
»دی ان اِی« یک مفسد اقتصادی

خبر غیرفوری #
دو یا ســه ســال پیش دانشــمندان چینی اعالم کردند توانســته اند با 
اســتفاده از دی ان ای میمون هــا، دو تــای آن ها را شبیه ســازی کنند. 
محققان هم گفتند این روش شبیه ســازی دقیقاً در مورد انسان نیز قابل 
 اجراســت، هرچند محدودیت های اخالقی و انســانی اجازه چنین کاری 

را نمی دهد.

خبر فوری#
رئیس پلیس بین الملل ناجا از ارسال پروفایل »دی ان اِی« قاضی منصوری 

توسط پلیس بین الملل رومانی به کشورمان در آینده نزدیک خبر داد.

تحلیل فوری#
با توجه به امکان شبیه سازی انسان ها به وسیله »دی ان ای«، تحلیلگران 
معتقدند در مورد دی ان ای قاضی منصوری و رســیدن آن به ایران جای 
نگرانی نیســت. چون اوالً از روی پروفایل دی ان ای نمی شود شبیه سازی 
کرد که نگران باشیم فردا، مفسدان اقتصادی، پروفایل قاضی منصوری را 

بدزدند و از رویش یک قاضی منصوری دیگر بسازند. 
ثانیاً تحلیلگران می گویند شبیه ســازی یک مفسد اقتصادی اصاًل توجیه 
اقتصــادی ندارد وقتی خودمان این همه مفســد پیــدا و پنهان و بالقوه 
و بالفعــل توی کشــورمان داریم! ثالثــاً تحلیلگران می پرســند پروفایل 
دی ان ای چیســت و آیا عــالوه بر اطالعات ژنتیکــی و غیره ای، اطالعات 
 و اعتراف هــا و غیره های قاضی منصوری هم روی آن ثبت و ضبط شــده 
یا خیر؟ آیا بهتر نبود به جای دی ان اِی ، جعبه سیاه مرحوم را درخواست 

می کردیم که حداقل دلیل سقوط و مرحوم شدنش مشخص می شد؟

خبر خیلی فوری#
جانشــین رئیس پلیــس بین الملــل ناجا گفت: شــب گذشــته یکی 
 از مفســدان اقتصــادی که چهار ســال تحــت تعقیب بود به کشــور 

بازگردانده شد.

تحلیل فوتی #
تحلیلگران در مورد این خبر، تحلیلی ندارند و ضمن تشــکر از مسئوالن، 
می پرســند روش حمل این مفسد به کشور چگونه بوده؟ آیا مثل مرحوم 
قاضی منصوری داخل کاور حمل شــده؟ آیا خودش آمده یا پروفایلش؟ 
تحلیلگــران توصیه می کنند لطفاً محل ســکونت این مفســد در طبقه 
همکف باشد که خدای ناکرده به دلیل سقوط و برخورد با جسم سخت، 
متالشــی و پاش پاش نشود و مجبور نباشیم پروفایل دی ان ای مرحوم را 
بــا خاک انداز جمع کرده، بریزیم داخل گونــی و برای محاکمه ببریم به 

دادگاه! 

 مجید تربت زاده  بعضی ها شــاید او را 
با مصاحبه معروفش در ســال 94 به یاد 
بیاورنــد که پس از کلــی درد دل درباره 
وضعیت مسلمانان در اسپانیا، سِر شوخی 
را بــا خبرنــگار ایرانی باز کــرده و گفته 
بــود: »15 ســال پیش براي نخســتین 
بــار به تهران آمدم... فکــر کنم آن زمان 
بعضي خیابان هاي پایتخت، خط کشــي 
خوبي نداشــتند و خودروها البه الي هم 
مي لولیدند... این از خوش شانسی ما مردم 
اسپانیاســت که گاو بازی زیاد دیده ایم و 
جــا خالــی دادن را در آن یاد گرفته ایم... 
این روش جا خالــی دادن گاوبازها اینجا 
در برابر ماشین ها به دردمان می خورد...«. 
»آلوارز« اما شهرتش فقط به این مصاحبه 
نیست. اگر این مسلمان اسپانیایی و خادم 
فرهنگ رضوی را کمتر می شناسید و به 
یاد می آورید، بازنشــر گزارشی که سه یا 
چهار سال پیش درباره او کار کردیم را با 

کمی تغییر بخوانید. 

از سرزمین ماتادورها#
»اســپانیا«ی قرن 14 هجری حتی برای 
ما مســلمان ها همه شــهرت و اعتبارش 
انگار با دنیای توپ گرد و چمن سبز گره 
خورده اســت، طوری که برق ستاره های 
میلیــاردی فوتبال آن قدر چشــممان را 
گرفته که فراموش کرده ایــم امپراتوری 
امروز فوتبال دنیــا، روز و روزگاری دروازه 
ورود اســالم به اروپا بود و هنوز که هنوز 
است آثار و نشانه های فرهنگ اسالمی در 
همه جای آن به چشــم می خورد. حاال و 
1400 سال پس از آنکه »طارق« - سردار 
سپاه مسلمانان– و سربازانش در سواحل 
اسپانیا پیاده شدند، افرادی نه از شرق کره 
خاکی، بلکه از قلب سرزمین ماتادورها پیدا 
شده اند که حرف از اسالم و مذهب تشیع 
می زنند. نمونه اش »میکائیل آلوارز« که در 
حسینیه امام رضا)ع( و همچنین مسجد 
امام رضا)ع( در شهر »سویجا« مردم را به 
دین اســالم دعوت می کند. بیشتر از 30 
ســال پیش وقتی هنوز 19 سال بیشتر 
نداشت به اســالم گروید. فرزندی که در 
خانواده ای کاتولیک زاده شــده و رشــد 
کرده بود از 14 ســالگی وارد فعالیت های 
سیاســی و اجتماعی شد و از همان زمان 
هم ذهن جســت وجوگرش متوجه آثار و 
نشانه های اسالمی کشــورش شد. البته 
تک پسر خانواده »آلوارز« برای تحقیق و 
مطالعه درباره اسالم و بعدها گرایش به آن، 
با مقاومــت و مخالفتی در خانواده روبه رو 

نشــد و برای همین پنج سال بعد بدون 
اینکه خانواده اش را حیرت زده کرده باشد، 
خبر پیوستنش به اســالم را اعالم کرد. 
»میکائیل« بعدها با دختری مسلمان به 
نام »فاطمه« از اهالی مراکش ازدواج کرد.

نمی دانستم امام رضا)ع( کیست!#
البته، خادم فرهنگ رضوی شــدنش به 
ســی و چند ســال پیش برنمی گردد. او 
در جشنواره بین المللی ســال 1394 به 
عنوان خادم فرهنگ رضوی معرفی شد. 
خادمــی که با وجود همــه تالش هایش 
از 19 ســالگی، هشت ســال پیش برای 
نخســتین بار موفق به حضــور در حرم 
رضــوی و زیارت امام رضا)ع( شــده بود. 
»میکائیل« در این باره گفته است: وقتی 
قرار شد برای نخستین بار به مشهد بیایم، 
درباره حرم امام رضا)ع( هیچ نمی دانستم... 
راستش را بخواهید اصالً نمی دانستم امام 
رضا)ع( کیســت و چطور باید ایشــان را 
زیارت کرد. در این باره به خبرنگاری گفته 
است: »طبیعتاً آد م سرد  و خشکی هستم 
ولی نمی د انم حرم چه حسی د ارد  که من 
احساس می کنم زند گی فقط د ر آن حرم 
جریــان د ارد ... یعنی ما د ر حرم به معنای 
واقعی زند گی می کنیم ولی بیرون از آنجا 
فقط زند ه هســتیم. این حس متفاوت را 
همیشــه د ر حرم رضوی تجربه می کنم... 
یک بار که به حرم رفته بود م با اینکه بقیه 
هل می د اد ند  و می خواستند  زیارت کنند  
من مثل بچه های کوچک یک جا ایستاد ه 
بود م و د اشــتم گریه می کرد م... این حال 

واقعاً توصیف نشــد نی است و هیچ کجای 
د نیا پید ا نمی شود«. 

فلسفه زیارت #
حس و حال هنگام زیارتش تنها از ســر 
ذوق زدگی و یا تجربه نخست زیارت نبود. 
برای »میکائیل« رسیدن به فلسفه زیارت، 
درست مانند گرویدنش به اسالم یک کشف 
و شهود به شمار می رفت، تالش می کرد، 
می کاوید و تنها وقتی آرام می گرفت که به 
حقیقت مورد نظرش دست می یافت. در 
این باره می گوید: »وقتی د رباره امام رضا)ع( 
جســت و جو می کرد م بــه د و نکته مهم 
رســید م؛ یکی فلســفه و حکمت زیارت 
و د یگــری متن زیارت نامه امــام)ع(... به  
زیارت نامه هایی به زبان عربی و اسپانیایی 
د ست پید ا کرد م و د ر اینترنت هم گذاشتم 
و پــس  از آن هم خد ا را شــکر خیلی از 
بچه های اســپانیایی زبان هم می توانند  از 
این زیارت نامه ها استفاد ه کنند «. پیشینه 
ســی و چند ساله مسلمانی اش  می گوید 
»آلــوارز« را باید نه فقط به چشــم یک 
»ره یافته« بلکه به چشــم یک اندیشمند 
مسلمان نگریســت. او نه تنها درباره امام 
رضا)ع( بلکه درباره دیگر ائمه اطهار)ع( نیز 
تحقیق کرده و حرف های زیادی دارد که 
هم برای مسلمانان اسپانیا و هم برای من و 
شما جالب و شنیدنی خواهد بود. نمونه اش 
ســخنان ســال گذشــته او در »کنگره 
بین المللی امام ســجاد)ع(« است: »امروز 
متأســفانه کانون گرم خانــواده در غرب 
بیشتر به یک میدان جنگ شباهت دارد 

و ارائه معارف رساله الحقوق امام سجاد)ع( 
در قالب های جــذاب می تواند آرامش را 
بــه خانواده های غربی هدیــه دهد... اگر 
کتاب هایی همچون »صحیفه سجادیه« 
و »رســاله الحقوق« را با زبــان امروزی و 
با محوریت مســائل مبتالبه دنیای غرب 
ترجمه موضوعی کنیم، با استقبال گسترده 

جوانان غربی روبه رو خواهد شد...«.

شیعه هراسی کارمان را سخت #
می کند

 به دشــواری های کارش که می رســد، 
می گوید: »مســلمانان در اسپانیا اقلیتي 
محض هستند و میان مسلمانان، شیعیان 
اقلیت بسیار مظلوم تر. در موج اسالم هراسي 
دنیا، وهابیت به ماجراي شیعه هراسي دامن 
مي زند. این بر افکار مردم اسپانیا اثرگذار 
بوده و کار تبلیغي ما را در منگنه قرار داده 
و مي دهد. آن ها در مقابل هر گفت وگوي 
منطقي و اســتداللي، واکنش بدي نشان 
مي دهند. شاید گفت وگو کردن در عمل 
دشوار باشد اما وظیفه ما این است که پیام 
گفت وگوي منطقي حضرت رضا)ع( را به 
مردم خودمان برسانیم. نمي توانیم آینده را 
پیش بیني کنیم و تضمین دهیم که چه 
مي شود و چه نمي شود، اما تالش خودمان 
را براي ترویــج زبان گفت وگوي منطقي 
ادیان براساس سیره رضوي مي کنیم. امروز 
ادیان با هم درگیر هستند و میز مناظره اي 

نیست«. 

راه را نشانم بده#
سال ها، با عنوان و یا بی عنوان و نشان، 
برای توســعه فرهنگ رضوی کوشیده 
اســت. از میان همــه ویژگی های امام 
رضا)ع(، غریب بودن آقا برایش جالب تر 
اســت. شــاید به خاطر اینکه به دلیل 
مســلمانی، حتی در میان مردم کشور 
خودش هــم گاهی احســاس غریبی 
می کنــد. »میکائیل آلوارز« با همه این 
غریبــی و با وجود دشــواری هایی که 
پشت سر گذاشته و پیش رو دارد وقتی 
نوبت به بیان خواسته هایش از امام)ع( 
می رســد، تنها می گویــد: »از مادیات 
چیــزي نمي خواهم، اگرچــه مادیاتي 
هم نداریم ولي آنچه من و همســرم را 
نگران مي کند، تربیت فرزندانمان است 
که در آن جامعه ناســالم چطور آن ها 
را سالم پرورش دهیم؟ درخواست من 
از حضرت این اســت که راه درست را 

نشانمان دهند...«.

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت پنجم(
20 سال است مشهد را ندیده ام

همه دیشــب صحبــت از امروز بــود و از گردنه آهوان. از اینکه مســیر 
 راحــت نیســت و مــن با همیــن فکــر شــب را خوابیدم و بــه امروز 

فکر کردم.
از شهر سمنان خارج شده ایم. ساعت 5 صبح است و هنوز چراغ های شهر 

خاموش نشده اند. 
در دامنه کوه های پیش رو، می شود چند چراغ را دید و یکی از همراهان 
می گوید: باید از آنجا رد شــویم...آنجا را که رد کردیم، ســرازیری شروع 

می شود... سختی راه همین سرباالیی است.
باالخره می رســیم به سرباالیی. باد شــدید هم انگار به کمک سرباالیی 
می آید! هرچه ســرباالیی بیشتر می شود، باد هم شدت می گیرد. تا جایی 

که نزدیک است یکی دو بار از جاده خارج شوم. 
کامیون هــای بزرگ دنده عوض می کنند و هن و هــن کنان از کنارمان 
رد می شــوند، ما هم دنده عوض می کنیــم اما ما ذره ذره پیش می رویم. 
پس از چنــد ســاعت رکاب زدن و عرق ریختن، باالخره می رســیم به 
 پمپ بنزین گردنه آهوان که ایســتگاه اســتراحت و صبحانه خوردنمان 

است. 
می نشــینیم به خــوردن صبحانه و چقــدر نان و پنیر و چای شــیرین 
می چســبد. بعضی ها معتقدنــد گردنه آهوان مکانی اســت که ماجرای 
ضمانت کردن آهو به وســیله امام رضا)ع( اینجا اتفاق افتاده اســت. راه 
می افتیم و ســرازیری شروع می شــود. با خودم حساب می کنم بعد از 5 
ساعت رکابزنی و عرق ریزان در ســرباالیی، حاال دوچرخه را رها می کنم 
که تا خود دامغان برود. اما باد شدید نمی گذارد؛ حساب و کتابم را به هم 

می ریزد و نمی گذارد دوچرخه دور بردارد. 
بــا رکاب زدن، حس می کنم بــه جای اینکه به دامغان نزدیک شــویم، 
دامغان از ما دور و دورتر می شود! خدا را شکر پیش از رسیدن به دامغان، 
چشممان به آب می افتد تا سر و رویی بشوییم و پاها را در خنکایش فرو 

ببریم و بگذاریم خستگی هایمان را هم بشوید.
در میدان »صــد دروازه« دامغان از کنار یکی از همرکابان رد می شــوم 
که دارد با مردی صحبت می کند. صدای مرد را می شــنوم که می گوید: 
بگویید ۲0 ســال است مشهد را ندیده ام... ســالم من را به امام رضا)ع( 
برســان... سفارشم را بکن شــاید بتوانم به مشــهد بیایم... با خودم فکر 
می کنم در گوشه گوشه سرزمین بزرگمان ایران چقدر آدم دلتنگ وجود 

دارد؛ آدم هایی که دلتنگ دیدن امام مهربانی ها هستند. 
دعــا می کنــم کــه  ای کاش همــه آدم هــای دلتنــگ، روزی بتوانند 
 دلتنگی خودشــان را با تماشــای گنبد و گلدســته ها و صحن و سرای 

حرم بشویند.

فوری فوتی
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 نگاهی به دانشنامه 
jجامع امام رضا

گفت وگو با حجت االسالم رضایی تهرانی 

 »کرامت« در وجود انسان
 او را به کمال می رساند

 حسن نجفی در گفت وگو با قدس:

با ساخت »آسمان هشتم«  همه درها به رویم باز شد

دعا بفرمایید فقرم بریزد

رقیه توسلی: دعا می کنم سفر کنم از خود. آ ن قدر دور شوم که نجات پیدا کنم از 
این روز و شب های بی رونق. دگرگون شوم. برسم به زیبایی، به قله. آنجا که نفس 

کشیدن دارد.
دعا می کنم صاحب یک جفت کفش بشــوم که با کفش های دیگر کلی توفیرش 

است. از آن ها که خادمان عاشق می پوشند.
یا علی بن موسی الرضا! دیشب خواب دیدم حرم ام... آمده ام مشهد... نه شکل همیشه 
که می آیم زیارت با کلی درد دل و ناله و خروش، نه پریشان ُزلف... نه... سراسر آرام 
دل بود و رضایت... خواب دیدم جاروکش صحن شده ام... دیدم رهایم... خوش تر از 
تمام وقت هایی که فکر می کردم شــادم... شکل کبوتری که از گندم خوری دست 
می کشد و خیز برمی دارد سمت آســمان... دیدم خوشبخت شده ام... در اوج، بال 

می زنم... به قاعده آفتاب و نسیم و ابر که حالشان روبه راه است.
این رؤیای گرانبها اما دیری نپایید و برگشتم. از خواب پریدم آقاجان. دوباره خودم 
شدم. همان که دور است؛ خوش نیست؛ قرار ندارد؛ فرازهایش، فاتحش نمی کنند.

به راستی باید دورِ بعضی از خواب ها گشت که بی زیاد و کم آدم را می برند عرش 
اعلی! حاال بیدارم اما بیداری می خواهم که بی ارزد به آن خواب؛ به زاللی و لطافت 

و روشنایی آن خواب. 
یا امام رضا! دعا کنید فقرم بریزد. عاقبتم گره بخورد به چاکری زائرانت. دعا بفرمایید 
صاحب یک جفت کفِش توفیردار شــوم و قسمتم را عاشــقی در شهر خادمان 

بنویسند که نوکرِی خانه تان به راستی پادشاهی است.

 محسن مجتهدزاده، 15 سال است
 با زبان اسپانیولی اسالم را تبلیغ می کند

 کشیش ها  می گفتند
 حضور مالئکه را در حرم

احساس می کنیم

وی
ض

س ر
عک

ی /
هد

ش
د  م

جوا
مد

مح
س: 

عک

دارالشفا

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

 محسن علی اکبری، تهیه کننده سینما و تلویزیون به قدس پیشنهاد داد   محسن علی اکبری، تهیه کننده سینما و تلویزیون به قدس پیشنهاد داد  

 نذر فرهنگی برای  نذر فرهنگی برای 
فیلم سازی در حوزه رضویفیلم سازی در حوزه رضوی

سسپابوپابو
1 تیر 1399 

شنبه 0
سه 

 

 8 ذی القعد      ه1441 

 30 ژوئن 2020  

سال سی و سوم  شماره 9281 

 

 info@qudsonline.ir  

یادی از »میکائیل آلوارز« که خادم نمونه فرهنگ رضوی شده است

از سرزمین ماتادورها تا خطه خورشید



سبک زندگی رضوی)7(  
دوستی با دیگران؛ سرمایه ای ماندگار  

فلســفه زندگی اجتماعی و ضرورت ایجاد پیوند میان انسان ها به این 
واقعیت برمی گردد که نیازهای مادی و معنوی انســان در جامعه بهتر 
تأمین می شود. در وجود انسان ها نیاز به محبت و روابط عاطفی وجود دارد 
که سبب برقراری و حفظ رابطه  محبت آمیز دوجانبه با دیگری می شود. 
این نیاز با تعادل روابط انسانی ارضا و با اظهار محبت به دیگران و مورد 
محبت واقع  شدن از سوی دیگران، تأمین می شود. هر چه پیوند و تعامل 
انســان ها با یکدیگر نزدیک تر و استوارتر و اتحاد و همدلی آن ها بیشتر 
باشد، به همان اندازه در دستیابی به سعادت و کمال و خودشکوفایی در 

عرصه های مختلف زندگی و احساس رضایتمندی موفق تر خواهند بود.
اســام به  عنوان آخرین دین الهی پیروان خویش را به  ســوی محبت 
و دوســتی سوق می دهد تا زمینه رشــد و ترقی علمی و اخاقی آن ها 
فراهم شــود؛ زیرا انسان به واسطه معاشرت با دیگران بر اساس دوستی، 
از خرد و دانش دیگران بهره می گیرد. اساس دین محبت است؛ چنانچه 
در روایت های مختلف نیز بدان تأکید شده است. این محبت برای مؤمن 
از خداوند آغاز می شــود و به خلق تسری می یابد؛ محبتی که امروزه به 
 واسطه فضای جدید زیست اجتماعی و اشتغاالت گوناگون مردم، حضوری 
کمرنگ تر در روابط افراد دارد اما از آنجا که نیازی فطری و طبیعی است 
به  طور کامل به فراموشی سپرده نمی شود. با بررسی روایت های مختلف 
از ســیره و سخنان امام رضا)ع( این حقیقت آشکار می شود که اهمیت 
دوســتی و محبت در منظر ایشان به اندازه ای است که رعایت آن را به 
عنوان یک حق بر خود و مردم واجب می شمرد؛ حقی که نه تنها در مورد 
مسلمانان وجود داشته است بلکه غیرمسلمانان نیز از آن بهره مند بوده اند.

طبیعت انسان به گونه ای آفریده شده که هر گاه کسی درباره او احسان 
و نیکی کند، او را دوست می دارد و خود را مدیون او می داند. کامل ترین 
درجات احسان، انواع نیکی و محبتی است که پدر و مادر در حق فرزند 
ادا می کنند و امام رضا)ع( نیز به این  مهم اشاره کرده اند؛ البته در کنار آن 
به مقوالت مهمی مانند ضرورت وجود رابطه دوستانه در محیط خانواده 
میان زن و شوهر که از موارد مهم و بسیار تأثیرگذار در زندگی افراد است 

نیز اشاره کرده  اند.
امــام رضا)ع( محبت و مهربانی با بندگان خدا را در کنار فرمانبرداری از 
خدا قرار می دهد. از نظر ایشــان، مؤمنان باید بدانند تعظیم، تسبیح و 
تقدیس خداوند الزم اســت ولی کافی نیست بلکه باید با خلق خدا اعم 
از انســان ها، حیوانات و حتی گیاهان مهربانی کرد. انسان مؤمن، موفق 
و کامل کســی است که در مقابل خدا خاشع و با مردم مهربان باشد و 
این دو بال پرواز به ســوی خوشبختی است؛ از این رو مردم را به حفظ 
و تداوم روابط دوستانه تشویق و آن را عامل نزدیکی شیعیان به خویش 
معرفی کرده است. محبتی که از منظر امام رضا)ع( در بذل آن به دیگران 
می بایست جانب برابری و عدالت را رعایت کرد به ویژه اینکه فقر و ضعف 

افراد یا توانایی و ثروت آن ها نباید عاملی برای تبعیض باشد.
توجه به این نکته، مهم اســت که امام اگرچه دوســتی را امری الزم و 
ضروری در سبک زندگی دینی و مایه دلخوشی فرد مؤمن دانسته است 
اما برای آن حدودی نیز قائل شده و زیاده روی در آن را نقد کرده است. 
انتخاب دوســت از نظر امام رویه ای مبتنی بر عملکرد آگاهانه اســت؛ 
آگاهی از اینکه انسان با فردی وارد رابطه دوستانه شود که باطن سالم و 
خیرخواه داشته و هم از نظر سامت شخصیت و هم  جهت گیری عاطفی 
قابل اعتماد و اتکا باشــد. این موضوع، دقت و ظرافت دیدگاه امام برای 
کسب آگاهی و سازماندهی شخصیت را نشان می دهد؛ چراکه دوستی 
در نگاه امام رضا)ع( مقوله ای جدی و ماندگار است که به عنوان سرمایه ای 
دنیوی و اخروی دانســته شــده و با عمق عواطف و احساسات فرد نیز 
ارتباط پیدا می کند؛ به  گونه ای که در نگاه امام، دوستان مؤمن از احواالت 
روحی یکدیگر متأثر می شوند و هر چه این ارتباط دوستی عمیق تر باشد 
تأثیرگذاری آن ها بر هم نیز افزایش می یابد. اثری که نه تنها در زندگی 
دنیوی افراد  قابل مشاهده است بلکه پس از مرگ و گذر از زندگی مادی 
نیز مؤمنان از مواهب چنین پیوندها و ارتباطات روحی عمیقی بهره مند 

خواهند بود.
در این نظام معنایی، انسان مؤمن کسی است که در سبک و رویه زندگی 
خود همواره مقابل خدا خاشــع و فروتن و با مردم مهربان باشد. در این 
سبک زندگی، نگرش خداخواهانه مقدمه گرایش دیگرخواهانه است و 
فردی که چنین سبکی از زندگی را انتخاب می کند دارای هویتی است 

که در آن دوستان نقش مهمی دارند و از حقوق مشخصی برخوردارند.

بررسی آثار هجرت امام رضا)ع( از مدینه به توس)2(
 وضعیت جهان اسالم 

jپیش از هجرت ثامن الحجج
خصوصیات و وضعیت فکری، اعتقادی، سیاسی و اقتصادی جهان اسام، پیش 

از هجرت امام رضا)ع( را می توان چنین برشمرد:
 رواج مکاتب انحرافی فکری و اعتقادی در اثر ارتباط جهان اسام با مذاهب 

شرقی و غربی که تبدیل به یک بای همه گیر شده بود.
 گستردگی انحراف های اقتصادی و مالی بنی العباس و حیف و میل گسترده 
بیت المال در حالی  که عموم مســلمین در فقر و مشکات شدید مالی به  سر 

می بردند.
 اختاف های شدید بین بنی العباس در کسب مناصب حکومتی که در نهایت 
با دخالت های وزیر دربار، منجر به درگیری بین محمدامین و عبداهلل مأمون شد 
و این زد و خورد بین سپاه بغداد و خراسان تا قتل امین به دست برادرش حدود 

دو سال به  طول انجامید.
 فتنه درونی با شــعله ور شدن کینه عربی- عجمی در بین بنی العباس؛ زیرا 
مأمون در قتل برادر خود از عجم های خراسان استفاده کرد و سپس پایتخت را 

از بغداد به مرو منتقل نمود تا امور دربار به  دست عجم ها بگردد.  
 تمایل شدید خراسانی به اهل  بیت)ع(؛ به  گواه تاریخ مردم سرزمین خراسان 
آن دوران که بسیار گسترده بود، عاقه شدیدی به سادات و امامزادگان داشتند، 
با اینکه برخی از این بزرگان ســادات، تسلیم امام زمان خود نبودند. از آنجایی 
که عموم ســادات از شــجاعان روزگار و اهل ســخا و جود و بخشش و جزو 
عبادت کنندگان و پرهیزگاران بودند، مردم نمی توانستند بین آن ها و ائمه)ع( 
تفکیک قائل شــوند. این نگاه معرفتی که امروزه ما نسبت به ائمه)ع( داریم و 
می دانیم که امامت یک حقیقت ملکوتی است و قلب امام متصل به عالم ملکوت 
است و باطن امام تمام نظام هستی را می گرداند، در میان مردم آن دوره بسیار 
کم وجود داشــته است؛ تا اینکه آهسته  آهسته از زمان امام رضا )ع( به  بعد به 
خصوص در دوران امام هادی)ع( ائمه)ع( موفق شدند تا جایگاه امام را به  طور 
کامل برای مردم بیان کنند؛ بنابراین مردم گاهی به  جهت وراثت، نورانیت، اعمال 

حسنه و تقوای برخی از سادات نمی توانستند آن ها را با ائمه)ع( تفکیک کنند.
 مسئله آخر پیش از جریان والیتعهدی، جایگاه ویژه شخصیت امام  رضا)ع( 
بود. ائمه)ع( به  واســطه بصیرت باطنی و نور ملکوتی خود همیشــه در تمام 
زمینه ها، پســندیده عمل می کردند؛ برخاف برخی از سادات که با قیام های 
نسنجیده خود و عدم اطاعت از امام دچار خسران شدند. به  هر صورت، اقبال 
عمومی مردم نسبت به حضرت رضا)ع( به  مراتب بیشتر از دیگر سادات بود، به  
نحوی که یکی از دالیل ملقب شدن حضرت به »رضا« همین رضایت همگان 

از ایشان است؛ مگر عده کمی که در تاریخ با اسم »واقفیه« خوانده می شوند.

علت اصرار مأمون به خالفت امام رضا)ع(#
مأمون در چنین شرایطی برای رسیدن به اهداف خود، امام)ع( را از مدینه به 
مرو فراخواند؛ البته مأمون در ابتدا دعوت به والیتعهدی نکرد بلکه دو ماه تمام 
مصّر بود که خود را از خافت عزل و امام)ع( را به عنوان خلیفه مسلمین نصب 
کنــد، اما حضرت می فرمودند: »الیکون ذلک ابداً« به  هیچ وجه چنین کاری 
شــدنی نیست. اما چرا امام رضا)ع( خافت پیشنهادی مأمون را نپذیرفتند با 
اینکه می توانستند با این کار در کنار مرجعیت علمی و والیت باطنی، مرجعیت 

سیاسی نیز داشته باشند؟
پاسخ مسئله این است که والیت و خافت ظاهری ابزاری برای حرکت دادن 
مردم به سوی خداست و یک تکلیف و واجب مستقل محسوب نمی شود؛ امام 
در منصب ریاســت و رهبری ظاهری قرار می گیرد تا مردم را به  طریق حق، 
هدایــت کند. قطعاً چنین رهبری و خافتی مدنظــر مأمون نبود و حضرت 
در ورای این پیشــنهاد تنها اسم و رسِم منصب را می دیدند و می دانستند که 
پذیرش آن در صورت نبودن ابزار کافی برای اجرای حق، بیشــتر به حقانیت 
ضربه زده و موجب بدنام شــدن اهل حق می شود. ُمراد و مقصود مأمون این 
بود که حضرت در همان فضایی که وی آماده کرده بود با کادر پیشنهادی او و 
مشورت های مداوم شخص مأمون، رهبری جامعه مسلمین را برعهده بگیرند! 
چیزی که مســلماً  شدنی نبود و قبول کردن آن از سوی امام، تأیید حکومت 
مأمون بود. هر چند که پس از آنکه امام رضا)ع( پیشنهاد خافت را نپذیرفتند، 

مأمون با تهدید کردن حضرت به قتل، والیتعهدی را به ایشان تحمیل کرد. 
درباره شــخصیت ظاهری مأمون باید گفت، وی شــخصی دانشــمند و اهل 
علــم بوده که در مناظره های مختلف، با اســتدالل های قرآنی و روایی والیت 
امیرالمؤمنین)ع( و انحراف خلفا را اثبات می کرده و حتی از فتاوای خاف تشیع، 
تبری می جسته است. اما »تشیع« صرفاً تظاهر نیست، بلکه یک پذیرش و تسلیم 

قلبی است و بر این اساس، مسلماً مأمون از اکبر کفار و دشمن امام بوده است.

 معارف/ محســن فاطمی نژاد روایت تبلیغ اسام در 
آمریکای التین به خودی خود موضوعی جذاب و در عین 

حال چالش برانگیز است. 
مجتهدزاده  محسن  حجت االسام 
مشــهور بــه »شــیخ قمــی« از 
روحانیونی اســت کــه به  صورت 
تخصصی، حدود 15 ســال است 
که در زمینه تبلیــغ در آمریکای 
التین فعالیت دارد و در این راستا 
مرکزی را با عنوان »مرکز تخصصی تربیت مبلّغ آمریکای 
التین« راه اندازی کرده اســت. فرصــت گفت و گو با او ما 
را بر این داشــت که هم از چالش های تبلیغ تشــیع در 
آمریکای التین بپرســیم و هــم از ظرفیت های زیارت و 
ارادت غیرمســلمانان یا تازه مسلمانان به اهل بیت)ع( با 

یکدیگر صحبت کنیم.

شــاید یکی از تصاویر تاریخــی که از حضرت س
رضــا)ع( در باور مــا وجــود دارد، همین بحث 
مناظره های ایشان اســت؛ از این نظر ما حائز چه 
میراثــی از حضرت رضا)ع( هســتیم که در بحث 

تبلیغی می توانیم از آن استفاده کنیم؟
باید یکسری کارهای علمی در مورد مناظره های حضرت 
رضا)ع( که بخش مهمی از آن ها در کتاب احتجاج شیخ 
طبرسی آمده است، انجام بگیرد یا حداقل از فضای علمی 
به فضای رســانه ای منتقل شــود؛ البته یکسری کارهای 
علمی نیز انجام شــده اما محدود به تولید محتوای متنی 
بوده است که باید به محتوای رسانه ای بدل شود تا برای 

مخاطب ما در غرب قابل استفاده باشد.
این مســئله در چند محور باید دنبال شود: نخست اینکه 
ما باید یک ســبک و منطق مناظره و گفت وگو را با اهل 
کتاب اســتخراج کنیم؛ با این نــگاه و هدف که نه صرفاً 
متکی بر ایجاد روابط مثبت یا اعتمادسازی با اهل کتاب 
باشــد، بلکه باالتر از دیالوگ ادیان، بــه مقام احتجاجی 
که اثبات حقانیت اهل بیت)ع( است نیز برسد؛ جای این 

مدل خالی است. 
مثًا حضرت رضا)ع( احتجاجی دارند که به بخش هایی از 
متن کتاب مقدس اشــاره دارد؛ خب در آن فرصت کوتاه 
حضرت به بخش هایی از این کتاب اشــاره کرده است و 
ما بــر همین منطق می توانیم بیاییــم و کتاب های عهد 
جدید و عهد عتیق را بخوانیم، نقد کنیم و مورد اســتناد 
برای اثبات اســام قرار دهیم؛ البته مجموعه های خوبی 
همچون مجموعه گفت و گوی اســام و مسیحیت استاد 
 کاشانی این کار را انجام داده اند ولی هنوز خألهای زیادی 

وجود دارد. 
در حــوزه عملیاتی نیز باید این موضوع را به یک رشــته 
علمی در دانشگاه های کشــور تبدیل کنیم؛ رشته ای که 
مســلمانان، مطالعات اســامی و ادیان را با هدف اثبات 
حقانیت اســام و انقاب اســامی برای غیرمســلمانان 

داشته باشند. 

آیا با پرسشــی در خصوص چرایــی زیارت یا س
پرسشی در خصوص چیســتی زیارت اربعین )به 
واسطه انعکاس تصویر باشکوه آن در رسانه ها( در 

میان عالقه مندان به اسالم مواجه شده اید؟ 
اربعین یکی از معجزاتی است که به نظرم اثبات حقانیت 
مکتب اهل  بیت)ع( اســت که هر چقدر درست رسانه ای 
و ســازماندهی شود، عظمت حرکت انقاب جهانی شیعه 

را نشان می دهد. 
عظمت حرکت اربعین ابعاد بســیار گسترده ای در غرب 
پیدا کرده اما ضعف عمده ای که ما داریم این است که به 
اندازه گســتردگی ابعاد این رویداد، این موضوع رسانه ای 

نشده است؛ یعنی اگر فرضاً بگوییم هزار درجه این قضیه 
گستردگی دارد، شاید 10درجه نیز هنوز رسانه ای نشده 
اســت. پس فاصله زیــادی بین واقعیــت اربعین و ابعاد 

رسانه ای آن وجود دارد. 
بــه نظرم یک مجاهدت جدی در ایــن عرصه نیاز داریم 
تــا در قالب ســخنرانی، کلیپ، موشــن گرافیک، فیلم، 
مســتند و ســریال این موضوع را بــه مخاطب غربی در 
رسانه ها و شــبکه های اجتماعی برســانیم. مسئله دیگر 
بحث ســازماندهی مخاطبان غربی به سمت اربعین، چه 
به صورت زائر و چه در قالب گردشگر مذهبی حتی برای 
غیرمسلمانان است؛ این نیز به بسترسازی، فرهنگ سازی، 

تبلیغات و سازماندهی گسترده ای نیاز دارد. 
البته بخشی از این کار نیاز به همکاری طرف عراقی دارد. 
به هر حال عراق در بسیاری از کشورهای دنیا سفارتخانه 
ندارد و امکان حضور افراد از کشورهای مختلف در عراق 
به علت مشــکات روادیــد وجود ندارد. اگر مســئوالن 
جمهوری اسامی بتوانند تســهیاتی را فراهم کنند که 
میهمانان غربی بهتر بتوانند ارتباط بگیرند و راحت تر در 
این عظمت مشارکت داشــته باشند، خیلی اقدام مهمی 

خواهد بود.

مشخصًا چه ظرفیت هایی در بستر فضای زیارت س
برای تبلیغ وجود دارد؟ 

در مــورد زیارت نکات بســیار زیادی وجــود دارد؛ مثًا 
مخاطب ما کــه عمدتاً مســیحیان کاتولیک هســتند، 
زیارت و توسل و شــفاعت را شاید به صورتی گسترده تر 
از مفاهیمــی که ما قبول داریم، قبــول دارند. به همین 
دلیل این مفاهیم خیلی برایشــان ملموس است و راحت 

می توانند ارتباط بگیرند. 
باالتــر از ایــن موضــوع، دو نکته خاص هســت که در 
حرم های مطهر ائمه)ع( برای مخاطب حتی غیرمسلمان 
ما وجود دارد؛ یکی احســاس معنویت واقعی است که در 
این مکان ها وجود دارد؛ به خاطر وجود مضجع شــریف 
و مطهر آن امــام معصوم یا آن امامــزاده که این مراکز 
واقعاً نورانی هســتند و خیلی از مسیحیان از آنجایی که 
واقعاً انسان های بی غل و غشی هستند به شدت عاقه مند 
و آماده انــد و ایــن نورانیت و احســاس معنوی را حس 
می کننــد و بارها به ما از این تجربیات معنوی شــان در 

بازدید از مشاهد مشرفه و حرم امام رضا)ع( گفته اند.
قرآن می فرماید که وقتی این ها آیات الهی را می شــنوند 

چشمانشان پر از اشک می شــود؛ آیات 83  و 84 سوره 
مائده اشاره صریحی به آمادگی مسیحیان دارد که ما نیز 
دقیقاً این مســئله را مشاهده کرده ایم؛ مثًا یک کشیش 
آرژانتینی مســیحی به حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
آمــده بود و این  پیرمرد آنچنــان در جلو ضریح حضرت 
معصومه)س( گریه می کرد که برای ما بسیار عجیب بود. 
از او دربــاره علــت گریه اش پرســیدم کــه گفت: حس 
معنــوی ای که این حرم به من منتقل کرد فوق العاده بود 
و بعد جمله ای که ایشــان گفت برای من خیلی عجیب تر 
بود؛ من مســتقیماً دارم این را نقل می کنم که او گفت: 

من حضور مائکه را اینجا احساس کردم.
یک موقــع دیگری جمعی از واتیکان آمــده بودند؛ یک 
نفر از این کشــیش ها در جلســه گفت: ما در جمکران و 
حرم حضرت معصومه)س( حضور روح القدس را احساس 
کردیم. بارها شــده بود که آن ها از زیارت استقبال کرده 
و گفته اند که خوب است شرایطی فراهم شود تا مؤمنان 

مسیحی نیز به زیارت بیایند. 
یعنــی مســیحیت کاتولیک آمادگی زیــادی دارد؛ فقط 
در ایــن بین باید بسترســازی و تلطیــف و تألیف قلوب 
اتفاق بیفتد. یادم می آیــد گروهی را به زیارت حرم امام 
رضا)ع( برده بودیم. دفعه اول که رفتیم قرار گذاشــتیم 
که نیم ســاعت زیارت کنیم اما قبــول نکردند و گفتند 

می خواهیم دوساعت زیارت کنیم. 
جالــب بود کــه پــس از دو ســاعت یکــی از جوانان 
آفریقایی تبــار ما که از قاره آمریکا آمده بود، چســبیده 
بود به ضریح و جدا نمی شــد. خیلــی گریه می کرد و از 
اینکه برای رســیدن به ســایر برنامه ها از ضریح جدایش 

می کردیم خیلی ناراحت بود.   

چه خاطره ای از رهیافتگان به اســالم و تشیع و س
ارادت آن ها به حضرت رضا)ع( دارید؟

ما در تجربه ای که با دوستان تازه مسلمان آمریکای التین 
داشتیم خیلی موارد پیش آمد که فرد به اسام عاقه مند 
شــده بود ولی مسلمان نمی شــد. دوره های ما را شرکت 

می کرد ولی باز هم شهادتین را نمی گفت. 
می گفت می فهمم اســام حق اســت ولــی نمی توانم از 

فرهنگ سابقم دل بکنم. 
نکته جالب اینجاست تمام افرادی که این چنین بودند- 
که شاید در هر دوره ای 5 الی 6 نفر این گونه هستند- در 
روز اولی که وارد حرم مطهر حضرت رضا)ع( می شــدیم 

آنچنــان ابهت و عظمت حــرم این هــا را می گرفت که 
خودشان می آمدند و می گفتند که آیا می توانیم شهادتین 
را بگوییم و مســلمان شویم؟ مثًا یادم هست دانشجویی 
بود که هر چه ما می گفتیم ذهنش پر از اشــکال بود  و با 
مسائل کنار نمی آمد ولی به لطف زیارت حضرت رضا)ع( 
در همان لحظه مسلمان شــد و گویی که بار شبهه ها از 

روی دوشش برداشته شد. 
مثال دیگری بزنم؛ یادم هست که اجاس علمای بیداری 
اســامی بود و قرار بود از سراســر جهان در ایران جمع 

شوند. 
همزمان عربستان سعودی برای اینکه ما نتوانیم استادان 
اهل  سنت را دعوت کنیم، اجاسی را با همین عنوان در 
مکه گذاشت و وعده پول هنگفتی نیز به شرکت کنندگان 

داد. 
متأســفانه برخی میهمانانی که مــا آن ها را دعوت کرده 
بودیم، ترجیح دادند که در اجاس مکه شــرکت کنند؛ 
البته تعدادی نیز دعوت ما را قبول کردند اما این پرسش 
در ذهــن مــن بود که در ایــن رقابت با عربســتانی که 
چندهزار دالر به دعوت شده ها می دهد، ما چه داریم که 

به ازای آن به میهمانانمان ارائه دهیم؟
همــه ذهنم درگیر بــود تا اینکه دو اتفــاق افتاد و همه 
ذهنیت مرا نســبت به واقعیت های خودمان عوض کرد؛ 
اتفــاق اول حضور مقام معظم رهبــری در میان علما در 

اجاس بود. 
وقتی پس از ســخنرانی ایشــان وارد جمع علما شدند، 
جاذبــه ای داشــتند که نشــان داد ما چیزهایــی داریم 
که دیگــران ندارند. یعنی تمــدن و مکتب اهل  بیت)ع( 
»انســان کامل«، معنویت فوق العاده ای ایجاد می کند که 
در شــخصیت حضرت امــام)ره( و مقــام معظم رهبری 
می بینیم. حال این انســان کامل در یک مرتبه می شود 
امام معصوم و گاهــی در رتبه متنزل تری از امام معصوم 
می شــود خلف صالح ولی اهلل األعظم که همان ولی فقیه 
است که انســان کمال یافته معنوی است؛ انسانی که در 
اوج قدرت و حکومت و دسترســی های مادی، شــجاع و 
زاهد و متقی اســت و این ویژگی هــا یک جاذبه معنوی 
فوق العــاده ایجــاد می کند که قلــوب را متوجه خودش 

می کند.
دومین مسئله ای که در این اجاس برای من اتفاق افتاد 
این بود که با وجود مشــکات، علما را راهی مشــهد و 
زیارت حرم حضرت رضا)ع( کردیم و برای من سؤال بود 
که ارتباط برادران اهل  ســنت چگونــه خواهد بود و آیا 
قبول خواهند کرد یا خیــر؟ اول اینکه در کمال تعجب، 
بیشتر علمای اهل  سنت از زیارت مشهد مقدس استقبال 
کردند و با اشتیاق راهی زیارت شدند. وقتی خواستیم از 
دارالزهد وارد حرم حضرت رضا)ع( شویم یکی از خادمان 
عزیز با صوت خوش شــروع به خوانــدن زیارت امین اهلل 
کرد، من بیشتر متوجه رفتار این علمای اهل  سنت بودم 
که دیدم چقدر با انس و اشــتیاق بــا عبارت های زیارت 

همراهی می کنند و اشک می ریزند.
من هنوز برایم سؤال است که چگونه این افراد با شنیدن 
این زیارت این قدر منقلب شدند و همه گریه کردند. من 
از دیدن حالت معنوی برادران اهل  سنت خودمان در این 

وضعیت متأثر شدم و گریه کردم. 
آنجا بود که فهمیدم ما چــه مزیت و عظمتی در مکتب 
اهل  بیت)ع( داریم؛ این فوق العاده بود. بزرگ ترین جاذبه 
اهل  بیت)ع( این است که این انوار قدسیه چه زمانی که 
بودند و چه زمانی که به شهادت رسیدند، قلوبی که آماده 
هســتند را با کرامت جذب می کنند. ان شــاءاهلل بتوانیم 
مصداق روایت شــریف امام رضا)ع( قرار بگیریم و بتوانیم 
بــا ارائه صحیح معارف اهل  بیت)ع( قلوب مشــتاق را از 

سراسر جهان جذب این انوار قدسیه کنیم.

محسن مجتهدزاده، 15 سال است با زبان اسپانیولی اسالم را تبلیغ می کند 

کشیش ها می گفتند حضور مالئکه را در حرم احساس می کنیم
یاد          د          اشت شفاهی 

کتابخانه

مناسبت
بخشندگی فقط بخشی از معنای کرامت است 

معرفی کتاب رضوی)7( 

 jنگاهی به دانشنامه جامع امام رضا

گفت وگو با حجت االسالم رضایی تهرانی

م »کرامت« در وجود انسان، او را به کمال می رساند ســال ال حجت ا / تسنیم
سیدجواد بهشتی: دهه کرامت 
فرصت ویژه ای است برای آشنایی 
با سیره کریمانه اهل  بیت عصمت 
و طهارت)ع(؛ این آشنایی و تأمل 
انســانی به  بر موضــوع کرامت 
تدریج ما را به کارهای خیر و پررنگ شــدن صفت کریم 
در وجودمان ســوق می دهد. معمــوالً از واژه »کریم« در 
زبان فارســی با معنای بخشنده یاد می کنند، در حالی که 
باید گفت بخشندگی فقط بخشی از معنای این واژه است. 
خدای متعال در آیه 23 سوره اسرا خطاب به انسان ها درباره 
نحوه رفتار و صدا کردن پدر و مادر می فرماید: »َوبِالَْوالَِدیِْن 
إِْحَسانًا... و ُقْل لَُهما َقْواًل َکِریماً«؛ در حقیقت پس از احسان، 

گفتار کریمانه مهم ترین شیوه  برخورد با والدین است.

کشور ما و سایر کشورهای جهان مدت هاست درگیر ویروس 
کرونا هستند و بسیاری از مردم نیز به دلیل تبعات ناشی 
از این بیماری، آســیب های مالی زیادی دیده اند؛ البته 
این موضوع درباره قشــرهای کم  درآمد و ضعیف جامعه 
سخت تر نیز بوده اســت؛ بنابراین باید سیل کمک های 
مؤمنانه همچنان جاری و ســاری باشــد، مقام معظم 
رهبری در نیمه شــعبان همــگان را دعوت به رزمایش 
مواسات و همدلی کردند که نتیجه این فراخوان، تبلور 
کمک های مؤمنانه و خیرخواهانه در سراســر کشــور 
بود. کمک های مؤمنانه در کشــور با ابتکارات مختلف 
و اخاقی زیبا و سرشــار از شور و شوق در این مدت به 

نمایش گذاشته شد. 
دهه کرامت بار دیگر به ما متذکر شــد که کمک های ما 

باید توأم با احترام و کرامت باشد.

حجت االسالم دکتر یعقوبعلی 
برجی؛ مدیر علمی دانشنامه 
امام  دانشــنامه  رضا)ع(:  امام 
رضــا)ع(، مجموعــه ای مرجع، 
ســامان مند، جامــع و بدیع از 
درباره  مقاله هایی  و  مدخل هــا 
امام رضا)ع( است که افزون بر اتقان علمی و ساختاری 
فنی، دارای اســتنادها و ارجاعات پرشــماری به شیوه 

الفبایی است.
اصل این دانشــنامه برای مخاطباِن ســطح باال تدوین 
می شــود اما طراحی بحث ها به گونه ای است که عموم 

مردم هم می توانند استفاده کنند.
هدف اصلی دانشنامه، ترویج فرهنگ رضوی و آشنایی 

با سیره حضرت رضا)ع( است. 
اهــداف جزئی این دانشــنامه نیز عبارتنــد از: معرفی 
دســتاوردهای پژوهشــی رضوی، ایجــاد زمینه تبادل 
اندیشــه ها، تبیین جامع، صحیح و مســتند فرهنگ و 
ســیره رضوی، جهت دهی پژوهش های پژوهشگران به 
ســمت پژوهش های رضوی و معرفــی اصحاب، راویان 
و شــخصیت هایی که با آن حضرت ارتباط داشــته و یا 
دربــاره امام رضا)ع( یک فعالیت علمــی یا عمرانی در 

طول تاریخ انجام داده اند. 
متأســفانه پس از ورود به این بحث، متوجه شدیم که 
اصحاب امام رضا)ع( واقعاً مظلوم واقع شده اند و خیلی 

کم درباره آن ها تحقیق شده است. 
سیاست کلی این دانشنامه نیز توجه به نیازهای فکری، 
اجتماعــی، فرهنگی ملی و بین المللــی و بهره گیری از 
ظرفیت های علمی حوزه و دانشــگاه ها در این مســیر 

است. 
مــا ابتدا مطابق رســم دانشــنامه های دیگــر منابع را 
شناسایی کردیم. همه منابعی که می شد در آن ها درباره 
امام رضــا)ع( مطلبی یافت اعم از منابع تاریخی، روایی 
و تفسیری بررسی و عنوان های متناسب استخراج شد. 
بــا توجه به اینکه باید این مدخل ها از نگاه امام رضا)ع( 
تدوین می شــد، بنابراین ما مدخلی را مجوز داشــتیم 
بیاوریــم که بتوانیم از امام رضا)ع( در مورد آن مدخل، 

به اندازه یک مقاله مطلب جمع آوری کنیم. 
بیش از تقریباً 6هزار صفحه مطلب را جمع آوری کرده و 
ذیل هر مدخل گذاشتیم. مدخل ها پس از استخراج در 
شــورای عالی علمی به تصویب رسید و در مجموع یک 
هــزار و 600 مدخل درباره امــام رضا)ع( که در نتیجه 

یک هزار و 600 مقاله درباره ایشــان تدوین می شــود، 
به تصویب رســید. البته یک آیین نامه ای نوشــتیم که 
باید مدخل ها و مقاالت با چه شــیوه ای نوشــته شوند. 
این ها هم همه به تصویب شــورای عالی می رســد. در 
مرحله بعد مداخل برای تألیف به نویسندگان متخصص 
در هر بخش واگذار می شــود و آنان بر اســاس همین 
شیوه نامه ها مقاالت را می نویسند. پس از تألیف، مقاالت 
داوری، اصاح و مقابله می شــود، یعنی کل آدرس هایی 
که نویســنده داده، دوبــاره در تحقیقاتی که در مقابله 
انجام می گیرد، به آن منابع مراجعه می شود که برداشت 
پژوهشــگر درست بوده یا نه، یا آدرس صفحات درست 

است یا خیر.
جلد سوم دانشنامه در حال حاضر آماده شده و به نظرم 
تا حرف )ح( رسیده است. جلدهای بعدی نیز در دست 
تألیف هســتند. کل کار قرار بود به عنوان امام هشتم، 
هشت جلد باشــد اما در شــورای علمی بحثی مطرح 
شــده که دانشــنامه در 6 جلد چاپ شود. در خصوص 
ترجمه دانشــنامه، از ابتدا سیاســت این بود که اول به 
زبان فارسی چاپ شود، بعد به دو زبان عربی و انگلیسی 

ترجمه شود ان شاءاهلل.

معارف / مریم احمدی شیروان: حجت االسام محمد 
رضایی تهرانی که به مناســبت دهه کرامت و در آســتانه 
والدت امام رضــا)ع( با قدس گفت وگو کرد، با اشــاره به 
جایگاه کرامت در تربیت انسان از نگاه قرآن کریم، می گوید: 
خداوند در قرآن خود را کریم معرفی کرده اســت؛ در آیه 
40 سوره نمل می فرماید: »َوَمْن َکَفَر َفإَِنّ َربِّي َغِنٌيّ َکِریٌم«؛ 
همچنین در آیه 3 سوره علق که نخستین سوره نازل شده 
َُّک اأْلَْکَرُم«؛  بر رسول اکرم)ص( است بیان می کند: »اْقَرأْ َوَرب

پروردگار تو کریم ترین کریمان است.
او اضافه می کند: مطلب دیگر در تعابیر قرآن این است که 
خداوند خود را صاحب اقتدار کریمانه معرفی می کند و از 
این اقتدار کریمانه به صاحب عرش کریم یاد می کند؛ در آیه 
116 سوره مؤمنون فرموده است: »َفَتَعالَی اهللُ الَْملُِک الَْحُقّ 
اَل إِلََه إاَِلّ ُهَو َرُبّ الَْعْرِش الَْکِریِم«. اینکه خداوند صاحب اقتدار 
کریمانه است نکته بسیار لطیفی دارد. اقتدار برخی افراد در 
ستم و تجاوز تجلی شده که نمونه روشن آن اقتدار شیطانی 
آمریکاست که در نژادپرستی و ظلم به رنگین پوستان تجلی 
پیدا می کند، اما در حق تعالی اقتدار با کرامت همراه است نه 
با تعدی. کرامت های متراکم در حق تعالی در خلقت انسان 

نیز به صورت ویژه بروز پیدا کرده است.

تقوا، راه رسیدن انسان به کرامت است#
این کارشــناس علــوم دینی با 
اشــاره به آیه 70 ســوره مبارکه 
اســرا توضیح می دهد: در این آیه 
خداوند می فرماید که ما انســان 
را با کرامت آفریدیم؛ از چیزهای 
پاکیزه به ایشــان روزی دادیم و 
آن ها را بر بسیاری از آفریده های خود برتری آشکار دادیم. 
خــدای کریم، اکرم، صاحب قدرت کریمانه، رئوف و رحیم 
انســان را با کرامت آفریده و برای رشــد انسان هم پیامبر 
کریم را فرستاده و او را با کرامت معرفی کرده است. در آیه 
40 سوره حاقه می فرماید: »إِنَُّه لََقْوُل َرُسوٍل َکِریٍم«؛ رسول 
کریم با گفته های خود شما را به اوج کرامت دعوت می کند. 
در آیه 77 ســوره واقعه نیز قرآن را با وصف کرامت معرفی 

می کند: »إِنَُّه لَُقْرآٌن َکِریٌم«.
حجت االسام رضایی تهرانی یادآور می شود: خدای کریمی 
که انســان را با شاخصه کرامت آفریده و پیامبر کریم را با 
قرآن کریم برای هدایت او فرســتاده است، محور رسیدن 
انســان به اوج کرامت را تقوا معرفی کرده است؛ یعنی اگر 
انسان بخواهد صفت الهی کرامت را در خود به اوج برساند 
و رنــگ خدایی به خود بگیرد، باید در مســیر ریل گذاری 
الهی حرکت کند. هر چه انســان خدایی تر شود؛ ملتزم به 
آداب الهی بیشتر و رسیدن به اوج کرامت سریع تر، آنی تر و 
نورانی تر می شود؛ بنابراین در آیه 13 سوره مبارکه حجرات 
می فرماید: »إَِنّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد اهللِ أَتَْقاُکم« آنچه شما را ارزش 

می بخشد و به درجه اکرم بودن عنداهلل می رساند، تقواست.
او بیان می کند: گاهی انســان در این مســیر دچار نوعی 
خودفریبی می شود که با تمسک به صفات رحمت و رأفت 
الهی از رسیدن به اوج کمال بازداشته شده و خود را محروم 
می کنــد. خداوند این مورد را هم در آیه 6 ســوره مبارکه 
انفطار نهیب زده، هشــدار داده و فرموده اســت: »یَا أَیَُّها 
َك بَِربَِّک الَْکِریِم« یعنی ای انسان، چه شده  اْلِنَْســاُن َما َغَرّ
است که تو خود را در مقابل حق تعالی به غرور کشانده   ای 

و نافرمانی او کردی؟

 با معارف کریم پروری قرآن و عترت #
بیشتر آشنا شویم

این استاد حوزه علمیه با اشاره به دهه کرامت و شعار این 
روزها یعنی »خدمت کریمانه، همدلی به رسم اهل بیت)ع(« 
می گوید: دســت گیری از دیگران و امدادرسانی باید همراه 
با کرامت و اقتدا به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( باشــد. 
ا  خداوند در آیه 15 ســوره مبارکه فجر فرموده است: »َفأَمَّ
ِّي أَْکَرَمِن«  َمُه َفَیُقوُل َرب ُُّه َفأَْکَرَمُه َو نَعَّ اْلِنْساُن إِذا َما ابَْتاُه َرب
یعنی انســان کم ظرفیت، ضعیف و بی صبر چون خدا او را 
برای آزمایش و امتحان، کرامت و نعمتی بخشد در آن حال 
مغرور ناز و نعمت شود و گوید خدا مرا عزیز و گرامی داشت؛ 
اما باید در نظر داشــت که انســان در طول زندگی مرتب 
مبتا و ممتحن است؛ انسان سالم با امتحان الهی سامت 
و انسان بیمار با امتحان الهی مرض؛ همچنین انسان هم با 
فقر امتحان می شود هم با غنا. انسان وقتی پروردگارش او 
را امتحان کرده و به او نعمت عطا می کند، می گوید خدا به 
من اکرام کرده اســت و وقتی مقداری روزی را بر او تنگ 
می گیرد می گوید خدا بر من اهانت و خوارم کرده است، در 
حالی که تنگنایی روزی گاهی نتیجه عملکرد خود انسان 
اســت؛ همچنان که خداوند در ســوره فجر فرموده است: 
یتیم نوازی نمی کنید، یکدیگر را بر طعام دادن به مستمند 
تشویق نمی کنید، میراث خود را با میراث دیگران- بی توجه 
به حال و حرام بودنش- یکجا و کامل می خورید و ثروت 
را بســیار دوست دارید؛ پس ثمره آن در تنگنا قرار گرفتن 

است.
حجت االســام رضایی تهرانی در پایان تصریح می کند: 
اگر انسان در مســیر تربیت الهی سیر کند، کرامت در 
وجــود او از طریق حق تعالی راه پیــدا می کند، اما هر 
چقــدر از این مســیر فاصله و زاویه بگیــرد، از کرامت 
الهی دور می شــود. همچنان کــه امام جعفر صادق)ع( 
در روایتی حلم و صبر، تقوا و پارســایی و مدارا را ســه 
صفت مهم در ارتباط با انسان های دیگر اعم از خانواده 
و اجتماع معرفی کرده اســت. بر این اساس، اگر تعالیم 
الهی جان بگیرد و کرامت در انســان محقق شــود، در 
ابعاد مختلف اقتصادی، سیاســی، اجتماعی، تربیتی و... 

انسان را به اوج کمال خود می رساند.
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یاد          د          اشت
 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن وکیلی 

ایکنا: حجت االســام والمسلمین نجف نجفی روحانی، مسئول دفتر 
نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق، با اشــاره به تعطیلی حج 
تمتع سال جاری و با تأکید بر اینکه اسرار و معارف حج تعطیل شدنی 
نیست، گفت: حج دو رویکرد و جنبه دارد که یک جنبه آن انجام اعمال 
و مناســک مثل احرام بستن، سعی بین صفا و مروه و قربانی است که 

باید در سرزمین مکه انجام شود و خاص زائران و حجاجی است که در 
این ســرزمین حضور دارند که اکنون این امور تعطیل شده است. وی 
جنبه دوم حج را باطن و اسرار و معارف حج بیان کرد و افزود: باطن و 
اسرار و معارف حج مربوط به همه زمان ها و مکان هاست و تعطیل شدنی 
نیست و امروز همه جوامع اسامی بیشترین نیاز را به جنبه معارف و 
اســرار حج دارند؛ چراکه آن ها در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و 

دینی ما اثرگذارند.
نجفی  روحانی با تأکید بر اینکه معارف حج جهان شمول است و برای 

نجات کل بشریت مطرح شــده، گفت: معارف حج است که انسان ها 
و جامعه را می ســازد اما متأسفانه بسیاری از جوامع اسامی به ظاهر 
مناسک حج بســنده می کنند و از دریای بیکران اسرار و معارف حج 
بهره نمی برند. وی تصریح کرد: فرهنگ، معارف، باطن، اسرار و ملکوت 
حج برای همه زمان ها و مردم است نه فقط افرادی که به حج می روند. 
خداوند حج را به گونه ای مهندسی کرده و اسرار و معارف را در آن قرار 
داده که زندگی ها را متحول و مشکات را حل می کند و مشکل گشای 

بشریت است و مناسک حج بیشتر جنبه نمادین دارد.

مهر: مهدی محقق؛ نسخه شناس، مؤســس و رئیس مرکز مطالعات 
اسامی دانشــگاه تهران -مک گیل در پاسخ به پرسشی درباره مفهوم 
طب اسامی گفت: مقصود از طب اسامی پزشکی و طبی است که در 
تمدن اســامی به وجود آمده است که هم ریشه ایرانی و هم اسامی 
و هم هندی دارد. نمایندگان طب اســامی علی بن عباس مجوســی 

اهوازی صاحب کتاب »کامل الصناعه الطبیه« و ابن سینا صاحب کتاب 
»قانون« هســتند. طب جدید یا طب اروپایــی هم از همین کتاب ها 

استفاده کرده اند.
وی اظهار کرد: طبی که اکنون مورد اســتفاده اروپاییان است از زمین 
نجوشیده و ریشه ای داشته است؛ ریشه آن هم ترجمه التین کتاب های 
اسامی بوده است. عاوه بر کتاب هایی که نام بردم، کتاب هایی مانند 

»هدایه المتعلمین« و »ذخیره خوارزمشاهی« نیز هستند.
محقق در پاســخ به این پرسش که آیا احادیث و روایت هایی که دارای 

محتوای طبی هستند واجد اعتبارند یا خیر، گفت: طبی که از اخبار و 
احادیث آمده یعنی آنچه ائمه اطهار)ع( درباره ســامتی روح و نفس 
گفته اند و در کتاب هایی نیز مدون شده است- که به طب النبی یا طب 
الصادق یا طب الرضا مشهور است- مسئله دیگری است و علم دیگری 
می خواهد؛ در علــم درایه الحدیث و روایه الحدیــث به این موضوعات 
پرداخته می شــود. برای ارزیابی احادیث موجود متدولوژی وجود دارد 
و در علم الحدیث و رجال و درایه سند روایت ها بررسی می شود؛ همین 

طور نمی توان گفت که معتبر نیستند و باید تحقیق دقیق انجام داد.

مسئول دفتر نمایندگی بعثه مقام معظم رهبری در عراق:
حج تعطیل  شدنی نیست 

 ریشه طب امروز اروپا 
ترجمه التین کتاب های اسالمی است 

یاد          د          اشت

نسیم کاهیرد          ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir
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آگهی تحریر ترکه 
خانم فضه جعفری فرزند مختار به طرفیت 1- حاج خانم نعیمی فرزند شاه علی 2- بتول 3- ربابه 4- ثریا 5- ابوالقاسم 
6- عین علی 7- مجید همگی جعفری فرزندان مختاردرخواستی به کالسه 9900177 به خواسته تحریر ترکه مرحوم 
مختار جعفری تقدیم داش��ته وازاین حوزه تقاضای تحریرترکه ازاموال مرحوم مختارجعفری نموده وشورا با بررسی 
اوراق پرونده و محتویات آن ، مفاد دادخواس��ت تقدیمی در اجرای ماده 210قانون امور حس��بی با انجام تش��ریفات 
مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید. تا هر کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه ولی درنزد او 
باشد از تاریخ این آگهی ظرف یک ماه تقدیم دارد واال وفق مقررات قانونی اقدام خواهد شد وقت تحریر ترکه مورخ 

1399/5/20ساعت 10:30صبح می باشد .)م الف 84( آ-9902917
قاضی حوزه 113شورای حل اختالف شهرستان کبودرآهنگ – امیر ستایش ولی پور  

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

امالک واقع دربخش14 یزد- نصراباد و توابع
2 فرعی از 48 - اصلی – شرکت گاز استان یزد ششدانگ  تاسیسات گاز بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه 

مساحت 165 مترمربع بموجب رای شماره 139860321006003203 مورخ
20 /1398/12 واقع در مزرعه هوش تفت درازای مالکیت رسمی  مشاعی شرکت

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9902924

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10
تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25 

امیر حسین جعفری ندوشن    -   رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
1 فرعی از 4719 - اصلی – خانم حمیده ابراهیمی خوس��فی نس��بت به سه دانگ مشاع ازششدانگ خانه قدیمی 
بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه مساحت کل 167 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000536 

مورخ 21 /1399/03 واقع در تفت درازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی
1 فرعی از 4719 - اصلی – آقای محمدرضا بی غم تفتی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع ازشش��دانگ خانه قدیمی 
بطورمفروز قس��متی از پالک ثبتی برابربه مساحت 167 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000538 

مورخ21 /1399/03 واقع در تفت درازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

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

9902925
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25
امیر حسین جعفری ندوشن  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
229 فرعی از 4935 - اصلی – آقای رس��تم جمش��یدی نس��بت به ششدانگ  زمین محصور مشتمل برساختمان 
بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابربه مساحت 52/70 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000323 

مورخ 25 /1399/02 واقع در روستای حسینی  تفت خریداری عادی از سهراب خسرویانی مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

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

9902926
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25
امیر حسین جعفری ندوشن 

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
168 فرعی از4933 - اصلی – آقای دینیار کیانی مبارکه نس��بت به شش��دانگ خانه پالک ثبتی برابربه مس��احت 

444/30 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000414 مورخ
1399/03/08 واقع در روستای مبارکه تفت خریداری عادی مع الواسطه از بمان کیومرثی مبارکه مالک رسمی 

74 فرعی از4937 - اصلی – آقای دینیار کیانی مبارکه نسبت به ششدانگ زمین مزروعی پالک ثبتی برابربه مساحت 
691/50مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000416 مورخ

08 /1399/03 واقع در روستای زین آباد تفت خریداری عادی مع الواسطه از بمان کیومرثی مبارکه مالک رسمی 
249 فرعی از4937 - اصلی – آقای جهانگیرمهربانی زین آباد نسبت به ششدانگ زمین مزروعی پالک ثبتی برابربه 

مساحت 615/50 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000524 مورخ
20 /1399/03واقع در روستای زین آباد تفت خریداری عادی مع الواسطه ازرستم مهربانی زین آباد مالک رسمی 

امالک واقع دربخش12 یزد- ده باال و توابع
2569- اصلی – آقای جهانگیرمهربانی زین آباد نس��بت به شش��دانگ زمین مش��جر پالک ثبتی برابربه مساحت 

1551مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000526 مورخ
20 /1399/03 واقع در ده باال تفت خریداری عادی مع الواسطه ازرستم مهربانی زین آباد مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین 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 مرجع قضائی 

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

9902927
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/04/10

تاریخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1399/04/25
امیر حسین جعفری ندوشن  -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

آگهی المثنی
اقای یعقوب رمرودی احدی از ورثه عذری رمرودی دلیر با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت 
که امضاء ش��هود را در دفتر اسناد رس��می شماره 27 زابل گواهی نموده است اعالم داشته که سند 
مالکیت شش��دانگ یکباب منزل پالک 5311 فرعی از 1-اصلی  واقع در بخش دو سیس��تان ملکی 
نامبرده صادر و تس��لیم گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده اس��ت لذا مراتب 
بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می ش��ودکه هر کس نس��بت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
ده روزاز تاریخ انتش��ار آگه��ی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه س��ند مالکیت و یا 
سند معامله تسلیم نماید.چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسید و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی مبادرت خواهد نموده. آ-9902923   م الف:259
تاریخ انتشار: 99/4/10

مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

رونوشت اگهی انحصار وراثت
 خانم گلثوم س��جادی فرزند س��هراب به شماره ملی 3590834420 به ش��رح دادخواست کالسه 
پرونده ش��ماره17/1/99 در این شورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده 
اس��ت که ش��ادروان سهراب س��جادی فرزند ش��کر خان به ش��ماره ملی 3590995203 در تاریخ 
1384/11/14 در زادگاهش بزمان بعلت نارس��ائی قلبی و تنفس��ی فوت نموده اس��ت وورثه حین 
الفوت وی عبارتند از :1-متقاضی با مشخصات فوق دختر متوفی 2- مهراب سجادی به شماره ملی 
3590883421    3- گل بی بی سجادی به شماره ملی 3591025917    4- عیسی سجادی به 
شماره ملی 3590825960    5- امنه سجادی به شماره ملی 3590825979   6-بزرگ سجادی 
به شماره ملی 3591080462    7- صغرا سجادی به شماره ملی 3590829257   8-محمد رضا 

سجادی به شماره ملی 3590838884   9- زینب سجادی به شماره ملی 3590838906 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض و یا 
وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30 روز(به دادگاه عمومی 

بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. آ- 9902921
اکبرگلشن-رئیس شورای حل اختالف بزمان

آگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده 9900094-اجرای ثبت سبزوار
بدینوسیله به آقای متعهد)ضامن(:علیرضا رزاقی نام پدر:محمدحسین تاریخ تولد:1335/07/01شماره 
ملی:0790864339ش��ماره شناسنامه:6به نشانی:سبزوار خ کاشمر روبروی گرمابه ولیعصرابالغ می 
شودکه خانم فرشته رزاقی جهت وصول تعداد هفتادعدد سکه طال کامل بهارآزادی به استناد مهریه 
مندرج در سند ازدواج ش��ماره8516-84/08/25دفترازدواج 1سبزوارعلیه شما اجرائیه صادرنموده 
وپرونده اجرائی به کالس��ه9900094در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ99/2/29محل 
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای  بستانکار طبق ماده18آئین نامه اجرا 
مفاداجرائیه فقط یک مرتبه دریکی ازروزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد،نسبت به پرداخت بدهی خود 

اقدام ننماییدعملیات اجرائی جریان خواهدیافت.)م الف 99/2002( آ-9902919
تاریخ انتشار: سه شنبه99/04/10

علی آب باریکی
رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین 

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

برابر رای شماره 139960308002000138 و کالسه های شماره 1398114408002000057 
مورخه 6  / 03 / 1399صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز 
گردیده اس��ت. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضیان اعتراضی داشته باشند. می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش 11 قاینات

شهر قاین
آقای مصطفی مردافکن فرزند محمد حسین بشماره شناسنامه 192 و کد ملی 0889054835 
در ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت  187/20 متر مربع در قسمتی از پالک 48- اصلی 
واقع در قاین - خیابان امام خمینی - پش��ت مدرس��ه فیضیه خریداری شده از ورثه غالمحسین 
اکبرپور مالک رسمی مشاعی پالک فوق . محرز گردیده است و در تصرف دارد. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 

آ-9902940
تاریخ انتشار نوبت اول:   99/4/10 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/26
 رئیس  اداره   ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

 محمد براتی  اسفاد 

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به اقاي محمد صالحي فرزند محمد حسن و اسماعیل کاظمي فعال مجهول المکان ابالغ مي شود 
که اقاي حس��ین دالوري دهبرزویي دادخواس��تي به خواسته تنظیم سند یک دستگاه تراکتور ب ش پالک 
73614 ک 12بطرفیت ش��ما به شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,130ثبت و براي 
روز شنبه مورخه 99,4,21ساعت7عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استتاد ماده 73ق-آ-د-م 
مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار درج میگردد شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي 
حل اختالف شعبه دوم شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني جنب دفتر نماینده مجلس مراجعه وباارائه 
آدرس جدید خود نس��خه ثاني دادخواست وضمائم رادریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگي در شورا حاضر 

شوید درصورت عدم حضور غیابا رسیدگي خواهد شد
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

      صفحه 11

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960308001000389  � 1399/02/26 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مجید خلیلی  فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 2 صادره از خاش و شماره ملی 
3718943107  نس��بت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ  یکباب منزل به مساحت کل 189/7  متر مربع قسمتی از 
پالک 4537 فرعی از 1402  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حسن شکروئی  محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9902163
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25         تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960308001000388  � 1399/02/26 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمود آدرم  فرزند محمد کلوخ  بشماره شناسنامه 329 صادره از بیرجند و شماره ملی 
0651871735   نس��بت به 3دانگ مش��اع از ششدانگ  یکباب منزل به مساحت کل 189/7  متر مربع قسمتی از 
پالک 4537 فرعی از 1402  � اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حسن شکروئی  محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9902164
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25   تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

علی فضلی /   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 13996030800100044  � 1399/02/29 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی صارمی فرد  فرزند حسین  بشماره شناسنامه 7 و شماره ملی 0652340113   نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 128/63 متر مربع قسمتی از باقیمانده 1554  � اصلی بخش 2 بیرجند از 

محل مالکیت محمد علی منصف و غیره  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902167
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

علی فضلی   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 13996030800100438  � 1399/02/29 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن هادیان فر فرزند علی بشماره شناسنامه 15 صادره از بیرجند  و شماره ملی 
0652653383  نسبت به ششدانگ یکباب منزل مساحت  127/10 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 
2 بیرجند از محل مالکیت محمددستیگردی  محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9902168
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          
علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001004271  � 1398/11/20 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عیسی چوپانی  فرزند برات بشماره شناسنامه 690 و شماره ملی 0650775317  
نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مساحت  139/64 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از 
محل مالکیت موسی دستیگردی  محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902209
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139960308001000390  � 1399/02/26 هیئ��ت اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود بخشی  فرزند علی اکبر  بشماره شناسنامه 148 و شماره 
ملی 0889965552  نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی  مساحت 82/9 متر مربع قسمتی از پالک 1396 
� اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت حسن مهرجو  محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902210
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139960308001000459  � 1399/02/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین غضنفری فرزند نور محمد بشماره شناسنامه 25 صادره از بیرجند  و 
شماره ملی 0652254322  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  1545 مترمربع بپالک 28 
و 29 فرعی از 6 � اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت علی اکبر و نجیبه )شهرت هردو مهربان( و یوسف مومن 
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9902211
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960308001000458  � 1399/03/20 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد حسین غضنفری فرزند نور محمد بشماره شناسنامه 25 صادره از بیرجند  و شماره 
ملی 0652254322  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  309متر مربع تمامت پالک 31 فرعی 
� اصلی بخش 3 بیرجند از محل مالکیت سید جواد حسینی  محرزگردیده 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 دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902212
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                           تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

علی فضلی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960308308000016  � 1399/02/15 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محس��ن سربیش��گی مقدم   فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه و ملی  0640365337 
صادره از در یک باب خانه / یک قطعه زمین محصور مش��تمل بر س��اختمان گاو داری به مساحت 15462/55 متر 
مربع پالک 438 فرعی از 31 � اصلی واقع در بخش 6 سربیشه سهم االرث از محل مالکیت رسمی مورث خود آقای 
غالمحسین سربیشگی مقدم محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9902242
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          
محمد حسین مصلحی 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سربیشه 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960308308000015  � 1399/02/15 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سربیشه  مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محس��ن سربیش��گی مقدم   فرزند محمد علی  بشماره شناسنامه و ملی  0640365337 
صادره از در یکقطعه زمین بند س��ار و دیمه زار به مس��احت 27253 متر مربع بپالک 439 فرعی 31 � اصلی واقع 
در بخش 6 سربیش��ه س��هم االرث متقاضی از محل مالکیت رسمی مورث خود آقای غالمحسین سربیشگی مقدم 
محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9902243
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/25                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/10                          

محمد حسین مصلحی  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سربیشه 



گپ

خبر

 محسن علی اکبری ،تهیه کننده سینما و تلویزیون
به قدس پیشنهاد داد

نذر فرهنگی برای فیلم سازی در حوزه رضوی
زهره  ســینما/  و  ســیما 
کهندل: در شرایطی که گرانی 
در همــه الیه های زیســتی و 
رخنه  کشــورمان  اجتماعــی 
کرده، تولید آثار ســینمایی و 
از این مشــکل  تلویزیونی هم 

مصون نمانده و هزینه های ساخت آثار تصویری نسبت به چند سال 
قبل به مراتب بیشــتر شده اســت به خصوص آثاری که بناست در 
بســترهای تاریخی و دینی ســاخته شــوند. تولید این آثار عالوه بر 
زمینه های تحقیقاتی وسیع، هزینه های سنگینی در طراحی صحنه، 
لباس و پروســه تولید هم دارند. یکی از دالیلی که پس از ســاخت 
مجموعــه تاریخی »والیت عشــق« در اوایل دهــه 80 و مجموعه 
تلویزیونی »همســفر با خورشــید« در نیمه اول دهه 90، ســریال 
تلویزیونی دیگری درباره ســیره امام رضا)ع( و معارف رضوی ساخته 
نشــده، کمبود بودجه و نبود ســرمایه گذار است. عده ای بر این باور 
هستند که قرار نیست تمام بار سریال سازی فقط روی دوش سازمان 
صدا و ســیما باشد. محســن علی اکبری، تهیه کننده سریال »نفوذ« 
دراین باره به خبرنگار ما می گوید: درست است که رسانه ملی باید به 
تمام موضوعات و مقاطع مختلف تاریخی کشورمان در مناسبت های 
مختلف بپردازد و برنامه ســازی کند، ولی به تنهایی نمی تواند بار این 

مأموریت سنگین را روی دوش بکشد.
وی پیشنهاد می دهد: نهادهای فرهنگی همچون سازمان فرهنگی و 
هنری آســتان قدس رضوی می توانند پای کار بیایند و به تلویزیون 
کمک کنند. متولیان فرهنگی در آســتان قدس رضوی می توانند از 
هنرمندان و مســئوالن فرهنگی بخواهند به ماجرا ورود پیدا کنند تا 

تولیدات بیشتری درباره سیره رضوی ساخته شود. 
وی با بیان اینکه رســانه ملی با کمبود جدی بودجه مواجه اســت 
و شــرایط مالی نامســاعدی دارد، خاطرنشــان می کند: بسیاری از 
برنامه ســازان ما با حجم انبوهی از بدهی مواجه هســتند و در این 
شــرایط ســاخت تولیداتی درباره ســیره معصومین به ویژه منش و 
روش حضــرت رضا)ع( و حضرت معصومــه)س( می تواند با حمایت 
دســتگاه های فرهنگی آســتان قــدس رضوی و آســتان حضرت 
معصومه)س( انجام شــود تا هنرمندان را دعوت کنند و از آن ها چه 
در تأمین امکانات فیلم نامــه ای و موضوعی و چه در تأمین امکانات 

ساختاری و تکنیکی کمک بخواهند.
علی اکبری با اشــاره به درگیرشدن تمام شــئونات کشور با بیماری 
کرونا در چند ماه اخیر عنوان می کند: این شــرایط موجب شــد که 
رســانه ملــی در تنگنای تولید قرار بگیرد در حالــی که برای تولید 
برنامه های مناســبتی از ماه ها قبل باید وارد فاز تولید می شــد، ولی 

شیوع کرونا، مانع از این ماجرا شد. 
این تهیه کننده ســینما و تلویزیون با بیــان اینکه پس از مجموعه 
تلویزیونی »همسفر خورشید« ســریالی را درباره معارف رضوی در 
رسانه ملی شــاهد نبودیم، تأکید می کند: بیشترین مشکل سازمان 
صدا و سیما، مشکالت مالی است و یکی از راهکارها برای برون رفت 
از این مشکل، ترویج »نذر فرهنگی« است که می تواند موجب جذب 

سرمایه گذار برای تولید فیلم و سریال در بستر رضوی شود.
وی می گوید: ظرفیت های بسیار باالیی در حوزه نذر فرهنگی وجود 
دارد. خیران و نهادهای نیکوکارانه می توانند به ماجرای ساخت فیلم 
و ســریال هایی با موضوع معارف رضــوی ورود کرده و از هنرمندان 
این عرصه دعوت به همکاری کنند. این کار شــدنی اســت و نیاز به 
سازوکار مشخصی دارد که سازمان های فرهنگی به ویژه نهاد آستان 

قدس رضوی می تواند مسئله »نذر فرهنگی« را ترویج کند. 
علی اکبــری یادآور می شــود: ســرمایه در حوزه ســاخت تولیدات 
تصویری، حرف اول را می زند. اگر سرمایه گذاری پیدا شود و فراخوان 
بدهد که از ســاخت فیلمی درباره زائران حضرت رضا)ع( یا ســیره 
رضوی حمایت مالی می کند، تعداد زیادی از هنرمندان برای اجرای 
این کار به میدان می آیند. متأســفانه سرمایه گذاران ما بیشتر روی 
فیلم های طنز، سخیف و ســریال های نمایش خانگی سرمایه گذاری 
می کنند به امید اینکه چند برابر ســود کنند، ولی خیران نگاه مالی 

ندارند بلکه نگاه فرهنگی آن ها غالب است.

 سیما و سینما/صباکریمی  فیلــم سینمایی 
»آســمان هشــتم« به کارگردانی و نویسندگی 
حســن نجفی و بــا همکاری مرکز گســترش 
سینمای مستند و تجربی و تهیه کنندگی جمال 
شورجه سال ۱۳89 تولید شده است. این اثر جزو 
معدود فیلم های ســینمایی با محوریت زیارت و 
امام رضا)ع( است که در سینما ساخته شده است.

داســتان این فیلم تماماً در مشــهد می گذرد و 
روایتگر زندگی زنی باکویی به نام خالده اســت 
که همراه پسرش قربان و دختر کر و اللش زلفیه 
به مشهد ســفر می کنند تا ناراحتی قلبی قربان 
مداوا شــود. سکته شــدید قلبی قربان، موجب 
بستری شــدنش در بیمارستان می شود. رحمت 
که دانشجوی پزشــکی است به آن ها در ترجمه 
زبان و تأمین هزینه بیمارستان کمک می کند و 
طی حادثه ای مورد حمله قرار می گیرد و از شدت 
جراحت به کما می رود و در همان بیمارستانی که 
قربان به سر می برد، بستری می شود. پدر رحمت، 
رحمان که خادم حرم امام رضا)ع( است  در حین 
حضور در بیمارستان با خالده و خانواده اش آشنا 
می شــود و به تدریج متوجه کمک های رحمت 
به آن ها می شــود. آن ها همگی به حرم می روند 
و درخواســت شفا برای پسرانشان می کنند. تیم 
پزشکان به رحمان اطالع می دهند که امیدی به 
بهبود رحمت نیست. رحمان با پیوند قلب پسرش 
بــه قربان او را از مرگ نجــات می دهد. خالده و 
فرزندانش پیش از عزیمت به آذربایجان در حرم با 
رحمان مالقات می کنند تا او صدای قلب رحمت 

را از سینه قربان بشنود.
محمد کاســبی، رحیم نــوروزی، خالده قلی آوا، 
قربان مسیم اف، محمدمهدی فقیه منفرد، فیروز 
صباغی و... از بازیگرانی هســتند که در این فیلم 

نقش آفرینی کردند.
ایــن روزهــا و همزمان بــا دهه کرامت ســراغ 
حســن نجفی، کارگردان این فیلم رفتیم و با او 
درباره ســاخته شــدن این فیلم و خاطراتش در 
حین ساخت به گفت وگو پرداختیم که در ادامه 

می خوانید.

 زیارت حرم امام رضا)ع( #
بار نوستالژیک عمیقی برای من دارد

وی در ابتدای ســخنان خود درباره ایده ساخت 
این فیلم اظهار کرد: آن چیزی که از کودکی در 
خاطرم مانده و همیشه به عنوان یک نوستالژی 
بسیار مهم از آن یاد می کنم، سفرهایی است که 
با خانواده و همراه پدر و مادر به مشهد می رفتیم. 
خاطرم هســت زمانی که چمدان ها را می بستیم 
تا عازم مشــهد شویم به قدری این سفر برایمان 
لذت بخش و پرشــور بود که فکر می کردیم انگار 
به مکه می رویم. همه همسایگان و اقوام پیش ما 
می آمدند و التماس دعا داشتند و از طرفی دیگر 
ما هم در عالم کودکی همیشــه لحظه شــماری 
می کردیم هر کســی که به ســفر مشهد رفته 

بازگردد و سوغاتی های مشهد را برایمان بیاورد.
وی در ادامه افزود: نقش حضرت در زندگی همه 
ما بســیار پررنگ بود، به گونــه ای که هر زمانی 

به تنگنایی می خوردیم و در کاری به بن بســت 
می رســیدیم، این حس قوی در ما جریان داشت 
که یک تکیه گاه و روزنه امیدی داریم. یعنی شما 
هر گوشه از زندگی را که ببینید متوجه این مسئله 
می شوید که زندگی ما با ائمه اطهار)ع( عجین شده 
اســت. نه تنها امام رضا)ع( که امام حسین)ع( هم 
بــرای ما ایرانی ها همین گونه اســت و هرجا به 
مشــکل برمی خوریم، چون دستاویزی نداریم به 

این ائمه توسل می کنیم.
این کارگردان یادآور شد: بعدها که بزرگ تر شدم 
همیشه این خواســته در ذهنم بود که شرایطی 
فراهم شود که فیلمی  درباره امام رضا)ع( بسازم تا 
اینکه به باکو ســفر کردم و طی این سفر مردمی 
 را دیدم که در عشــق به امام رضا)ع(، شــیفته و 
سرگشته تر از ما بودند. از همان جا این اتفاق در 
من شکل گرفت که یک فیلم درباره امام رضا)ع( 
بسازم و اتفاقاً داستان یک خانواده باکویی هم در 

فیلم وجود دارد.

به من می گفتند نمی توانی دوربینت را #
داخل حرم ببری

وی درباره مراحل ساخت این فیلم عنوان کرد: من 
پیش از اینکه فیلم را جلو دوربین ببرم سراغ یک 
فیلمساز معروفی که پیشتر در این حوزه کار کرده 
بود، رفتم و ایشــان به من گفتند اصالً دوربین را 
داخل حرم نبر چون به تو اجازه ورود نمی دهند، 
اما جالب است بدانید من سینه موبیل را هم داخل 
حرم بــردم! به نظرم یک زمان هایی خود آقا باید 
بخواهد و همه چیز در بروکراسی اداری و قاعده و 
قانون های آن خالصه نمی شود و در این پروژه هم 

خود حضرت ما را طلبید.
وی ادامه داد: بد نیست یک خاطره جالب در زمان 

ساخت این فیلم بگویم. یک روز در خانه نشسته 
بودم و در حال نگارش سکانسی بودم که به ناگاه 
منقلب شدم و اشک می ریختم و فقط آن لحظه 
می خواســتم این حال را به کســی بگویم. یادم 
اســت به سیدحسین حقگو که آن زمان معاونت 
سینمایی حوزه هنری بود پیامک دادم و داستان را 
برایش تعریف کردم و گفتم سید من امام رضا)ع( 
را به خانه ام آوردم و اشک می ریختم. او هم از این 
صحنه متحیر شد. این بخش در واقع سکانسی از 
فیلم اســت که رحمان باالی سر جنازه پسرش 
می آید و لباس خادمی  پوشیده و با چوب پرش گرد 
و خاک را از چشم های پسرش می زداید. گویی این 
پسر ضریح مقدس اســت که به همنوع خودش 

کمک کرده و آرمان فیلم من این بود که انســان 
می تواند زیر خیمه و چتر امامت بزرگ و مقدس 
شــود و پدری که بچه اش را نشناخته بود، گویی 

خادم این لحظه مقدس شده بود.

مطمئن بودم این قلم من نیست#
نجفــی تأکید کــرد: زمانی که این ســکانس را 
می نوشتم واقعاً این را حس کردم، زیرا این سکانس 
بسیار زیباست و هرجا هم پخش شده مخاطبان 
از دیدن آن منقلب شدند و اشک ریختند. حتی 
من این فیلم را در هفته فرهنگی یکی از کشورها 
بــرده بودم و در حالی که 98 درصد جمعیت آن 
کشــور سنی بودند، اما منتقدی که پس از پایان 
فیلم روی صحنه آمده بود فقط 20 دقیقه اشک 
می ریخــت و از فیلم تعریف می کــرد. حتی در 
پردیس ملت هم مردم حین تماشای فیلم گریه 
می کردنــد. من در آن لحظه امام رضا)ع( را حس 
کردم که خودش آمده و مطمئن بودم این قلم من 
نیست و در ظرفیت و قابلیت های من نمی گنجد و 
این حتماً عنایت ویژه خود امام رضا)ع( بوده است.

این کارگردان در بخش دیگری از ســخنان خود 
تصریح کرد: خاطرم هست زمانی که فیلم برداری 
را شروع کردیم یکی از دوستان به من گفت برو 
کنار ضریح و پنجره فــوالد و آرامش بخواه. من 
رفتم و وقتی به ضریــح چنگ زدم این پروژه به 
قدری برای من آسان شده بود که در تصور خودم 
هم نمی گنجید. حتی برای فیلم برداری این فیلم 
دو ماه برنامه ریزی کرده بودم که روز ســی و دوم 
کار به پایان رســید. آن زمان جمال شــورجه از 
اینکه این پروژه زودتر از موعد به پایان رسیده بود 
شگفت زده شد و دلیلش را می پرسید و من هم در 
جواب گفتم کار خودش پیش رفته است. جالب 

است بدانید من اصالً احساس سختی در کل زمان 
ساخت این فیلم نداشتم و خداوند آرامشی را در 
ما به وجود آورده بود. البته از آن به بعد نیز ابهت 

سینما برای من شکست.
نجفی عنوان کرد: همان زمــان من به این فکر 
می کردم هر چه فیلم در سینما ساخته می شود 
برای این است که عده ای دور هم جمع شوند و کار 
کنند و فیلمی هم ساخته شود. سه بازیگر باکویی 
این فیلم عاشق امام رضا)ع( بودند و تا به حال به 
ایران سفر نکرده بودند، اما شرایطی برایشان فراهم 
شد که هم در فیلمی  با این محوریت بازی کنند 
و هم به پابوس امام رضا)ع( بیایند. شما می بینید 
که در ســینما مفهوم را رها کردیم و به پوســته 
ظاهری آن چسبیده ایم. همین که من سه نفر را 
از آذربایجان به حرم امام رضا)ع( رســاندم و آن ها 
ضریح را چنگ می زدند و اولین بار بود که حرم را 

زیارت می کردند، برای من همه چیز بود.

 آرامش عجیبی بر گروه و فیلم #
حاکم بود

وی با اشــاره به اتفاقاتی که در طول ساخت این 
فیلم افتاد، گفت: اتفاق عجیب در طول ســاخت 
این فیلم در وهله اول همان سکانسی که پیشتر به 
آن اشاره کردم بود که واقعاً برای من حکم معجزه 
داشت. همچنین آرامش عجیبی که بر من و کل 
پروژه حکمفرما شده بسیار چشمگیر بود و گویی 
همه درها به رویم باز شده  بودند. من فیلم نامه ای 
نوشــتم و به من زنگ زدند که شهرداری مبلغی 
برای ســاخت فیلم کمک می کند، هالل احمر به 
ما ماشین داد، یک هنگ نیز از تایباد آمد و پرواز 
هلی کوپتر هم در فیلم داشــتیم که با هماهنگی 
اتفــاق افتاد و همه را خــدا فراهم کرد و این کار 
برایم بسیار بابرکت بود و مهم تر از همه آنکه دلی 
آزرده نشــد، مانند آن چیزی که در سینما باب 
است از حق خوری یا بی احترامی؛ در حالی که ما 
در نهایت احترام یک فیلم ســاختیم و تصور من 
این اســت که فیلم باقی ماند. نجفی اظهار کرد: 
این را هم بگویم که »آسمان هشتم« فیلم قوی 
نیست، اما یک چیزی دارد که نخاع فیلم است و 
آن هم حس درونی نگاتیوهاست که به شدت در 
فیلم متجلی اســت و اعتراف می کنم بار عاطفی 
و معنوی که بر فیلم حاکم اســت متعلق به خود 

حضرت است و برای من نیست.
وی در ادامه به علت کم کاری در ســاخت چنین 
آثاری در سینمای ایران اشاره کرد و گفت: ببینید 
واقعیــت این اســت که برخی مواقع ما دســت 
به باورزدایی زدیم و خیلی از مســائل را بد ارائه 
می دهیم. متأسفانه گاهی مواقع در حوزه تبلیغ و 
مسائل دینی بد عمل می کنیم و علتش این است 
که استراتژی مشــخصی نداشته ایم و از بسیاری 
ظرفیت ها غافــل بودیم و هیچ برنامه ای برای آن 
نداشــتیم، در حالی که نمی دانیــم آن ظرفیت 
چقدر می تواند روابط اجتماعی ما را تقویت کند. 
آن آرامشی که امام رضا)ع( به ما می دهد می تواند 
بســیاری از مشکالت ما را حل کند و باید به آن 

بیشتر توجه کنیم.

برش

به  دست  ما  مواقع  برخی 
باورزدایی زدیم و خیلی از مسائل 
متأسفانه  می دهیم.  ارائه  بد  را 
و  تبلیغ  حوزه  در  مواقع  گاهی 
مسائل دینی بد عمل می کنیم و 
استراتژی  که  است  این  علتش 
مشخصی نداشته ایم و از بسیاری 
هیچ  و  بودیم  غافل  ظرفیت ها 
برنامه ای برای آن نداشتیم، در 
ظرفیت  آن  نمی دانیم  که  حالی 
اجتماعی  روابط  می تواند  چقدر 
آرامشی  آن  کند.  تقویت  را  ما 
می دهد  ما  به  امام رضا)ع(  که 
می تواند بسیاری از مشکالت ما 
را حل کند و باید به آن بیشتر 

توجه کنیم

گفت وگوی قدس با تهیه کننده سریال حضرت موسی)ع(

آستان قدس می تواند به قطب فیلم سازی دینی تبدیل شود
 سیما و سینما/ زهره کهندل نگاهی اجمالی به فیلم ها 
و ســریال های ساخته شده درباره ســیره و معارف حضرت 
رضا)ع(، نشــان از کم کاری سینماگران ما در این حوزه دارد. 
عده ای از کارشناسان فرهنگی بر این باورند که در سال های 
اخیر، ســینمای غرب و هالیوود با نگرش های اومانیستی و 
تحریف شده به زندگی پیامبران توجه ویژه ای نشان داده  اند، 
اما در کشــور ما متأسفانه با وجود ظرفیت های غنی موجود، 
شاهد خلق آثار درخشانی در زمینه ائمه)ع( نبوده و نیستیم. 

سیداحمد میرعالیی، تهیه کننده سینما و تلویزیون که پروژه 
حضرت موسی)ع( را در دستور تولید دارد درباره دالیل کمبود 
تولیدات تصویری در مورد ســیره و معارف حضرت رضا)ع( و 
ظرفیت های مغفول مانده در سینما و تلویزیون برای به تصویر 
کشــیدن آموزه ها و معارف رضوی، به خبرنگار ما می گوید: 
مســئوالن ما به مسئله فرهنگ و ابزار نشر و تبلیغ آن، نگاه 
درست و کارشناسانه ای ندارند، به همین دلیل کمبود فیلم ها 
و سریال های دینی و مذهبی در سال های اخیر کامالً مشهود 

است. 
وی با تأکید بر اینکه رهبر انقالب بارها به مسئله فرهنگ اشاره 
می کنند، اما برای مســئوالن در حد شعار باقی  مانده است، 
می افزاید: انقالب ما مبنای فرهنگی داشت و دشمنی استکبار 
جهانی هم به خاطر نگاه دینی و فرهنگی ماست. مگر می شود 
چندین سال از انقالب اسالمی بگذرد و جوانان ما از سیره و 
منش معصومین به ویژه معارف زندگانی امام رضا)ع( و حضرت 

معصومه )س( دور باشند؟
میرعالیی با اشاره به قدرت سینما و رسانه خاطرنشان می کند: 
امروز سینما و فضای مجازی، فرهنگ سازی می کنند، به همین 
دلیل رهبر انقالب بر اهمیت این حوزه ها تأکید بسیار دارند. 
عرصه رسانه نیاز به محتوای غنی و خوب دارد و تولید فیلم 
و ســریال می تواند پاســخگوی این خأل محتوایی باشد. در 
دهه های گذشــته مجموعه های ارزشمندی همچون سریال 
امام علی)ع(، والیت عشق، یوسف پیامبر و مختارنامه ساخته 
شده است، اما کافی نیست و هنوز ظرفیت های زیادی برای 

تولید اثر در این بستر معرفتی وجود دارد.

توجهی به محتوای ارزشی نمی شود#
این تهیه کننده سینما و تلویزیون با بیان اینکه رهبری بارها 
نسبت به تهاجم فرهنگی هشدار داده اند، ولی مسئوالن ما با 
این ماجرا برخورد منفعالنه و ناآگاهانه داشته اند، خاطرنشان 
می کند: وقتی ســینماگران ما فقط به جنبه جذابیت یک اثر 
توجــه می کنند )در حالی که این عنصر برای جذب مخاطب 
بسیار مهم است( اما نســبت به پله باالتر از آن که محتوای 
اثر است، بی توجه هستند و اثرشان بدون ارزش های محتوایی 
است، نمی توان فرهنگ کشور را از تهاجم دشمن مصون نگه 
داشت. وقتی فیلمساز ما در مسابقه ای قرار می گیرد که فیلمش 
فقط بفروشد، نتیجه می شود آثاری تهی از مفاهیم ارزشی، به 

طوری که حتی بچه های مذهبی ما سراغ ساخت فیلم هایی 
می روند که جذابیت برایشان مهم تر از محتوا شده است. 

وی ادامه می دهد: در این سال ها مسئوالن فرهنگی ما هدایت 
الزم را نداشته اند و ابزار حمایتی خود را از دست داده اند، چون 
سینما برایشان اولویت نبوده است. تلویزیون ما در ارائه خوراک 
فرهنگی آن قدر بد عمل کرده که فیلمساز ما برای دیده شدن 
اثرش، به ورطه سرگرمی سازی می افتد. ببینید آثار سینمایی و 
شبکه نمایش خانگی ما با حجاب بانوان چگونه برخورد کرده اند، 
دلمان خوش اســت که سینمای جمهوری اسالمی است! هر 

جایی که مسئوالن نابلد باشند، وضعیت چنین می شود.
به باور میرعالیی، نفوذ دشــمن در فرهنگ مــا دارد بیداد 
می کند. وی می گوید: ســینمای ما به سمتی رفته که هیچ 
توجهی به محتوای ارزشی نمی شود. چرا نباید در دهه اخیر 
یک فیلم و سریال خوب درباره امام رضا)ع( ساخته شود؟ اگر 
امام رضا)ع( را به درســتی نشناســیم، مسئله زیارت و حتی 
بوسیدن ضریح مطهر برای جوانان ایجاد شبهه می کند. بهتر 
است که آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه)س( و 
سازمان اوقاف برای معرفی ائمه اطهار)ع( روی ساخت فیلم و 

سریال سرمایه گذاری کنند. 
وی با بیــان اینکه حضرت رضا )ع( مایــه برکت جمهوری 
اسالمی ایران است، یادآور می شود: اهالی کربال آرزویشان این 
است که سالی یک بار به حرم امام رضا)ع( بیایند چون از امام 
هشتم)ع(، الطاف فراوانی دیده اند. عمق معرفت رضوی و سیره 
حضرت رضا)ع( باید معرفی شــود و یکی از ابزارهای اثرگذار، 

سینما و تلویزیون است.
به باور این تهیه کننده، سریال »والیت عشق« مجموعه مهمی 

بود که درباره ســیره حضرت ساخته شد ولی فقط نباید به 
همین یک ســریال بســنده کرد. وی یادآور می شود: اکنون 
که مشغول ساخت ســریال حضرت موسی )ع( هستیم، در 
دنیا بیش از 76 مورد فیلم، سریال و انیمیشن درباره حضرت 

موسی)ع( ساخته شده، ولی کافی نیست.

دستگاه های فرهنگی پای کار بیایند#
میرعالیــی با بیان اینکه ســاخت 
سریال های دینی و ارزشی، کم هزینه 
نیست، تأکید می کند: باید با بهترین 
امکانــات و عوامل، آثــاری ماندگار 
درباره سیره حضرت رضا)ع( ساخته 
شود تا قطره ای از این دریای معرفت 
به مردم جهان معرفی شود. به چنین مسائل ارزشی و عمیق 
نباید نگاه جشنواره ای داشت بلکه باید آثار اثرگذار و ماندگار 
تولید شود. مردم این نسل عاشق ائمه اطهار)ع( هستند ولی 
نسل بعد چقدر از این عشق را به ارث می برند، وقتی این عشق 
همراه با معرفت و آگاهی باشد، این عشق در نسل های آینده 

عمیق تر می شود. 
تهیه کننده سریال حضرت موســی)ع( با بیان اینکه آستان 
قدس رضوی با توجه به رســالت ارزشــمند با ورود به حوزه 
فیلم سازی و سریال سازی درباره امام رضا)ع( حتی سایر ائمه 
می تواند به قطب فیلم سازی دینی در دنیا تبدیل شود، اظهار 
می کنــد: غفلت از تولید آثاری مرتبط با ســیره رضوی فقط 
متوجه سینماگران نیســت بلکه نهادهای فرهنگی هم باید 
پای کار بیایند، چون بدیهی است بخش خصوصی عالوه بر 

انگیزه های الزم، به دنبال بازگشت سرمایه و انتفاع مالی نیز 
باشد که متأسفانه در شرایط فعلی تقریباً غیرقابل انتظار است. 
متأسفانه امروزه مسیر اغلب فیلم های سینما و آثار نمایشی با 
قرار گرفتن در کورس فروش باال و کسب درآمدهای آنچنانی، 
با تأثیرات ضدخانواده و اخالق به نوعی مسیر فرهنگی کشور 

را منحرف می کنند.
مدیرعامل پیشین بنیاد سینمایی فارابی اضافه می کند: برخی 
مؤسســات فعال پخش و توزیع فیلم بدون هیچ گونه انگیزه 
فرهنگی فقط به دنبال کســب منافع و درآمد هستند و در 
حال حاضر برای سینمای ایران تعیین تکلیف می کنند. آیا از 
چنین نگاهی فیلم هایی با موضوع ســیره رضوی درمی آید؟ 
آیا وزارت فرهنگ و ارشاد اســالمی، صدا و سیما و سازمان 
تبلیغات و سایر ارکان فرهنگی ، کمیسیون فرهنگی مجلس 
و از همه مهم تر شورای انقالب فرهنگی، به وظیفه خودشان 
عمل کرده انــد؟ با توجه به شــروع کار دوره جدید مجلس 
امیدوارم نهایت سعی و تالش انجام شود که آدم های کاربلد 
به کمیسیون فرهنگی مجلس راه پیدا کنند. نماینده مجلسی 
که با فیلم و سینما و سایر امور نمایشی و حتی رسانه ها بیگانه 

است، چرا باید به کمیسیون فرهنگی راه پیدا کند؟
میرعالیی بــا بیان اینکــه فیلم نامه های خوبــی مرتبط با 
امام رضا)ع( وجــود دارد، می گوید: باید از این ایده ها حمایت 
شود تا به مرحله اجرا برسند. به نظرم نداشتن ردیف بودجه 
یا کمبود بودجه، توجیه خوبی برای سلب مسئولیت نیست، 
چــون برای خیلــی از امور بودجــه وجــود دارد، ولی برای 
فیلم سازی در حوزه بسیار مهم و ارزشمند دینی نه؟! در بخش 
غیرخصوصی هم که تصمیم به ســاخت این گونه تولیدات 
میسر می شود با خساســت در تأمین بودجه آثار با کیفیت 
پایین تولید می شوند که قطعاً مورد توجه مخاطب قرار نگرفته 
و خود تبدیل به وسیله ای برای دلسردی هنرمندان عالقه مند 
به این حوزه می شود. باید بدانیم قطعاً این گونه صرفه جویی ها 

جهت برعکس دارد. 
وی یادآور می شود: عرصه مخاطبان این گونه آثار جهانی است 
و باید آثاری با اســتانداردهای جهانی تولید شود، اگر در این 
حوزه آثار ضعیف ساخته شوند نه تنها به مخاطب جهانی دست 
پیدا نمی کنیم بلکه مخاطب داخلی را هم از دست می دهیم 
و این امر اگر با انگیزه خدمت هم انجام شده باشد، ناخواسته 
بدل به خیانت می شــود. با سیره بزرگان دینی نباید برخورد 
مناسبتی شود و از آن به معنای پر کردن کنداکتور بهره برداری 
شود. باید تمام توان خود را برای تولید آثار مناسبتی بگذاریم، 
زیــرا انقالب ما هر چه دارد از همین مناســبت های دینی و 
مذهبی اســت. الزم است حمایت واقعی و اندیشمندانه ای از 

هنرمندان این حوزه و تولیدات تصویری دینی شود.
وی در پایان افزود: قطعاً نیاز است در انتخاب مدیران فرهنگی 
نهایت دقت و توجه صورت گیرد که مدیران ناالیق، بی انگیزه 

و کم سواد، در همه امور آفات کار هستند.

گفتوگو

حسن نجفی در گفت وگو با قدس:

با ساخت »آسمان هشتم« همه درها به رویم باز شد
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سیما و سینماسیما و سینما
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت

دبیر این جشنواره اعالم کرد
 اهدای جایزه ویژه »سپهبد شهید سلیمانی« 

در جشنواره تئاتر مقاومت
سیما و سینما: دبیــر هفدهمین 
جشنواره سراسری تئاتر مقاومت از 
اهدای جایزه ویژه سپهبد شهید حاج  
قاسم سلیمانی در مراسم اختتامیه 

این جشنواره خبر داد.
به گــزارش خبرگزاری مهر به نقل 

از روابط عمومی جشــنواره، حمید نیلی، دبیر هفدهمین جشنواره سراسری 
تئاتر مقاومت گفت: با توجه به اهمیت موضوع مقاومت و ضرورت ترویج سیره 
و روش چهره محبوب فرهنگ پایداری ایران و سیدالشهدای جبهه مقاومت 
ســپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، در نظر داریم در آیین پایانی و اختتامیه 
جشــنواره امســال با اهدای جایزه حاج قاسم سلیمانی، از یک اثر برجسته و 

برگزیده تقدیر به عمل آوریم.
مدیرعامل انجمن تئاتر انقالب و دفاع مقدس افزود: تصمیم داریم این جایزه را 
برای دوره های بعدی جشنواره تئاتر مقاومت نیز نهادینه و تثبیت کنیم و پس 
از این، در پایان هر دوره از جشنواره، این جایزه ویژه به یک اثر برگزیده تعلق 
گیرد تا به نوعی ادای دین، تعلق خاطر و همبستگی جامعه متعهد و فرهیخته 

تئاتر کشور با این سردار آسمانی، ابدی شود.
نیلی، اســتقبال از جشــنواره را بیش از انتظار ارزیابی و بیان کرد: با توجه به 
درخواست های مکرر هنرمندان و اهالی شریف تئاتر کشور، تصمیم گرفتیم 
مهلت ارسال آثار را در سه بخش صحنه ای، خیابانی و محیطی و دانشجویی 
تمدید کنیم. نیلی افزود: خوشبختانه آثار رسیده از نظر کمی، نویدبخش پویایی 
و زنده بودن جریان تئاتر مقاومت در سراســر کشور است و امیدواریم  پس از 

ارزیابی های مقدماتی و اولیه، از بعد کیفی نیز به نتایج قابل قبولی دست یابیم.
هفدهمین جشــنواره سراسری تئاتر مقاومت به همت انجمن تئاتر انقالب و 
دفاع مقدس بنیاد فرهنگی روایت فتح، آذر ماه ســال جاری با دبیری حمید 

نیلی برگزار خواهد شد.
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