
محمدحسین نیکبخت: شرط می بندم گذر خیلی 
از شما حداقل یک بار به کتابخانه باشکوه آستان 
قدس رضوی افتاده است. کتابخانه ای بسیار زیبا، 
با فضایی آرام بخش که حتی اگر اهل کتاب خواندن 
هــم نباشــید، به یــک بار دیدن مــی ارزد! همین که 
کتابخانــه داخل اماکن متبرکه و نزدیک به صحن 
و ســرای امــام هشــتم)ع( قــرار گرفته حــس خوبی 
را در انســان بــه وجــود مــی آورد. امروزه ســاختمان 
کتابخانــه مرکزی آســتان قدس رضوی مســاحتی 
قابل مالحظه پیدا کرده و افزون بر کتابخانه، سالن  
همایش ها و دیگر امکانات موجود در آن نیز مشغول 

خدمت رسانی به مراجعان است.

400 سال پیش»
امــا بهتر اســت بدانیــد اوضاع کتابخانه همیشــه 
این قدر خوب نبوده است. نه اینکه ارزش کتابخانه 
آستان قدس در دوران های گذشته، کم بوده  باشد؛ 
نــه! حرفــم چیــز دیگــری اســت. یعنی راســتش را 
بخواهید فکر نمی کنم کســانی که 400-300 سال 
پیش از این سر و کارشان به کتابخانه آستان قدس 
می افتــاد، توقعــی مثل توقعات امروزه ما داشــته و 
تصورشــان از کتابخانه شــباهتی به تصور امروزی 
ما بوده باشــد. برخی ها زمان تأســیس کتابخانه را 
قــرن چهارم هجری و در حدود ســال 360ق برآورد 
کرده اند؛ درســت یا نادرستش گردن خودشان، اما 
آنچه می توان درباره اش با یقین صحبت کرد رونق 
کتابخانه در دوره صفویه است. یعنی وقتی دودمان 
صفــوی روی کار آمدنــد، آســتین ها را بــاال زدنــد تا 

کتابخانه را نو نوار کنند. 
البــد در آن دوره وضعیتــی ایجــاد شــده کــه کتاب 
دوست ها )منظور عالمان و دانش جویان و طلبه های 
آن روزگار است( تعدادشان افزایش یافته و بیشتر 
از دوره هــای گذشــته دنبــال کتــاب و کتاب خوانــی 
بوده اند. این را هم ناگفته می  دانید که کتابخوان های 
آن روزگار جنسشان با امروزی ها از زمین تا آسمان 
متفاوت بود مثالً کسی نمی آمد از کتابخانه با هزار 
دردســر کتــاب بگیــرد و ببــرد خانه تا شــب ها نیم 
ساعت قبل از خواب آن را بخواند و خوابش بگیرد! 
کتابخوانی هم اگر کتابخانه شخصی داشت در آن 
خبری از کتاب های تزئینی و ویترینی و... نبود همه 

کتاب هایش واقعاً کتاب بودند. 

هزار کتاب و این همه شغل؟!»
البته آن روزها که نثر فارسی به قول ادبی ها پرتََکلّف 
بود و مردم عادی از فهم محتوای خیلی از نوشته ها 
عاجز بودند، کســی برای کتابخانه آســتان از کلمه 
ساده و خشک و خالی »کتابخانه« استفاده نمی کرد 
و معموالً آن را دنباله و پسوند »حضرت« یا »سرکار 
فیض آثار« همراه می  کردند. در این دوره، کتابخانه 
آســتان قدس فقــط بیــن 900 تا هزار نســخه کتاب 
داشــت کــه در آن زمــان بــرای خودش رقمــی بود و 

البته اگر قرآن ها و ادعیه وقفی را هم به این تعداد 
اضافه می کردند، شمار کتاب ها افزایش چشمگیری 
می یافــت. کارهــای کتابخانه هم با یکــی دو نفر راه 
نمی افتاد، ســخت در اشــتباهید!  هر کتابدار برای 
خودش نایبی داشــت که وقتی نیســت، کار مردم 
را راه بینــدازد. افــزون بــر این، تعــدادی صحاف هم 
بودند که کارشان ترمیم کتاب هایی بود که به دلیل 
کثرت اســتفاده یا مرور زمان، نیاز به دوخت و دوز 
داشــتند. تازه فقط صحاف هــا نبودند؛ کاتب هایی 
ماننــد موالنــا شــاه محمد و موالنا غالمرضــا که در 
اســناد دوره صفوی از آن ها نام برده شــده  اســت، 
بر اساس دستورالعمل واقفان یا متولیان حرم، به 
استنساخ و رونویسی از کتاب ها مشغول و در رونق 
کتابخانه ســهیم بودند. شــاید ســفارش هم قبول 
می کردند؛ مثل محل تایپ و تکثیر کتابخانه مرکزی 
فعلی که گذر خیلی از دانشجوها و پژوهشگران به 
آن می افتد. کتابخانه حرم در دوره صفویه مصحح 

هــم داشــت؛ البــد می پرســید مگر آنجــا چاپخانه 
یــا روزنامــه بود؟ عرض می شــود که خیــر! ولی این 
کتاب هــای نســخه برداری شــده و کتاب های دینی 
ارائه شده، نیازمند بازبینی و تصحیح بود به همین 
دلیل کتابخانه یکی دو تا مصحح داشت که برخی از 
آن ها مثل مالمحمدرضی مصحح، بر اساس اسناد 
موجود عمری طوالنی کردند و دوره افشاریه یعنی 

عهد نادرشاه را هم دیدند. 
در کنــار ایــن مشــاغل، عــزب و کلیددار هــم وجود 
داشت؛ عزبان در دوره صفویه، کارشان میرزابنویسی 
بود؛ یعنی کارمندهای جزء کتابخانه بودند که زیر نظر 
کتابدار، دفاتر را می نوشتند و کاغذ سیاه می کردند. 
کلیددارها هم که شغلشان معلوم بود و مستغنی از 
تعریف! تمام این افراد، از محل موقوفه ها مواجب 
می گرفتند؛ یعنی واقفان در متن وقف نامه مبلغی را 
برای مواجب این بندگان خدا اختصاص داده بودند. 
اصالً نظم و حیات تمام کتابخانه آســتان قدس و 
همه کتابخانه های قدیم و بیشتر جدیدها، به وقف 
وابسته بوده و هست؛ یعنی اگر وقف را از این نهاد 
فرهنگی می گرفتند، مثل خیلی جاهای دیگر، کارش 

زار می شد و شاید باید حلوایش را هم می خوردیم! 
اما به مدد و برکت وقف، کتابخانه ماند و بارور شد و 

تبدیل به مکانی شد که می بینید.

امانت  به شرط ضامن و گواهی کسر از حقوق!»
برگردیــم بــه دوره صفویه و زیاد به حاشــیه نرویم. 
امانت دادن کتاب در این دوره به راستی مصیبتی 
بــود! چــرا؟ چون هر کتابی را بایــد یک جور امانت 
می دادنــد. قصــه از این قرار بود کــه واقف کتاب را، 
حاال با هر عنوانی، می آورد و وقف می کرد تا مراجعان 
به کتابخانه حرم از آن استفاده کنند؛ منتها به سلیقه 
خودش برای امانت دادن کتاب شرط می گذاشت؛ 
یکی می گفت نباید از ساختمان کتابخانه که دقیقاً 
نمی دانیــم کجــا بوده  اســت، خــارج شــود، دیگری 
تکلیف را این طوری تعیین می کرد که زمین بروید و یا 
آسمان، باید همین جا داخل اماکن متبرکه بنشینید 

و کتاب را مطالعه کنید و بعد برگردانید! 
این موضوع به ویژه در مورد کتاب های دینی و قرآن 
مصداق داشت. برخی از این کتاب ها را تنها زمانی 
می شــد از کتابخانــه خــارج کــرد که خراب شــده و 
نیازمند تعمیر بود. خب البته در این دوره کتاب کم 
بود و گرانقیمت و تهیه و تکثیرش هم کار حضرت 
فیل بود! اما بخشی از کتاب ها را هم می شد امانت 
گرفت و برد خانه و به بالشــی تکیه داد و با خیال 
راحت زیر نور شمع یا ماه خواند؛ منتها امانت گرفتن 

این کتاب ها هم گاه به همین سادگی نبود. 
بیشــتر واقفان شــرط کرده بودند که کتاب نباید از 
دیوارهای شهر )اصطالحاً: شهربند( مشهد بیرون 
برود یعنی اگر یکی می خواست کتاب را به دهاتش 
که 3-2 کیلومتری شــهر بود، ببرد و آنجا بخواند، 
نمی شــد؛ بعــدش هم چــون بین حضــرات امانت 
گیرنــده، برخــی زیرآبــی می رفتنــد و کتــاب را پــس 
نمی دادنــد و بی خیالــی طی می کردند، تعــدادی از 
واقفان شرط هایی را برای امانت دادن کتاب گذاشته 

 بودند که بیا و ببین! 
مثالً یکی از شرط ها این بود که امانت گیرنده یک 
ضامن معتبر بیاورد تا پشت قبض امانت را امضا 
کند؛ فکرش را بکنید اگر امروز قرار بود با آن سیستم 
کار کنیم شما برای امانت گرفتن یک کتاب ناقابل 
بایــد ضامــن کارمنــد بــا نامه کســر از حقــوق پیدا 
می کردیــد! بــا وجــود همه این موانــع، کتابخانه در 
قرن یازدهم هجری مصادف با ایام حکومت صفویه 
رونق بسیاری داشت و در بین امانت گیرندگان از هر 
صنف و طبقه ای می شد پیدا کرد؛ طباخ، نخودبریز، 
قهوه چی و البته بانوان گرامی شهر که کتاب امانت 

می گرفتند و مطالعه می کردند. 
رونق کتابخانه آستان قدس رضوی در عهد افشاریه 
هــم ادامــه یافــت هرچنــد کــه احتمــاالً درگیری ها 
خراســان،  در  صفویــه  دوره  اواخــر  مشــکالت  و 
دردســرهایی برای ســازمان کتابخانه حرم به وجود 

آورده بود.

 برخی ها زمان تأسیس کتابخانه 
را قرن چهارم هجری و در حدود 

سال 360ق برآورد کرده اند؛ درست 
یا نادرستش گردن خودشان، اما 
آنچه می توان درباره اش با یقین 

صحبت کرد رونق کتابخانه در دوره 
صفویه است

 ............ صفحه 3

 سه سهشـــــنبه شـــــنبه 55 اسفند  اسفند 13991399    
 11 رجب 1442  23 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9474  ویژه نامه 2  

w w w . q u d s o n l i n e . i r

نگاهی به وضعیت کتابخانه حرم مطهر در دوره صفویه

روزگار شیرین یارِ مهربان

 رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
در گفت وگو با قدس به مناسبت روز مهندس تشریح کرد 

کارمان را از »فلکه حضرت« 
شروع کردیم 

 حجت االسالم رنجبر در گفت وگو با رواق: 

 j عصر امام رضا 
عصر شکوفایی تمدن اسالمی

2

4

نیم نگاه
حجت االسالم محمد غفوری

ما ایرانی ها مرهون امام رضاییم
امام رضا)ع( با بیان حدیث سلسله الذهب، نقشه مأمون را که می خواست با کشاندن 
امام)ع( به مرو برای حکومت بنی عباس مشروعیت کسب کند زیرسؤال برد و تأکید کرد 

که پذیرش والیت من موجب نجات شماست...

درباره سیستم آبرسانی قدیم به حرم مطهر امام رضا)ع(

ماجرای قناتی که بالگردان شد

روستای سناباد، قریه ای باستانی در نزدیکی شهر نوغان بود که امروزه به بخشی 
از شهر مشهد تبدیل شده  است. پدران ما به خاطر دارند که در روزگاری نه 
چندان دور و تا سال 1343 خورشیدی، قناتی پرآب با نام همین روستا در مشهد 
جاری بود و بخش هایی از شهر به ویژه حرم مطهر از آن استفاده می کردند. 
روایاتی مبنی بر غسل دادن پیکر مطهر امام رضا)ع( پس از شهادت ایشان، در 
آب این قنات وجود دارد که البته تأیید آن ها نیازمند تحقیق بیشتر و اظهارنظر 
کارشناسان و علماست. قدیمی ترین خبری که درباره قنات سناباد وجود دارد 
مربوط به روایت شیخ صدوق از آن است که در قرن چهارم هجری نقل شده. 
جالب است بدانید دلیل نقل این روایت هم ماجرای سیل عظیمی بود که 
قنات سناباد مانع از آسیب رساندن آن به مشهد شد. ماجرا از این قرار بود که 
پس از جاری شدن سیل و حرکت آن به سمت مشهد بخشی از قنات سناباد 
فرو ریخت و آب وارد آن شــد و از این طریق به کانالی دیگر ریخت و به این 
ترتیب مسیر حرکت آب تغییر کرد و به مشهد نرسید. ابوالحسن عراقی، یکی 
از نویسندگان دوره غزنوی از احیای قنات سناباد در دوران خودش سخن گفته 
 است؛ این نشان می دهد که قنات سناباد در دوره های مختلف بارها و بارها 
تعمیر و احیا شده  است. براساس برخی گزارش های تاریخی، تا سال 1027 هـ.ق 
و پیش از جاری شدن آب قنات موقوفه مهدی قلی بیگ، قنات سناباد تنها قناتی 
بود که آب مورد نیاز اماکن متبرکه را تأمین می کرد. در اسنادی مانند طومار 
علیشاهی و طومار عضدالملک که موقوفات آستان قدس رضوی در آن ها ثبت 
شده است، نامی از قنات سناباد هم به میان آمده اما واقف آن معلوم نیست. به 
دیگر سخن هیچ کس نمی داند این قنات قدیمی و مشهور مشهد توسط چه 
کسی و در چه تاریخی ساخته شده  است. در دوره ناصرالدین شاه بخشی از 
آب قنات سناباد در آشپزخانه حرم جریان داشت و در آنجا مورد استفاده قرار 
می گرفت. سال 1320 بود که آستان قدس در دو مرحله و به مدت 23 سال 
قنات را به شهرداری مشهد اجاره داد؛ اما در سیل مهیب سال 1329 مسیر آن 
مسدود شد و حتی پس از الیروبی و ترمیم هم دیگر شدت جریان آب آن به 
اندازه قبل باز نگشت. اوایل دهه 1340 با توسعه طرح های آبرسانی در مشهد و 
البته حفر چاه های عمیق در نزدیکی قنات سناباد، رفته رفته خشکی و بی آبی به 
سراغ آن آمد و از سال 1343 به کلی از میان رفت و مسیرهای عبور آن نیز تنها 
در نقشه های قدیمی شهر مشهد باقی ماند. هرچند ممکن است در عملیات 

عمرانی شهرسازی گاه به بقایای این قنات باستانی برخورد کنیم.

کتیبه

کهن ترین بنای حرم پس از بقعه مطهر را بشناسید

بهشت در بهشت

این را که ناگفته می دانید قدیمی ترین بنا و قسمت حرم مطهر رضوی، روضه 
منــوره و مکانــی اســت کــه ضریح در آن واقع شــده اســت، اما اینکــه پس از 
روضه منوره کدام قسمت های حرم  از قدیمی ترین بناها محسوب می شوند 
را احتماالً نمی دانید. نام »مسجد باالسر« را البته شاید شنیده باشید، یعنی 
یکی از قدیمی ترین بناهایی که در مجموعه حرم رضوی وجود دارد و همچنان 
به عنوان مسجد شناخته شده و استفاده می شود. مسجد کهنسال باالسر؛ 
مسجدی به ابعاد چهار و نیم در هشت متر و ارتفاع 10متر است که در غرب 
روضــه منــوره قــرار دارد و تا پیش از شــرایط کرونایی، آقایان به آن دسترســی 
داشــتند.ابن بابویه که ســال 381هـ.ق درگذشــته ، ضمن بیان یکی از کرامات 
امام رضا)ع(، در کتاب شریف»عیون اخبارالرضا)ع(«، به وجود این مسجد اشاره 
کرده است. بیهقی، مورخ نامدار قرن پنجم و ابن بطوطه، جهانگرد مشهور 
مسلمان که در سال 734 هـ.ق به مشهد آمده هم در نوشته ها و سفرنامه 
خود به مسجد باالسر و کاشی کاری های بسیار زیبای آن اشاره کرده  اند. البته 
تزئینات و آینه کاری های مسجد باالسر با روضه منوره متفاوت بود تا اینکه در 
سال 1229خورشیدی،محمدولی میرزا، حاکم منصوب فتحعلی شاه قاجار، راهی 
را از مسجد باالسر به بقعه مطهر باز کرد و در چند سال پس از آن، مسجد 
به تدریج شکل و شمایل تزئینات درون بقعه را به خود گرفت و در دو نوبت 
آینه کاری شد. این تعمیرات و تغییرات تا سال های بعد و حتی قرن پس از آن، 
تداوم داشت. سال 1342 را باید سال تغییرات اساسی در شکل ظاهری مسجد 
باالسر بدانیم. در این سال، دیوار قطور قسمت غربی بقعه مطهر برداشته شد 
و در نتیجه بین بقعه و مسجد باالسر سه درگاه عریض ساختند  تا رفت وآمد 
زائران بهتر و راحت تر انجام شــود. پس از این تحول، صفه ای که در شــمال 
مسجد قرار داشت هم برداشته شد و سقف مسجد که از آجر و چوب بود، با 
بتن و مصالح جدید نوسازی شد. سنگ های مرمر که در قسمت پایین دیوار 
به کار گرفته شده بودند، جمع آوری شدند و جایشان را به کاشی های زرین فام 
که از روی نمونه های کاشی سنجری ساخته شده بودند، دادند. در همین دوره 
است که آینه کاری مسجد را هم جمع آوری  کرده و به جای آن از کاشی های 
معرق ممتاز استفاده کردند. در قسمتی از کاشی کاری های دیواره، قصیده ای از 
دکتر قاسم رسا، ملک الشعرای وقت آستان قدس با این مطلع وجود دارد:»بیا 
که مظهر آیات کبریا اینجاست/ نوین کتیبه تاریخ این بنا اینجاست...هزار و 
سیصدو هشتاد و پنج از هجرت/ بیا که تربت سلطان دین رضا اینجاست«.  

حرم شناسی

امام عسکری)ع(:
خشم و غضب، 

کلید هر نوع شّر و 
بدی است.

تحف العقول
ج2، ص488

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ما، حرم 
و رهایی از 
اسارت فکری

 اذن دخول
 به سبک حافظ

2

2

ســید حســین العطــاس، از متفکــران 
مالزیایی سنگاپوری مفهومی با عنوان 

captive mind به معنای »ذهن اسیر« 
دارد، بــه ایــن معنــا کــه ذهن دربند اســت 

و هنــوز بــه تفکر آزاد نرســیده اســت. یعنی 
کســانی کــه بــه تعبیــری در مقام ذهــن هنوز 

نتوانسته اند ذهنشان را از یوغ استعمار خارج 
کنند و یک mental decolonization داشــته 

باشند تا بتوانند مناسبات جهان و سازوکارهای 
جهان را به صورت دیگری ببینند و جهان دیگری 
را برای خودشان ترسیم کنند. سید حکیم کمال، 

دانشــجوی فلسفه سیاسی دانشگاه روپرخت 
کارلس  هایدلبرگ آلمان...
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در قرن چهارم هجری عصر امامت امام رضا)ع(، تمدن 
و فرهنگ اسالمی به اوج خود رسید. هر چند این دوره 
حساسیت ویژه ای داشت، از یک سو عباسیان با هدف 
بی اعتبــار کــردن علویان شــبهاتی را بــه دین و فرهنگ 
اسالمی وارد می کردند و از سوی دیگر فرقه های کالمی 
مختلف پا به عرصه فرهنگ اســالمی گذاشته بودند. 
در چنیــن شــرایطی امــام رضا)ع( با شــیوه های جدید، 

را  انحرافــات  ایــن  بــا  نبــرد 
دنبال می کرد.

ایــن  بررســی  بــرای 
بــه  مهــم  مبحــث 
سراغ حجت االسالم 
رنجبــر  محمدرضــا 

رفتیــم تــا دیدگاه هــای 
و  حــوزه  اســتاد  ایــن 
دانشــگاه را در ایــن مورد 

جویا شویم.

خادم معنوی

w w w . q u d s o n l i n e . i rw w w . q u d s o n l i n e . i r
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 جواداالئمه)ع( خدمت رسانی به مردم را موجب نزول رحمت الهی بر انسان می دانستند   مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی با بیان اینکه امام جواد)ع( به عنوان اسوه تقوا و بخشندگی و کرامت حقیقی، به مسائل اجتماعی و فرهنگی مردم 
توجه ویژه ای داشتند، گفت: جواداالئمه)ع( خدمت رسانی به مردم را موجب نزول رحمت الهی بر انسان می دانستند. وی با اشاره به حدیثی از امام جواد)ع( اظهار کرد: ایشان می فرمایند: »مؤمن با داشتن سه ویژگی پسندیده می تواند به مقام خشنودی الهی برسد؛ نخست زیاد طلب آمرزش 

کند، دومین ویژگی نرمخو و اهل مدارا با مردم باشد و سوم آنکه زیاد صدقه بدهد«.

وقف؛ فراتر از مرز دین

 هدایای کفش فروش ارمنی
 به  موزه آستان قدس رضوی

وقتی یک کار خیر انجام می شود و منفعتش به همه  
مــردم می رســد، دیگــر رنگ و لعاب و مقــام فردی که 
آن را انجام داده مهم نمی شــود. مهم این اســت که 
تا دنیا دنیاست نام آن فرد در کائنات باقی می ماند. 
وقف این گونه اســت. مهم نیســت واقف از چه دین 
و مذهبی برخاســته، مهم این اســت که فهمیده این 
کاری که تصمیم به انجام آن گرفته، ماندگار می ماند 

و برکتش هم نامش را ماندگار می سازد.
در حریــم حضــرت رضــا)ع( از ایــن جنس انســان ها 
زیــاد هســتند. گویی خاک این دیار چنان کشــنده و 
جذب کننده اســت که مهم نیســت کیش و مذهبت 
چــه باشــد؛ تنهــا بــه پــاداش کار خیــر و عمــل نیکی 
کــه انجــام داده ای بــه تــو می نگرند. ایــن مجموعه دار 
مســیحی کــه مجموعه های ســکه، تمبر و اســکناس 
خــود را بــه موزه  آســتان قــدس رضوی اهدا کــرده، از 

همین دست انسان هاست.
باید بیش از 70 سال داشته باشد اما پیرمرد نیست. 
 دلــش حســابی جــوان اســت اگرچــه بــا تاریــخ زیــاد 
دست و پنجه نرم كرده. برایم جالب است كه بیش از 
ارمنی بودنش به اینكه ایرانی است، افتخار می كند. 
دانشــگاهی  هیــچ  در  مســیحی  كفش فــروش  ایــن 
تحصیل نكرده اما مدال ها، اســكناس ها و سكه های 
ایــروان و دوره هــای مختلــف حكومــت ارمنســتان و 
شوروی را به خوبی می شناسد و در حوزه  تشخیص 
آن هــا بســیار ماهــر و مطرح اســت. با اینكه فارســی 
صحبت كردن برای ادیک آوانســیان بســیار مشكل 
اســت اما با صمیمیت خاصی درباره  هدایایی حرف 
می زند كه به موزه  آســتان قــدس رضوی تقدیم كرده 

است.

می گوید دوستان ایرانی و مسلمان بسیار صمیمی  دارد 
و از طریق همان ها دانسته گنجینه ای به این عظمت 
در مکانــی مقدس وجــود دارد: »آقای عبدالحســین 
زعفرانی، اهداكننده  سكه های والیتعهدی امام رضا)ع( 
است كه رابطه ای بسیار صمیمی با ایشان دارم. یكبار 
در گفت وگویــی، دلیــل وقــف مجموعه هایش را جویا 
شدم و او مسئله را این گونه برایم مطرح كرد که عالقه  
وافری به گنجینه هایش دارد و ترجیح می دهد آن ها 
را به قدســی ترین و امن ترین جای كشــور بســپارد تا 
به بهترین شــكل از آن ها اســتفاده و نگهداری شود؛ 

همین گفت وگو برایم انگیزه ایجاد كرد«.
او اهداکننده  مجموعه ای از سكه های ماشینی ضرب 
شده در ایران، ارمنستان و شوروی است كه به گفته  
خــودش ســال ها برای گــردآوری آن زحمت كشــیده؛ 
همچنین تمبرهای كشور ارمنستان را که قدمتشان 
به  90 ســال پیش از اشــغال توســط كمونیست های 
شــوروی می رســد، وقف مــوزه  حرم مطهر کــرده. از او 
دربــاره  امــر وقــف در دینــش می پرســم و بــا حوصلــه 
پاســخ می دهــد: »دربــاره وقــف و اهدای ملــک یا هر 
شــیئی در دیــن مــا آن  طــور كــه در اســالم به روشــنی 
به آن اشــاره شــده، مطلبی عنوان نشده اما همیشه 
در کتاب هــای دینــی و گفته های رهبــران دینی مان بر 
اطعام و رســیدگی به کودکان و افراد کهنســال تأکید 
شــده اســت. به خصوص روزهایی خاص که گرد هم 
می آییــم، از هیــچ کمکی یا دادن وجهی برای یاری به 
افراد مستمند و نیازمند در میان خود دریغ نمی کنیم، 
امــا بایــد گفت نگاه بــه فرهنگ وقف در دین اســالم 
بسیار ویژه و گسترده است و ابعاد مختلفی را پوشش 

می دهد«.
جمله ای البه الی حرف هایش در ذهنم می پیچد. آن 

را به زبان می آورم و آوانسیان هم با لبخندش 
این گونه میهمانم می کند: »بله درست است؛ 
واقعاً وقف دل بزرگی می خواهد. من شخصاً 
با اعتقاد و اطمینانی که به دوستان مسلمان 

خود داشــتم پا در این مســیر گذاشــتم اما به نظرم، 
انســان می توانــد حتــی از عزیزتریــن و گرانبهاتریــن 
داشــته هایش در مقابــل کســی یــا چیــزی بگــذرد یــا 
بــه اصطــالح شــما وقــف کنــد، به ویــژه در دیــن شــما 
مسلمانان که انگیزه های بسیاری مانند اماکن متبرکه 

برای این هدف وجود دارد«.
این طــور خاتمــه می دهــد:  را  حرف هــای شــیرینش 
»آن طور که من متوجه شده ام در موزه  آستان قدس 
رضوی عالوه بر اینکه در بهترین شرایط از نمونه های 
انجــام  بــرای  را  آن هــا  می شــود،  نگهــداری  نفیــس 
تحقیقات نیز در اختیار محققان قرار می دهند و به 
نظــر مــن، بهره  بردن علمی از هــر چیزی، بهترین راه 
برای حفظ داشته هاست زیرا اگر شیئی بدون استفاده  
در پیشرفته ترین ویترین ها نگهداری شود هیچ سودی 
ندارد اما برای مثال اگر روی همین ســکه های کشــور 
ارمنستان تحقیقات تخصصی صورت گیرد، می توان 
تاریخچه ای از ضرب سکه های ارمنستان تهیه کرد و 

بسیاری از مردم از آن استفاده کنند«.

امام رضا)ع( نقش بزرگی در 
شکل گیری تمدن  اسالمی داشت

برای شکل گیری تمدن باید بسترهایی وجود داشته باشد 
و امــام رضــا)ع( در ادامــه نهضــت امام صــادق)ع( نقش 
بزرگی در شکل گیری تمدن اسالمی در دوره خود داشت. 
بستری که امام رضا)ع( برای تمدن اسالمی ایجاد کردند، 
ارائه تصویر جامع از اسالم است. در واقع مجموعه معارف 
رضوی جامعیت و انسجام تعالیم اسالم را به رخ می کشد. 
شاید این فرصت در اختیار همه ائمه)ع( نبوده که بتوانند 
در این زمینه فعالیت کنند، اما امام)ع( از شرایطی که در 
اختیار داشتند، برای اینکه تصویری منسجم و جامع از 
اسالم در ابعاد مختلف تمدن سازی ارائه دهند، استفاده 

کرد.
امــام رضــا)ع( از یک طــرف قدرت عقالنی و برتری فکری 
شیعه را نسبت به ادیان و مذاهب گوناگون نشان می دهند 
و از طرف دیگر میل اسالم به ارتباط و تعامل با افکار دیگر 
و بهره گیــری از نقــاط قوت دیگران را معرفی می کنند. در 
دوره مأمون عباســی ما شاهد ترجمه کتاب های فلسفه 
یونانی و ورود فلسفه به محیط اسالم هستیم. چه بسا 
قصد اولیه مأمون عباسی انتقال فلسفی اسالم از رونق 
مکتب فکری اهل بیت)ع( این است که آن را کاهش دهد، 
اما در عمل نه تنها این اتفاق نمی افتد بلکه فلســفه در 
خدمت رشد و گسترش مکتب اهل بیت)ع( قرار می گیرد 
که یکی از مهم ترین عوامل عقالنیت در دوره امام رضا)ع( و 
با تعالیم ایشان صورت گرفت.باز کردن قلمروی جغرافیایی 
یکی دیگر از بسترهای دستیابی به تمدن اسالمی است 
کــه اهمیــت آن در گذشــته بــه درســتی درک نمی شــد 
و امام رضــا)ع( بــا هجــرت خــود بــه قلمــروی جغرافیایی، 
استعداد و ظرفیت بزرگی را به دنیای اسالم اضافه کردند 
تا بتوانند به مراتب دقیق تر و با جهت گیری های صحیح 

برای تمدن اسالمی گام بردارند. 
تعلیم سیاســت ورزی مشــروع از بســترهای دیگر تمدن 
اســالمی اســت. والیتعهــدی امــری بود کــه امام بــا اکراه 
پذیرفت و برای ایشان امری غیرواقعی بود، اما امام در عین 
حالی که این والیتعهدی را پس زدند و به شکل واقعی به 
لوازم آن تن ندادند، اما از مزیت های این فضای بازی که در 
اختیار ایشان از این طریق قرار گرفت، با نهایت هوشمندی 
استفاده و تالش کردند اهداف خود را از این طریق بهتر 

محقق کنند. 
سیاست ورزی یکی از لوازم مهم ورود به عرصه تمدن است. 
رواج علم و علم گستری توسط امام رضا)ع( بسیار مشهود 
بود و شــاگردان بزرگی در محضر ایشــان و در رشته های 
مختلف تربیت می شدند و تنها محصور به فکر و اندیشه 
نبود و در حوزه های دیگر نیز شاگردانی تربیت شدند زیرا 
امــام در ارتبــاط بــا علم اندوزی و گســترش علم تأکیدات 
فراوانی داشتند. همچنین پررنگ سازی مرزهای دو جریان 
کفر و اســالم از دیگر بســترهای تمدن اسالمی است که 
امــام رضــا)ع( به خوبــی آن را برای همگان روشــن کردند 
تا نقطه تاریکی در این دو جریان وجود نداشــته باشــد. 
تقویــت رویکــرد بین المللــی یکی دیگــر از عوامل بســتر 
تمدن اسالمی است که استفاده امام از زبان های زنده دنیا 
در مناظره ها موجب شد تعجب همه را برانگیزاند. حرکتی 
کــه در دوره امام رضــا)ع( رقم خورد، نقش مهمی در بعد 
نرم افزاری تمدن اسالمی داشت که باید تقویت می شد. 
آنچه ما در قرن چهار، پنج و ۶ هجری قمری تحت عنوان 
تمدن شــکوهمند اســالمی مشــاهده می کنیم، در واقع 
محصول ارزش های فکری در دوره اهل بیت)ع( است که 

انجام می شود.

ما ایرانی ها مرهون امام رضاییم
حجت االســالم محمد غفوری، مدیر گروه فرهنگ 
و تمدن پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی:امام 
رضا)ع( با بیان حدیث سلسله الذهب، نقشه مأمون را 
که می خواست با کشاندن امام)ع( به مرو برای حکومت 
بنی عباس مشروعیت کسب کند زیرسؤال برد و تأکید 
کرد که پذیرش والیت من موجب نجات شماست. این 
حدیث برای جامعه امروز آموزه های بسیاری دارد. دین و 
توحید تمام شدنی نیست و زندگی بشر روی زمین وجود 
دارد، بنابراین هنوز به توصیه امام رضا)ع( در خصوص 
پذیرش والیت اهل بیت)ع( نیازمندیم.جلسات مناظره ای 
کــه در زمــان امــام رضا)ع( تشــکیل شــد، تدبیــر مأمون 
عباسی بود تا از این طریق جایگاه امام رضا)ع( را در نگاه 
مردم به ویژه شــیعیان و علویان تضعیف کند. از این رو 
سعی می کرد دانشمندان و بهترین علمای ادیان را برای 
این مناظرات دعوت کند اما امام رضا)ع( از آنجا که حجت 
خداست، بر همه آن ها فائق می آمد. روش امام رضا)ع( 
در مناظرات کامالً علمی و بر اساس آداب و اصول مناظره 
بــود. همه حاضران اشــکاالت و شــبهات خــود را مطرح 
می کردنــد و امــام)ع( کامالً مســتدل و متقن و براســاس 
عقاید خود آن ها پاسخ می داد. هنگامی که با مسیحی 
مناظره می کرد، از انجیل برای آن ها استدالل می آورد و در 
مناظره با یهودی از تورات و همین طور برای دیگر ادیان.

می شنوی عمو؟ صدای قطاره. داریم میریم مهمونی. بابا میگه این مهمونی خیلی خاصه. خیلی خوش می گذره. اونجا کلی آدم هست، کلی بچه مثل من. اونجا خیلی 
بزرگه عمو؟! من تا حاال نرفتم، اما بابا و مامان قبال دو سه باری رفتن. مامان میگه اونجا یه اتاق بزرگ پر از آینه هست. می تونیم بریم اونجا بشینیم جلوی آینه و من 
کلی با بچه های همسن خودم بازی کنم.  بابا میگه صاحب اونجا خیلی مهربونه، خیلی ما بچه ها رو دوست داره. راستی عمو! بابام میگه اونجا خیلی ها مثل من روی 
ویلچر میان حرم، درسته؟ می خوام بهشون بگم ناراحت نباشین منم خیلی وقته روی ویلچر می شینم. بابا می گه خدا اون آقا رو خیلی دوست داره، بخاطر همین به 
همه حرفاش گوش می ده. یعنی هرچی اون از خدا بخواد، خدا بهش نه نمی گه.  تازه مادرجون گفته اون آقا به حرف اونایی که اولین بار میرن اونجا بیشتر گوش می کنه، 
منم که تا حاال نرفتم. می خوام بهش بگم که به خدا بگه تا بابا و مامانم رو راضی کنه که منو بذارن مدرسه بچه های معمولی. آخه من خیلی تنهام... . نگاهم به پاهای 
کوچکش و سفر بزرگی که در پیش دارد می افتد. لبخند می زنم و با خود می گویم: حتما صاحب این آستان از عهده میزبانی این قدم های کوچک به خوبی برمی آید... .

وقف؛مثلعکسیکهمیماند
متولد ۱3۶۱ است. از سال ۱3۶5 به عرصه  ورزش پاگذاشته و اکنون پس از 
گذشــت 30 ســال، با مدال های رنگارنگ و درخشــان ارادت خود را در طبق 
اخالص قرار داده و به حرم مطهر امام هشتم)ع( آورده است. در قوم و قبیله  
خود همنام زیاد دارد و به همین خاطر است که نام پدرش را پس از نام خود 

معرفی می کند: »حسین کلهر هستم، فرزند قربان علی کلهر«.
تا کنون ۶ مدال از دستاوردهایش در مسابقات گوناگون را به گنجینه  مدال 
آستان قدس رضوی اهدا کرده است: »یک نقره  و دو برنز جام های جهانی 
اسکی روی چمن در سال های8۶، 87 و 9۱ در ایران، برنز مسابقات بین المللی 
اســکی روی برف ترکیه در رشــته  آلپاین)مارپیچ کوچک( متعلق به ســال 78 
و همچنین مدال های نقره و برنز مسابقات مقدماتی قهرمانی دنیا در رشته  

مارپیچ بزرگ که در سال 84 و در دیزین تهران برگزار شد«.
دلیل این وقف ها را این گونه بیان می کند: »این کار )وقف کردن( دقیقاً مثل 
عکس گرفتن اســت. یادم می آید بزرگی همیشــه می گفت: »ای عکس، تو 
بمان که به من اعتباری نیســت«. با کاری که کردم خیالم راحت اســت که 
پس از مرگم این مدال ها در کنار بزرگی امام رضا)ع( حفظ می شوند و آسیبی 
نمی بینند. هدیه  کردن به آقاعلی بن موسی الرضا)ع( یک سمت قضیه و امن 
بودن جایی که از آن ها نگهداری می شــود در ســمت دیگر قضیه اســت، اما 
اینکه به همراه نام صاحبش یعنی امام رضا)ع( ماندگار و جاودان می ماند، 
مهم ترین امری است که با آن آرامش قلبی خاصی به آدمی منتقل می شود. 

امام رضا)ع( واسطه  یاری خدا به من بودند«.
از او می پرســم آیا از اهدای این مدال های ارزشــمندش پشیمان نیست و او 
به ســرعت این گونه پاســخ می دهد: »نه اصالً. بســیاری از اطرافیانم به من 
خرده گرفتند که چرا این کار را کردم. می گفتند اگر از مدال ها در خانه  خودم 
نگهداری و افتخارش را برای فرزندانم حفظ می کردم، بهتر بود؛ اما من معتقد 
بوده و هستم که احساس غرور و افتخاری که در مشهدالرضا)ع( و در حرم 

مطهر ایجاد می شود به مراتب جاودانه تر و بهتر است«.
اجازه می خواهد تا از تأثیرات معنوی فراوان این اهدا این گونه بگوید: »وقتی  
برای تمرین یا هر مسابقه ای حرکت می کنیم پس از امید به خدا، پشتمان 
فقــط بــه اهــل بیت)ع( گرم اســت. رشــته  اســکی، رشــته ای اســت کــه ترمز 

نــدارد. حتمــاً تا حــدودی با کیفیتش آشــنایی 
دارید. وقتی شــروع به حرکت می کنیم 
ناخودآگاه نام یکی از بزرگان دین روی 
لب هایمــان جــاری می شــود. مــا برای 
فعالیت ورزشی خود به این بزرگان که 

پیــش خدا قــدر و منزلت ویــژه ای دارند 
متوســل می شــویم. ایــن حس توســل در 

همه جای زندگی ورز شــکارها جریان 
دارد. بابــت ایــن قضیــه که به آن 

عــادت کرده ایم، خدای بزرگ را 
شاکریم«.

فکر که می کنم می بینم راست 
می گوید. غرورآفرینی وقف به 
انــدازه  خاطــره ای کــه در هر 

عکس وجود دارد، ماندنی 
است.

دیدگاهواقفانه

نیم نگاه 
نمای نزدیک

اولین میهمانی 

 عصر امام رضا)ع( را دوران طالیی تمدن اســالمی می دانیم؛ 
در ایــن مورد چه نظری دارید؟

بله، در تاریخ ثبت شــده که بهترین دوران گســترش فرهنگ و 
تمدن اسالمی، عصر حضرت رضا)ع( است. در بررسی شرایط 
قــرون پیش می بینیم خالفت امویــان مبتنی بر جمعیت عربی 
بود، یعنی بیشــتر جنبه ســخت افزاری فتوحات اســالمی را در 
نظر داشــت. بنابراین شــاید بتوان گفت امویان به نحوی مانع 
گســترش تمــدن اســالمی بودنــد. اما بیشــتر عناصر عباســیان 
مبتنی بر افراد غیرعرب و ایران بود. بنابراین قرن چهارم، یعنی 
زمان حکومت مأمون عباســی بیشــتر فتوحات نرم افزاری بود و 
اســالم بــر تمدن و اندیشــه ملــل مفتوحه تأثیر گذاشــت. نکته 
دیگــر اینکــه مأمــون بیشــتر از خلفای پیش از خود به مســائل 
عقلــی و فلســفی عالقه داشــت و علما را از نقــاط مختلف گرد 
مــی آورد و حتــی در بیت الحکمه کتاب هایی را از علوم مختلف 

ترجمه می کرد.

  مأمــون از ایجــاد ایــن نهضت علمی 
چــه اهدافی را دنبال می کرد؟

از مهم ترین دالیل این مسئله گسترش 
زندیقی گــری در دوران عباســی بــود، به 
طــوری کــه مهــدی عباســی بیشــترین 
کشتار را در مورد زنادقه انجام داد. اما 
خلفــای عباســی دریافتند با کشــتار به 
جایی نمی رسند، بنابراین به عقل گرایی 
رو آوردند، زیرا تصور می کردند معتزله 
باشــد.  زنادقــه  پاســخگوی  می توانــد 
همچنیــن مأمــون با حمایــت از معتزله 

در پی مقابله با امام هشــتم)ع( بود تا با تشــکیل جلســات در 
مناظره به نوعی برای حضرت رضا)ع( رقیب تراشــی کند. حتی 
نقل شــده یکی از علل تشــکیل نهضت ترجمه، منحرف کردن 

اذهان مردم از ائمه)ع( بوده اســت.

  حضــرت رضــا)ع( در این نهضت چه 
نقشی داشت؟

عقل گرایانــه  شــکوفایی  در  حضــرت 
معــارف و عقایــد اســالمی نقش بســیار 
مهمــی داشــت به طوری که بــا توجه به 
کــم شــدن تعداد بــزرگان و علما و جوان 
بودن این اســالم در مقابل ســایر ادیان، 
اگــر حضــور پربرکت ایشــان نبود معلوم 
نبــود بــا ایــن هجمــه ای کــه بــه جهــان 
اســالم وارد می شــد، چه بر سر اسالم و 

مسلمین می آمد. 
بنابراین امام)ع( از یک سو با ارائه دالیل متقن و عقلی، معارف 
اســالمی را توجیه و اثبات و از ســوی دیگر معتزله را که دارای 
افــکار عقل گرایــی افراطــی بودنــد بــا بیــان عقل گرایانــه کنتــرل 

می کرد.

  مناظره هــای امــام رضــا)ع( چــه نقشــی در تعدیــل فرقه های 
فکری آن زمان داشت؟

مناظره های امام)ع( به دو دسته تقسیم می شد. مناظره با گروه 
داخلــی کــه همــان فرقه های اســالمی بود و گــروه خارجی که با 

علمای ســایر ادیان صورت گرفت. 
مهم تریــن مباحــث مناظره هــای امــام رضــا)ع( در مواجهــه بــا 
دانشــمندان غیرمسلمان اثبات توحید خدا، نفی شبهه، جبر 
و اثبــات نبــوت پیامبر اکرم)ص( و در مواجهه با فرقه های اهل 
ســنت، اثبــات امامــت امیرالمؤمنیــن)ع( و الهی بــودن امامت 
ایشــان بود. امام با فرقه های گوناگون شــیعه، به ویژه واقفی ها 
که فقط معتقد به هفت امام بودند مناظرات بسیاری داشت 
تا جایی که شــیعه را به دو گروه واقفیه و اثنی عشــریه تقسیم 
کــرده و می گوینــد: شــیعیانی کــه بــه امامــت حضــرت رضا)ع( 
معتقدند اثنی عشــریه و قطعیه هســتند زیرا فردی که امامت 
ثامــن الحجــج)ع( را بپذیــرد در واقع ۱2 امام را پذیرفته اســت. 

همچنیــن در مناظره هــای امــام جلو فرقه گرایی در آیین تشــیع 
گرفته شد. 

  نقــش آزادی بیــان را در فضــای حاکم بر عصر امام رضا)ع( 
چطور ارزیابی می کنید؟

هر چند آزادی بیان در فرهنگ آن ها بود، اما به هر حال اوضاع 
جامعــه نیــز در فعالیت های آن ها تأثیر داشــت. در دوران امام 
رضا)ع( تا حدی از فشارها کاسته شده بود زیرا هارون، خلیفه 
عباســی کــه امام کاظم)ع( را به شــهادت رســانده بــود تصمیم 

نداشــت فرزند ایشــان را هم در تنگنا قرار دهد.
 پس از هارون و در دوران پنج ساله حکومت امین، جنگ های 
او و برادرش مأمون بر سر خالفت فرصت خوبی برای فعالیت 
حضــرت رضــا)ع( ایجــاد کرد و پس از حضور امــام رضا)ع( در 
ایران هنگام خالفت مأمون، تمدن اســالمی پیشــرفت بسیاری 

پیدا کرد.

محمــد تربت زاده: آن روزهــا دقیقــا روی مــرز کودکی 
و نوجوانــی راه مــی رفتــم. از طرفــی آنقــدر اســتقالل 
شخصیتی پیدا کرده بودم که بعدازظهر با رفقایم بزنم 
به دل کوچه و خیابان و از طرف دیگر آنقدر مرد نبودم 
که مسئولیت خیلی از کارهایم را گردن بگیرم! شب های 
امتحــان کــه پول تو جیبــی هایمان را با بچه های محل 
روی هم می ریختیم و یکی یک بلیت اتوبوس از جیب 
پدرمان کش می رفتیم تا خودمان را برسانیم به »فلکه 
برق«، آنقدر در رویای »بزرگ بودن« و »مستقل بودن« 
غرق می شدیم که عین خیالمان هم نبود که فردایش 
بــاز قــرار اســت همــه مــان را بابــت مردود شــدن ردیف 
کننــد دم دفتــر مدرســه. مردود شــدن امــا فقط یکی از 
مسئولیت هایی بود که هیچکداممان حاضر نبودیم آن 

را گردن بگیریم.
مطمئن بودیم که »حرم« جای بگو و بخند و تفریحات 
خارج از عرف چند نوجوان چهارده-پانزده ساله نیست 
امــا خودمــان هــم نمی دانســتیم چرا از هر جای شــهر 
ولمــان مــی کردند، آخر ســر می رســیدیم بــه فلکه برق 
و طبق عادت دســتمان را می گذاشــتیم روی ســینه به 
سمت گنبد خم می شدیم. صحنه ای که هر عابری آن 
را می دید احتماال به حال معنوی چند نوجوان با دین و 
ایمانی که با خلوص نیت در مقابل عظمت گنبد تعظیم 

کــرده انــد، غبطه می خورد اما واقعیت آن بود که همه 
ماجرا، خلوص نیت نبود.

فقــط چنــد ثانیــه بعــد از ســالم دادن، از ســر و کول هم 
بــاال مــی رفتیم و صــدای خنده هایمان کُفر تمــام زائران 
را در مــی آورد. تــوی صحــن هــا قدم می زدیم و حســاب 
می کردیم که با پولمان چند تا ساندویچ سه نون با نوشابه 
کوکا می دهند. بعد می نشستیم درمورد آخرین نتایج 
اللیــگا و بوندســلیگا صحبــت می کردیــم و اگر حوصله 
داشــتیم یک گوشــه و دور از چشــم خادم ها، مســابقه 
مچ اندازی راه می انداختیم. بعضی هایمان هم که کمی 
معنوی تر بودیم، بعد از ساعت ها پرسه زدن در صحن، 
برای خواباندن عطش عذاب وجدانمان هم که شده، یک 

زیارتنامه پیدا می کردیم و می خواندیم.
هربــار کــه یکی از پیرمردهایی که صدای خنده های ما 
پاک اعصابش را بهم ریخته بود، بهمان تذکر می داد 
کــه حرم جای این کارها نیســت، توی دلمان احســاس 

شرم می کردیم اما هیچ جوره حاضر نبودیم مسئولیت 
اشــتباهمان را گــردن بگیریــم، درســت همــان طــور کــه 
حاضــر نمــی شــدیم خودمــان را بابت مردود شــدن در 

مدرسه مقصر بدانیم. 
ما نه حاضر بودیم مثل آدم های معمولی برای زیارت و 
نماز خواندن به حرم برویم و نه حاضر بودیم تفریحاتمان 
را بــه نقطــه دیگری به جز حــرم و خیابان های اطرافش 

منتقل کنیم! 
هربار که بعد از کلنجار رفتن با خودمان، نقطه دیگری 
را بــرای دورهمــی انتخــاب مــی کردیــم، باز دســت آخر 
ســر از فلکــه بــرق در مــی آوردیم و آنجا تنهــا نقطه ای 
بــود کــه همــه با هم برای چند ثانیه ســکوت می کردیم 
و بــدون آنکــه تــوی ســروکله هــم بزنیــم، طبــق عــادت 
همیشــگی خــم مــی شــدیم رو بــه گنبد. یکبــار یکی از 
مغــازه دارهــای کنــار میدان که به دیــدن ما عادت کرده 
بود، پرسید چرا برای تفریح به یکی از پارک های اطراف 

شــهر نمی روید؟ هیچکداممان جوابی نداشتیم. فقط 
تــه دلمان می دانســتیم که هیچ جا مثــل حرم حالمان 
را خوب نمی کند. قبل از آنکه تا ورودی حرم مســابقه 
دو بگذاریــم، مرتضــی قد بلنــده که پای ثابت جمعمان 
بود، داد زد:»ما کفتر جلدیم حاجی. هرجا ولمون کنن 
برمی گردیم همینجا«. و بعد بدون آنکه چهره مغازه دار 
را ببینیم، دویدیم تا شــاید توی مســابقه آن شــب اول 

شویم و پول ساندویچمان بیفتد گردن نفر آخر!
بعدها من خودم را بابت تمام روزهایی که به نیت چیزی 
به جز زیارت وارد حرم شدم، سرزنش کردم. حتی مدتی 
از شــدت شرمســاری رویم نمی شد پایم را داخل حرم 
بگذارم اما حاال فکر می کنم که تمام آن مچ اندازی ها، 
ساندویچ های سه نون کنار بازار رضا، مسابقه های دو 
و بگو و بخندهای وســط صحن خودش بخشــی بود از 

ارادت قلبی تک تکمان به آقا. 
مــن آن روزهــا فکــر مــی کــردم زبــان ارادتم بایــد چیزی 
باشــد شــبیه بــه پیرمــردی که یــک گوشــه از صحن لم 
می دهد، اشک می ریزد و زیارتنامه می خواند. اما چه 
کســی مــی گوید کــه خنده های بلنــد نوجوانی که حرم 
را برای شــیطنت هایش انتخــاب می کند، کم ارزش تر 
از اشــک های پیرمــردی اســت کــه غــرق در خوانــدن 

زیارتنامه اش شده است؟

داستانی از ایام نوجوانی

ما کفتر جلدیم
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تمدن اسالمی استتمدن اسالمی است

اذن دخول به سبک حافظ
معین اصغری: در کتاب های تاریخ ادبیات جایی ندیده ام که در زندگی خواجه 
شــیراز، مســافرت به مشــهد برای او ثبت شــده باشــد. حافظی که ســخت 
دلباخته شیراز است و از بیان این دلباختگی ابایی هم ندارد: »اگرچه زنده رود 

آب حیات است/ ولی شیراز ما از اصفهان به«.
مثل هزاران غزل و قصیده و رباعی شاعران شیرین سخن ما که هیچ کس از 
حس و حال سرودن آن ها خبر ندارد و این معما با هیچ تحقیق و پژوهشی 
هم گشوده نخواهد شد، حافظ نیز غزلی دارد که نیمه دوم آن بسیار مشهور 
است و از قضا در حرم مطهر رضوی نیز نقش و نگار شده است. غزلی که 
اگر کسی نیمه اول آن را بخواند ذهنش حتی کوچک ترین تقریبی هم به 
سمت مشهد و حال و هوای زیارت و درد دل یک زائر فقیر و خسته پیدا 
نمی کند:»دلم رمیده لولی وشی است شورانگیز/ دروغ وعده و قتّال وضع 
و رنگ آمیز« جلوتر هم که می رویم داســتان به همین منوال اســت و فرقی 
نمی کند: »فدای پیرهن چاک ماه رویان باد/ هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز« 
اما از بیت پنجم به بعد انگار حافظ یادش می آید که چه می خواهد بگوید. 
انگار لکنت زبانش باز شده و حدیثی را در خاطر می گذراند. حدیثی که هول 
وحشت روز رستاخیز را با وعده امام رئوف از جان می برد: »پیاله بر کفنم 
بند تا سحرگه حشر/ به مِی ز دل ببرم هول روز رستاخیز« هنوز هم خیلی 
داستان شفاف نیست و ما نمی دانیم حافظ با که دارد صحبت می کند، اما 
در دو بیت بعدی تیر خالص را می زند و از پرده ابهام و ایهام بیرون می آید: 
»فقیر و خســته به درگاهت آمدم رحمی/ که جز والی توام نیســت هیچ 
دستاویز«؛ این بیت یکی از معروف ترین ابیات این استاد بی بدیل شیرازی 
است که خیلی از اوقات شخصاً آن را با خودم در حرم زمزمه می کنم، چون 
واقعاً به ساده ترین و کامل ترین شکل ممکن حال زائر را در لحظه ورود بیان 
می کند. زائری که گاه کیلومترها پیاده روی کرده و پس از چند روز و چند شب 
در صحرا و کوه و بیابان، زخمی و خاک آلوده با چشمانی پر از اشک جلو حرم 
می رسد، دست روی سینه می گذارد و زیر لب می گوید: »فقیر و خسته به 
درگاهت آمدم رحمی/ که جز والی توام نیست هیچ دستاویز«. چیزی که 
خیلی بیشتر تأیید می کند حافظ، این بیت را در هنگام سرودن، خطاب به 
ساحت امام هشتم)ع( گفته باشد بیت بعد آن است: »بیا که هاتف میخانه 
دوش با من گفت/ که در مقام رضا باش و از قضا مگریز«. البته با همه این 
اوصاف همان طور که اول گفتم اینکه واقعاً منظور شاعر چه چیزی بوده یک 
معماست و هیچ کس هم نمی تواند چیزی را قطعی بگوید اما به هر حال این 
شعر حال و هوایی دارد که دقیق متناسب زیارت است و دور از ذهن نیست 

که رند شیرازی حداقل ابیاتی از آن را با همین منظور سروده باشد.

ادب الرضا

دریچه

پرسه در صحن

از جمله مواردی که شــیخ عباس قمی در مفاتیح در خصوص آداب 
زیــارت بــه آن اشــاره می کنــد این اســت که زائــران محترم بــه هنگام 
زیارت، لباس تمیز و مناسب بپوشند و خود را خوشبو کنند. سنت 
اســتعمال عطــر و خوشــبو کــردن از مــواردی اســت کــه در روایــات و 
احادیث زیادی از معصومین)ع( به آن تأکید شده است. امام رضا)ع( 
استفاده از عطر را موجب انبساط روحی دانسته و در توصیه ای به 
مردم می فرمایند: »برای مرد ســزاوار نیســت که اســتفاده هر روزه از 
بوی خوش را ترک کند پس اگر نتوانست، یک روز در میان و باز اگر 
نتوانست، در هر جمعه خود را خوشبو سازد و هیچ گاه این عمل را 
رها نکند«) بحاراالنوار، ج73، ص۱40( همچنین ایشــان اســتفاده از 

عطر را یکی از سه خصلت انبیا بیان کرده است.
در روایــات دیگــر نقل شــده بــوی خوش همواره از محــل زندگی امام 
رضا)ع( پراکنده بود. در همین زمینه از یکی از همراهان امام رضا)ع( 
نقــل شــده کــه آن حضرت به عــود هندی بخور می کــرد و پس از آن 
گالب و مشک به کار می برد.) قمی ، شیخ عباس، منتهی اآلمال فی 

تواریخ النبی و اآلل، ج 3، ص۱۶22(
حســن بــن جهــم می گویــد: »حضــرت رضــا)ع( از منزل خارج شــد، 
بوی خوش بخور از آن جناب ساطع بود« و در روایت دیگری اشاره 
می کند: چون خدمت امام رضا)ع( رسیدم، ظرفی نزد من آورد که در 
آن مُشــک بود و خطاب به من فرمود: از این مشــک بردار و بر خود 
بمال. مقداری برداشتم و بر خود مالیدم. فرمود: مقداری دیگر بردار 

و بر گودی پایین گردن بمال. 
همچنین امام رضا)ع( ضمن توصیه به استفاده پیوسته از بوی خوش 
و فرســتادن صلــوات هنــگام عطــر زدن، فرمــود: »کاَن یَعــرُِف َموِضــَع 
ُســُجودِ اَبِی َعبــِدهللا به طیــِب رِیَحه« جایگاه ســجده امام صادق)ع( 
از بــوی عطــر آنجا شــناخته می شــد. )مکارم االخــالق، ص 8۱( دلیل 
خوش بویــی جایــگاه ســجده امــام صــادق)ع( را در توصیــه ای از خود 
ایشان به وضوح می توان مشاهده کرد که فرمودند: »در ابتدا عطر را 
در محل سجده استفاده کن و سپس آن را به سایر نقاط بدن بزن«. 

)مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج ۱، ص 437(
اســتعمال بــوی خــوش و عطــر زدن مســئله ای بــود کــه تمــام ائمــه 

معصومیــن)ع( بــه پیــروی از ســنت رســول هللا)ص( بــه آن اهتمــام 
داشــتند و نمونه هــای آن را در زندگــی همــه آن هــا می توان مشــاهده 
کرد. برای نمونه پیامبر خدا)ص( آن را بهترین هدیه معرفی می کرد 
و می فرمــود: »هدیــه را بپذیریــد و بهترین هدیه ها عطر اســت که از 
همه سبکبارتر و خوش بوتر است«. امام حسین)ع( وقتی روزه داشت 
عطر می زد و می فرمود: »تحفه روزه دار، عطر است«.) الخصال شیخ 

صدوق، ج ۱، ص ۶2(

دارالشفا

امام رضا)ع( و توصیه های پیوسته ایشان به استعمال عطر

جای سجده ای که از بوی عطرش شناخته می شد

سید حسین العطاس، از متفکران مالزیایی سنگاپوری 
مفهومی با عنوان captive mind به معنای »ذهن 
اسیر« دارد، به این معنا که ذهن دربند است و هنوز 
به تفکر آزاد نرســیده اســت. یعنی کســانی که به 
تعبیری در مقام ذهن هنوز نتوانسته اند ذهنشان 
 mental را از یــوغ اســتعمار خــارج کننــد و یــک
بتواننــد  تــا  باشــند  داشــته   decolonization
مناسبات جهان و سازوکارهای جهان را به صورت 
دیگری ببینند و جهان دیگری را برای خودشــان 

ترسیم کنند. 
سید حکیم کمال ، دانشجوی فلسفه سیاسی دانشگاه 
روپرخــت کارلــس  هایدلبــرگ آلمان با انتشــار عکســی 
از خودش در کنار برج ایفل به مقایســه این برج با حرم 

پرداخته و نوشته است:
آن هایــی کــه ذهــن اســیر دارنــد افــکار و عقایــد شــیعیان و 
مسلمانان را در زمینه زیارت و رفتن به اماکِن مذهبی با زدن 
مهر خرافات، بی معنی می دانند، در حالی که خودشان شب و روز 
به پای نوتخو دم و برج ایفل و هزار مکان دیگر ولو و سرگردانند.
 تفاوت در چند چیز است؛ آن ها در این مکان ها یاد خدا نمی کنند 
و مــا می کنیــم و دوم، آن ها بــرای مالقات این مکان ها باید پول 

بدهند که ما نمی دهیم. 
آن ها در این مکان ها هیچ حال خوشی جز اندکی حس 

نوستالوژیک نمی یابند و ما در حرم ترک گناه می کنیم. 
اما تقریباً هیچ یک از ما شاید ندانیم که انسان موجودی دلتنگ و 
سرگردان است در صورتی که خود را به چیزی، جایی و کسی نَسپُرد. 
انسان جدا افتاده ای است از اصل خود که دائم به گذشته و متافیزیک 
 خــود مراجعــه کــرده و تالش می کند زمینگیر نشــود و چــون حیوان 
چهار دســت و پا ســاکن زمین نگردد، بلکه به دنبال تعالی و تکامل 
باشــد؛ اما این تعالی در حرم اســت نه در برِج خود ســاخته ایفل که 
نماد سرمایه داری و ارزش های انسان لذت پرست است و هیچ اساس 
تعالی بخشی ندارد جز مصرف گرایی و انباشت سرمایه برای تعدادی 

اندک از مغز نخودی های ابله فربه که جهان را غارت کرده اند.
هر دو مکان وجه مشترکی هم دارند که آن چیز مشترک، خالقیت 
انسان است در هنگامه جست وجوی گذشته خود. این خالقیت یک 

معنی متافیزیکی مشترک دارد:
اینکه به تعبیر من، انسان -در اینجا مرادم عقل او است- در حقیقت 
همان جان عالم بوده که توسط شک به صاحب جان به مقام عقل 
تنزل کرده است و نخستین مکانی که این جان خلِع مقام شده برای 
بازگشت به جان بودگِی خود ساخت همانا عبادتگاه بوده و نخستین 
خانه و ساختمان انسان عبادتگاه بوده است.تفاوت حرم و برج ایفل را 

فقط کسی می داند که هر دو را مالقات کرده باشد.
این حال است و آن مال 
این اصل است و آن بدل 

این جان بخش است و آن پول بخش.

ما،حرمورهاییازاسارتفکری

مهم ترین مباحث مناظره های امام 
رضا)ع( در مواجهه با دانشمندان 
غیرمسلمان اثبات توحید خدا، 
نفی شبهه، جبر و اثبات نبوت 
پیامبر اکرم)ص( و در مواجهه با 

فرقه های اهل سنت، اثبات امامت 
امیرالمؤمنین)ع( و الهی بودن 

امامت ایشان بود



w w w . q u d s o n l i n e . i r

 4 داروی جدید در سبد تولیدات داروسازی ثامن  شرکت داروسازی ثامن با تولید چهار داروی جدید  عالوه بر تأمین نیازهای داخلی، ظرفیت صادرات دارویی خود روزنامـه صبـح ایـران
را افزایش داد.مدیر عامل این شرکت در گفت وگو با آستان نیوز این چهار دارو را محلول PH+ ، محلول ثاموستامول )استامینوفن 50 میلی لیتری(، پتاسیم کلراید 15درصد و 
3درصد و دکستروز 5درصد اعالم کرد. طبسی تصریح کرد: اجرای مراحل طراحی و تولید این محصوالت جدید به همت متخصصان شرکت داروسازی ثامن انجام شده است.

 تجلیل خادمیاران
 از مدافعان سالمت کرمان

خادمیاران رضوی کرمان در قالب طرح نسیم مهر رضوی 
با حضور در بیمارســتان افضلی پور با مدافعان ســامت 

دیدار و از آنان تجلیل کردند.
به گزارش آستان نیوز از کرمان، در طرح نسیم مهر رضوی 
که به همت کانون خادمیاران آستان قدس رضوی شهر 
کرمان برگزار شد از زحمات و مجاهدت های شبانه روزی 
مدافعــان ســامت و مجموعه مدیریتی این بیمارســتان 
قدردانــی شــد. در این دیدار خادمیــاران رضوی با اجرای 
مداحــی و اهــدای بســته های متبــرک رضــوی موجــب 
افزایش انگیزه معنوی در بین مدافعان سامت و بیماران 

بیمارستان افضلی پور شدند.

 توزیع بسته های معیشتی 
بین نیازمندان قائمشهری 

خادمیــاران شهرســتان قائمشــهر بــا اهــدای بســته های 
معیشتی به نیازمندان یاری رساندند.

بــه گــزارش آســتان نیوز از مازندران؛ فاضل زاده، مســئول 
کانــون خدمــت رضــوی قائمشــهر بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت: خادمیــاران کانــون محلی خدمت رضوی شــهید 
روحانــی گونی بافــی، شــهدای خطیــرکا و طارســی کا و 
دیگر کانون های محلی شهرســتان قائمشــهر بسته های 
معیشــتی ویــژه ای شــامل اقــام مــورد نیــاز خانواده های 

بی بضاعت بین این عزیزان توزیع کردند.
وی افــزود: خادمیــاران رضــوی شهرســتان قائمشــهر در 
راســتای ترویــج فرهنــگ رضــوی، عــاوه بــر ۳۲۰ برنامــه 
تبلیغــی و بزرگداشــت مناســبت ها، ۶۸ مــورد خدمــات 
پزشــکی بــه بیمــاران نیازمند و سرکشــی بــه محرومان و 

دیدار از خانواده های شهدا نیز انجام دادند.

توزیع بسته های بهداشتی در آبادان
جمعی از خادمیاران رضوی در آبادان به منظور جلوگیری 
از شیوع بیماری کرونا در این شهرستان، اقدام به توزیع 

بسته های بهداشتی در بین نیازمندان کردند.
به گزارش آســتان نیوز از خوزســتان، خادمیاران رضوی 
آبــادان بــا توجه به ورود این شهرســتان به موج چهارم 
بیمــاری منحــوس کرونــا اقــدام بــه توزیــع بســته های 
بهداشــتی بیــن نیازمنــدان کردند.بــرای ایــن بســته ها 
در مجمــوع بیــش از ۵۸ میلیــون ریــال توســط خیران 

شهرستان هزینه شد.

محمدحســین مروج کاشانی: حرم مطهر امام 
رضــا)ع( یکــی از مهم تریــن مکان هــای زیارتــی، 
مقــدس و بااهمیــت در بیــن مســلمانان اســت، 
بنایــی کــه با برخــورداری از متنوع ترین ویژگی ها و 
عناصر معماری ایرانی-اســامی هر ساله پذیرای 
میلیون ها زائر و گردشگر است و تا به امروز بارها 

مورد بازسازی و توسعه قرار گرفته است. 
بــه مناســبت پنجــم اســفندماه، روز مهنــدس در 
گفت وگو با مهندس »محمدکاظم مازم الحسینی« 
رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
بــه بررســی اجمالی فعالیت هــای این ســازمان در 

حوزه های مختلف پرداختیم.

ســازمان فنــی و نگهــداری حــرم مطهــر چطور   
تشکیل شد؟

این سازمان در ابتدا به عنوان »طرح فلکه حضرت« 
نام گــذاری شــده بــود. بعدها به ســازمان عمران و 
توسعه حریم حرم حضرت رضا)ع( تغییر نام پیدا 
کرد. براساس ساختار جدید اباغی آستان قدس 
رضوی در سال جاری هم این سازمان، به سازمان 
فنی و نگهداری حرم مطهر تغییر نام پیدا کرده و به 
عنوان زیرمجموعه ای از مدیریت محترم عالی حرم 

مطهر چیدمان شده است.

چــه مأموریت هایــی بــر زمیــن مانده بــود که   
ایجــاب می کــرد تــا ایــن ســازمان پــس از انجــام 

مأموریت های اولیه، همچنان باقی باشد؟ 
طبیعتاً تا نوسازی و توسعه حرم مطهر موضوعیت 
دارد، مأموریت های این ســازمان هم برقرار است. 
قــدس  آســتان  کان  سیاســت های  اســاس  بــر 
رضوی و مأموریت های اولویت بندی شــده اباغی 
اهــم مأموریت هــای ایــن ســازمان عبارت انــد از:
-نوسازی و توسعه حرم مطهر با حفظ و صیانت 
از اصالت و هویت تاریخی، هنری، معنوی و شکوه 
تمــدن حــرم مطهر رضوی و همچنیــن توجه ویژه 
بــر دســتاوردهای علمــی و بهره گیــری از اســتادان 
خبــره. هنرمنــدان  و  صاحبنظــران  و  برجســته 
-ســاماندهی کاربری هــای موجــود در حــرم بــا 

اولویت بنــدی زیارتــی و خدمــات زائــر و انتقــال 
تدریجی کاربری های غیرزیارتی به خارج از حرم 

مطهر.
-و در نهایــت فراهــم کــردن امــکان انجــام زیارتی 
مطلــوب بــرای زائران و مجاوران به عنــوان یکی از 

اهداف کان آستان قدس رضوی.
امــا از این هــا گذشــته مهندســان ایــن ســازمان 
فرصــت خدمتگــزاری خــود را نعمتــی گرانقــدر 
بــه  ارزنــده می داننــد کــه  و توفیقــی گرانبهــا و 
ارادتمنــدان آن حضــرت عطــا  و  خدمتگــزاران 

شده است.  

در راســتای این خدمتگزاری، ســازمان فنی و   
نگهداری حرم متولی انجام چه فعالیت هایی در 

حرم مطهر رضوی است؟
ســازمان فنــی و نگهداری حرم مطهــر رضوی در 
راســتای انجــام رســالت و مأموریت هــای خــود، 
در ادامــه توســعه و ارتقــای فضاهــای زیارتــی در 

سال های اخیر اقدام هایی نظیر ساخت و تکمیل 
حضــرت  رواق  شــجره،  ســاختمان  پروژه هــای 
زهرا)س(، توســعه موتورخانه ها، ســاختمان های 
و  طبرســی  دوربرگــردان  خدماتــی  و  اداری 
دوربرگردان شیرازی، موزه جامع رضوی، تکمیل 
و تحویل نمای گلدسته های صحن جامع رضوی 
و توســعه مخازن کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی، توســعه پروژه ســامانه نظارت تصویری، 

توســعه رواق زیرســطحی بســت شــیخ بهایــی، 
مقاوم ســازی صحــن قــدس و توســعه رواق زیــر 
صحن آزادی و همچنین تکمیل آرایه های هنری 
رواق ها و ســایر فضاهای زیارتی را در دستور کار 

خود قرار داده است.
در زمینــه فعالیت هــای خدماتی نیز می توان به 
ســاخت چند چایخانه، توســعه انبارها، توسعه 
فضــای ســبز، اســتقرار ســایبان های متحــرک، 
ســاخت و اصــاح بیــش از ۸۵ رمــپ، نصــب 
راه انــدازی و  نصــب  و  آسانســور  دســتگاه   ۲۲ 

۲۰ دســتگاه پلــه برقــی در مســیرهای پــر رفــت 
و آمــد بــرای  ســهولت دسترســی و تــردد و... 
اشــاره کــرد. در راســتای ارتقای ســطح ایمنی نیز 
این ســازمان اقدام هایی برای تجهیز، آماده ســازی 
و اســتقرار ایســتگاه آتش نشــانی در محدوده باغ 
رضوان، ارتقای سیستم های اعام و اطفای حریق 
در حرم مطهر امام هشتم)ع(، نصب شیر اتومات 

قطع گاز و... انجام داده است.

چــه    مطهــر  حــرم  در  کرونایــی  روزهــای  در 
می کردید؟

این سازمان در یک سال گذشته با دستور تولیت 
محترم و با هدف بهره گیری از فرصت ایجاد شده 
ناشــی از محدودیت های تشرف به حرم مطهر بر 
اثر شیوع ویروس کرونا اقدام های درخوری به ویژه 
در هســته مرکــزی حرم مطهرامام رضــا)ع(  که در 
روزهای معمول سال به دلیل حجم باالی تشرف 
و ازدحــام جمعیــت زائــران، امــکان انجام فعالیت 
ســاختمانی در آن میســر نیســت در دســتور کار 
قــرار داده اســت کــه در این خصــوص می توان به 
اصــاح، تعمیــر، ترمیــم و محافظــت از آرایه هــای 
هنــری و معمــاری و تزئینــات ســنتی، رنگ آمیزی 
و مرمــت درهــای طــا و چوبی در محــدوده روضه 
منوره و رواق های مجاور آن  به عنوان برجسته ترین 
آن ها اشاره کرد.به تناسب افزایش زیربنا و توسعه 
فضای حرم مطهر تأسیسات مورد نیاز هم  احتیاج 
به توســعه و نوســازی داشــتند که این توسعه )در 
زمینه تأسیســات حرم مطهر( در فناوری و تعداد 
تجهیزات، نیازمند مدیریت هوشــمند نگهداری و 
تعمیــرات با اســتفاده از روش ها و اســتانداردهای 
به روز اســت. در این خصوص با نگرش نگهداری 
و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان )RCM( برای 
حصــول حداکثر بهــره وری با حداقــل هزینه برای 
مجموعه تأسیسات که بیش از ۲۰ هزار تجهیز از 
قبیل تجهیزات سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات 
سیســتم های  کنترلــی،  و  الکترونیکــی  برقــی، 
و  اطاعــات  فنــاوری  زیرســاخت های  صوتــی، 
ارتباطات، خطوط انتقال آب، گاز، برق و فاضاب، 
سیســتم های اعــام و اطفــای حریق پیاده ســازی 
شده اســت. سامانه پیشرفته مدیریت هوشمند 
ســاختمان)BMS( هــم راه انــدازی شــده اســت که 
به وسیله آن پایش وضعیت تجهیزات و مصارف 
انــرژی بــرای حصــول حداکثــر بازدهی)راندمــان(، 
انجــام تنظیمــات بهینــه و ارتقــای ســطح کیفــی 
آســایش زائــران و تهیــه اطاعــات مورد نیــاز برای 
مدیریت نگهداری و تعمیرات سیســتم مدیریت 

ساختمان )BMS( به انجام خواهد رسید.

رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی در گفت وگو با قدس به مناسبت روز مهندس تشریح کرد 

کارمان را از »فلکه حضرت« شروع کردیم 

 سه شنبه 5 اسفند 1399 11 رجب 1442 23 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9474  

 مهندسان این سازمان فرصت 
خدمتگزاری خود را نعمتی گرانقدر 
و توفیقی گرانبها و ارزنده می دانند 
که به خدمتگزاران و ارادتمندان آن 

حضرت عطا شده است

سرزمین آفتاب

4

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9805847

بموجب پرونده اجرایی نیابتی کالس��ه فوق خانم زهره س��عادتی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1358/05/12 شماره 
ملی 0062757644 شماره شناسنامه 4944 جهت وصول دویست عدد سکه بهار آزادی علیه آقای حسین اخروی 
نام پدر: غالمحس��ین تاریخ تولد: 1338/03/01 شماره ملی 0941757501 شماره شناسنامه 297 به استناد سند 
ازدواج شماره 9539 – 1378/09/29 دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مینودشت استان گلستان مبادرت به صدور 
اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 
1398/08/02 به مدیون ابالغ شده است و به تقاضای وکیل بستانکار خودرو سواری هاچ بک پژو 206 مدل 1380 
به شماره انتظامی 124 ه 89 ایران 36 متعلق به مدیون بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که 

طبق گزارش کارشناس رسمی وارده به شماره 30636 – 1399/05/07:
در رابطه با ارزیابی یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 206 هاچ بک دنده ای مدل 1380 آلبالویی رنگ شماره پالک 

124 ه 89 ایران 36 در پارکینگ مقابل طرحچی 31 بازدید بعمل آمد که نتیجه کارشناسی بشرح ذیل می باشد:
1- اطااق و بدنه: گلگیر جلو راست خوردگی دارد، درب موتور بازسازی شده است، همچنین درب عقب سمت چپ و 
گلگیر جلو چپ و درب جلو راست بازسازی شده است. 2- روکش دارد، جلو داشبورد سالم است. 3- چراغهای جلو 
کدر شده، شیشه ها و سپرها سالمند خودرو دارای رینگ چرخ آلومینیومی است. 4- الستیکهای جلو و عقب دارای 
آج، حدودا هفتاد درصد هستند. 5- هیچگونه مدرکی از مدارک مسلم الصدور در دسترس نبود. 6- سوئیچ خودرو 

موجود نبود، انجام تست فنی و مکانیکی از خودرو مقدور نگردید.
نظریه: با توجه به موارد معروضه، در صورت انطباق مشخصات فنی قطعات اصلی و اساسی خودرو با سوابق شماره 
گذاری و نبود هر گونه مغایرتی و نبود منعی در فروش، در صورت تکمیل بودن مدارک و اسناد: ارزش پایه خودرو با 

فی روز: مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان برآورد می گردد.
همچنین طبق گزارش فوق محل توقف خودرو در پارکینگ خین عرب – مقابل طرحچی 31 می باش��د که پس 
از قطعیت ارزیابی در روز ش��نبه مورخ 1399/12/16 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده خودرو مذکور در 
آدرس مشهد – خیابان امام خمینی 28 – خیابان ثبت – شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه 
300/000/000 ریال شروع و به باالترین مبغلی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمنا هزینه های قانونی 
حق حراج به مبلغ 18/000/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 15/000/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد 
ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است.آ-9912263تاریخ انتشار: 1399/12/2
رییس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد: محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9805847

بموجب پرونده اجرایی نیابتی کالسه فوق خانم زهره سعادتی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1358/05/12 شماره ملی 
0062757644 شماره شناسنامه 4944 جهت وصول دویست عدد سکه بهار آزادی علیه آقای حسین اخروی نام 
پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1338/03/01 شماره ملی 0941757501 شماره شناسنامه 297 به استناد سند ازدواج 
شماره 9539 – 1378/09/29 دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مینودشت استان گلستان مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1398/08/02 
به مدیون ابالغ شده است و به تقاضای وکیل بستانکار خودرو سواری پراید صبا مدل 1380 به شماره انتظامی 723 
ل  82 ایران 12 متعلق به مدیون بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که طبق گزارش کارشناس 

رسمی وارده به شماره 30632 – 1399/05/07:
در رابطه با ارزیابی یک دس��تگاه اتومبیل س��واری پراید مدل 1380 رنگ سفید شماره پالک 723 ل 82 ایران 12 
از خودرو فوق در پارکینگ خین عرب )مقابل طرحچی 31( بازدید بعمل آمد که نتیجه کارشناس��ی بش��رح ذیل 

می باشد:
1-اطاق، بدنه: در بدنه س��مت راس��ت و چپ اتومبیل قسمتهایی تعمیر و بازس��ازی و همچنین درب موتور و درب 
صندوق عقب مرمت شده و  پیشانی سقف سرتاسر نواری به اندازه حدود پنج سانتیمتری رنگ آمیزی شده است و 
در نقاطی جزئی از سقف لکه گیری صورت گرفته است. 2- تودوزی مستعمل و داشبورد سالم است. 3- جلوپنجره 
شکسته، چراغها و شیشه ها و سپرها سالمند. 4- الستیک های عقب حدود سی درصد و جلو حدود شصت درصد 
آج دارند. 5- هیچگونه مدرکی از مدارک مسلم الصدور در دسترس نبود. 6- سوئیچ خودرو موجود نبود، انجام تست 

فنی و مکانیکی میسر نگردید.
نظریه: با توجه به موارد معروضه، در صورت انطباق مشخصات فنی قطعات اصلی و اساسی خودرو با سوابق شماره 
گذاری و نبود هر گونه مغایرتی و نبود منعی در فروش، در صورت تکمیل بودن مدارک و اسناد: ارزش پایه خودرو با 

فی روز: مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال معادل پانزده میلیون تومان برآورد می گردد.
همچنین طبق گزارش فوق محل توقف خودرو در پارکینگ خین عرب – مقابل طرحچی 31 می باش��د که پس 
از قطعیت ارزیابی در روز ش��نبه مورخ 1399/12/16 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده خودرو مذکور در 
آدرس مشهد – خیابان امام خمینی 28 – خیابان ثبت – شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه 
150/000/000ریال شروع و به باالترین مبغلی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمنا هزینه های قانونی 
حق حراج به مبلغ 9/000/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 7/500/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. همچنین 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است.آ-9912264   تاریخ انتشار: 1399/12/2
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد: محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اتومبیل
آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9805847 

بموجب پرونده اجرایی نیابتی کالسه فوق خانم زهره سعادتی نام پدر: محمود تاریخ تولد: 1358/05/12 شماره ملی: 
0062757644 شماره شناسنامه 4944 جهت وصول دویست عدد سکه بهار آزادی علیه آقای حسین اخروی نام 
پدر: غالمحسین تاریخ تولد: 1338/03/01 شماره ملی 0941757501 شماره شناسنامه 297 به استناد سند ازدواج 
شماره 9539 – 1378/09/29 دفترخانه ازدواج شماره 39 شهر مینودشت استان گلستان مبادرت به صدور اجرائیه 
نموده و پرونده به کالسه فوق در شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1398/08/02 
به مدیون ابالغ شده است و به تقاضای وکیل بستانکار خودرو سواری هاچ بک پراید دی ام )هاچ بک( مدل 1385 
به شماره انتظامی 746 ج 88 ایران 42 متعلق به مدیون بازداشت و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی که 

طبق گزارش کارشناس رسمی وارده به شماره 30634 – 1399/05/07 :

در رابطه با ارزیابی یک دس��تگاه اتومبیل سواری پراید هاچ بک مدل: 1385 رنگ: سبز متالیک، شماره پالک 746 
ج 88 ایران 42 از خودرو فوق در پارکینگ خین عرب )مقابل طرحچی 31( بازدید بعمل آمد که نتیجه کارشناسی 

بشرح ذیل می باشد:
1-بدنه و جلو و عقب و س��قف ظاهرا س��الم هستند. 2- چراغها و شیش��ه ها و سپرها سالم می باشند. 3- تودوزی 
مس��تعمل، داشبورد در حد مدل سالم اس��ت. 4- الستیک ها حدود شصت درصد، دارای آج هستند. 5- هیچگونه 
مدرکی از مدارک مسلم الصدور خودرو در دسترس نبود. 6- سوئیچ خودرو موجود نبود، انجام تست فنی و مکانیکی 

از اتومبیل میسر نگردید.
نظریه: با توجه به موارد معروضه در صورت انطباق مش��خصات فنی قطعات اصلی و اساس��ی خودرو با سوابق شماره 
گذاری و نبود هر گونه مغایرتی و نبود منعی در فروش، در صورت تکمیل بودن مدارک و اسناد: ارزش پایه خودرو با 

فی روز: مبلغ دویست و سی میلیون ریال معادل بیست و سه میلیون تومان برآورد گردید.
همچنین طبق گزارش فوق محل توقف خودرو در پارکینگ خین عرب – مقابل طرحچی 31 می باش��د که پس 
از قطعیت ارزیابی در روز ش��نبه مورخ 1399/12/16 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده خودرو مذکور در 
آدرس مشهد – خیابان امام خمینی 28 – خیابان ثبت – شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه 
230/000/000 ریال شروع و به باالترین مبغلی که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمنا هزینه های قانونی 
حق حراج به مبلغ 13/800/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 11/500/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد 
ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 
همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا 

نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است.آ-9912265
تاریخ انتشار: 1399/12/2

رییس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد: محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای غالمعلی نوری با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم داشته سند مالکیت دفترچه ای شش دانگ پالک 
2499/514اصلی واقع در بخش2 ثبت قم در صفحه 173 دفتر 395 ذیل ثبت73276 به شماره سریال134820 به 
نام غالمعلی نوری صادره و تصمیم شده که نامبرده اعالم داشتند سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود گردید، لذا 
باستناد تبصره یک اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه 
کس��ی مدعی وجود  س��ند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار 
آگهی ظرف 10 روز کتباً به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از 
انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد./ آ-9912246 م الف:13664
عباس پور حسنی حجت آبادی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم - رونوشت به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام)ره(

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603012239مورخ 1399/11/12 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای محمود خانزاده طوله الت فرزند روح اله به ش��ماره شناس��نامه 2 صادره از رودس��ر در قریه 
کردمحله در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 165/51 متر مربع پالک فرعی 13163 از 
اصلی 90 مفروز مجزی از پالک 691 از اصلی 90 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد 

اختیاری کرد محله محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 3526  آ-9912245
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/20  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/5  

حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی
در راستای اجرای پرونده کالسه شماره 982199 شعبه اول اجرای احکام مدنی نسبت به ابالغ  زمان مزایده اموال 

غیرمنقول روز دوشنبه مورخ 
1399,12,18 س��اعت 11 صبح در محل قزوین خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیر اجرای احکام مدنی دادگستری 
قزوین به اشخاص مشروحه ذیل بدلیل مجهول المکان بودن از طریق نشر آگهی اقدام گردد . جهت اطالع از زمان 

مزایده نسبت به نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار سراسری کشور اقدام گردد.
محمود چیتگرزاده فرزند حبیب _ خدیجه طاهری زادگان فرزند غالمرضا  _ معصومه طاهری زادگان فرزند حبیب 
اله _ سکینه هوشمند راد فرزند ابوالقاسم _ آسیه جوادی فرزند محسن _ زهرا چیتگر زاده فرزند حبیب اله _ علی 
محمد طاهری زادگان  _ محمد امجدی فرزند حس��ین _ اشرف چیتگر زاده فرزند حبیب اله_ محمدرضا بهروزی 
فرزند اسمعیل _ محمد تقی جوادی فرزند محسن _ خیرالنساء چیتگر زاده فرزند حبیب اله _ امیر طاهری زادگان 

فرزند غالمرضا .. آ-9912244
مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان قزوین _  وفانیا

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم حوا سلیمی باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضا شهود و به گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 56 زاهدان 
رس��یده است مدعی است که س��ند مالکیت 298629- ج 91 ششدانگ یکباب خانه پالک 22710/6978 -اصلی 
واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان خیابان 18 متری گلها از بلوار جمهوری مورد ثبت 65859 صفحه 5 دفتر 
358 بعلت جابه جایی از بین رفته درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد تبصره یک ماده 
120 آیین نامه ثبت در یکنوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله باین اداره اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد 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 40427- 94/09/17 دفترخانه 65 زاهدان در رهن بانک مسکن شعبه شهید میرحسینی 

میباشد  تاریخ انتشار: 99/12/5  آ-9912243   م الف: 937
                               حسینعلی مالیی- رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زاهدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی  -  برابر رای شماره 4842-99 مورخه 1399/11/27 هیات به شماره کالسه 105-98 موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه 
دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زری رمضانی فرزند محمد بش��ماره شناسنامه 23182 صادره 
از بجنورد در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 146,40 متر مربع از پالک 907 فرعی از 163 اصلی واقع در 
اراضی پنبه زار خراسان شمالی بخش دو خریداری از مالک رسمی شهرداری بجنورد محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م 
الف 2705   آ-9912231            تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/05   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/20

احمد اصغری شیروان  رئیس ثبت اسناد و امالک

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی در اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 4888-99 مورخه 1399,11,28 هیات به شماره کالسه 111_99موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو 
بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سلیم یزدانی فرزند خال محمد بشماره شناسنامه 473 صادره از راز 
و جرگالن در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 177 مترمربع از پالک شماره 155 اصلی واقع در اراضی کهنه 

کند خراسان شمالی بخش دو خریداری از مالک رسمی اقای صادق صدیق زاده فرزند مرحوم محمد
آرثا محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاصی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس اخذ رسید ظرف یک ماه 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. آ-9912241
 تاریخ انتشار نوبت اول:  1399,12,05  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399,12,20

احمد اصغری شیروان رئیس ثبت اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مس��عود بهرامی دارای شناسنامه شماره 63 به شرح دادخواست به کالسه 1/9900399ح از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا خادمی به شناسنامه 36 در تاریخ 

1383/3/29 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
نام و نام خانوادگی- شماره شناسنامه- محل صدور- تاریخ تولد- نسبت

2- خسرو بهرامی- 3- تایباد- 1335/1/1- فرزند 1- ناصر بهرامی- 756- تایباد- 1328/1/16- فرزند 
4- مسعود بهرامی- 63- تایباد- 1339/1/20- فرزند 3- پرویز بهرامی- 11- تایباد- 1336/7/20- فرزند 
6- کریم بهرامی- 4192- تایباد- 1343/3/5- فرزند 5- رحیم بهرامی- 4191- تایباد- 1341/7/10 فرزند 
8- ثریا بهرامی- 768- تایباد- 1329/11/7- فرزند 7- رحمان بهرامی- 47- تایباد- 1347/6/1- فرزند 

9- آتس سابهرامی- 6108- تایباد- 1353/1/19- فرزند
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-9912251
قاضی شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای/خانم ماه جان رشیدیان ماکو دارای شناسنامه شماره 0740457267 به شرح دادخواست به کالسه 
3/9900592ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عزیز رشیدیان ماکو به 
شناسنامه 356 در تاریخ 1365/8/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:

1- ماه جان رشیدیان ماکو فرزند عزیز ش ش 0740457268 متولد 1330/7/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
2- غفور ولی پور ماکو فرزند مالولی ش ش 455 متولد 1288/9/15 صادره از تایباد برادر متوفی تاریخ فوت 1380/1/26
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-9912252
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:

آقای احد محمدی به شناس��نامه ش��ماره 812 کدملی 0749411831 صادره تایباد فرزند ایوب خان در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 120 مترمربع پالک شماره 581 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت مرحوم محمدرضا جعفری و قسمتی از پالک کالسه 493- 97

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9912253
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/20 تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/5  

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم گلثوم پوردلکش دارای شناسنامه شماره 0748437932 به شرح دادخواست به کالسه 9900165 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کبری پوردلکش بهلولی به 
شناس��نامه 0748655719 در تاریخ 1388/4/30 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- شیرعلی پوردلکش بهلولی با کدملی 0748373209 فرزند نورمحمد صادره از تایباد همسر متوفی
2- معصومه پوردلکش بهلولی با کدملی 0748437924 فرزند شیرعلی صادره از تایباد فرزند متوفی

3- گلثوم پوردلکش بهلولی با کدملی 0748437932 فرزند شیرعلی صادره از تایباد فرزند متوفی
4- زینب پوردلکش بهلولی با کدملی 0740233688 فرزند شیرعلی صادره از تایباد فرزند متوفی
5- مریم پوردلکش بهلولی با کدملی 0749855568 فرزند شیرعلی صادره از تایباد فرزند متوفی

6- علیرضا پوردلکش بهلولی با کدملی 0748437940 فرزند شیرعلی صادره از تایباد 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-9912254
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد سال 1399
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل ماده 13 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود اراضی مهروس پالک 5863 فرعی مجزا شده از 196 فرعی 
از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام خانم ملیحه سلیمانی فرزند محمد نسبت به ششدانگ یکباب 

منزل طبق رأی شماره 139960306015003425 مورخ 1399/7/20 هیئت قانون تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز سه شنبه مورخ 1399/12/26 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 
حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت 
ملک مورد تقاضا با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د معترضین می توانند به استناد ماده 20 
قانون و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض 
خ��ود را کتباً به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ب��ه واحد ثبتی مبادرت به تقدیم 
دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی و یا نماینده 

قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد. آ-9912255
تاریخ انتشار: روز سه شنبه مورخ 1399/12/5

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
1- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001458 م��ورخ 1399/08/07 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا غفوریان 
بیلندی فرزند اصغر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 86/71 مترمربع پالک شماره 582 
فرعی از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواسطه از آقای 

محمد جمالی مالک رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 139960306013001459 م��ورخ 1399/08/07 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه شاطری 
فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 86/71 مترمربع پالک شماره 582 فرعی 
از 2- اصلی واقع در اراضی ده جویمند بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد 

جمالی مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/ کثیراالنتشار در 
شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9912256
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/12/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/12/20

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد- سیدضیاءالدین مهدوی شهری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
برابررای شماره139960306022000345هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمصطفی 
کمال نیا فرزندس��یدعلی به شماره شناسنامه387صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت 9887/87 
مترمربع پالک فرعی از275 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی ورثه کمالی نیا محرزگردیده است.لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 

درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهدشد. 9911777
  تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/11/21                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/12/05   

محمد رجایی مقدم - رئیس اداره ثبت و اسناد و امالک فریمان     
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