارد و در اندیشه کارهای 
آنان نباشد، از آن ها نیست و کسی که بشنود مردی فریاد می زند 
و کمک می طلبد و به او کمک نكند، مسلمان نیست. حتی برخی 
روایت ها تأکید دارند که باید به کمک فرد نیازمند شتافت حتی 
اگر مسلمان نباشد. او در این باره تصریح می کند: برخی مردم بر 
این باورند که امدادرسانی به نیازمندان از وظایف حكومت، دولت 
و مجریان امر اســت. در صورتی که چند سال گذشته رهبری 
دستورالعمل آتش به اختیار را تبیین کردند که متأسفانه سال ها 
فراموش شده بود و این نگاه سرلوحه کار گروه های جهادی، افراد 

متدین و انقالبی و تمام مردم دغدغه مند قرار گرفت.
مسئول گروه جهادی الكفیل یادآور می شود: در اتفاق های اخیر 
کشور مانند کرونا ثابت شد بســیاری از افراد که ظاهر انقالبی 
هم ندارند به شــیوه و قدرتی در صحنــه عمل پای کار آمدند 
که از طرف رهبری مــورد قدردانی قرار گرفتند و این حجم از 
کمک رسانی، برای آن ها که ادعای انقالبیگری داشتند باورناپذیر 
بود. پس از دســتور مقام معظم رهبری، کارگروه های مختلفی 

از اقشــار مختلف جامعه برای برداشتن بارهای بر زمین مانده 
تشــكیل شد که نمودهای آن در سیل، زلزله و کرونا برای همه 

قابل شهود بود.

حکمتی که در بالیای زمینی و آسمانی نهفته است#
عبدالملكی با تشكر از گروه های جهادی بسیجی، طلبه ها و سایر 
گروه های خدمت رسان که همیشه در صحنه بودند، می گوید: در 
حوادث با گروه هایی از افراد مواجه می شدیم که در ظاهر با هم 
در یک مسیر نبودیم اما به خاطر حس انسان دوستی در مناطق 
آســیب دیده حضور پیدا می کردند. حضور آن ها سبب می شد 
نگاهی که توسط رسانه های خارجی از دوستان جهادی، طلبه 
و بسیجی در ذهن ها نقش بســته بود آن هم در آن زمان های 
حســاس تغییر کرده و منشأ خیر شود. مانند روزهای کرونا که 
در آن روزها و در مساجد، حسینیه ها، تكایا، بسیجی ها، طالب 
و حوزه های علمیه همه دوشــادوش سرداران جبهه سالمت و 
پزشكان و پرستاران عزیز به بیماران و مردم خدمت می کردند. 
حضور این افراد که به خاطر حس انسان دوســتی جمع شده و 
گروه های جهادی را همراهی می کردند مانور و امتحانی الهی بود 
و سبب شد که از روی ظاهر دیگران را قضاوت نكنیم و به تعبیری 
حتی در این بالیای زمینی و آسمانی نیز حكمت و درسی نهفته 

است. او در ادامه بیان می کند: جایگاه تشكل ها در آینده پیش 
روی انقالب نیز حائز اهمیت است. مقام معظم رهبری اجرایی 
کردن گام دوم انقالب را بر دوش جوان ها گذاشــته اند. تربیت 
نسل نوجوان امروز و ریل گذاری برای مقاصد آینده انقالب توسط 
همین جوانان است. اگر نگاهی گذرا به شهدای مدافع حریم اهل 
بیت)ع( داشته باشیم درمی یابیم که آن ها نوجوان های دیروز و 

جوان های امروز بودند و در این مكتب رشد کردند.

 بخشی از کارکرد گروه های جهادی #
تراز کردن کم کاری های مسئوالن است

این جهادگر عنوان می کند: شهید حججی در سخنان خود اشاره 
کرده بود که بهترین مسافرت زندگی و نخستین اردوی جهادی 
خود را با مبلغ بســیار اندکی به پایان برده است. شهید بلباسی 
نیز در تداوم کالم رهبری که فرموده اند پس از هشــت ســال 
دفاع مقدس باب شــهادت بسته شده و به سختی باز می شود، 
در اردوهای جهادی و در حوادث مختلف حضوری فعال داشت. 
با بررسی زندگی شهدا درمی یابیم که به واسطه حضور آن ها در 
اردوهای جهادی و خدمت رسانی به مردم این کار نشدنی، شدنی 

و باب شهادت باز شد.
او می افزاید: نظام ما در 40 ســال دوم، توفان های ســهمگینی 

پیش رو خواهد داشت. کارکرد اجتماعی تشكل هایی که با نام 
گروه های جهادی فعالیت می کنند، تــراز کردن کم کاری های 
مسئوالن است. با بررسی صحبت های چند سال گذشته رهبری 
درمی یابیم که ایشان وقتی از برخی مسئوالن و دولتمردان ناامید 
شدند، مسئولیت هایی را بر دوش مردم گذاشتند؛ آتش به اختیار 
در چنین فضایی معنا پیدا می کند و تجربه تاریخی نشان داده 
است که مردم در بدترین تالطم ها از رخدادهای انقالب گرفته تا 

وقایع اخیر بهترین کارکرد را دارند.

روشنگری هم از وظایف گروه های جهادی است#
مسئول گروه جهادی الكفیل به رزمایش مواسات و همدلی نیز 
اشاره کرده و می گوید: با وجود اوضاع نابسامان اقتصادی امروز و 
پس از امر رهبری مردم همان اندک داشــته خود را با دیگران 
تقسیم کردند و میلیون ها سبد کاال در شهرها و روستاها توزیع 
شد. این حرکت بیانگر این است که اجتماعات خواهند توانست 
آینده کشــور را بســازند. کارکرد مجموعه جهادی تنها تعمیر 
کردن، غذا رســاندن و کار درمانی نیســت و در بسیاری موارد 
روشنگری اســت. امیدواریم این گروه ها با روشنگری صحیح و 
خوب خــود در همه عرصه ها حتی انتخابات ورود پیدا کنند و 
خارج از هر رنگ و بوی سیاسی مواضع خدا، قرآن، اهل بیت)ع( و 
اولی االمر که مصداق ایشان در جامعه امروز رهبری است را یادآور 
شوند. همه باید بدانیم یک انتخاب خوب منجر به آسایش بیشتر 
مردم و آســایش گروه های جهادی می شود و در سایه عملكرد 
خوب مسئوالن میزان آسیب پذیری و مشكالت خانواده ها کمتر 

خواهد شد.
حجت االسالم عبدالملكی در پایان تصریح می کند: مشكل امروز 
جامعه ما دوری از سیره ذوات اهل بیت)ع( است. سبک زندگی 
اهل بیت)ع( در زندگی ما جاری و ساری نیست و همین امر سبب 
شده مشكالتی در جامعه برای ما ایجاد شود. مسئولیت پذیری و 
بی تفاوت رد نشدن از کنار مشكالت دیگران جزو شاخصه های 
اصلی زندگی این بزرگان بوده اســت. ضمن اینكه احســان و 
نیكوکاری یكی از آموزه های وحیانی و از مفاهیم پردامنه قرآنی 
بوده و بر آن تأکید بسیار شده است. اگر هر شخصی در هر سن، 
جایگاه و موقعیت اجتماعی، دست اطرافیان خود در فامیل، شهر 
و منطقه را بگیرد نه تنها دیگر نیازمندی باقی نمی ماند بلكه طبق 

وعده الهی از مشكالت رهایی پیدا خواهیم کرد.

اهمیت فعالیت های تشکل های مردمی در گفت وگو با حجت االسالم عبدالملکی، مسئول گروه جهادی الکفیل  

کارکرد گروه های جهادی تراز کردن کم کاری  مسئوالن است
روایت

کتابخانه

یادداشتشفاهی
روایتی از ارادت مردم جمهوری آذربایجان به ثامن الحجج)ع( 

درلحظهجداییازامامرضاjانگاریتیممیشدم...

معرفی کتاب رضوی )6( 

امامرضاjبهروایتاهلسنت

والیتامامرضاjجداکنندهحقوباطلاست
لیال فرضعلی زاده، بانــوی آذربایجانی: حدود 85درصد 
جمعیت جمهوری آذربایجان را شیعیان تشكیل می دهند و 
این در حالی است که کشور ما 80-70 سال تحت حاکمیت 
کمونیســتی بود که اجازه بروز باورهــای مذهبی را به مردم 
نمی داد. با وجود این، امروز مردم آذربایجان به سمت مناسک 
دینی مثل زیارت بسیار متمایل اند و امام رضا)ع( نزد شیعیان 
جمهــوری آذربایجان از جایگاه واالیی برخوردارند؛ همچنین 
اهل  سنت آذربایجان هم ایشان را شخصیتی عظیم می دانند؛ 
اتفاقاً در یكی از ســفرهایی که برای زیارت مشرف شده بودم، 
در کاروان ما یكی از برادران اهل  ســنت هم حضور داشــت. 

شخصیت امام رضا)ع( و همه معصومان جهانی است.
عالوه بر این، در جمهوری آذربایجان آدم هایی که در عمرشان 
حتی یک بار هم نماز نخوانده اند و به احكام دین چندان پایبند 
نیستند عالقه مندند که به زیارت امام رضا)ع( مشرف شوند، 
چون معتقدیم که با زیارت ایشــان و »مشهدی« شدن، تمام 
آرزوهای انســان برآورده و مشــكالتش حل می شود. ما در 
زیارت امام رضا)ع( شــفای مریضان و افزایش روزی را از خدا 
درخواست می کنیم و مطمئنیم که او صدای ما را می شنود. 
در بین خانواده خودم افرادی هستند که وقتی من برای زیارت 
به مشهد می آیم، برای نذر پول می دهند و می گویند ما خیلی 
به امام رضا)ع( امید داریم. وقتی 18-17 ساله بودم، برای من 
حادثه ای پیش آمده بود که از لحاظ روانی آرامش خودم را از 
دست داده بودم و حتی شب ها خواب نداشتم. مادرم تصمیم 
می گیــرد که من را به زیارت امام رضــا)ع( ببرد و به محض 
بازگشت از مشهد بود که من سالمتی خودم را بدست آوردم و 

شفا گرفتم و هیچ اثری از بیماری در من وجود نداشت.
در سفری دیگر که برای زیارت آمده بودم، یكی از همسفران 

مــن خانمی بود که اتفاقاً خبرنگار و کمونیســت بود و هیچ 
ارتباطی با اســالم نداشت؛ اما آرزویی داشت و معتقد بود که 
آرزویش در حرم امام رضا)ع( برآورده می شود و چقدر در حرم 
با گریه و ضجه درخواست خودش را طلب می کرد؛ این امید 
برآمده از باورهای محكم مردم آذربایجان است. من خانم هایی 
را می شناسم که پس از زیارت امام رضا)ع( تحول های بزرگی 
در سبک زندگیشان ایجاد شده است و بسیاری از رفتارهایی 
کــه پیش از زیارت انجام می دادند را ترک کرده اند و به تعبیر 
خودشان، دیگر قلب و روحشان اجازه نمی دهد خیلی کارها را 
انجام دهند. یكی دو باری که پرچم حرم امام رضا)ع( را به باکو 
آورده بودند، کاش شــما بودید و می دیدید که مردم چقدر با 
اشتیاق و با حال گریه و دعا از امام رضا)ع( درخواست می کردند 

که برای زیارت مشرف شوند. 
در آذربایجان حتی کســانی که خیلی فقیر هســتند، از نان 
شبشــان می زنند، پولشــان را در طول سال جمع می کنند 
تا بتوانند پایان هر ســال به زیارت مشرف شوند. آدم هایی را 
می شناسم که پول ندارند؛ پول قرض می گیرند تا به زیارت امام 

رضا)ع( مشرف شوند.
من دوست داشتم که در قم طلبه شوم اما خدا روزی من قرار 
داد که دو سال در مشهد طلبه باشم. این در حالی بود که من 
دانشجو و منتقد ســینما بودم و پدرم هم با طلبه شدن من 
مخالف بود؛ به هر حال زمینه فراهم شد و من در مشهد طلبه 
شدم. روز پایان تحصیلم که می خواستم به آذربایجان برگردم، 
احساس می کردم که یتیم شده ام؛ حس جدایی از امام رضا)ع( 
بی اختیار اشكانم را جاری کرده بود، چون آرامش و خوشبختی 
در کنار امام رضا)ع( را هیچ  کس و هیچ  چیز دیگری نمی تواند 

به انسان بدهد.

سیدجواد نقوی: کتاب »امام رضا)ع( به روایت اهل  سنت« 
عنوان اثری اســت که به قلم حجت االســالم محمدمحسن 
مروجی طبسی نگاشته شده است. این نویسنده تالش کرده 
شناختی جامع و واقع بینانه از نوع نگاه و اندیشه های اهل  سنت 
درباره ابعاد گوناگون شخصیتی امام)ع( را با هدف ایجاد همدلی 
و زمینه ســازی تقریب منطقی میان دو مذهب شیعه و سنی 
با محوریت وجود مقدس فرزند رســول خدا)ص( و همچنین 
پیشگیری از حرکت های کینه توزانه گروهک تفرقه انگیز وهابیت 

برای ایجاد فتنه بین پیروان این دو مذهب ارائه دهد.
دفتر نخست این اثر با عنوان »زندگانی« نسب و دودمان، کنیه 
و القاب، پدر و مادر بزرگوار امام رضا)ع(، تاریخ و محل والدت، 
شهادت امام و دیدگاه اهل  سنت درباره شهادت امام رضا)ع( و 
فرزندان آن حضرت را معرفی و تشریح می کند. دفتر دوم تحت 
عنوان »شخصیت« سخنان معاصران امام رضا)ع( و بزرگان و 
علمای اهل  سنت از قرن دوم هجری تا قرن حاضر در خصوص 

ابعاد شخصیتی ایشان را شامل می شود.
»روایت« عنوان فصل سوم این کتاب است که جریان تاریخی 
ورود امام رضا)ع( به نیشابور و استقبال بی نظیر مردم و علمای 
اهل  سنت از ایشان، مدارک حدیث سلسله الذهب و دیدگاه اهل 
 سنت در مورد این حدیث و سایر احادیث سلسله الذهب از امام 
رضــا)ع( را واکاوی کرده و دفتر چهارم با نام »امامت« کاربرد 
واژه امام در کلمات اهل  سنت از قرن هفتم تا امروز و نصوص 
دال بر امامت امام رضا)ع( در کتاب های آن ها را بررسی می کند.

دفتر پنجم نیز با عنــوان »والیت عهدی« جریان والیتعهدی 
تحمیلی بر امام رضا)ع( از جانب مأمون و پاسخ به یک سلسله 
از پرسش های اساسی درباره والیتعهدی امام را بیان می کند؛ 
از جمله پرســش های ذکر شــده این است که »آیا پیشنهاد 

والیتعهدی از جانب مأمون بوده اســت یا فضل بن سهل؟ و 
اگر از جانب مأمون بوده آیا مأمون در این پیشنهاد صادق بوده 
و یــا اغراض دیگری را دنبال می کرده؟ موضع امام رضا)ع( در 
برابر این پیشنهاد چه بوده است؟«. »کرامت« نام دفتر ششم 
این نوشــتار است که محتوای آن بررسی دیدگاه های علمای 
اهل  سنت در خصوص کرامت ها و مناقب امام)ع( و کرامت ها 
و معجزات ایشان پیش از والدت تا شهادت است. دفتر پایانی 
هم با عنوان »زیارت« فضیلت زیارت مضجع شریف علی بن 
موســی)ع( و تأکید بر آن از زبان پیامبر)ص(، امام کاظم)ع(، 
امام رضــا)ع(، امام جــواد)ع( و امام هــادی)ع( و همچنین 
»مشــهدالرضا« و تاریخچه ساخت بارگاه بر قبر آن حضرت و 
توســالت بزرگان اهل  سنت به این بقعه مبارکه از قرن سوم 

تاکنون را دربردارد.

والمسلمین  حجت االســالم 
تهرانی:  علوی  سیدمحمدباقر 
در تاریخ نقل شده که امام رضا)ع( 
در سال 200 ه .ق به دعوت مأمون، 
شهر مدینه را به  سمت مرو که مرکز 
خالفت مأمون بــود، ترک کردند؛ 
حرکتی که در باطن تبعید بود. دلیل آن نیز نحوه خداحافظي 
حضرت رضا)ع( هنگام خروج از شهر مدینه است. ایشان هنگام 
وداع از خانواده خود فرمودند: براي من گریه کنید! عرض کردند: 
گریه در بدرقه مسافر شایسته نیســت. امام فرمودند: گریه بر 
مسافري خوب نیست که امید به بازگشتش باشد. در حقیقت با 
این دستور، به شیعیان پیغام رساندند که این سفر اجباري و در 
حكم تبعید است. امام)ع( در زمان تبعید از مدینه به مرو، به شهر 
نیشابور رسیدند. برخي از شیعیان خدمت حضرت رسیده و از 
ایشان یادگاري خواستند. امام نیز حدیث شریفي را بیان فرمودند 
که به »حدیث سلسله الذهب« معروف شد. دو وجه تسمیه براي 

نام گذاري این حدیث ذکر کرده اند:
1. بــه دلیل اینكه راویــان این حدیث، ائمــه معصومین)ع( 
هســتند، این سلسله بسیار ارزشمند اســت و از این جهت به 
»سلسله الذهب« معروف شــده است؛ مراد از طالیي بودن این 

سلسله، ارزش و اعتبار عالي رتبه ایشان است.
2. عده اي گفته اند زماني  که امام رضا)ع( در شــهر نیشابور این 
حدیث را بیان فرمودند، والي نیشابور دستور داد تا این حدیث را 
با طال بنویسند. به همین علت روایت به سلسله الذهب معروف 

شد که این وجه تسمیه بسیار ضعیف است.

شرط پذیرش توحید، قبول اصل والیت است#
امام صادق)ع( فرمودند: »حدیث مــن، حدیث پدرم و پدرانم 
و رســول خداست«؛ بنابراین زماني که امام)ع( حدیثي را نقل 
مي کنند، مانند این است که این روایت را اجداد طاهرین ایشان 
فرموده انــد. با عنایت به این مطلب، امام رضا)ع( حدیث را این 
 گونه بیان کرده و فرمودند: »َسِمْعُت أَبِي ُموَسی بَْن َجْعَفٍر یَُقوُل 
َد بَْن َعلٍِيّ  ٍد یَُقوُل َسِمْعُت أَبِي ُمَحَمّ َسِمْعُت أَبِي َجْعَفَر بَْن ُمَحَمّ
یَُقوُل َسِمْعُت أَبِي َعلَِيّ بَْن الُْحَسْیِن یَُقوُل َسِمْعُت أَبِي الُْحَسْیَن 
بَْن َعلِِيّ بِْن أَبِي َطالٍِب یَُقوُل َسِمْعُت أَبِي أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن َعلَِيّ بَْن 
أَبِي َطالٍِب یَُقوُل َسِمْعُت َرُسوَل اهللِ یَُقوُل َسِمْعُت َجْبَرئِیَل یَُقوُل 
َســِمْعُت اهلل َجَلّ َجاَللُُه یَُقوُل اَل إِلََه إاَِلّ اهللُ ِحْصِني َفَمْن َدَخَل 
ِحْصِني أَِمَن ِمن َعَذابِي« یعنی توحید حصار و دژ امن من است، 
هر کس که در مقام توحید قرار بگیــرد، از عذاب من در امان 
است. امام سوار بر موکب در حال حرکت شیعیان را مورد خطاب 
قرار دادند: اما شرط دارد و من شرط آن هستم؛ »بُِشُروِطَها َو أَنَا 

ِمْن ُشُروِطَها«.
امام  رضا)ع( توحید را منشــأ ســعادت و نجات انسان از عذاب 
معرفــي کردند، اما شــرط پذیرش آن را قبــول اصل والیت 
دانســتند. پذیرش والیت اهل بیــت )ع( و در رأس آن والیت 
حضرت  علي )ع( شرط اساسي براي ورود به دایره توحید است. 
این مطلب در حدیثي از رسول گرامي اسالم نیز مورد تأیید قرار 
گرفته است که فرمودند: »َمن اَنَكَر َعلیاً بعدي َکَمن اَنَكَرني في 
َحیاتي َو َمن أنَكَرني في َحیاتي َکَمن أنَكَر اهلل« اگر شخصی پس 
از رحلت من والیت علي  بن  ابیطالب )ع( را انكار کند، مانند این 

است که رسالت مرا در زمان حیاتم انكار کرده است و فردی که 
رسالت مرا در زمان حیاتم انكار کند، مانند این است که توحید 

خداوند را انكار کرده است.

وقتی طمع مال، انحراف عقیدتي ایجاد می کند#
بررسي در تاریخ نشان مي دهد که با شهادت امام موسي کاظم)ع( 
و آغاز والیت و امامت علي بن  موســي الرضا )ع( قصه تلخي رخ 
می دهــد. در عصر امام کاظم)ع( جمعیت شــیعه حدود 1/5 
میلیون نفر بوده است. نقل تاریخ است که براي تدفین پیكر امام 
هفتم، سه روز تشییع به تأخیر افتاد تا شیعیان از بالد مختلف 
حضور پیدا کنند. این ظرفیت شیعه همواره بسیار خطرساز بود؛ 
از این رو دشمنان در فكر بودند تا تشیع را منحرف کنند. بنا بر 
اقوال مختلف، امام کاظم)ع( بین 7 تا 14سال در زندان بودند. 
در طول مدت اسارت، ارتباط امام با شیعیان از طریق افرادي که 
مورد وثوق امام بودند انجام مي شد. حضرت چهار نفر را به عنوان 
وکالی خــود منصوب کردند. این افراد علي  بن  حمزه  بطائني، 
زیاد بن مروان قندي، عثمان بن عیســي رواســي و احمد بن 
ابي بشر سراج بودند که پل ارتباطي شیعیان با امام)ع( به شمار 
می رفتند؛ دستورات حضرت را به افراد منتقل مي کردند و مردم 
نیز وجوهات خود را از طریق این افراد به امام)ع( مي رساندند. به 
این ترتیب وجوهات زیادي در اختیار وکال بود. طبق نقل تاریخ، 
علي بن حمزه بطائني 30هزار دینــار، زیاد بن مروان 70هزار 
دینار، عثمان بن عیسي 30هزار دینار و احمد بن ابي بشر سراج 
10هزار دینار در اختیار داشتند؛ هر دینار، یک مثقال طالست. 
زماني که امام)ع( در زندان به شهادت رسیدند، آنان به طمع مال 
فراوان، منكر امام بعد از موسي بن جعفر)ع( شدند تا وجوهات 

را پس ندهند.

هر که امامت علی بن موسی الرضا)ع( را پذیرفته #
شیعه دوازده امامی است

در کتاب غیبت شــیخ طوسي آمده است که حسین بن فضال 
مي گویــد: در بغداد پیرمردي نزد عموي من علي بن حســین 
فضال آمده بود که داماد احمد بن ابي بشر سراج بود. او در ضمن 
صحبت هاي خود مي گفت: روزي که احمد بن ابي بشر در حال 
احتضار بود به من گفت: »ما وکالی امام کاظم)ع( چهار نفر بودیم 
و براي اینكه پولي که در اختیار داریم را به علي بن  موسي الرضا)ع( 
ندهیم، امامت او را انكار کردیم. االن خود را در آســتانه جهنم 
مي بینم. این پول ها را به او بازگردان و از طرف ما از او عذرخواهي 
کن«. پیرمرد شــروع به خندیدن کرد و ادامه داد: احمد از دنیا 

رفت و ما پول ها را به علي بن  موسي الرضا)ع( باز پس ندادیم.
طمــع مال به حدي بود که در تاریــخ، انحراف عقیدتي ایجاد 
کرد؛ امامت امام  رضا)ع( و امامان بعدي را نپذیرفته و بر امامت 
امام موســي  کاظم)ع( توقف کردند. نام این گروه را »واقفیه« 
گذاشتند که از مهم ترین مخالفان امام  رضا)ع( بودند. متكلمان، 
مورخان و سیره نویسان پس از علي بن  موسي الرضا)ع( هیچ گروه 
انحرافي را شناسایي نكرده اند؛ یعني هر فردی والیت و امامت  
امام رضا )ع( را پذیرفته است به امامت همه امامان پس از ایشان 
تا امام  زمان )عج( اعتقاد دارد. به  همین جهت حضرت فرمودند 
که والیت من نشان دهنده مرز حق و باطل است؛ چون هر که 

ایشان را به امامت پذیرفته، شیعه دوازده امامي بوده و هست.
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ویـــژه دهـــــه کــرامــت رسا: کنگره بین المللی »گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن و حدیث« به 
همت مجتمع عالی قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه برگزار می شود.

تبیین مبانی گام دوم از منظر قرآن و حدیث، تبیین راهكارهای اجرایی گام 
دوم از منظر قرآن و حدیث، تبیین جایگاه قرآن و حدیث در گام دوم انقالب 
اسالمی، تقویت و تعمیق گام دوم انقالب اسالمی در اندیشه دینی، تبیین 

الگوی قرآنی و حدیثی بودن انقالب اســالمی برای جهانیان، تبیین نقش 
نهادهای قرآنی بــه ویژه در جامعه المصطفی العالمیه در گام دوم انقالب 
اسالمی و تبیین مبانی گام دوم انقالب اسالمی با توجه به آموزه های قرآنی 

و حدیثی از اهداف برگزاری این کنگره به شمار می روند.
همچنین، آشنا کردن هر چه بیشتر نخبگان و جامعه علمی جهان اسالم 
با اندیشه های رهبر معظم انقالب، جهت دهی اندیشه های نخبگان و جامعه 
علمی جهان اسالم در راستای اهداف مقدس انقالب اسالمی، تأثیر بر اندیشه 
عموم جامعه از طریق خواص جامعه در راستای هدایت اندیشه ها به سمت 
اهداف مقدس جمهوری اسالمی ایران و تولید آثار علمی فاخر در راستای 

گام دوم بر اساس قرآن و حدیث از سیاست های این کنگره است. بنا بر اعالم 
دبیرخانه این کنگره، مبانی گام دوم انقالب اسالمی از منظر قرآن و حدیث، 
هماهنگی عقل و نقل در گام دوم انقالب و راهكارهای اجرایی گام دوم انقالب 
اســالمی از منظر قرآن و حدیث از محورهای کنگره بین المللی »گام دوم 
انقالب اسالمی از منظر قرآن و حدیث« است.  گفتنی است، آخرین مهلت 
برای ارسال چكیده مقاالت به دبیرخانه کنگره، 31 مرداد و اصل مقاالت 30 
آبان ماه است. این کنگره آذرماه 1399 در قم برگزار می شود. عالقه مندان 
می توانند برای دریافت اطالعات بیشــتر، به سامانه اینترنتی این کنگره به 

نشانی http://hamayesh.miu.ac.ir/hadith/fa/  مراجعه کنند.

مهر: آیت اهلل محمدعلی جاودان در جلسه هفتگی درس اخالق خود که 
با رعایت پروتكل های بهداشتی در حسینیه شیخ مرتضی زاهد برگزار 
شــد با اشاره به آیه 15 سوره مائده که می فرماید: »َقْد َجاَءُکْم ِمَن اهللِ 
نُوٌر َوِکَتاٌب ُمِبیٌن«، گفت: اگر کســی می خواهد از این کتاب بهره مند 
شود شرط دارد؛ در آیه بعد می فرماید: »یْهِدی بِِه اهللُ َمِن اتََّبَع رِْضَوانَُه 

ــاَلِم«؛ خدا به این کتاب و نور کسی را هدایت می کند که  ُســُبَل الَسّ
دنبال رضای خدا باشــد؛ چنین فردی با این کتاب هدایت می شود؛ به 
اَلِم « به راه های  کجا هدایت می شود که در ادامه می فرماید: »ُسُبَل الَسّ

سالمت.
این استاد اخالق بیان کرد: کسی که به قرآن برسد تازه قرآن راه هدایت 
را به او نشان می دهد؛ با دیدن راه هدایت باید در این راه قدم گذاشت نه 
آن را از دور تماشا کرد. پس از اینكه به این نور و کتاب مبین رسیدید و 
دنبال رضای خدا بودید و شما را به این راه بردند دیگر شیطان دستش 
به شما نمی رسد. اینكه شب و روز شیطان به برخی تسلط دارد به خاطر 

این است که در راه سالمت و اطاعت و رضای خدا نبودند، که اگر بودند 
خدا آن ها را به راه سالمت می برد.

آیت اهلل جاودان تصریح کرد: اگر یک نفر کریم اســت یا مجاهد در راه 
خداست، این در راه سالمت قرار دارد؛ همچنین دست در جیب کردن 
و انفاق و بذل و بخشــش کردن نمونه ای از قرار داشتن در راه سالمت 
اســت. اگر نماز می خوانید باید برای رضای خدا نماز بخوانید؛ یا روضه 
می روید باید برای رضای خدا روضه بروید و اگر هر کار دیگری می کنید 
همه این کارها باید برای رضای خدا باشــد که ثمره آن رسیدن به راه 

سالمت است.

کنگره بین المللی »گام دوم انقالب اسالمی 
از منظر قرآن و حدیث« برگزار می شود 

 کسی که به دنبال رضای خدا باشد
هدایت می شود 

یادداشت

نسیم کاهیرد          ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir
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مهر: در تقدیر الهی، ظاهر ماجرا این 
اســت که مأمون امام رضا)ع( را به 
اجبار از مدینه به مرو فرامی خواند که 
خود امام نیز به آن اشاره می کنند. 
در واقع مأمون در چارچوب حكمت 
الهی امام رضا)ع( را به ایران می آورد. 
آن دوره در واقع پایگاه های جغرافیایی به اشغال درآمده بودند؛ 
مكه و مدینه در انحصار شیخین و شام به دست بنی امیه افتاده 
بود؛ کوفه که امیرالمؤمنین)ع( احیا کردند که پایگاه شیعیان 
باشد، پس از قیام های متعدد ظرفیت خود را از دست داد. زمان 
آن بود که یک حرکت به سمت شرق رخ بدهد که آخرالزمان 
از آنجا حمایت شود و این حرکت اصلی را امام در این هجرت 

انجام دادند.
در مورد هجرت امام معموالً تصورمان این است که یک بار این 
اتفاق افتاده است. دقیق تر که بررسی می کنیم، امام دو بار به 
ایران تشــریف آوردند. یک بار پیش از هجرت اجباری و زمان 
دعوای مشهور امین و مأمون بوده است. جاده ای که وارد شدند 
هم با این جاده معروف فرق داشته است. از مكه و مدینه یا عراق 
به سمت مرو و طوس دو جاده وجود داشت؛ یكی همین جاده 
جنوبی اهواز و فارس و طبس از کویر به سمت نیشابور و مرو و 
راه دیگر از طریق بصره، بغداد، جبل )کرمانشاه( بعد قم و قزوین 

به سمت خراسان و مرو که حضرت فاطمه معصومه)س( از این 
جاده دوم آمدند و حضرت شاهچراغ از مسیر اول.

سرزمینی که قرار بود #
علم توحید و امامت در آن نهادینه شود#

امام رضا)ع( در سفر اول از مسیر عراق به ایران تشریف آوردند. 
اینجا یک اتفاق مهم افتاده اســت؛ در واقع توزیع امامزاده ها 
در ایران به عنوان یک لشــكر کامالً خامــوش و مهم و مؤثر 
در تاریخ به مدیریت امام رضا)ع( اینجا اتفاق افتاده و فرزندان 
موسی بن جعفر)ع( که پراوالدترین امام ما هستند، در این دوره 
رخ داده است. اینان ایران را فتح کردند؛ سرزمینی که قرار بود 
علم توحید و امامت در آن نهادینه شــود. امام رضا)ع( هم در 
ماجرای نیشابور و حدیث سلسله الذهب، توحید و والیت را دو 

شرط و رکن می دانند.
این لشكر امامزادگان از مضجع شریف رضوی در شرقی ترین 
نقطه تا حرم حضرت معصومه)س( در قم و حرم شــاهچراغ 
در شیراز هر کدام یک پایگاه فرهنگی و یک پایگاه تمدن ساز 

هســتند. این یک مثلث راهبردی زیارت اســت که با همه 
امامزادگان دیگر یک شــبكه منسجم فرهنگی ایجاد می کند 
و این شــبكه البته در جهان اســالم هم امتداد دارد. از لحاظ 
جغرافیای راهبردی اگر در نقشه از مشهد به شیراز و قم خط 
بكشید با یک مثلث مواجه می شویم. اگر این دو خط را از قم 
ادامه بدهیم، به قدس و از شیراز به حجاز می رسیم؛ یک مثلث 

بزرگ تر کامالً راهبردی که هر کدام یک تاریخ حرف دارد.
ما کوفه را به عنوان آخرالزمانی ترین نقطه جهان می شناسیم 
که وســط این مثلث قرار دارد و اگر ایــن رأس ها را به کوفه 
وصل کنیم، داستان هجرت ابراهیم و معراج پیامبر و حرکت 
سیدالشــهدا و هجرت امام رضا)ع( همه این ها در این مثلث 
اتفاق می افتد. در واقع هجرت امام رضا)ع( یک مجموعه پایگاه 

منسجم در ایران برای جریان تمدن سازی درست کرد.

ظرفیت امامزادگان برای تمدن سازی#
تربیت شــاگردانی که اینجا صورت گرفت، روضه و مراسم که 
در ایران پراکنده شــد، توزیع امامزاده ها و... حرکت های کاماًل 

بنیان گذارانه تمدن ســازی -به این معنــای تمدنی که روی 
پایه های عاشــورا و غدیر در حال شكل گرفتن است- تحلیل 
می شود. در واقع قرار بوده که یک روزی قیامی از طرف مردم 
فارس صورت بگیرد که زمینه ساز ظهور باشد و مدیریت این کار 
هم به دست امام رضا)ع( بوده است. قم هم به این شكل مورد 
تجلیل و تعظیم قرار می گیرد و علم در آخرالزمان از کوفه رخت 

برمی بندد و از قم به همه جهان صادر می شود.
اعتقــاد ایرانیان بــه ماجرای ظهور از پیــش از این هم 
یک زمینه بسیار جدی داشــته است؛ شما می بینید که 
چقدر مراجعه به امام صادق)ع( برای قیام به خصوص از 
ناحیــه ایرانیان وجود دارد. این انگیزه در اهل خراســان 
بوده و نیاز داشــته اســت که از طرف یک امام معصوم 
پاالیش شود و دقیق گفته شود که قرار است چه اتفاقی 
بیفتد. پس اگر مــا بتوانیم این ظرفیتی که امام رضا)ع( 
در ایــران فراهم کردند در همیــن دوره آخرالزمان و در 
همین تمدن ســازی و زمینه ســازی ظهور بشناســیم و 
استفاده کنیم و امامزاده ها را رها نكنیم، در تمدن سازی 
مهم اســت. نزدیكی تولیت های ایــن حرم های مطهر و 
برنامه ریــزی مجموعه این پایگاه های پربرکت با همدیگر 
و وارد کردن مســاجد در این ماجرا و اداره جامعه بسیار 

مهم است.

گفتار
گفتاری از دکتر محمدهادی همایون، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( 

نقشامامرضاjدرزمینهسازیظهور

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حس��ب تکالی��ف مق��رر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مص��وب 1390/09/20 آراء ص��ادره از هیئ��ت موض��وع م��اده ی��ک قانون مذک��ور مس��تقر در واحد ثبتی 
س��بزوارتصرفات مالکان��ه و بال معارض اش��خاص محرزو جهت اطالع عموم به ش��رح ذی��ل آگهی می گردد:

بخش یک سبزوار
-آقای بهروز ناوی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 1/57 متر مربع قسمتی ازپالک  2 فرعی 
از 1580 اصلی که با پالک 2 فرعی از 1579 اصلی بخش یک سبزوار تشکیل یکباب ساختمان را می دهداز 

محل مالکیت مالک رسمی طاهره دواچی
بخش3 سبزوار

پالک 1 اصلی اراضی استاد حسن خان
- آقای علیرضا چاه س��تاره   نس��بت  به شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 1172/85 متر مربع 
قس��متی ازپالک 40 فرعی از یک  اصلی واقع در بخش 3 س��بزوار و پالک 4 اصلی س��الخ خانه بخش 12 
س��بزوار که نس��بت به پالک 4 اصلی بخش 12 س��بزوار مع الواس��طع از محل مالکیت مالک رسمی محمد 
ترشیزی و نسبت به پالک 40 فرعی از یک اصلی بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمی عباس معمار زاده 

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-خان��م زهرا جلمبادانی نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 130 متر مربع قس��متی 
ازپ��الک  165 فرع��ی از 5 اصل��ی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می طوبی تفریش��ی

-آقای اسماعیل نودهی نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 143/30 متر 
مربع قسمتی ازپالک  33 فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی ممد حسین 

قلعه نوی و محمد قلعه نوی
پالک 6 اصلی اراضی کلوت

-آقای حس��ین شهرآبادی  نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 108/20 متر مربع قسمتی 
ازپ��الک  106 فرع��ی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می ع��ذرا گودچاهی

-آقای صادق محمدنیا  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 136/36 متر مربع قسمتی ازپالک  
1136 فرعی مجزی ش��ده از 989 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می 

شکراله اکبری زاده
-آقای امیر علی حس��ینی  نسبت به ششدانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 185/17 متر مربع قسمتی 
ازپالک  4582 فرعی مجزی ش��ده از 989 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک 

رسمی مصطفی علی حسینی
-آقای صادق علی حس��ینی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 185/78 متر مربع قسمتی 
ازپالک  4582 فرعی مجزی ش��ده از 989 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک 

رسمی مصطفی علی حسینی
-آقای مهدی مهدوی یگانه  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 106 متر مربع قسمتی 
ازپالک  115 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می حس��ن مهدوی یگانه

-آقای علی اصغر رباط سرپوش��ی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 71/65 متر مربع 
قس��متی ازپالک  146 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی تیزهوش

-خانم زهرا قلعه نوی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 170/45 متر مربع 
قس��متی ازپالک  962 و 963 فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزوار که نسبت به پالک 963 فرعی  مع الواسطه 
از محل مالکیت مالک رسمی عبداله درفکی و نسبت به پالک 962 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالک 

رسمی محمد افچنگی  
-آقای موسی فرهمند طلب  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 170/45 
متر مربع قس��متی ازپالک  962 و 963 فرعی از 6 اصلی بخش 3 س��بزوار که نسبت به پالک 963 فرعی مع 

الواسطه از محل مالکیت مالک رسمی عبداله درفکی و نسبت به پالک 962 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت 
مالک رسمی محمد افچنگی  

-خانم زهره حسین پور نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 109/85 متر مربع قسمتی ازپالک  
4461 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی صفر علی دانائی مقدم

-خانم معصومه نودهی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 148/30 متر مربع قسمتی ازپالک  
4559 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد وظیفه دار یزد

-آقای محمد عبدالهی  خوش��مردان نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 
143/09 متر مربع قس��متی ازپالک  681 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک 

رسمی یداله برزوئی
-خانم طیبه رزیری   نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 143/09 متر مربع 

قسمتی ازپالک  681 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی یداله برزوئی
-خانم طاهره عباس��ی   نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 100/62 متر مربع قسمتی 
ازپ��الک  10295 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می عباس واس��عی

-خانم مریم رودس��رابی نس��بت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 228/45 متر 
مربع تمامت پالک 3148 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا 

ذبیحی پور
-آقای مهدی رودسرابی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 228/45 متر 
مربع تمامت پالک  3148 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می محمد 

رضا ذبیحی پور
-آقای محمد فریمانهء نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 115/10 متر مربع قسمتی از پالک  

16335 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا ناوی
-آقای علی قربانی مقدم نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 145/37 متر مربع قسمتی از پالک  

9795 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
-آقای مجید بینقی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 140 متر مربع قسمتی از 

پالک 47 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا غفوری غروی
-خانم زهرا شارهء  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 140 متر مربع قسمتی از 

پالک 47 فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا غفوری غروی
-خانم فاطمه بینقی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 112/83 متر مربع قسمتی از پالک 29 

فرعی از 6 اصلی واقع در بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی احمد رازقندی
پالک 162 اصلی اراضی ایزی

-آقای عالء الدین  طالبی نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مساحت 122/01 متر مربع قسمتی 
از پ��الک 417 فرع��ی از 162 اصل��ی واق��ع در بخش 3 س��بزواراز مح��ل مالکیت مالک رس��می علی ایزی 

بخش6 سبزوار
پالک 14 اصلی اراضی شامکان

-آق��ای رض��ا علیزاده ش��امکان نس��بت به شش��دانگ  یک قطع��ه زمین مزروع��ی مس��احت 55300 متر 
مربع قس��متی از 14 اصلی واقع در بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می علی علیزاده ش��امکانی

بخش 8 ناحیه یک سبزوار
پالک 205اصلی اراضی کیذور

-آقای سید حسن حسینی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان مرغداری مشتمل بر سالن و خانه و انباری 
به مساحت 2107/05 متر مربع قسمتی از پالک یک فرعی از 205 اصلی واقع در بخش 8سبزوار ناحیه یک 

از محل مالکیت مالک رسمی سید عبدالکریم حسینی
بخش 12 سبزوار

پالک1 اصلی اراضی عمیداباد
-خانم حدیثه مصباحی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 149/89 متر مربع تمامت پالک 
9515 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد اسماعیل مشکانی 

و زینب مشکانی 
-آقای مجتبی رحیمیان  نس��بت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 42/45 متر مربع قسمتی از پالک 
59 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می امیر مس��عود و امیر حسین 

شهرت هر دو امیری 
-خانم زهرا نیک مرام  نس��بت به شش��دانگ  یک باب منزل به مساحت 237/43 متر مربع قسمتی از پالک 
59 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می امیر مس��عود و امیر حسین 

شهرت هردو امیری 
-خانم مرضیه حس��ینی باغخیراتی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 138 متر مربع 
قسمتی از پالک 18174 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
-آقای محمد صادق عباسیان  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 160/32 متر از  باقیمانده پالک 

10298 فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی محمد رضا معتمدی نژاد
-خانم سمیه نامنی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 96/20 متر قسمتی از پالک 7941 

فرعی از یک اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش
پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن

-آقای محمد حسین رضائی مطلق  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 128/63 متر مربع تمامت 
پالک13030 فرعی مجزی شده از 82 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی 

محمد پرویز نیا
-آقای حسن افچنگی  نسبت به ششدانگ  یک باب اعیانی منزل به مساحت 133/26 متر مربع قسمتی ازپالک 
وقفی   512 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزوار که عرصه آن موقوفه و رعایت شروط مندرج در سند 

اجاره ضروریست از محل مالکیت مالک رسمی موقوفه مراد علی به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار
-آقای محمد کوه گرد دهمیائی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 73/91 
متر از  پالک 292 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی علی اصغر چکنی

-آقای محمد جوکار  نس��بت به شش��دانگ اعیانی یک باب مغازه به مس��احت 20/75 متر مربع قس��متی از 
پ��الک 13620 فرع��ی از 2 اصل��ی واق��ع در بخش 12 س��بزوار که رعایت ش��روط مندرج در س��ند اجاره 
ضروریس��ت از مح��ل مالکیت مالک رس��می اداره اوق��اف و امور خیریه س��بزوار ) موقوفه میرزا حس��ین (

-آقای عبداله بالش آبادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 96/16 متر از  پالک 712 فرعی 
از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی مریم رازقندی

-خانم فاطمه عدلی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 148/73 متر مربع قسمتی از پالک  
3523 فرعی از 2 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی خودش

پالک4اصلی اراضی سالخ خانه
-آق��ای محم��د دارینی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب س��اختمان به مس��احت 300 متر مربع قس��متی 
ازپالک  4 اصلی واقع در بخش 12 س��بزوار مع الواس��طه از محل مالکیت مالک رس��می محمد ترش��یزی  

پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد
-خانم راضیه اصغری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 77/11 متر مربع قسمتی از پالک  
506 فرع��ی از 5 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می اصغ��ر برازنده دولت ابادی

-خانم الهام سمعه  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 78/89 متر مربع قسمتی از پالک  506 
فرعی از 5 اصلی واقع در بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمی اصغر برازنده دولت ابادی

پالک 8 اصلی اراضی جعفر اباد
-آقای س��عید کوهس��تانی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مس��احت 146/80 متر مربع قسمتی 

از پ��الک  14 فرع��ی از 8 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می نظام الدین ربانی
-آقای مجتبی شیرازی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 119/15 متر مربع قسمتی از پالک  
424 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می س��ید قاسم حسینی گاچی

-خانم زهرا دولت ابادی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب منزل به مس��احت 104/30 متر مربع قس��متی از 
پالک  37 فرعی از 8 اصلی واقع در بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��می حس��ین حس��ین زاده

لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه منتشر میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از 
تاریخ انتشار اولین آگهی در روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند .معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید 
. در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به 
صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق 
رای هیئت پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید 
حدود به صورت همزمان به اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود 
واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر می نماید .آ-9902149    99/1983 م الف

تاریخ انتشار نوبت اول:   99/03/25        
تاریخ انتشار نوبت دوم:   99/04/09

علی آب باریکی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره 139860318603013744مورخ 1398/11/16 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم معصومه عباس آبادی فرزند رضاعلی به ش��ماره شناس��نامه 29073 صادره ازتهران  در قریه سیاه اسطلخ در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 105/33 متر مربع پالک فرعی 7614 از اصلی 41 مفروز 
مجزی از پالک 6 از اصلی 41 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می وراث مرحوم میرآقا  پورعبداله 

جوان بیجارکنی  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 آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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. م الف 522  آ-9902132
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/09 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای بخش��ی بامری به شماره شناسنامه  1919 به شرح دادخواست به کالس��ه 197/99 از این دادگاه در خواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان میالد بامری  به شماره ملی 3581191083 در تاریخ 
1398/12/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با 
مشخصات فوق پدر متوفی  2- مه پری چاکر زاده بشماره شناسنامه 9451 مادر متوفی مرحوم ورثه دیگری ندارد 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر 

خواهد شد . آ-9902867
عظیم بامری –رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان  دلگان 

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم ملک خاتون ناروئی فرزند نجیم  به ش��ماره ملی  3591499463  به ش��رح دادخواست به پرونده  کالسه 
ش��ماره 9/1/99 در این ش��ورا در خواست گواهی انحصار وراثت  نموده و چنین توضیح داده که شادروان نجیم 
ناروئی فرزند ش��کر  به ش��ماره شناس��نامه1591   در تاریخ 79/12/10 در زادگاهش بزمان فوت نموده است  
ورثه حین الفوت وی عبارتند از  :1-متقاضی با مش��خصات فوق دختر متوفی  2- زهرا ناروئی  به ش��ماره ملی 
3590828358   3- مراد  بی بی ناروئی به ش��ماره ملی 3590031034   4-حورالنس��اء نارویی به ش��ماره 
مل��ی 3591859974   5- زین��ت ناروئی به ش��ماره مل��ی 3590828846   6- زیور ناروئی به ش��ماره ملی 
359071167   7- زبیده نارویی به ش��ماره ملی 3590113243  8-کریم ناروئی به شماره شناسنامه 4055 

فرزند پسر متوفی 
اینک با اتمام  تشریفات قانون  درخواست مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هر کس اعتراض یا وصیتنامه 
ای از متوف��ی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر اگهی ظرف مدت  یکماه  )30 روز (ب��ه دادگاه تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد .آ-9902868
اکبر گلشن –رئیس شعبه یک شورای حل اختالف بزمان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول                                                
ب��ه موجب پرونده کالس��ه 9900018  اجرایی ش��ورای حل اختالف زبرخان آق��ای  غالمرضا رحمانی محکوم 
اس��ت به پرداخت مبلغ 425/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته در حق محکوم له حس��ین قدمیاری و مبلغ 
20/000/000 ریال بابت نیم عش��ر دولتی در حق دولت چون مش��ارالیه نس��بت به تودیع بدهی خود اقدامی 
ننموده حسب تقاضای محکوم له اموالی تقیف و توسط کارشناس  ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/5/6 
س��اعت 10 روز دوش��نبه در محل اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد لذا 
طالبین خرید و ش��رکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده مهیا شود مزایده از نرخ پیشنهادی نوبت اول شروع شده و به فردی که باالترین مبلغ 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا  هزینه های حراج و نقل وانتقال به عهده خریثدار میباشد و اجرای 
احکام مس��ئیولیتی نخواهد داش��ت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس دریافت و 
الباقی ظرف یک ماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را 
نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد اموال مورد مزایده 

و قیمت پایه آن توسط کارشناس ارزیابی گردیده و به شرح ذیل میباشد .
1-ی��ک در بن��د مغازه غیر تجاری ب��ه صورت انباری و درب ورودی فلزی به ابعاد 2/50 متر حاش��یه خیابان و 
3 متر عمق به مس��احت 7/50 متر مربع و ارتفاع 4 متر با در نظر گرفتن انش��عابات آب و برق و گاز به صورت 
مش��اع و ب��دون هیچگونه بدهی ب��ه مراجع ذیصالح با کلیه امتیازات به قیمت پایه کارشناس��ی به میزان مبلغ 

127/500/000 ریال بر آورد گردید .  آ-9902866
اجرای احکام                              
جوزه قضایی زبرخان                         

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه خانم فاطمه تربتی فیض آبادی فرزند عباس به اس��تناد دو برگ استش��هادیه به ش��ماره 117725 و 
117726 گواهی شده در دفتر اسناد رسمی شماره یک فیض آباد منضم به تقاضای کتبی مالک جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
233,7 مت��ر مرب��ع پالک 2749 مجزی از 862,1565 فرعی واق��ع در اراضی فیض آباد پالک 42- اصلی بخش دو 
مه والت که متعلق به وی می باشد به علت سهل انگاری و بی احتیاطی مفقود شده است با بررسی سیستم جامع 
امالک معلوم ش��د س��ند اولیه در دفتر 68 صفحه ذیل 8232 بنام فاطمه تربتی فیض آبادی فرزند عباس صادر و 
تس��لیم گردیده س��وابق ثبتی و دفتر امالک پیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد تبصره 1 ماده 120 آئین نامه 
قان��ون ثب��ت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض 
بدون ارائه س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد.آ-9902863
تاریخ انتشار1399/4/9

علی اکبر شجاعی
رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت

آگهی افراز 
آقای حس��ین ملکی فرزند ولی اله مالک مقدار3 س��هم از 10س��هم از یک سهم از 80سهم 22شعیر ودو چهاردهم 
شعیر مشاع از 77/5شعیر مفروز از96شعیر ششدانگ قریه فامنین از مورد ثبت اسناد شماره 21212و 21213 ازسند 
54916 که برابرسند قطعی شماره 21289 مورخه 1398/12/19 دفتر خانه 17 فامنین ازطرف خانم کبری ترابی 
فرزند کوچکعلی به ایشان انتقال قطعی گردیده است . برابر تقاضای وارده به شماره 719/ف /99 مورخه 1399/4/4 
درخواست افراز سهمی خود را از مورد ثبت سند فوق الذکر به میزان تقریبی 6338 مترمربع که درمحل به صورت 
یک قطعه زمین جهت احداث گلخانه می باشد ازاین اداره نموده است. لذا به استناد ماده 17 آئین نامه اجرائی مفاد 
اسناد رسمی از کلیه صاحبان حقیقی و حقوقی ومالکین مشاعی دعوت می شود رأس ساعت 10صبح وقت اداری روز 
دوشنبه مورخه 1399/4/18در محل وقوع ملک حاضر تا از مورد درخواست توسط نماینده و نقشه برداراعزامی بازدید 
به عمل آید. ضمناَ عدم حضور مالکین مشاعی و صاحبان حق مانع ازعملیات افراز نبوده وهمچنین درصورتیکه نیازبه 

ابالغ وآگهی باشد درهمین روزنامه چاپ و منتشرومدت آن ده روزخواهد بود. )م الف 87( آ-9902829
تاریخ انتشار دوشنبه 1399/4/9

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین 
 رضا بیات 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 
هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی 

برابر رای شماره 139860318603013768مورخ 1398/11/17 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمد قنبری خانقاه فرزند قربعلی به شماره شناسنامه 842 صادره از رشت در قریه شالکوه در ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 188/16 متر مربع پالک فرعی 39229 از اصلی 77 مفروز مجزی از 
پالک 436 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رسمی آقای احمد اعتمادی شالکوهی 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 آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 

به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 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. م الف 653  آ-9902862
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/09

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/04/24 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابراهیم عبدالواحدی دارای شناس��نامه ش��ماره 0749500743 به ش��رح دادخواست به کالسه 
980432 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد عبدالواحدی 
به شناس��نامه 0740114697 در تاریخ 1398/9/14 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- ابراهیم عبدالواحدی با کدملی 0749500743 فرزند رحمت صادره از تایباد پدر مرحوم
2- طاهره عاجزی با کدملی 0748576231 فرزند غالمحسین صادره از تایباد مادر مرحوم

3- حمیده عاجزی با کدملی 0740444476 فرزند عبدالصمد صادره از تایباد همسر مرحوم
4- هیوا عبدالواحدی با کدملی 0961905018 فرزند احمد صادره از مشهد فرزند مرحوم

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

گواهی صادر خواهد شد.  آ-9902893
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد عزیزی دارای شناسنامه شماره 0740272578 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900010 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صدیق عزیزی به شناسنامه 3600 

در تاریخ 1398/01/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- شمسی عزیزی فرزند غالم به ش ملی 0748375716 متولد 1335/02/10 همسر متوفی

2- سارا عزیزی فرزند صدیق به ش ملی 0749763574 متولد 1363/06/30 فرزند متوفی
3- سمیرا عزیزی فرزند صدیق به ش ملی 0749808446 متولد 1367/04/24 فرزند متوفی
4- سهیال عزیزی فرزند صدیق به ش ملی 0749380195 متولد 1359/04/01 فرزند متوفی
5- محمد عزیزی فرزند صدیق به ش ملی 0740272578 متولد 1374/02/19 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد. آ-9902894
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9708376

بانک سامان به استناد سند رهنی شماره: 167399، تاریخ سند: 1393/11/13 دفتر 15 مشهد علیه آقایان
- * احسان عرفانیان مصطفی پور نام پدر: علی شماره ملی: 0942909811 شماره شناسنامه: 2626
-* محمد طاهریان نام پدر: علیرضا شماره ملی: 0920013155 شماره شناسنامه: 0920013155

-* مقداد سلیمان پور نام پدر: حسین شماره ملی: 0943034787 شماره شناسنامه: 2600
اجرائی��ه ای تحت کالس��ه 9708376 در قبال مبلغ موضوعات الزم االج��را: 1/421/702/029 ریال )یک میلیارد و 

چهارصد و بیست و یک میلیون و هفتصد و دو هزار و بیست و نه ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 
1397/11/7 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار ششدانگ 
پالک ثبتی 14671 فرعی از 11878 فرعی از 1894 فرعی از 568 فرعی از 183 اصلی بخش 10 مشهد به آدرس: 

بلوار صیاد شیرازی صیاد شیرازی 13 پالک 104 طبقه دوم شمالی ارزیابی و کارشناسی شد.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ششدانگ یک واحد آپارتمان قطعه دوم تفکیک واقع در طبقه دوم شمالی به مساحت 64/75 مترمربع.
شماالً: به طول 3/65 و 0/9 و 3/15 متر نیم دیوار به فضای خیابان

شرقاً: به طول 7/8 متر و 0/75 و 1/8 متر دیوار به فضای 1893 فرعی و پنجره و دیوار به نورگیر
جنوباً: به طول 3/65 متر دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور

غرباً: به طول 4/15 متر و 3/10 و 7/52 متر درب و دیوار به راه پله و دیوار به فضای قطعه یک تفکیکی.
حقوق ارتفاقی: رعایت قانون تملک آپارتمان ها الزامی است.

به انضمام انباری شماره 2 به مساحت 2/3 مترمربع واقع در پیلوت
حدود:

شماالً: به طول 1/8 متر دیواریست به انباری شماره یک،
شرقاً: به طول 1/28 متر درب و دیوار به محوطه پیلوت

جنوباً: به طول 1/8 متر دیواریست به انباری شماره 3
غرباً: به طول 1/28 متر دیواریست به قطعه یک تفکیکی.

حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح است:
این آپارتمان دارای گواهی پایان کار س��اختمان به ش��ماره 9/15418 مورخ 1383/4/17 صادره توس��ط شهرداری 

منطقه 9 مشهد می باشد.
آپارتمان مورد بازدید دارای 2 اتاق خواب با کف موکت، پذیرایی با کف سرامیک، کابینت آشپزخانه mdf، سرویس 
بهداشتی و حمام انباری مستقل و پارکینگ مشاع نمای ساختمان از طرف خیابان سنگ و از داخل حیاط سیمان 
س��فید، پنجره ها آلومینیوم، سیستم گرمایش بخاری گازی و سیستم سرمایش کولر آبی و دارای انشعابات مستقل 
آب و برق و گاز و در ساختمان در طبقه باالی پیلوت و مشتمل بر تعداد 5 واحد مسکونی با قدمت حدود 12 سال 
می باش��د نظر به اینکه مالک محترم اجازه عکس برداری از داخل آپارتمان را ندادند فقط یک قطعه عکس از نمای 

بیرونی ساختمان در متن گزارش آورده شده است.
حدود اربعه و مش��خصات ملک مورد تعرفه با اس��ناد ابرازی مطابقت داشته و در زمان بازدید ملک در تصرف مالک 

بوده است.
ارزیابی: با توجه به موارد فوق، بررسی های به عمل آمده و در نظر گرفتن کلیه عواملی که در ارزیابی مؤثر می باشد 

از جمله:
موقعیت مکانی و منطقه ای، مس��احت، حدود اربعه، نوع مصالح به کار رفته در آن، ش��کل هندسی، ممر دسترسی، 
قدمت اعیان، عرف محل و همچنین مقایسه با موارد مشابه، ارزش این آپارتمان با انضمام انشعابات و امتیازات منصوب 
در محل و با فرض عدم بدهی به دستگاه ها و... به عنوان قیمت پایه مزایده به مبلغ 4/650/000/000 ریال معادل 

چهارصد و شصت و پنج میلیون تومان ارزیابی می گردد.
و ملک مذکور برابر گزارش مأمور در روز ارزیابی در تصرف مالک می باشد.

ملک موصوف برابرنامه شماره 139985606272002246- 99/4/2 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد.
مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ: 4/650/000/000 ریال در روز: »31 تیرماه 1399« از ساعت 9 الی 
12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران، پاسداران 3/1 شعبه رهنی اداره اجرا شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زاید بر مبلغ مزایده 
و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و چنانچه 
روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. شرکت در جلسه مزایده منوط به واریز مبلغ ده 

درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است. آ- 9902821
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد



نگاهیبهجایگاهحضرترضا)ع(درباورخراسانی
شمسالشموس

توالی و تکرار آیین ها و باورها)به ویژه تعّینشان در قالب یک شخصیت یا 
یک آیین خاص( در ناخودآگاه جمعی جوامع، چارچوب  و پس زمینه ای 
را شــکل می دهد که رد آن را می توان در بســیاری از تجربه های پس 
از آن، پــی گرفت. این اتفاق که می تــوان از آن به عنوان »آرک تایپ«، 
»کهن نمودگ« یا »کهن الگو« یاد کرد، پنجره ای به ذهن و ضمیر جامعه 
باز می کند؛ پنجره ای که می توان از آن، به ســاختارهایی نگریســت که 
چارچوب های جهان بینی جوامع و اجزا و ابعاد شخصیتشان را می سازد. 

جوامع بشــری هم مثل هر کدام از آدم ها، شــخصیتی دارند که اجزای 
اصلی آن، عمدتاً در روزگاران پیشــین شکل گرفته  است. همچنان که 
نخستین آموزه ها در سال های طفولیت، در ذهن و ضمیر کودکان نقش 
می بندد و زمینه ساز شکل گیری شخصیتشان در همه سال های بعد از آن 
خواهد بود. جوامع بشری هم عمده نگاه و نگرششان را از رهگذار باورهایی 
به دســت آورده اند که در »صبح زبان و فرهنگ و تاریخ« به آن معتقد 
بوده اند. از این منظر توجه به جهان بینی و نحوه نگاه جوامع به رویدادهای 
گوناگون، می تواند ما را به ناخودآگاه جمعی جوامع و کهن الگوهایی که در 

آن نقش بسته، برساند.
*

حضرت رضا)ع( هشــتمین امام شیعیان، در سال 201 قمری، به مکر و 
جبر مأمون، خلیفه غاصب عباســی، در سفری هشت ماهه از مدینه به 
مرو آمدند تا به ظاهر، مقام والیتعهدی را عهده دار شوند. حضور حضرت 
رضا)ع( در جغرافیای خراسان)با احتساب بخشی از روزهای سفر( کمی 
بیش از دو سال به طول انجامید. این سفر بی بازگشت، سرانجام با شهادت 
آن حضرت و به خاک سپرده شدن پیکر مطهر ایشان در خاک خراسان، 
به ظاهر پایان یافت؛ اما ســرآغاز شکل گیری جریانی فزاینده از عشق به 
اهل بیت)ع( و سرسپردگی به تعالیم اصیل اسالمی نیز بود. به زودی قبر 

مطهر حضرت رضا)ع( زیارتگاه خراسانی ها شد. 
خراسان که از عهد کهن، سرزمینی دانسته می شد که خورشید از آنجا 
برمی آیــد، حاال در مصداقی تازه، یادآور همان باورهای کهن شــده بود. 
خورشیِد دین و دانش، حاال در خاک خراسان قرار داشت و هم از این رو، 
خراسانی ها، قبر مطهر ایشان را همچون نگینی درخشان دربرگرفتند و 
در طول قرن ها، عشق و ارادتشان را در قالب زیباترین هنرها در صحن و 

سرای آن حضرت به نمایش گذاشتند. 
عناوین و القابی که خراسانی به آن حضرت داده اند نیز همین ارادت دیرینه 
را نشان می دهد. مثالً عنوان »شمس الشموس«، مثل بسیاری از عناوین 
دیگر آن حضرت، ریشــه روایی ندارد1 و عمدتاً ساخته و پرداخته ذهن 
و ضمیر و ناخودآگاه جمعی خراسانی هاســت و البته یادآور ساختارهای 

ذهنی ای که جهان بینی این مردم را شکل می دهد.  
اتفاق دیگری هم هست که نشان می دهد خراسانی ها، در آینه وجود 
مقدس حضرت رضا)ع( باورهای کهنشــان را به تماشا نشسته اند. به 
اذعان تاریخ، نخســتین گنبدی که در جمع مزارات مقدســه شیعه 
طالکاری شــد، گنبد منــور بارگاه حضرت رضا)ع( بــود. این گنبد 
در عهد صفوی، نخســت به دست شاه تهماســب و سپس به دست 
شــاه عباس با خشت های طال مزین شــد؛ 2 و پس از آن بود که باز 
به دســت ایرانی ها، در روزگار افشاریه و قاجاریه، طالکاری گنبد، به 
عتبات عالیات راه یافت و بارگاه مطهر حضرت سیدالشهدا)ع( و برادر 
باوفایشــان، طالکاری شد... اما چرا طال؟ زیرا در باور کهن ایرانی ها، 
طال اشــک خورشید روی زمین اســت. پدران و مادران ما طال را به 
آفتاب نســبت می دادند و اعتقاد داشتند که بر اثر حرارت آفتاب در 

بعضی زمین ها حاصل می شود.3
در این میان، گنبد)به عنوان نماد آسمان روی زمین، در کنار مکعب  به 
عنوان نماد سازه های مقدس( هم اساساً، ایرانی)درست تر متعلق به تمدنی 
که در گستره ایران غربی و حوزه میان رودان( است و از معماری ایرانی به 

معماری اسالمی و از آنجا به معماری اروپا راه یافته است.4 
جالب آنکه یکی از نخستین تالش های معماران ایرانی برای ساخت گنبد  
در خراسان، در حوالی مشهد در »چارطاقی بازه هور« صورت گرفته است 

که البته ارتباط شناخته شده ای هم با خورشید دارد.5
ایرانی ها گنبد را به عنوان نمادی از نیمکره آسمان روی زمین، خلق 
کردند و درســت به همین خاطر، همه گنبدها، با کاشی های آبی یا 
فیروزه ای)و گاه به تأســی از سنت اســالمی، سبز( تزئین می شوند. 
در این میان یک اســتثنا وجود دارد و آن گنبد منور بارگاه حضرت 
رضا)ع( است. حتی دیگر گنبدهایی که در همین بارگاه مطهر وجود 
داشته و دارد، مثل گنبد مسجد گوهرشاد، همچنان فیروزه ای است 

و طالکاری نشده است. 
نیز بر خالف سنت مشاهد مقدسه که رسم است زائران، از پایین  پا وارد 
شده و از باالسر، خارج شوند، نخستین ایوانی که در حرم مطهر رضوی 
بنا شــد، نه در ضلع پایین پا، بلکه در ضلع پشت سر، بنا شد؛ جایی که 
به خاطر موقعیت حرم مطهر، پیشتر و بیشتر از دیگر اضالع، آفتاب گیر 
اســت. جالب آنکه باز نخستین ایوانی که در این صحن و سرا طالکاری 
شده، همین )ایوان امیر علیشیر( است. نیز پنجره پوالد در همین ضلع و 

در کنار همین ایوان قرار دارد. 
به این همه البته اتفاق ساری و جاری دیگری را هم می توان افزود؛ هنوز 
هم هر روز، درست دقایقی مانده به طلوع آفتاب و دقایقی پیش از غروب 

آن، در بارگاه منور حضرت رضا)ع( در سنتی کهن، نقاره می زنند...   .
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ادبوهنــر/صبــاکریمیتأثیــر حضور 
امام رضــا)ع( بر هنــر و فرهنگ این ســرزمین 
انکارناپذیر است، به گونه ای که ردپایی درخشان 
از کرامــات حضور ایشــان در جــای جای این 
ســرزمین و بر پهنه ادبیات و هنر دیده می شود. 
از نقاشی ایرانی، پرده خوانی، مینیاتور، نگارگری 
و عکاســی گرفته تا ورود به عرصه ادبیات، خلق 
شعر و داستان های متنوع با محوریت امام رضا)ع( 
و روایت های منتسب به ایشان که اتفاقاً دستمایه 
خلق آثار ارزشــمندی همچــون تابلوی معروف 
»ضامن آهو« اثر استاد فرشچیان شده است و در 
نهایت تأثیر آن بر هنر معماری و خلق حرم عظیم 
و بی بدیل رضوی غیرقابل چشمپوشی است و هر 
گوشه ای از فرهنگ و هنر وامدار نام مبارک امام 

هشتم)ع( است.
شــاید کمتر کسی نام علیرضا بهدانی را نشنیده 
باشــد. هنرمندی که به رکوردشکنی هایش در 
عرصه هنرهای تجســمی و خوشنویسی شهرت 
دارد. از کتابــت بیــش از 50 کالم اهلل مجید تا 
نگارش بزرگ تریــن و کوچک ترین قرآن طال و 
بزرگ ترین نهج البالغه مطال که بازتاب بین المللی 

بسیاری هم داشته است.  
تازه ترین نمایشــگاه او با عنوان  »جلوه عشق« از 
شنبه گذشــته در نگارخانه رضوان برگزار شده و 
تا پنجشنبه میزبان عالقه مندان است. آثار بهدانی 
در نمایشگاهش این بار رنگ و بویی عاشقانه تر در 
مدح و منقبت حضرت امام رضا)ع( دارد. او معتقد 
است: این نمایشگاه یکی از متفاوت ترین کارهایی 
بوده که تا به حال برای حضرت رضا)ع( انجام داده 

است.  
بــا این هنرمند بــه بهانه برپایــی جدیدترین 
نمایشــگاهش و حال و هوای او از خلق اثر به 
نام مبارک امام هشــتم)ع(  و آرزوهایی که در 
دل دارد، به گفت وگو نشســته ایم که در ادامه 

می خوانید.

نگارخانهرضوانامســالکارخودراباس
نمایشآثارشمادردههکرامتآغازکرده
اســت.قدریدربارهتازهترینآثارخوددر

ایننمایشگاهتوضیحدهید.
در ســال جاری و به دلیل شــیوع ویروس کرونا 
تقریباً فعالیــت تمام گالری هــا تعطیل و هیچ 
نمایشگاهی برگزار نشده بود، اما به مناسبت دهه 
کرامت یک نمایشگاه نقاشی خط برپا شده و من 
این توفیق را داشتم که آثار این نمایشگاه را خلق 
و اولین نمایشگاه امسال را در نگارخانه رضوی برپا 

کنم. 
در این نمایشگاه 50 تابلوی نقاشی خط دارم که 
برخالف نمایشگاه های قبلی که بیشتر متشکل از 
احادیث امام رضا)ع( و آیات، روایات و ســخنانی 
درباره حضرت بــوده، این بار امــا مضمون آثار 
را غــزل وار انتخاب کرده ام و تمام تابلوها اشــعار 
غزل ســرایانی اســت که درباره امام رضا)ع( شعر 
ســروده اند. من هم به ســلیقه خود از این اشعار 
یک بیت را انتخــاب و در یک قالب هنری آن را 

تصویر کرده ام.

سبکبهکاررفتهدراینتابلوهاچیستوس
آیاهمهاینآثارکارهایجدیدشماهستند؟

در واقع سبک من نقاشیـ  خط است که تلفیقی 
از نگارگری و خوشنویسی است و همه تابلوهایی 
که در این نمایشــگاه وجود دارند نیز تلفیقی از 
این دو هنر اســت. ضمن اینکه تفاوت این آثار با 
دیگر کارهایم در مضمون آن هاست. این تابلوها 
به نوعی عاشــقانه تر هســتند و همه در منقبت 
حضرت امام رضا)ع( است. همان طور که می دانید 
من سریع ترین خوشنویس کشور هستم و هفته 
گذشته پیشنهاد برپایی این نمایشگاه به من داده 
شد و تولید آن ها هم طی چند روز به پایان رسید 

و تمام آثار هم جدید هستند.

هنردرکشــورمابادینگرهخوردهوس
مظاهرهنردراماکنوفضاهایمذهبیبه
وفوردیدهمیشود.بهنظرشماتأثیرحضور
حضرتامامرضا)ع(برفرهنگوهنرماچه

بودهاست؟
واقعیت این است که این تأثیر انکارشدنی نیست 
و بــه وضــوح در همه بخش های هنــری دیده 
می شــود. حال ممکن است به فراخور هر هنری 
شکل تازه و جدیدی به خود گرفته باشد. معتقدم 
امروز باید به هنر با نگاهی مدرن نگریست و من 
همواره در خلق آثارم ســعی کرده ام بر مدار روز 
حرکــت کنم و در عین حال که پایبند به فضای 
خوشنویسی سنتی هستم، اما براساس فضاهای 
جدیدتــری کار اجرا می کنــم و آثارم مبتنی بر 
نیاز و سلیقه جامعه ای است که این روزها تقریباً 
مدرن تر شــده و کار من نیز بر همان ســبک و 
ســیاق حرکت می کند. از طــرف دیگر فراموش 
نکنیم زمانی که آثار هنری با دین گره می خورد، 

ماندگارتر هم می شود. از بخت خوش، امام رضا)ع( 
در شهر ماست و به نظرم این لطف بزرگی است 
که شامل حال هنرمندان خراسان و حتی دیگر 
هنرمندان کشور شده که از برکات حضور حضرت 
برخوردار شوند و آثاری که با این مضمون خلق و 
اجرا می کنند قطعاً ماندگارتر است. من نیز توفیق 
داشتم و همجوار حضرت هســتم و در دستگاه 
امام رضا)ع( کار می کنــم و تأثیرات آن را در کار 

خودم می بینم.

شمااشــارهکردیدوقتیهنربامذهبس
گرهمیخوردماندگارترمیشــود،رازاین

ماندگاریدرچیست؟
به نظرم ماندگاری در بینش افراد و جامعه است. 
طبیعتاً وقتی مردم دین مدار هستند، گرایش های 

مذهبی بیشتری هم دارند و عالقه وافری به این 
هنر نشان می دهند. البته در کنار این عالقه اگر 
زیبایی بیشــتری هم ببینند قطعاً می تواند تأثیر 

بیشتری داشته باشد. 

مشهدیکیازقطبهایمذهبیاستس
وبیتردیــدهنرایرانیمتأثــرازبرکات
ارزشمندی آثار و بوده امامرضا)ع( حضور
فرشچیان استاد اثر آهو« همچون»ضامن
ونقاشــیهایقهوهخانهمشهوریبهاین
واسطهخلقشدهاست.بهنظرشمادراین
میانهنرچقدردینخودرابهحضرتادا

کردهاست؟
به مواردی که شــما اشــاره کردید، کتیبه های 
حرم که شــهره عام و خاص است، آینه کاری ها و 
کاشی کاری های حرم رضوی را هم اضافه می کنم. 
شما در هر گوشه ای هنر را می بینید که در خدمت 
امام رضا)ع( بوده و یک جلــوه ای از زیبایی را به 
تصویر کشیده است. وقتی کسی می خواهد چیزی 
را عنوان کند در قالب هنر زیباتر بیان می شود. من 
هم به عنوان یک هنرمند این مفاهیم را در قالب 
نقاشی خط نشان داده ام. شاید جالب باشد بدانید 
من پرفروش ترین هنرمند خراسان هستم و آثار 
زیادی تولید می کنم و البته در مقابل هیچ اثری را 
هم نمی فروشم و اغلب آثارم را هدیه می دهم و هر 
کسی بنا به وسع و توان مالی اش مبلغی پرداخت 
می کند و شــاید خیلی از افراد پولی هم بابت آن 
اثر نپردازند. این اعتقاد قلبی من است و حالم با 
آن خوش اســت. از طرفــی دیگر به دلیل اینکه 
آثار من از تنوع بســیار باالیی برخوردار و مطابق 
با ســلیقه مردم است و خالقیت و تنوع در آن ها 
دیده می شود، به جرئت می توانم بگویم آثاری باقی 

نمانده که خواهان نداشته باشد و همه آن ها روی 
دیوار خانه های مشتاقان نصب است. 

پسمردمبهاینآثارعالقهدارندوازآنس
استقبالمیکنند!

بسیار زیاد! من به طور میانگین روزی سه چهار اثر 
تولید می کنم که همه آن ها هم به فروش می رسد 
و این کامالً نشان از عالقه مندی مردم به این شکل 

از هنر با رنگ و بوی مذهبی دارد.

متفاوتتریــنکاریکهتابهحالبرایس
امامرضا)ع(انجامدادهاید،چهبودهاست؟

در حــال حاضــر همین نمایشــگاه اســت که 
متفاوت تریــن کار مــن برای حضــرت بوده و 
ایــن بار در فضایی عاشــقانه و غــزل وار مدح و 
منقبت حضرت را به تصویر درآوردم و تابلوهای 
عاشقانه تری را اجرا کرده ام. اما یک آرزوی بزرگ 
دارم! توفیــق به من دســت داد و تا به حال 55 
عدد قرآن نوشته ام و در کنار این ها بزرگ ترین و 
کوچک ترین قرآن طالی دنیا را هم کتابت کردم، 
اما این بــار می خواهم کاری متفاوت انجام دهم. 
قصدم این است قرآنی را کتابت کنم که مختص 
حرم و امام رضا)ع( باشد. ممکن است این پروژه با 
موانعی هم روبه رو باشد و برای آن باید توافق های 

زیادی صورت بگیرد. 
اما تالشم این است قرآنی ویژه حرم طراحی شود 
که مختص همین فضا باشد. مانند قرآن عثمان طه 
که بسیار معروف اســت، من نیز قصد دارم یک 
قرآن رضوی کتابت کنم. قرآنی یکپارچه با خطی 
شبیه محقق که با رســم الخط آسان و خوانا در 
حرم قرار گیرد و در دســترس همه بوده و شکل 
و شــمایلی امروزی تر داشته باشــد. این یکی از 
مهم ترین آرزوهایم است و امیدوارم شرایط مهیا 

شود تا بتوانم آن را عملی کنم.

شــماتابهحالآثارزیادیبامحوریتس
طول در کردهاید. خلــق حضرترضا)ع(
دورانکارهنریچــهتأثیریازحضرت
گرفتیدوآنرابهعنوانیکامرشهودی

وحسیدریافتکردید؟
من همیشه از برکات حضور حضرت رضا)ع( در 
زندگی ام بهره برده ام و برایم مشــهود بوده است. 
اما شاید جالب ترین آن اتفاقی بود که شب میالد 
امام رضا)ع( برای من رخ داد. در حالی که بسیاری 
از عاشقان حضرت مشتاق حضور در حرم و زیارت 
هستند، من این توفیق و سعادت را داشتم  که در 
چنین شب مبارکی روی یکی از دیوارهای حرم 
یک اثر زنده نقاشــیـ  خط اجرا کنم که می دانم 
ممکن است آرزوی هر کسی باشد. در این شرایط 
مکنونات قلبی انســان با حضرت گره می خورد و 
حال ویژه ای به فرد دست می دهد. در واقع شاید 
خیلی مسائل دست به دست هم داد تا اتفاق های 
خوبی برای من بیفتد. من کارهای متفاوتی برای 
امام رضا)ع( انجام داده ام که بی تردید از حســن 
همجواری با ایشان بوده و خدا را شاکرم که توفیق 

زیادی داشتم که به من این عنایت شده است.

برش

حضور  برکات  از  همیشه  من 
زندگی ام  در  رضا)ع(  حضرت 
بهره برده ام . اما شاید جالب ترین 
میالد  شب  که  بود  اتفاقی  آن 
داد،  رخ  من  برای  امام رضا)ع( 
عاشقان  از  بسیاری  که  حالی  در 
حرم  در  حضور  مشتاق  حضرت 
و زیارت هستند من این توفیق 
در  که  داشتم   را  سعادت  و 
یکی  روی  مبارکی  شب  چنین 
زنده  اثر  یک  حرم  دیوارهای  از 
نقاشی ـ خط اجرا کنم که می دانم 
کسی  هر  آرزوی  است  ممکن 
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حاشیه کتابپنجره فوالد
خاطرهیکزائرازجمهوریآذربایجان

بافتنیهایمرافروختمتابهزیارتبیایم
یکنویسندهونمایشنامهنویسپاسخمیدهد

چراآثارمکتوبرضویرویپردهسینمانمیآیند؟
صدیقهرضوانینیا:»ســون گل آراس« متولد شــهر 
»ایغدیر« در همسایگی ایران و جمهوری آذربایجان است. 
او پس از ازدواج ســاکن استانبول شد. »سون گل آراس« 
چندین بار به مشهد سفر کرده و مشهد و زیارت امام رضا)ع( 

برایش جذابیت های زیادی دارد.
اولین سفر سون گل آراس به مشهد در 18 سالگی اش میسر 
می شود. »همراه همسرم اولین سفر زندگی مشترکمان را 
به خارج از ترکیه تجربــه کردیم. آن زمان طلبه هایی که 
در خارج از ترکیه مشغول تحصیل بودند برای سفر مشهد 
انتخاب می شــدند. ما تا روز آخر نگران بودیم که آیا برای 
این سفر انتخاب می شویم، یا نه . خوشبختانه اسممان در 
قرعه کشــی درآمد و در حقیقت ما آخرین اتوبوسی بودیم 
که راهی مشــهد شدیم. وقتی همسرم به من خبر داد که 
برای این سفر انتخاب شدیم، از خوشحالی سجده شکر به 
جــا آوردم. ما آن زمان تــازه ازدواج کرده بودیم و فرزندی 

نداشتیم«.
این زائر امام رضا)ع( خاطره ای از اولین ســفرش به مشهد 
برای ما نقل می کند: »یادم هست خیلی گرسنه بودیم و به 
یکی از رستوران های اطراف حرم رفتیم تا غذایی بخوریم، 
اما غذا تمام شده بود و آماده شدن غذا هم طول می کشید. 
من باردار بودم و به شدت گرسنه و از شدت گرسنگی نان 
و ماستی که روی میز بود را با اشتها خوردیم. آقایی داخل 
رســتوران آمد و وقتی ما را دید گفت غذا خوردن شما مرا 
یاد حضرت  علی)ع( می اندازد که بی ریا، بی تکلف و ســاده 
غذا می خوردند و اسراف نمی کردند. وقتی غذا را آوردند ما 

سیر شده بودیم«.
ســون گل آراس به دلیل طلبگی همســرش حدود چهار 
سال هم ساکن قم می شود.خودش می گوید: »وقتی در قم 
ساکن بودیم هر زمان دلمان تنگ می شد به حرم حضرت 
معصومه)س( می رفتیم. همیشــه پیش از رفتن به حرم 
خواسته ها و دعاهای زیادی در ذهنم داشتم، ولی وقتی به 
حرم می رسیدم، همه خواسته هایم از یادم می رفت و فقط با 

سکوت بارگاه خانم را نگاه می کردم. 
هــر روز خدا را به خاطر آن زندگی و همجواری با حضرت 
معصومه)س( و برادرشان شکر می کردم و اکنون هم خیلی 
دلم برای سال های زندگی در قم تنگ می شود و با یادآوری 
خاطرات آن ســال ها، حال خیلی خوبــی پیدا می کنم و 

خوشحال می شوم«.
خاطره های خوش ســفر به مشهد، دســت از سر این زائر 
امام رضا)ع( برنمی دارد. با آنکه شــرایط زندگی به او اجازه 
سفر نمی دهد، اما دلش شوق دیدار حضرت را دارد. او همه 
تالشش را می کند تا باز هم ضریح مطهر امام را زیارت کند 
و به پابوســی آقا بیاید. »یادم هست وقتی درسمان در قم 
تمام شــد، پیش از آمدن به ترکیه خیلی دوست داشتیم 
مشهد برویم، ولی هر چه تالش کردیم نشد و خیلی از این 
جهت ناراحت بودیم. ترکیه هم که آمدیم شــرایط طوری 

نبود که بتوانیم به مشهد سفر کنیم. درآمد خوبی نداشتیم 
و من خودم هم آن سال ها کار می کردم و در خانه بافتنی 
می بافتم و می فروختم. پول آن بافتنی ها را جمع کردم تا 

اینکه پس از 6 سال توانستم با خانواده ام به مشهد بیایم.

اینبارمادرودخترمهم#
درسفرهمراهمبودند

این ســفر حدود 14 سال پیش برای ما میسر شد که تازه 
گوشــی های موبایل آمده بود و ما با گوشــی مان در حرم 
عکس انداختیم. یکی از عکس ها را چاپ کردیم که اکنون 
بر دیوار اتاق جاخوش کرده و همیشه خاطره خوش آن سفر 
را برایمان زنده می کند. هر وقت به آن عکس نگاه می کنم 

یاد مشهد امام رضا)ع( می افتم و حالم منقلب می شود«. 
در شــرایط فعلی ســون گل آران و خانواده اش به خاطر 
ویروس کرونا و رعایت نکات بهداشتی، نمی توانند به مشهد 

بیایند، اما دل او همچنان می تپد. 
»اکنون همه دنیا از جمله ایــران و ترکیه درگیر بیماری 
کروناســت و دست ما شیعیان ترکیه از زیارت امام رضا)ع( 
کوتاه است. بچه های من در سفرهای قبلی کوچک بودند 
و خاطــرات چندانی از مشــهد ندارند و حــاال که بزرگ 
شده اند مشتاق سفر به مشهد هستند. دعا می کنم به زودی 
شرایط جهان به حالت طبیعی بازگردد تا زیارت مشهد و 
امام رضا)ع( نصیب من، خانواده و همه شیعیان و دوستداران 

حضرت شود.
امیدوارم همه کســانی که در مشــهد زندگی می کنند و 
می تواننــد به حرم مطهــر و زیارت امــام رئوفمان بروند، 

نایب الزیاره همه ما باشند«.

مهدیهقمری:اقتباس های ســینمایی از آثار ادبی از آنجا 
اهمیت بیشــتری پیدا می کند که این دو هنر با همراهی 
یکدیگر می توانند در ارائه محصولی بهتر به مخاطب کمک 
کنند. تصویر تلویزیونی یا ســینمایی وقتی بر پایه یک اثر 
ادبی ساخته شود، قطعاً ساختار محکم تری پیدا می کند و 
از طرفی اثر ادبی می تواند با کمک تصویر در اختیار گستره 

وسیع تری از مخاطب قرار بگیرد. 
اقتباس های ســینمایی و یا ابزار تصویــر اگر در خدمت 
ادبیات رضوی و یا ادبیات دینی قرار بگیرند می توانند با حلقه 
بیشتری از مخاطب ارتباط برقرار کنند و نویسندگان این 
آثار را به مقصود ذهنی شان که خوانده شدن و تأثیر گذاری 

است، برسانند. 
در ایران اقتباس از آثار ادبی به دالیل بسیاری کمتر مورد 
استفاده فیلم سازان قرار گرفته، بنابراین از ابزار تصویر برای 

ترویج متون دینی و رضوی کمتر استفاده شده است. 
حمیدرضا ســهیلی، فیلم نامه نویس، نمایش نامه نویس و 
نویسنده چند اثر با محوریت امام رضا)ع( معتقد است: دالیل 
عدم استفاده از متون رضوی به دلیل عدم حمایت و خواست 
دست اندرکاران و مسئوالن اســت. اگر این حمایت باشد 
حتماً آثار بیشــتری ساخته خواهند شد، البته قدرت قلم 
نویسنده در توجه سینماگر به اثر ادبی مؤثر است که این 
مسئله با خوانده شدن اثر، توسط فیلمساز میسر می شود. 

نویسنده »بوی بهشت« معتقد است: پرداختن به مقوالت 
دینی و مذهبی در ابتدا نیاز به اعتقاد و شناخت و در مرحله 
بعد نیاز به حمایت و هدایت دارد. اگر مرحله نخست یعنی 
همان باور و اعتقاد در هنرمند جاری و ساری باشد، می تواند 
دست به خلق آثار ادبی خوبی بزند که اگر این آثار با حمایت 

همراه شوند، با اقبال جامعه مواجه می شود. 
ســهیلی ادامه می دهد: باید بپذیریم پسند تماشاگران به 
سمت و سویی سوق پیدا کرده که باید این سلیقه را ارتقا 
داد . برای ارتقا دادن سطح سلیقه مخاطب هزینه هایی باید 
انجام شود و چه بهتر این هزینه در اختیار کسانی قرار گیرد 

که از اعتقاد و شناخت بهتری برخوردار هستند. 

بودجهدراختیارافرادیخاص#
این هنرمند و نویسنده با بیان اینکه 
بودجه های تولید آثار ادبی در اختیار 
افراد خاصی قرار می گیرد، توضیح 
می دهد: با نگاهی به آثار ســاخته 
شده به ویژه در مورد امام رضا)ع( بر 
این بــاورم بودجه تولید این آثار در 
اختیار افراد خاصی قرار می گیرد که با رابطه هایی خاص موفق 
به دریافت این بودجه ها شده اند و به همین دلیل محصوالت 

تولید شده، آثار در خور توجهی نبوده است. 
وی ادامه می دهد: فیلم ســازان خوبی در مشهد هستند و 
بعضاً شاهد درخشش آن ها در زمینه فیلم سازی هستیم، اما 

می بینیم بودجه های حمایتی برای تولید آثار مذهبی به ویژه 
در مورد امام رضا)ع( به فیلم سازانی تعلق می گیرد که مورد 
نظر یا معرف فرد خاصی هستند. وی متذکر می شود: جالب 
آنکه مبلغ های پرداختی خیلی بیشــتر از مبلغی است که 

ممکن است یک فیلمساز مشهدی آن اثر را تولید کند.
به گفته نویســنده مجموعه قصه »شــفایافتگان« نقش 
نویسنده با نوشــتن اثر و تبدیل آن به کتاب تقریباً تمام 
اســت و از این پس وظیفه نهادهای مرتبط است که برای 
بهتر دیده شدن اثر و یا تبدیل آن به تصویر یا تئاتر، اقدام 
کنند. این حمایت باید جدا از باند و باندبازی باشــد و هر 
اثری که درخور اســت باید در تبلیغ آن تالش کرد جدا از 

عنوان و نام نویسنده. 

افتخارنوشتنبرایامامرضا)ع(#
نصیبهرقلمینمیشود

نویســنده مجموعه »وقتی که عشــق شکوفه می دهد« با 
بیان اینکه افتخار نوشتن برای امام رضا)ع( نصیب هر قلمی 
نمی شــود، بر خاص بودن این داستان ها و نوشته ها تأکید 
کرد. به باور ســهیلی، نویســنده باید سعادتمند باشد که 
چنین توفیقی نصیبش شود، چون نویسنده نوشتن درباره 
امام هشتم)ع( را انتخاب نمی کند، بلکه خداوند و خود امام)ع( 

هستند که نویسنده ای را برای نوشتن انتخاب می کنند.
حمیدرضا ســهیلی که چندین مجموعه کتاب با موضوع 
امام رضا)ع( و ســیره رضوی را در کارنامه خــود دارد، در 
خصوص ویژگی های داســتان های رضــوی می گوید: این 
قصه ها هر چقدر از اغراق و خرافه دور و به واقعیت نزدیک 

شوند، از استقبال و پسند بیشتری برخوردار خواهند بود.

علیرضابهدانیمتفاوتترینآثارشرادر»جلوهعشق«بهنمایشگذاشت

آرزودارمقرآنیمختصامامرضاjکتابتکنم
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حسناحمدیفرد،روزنامهنگاروپژوهشگر
annotation@qudsonline.ir
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ادب و هنرادب و هنر
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