
نسیم دوستی میان ایران و افغانستان
همزمان با برگزاری مراســم تشــییع و 
تدفین شهید »نسیم افغانی« از رزمندگان 
اتباع کشور افغانستان در حرم مطهر امام 
رضا)ع( که در دو روز گذشته برگزار شد، 
کاربران هشــتگ های #نسیم_افغانی و 
#نسیم_دوستی را در صفحات خود داغ 
کردند. در ادامه چند نمونه از توییت های 
منتشــر شده توســط کاربران را می خوانید: »مرزها سهم زمینند و تو سهم 
آسمان/ آســمان کابل یا ایران چه فرقی می کند...هموطن بودن که فقط به 
خاک نیســت به غیرت داشتن روی خواهر و برادرهای دینی ات هم هست...

نسیم افغانی نماد همدلی و وحدت دو ملت بزرگ ایران و افغانستان است«.

من ماسک می زنم
باتوجه به افزایش آمــار ابتال به کرونا در 
کشــور و همچنین مرگ و میر ناشــی از 
این ویروس که مجدد روزهای ســخت و 
نفسگیر مقابله با کرونا را به ما برگردانده، 
کاربران شبکه های اجتماعی با راه انداختن 
پویشــی به نام »من ماســک می زنم« 
یکدیگر را به استفاده از ماسک برای مقابله 
با کرونا دعوت می کنند. در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر شده در این 
پویش را می خوانید: »ماســک بزنیم چالش خوبی است اما کسی از ماسک 
رایگان هم حرف می زند؟ آیا آن که پول ماســک ندارد در خانه بماند؟ کاش 
دولت رسیدگی کنه... من هم مثل بقیه از ماسک زدن متنفرم اما نمی خوام 

کرونا را تجربه کنم یا باعث مرگ کسی شوم. پس من هم ماسک می زنم«.

حساب مجازی ترامپ مسدود شد
شبکه اجتماعی »توئیچ« به تازگی تصمیم 
گرفته حســاب کاربری ترامــپ در این 
پلتفرم را مسدود کند. براساس توضیحاتی 
که این شــبکه اجتماعی منتشر کرده، 
حســاب رئیس جمهور آمریکا به دلیل 
انتشــار ویدئویی از رفتارهای نفرت انگیز 
در این سرویس بسته شده است. یکی از 
موضوعاتی که توســط حساب کاربری ترامپ در این شبکه منتشر و موجب 
مسدود شدن این حساب شده، سخنرانی  نژادپرستانه وی در باره اتباع مکزیک 

است.

از جانفشانی تا جاسوسی
کاربــران فضای مجــازی در واکنش به 
جان باختــن تعدادی از محیــط  بانان و 
فعاالن محیط زیست در آتش سوزی های 
اخیر کشورمان، هشتگ های مختلفی را 
در توییتر داغ کــرده و از اقدام های آنان 
تشــکر کرده اند. یک فعال رسانه ای هم 
ضمن مقایسه این فعاالن محیط زیستی با 
جاسوس های محیط زیستی در توییتر نوشته است:»یکی میشه فعال محیط 
زیست و برای جلوگیری از آتش سوزی که االن مشخص شده خیلی از اون ها 
تعمدی هست توی پاوه حتی از جون خودش می گذره، یکی هم به اسم فعال 

محیط زیست از فعالیت های موشکی جاسوسی می کنه!«

 مجید تربت زاده سوژه و بلکه قهرمان این مطلب هم 
شــهر ساحلی »مهران« و رودخانه کنجان چم است و 
هم »آیت اهلل عبدالرحمن حیدری« که شهر، سربلندی 
و مقاومتش را مدیون تالش های اوســت. نخســتین 
مجتهدی که در جنگ تحمیلی، لباس رزم می پوشد، 
اسلحه دست می گیرد و مقاومت مردمی در برابر دشمن 

را سروسامان می دهد.

سوغاتی اش را فراموش نکنید#
»مهران« در ۱۰۰ کیلومتری جنوب غربی شــهر ایالم 
و در جنوب اســتان ایالم قرار دارد و از گذشــته های 
دور محل سکونت طایفه ای با نام های »بهین، بهروزان 
و صیفی زرگوش« بوده اســت. مــردم این منطقه به 
زبان های لُری شوهانی و ُکردی ایالمی حرف می زنند. 
قدیم تر ها آن را »منصورآباد« می گفتند و از سال ۱3۰9 
با تصویب فرهنگستان زبان فارسی به »مهران« معروف 
شد. دیدنی هایش به جز رودخانه »کنجان چم« قلعه ای 
اســت به همین نام و رودخانه »گاوی« که دســت به 
دست کنجان چم می دهد تا کشتزارهای مردم مهران 
را سیراب کند. اگر گذرتان به این شهر افتاد و فصلش 
بود، فراموش نکنیــد که ســوغاتی اش »بامیه« های 
خوشــمزه ای است که با آب رودخانه های گفته شده و 

خاک حاصلخیز این شهر عمل می آیند.

آقا معلم #
البته می شــود از دیگر محصوالت و مسائل مهم این 
شــهر باز هم آمار داد، اما به خاطر اینکه همین دیروز، 
یکی از سالگردهای آزادسازی مهران بود اجازه بدهید 
از محصول اصلی و مهم تر آن یعنی »مقاومت« حرف 
بزنیم. مهرانی هــا و بلکه همه ایرانی هــا، حاال به جز 
محصوالت و آبادانی مهران، به »آیت اهلل حیدری« هم 
می بالند که نقش غیر قابــل انکاری در مقاومت مردم 
منطقه و همچنین آزادســازی های مهــران دارد. این 
مجتهد دالور، ســال ۱3۰4 در »ایــالم« به دنیا آمد، 
پدرش »باباخان پشــتکوهی« نایب الحکومه منطقه 
بود اما به دلیل مشــارکت در ترور یک افسر انگلیسی 
دستگیر و به کرمانشاه تبعید شد. عبدالرحمن پس از 
تمام کردن تحصیالت ابتدایی، معلم شد و چند سال در 
منطقه معلمی کرد. در ۱9 سالگی معلمی را رها کرد 
و راهی کربال شــد و پس از خواندن دروس مقدماتی، 
طلبگی را در حوزه های علمیه سامرا و سپس نجف ادامه 
داد. ســال ۱35۰ به دلیل مبارزاتش در عراق دستگیر 
و به ایران برگردانده شــد. پس از بازجویی های متعدد 
در ایران، به او اجازه داده شــد به قــم برود و در آنجا 

ساکن شود.

نخستین شهر اشغالی#
قطعاً فقط بامیه های خوشمزه و پرخاصیت مهران این 
را به سر صدام و بعثی ها نینداخته بود شهر را چند بار 
اشغال کنند! ارتفاعات اطراف آن و همچنین رودخانه ای 

که »مهران« در ســاحل آن پهلو گرفته، این شــهر و 
مناطــق اطرافش را به نقاطــی راهبردی تبدیل کرده 
بود که ارتش عراق نمی توانست از اهمیت آن به آسانی 
بگذرد. بر ای همین در نخستین روزهای تهاجم به ایران 
در3۱ شهریور ۱359، لشکر 2 پیاده  از سپاه دوم عراق 
از چهــار محور به مهران حمله کــرد و دو روز بعد از 
قسمت غربی وارد شهر شده و در عمق  2۰ کیلومتری 
خاک ایــران روی ارتفاعات »زیل، کولــک، کوه گچ، 
قالویزان و...« مستقر شد. این نخستین شهر ایران بود 

که به اشغال دشمن درمی آمد. 

مراقب نامبرده باشید#
درخواست های مکرر مردم منطقه ایالم و اطراف آن 
از علما و مجتهدان قــم، تهران و نجف و همچنین 
نامه نگاری های مرحوم شیخ احمد کافی سبب شد 
آیت اهلل حیدری به ایالم برگردد و در آنجا ســاکن 
شــود. البته این نامه نگاری هــا و همچنین ارتباط 
آیــت اهلل حیدری با یــاران، نزدیــکان و همفکران 
امام)ره( از چشــم ســاواک دور نمانده بود. دلیلش 
 هم سندی از اسناد ســاواک است که در آن آمده: 
»...نامبرده باال]حجت االســالم احمــد کافی[ اخیراً 
نامه ای از شهرســتان ایالم جهت شــخصی به نام 
آیت اهلل شــیخ عبدالرحمن حیدری به قم ارســال 
نموده اســت... ضمنــاً ترتیبی اتخــاذ گردیده تا از 
اعمــال و رفتار حیدری مورد نظر مراقبت گردد...«. 
در سایت »مرکز اســناد انقالب اسالمی« درباره او 
می خوانیــم: »... با شــناخت کامل از بهانه تراشــی 

دســتگاه ستم شــاهی در جلوگیری از حرکت های 
دینــی و تجربــه ای کــه از حکومت بعــث عراق 
بدســت آورده بود، با در نظر گرفتن همه جوانب و 
حساسیت های موجود منطقه ای و کشوری به نحوی 
گام برداشــت که رژیم پهلوی را در آستانه خیزش 
مردم در ســال ۱357ه.ش در ایالم غافلگیرکرد...«. 
در این سایت همچنین به انبوه مساجد، حسینیه ها 
و کتابخانه ها و همچنین راه اندازی مدرســه علمیه 
باقریه اشاره می شود که آیت اهلل حیدری در ساختن 

آن ها نقش دارد. 

سه بار دیگر#
مهران تا ســال ۱362 در اشــغال ماند تا با عملیات 
والفجر 3 از اشغال آزاد شود. سال ۱365 وقتی ایران 
در عملیات والفجر8 توانســت »فــاو« را فتح کند، 
هــم از حیث نظامی و هم بُعــد تبلیغاتی در جهان 
ضربه سختی به صدام وارد شد. برای همین این بار 
هم کاســه و کوزه تجاوزگری شــان بر سر »مهران« 
شکست! نخســتین شهر اشغال شــده با استراتژی 
جدید عراقی ها که نامش را »دفاع متحرک« گذاشته 
بودند، باز هم اشــغال شد تا آن ها در جهان هیاهو و 
ســروصدا راه بیندازند که تالفــی والفجر 8 و »فاو« 
را کرده اند. این اشــغال البته به ســال نکشید و سه 
ماه بعد، در تاریخ 9 تیــر عملیات کربالی یک آغاز 
شد و یکی دو روزه، راهبرد دفاع متحرک دشمن را 
بــه هم ریخت و مهران باز هم آزاد شــد.نتیجه این 
عملیات البته فقط آزادسازی یک شهر نبود. بلکه به 
هم ریختگی اساسی دشمن و همچنین عملیات های 
پیروزمندانه بعدی را به دنبال داشــت. البته مهران 
دو بــار دیگر در روزهــای پایانی جنگ و حتی پس 
از اعالم پذیرش آتش بس توســط ایران، به اشغال 
بعثی ها درآمد اما هربار به سرعت توسط مردم منطقه 

یا رزمندگان ایرانی آزاد شد.

فرمانده مردمی#
آیت اهلل حیدری که رژیم عراق را خوب می شــناخت، 
پــس از پیروزی انقالب، عده ای را مأمور سرکشــی و 

دیده بانی مرز عراق کرده بود.
چند بــار هم خودش به بازدید از پاســگاه های مرزی 
پرداخت و وضعیت منطقه و احتمال شــروع جنگ را 
به اطالع امام رســاند و برخی کم کاری های مسئوالن 
امنیتی را گزارش داد. در همان ســاعت های نخست 
جنگ و پس از ســقوط شــهر مهران، فرمان تشکیل 
خــط پدافندی در تنگه »کنجان چم« را صادر کرد، با 
پوشیدن لباس رزم، فراخوان عمومی داد و خودش هم 
به سمت مهران حرکت کرد. می گویند در عملیات فتح 
میمک که با هماهنگی ارتش و نیروهای عشــایر ایالم 
صورت گرفــت فرماندهی عملیات را خودش بر عهده 
داشت. او تقریباً 6 ماه پس از آزادسازی نخست مهران 

در دی 65 از دنیا رفت. 

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت ششم(
دردسرهای بیراهه رفتن

امــروز صبح را با دو پنچری شــروع کردیم. یعنی پیش از اینکه ســوار 
دوچرخه ها شویم متوجه شدیم دوچرخه دو نفر از همرکاب هایمان پنچر 
شــده اند. یکی از آن ها می گوید: به خاطر مســافتی اســت که دیروز در 
خروج از شــاهرود اشــتباه رفتیم و مجبور شدیم از بیراهه خودمان را به 

جاده اصلی برسانیم.
بعــد از پنچرگیــری، راه می افتیم بــه مقصــد داورزن و میامی را ترک 
می کنیــم. اما قبل از ترک میامی، آقای ایمانی، همرکاب خوبم می گوید: 

برویم و سریع به بافت تاریخی میامی سری بزنیم.
کاروانســرایی به جــای مانده از دوره صفوی، نهر آبــی که از نزدیک آن 
می گــذرد، درختــان کهنســال و همه و همــه صبح مــا را دل انگیز تر 
می کند و بــا خودم فکر می کنم کاش فرصتی بود تا بیشــتر بمانیم؛ اما 
 بایــد رفت. پس به گرفتن عکس اکتفا می کنیــم تا یادگار بماند برایمان 

از این سفر.
هوا کاماًل ابری اســت. با خودم فکر می کنم اگر ابرها همین جور هوایمان 
را داشته باشند و بپایند، چه روز خوبی می شود. اما یک ساعت بعد سر و 

کله خورشید پیدا می شود و نوربارانمان می کند.
ســاعت 8 و 43 دقیقه را نشــان می دهد و ما برای استراحت و خوردن 
صبحانه در کاروانســرای معروف میاندشــت توقف کرده ایم. تا ماشــین 
تدارکات برســد، فرصتی می شــود برای اینکه در کاروانسرا قدمی بزنیم. 
باالی ســرم آســمان پر از تکه های ابر بسیار زیباســت. تلفیقی از آبی و 

خاکستری و زیر پایم با خشت فرش شده است. 
هر طرف که نگاه می کنم با خودم فکر می کنم در گذر زمان چه کاروان ها 
در این کاروانسرا شبی را به صبح رسانده اند، خاطره ای برای خود ذخیره 
کرده  و گذشته اند و حاال نوبت ما شده تا در قالب کاروان دوچرخه سواری 
ارادتمندان امام رضا)ع( ساعتی اینجا استراحت کنیم و در راه رسیدن به 

حرم برای خودمان خاطره ای بسازیم. 
بعد از دو ســاعت توقــف در یکــی از بزرگ ترین کاروانســراهای ایران 
و صــرف صبحانه، حاال رســیده ایم به تابلویی که توجــه هر رهگذری را 
 می توانــد جلب کند: آهســته برانید! سرنوشــت یوزپلنگ آســیایی در 

دستان شماست.
فرصتی می شــود برای اندیشیدن به سرنوشت حیات وحش ایران و گونه 
ارزشمندی همچون یوز تیرانی و دعا می کنم که بماند و به سرنوشت ببر 

و شیر مازندران دچار نشود.
ساعت ۱7شده و حسابی گرسنه ایم. در یکی از رستوران های شهر داورزن 
ناهاری می خوریم و آن وقت می رویم برای اســتراحت. فردا باید خودمان 

را برسانیم به دیار سربداران.
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 دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی درباره معناي زیارت، برگرفته از کتاب »ادب فنای مقربان« 

زیارت عارفانه، وفای شیعیان به عهد خود با ائمهb است

نمک و نبات و نور آورده اند ...

رقیه توسلی: بهار برگشته. این روزها نفس که تازه می کنیم از تابستان خبری 
نیست. شهر، شهر دیگری شده است؛ عطر کوی جانان پیچیده و شور میهمانی 
توس؛ دلتنگ ها رضاجان، رضاجان، بانگ برداشته اند: السالم علیک یا علی بن 

موسی الرضا.
یا معین الضعفا! شــما که هستید، کریمی تان که هســت، سخاوت و یاری و 
پناهتان که هســت، رواست اشک شوق نشویم و قصه سلطان و گدا نخوانیم 

در گوش شهر؟
از مشــهِد شفا، از بخشــندگی تان، از خیل چشمان منتظری که هر سال 
بی نصیب نمی گذارید، از خادمان پا در رکاب شیدا چه بگوییم که ناگفتنی 
اســت! از ســفیران که خراســان آورده اند! از عالج که جز در بقچه اهل 
شفاعت و جود پیدا نمی شود! از پیر و جوان که این روزها حکایت دوست 

داشتنشان ناگفتنی است!
پیام آورانتان آمده اند آقاجان بــا پرچم متبرک... نمک و نبات و نور آورده اند... 
انگار قرعه فال خورده به ناممان و قرار اســت زائر باشــیم... انگار حضرت یار، 

رخصت فرموده اند.
می دانیم ارادت تهیدستان را پس نمی زنید بس که رئوفید. پس دلمان را رفت و 
روب کردیم و با سبزترین سالم ها آمده ایم پابوس که عرض کنیم اوالد پیغمبر! 
حاال این شما و این اشک های ُخّرم ما... این شرح فراق ما و طبابت امامانه شما... 

این درودهای راستین ما و ِمهر بی پایان شما.

دارالشفا

یادداشت های چرخدار

عباسعلی سپاهی یونسی
annotation@qudsonline.ir

روایت خواندنی محمدعلی بهمنی از سرایش غزل معروف»شرمند   ه ام که همت آهو ند   اشتم...« روایت خواندنی محمدعلی بهمنی از سرایش غزل معروف»شرمند   ه ام که همت آهو ند   اشتم...« 

در حرم شعر بر من باریددر حرم شعر بر من بارید

سسپابوپابو
1 تیر 1399 

شنبه 1
چهار 
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ادب و هنرادب و هنر

 گفت وگوی قدس با دکتر پوررستمی
 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 

 هنر سبک زندگی مؤمنانه 
با تکیه بر آموزه های رضوی

خاطره بازی با محمود حبیبی کسبی درباره تصنیف معروفش

موهبت آقا شامل حال »پناه« شد 

معارفمعارف

همزمان با دهه کرامت

استاد»عباس اخوین« به عنوان 
خادم فرهنگ رضوی معرفی شد

10

نگاهی به شهر »مهران« و ماجراهایش در دوران دفاع مقدس

شکست  ناپذیر



سبک زندگی رضوی)8( 
سخاوت نسبت به دیگران و قناعت در زندگی خود

برخی از رفتارهای آدمی كاركردهای چندگانه ای دارد؛ به این معنا كه می تواند 
هم برای شخص و هم برای جامعه اطراف او مفید و سازنده باشد. از جمله این 
رفتارها سخاوت است. كنش ها و رفتارهای سخاوتمندانه و خیرخواهانه، هم به 
خود فرد كمك می كند و هم نیاز دیگران را برآورده می كند؛ چراكه سخاوت 
پاسخی به نیاز روحی و روانی شخص در مقام انسانیت و كسب معنویت است.

»سخاوت« فاصله طبقاتی جامعه را كم می كند و از این طریق ناهنجاری های 
ناشــی از فاصله طبقاتی را از بین می بــرد و یا كاهش می دهد و پیوندهای 
اجتماعی را محکم می ســازد. سخاوت از فضایل مهم اخالقی در همه ادیان 
و فرهنگ هاســت، هر اندازه  »بخل« نشانه پستی و حقارت و ضعف ایمان و 
فقدان شخصیت است؛ »جود« و »سخاوت« نشانه ایمان و شخصیت واالی 
انسان است و مهم ترین علل سخاوت، زهد در دنیا و یقین به پاداش است. در 
دیدگاه اسالمی، اسراف و بخل دو سوی افراط و تفریط در مصرف ثروت است 
و سخاوت حد میانه آن هاست. بخل، خودداری از مصرف مال در موارد الزم 
است و اســراف هزینه كرد ثروت در موارد غیرالزم و سخاوت، مصرف ثروت 

است به اندازه ضروری.
در نگاه امام رضا)ع( فرد ســخاوتمند از زندگی بهتر و با ارزش تری برخوردار 
است؛ چراكه در پرتو زندگی و وجودش افرادی دیگر در آسایش و رفاه زندگی 
می كنند. امام خود به تمامی معنا الگوی ســخاوت بود و این حقیقت را در 
موقعیت های مختلف در كالم و عمل به مردم نشان می داد و حتی از اینکه 
مبادا به گونه ای غیر از این عمل كند نیز اظهار نگرانی می كرد. به واسطه این 
منش، افراد بدون احساس حقارت با حفظ شأن و احترام حوائج خود را از امام 
طلب می كردند. ســفره سخاوت امام همواره گسترده بود و این خوان نعمت 
اختصاص به گروه یا افرادی خاص نداشت و همه مردم از آن بهره مند بودند. 
امام رضا)ع( از بخشش به  عنوان موهبتی یاد می كند كه مؤمن با آن، پاداش 
و بخشــایش خداوند را می خرد؛ بنابراین اگرچه در ظاهر سرمایه ای مادی یا 
معنوی از انسان به دیگری بخشیده می شود ولی در حقیقت سودی عظیم 
نصیبش می شــود كه از جانب خداوند وعده داده  شــده است و به بیان امام 
چنین انسانی به واسطه سخاوتمندی اش هم به خدا، خلق و بهشت نزدیك 
اســت؛ در واقع آنچه در نتیجه سخاوت، بخشــش و رفتار بزرگوارانه نصیب 
شــخص مؤمن می شود، هم بعد دنیوی دارد و هم اخروی. از این  روست كه 
افراد ســخاوتمند، در جامعه از محبوبیت برخوردارند؛ چرا كه در سایه رویه 
دیگرخواهانه و نوع زندگی آن ها عده ای از ضعفای جامعه هم امکان زندگی 

بهتری را می یابند.
انسان سخاوتمند و بخشــنده در عین  حال نمی تواند در زندگی شخصی 
خود زیاده خواه و حریص باشــد، چون اساســاً زیاده خواهی و افزون طلبی 
فرد، اولین مانع بخشندگی و سخاوتمندی نسبت به دیگران است. قناعت 
به چنین شــخصی كمك می كند تا به نیازهای همنوعان خود در جامعه 
نیز توجه داشته باشــد. امام رضا)ع( از قناعت تعریفی مشخص ارائه كرده 
و خویشــتنداری را الزمه آن دانسته اســت. در تعریف امام، انسان قانع از 
ارجمندی، آســودگی و آرامش برخوردار اســت؛ چراكه به  واسطه قناعت، 
از زیاده خواهی های نفسانی و تالش بیهوده و دریوزگی در مقابل صاحبان 
قــدرت و زر و زور بركنار مانده اســت. در واقع وارد شــدن به مســابقه 
زیاده طلبی، آسایش را از انسان و زندگی او سلب می كند؛ بنابراین انسان اگر 
به آنچه نیاز ضروری او برای زندگی است قناعت كند و راضی باشد، زندگی 

آسوده ای خواهد داشت.
امام رضا)ع( قناعت را عامل عزتمندی و ســربلندی انسان می داند و داشتن 
قوت روزانه در كنار سالمتی و امنیت را برای برخورداری از یك زندگی آرام 
و سعادتمندانه كافی می داند. امام به مؤمنان نیز هشدار می دهد كه مبادا به 
 روزی كم و مقدری كه دارند قانع نباشــند كه این خود، ناسپاسی در مقابل 
خداوند است و مقدمه ای است برای محرومیت و از دست دادن نعمت ها؛ در 
واقع قناعت سرمایه ای است كه انسان را در رسیدن به یك زندگی باثبات در 
ســایه حفظ كرامت و عزت انسانی كمك می كند و به تبع آن، به ایجاد یك 
جامعه امن و ســالم كه افراد در ســایه احترام به حقوق یکدیگر با احساس 

رضایت در كنار یکدیگر زندگی می كنند، منجر می شود.
در این سبك زندگی، افراد كمتر تحت تأثیر تبلیغات به سمت نیازهای كاذب 
و غیرضروری كشیده می شوند و امکان سوءاستفاده از آن ها به  واسطه تقویت 
روحیه مصرف گرایی و زیاده خواهی وجود نخواهد داشــت؛ رویه و راهبردی 
كه اســاس و بنیان تفکر ســرمایه داری و بهره كشی از انسان ها بر آن استوار 

شده است.

بررسی آثار هجرت امام رضا)ع( از مدینه به توس)3( 
jاهداف مأمون از پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا

مأمون با پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا)ع( در پی تحقق اهدافی بود:
 تثبیت پایگاه خود در بین خراسانی ها و قانع كردن بنی العباس: از آنجایی كه 
خراسانی ها محب اهل  بیت)ع( بودند و حمایت آن ها از ابومسلم خراسانی سبب 
به قدرت رسیدن بنی العباس بود، مأمون با بزرگداشت امام رضا)ع(، از شخصیت 
اجتماعی حضرت برای جذب خراسانی ها استفاده كرد. از طرف دیگر بزرگان 
بنی العباس مدعی  بودند كه با به  خالفت رسیدن مأمون در مرو، قدرت به دست 
عجمان خواهد افتاد، كه مأمون با این سیاست، به نوعی دهان آن ها را نیز بست.

 سركوبی قیام علویان: مأمون با این دسیسه خود، قیام های سه  تن از برادران 
امام رضا)ع( و هفت نفر دیگر از سادات كه قصد تشکیل حکومت در شهرهای 
مختلف را داشــتند، سركوب كرد. وی آن ها را به  سوی مركز حکومت دعوت 
می كــرد و به  نقل برخی مورخــان، در میان راه غارتگران را به ســراغ آن ها 
می فرستاد تا ایشان را به قتل برسانند مانند كاروان حضرت معصومه)س( كه به 

 دست عمال مأمون تاراج شد. 
 مشروعیت بخشی به خالفت خود: مأمون می دانست كه با قرار گرفتن امام 
رضا)ع( در كنار خودش، اعتبار مردمی بدست می آورد. وی صاحبان مذاهب و 
ادیان مختلف را دعوت می كرد تا با گفت وگو با عالم آل محمد)ع( برگ برنده ای 
برای خود بدست آورد و از نظر اعتقادی و شرعی به حکومت خود مشروعیت 
بخشد و بگوید: حکومتی تشکیل دادم كه هیچ  حکومتی از نظر علمی و اعتقادی 

توان مقابله با آن را ندارد.
 ترس از به حکومت رسیدن امام رضا)ع(: مأمون می دانست كه امام رضا)ع( 
در مدینــه از مقبولیت باالیی برخوردارند، پس با دور كردن ایشــان از پایگاه 
اصلی خویش و حتی عبور دادن از شهرهای غیرشیعی، عالوه بر محدود كردن 

ارتباطات حضرت، ایشان را به  نوعی در حبس قرار داد. 
 تخریب جایگاه اجتماعی امام رضا)ع(: مأمون با این سیاســت سعی كرد تا 
بــه  عوام بگوید: اگر تا دیروز امام رضا)ع( زاهد به  شــمار می رفت به  این علت 
بود كه دنیا به او رو نکرده بود، اما اكنون كه زمینه فراهم شده،  ایشان به دنیا و 

حکومت داری بی میل و رغبت نیستند. 
 تحت كنترل قرار دادن دیگر سادات: مأمون به بهانه  حضور امام در خراسان، 
مابقی ساداتی را كه نتوانسته بود بکشد، به مرو فراخواند تا آن ها را تحت نظارت 
شــدید قرار دهد مانند جناب محمد  بن  دیباج عموی امام رضا)ع( كه حتی 

حکومتی نیز تشکیل داده بود.  

شروط حضرت رضا)ع( برای قبول والیتعهدی#
پس از اینکه امام رضا)ع( درخواست مأمون مبنی بر پذیرش خالفت را به هیچ  
قیمتی نپذیرفتند، مأمون ایشان را مجبور به قبول والیتعهدی كرد. حضرت با 
شــرط اینکه در عزل و نصب افراد و امور والیی دخالت نداشته و فقط در حد 
مشاور با او همراهی داشته باشند، والیتعهدی را به  اضطرار قبول فرمودند؛ چرا 

كه مأمون ایشان را تهدید به قتل كرد. 
در واقع حضرت به  حســب عالم ظاهر و از روی مقام انجام وظیفه و به  ناچار 
بدون هیچ هدف و مقصدی، والیتعهدی را پذیرفتند، البته انسان به  حسب اصل 
اولی مجاز به قبول منصب و والیتی در دستگاه ظالمان و فاسقان و رفتن در زیر 
پرچم كفار و فساق نیست مگر اینکه هنگام تهدید به قتل ببیند ارزش خونی 
كه قرار است از او ریخته شود، به منفعت یا به ضرر اسالم است مانند اضطرار و 

معذوریت حضرت امیر)ع( در ورود به شورای 6  نفره.
نکته دیگر اینکه مؤمن هیچ  گاه تکلیف محوری را فدای مصلحت اندیشــی 
شــخصی نمی كند. اگر كسی به  حسب مصلحت شخصی خود حركت كند 
گرچه عملش به  ظاهر خدمت باشــد اما در نهایت منجر به خسارت خود و 
دیگران می شود. مانند اینکه حضرت مسلم  بن  عقیل در خانه هانی  بن  عروه 
می توانستند عبیداهلل  بن  زیاد را ترور كنند، اما چون رسول خدا)ص( فرموده 
بودند: »اسالم با ترور مخالف است«، ایشان بدون حکم حاكم جامع الشرایط 
دســت به چنین اقدامی نمی زنند. صداقت و درســتکاری اســت كه سبب 
می شود نهضت پاک و طاهر حسینی  جاودانه شود. انسان اگر براساس میزان 
شــرع و تقوا حركت كند، كسی كه تمام امور عالم در دست اوست، درهای 

رحمت خود را به  روی او باز می كند. 
اهداف مأمون كه اهل دنیاست، به قدر خود اوست. او با قتل عام سادات و تبعید 
امام رضا)ع( به مرو، افق حکومت خود و نهایتاً بنی  العباس را می بیند اما از نگاه 
خداونــد كه تمام امور عالم را می گرداند این هجرت گرچه مقطعی كوتاه دارد 
اما سبب تأسیس چندین پایگاه بزرگ اهل بیت)ع( از جمله مشهد، قم و شیراز 

می شود تا زمینه ساز یك كشور اسالمی و تمدن شیعی شود.

 معارف/مریم احمدی شــیروان  شأن و جایگاه امام؛ 
تبعیت تام و الگوگیری از او توســط مأموم در تمام شــئون 
زندگــی اســت و از آنجایی كه رفتار و گفتــار امام معصوم 
منظومه ای منسجم و متشکل اســت، می توان آن را روشی 
مشخص از زندگی دانست كه بر اساس مبانی اسالمی استوار 
شده اســت. دكتر حامد پوررستمی، دانشیار و عضو هیئت 
علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران كه درباره سبك زندگی 
رضوی با ما گفت وگو می كرد، با بیان اینکه ســبك زندگی، 
روش زندگی اشخاص، گروه ها یا جوامع در مواجهه با روابط 
فیزیکی، روانی، اجتماعی و اقتصادی است، می گوید: سبك 
زندگی را چه روش زندگی بدانیم و چه منش برخاســته از 
بینــش، نمی توان از هنر بودن آن چشمپوشــی كرد؛ البته 
مجموعه ای از هنرها، سبك و الگوی كالن را شکل می دهند. 
به نظر می رسد هنرهای سبك زندگی مؤمنانه از منظر امام 
رضا)ع( حداقل در چهار مورد قابل پردازش، اهتمام و اهمیت 
اســت. این چهار هنر را می توان به تفکر، توكل، تودد و تلذذ 

تقسیم بندی كرد كه جوهره همه آن ها ایمان به خداست.
او ادامه می دهــد: از منظر امام رضا)ع( راه ســبك زندگی 
مؤمنانــه و عاقالنه از جــاده معرفت و هنــر می گذرد كه 
آموزه هــای اهل بیت)ع( فراروی ما قرار داده  اند و بر اســاس 
آن هــا باید زندگی را پربها و باطــراوت كرد. همان طور كه 
سازمان بهداشت جهانی به درستی اعالم كرده، قرن 21 قرن 
افسردگی اســت و مهم ترین چالشی كه بشر با آن دست و 
پنجه نرم می كند، نبود نشــاط و از بین رفتن روحیه و روان 
اســت؛ با شیوع كرونا قطعاً این افسردگی پررنگ تر هم شده 

است كه باید برای آن فکری كرد.
این استاد دانشگاه به داستانی كوتاه اشاره كرده و می گوید: 
روزی مردی جان خود را به خطر انداخت تا جان پسربچه ای 
را كه در دریا در حال غرق شــدن بود، نجات دهد و با تالش 
فراوان او را نجات داد. وقتی خسته و زخمی به نزدیك ترین 
صخره رسیدند و آرام شدند، پسر بچه از مرد پرسید در قبال 
اینکه زندگی من را نجات دادی، چه كنم؟ و مرد پاسخ داد: 
فقط سعی كن طوری زندگی كنی كه زندگی ات ارزش نجات 
دادن داشــته باشد. قصه و غصه امروز جامعه ما همین است 

كه زندگی ها طراوت ندارد.

امام، آب گوارایی است از پس تشنگی و عطش#
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران 
ادامــه می دهد: امــام رضا)ع( در 
اَلَْماُء  »اَْلَِماُم  می فرماید  مورد  این 
َمإِ« یعنی امام، آب  اَلَْعْذُب َعلَی اَلَظّ
گوارایی اســت از پس تشــنگی و 
عطش. اكنون مردم تشنه و خسته 
شده اند؛ كویر تشنه سبك زندگی ما اكنون بیش از پیش 
مشتاق چشیدن آب حیات خاندان وحی است و بیش از 
پیش باید به ســمت آموزه های امام رضا)ع( برویم. نقش 
رسانه و دستگاه های تبلیغاتی در این زمینه خیلی پررنگ 
است و باید با هنر و ظرافت هر چه تمام  تر پیام دینداری 
را به گوش مخاطب رساند. امروز بیش از هر زمان دیگری 

به چهار هنر تفکر، توكل، تودد و تلذذ نیاز داریم. 
او یادآور می شــود: هنر یعنی آفرینش زیبایی به نیروی 

دانایی؛ به قول برخی هنر دعوتی اســت به سوی سعادت 
و تعبیر ســبك زندگی ســعادت بخش، در گرو یادگیری 
هنرهاست. هنر دانســتن، هنر خواستن، هنر توانستن و 

هنر لذت بردن. 
این هنرهای چهارگانه تعامل انســان با خدا، انســان با 
خود، انســان با دیگری و انســان با محیط  زیست است 
اما همسطح هم نیســتند و به نظر هرمی شکل هستند. 
تعامل با خدا بر ســه تعامل دیگر اشراف دارد؛ تعاملی كه 
با خود، با مردم و پدیده های پیرامونی داریم نوعی تعامل 

با خداست.
این پژوهشگر دینی تصریح می كند: هنگامی كه دست به 
قنوت برمی داریم و در حوزه فردی و تعامل با خود رفتار 
می كنیم، چه هنگامی كه دست مستمندی را می گیریم 
و در مســیر تعامل با دیگران و مردم حركت می كنیم و 
چه هنگامی كه دست نوازش بر حیوانی می كشیم یعنی 
تعامل با محیط  زیســت برقرار می كنیم، در واقع، در هر 
ســه صورت تعامل نیك با پروردگار عالم داریم. اگر این 
نگاه را در بین مردم جا بیندازیم، دیگر عبادت منحصر به 
نماز نمی شــود و هر تعاملی با محیط عنایت خدا و حول 

و قوه الهی است.

توکل نوعی تعامل واقع بینانه با خداست#
دكتر پوررســتمی به توضیح هنر اول یعنی تفکر در كالم 
رضوی پرداخته و بیان می كنــد: امام رضا)ع( می فرماید 
كه تفکر معادل عبادت هزارســاله است یا در جایی دیگر 
فرموده اســت: »لیَس الِعباَدُه كثــَرَه الصالِه و الصوِم، إنّما 
ُر في أمِراهلل« یعنی عبادت، به بســیاری نماز  الِعباَدُه التَّفکُّ
و روزه نیســت، بلکه عبادت، اندیشــیدن و تفکر در كار 
خداســت. هنر تفکر یعنی زمانی برای اندیشیدن داشته 
باشــیم اما متأسفانه این مورد در زندگی ما مغفول است؛ 
هنر تفکر یعنی هنر پردازش و ویرایش معلومات در پرتو 
قوه عقل كه نوعی تعامل خردمندانه انســان با خویشتن 
است؛ ضمن اینکه می دانیم جوهره اصلی محاسبه، مراقبه 

و مشارطه نیز تفکر است.
او به اهمیت توكل نیز اشــاره كــرده و می گوید: هنر توكل 

واگذاری كار به خدا در تمام عرصه های زندگی است. 
در منشــور رضوی و آموزه های امام رضا)ع( جوهره و ركن 
ایمان انسان در گرو حقیقت توكل است. از امام  رضا)ع( درباره 
حقیقت  توكل  سؤال  شد كه حضرت فرمود: اینکه  جز خدا از 
كسی  نترسی . به میزان توكل و اعتمادی كه به خدا داریم و 
كارها را به او واگذار می كنیم ایمان رقم می خورد؛ ایمان همان 

اعتماد به خدایی است كه منشأ اعتماد به نفس است. توكل 
نوعی تعامل واقع بینانه با خداست.

دانشیار گروه قرآن و حدیث دانشگاه تهران تشریح می كند: 
عالوه بر موارد فوق بحث مهمی به نام محبت، نوع دوســتی 
و نوع خواهــی داریم؛ بحثی كه در آموزه های امام رضا)ع( به 
زیبایی خود را نشــان داده اســت. حضرت)ع( فرموده است 
»تَــزاَوُروا تَحابُّوا َو تَصاَفُحوا َو ال تَحاَشــُمو« یعنی به دیدن 
یکدیگر روید تا یکدیگر را دوســت داشــته باشید و دست 
یکدیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. امیرالمؤمنین)ع( 
نیز در نهج البالغه به جامعه نهیــب می زند و می گوید: چرا 
به دیدار یکدیگر نمی روید، نســبت به یکدیگر خیرخواهی 
نمی كنیــد و به همدیگر مودت نمی ورزید؟ این دســتورات 
همه شــالوده بحث ســرمایه اجتماعی، همدیگرخواهی و 
همدیگردوستی است كه دنیا بر آن ها می چرخد و در غیابشان 

جهان به هم می ریزد.

فهم بهتر دنیا با عمل به آموزه های رضوی#
پوررســتمی با بیان اینکه تودد یعنی هنر دوست داشتن و 
محبت ورزیدن، توضیح می دهد: تودد و دوستی با خلق خدا، 
عامل و شاخصه مهمی برای سبك زندگی مؤمنانه است؛ به 
همین دلیل در آموزه های رضوی آمده است كه »َرأُْس اَلَْعْقِل 
بَْعَد اَْلِیَماِن بِاهللِ اَلتََّودُُّد إِلَی اَلنَّاِس َو اِْصِطَناُع اَلَْخْیِر إِلَی ُكلِّ بَرٍّ 
َو َفاِجٍر« یعنی مهربانی كردن با مردم اولین فرمان عقل پس 
از ایمان اســت و همچنین نیکی و دوستی كردن با مردمان 

چه نیکشان و چه بدشان.
او می افزاید: هنر بعدی در آموزه های امام رضا)ع( تلذذ اســت؛ 
یعنی هنر لذت بــردن از زندگی و بهره مندی هدفمند از دنیا 
كه نوعی تعامل هوشــمندانه با دنیا و پدیده های پیرامونی آن 
اســت. لذت بردن از زندگی آن  طور كه خدا بخواهد؛ همانند 
شهادت كه هنر مردان خداست. خوب ماندن، خوب زیستن و 
خوب رفتن هنر مردان خداست. باید از زندگی، محبت كردن، 
تفکر كردن، از خوردن و آشامیدن لذت برد. قرار نیست به بهانه 
آخرت گرایی از جنازه لذایذ مشروع دنیا عبور كنیم و به خاطر 
استفاده از دنیا، آخرتی ویران برای خود رقم بزنیم. در منظر امام 
رضا)ع( نه ترک دین به خاطر دنیا مورد پســند است و نه رها 
كردن دنیا به بهانه دین. حضرت فرموده است كه »لَیَس ِمّنا َمن 
تََرَک ُدنیاُه لِِدیِنِه و ِدیَنُه لُِدنیاُه« یعنی از ما نیست آن كه دنیای 

خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک گوید.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، امام رضا)ع( در 
بیانی دیگر می فرماید:»از لذایذ دنیوی، نصیبی برای كامیابی 
خود قرار دهید و آرزوهای دل را از راه های مشــروع برآورید. 
تفریح و سرگرمی های لذت بخش شما را در اداره زندگی یاری 
می كند و با كمك آن در امور زندگی موفق خواهید شد« و در 
حدیثی دیگر می فرماید: »مراقب باشید در تفریح به مردانگی 
و شرافتتان آسیبی نرســد و دچار اسراف و تندروی نشوید«؛ 
بــه فرموده این امام بزرگوار باید از امور دنیا برای رســیدن به 

لذت های درست، آخرت گرایی و سعادت كمك گرفت.
دكتر پوررستمی در پایان تأكید می كند: اگر برای داشتن و 
عمل به این چهار هنر، تمركز و تمرین داشته باشیم قطعاً آب 
حیاتی كه امام رضا)ع( فرموده را خواهیم چشید و فهم بهتری 

از دنیا خواهیم داشت.

گفت وگوی قدس با دکتر پوررستمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

هنر سبک زندگی مؤمنانه با تکیه بر آموزه های رضوی
یادداشت شفاهی دیدگاه

دیدگاه آیت اهلل جوادی آملی درباره معناي زیارت، برگرفته از کتاب »ادب فنای مقربان« 

زیارت عارفانه، وفای شیعیان به عهد خود با ائمهb است
محورهایی که در پژوهش های سیره رضوی مغفول مانده اند...

یکي از راه هاي بزرگداشت مفاخر و صاحبان كمال، زیارت آنان 
است كه در حقیقت موجب بقا و استمرار حیات علمي، هنري 
و معنوي آنان مي شود. افزون بر اینکه عامل پیوند نسل حاضر 
و نسل هاي آینده با نسل هاي گذشته و وسیله ارتباط روحي با 

آنان و كماالتشان است.
زیارت از ریشــه »َزور« اســت. اصل این واژه به معناي میل 
و عدول از چیزي اســت. احمد بن فــارس می گوید: زائر را از 
آن جهــت زائر مي گویند كه وقتي به زیارت تو مي آید از غیر 
تــو عدول مي كند و رو برمي گرداند؛ از این  رو برخي گفته اند: 

زیارت، به معناي قصد و توجه است.
اسحاق بن عمار از امام صادق)ع( روایت مي كند كه فرمود: »به 
مدینه بروید و بر پیامبر اكرم)ص( ســالم بدهید، هر چند كه 
ســالم و درود از راه دور به آن حضرت نیز مي رسد«. زیارت از 
دور نیز هر چند مورد قبول و توصیه است، لیکن این حدیث 
نشان مي دهد كه حضور زائر در كنار مزور و قبر وي خصوصیتي 

دارد، بنابراین مورد توصیه و سفارش قرار گرفته است. 
پیغمبر اكرم)ص( فرمود: »كسي كه من یا یکي از فرزندانم را 
زیارت كند، روز قیامــت به زیارت و دیدار او خواهم رفت و از 
هراس ها و وحشت هاي آن نجاتش خواهم داد«. این روایت و 
امثال آن نشــان مي دهد كه حیات و مرگ پیامبر اكرم)ص( 
و امامان معصوم)ع( یکسان اســت؛ زیرا زیارت دوران حیات 
و مرگ، اجر و آثار یکســان دارد؛ از این نظر الزم اســت زائر 
به گونه اي در حرم شــریف آنان حضور پیدا كند كه اگر زنده 
مي بودند در كنارشــان حضور پیدا مي كرد و زیارت در دوران 
مرگ باید همان آثار و ســازندگي زیارت دوران حیات را براي 
او داشته باشد. اصل زیارت، توجه به مقام مزور، تأمل در متن 
زیارت نامه و تالش در تهذیب و تزكیه نفس مي تواند در ایجاد 

این سنخیت و تکمیل آن كمك كند.
امام علي بن موسي الرضا)ع( فرمود: »شیعیان نسبت به هر یك 
از امامان معصوم پیمان و تعهدي دارند كه كمال وفاي به آن 
عهد در زیارت مشتاقانه و عارفانه قبور آن ذوات نوراني است«. 

این حدیث بیانگر نکاتي است كه در ادامه ذكر مي شود:
 زیارت قبر امام نشانه وفاداري و تعهد به مقتدا و پیشواست؛ 
»إّن من تمــام الوفاء بالعهد و ُحســن األداء زیاره قبورهم«. 
سخنگوي نهضت پیامبر، بالل حبشي در دوران اقامت خویش 
در شــام، رسول اكرم)ص( را در خواب دید كه به او مي گوید: 
اي بالل! این چه جفایي است؟ آیا هنگام آن نرسیده است كه 
به زیارت من نایل آیــي؟ در این رؤیا، ترک زیارت قبر مطهر 
پیامبر اكرم)ص( جفا نامیده شــده، طبعاً زیارت آن، وفاي به 

عهد خواهد بود.
 زیارت باید همراه با رغبت، شوق، عالقه و عشق قلبي به مزور 

باشد؛ »رغبًه في زیارتهم«.
 زیارت باید همراه با تصدیق قلبي به چیزهایي باشد كه مزور 
بدان رغبت داشته، مورد عالقه وي بوده و در راه آن فداكاري 

كرده است؛ »و تصدیقاً بما رغبوا فیه«.

زیارت مأثور و غیرمأثور#
زائــر، گاهي با بیانات خود كماالت مــزور را ترنم مي كند كه 
این  گونــه ثناخواني فقط بیانگر میزان ارادت زائر، اعالم تولي 

نســبت به وي و تبري از دشمنان او، ابراز احساسات و تعیین 
موضع وي اســت و گاهي از زبان معصوم ثنا مي خواند كه به 
اصطالح این  گونه زیارت نامه ها را زیارت مأثور مي نامند. چنین 
زیارت نامه هایي نه تنها كیفیت اظهار ارادت و ابراز تولي و تبري 
را مي آموزد، بلکه متني اســت براي شــناخت مزور و آگاهي 
از منزلت او، زیرا هر كســي به مقدار معرفت خویش ســخن 
مي گوید و كالم هر كسي بیانگر میزان شناخت و آگاهي اوست.

زیارت، كالس درس و مدرســه تعلیم و تربیت و زیارت نامه ها 
متون آموزشــي این كالس ها و مدرسه هاســت. ائمه)ع( كه 
همواره به تعلیم و تربیت پیروان حق و بیان حقایق و معارف 
دین همت داشتند، مباحثي در توحید و صفات الهي، نبوت و 
پیامبرشناسي، امامت و رهبري، تاریخ زندگي ائمه)ع( و بیان 
مظلومیت ها و رنج هاي خویش، افشــاي ستم هاي حاكمان 
جنایت پیشه در برابر حق طلبي یاران عدالت خواه و حقیقت جو، 
ضرورت همگرایي در فکر، موضع، اقــدام، عمل و... را در این 

زیارت نامه ها بیان كرده اند. 

زیارت با معرفت#
معرفت مزور و آگاهي از منزلت او مورد ســفارش و تأكید 
بسیاري از روایت هاســت. از امام كاظم)ع( رسیده است: 
»هر كس امام رضا)ع( را كه در شهر غربت از دنیا مي رود 
زیارت كند، در حالي كه تســلیم امر او و عارف به حقش 
باشــد، در پیشگاه الهي از منزلت شــهداي بدر برخوردار 
اســت«؛ ســّر اینکه توصیه كرده اند زیارت زائر بامعرفت 
باشد، آن است كه آنچه مایه كمال زیارت مي شود، معرفت 
و شناخت مقام و موقعیت مزور است، نه اعمالي بي روح و 
همراه با غفلت همانند بوسیدن ِصرف و ناآگاهانه ضریح یا 
در و دیوار، گردش كوركورانه در اطراف ضریح، تماشــاي 
آثار هنري، شمارش ستون ها، چراغ ها، شمعدان ها، درها، 
پنجره ها و... این كارها، به سیاحت شباهت بیشتري دارد 
تا زیــارت. ثواب هاي اخروي و آثار دنیوي كه در روایت ها 
آمده، بر زیارت واقعي مترتب است، یعني جایي كه ارتباط 
قلبي با مزور برقرار شود و منشأ تحول در زائر گردد، نه بر 

سیاحت و زیارت جسمي و صوري.
شاهد این ادعا كالم بزنطي است كه مي گوید: در نامه حضرت 
ثامن الحجج، علي بن موسي الرضا)ع( خواندم كه فرمود: این 
پیام را به شیعیان ما برسانید كه زیارت من در پیشگاه الهي با 
هزار حج برابري مي كند. تعجب كردم، از این  رو به امام جواد)ع( 
گفتم: واقعاً بــا هزار حج برابري مي كند؟ فرمود: آري، به خدا 
سوگند! با هزار هزار، یك میلیون حج برابري مي كند اما، براي 

كسي كه همراه با معرفت زیارتش كند.
آگاهــي و معرفت به مقام و منزلت امــام مي تواند زمینه 
اطاعت و تسلیم در مقابل اوامر و نواهي مزور را كه همان 
فرمان خداســت فراهم كند. امام صــادق)ع( از فضیلت 
زیارت عارفانه امام رضا)ع( سخن گفت. حمزه بن حمران 
پرســید: قربانت گردم منظور از معرفت حق او چیست؟ 
فرمود: اینکه بداند او واجب االطاعه، غریب و شــهید است 
و براي تبلیغ دین، هدایت مردم و پایداري و استقامت در 

راه حق غریبانه به شهادت رسیده است.

حجت االسالم دکتر حمیدرضا 
پژوهشکده  رئیس  مطهری/ 
تاریخ و ســیره اهل  بیت)ع(: 
یکی از خألهای موجود درباره امام 
رضا)ع(، كم توجهی به سیره ایشان 
است؛ عمده آثاری كه تدوین شده، 
تاریخی است و متأسفانه اگر اثری هم به عنوان سیره رضوی 
باشــد، وقتی وارد كتاب می شوید، می بینید سیره نیست، 
بلکه تاریخ امام رضا)ع( اســت؛ یعنی تفاوتی بین تاریخ و 
سیره نگذاشــته اند. در مورد دیگر معصومان نیز به همین 
شکل است؛ بنابراین یکی از مهم ترین نکات مغفول در مورد 
امام رضا)ع( و دیگر ائمه، بحث سیره ایشان است و زندگانی 
ایشان بیشتر با رویکرد تاریخ سیاسی تدوین شده است. در 
مطالعه و بررســی سیره امام رضا)ع( هم محورهایی وجود 
دارد كه كمتر به آن ها پرداخته شده است؛ از جمله تاریخ 
اجتماعی شــیعه در عصر آن حضرت و همچنین زندگانی 

اجتماعی ایشان به ویژه پیش از والیتعهدی.

 ضرورت بررسی نقش امام رضا)ع( #
در همگرایی اسالمی

یکی از مهم ترین مشــکالتی كه در جامعه اسالمی با آن 
روبه رو هســتیم، تفرقه و اختالفی است كه بین مسلمانان 
وجود دارد، در حالی كه اشــتراكات ما خیلی زیاد اســت. 
به جای اینکه سراغ اشــتراكات برویم، متأسفانه همیشه 
بــر اختالفات و افتراقات تأكیــد می كنیم و به آن ها دامن 
می زنیم. ســراغ عصر و سیره امام رضا)ع( برویم و ببینیم، 
ایشــان و ائمه دیگر در زمینه ایجاد همگرایی اسالمی چه 

كار می كردند؟
امام رضا)ع( به عنوان بزرگ جامعه شیعه و بزرگ علویان 
به خراســان می آیند و حدیث معروف سلسله الذهب را در 
نیشابور مطرح می كنند. آیا مردم نیشابور شیعه بودند؟ اصاًل 
آیا خراسان شیعه بود؟ در آن مقطع زمانی، مردم خراسان 
شــیعه نبودند و یکی از عوامل گســترش تشیع در آنجا، 
حضور امام رضا)ع( بود. ممکن است بگوییم مردم خراسان 
محب اهل  بیت)ع( بودند، ولی قطعاً شیعه نبودند و این را 
هم می دانســتند كه امام رضا)ع( بزرگ علویان است، ولی 
می بینیم كه همه آن ها می آیند و تشنه شنیدن سخنی از 
امام هستند. آیا غیر از این است كه بگوییم امام رضا)ع( با 
رفتار، سخنان و منش خود، به گونه ای رفتار كرده بودند كه 

جامعه سخنرانی امام را می شنود؟
امام رضا)ع( وقتی در خراسان و مرو به عنوان ولیعهد معرفی 
می شــوند، می فرمایند من وقتی در مدینه بودم، نامه های 
من در شــرق و غرب جهان اسالم خوانده می شد. ببینید، 
در عصر عباسیان قسمتی از قلمرو مسلمانان زیر سیطره 
عباســیان قرار نگرفت؛ مثالً آندلس و شمال آفریقا یعنی 
قسمت عمده ای از مغرب اسالمی. امام رضا)ع( می فرمایند 
من در مدینه بودم و نامه های من در شــرق و غرب جهان 
اســالم خوانده می شــد؛ یعنی نه فقط در قلمرو عباسیان 
بلکه مناطقی فراتر از آن. آیا همه آن ها شیعه بودند؟ قطعاً 
شــیعه نبودند. اصالً شما سرزمین های غربی مثل آندلس 

را نگاه كنید؛ فکر كنم »مقدسی« عبارتی دارد و می گوید 
كه ســاكنان آندلس پیرو مذهب مالکی هستند؛ اگر یك 
حنفی و شافعی را در آنجا پیدا كنند، او را بیرون می كنند 
و اجازه نمی دهند در آنجا بماند، اما اگر بر یك شیعه دست 
پیدا كنند، چه بسا او را خواهند كشت؛ تا این اندازه نسبت 
به شیعه حساســیت دارند، البته این دالیل مختلفی دارد 
و بحــث مفصلی می طلبد كه اینجا مجال پرداختن به آن 

نیست. 
یك دلیلش به رقابت سیاسی حاكمان آندلس با فاطمیان 
برمی گردد كه در نزدیکی قلمرو آن ها حاكمیت شــیعی 
تشــکیل داده بودند؛ به هر حال ضدیت آن ها با تشــیع را 
در اینجا داریم می بینیم. وقتی امام رضا)ع( می فرمایند كه 
نامه های من در شرق و غرب جهان اسالم خوانده می شد، 
طبیعتاً به این نکات واقف هســتند كه در ســرزمین های 
مختلف چه مذاهبی وجــود دارد و یا پیروان چه مذاهبی 
زندگــی می كنند. یعنی امام رضا)ع( به  گونه ای در نشــر 
تعالیم اسالمی عمل كرده اند كه همگرایی اسالمی كامالً در 
آن دیده می شود؛ و پیروان دیگر مذاهب هم خیلی راحت 
می آیند و سخنان امام رضا)ع( را می پذیرند، نه اینکه فقط 
می خوانند، نه اینکه فقط می شــنوند، بلکه می پذیرند. به 
نظرم این یکی از نکاتی اســت كه در زندگانی امام رضا)ع( 
كمتر به آن پرداخته شــده و می تواند یکی از محورهایی 
باشد كه نیاز امروز جامعه ماست و باید به آن پرداخته شود. 
همین نکته در ســیره ابناءالرضا)ع( هم دیده می شود كه 
به گونه ای رفتار می كنند كه همگرایی اسالمی ایجاد شود.

 امام رضا)ع( چگونه والیتعهدی را #
فرصتی برای پیشبرد اهداف خود دیدند؟

نکته دیگر درباره  سیره امام رضا)ع( و مطالبی كه شاید 
كمتر به آن پرداخته شــده است، به بحث والیتعهدی 
مربوط می شــود؛ عمده پژوهش هایی كه راجع به امام 
رضا)ع( و والیتعهدی انجام شــده اســت، به سراغ دو 
نکتــه رفته اند: 1. اهداف مأمون از والیتعهدی چه بود؟ 
2. اقدام هــای امام رضا)ع( چه بــود؟ و حداكثر چیزی 
كه فراتر از اینان باشــد تأثیــر والیتعهدی امام رضا)ع( 
بر تشیع ایرانیان است. شــما كتاب ها را ببینید؛ عمده 
كارها این اســت، اما یك اثر را می توانید پیدا كنید كه 
به اقدام های امام رضا)ع( برای اســتفاده از این فرصت 
بپردازد. بــه هر حال امــام رضــا)ع( در این وضعیت 
قرار گرفت؛ و مجبور شــد والیتعهــدی را بپذیرد، اما 
امــام رضا)ع( ایــن والیتعهدی و مقامی كــه به اجبار 
پذیرفتند، فرصتــی برای اقدام های خودشــان دیدند 
برای بنیان گذاری یك تمــدن جدید. آیا به این مقوله 
توجه شده است؟ اســتفاده امام رضا)ع( از والیتعهدی 
و فرصتــی كه حاكمیت در اختیار امــام قرار داد برای 
تحقق اهداف خودشــان و تبیین معارف اصیل اسالمی 
بسیار نکته مهمی است؛ آنچه می توان گفت پایه گذاری 
یك تمدن جدید، مبتنی بر معارف اهل بیت)ع( اســت 
كه فکر می كنم جــای  كار جدی دارد و كاری در این 

زمینه صورت نگرفته است. 

اجتهاد: كتاب »قواعد فقهیه در روابط والدین و فرزندان« به همت معاونت پژوهش 
جامعه الزهرا)س( منتشر شد. این كتاب به قلم خانم ها منیر كبیر و مریم برقعی 
نگاشــته شده است. این كتاب در قطع رقعی با 1۹2 صفحه به چاپ رسیده و در 
6 فصل تدوین شده اســت: فصل اول با عنوان »مفهوم  قاعده فقهی«، فصل دوم 
»قواعد فقهی والدین )بر و احسان(«، فصل سوم »قواعد فقهی فرزندان )رضاع(«، 
فصل چهارم »قواعد فقهی فرزندان )حضانت(«، فصل پنجم »قواعد فقهی فرزندان 

)والیت(« و فصل ششم »قواعد فقهی فرزندان )تنبیه(«.

 کتاب »قواعد فقهیه 
در روابط والدین و فرزندان« 

منتشر شد 

تسنیم: سومین اجالســیه سراســری فعاالن مهدویــت كشور به همت خبر
مجمع راهبردی اندیشــه مهدویت و با همکاری آســتان قدس رضوی به 

عنوان بزرگ ترین رویداد راهبردی مهدویت برگزار می شود. 
این اجالســیه  با محوریــت موضوعی »هجرت تمدن ســاز امام رضا)ع(؛ 
زمینه ســاز ظهور« در روزهای 25 تا 27 تیرماه مصادف با روزهای زیارت 
مخصوص حضرت علی بن موســی الرضا)ع( در سالن همایش های آستان 

قدس رضوی برگزار می شود.

»هجرت تمدن ساز امام 
رضاj؛ زمینه ساز ظهور« 

عنوانِ  سومین اجالسیه 
سراسری فعاالن مهدویت

خبر
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ویـــژه دهـــــه کــرامــت

یاد          د          اشت
 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن وکیلی 

سیدجواد نقوی: كتــاب »فلسفه الهی از منظر امام رضا)ع(« اثر آیت اهلل 
جوادی آملی كه از زبان عربی به فارسی ترجمه شده، در یك مقدمه و چهار 
بوســتان تنظیم شده است. در مقدمه كتاب كه عنوان »بهشت« برای آن 
انتخاب شده است، مؤلف به بیان معناي فلسفه الهي و ضرورت یادگیري آن 
پرداخته و سپس در بوستان هاي متعدد به توضیح سخنان حضرت رضا)ع( 
از جمله در فضیلت عقل و تشویق مردم به تعقل، استدالل به مبادی عقلی 

در كالم آن حضرت، توحید از منظر امام رضا)ع(، قضا و قدر، جبر و تفویض، 
ضرورت نبوت، ماهیت معجزه و... می پردازد.

در مقدمه این كتاب به قلم مؤلف آمده اســت: »انسان می تواند از طریق 
فلسفه به حقایق هستی ایمان آورد و به اباطیل كفر بورزد. چون سیالب 
حقایق كف های پوچ باطل را به همراه دارد. آری دستیابی به آب حقیقت 
و نجات یافتن از كف باطل تنها در گرو شناخت حق و احکام و آثار و لوازم 
آن است تا بدین وسیله بتوان حق را از باطل جدا ساخت؛ چنان كه كف را 
از روی آب جدا می كنند. آری ترازویی كه حقایق را با آن می سنجند باید 
خود حقیقت محضی باشد و هیچ شائبه ای از باطل در آن نباشد، وگرنه 

میزان آمیخته با باطل، نمی تواند میزان سنجش حقایق باشد، بلکه چنین 
میزانی خود باید با ترازوی دیگری كه از لغزش باطل ایمن اســت و هیچ 
خطایی نمی كند، سنجیده شود. این میزان همان علم بدیهی اولی یا هر 
چیزی است كه با شکل بدیهی به این میزان بینجامد؛ به گونه ای كه ابهام 
و جهل به آن راه ندارد و هیچ  گونه كژی و عیبی در آن دیده نمی شــود. 
اگر هر فیلسوف متفکری چنین میزانی را نصب العین و پیشوای خود قرار 
دهد، قطعاً به سوی حقیقت راه می یابد و هر مغالطه كار منحرفی كه آن 
را پشت ســرش بیندازد، به سمت باطل كشیده می شود... این فیلسوف 

كامل همان امام است«. 

شبستان: آیت اهلل محمدباقر تحریری، تولیت مدرسه علمیه مروی 
تهران در ادامه جلسات شرح چهل حدیث امام خمینی)ره( كه در 
قالب فضای مجازی برای طالب این حوزه علمیه برگزار شد، با بیان 
اینکه كشــش های نفسانی و شــیطانی همواره انسان را در معرض 
گمراهی قرار می دهند، عنوان كرد: خداوند متعال با رحمت وسیع 
خود برای انســان مســیر توبه را قرار داده اســت كه از این طریق 

بتواند از این كشــش ها دور شــده و روح خود را تطهیر كرده و به 
صراط مســتقیم برگردد. وی با استناد به آیاتی از سوره توبه، ابراز 
كرد: مؤمنان حقیقی همواره دوســت دارند كه در صراط مستقیم 
باقی بمانند اما اگر برخی از آنان دچار گناه شدند خداوند به سوی 
آنان برمی گردد كه آنان توبه كرده و از اشتباه یا گناه خود برگردند.

تولیت مدرســه علمیه مروی افزود: بر اســاس آیــات قرآن كریم 
خداوند برای كســانی كه از نظر فکری و عملی دچار گناه شــدند 
زمینه توبه و جبران را باز گذاشته است، حتی منافقان كه این همه 
منفور هســتند اگر به حقیقت توبه كرده، پشــیمان شده و جبران 

كنند خداوند توبه آن ها را قبول می كند. وی با بیان اینکه مؤمنان 
نباید خود را اسیر وسوسه های نفس یا وسوسه های شیطان كنند، 
گفت: انسان نمی داند تا چه زمانی عمر خواهد كرد بر همین اساس 

نباید توبه را به تأخیر اندازد.
اســتاد ســطح عالی حــوزه علمیه با بیــان اینکه انســان هر چه 
زودتــر توبه كند قلــب او زودتر از گناه تطهیر خواهد شــد، بیان 
كرد: توبــه یك امر واجب و ضروری و فوری اســت، اما انجام این 
 عمل گاهی ســاده نیســت؛ بنابراین ترک گناه بســیار آسان تر از 

توبه كردن است.

معرفی کتاب رضوی)8( 
jفلسفه الهی از منظر امام رضا

 ترک گناه 
بسیار آسان تر از توبه کردن است 

یاد          د          اشت

نسیم کاهیرد          ه/ پژوهشگر جامعه شناسی تشیع 
annotation@qudsonline.ir
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آگهی ابالغ اجرائیه مهریه
بدین وس��یله به آقای مسعود رفیعی یزد نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1360/04/14 شماره ملی: 0938890018 
شماره شناسنامه: 711 ابالغ می شود که خانم زهره پیرخیبری نام پدر: عباسعلی جهت وصول یکصد عدد سکه طالی 
کامل بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 12931، دفتر دفترخانه ازدواج شماره 94 و طالق 
شماره 1 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900911 در 
این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/5/25 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9902990 م.الف 883
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ رأی ماده 169 آیین نامه اجرا پرونده اجرایی کالسه 9804285
بدینوس��یله به آقای فرزاد خردمند نام پدر: احمد تاریخ تولد: 1355/03/10 ش��ماره ملی: 1249482615 ش��ماره 
شناس��نامه: 58 ابالغ می گردد: در خصوص رس��یدگی به اعتراض واصله به عملیات اجرایی وارده به شماره 5976- 
1399/02/13 موضوع پرونده اجرایی کالس��ه فوق، نظریه رئیس ثبت به شرح بین الهاللین به شما ابالغ می گردد. 
مقتضی است در صورتی که به نظریه مذکور اعتراض دارید، ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتشار آگهی کتباً به شعبه/
اداره اجرا اعالم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. )با توجه 
به عدم گواهی اشتغال بکار توسط مدیون و مستند به ماده 61 آیین نامه اصالحی اجرا که اتومبیل را از مستثنیات 
دین ندانس��ته، لذا اعتراض مدیون وجه قانونی ندارد و رد می گردد. علی ایحال وفق ماده 169 آیین نامه اجرا اقدام 

نمایید.( آ-9902991 م.الف 884
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وس��یله به ورثه مرحوم محمد محمدنژادی آقای فرهاد محمدنژادی ن��ام پدر: علی تاریخ تولد: 1338/01/01 
شماره ملی: 0931357731 شماره شناسنامه: 48137 و بتول جهان بخش نام پدر: ابراهیم تاریخ تولد: 1355/07/01 
شماره ملی: 6439671030 شماره شناسنامه: 1414 و سجاد محمدنژادی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1384/10/08 
ش��ماره ملی: 0927891042 شماره شناس��نامه: 0927891042 و مریم پورخسروانی نام پدر: مصیب تاریخ تولد: 
1336/09/04 ش��ماره ملی: 0819255671 ش��ماره شناسنامه: 1808 ابالغ می شود که خانم زکیه خوش سرشت 
نام پدر: عباسعلی جهت وصول یکصد و ده عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج 
شماره 4513، دفترخانه ازدواج 115 و طالق 8 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و 
پرونده اجرائی به کالس��ه 9901755 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 99/3/27 مأمور، محل اقامت 
ش��ما به شرح متن سند شناخته نش��ده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط 
یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی 
که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. 

آ-9902992 م.الف 885
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 101 پرونده اجرایی کالسه 94/92/1797
بدینوسیله به ورثه مرحوم حسینعلی شهرکی شامل: 1- مهرداد شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1387/11/15 
شماره ملی: 0929648161 شماره شناسنامه: 0929648161 با قیمومیت خانم سیده مهرناز زهرائی و 2- مهرشاد 
شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1383/11/24 شماره ملی: 0927515751 شماره شناسنامه: 0927515751 
با قیمومیت خانم سیده مهرناز زهرائی و 3- سیده مهرناز زهرائی نام پدر: سیدموسی تاریخ تولد: 1361/05/18 شماره 

ملی: 2121932143 شماره شناسنامه: 448 ابالغ می شود: در خصوص پرونده اجرایی کالسه فوق، برابر صورتجلسه 
مورخ 1399/03/12 سهام متعلق به مورث شما )400 سهم از 1000 سهم( بازداشت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ 
ارزیاب جمعاً به مبلغ 1/020/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باشید، 
اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دس��تمزد کارش��ناس 
تجدیدنظر به مبلغ 24/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد 

فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. آ-9902993 م.الف 886
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده اجرایی کالسه 9900357
بدین وسیله به ورثه مرحوم مرتضی جنگی شامل: شاپور جنگی نام پدر: فقیرمحمد تاریخ تولد: 1323/06/01 شماره 
ملی: 3719544036 شماره شناسنامه: 173 ابالغ می شود که خانم راهله جنگی جهت وصول دویست و پنجاه عدد 
سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 10654، تاریخ سند: 1383/09/27، دفترخانه 
صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 100 و طالق شماره 20 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه 
صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9900357 در این اداره تش��کیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/02/07 
مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان 

خواهد یافت. آ-9902994 م.الف 887

بدین وسیله به: ورثه مرحوم غالمرضا شادپرور
- امیر شعبان شادپرور نام پدر: غالم رضا تاریخ تولد: 1349/07/07 شماره ملی: 3256252176 شماره شناسنامه: 

387
- ارسطو شادپرور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1355/01/30 شماره ملی: 3732369978 شماره شناسنامه: 408

- اسمر شادپرور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1381/10/29 شماره ملی: 0926942115
- شهباز شادپرور نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 1348/04/28 شماره ملی: 3256244556 شماره شناسنامه: 283

ابالغ می شود:
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه 9804774 برابر صورتجلس��ه ش��ماره 60698 و 60700 مورخ 1398/11/05 
کارش��ناس رس��می دادگستری خودروی س��واری به ش��ماره انتظامی 79 ی 486- 12 متعلق به مرحوم غالمرضا 
شادپرور به شرح تصویر صورتجلسه پیوست بازداشت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ارزیاب به مبلغ 70/000/000 
ریال و خودروی س��واری به ش��ماره انتظامی 34 و 42- 566 متعلق به مدیون به شرح تصویر صورتجلسه پیوست 
بازداشت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ارزیاب به مبلغ 730/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ 
ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را ظرف مدت پنج روز از تاریخ ابالغ این اخطاریه به ضمیمه 
فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر هر کدام به مبلغ 2/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً 
به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

آ-9902995 م.الف 888

آگهی ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده: 9901922
بدینوس��یله به ورثه مرحوم احمد علی راعی:- حس��ن راعی نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1342/08/09 ش��ماره 
ملی: 0931410738 ش��ماره شناس��نامه: 53438- زهرا راعی نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1358/01/01 شماره 
ملی: 0944579965 شماره شناسنامه: 115- عباسعلی راعی نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1353/01/18 شماره 
ملی: 0937855693 ش��ماره شناس��نامه: 85- معصومه راعی نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1334/05/01 شماره 
ملی: 6439873180 ش��ماره شناسنامه: 8- س��اره راعی نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1349/10/12 شماره ملی: 

0942275381 شماره شناسنامه: 1452- حسین راعی نام پدر: احمدعلی تاریخ تولد: 1337/01/09 شماره ملی: 
6439884115 شماره شناسنامه: 3 ابالغ می گردد که – زهرا شیرافکن نام پدر: اسمعیل تاریخ تولد: 1322/03/12 
ش��ماره ملی: 0849756278 شماره شناس��نامه: 4 جهت وصول مهریه خود به مصداق سند- ازدواج: شماره سند: 
12687، تاریخ س��ند: 1370/07/25، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 5 شهر مشهد استان خراسان 
رضوی در قبال تعداد س��ی و پنج عدد س��که طالی تمام بهار آزادی علیه مورثین زوج اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالس��ه 9901922 در این اداره تش��کیل شده و برابر گزارش مأمور اداره پست با توجه به عدم شناسایی 
آدرس مدیون و بنا به تقاضای وکیل بستانکار، طبق ماده 19 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک نوبت در روزنامه 
کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگ هی که روز ابالغ محسوب می شود 

نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9902996 م.الف 889

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9405637
بدینوس��یله به محمدرضا راست خدیو زارع نام پدر: رمضان تاریخ تولد: 1341/01/06 شماره ملی: 0944289177 
ش��ماره شناسنامه: 3 ابالغ میگردد که بانک ملت باستناد س��ند رهنی و شرطی: شماره سند: 14040، تاریخ سند: 
1393/05/11 اجرائیه ای به کالسه 9405637 علیه شما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجرای ثبت مشهد 
بدلیل عدم شناسایی آدرس شما به شرح متن سند، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند 
مذکور به مبلغ 171/836/253 ریال اصل طلب، خس��ارت تأخیر تأدیه: 9/365/282 ریال، تاریخ مبنای محاس��به 
خسارت: 1394/10/30 و خسارت تأخیر روزانه: 122/713 ریال، جمعاً به مبلغ صد و هشتاد و یک میلیون و دویست 
و یک هزار و پانصد و سی و پنج ریال و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 
18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاریخ 
ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: پالک ثبتی دو هزار و هفتصد و سی و 
یک فرعی از بیست و چهار اصلی بخش 9 مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز 

آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر نخواهد شد. آ-9902997 م.الف 890
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9805026
بدینوس��یله به فاطمه بی بی س��یدی نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1338/10/01 ش��ماره ملی: 6439553194 
ش��ماره شناس��نامه: 2152 و علی اکبر اکبری نام پدر: حجی محمد تاریخ تولد: 1327/06/12 ش��ماره ملی: 
6439550217 ش��ماره شناس��نامه: 1854 ابالغ می گردد که بانک ملت باستناد سند رهنی و شرطی: شماره 
سند: 148754، تاریخ سند: 1398/05/22 اجرائیه ای به کالسه 9805026 علیه شما صادر نموده و چون برابر 
گزارش مأمور اجرای ثبت مش��هد بدلیل عدم شناس��ایی آدرس شما به شرح متن سند، لذا بدینوسیله به شما 
ابالغ میگردد که بدهی شما بابت سند مذکور به مبلغ 4/246/994/822 ریال اصل طلب، خسارت تأخیر تأدیه: 
1/444/080/953 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خس��ارت: 1398/05/22 و خسارت تأخیر روزانه: 3/043/875 
ریال، جمعاً به مبلغ پنج میلیارد و ششصد و نود و یک میلیون و هفتاد و پنج هزار و هفتصد و هفتاد و پنج ریال 
و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه می گردد و طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد 
رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، 
در غی��ر ای��ن صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذش��ت ده روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات 
اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: پالک ثبتی چهارده هزار و هشتصد و هشتاد و هشت 
فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده از چهل و سه هزار و چهارصد و سی و نه فرعی از اصلی مذکور بخش 
10 مشهد میباشد، طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رسید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتشر 

نخواهد شد. آ-9902998 م.الف 891
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدعلی اکبر صالح شریفی برابرنامه شماره 456-99 مورخ 1399/03/19 بنمایندگی 
از طرف مؤسسه خیریه محبان الرضا باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ اعیان 
ی��ک باب منزل به ش��ماره پالک 57 فرعی از 21 فرعی از ی��ک فرعی از 2770 و 1926 اصلی بخش 3 
مش��هد که متعلق به نامبرده میباشد به علت س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، 
معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 5699 دفتر 40 صفحه 566 بنام نعمت اله حذیفی ثبت 
و س��ند به ش��ماره چاپی 020238 صادر گردیده اس��ت سپس مع الواسطه برابر س��ند وقف نامه شماره 
124198 مورخ 1381/02/07 دفترخانه 69 مش��هد بنام مؤسس��ه خیریه محبان الرضا)ع( وقف ش��ده 

است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.....
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9902999 م.الف 892
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی ابالغ اخطاریه عدم افراز«
نظر به اینکه خانم خانم شیرین فیروزی پارسا مبنی بر افراز پالک ثبتی 29112 فرعی از 5 اصلی بخش 
9 مش��هد را از این اداره نموده اس��ت؛ که پس از طی مراحل قانونی رأی عدم افراز بش��ماره 24420- 
1399/03/06 صادر ش��ده و با توجه به اینکه در هنگام ابالغ اخطاریه مخاطبین حضور نداش��ته اند، لذا 
بدین وسیله مراتب رأی عدم افراز یک نوبت آگهی تا چنانچه متقاضی یا مالکین مشاع پالک فوق الذکر 

اعتراض دارند از تاریخ انتشار ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرستان تسلیم دارند. 
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

به تاریخ درخواس��ت خانم ش��یرین فیروزی پارس��ا مبنی بر افراز پالک ثبتی 29112 فرعی از 5 اصلی 
بخش 9 مش��هد تحت نظر و رس��یدگی می باش��د. با توجه به محتویات پرونده و گزارش نماینده ثبت و 
اظهارنظر ش��هرداری منطقه یک مش��هد برابر نام��ه 1/99/4129- 1399/03/03 که اعالم نموده: ))به 
لحاظ ضوابط شهرسازی به تنهایی قابلیت تفکیک و افراز را ندارد(( لذا به شرح ذیل تصمیمات مقتضی 

اخذ گردید.
تصمیم رئیس ثبت

در خصوص درخواس��ت خانم شیرین فیروزی پارسا مبنی بر افراز پالک ثبتی 29112 فرعی از 5 اصلی 
بخش 9 مشهد پس از رسیدگی و تطبیق درخواست با مقررات قانونی و مطابقت آن با وضعیت و سوابق 
ثبت��ی و ع��دم موافقت ش��هرداری لذا وفق م��اده 5 آئین نامه افراز و فروش امالک مش��اع تصمیم بر رد 
درخواس��ت افراز نامبرده صادر می گردد. لذا به استناد ماده دو قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب 
1357/08/22 ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ مهلت دارید اعتراض خود را به دادگاه شهرس��تان ارایه 

نمایید. آ-9903000 م.الف 893
سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد

 محمدجواد غالمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عباس محله قاس��می دارای شناس��نامه ش��ماره 0740191111 به شرح دادخواست به کالسه 
4/980489 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان احمد محله قاسمی 
به شناسنامه 1045 در تاریخ 1398/10/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- زهرا فاطمی  اسفدن فرزند غالمرضا به ش ملی 0748802940 متولد 1346/6/20 همسر متوفی

2- عباس محله قاسمی فرزند احمد به ش ملی 0740191111 متولد 1372/02/27 فرزند متوفی
3- محمد محله قاسمی فرزند احمد به ش ملی 0740375008 متولد 1377/4/17 فرزند متوفی

4- فاطمه محله قاسمی فرزند احمد به ش ملی 0740306669 متولد 1375/05/04 فرزند متوفی
5- نرگس محله قاسمی فرزند احمد به ش ملی 0740029282 متولد 1367/06/30 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-9902985
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غفور محمددوست دارای کدملی شماره 0748693602 به شرح دادخواست به کالسه 980450 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان صفر محمددوست به شناسنامه 
0749432896 در تاری��خ 1389/6/25 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- غفور محمددوست با کدملی 0748693602 فرزند صفر صادره از تایباد فرزند مرحوم
2- غفار محمددوست با کدملی 0748699211 فرزند صفر صادره از تایباد فرزند مرحوم
3- ستار محمددوست با کدملی 0749548241 فرزند صفر صادره از تایباد فرزند مرحوم

4- یوسف محمددوست با ش.ش 2994 فرزند صفر صادره از تایباد فرزند مرحوم
5- گلجان محمددوست با کدملی 0748693610 فرزند صفر صادره از تایباد فرزند مرحوم

6- زهرا محمددوست با کدملی 0749541903 فرزند صفر صادره از تایباد فرزند مرحوم
7- خدیجه محمددوست با کدملی 0749870257 فرزند صفر صادره از تایباد 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-9902987
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد
آگهی مزایده مال منقول نوبت اول

ب��ه موجب دادنامه 9710095170100074 صادره از ش��عبه دوم دادگاه عمومی حقوقی تایباد محکوم علیه امید 
)امیر( صدیقی محکوم است به پرداخت مبلغ 597/220/518 ریال بابت اصل خواسته در حق احمد رضائی و مبلغ 
29/861/026 ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 970462/20 که بعلت عدم پرداخت 
خودروی پراید به شماره پالک 25 م 795- 36 رنگ نقره ای دور رنگ مدل 1385 توقیف و به قیمت 190/000/000 
ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز 1399/05/05 در محل اجرای 
احکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را 
پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه 
تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به 

عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار دریافت خواهد شد در صورتی که به هر دلیل خریدار در زمان مقرر 
بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. آ-9902988

مدیر دفتر اجرای احکام شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تایباد- امین اله همه چیز فهم رودی

رونوشت آگهی حصر و وراثت
نظر به اینکه خانم مرجان بستام دارای شناسنامه شماره 0748416821 به شرح دادخواست به کالسه 2/9900038 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان اله یار پوراحمدی به شناسنامه 
0749522895 در تاری��خ 1398/12/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- مرجان بستام با کدملی 0748416821 فرزند غالمرضا صادره از تایباد همسر مرحوم
2- کیمیا پوراحمدی با کدملی 0740458108 فرزند اله یار صادره از تایباد فرزند مرحوم
3- سینا پوراحمدی با کدملی 0740523635 فرزند اله یار صادره از تایباد فرزند مرحوم

4- محمدصدرا پوراحمدی با کدملی 0740743325 فرزند اله یار صادره از تایباد 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-9902989
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تویسرکان 
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی تویسرکان 

نظر باینکه هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر دراداره 
ثبت اسناد وامالک تویسرکان 

به موجب رأی شماره 139960326004000241 مورخ 1399/3/13 تصرفات مفروزی و مالکانه آقای قربان سوری 
به ش��ماره ملی 5849843231 فرزند ابراهیم متقاضی پرونده کالس��ه 1397114426004000048 در91شعیر 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 74165/96متر مربع قسمتی از پالک شماره 25-اصلی واقع درروستای 
کارخانه بخش 5 تویسرکان که مقدار 2246/82متر مربع آن نوار کاربری تاسیسات زیر بنایی می باشد،خریداری مع 
الواس��طه از آقایان سلطانقلی بختیاری و ابراهیم سوری وخدایارسگوند و محمدرضا محمد دوست و خیراله سگوند 
محرز گردیده است .لذا مفاد رأی صادره باستناد ماده 3قانون و ماده 13 آئین نامه قانون مذکور در دو نوبت به فاصله 
15روزدر این روزنامه  آگهی می گردد در صورتیکه شخص یا اشخاص ذینفع به رأی صادره اعتراض داشته باشند از 
تاریخ انتشار این آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت تویسرکان تسلیم ورسیدعرض حال جهت ارائه به دادگاه 
صالحه دریافت نمایند.ضمناَمعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض به مرجع قضایی دادخواست 
تقدیم ورسید آن را به ثبت محل ارائه نمایند درغیراین صورت متقاضی می تواند گواهی عدم دادخواست راازدادگاه 
دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید که اداره ثبت نیز بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را برابرمقررات ادامه خواهد 

داد ضمناَ صدورسند مالکیت مانع مراجعه متضرربه دادگاه نمی باشد.)م الف 245( آ-9902960
تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1399/4
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/4/26

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تویسرکان – سیروس قلی زاده 

اجرائیه 
محک��وم ل��ه : مجید رس��ولی فرزند محمد به نش��انی محل اقامت:فامنی��ن – خ 30متری ام��ام – روبه روی بانک 

کشاورزی 
محکوم علیه :قنبرخلیلی فرزند ترابعلی  مجهوال المکان

محکوم به: به موجب رأی شماره339 تاریخ 1398/8/8 شعبه 112شورای حل اختالف )ورأی  شماره-  تاریخ - شعبه 
دادگاه عمومی حقوقی (که قطعیت یافته است ،محکوم علیه محکوم است به: پرداخت تضامنی مبلغ 30/000/000 
ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 570/000  ریال بابت هزینه دادرسی وخسارت تاخیرتادیه ازتاریخ صدورچک تاهنگام 
تادیه محکوم به براس��اس ش��اخص بانک مرکزی درحق خواهان. به اس��تناد ماده 29قانون شوراهای حل اختالف 
مصوب س��ال 1394محکوم علیه مکلف اس��ت :پس از ابالغ اجرائیه ظرف ده روزمفاد آن را به موقع اجرا بگذارد ویا 
ترتیبی برای پرداخت محکوم به ویاانجام تعهد ومفاد رأی بدهد واال اقدامات الزمه قانونی معمول خواهد گردید .)م 

الف 93( آ-9902960
رئیس شعبه 112شورای حل اختالف شهرستان فامنین 

آگهی ابالغ و احضار
آقای واحد بخش مالئی فرزند علیفل مجهول المکان همسر شما برابر دادنامه شماره 9809975488401213 شعبه 
اول هیرمند با مهریه و مطالبه تقاضای ثبت طالق نموده لذا الزم است ظرف مدت ده روز پس از انتشار این آگهی 
در دفترخانه به آدرس ... حاضر در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام به ثبت خواهد ش��د و اعتراض بعدی مس��موع 

نخواهد شد. م الف:270 آ-9902964
با احترام سردفتر ازدواج شماره 10 و طالق شماره 6 زابل –محمد مهدی شفقت

آگهی دعوت افراز
چون خانم مرضیه مروت نیا فرزند ملک احدی از مالکین مشاعی پالک 1/4217- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان امیرآباد طبق درخواست شماره 102/1748- ز  مورخ 99/2/23 تقاضای افراز سهمی خود را 
از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای 
افراز خویش اعالم داشته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی که حق 
و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح روز یکش��نبه مورخ 
1399/4/22 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر 

مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف: 141 آ-9902965
تاریخ انتشار :چهارشنبه  1399/4/11 

مهدی پهلوانروی    - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
خان��م محبوبه نوری صادق بموجب وکالتنامه 11736-99/03/27 دفترخانه 76 زاهدان بوکالت از طرف آقای اکبر 
شیخ )مالک( و باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 76 زاهدان 
رسیده مدعی است که سند مالکیت 421343الف 91 ششدانگ یک باب آپارتمان پالک 22414/8426-اصلی  واقع 
در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان منشعبه از بلوا انقالب مورد ثبت  113131صفحه 361 دفتر702  بعلت 
جابجایی از بین رفته که درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه ثبت در 
یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد 
خود می باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین 
اداره اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .و بموجب سند رهنی 15267-

91/07/15 در رهن بانک مسکن مرکزی میباشد. شناسه: 1553663   م الف: 230 آ-9902966
تاریخ انتشار:99/04/11

حسینعلی مالیی
 رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139960322002000052 م��ورخ 1390/09/20هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی خانم حوا خوب خواهی   فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه 848 صادره اززابل  در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت  300متر مربع پالک  فرعی از 605 و 606 - اصلی  واقع در بخش یک 
سیستان شهر زابل خیابان الغدیر-الغدیر 3 خریداری از مالک رسمی آقای غالمعلی و غالمحسین و زهرا و تاج 
بگم شهرت همگی خوب خواهی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، 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: 256 آ-9902967
تاریخ انتشار نوبت اول:چهارشنبه 1399/04/11
تاریخ انتشار نوبت دوم:پنجشنبه 1399/04/26

مهدی پهلوانروی -  رئیس ثبت اسناد امالک زابل

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم اکرم  رحمانی  دارای شناسنامه   57400043061  به شرح دادخواست به کالسه   118  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان جعفر رحمانی   به 
شناس��نامه   5749174689 در تاری��خ  98/5/4   در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.    اکرم  رحمانی   فرزند جعفر   ش.ش 5740004306 ت.ت  1370/2/1  نسبت فرزند مرحوم  

2.  مهدیه  رحمانی     فرزند جعفر    ش.ش  5749865673 ت.ت  1363/9/5  نسبت فرزند مرحوم 
3.  فاطمه  رحمانی    فرزند  جعفر    ش.ش 5749217477  ت.ت 1359/1/1  نسبت فرزند مرحوم    

4. زهرا  رحمانی   فرزند جعفر  ش.ش  5749205703 ت.ت  1354/4/10    نسبت فرزند مرحوم
5 . غالمعلی  رحمانی   فرزند جعفر    ش.ش  5749799743  ت.ت  1360/3/5  نسبت فرزند  مرحوم

6.  حوری  رحمانی    فرزند عباس      ش.ش  5749176789  ت.ت  1333/2/1 نسبت  همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.    آ-9902968                                                                                                          

 سید حسن سامقانی
  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 



خبر

هویت زیارت  در شعر رضوی
بخت بزرگی بود برای شعر فارسی، به خصوص شعر خراسان که بارگاه یکی 
از ائمه اطهار)ع( در خراسان باشد، جایی که پایتخت شعر فارسی بوده و نیز 
پایتخت معنوی ایران هم به حساب می آید. شاعران فارسی از گذشته به حرم 
مطهر رضوی در خراسان توجه ویژه ای داشته اند، از سنایی بگیرید تا خاقانی و 

از ابن یمین فریومدی بگیرید تا خلیل اهلل خلیلی.
شــعر رضوی امروز یک جریان بسیار بالنده و پرشمار در شعر امروز فارسی 
است، به گونه ای که بسیار مجموعه های شعر که گزیده آثار شاعران توانای 
امروز است، منتشر شده است و بعضی از شاعران مذهبی سرا، مجموعه هایی 

مستقل از شعرهای رضوی دارند.
ولی آیا نگرش شــاعران به این موضوع و نیز جانمایه صوری و معنوی این 
شعرها یکسان است؟ طبیعتاً نیست، در این میان شاعرانی توانسته اند سراینده 
شعرهای »خاص« باشند، شعرهایی که در آن ها کشف و شهودهایی رخ نموده 

باشد، چه در عرصه صورت، چه در حوزه سیرت.
اگر ما انتظار داشته باشیم که شعر مذهبی، در اولین گام برخوردار از آموزه های 
دین باشد، شعری که شاعران برای بزرگان مذهب می سرایند، می باید آینه 
خصایل و صفات آن بزرگان باشــد. به خصوص این قضیه در مورد حضرت 
امام رضا)ع( که زندگی  پرفیضشان در خراسان گذشته و آثار معنوی و احادیث 

و حکایات بسیاری از ایشان بر جای مانده است، بیشتر انتظار می رود.
چنین به نظر می رســد که در نگاه بسیاری از شاعران، شعر رضوی، به شعر 
زیارت آن حضرت تقلیل یافته است، یعنی بخش وسیعی از خصایل و سخنان 

آن حضرت که می توانست الهام بخش شاعران باشد، مغفول واقع شده است.
باز در این میان شعر زیارت که می توانست از نظر معنوی بسیار جلوه ها داشته 
باشد، گاهی به شــعر حرم تقلیل می یابد. یعنی شاعر گهگاه مفهوم زیارت 
را صرفاً در توصیف حرم مطهر می بیند. باز از این بیشــتر، در میان عناصر و 
پدیده های موجود در حرم مطهر نیز بعضی عناصر برجســته می شوند مثل 
آهو، کبوتر، پنجره فوالد و... . چنین است که به جز یک عده آثار خاص، غالب 
شعرهای شاعران امروز در این موضوع، در دایره نسبتاً محدود و ثابتی از عناصر 
و حاالت می چرخد و گویا شخص از همه جهان پهناور مضامین و مفاهیم شعر 

رضوی، همین نمادهای معمول را می بیند.
اما به راســتی چه می توان کرد؟ یک شاعر جوان امروز باید چه کند تا ناچار 
نباشــد همچنان از آهو، کبوتر و گلدسته بگوید. اولین راهکار مطالعه است، 
مطالعه در زندگی و معارف رضوی، در آثاری که به صورت روایت و حکایت ها 
از ایشان بر جای مانده است و آثاری که درباره آن حضرت نوشته شده است. 
البته آنچه می گوییم بدین معنی نیســت که شاعر مجموعه ای از احادیث و 
روایات آن حضرت را به نظم درآورد، کاری که بعضی شاعران می کنند و تصور 
می کنند که راه بهره برداری از این معارف این است که آن ها را به قید وزن و 
قافیه بکشیم. این معانی باید درونیِ  شاعر شود. یعنی شاعر براساس آن معارف 
بیندیشد و آنگاه هر چه شعر بسراید برخوردار از آن معارف است، حتی اگر 
به صورت مستقیم شعر رضوی نباشد. موضوع دیگر برخورداری از تجربه های 
زندگی، تجربه های زیارت و در مجموع، توصیف حاالت شخصی شاعر است، 
در پرتو حضور در جوار آن حضرت. یعنی شــاعر ببیند که چه فیضی از این 
حضور و از این زیارت می برد و آنگاه احوال خود را توصیف کند. این نیز شعرها 
را متفاوت و متمایز می سازد، چون شعر هر شاعر، اثری از احوال شخصی او 

خواهد داشت و حکم شناسنامه روحی او را پیدا می کند.

 ادب و هنر/ صدیقه رضوانی نیا  استاد محمدعلی 
بهمنی، غزل سرای مشــهور معاصر، در 63 سالگی 
غزلی برای خورشید هشتم سروده که از زیباترین و 
ناب ترین غزل های رضوی در دوران معاصر است. او 
در نیمه شب میالد امام رضا)ع( در زمستان سال 84 
این غزل را در صحن انقالب حرم مطهر سروده است. 
به قول خودش:»این غزل نقطه عطف زندگی و شعر 

من شد، بعد آن نگاهم به شعر تغییر کرد«. 
غزل در پی یک اتفاق عجیب ســروده شده است. 
داستان سروده شدن غزل »شرمند   ه ام که همت آهو 
ند   اشــتم « را در گفت وگوی ما با استاد محمدعلی 

بهمنی بخوانید. 

چه اتفاقی افتاد که غزل مشهور »شرمند   ه ام س
که همت آهو ند   اشتم...« را سرودید؟ 

یادم می آید سال 84 بود از دبیرخانه جشنواره شعر 
دانشــجویی رضوی که در دانشکده علوم پزشکی 
مشهد برگزار می شــد با من تماس گرفتند و برای 
داوری جشــنواره دعوت کردند اما من نپذیرفتم و 
گفتم تاکنون شعری برای امام رضا)ع( نگفته ام و اثری 
در این زمینه ندارم که بخواهم جشــنواره را داوری 
کنم، اما آن ها اصرار داشتند و همسرم که ناظر این 
گفت وگو بود از من خواست که بپذیرم.اصرار همسرم 
موجب شــد داوری را قبول کنم. آن زمان بیماری 
قلبی داشتم و وضعیت جسمی مساعدی نداشتم. 
من تا آن زمان که 63 سالم شده بود مشهد نیامده 
بودم و هیچ تجربه ای از زیارت نداشــتم. خالصه ما 
پذیرفتیم و به مشهد آمدیم و در هتلی مستقر شدیم. 
شــب میالد امام رضا)ع( یک شب سرد زمستانی با 
همســرم تصمیم گرفتیم نیمه شب که حرم مطهر 
خلوت تر اســت، به زیارت برویــم. آن زیارت اولین 

زیارت عمر من بود.

در همان نخستین زیارت این غزل را گفتید؟س
بله.نیمه شــب میالد امام)ع( و مشهد خیلی شلوغ 
بود. تصوری از حرم نداشتم ولی از شلوغی خیابان ها 
می شــد حدس زد حرم هم باید خیلی شلوغ باشد. 
خالصه از میان شلوغی های اطراف حرم گذشتیم و 

به بارگاه مطهر رسیدیم.
وقتی وارد صحن شــدیم جمعیت زیادی در حرم 
بودند و این ازدحــام جمعیت من را متعجب کرد. 
همســرم اصرار داشــت خودش را بــه داخل حرم 
برساند و من چون بیماری قلبی داشتم نمی توانستم 
مکان های شلوغ بروم و به او گفتم وقتی داخل رفتی 
دوباره برگرد و قرار ما زیر همین ســتون. او رفت و 
یکباره من و امام رضا)ع( تنها شدیم. این اولین زیارت 

و اولین مواجهه رودرروی من با ایشان بود. 

است. س شــرمندگی  شما،  غزل  اول  کلمه 
آیا حس غالب شــما در آن لحظه روبه روی 

حضرت)ع(، حس شرمندگی بود؟
بله. دقیقاً همان طور بود که در غزل هم گفته ام. وقتی 
به خودم مراجعه کردم تمام وجودم را شــرمندگی 

فراگرفته بود. 
خیلــی از این مالقات دیرهنگام شــرمنده بودم و 
از اینکه در 63 ســالگی برای اولین بار محضرشان 
رسیده ام، خجالت می کشیدم. البته من برای خودم 
توجیهاتی داشتم؛ بیماری و شرایط نامساعد زندگی 
و... دالیلم بود، ولی در هر صورت آن لحظه خودم 
را خجل و شــرمنده دیدم که چقدر دیر آمده ام و 
ناخودآگاه بر زبانم جاری شــد: »شــرمنده ام که 
همت آهو نداشتم/ شصت وسه سال راه به این سو 

نداشتم«.

چرا ماجرای آهو در ذهنتان تداعی شد؟س
نمی دانم چرا این طور شد، واقعاً دلیلش را نمی دانم. 
ماجرای آهو را می دانستم، ولی اینکه چرا آنجا این 

ماجرا یادم آمد هنوز هم دلیلش را نمی دانم.

همه غزل را یکباره و در همان صحن انقالب س
سرودید؟

بله. در همان لحظاتی که در صحن ایســتاده بودم 
همه ابیات از ذهنم گذشــت و نگران بودم که این 
ابیات که نازل شــده اند را فراموش نکنم، چون قلم 
و کاغذی همراهم نداشتم و برای زیارت حرم رفته 

بودیم نه غزل سرایی.

خودتان چه حسی نســبت به این غزل س
دارید؟ 

می توانم به جرئت بگویم این غزل نقطه عطف زندگی 
و شعر من شــد. پس از سرودن آن، نگاهم به شعر 
تغییر کرد. پیش از آن فکر می کردم شاعر باید پس از 
مطالعه و تالش مستمر، شعر بگوید و اوزان شعری را 
بسنجد . ولی آنجا که شعر بر من نازل شد نه به وزن 
و قافیه فکر می کردم نه به اینکه در ذهنم جست وجو 
کنم دیگر چه شــعرهایی برای امام رضا)ع( سروده 

شده و جایگاه شعری آن ها در ادبیات ما چیست؟
من همین طور که ایستاده بودم زیر یک ستون برق 
در صحن انقــالب و اولین مواجهه ام با امام رضا)ع( را 

تجربه می کردم؛ حالم را برای حضرت شرح دادم و 
صادقانه اعتراف می کردم که چقدر شرمنده ام. 

اول غزل اظهار شرمندگی شاعر است و س
آخرش طلبیده شدن . این سیر چطور اتفاق 

افتاده است؟
آخرش از حضرت سؤال داشتم و نگران بودم که آیا 
طلبیده شــده ام یا نه؟ همین طور که ایستاده بودم 
و ابیات بر من نازل شــد و آن هــا را خطاب به امام 
می گفتم، در آخر غزل ســؤال کردم:» خوانده و یا 
نخوانده به پابوس آمدم؟/ دیگر ســؤال دیگری از او 

نداشتم«.
 همسرم از زیارت برگشت و حال مرا که دید خیلی 
متعجب شــد. از او پرسیدم آیا قلم و کاغذی همراه 
دارد و او گفت نه. از همسرم خواستم زودتر به هتل 
برگردیم تا ابیات را یادداشت کنم که از ذهنم نرود. 
من حتی یک واژه از این شعر را تغییر ندادم. برگشتم 
هتل و همه آن را تندتند می نوشــتم. سرودن خود 
شــعر در حرم شاید یک ساعت یا 45 دقیقه بیشتر 

طول نکشید.

یادم هست شــما در اختتامیه جشنواره س
همان ســال، این غزل را خواندید و همه را 

شگفت زده کردید. 
بلــه، در اختتامیه با حال خودم شــعر را خواندم و 
پایین آمدم، چون خیلی متفاوت تر از هر جایی بود 

که پیشتر شــعر خوانده بودم و حسی متفاوت تر از 
همه حس های قبلی ام داشتم . این احساس من به 

حاضران هم منتقل شده بود. 

فضای جشنواره و برنامه به گونه ای شد که س
همه درباره این غزل صحبت می کردند. 

بله، خیلی ها در مورد شــعر آن شــب از من سؤال 
کردند و من هم واقعیت و حس درونی ام را گفته ام. 

از آن زمان همیشــه اول به خودم و بعد به دوستان 
شاعرم می گویم: اجازه دهند شعر خودش بیاید. شعر 
باید بر شــاعر ببارد، این اتفاقی بود که برای من در 
حــرم امام رضا)ع( افتاد . انگار با ســرودن این غزل 

معجزه ای برایم رخ داد که باورکردنی نبود. 

پس از این غزل چه ارتباطی با امام رضا)ع( س
برقرار کردید؟

با سرودن این شعر، امام رضا)ع( درس مهمی به من 
دادند. حس می کردم این شعر را خودشان در ذهن 
و قلــب من می گذارند و من هم همان که در ذهنم 
می آمد، می گفتم. نیشخندی هم به خودم در شعر 

زده ام، اگر دقت کرده باشید، متوجه می شوید.

استاد این غزل چه آورده های ادبی و شعری س
برای شما به همراه داشت؟ 

برای خود من این غزل آموزشــی بود که آموختم 
وقتی ما ناگهان تصمیم می گیریم شعری بگوییم در 
اصل داریم مشق و تمرین شعر می کنیم. اما زمانی 
که شــعر ما را بیان می کند، سرودن شعر آغاز شده 
است. مثل اتفاقی که در 63 سالگی برای اولین بار در 
حــرم برای من افتاد. آن غزل، من را به یقین و باور 
عجیبی رساند   که به شما بگویم:»غزل بر من بارید و 

من آن را ننوشته ام«. 
آن شــب فهمید   م شعر اگر بخواهد    اتفاق بیفتد   ، به  

طور خود   جوش و ناگهانی اتفاق می افتد   .

چه حرف ناگفته ای درباره این غزل دارید که س
در سینه تان مانده است؟

 برای من هنوز که هنوز است این شعر یک حادثه 
متفاوت است. پس از آن بود که دیگر دست به قلم 
نبردم تا شعر به حافظه ام بیاد و در قلبم نگه داشته 

شود.
هر وقت این غزل را می خوانم، خود   م را د   ر نیمه شب 
سرد    زمستانی مشهد آن هم در صحن سقاخانه حرم 
امام رضا)ع( می بینم که با شرمندگی ایستاد   ه ام و دارم 
با حضرت حرف می زنــم و کلماتم را در قالب غزل 
می ریزم و تمام ابیاتم پیش امام رضا)ع( تمام می شود، 
اما آن شرمندگی و دلشوره هنوز در جانم هست که 

آیا طلبیده شده ام یا نه؟
خوانده یا ناخوانده به پابوس آمده ام؟ سؤال دیگری 

از او نداشتم.

برش

هر وقت این غزل را می خوانم، 
سرد     نیمه شب  د   ر  را  خود   م 
زمستانی مشهد آن هم در صحن 
سقاخانه حرم امام رضا)ع( می بینم 
و  ایستاد   ه ام  شرمندگی  با  که 
و  می زنم  حرف  حضرت  با  دارم 
کلماتم را در قالب غزل می ریزم 
و تمام ابیاتم پیش امام رضا)ع( 
تمام می شود، اما آن شرمندگی و 
دلشوره هنوز در جانم هست که 

آیا طلبیده شده ام یا نه؟

خاطره بازی با محمود حبیبی کسبی درباره تصنیف معروفش

موهبت آقا شامل حال »پناه« شد 
جواد شیخ االســالمی: درباره حضرت رضا)ع( در یکی دو دهه اخیر آثار موسیقایی 

متنوعی توسط خوانندگان مختلف تولید شده است. 
امروز با محمود حبیبی کســبی یــک خاطره بازی مختصر 
داشتیم درباره اثر »پناه« که یکی از آهنگ های بسیار شاخص 
و دوست داشتنی برای امام رضا)ع( است. این اثر توسط مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس و با خوانندگی مطرح ترین 

خواننده تاجیکستان، آقای دولتمند خالف، تولید شده است.

در خصوص سرودن شعر این قطعه، توضیح دهید . پیشتر سروده بودید یا س
برای ساخت این آهنگ، گفته شد؟

نه، شــعر چند ســال پیــش از تولید آهنگ یعنی ســال 83 یا 84 و اتفاقــاً در حرم 
حضرت رضا)ع( گفته شده بود. چند سال پس از تولید این شعر، مؤسسه آفرینش های 
هنری آســتان قدس رضوی با من تماس گرفتند و گفتند بناست چند آهنگ درباره 
امام رضا)ع( تولید کنند. من آن موقع نمی دانستم چه کسی قرار است خواننده و آهنگساز 
این شعر باشد، اما به هر حال شعر را تحویل دادم و پس از چند وقت قطعه تولید شد و 
خیلی بهتر از آنچه انتظار داشتم، تولید شد. آهنگ مورد توجه قرار گرفت و شنیده شد 

که امیدوارم مورد قبول حضرت هم قرار گرفته باشد.

دلیل شباهت شعر این اثر با قطعه معروف استاد کریمخانی چیست. از این س
آهنگ تأثیر گرفته بودید؟

نه. شعر آن قطعه سروده مرحوم استاد حسان است. »آمدم ای شاه پناهم بده / خط امانی 
ز گناهم بده«. موقعی که من شعر آهنگ پناه را گفتم، اصالً این آهنگ هنوز ساخته نشده 
بود. یعنی من سال 84 شعر را گفته بودم و آن زمان هنوز آهنگ معروف »آمدم ای شاه 
پناهم بده« ساخته نشده بود. فقط یک شباهت بین این دو شعر وجود دارد که طبیعی 
هم هست. یعنی این حس و حال اولین چیزی است که در مواجهه با سلطان طوس به 

ذهن انسان می رسد، به خصوص اینکه وزن هر دو شعر هم تقریباً یکی است.

کارهای موسیقی درباره امام رضا)ع( را چطور ارزیابی می کنید؟س
در عرصه موســیقی کارهای خوب زیادی در این سال ها انجام شده است. جدا از خوب 
و بدش یکی دیگر از شعرهای خود بنده را استاد علیرضا افتخاری، با آهنگ سازی آقای 
اســکندری که اصالتاً مشهدی هم هستند، خوانده اند که سال گذشته تولید شد. آقای 
افتخاری سروده دیگری هم از آقای بیابانکی خوانده اند که آن هم اثر خیلی مورد توجه 
قرار گرفت. یک قطعه هم آقای محمد اصفهانی با شعر محسن رضوانی خوانده اند که آن 
هم کار خیلی خوبی است. همه این ها آثاری هستند که در یک دهه اخیر تولید شده اند. 

کارهای دیگری هم هست که اکنون حضور ذهن ندارم.

جالب اینکه عموم این کارها متنوع و رنگارنگ هستند. مثالً آهنگ »کالغ« س
معروف چاووشی که شاخص شد. 

بله. این قطعه هم در دوره خودش، خیلی مورد توجه قرار گرفت. دلیل آن این بود که این 
اثر نگاهی متفاوت با نگاه رسمی به موضوع زیارت و امام رضا)ع( داشت و همین تفاوت و 
صمیمیت موجب شد خیلی شنیده و مطرح شود. اما درباره اینکه چقدر می شود درباره 
امام رضا)ع( کار موسیقایی کرد، باید بگویم موضوع زیارت امام رضا)ع( موضوع جدیدی 
نیســت و در طول تاریخ ادبیات ما شعرهای بسیاری توسط شاعران بزرگ برای زیارت 
امام رضا)ع( گفته شده است. یعنی در طول هزار سال، از خاقانی بگیرید تا روزگار خودمان، 
اشعار زیادی سروده شده است. ما عالوه بر اینکه می توانیم به شاعران معاصر سفارش شعر 
برای ساخت اثر موسیقایی بدهیم، می توانیم از این گنجینه هم استفاده کرده تا آن ها را 
احیا کنیم و مجدداً به گوش مخاطبان ادبیات و دین برسانیم. به نظر من در این ساحت 
هر چقدر کار انجام بشــود باز هم کم است. خوشبختانه مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس، به خصوص در دهه اخیر، به خوبی وارد عرصه موســیقی شده و نتیجه 
کارشــان هم خوب بوده است. مشخص است اگر شما به هنرمندان خوب و متخصص 

سفارش کار بدهید حتماً از بین آن ها چند اثر خوب تولید خواهد شد که امیدوارم این 
اتفاق استمرار داشته باشد.

استقبال مردم از قطعه »پناه« چطور بوده است؟ س
نکته جالب این اســت که چندین نماهنگ از روی این آهنگ ســاخته شده است. از 
شــبکه های تلویزیونی بگیرید تا مردمی که خیلی دلی با تصاویر آرشیوی برای این اثر 

نماهنگ ساخته اند.
مسئله دیگر این است که بسیاری از دوستان خود من، مثل آقای علی محمد مؤدب یا 
مردم، این آهنگ را به عنوان زنگ موبایلشان انتخاب کرده اند. همه این ها نشان می دهد 
قطعه »پناه« از اینکه آدم ها تنها در لحظات خاصی آن را گوش بدهند، فراتر رفته است. 
این موهبت امام رضا)ع( است و من امیدوارم برای من، آهنگساز و خواننده این اتفاق خوب 
استمرار داشته باشد. به خصوص باید در انتها از خواننده این آهنگ آقای دولتمند خالف 
که بزرگ ترین خواننده تاجیکستان هستند یاد کنم که حتماً می دانید ایشان اهل سنت 
است، اما می بینیم به این شکل به امام رضا)ع( عرض ارادت می کند. همین مسئله به ما 
نشان می دهد که جایگاه و عشق به این حضرت از دین و مذهب فراتر است و ما باید از 

این ظرفیت برای خلق آثار هنری و ادبی استفاده کنیم.

جواد عبدمهدی: مدیر انتشارات »به نشــر« از هشتمین پویش مطالعاتی به نشر با 
محوریت کتاب »امام رضا)ع( و کرامت انسانی« همزمان با میالد امام رضا)ع(  خبر داد. 

حسین سعیدی با بیان اینکه کتاب »امام رضا )ع( و کرامت انسانی« نوشته آقای محمد 
حکیمی جزو آثار ویژه »به نشر« است که در مدت انتشارش مورد اقبال مخاطب قرار 
گرفته است، در توضیح این اثر گفت:  در این نوشته سعی شده آموزه های امام رضا)ع( 
که هر یک به نوعی کرامت انسان ها را آشکار ساخته و جایگاه و منزلت خدایی آن ها را 
گوشزد کرده است  بیان شود تا دوستداران امام در این راه گام بردارند و رضا ی خدا و 

خشنودی امام را بدست آورند.
سعیدی ادامه داد:کتاب »امام رضا)ع( و کرامت انسانی«  به قلم استاد محمدحکیمی در 
۱35 صفحه، قطع رقعی در 38 موضوع مانند حقوق برادری، امانت داری، کرامت  انسانی 
در داوری، کرامت انســانی و دیگر حقوق واجب و...، سعی بر زنده  کردن روح و عقاید 

انسانی متأثر از جلوه های اخالقی و کرامات امامان معصوم)ع( به ویژه امام رضا)ع( دارد.
مدیر انتشارات »به نشر« با بیان اینکه عواید فروش کتاب »امام رضا )ع( و کرامت انسانی« 
به کتابخانه های محروم اختصاص پیدا می کنــد، در توضیح این پویش مطالعاتی به 
خبرنگار ما گفت: با توجه به موضوع کتاب  که کمک به محرومان و فقرزدایی است، از 
محل خرید کتاب ها، به ازای هر یک نسخه مبلغ هزارتومان به دبیرخانه کتاب نذری 
جهت تجهیز یک کتابخانه منطقه محروم  اختصاص می یابد و همچنین با توجه به اینکه 
هشتمین پویش مطالعاتی به نشر است، به هشت شرکت کننده در پویش، هشت بسته 

متبرک فرهنگی به قید قرعه اهدا شود. 
مدیرعامل به نشردر تشریح برگزاری هشتمین پویش مطالعاتی این مجموعه از سال 
95 تاکنون گفت: پویش های مطالعاتی و مسابقه های کتاب خوانی ریحانه ۱ و 2 و 3، 
در هوای انقالب، مهمان امام، اوسنه گوهرشاد، دعبل و زلفا، هفت عنوان قبلی مسابقات 
کتاب خوانی بودند و امسال نیز از دهه کرامت تا دهه پایانی ماه صفر، هشتمین پویش 

مطالعاتی به نشر با محوریت کتاب »امام رضا)ع( و کرامت انسانی« برگزار می شود..

 مدیر انتشارات »به نشر« 
خبر داد 

مسابقه ملی 
کتاب خوانی »کرامت« 

و کمک به کتابخانه های 
محروم 

رضوی: همزمان با دهه کرامت اســتاد»عباس اخوین« به عنوان خادم فرهنگ کتابخانه
رضوی معرفی شد.

همزمان با دهه کرامت رضوی اســتاد »عباس اخویــن« به عنوان خادم فرهنگ 
رضوی معرفی و با حضور علی اصغر کاراندیش، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی 

در برنامه تلویزیونی »چراغانی« شبکه 3 مورد تجلیل قرار گرفت.
عباس اخوین، خوشنویس مشــهدی که حدود 62 سال  به این هنر مشغول 
اســت، به مناســبت دهه کرامت و والدت ولی نعمتمان، اشــاره ای به دلیل 
عالقه اش به هنر خوشنویســی کرد و گفت: متولد ۱3۱6 هســتم. مادرم آدم 
معتقــدی بود و  حرم امام رضا)ع( زیاد می رفت و من را هم با خودش می برد. 
زمانــی که در حــال نماز خواندن در حرم آقا بود چشــم من دنبال کتیبه ها 
می رفت و کتیبه ها برایم جذابیت زیادی داشــت و این درحالی بود که هنوز 
به مدرســه هم نمی رفتم. سوم دبستان که مشق خط را داشتیم متوجه شدم 
که عاشق خطاطی هستم و از همان موقع قلمم را زمین نگذاشتم و دفترهای 

مشقم را دو خطی سیاه می کردم.
اخوین ادامه داد: ســال 64 به تهران کوچ کردیم و یکی از دوستانم که آشنایی با 
خط داشــت به من از زیر و بم این هنر می گفت و پیشــنهاد رفتن به کالس های 
خوشنویســی را داد و من به کالس های خط زیرنظر اســتاد علی  آقاحسینی که 

شاگرد مستقیم عماد الکتاب بود، رفتم. 
وی افزود: در کالس ها این اختیار را داشتیم که ابیات را انتخاب کنیم و من دو بیت 
شعر از امام رضا)ع( انتخاب کردم و پس از آن شعری را برای آقا نوشتم و با دوستانم 

در مشهد تماس گرفتم و موضوع را مطرح کردم و خیلی استقبال کردند.
اخوین تأکید کرد: آثار نفیس هنرمندان باید چاپ شود و در اختیار عموم قرار گیرد. 
من در تمامی این سال ها هم برای مردم و هم برای هنر نوشتم  و از این بابت خدا 

را شکر می کنم.

همزمان با دهه کرامت
استاد»عباس اخوین« 

به عنوان خادم فرهنگ 
رضوی معرفی شد

چهره

شعر و موسیقی 

روایت خواندنی محمدعلی بهمنی از سرایش غزل معروف»شرمند   ه ام که همت آهو ند   اشتم...« 

در حرم شعر بر من بارید 

در حوالی شعر

محمدکاظم کاظمی، شاعر و پژوهشگر 
annotation@qudsonline.ir

 دبیر تحریریه قدس آنالین
 برگزیده جشنواره ملی شعر دانشجویی

نخستین جشنواره ملی 
شعر دانشجویی با اهدای 
تندیس رودکی به برگزیدگان، به 
پایــان راه خــود رســید و آرش 
شفاعی، دبیر تحریریه سایت خبری 
تحلیلــی قدس آنالیــن، برگزیده 

نخستین جشنواره ملی شعر دانشجویی کشور شد.
مراسم پایانی این جشنواره روز گذشته ، ۱۰ تیرماه همزمان با روز بزرگداشت 
صائب تبریزی به صورت مجازی برگزار شد. در این مراسم پیام وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی به این جشنواره قرائت شد.  برگزیدگان و شایستگان تقدیر این 

جشنواره در بخش های مختلف به این شرح معرفی شدند:

شعر کالسیک#
تندیس رودکی: ســیدمهدی موسوی نیا )دکترا – دانشگاه سلمان فارسی 

کازرون - رشته زبان و ادبیات فارسی(
شایسته تقدیر: مارال دلدار )کارشناسی ارشد – دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

- رشته ایمنی شناسی پزشکی(

شعر سپید و آزاد#
تندیس رودکی: آرش شفاعی بجستان )دکترا - دانشگاه آزاد اسالمی، واحد 

تهران مرکزی - رشته علوم ارتباطات(
شایسته تقدیر: محمد عسکری )کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد تهران جنوب - رشته مهندسی کامپیوتر؛ هوش مصنوعی و ربوتیکز(

ترانه#
تندیس رودکی: صادق ابراهیم زاده لختکی )کارشناســی ارشد - دانشگاه 

دامغان - رشته علوم و فناوری نانو؛ نانوفیزیک(
تقدیر: ندارد

شعر ترجمه#
تندیس: ندارد

تقدیر: مریم نفیســی راد )کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران - 
رشته شیمی؛ شیمی فیزیک(

طنز#
برگزیده ندارد

تقدیر: حسین تقوی )کارشناسی ارشد - دانشگاه علوم سیاسی شهید بهشتی  (

شعر نیمایی#
برگزیده ندارد

پیشــتر نیز به این افراد، تندیس ویژه رودکی در جریان محفل های شــعری 
جشنواره در دانشگاه های مختلف اهدا شده بود: محمدرضا شفیعی کدکنی، 
محمدعلی بهمنی )غزل(، ساعد باقری )شعر آیینی(، عبدالجبار کاکایی )ترانه( 

و ناصر فیض )شعر طنز(.
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ادب و هنرادب و هنر
سسپابوپابو

پرونده ویژه شعر رضوی
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