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هیچ کس اجازه نداشت از در چوبی عبور کند

افسانه کتابخانه جادویی!

 مطالعات جهانی شیعه شناسی 
با پیروزی انقالب اوج گرفت
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دیدگاه
دکتر امیرمحسن عرفان

چگونه امام رضا)ع( تهدید فرهنگی والیتعهدی را به فرصت تبدیل کرد؟

 الگوی مهندسی فرهنگی 
در سیره و فرهنگ رضوی

والیتعهــدی امــام رضــا)ع( در نگاه اول یک تهدید فرهنگی بــرای جامعه امامیه و امام 
رضــا)ع( بــود امــا پرســش این اســت که حضــرت)ع( چطور ایــن تهدید فرهنگــی را به 

فرصت تمدنی تبدیل کردند. در چرایی تهدید فرهنگی بودن...

امام رضا )ع( :
بعد از انجام 

واجبات ، كاری 
بهتر از ایجاد 

خوشحالی برای 
مؤمن ، نزد خداوند 

بزرگ نیست
 بحار االنوار 

 ج 78، ص 347

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحسین نیکبخت: کمتر زائری است که به موزه 
آســتان  قدس رضوی ســری نزده  باشد؛ موزه ای بزرگ و 
مملو از اشــیای عتیقه و تاریخی که بســیار چشــم نواز 
و جــذاب اســت. از ســکه های ایــران باســتان و اشــیای 
نفیس دوره اسالمی مانند سنگاب بزرگ خوارزمشاهی 
بگیرید تا مدال های جهان پهلوان تختی و احمد وفادار 
و همچنین جایزه ویژه بازیکن ســال آســیا که در ســال 
1996 به خداداد عزیزی اهدا شــده  اســت، در این موزه 
وجود دارند و می توانند نظر هر بازدیدکننده ای را جلب 
کنند. امروزه موزه آستان قدس با توسعه ای بسیار زیاد 
که پس از پیروزی انقالب اسالمی تجربه کرده، صاحب 
بخش های اختصاصی فرش، مردم شناسی و تمبر نیز 
شده  است. هرچند باید تاریخ را به صورت عینی در موزه 
آستان قدس فرا گرفت و مرور کرد، اما خود این موزه نیز 
بخشــی از تاریخ اســت؛ یعنی تاریخ و گذشــته ای دارد 
که به احتمال زیاد نشــنیده اید به همین دلیل از شــما 
دعوت می کنیم میهمان ما باشید تا با هم در تاریخ موزه 
آستان قدس َسرَکی بکشیم و ناشنیده ها را مرور کنیم.

خزانه ای که موزه شد»
ســابقه تأســیس موزه در آســتان قدس رضوی به دهه 
1310 خورشــیدی برمی گــردد؛ البتــه ایــن بــه آن معنــا 
نیست که قبلش محلی برای نگهداری اشیای عتیقه 
و خــاص تقدیــم شــده بــه آســتان قدس رضــوی وجود 
نداشــت. از قدیم االیــام هــر وقــت صاحــب منصــب یا 
آدم متمــول و مهمــی بــه زیارت می آمد ســعی می کرد 
در کنــار خدمات عمرانــی و عام المنفعه، با تقدیم یک 
شــیء نفیس، ارادت خود را به ثامن الحجج)ع( نشــان 
دهد. از آنجا که بیشــتر این اشــیا به دلیل وقفی بودن 
قابلیت تبدیل به وجه نقد و یا اســتفاده از آن در امور 
جاری آستان قدس را نداشتند، در محلی به نام خزانه 
نگهداری می شدند. بنابراین اگر دنبال اسم قدیمی موزه 
آســتان قدس می گردید، احتماالً باید همین نام خزانه 
را قبــول کنیــد تــا بعد با هم به توافق جدیدی برســیم! 
محل اولیه خزانه حرم مطهر دقیقاً مشخص نیست؛ 
اما می دانیم در 100 سال قبل از تأسیس رسمی موزه، 
مکان خزانه داری کل آستان قدس جایی بین دارالسیاده 
و دارالحفاظ قرار داشت و ورودی آن هم از سمت صفه 
دارالحفاظ بود و براساس اسناد موجود، دفتری داشت 
که در آن اشیای گرانبهای موجود در خزانه را ثبت کرده  
بودند. حوالی دهه 1310، شــخصی به نام رومانســکی، 
کنسول روسیه در بیرجند که یک عتیقه شناس خبره 
هم بود به مســئوالن وقت آســتان قدس پیشــنهاد داد 
اشــیای قدیمی که در خزانه داری خاک می خورند را به 
صورت یک موزه درآورند تا مردم بتوانند از آن ها بازدید 
کنند. پیشنهاد آقای رومانسکی که شاید خودش هم 

دنبال منافعی در راستای انجام آن بود، به ظاهر جدی 
گرفته نشد. اما مدتی بعد، شورایی مرکب از معاریف 
شهر مشهد ازجمله محمود فرخ مأموریت پیدا کردند 
تــا مکان مناســبی را برای تأســیس موزه آســتان قدس 
رضوی پیدا کنند. باالخره محل مورد نظر پیدا شد، اما 
به دالیل مختلف ساخت و انتقال اشیای خزانه به موزه 
امکان پذیر نشد. در سال 1315 خورشیدی حجره های 
فوقانــی بخــش شــمال غربی صحــن نــو)آزادی فعلــی( 
را بــه حجره هــای طبقــه فوقانــی بخــش جنوب شــرقی 
صحــن عتیق)انقــالب فعلــی( متصل کردنــد و فضای 
جدیدی برای خزانه آســتان قدس ایجاد شــد. همزمان 
با اســتخدام چند معمار خبره، عملیات ســاخت موزه 

آستان هم آغاز شد.

آغاز موزه به شکل نوین»
نقشــه طراحی شده برای ساختمان موزه پس از تأیید 
مقامــات در ســال 1316 اجرایــی شــد؛ آن هــم در 14 
آذرماه. بنابراین اگر قرار باشد سابقه موزه آستان قدس 
را بــه شــکل مدرن آن بررســی کنیم، بایــد برویم به 14 
آذر سال 1316. مکان احداث موزه، زمینی به مساحت 
5 هــزار و 700 مترمربــع، پشــت دیــوار جنوبــی صحــن 
آزادی و شــرق مسجد گوهرشاد و آرامگاه شیخ بهایی 
قرار داشــت. این بنا را در ســه طبقه ســاختند و طبقه 
زیریــن آن بــه خزانه داری کل آســتان قدس اختصاص 
یافت و نمای بیرونی آن را با سنگ مرمر تزئین کردند. 
در ســال 1318، بــا نظــارت مهدی بهرامی، رئیس وقت 
موزه ایران باستان، اشیای نفیس و قابل انتقال به موزه 
آســتان قدس، صورت برداری و مستندســازی و به این 

ترتیب موزه افتتاح و کارش آغاز شد. 

تغییرات جدید»
محــل ســاختمان مــوزه تــا حدود چهــار دهه بعــد، در 
همیــن مــکان باقــی مانــد و توســعه ای پیــدا نکــرد؛ تا 

اینکه در سال 1353، ساختمانی در صحن موزه قدیم 
)رواق امام خمینی فعلی( در ســه طبقه بنا و با شــکل 
نویــن، غرفه آرایی شــد. طبقــه باالی این ســاختمان را 
به کتابخانه آســتان قدس اختصــاص دادند و طبقات 
پایین تر را تبدیل به موزه کردند. عملیات ساخت موزه 
جدید در سال 1356 تمام شد. با این حال، همزمان با 
پیشرفت سریع پروژه عظیم ساخت کتابخانه مرکزی 
آستان قدس در سال 1370 و انتقال تدریجی کتابخانه 
بــه مــکان فعلی اش کــه از حیث مهندســی و طراحی، 
یکی از بهترین کتابخانه های جهان اســالم محســوب 
می شود، طبقه باالی موزه هم به نمایش اشیای عتیقه 
اختصاص یافت و شکل موزه به خود گرفت. با ساخت 
رواق امام خمینی)ره(، ورودی موزه آستان قدس که در 
جنــوب شــرقی صحن قــرار داشــت، به بیــرون انتقال 
یافــت و امــروزه در صحــن کوثر قــرار دارد. دهــه 1380 
خورشیدی، دهه به اوج رسیدن جایگاه و کیفیت موزه 
آســتان قدس اســت. در این دوره تاریخی، ســاختمان 
جدیــدی بــا وســعت بیــش از 6 هــزار و 500 متر زیربنا 
و در سه طبقه برای موزه فرش و نفایس آستان قدس 
ســاخته شــد و بــه ایــن ترتیــب فضــای مــوزه افزایش 
چشــمگیری پیدا کرد. جالب است بدانید مدتی بعد 
ســاختمان حمــام مهدی قلی بیــگ معروف بــه »حمام 
شــاه« کــه در مجــاورت حــرم مطهر )ضلع غربــی( قرار 
گرفته و پیشــینه ای 400 ســاله دارد به طرز باشکوهی 
بازســازی شــد و زیر نظر موزه آســتان قدس رضوی به 
موزه مردم شناســی تبدیل شــد. این حمام به دســتور 
و همــت مهدی قلــی بیــک میرآخور)مســئول اصطبل 
شــاهی( شــاه عباس اول صفوی ساخته و همان زمان 
وقف حرم امام رضا)ع( شــد. این را هم بدانید که این 
حمام قدیمی تا سال 1367 قابل استفاده بود اما کم کم 
تعطیل و متروکه شد تا در سال 1378 عملیات مرمت 
و بازسازی شروع شود و هفت سال بعد به عنوان موزه 

مردم شناسی از آن رونمایی شود.

نگاهی به تجربه های شاعرانه در حوزه شعر رضوی نگاهی به تجربه های شاعرانه در حوزه شعر رضوی 

میمی  گذارم روی مشهد نام عشق آباد راگذارم روی مشهد نام عشق آباد را

از ِکی به اماکن متبرکه »َحَرم« گفتند؟

آن قدر این واژه برای ما جا افتاده  اســت که اصالً به پیشــینه اش فکر هم 
نمی کنیــم؛ البتــه کار دوســتانی را که فکــر نمی کنند، راحــت کردیم و این 
عزیزان می توانند با خواندن این یادداشت بدون آنکه زحمت فکر کردن 

را بکشند، بفهمند واژه »َحرَم« از چه زمانی به اماکن متبرکه گفته شد.
 به پیشــینه غیراســالمی کار نداریم، اما نخســتین بار در قرآن مجید واژه 
حرم برای مکه مکرمه به کار رفته  است و بعدها از این واژه برای معرفی 
اماکن مقدســه اســالمی، مانند مسجدالنبی)ص( هم اســتفاده کرده اند. 
بــه احتمــال زیــاد، پــس از واقعه جانگداز شــهادت امام هشــتم)ع( و آغاز 
حرکت زائران مشــتاق به ســمت مشــهد، ایــن واژه را برای احتــرام به این 
مــکان مقــدس مورد اســتفاده قرار می دادنــد، اما از این کاربــرد، در متون 

قدیمی نشانی نیست. 
ظاهراً نخستین بار شاعر پارسی گوی قرن ششم، سنائی غزنوی در خالل 
شــعری از کلمه حرم برای بارگاه منور رضوی اســتفاده کرد و سرود: »دین 
را َحرَمی اســت در خراســان / دشــوار تو را به محشــر آســان«. استفاده از 
نام حرم، به ویژه پس از پناه جســتن عده ای در اماکن مقدســه، بیشــتر 
رایج شد. از نظر اداری و سازمانی، از دوره صفویه به بعد، واژه حرم برای 
نام گــذاری مرقــد مطهــر امام رضــا)ع( و اماکــن متبرکه اطــراف آن، کاربرد 
گســترده ای پیــدا کــرد و به طــور کامل جا افتــاد. مورخان ایــن دوره مانند 
اســکندربیگ منشــی، از ترکیباتــی ماننــد »حــرم محتــرم« یا »حــرم علیّه 

عالیه« استفاده می کردند. 
ممکن اســت این پرســش مطرح شود شما که می گویید از ابتدا به مرقد 
مطهــر امــام رضــا)ع( حــرم نمی گفتنــد، خب، چــه می گفتند؟ پاســخ این 
پرســش را بایــد در منابــع موجود از قرون اولیه اســالمی یافــت؛ عنوان ها 
البتــه مختلف انــد؛ اما بین آن ها، »مشــهد« واژه ای عام تر اســت؛ »مشــهد 
علی بن موســی الرضا)ع(« و از همه مشــهورتر چنان که شــیخ صدوق نیز 
در کتاب خود از آن اســتفاده می کند، »مشــهدالرضا)ع(«. حاال اینکه چرا 
بــه مــرور زمــان واژه حرم جای مشــهدالرضا)ع( را گرفت، دلیلی منطقی و 
ســاده دارد. طی ســده های بعد به تدریج در اطراف حرم رضوی خانه های 
متعدد ســاخته شــد و محالتی شــکل گرفت؛ در یک کالم شهر جدید به 
وجود آمد که باید نامی بر آن می گذاشــتند. چنین بود که نام مشــهد را 
بــه شــهر دادنــد و نام حرم را که بخشــی از مرکز شــهر بود به بــارگاه منور 

رضوی نسبت دادند.

آن روزها 

درخت ها پاقدمشان خیر است

رقیه توسلی: دارد از باغ »بِه« می گویــد. بِه های مزرعه پدری. می گوید از 
بچگی، عطر شیرین بِه پیچیده توی خانه شان و سال های خاطرخواهی اش 
طوالنــی اســت. اینکــه از پلویــش بگیــر تــا کیک و ترشــی این میــوه، همه 
عالی اند به مذاقش و اینکه مربای به می پخته که یادم افتاده و شیشه ای 

برایم گذاشته کنار.
به  همین سادگی یکی از رفقا زنگ زده و غرقم کرده. غرق دانه های ِهل و 
شکر و قابلمه مِسی که توی شکمش مربا دارد. غرق باغی که میوه هایش 

همه چاق اند. چاق پُرزدار عطرآگین. 
تلفنمــان کــه تمام می شــود می رســم محــل مصاحبه. پا تنــد نمی کنم که 
برسم به ساختمان. توی حیاط مجتمع عده ای برای کاشتن نهال ها دارند 
باغچه هــا را بیــل می زننــد و چالــه می کننــد. اولین بار اســت غیــر از زمیِن 
خودمــان، درخــت کاری می بینــم. می بینم جمعیتی دوســت دارند درخت 

بنشانند. شعف از صورت درختکار و تماشاچی چکه می کند. 
زیرلبــی دارم از خــودم می پرســم درخت ها که پاقدمشــان خیر اســت چرا 
توی تقویم برای درخت کاری فقط هفته ای قائل شده ایم که از پشت سر، 
پرسش غراتری می شنوم... خانمی خبرنگارانه تر از من سؤالش را از جمع 
می پرســد؛ ما کجا درخت بکاریم؟ خانه ام، 75 متری  اســت بدون تراس... 
زمیــن و بــاغ هــم نداریــم... روحمان هــم دارد برای دارودرخــت و طبیعت 

پرواز می کند!
طعم شیرین مزرعه به رفیق و باغ پرتقال خودمان گس می شود و خودم 
را می گذارم جای این زن. سخت است. سخت است جای او بودن. اساساً 

جای حسرت به دل ها بودن، تلخ است.
چندتایی عکس می اندازم از کاج های خمره ای و صنوبرهای سریع الرشــد 
و راه می افتم ســمت ســاختمان جلســه درحالی که سؤال ساز سرم روشن 
شــده؛ چــرا شــهرداری و منابــع طبیعــی مکان هایــی درنظــر نمی گیرند که 
مــردم بتواننــد آنجــا درخت بکارند؟ چرا پارک هایی در ســطح شــهر وجود 
نــدارد کــه عالقه منــدان بــه عنوان همیــار طبیعت بروند برای نشــای گل و 
گیاه و درخت؟ ســازمان جهادکشــاورزی چرا برای تأمین نشــاط اجتماعی 
شهروندان پیشقدم نمی شود تا هموطن و باغدار متقاضی را به هم پیوند 
دهد برای همکاری؟ واقف ها آیا زمین کشــاورزی برای امر کشــاورزی وقف 
می کنند؟ می رســم به درِ ورودی اداره. سؤال ســاز خاموش می شــود، روی 
بنر نصب شده می خوانم: »کسی که درختی بکارد خداوند نیز برای او در 

بهشت درختی می کارد«. پیامبر اکرم)ص(

گذری بر پروژه مستندنگاری آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

میراثی برای آیندگان
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حــرم همیشــه برایــم آرامش داشــت؛ امــا آن روز دلم آشــوب بود. 
شــیفتم بود و در دفتر پیداشــدگان نشســته بودم. همچنان دلیل 
آشــوبم را نمی دانســتم. ناگهــان پیرزنــی گریه کنان وارد دفتر شــد. 
دســت زمانه خیلی ســن باال و رنجور نشانش می داد. آمد و وسط 
دفتر روی زمین نشست. همان طور که خودش را می زد می گفت: 
بچــم! تــو رو خــدا بچــم رو پیــدا کنین، گم شــده.هر چــه می گفتم 
مادر! آرام باش! اینجا کســی گم نمی شــود؛ گوشــش بدهکار نبود. 

گریــه می کــرد و خــودش را مــی زد. کم کــم مردم 
جلــو دفتر جمع شــده و خادم هــای دیگر هم 

پراکنــده  را  مــردم  بعضــی،  بودنــد.  آمــده 
را  پیــرزن  بغــل  زیــر  و بعضــی،  کردنــد 

گرفتنــد و نشــاندنش روی صندلــی. 
چنــد دقیقه ای از حال رفته بود. به 
ضــرب ریختــن آب روی صورتــش 
و آب قنــد بــه هوشــش آوردیــم. با 

حــال ضعیفــی می گفــت: تو رو 
خــدا بچــم رو پیــدا کنین. طفل 

کوچیکم گم شده...

همین حوالی مروری بر تاریخ موزه و موزه داری در آستان  قدس رضوی

بانک یادگاری های تاریخی حرم

 ............ صفحه 2
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نذار بچه ام غریب بمونه ...
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 نظریه به حکمرانی علمی نیاز دارد   حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه، در مراسم »چهارمین اجالس ملی کرسی های آزاداندیشی و نقد و مناظره« گفت: بنده موافق حکومتی کردن نظریه نیستم، اما معتقدم نظریه به حکمرانی علمی نیاز دارد. هر فعالیت و مقوله ای نیاز به حکمرانی دارد، اما اگر علم حکومتی شود، 
آسیب می بیند. هیئت های حمایت از کرسی های آزاداندیشی هم از ابتدا دنبال حکومتی کردن علم نبوده اند. یکی از راهبردها این است که باید آیین نامه ارتقا با رویکرد نظریه پردازی اصالح شود. االن مالک این آیین نامه عمدتاً کمی است و بررسی می شود یک محقق چند مقاله ISI چاپ کرده و این یک نقص برای نظریه پردازی 

است. راهبرد دیگر، درج روش شناسی نظریه پردازی در فرایند آموزشی مقطع دکتراست. آنچه دانشجویان در حوزه روش شناسی یاد می گیرند، فن تحقیق است نه روش شناسی نظریه پردازی. اساساً در دانشگاه ها چنین چیزی نداریم.

تنها سفر امام رضا)ع( به ایران
دکتر محمدباقر پورامینی: هرچند به جز سفر به مکه 
و مناطــق حجــاز و همچنین عراق، ســفر دیگری وجود 
ندارد که از حضرت رضا)ع( در تاریخ ذکر شــده باشد، 
اما مستوفی مدعی است »علی بن موسی الرضا متواری 
به قزوین آمد و در ســرای داوودبن عیســی عازبی نزول 
کــرد و او را پســری دوســاله آنجــا متوفــی شــد«. رافعی 
هم به حضور مخفیانه امام در خانه داوودبن ســلیمان 
غازی اشــاره می کند. نویســنده کتاب ضیافــه االخوان 
نیــز ســال حضور امام را در قزویــن، ۱۹۳قمری می داند 
که حضرت در منزل داوودبن ســلیمان اقامت گزیدند. 
به احتمال این مسافرت در سال ۱۹۳ق، یعنی ۱0 سال 
پیــش از شــهادت صــورت گرفتــه اســت. البتــه ممکن 
اســت ایــن ادعا محــل تردید عده ای باشــد و گزارش و 

روایت تاریخِی همسو با آن نیز وجود ندارد. 
ســفر حضــرت بــه ایــران، فقــط به دعــوت مأمــون بود 
کــه بــا اســتقبال بی مانند مــردم از حضور شــکوهمند 
امــام در شــهرهای بین مســیر همراه بــود؛ اما قزوین از 
شــهرهای محــل عبــور امــام نبــود و این نــوع حضور با 

»متواری آمدن« تناسبی ندارد.
 باید خاطرنشان ساخت امام)ع( این سفر را با میل و 
رضایت خود انجام ندادند بلکه به نوعی، با اکراه و اجبارِ 
مأمون عباسی صورت گرفت. از هروی نقل کرده اند که 
گفت: »به خدا ســوگند که رضا)ع( از ســرِ میل و رغبت 
این امر را نپذیرفت«. حســن بن محمد قمی، دانشمند 
قرن چهارم می نویسد: »امام  علی بن موسی الرضا)ع( را 
از مدینه بیرون کردند تا به مرو رود«. ابن جوزی حنبلی 
از عالمان قرن ششــم نیز به ســفر جبری امام این گونه 
اشــاره می کنــد: »همانــا مأمــون دســتور بیــرون آوردن 

ایشان را از مدینه صادر کرد«.
مأمــون در آغــاز، امام را به مرکز خالفت دعوت کرد که 
حضرت نپذیرفت؛ اما با فرســتادن نامه های متعدد بر 
دعــوت خــود پای فشــرد و ســرانجام مأمورانــی را برای 
آوردن و همراهــی امــام، بــه مدینــه فرســتاد و ایشــان 
را بــه مــرو آورد. مورخــان نیــز بــر احضار امام از ســوی 
مأمــون تصریــح دارنــد. مســعودی نوشــته اســت: »به 
ســال دویســتم، مأمون ، رجاء بن ضحاک و یاســرِ خادم 
را پیــش علی  بن  موســی  بــن  جعفر بن  محمد بن  علی 
 بن  حسین  بن  علی الرضا)ع( فرستاد که او را بیاورند«.

ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه امام رضــا)ع( نیــز 
ناخرســندی خــود را از ایــن ســفر کتمان نکــرد. مخول 
بــا  وداع  بــرای  امــام  وقتــی   می گویــد:  سجســتانی 
پیامبــر)ص( در کنــار حرم جد خود ایســتاد چندین بار 
وداع کرد، ســپس به ســوی قبر پیامبر)ص( بازگشــت و 
با صدای بلند گریســت. نزد امام رفتم و پس از ســالم، 
سفر ایشان را تهنیت گفتم. امام فرمودند: »مرا بنگر. 
از کنــار جدم دور می شــوم و در غربت جان می ســپارم 
و در کنــار هــارون دفــن می شــوم«. بی شــک، ایــن نــوع 
خداحافظی و سخن گفتن، عادی نبودن و اجباری بودن 

این سفر را روایت می کند.
مأمــون، امام رضــا)ع( و جمعــی از بــزرگان آل ابی طالب 
از مدینــه فراخوانــد و ســرانجام، جمعــی  را به اجبــار 
از علویــان آن حضــرت را همراهــی کردنــد. البتــه ایــن 
امــام  نزدیــک  خانــدان  همراهــی  به معنــای  موضــوع 
نیست؛ بلکه متون روایی ما از نیامدن خانواده و فرزند 
امــام گــزارش می دهــد. امام رضــا)ع( به حســن بن علی 
وشــاء فرمودند: »زمانی که می خواســتم از مدینه خارج 
شــوم، خانــواده خــود را جمع کــردم و از آنان خواســتم 
بــرای مــن گریه کنند تا صدای آنان را بشــنوم. ســپس 
گفتــم: انــی ال ارجــع الــی عیالــی ابــدا؛ من دیگــر هرگز 
به میان خانواده ام برنخواهم گشــت«. در روایتی دیگر، 
امــام به این نکته اشــاره می فرماینــد: ۱۲هزار دینار نیز 
در میان آن ها تقسیم کردم و می دانستم که دیگر نزد 

آن ها برنخواهم گشت.
امــام ســپس دســت فرزندشــان، ابوجعفر)ع()ثانــی( را 
گرفــت و او را کنــار قبر پیغمبر)ص( آورد. دســت فرزند 
را روی دیــوار قبــر گذاشــت و او را بــه رســول خدا)ص( 
ســپرد. ابوجعفر)ع( گفت: » ای پدر، به خداوند ســوگند 
تو به ســوی خداوند می روی«. ســپس حضرت رضا)ع( 
به تمام وکالیشان توصیه فرمود مطیع ابوجعفر باشند 
و بــا او مخالفــت نکنند و امامــت او را نزد اصحاب ثقه 
خــود تصریــح فرمود. ســپس گفــت: »بعــد از وفاتم، او 

امام شماست«.
متون روایی ما از چگونگی وداع امام با قبر پیامبر)ص( 
و همچنیــن ســفر به مکه و وداع ایشــان بــا حرم الهی 
گــزارش کرده انــد. در گزارشــی از زبــان امیــه بن علــی 
بیان شــده: در ســالی که امام رضا)ع( حج به جای آورد 
و ســپس بــه خراســان رفــت، مــن در مکه همــراه امام 
بــودم و امام جــواد)ع( نیز همراهشــان بود. امام با خانه 
کعبــه وداع کــرد. وقتــی طوافــش تمــام شــد، به طــرف 
مقــام ابراهیــم)ع( رفــت و آنجا نماز گــزارد. موفق، غالم 
حضــرت، امام جــواد)ع( را بــر دوش خــود طــواف داد. 
امام جــواد)ع( به طــرف ِحجــر اســماعیل رفــت. در آنجا 
نشســت و مدتی طول کشــید. موفق به ایشــان گفت: 
»جانم به فدایت باد، برخیز« ایشان فرمود: »برنمی خیزم 
تــا وقتی که خدا بخواهــد«؛ درحالی که در چهره اش غم 
نمایــان شــد. موفق خدمــت امام رضا)ع( آمــد و گفت: 
»جانــم بــه فدایت بــاد، جــواد)ع( در ِحجــر نشســته و 
برنمی خیــزد.« امام رضا)ع( به طــرف امام جواد)ع( آمد و 
فرمــود: »برخیز،  ای حبیب من«. امام جــواد)ع( فرمود: 

»چگونه برخیزم در حالی که شما با کعبه چنان وداع 
می کنید که گویا هرگز به سویش باز نمی گردید؟« 
امام رضــا)ع( بــرای بــار دوم فرمــود: »برخیــز،  ای 

حبیب من« امام جواد)ع( برخاست.

 مطالعات جهانی شیعه شناسی 
با پیروزی انقالب اوج گرفت 

علی حسن نیا، نویسنده کتاب »خاورشناسان و حدیث 
شــیعه« در نشســت علمــی »نهج البالغــه از دیــدگاه 
خاورشناســان« گفــت: علــت کم توجهــی مستشــرقان 
بــه نهج البالغــه این اســت کــه کتاب هایی ماننــد بحار 
و کافی بیشــتر بازشناســی جریان های شــیعه را نشان 
می دهد، در صورتی که نهج البالغه  عمدتاً با نگاه ادبی 
است. یکی از مستشرقان نیز با اشاره به بحث نقصان 
عقــل زن، نتیجه می گیرد نســبت این مســئله به امام 

غیرممکن است.
بــه گــزارش قدس و به نقل از ایکنا حســن نیا در ادامه 
افزود: اسالم شیعی از اصطالحاتی است که ما از غرب 
گرفته  ایم و این ادبیات غلطی است که در داخل کشور 
هم به کار گرفته می شــود؛ زیرا اســالم، اســالم اســت یا 
گاهی گفته می شــود اســالم محمــدی که باز اســالم از 
خداوند است که توسط پیامبر)ص( به مردم تعلیم داده 
شده، بنابراین نباید تن به این گرته برداری ها بدهیم که 

گاه ممکن است اهداف نادرستی را دنبال کنند.
اســتاد دانشــگاه شــاهد تصریح کرد: امــروزه در برخی 
دپارتمان هــای کشــورهای خارجــی مطالعــات خــاص 
شیعه شناسی وجود دارد، در صورتی که تا ۱۵0 و حتی 
۱00 سال پیش چنین چیزی وجود نداشت که این کار 
هم از سویی نشانگر اهمیت انقالب و از سویی بیانگر 

هدفمندی آن ها در مبارزه علمی علیه شیعه است.
حســن نیا با بیان اینکه شیعه شناســی غربیان نسبت 
بــه اســالم پژوهی آن هــا دیرتــر صــورت گرفتــه اســت، 
اظهار کرد: انقالب اسالمی مانند یک جرقه، مطالعات 
شیعه شناســی را شــعله ور کــرد و در این عرصه، نقطه 
عطــف بــوده اســت. برخــی در توجیــه چرایــی آن بیان 
کرده انــد نگا ه هــای خاص در دانشــگاه های غربی، نگاه 
اغلب ســنی بوده اســت؛ بنابراین به مطالعات شــیعی 

احساس نیاز نمی کردند.
وی تصریح کرد: از نگاه بنده از پیروزی انقالب تا ســال 
۲000 یــک فصــل زمانــی و نقطه عطف و از ســال ۲000 
بــه بعــد دوره جدیــدی در مطالعــات حدیثی شــیعه از 
ســوی مستشــرقان اســت. مطالعات ســنتی، جدید و 
مجموعه ای سه نوع مطالعات این افراد است که برخی 

متن گرا و برخی هویت گراست.
ایــن پژوهشــگر بیــان کرد: از ســال ۲000 بــه بعد هم 
گروهــی از خاورشناســان پیــرو خاورشناســان قدیمی 
کــه  کرده انــد  پیگیــری  را  ســبکی  و  روش  همــان 
گذشــتگان رفته اند، ولی در مطالعات جدید، ســبک 
و روش عــوض می شــود. مطالعــات ســنتی عمدتــاً 
متن گراســت، بــه این معنــا که متون حدیثی شــیعه 
مورد بررسی قرار گرفته است، ولی برخی دیگر از این 
مطالعات هویت گراســت، به این معنا که شــیعه را از 
نگاه عقاید و باورها مورد مطالعه قرار می دادند؛ مثالً 
مرجعیت، والیت فقیه، نواب امام زمان)عج(، جایگاه 

ائمه)ع( و تشیع، رجعت.
وی با بیان اینکه در بین مطالعات مستشرقان در حدیث 
شیعه، کتاب بحار، کافی و به خصوص محاسن برقی 
و بصائرالدرجات بیشتر مورد توجه آنان بوده است که 
دالیل متعددی هم دارد، اظهار کرد: در مطالعات جدید، 
کارهایی از ســوی جاناتان براون انجام شــده و کتابی را 
به نام »حدیث؛ میراث محمد« در قرون میانه و دنیای 
مدرن نوشــته اســت؛ وی فصل چهارم این کتاب را به 
مطالعات حدیثی در بین شیعه اختصاص داده است.
نویسنده کتاب »خاورشناسان و حدیث شیعه« با بیان 
اینکه همچنین مقاله »حدیث شیعی«توســط  کلبرگ 
نوشته شده است، افزود: وی یک مقاله را در ۱۹۸۳ که 
دو ســه صفحه بیشتر نیست، منتشــر کرده و در سال 
۲0۱۳ بر کتابی از فرهاد دفتری که از ایرانی های شاغل 
در انگلیــس در مؤسســه اســماعیلیه اســت، مقدمــه 
نوشته است. با مقایسه میان این دو مقاله می بینیم، 
نگاه کلبرگ در طول این ۳0 سال تغییرات زیادی پیدا 

کرده است.
وی اضافــه کــرد: یکی از نکاتی که کلبــرگ مطرح کرده 
ایــن اســت کــه حدیــث، اصــل و پایــه تاریــخ و فرهنگ 
شــیعه اســت و اگر نباشد تشیع هم مفهومی ندارد؛ او 
جریان های حدیثی شیعه را دسته بندی کرده و یکسری 
مطالعاتش هم در مورد نقد سند است که در گذشته 

تقریباً در آثار مستشرقان وجود نداشته است.
وی بــا بیــان اینکــه جوامــع اولیــه حدیثــی شــیعه بــه 
دوره پــس از غیبــت صغــری بازمی گــردد، تصریح کرد: 
بــه اعتقــاد ایــن مستشــرقان دوره آل بویــه دوره مهــم 
شــکل گیری شیعه است؛ زیرا شــیعه آزادی فرهنگی و 
عینی داشــت و می توانســت عقاید خود را به روشــنی 
بیــان کند. کلبرگ گفته ظهور غیبت کبری از یکســو و 
فعالیت آزادانه در دوره آل بویه دو عامل مهم در نگارش 
متون روایی بود و انتقال مرکزیت علم به ری و بغداد هم 

به همین علت است.
ایــن پژوهشــگر گفــت: دو رســاله دکترا پــس از پیروزی 
توســط  یکــی  غــرب  در  نهج البالغــه  دربــاره  انقــالب 
ســیدمحمدوارث حســن در اســکاتلند و دیگــری در 
دانشــگاه کنت نوشته شــد. وارث در این اثر به معرفی 
نهج البالغه و بررسی انتقادی آن پرداخته است. مقاله 
دیگــری را هــم »امینه اینلوز« نوشــته و به این بحث که 
آیا علی)ع( زن ستیز بود، پرداخته است. وی نهج البالغه 
را بــا کتاب »ســلیم بن قیس« که شــاگرد امــام)ع( بوده 
و آرای ایشــان را تألیف کرده، مقایســه کرده است؛ زیرا 
اختالف نظــر میــان دو کتاب کــه هر دو از امــام علی)ع( 
است، از نظر وی قابل تأمل است. اینلوز بحث نقصان 
عقل را طرح کرده و می گوید انتســاب این ســخنان به 
امــام)ع( کــه همســرش الگــوی بشــریت اســت بعید و 

غیرممکن است.

فواید مصرف سویق یا دانه کامل غالت
محسن فاطمی نژاد: »سویق« یک روش طبخ نباتات به خصوص غالت و حبوبات 
است که کیفیت مواد غذایی را تا باالترین حد ممکن نگه می دارد؛ در این روش، 

آردِ ماده غذایی تفت داده می شود.
بیان تفاوت بین سویق نخود و آرد نخودچی، این برتری را واضح تر نشان می دهد؛ 
به طور مثال برای تهیه آرد نخودچی باید ابتدا نخود را چند مرحله خیساند یا پخت 
و آب آن را تخلیه کرد و ســپس آن را تفت داد و آســیاب کرد؛  با این فرایند پخت 
بــا آب، ارزش غذایــی مــاده جامد در آب تخلیه می شــود. در تهیه نخودچی ارزش 
غذایی نخود در همان آبی است که پس از خیساندن یا طبخ دور ریخته می شود 
اما برای تهیه سویق نخود، ابتدا باید نخود را تمیز و سپس آسیاب کرد و تفت داد؛ 
در این فرایند ضمن حفظ ارزش غذایی، مزایای طبخ مثل آزاد شدن قند ها به آرد 
اضافه می شود.منابع معتبر علمی شیعه باالترین درجه ارزش را به سویق داده اند؛ 
شــمردن ســویق در رتبه خوراک انبیا و مرســلین گواهی دیگر بر اهمیت این ماده 

غذایی باارزش است.
در روایاتی نیز که از امام رضا)ع( رسیده به سویق اشاره شده است. برای نمونه از 
ایشان در رساله ذهبیه آمده است: »سویق یا همان آرد حبوبات، یکی از نیکوترین 
خوراکی هاست، اگر گرسنه باشی سیر می کند و اگر سیر باشی، غذایت را هضم 

می کند«.
یا در روایت دیگری ابوهاشم جعفری از اصحاب چهار تن از امامان شیعه، می گوید: 
نزد امام رضا)ع( بودم که بسیار تشنه شدم ولی از شکوه و جالل حضرت نتوانستم 
درخواســت آب کنــم. حضــرت درخواســت آب کرد و جرعــه ای از آن نوشــید.امام 
فرمود: ای اباهاشم!، بنوش که خنک و گواراست؛ پس از آن آب نوشیدم ولی دوباره 
تشنه شدم. حضرت نگاهی به خدمتکار انداخت و فرمود: شربتی از آب، سویق 
و شــکر بیاور! ســپس فرمود: ســویق و شــکر را اندکی مرطوب کن و بیاور، پس از 
آنکه آماده شد امام رضا)ع( فرمود: ای اباهاشم، بنوش که عطشت 

را رفع می کند.
علی بن ســلیمان یکی از یاران امام هشــتم نیز 
روایت می کند: نزد امام رضا)ع( مشــغول 
خــوردن کلــه پاچــه بودیــم کــه حضرت 
درخواست سویق کرد، به ایشان گفتم: 
یا امام رضا)ع(، من سیر شده ام. حضرت 
فرمــود: مقدار کمی از ســویق، کله پاچه را 

هضم کرده و دوای آن است.

نذار بچه ام غریب بمونه ...
میــالد نویدپور: حــرم همیشــه برایم آرامــش داشــت؛ امــا آن روز دلم 
آشــوب بود. شــیفتم بود و در دفتر پیداشــدگان نشسته بودم. همچنان 
دلیل آشــوبم را نمی دانســتم. ناگهــان پیرزنی گریه کنان وارد دفتر شــد. 
دســت زمانه خیلی ســن باال و رنجور نشانش می داد. آمد و وسط دفتر 
روی زمیــن نشســت. همان طــور که خودش را مــی زد می گفت: بچم! تو 

رو خدا بچم رو پیدا کنین، گم شــده.
هــر چــه می گفتــم مادر! آرام باش! اینجا کســی گم نمی شــود؛ گوشــش 
بدهــکار نبــود. گریــه می کرد و خــودش را می زد. کم کم مــردم جلو دفتر 
جمع شــده و خادم های دیگر هم آمده بودند. بعضی، مردم را پراکنده 
کردنــد و بعضــی، زیــر بغل پیــرزن را گرفتند و نشــاندنش روی صندلی. 

چنــد دقیقه ای از حال رفته بود.
 بــه ضــرب ریختــن آب روی صورتــش و آب قنــد به هوشــش آوردیم. با 
حال ضعیفی می گفت: تو رو خدا بچم رو پیدا کنین. طفل کوچیکم گم 

شــده، یا امام رضا خودت غریبی، نذار بچم غریب بمونه. 
صورتش از گریه قرمز بود و نایی برای حرف زدن نداشت. گفتم: مادر، 

باید ازش نشــونه بدی همین طوری که نمی شــه پیداش کرد.
اسم و فامیل و سنش را گفت. برایم عجیب بود که پیرزنی به این سن 
فرزندی ســه ســاله داشته باشــد که حاال گم شده. گفتم: مادر! عکسی 
چیــزی ازش داری نشــونمون بدی؟گفت: آره بیا تــو کیفمه. بگیر عکس 

َّ یُوُســَف َعلی یَعْقوَُب...« طفل نازم رو. یوســفم رو! »یا َمْن رَد
عکــس را گرفتــم. ســیاه و ســفید و خیلــی قدیمــی بــود. تعجــب کــردم، 

گفتــم: مادر! این خیلی قدیمیه جدید نداری ازش؟
بــا ســر رد کــرد کــه نــه جدیدتــر نیســت. طبــق وظیفــه، نشــانش را در 
سیســتم ثبــت کردم تا همــه واحدها متوجه اش شــوند. چند دقیقه ای 
نگذشته بود که مرد سن باالیی شتابان به دفتر آمد و به سمت پیرزن 
رفت. جلوش زانو زد و دســتانش را بوســید و گفت: مادر کجا گذاشــتی 

رفتــی؟ زیر و رو کردم حرم رو. بیا بریم!
به آن مرد گفتم: مادرتون اینجا را رو سرش گذاشته دنبال این عکسه. 

می گه بچمه. دو ســاعته همه تو حرم دنبالشن.
مــرد عکــس را گرفــت، بوســید و در کیــف مــادرش گذاشــت و گفــت: 
ایــن عکــس برادرمه که ۳۵ ســال پیــش رفت جبهه و برنگشــت. مادرم 
وقتــی ســالم بــود همــه جــای جبهه رو بــرای پیــدا کردنش زیــر و رو کرد 
و فهمیــد بعــد عملیــات کربــالی ۵ تــو شــلمچه مفقوداالثر شــده. حاالم 

مدتــی فراموشــی گرفتــه و مغــزش داره روز بــه 
روز کوچیک تــر میشــه، یــاد روزی افتاده که 

بــرادرم رو تو حرم گم کرد. 
مادر انگار دوباره حواســش جمع شــده 
خاکــی اش  چــادر  و  شــد  بلنــد  بــود. 
را تکانــد و آرام از دفتــر خــارج شــد. 
دوســت داشــتم بلنــد شــوم و چادر 

پیرزن را ببوسم. 

می گذارم روی مشهد نام عشق آباد را
 معیــن اصغــری: اشــعار رضوی یک تفاوت عمــده با دیگر ســروده ها در مدح 
اهل بیت)ع( دارد و آن، حسی بودن شعرهاست؛ دلیلش هم مشخص است، 
چــون شــاعر خودش احتمــاالً بارها تجربه زیارت داشــته و از نزدیک اتفاقات 
جالبی را که در حرم رخ می دهد مشــاهده کرده اســت. اگر هم شاعر، مجاور 
باشد که خب به مراتب ظرافت ها و دقایق بیشتری را دیده که انعکاس این 
به تماشــا نشســتن ها در شعر، گاه تصاویر زیبایی را خلق می کند که شیرین 
و دلچســب اســت. این غزل از بشــری صاحبی در همین حال و هوا ســروده 
شده و اگر تا به حال توفیق زیارت مشهد را داشته اید با خواندنش، به راحتی 

می توانید خاطراتتان را مرور کنید:
با تکان پرچمت تسخیر کردی باد را
دلنشین کردی هوای نیمه مرداد را

از همین آغاز، شاعر دست روی خاطره ای مشترک می گذارد که زائران بارها 
و بارهــا آن را تجربــه کرده انــد. گعده های صمیمی با رفقا یا خانواده در وســط 
تابســتان وقتــی که خنکای نســیم صحــن را روی صورت خــود حس می کنی 

تجربه ای وصف ناپذیر است.
شب به شب خورشید پشت ماه رؤیت می شود

دوست دارم آسمان صحن گوهرشاد را
هــر کــس بــرای خلــوت و زیارت، گوشــه ای از حــرم را دوســت دارد ولی پاتوق 
بســیاری از زائــران به خصــوص خــود مشــهدی ها صحــن باصفای گوهرشــاد 

خاتون است.
حال شیرین زیارت نامه خواندن در حرم

می کشاند سمت مشهد، عاقبت فرهاد را
بازی زبانی با کلمه شــیرین و فرهاد آن قدر کلیشــه ای اســت که فقط وقتی به 
دل می نشیند که شاعر از زاویه ای دیگر به این موضوع پرداخته باشد که در 

این بیت خبری از آن تفاوت نیست.
با نگاه مهربانت ضامن آهو شدی 

بعد از آن کردی اسیر خود دل صیاد را
این بیت هم مثل بیت قبل تکرار کلیشه آهو و صیاد است که بدون تغییر و 

نگاه از زاویه ای جدید، مضمونی کهنه را بازسرایی کرده است.
چلچراغ آسمان روشِن ایوان طال

جلد خود کرده ست صدها کفتر آزاد را
گاه، تشییع کسی را دیده ای در صحن ها

گاه گاهی هم شنیدی خنده نوزاد را
این از همان بیت هایی است که در ابتدا گفتم کامالً حسی و مشخص است 
شــاعر به عینه در حرم تجربه کرده اســت. بیتی زیبا که دســت کم برای بنده 
بــه عنــوان یــک مجاور کامالً ملموس اســت و آن را بارها دیــده ام و پس از این 
نیــز ایــن بیــت زیبــا در خاطرم خواهد ماند و موقع تشــییع تابوتــی در حرم از 

خاطرم خواهد گذشت.
حوض سقاخانه ات دارالشفای عالم است 

کرده بینا یک نگاهت، کور مادرزاد را
یا رضا گفتند و رد کردند مردان خدا 

با دعا، اروندرود و تنگه مرصاد را
شــاعر بــه یکبــاره وارد فضایی متفاوت می شــود و یاد می کنــد که ذکر مبارک 
یارضا زمان جنگ چه گره گشایی هایی کرده و خودتان می توانید این بیت زیبا 
را مقایســه کنید با بیت کلیشــه ای شــیرین و فرهاد در چند بیت قبل؛ اینجا 

چقدر بدیع و آنجا چقدر تصنعی.
پادشاه کشور عشقی و من از این به بعد 

می گذارم روی مشهد نام عشق آباد را
باز می خواهم که مهمان تو باشم مهربان 

باز می خواهم ببوسم پنجره فوالد را

ادب الرضا

پژوهشدرنگ

الهه ارجمندی راد: آن پسری که حرکت کبوتران حرم را دنبال 
می کنــد و بــه قــول ننــه جــان حتی تــوی این عکس هم ســربه 
هواســت، منــم. هشت ســالی از ایــن زیــارت و قــاب کــردن این 
عکس می گذرد. حاال برای خودم مردی شده ام. ولی کاش نگاه 
مــن هم بــه دوربین بود. حاال اینکه مقصر رهگذری اســت که 
پدر گوشی نوکیای جدیدش را به او سپرد تا خاطره این زیارت 
دســته جمعی مــان را ثبــت کنیم که یک، دو، ســه نگفته یا آن 
کبوترهایی که گروهی در آسمان ورودی نواب به پرواز درآمدند 
و نگاهم را با خود برده اند، بماند! ننه جان، فاطمه را بغل کرده، 
خــدا حفظش کند. مادر و عموی کوچک کنارش ایســتاده اند. 
یادش بخیر مادر آن چادر براق را برای همان زیارت دوخته بود 
و ذوقش را داشت. عمو ابوالفضل و زن عمو هم آن طرف قاب 
ایستاده اند، کنار حاجیه سلطان خدابیامرز که خاله پدر است 
و کسی را هم جز ما نداشت. امیرعباس و آباجی ها باالخره به 
صف شــده اند. خوب یادم اســت چقدر طول کشید تا این طور 
منظــم رو بــه دوربیــن نــگاه کننــد. حاجیــه ســلطان، چن تایــی 
پیــک از آن هــا گرفته بــود، بس که جل جل می زدند! آخر مادر 
سرشان داد زد که: »آتش به جانمان شد تکان نخورید دیگر!« 
پدر هم که مثل همیشه تسبیح در دست دارد و صبرش میان 
شــیطنت های ما زیاد است. راســتی نگاه به سرپایی ام نکنید! 
کفش هایم گم شده بود. وارد رواق که شدیم آن قدرغرق زیبایی 
آینه کاری حرم بودم که همان جا رهایشان کردم. البته خادم آقا 
همان شــب گفت باید به بخش اشــیای گمشــده سری بزنیم. 
باالخــره از آنجــا کــه تــوی حــرم حضــرت چیزی گم نمی شــود، 

کفش های من هم پیدا شد.
یک، دو، سه، باز هم آقای رهگذر مهربان از ما چندین عکس 
گرفــت. امــا نمی دانم چرا تمام آن ها اتفاقی از گوشــی پدر پاک 
شــد و مانــد همین یک عکس. آخرین عکســی کــه از حاجیه 
ســلطان داریم. فردای همان شب راهی ابرکوه شدیم و آخرین 

زیارتش تمام شد. خدا رحمتش کند.

نمای نزدیک
تنها قاب از یک زیارت   عکس: سینا شیری

والیتعهدی به مثابه تهدید فرهنگی»
درباره ســؤال نخســت بایــد گفت مأمــون به دنبال 
فرونشــاندن جنبش های فعال اجتماعی شیعی در 
جامعه بود و یکی از مهم ترین راهبردها برای کنترل 
و نهفتــه و راکدســازی ایــن جنبش هــا، پیشــنهاد 
والیتعهدی به امام بود که با این کار تا حدی نیز به 
موفقیت هایی رسید. نکته دوم اینکه مأمون با این 
پیشنهاد درصدد بود امام را متهم به ریاست طلبی 
نشــان  بــه جامعــه  این گونــه  و  کنــد 
بدهــد اگر علویــان و فرزندان حضرت 
زهــرا)س( حکومتی را نپذیرفته اند به 
این دلیل اســت که زمینه برای آن ها 
فراهــم نبــوده و اآلن بــا 
پیشــنهاد  ایــن 
این زمینه 
فراهم 

شده و علی بن موسی الرضا نیز آن را پذیرفته است. 
نکته سوم، بحث تالش برای مشروعیت بخشی به 
حکومــت عباســی بود. خالفت عباســی به شــدت 
بــا چالــش مشــروعیت روبــه رو و طبیعــی بــود بــا 
والیتعهدی شخصیت بزرگی چون امام رضا)ع( این 
چالش برطرف شود. مورد بعدی تالش مأمون برای 
جلــب نظــر ایرانیان بود تا بتواند آن ها را به ســمت 
خــود جــذب کنــد. در ایــن میــان مهم تریــن نیتش 
از پیشــنهاد والیتعهــدی بــه امــام رضــا)ع(، کنتــرل 
حضــرت بــا توجه به دوری شــهر مدینه با پایتخت 

خالفت عباسی بود.

 چرخش از یک تهدید فرهنگی»
 به فرصتی تمدنی

آنچــه امــروزه بــرای جامعــه مــا در ســبک و ســیاق 
رهبــری امــام رضــا)ع( می تواند تبدیل بــه یک الگو 
شود، بررسی چگونگی چرخش این تهدید فرهنگی 
بــه یــک فرصــت بــزرگ اســت. در ایــن چرخش به 
چهار نکته اشــاره می کنیم: نخســت نفوذ فرهنگی 
و اجتماعــی امــام رضــا)ع(؛ یعنــی اگر چــه مأمون و 
عباســیان قدرت داشــتند ولــی عنصر اقتــدار برای 
امام رضا)ع( بود. مهم ترین شاهد تاریخی بر اقتدار 
و نفوذ فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حضرت نماز 

عیدی است که قرار بود ایشان بخوانند.
نکتــه دوم در تبدیــل ایــن تهدید به فرصت، ســنخ 
رهبری امام رضا)ع( بود. مشاهده می کنیم رهبری 
ایشــان از ســنخ رهبری ســازمانی و سیاســی نبود. 
بــه عبــارت دیگــر اگر چــه پیشــنهاد والیتعهدی به 
رهبــری  امــا  شــد  رضــا)ع(  امــام 
حضرت، رهبری بر قلب ها 

و دل ها بود و مهم ترین شــاهد تاریخی بر این امر، 
گزارش هــای فراوان تاریخی از اســتقبال از حضرت 
در نیشــابور اســت. مســئله بعــدی در چرخــش از 
تهدید بــه فرصت، منحصر نبودن اهداف حضرت 
بــه نژاد و قوم و قبیله اســت. امــام رضا)ع( درصدد 
حاکمیــت صالحــان بــر زمیــن بودند و افــق تمدنی 
از نظــرگاه امــام رضا)ع(، حاکمیــت کارگزاران صالح 
بــر زمیــن و نــه صرفاً حاکمیت یک قــوم و قبیله در 

منطقه جغرافیایی خاص بود.

تالش برای انجام سفری با پیامد فراتاریخی»
چهــارم اینکــه ایــن قضیــه یــک حرکت رو بــه جلو 
و خــط مشــی گذاری  بــر سیاســت گذاری  مبتنــی 
فرهنگی بود. به عنوان مثال زمانی که امام رضا)ع( 
بــه تــوس فراخوانده شــد همه تالش حضــرت این 
بود این فراخوانده شــدن و مســیر رسیدن به توس 
یک پیامد فراتاریخی داشــته باشــد. یعنی نه تنها 
بر مردم آن زمان تأثیرات کوتاه و بلندمدت داشته 
باشــد بلکــه دارای تأثیرات تمدنی بــه درازای تاریخ 

تمدن اسالم باشد.
بــه عبــارت دیگــر مهاجــرت امام رضــا)ع( بــه ایران 
به خاطر ســنخ مدیریت قدســی و متعالی ایشــان، 
در  را  فراتاریخــی  تأثیــر  بزرگ تریــن 
گســتره تاریــخ برجــا گذاشــت. اگــر 
بزرگ تریــن هجرت تمدنــی در تاریخ 
اســالم، هجــرت پیامبــر از مکــه بــه 
مدینــه اســت و پــس از آن هجــرت 
امیرمؤمنــان)ع( از مدینــه به کوفه را 
نــام ببریــم، هجــرت امــام رضــا)ع( از 
مدینه به مرو را نیز به واسطه برونداد 
و دستاوردهای بی نظیر آن در ایران 
و اســالم می توانیــم از ایــن ســنخ و با 

این اهمیت بدانیم. 

 تحول گرایی»
مهم ترین شاخصه فرهنگ رضوی

امــا شــاید ســؤال شــود الگــوی مهندســی فرهنگــی 
رضــوی چه شــاخصه هایی دارد؟ به نظرم مهم ترین 
شــاخصه فرهنــگ رضــوی، تحول گرایــی آن اســت. 
بــه ایــن معنا کــه فرهنگ رضــوی می توانــد فرهنگ 
جامعه را ارتقا و توســعه ببخشــد و آگاهی و پذیرش 
بــرای مأموریــت و مقصــد نیز ایجاد کنــد. به عبارت 
دیگــر فرهنــگ رضــوی فرهنــگ تحول گراســت چرا 
که می تواند انســان ها را برای دیدن فراســوی منافع 
خویش و مصالح جامعه اســالمی آماده کند. شــاید 
این ســؤال مطرح شــود که ایــن تحول گرایی چگونه 
در روزگار کنونی ما امکان پذیر اســت؟ به نظرم ســه 
شــاخصه مهــم در فرهنــگ رضــوی وجــود دارد کــه 
می تواند بعضی از نگرش های برآمده از تمدن غرب 

را اصالح کند.
نخســت، فرهنگ رضوی با شاخصه های بی نظیری 
بــرای مخاطــب  کــه دارد تعریــف حــل مســئله را 
 ارتقــا می بخشــد. فرهنــگ رضــوی بــه ما در کشــف 
راه حل هــای جدیــد و تفکــر مجــدد در مــدل تمدن 
غرب و نگاه به اراده و اختیار انســان کمک می کند. 
در مکتب رضوی، انسان دنیانگر است نه دنیاگرا. در 
این مکتب، دنیا بد نیســت بلکه کم است. طبیعی 
اســت انسان شناســی برآمــده از ایــن نــوع نــگاه بــه 
دنیا، تحریکی برای حل مســئله ایجاد کند. دومین 
شــاخصه فرهنگ رضوی به انگیزش الهامی اشــاره 
دارد؛ یعنی در پی برانگیختن و باالبردن انگیزش در 

پیروان با توسل به احساسات آن هاست.
در ایــن روش، تــالش بر این اســت که احساســات و 
عاطفه ها جهت دار شوند. شاید در روزگار ما مدرنیته 
توانســته بینش هــا و ارزش ها و به تبــع آن رفتارها را 
مهندسی کند و طبیعی است برای تغییر آن نیازمند 
زمــان طوالنی تــری باشــیم، امــا ایــن ظرفیــت یعنــی 
انگیزش الهامی با تحریک هوش هیجانی و عاطفی 
بــه مخاطبــان کمــک می کنــد این زمــان بــه حداقل 

برسد. 
ســومین نکته در ظرفیت های فرهنگ رضوی بحث 
توانمندســازی مخاطــب و ارتقای آن اســت. طبیعی 
اســت مدرنیته نگرش های ما به مســائل گوناگون را 
دســتخوش تغییر کرده است، اما این توانمندسازی 
به این تغییر نگاه کمک می کند تا انسان به سمت 
فطرت و وجدان اولیه خود رجوع کند. در عین وجود 
داشــتن ایــن ظرفیت ها باید ســوگمندانه گفت نگاه 
مــا بــه فرهنــگ رضوی یــک نگاه ســطحی، حداقلی 
و عاطفــی بــوده اســت و بین آرمان هــا و ظرفیت های 
فرهنــگ رضــوی و آنچــه در جامعــه بــه کاربســته 

می شود فاصله زیادی وجود دارد.

ضرورت تغییر نگاه به فرهنگ رضوی»
باید اذعان کنیم در انگیزش الهامی به شدت نیازمند 
رویکــرد تمدنــی حوزه های علمیه هســتیم تــا نگاه ها 
به فرهنگ رضوی عوض شــود. می توان ســه رسالت 
کالن معطوف به سه ساحت تدبیر، رویکرد و پردازش 
محتوایــی را در ایــن زمینــه مدنظر قــرار داد. از حیث 
تدبیــر، حوزه های علمیه باید در قبال فرهنگ رضوی 
مسئولیت پذیر باشند تا نگذارند فرهنگ رضوی مبتال 
به موانع و آسیب ها شود. حوزه های علمیه باید زمان 
آگاه باشند و مدیریت های لحظه ای و مناسبتی را در 
شــرح و بســط این فرهنگ کنار بگذارند. صرفاً بهانه 
زمان شــهادت یا میالد امام یا موقعیت مکانی شــهر 
مشهد برای بسط این فرهنگ را نباید در نظر داشت 
و بر همین مبنا مدیریت لحظه ای، مکانی و مناسبتی 
را کنار گذاشت. از حیث روشی و رویکردی حوزه های 
علمیه باید تناقض ها و تعارض های نهادها و مراکز در 

نسبت با فرهنگ رضوی را کنار بگذارند.

 بازپیرایی معارف رضوی »
مبتنی بر اقتضائات زمانی

در  فرهنگــی  کارهــای  از  بعضــی  می بینیــم 
بــه  و  دارنــد  همپوشــانی  یکدیگــر  بــا  حــوزه  ایــن 
تعبیــری درگیــر مــوازی کاری هســتند. حتمــاً بایــد 
ارزیابی هــای مســتمری از ایــن حیــث انجام شــود. 
و  کمیت گرایــی  جایگزیــن  کیفیت گرایــی  رویکــرد 
شــخصیت گرایی شــود. االن برخی مراکز فرهنگی 
رضــوی  فرهنــگ  راســتای  در  را  فعالیت هایشــان 
می شــمارند ولــی وزن نمی کنند. رویکــرد حوزه های 
علمیــه در بســط فرهنــگ رضوی باید یــک رویکرد 
راهبردی باشــد و اصالً نباید احساس امنیت کنند 
چــرا کــه دشــمن و جریان هــای انحرافــی مهم ترین 
موانــع بســط فرهنــگ رضــوی هســتند. از حیــث 
محتوایــی باید معارف رضــوی مبتنی بر اقتضائات 

زمانی و زمینه ای بازپیرایی شود.
کهنــه گرایی هــا در بســط معــارف رضــوی بایــد کنار 
گذاشــته شــود. در ســیره امام رضا و فرهنگ رضوی 
برخی چیزها مســئله و برخی دیگر مسئله نماســت 
و آنچــه حوزه باید به آن توجه کند، مسئله هاســت. 
مباحــث و مطالعــات رضــوی بایــد تخصص محــور 
و نخبــه شــود. بایــد اعتــراف کنیــم اگرچه دانشــگاه 
علــوم اســالمی رضــوی را داریم ولی متأســفانه هنوز 
امام رضاشناســی یا فرهنگ رضوی به مثابه رشــته 
تخصصــی در مقطــع ارشــد و دکترا یا ســطح ســه و 
چهــار حــوزه دیــده نمی شــود. مــا مرکــز مطالعــات 
تخصصــی امــام رضا)ع( و فرد امام رضاشناســی که 
عمــر خــود را در اندیشــه و ســیره حضرت گذاشــته 

باشد، نداریم.

چگونه امام رضا)ع( تهدید فرهنگی والیتعهدی را به فرصت تبدیل کرد؟

الگوی مهندسی فرهنگی در سیره و فرهنگ رضوی

دارالشفا

دکتــر امیرمحســن عرفــان، عضــو هیئت علمی 
 دانشگاه معارف اسالمی: والیتعهدی امام رضا)ع(
در نــگاه اول یــک تهدیــد فرهنگی بــرای جامعه 
امامیه و امام رضا)ع( بود اما پرســش این اســت 
کــه حضــرت)ع( چطــور ایــن تهدیــد فرهنگی را 
بــه فرصــت تمدنــی تبدیــل کردنــد. در چرایــی 
تهدیــد فرهنگــی بودن پیشــنهاد والیتعهدی به 
صــورت اجمالی به چند دلیل اشــاره و در ادامه 
 الگوی مهندســی فرهنگی 
امام رضا)ع( را در تبدیل 
کــردن ایــن تهدیــد بــه 
یــک فرصت از حیث 
بررســی  چگونگــی 

زمانی که امام رضا)ع( به توس می کنیم.
فراخوانده شد همه تالش حضرت 

آن بود این فراخوانده شدن و 
مسیر رسیدن به توس یک پیامد 
فراتاریخی داشته باشد. یعنی نه 

تنها بر مردم آن زمان تأثیرات کوتاه 
و بلندمدت داشته باشد بلکه 
دارای تأثیرات تمدنی به درازای 

تاریخ تمدن اسالم باشد

محمد تربت زاده: کتابخانه حرم همیشــه توی ذهنم چیزی شــبیه به 
کتابخانه های قدیمی توی فیلم های هالیوودی بود. با خودم فکر می کردم 
که اگر تنها وارد کتابخانه شوم، احتماالً البه الی قفسه های بزرگ چوبی 
گم می شــوم. به خصوص آنکه هرکدام از بچه های مدرســه یک افسانه 
در مورد کتابخانه حرم ســاخته بودند. یکی می گفت هر قفســه کتابش 
۱0 متر است و یکی دیگر از کتاب های تاریخی ای می گفت که هیچ جای 

دنیا پیدا نمی شود.
آن زمــان اولیــن قســمت از مجموعه فیلم هــای »هری پاتــر« تازه پخش 
شــده بود و بچه ها یواشــکی ســی دی آن را در مدرســه دست به دست 
می کردنــد. یک بــار در مدرســه شــایعه شــد کــه کتابخانــه حــرم شــکل 
کتابخانه مدرســه »هاگوارتز« اســت! هرطور شــده بود ســی دی قسمت 
اول هری پاتر را امانت گرفتم و با اشتیاق تماشا کردم. از آن روز به بعد 
من فقط یک رؤیا در سرم داشتم و آن عضویت در کتابخانه حرم بود.

بچه های مدرســه می گفتند هرکســی اجازه عضویت در کتابخانه حرم 
را ندارد و باید خیلی آدم خاصی باشــی تا بتوانی وارد کتابخانه شــوی. 
می گفتنــد در انتهــای کتابخانه یــک در چوبی مخفی وجود دارد که اگر 
بتوانــی از آن رد شــوی وارد قســمت ممنوعــه کتابخانــه می شــوی که پر 

است از کتاب های جادویی و قدیمی!
مــن بــا رؤیــای ورود به کتابخانه جادویی برای نخســتین بــار تک و تنها 
راهــی حــرم شــدم و پرسان پرســان خــودم را رســاندم بــه کتابخانــه. بــا 
لحنی جدی به مســئول کتابخانه گفتم می خواهم وارد کتابخانه شــوم. 
مردی بود حدود ۳0 ســاله با چهره ای عبوس و موهای به هم ریخته. از 

زیرعینکش نگاهم کرد. آب گلویم را قورت دادم و ســعی 
کــردم کامالً جــدی نگاهش کنم. روزنامه دســتش را ورق 

زد و نگاهــش را از مــن گرفــت. زیر لب گفت:»کارت 
عضویــت؟« کوله ام را روی دوشــم جابه جا 

کــردم و دوان دوان از کتابخانــه خــارج 
شدم.

توی مسیر برگشت بغض گلویم 
را گرفته بود. من با رؤیای ورود 
بــه کتابخانــه جادویــی آمــده 

بودم و درحالی که حتی نتوانســته بودم شــرایط عضویت را بخوانم، از 
حرم خارج می شــدم. هفته بعد با پدرم برگشــتم و فهرســت بلندباالی 
شــرایط عضویــت را گرفتــم. آن زمــان عضویــت در کتابخانه حــرم برای 
کودکــی در ســن مــن تقریبــاً غیرممکــن بــود امــا مــن باید هرطور شــده 
بــود خودم را می رســاندم به در چوبی انتهــای کتابخانه. پیش بچه های 
مدرســه الف زده بودم که من یک بار وارد کتابخانه شــده ام و در چوبی 
را دیده ام، اما مســئول کتابخانه ســر رســیده و نتوانســتم واردش شوم. 
قصه من را همه مدرســه می دانســتند و منتظر بودند من وارد قســمت 

ممنوعه کتابخانه شوم. 
پس از ســه ماه رفت و آمد مداوم باالخره راضی شــدند کارت عضویتم 
را صادر کنند، آن هم با شرایط که حضور در برخی از مخزن ها را برای 
مــن ممنــوع کــرده بود تــا فقط به قســمت عمومی کتابخانه دسترســی 

داشته باشم.
شــبی کــه پــدرم کارت عضویتــم در کتابخانه حــرم را از جیبــش درآورد تا 
صبــح خوابــم نبــرد. صبح به هوای مدرســه از خانه خارج شــدم و با تمام 
توانم تا ایستگاه اتوبوس دویدم. یک ساعت بعد روبه روی مسئول ورودی 
ایســتاده بودم. مرد عبوس کیفم را تحویل گرفت و توضیح داد که فقط 
می توانم وارد قسمت خاصی از کتابخانه شوم. قبل از باز کردن در اصلی 
کتابخانه چشم هایم را بستم و خودم را آماده کردم تا عجیب ترین چیزی 
که در دنیا وجود دارد را ببینم. شاید پنج ثانیه هم طول نکشید تا قصر 
آرزوهایــم روی ســرم خراب شــود. همه چیز شــبیه بــه کتابخانه محلمان 
بود، فقط در مقیاســی بزرگ تر! کارد می زدند خونم در نمی آمد! خودم را 
به پایانه اتوبوس ها رســاندم و ولو شدم روی 
اولین صندلی خالی. سی دی هری پاتر را 
از الی کتــاب فارســی درآوردم و خیــره 
شــدم به عکس »هری«.  تازه فهمیده 
بــودم کتابخانــه جادویــی فقــط مــال 

قصه هاست.
 جای آدم هایی است مثل هری پاتر
نــه جــای آدم هــای عشــق کتاب و 

مطالعه.

هیچ کس اجازه نداشت از در چوبی عبور کند

افسانه کتابخانه جادویی!

پرسه در صحن



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

 گفتمان علمی، مؤثرترین مسیر برای معرفی جهانی معارف امام رضا)ع( است رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تأكید كرد: گفتمان روزنامـه صبـح ایـران
علمی، مؤثرترین و بی حاشیه ترین مسیر برای معرفی معارف واالی امام رضا)ع( به عموم بشریت است.به گزارش آستان نیوز؛ حجت االسالم والمسلمین مهدوی مهر در دیدار 

با اعضای ستادی كنفرانس ملی »امام رضا)ع( و علوم روز« گفت: اهل بیت)ع( فضایل واالیی دارند كه در همه ابعاد آن بزرگواران را، الگوی همه جانبه كرده است.

رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی:  

 »شوق پرواز« 
در حرم رضوی جان می گیرد

محمدحسین مروج کاشــانی: از میــان هــزاران هزار 
آرزو، آرزوی پــرواز در آســمان چیــزی اســت که همه به 
آن می اندیشــند، بــه پــرواز درآمــدن در میــان آســمان 
آبــی، شــوقی وافــر را در وجــود آدمی ایجــاد می کند که 
برای لحظاتی فارغ از هر فکر و خیالی، سبکبار و آرام، 
هیجانی شیرین را تجربه می کند. از سوی دیگر در ماه 
رجب که ماه بندگی خداســت به ســر می بریم که البته 
همه ماه ها، ماه بندگی حضرت حق است و چه جایی 
بهتر از آســتان رضا برای کســب رضای خدا. جایی که 
راه رســیدن بــه خــدا را برایــت نزدیک تــر می کند، چون 
خالــق بزرگ در کتاب مقدس قرآن به صراحت فرمود: 

برای رسیدن به او وسیله ای بجویید.
ســخن در بــاب رضــای خدا و 14 باب الهی بســیار اســت 
امــا بهانه این نوشــتار، ســخنان رئیس اداره پاســخگویی 
به ســؤاالت دینی حرم مطهر رضوی از برگزاری سلســله 
پرسمان های دینی است که از شنبه شانزدهم اسفندماه 
مطابق با 22 ماه رجب تا پایان این ماه برگزار می شود. اسم 

این پرسمان، »شوق پرواز« است.
حجت االسالم والمسلمین مهدی حسن زاده به خبرنگار 
قدس گفت: سلسله پرسمان های شوق پرواز از روز شنبه 
16 اســفندماه مطابــق 22 مــاه رجب المرجب تــا پایان ماه 
رجــب همــه روزه از ســاعت 16/30 تــا 17/30 پس از ظهر 
بــا حضور خواهــران و برادران زائر و مجــاور در محل رواق 
امام خمینی)ره( حرم منور امام هشتم)ع( و با قرائت قرآن 
توسط استاد احمد دباغ؛ حافظ روشندل کل قرآن، بیان 
احــکام و در پایان مراســم با اقامــه نماز جماعت مغرب و 

عشا برگزار می شود.
وی افزود: در این جلســات، اســتادانی از حوزه و دانشگاه 
»علــی ســرلک«،  والمســلمین  همچــون حجــج  اســالم 
»ســیدعلیرضا تراشیون«، »دکتر شــاملی«، »سیدمحمود 
مرویان حسینی«، »دکتر احمد عابدی« و »دکتر مصطفی 
جاللــی« در مباحثی مانند: »جوانــی برترین فرصت برای 
رشــد و تعالــی معنــوی«، »راهکارهــای تربیــت معنــوی 
فرزندان«، »نقش انقالب در ترویج معنویت«، »آسیب های 
اخالقی فراروی جامعه«، »زیارت و سازندگی های معنوی« 
ایــراد  بــه  اســالمی«  انقــالب  دوم  گام  در  »معنویــت  و 
ســخن می پردازنــد. همچنیــن دکتــر محســن میرباقری، 
حجت االســالم محســن هاشــمی بذرگــری و دکتــر علــی 

جالئیان، مجریان این پرسمان هستند.

کتابخانــه و موزه ملی ملــک، بزرگ ترین موقوفه 
فرهنگی آســتان قدس رضوی هر ســاله میزبان 
جمع گســترده ای از گردشــگران و پژوهشــگران 

داخلی و خارجی بوده است.
امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، درهای این 
موقوفه هفته ها به روی فرهنگ دوســتان بسته 
شد، اما این توقف موقت ارائه خدمات حضوری 
مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک به مراجعان، 
مانع فعالیت کارشناسان آن نشد و آنان همگی 
دست به دست هم دادند تا مخاطبان مؤسسه 
بتوانند از خدمات مجازی و غیرحضوری موقوفه 

استفاده کنند.
بخش هــای  جملــه  از  مســتندنگاری،  بخــش 
فعــال ایــن مؤسســه در دوران کرونا بود تا بانک 
اطالعــات گنجینــه ملک بیــش از پیش غنی تر 
شــود؛ چراکــه ایــن بخــش وظیفــه طبقه بندی، 
اســاس  بــر  آثــار  اموالــی  ثبــت  و  کدگــذاری 
استانداردهای جهانی، طراحی و تکمیل فرم های 
شناســنامه ای استاندارد و تشــکیل پرونده آثار، 
عکاســی و مســتندنگاری تصویری آثــار موزه ای 
با باالترین کیفیت و استاندارد و دیجیتال سازی 
آثــار کتابخانــه ای بــا کیفیت و ســرعت بــاال را بر 

عهده دارد.
در ادامــه، بــه معرفــی گوشــه ای از فعالیت هــای 
حوزه مستندنگاری و ساماندهی آثار کتابخانه و 
موزه ملی ملک به ویژه در طول یک سال اخیر 

می پردازیم.

ضرورت تهیه پرونده دیجیتال آثار»
به پشتوانه نیک اندیشی حاج حسین آقاملک، 
بنیان گــذار و واقف کتابخانه و موزه ملی ملک و 
دیگــر واقفــان و اهداکنندگان آثــار فرهنگی، این 
مجموعه در حال حاضر مملو از گنجینه نفیسی 
از انواع منابع کتابخانه ای و اشیای موزه ای است.
در ایــن بیــن، محســن حق گــو؛ مســئول بخش 
مستندنگاری اداره اطالعات فرهنگی و حفاظت 
فنــی مؤسســه کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک 
می گویــد: اولویــت اصلی این مؤسســه در حوزه 
مستندنگاری، ثبت و ضبط اموالی، کارشناسی و 
برخط کردن تمامی آثار، امکان دسترسی عموم 
به آن ها، بازنگری اطالعات به منظور اطمینان از 
صحت آن ها و جســت وجوپذیری اطالعات آثار 
بر اســاس ارتباط دقیق  و منطقی  بین داده ها بر 

اساس کلیدواژگان است.
او با اشــاره به اهمیــت تهیه فایل های دیجیتال 

و پشــتیبان از آثــار در راســتای حفــظ اطالعــات 
آن هــا و کاهش نیاز بــه پرونده های کاغذی بیان 
می کنــد: هــر اثری کــه وارد گنجینــه کتابخانه و 
موزه ملی ملک می شــود، مراحل ثبت اولیه اثر 
بــه منزلــه پذیــرش آن، مســتندنگاری تصویری 
اثر با انجام عکاسی از آن )ثبت وضعیت اثر در 
زمــان ورود بــه موقوفه( و کارشناســی اثــر را طی 
می کند تا در نهایت شناسنامه آن به عنوان یکی 
از آثــار موقوفــه تکمیــل شــود. داده های حاصل 
از مرحلــه ثبــت و مستندســازی هــر اثــر هــم با 
هدف تشــکیل پرونده دیجیتالی برای آن شیء 
در بانــک اطالعاتــی مؤسســه وارد می شــود. بــا 
توجه به امکان جست وجوی مخاطبان در بین 
ایــن پرونده های دیجیتال، نظــارت عمومی روی 

گنجینه متنوع ملک افزایش یافته است.

تعامل با متخصصان و پژوهشگران»
همچنین مسئول بخش مستندنگاری مؤسسه 

کتابخانــه و مــوزه ملــی ملــک می گویــد: ایــن 
مؤسســه در راســتای مســتندنگاری تصویــری 
آثــار، منابــع ارزشــمند کتابخانه ای خود شــامل 
نســخه های خطــی، کتاب هــای چاپ ســنگی و 
سربی، نشریات و اسناد تاریخی را اسکن کرده 
و از اشیای موزه ای عکاسی می کند. البته از آثار 
نفیــس کتابخانــه که قــرار اســت در قالب چاپ 
فاکسی میله منتشر شود، عکاسی هم می شود. 
کتاب های چاپی قدیمی هم به صورت محدود با 
توجه به نیاز و درخواســت پژوهشگران، اسکن 

شده است.
او ادامــه می دهــد: کتابخانه و موزه ملی ملک با 
استفاده از شیوه نامه ها و استانداردهای موزه ای، 
به ویژه استاندارد اسپکتروم )spectrum(، فرایند 
مســتندنگاری خود را انجام می دهد. همچنین 
در انجام فعالیت های مطالعاتی و تکمیلی آثار به 
صورت موردی از شیوه های پیشرفته ای همچون 
تصویربرداری از آثار به شیوه های   مادون قرمز و 

ماورای بنفش بهره می گیرد.
حق گو با بیان اینکه عضو کارگروه مستندسازی 
بین المللــی  )شــورای  ایکــوم  حفاظــت  گــروه 
موزه هــا( ایران اســت، می گوید: عــالوه بر تعامل 
با متخصصــان این حــوزه، همکاری های خوبی 
هم با پژوهشــگران و دانشجویان داریم. به طور 
مثــال، دو پایان نامــه بــه  طور مســتقیم در حوزه 
مســتندنگاری، بــا همــکاری مؤسســه تدویــن 
شــده اســت. همچنین بســیاری از محققان در 
فعالیت هــای پژوهشــی متنــوع خــود روی آثــار 
گنجینه ملک از نتیجه داده های گردآوری شده 

توسط این بخش استفاده می کنند.

نقش مستندنگاری در دوران کرونا»
مسئول بخش مستندنگاری مؤسسه کتابخانه 
و مــوزه ملــی ملــک تصریــح می کنــد: بــا انجــام 
مراحل مستندنگاری تصویری با رعایت اصول 
و تمهیدات حفاظتی و تهیه اطالعات دیجیتال 

آثــار، داده هــای دیجیتــال قابــل انتشــار از آثــار 
گنجینه با هدف ارتقای خدمات غیرحضوری و 
مجازی به مخاطبان کتابخانه و موزه ملی ملک 
در دوران شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــن بخــش 
آماده شــد تا توسط همکاران سایر بخش ها در 
قالب های جذاب بازآرایی و در بسترهای مجازی 

منتشر شود.  
انجــام  اقدام هــای  دربــاره  همچنیــن  حق گــو 
شــده در حــوزه مســتندنگاری و ســاماندهی 
اخیــر  ســال  یــک  در  ملــک  گنجینــه  آثــار 
می گوید: کارشناســی 680 عنوان ســکه ، سند 
 و تمبــر، انتقــال اطالعات کارشناســی 5هزار و 
200 عنــوان اثر به شناســنامه های اســتاندارد، 
کنتــرل و تکمیــل اطالعات 600 عنوان ســند و 
نســخه خطــی در پایگاه هــای برخط مؤسســه 
کتابخانــه و مــوزه ملی ملک )ســیمرغ و بانک 
اطالعــات آثــار(، بارگــذاری هــزار و 200 عنــوان 
از  و 500 صفحــه(  هــزار   12 از  تصویر)بیــش 
اســناد و نســخه های خطی در بانک اطالعات 
و  فیزیکــی  ســاماندهی  مؤسســه،  ســایت  و 
تکمیل اطالعات بیش از 30 هزار قطعه تمبر 
)3 هــزار و 200 عنــوان( در بانــک اطالعــات و 
اطالعــات  تکمیــل  و  ورود  مؤسســه،  ســایت 
بانــک  در  ســکه   قطعــه   970 تصویرهــای  و 
اطالعــات و ســایت مؤسســه، مســتندنگاری 
قالــب  در  اســکن(  و  آثار)عکاســی  تصویــری 
آماده ســازی و  کنتــرل  فریــم،   500 و   4هــزار 
51 هزار صفحه از تصویرهای آرشــیو نشریات 
بــرای دســترس پذیری مخاطبــان و همچنیــن 
تصحیــح و به روزرســانی اطالعــات 850 عنوان 
اثــر مــوزه ای در دفاتــر ثبتــی، در دوران شــیوع 
بیمــاری کرونــا تــا پایان بهمن ســال جــاری در 
بخش مستندنگاری این مؤسسه انجام شد.

او می افزایــد: در حــال حاضــر، تمامــی اســنادی 
که در گنجینه ملک نگهداری می شــود اسکن، 
مؤسســه  اطالعــات  بانــک  در  و  کارشناســی 

بارگذاری شده و در دسترس عموم قرار دارد.
حق گــو بــا بیــان اینکه در حــال حاضــر داده ها و 
تصویرهــای آثار گنجینه ملــک در 20 مجموعه  
مختلف موضوعی در بانک اطالعاتی مؤسســه 
کتابخانــه و مــوزه ملی ملــک قرار گرفته اســت، 
و  فرهنــگ  دوســتداران  می کنــد:  خاطرنشــان 
هنــر اســالمی- ایرانــی بــرای دسترســی بــه این 
اطالعات می توانند به سایت مؤسسه به نشانی 

»malekmuseum.org« مراجعه کنند.

گذری بر پروژه مستندنگاری آثار کتابخانه و موزه ملی ملک

میراثی برای آیندگان
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اگهی انحصار وراثت
اقای / خانم مروت بامری بش��ماره شناس��نامه 3591849618 به شرح دادخواست به کالسه 1244/99 از این 
دادگاه درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان محمد حیدرزهی بشماره  شناسنامه 3590842547  در 
تاریخ 1390/09/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ، ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به 
:1-متقاضی با مش��خصات فوق همسر متوفی2-حسین حیدرزهی بش��ماره ملی 3581381249 فرزند ذکور 
متوفی 3- فاطمه حیدرزهی بش��ماره ملی 3581090147 4- زهرا حیدرزهی بش��ماره ملی 7370021882 
فرزندان اناث متوفی 5- رحم بی بی س��االری بش��ماره ملی 3591148733 مادر متوفی  ،متوفی ورثه دیگری 

ندارد .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد ویا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد . آ-9912774

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای بشیررضائی فرزند رمضان به ش ش 957 )به موجب وکالت نامه 105441-99/02/18تنظیمی 
دفتراسنادرسمی شماره 38شیروان ارائه شده ازکلیه ورثه مرحوم رمضان رضائی(به موجب گواهی حصر وراثت 
ش��ماره 9900121-99/02/16 به اس��تناد دو برگ استش��هادیه تأییدشده توس��ط دفتر اسناد رسمی شماره 
3ش��یروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اند که س��ند مالکیت س��ه دانگ مش��اع ازششدانگ یک قطعه زمین  بش��ماره پالک 4252 فرعی از 
11 اصل��ی  واق��ع در قطعه 3 ش��یروان بخش 5 قوچ��ان به آدرس  بلوار پیروزی  ک��ه متعلق به موروث موکل 
ایشان)مرحوم رمضان رضائی فرزند برات به ش ش 509( می باشد به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی 
دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت اولیه ذیل صفحه 323دفتر283وشماره ثبت 56449وشماره چاپی 
476179سری الف85به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 
آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض 
خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشار :17 /99/12  آ-9912732
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی مزایده مال غیر منقول نوبت اول
به موجب پرونده ی اجرایی کالس��ه9900110 ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی حقوقی باخرز، 
موضوع نیابت ش��ماره 980169 واصله از ش��عبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری تربت جام ، نظر به اینکه 
محکوم علیه آقای حمید رضا اس��دی فرزند رحیم محکوم به پرداخت مبلغ 1249370000 تومان بابت اصل 
خواسته و خسارت تاخیر تادیه در حق محکوم لها آقایان حسینعلی امیری و غالمرسول رسولی گردیده که تا 
کنون مبلغ150000000 تومان پرداخت نموده و بابت استیفای الباقی محکوم به یک واحد دامداری از نامبرده 
معرفی و توقیف گردیده، ملک مذکور توسط هیئت سه نفره کارشناسان به مبلغ 3950000000 ریال بر آورد 
قیمت گردیده و مقرر گردیده در مورخه1400.01.15 ساعت 11 الی 11:30 صبح در محل دفتر اجرای احکام 
مدنی دادگاه عمومی باخرز از طریق مزایده به فروش برسد.متقاضایان خرید جهت بازدید از ملک مورد مزایده 
می توانند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگزاری مزایده با مراجعه به نشانی ملک از آن بازدید نمایند تا با تودیع 10 
در صد قیمت پایه در جلسه مزایده شرکت نمایند.مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین 
قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید، خریدار باید10 درصدقیمت پیشنهادی را فی المجلس به عنوان 
س��پرده در صندوق دادگس��تری تودیع و مابقی آن را ظرف مدت یکماه پرداخت نماید در غیر اینصورت مبلغ 
پرداختی به نفع دولت ضبط خواهد شد تخلیه و تحویل ملک تابع مقررات است و ربطی به این اجرا ندارد.ملک 
معرفی ش��ده واقع در روس��تای آویان و متعلق به آقای حمید رضا اسدی می باشد.مالکیت مشاعی برای ملک 
متصور نمی باشد و کل آن به فروش می رسد مضافا قرار داد اجاره ای که مشخص نماید ملک عین مستاجره 

می باشد ارائه نشده است
مشخصات ملک با توجه به نظر کارشناسان به شرح ذیل می باشد الف- سند رسمی برای ملک ارائه نشده است 
ب- مس��احت عرصه ، عرصه محصور ش��ده موازی 1400 متر مربع و عرصه غیر محصور حدود 600 متر مربع 

جمعا موازی دو هزار متر مربع می باشد.
ج – مشخصات اعیان. اعیان احداثی در ملک موصوف به شرح ذیل می باشد1- انبار علوفه به مساحت 65متر 
مربع با دیوار بار بر و س��قف س��بک ، ورق فلزی به ارتفاع متوس��ط 4.5 متر مربع فاقد در ورودی 2- ساختمان 
مسکونی و سرویس به مساحت 38 متر مربع با دیوار باربر و سقف طاق ضربی و اندودگچ و خاک و نمای آستر 
سیمان  3-اصطبل به انضمام شیر دوشی به مساحت 340 متر مربع ایرانیت پوش به ارتفاع متوسط 3.20 متر 
با 9 عدد خرپای قوطی 4- 25 متر انبار با س��قف س��بک به انضمام بار بند به مس��احت 500 متر مربع دارای 
نرده و آخور با انشعاب آب و برق و دوربین مدار بسته و دیوار پیرامون به ارتفاع متوسط 2.20 متر که از سمت 

داخل آستر سیمان است.
النهایه – ملک فوق از قرار هر متر مربع عرصه1000000 ریال و اعیان و امتیازات  ) آب ، برق سه فاز و دوربین 
مدار بس��ته( به ش��رح مذکور به مبلغ 1950000000 ریال جمعا) اعم از عرصه و اعیان و امتیازات( به مبلغ 

3950000000 بر اورد گردیده.  آ-9912731
دادورز اجرای احکام مدنی – علی کاظمی

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای محمدخشنودی فرزند علی با وکالت خانم ملیکا خشنودی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی 
شده منظم به تقاضای کتبی جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی است 

سند مالکیت ششدانگ پالک1196فرعی جداشده از6-اصلی واقع در بخش3 شهرستان سبزوار که متعلق به وی 
می باشدبعلت نقل مکان مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد مالکیت فوق الذکر ذیل دفترامالک 
الکترنیکی139520306011010610بشماره چاپی 932257الف97نام نامبرده ثبت وسند صادر وتسلیم شده 
اس��ت ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا باس��تنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده یامدعی وجود سندمالکیت نزدخود 
باشدبایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خودرا به پیوست اصل سندمالکیت 
یاس��ندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا 
وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف 99/2349(  تاریخ انتشار:1399/12/17   آ-9912729
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی تحدید حدود اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی زیرکوه

پیرو آگهی نوبتی قبلی و به موجب مقررات ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی اینک بر حسب درخواست واصله، تحدید حدود 
اختصاصی امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و 
امالک شهرس��تان زیرکوه مورد رس��یدگی و رای آن صادر گردیده برای اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد.
بخش 14 زیرکوه

اراضی مزرعه بمرود  پالک 20   - اصلی
پ��الک 2889 فرعي مج��زا از1506 فرعی  از 20اصلی مزرعه بم��رود بنام آقایان  روح 
اهلل–فضل اهلل - محمد علی  ش��هرت همگی رازقی هر کدام دو دانگ مشاع از ششدانگ  
یک قطعه زمین مزروعی مشجرمشتمل بر تاسیسات به مساحت 53925متر مربع واقع 

دراراضی مزرعه بمرود .
تاریخ تحدید حدود دوشنبه 23  /01  /1400 

انجام خواهد ش��د. 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 مقررحاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد 
آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د 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 برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت، از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی 
الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. در غیر اینصورت متقاضی می تواند 
به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و 

اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه می دهد.
تاریخ انتشار: 17  /12  /1399  آ-9912728

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه - غالمرضا صادقیان 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرسمی برابررای شماره139960306022001205هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای غالمرضاخوش ش��نوفرزندعلی اصغر به شماره شناسنامه134صادره ازفریمان دریک قطعه زمین 
مزروعی دارای تاسیس��ات به مساحت 68951مترمربع پالک 17602فرعی از276اصلی واقع دربخش13ازمحل 

مالکیت مشاعی متقاضی محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت بفاصله15روزآگهی 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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت 
انقضای مدت مذکورو  عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد. آ-9912139                    

تاریخ انتشارنوبت اول:1399.12.3                 تاریخ انتشارنوبت دوم:1399.12.17   
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

براب��ر آرأی ش��ماره 139960313010002780 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای سلیمان پویان فرزند محمد بشماره شناسنامه 671 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
210 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 1337 فرعی از 130 – اصلی واقع در بخش 17 شهرس��تان بوکان 

خریداري از آقای ابوبکر مهتدی مالک رسمی پالک مذکور مع الواسطه توسط فتاح ایلخانیزاده محرز گردیده که 
براي آن پالک 14571 فرعي از 130 -  اصلي تعیین و اختصاص یافته 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 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 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-9912142
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/12/02                تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/12/17 

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان میاندوآب بش��رح زیر تصرفات مفروزی 
و مالکان��ه اش��خاص را تأیی��د و ب��ه جه��ت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر ش��ده اس��ت پس از نش��ر آگهی 
س��ند مالکیت رس��می صادر و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای م��اده 3 قانون مذکور و آئی��ن نامه اجرائی آن 
مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و 
چنانچه اش��خاص اعتراض داش��ته باش��ند حداکثر ظ��رف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگه��ی اعتراض کتبی 
خ��ود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک م��اه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندوآب ، دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اس��ت در غیر اینصورت س��ند مالکیت مورد تقاضای متصرف براس��اس مدل��ول رأی صادره در 
حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور س��ند مالکی��ت جدید مانع مراجعه متضرر ب��ه دادگاه نخواهد بود .

1 – رأی ش��ماره 139960313006006040 مورخه 1399/11/21 تقاضای آقاي س��یروس ضرغامی قوریجان 
فرزند علی مبنی بر صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 2183 فرعي از یک اصلی بخش 
14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي پرویز نریمانی پرونده هیأت 325 – 99 

به مساحت 60 / 151 مترمربع که برای آن پالک 29479 فرعی تعیین شده است م/الف 50  آ-9912143
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه 1399/12/02  - تاریخ انتشار نوبت دوم : یک شنبه 1399/12/17 

قنبر محمد وند 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

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 رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به 

شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای احمد محمودی به شناسنامه شماره 13 کدملی 0731924665 صادره تربت جام فرزند ابراهیم در ششدانگ 
یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به مساحت 359/97 مترمربع پالک شماره 283 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت حسین جواز و قسمتی از پالک کالسه 454- 95

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 تس��لیم و رس��ید 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 ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 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-9912107
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/12/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/17
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

  برابر رای شماره 139960318603011280مورخ 1399/09/29 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم س��تاره حسین زاده اخالقی فرزند یوسف به شماره شناس��نامه 2581085576 صادره از رشت 

در قریه 
آج بیشه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 176/76 متر مربع پالک 
فرعی 2384 از اصلی 91 مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
آقای حسن شهرت نظام پسند پشکه 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 3448  آ-9912117
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/2  

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/17 
حسین اسالمی کجیدی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

برابر رای شماره 139960318603011281مورخ 1399/09/29 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای س��روش حسین زاده اخالقی فرزند یوسف به شماره شناسنامه 2581693118 صادره از رشت 
در قریه آج بیشه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 176/76 متر 
مربع پالک فرعی 2384 از اصلی 91 مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رشت خریداری 
از مالک رسمی آقای حسن شهرت نظام پسند پشکه محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 

3451  آ-9912118
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/17  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/2  

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

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

برابر رای شماره 139960318603011278مورخ 1399/09/29 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم مهری عباسی مردخه فرزندعلی به شماره شناسنامه 1781 صادره از فومن در قریه آج بیشه در 
دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 176/76 متر مربع پالک فرعی 
2384 از اصلی 91 مفروز مجزی از پالک 2 از اصلی 91 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای 
حسن شهرت نظام پسند پشکه 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 3453  آ-9912119
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/17  تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/2  

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

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

برابر رای شماره 139960318603009731مورخ 1398/09/24 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم فاطمه اژدری  فرزند نازعلی به ش��ماره شناس��نامه 5 صادره از ماس��ال در قریه احمد گوراب در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 98/1 متر مربع پالک فرعی 1167 از اصلی 45 
مفروز مجزی از پالک 34 از اصلی 45 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای اسماعیل خوشه 

چین گیلک 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3433  آ-9912128
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/2 

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/17 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

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

برابر رای شماره 139960318603007353مورخ 1399/05/28 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای محمد ثابت شهرستانی فرزند حبیب اله به شماره شناسنامه68 صادره از رشت در قریه الکان در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 250/23 متر مربع پالک فرعی 3407 از اصلی 38 
مفروز مجزی از پالک 55 از اصلی 38 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی خانم سلطنت نیک نژاد 
و علی اکبر نهاوندی و حاج آقا فراهانی 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 تس��لیم 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 3461  آ-991213

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/12/2 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/17 

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

ون   – کامیون���ت  ن���وع  س���بز(  شناس���نامه)برگ 
 1398 م���دل   Z24NI تی���پ  زامی���اد  سیس���تم 
شاس���ی  ش���ماره   Z24803569Z موت���ور  ش���ماره 
NAZPL140TL0551472 شماره پالک 897 س32 
ای���ران 40 بنام فرش���ته س���ادات یزدان���ی طبائی زواره 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد ,ع
99
12
75
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز وبرگ کمپانی ، سند وکارت ماشین خودرو 
س���واری پژو 206 مش���کی مدل 80 به شماره موتور 
10FSD83654514 وش���ماره شاس���ی 80608022 و 
ب���ه ش���ماره انتظامی ای���ران 79 _  618 ق 26 مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .

,ع
99
12
75
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند و برگ س���بز خ���ودروی س���یتروئن تی���پ زانتیا 
س���فید ش���یری روغنی مدل1383 به شماره انتظامی 
728و45 ای���ران69 وش���ماره موت���ور 00333586 و 
شماره شاسی S1512283115278  به مالکیت سعید 
اسالمی با کد ملی 2032073811 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
12
77
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز بنام حس���ین بلوکی و س���ند مالکیت بنام 
مریم بابایی خودرو پراید مدل 1383 به شماره پالک 
227ه 78 ایران 36 به ش���ماره موتور 00584454 و 
شماره شاسی s1412282137717  مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است

,ع
99
12
77
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش���مند اتوب���وس ب���ه ش���ماره 2258755به 
تاری���خ صدور 1393/09/16مربوط به اتوبوس بیابانی 
سیس���تم اس���کانیا مدل 1387 به رنگ س���فید مسی 
روغنی به ش���ماره موتور  8110788 و ش���ماره شاسی 
3629579 ب���ه ش���ماره پ���الک 13-486 ع 54 مفقود 

گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد. 

,ع
99
12
78
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ندکمپانی خودروی پرای���د مدل 1391 
رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 951 و 59 
ایران 74  ش���ماره موتور 4705946 و شماره شاسی 
S1412291128391 به مالکیت صادق عبداللهی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

س
, 9
91
27
89

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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