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 حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس بنیاد 
حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و فرمانده ناجا:

اعتماد مردم
مهم ترین سرمایه است

به شرطی که ما رو ببری زیارت
2

4

یادداشت
دکتر مازیار آصفی

 نسبت فناوری های نوین 
با ارزش های معماری ایرانی- اسالمی

ورود فناروی های نوین به سرزمین هایی که هویت و تاریخ غنی آن ها در زمینه 
هنر و معماری در تقابل با نمودهای تکنولوژیک قرار دارند، چالش هایی را دامن 

می زند؛ چرا که در بیشتر این جوامع همانند ایران ...

  :jامام هادی
انسان حریص 
آسایش ندارد. 
مستدرک الوسائل، 

ج۱۲، ص۶۲

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحســین نیکبخت: می دانم روایــت تلخی 
اســت؛ اما تاریخ هم، یکســره شــیرینی نیســت! از 
قدیم االیام، آرزوی هر مؤمنی بوده که خانه آخرتش، 
مکانی مقدس و در مجاورت اولیای الهی باشد تا در 
سرای باقی هم، از نور وجود مقدس آن ها بهره مند 
شــود؛ بــه همین دلیــل، از روزگاران قدیم رســم بود 
نزدیکان فرد درگذشــته، بر اســاس وصیت او یا به 
خواست شخصی خودشان، پیکر متوفی را به یکی 
از مشاهد مقدسه منتقل و دفن می کردند. تا همین 
یک سده پیش که جابه جایی و تردد بین کشورها 
خیلی سخت نبود و مقررات پیچیده ای نداشت، کم  
نبودند ایرانیانی که مکان خانه آخرتشان را در کربال 
یا نجف انتخاب می کردند و پیکرشان، پس از سفری 
طوالنی، در آرامستان های این دو شهر مقدس آرام 
می گرفت. روایت دفن اموات در مشهد الرضا)ع( هم 
چنین روایتی است و تاریخی دارد هزار و 200 ساله.

آغاز دفن درگذشتگان»
مورخان می گویند دفن اموات در جوار بارگاه منور 
رضوی، پس از شهادت امام رضا)ع( معمول شد. 
هیچ کــس نمی داند نخســتین فــردی که پیکرش 
در محوطــه ای که امــروز حرم مطهر می نامیم، آرام 
گرفت، چه کســی بود؟ شــاید یکی از اهالی نوغان 
یا ســناباد و شــاید هم یکی از افراد سلســله جلیله 
ســادات و...؛ آنچه در آن تردیدی نیست، عالقه ای 
اســت کــه مؤمنان بــه دفن پیکرشــان در این مکان 
قدیمی تریــن  از  یکــی  دارنــد.  و  داشــته  مقــدس 
گزارش هــای مربــوط بــه ایــن موضــوع، متعلــق بــه 
ابوالحسن عراقی است؛ دبیر عالی رتبه دربار غزنویان 
که در ســال 419 خورشــیدی درگذشــت و براساس 
گزارش بیهقی، وصیت کرد پیکرش را در کنار مرقد 
امام هشتم)ع( دفن کنند. گوهرشاد خاتون، همسر 
شــاهرخ تیموری و بانی مسجد جامع گوهرشاد به 
دلیــل عالقــه مــادرش به امــام رضا)ع(، دســتور داد 
پیکــر او را در حــرم مطهــر بــه خــاک بســپارند. در 
همیــن دوره رســم بود که در اطــراف و نزدیکی حرم 
بناهایی در قالب مدرسه و نیز مقبره ساخته و پیکر 
بانی در آن ها دفن می شد. مثالً برخی معتقدند که 
بانی مدرسه »دو در« در همین مدرسه دفن است. 
مسجد 72 تن که می توان بنای زیبای آن را، بیرون 
در غربــی صحن جامع رضوی و در مجاورت حمام 
مهدی قلی بیــگ یافت، نه مســجد، بلکــه مقبره ای 
متعلق به غیاث الدین ملکشــاه، یکی از اُمرای دوره 

تیموری و معاصر اُلُغ بیگ، پسر شاهرخ است.

امری که ضابطه مند شد»
در ابتــدای کار، دفــن امــوات در حرم مطهــر و اطراف 
آن، ضابطه خاصی نداشت. اما با افزایش جمعیت و 
محدودیت های موجود، متولیان به فکر افتادند قانون 
و قاعــده ای بــرای این کار ایجاد کنند. به این ترتیب، 
از تدفین نامنظم اموات در اماکن متبرکه جلوگیری 
شــد و زمین هایــی در اطــراف حــرم مطهــر بــرای این 
کار اختصاص یافت؛ مثالً در سال 981 خورشیدی، 
شاه عباس یکم صفوی زمین هایی را در مجاورت حرم 
رضــوی خریداری کــرد و برای دفن اموات اختصاص 
داد؛ او مقــرر کرده بــود که دفــن افراد خاندان صفوی 
در این زمین ها رایگان باشد، اما برای دیگران هزینه 
دفن تعیین شد و البته تخفیفاتی را هم برای خادمان 
و مســتخدمین آســتانه در نظــر گرفت. وی دســتور 
داد بــرای دفــن اموات در صحن و نیز رواق های حرم، 
این قاعده را اجرا کنند. احتماالً به همین دلیل بود 
که آرامســتان های عمومی در ســطح شهر مشهد و 
بیرون از حرم مطهر توســعه پیدا کرد و هر محله ای 
در این شهر، آرامستان مخصوص به خود را داشت؛ 
آرامستان هایی که نام برخی از آن ها مانند »میرهوا« 
یا »قتلگاه« هنوز هم در ذهن برخی قدیمی های شهر 
وجود دارد. با این حال، وضع بر همین منوال نماند 
و در پی وقوع اغتشاش هایی در اواخر دوره صفویه و 
پس از آن، تا مدتی روال بر هم خورد و ضابطه مندی 

از بین رفت.

تدوین نظام نامه»
وضعیتــی که شــرح دادیــم، با ورود بــه دوره قاجار 
هم تداوم پیدا کرد. با وجود ساخته شدن صحن 

نو)آزادی( و استفاده از فضای آن برای دفن اموات، 
باز هم محدودیت های زیاد مکانی، در کنار جمعیت 
رو به گسترش و نیز کسانی که می خواستند به هر 
شــکل ممکن، درگذشــتگان خود را در حرم مطهر 
دفــن کننــد، شــرایط را بدتــر کــرد. به همیــن دلیل 
الزم شد تا دستورالعملی روشن و البته با ضمانت 
اجرای مناسب برای جلوگیری از تداوم این وضعیت 
تدوین شود؛ بر همین اساس نظام نامه ای در دهه 
1300 خورشیدی نوشته  شد که بر پایه آن، علمای 
تراز اول مقیم ارض اقدس)مشهد رضوی(، سلسله 
جلیله سادات)با رعایت نسب( و صاحب منصبان 
کشیکی و مستخدمان دفتری آستان از حق دفن 
رایــگان در حــرم رضــوی برخــوردار شــدند و دفــن 
دیگــران در حــرم رضــوی بــا محدودیت های جدی 
روبــه رو شــد. اما این رویه هــم با توجه به تقاضای 
باالیی که برای تدفین درگذشتگان در حرم رضوی 
وجود داشت، قابل ادامه نبود. سال 1320 به بعد، 
اولیای امور به فکر افتادند که با ســاخت ســرداب 
در زیــر صحن هــا، فضــای تدفیــن را افزایش دهند 
و ایــن مشــکل را حل کنند. به ایــن ترتیب مکانی 
بــه بهشــت جواداالئمــه)ع( معــروف  امــروزه  کــه 
اســت و در زیرزمیــن حــرم قــرار دارد توســعه و بــه 
دفن درگذشــتگان اختصــاص یافت. موضوع دفن 
درگذشتگان در حرم رضوی طی سال های بعد هم 
محل توجه بود و برای آن تمهیداتی اندیشیده شد 
کــه از حجــم مشــکالت به نحو مؤثری کاســت. به 
خواست خدا و در مطالب بعدی، به نام برخی از 
بزرگانی که در حریم مطهر رضوی به خاک سپرده 

شده اند نیز اشاره خواهیم کرد.

بازنشر دوباره
محسن چاووشــی این روزها به واسطه کارهای 
خیرش در زمینه آزادسازی زندانیان حسابی 
در دل طرفدارانــش جــا بــاز کــرده اســت. 
به تازگــی هــم نماهنــگ یکــی از کارهای 
محســن چاووشــی که آن را به حضرت 
زینب)س( تقدیم کرده، در فضای مجازی 
بازنشر شده است. این ویدئوکلیپ دیدنی 
حاوی تصاویری از حرم عقیله بنی هاشم در 
سوریه و جمعی از مدافعان حرم است. انتشار 
دوباره این اثر به بهانه وفات حضرت زینب)س( با استقبال 

گسترده کاربران فضای مجازی همراه شده است.

به نیت امام رضا)ع(
یک کاربر فضای مجازی با انتشار توییتی در فضای 

مجازی از آزادسازی زندانیان مالی در هشتم هرماه 
خبر داده اســت. این فعال فضــای مجازی در 
توییتر نوشته است: »یه کار قشنگی در چند 
ماه اخیر توســط رئیس سازمان زندان ها و با 
پیگیــری و تأکید رئیس دســتگاه قضــا به راه 

افتاده که خیلی کار قشنگی هست. به نیت 
امام رضا روز هشتم هر ماه با کمک  خیران 8 نفر 

از زندانیان مالی در هر استان آزاد میشن. چند روز 
پیش 8 مادر زندانی در ندامتگاه زنان شهرری آزاد شدند«.

دنیای او خالی شده بود
شهره پیرانی، همسر شهید داریوش رضایی نژاد 
دلنوشته ای را برای خانواده شهید محسن 
جعفــری در اینســتاگرامش بــه اشــتراک 
گذاشت که در ادامه بخش هایی از آن را 
می خوانید: »روز 28 بهمن  ماه 1399، سه 
نفر از سربازان گمنام امام زمان)عج( در 
راه امنیت من و شــما جان دادند. امروز 
شــنیدم شــهید محســن جعفری یکی از 
این سه شهید بزرگوار، دختری دارد پنج ساله 
)عکس اول(، به نام اسما، دختری که عاشق پدرش بوده 
و هست مثل آرمیتا، عاشق این که بگویند شبیه پدرش هست و هست. 
همسر شهید شب قبل از شهادت همسرش داستان آرمیتا را خوانده و روز 
بعد اسما شده مثل آرمیتا. شنیدم به همسر شهید بسیار سخت گذشته تا 
خانواده  اش از شیراز برسند. دنیای او هم حتماً خالی شده بود در آن لحظات 
از آدم ها، جاده ها،... پیش از آرمیتا بسیاری دختران پدر را دادند، بعد از اسما 
هم خواهند داد. بسیاری همسران انتخاب کردند که همراهی کنند مردانی 
را تا از نیمه راه بی همراه باشند تا دیگران با خیال آسوده تری همراهی کنند«.

مجازآباد

شاعِر دار بر دوش

محمدرضــا انصافــی: دعبــل ُخزاعــی بــرای شــیعیان و دلباختــگان 
اهل بیت)ع( نامی آشناست؛ شاعری عاشق و دلسوخته که بی محابا از 
کینه دشمنان، در رثای شهادت جانگداز خاندان رسالت، شعر می سرود 
و به سبب سرودن همین اشعار مفتخر به دریافت هدیه ای از جانب 
امــام رضــا)ع( شــد. بــا این حــال، اطالعات مــردم ما دربــاره دعبل زیاد 
نیست. نام واقعی دعبل، محمدبن علی بن رزین بود که بنا به قولی در 
کوفه و به قول دیگر در قرقیسیه که امروزه در سوریه قرار دارد به دنیا 
آمــد. رشــد و تربیت دعبل در خانــواده ای رقم خورد که افزون بر توجه 
داشتن به شعر و ادب، از نعمت دوستی اهل بیت)ع( نیز برخوردار بود 

و این عالقه، در شخصیت دعبل به اوج خود رسید. 
وی حضور چهار امام معصوم؛ امام کاظم، امام رضا، امام جواد و امام 
هادی علیهم السالم را درک کرد و از محضر امام هفتم و امام هشتم)ع( 
بهره برد. دعبل در راه دفاع از اهل بیت)ع( جوری پابرجا بود که از نثار 
جان هم باکی نداشت. همواره می گفت: 30 سال است که دار خود را 
بردوش دارم، اما کسی نیست مرا بر دار کشد! او بی واهمه در اشعارش 
به نقد خلفای عباسی می پرداخت و جنایت های آن ها را در حق خاندان 
رسالت افشا می کرد. از مشهورترین اشعار وی، قصیده »تائیه« اوست 
که احتماالً بخشــی از آن را در ســریال »والیت عشق« شنیده باشید؛ 
دعبل در آن قصیده و در رثای امام موسی کاظم)ع( می سراید: »و مزار 
نفسی پاک که در بغداد است / خداوند او را در غرفه های بهشت با 

رحمت خود فرا گرفته است«. 
دعبــل گفته اســت که پس از خوانــدن این بیت، امام رضا)ع( دو بیت 
دیگــر بــر آن افــزود و فرمــود: »و شــهادت صاحب قبــری در توس واقع 
خواهد شد/ وای از این مصیبت و اندوه بزرگ که پیوسته آتش حسرت 
در دل می افروزد / تا روزی که خداوند قائم آل محمد را برانگیزاند/ که 
غبار غم و اندوه را از دل ما بزداید«. دعبل پس از شهادت امام رضا)ع( 
قصیده »رائیه« را در رثای ایشــان ســرود. از او کتاب هایی نیز در حوزه 
شعر و ادبیات باقی مانده است. از کیفیت درگذشت دعبل خبر چندانی 
در دســت نیســت؛ برخی معتقدند در 98 ســالگی در حوالی شــوش و 
به دست ُعّمال خلیفه عباسی به شهادت رسیده است. دیوان اشعار 
او یکی از غنی ترین منابع شــعر قرون اولیه اســالمی است که در مدح 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( سروده شده  است.

کتیبه

لذت یک خرید فرهنگی
در بیان معنای سوغات باید گفت ادراک افراد از سوغات و تعریف ذهنی 
آن نزد زائر متنوع است، اما به طور کلی می توان آن ها را در سه دسته کلی 
قرار داد. پیش از بیان این دسته بندی باید اذعان داشت گزاره هایی که 
در ادامه به آن اشاره می شود حاصل یک پژوهش کیفی با مصاحبه های 
عمیق و چندگانه بوده که در مقاله ای با عنوان »بازشناسی مفهوم سوغات 
در گردشگری مذهبی« توسط دکتر حسین بهروان، استاد علوم اجتماعی 

دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شده است. 
دکتــر بهــروان ســعی کــرده 
دالیــل  بررســی  بــه  اســت 
خریــد کاالهــای غیرروزمره 

گــردشـــــــگران  نـــزد 
مذهبی شهر مشهد 

بپردازد... 

 الگوی درون گرایی و عنصر »حیاط«
 در معماری ایرانی 
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نگاهی به تاریخ تدفین درگذشتگان در حرم رضوی

آرمیدن در قطعه ای از بهشت

گفت وگو با دکتر ناری قمی
 درباره ارتباط معماری و سبک زندگی 

زندگی در زندگی در 
چاردیواری چاردیواری 
حیا و آرامشحیا و آرامش
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 کتاب »بانوی بزرگ؛ قرائتی از زندگانی حضرت زینب)س(« معرفی شد به همت بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، کتاب »بانوی بزرگ؛ قرائتی از زندگانی حضرت زینب)س(« معرفی شد. به گزارش روابط عمومی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، این اثر ابعاد گوناگون زندگانی 
حضرت زینب)س( را بررسی می کند تا الگویی اصیل و ناب از بانویی که پژواک بانگ او در میدان جنگ نرم و عرصه تبدیل بحران به فرصت در گوش تاریخ مانده است ارائه دهد؛ زینب)س(؛ نمادی دیگر از زن مسئولیت پذیر و اثرگذار مسلمان است که در بزنگاه های دشوار زندگی کنار مردان است و رسالت آنان را بر دوش 

می کشد و پیامشان را می رساند.کتاب »بانوی بزرگ؛ قرائتی از زندگانی حضرت زینب)س(« در 9 بخش به موضوعاتی همچون شریف ترین خانواده، تولد نور، رنج سیاسی، در خانه همسر، در کنار پدر، شیرزن کربال، اعالن قیام، اخالق عظیم و حرم و بارگاه های منسوب به حضرت زینب)س( می پردازد.

 نسبت فناوری های نوین
  با ارزش های معماری 

ایرانی- اسالمی
دکتر مازیار آصفی/ اســتادیار دانشــکده معماری 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز: ورود فناوری های نوین به 
ســرزمین هایی کــه هویــت و تاریــخ غنی آن هــا در زمینه 
هنــر و معمــاری در تقابــل بــا نمودهــای تکنولوژیک قرار 
دارند، چالش هایی را دامن می زند؛ چرا که در بیشتر این 
جوامع همانند ایران زیرساخت های الزم برای مواجهه با 
موضوع جهانی شدن فراهم نبوده است. در هزاره جدید، 
جهانی تازه در دســت ســاخته شــدن اســت و معماری، 
اجتماعی ترین هنری است که می تواند با ایجاد انسجام 
مکانی، نوعی تداوم زمانی را برای آفرینشی نوبنیاد برای 

شکوفایی یک تمدن منجر شود.
پرسشی که اینجا شکل می گیرد این است که می توان 
شــاخص هایی را در جهــت کاربــرد فناوری هــای نوین در 
راستای ارتقای کیفیت فضایی معماری معاصر با حفظ 
مبانی هویتی معماری ایرانی-اسالمی تعریف کرد؟ برخی 
از پژوهش هــا ایــن گــزاره را تأیید می کننــد که بهره گیری 
از فناوری هــای نــو در ترکیــب بــا عناصــر و فرم های بومی 
و ســنتی، هماهنگی با شرایط اقلیمی، حفظ ارزش های 
فرهنگی-اجتماعــی و اصول معمــاری بومی و همچنین 
اســتفاده از فناوری هــای ســاخت و مصالــح جدیــد در 
 ایجاد هماهنگی، تضاد، شفافیت و...، بسته به شرایط 
مکانــی- زمانــی، مهم تریــن شــاخص های مطلوبیت در 

معماری معاصر ایران به شمار می آیند.
در معماری گذشته ایران معماری سنتی توانسته بود از 
دانش و فن زمان خود، طوری بهره گیرد که سازگاری هنر 
و فناوری در تمام قسمت های بنا به بهترین نحو رعایت 
شــود. هماهنگی، ایســتایی و پایداری در عین زیبایی از 
شــگفتی های معماری ســنتی ایران اســت کــه به غایت 
ظرافــت و تعــادل همراه با محتــوای معنایی در کالبد اثر 
معماری حاصل شده است. بنابراین آنچه واضح است، 
ضــرورت اســتفاده از دانــش و فــن روز بــا در نظــر گرفتن 

ارزش های بومی منطقه در معماری معاصر است. 
در جســت وجوی رابطه میان معماری و فناوری نیز باید 
به این نکته اشــاره کرد که فناوری نه فقط دانش اســت 
و نــه فقــط ابزار. در واقع فنــاوری در ماهیت واقعی خود، 
همــگام بــا معمــاری در آفرینــش و ســازماندهی فضایی 
گام برمــی دارد و ضروریــات الزم بــرای این هدف را فراهم 
مــی آورد. از طرفی درخواســت یک فضــای تازه در دنیای 
معاصر، نمی تواند صرفاً از راه زبان های کهن بیان شــود 
بنابرایــن زبانــی نو نیاز اســت، ولــی اســتفاده ابزارمدار یا 
انسان مدار از فناوری و به تبع آن از معماری، در جوامع 
حاضر موجب ایجاد یک معماری ظاهری شده، به طوری 
که حقیقت هر دو مقوله به فراموشی سپرده شده است. 
حال آنکه می توان از فناوری های نو در راه تداوم و تکامل 
معماری دیروز بهره جست و معماری امروز را به میراثی 
برای آیندگان تبدیل ساخت. در آموزه های اسالم و اصول 
معمــاری اســالمی بهره گیــری از فن روز و پیشــرفت های 
مثبت را الزم و ضروری می دانند و استفاده از جدیدترین 
فناوری ها به شــرط صحیح بــودن آن ها مورد تأکید بوده 
است؛ چرا که معماری به زمان خود وابسته است و باید 
نماد عصر خود باشــد و این علت وابســتگی معماری و 

فناوری است. 
درون مایــه راهکارهــای پیشــنهادی در معمــاری معاصر 
ایــران مطابق تحقیقات، پیوند گذشــته به حــال و تداوم 
آن در آینــده، در کنــار بهره گیری از دانش و فن روز، رصد 
فرصت هــا و تهدیدها و مواجهه فعــال و خالق با آن ها از 
طریق تعامل بین فرایند های جهانی و محلی است. البته 
که شناخت کافی نسبت به این مسئله جزو ضروریات 
درک واقعی این مسئله به شمار می رود. مضاف بر اینکه 
باید بدانیم توجه به فناوری باید در تمام مراحل طراحی 
به صورتی هماهنگ با شــرایط مکانی، زمانی، الگوهای 
رفتاری-اجتماعی و از همه مهم تر فرهنگی صورت پذیرد 
تا ماهیت واقعی فناوری به ســان کیفیتی برای کشــف و 
بیان واقعیت های تجلی یافته و هنر اصیلی آفریده شود. 
آفرینــش خویــش  بــا  عرفــا مــی گفتنــد کــه خداونــد 
 در ایــن عالــم تجلــی یافتــه اســت و طبیعــت بــا همــه
جلوه هایش، ظهور و تجلی اسماء و صفات الهی است. 
بــه بــاور مــا انســان نیــز در فــرآورده هــای خویش تجلی 
یافته است. فناوری، یکی از تجلیات بسیار بارز و روشن 
استعداد آفرینندگی و آفرینشگری انسان است. بنابراین 
می توان گفت فناوری ظهور و تجلی بعدی از ابعاد وجود 
انســان اســت؛ همچون هنر. در واقع هر گاه فناوری به 
بلوغ حقیقی برسد به مرتبه معماری اعتال پیدا می کند. 
اینجاســت که بــه واقع فناوری نه بــه عنوان یک تهدید 

بلکه به عنوان یک فرصت تلقی می شود.

لذت یک خرید فرهنگی

در بیــان معنــای ســوغات بایــد گفــت ادراک افــراد از 
سوغات و تعریف ذهنی آن نزد زائر متنوع است، اما 
به طور کلی می توان آن ها را در ســه دســته کلی قرار 
داد. پیش از بیان این دسته بندی باید اذعان داشت 
گزاره هایی که در ادامه به آن اشــاره می شــود حاصل 
یک پژوهش کیفی با مصاحبه های عمیق و چندگانه 
بــوده کــه در مقالــه ای بــا عنــوان »بازشناســی مفهــوم 
سوغات در گردشگری مذهبی« توسط دکتر حسین 
بهــروان، اســتاد علــوم اجتماعــی دانشــگاه فردوســی 
مشــهد منتشر شده اســت. دکتر بهروان سعی کرده 
اســت به بررسی دالیل خرید کاالهای غیرروزمره نزد 

گردشگران مذهبی شهر مشهد بپردازد. 
برخی زائران که شــیوه ســفر و مناســک زیارت آن ها 
را ســنتی تر از دیگــران نشــان می دهــد، تمــام امــور 
منســوب بــه امــام رضــا)ع( را متبــرک دانســته و بــه 
مثابه ســوغات از آن ها استفاده می کنند. این زائران 
یــا وقــت خــود را در حــرم می گذراننــد و یــا زمانی که 
بــه زیــارت نمی پردازنــد مشــغول کارهــای روزمــره ای 
همچــون غذا پختن، شســتن لباس ها و... هســتند. 
در واقــع نوعــی تداوم زندگی روزمــره در زیارت آن ها 

به چشم می خورد. 
بــرای زائرانــی کــه گردشــگری در ســفر آن ها بیشــتر 
تمــام جنبه هــای ســفر  دارد، لذت جویــی در  غلبــه 
کــردن  تبــرک  در  حتــی  می شــود؛  مشــاهده  آن هــا 
کاالهــای خریــداری شــده نیــز از لذت حاصــل از آن 
غافــل نمی شــوند. ایــن افــراد در خرید نیز بــه دنبال 
لــذت حاصــل از خریــد هســتند و اعمالــی را پس از 
خرید برای کســب لذت مانند نشــان دادن کاالهای 
خریداری شده به سایر همسفران انجام می دهند. 
در برخی از زائران کنش معطوف به هدف اقتصادی 
بیشــتر بــه چشــم می خــورد و ایــن غلبــه انگیزه های 
اقتصــادی در ســوغات خریــداری شــده نیــز قابــل 
رهگیــری اســت. بــرای ایشــان حتــی در مــواردی که 
اقــدام بــه خریــد کاالهایــی می کننــد که ظاهــراً جزو 
انگیزه هــای  ســوغات مشــهد محســوب می شــوند، 

کامالً اقتصادی در کار است. 
گردشــگران  میــان  در  خریــد  انگیزه هــای  بنابرایــن 
بســیار متفــاوت اســت و ایــن تفــاوت هــم در خــالل 
پژوهش هــای کمــی و هــم بــه وســیله پژوهش هــای 
کیفــی قابــل شناســایی اســت. چنانچــه ذکــر شــد، 
گردشــگران مختلفــی کــه مــکان واحــدی را بازدیــد 
ایــن  و  می برنــد  مختلفــی  ســوغات های  می کننــد 
انتخاب هــای متفــاوت، تجارب مختلف ایشــان را بر 
مبنای هویت خودشان در رابطه با مقصد منعکس 
می کنــد. بــا در نظــر داشــتن این مطلب و بر اســاس 
عرصــه،  ایــن  در  گرفتــه  انجــام  تحقیقــات  تحلیــل 
بــه نتایــج زیــر در خصــوص دالیــل خریــد ســوغات 

می رسیم:
1-برخــی کاالها در شــهر مشــهد مرغوبیــت دارند یا 
نــوع مرغوب تــر آن در بــازار مشــهد یافــت می شــود. 
کنــش این افــراد را می توان در دایــره کنش معطوف 
بــه هــدف قــرار داد. برخــی از ایــن ویژگــی بــا عنــوان 

کیفیت نام می برند. 
2-برخــی دیگر از مصاحبه شــوندگان به »برند بودن 
کاال در مشــهد« و ممتاز بودن آن کاال یا خدمت در 

مشهد اشاره دارند. 
3-در میان افرادی که ســفرهای اول خود به مشهد 
را طی می کنند، انگیزه »یادگاری داشــتن« مشــاهده 
می شــود. در ایــن حالــت جنــس خریداری شــده در 
بازگشــت بــه منــزل، بــرای فــرد یــادآور ســفر زیارتی 

خواهد بود.
4-یکی دیگر از دالیل عام خرید، تبرک جویی است.

5-بعضاً نیز خرید با مفهوم دینی نذر همراه اســت. 
در این حالت خرید کردن مقدمه ای برای ادای یک 
نذر است. با این حال انگیزه نذر، در کنار انگیزه های 

دیگر منشأ عمل می شود.
6-انگیزه »دســت خالی برنگشــتن« نیز کمابیش در 
بین افراد عمومیت دارد. افراد اعتقاد دارند از ســفر 
نبایــد دســت خالی بازگشــت. بــه نظر می رســد این 
خرید بیشــتر تحت تأثیر توقعی اســت که اطرافیان 

از مسافران مشهد دارند.
در عیــن حــال انگیــزه خریــد در بســیاری از مواقــع 
آمیزه ای از چند انگیزه است. به عنوان نمونه انگیزه 
رفــع نیاز همراه با مفهوم تبرک و مقدس بودن، یک 

انگیزه نسبتاً رایج بین زائران است. 
کاالی خریــداری شــده توســط افــراد نیز در تناســب 
کامــل بــا انگیزه هــای آنــان اســت. اغلب یــا کاالهای 
مشــخص مرتبــط با مشــهد مانند نبــات و زعفران و 
یــا کاالهایی به عنوان ســوغات یا یادگاری خریداری 
شــده اســت. جز این ها کاالهایی به عنوان مایحتاج 
ایــن بیــن،  زندگــی روزمــره خریــداری می شــود. در 
جنبه هــای مــادی خریــد نیــز بــرای افــراد کمابیــش 
اهمیــت می یابــد. بــه نظــر می رســد ایــن اهمیت آن 
گونــه کــه گفته شــد به میزان اســتطاعت مالی افراد 

مرتبط است.

زهرافاطمی: با ســرعت به قفســه ها نزدیــک می شــدم. از بلندگوها دعای 
شروع قرآن به سر را می خواندند. با خودم به مسیر پرترددی فکر می کردم 
که حسرت زود رسیدن را به دلم گذاشته بود. اخم کرده بودم و هی زیر لب 
غرولند می کردم و به زمین و زمان ناســزا می گفتم. کفشــداری شــماره یک 

شلوغ بود. دومی که اصالً جای ایستادن نداشت. بعدی اما... . 
تصویر مرد سبزپوش کفشداری از ذهنم پاک نمی شود. حال خوبی داشت، 
دلــم نمی آمــد خرابــش کنــم. همــان  جــا ایســتادم. کفش هایم را گوشــه ای 
از پیشــخوان گذاشــتم، ایســتادم به تماشا تا مبادا دســت هایش از آسمان 
حرم هبوط کند؛ یکی یکی اسامی را تکرار می کرد و همراه با بلندگوها دعا 
می خواند. حسرت حال خوبش را می خوردم. دلم می خواست من هم همان 
لحظه قرآن روی دستم را روی سرم بگذارم و به حال خوب او اقتدا کنم. اما 
دست هایم باال نمی رفت. شرمنده تمام اخم ها و غر زدن هایم بودم. یادم رفته 
بود باید کیفیت را انتخاب کنم. حاال اگر لحظه هایی هم جا ماندم، فرصت 
برای جبران همیشــه هســت. در افکارم غرق بودم که دخترکی با شماره ای 
 در دستش به کفشداری نزدیک شد. خواستم قانعش کنم که بعد از قرآن 
به  سر سراغ کفش هایش را بگیرد که ناگهان مرد سبزپوش پشت پیشخوان، 
قرآن را از روی ســرش برداشــت، شــماره را از دخترک گرفت و کفشش را به 
او داد. سپس، در کمال آرامش و با خیالی راحت دوباره قرآن را روی سرش 
گذاشت. از یکی از اسامی جا مانده بود، اما باور داشت که درست ترین کار 

ممکن را انجام داده است.
بالحجة، بالحجة، بالحجة...

به اینجا که رسید، ناخودآگاه چشمانش را باز کرد. روبه رویش ایستاده بودم 
و بک یا هللا را قضا می کردم... .

من به این پول نیاز دارم والغیر...
میالد نویدپور: مثل همیشــه تنهــا رفتم زیارت امــام رضا)ع( و همــان دم در صحن 
نشســتم. ایــن بــار دلم خیلی پر بود و شــروع کردم به گالیه کردن از آقــا. زار زار گریه 
می کــردم. هیــچ جا نمی شــود مثل حرم امام رضا)ع( گریه کــرد، کجا بروی که بتوانی 

راحت اشک بریزی و درددل کنی. اصالً یک مرد کجا می تواند گریه کند؟
صدا را انداختم باال و زار زدم: آقا من بچم بیماری قلبی داره، به زور با مسافرکشــی، 
یک قرون دو هزار جمع کردم بتونم عملش کنم. حاال که داشت پول جمع می شد؛ 

ماشینم رو دزد برد. این انصافه آخه. کرمت کجا رفته پس؟ 
همین  طور شاکی می نالیدم که جوانی با کت و شلوار با عجله از جلوم رد شد و کیف 
پولش افتاد. تا به خود آمدم و کیف را برداشــتم که به او برســانم؛ در میان جمعیت 
گمش کردم. الی کیف را باز کردم. یک...دو... ســه... پنجاه... صد... دویســت...  از 
یک جایی به بعد دیگر نشمردم. کیف، پر دالر بود. اطراف را نگاه کردم، کسی من را 
نمی دید، کیف را در جیبم گذاشتم و یک دست هم رویش گرفتم. خدا را شکر کردم 

و رو به گنبد گفتم: امام رضا دمت گرم. کرمت رو عشقه.
تند تند داشتم از صحن خارج می شدم که چشمم خورد به تابلو دفتر پیداشدگان. 
می خواستم ادامه دهم؛ ولی پاهایم قفل شد، آخه آن کسی که این پول را گم کرده بود 
به اندازه من نیاز نداشت. حتماً این قدر داشته که با این همه پول آمده حرم امام رضا. 
کی اصالٌ از من نیازمندتره... کم کم قانع شــدم که من به این پول نیاز دارم و الغیر؛ 
اما یک مرتبه انگار پاهایم بدنم را کشید سمت دفتر و بدون اینکه قصد قبلی داشته 
باشــم رفتم داخل و ســالم کردم. آنقدر هول شــدم که نذاشتم خادم جوابم را بدهد، 
ســریع کیف را به او دادم و گفتم: من این کیف رو پیدا کردم و خیلی به پولش نیاز 
دارم؛ سریع از جلو چشمم برش دار. اونم کیف را برداشت و داخلش را دید و گفت: 
آقا برای سالمتیش صلوات بفرستین، خدایی چه کسی این قدر پول رو برمی گردونه؟ 
همه داخل دفتر صلوات فرستادند. یک لحظه دیدم همان جوانی که کیف را انداخته 
بود از میان جمع آمد طرفم، بغلم کرد و گفت: خیلی از شما سپاسگزارم، از اینجا راهی 
یک سفر خارجی بودم، گفتم قبلش زیارتی بکنم. کمک بزرگی در حق من کردین، 

گفتین برای چی به این پول نیاز داشتین؟
با بغض جریان عمل قلب و بزرگ  بودن دریچه های قلب کودکم را گفتم.

لبخنــدی زد و گفــت: نگــران نبــاش؛ مــن، جراح قلبم. برو فردا پســرت رو ایــن آدرس 
بستری کن، همه خرجاش و کارای بیمارستانش هم با من. 

 شــادی کنان می رفتــم کــه هنــگام خــروج از صحــن، تلفنم زنگ خــورد، پاســخ دادم: 
بفرماییــن! آن  طــرف خــط، صدای نخراشــیده ای گفت: آقــای محتــرم، از کالنتری ام. 
ماشینتون که اعالم سرقت کردین، پیدا شده از این آدرس برین تحویلش بگیرین... .

 الگوی درون گرایی و عنصر »حیاط«
 در معماری ایرانی 

اشرف السادات باقری/ دانش آموخته دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
ســابقه درون گرایــی در ایــران به پیش از اســالم برمی گردد؛ چنــان که در تخت 
جمشید مربوط به دوره هخامنشیان حدود پنج قرن پیش از میالد، درون گرایی 
کامالً مالحظه می شود. هر یک از فضاهای این بنای عظیم باستانی خود دارای 
فضاهای خدمات، راهروها و دیگر عناصری بوده که به دیگر فضاها نیاز نداشته 
است و این به دلیل اعتقاد خاصی است که در آن زمان به حجاب داشته اند؛ 
به طوری که حتی روی نگاره ها و نقوش حک شده روی سنگ ها، تصویر یک 

زن دیده نمی شود.
از جلوه های تأثیر فرهنگ و معماری خانه، ایجاد حریم های خصوصی و همسان 
در خانه های ایران است؛ در برخی از نمونه های به جا مانده، جدایی حریم زنان 

و بخش عمومی خانه یا کاخ در نظر گرفته شده است.
عدم امنیت در گذشــته های دور و گردن نهادن به مســائل فقهی پس از ورود 
اســالم به ایران به خصوص رعایت مســئله محرمیت، طرح حیاط و فضای باز 
در داخل یک چهاردیواری به قدمت تاریخ مســکن در کشــور ایران مشــاهده 

می شود.
در برخی از خانه های ایران با استفاده از هشتی و راهرو، خانه ها بدون دسترسی 
مســتقیم بــه فضای خصوصی خانــه، تا پنج ورودی داشــتند. پیرنیــا در کتاب 
معماری اسالمی ایران به مواردی از جمله سکوهای کناری، سردر و پاخوره اشاره 
می کند و آن را برای استفاده کسانی می داند که با صاحب خانه کار داشته، ولی 
الزم نبوده وارد خانه شوند و یا فضای هشتی و راهروهای پیچ در پیچ منتهی به 
حیاط های اندرونی و بیرون مانع دید افراد غریبه به داخل حریم مقدس خانواده 
می شــده اســت. او ایــن مــوارد را رویکــرد اصلــی فرهنگ در ســاخت خانه های 

مسکونی می داند که خود را به صورت عالی نمایان کرده است.
سابقه حیاط در ایران به حدود 7هزار سال می رسد. حیاط کارکردهای گوناگونی 
در خانــه ایرانیان داشــته اســت مثل: حریم، تملک، وحدت دهنــده چند اندام 
خانه، اندام گردشی فضای سبز و بانشاط برای گذر جریان هوای مناسب، اندام 
مهمی برای ارتباط دادن فضاهای مختلف، حریمی امن برای آسایش خانواده و 
پیونددهنده آسمان و زمین. حیاط فضایی مطبوع را در فصل گرم ایجاد می کند. 
حوض، درختان و باغچه های درون آن فضایی باطراوت به خصوص در نواحی 

حاشیه کویر نظیر خانه طباطبایی ایجاد می کند.
به طور کلی، عواملی که موجب درون گرایی در معماری ایران شده اند عبارت اند 
از: وضعیت جغرافیایی خاص بسیاری از مناطق ایران؛ خشکی، بادهای مختلف 
و شــن های روان ســبب ایجاد فضاهای بســته شــده اســت. مسائل فرهنگی و 
اعتقادی خاص ایرانیان که یکی از آن ویژگی ها عبارت از این است که ایرانیان 
بــرای زندگــی خصوصــی افراد حرمــت و احترام ویژه قائل هســتند و همچنین 
رعایت اصول مذهبی و اسالمی عزت نفس ایرانی ها که در تاریخ و فرهنگ این 

مسئله ریشه دارد.
در حالی که ترکیب اجتماعی شهر ایرانی هماهنگ با نیازهای اسالمی است، 
مورفولوژی طبیعی آن تا حدود زیادی پاسخ منطقی فرهنگ به محیط طبیعی 
به ویژه توپوگرافی و اقلیم فالت ایران است. به این ترتیب شهر سنتی ایران مثل 
هر شــهر دیگر جهان اســالم به نیازهای مذهبی، اقتصادی و فرهنگی ساکنان 
مسلمانش پاسخ می گوید. به عالوه، به علت شرایط خشکی فالت ایران، تا حد 

زیادی واکنش عقالیی نسبت به خصیصه های اقلیمی نیز دارد.  

 به شرطی که 
ما رو ببری زیارت

زهراسادات دریاباری: تا میانه های راه تنها بودم. در یکی از ایستگاه های بین راه، از 
پشت پنجره راهروی واگن، دیدم که اول مادرش را به کول گرفت و وارد واگن شد، 
بعد زیر بغل پدر پیرش را که نشسته بود گرفت و وارد سالن شد. سرش را پایین 
انداخــت و ســالم کــرد. از واگن خارج شــد. این  بار پدر پیــرش را قدم به قدم داخل 

کوپه آورد. 
به آن ها سالم کردم. پیرزن نگاهی به من کرد و گفت:

ـ سالم دخترم، ببخشید، شوهرم زبون حرف  زدن نداره.
نــگاه پیرمــرد پــر از حرف بود. او اصالً نیازی به زبان نداشــت. نیم ســاعتی ســرم به 
گوشــی و صفحات مجازی گرم بود که ناگهان چند تکه ســیب و پرتقال به طرفم 
تعــارف شــد. پــس از کلــی نمی خورم و میل ندارم و دســت شــما درد نکنه، باالخره 
میوه را قبول کردم و شروع کردم به خوردن. مرد جوان داشت با موبایلش صحبت 
می کــرد.ـ ســالم حاجــی، مــا داریــم می ریــم مشــهد، پابــوس آقــا. دو ســه روز دیگه 

برمی گردیم و میایم خدمتتون.
مکالمه اش که تمام شــد، گوشــی را قطع کرد و یک قاچ کوچک ســیب در دهانش 
گذاشت و به نگاه پر از تشویش پدر و مادر پیرش لبخند زد. نمی شد فهمید بینشان 
چه می گذرد. دلم نمی خواست حس کنجکاوی ام را تحریک کنم، به  همین  خاطر 
دوباره ســرم را به ســمت گوشــی چرخاندم. ســکوت در اتاق ســوم از واگن اول قطار 
تهران ـ مشــهد حکمفرما شــده بود. تنها ریتم یکنواخت حرکت قطار روی ریل ها 
شــنیده می شــد. حــدود نیم ســاعت یا شــایدم 45 دقیقه، گذشــت تا اینکــه مادر 

سکوتش را شکست.
ـ مگه قرار نبود ماه دیگه بری؟

ـ چرا مادر، اما سفر افتاده جلو. بعد از مشهد ان شاءهللا عازمم.
ـ پس حداقل بگو کی برمی گردی؟

ـ نمی دونم مادر، خدا بخواد برمی گردیم به زودی. شما دعا کن جنگ تموم بشه تا 
همه برگردن کنار خونواده هاشون.

اشک در چشمان پیرزن جمع شده بود، اما اجازه فرو ریختن نمی داد. مرد جوان 
تاب این حال و روز مادر را نداشت. بشقاب میوه را روی صندلی گذاشت و از کوپه 
خارج شد. در نگاه مادر، در حرف هایش یا حتی سکوتش مرز بین حال خوب و حال 
بد گم شده بود. رو به من، با صدای لرزان شروع کرد به بازگو کردن آنچه در دلش 
می گذشت. دلم نمیاد مانع رفتنش بشم. بهش گفتم به شرطی می ذارم بری سوریه 
که من و این پدر پیرت رو به آرزومون برسونی. آخه ما اولین  باره که راهی حرم آقا 
می شیم. اولین  باره کوله بار زیارت علی بن  موسی الرضا رو بستیم. خیلی شیرین بود. 
وقتی داشتم ساک می بستم، فقط به لحظه اول زیارتم فکر می کردم. به اون ساعتی 
که چشمم به ضریح آقا می خوره، یا اون وقتی که با همین دستای بی جونم، ضریح 
طالی آقارو می گیرم... می دونم دلش به رفتنه. می خوام برم اونجا تا بسپرمش به 
آقا. برم اونجا تا روم نشه جلو رفتنش رو بگیرم. تا از روی آقا خجالت بکشم و نتونم 
به رفتنش ناراضی باشم. همپای مادر پیر اشک می ریختم. حسرت خوردم به دل 

بزرگی که داشت، به زیارت پربرکتی که نصیبش شده بود.

قطار تهران _ مشهد

سوغاتیادداشت

نمای نزدیک
باور داشت درست ترین کار ممکن را انجام داده است 

معین اصغری: یک روز صبــح که خدمت آیت هللا گلپایگانی رســیدم روز 
تعطیلی بود. فرمودند: خســته ام و حوصله  کاری ندارم. خوب اســت برویم 
منــزل آیت هللا اراکی. پس از احوال پرســی و قبــول اعمال عرض کردند: آقا 
اجــازه بفرماییــد جریــان مشــهد را برای شــما نقل کنم بخندیــد. فرمودند: 

می شنویم.
ایشان گفتند: امسال به قصد گرفتن حاجتی از قم حرکت کردم و بنا داشتم 
10 روزی در مشــهد بمانــم. مرتبــه  اول غســل کردم و وضو گرفتم و مشــرف 
شدم. اذن دخول خواندم و وارد بقعه  منوره شدم، پیش رو ایستادم و زیارت 
خواندم. آن حال مخصوص را برای عرض حاجت در خود ندیدم. رفتم باالی 
سر و بعد از زیارت باز حال نبود. رفتم نماز زیارت خواندم با دعای بعد از نماز 
زیارت، حال نداشتم. آمدم باالی سر، نشد. پیش رو آمدم برای خداحافظی، 
دیدم حال نیست. گفتم: آقا! یک حاجت دارم بعداً خدمتتان عرض می کنم 
و از حــرم بیــرون آمــدم. مرتبــه  دوم رفتم، حال نیامد و نتوانســتم حاجت را 
بگویم. مرتبه  سوم و چهارم تا مرتبه  آخر. باز آغاز ورود نشد، باالی سر نشد، 
تا موقع وداع. زیارت وداع را در مقابل حضرت خواندم، حال درستی در خود 
ندیــدم. متحیــر بــودم چه کنم؟ به حضــرت عرض کرده بــودم، آقا، من یک 
حاجت دارم که بعداً خواهم گفت. حضرت منتظر است بشنود و حاجت 
مرا مرحمت نماید. دیدم مردم اطراف ضریح مطهر جمع شده اند و از دوش 
یکدیگر باال می روند که دست خود را به ضریح برسانند. با خود گفتم: ما هم 
برویم مثل آن ها شاید موفق شدیم. آرام آرام جلو رفتم پشت سر جمعیت 
قــرار گرفتــم بــا قدی خمیده و جســمی ضعیف، هر چه دســت خود را بلند 
می کردم به جایی نمی رسید. یک مرتبه مرد غول پیکری رسید که قد بلندی 
داشت و قوی و تنومند بود مرا که دید، دلش به حال پیرمردی من سوخت. 
ناگهان مرا بغل کرد و سردست بلند نمود. حاال آقای اراکی سردست این مرد 
است و می خواهد محبت هم بکند. سر مرا به طرف ضریح خم می کند که 

من بتوانم ضریح را ببوسم مثل بچه  شیرخوار روی دست مرا می چرخاند. 
هر چه دست و پا می زدم و فشار می آوردم که از دست او خالص بشوم، مرا 
محکم تر می گرفت. من هم از مردم خجالت می کشیدم. برای من مناسب 
نبود در حرم آقا این طور اسباب بازی باشم. رو کردم به ضریح مطهر و عرض 
کــردم: آقــا مــرا از دســت ایــن آدم خالص کن. مثل اینکــه آقا منتظر عرض 
حاجــت مــن بودنــد. فوری آن مــرد مرا بر زمین گذاشــت و رفت. خالصه ما 
حاجت خود را با حضرت مصالحه کردیم و از سفر برگشتیم.آن روز آقا خیلی 
خندیدند و فرمودند: حضرت از ما فی الضمیر جناب عالی اطالع دارند و 

حتماً آن حاجت اصلی حضرت عالی روا شده است، مطمئن باشید.

مرا از دست این مرد رها کن!

آقــای دکتــر، چگونه ســبک زندگــی در جامعــه ای با   
معماری آن جامعه گره می خورد؟ 

ســبک زندگــی جنبه ای از فرهنگ اســت کــه مربوط به 
رفتارهای روزمره مردم است و فضایی که این رفتارهای 
روزمــره را احاطــه کــرده، معماری اســت. معمــاری از آن 
جهت که هر روز و هر لحظه، رفتارهای روزمره در قالب 
آن انجام می شــود با ســبک زندگی پیوند محکمی 
دارد.معمــاری یــک مفهوم دوگانه اســت؛ 
یــک مفهــوم آن، بنــای معماری 
اســت کــه روی زمیــن 
واقع شده و 

الزاماً با سبک زندگی پیوند می خورد. ولی آن چیزی که 
معمارها می خواهند طراحی کنند و از سبک زندگی الگو 
بگیرند را لزوماً معمارها توجه نمی کنند. این اتفاق هم در 
دوران معاصر افتاده است یعنی سازه ای ساخته اند بدون 

توجه به سبک زندگی.

در مقاله ای از شــما خواندم که عناصر محیطی   
انسان ساخت )مسجد، بیت و...( را مؤثر در تعالیم 
اسالمی و سبک زندگی می دانید. در این خصوص 

توضیح می دهید؟
هــر اتفــاق و موضوعــی در معمــاری از دو طریــق مطــرح 
یکــی  و  خانــه  در  ســکونت  مفهــوم  یکــی  می شــود؛ 
مفهوم ســکونت در جمع انســانی اســت. ایــن را برخی 

نظریه پردازان دیگر معماری هم می گویند.
در اسالم این دو مقوله را با چهار اصطالح بیان کرده اند؛ 
فضــای خصوصی با بیت بیان شــده، فضای عمومی با 
مسجد و مابین این دو فضا را با دو عبارت سوق)بازار( و 
سبیل)راه( تبیین کرده اند. با این چهار اصطالح می توان 

همه فضاهای سبک زندگی را درست تعریف کرد.

مثالً اگر بخواهیم یک مدرسه را با این چهار فضای   
معماری طراحی کنیم، چگونه می شود؟ 

مدرســه به شــکل مدرنش در صدر اســالم نبوده است. 
در تعریــف مدرســه کســانی کــه در روان شناســی 
محیط کار می کنند، می گویند یک مقداری 
مقــداری  یــک  و  اســت  خانــه 

فضــای جمعــی. بخواهد تطبیق با فضای اســالمی پیدا 
کنــد، یــک مقداری کیفیــت بیــت را دارد و یک مقداری 
کیفیت های مسجد و چون مسئله حرکت بین این ها هم 
هست باید کیفیت های سوق را هم داشته باشد. با این 
ســه مفهوم باید طراحی شــود و الزام های این ســه فضا 
کــه در ادبیــات دینــی آمده به کار گرفته شــود. اما اینکه 
مقدار هر کدام چقدر باشد را باید تحقیق میدانی کرد.

اینکــه مدرســه ها را بــه تازگــی شــبیه فضــای خانــه   
می سازند از منظر اسالمی چه جایگاهی دارد؟ 

از اول قرن بیستم که به سمت بهسازی مدارس رفتند، 
شبیه خانه شدن یک امتیاز شد. این را با ادبیات دینی 
هم می شــود تعریف کرد مثــالً مدارس حوزه علمیه هم 
یــک مقداری خانه اســت و یک مقداری بــازار. منظور از 
مدارس اسالمی این نیست که مفاهیم فرمی مثل گنبد 
و قوس مسجد را در معماری مدرسه نشان بدهیم بلکه 
آنجایی که ســبک زندگــی در رفتار افــراد تأثیر می گذارد 
را تعریف کنیم: مثالً در مســجد، همه انســان ها فضای 
خلوت دارند، فضای شخصی و اجتماعی دارند و... . این 
را باید در فضای مدرسه ایجاد کنیم تا اینکه دانش آموز 
هویت خود را در فضای اجتماعی پیدا کند. مدرسه نباید 
مثل یک پادگان باشــد که مدیران و ناظمان مدام باالی 
سر دانش آموز باشند. پیش نماز در مسجد جایگاهش از 
لحاظ فضایی متفاوت تعریف نشده همین را می شود در 
مدرسه از این جنبه اش به کار برد و چه در فضای عمومی 
و چــه در فضــای کالس در نظر گرفت. حتــی روی اندازه 

فضا هم می توان تأثیر گذاشت، مثالً طول دیواره هایی که 
باید شکستگی پیدا کند، چقدر باشد تا به آن مسجد 

اول شباهت پیدا کند.

تأمیــن حیــا در دو معمــاری درون گــرای اســالمی و   
معماری برون گرای مدرن چگونه اتفاق می افتد؟ 

در معمــاری برون گرا ارتباط زیادی با فضای بیرون وجود 
دارد، فضای زیادی برای شیشه و بالکن است. معماری 
غربی با شهرنشینی و باز شدن فضای بناها اتفاق افتاد. 
موضــوع بعدی یعنی رفتن حیا، پیامد این نوع معماری 
بــود. چــون انســان ها عادت بــه دیده شــدن در همه جا 
پیــدا کردند، دیگر این برایشــان عادی شــده بــود. وقتی 
همــه جا دیده می شــوید، دیگر پــس از مدتی آن کنترل 
اولیه را نمی کنید. اثر وضعی معماری این گونه تأثیرش 
را روی سبک زندگی می گذارد، پس اولین  بار وقتی دوره 
شهرنشینی جدید اتفاق افتاد حیا محو شد و بعد هم که 
ایده های مربوط به بی حیایی در هنر شکل گرفت. از آنجا 
که معمارها هم خود را جزو هنرمندان در نظر می گرفتند، 
روی ایــن ایده هــا کار کردنــد. اما این دفعه به عنوان یک 
اتفاق ضمنی نبود بلکه به عنوان هدف بود، یعنی دیگر 
اینجا تصمیم گرفتند به ایده های بدویت انسان برگردند 
و در ایــن میــان یکی از ابزارهای بازگشــت به بدویت، باز 

گذاشتن فضا بود.

 معماری چگونه منتهی به حیا می شود؟  
بایــد بیــن فضــای خصوصــی و عمومــی تفــاوت قابــل 

تشــخیص باشــد. آلتمــن در کتــاب )محیــط و رفتــار 
اجتماعی: خلوت، فضای شخصی، قلمرو و ازدحام( در 
مقایســه بین یک جزیره مسلمان نشین و هندونشین 
اندونزی می گوید: آنجا که مسلمان نشین نیستند در و 
پنجره هــا بــه خاطر هوای مرطــوب کامالً باز اســت. در و 
دیواری ندارد، قلمرو خانه ها مشــخص نیســت و... ولی 
مسلمان ها یک دیوار کشیده اند و درون خانه راحت  ترند؛ 
هر دو این ها متناســب با شــرایط بومی است، در هر دو 
حداقلی از حیا حفظ می شــود ولی در اســالم نسبت به 
بومی های غیرمســلمان هم حیا بیشــتر حفظ می شود 
و هــم افــراد درون خانــه آزادی بیشــتری دارنــد. پــس 
معماری درون گرا حیا را با کمک آزادی بیشتر در فضای 
خصوصی تأمین می کند.در معماری درون گرا عرصه زنان 
گسترش بیشتری دارد، در مجموع حیاط داخلی، عرصه 
زنــان اســت ولــی در محیــط اروپایی به صــورت نقطه ای 
و محــدود مثــالً آشــپزخانه ایــن امــکان را دارد. بنابرایــن 
معمــاری درون گرا با آزادی بیشــتری کــه می دهد، حیا را 

امری مطلوب نشان می دهد.

برخی قائل به این هستند در گذشته در شهری مانند   
مشــهد به خاطر معماری خاص آن مفهوم حرمشــهری 
داشــتیم کــه همه مقــوالت از جمله ســبک زندگی ذیل 

آن بوده اســت اما معماری امروزه و مال سازی  ها گویی 
مشهد را دو قبله کرده است و سبک زندگی 

جدیدی با خود آورده این را چگونه 
توضیح می دهید؟

ایــن موضــوع اقدامــی قــرن بیســتمی بــود کــه بــه نــام 
موضوع گردشگر انجام شد و به همه جا سرایت پیدا 
کرد. در جهان اســالم هم با عربســتان شــروع شــد، در 
ایران هم همین اتفاق افتاد و از ایران هم به عراق دارد 
می رود. در گذشته برخورد با شهر زیارتی این گونه بود 
کــه خدمــات زیارتــی، خدمات مردمی بود کــه از طریق 
بافت اطراف حرم اتفاق می افتاد.درست است در شهر 
مشــهد شــاه عباس صفوی، باالخیابــان و پایین خیابان 
کشید ولی مابقی بافت پیرامون حرم شامل خانه ها و 
بازارهــا باقــی ماند که خدمات زیارتی بیشــتر به عنوان 
یک امر فرهنگی انجام می گرفت. با این نگاه که ثوابی 
دارد و نــه بــه عنــوان یــک امــر صرفــاً اقتصــادی. کربال 
همچنــان همین اســت؛ یعنــی وقتی به شــما خدمات 
می دهنــد بــا این عنــوان که ما زائــر امام حســین)ع( را 
پذیرایــی کردیــم، کاری می کنند که همیشــه پیوســت 
فرهنگــی اش در ذهــن مــردم می مانــد. همــان طــور که 
معصومیــن)ع( می فرماینــد خــدا کعبه را در جــای دور 
گذاشت که به میزان سختی شما برای زیارت، پاداش 
دهد. ولی امروز گردشگر می آید، انواع تفریحات لوکس 
مثــل شــهرهای غربی انجام می دهــد و زیارت هم جزو 
تنوعــات تفریحــش می شــود. مثالً در یک شــهری باغ 
وحش به عنوان ویژگی خاص آن شهر است، در اینجا 
نیز برخی برنامه ریزان متاسفانه همین نگاه را دارند که 

باید یک مکان زیارتی را با مدل گردشگری جهانی 
تطبیــق داد. یعنی هر طور دبی هســت 

قــم و مشــهد هم همیــن طور 
باید باشد!

گفت وگو با دکتر ناری قمی درباره ارتباط معماری و سبک زندگی 

زندگی در چاردیواری حیا و آرامش

پیداشدگان

عارفانه

سجاد خدایی: سبک زندگی مقوله ای است که 
شبکه ای از الگوهای متعدد بر آن تأثیر می گذارد. 
یکی از این الگوهای مؤثر، الگوی معماری است؛ 
چراکه سبک زندگی در فضایی اتفاق می افتد که 
آن را معماری احاطه کرده است. یکی از عواملی 
کــه ســبک زندگــی اســالمی را بــا چالــش روبه رو 
کرده، الگوی معماری مدرن است که حتی حفظ 
برخــی از ویژگی هــای ســبک زندگــی دینــی مثل 
حیــا را نیــز با مشــکل روبه رو کرده اســت. به این 
بهانــه بــا دکتر مســعود ناری قمــی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه فنی قم و 
پژوهشگر حوزه معماری 
گفت وگو کرده ایم تا تأثیر 
ســبک  تأثرهــای  و 
زندگی و معماری را 

واکاوی کنیم. 



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

 توزیع 20 هزار وعده غذای متبرک بین زلزله زدگان سی سخت  به همت بنیاد کرامت رضوی، 20 هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( بین زلزله زدگان روزنامـه صبـح ایـران
شهر سی سخت استان کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.محمدحسین استادآقا در گفت وگو با آستان نیوز افزود: در مدت دو روز، همزمان با اعیاد خجسته نیمه رجب 

هر روز 10 هزار وعده غذای گرم حضرت رضا)ع( توسط گروه های جهادی مستقر در منطقه طبخ و بین آسیب دیدگان شهر سی سخت توزیع شد.

 به همت معاونت تبلیغات اسالمی 
آستان قدس رضوی انجام شد

 اهدای 5 هزار و 500 جلد کتاب 
به مخاطبان طرح »رواق کتاب«

در قالــب طــرح »رواق کتــاب« کــه از ســوی معاونت 
تبلیغــات اســامی آســتان قــدس رضــوی در حــال 
اجراست، از اواسط سال 99 تاکنون بیش از 5 هزار و 
500 جلد کتاب به مخاطبان کودک و بزرگسال حرم 

مطهر رضوی اهدا شده است.
به گزارش آســتان نیوز، پیرو تأکیدات تولیت آســتان 
قــدس رضــوی در راســتای عمق بخشــی بــه ســطح 
معرفتی زائران و افزایش ســرانه مطالعه کتاب، برای 
نخستین بار از دهه آخر صفر سال جاری طرح »رواق 

کتاب« در حرم مطهر رضوی آغاز به کار کرد.
در قالب این طرح جلســات معرفی، رونمایی و نقد 
و بررســی کتاب با حضور نویسندگان و کارشناسان 
برجســته حــوزه فرهنگ برگزار می شــود. قصه گویی 
برای کودکان و برپایی جلســات شــعرخوانی از دیگر 
برنامه های طرح رواق کتاب است که با استقبال زائران 
و مجاوران حرم مطهر رضوی همراه شده است.تعامل 
زائر با کتاب در قالب یک رواق اختصاصی، دعوت از 
نویســندگان، امضای کتاب و اهدا به زائر و خوانش 
کتــاب بــا حضــور نویســندگان و فعــاالن فرهنگی از 
ویژگی های این طرح فرهنگی است.برگزاری مسابقه 
و خوانش کتاب برای کودکان و نوجوانان، قصه گویی 
و خاطره گویی، انجام تبلیغ چهره  به  چهره کتاب با 
همــکاری اســتادان و مربیــان کودک و نوجــوان اداره 
پاســخ گویی حرم مطهر، برنامه حلقه معرفت کتاب 
و منبر کتاب با حضور کارشناسان دینی، استادان، 
نویسندگان و فعاالن فرهنگی نیز از جمله برنامه های 
اجرایی در قالب این طرح است.طرح »رواق کتاب« 
همــه روزه از ســاعت 9 تــا 19 در صحــن قــدس حرم 
مطهر رضوی، پذیرای زائران و مجاوران، فعاالن حوزه 

کتاب، نویسندگان و صاحبنظران است.
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 آگهی حصروراثت
آقای قربانعلی رضا خواه دارای شماره شناسنامه 841 به شرح دادخواست به کالسه 111/9900306ح از این حوزه 
درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان احمدعلی رضا خواه به شماره شناسنامه 365  
درتاریخ 1382/4/20دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن متفوفی / متوفیه منحصر است به 
: 1- آقای قربانعلی رضا خواه دارای کد ملی 4031483831 و شماره شناسنامه 841 و تاریخ تولد 1334/11/5 فرزند 
متوفی 2- خانم مریم رضا خواه دارای کد ملی 4031484054 و شماره شناسنامه 863 و تاریخ تولد 1342/1/23 
فرزند متوفی 3- آقای ش��عبانعلی رضا خواه دارای کد ملی 4031484016 و ش��ماره شناسنامه 862  وتاریخ تولد 
1339/1/3  فرزند متوفی. اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مذبوررا دریک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کسی اعتراضی دارد ویا وصیت نامه از متوفی / متوفیه نزد اوباشد از تاریخ نشرنخستین آگهی ظرف یک ماه تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .)م الف 442( آ9912474
قاضی حوزه 111 شورای حل اختالف گل تپه 

آگهی   موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالسه 1399/1و رأی شماره139960307114003450 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردر

واحدثبتی حوزه ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای  مصطفی کیوان فرزندمس��لم به ش 
ش 10172صادره از مرکزی درشش��دانگ یکباب منزل به مساحت 121/20مترمربع قسمتی ازپالک 1401فرعی 
از13اصلی باغات واقع دربخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دریک نوبت آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار آگهی اصالحی به مدت 15روزه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید 
،ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد. آ-9912484
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/26 تاریخ انتشارنوبت اول :1399/12/11   

 اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای محمد درودی دارای  شناس��نامه شماره  5740073472 به شرح داد خواست به کالسه99/275 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان فاطمه درودی به شناسنامه 5090  
درتاریخ  9913/21/11 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:  
1-مهدی درودی ش م 5749822702 ت ت 4/6/1361فرزندمتوفی 2- محدثه درودی ش م 5749867021 ت 
ت 29/2/1363 فرزندمتوف��ی 3- افس��انه درودی ش م 5749934535 ت ت 30/6/1364فرزندمتوفی 4-مجتبی 
درودی ش م 5749888878 ت ت 30/6/1366فرزندمتوف��ی 5-ش��هربانو درودی ش م 5749888886 ت ت 
30/6/1366 فرزندمتوف��ی 6-محمد درودی ش م  5740073472 ت ت 25/10/1374فرزندمتوفی اینک با انجام 
تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس اعتراضی 
دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 11 اسفند آ-9912489
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005468 مورخ  20/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جواد خسروی فرزند علی بشماره شناسنامه وکد ملی 0640106056 صادره 
از بیرجند درششدانگ یکباب منزل دوطبقه به مساحت 101/53 متر مربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دوحوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت س��هراب پسندیده فرد محرز گردیده است . لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-9912427
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/11    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/26                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تحدید حدود اختصاصی
 ثبت امالک یک قسمت از بخش 2 شهرستان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره زیر:  

بخش 2 بجنورد  125 اصلی موسوم به قریه عزیز
ششدانگ پالک 5328 فرعی یک باب منزل مسکونی

مالکیت: مهدی مهنانی فرزند اسماعیل به شماره شناسنامه 30 کد ملی 0682109444

در روز یک ش��نبه پانزدهم فرودین ماه یکهزار و چهارصد)1400/01/15( س��اعت 9 صبح در محل ش��روع و بعمل 
خواهد آمد.

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.م الف 2736  آ-9912486
تاریخ انتشار :دوشنبه1399/12/11احمد اصغری شیروان 

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

)آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده ۱۳9904007۱4۱00۱۳98(
بدین وس��یله به آقای ابراهیم حاتمی نام پدر : ولی تاریخ تولد: 1343/01/09 ش��ماره ملی 5919791721 شماره 
شناسنامه : 4 به نشانی بجنورد باقرخان 3 )متن سند( ابالغ می شود که بانک مسکن شعبه طالقانی بجنورد به استناد 
قرارداد بانکی ش��ماره 4268/11746 جهت وصول مبل��غ 205/851/489 ریال تا تاریخ 1399/10/24 و به انضمام 
خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه  امان اله کالته و به ضمانت شما 
اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904007141001398و شماره بایگانی 9901568 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 1399/11/05 مامور مربوطه، آدرس شما به شرح متن سند شناسایی نگردیده 
است . لذا بنا به درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 24300-1399/11/05 طبق ماده 18 – آئین نامه اجرا 
مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت 10 
روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی 

جریان خواهد یافت. آ-9912488  م الف:2738
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

)آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی کالسه پرونده ۱۳9904007۱4۱00۱۳98(
بدین وس��یله به آقای امان اله کالتهء نام پدر : جعفر تاریخ تولد: 1305/09/09 ش��ماره ملی 0680089055 شماره 
شناسنامه : 8489 به نشانی بجنورد باقرخان 3 و بجنورد روستای باقرخان 3جنب مدرسه پیروزی)متن سندو اظهاری( 
ابالغ می شود که بانک مسکن شعبه طالقانی بجنورد به استناد قرارداد بانکی شماره 4268/11746 جهت وصول مبلغ 
205/851/489 ریال تا تاریخ 1399/10/24 و به انضمام خسارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل 
بدهی طبق مقررات علیه  شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 139904007141001398و شماره 
بایگانی 9901568 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخه 1399/11/05 مامور مربوطه، آدرس شما به شرح 
متن سند شناسایی نگردیده است . لذا بنا به درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 24300-1399/12/05 طبق 
ماده 18 – آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و 
چنانچه ظرف مدت 10 روز ازتاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.  آ-9912487  م الف:2737
حمید عزیزی - رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

گواهی حصر وراثت
آقای محمد نورالدین با شناس��نامه ش��ماره 15976 باستناد ش��هادتنامه و گواهی فوت و رونوشت شناسنامه ورثه، 
درخواس��تی بش��ماره 9901668 تقدیم این ش��ورا نموده چنین اشعار داشته است که ش��ادروان ابراهیم نورالدین 

بشناسنامه شماره 120 در تاریخ سه شنبه 9 دی 1399 درگذشته و ورثه وی در هنگام درگذشت عبارتند از:
1- ناهید نورالدین فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 35778 نسبت با متوفی: فرزند

2- نیره نورالدین فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 6379 نسبت با متوفی: فرزند
3- حوریه نورالدین فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 147209 نسبت با متوفی: فرزند

4- انسیه نورالدین فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 430 نسبت با متوفی: فرزند
5- محمد نورالدین فرزند ابراهیم شماره شناسنامه: 15976 نسبت با متوفی: فرزند

پس از تش��ریفات قانونی و سرانجام در تاریخ 1399/10/22 در وقت فوق العاده شعبه 146 حصر وراثت شورای حل 
اختالف مشهد بتصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل و پس از مالحظه پرونده کار گواهی می نماید که ورثه درگذشته 
منحصر به اشخاص یاد شده در باال بوده و وراث دیگری ندارد و دارائی آن روانشاد پس از پرداخت و انجام حقوق و 

دیونیکه بر ترکه تعلق می گیرد به صورت زیر تقسیم می گردد.
کل ماترک به قاعده ذکور دو برابر اناث قابل تقسیم است.

ای��ن گواهینام��ه ت��ا مبل��غ 500/000/000 پانصد میلیون( ریال دارای ارزش قانونی اس��ت و نس��بت ب��ه مازاد بر 
500/000/000 پانصد میلیون( ریال فاقد اعتبار و ارزش می باشد. آ- 9912362

قاضی شورای حل اختالف شعبه 146 حصر وراثت مشهد- حسن زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم س��رور ذوالفقاری دارای شناس��نامه ش��ماره 0749122072 به شرح دادخواست به کالسه 
9900448 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالم یحیی ذوالفقاری 

به شناسنامه 0748932135 در تاریخ 1386/5/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 
آن مرحوم منحصر است به:

1- جان بی بی محبی با کدملی 0748935924 فرزند غالم حسین صادره از تایباد همسر متوفی
2- غالم سرور ذوالفقاری با کدملی 0749122072 فرزند غالم یحیی صادره از تایباد فرزند متوفی
3- غالم حیدر ذوالفقاری با کدملی 0749652144 فرزند غالم یحیی صادره از تایباد فرزند متوفی
4- غالم احمد ذوالفقاری با کدملی 0749054557 فرزند غالم یحیی صادره از تایباد فرزند متوفی
5- غالمحسین ذوالفقاری با کدملی 0748413138 فرزند غالم یحیی صادره از تایباد فرزند متوفی

6- ماه گل ذوالفقاری با کدملی 0749054565 فرزند غالم یحیی صادره از تایباد فرزند متوفی
7- گلناز ذوالفقاری با کدملی 0749054573 فرزند غالم یحیی صادره از تایباد فرزند متوفی

8- خورشید ذوالفقاری با کدملی 0749055596 فرزند غالم یحیی 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-9912453
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم عظیمه دهقان دارای شناسنامه شماره 0748503560 به شرح دادخواست به کالسه 9900495 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل محمد دهقان به شناسنامه 
0749455624 در تاری��خ 1399/9/8 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- حنیفه مقیمی با کدملی 0749461276 فرزند سیدمراد صادره از تایباد همسر متوفی

2- تاج محمد دهقان با کدملی 0748505288 فرزند گل محمد صادره از تایباد فرزند متوفی
3- زبیده دهقان با کدملی 0748503552 فرزند گل محمد صادره از تایباد فرزند متوفی

4- عظیمه دهقان با کدملی 0748503560 فرزند گل محمد 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-9912455
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

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 139960318603011626مورخ 1399/10/11 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 محمد باقر باقر زاده فرزند علینقی به شماره شناسنامه 760 صادره از رودسر در قریه شالکو در 
سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 174/26 متر مربع پالک فرعی 40088 
از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 258 فرعی از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم 
زهرا یوس��ف پور مقدم شالکوهی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 3567  آ-9912429
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/11 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/26 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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 139960318603011625مورخ 1399/10/11 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 حسین پور قربان کیاسری فرزند محسن به شماره شناسنامه 1 صادره از رشت در قریه شالکو 
در س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 174/26 متر مربع پالک فرعی 
40088 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 258 فرعی از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک 
رسمی خانم زهرا یوسف پور مقدم شالکوهی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3569  آ-9912430
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/11 -
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/26 

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

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت 
مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالسه 095-97و رأی شماره 139960307114002674 آقای فرج اله محمدی فرزند عیسی در ششدانگ یک 
باب خانه به مساحت 191/82 متر مربع تمامت پالک 842فرعی ابطال شده از یک اصلی پیرشهیدواقع درقطعه  بخش 

5قوچان خریداری از محل مالکیت آقای کریم شیروانی 
2- برابر کالسه 215-99و رأی شماره 139960307114003475 خانم زهرا زمانی فرزند رجبعلی  در ششدانگ یک باب 
مغازه به  مساحت 201/50 متر مربع قسمتی از  پالک 5373و5348 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار واقع دربخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای عباس شاهرخی 
3- براب��ر کالس��ه 201و202-99و  رأی ش��مارات 139960307114002605و 139960307114002604  خان��م 
زهراباصبردالنجان فرزند حبیب اله وسیدمحمدحسینی فرزند سید ابراهیم بالسویه درششدانگ یک باب منزل  به مساحت 
100/60 متر مربع قسمتی از پالک  352و353فرعی از2 اصلی مزرعه حصار خریداری از محل مالکیت ابراهیم راستگو
4-برابر کالس��ه 276-99رأی شماره 139960307114003228  خانم فاطمه قدیمی فرزند حسندرششدانگ یکباب 
مغازه به مساحت 30/87 مترمربع قسمتی ازپالک  3199 فرعی  از13 اصلی باغات واقع دربخش 5قوچان خریداری از 

مالک رسمی آقای حسن قدیمی
5-برابر کالسه 380-98و رأی ش��ماره 139960307114001181 ورأی اصالحی شماره139960307114003367 
خانم مریم دل آراء  فرزند سبحانقلی درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت  30/51 مترمربع قسمتی از پالک  3199 

فرعی  از 13 اصلی باغات   واقع دربخش5قوچان خریداری از مالکیت آقای حسن قدیمی
-6 برابر کالسه 149-98و رأی شماره 139960307114001743خانم  فاطمه بکم حسینی نژاد فرزند کاظم درششدانگ 
یکباب مغازه به مس��احت106/05مترمربع قس��متی ازپالک 8336فرعی از13اصلی باغات حومه واقع دربخش5قوچان 

خریداری ازمحل مالکیت آقای محمدعلی طوسی
-7 برابر کالس��ه 241-99و رأی ش��ماره 139960307114003468آقای یوسف ایزانلو  فرزند حسینقلی درششدانگ 
یک باب منزل به مساحت 79/72مترمربع قسمتی ازپالک 1820فرعی از13اصلی باغات واقع در بخش 5قوچان ازمحل 

مالکیت آقای حیدرعلی دسکره
-8 برابرکالسه30-99ورأی شماره 139960307114003460 آقای محسن نیرومند فرزند حمزه رضا درششدانگ یک 
باب خانه به مس��احت 21/66مترمربع قسمتی ازپالک 938اصلی قطعه یک ش��یروان بخش 5قوچان خریداری ازمحل 

مالکیت آقای رضا ذبیحی
-9 برابرکالس��ه 154-99ورأی ش��ماره 139960307114003429 آقای اس��ماعیل حس��ن زاده زیارت فرزند اسحق 
درشش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 25/43مترمربع قس��متی ازپ��الک 2628فرعی از13اصلی باغ��ات وحومه واقع 

دربخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند 
باید از انتشار 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. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد 

نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9911887
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/12/11
اکبراقبالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

»آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد«
نظر به دستور مواد 1و 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 مس��تقر در بخش 14 مش��هد 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:
خانم شراره آشوری به شناسنامه شماره 0740249886 کدملی 0740249886 صادره تایباد فرزند بیداله در ششدانگ 
یکباب منزل دو طبقه به مساحت 132/87 مترمربع پالک شماره 228 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی آقای نظرمحمد محمدپرست و قسمتی از 
پالک کالسه 271- 98 - لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آیین 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 رسید اخذ نمایند.  معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع 

از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9919114
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/26    

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/11
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده قاضی شورا

 شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران 
و رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع 
مقدس به طور جداگانه با تولیت آستان قدس 

رضوی دیدار و گفت وگو کردند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
احمد مروی در دیدار ســردار حســین اشــتری، 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران 
که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی انجام شد، 
نیروی انتظامی را یکی از نهادهای مهم و محوری 
در ســطح جامعه دانســت و اظهار کرد: نیروی 
انتظامی از مرزی ترین نقاط تا مرکز کشور حضور 
فعال دارد و خدمات بسیار گسترده و متنوعی 
را به اقشار مختلف مردم جامعه ارائه می دهد، 
به طوری که از حیث گستردگی وظایف با هیچ 

نهاد نظامی دیگری قابل قیاس نیست.
وی جایــگاه و نقــش پلیــس در تأمین امنیت و 
ایجاد احساس آرامش در جامعه را بسیار تعیین 
کننــده خواند و اظهار کــرد: حضور قدرتمندانه 
نیروی انتظامی موجب آرامش و احساس امنیت 

مردم در جامعه است.
وی اعتمــاد مــردم را مهم تریــن ســرمایه نیــروی 
انتظامی معرفی و تصریح کرد: پلیس به عنوان 
مجری برقراری نظم و امنیت اجتماعی پیوسته 
با مردم در ارتباط و تعامل است، جلب اعتماد 
مخاطبان با تربیت نیروها اتفاق می  افتد که در 

نیروی انتظامی این مهم محقق شده است.
در ابتــدای ایــن دیدار ســردار حســین اشــتری، 
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران 
ضمن ارائه گزارشی از اقدام های پلیس در اجرا و 
اعمال محدودیت های مصوب ستاد ملی مبارزه 
با کرونا، از برنامه های این نیرو برای ارتقای هرچه 

بیشتر امنیت جامعه سخن گفت.

پیشكسوتان جهاد و ایثار در دوران دفاع »
مقدس نباید به فراموشی سپرده شوند

حجت  االسام والمسلمین مروی همچنین در 
دیدار سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار 
و نشر ارزش های دفاع مقدس، در رابطه با تفقد 

و دلجویی از پیشکســوتان عرصه های ایثارگری 
دفــاع مقــدس گفت: این قشــر توقعــات مادی 
ندارند، بیشتر توقع توجه و تفقد دارند که توقعی 

بحق و به جا است.
وی با تأکید بر اینکه پیشكسوتان جهاد و ایثار 
در دوران دفــاع مقــدس نبایــد فرامــوش شــوند، 
افزود: کسانی که در این عرصه مبارک و نورانی 
پیشتاز بودند از جمله خانواده شهدا، جانبازان و 
پیشکسوتان مسیر مقدس ایثارگری که بارها در 
معرض شهادت قرار گرفتند ولی طبق مقدرات 
الهی زنده ماندند، حقیقتاً نباید فراموش شوند.
وی بــا اشــاره بــه تأکیــد رهبر معظــم انقاب بر 
دیــدار و دلجویــی از خانــواده معظــم شــهدا و 
ایثارگــران گفــت: معظم له در هر بار تشــرف به 
شهر مقدس مشهد با خانواده شهیدان دیدار به 
عمل می آورند. اهتمام رهبری با وجود اشتغاالت 
فراوان بر تداوم این حرکت، نشان از تأکید ایشان 
بر فراموش نکردن این مهم از سوی مسئوالن و 

همگان دارد.
حجت  االسام والمسلمین مروی اضافه کرد: ما 

به تبعیت از رهبر معظم انقاب بر خود وظیفه 
می دانیم که در حد توان و ظرفیت خود در این 
حوزه نیز تاش و همکاری داشته باشیم و این راه 

ادامه پیدا کند.

بهره برداری از ظرفیت زائران میلیونی »
برای نشر ارزش ها

تولیت آستان قدس رضوی ضمن اشاره به آمار 
تشرف سالیانه حدود 30 میلیون زائر با میانگین 
توقف ســه روز در شــهر مشهد، از برنامه بنیاد 
حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس برای 
احــداث موزه جنگ تحمیلی در شــهر مشــهد 
قدردانی و عنوان کرد: جمعیتی که به عنوان زائر 
در مشــهد داریم، در هیچ جای دیگری نداریم، 
لــذا بایــد از ظرفیت 30 میلیون زائر دلداده اهل 
بیت )ع( و عاقه مند به ارزش های انقاب و دفاع 

مقدس بهره برداری شود.
وی تصریــح کرد: در احــداث موزه دفاع مقدس 
باید بیشترین امکانات و هنرنمایی را در این نقطه 
از کشــور نشــان دهید؛ زیرا حرم مطهر رضوی، 

نه تنها نقطه کانونی کشور، بلکه با حضور زائران 
میلیونی از کشــورهای همســایه از جمله عراق، 
افغانستان، پاکســتان، هندوستان و کشورهای 

عربی خلیج فارس، محور جهان اسام است.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه در هیچ 
نقطــه دیگری بــه چنین مخاطبان ارزشــمندی 
دسترسی ندارید، بیان کرد: برای برپایی موزه ای 
فاخر، ارزشــی، برجســته و جذاب تاش کنید و 
آستان قدس رضوی نیز به سهم خود همراهی 
خواهــد کــرد تــا زائــران بــه دیــدار از ایــن اماکــن 

ارزشمند تمایل پیدا کنند.

از همه اهالی قلم دعوت کنید»
حجت االسام والمسلمین مروی در خصوص 
کیفیت تولید کتاب های دفاع مقدس گفت: در 
صورتی که محتوای کتاب قوی و عمیق نباشــد 
و قلــم معمولی و مطالب سســت باشــد، اصل 
موضوع را هم زیر ســؤال می برد، پس چه بهتر 
کتاب ضعیف اصاً منتشر نشود؛ چون ممکن 
است مخاطب این دست کتاب ها، با تهیه یک 

کتــاب ضعیف دیگر اقبالی به خرید دوباره این 
نوع انتشارات نشان ندهد.

وی محــور تولیــد کتاب هــای دفــاع مقــدس را 
حفظ و صیانت از ارزش ها دانست و ابراز کرد: 
در این حوزه حساس، نوع کتاب فرق چندانی 
نمی کنــد، اگــر قصــد نــگارش و تولیــد کتــاب 
خاطره نــگاری رزمندگان را هم داریم، باید قلم 
نویســنده قوی و فاخر باشــد، چــرا که قلم زنی 
در این عرصه حکم ساح را دارد که نمی توان 

دست هر کسی داد.
تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد: از همه 
اهالی قلم با هر نگاهی برای خدمت به حوزه نشر 

ارزش های دفاع مقدس دعوت کنید.

امروز به حرکتی زینبی نیاز است»
حجت االسام والمسلمین مروی نشر فرهنگ 
جهاد و ایثار و شهادت را کاری زینبی خواند و 
اظهار کرد: امروز نیازمند نقش مؤثر حضرت 
زینــب )س( و حضرت ســجاد )ع( برای ترویج 
فرهنگ شــهادت، رشــادت و اخاص جوانان 
خداجــوی جبهه هــای نبــرد حــق علیــه باطــل 

هستیم.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: عموماً وصیت 
نامه شهدا محتوایی عارفانه با ادبیات فاخر دارد 
که باید پیام آن ها برای آیندگان ثبت و ضبط و 
منتشر شود تا بتوانیم با کمک و همراهی یکدیگر 
کشور و انقاب را حفظ و راه نورانی حضرت امام 

)ره( و شهدای اسام را تداوم بخشیم. 
گفتنی است، سردار بهمن کارگر، رئیس بنیاد 
حفــظ آثار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس نیز 
در ایــن دیــدار ضمن ارائه گزارشــی از اقدام های 
این بنیاد از برنامه ریزی برای احداث موزه دفاع 
مقــدس در تمام اســتان های کشــور خبــر داد و 
گفت: با توجه به حضور ساالنه جمعیت قابل 
توجه زائران در مشهد مقدس برای زیارت بارگاه 
منور امام رضا )ع(، موزه دفاع مقدس در مشهد 
را ویژه دیده ایم و امیدواریم مورد بهره مندی زائران 

و مجاوران بارگاه مطهر رضوی قرار بگیرد.

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و فرمانده ناجا:
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