
بهترین افتخار 
داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ با 
انتشار فیلمی قدیمی از حضورش در حرم 
امام رضا)ع(، در اینستاگرام نوشت:»خدا 
رو شــکر می کنم که امــام رضا بهترین 
افتخار رو برام رقم زد: اینکه بتونم خودم 
مادرم رو با ویلچر به زیارت ببرم، هرچند 
خجالت می کشید و می گفت: مادر مردم 
ببیننت زشته، من خجالت می کشم. در جوابش گفتم: مامان جان نوکری تو 
افتخار منه، من سال ها با این افتخار زندگی خواهم کرد. خدا مادران عزیز شما 

رو حفظ کند و آنانی که از دنیا رفته اند را هم بیامرزد«.

آقا! ضامن مردم باشید
بهنوش بختیاری، همزمان با میالد امام 
رضا)ع( با انتشار تصویری از حضورش در 
حرم حضرت رضا، دلنوشته ای را خطاب 
به حضرت به اشــتراک گذاشت. وی در 
اینســتاگرام نوشته اســت: »یا امام رضا 
خودت مي دوني که چه فقري گریبان این 
مردم رو گرفته.... بالي کرونا... دزدي های 
بي شــمار... میالد شماست و تبریك من حقیر تغییري در زندگي هیچ کس 
به وجود نمیاره، اما مثل همیشه مطمئن و معتقدم که شما مي توني ضامن ما 
باشــي و درد مردم رو دوا کني. تولدت مبارک یا امام رضاي دوست داشتني 

و مهربان«.

همون حِس ناب
سید بشیر حسینی، در آخرین روز از دهه 
مبارک کرامت با انتشار پستی در صفحه 
اینســتاگرامش نوشت: »شما همونی که 
همه بگن محاله، غیرممکنه، نمیشه، میگم 
من کسی رو سراغ دارم که کارش ُممکن 
کردن غیرممکن هاست. شما همونی که 
وقتــی ُکلی حرف نگفتنــی دارم، پیش 
خودت میام. شــما همونی که هر وقت دلم شکست و از درون بهم ریختم، 
تنها پناهگاه برام َحرمت بود. شما همونی که توی شادیام میگم مدیون همون 
رفیِق بی منت همیشگیم. شما همونی که عشق هر کس از دلم بیرون بره اما 
ِمهِرت روی دلم َحك شده. تو همونی که با ُکلی پَشیمونی و گناه میام پیش 
تو َسَرم رو کج می کنم اما اصالً تو به روم نمیاری. شما همون حس نابی که 

نمیشه گفت؛ تولدتون مبارک امام رضاجان «.

تو نگیر از من دلخسته رضا گفتن را
کاربــران فضای مجــازی همزمــان با 
میالد امام رضا)ع( با داغ کردن هشــتگ 
#امام_رضا در توییتر، دلنوشته هایشان را 
در فضای مجازی به اشــتراک گذاشتند. 
در ادامه چند نمونه از توییت های منتشر 
شده توسط کاربران را می خوانید: »ساده 
زیستی امام تا جایی بود که با خدمتکار و 
مهتر خود بر سر یك سفره می نشست! زندگی هامون چقدر رنگ و بوی زندگی 
امام رضا رو داره؟... به خراســان ببری یا نبری حرفی نیست... تو نگیر از من 

دلخسته رضا گفتن را...«. 

ناگهانی، یکی  مرگ، آن هــم   مجید تربت زاده 
ازویژگی هایش این اســت که یادمان می آورد باید 
از »مرحــوم« تجلیل می کردیم... باید او را بیشــتر 
می دیدیم! مثل حاال که پشــت بنِد خبر درگذشت 
»سیروس گرجستانی« خبر می رسد که قرار بود در 
فالن پروژه، سر فرصت، وقتش که شد از تالش ها و 
بازی های خیره کننده گرجســتانی تقدیر شود. مثل 
همین مطلب که قرار است در هزار کلمه، به پنجاه و 
چند سال بازیگری و هنرمندی سیروس گرجستانی 

ادای دین کند!

پشت درهای تیم ملی#
همین ســه ســال پیش خبرنگاری از او پرسید: آیا 
حرفــه و کار دیگری دارید... به جــز بازیگری چه 
کار می کنید؟ و ســیروس گرجستانی با همان لحن 
شــوخی و جدی گفته بود: »هیچی... دیپلم گرفتم 

رفتم اداره تئاتر... هیچی بلد نیستم«.
واقعیــت زندگــی و بازیگری اش امــا چیزی میان 
همین شــوخی و جدی بود. ســیروس گرجستانی 
پیــش از بازیگری مدت ها، خیلــی حرفه ای در تیم 
شــاهین فوتبال بازی کرده بــود و به قول خودش 
یکی دو ســالی کوبیده و کوبیده بود که خودش را 
برســاند به تیم ملی. دو تا از همتیمی هایش، پریده 
و به تیم ملی رســیده بودند؛ ســیروس اما به تیم 
ملی نرســیده، راهش را کج کرده و از دنیای تئاتر 
سردرآورده بود: »... رفقای من مثل همایون بهزادی 
و حمید شــیرزادگان رفتند تیــم ملی و من خیلی 
ناراحت بودم چرا نرفتم... دیپلم که گرفتم حســاب 
کردم باید کار کنم. مــا زیاد دارا نبودیم. پدرم ندار 
بود. باید از پس مخارج زندگی برمی آمدم. آن موقع 
باشگاه ها پول نمی دادند. مجبور شدم در آن دورانی 
که می کوبیدم بروم تیم ملی، پی کار باشــم تا پول 
دربیاورم. این شد که ورزش را کنار گذاشتم... رفتم 
اداره تئاتر و استخدام شدم«. البته همه ماجرا فقط 
این نیست. گرجستانی پیش از این ها مدتی انباردار 

کارخانــه »آزمایش« بود و از همان جا هم راهش 
را کج می کند و می رود سمت تئاتر.

بچه رشت#
سایت ها نوشــته اند: »علی اکبر محمودزاده 
گرجســتانی، بــا نــام هنــری ســیروس 

گرجستانی، زاده ۲۵ اســفند ۱۳۲۳ در بندر 
انزلی...« با ایــن همه خودش در آغاز 

مســتند »رخ« می گویــد: من 
بچه رشت ام...رشــت متمدن. 

ســال اول دبســتان را که 
خانواده اش  می کند،  تمام 
پدر،  می آیند.  تهــران  به 
دستفروش است و هر ماه 
و فصل چیزی می فروشد 
و جایــی کار می کنــد. 
خانــواده ســاکن »ناصر 
خسرو« و کوچه »مروی« 
و سیروس)علی  می شوند 
تصمیم  زود  خیلی  اکبر( 
می گیرد هرجور هســت 
تهرانــی شــود! کمترین 

خوبی این تهرانی شــدن این اســت کــه هر روز، 
ســرکالس، همکالســی ها نمی زنند پشت گردنش 
و با گفتن: »اووووه... پدرســوخته« ســر به سر او و 
لهجه گیلکــی اش نمی گذارند! زندگــی کودکی و 
نوجوانی اش، بدون اینکه گرجســتانی و خانواده اش 
نســبتی حرفه ای با عالم هنر و تئاتر داشته باشند، 
بــه قلب تئاتر و نمایش تهران گــره می خورد: »در 
آن زمــان ویترین مغازه های الله زار بســیار دیدنی 
بود، بنابراین همیشه به پدر اصرار می کردم فرصت 
بیشــتری برای دیدن مغازه ها به مــن بدهد. یادم 
می آید یك کاله فروشــی بود کــه کاله های خیلی 
شیکی داشت، برای مثال کاله فروشی »محمدزاده« 
را کامــاًل به یــاد دارم، داخل مغازه یــك پیرمرد 
خوش پوشــی بود، پشــت میز می نشســت که مرا 

مجذوب خود می کرد...«.

سیاهی لشکر#
برادر مرحوم »هادی اســالمی« مهندس شــرکت 
آزمایش اســت و واســطه آشــنایی گرجستانی و 
برادرش می شود. از همان اتاقك انبارداری کارخانه 
آزمایش، شــعرخوانی ها و کتاب خواندن هایشــان، 
هادی اســالمی و سیروس گرجســتانی، کم کم به 
دنیــای نمایش و تئاتر کشــیده می شــوند. یعنی 
یکی دو ســال بعد که این دو نفر یکدیگر را اتفاقی 
می بینند، هادی اســالمی برای ســیروِس دلزده از 
فوتبــال و تقریباً بیکار، از اداره تئاتر وزارت فرهنگ 
می گوید و از گروه تئاترشان. پای سیروس به سالن 
تئاتر و گروه هادی اســالمی باز می شــود تا آنجا با 
افرادی مانند خســرو شــکیبایی و... آشنا و کم کم 
همکار شــود. تجربه نخســتین بازیگری اش با همه 
تمرین و تالشی که کرده همزمان می شود با بازدید 
مالك گروه تئاتر »عبــاس جوانمرد« و بازرس های 
اداره تئاتر و گرجستانی که نقش راوی اول نمایش 
را دارد، چــون احســاس کــرده مونولوگ هایش را 
خیلی خوب و روان گفته، هوس می کند چشــم در 
چشم یکی از بازرســان و میهمانان 
)دست بر قضا زل می زند به عباس 
جوانمرد که همه کاره گروه تئاتر 
بــود( چند خط آخــر را بگوید... 
اســالمی  اینکه هادی  نتیجه اش 
به اصرار بازرسان، مجبور می شود 
نقش راوی را از او بگیرد و سیاهی 

لشکرش کند! 

مدرک درجه #2
یا 60  سیروس ۵0 
ســال پیش دقیقاً 
گرجستانی  مانند 
اخیر،  ســال های 
بی حاشیه، بی ادعا 
و البته امیدوار و 
است؛  پرتالش 
این  بــا  چون 
قهر  نــه  واقعه 
می کنــد، نــه 
رفاقتــش را با 
دوستش به هم 

می زند و نه سروصدا راه می اندازد. به توانایی هایش 
ایمــان دارد، حس کــرده تئاتر را دوســت دارد و 
همچنیــن باور دارد که بایــد بخواند، تالش کند و 
بیشــتر یاد بگیرد. نتیجه اش هم می شــود مدرک 
درجــه ۲ هنری از وزارت فرهنــگ و هنر آن زمان 
و بعد هم بازیگر حرفه ای شــدن. همان قدر که در 
پرونده کاری و ســوابق او از جایزه و عنوانی خبری 
نیست، حاشیه و ادعا و جنجالی هم البته در آن پیدا 
نمی شود. به جای همه این ها شما با پرونده ای پربار 
و ایفای نقش های خوب و به یاد ماندنی در بیشــتر 
از 70 سریال و کار تلویزیونی، ۵0 فیلم سینمایی و 

نزدیك به ۳0 تئاتر معروف رو به رو هستید. 

زندگی پیش چشم دوربین#
مخاطبان عام، گرجستانی را بیشتر با شخصیت های 
ســریال های طنــز ســال های اخیر می شناســند. 
شــخصیت هایی مثل »هاشــم« در ســریال متهم 
گریخــت. شــخصیتی کــه بعدهــا به خواســت 
تهیه کنندگان و کارگردان ها، در سریال هایی مشابه 
تکرار شــد و البته گرجستانی هر بار تالش کرد در 
آن ها همان قدر خوب و دوست داشتنی ظاهر شود و 

مخاطبانش را خوب بخنداند. 
با این همه، آن هایی که در تماشای فیلم و سریال ها 
نگاهــی تخصصی تــر دارند بازی های خــوب او در 
سریال های امام علی)ع( در نقش »ابوقطام«، والیت 
عشق، کیف انگلیســی، کوچك جنگلی و فیلم های 
نهنگ عنبر، مســافر ری، آدم برفی و... را فراموش 
نمی کننــد. گرجســتانی درباره تکرار شــدنش در 
سریال های طنز، به خبرنگاری گفته بود: »بگذارید 
در ابتدا موضوعی را مشــخص کنــم: من کمدین 
نیســتم. به هیچ عنوان... اصاًل نمی توانم باشم... من 

این آدم ها را در سطح جامعه دیده بودم. 
امثال عزیزآقا، اشترخانی و حتی هاشم اگزوز را! گاه، 
ساعت ها در خیابان راه می روم و زندگی و شخصیت 
و تیــپ اجتماعی این آدم هــا را می بینم و آن ها را 
حالجی می کنم... همیشــه دوست داشته ام و دارم 
که این شــخصیت ها را بازی کنــم. دلیل اصلی به 
همین خاطر بود و بعــد، موضوع مخاطب به وجود 
آمد. من نمی دانســتم این کار قرار اســت از طرف 
مردم پذیرفته شــود... من بازیگــر کمدی موقعیت 
هســتم... شخصیت هاشــم در واقع کمیك نیست، 
بلکه او درگیر موقعیت هایی می شــود که به نوعی 
کمدی هســتند... در واقع من با بازی در این نقش، 
دارم زندگي ام را می کنم! دلیل راحت بودن من جلو 
دوربین، همان کشــف استعداد و خالقیتم است که 

گفتم. یعنی دوربین را حس نمی کنم. 
من برای دوربین بــازی نمی کنم، بلکه برای خودم 
زندگی می کنــم. یعنی بازی می کنم و غرق زندگی 
شخصیت های داستان هستم... چون می شناسمشان، 
هم خودشان را و هم موقعیت هایشان را. این را هم 
بگویم که دلیل دیگری نیز وجود دارد... خصوصیت 
من این اســت که به اعمال فیزیکی انسان ها بیشتر 
توجه می کنــم تا به گفت وگوهایشــان. در واقع به 
سرنوشــت آن ها بیشــتر عالقه مندم، سرنوشتی که 
نتیجه کردارشــان است نه گفتارشــان... البته من 
توانایی کار در نقش های جــدی را نیز دارم، اما در 

آن ها کمتر به کار گرفته شده ام«. 

رکابزنی حرم تا حرم )قسمت پایانی(
قرارمان... 8 صبح... حرم

چهارشنبه اســت و ما خودمان را از »توحید شهر« رسانده ایم به منزل آقای 
بیابانگرد تا دوچرخه هایمان را برداریم و راهی بشــویم. خاله زهرا سر صبحی 
اســپند دود کرده و قرآن و شکالت آورده است تا هم از زیر قرآن رد شویم و 
هم دهانمان اول صبحی شیرین شود. بدرقه می شویم و در صبح زود، خودمان 
را از کوچه پسکوچه های سبزوار می رسانیم به جاده. روز خوبی است، آن قدر 
که اصالً متوجه نمی شوم کی 40 کیلومتر تمام شد! حاال دوباره فرصتی برای 
اســتراحت و صرف صبحانه است، آن هم نان و پنیر و طالبی که پس از 40 

کیلومتر رکابزنی، واقعاً می چسبد.
دوباره راهی می شــویم و پیش می رویم. باد هم شــروع شده و رفتن را کمی 
دشوار کرده است. درهوای گرم هم رکاب می زنیم و هم وقتی جایی چشممان 
به آب می افتد، تنی به خنکایش می زنیم و می رسیم به ساعت 4 عصر و سفره 

استراحت و ناهار.
فقــط یــك روز دیگر از ســفرمان مانده اســت. همرکابانــم می روند برای 
زیارت بی بی شــطیطه و من توی شــهر نیشــابور دنبال الستیك دوچرخه 
می گردم. باالخره یك جفت الســتیك می خرم به قیمــت ناقابل 700 هزار 

تومان!... چون دالر گران شده و همه چیز چند برابر شده است!
از اینجا به بعد روز آخر سفرم را می خوانید. یعنی صبح روز بعد که از نیشابور 
به سمت مشهد رکاب می زنیم. مسیر نیشابور به مشهد اگر چه گردنه آهوان 
ندارد اما به جایش »دیزباد« دارد و آن هایی که این مسیر را رفته اند می دانند 

بادهایش چه شدت و قدرتی دارند. 
ســاعت ۱4 اســت و با ســختی فراوان در آخرین روز رسیده ایم به مجتمع 
فرهنگی میقات الرضا در کیلومتر ۲۵ جاده قدیم مشــهد نیشــابور روستای 
امان آباد. جانشین فرماندهی سپاه امام رضا)ع( با همراهانی به استقبال گروه 
آمده اند و البته از سبزوار و نیشابور به بعد هم دوستانی به گروه اضافه شده اند 
که نتوانسته بودند از نقطه شروع با ما باشند و جمعیت رکابزنان بیشتر شده 

است.
ســاعت ۱7 عصر است و حاال ایســتاده ایم روبه روی مشهد، باالی تپه سالم. 
همه خوشحالیم که توانسته ایم به سالمتی مسیر بیش از هزار کیلومتری قم 
به مشــهد را طی کنیم. یکی از همرکابان از دوچرخه اش پیاده شده و سر به 
ســجده گذاشته است و من می بینم که شانه هایش می لرزد و از امام رضا)ع( 

تشکر می کند و می شنوم که می گوید: »ممنونم که رو سفیدم کردی«.
عصر است، عصر روز دوازدهم تیرماه و سفر من همراه با گروه دوچرخه سواران 
ارادتمندان امام رضا )ع( به پایان رسیده است. حاال هم تجربه های جدیدی در 
رکاب زدن کسب کرده ام، هم دوستان جدیدی پیدا کرده ام و هم خاطراتی به 

خاطرات دوچرخه سواری ام اضافه شده است.
دورتر از ما حرم امام است و آقای حاجیان مدیر گروه که این چند روز زحمات 
زیادی برای گروه کشیده خطاب به جمع می گوید: »فردا صبح فراموش نشود.. 

ساعت 8 ... قرارمان حرم...«.

 مجازآباد
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ادب و هنرادب و هنر
 گزارش قدس از برترین رمان های رضوی 

به انتخاب نویسندگان 

 از »اعترافات غالمان«
تا »به بلندای آن ردا«

گفت وگو با نویسنده کتاب پرمخاطب »پنجشنبه فیروزه ای«

هزینه کنید و صبور باشید

 بازخوانى بخشى از بیانات رهبر معظم انقالب  در مراسم افتتاحیه  کنگره جهانى حضرت رضا)ع( در مشهد

b خط مبارزه سیاسی ائمه 
تشکیل حکومت اسالمی بوده است

این کهکشان، حاجت روا مى کند

رقیه توسلى: گاهی برای رسیدن، دوِر ماندن را باید خط کشید. رفت به 
والیتی که قصه های روشن دارد؛ کیمیای سفر دارد؛ در و دیوارش دعوت 

می کنند به آرام و قرار.
گاهی باید گمشــدگی مان را برداریم و به قبله خراســان ســالم بدهیم 
و دســت به دامان شــاه شویم. شــاهی که آهوان و کبوتر بچه ها هم، راه 

خانه اش را بلدند.
اصاًل گاهی انقالب راه انداختن، واجب اســت. باید ســمت عشق دوید و 
منقلب شد. با پیاده نظام اشك ها رفت پشت در آن خانه که خانه سرباز و 

فرمانده و فقیر و غنی و گناهکار و فرشته است.
گاهی پیشه مان فقط زیارت باشــد، خوب است؛ فقط سالم و درود؛ فقط 
دست بر ســینه گذاشــتن و مبتال شدن به »الســالم علیك یا علی بن 

موسی الرضا«.
گاهی واقعاً نباید معطل ماند. نباید پشت گوش انداخت. نباید رسوب کرد. 
راهی کهکشانی باید شد که دوردســت های نزدیك است؛ آنجا که خالی 
نیســت از مهربانی؛ از دخیل و حال خــوش؛ از رازها ونیازها؛ آنجا که هر 
ثانیه خورشــید طلوع می کند و غم ها فــرو می ریزند؛ آنجا که آب در دل 

دنیا تکان نمی خورد.
برای حاجت روا شــدن گاهی باید رفت وســط رودخانه نــور... باید خانه 

جوانمردان را کوبید.

 دالیل موفقیت »اعترافات غالمان« و »به بلندای آن ردا«

 دو تجربه استثنایی 
در خلق رمان رضوی 

دارالشفا

یادداشت های چرخدار

عباسعلى سپاهى یونسى
annotation@qudsonline.ir

نگاهى به زندگى و آثار مرحوم »سیروس گرجستانى«نگاهى به زندگى و آثار مرحوم »سیروس گرجستانى«
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jمروری کوتاه بر ماجرای والیتعهدی امام رضا
از جمله رویدادهــا و جریان های مهمی که در تاریخ ایران از جایگاه و منزلت 
واالیی برخوردار است، سفر امام رضا)ع( به ایران و استقرار آن حضرت در مرکز 
خالفت، یعنی مرو خراسان در جایگاه والیتعهدی است. از آنجایي که مأمون از 
عالم ترین و سياست مدارترین خلفای عباسی بود، در این ارتباط نقشه اي طرح 
کرد که از این طریق به اهداف خود برسد بنابراین پس از پيروزي و تسلط یافتن 
بر بيشتر مناطق اسالمي تصميم گرفت که علي بن موسي الرضا)ع( بزرگ علویان 

را از مدینه به مرو بياورد.
با بررسي اوضاع و شرایط سياسي زمان مأمون مي توان گفت، او با این اقدام بر 
برخي از مشكالت حكومتش فائق آید و وقتي عباسيان به اقدام مأمون اعتراض 

کردند، در جواب آن ها گوشه اي از اهداف خود را فاش و به آن ها اشاره کرد.
یكی از انگيزه های مأمون، فرونشاندن قيام های علویان بود با این توجيه که وقتی 
علویان متوجه شوند رهبر آنان مورد توجه خليفه قرار گرفته و جذب دستگاه او 
شده است، از مخالفت و مبارزه با آن دست خواهند کشيد و خود را در چنين 
دستگاهی سهيم دانسته و سعی خواهند کرد نزدیک شوند. به همين دليل با 
وجود دشــمنی با آل علی)ع( و برای جلب بيشتر نظر علویان، سياست عفو و 

اغماض در پيش گرفت تا با این کار طرفداران تشيع مجبور به سكوت شوند.
دليــل دیگر این کار متهم کردن امام رضا)ع( به ریاســت طلبی بود. مأمون 
می خواست مطرح کند که امام)ع( به مسائل دنيا بی رغبت نيست. او همچنين 
با پيشنهاد والیتعهدی به امام، درصدد مشروعيت بخشيدن به حكومت خود 
بود؛ بی شک مناسب ترین راه برای تحقق این هدف، جذب فرزند پيامبر)ص( 
و مظهر حق و شــریعت به دربار بود تا با این کار بر مشروعيت خود تأیيد و 

اعتراف بگيرد.
عباسيان که مشروعيت حكومت خود را در پرتو مبارزه عليه ظلم و بيدادگری 
امویان و انتســاب خویش به پيامبر)ص( کســب کرده بودند پس از تسلط بر 
قدرت مانند امویان به ظلم روی آوردند؛ از همين روی حكومت آن ها در زمانی 
محدود در بين مسلمانان فاقد مشروعيت و از سنخ امویان به شمار  رفت. مأمون 
با توجه به این خأل درصدد برآمد برای جلب توجه مردم وجهه آن را عوض کرده 

و مشروعيت ببخشد.
مأمون که در پرتو حمایت ایرانيان توانسته بود برادرش امين را شكست دهد، 
مصلحت حكومت خود را در همراه داشتن ایرانيان می دانست. به همين دليل 
درصدد برآمد خود را از نظر اعتقادی هماهنگ با آن ها نشان دهد. او پيشنهاد 
والیتعهدی امام رضا)ع( را مطرح کرد تا به ایرانيان نشان دهد که خواسته شما 
تحقق یافته و من کســی را که شما می خواستيد به قدرت رسانده و درصدد 
واگذاری خالفت به او هســتم. مأمون با این اقدام، ادامه پشتيبانی ایرانيان را 
نسبت به خود حتمی کرد، زیرا در عمل نشان داد که خواسته او همان خواسته 

ایرانيان است.
نزدیكــی مأمون به امــام رضا)ع(، دور کردن مردم از ایشــان، کنترل دقيق و 
خلع ســالح کردن امام رضا)ع( نيز از دیگر انگيزه های پيشــنهاد والیتعهدی 
به امام رضا)ع( بود. از نتایج مهم پذیرش والیتعهدی از سوی امام رضا)ع( کاهش 
فشار بر علویان و دوستداران امام)ع( و معرفی حقایق و ارزش های دینی بود. در 
زمان کوتاهی که امام والیتعهدی را بر عهده داشت، چهره منافقانه و ظالمانه 
مأمون را برمال می کرد و مردم، علویان و تمام افراد جامعه متوجه شــدند آنكه 

لياقت خالفت را دارد، وجود مقدس امام رضا)ع( است.
حضور امام رضا)ع( در ایران همچنين موجب رشــد و گســترش تشيع شد. 
مناظره های علمی ایشان با علمای دین و مذاهب مختلف عالوه بر روشن کردن 
توانمندی علمی و مذهبی آن حضرت، ســبب فزونی فعاليت های شيعيان در 
خراســان و محبوب شدن امام رضا)ع( بين رؤسای مذاهب اعم از مسيحی ها، 

زرتشتی ها، یهودی ها و... شد.
وارد شدن امام)ع( در عرصه سياست پس از سال ها دوری امامان و اهل بيت)ع( 
از حكومت نيز از دیگر نتایج والیتعهدی بود. اميرالمؤمنين)ع( پس از 25 سال 
که حق او غصب شــده بود، در مجموع کمتر از پنج سال حكومت کرد؛ پس 
از ایشــان امام حســن)ع( هم 6 ماه خالفت کرد و از سال 41 تا 201 ه .ق که 
امام رضا)ع( به ایران تشریف آوردند، هر چند که حكومت حق الهی ایشان بود 
اما حدود 160 سال، ائمه)ع( حكومت را در اختيار نداشتند و این حق توسط 

بنی اميه و بنی عباس غصب شد.

بررسی آثار هجرت امام رضا)ع( از مدینه به توس)5(
دو اقدام عمده امام برای تحقق تمدن اسالمی

امام رضا)ع( در راستای تحقق تمدن اسالمی دو اقدام اساسی انجام دادند:
 جهانی کردن گفتمان تشیع: امام رضا)ع( گفتمان شيعی را که منحصر 
در چند تن از خواص و همراه با تقيه بود، علنی فرمودند به  طوری که در دربار 
مأمون، در مباحث کامالً رسمی و در مأل عام مسئله امامت را مطرح و آن را 

تثبيت می کردند. 
پایه ریزی تمدن اسالمی: تقدیر الهی بر این بود که پایه شكل گيری تمدن 
در مكانی ریخته شود، که امكان ایجاد چنين تمدنی در آنجا ممكن است. قطعاً 
ایجاد تمدن شيعی در مدینه به  دليل وجود جریان های رقيب مقدور نبود؛ زیرا 
تفكر خلفای اول و دوم، مدینه و تفكر بنی اميه، شامات را به شدت فرا گرفته بود؛ 
پس بهترین منطقه برای رواج این تفكر در جهان اسالم، مناطق شرقی بود که 
اوالً گرایش اهل  بيتی داشتند ثانياً تفكر اموی و عثمانی در آنجا رواج نداشت. 
عالوه بر این بستر مناسب، امام رضا)ع( با ورود خود به این منطقه، نشانه ها و 
مراکزی را برای تجمع مردم ایجاد کردند. شيعيان برای گرد هم آمدن نه روحيه 
نياز به  امور مالی داشتند، نه عامل سياسی می توانست آن ها را گرد هم آورد؛ 
بنابراین امام رضا)ع( همان عامل معنوی بودند که توانستند با اقدام های خود 

کانو ن های اجتماعی شيعيان را به  وجود آورند. 
حضرت پس از آمدن به خراســان جدای از آن مجالس رســمی و علنی، به  
تدریس عقاید حقه پرداختند به نحوی که سبب شكایت بنی العباس از ایشان 
نزد مأمون شد. از طرف دیگر مزار مقدس حضرت پس از شهادت، تبدیل به 
کانون تجمع شيعيان گردید. گرد هم آمدن شيعيان براساس یک تفكر بود و آن 
تفكر یک عامل درونی می طلبيد که جنبه معنوی وجود قبر مقدس حضرت 
رضا)ع( در مشهد، عامل آن تجمع و آهسته آهسته سبب تشكيل یک جامعه 
کوچک شيعی شد. حتی اهل  سنت نيز در اطراف مزار حضرت جمع شدند. 
»ابن حقان« از بزرگان اهل  سنت صاحب »کتاب الثقات« در کتاب رجال خود 
می نویسد: من در نزدیكی قبر علی بن  موسی الرضا)ع( زندگی می کردم، هر گاه 
برایم مشــكلی به  وجود می آمد، به برکت زیارت آن حضرت حاجتم برآورده 

می شد و این مسئله بارها و بارها اتفاق افتاد.
البتــه کار به اینجا ختم نشــد؛ به برکت هجرت امام رضا)ع( به خراســان، 
مجموعه ای از امامزادگان به  قصد پيوســتن به امام عازم ایران شدند. تقدیر 
الهی بر این بود تا هر کدام از این بزرگواران در طول مسير به  دست ظالمان در 
شهری شهيد شوند، یا با ساکن شدن در منطقه ای از دنيا بروند و بعدها مزار 
مقدس ایشان پایگاه تشكل شيعيان در درون جامعه شود که نمونه بارز آن مزار 
مطهر حضرت معصومه)س( در قم است. با اینكه از پيش تر برخی از شيعيان 
اشعری در قم ساکن بودند،  اما پس از حضور بانو در قم و رحلتشان، احادیث 

کوفه به قم منتقل شد و قم مرکز بزرگان و محدثان شيعی گردید. 
حتی مكان هایــی که حضرت رضا)ع( در طول مســير آنجا اقامت کوتاهی 
داشــتند، تبدیل به مسجد یا قدمگاه به نام امام رضا)ع( شد و شيعيان در آن 
مكان ها مستقر شدند تا آثار تاریخی آن امام همام را حفظ کنند. در طول تاریخ 
از همين مراکز قبور امامزادگان و ابنيه یادبود حضرت، تشكل های شيعی رشد 
کرده و تشكيل حكومت دادند. این موضوع اهميت تعظيم »شعائراهلل« یا همان 

عالمات الهی را می رساند.
نمادهای مذهبی و مكتبی دو خصوصيت دارند:

 یادآورند
 عامل همبستگی اند

اینكه دشمنان اسالم به  بهانه های مختلف مزار امامزادگان عظيم الشأن را در 
اذهان عمومی تخریب می کنند و بعضاً می گویند: »دولت ایران گنبد و بارگاه 
می ســازد تا پول بدســت آورده و مردم را سرگرم کند«، ریشه در تحقيقات 
غربی ها دارد زیرا آن ها به روشنی دریافتند که اماکن مقدسه عامل همبستگی 
در نظام مردم ساالر است. ضمن اینكه انسان در برقراری ارتباط با مزارات مطهر 
امامزادگان، به  وجود مقدس رسول  خدا)ص( و خداوند متعال منتقل می شوند. 
کمترین فایده طالکاری گنبد این مزارات مقدس، این است که نفوس افراد با 
عرض ادب و سالم به محضر آن بزرگواران، رشد کرده و به طرف خدا حرکت 
می کند. بنابراین تعظيم شعائراهلل، محور اتحاد و همبستگی امت اسالم است 

که این مهم با هجرت حضرت رضا)ع( به ایران تا حدود زیادی تحقق یافت.

 معارف  به مناسبت سالروز والدت امام علی بن موسی الرضا)ع( 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی 
خامنه ای، برای نخستين بار ســخنان ایشان در مراسم افتتاحيه  
کنگره جهانی حضرت رضا)ع( را منتشــر کرد. این مراسم، سال 
1365 در مشــهد برگزار شده است. در ادامه گزیده ای از سخنان 

معظم له را می خوانيد. 

هدف ائمه)ع( تشکیل حکومت اسالمی بود#
توجه به اینكه زندگی مســتمر این عزیزان معصــوم و بزرگوار از 
اهل  بيت رسول خدا، با یک جهت گيری سياسی همراه است، قابل 
این است که به  عنوان یک فصِل جداگانه مورد عنایت قرار گيرد... 
در پيام سال گذشته، اشاره کردم به مبارزه  حاد سياسی در زندگی 
ائمه)ع( و در زندگی امام هشتم؛ امروز ان شاءاهلل  این جمله را مایلم 

با قدری شرح و تفصيل عرض کنم.
اوالً مبارزه  سياسی، یا مبارزه  حاد سياسی که ما به ائمه)ع( نسبت 
می دهيم، یعنی چه؟ منظور این است که مبارزات ائمه  معصومين)ع( 
فقط مبارزه  علمی، اعتقادی و کالمی نبود؛ مقصود ائمه)ع( از این 
نشستن ها و حلقات درس و بيان حدیث و نقل معارف و بيان احكام، 
فقط این نبود که یک مكتب کالمی یا فقهی را که به آن ها وابسته 
بــود، صد  درصد ثابت کنند و خصوم)1( خودشــان را مفَحم)2( 
کننــد، ]بلكه[ چيزی بيش از این بــود؛ همچنين نه یک مبارزه  
مسلحانه از قبيل آن چيزی که انسان در تاریخ زندگی ائمه)ع(، در 
زندگی جناب زید و بازماندگانش و همچنين بنی الحسن و بعضی 
از آل جعفر و دیگران می بيند؛ آن مبارزه را هم ائمه)ع( نداشــتند؛ 
البته همين  جا اشــاره کنم که آن ها را به  طور مطلق هم تخطئه 
نمی کردند؛ بعضی را تخطئه می کردند به دالیلی غير از نفس مبارزه  
مسلحانه، بعضی را هم تأیيد کامل می کردند، در بعضی هم شرکت 
ٍد  می کردند به  نحو پشت جبهه؛ لََوِددُت أَنَّ الخارِجیَّ ِمن آِل ُمَحمَّ
َخَرَج َو َعلَیَّ نََفَقُه ِعيالِه)3(؛ با کمک مالی، کمک آبرویی، جا دادن و 
مخفی کردن و از این قبيل؛ لكن خودشان به عنوان ائمه)ع( وارد در 
مبارزه  مسلحانه نبودند و نمی شدند. مبارزه  سياسی نه آن اولی است 
و نه این دومی؛ عبارت است از مبارزه ای با یک هدف سياسی؛ آن 
هدف سياسی چيست؟ عبارت است از تشكيل حكومت اسالمی و 

به تعبير ما حكومت علوی.

 رسول اهلل  براى ایجاد نظام #
عدل و حق الهی قیام کرد

بعضــی از دالیل ]این مدعا[، دالیل کلی اســت، مثل  اینكه مثاًل 
می دانيم که امامت ادامه  نبوت اســت و نبی اولين امام است- اِنَّ 
َرُســوَل اهللِ َکاَن ُهَو االَِمام)4( در کالم امام صادق)ع(- و رسول اهلل  
برای ایجاد نظام عدل و حق الهی قيام کرد و آن نظام را با مبارزات 
پيگير خود به  وجود آورد و تا بود، از آن حفاظت کرد، ]لذا[ نمی شود 
امام که دنباله  نبی اســت، از یک چنين نظامی غافل بماند. بعضی 
از دالیــل هم دالیل صادره  از کلمات ائمــه)ع( یا از روش و منِش 
زندگِی این هاست که با توجه به این نكته و با تفّطن)5( ]نسبت[ 
بــه این جهت گيری، همه  آن ها معنا پيدا می کند؛ و حقيقت این 
اســت که یک مقداری هم در توجه به این معنا، شرایط و اوضاع 
می تواند کمک کند کما اینكه آن زمان برای ما چنين چيزی بود؛ 
در داخل سلوِل تاریک زندان، انسان درست می توانست علت و معنا 

اِق  ُجوِن َو ُظلَِم الَمَطاِميِر ِذی السَّ ِب فِی َقعِر السُّ و وجه سالم بر »ُمَعذَّ
الَمرُضوِض بَِحلَِق الُقُيود«)6( را درست بفهمد.

برای کسانی که تاریخ قرن دوم هجری را خوب می دانند و حرکات 
بنی العباس را از سال های پيش از 100 هجری تا سال 132 که آغاز 
حكومت بنی العباس است درست مطالعه کرده اند، بنده می توانم 
مبارزه  حاد سياسی در زندگی ائمه)ع( را تشبيه کنم به آن چيزی 
که در زندگی بنی العباس مشــاهده می شــود؛ البته اگر کسی در 
زندگی بنی العباس، مبارزات و دعوت آن ها مطالعه نكرده باشــد، 
این تشبيه، ]برای او[ درست رسا و گویا نيست؛ همان  جور چيزی 
در زندگی ائمه)ع( هم هست منتها با فرق های جوهری در هدف 
بنی العباس و ائمه)ع( و در روش های آن ها و ائمه)ع( و در اشخاص 
آن ها و ائمه)ع(؛ اما شكل کار و نقشه  کار تقریباً به هم نزدیک است.

 مراحلی که ائمه)ع( #
براى تشکیل حکومت تالش می کردند

ترســيم کلی ]مبــارزه  ائمه)ع([ در دوران ســه امــام اول یعنی 
اميرالمؤمنين)ع(، امام مجتبی)ع( و سيدالشهدا)ع( را فعالً مسكوت 
می گذارم؛ از دوران امام سجاد)ع( شروع می کنيم. به نظر بنده، از 
دوران امام سجاد)ع( یعنی از سال 61 هجری تا سال 260، ما سه 
مرحله داریم: یک مرحله از سال 61 است تا سال 135 یعنی شروع 
خالفت منصور عباسی که در این مرحله حرکت از یک نقطه ای آغاز 
می شود، به تدریج کيفيت پيدا می کند، عمق پيدا می کند، گسترش 

پيدا می کند و اوج می گيرد.
ســال 135 که سال مرگ ســّفاح و خالفت منصور است، وضع 
عوض می شود؛ مشكالتی پدید می آید که بسياری از پيشرفت ها را 
متوقف و معطل می کند. یک مرحله  دیگر ]از سال 135 تا شهادت 
امام رضا)ع([ اســت که باز حرکت و مبارزه، از یک نقطه  باالتر از 
نقطه  سال 61 و عميق تر و گسترده تر از آن، منتها با یک مشكالت 
جدیدی آغاز می شود و رفته  رفته اوج پيدا می کند، گسترش پيدا 
می کند، قدم به قدم به پيروزی نزدیک می شود تا سال شهادت امام 
هشتم که یا سال 202 یا 203 یا 204 است و احتماالً 203 باشد؛ 

و اینجا باز حرکت متوقف می شود.
با رفتن مأمون به بغداد، فصل جدیدی آغاز می شود که فصل محنت 
ائمه)ع( است؛ با اینكه گسترش تشيع در آن روزها بيش از هميشه 
بوده، به اعتقاد بنده محنت ائمه)ع( هم آن روزها بيش از هميشه 
بوده؛ و این همان دورانی اســت که به گمان بنده، تالش و مبارزه 
برای بلندمدت است یعنی ائمه)ع( برای تا پيش از غيبت صغری 
دیگر تالش نمی کنند بلكه زمينه سازی می کنند برای بعدها و این 
دوران، از سال 204 ادامه پيدا می کند تا سال 260 که سال شهادت 

امام عسكری)ع( و شروع غيبت صغری است.

 پس از عاشورا#
 رعب شدیدى دنیاى اسالم را فراگرفت

دوره  اول که دوره  امام سجاد)ع( است، کار با دشواری فراوان 
آغاز می شــود. حادثه  کربال یک تكان سختی به ارکان شيعه 
بلكه در همه  جای دنيای اســالم داد؛ قتل، تعقيب، شكنجه و 
ظلم ســابقه داشت اما کشتن پســر پيغمبر و اسارت خانواده  
پيغمبر و بردن این ها شــهر به شهر و بر نيزه کردن سر عزیز 
زهرا که هنوز بودند کسانی که بوسه  پيغمبر بر آن لب و دهان 
را دیــده بودند، چيزی بود که دنيای اســالم را مبهوت کرد؛ 
کســی باور نمی کرد که کار به اینجا برسد؛ بنابراین یک رعب 
شــدیدی تمام دنيای اســالم را گرفت مگر کوفه را، ]آن  هم[ 
فقط بــه برکت توابين و بعد به برکت مختــار، َوااّل در مدینه 
و در جاهــای دیگِر دنيای اســالم و حتــی در مكه- با وجود 
اینكه عبداهلل  زبير هم بعد از چندی قيام کرده بود- یک رعب 

بی سابقه ای ناشی از حادثه  کربال بود.
در کوفه و عراق هم اگر چه حرکت توابين در ســال 64 و 65، 
یــک هوای تازه ای را در فضای گرفته  عراق به  وجود آورد، اما 
شهادت همه  آن ها تا آخر، دوباره جو رعب و اختناق را بيشتر 
کرد؛ و پس از آنكه دشــمنان دســتگاه اموی یعنی مختار و 
مصعب بن  زبير، بــه جان هم افتادند و عبــداهلل  زبير از مكه، 
مختاِر طرفدار اهل بيت)ع( را هم نتوانست تحمل کند و مختار 
به دســت مصعب کشته شــد، باز این رعب و وحشت بيشتر 

شد و اميدها کمتر شد و سرانجام عبدالملک که سِر کار آمد، 
پس از مدتی کوتاه تمام دنيای اســالم زیر نگين بنی اميه قرار 
گرفت، با کمال قــدرت؛ و عبدالملک 21 ســال قدرتمندانه 

حكومت کرد.
البته الزم اســت مخصوصاً به ماجرای حّره در سال 64 اشاره کنم 
که حمله  مسلم بن  عَقبه به مدینه است که آن هم باز بيشتر موجب 

شد که رعب و وحشت زیاد بشود و اهل بيت)ع( در غربت بيفتند.

 انحطاط فکرى مردم #
و فساد سیاسی شخصیت هاى بزرگ

یک عامل دیگر در کنار این رعب به وجود آمد و آن، انحطاط 
فكری مردم در سرتاســر دنيای اســالم بود که ناشــی بود از 
بی اعتنایی به تعليمات دین در دوران بيست ســاله  گذشته. از 
بــس تعليم دین و تعليم ایمان و تفســير آیات و بيان حقایق 
از زبان پيغمبر، در دوران 20 ســاِل پس از ســال 40 هجری 
به این طرف مهجور شــد، مردم از لحاظ اعتقادات و مایه های 
ایمانی به شــدت پوچ و توخالی شــده بودنــد... کار به جایی 
رســيده بود که حتی بعضی از ایادی دســتگاه خالفت، نبوت 

را زیر سؤال می بردند. 
بنده در مطالعه  کتاب اغانِی ابوالفرج ]اصفهانی[ به یک نكته ای 
توجه کردم و آن این است که در همين سال های حدود 80 و 
90 و تقریباً تا 60-50 سال پس از آن، بزرگ ترین خواننده ها، 
نوازنده ها، عياش ها و عشــرت طلب های دنيای اسالم، یا مال 

مدینه اند یا مال مكه! مهبط وحی پيغمبر و زادگاه اسالم، شده 
بود مرکز فحشا و فساد.

وضع فســاد سياســی هم یــک عامــل دیگر اســت. اغلب 
شــخصيت های بزرگ، ســر در آخور تمنيات مادی ای که به  
وســيله  رجال حكومت برآورده می شــد، داشتند. شخصيت 
بزرگی مثل محمدبن  شــهاب ُزهری که یک روزگاری خودش 
شــاگرد امام سجاد)ع( هم بوده، وابســته  به دستگاه شد؛ آن 
نامه  معروف امام سجاد)ع( به محمدبن  شهاب ُزهری)7( یک 
نامه ای اســت برای تاریخ که نشــان دهنده  این است که چه 
وابستگی هایی برای شخصيت های بزرگ بوده؛ امثال محمدبن  
شهاب زیاد ]بودند[... ابن  ابی الحدید عده زیادی از شخصيت ها 
و رجال آن زمان را می شــمرد که این ها همه از اهل  بيت)ع( 
منحرف بودند؛ بعد نقل می کند از امام سجاد)ع( که فرمودند: 
َه َو الَمِدیَنِه ِعشــُروَن َرُجاًل یُِحبُّنا«)8( 20 نفر در همه   »َما بَِمكَّ
مكه و مدینه نيستند که ما را دوست داشته باشند؛ این وضع 
دوران امام ســجاد)ع( است در آن  وقتی که ایشان می خواهد 
شروع کند به این کار عظيم؛ و این همان دورانی است که امام 
صادق)عليه الصاله والســالم( بعدها فرمودند که »اِرتَدَّ الّناُس 
بَعَد الُحَســيِن ااِلَّ ثاَلثَه«)9( پس از ماجرای عاشــورا فقط سه 
نفر ماندند؛ این حدیث، سه نفر را اسم می آورد. البته در بحار 
روایت هایی هســت که چهار نفر را ذکر می کند؛ در بعضی از 
روایت هــا پنج نفر را ذکر می کند که همــه  این ها با همدیگر 

قابل جمع هم هست.

سه اقدامی که امام سجاد)ع( باید انجام می داد#
امام ســجاد اگر بخواهد آن هدف را تعقيب کند، سه مسئوليت 

بر دوش اوست:
اوالً باید معارف دین را به مــردم زمان خودش یاد بدهد. ما اگر 
بخواهيم یک حكومت اسالمی به  وجود بياوریم، امكان ندارد که 
بدون اینكه مردم را با معارف دینی آشنا کرده باشيم، بتوانيم اميد 

داشته باشيم که یک حكومت به  وجود بياید.
کار دوم این است، مســئله  امامت که یک مسئله   مهجوری 
شده و از ذهن ها به کلی دور شده یا بد معنا شده، برای مردم 
و در ذهن های مردم دوباره بازســازی بشــود؛ چون باالخره 
جامعه امام داشــت، عبدالملک امام بود و مــردم او را امام 
می دانستند، پيشــوای جامعه بود... در صدر اسالم برداشت 
همه از امام یعنی پيشوای جامعه، منتها پيشوای دین و دنيا. 
بنی اميــه هم همين ادعا را داشــتند، بنی العباس هم همين 

ادعا را داشتند.
و ســوم اینكه بگوید من امامم، یعنی آن کســی که باید در 
آنجــا قرار بگيرد منم؛ این ســه کار را امام ســجاد)ع( باید 

می کرد. 
بيشترین ]زماِن[ تالش امام سجاد، روی آن کار اول گذشت چون 
همان  طور که گفتيم، زمينه، زمينه ای بود که نوبت به مسئله  »من 
امامم« نمی رسيد؛ باید دین مردم درست می شد، باید اخالق مردم 
درست می شد، باید مردم از این غرقاب فساد بيرون می آمدند، باید 
جهت گيری معنوی- که لِبّ لُباِب دین و روح اصلِی دین همان 

جهت گيری معنوی است- دوباره در جامعه احيا می شد؛ پس شما 
نگاه که می کنيد، می بينيد همه  زندگی امام سجاد و کلمات امام 
سجاد، زهد است، بيشترینش معارف است، اما معارف را هم باز در 
لباس دعا ]مطرح کردند[؛ چون همان  طور که گفتيم، اختناق در 
آن دوران و نامساعد بودن وقت، اجازه نمی داد که امام سجاد)ع( 
بخواهند با آن مردم بی پرده، صریح و روشن حرف بزنند؛ نه  فقط 

دستگاه ها نمی گذاشتند، ]بلكه[ مردم هم نمی خواستند.

 حرکت سیاسی #
در زمان امام باقر)ع( تندتر می شود

زندگــی امام باقر)ع( دنباله  همان خط اســت، منتها وضع بهتر 
شــده؛ آنجا هم تعليمات دین و معارف اسالمی است اما مردم، 
آن بی اعتنایی و بی مهری نسبت به خاندان پيغمبر)ص( را دیگر 
ندارند؛ وقتی امام باقر)ع( وارد مســجد مدینه می شــود، عده ای 
از مردم همواره حلقه زده اند، دور او را گرفته اند و از او اســتفاده 
می کنند؛ این، نشان دهنده  این است که تبليغات دارد مثل امواجی 
به سرتاســر جهان اسالم سرایت می کند و مردم نقاط دوردست 

دلشان به اهل بيت)ع( دارد نزدیک می شود.
بــزرگان علمای زمان، پيش امام باقــر)ع( درس می خوانند 
و استفاده می کنند. شــخصيت معروفی مثل عكرمه شاگرد 
ابن عباس وقتی می آید خدمت امام باقر)ع(، برای اینكه از آن 
حضرت حدیث بشنودـ شاید هم برای اینكه امتحانش بكندـ 
دســت و بالش می لرزد و در آغوش امام می افتد؛ کسی مثل 

ابوحنيفه که از فقها و بزرگان زمان است، می آید خدمت امام 
باقر)ع( و از آن حضرت معارف و احكام دین را فرا می گيرد... 
وصيت)10( علمی امام باقر)ع( در اکناف عالم می پيچيد که 

به »باقرالعلوم« معروف می شود.
به همين نسبت ما می بينيم که حرکت سياسی امام باقر)ع( 
هم تندتر است؛ یعنی امام سجاد)ع( در مقابله  با عبدالملک، 
]به صورت[ روبه رو، تندی و ســخن درشــت و ســخنی که 
بتوانــد آن را به عنوان یک قرینه ای بر مخالفت بگيرد، ندارد. 
عبدالملک به امام ســجاد)ع( نامه می نوشــت، حضرت هم 
جواب او را می دادند؛ البته جواب پســر پيغمبر هميشه یک 
جواب محكم، متين و دندان شــكن اســت، اما در آن، به  آن  
صورت تعرض نيســت؛ اما در مورد امــام باقر)ع( این جوری 
نيســت؛ حرکت امام باقر)ع( آن چنان اســت که هشــام بن  
عبدالملک احساس وحشــت می کند و می بيند که باید آن 
حضرت را زیر نظر قرار دهد و به شام می خواهد آن حضرت 
را؛ بنــده چند روایت در ]زمينه [ مذاکرات حضرت باقر)ع( با 
اصحابشــان دیدم که نشــانه  دعوت به حكومت و خالفت و 

امامت و حتی نوید آینده در آن ها مشاهده می شود.

 امام صادق)ع( #
به  وضوح امامت خود را مطرح می کنند

در یک روایت از امام باقر)ع( تعييِن وقت شــده برای خروج)11( 
و این چيز عجيبی اســت؛ حدیث در کافی است؛ َعن اَبی َحمَزَه 
الُم یَقوُل یا ثابُِت  الثُّمالِیّ بَِسَنٍد عاٍل، قاَل َسِمعُت اَبا َجعَفٍر َعلَيِه السَّ
ــبعين ؛ َفلَّما  اِنَّ اهللَ تَباَرَک َو تَعالیٰ َقد کاَن َوقََّت َهذا األَمَر فِی السَّ
اَن ُقِتَل الُحَســيُن َصلَواُت اهللِ َعلَيِه اشــَتدَّ َغَضُب اهللِ تَعالَی َعلیٰ 
ثناُکم َفاََذعُتُم الَحدیَث  َرُه اِلیٰ اَربَعيَن َو ِمائٍَه َفَحدَّ اَهِل االَرِض َفاَخَّ
ــتِر َو لَم یَجَعِل اهللُ لَُه بَعَد ذٰلَِک َوقتاً ِعنَدنا َو  َفَكَشــفُتم قِناَع السَّ
یَمُحوا اهللُ ما یَشــاُء َو یُثِبُت َو ِعنَدُه اُمُّ الِكتاب)12( ... ســال 140 
دوران زندگی امام صادق)ع( است؛ این همان چيزی است که بنده 
پيش از آنكه این حدیث را هم ببينم، از روال زندگی ائمه)ع( به 
نظرم می رسيد که ]تشكيل[ حكومتی که امام سجاد)ع( آن  جور 
برایــش کار می کند و امام باقر)ع( آن  جور کار می کند، به دوران 

امام صادق)ع( می افتد.
از سال 114 امامت امام صادق)ع( شروع می شود تا سال 148؛ 
امام صادق)ع( دو مرحله در این دوران طی می کنند؛ یک دوره 
از سال 114 تا سال 132 یا تا سال 135ـ یا تا غلبه  بنی عباس، یا 
تا خالفت منصور- است که دوران آسایش و گشایش است؛ آن 
مطلبی که معروف شده که ائمه)ع( به  خاطر اختالف بنی اميه و 
بنی عباس فرصتی پيدا کردند، مال این دوران است؛ زمان امام 
باقر)ع( چنين چيزی نبــود؛ زمان امام باقر)ع(، ]دوران[ قدرِت 
بنی اميه بود... همان ســه نكته ای که در زندگی امام سجاد)ع( 
بود ]یعنی[ معارف اســالمی، مسئله  امامت و به خصوص تكيه 
بر امامت اهل  بيت)ع(؛ که این سومی در دوران اول امامت امام 

صادق)ع( به وضوح مشاهده می شود.

با روى کار آمدن منصور اوضاع عوض  شد#
مثاًل یک نمونه این است که در این روایت ها بنده یادداشت 
کــرده ام: حضرت در عرفــات، در روز عرفه در اجتماع مردم 
و وســط مردم ایســتاده بودند و با فریاد یــک جمله ای را 
می گفتند؛ بــه چهار طرف رو می کردنــد و این مطلب را با 
َُّها الّناُس! اِنَّ َرُســوَل اهللِ کاَن ُهَو االِمام؛  فریــاد می گفتند: اَی
می بينيد توجه به معنای امامت را و بيدار کردن مردم نسبت 
به حقيقت امامت را که امامت چيست و آیا این  هایی که سِر 
کارند شایسته  امامت اند یا نه؛ ثُمَّ کاَن َعلِیُّ بُن اَبی طالٍِب ثُمَّ 
ُد بُن َعلٍیّ  الَحَســُن ثُمَّ الُحَسيُن ثُمَّ َعلِیُّ بُن الُحَسيِن ثُمَّ ُمَحمَّ
ثُــمَّ هه)13( َفُينادی ثاَلَث َمّراٍت لَِمن بَيَن یََدیِه َو َعن یَميِنِه 
َو َعن یَساِرِه َو ِمن َخلِفِه اثنیٰ َعَشَر َصوتاً؛)14( هر طرفی سه 
بــار فریاد می کرد و این ها را می گفت و 12 مرتبه این جمله 
را حضــرت در عرفات تكرار کرد؛ بعد می گوید پرســيدم که 
آن »ِهه« یا »هاِه« یعنی چه؟ گفتند در لغِت مثاًل بنی تميم 
یا بنی فالن، کنایه اســت از »مــن«؛ یعنی پس از محمدبن  

علی، من امامم.

اینكه زمان امام صادق)ع( بلند می شوند می روند در اقصیٰ  نقاط 
اســالم و مردم را به حكومت امام صــادق)ع( دعوت می کنند، 
معنایش چيست؟ معنایش اقتراب االجل)15( است؛ این همان 
چيزی اســت که خيز حرکت ائمه)ع( بــه  طور طبيعی ایجاب 
می کرده که در آن دوران ها حكومت اسالمی به  وجود بياید... این 
مال دوران امام صادق)ع( است تا وقتی  که منصور سِر کار می آید. 
وقتی منصور ســر کار می آید، البته وضع سخت می شود. به  هر 
حال، برخورد بين امام صادق)ع( و منصور خيلی تند است تا به 

شهادت امام صادق)ع( در سال  148منتهی می شود.

دوران امام کاظم)ع(، اوج حرکات مبارزه#
اوج این حرکاِت مبارزه، مربوط به زمان موسی بن  جعفر)ع( است 
و ما متأســفانه از زندگی موسی بن  جعفر یک گزارش درست  و 
حسابی ای در دست نداریم؛ گاهی گوشه  و کنار یک چيزهایی از 
زندگی آن حضرت پيدا می شود که آدم را مبهوت می کند. مدتی 
امام موسی بن  جعفر پيدا نبودند، یعنی هارون دنبالشان می گشته 
و حضرت را پيدا نمی کرده؛ کسانی را می برده، شكنجه می کرده، 

که شما بگویيد موسی بن  جعفر کجاست.
ابن  شهر آشــوب در مناقب، یک روایتی درباره  موسی بن  جعفر 
نقل می کند که مــا درباره  هيچ   یک از ائمــه)ع( این را نداریم؛ 
راً  اِم ُمَتَنِكّ موســی بن  جعفر در یک مدتی »َدَخَل بَعَض ُقَری الشَّ
َهارِباَفَوَقَع فِی َغارٍ و فِيــِه َراِهب «؛)16( بعد با آن راهب صحبت 
کردند و چيزهایی گفتند؛ این ها نشان دهنده  یک جرقه هایی است 
در زندگی موسی بن  جعفر که آن  وقت معنای آن زنداِن حبِس ابِد 

کذایی معلوم می شود.
بعد که نوبت امام هشــتم)ع( می رســد، بــاز دوران، دوران 
گســترش و رواج و وضِع خوِب ائمه)ع(  اســت و شيعه در 
همه جا گسترده اند و امكانات بســيار زیاد است که منتهی 
می شود به مســئله  والیتعهدی؛ البته در دوران هارون، امام 
هشتم در نهایت تقيه، یعنی پوشش، زندگی می کردند ]هر 
چند که[ تالش را داشــتند، حرکت را داشــتند، تماس را 
داشتند... آنچه در دوران والیتعهدی علی بن  موسی الرضا)ع( 
پيش آمد که حادثه  بســيار مهمی اســت، نشان دهنده  این 
اســت که وضع عالقه  مردم و جوشــش محبت های مردم 
نســبت به اهل  بيت)ع( در دوران امام رضــا)ع( خيلی باال 
بوده؛ به  هر حال، بعد هم که اختالف امين و مأمون و جنگ 
و جدال بين خراســان و بغداد پنج سال طول کشيد، همه  
این ها موجب شــد که علی بن  موســی الرضا)ع( بتوانند کار 
خوبی بكنند که اوجش رســيد به مسئله  والیتعهدی، منتها 
متأســفانه آنجا هم باز با حادثه  شــهادت قطع و یک دوران 
جدیدی شروع شد که به نظر بنده دوران محنت و غم اهل 
 بيت)ع( از دوران امام جواد)ع( به بعد شــروع می شود، بدتر 

از همه  اوقات دیگر.

پاورقی ها#
1. دشمنان

2. خاموش کردن کسی با دليل و برهان
3. السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج  3، ص 569

4. کافی، ج 4، ص 466 )با اندکی تفاوت(
5. با زیرکی پی بردن به امور و مسائل

6. بحاراالنوار، ج 99، ص 17 )زیارت امام کاظم)ع((
7. تحف العقول، ص 274

8. بحاراالنوار، ج 46، ص 143
9. االختصاص، ص 64

10. شهرت، آوازه
11. قيام کردن

12. کافی، ج 1، ص 368
13. معّظمٌ له: »یک عبارتی است که من البته درست نتوانستم 
بخوانم؛ دو های َهــوَّز ]آمده[: »هاهی« یا »هــاهِ« یا »ِهه«؛ 

یک چنين چيزی.«
14. کافی، ج 4، ص 466

15. نزدیک شدن موعد مقّرر
16. مناقب آل ابی طالب )عليه الســالم(، ج 4، ص 311؛ »... 
وارد بعضی روســتاهای شام شد در حالی  که از حكومت وقت 

گریزان بود؛ به غاری رسيد که در آن راهبی بود...«

بازخوانی بخشی از بیانات رهبر معظم انقالب  در مراسم افتتاحیه  کنگره جهانی حضرت رضا)ع( در مشهد

خط مبارزه سیاسی ائمه b تشکیل حکومت اسالمی بوده است

یاد          د          اشت شفاهی
 سیدحسین حر
نویسنده کتاب »امام رضا )ع( و ایران«

10
شنبه 14 تیر 1399

 12 ذی القعد          ه1441 4 جوالی 2020  سال سی و سوم  شماره 9284  

معارفمعارف
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت

11
شنبه 14 تیر 1399

 12 ذی القعد          ه1441 4 جوالی 2020  سال سی و سوم  شماره 9284  

معارفمعارف
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت
معارف: حجت االســالم محمدحســين مختاری، رئيس دانشگاه مذاهب 
اسالمی در یادداشتی نوشت: تداوم شيوع ویروس کرونا در جهان و فروپاشی 
معرفتی غرب در جهان پســاکرونا، به ویژه پس از افول آمریكا و رســوایی 
ســران کاخ سفيد در نژادپرستی، آینده تمدنی و معرفتی جهان را در عصر 
حاضر بر مــدار ارتباطات ميان فرهنگی و بهره گيری از فرهنگ های بومی 
و معرفتی، جدا از نژاد و قوميت قــرار خواهد داد؛ از این رهگذر آموزه های 

رضوی و نيز ظرفيت های عظيم فرهنگی در مشــهد مقدس به نوبۀ خود 
حوزۀ ارتباطی و بيانی تشيع را در قالب تمدن نوین اسالمی به جهان تشنۀ 
صلح و معنویت در دوران پساکرونا ارائه خواهد داد. اهميت این مسئله از آن 
جهت است که مرزهای جغرافيایی نژادپرستی و ملی گرایی در جهان معاصر 
به شدت رنگ باخته و اصل بنيادین »شهر- مردم«، جایگزین نظریۀ »دولت- 
ملت« شــده اســت. در این ميان چه شهری بهتر از شهر زیارتی و معنوی 
مشهد که همگرایی ميان عالم غيب و عالم شهود را در قالب اصل متعالی 
زیارت، ذکر و یاد خدا و زیبایی شناسی معماری اصيل اسالمی، برای مخاطب 
عينيت می بخشد. از ســوی دیگر مؤلفه های هویت بخش در سيرۀ رضوی 

برآمده از عقالنيت و وحدت، فقه مقارن را در ابعاد کالن تمدن اسالمی رقم 
می زند، در این ميان غفلت اندیشــمندان و نخبگان فقهی جوامع اسالمی 
و سياست گذاران فرهنگی کشور از ظرفيت عظيم فقه رضوی تأمل برانگيز 
است. گفتنی است »صلح محوری« مهم ترین اصل ارتباطات ميان فرهنگی در 
تعاليم امام رضا)ع( را در بر می گيرد و از آنجا که صلح محوری مؤلفه ای فطری 
اســت، مورد اهتمام آحاد جوامع انسانی قرار می گيرد، در نتيجه حكمت و 
عقالنيت رضوی در امتداد صلح جهانی قرار خواهد گرفت و این چنين فرایند 
صلح جهانی حضرت حجت)عج( تسهيل خواهد شد؛ در نتيجه نظریۀ موهوم 

پایان تاریخ فوکویاما و جنگ تمدن های هانتينگتون به قهقرا خواهد رفت.

معارف: آیت اهلل محسن فقيهی، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 
در یادداشتی به مناسبت والدت امام رضا)ع( نوشت: بی رغبتی به مظاهر 
دنيا، صراحت در موضع گيری، شجاعت در بيان مواضع و موقعيت شناسی 
از برجسته ترین شاخصه های اخالقی امام رضا)ع( است. بنا بر نقل های 
گوناگون تاریخی، هنگامی که وليعهدی مأمون به آن حضرت تحميل 
شــد، ایشــان هيچ توجهی به جنبه قدرت و عظمت آن نداشت بلكه 

حكومت بر قلب ها و دل های مردم را مقدم بر حكومت بر جســم آنان 
می دانســت و این خصيصه باید مورد توجه مسئوالن و مقامات جامعه 
اســالمی نيز قرار گيرد. با حكومت بر قلوب مردم، بستر و زمينه برای 

تبدیل رابطه دولت- ملت به رابطه امام- امت فراهم می شود.
در بستر رابطه امامت- امت، قلب ها به یكدیگر پيوند خورده، عدالت بيش 
از پيش در جامعه تحقق یافته و پيوند عاطفی ميان رهبر و مردم برقرار 
می شود. با اجرا و تحقق عدالت اجتماعی، تبعيت مردم از امام در باالترین 
درجه خود ظاهر می شود و نمونه این تبعيت را در عصر حاضر، هم در 
دوران زمامداری امام خمينــی)ره( و هم در دوران مقام معظم رهبری 

)حفظه اهلل( مشاهده می کنيم.
اگر مسئوالن، سيره اخالقی، اجتماعی و سياسی امام رضا)ع( را نصب العين 
خویش قرار دهند و به جای چشم اميد دوختن به بيگانگان و دشمنان 
برای حل مشكالت کشور، مقاومت و ایستادگی را بر سازش و تسليم در 
برابر دشمنان ترجيح داده، بر ظرفيت های جامعه اسالمی ایران متمرکز 
شــده و ساده زیستی و بی توجهی به دنيا را سرلوحه خود قرار دهند، به 
فضل الهی از هر مشكل و بحرانی با موفقيت عبور خواهيم کرد زیرا این 
وعده الهی اســت که فرمود: »إَِنّ الَّذیَن قالوا َربَُّنا اهللُ ثَُمّ اسَتقاموا تََتَنَزُّل 

ِه الَّتی ُکنُتم توَعدوَن«. َعلَيِهُم الَمالئَِكُه أاَّل تَخافوا َوال تَحَزنوا َوأَبِشروا بِالَجَنّ

 حکمت و عقالنیت رضوی
 بهترین جایگزین نظریه پایان تاریخ است

با تحقق عدالت اجتماعی، تبعیت مردم از امام 
در باالترین درجه خود ظاهر می شود 

یاد          د          اشت
 حجت االسالم والمسلمین محمدحسن وکیلی 

      صفحه 10

آگهی دعوت افراز
چون خانم عصمت دهمرده وکالتا از طرف سعید هراتی غذایی فرزند محمد احدی از مالکین مشاعی پالک 1207- 
اصلی واقع   در بخش یک سیستان شهرستان زابل خیابان شهید باقری جنوبی کوچه زرین طبق درخواست شماره 
102/3354- ز  مورخ 1399/3/29 طبق وکالتنامه ش��ماره 49660-99/3/17 دفترخانه ش��ماره 53 تقاضای افراز 
سهمی موکل خویش 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 ساعت 8 صبح 
روز پنجشنبه مورخ 1399/5/23 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.
تاریخ انتشار :  1399/4/14  م الف: 255  آ-9903087

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای منصور سرحدی فرزند محمد احدی از مالکین مشاعی پالک 686فرعی از یک اصلی واقع   در بخش2 
سیستان شهرستان زابل خیابان دانشگاه طبق درخواست شماره 102/2120- ز  مورخ 99/2/30 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 داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1399/4/26 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.9903089
تاریخ انتشار : 1399/4/14  م الف: 155

مهدی پهلوانروی - رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای حسن ساالری نیک فرزند گلزار احدی از مالکین مشاعی پالک 1/712- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل خیابان بلوار ارتش طبق درخواست شماره 102/1882- ز  مورخ 1399/2/25 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 داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا 
مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 
مورخ 1399/6/27 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: 146 
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/14   آ-9903090

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون خانم فاطمه رفیعی فرزند پردل احدی از مالکین مش��اعی پالک88/547- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان 
شهرس��تان زابل خیابان جاده زابل ، زاهدان جنب مدیران خودرو طبق درخواس��ت ش��ماره 113/3638- ز  مورخ 
1399/4/3 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد 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 ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1399/5/14 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: 280 آ-9903092
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/14 

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای علیرضا ش��ریف زاده فرزند محمدامیر احدی از مالکین مش��اعی پالک 216 فرعی از 1- اصلی واقع   در 
بخش2 سیستان شهرستان زابل خیابان امیرآباد طبق درخواست شماره 102/1781- ز  مورخ 1399/2/24 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد 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 ساعت 8 صبح 
روز پنجشنبه مورخ 1399/4/26 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: 144   تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/14   آ-9903093

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون ش��هرداری زابل احدی از مالکین مش��اعی پالک 196/ 1- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان شهرستان زابل 
میدان یعقوب لیث خیابان 36 متری ترمینال مس��افربری شهر زابل طبق درخواست شماره 102/1937- ز  مورخ 
1399/2/27 تقاضای افراز س��همی 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 س��ایر مالکین مش��اع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل 
می آید تا در ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/4/26 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:150   تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/14 آ-9903095
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم مهین پودینه احدی از ورثه آقای ابراهیم پودینه فرزند عباس با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت 
که امضاء ش��هود را در دفتر اسناد رسمی ش��ماره 13 زابل به شماره 68736-99/03/31 گواهی نموده است  اعالم 
داشته که  سند مالکیت  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی بمساحت 103560 مترمربع پالک 23/180-اصلی  واقع 
در بخش 2 سیستان ملکی ابراهیم پودینه ذیل ثبت 3092 صفحه 214 دفتر جلد 20 که به نام ابراهیم پودینه صادر 
و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی  مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده  120 
آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی  باین اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسیده 
یا در صورت اعتراض س��ند مالکیت ارائه نش��ود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن  به متقاضی مبادرت خواهد نمود بازداشت میباشد . م الف:260  آ9903097
تاریخ انتشار:99/4/14 

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی المثنی
آقای ابراهیم سارانی با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود را در دفتر اسناد رسمی شماره 2 زابل 
گواهی نموده است اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل پالک 1255 فرعی از 15-اصلی  واقع در 
بخش یک سیستان ملکی نامبرده صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر جابجایی مفقود گردیده است لذا 
مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده 120 آیین نامه قانون ثبت آگهی می شودکه هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزاز تاریخ انتشار آگهی 
به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه سند 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. م الف:264  آ-9903100
تاریخ انتشار: 99/4/14

مهدی پهلوانروی رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای ماش��ااهلل س��االری شهری فرزند عیسی احدی از مالکین مشاعی پالک 1738/1- اصلی واقع   در بخش 
یک سیستان شهرستان زابل خیابان هیرمند کوچه 19 طبق درخواست شماره 102/2139- ز  مورخ 1399/2/30 
تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد 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 ساعت 
8 صبح روز پنجشنبه مورخ 1399/4/26 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.
تاریخ انتشار :شنبه  1399/4/14  م الف: 156  آ-9903101

مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهي         محکوم علیه :سیدعرفان صدري فرزند سیدحسن مجهول المکان
محکوم له ملینا شجعان فرزند اسماعیل ساکن باخرز بلوار امام خمیني جنب دفتر نماینده مجلس

بموجب دادنامه ش��ماره32مورخه99,2,23صادره از حوزه دو شوراي حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم است 
به حضور دریکي از دفاتر اسنادرسمي وانتقال و تنظیم سند رسمي یک دستگاه اتومبیل سواري پراید به ش پالک 
83ه526-32 در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر دولتي در حق صندوق دولت لذا به موجب این آگهي به محکوم 
علیه اخطار داده مي شود ظرف مدت ده روز پس از نشر این آگهي نسبت به حضور در یکي از دفاتر اسناد رسمي  و 
انتقال سند خودرو وانجام مفاد اجرائیه اقدام و گرنه برابر مقررات نسبت به انتقال سند از طریق مراجع قانوني و قضایي 

در حق محکوم له اقدام خواهد شد.آ-9903106
دبیر ح دو شوراي حل اختالف باخرز

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدین وسیله به آقای  1- امین امیری فرزند حسینعلی 2- غالمحسین زینبی فرزند حسن فعال مجهول المکان ابالغ 
می شود که آقای محمد عامری دادخواستی به خواسته ی الزام به تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری 
لیفان به شماره پالک ایران22- 481و86   به طرفیت شما به شعبه اول شورای حل اختالف باخرز ارائه و به کالسه 
99,128 ثبت و برای روز شنبه مورخه 99,6,1 ساعت 6 عصر وقت رسیدگی تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 
73 ق آ د م  مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج می گردد شما می توانید قبل از رسیدگی به دبیر خانه 
شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان باخرز مسقر در مجتمع به نشانی استان خراسان رضوی باخرز مراجعه و با 
ارائه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر جهت رسیدگی در شورای حاضر 

شوید. در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد. آ-9903107
مسئول دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف باخرز

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش 4 شهرستان راز و جرگالن به موجب 
ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

65- اصلی موسوم به راز بخش 4 بجنورد
1- ششدانگ یکباب مسجد تحت پالک 1495 فرعی از 65 – اصلی بخش 4 بجنورد

در روز چهارش��نبه هش��تم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه شمس��ی)1399/05/08( ساعت 9 صبح در محل 
شروع و بعمل خواهد آمد.

مالکیت: به تصدی اداره اوقاف شهرستان بجنورد
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.آ-9903103   تاریخ انتشار : 1399/04/14
مهدی بادلی - سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رازوجرگالن

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای علی مش��تاقی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 2 و شماره ملی 5739859409 صادره از جوین برابر 
مشروحه 4147-1399 مورخه 1399/04/04 پیوست دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در 
دفتر اسناد رسمی شماره 24 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 
830 فرعی از 167- اصلی واقع در بخش دو بجنورد به ش��ماره ثبت 13871 صفحه 25 دفتر 71 به ش��ماره چاپی 
2/971037 به علت نامعلومی مفقود شده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده، لذا طبق ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هرکسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض 

نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 1606 آ-9903105
تاریخ انتشار 1399/04/14

علیخان نادری  -  رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرس��می نظر به دس��تور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می مصوب 1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض آقای رضا 
منظم فرزند حسین به شماره شناسنامه 316 صادره اززبرخان در یک باب ساختمان به مساحت 211/48 مترمربع 
در قس��متی از پالک 84 فرعی از 138 اصلی بخش 3 واقع در اراضی کاریزنو ش��هیر به ابوالعباسی از محل مالکیت 
حسین حیدری فرزند محمد محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه 
محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیات الصاق تا 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  
تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه 

تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9903125
تاریخ انتشار نوبت اول:  99/4/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/4/29

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای  ابوالقاسم علی محمدزاده پیرشهید فرزند  رحمان به ش ش 14970به استناد دو برگ استشهادیه 
تأییدش��ده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 26شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین  بشماره پالک 1489 فرعی از یک اصلی  واقع 
در قطعه چهار شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان فلسطین که متعلق به   ایشان می باشد به علت نامعلومی 
مفقود ش��ده اس��ت با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به ش��ماره 799854 سری د 94ذیل 
دفترالکترونیک بش��ماره 1395203071144075 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  لذا به استناد تبصره 
یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و 

تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.   تاریخ انتشار :14 /99/04  آ-9903123
صمد ابراهیم زاده 

 رئیس ثبت اسناد امالک شیروان
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آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9901807
بدینوس��یله به آقای سیدرضا مصطفوی نام پدر: س��یدعلی تاریخ تولد: 1354/06/06 شماره ملی: 0933967901 
شماره شناسنامه: 15366 بدهکار پرونده کالسه 9901807 که برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج شماره 3137- 1376/9/28 بین شما و خانم مریم خدایاری جیوان 
تعداد یکصد و پنجاه عدد سکه یک بهار آزادی طال بدهکار می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست 
صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 
18/19 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه 
محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتش��ر می گردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. 

آ-9903109 م.الف 894
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی 
بدین وسیله به آقای محسن آزادی طلب نام پدر: غالم حیدر تاریخ تولد: 1360/05/10 شماره ملی: 0872410315 
شماره شناسنامه: 303 ابالغ می شود که خانم فاطمه قوی هیکل ملو جهت وصول )250( عدد سکه طالی تمام بهار 
آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1387/04/01- 11407 دفتر ازدواج شماره 100 شهر مشهد 
استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9809162 در این اداره تشکیل شده 
و طبق گزارش مورخ 1398/12/06 مأمور، محل اقامت ش��ما به ش��رح 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، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ-9903110 م.الف 895

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9901608
بدینوس��یله به آقای جعفر طبائی خلیل آباد نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1344/09/03 شماره ملی: 0901577650 
شماره شناسنامه: 57 مدیون پرونده کالسه 9901608 ابالغ می گردد که برابر سند ازدواج: شماره سند: 4712، تاریخ 
سند: 1387/11/26، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 8 شهر مشهد استان خراسان رضوی بین شما و 
مریم غالمحسین پورشریف آباد نام پدر: محمدحسن به مبلغ تعداد دویست عدد سکه یک بهار آزادی طال بدهکار 
می باشید که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و 
بکالسه فوق در این اجراء مطرح می باشد لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد از 
تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محسوب است فقط یک نوبت در روزنامه درج و منتشر می گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق 

مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ-9903111 م.الف 896
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه به کالسه پرونده: 9901758
بدینوس��یله به ورثه زوج مرحوم ش��هرام حقیر: شاهین حقیر نام پدر: شهرام تاریخ تولد: 1374/10/25 شماره ملی: 
0923436278 ش��ماره شناسنامه: 0923436278 باستناد ش��ماره دفتر احکام 9909977503400453 صادره 
از ش��عبه 154 حصر وراثت ش��ورای حل اختالف مش��هد ورثه زوج میباش��د- نصرت رفس��نجان عباسی نام پدر: 
حس��ن تاریخ تولد: 1328/06/05 ش��ماره ملی: 0938383000 شماره شناسنامه: 300 باستناد شماره دفتر احکام 
9909977503400453 صادره از شعبه 154 حصر وراثت شورای حل اختالف مشهد ورثه زوج میباشد. صبا حقیر 
نام پدر: ش��هرام تاریخ تولد: 1380/01/10 شماره ملی: 0926094440 شماره شناسنامه: 0926094440، باستناد 
شماره دفتر احکام 9909977503400453 صادره از شعبه 154 حصر وراثت شورای حل اختالف مشهد ورثه زوج 

میباشد. ابالغ می گردد که-
- مستانه بینائی توالئی نام پدر: حسین تاریخ تولد: 1350/03/30 شماره ملی: 3251801880 شماره شناسنامه: 449 
جهت وصول مهریه خود به مصداق س��ند مندرج در- سند ازدواج: شماره سند: 2241، تاریخ سند: 1370/11/24، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 110 ش��هر مشهد استان خراسان رضوی در قبال تعداد یکصد و ده 
عدد س��که طالی تمام بهار آزادی علیه مورثین زوج اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9901758 در 
این اداره تش��کیل ش��ده و برابر گزارش مأمور اداره پس��ت با توجه به عدم شناسایی آدرس مدیون و بنا به تقاضای 
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 آگهی که روز ابالغ محس��وب می ش��ود نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
ننمایید عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. ضمناً پالک ثبتی 20900 فرعی از 4- اصلی بخش 9 مشهد متعلق به 
مرحوم شهرام حقیر در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب به ورثه زوج 
اخطار می شود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. 

آ-9903112 م.الف 897

آگهی
بدین وس��یله به فاطمه هاشم زاده س��عادت نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1350/07/12 شماره ملی: 0943242411 
ش��ماره شناس��نامه: 796 به نشانی: مشهد میدان شهدا جنب آتش نش��انی پالک 11 ابالغ می شود که خانم بی بی 
عذرا رضوی ناظری جهت وصول 35 عدد س��که بهار آزادی به اس��تناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 6335- 
1365/10/27 دفتر 107 مش��هد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9901056 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1399/03/01 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به 
تقاضای بستانکار طبق ماده 19 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، نسبت به پرداخت 

بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت آ- 9903113 م.الف 898

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای سیدحس��ین محمدزاده خراسانی برابر وکالتنامه شماره 96821- 1398/12/24 دفترخانه 77 مشهد از طرف 
آقای سید علی اکبر آرامی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/2071 مورخ 1399/02/13 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان یکهزار سهم مشاع از یک میلیون و ششصد و شصت و سه هزار و ششصد 
سهم ششدانگ پالک باقیمانده 178 و 179- اصلی )برابر استانداردسازی تبدیل به پالک 227- اصلی( واقع در بخش 
ده طرقبه شاندیز که در صفحه 87 دفتر 388 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سرقت 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9903114م.الف 899
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اسداله یاسری برابر وکالت نامه شماره 30718 مورخ 1391/02/28 دفتر اسناد رسمی 80 مشهد از طرف خانم 
معصومه خوشحال با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/4212 مورخ 1399/03/01 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان چهارصد و دو و نیم قس��مت مشاع از دو هزار قسمت دو سهم مشاع از یکصد و 
هشتاد و نه سهم ششدانگ پالک 2483 فرعی از 18 فرعی از 10- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در 
صفحه 223 دفتر 239 ثبت گردیده و حس��ب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را 
نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9903115 م.الف 900
سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهرا شوریابی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/5896 مورخ 1399/03/20 تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی میزان صد و پنجاه س��هم مشاع از سه میلیون و ششصد و شصت هزار سهم ششدانگ 
پالک 179- اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که در صفحه 358 دفتر 2559 ثبت گردیده و حس��ب اعالم 
مالک متقاضی س��ند مالکیت در اثر س��هل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود 
می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت 

محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. آ-9903116 م.الف 901
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��یدعلی حدادی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست 99/7729 مورخ 1399/04/04 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان پانصد و پنجاه و هشت سهم مشاع از سی و هفت هزار سهم ششدانگ 
پالک 2 فرعی از 181 – اصلی واقع در بخش ده طرقبه ش��اندیز که پالک فوق الذکر به ش��ماره شناسه الکترونیکی 
139820306008011094 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجائی مفقود شده را 
نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی 
انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه 
اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت 
مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات 

اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 9903117 م.الف 902
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظ��ر به اینکه آقای میالد حامد مقدم برابر معرفی نامه 113/ص 19 مورخ 99/1/26 به نمایندگی از طرف ش��رکت 
عمران و مسکن س��ازان ثامن به اس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت اسناد مالکیت 
ششدانگ یکباب منزل به شماره پالک 6281 اصلی بخش 4 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد ششدانگ ذیل ثبت 11228 و 11229 و 11230 و 11231 
و 88 و ذیل صفحات 365 و 368 و 371 و 374 و 126 دفاتر 86 و 43 به شماره های چاپی 067773 و 067774 
و 067775 و 067776 و 067777 بنام محمد حس��ن و فاطمه و زهرا و خدیجه و معصومه ش��هرت همگی داودی 
تنها )محمد حسن نسبت به دو دانگ و بقیه هر کدام نسبت به یکدانگ( صادر سپس مع الواسطه برابر سند 109836 
مورخ 82/2/10 دفتر 47 مشهد بنام شرکت عمران و مسکن سازان منطقه شرق منتقل گردیده. دفتر امالک بیش از 

این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 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-9903118م.الف 903
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

 
»آگهی فقدان سند مالکیت«

نظر به اینکه خانم زهرا کاظمی برابر وکالتنامه شماره 30754 مورخ 1398/12/10 دفترخانه 263 شهرضا بوکالت 
از طرف عبداله کاظمی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت 
اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به شماره پالک 35219 
فرعی از 32613 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده 
است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 303087 دفتر 1781 صفحه 194 بنام 
آقای حسین غالمعلی زاده ثبت و سند به شماره چاپی 154558 صادر گردیده است. سپس مع الواسطه برابر سند 
قطعی 166310 مورخ 1389/08/15 دفترخانه 36 مشهد بنام عبداله کاظمی منتقل شده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد. .....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست 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-9903119 م.الف 904
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره12001312 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی فترس ابراهیمی 
جامخانه فرزند غالم به ش��ماره ملی 2092635808 شش��دانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت 19.06مترمربع قس��متی از پالک 57 اصلی به کالس��ه 98-492 واقع در اراضی نکا بخش 18 ثبت نکا 
خریداری شده از غالمرضا کبیری مالک رسمی محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواست اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضاء 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19902429  آ-9903084

تاریخ انتشار نوبت اول 1399-4-14 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399-4-28 

محمد مهدی قلیان رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نکا

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای نادر امیری به موجب وکالتنامه شماره 97519-97.11.15 دفتر خانه 371 تهران از طرف علیرضا رزاقی داریان 
اعالم نمود که سند مالکیت دو سهم از هشت سهم از 4 دانگ و 27 سیر و 4 مثقال و 4 نخود و دو پنج نهم گندم 
مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 8771 متر مربع دارای پالک 30 فرعی از 6 اصلی واقع 
در بخش یک قشالقی کران حوزه ثبتی نوشهر بشماره مسلسل 433767 در ذیل ثبت 6385 صفحه 455 جلد 36 
به نام آقای علیرضا رزاقی داریان سابقه ثبت و سند دارد . وکیل مالک با ارائه دو برگ فرم استشهادیه تکمیل شده 
که صحت امضا شهودین را دفتر خانه 219 چالوس گواهی نموده اعالم داشته اصل سند مالکیت ) حسنقلی رزاقی 
داریان ( به علت جابجائی مفقود گردیده و مالک تقاضای سند المثنی کرده است . در اجرای ماده 120 اصالحی آئین 
نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی می گردد و چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت 
نزد خود می باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ، ظرف ده روز مدارک اعتراضی خود را به همراه سند مالکیت یا 
سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید دریافت دارند . چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در 
صورتاعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی 

به نام مالک خواهد نمود ./ ر  م الف  19902452   آ-9903085     تاریخ انتشار : 1399.04.14
فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

رونوشت: ستاداجرایی فرمان حضرت امام)ره(

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 139860310004011168 مورخ 05-11-98 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض دولت جمهوری 
اسالمی ایران با نمایندگی از وزارت دفاع و نیروهای مسلح)فرماندهی نیروی انتظامی استان مازندران( به شناسه ملی 
14003247176 به کالسه 0184 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف می باشد 
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 ادب و هنر/ صدیقــه رضوانی نیا  با موضوع 
امام رضا)ع( تاکنون رمان ها و داستان های زیادی 
خلق شــده اســت. در این داســتان ها یا به طور 
مســتقیم به زندگی حضرت پرداخته شــده و یا 
زندگی یاران و نزدیکان ایشان دستمایه خلق رمان 

قرارگرفته است. 
از آنجــا که یکی از اهداف خلــق این رمان ها 
آشنایی با سیره رضوی است، پس این رمان ها 
حتماً باید خوانده شــود و به زندگی مردم راه 

پیدا کند. 
در صفحــه امــروز در گفت وگــو بــا چنــد 
نویســنده که تجربه داستان نویسی با موضوع 
امام رضا)ع( را داشــته اند، بــه معرفی بهترین 
داســتان های رضوی می پردازیــم و در ادامه 
آثاری که بیش از همه مورد اقبال نویسندگان 
 قــرار گرفتــه و بر خواندن آن تأکید شــده را 

معرفی می کنیم. 
سارا عرفانی، حمزه ولی پور، سعید تشکری،حسن 
احمدی و مجید مالمحمدی، از نویسندگان کشور 
و نرگس رحیمیــان؛ راوی کتاب های صوتی در 

گفت وگوی ما شرکت کرده اند.

جهش تولید و انتشار کتاب های رضوی#
متولد  ولی پــور  حمزه 
ســال 62 است، رشته 
ادبیات  تحصیلــی اش 
نمایشــی از دانشــگاه 
او  وسیماســت.  صــدا 
ســال 91 کتابــی بــا 
عنوان »به ســادگی معجزه« را منتشر کرد و 
ســال 94 انتشارات ســروش از این نویسنده 
جوان یک کتاب داســتان با مضمون رضوی با 
عنوان»جایی نزدیک بهشــت« منتشر کرد که 
در جشنواره کتاب ســال رضوی که هر ساله 
توسط آســتان قدس رضوی برگزار می شود، 

حائز رتبه شده است.
وی با اشاره به اینکه در زمان نگارش کتابش، آثار 
چندانی در این زمینه منتشر نشده بود، می گوید: 
آن زمان فقط سایت جشنواره داستان رضوی در 
سمنان آثار برگزیده را قرار داده بود که آن ها هم به 
جز یکی دو داستان آثار برجسته ای نبودند. پس از 
اینکه کتاب من منتشر شد، من چند کتاب خوب 

دیدم.
ولی پــور به معرفی ایــن آثار می پــردازد و ادامه 
می دهد:»اعترافــات غالمــان« نوشــته حمید 
شاه آبادی، »مفتون و فیروزه« از سعید تشکری و 
»پنجشنبه فیروزه ای« از ساراعرفانی آثاری بودند 
که با موضوع امام رضا)ع( نوشــته شده اند و من از 
خواندن آن ها لذت بردم. همه این کتاب ها تاکنون 
چندین بار تجدید چاپ شده اند. به نظر من در سه 
چهار سال اخیر، جهشــی در تألیف و انتشار آثار 
رضوی به وجود آمــد و در یک زمان چند کتاب 

خوب منتشر شد. 

 از »شهد شوکران« #
تا »یک قمقمه از کوثر«

سعید تشکری، نویسنده 
و رمان نویس برجســته 
مشــهدی تاکنون چند 
کتــاب مثــل »مفتون 
فیروزه«،»غریــب،  و 
قریب«، »بار باران« و... 
را با حال و هوای زیارت و امام رضا)ع( نوشــته 
و در جشنواره های مختلف از آثار او تقدیر شده 
است. ابتدا دو اثر از سیدعلی شجاعی را معرفی 
می کند و معتقد اســت: »به بلنــدای آن ردا« 
که روایت عصر امام رضا)ع( اســت و همین طور 
کتاب »موســی ترین به طور« کــه درباره امام 
موســی کاظم)ع( اســت،آثار خواندنی هستند. 
»اعترافات غالمان« نوشته حمید شاه آبادی هم 

کتاب خوبی است.
مجموعه هشت جلدی »یک قمقمه از کوثر« که 
به زندگی حضرت معصومه)س(، امام جواد)ع( و 
امام رضــا)ع( اشــاره دارد و در قالب های هنری 
تألیف شده و نوشته پنج نویسنده از جمله خود 
مــن، آقای نصراهلل قادری، مهــدی نصیری و... 

است، کتاب خوبی است.
وی ادامه می دهد: کتاب دیگری آقای نصراهلل 
قادری نوشــته اند که منبــع و مرجع خیلی از 
نویســنده های دیگر بوده اســت که متأسفانه 

گاهی به منبع هم اشاره نمی کنند. 
اســم مجموعه که سه سال قبل نیستان آن را 

منتشر کرده » شهد شوکران« است.
صادق کرمیار هم کتاب خوبی به اسم»حریم« 

نوشته که نیستان منتشر کرده است.

به روایت  معشوقه مأمون#
ســارا عرفانی متولد مرداد 61 در تهران است. 
در حدود 22سالگی کتاب »لبخند مسیح« را 
نوشته که هم کتاب موفقی بوده و هم ترجمه 
شده است. او تقریباً 10 سال بعد زمانی که در 
نوشتن با تجربه تر شــده بود رمان» پنجشنبه 
فیروزه ای« را با حال و هوای مشــهد و زیارت 
امام رضــا)ع( نوشــت. کتابی که نیســتان آن 
را منتشــر کرد و در کارنامه ســارا عرفانی اثر 

موفقی به حساب می آید. 
»دعبل و زلفا« نوشــته مظفر ســاالری، »به 
ســپیدی یک رؤیا« نوشــته فاطمه سلیمانی، 
»والدت« اثر سعید تشــکری، »به بلندای آن 
ردا« نوشــته سیدعلی شجاعی که روایت عصر 
امام رضــا)ع( اســت و با محوریت شــخصیت 
معشــوقه مأمون نگارش یافته، آثــار انتخابی 
ســارا عرفانی اســت. »بــه بلنــدای آن ردا« 
توســط انتشــارات نیســتان روانه بازار نشر 
شــده اســت. این کتاب هم جزو آثار برگزیده 
 دوره های گذشته جشنواره کتاب سال رضوی 

بوده است.

3 اثر خواندنی#
احمــدی  حســن 
نویسنده ای است که در 
رمان»در سال های دور« 
امام رضا)ع(  زندگــی  به 

پرداخته است.
وی یــک اثــر تاریخی 
که منبع بســیاری از نویسندگان رضوی است را 
معرفی می کند و می گوید: در میان منابع تاریخی 

»عیون اخبارالرضا)ع(« که کتابی دو جلدی است 
و قرن ها قبل توســط شیخ صدوق نوشته شده و 
خیلی اطالعات خوبی دربــاره امام رضا)ع( در آن 

آمده؛ کتاب خوبی است.
این نویســنده در میان آثار معاصر، رمان »دعبل 
و زلفا« نوشــته حجت االســالم مظفر ساالری، 
»اعترافــات غالمان« از حمید شــاه آبادی و »به 
بلندای آن ردا« نوشــته ســیدعلی شجاعی را به 
عنوان کتاب های رضوی موفق و خواندنی معرفی 

می کند. 

کتاب هایی برای بچه ها#
مالمحمــدی  مجیــد 
را بیشــتر باید شاعر و 
نویســنده کتاب کودک 
و نوجــوان دانســت. از 
او تاکنــون ده ها کتاب 
بــرای این گروه ســنی 
منتشر شده است. پدر او از نویسندگان برجسته 
حوزه علمیه قم بود، به همین خاطر مالمحمدی 
از کودکی با کتاب مأنوس شد و از سال69 به طور 
جدی کار در زمینه ادبیات کودک و نوجوان را در 

مطبوعات آغاز کرد.
او تاکنــون حدود 50 کتــاب تألیف کرده که 
برخی از آن ها در جشــنواره های ادبی از جمله 
در جشــنواره کتاب ســال رضوی حائز رتبه 
در  مالمحمدی  کتاب های  بیشــتر  شــده اند. 
حــوزه دین و زندگی ائمه از جمله امام رضا)ع( 
تألیــف شــده کــه مهربان ترین، مــاه غریب 
من،رضا جــان خوش آمدی،قصه های مهربانی 
از امام رضا)ع(،مرغابی های مهربان و...، از جمله 

آثار او درباره امام رضا)ع( هستند.
مالمحمدی ابتدا چند کتاب برای بچه ها معرفی 
می کند و می گوید: »خوشبوتر از گالب« اثر شکوه 
قاســم نیا جزو اولین کتاب هایی بــود که پس از 
انقالب برای امام رضا)ع( نوشته شده و کتاب خوبی 
است. شــاید بهترین کتاب کودکانه ای است که 
من توصیــه می کنم هم بچه ها و هم معلمان آن 
را بخوانند. کتاب »ماه غریب من«، در رده ســنی 
نوجوان که درباره زندگی امام رضا)ع( است و من 
خیلی بــرای آن زحمت کشــیدم را هم معرفی 
می کنم. این کتاب مستند است و انتشارات به نشر 

آن را چاپ کرده است. 
»کبوترها و آهوها« سروده آقای سیداحمد میرزاده 
در حوزه شعر نوجوان است که من آن را خوانده ام 
و کتاب خوبی اســت. همچنیــن مجموعه آثار 
»سیدمحمد سادات اخوی« که حالت دلنوشته و 
متن های ادبی دارد و به نشر آن را چاپ کرده است. 
مالمحمدی آنگاه سراغ مخاطبان بزرگسال می رود 
و کتاب هایی را برای این رده سنی معرفی می کند 
و می گوید: آقای جعفر مرتضی عاملی، نویســنده 
بزرگ شــیعه در لبنان که سال گذشته مرحوم 
شدند، زندگی سیاســی امام رضا)ع( را نوشته اند. 
اسم کتاب »زندگی سیاسی هشتمین امام حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع(« است که اثری تحقیقی و 
پژوهشی است و در ایران ترجمه شده است. جعفر 
مرتضی دانشمند و محقق بسیار دقیقی بود و کتاب 

مرجعی برای حضرت نوشته اند.
یــک کتاب هم پدر من دارند، به اســم »زندگی 
امام رضا علیه السالم«. ایشان هم خیلی مستند و 
دقیق کتاب را نگارش کردند. می دانید که پدر من 
در حوزه علمیه قم به محمد محمدی اشتهاردی 
معروف بودند، چون اهل اشتهارد بودند به ایشان 

محمدی اشتهاردی می گفتند. 

»پنجشنبه فیروزه ای« را گوش دهیم#
نرگس رحیمیان راوی کتاب های صوتی است، او 
کتاب»پنجشــنبه فیروزه ای« تألیف سارا عرفانی 
را در قالب صوتی روایت کرده اســت. همچنین 
کتاب های »مرا به خواب هایت ببر ماریه« و »هزار 
و چند شب، لیالی« از دیگر کتاب هایی است که 

رحیمیان تجربه خوانش آن ها را دارد.
او شنیدن کتاب ها در قالب صوت را یک مطالعه 
مدرن معرفی می کند و می گوید: در شرایطی که 
خیلی از ما مشغله های فراوانی داریم و نمی توانیم 
یک جا بنشــینیم و کتاب بخوانیم، شنیدن فایل 
صوتی کتاب ها خیلی کمک کننده است. مثالً در 
حال رانندگی هســتیم یا در منــزل کاری انجام 
می دهیــم و فایل صوتی کتاب را روشــن و آن را 
گوش می دهیم. او کتاب »پنجشنبه فیروزه ای« را 

برای مطالعه پیشنهاد می کند.
»به بلندای آن ردا« نوشته سیدعلی شجاعی کتاب 
دیگری است که نرگس رحیمیان آن را اثر موفقی 

معرفی می کند.

در ثنای رضا)ع(

کبوتر حرم

والّسالُم علیکم... و چشم های ترم

من از نجابت گل های الله ساده ترم
شبیه پاکی لبخنِد مادرم، پدرم

پدر که آمده از کربال و سوغاتیش
حریِر چادرِی ساده ایست روی سرم_

هبوط کرد شبی که فرشته باران بود...
و من که خیِس عروجم که غرِق بال و پرم

چقدر خاطره تعریف می کند مادر
چه نرم دسِت مرا می گرفت توی حرم
پدر که شانه به شانه، قدم قدم... آرام

و الّسالمُ علیکم... و چشم های ترم
که میخکوب به درگاهِ چوبِی خورشید
_بدون بوسه از این بیت ها نمی گذرم_

ولی چه ساده گذشتم، چه ساده تن دادم
به ابرهای سیاه و حسوِد دور و برم

چقدر دور شدم از نجابِت مادر
چقدر دور شدم از اصالِت پدرم

کسی نمانده که دستی بگیرد از دستم
پلی نمانده که نشکسته است پشِت سرم

... ولی مخواه دلم را از این حرم،  بانو!
به هر محل بِکشم مثل آبرو ببرم

 زهرا سادات هاشمی

آسمان هشتم
قبول کن دل من، لُکنت زبان داری 

اگرچه قصد ارادت به آسمان داری
برای عرض ارادت به آسمان آیا 

شبیه چلچه ها، نغمه در دهان داری؟
برای خواندن مضمون آسمان آیا  

دو بال روی دلت چون پرندگان داری؟
عجیب، آبی این آسمان تماشایی ست  

 چقدر چشم تماشای ناگهان داری؟
کبوترانه بخوان آسمان هشتم را 

 اگر که میل پریدن به بیکران داری
بیا به بام خراسان، که بوی جان اینجاست 

 اگر که نام و نشانی ز عاشقان داری
بچرخ سمت خراسان، کبوتر عاشق 

 دو بال تا ملکوت فرشتگان داری
صدای ناب اذان فرشته می آید 

 رسیده ای به خدا، سر بر آستان داری
رضا اسماعیلی

قانون عشق با تو به تصویب می رسد
از هفت بقعه ، عطِر گل سیب مي رسد
تا هشتمین بهشت به ترتیب مي رسد

آیینه والیتی و با نگاه ِ تو 
مرجاِن جان ، به چشمه تهذیب مي رسد

چشماِن آهواِن گریزان به لطِف توست
چون لشکِر زمانه به تعقیب مي رسد
تضمیِن توست ، طرزِ غریبِی آهوان 

شعری که عاشقانه به تشبیب مي رسد
انگورِ زهر خورده برای تو خوب نیست 

آخر به جاِن پاِک تو آسیب مي رسد
هر آینه حدیث تو را باشعاِع نور 
نقاِش آفتاب به تذهیب مي رسد 

هر چند عاشقی همه موقوِف وحدت است
قانوِن عشق باتو به تصویب مي رسد 

سیده فاطمه موسوی 

 دالیل موفقیت »اعترافات غالمان« و »به بلندای آن ردا«

دو تجربه استثنایی در خلق رمان رضوی 
ادب و هنر: در گزارش باال دو رمان »اعترافات غالمان« نوشته 
حمیدرضا شــاه آبادی و »به بلندای آن ردا« نوشــته سیدعلی 
شجاعی بیش از آثار دیگر مورد توجه نویسندگان قرار گرفته بود. 
دو رمانی که هم به چاپ های متعدد رســیده و اقبال خواننده را 
نشان می دهد و هم در جوایز معتبر کشور، برگزیده شده اند. در 

این جستار به معرفی این دو اثر می پردازیم . 

تازگی زاویه دید #
»اعترافات غالمان« رمانی از »حمیدرضا شاه آبادی« است که به 
ماجرای والیتعهدی امام رضا)ع( و سفر ایشان از مدینه به مرو از 
زاویه ای متفاوت نگریسته اســت: از دید غالمان؛ غالمانی که با 
امام رضا)ع( همراه شــده اند، اما در واقع از سوی مأمون مأموریت 
یافته اند تا امام را به شهادت برسانند. این کتاب در سال ۸9 برای 
نخستین بار از ســوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
منتشر شده است. شاه آبادی که به تاریخ عالقه ای بسیار دارد )این 
را می توان در مقاالتی که به نگارش درآورده به خوبی مشــاهده 
کــرد( و تاکنون چندین مجموعه رمان و مجموعه داســتان با 
درونمایه تاریخی و دینی برای کودکان و نوجوانان منتشر کرده 
است. در »اعترافات غالمان« داستان خود را از زبان غالمان دربار 
مأمون روایت می کند. این زاویه دید موجب شده داستان تاریخی 
کمتر شنیده شده درباره زندگی امام رضا)ع( به رمانی جالب توجه 

و جذاب برای نوجوانان بدل شود. 
نکته جالب توجه دیگر دربــاره این کتاب،  بازخوانی رویدادهای 
سیاســی اجتماعی دوران والیتعهدی امام رضا)ع(، زیرپوســت 
روایتی چندوجهی است که به مخاطب نوجوان اثر کمک می کند 
از چند منظر به رویدادهای تاریخی بنگرد که از این نظر با نوعی 

لذت کشف تاریخ همراه است. 
از سوی دیگر نویسنده توانسته برخالف روند رایج در کتاب های 
دینی، مفاهیم مورد نظر خود را غیرمستقیم، در متن رویدادها و 
دیالوگ ها جای دهد تا لطمه ای به وجه داستانی کتاب وارد نشود.

کتاب از نظر داستانی نثری گیرا و جذاب دارد و از نظر مضمون 
و محتوا نیز بسیار قوی و مبتنی بر حقایق تاریخی مسلم است و 
در آن به بسیاری از شبهات مربوط به چرایی و چگونگی پذیرش 
والیتعهدی از سوی امام رضا)ع(  و نیات مأمون از این کار به شکلی 
هنرمندانه پاسخ گفته شده است. از دیگر وجوه تمایز کتاب با آثار 
مشابه این است که در حجمی ناچیز اهم نکات تاریخی از آمدن 
پیک مأمون به مدینه تا شــهادت امام بازگو شده و در حین این 
روایتگری تاریخی به زیبایی فرازهایی از سیره فردی، اجتماعی، 
سیاســی و حتی خانوادگی امام)ع( بازگو شــده که بر جذابیت 
کتــاب می افزاید.هر چند مخاطب کتاب در درجه اول نوجوانان 
هستند، اما به گواه خوانندگان جوان و بزرگسالی که این اثر بدیع 
را خوانده اند، کتاب چنان جذابیتی داشــته است که با خواندن 
صفحه نخست تا صفحه پایانی آن را از دستان خود رها نکرده اند.  

بهره گیری از زبانی عاشقانه و پر احساس #
کتاب »به بلندای آن ردا« عنوان اثری از ســیدعلی شجاعی 
است که درباره امام رضا)ع( و سفرش از مرو به سمت خراسان 
و رویدادهایی که در آنجا برای ایشان اتفاق افتاده، نوشته شده 

است.
»بــه بلندای آن ردا« از چند منظر، اثری درخور اعتناســت. 
بسیاری از منتقدان معتقدند  این کتاب در ژانر ادبی مرتبط 
بــا خود معرف اتفاقی تازه و منشــأ اتفاقاتی تــازه در خلق 

داستان های تاریخی و دینی است.
نخستین موضوعی که درباره این رمان باید به آن توجه شود، 
وجوه دراماتیک تأثیرگذار در روایت داســتانی اثر است. »به 
بلندای آن ردا« از یک اتفاق داســتانی شروع می شود که تا 
پیــش از این کمتر در منابع داســتانی و تاریخی درباره آن 
سخنی به میان آورده شده است و در کنار آن نویسنده زاویه 
دیدی را برای بیان آن برگزیده است که تا پیش از آن، سابقه 
و جرئت حرکت به ســمت آن وجود نداشــته یا کمتر دیده 

شده است.
متن این کتــاب انباشــته از فالش بک هایی اســت که در 
دل روایت های داســتانی این کتاب به زیبایی مخاطب را با 
ســیر تاریخی زندگی امام رضا)ع( و فراز و فرودهایش آشنا 
می کند. نویسنده در این راه با تغییر زاویه دید خود توانسته 
با هنرمندی تمام و با اســتفاده از مستندات تاریخی متعدد، 
داستانی رئال و البته جزئی نگر و بسیار کامل از شرح زندگانی 

امام هشتم )ع( را بازگو کند.
نویسنده در این داستان و با بهره گیری از شیوه روایت داستانی 
تاریخ و در ضمن بهره گیری از فضاســازی های مختص آن، 
به زبانی عاشقانه و پراحساس دست یافته که مخاطبانش تا 
پیش از این در چنین متن هایی کمتر تجربه اش کرده اند. از 
سوی دیگر این زبان تاریخی با وجود پایبندی به قواعد بیانی 
بسیار ساده و با بهره گیری از اصطالحات و عبارت قابل فهم 

تدوین شده است. در کنار این مسئله بهره مندی نویسنده از 
توصیف هایی جزئی و دقیق و کارساز، متن او را به شدت دقیق 
و در عین حال دلنشین و قابل اعتنا کرده و خوانش آن را نیز 
به تبع آن برای مخاطب بسیار ساده و دلچسب قرار داده است.
با چنین توصیفاتی است که می توان »به بلندای آن ردا« را یک 
تجربه استثنایی در خلق رمان دینی به شمار آورد که خوانش 
آن جدای از لذت بخش بودن، به صورتی فشرده سیری تاریخی 
از زندگی و سیره سیاسی و اجتماعی امام هشتم)ع( را با زاویه 
دیدی بدیع روایت می کند و همزمان با آن، بیان هنرمندانه از 
زیست ایشان را نیز به رخ مخاطبانش و سایر نویسندگان این 
ژانر می کشــاند؛ بیانی که نه به دنبال فخرفروشی است و به 
رخ کشیدن توانمندی های تکنیکی و نه چنان شیفته محتوای 

روایت است که شیوه بیان آن را فدای مضمون کند.

غزاله مصطفایی: ســارا عرفانی، نویسنده کتاب »پنجشنبه فیروزه ای« 
کــه اثرش تا به حال به چاپ های متعدد رســیده و نویســندگان هم از 
این اثر به عنوان اثری خواندنــی در میان آثار رضوی یاد کردند، در یک 
گفت وگوی کوتاه در خصوص محدود بودن تعداد آثار داســتانی رضوی 
و نپرداختن نویسندگان به این حوزه می گوید: بخشی از این مسئله مربوط 
به نویسندگان است که پرداختن به این موضوع برای آن ها  دغدغه جدی 
نشده است و بخشی که مهم تر است به مدیریت فرهنگی و مجموعه آستان 
قدس رضوی بازمی گردد. این نهادها با توجه به وظایفی که برعهده دارند 

باید با دید وسیع تر و خالقانه ای وارد عرصه عمل شوند .  
وی توضیح می دهد: نهادها و متولیان امور می توانند برای جبران خألهای 
تولید آثار قابل دفاع رضوی آن ها را برون سپاری کنند و نویسندگان خوب 
را به خدمت بگیرند. این مسئله نباید محدود به خلق یک اثر سفارشی شود. 
ضعف کارهای سفارشی این است که دغدغه ای برای تولید خالقانه آن ها 
وجود ندارد و یا به دلیل زمان اندکی که در اختیار نویسنده قرار می گرفته 
اســت، خروجی ضعیفی دارند و این تصور موجب شده مخاطب سمت 

کارهای سفارشی نرود. در حالی که با بررسی خألهای تولید یک اثر خوب 
حتی می توان تولید آثار خوب را به نویسندگان غیرایرانی هم سفارش داد 

و نباید به تولید آثار ضعیف بسنده شود. 
عرفانی در خصوص نوشتن »پنجشنبه فیروزه ای« و مشکالتی که در روند 
نوشتن این اثر داشته است، می گوید: وقتی می خواستم نوشتن »پنجشنبه 
فیروزه ای« را شروع کنم،  با بخش فرهنگی آستان قدس ارتباط گرفتم، 
چون فکر می کردم همکاری کنند. پیشتر به من گفته بودند اگر بخواهم 
رمانی با موضوع امام رضا)ع( بنویســم منابع و داستان هایی از معجزات، 
اتفاقات عجیب و کرامات امام رضا)ع( در اختیار من قرار می دهند. اما وقتی 
من رمان را شــروع کردم و با همان دوستان تماس گرفتم، هیچ کمکی 
نکردند  و این مســئله خیلی برای من عجیب بود، چون می خواستم  در 
کتابم چند روایت واقعی بیاورم که بتوان به آن استناد کرد، اما این همکاری 

با من نشد. 
وی ادامه داد: به جای حمایت پس از انتشــار کتاب، یکی از ناشــران با 
من تماس گرفتند و گفتند کتاب »پنجشنبه فیروزه ای« و چند کتاب از 

نویســندگان دیگر را انتخاب کرده اند و چون فرصت کمی برای نوشتن و 
چاپ دارند، از من خواسته بودند این کتاب را در 150 صفحه خالصه کنند 

تا اثر من با عنوان دیگری منتشر شود.  
مــن البته قبول نکردم چون به نظرم این پیشــنهاد یک فاجعه اســت. 
می دانم با تعدادی از کتاب ها این کار را کرده اند. نمی دانم چه هزینه ای به 
نویسندگان پرداخت کرده اند و این نوع کتاب ها هم منتشر شده است،  ولی 

حتماً به کتاب آسیب خورده است.  
عرفانی افزود: شــاید ناشــر گمان کنــد با این کارها قدمی در توســعه 
کتاب خوانی برداشته، اما به نظر من این پیشنهادها که حتماً بسیاری از 
آن ها عملی هم شده است جز آنکه به صنعت نشر ما ضربه بزند و بودجه 
را هدر دهد، نتیجه دیگری ندارد. من نمی دانم آن زمان مشــکل بودجه 
داشتند یا چیز دیگری که می خواستند در زمان کم این کار را انجام دهند، 
ولــی به نظر من باید برای خلق یک کتاب خوب هزینه کرد و صبور بود. 
یعنی یک موضوع امروزی را به نویسنده خوش فکر و جوان و پرمخاطب 

سفارش دهند و بعد به او مهلت دهند تا اثر خوبی خلق شود.

گفت وگو با نویسنده کتاب 
پرمخاطب »پنجشنبه فیروزه ای«

 هزینه کنید
 و صبور باشید

روایت نویسنده

پشت ویترین  

گزارش قدس از برترین رمان های رضوی به انتخاب نویسندگان 

از »اعترافات غالمان« تا »به بلندای آن ردا«
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ادب و هنرادب و هنر
سسپابوپابو

ویـــژه دهـــــه کــرامــت

غذای حضرت خواهر 

احمد عبداهلل زاده  مهنه: با ســیدمجید نزدیک ورودِی مهمانسرای کریمه 
اهل بیت)ع( ایستادیم، به امید اینکه غذای حضرت خواهر نصیبمان شود. انتظار 
طوالنی شد و ساعت پذیرایی مهمانسرا هم داشت به آخر می رسید. نمی دانستیم 
بمانیم یا برویم. به سیدمجید گفتم: »می خواهی از سهمیه امام رضایی ام استفاده 
کنم؟« گفت: استفاده کن. رو کردم سمت ضریح حضرت فاطمه معصومه)س( 
و توی دلم گفتم: »من نوکر برادرتان هستم. خودتان شاهدید بارها سهم غذای 
خــودم را به زائر امام رضا)ع( داده ام. البته منتی هــم ندارم؛ ولی اکنون پیش 

سیدمجید کالس گذاشته ام! نگذار ضایع شوم!«.
چند دقیقه نگذشــته بود که یکی از خادمان بارگاه حضرت خواهر من را 
به کناری کشید و گفت: »شما غذای حضرت می خواستید؟ بفرمایید این 
ژتون خدمت شما«. روم نشد بگویم دو نفریم و دو غذا می خواهیم. تصمیم 
گرفتیم غذا را بگیریم و برویم بیرون حرم نوش جان کنیم. خادم مهمانسرا 

یک ژتون از ما گرفت؛ اما دو ظرف غذای حضرت خواهر به دستمان داد!
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