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گزارشی از تشرف بیماران به حرم مطهر رضوی

مرا تو با همه  عیب ها پذیرفتی

گفت وگو با غالمرضا جاللی، پژوهشگر تاریخ و مدیر گروه سادات و مفاخر 
اسالمی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی

 امام رضاj پایه گذار مکتب 
»محبت و احسان« است 
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دیدگاه

اخالق سکوالر فاقد معناست 
حجت االسالم سیدسلمان صفوی با بیان اینکه اخالق و معنویت سکوالر براساس 
مبانی منطقی و فلسفی فاقد معناست، اظهار کرد: بدون حضور خداوند هر چیز و 

هر کار جایز است و معنویت سکوالر هم بدون معناست...

امام علی )ع( :
دنیا از بین رفتنی 
است ، گیرم که 

برای تو باقی بماند، 
تو برای آن باقی 

نمی مانی.
غرر الحکم ، 
حدیث 1803

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 محمدحسین نیکبخت    شاید دیده باشید، خادمان 
حرم رضوی را می گویم، وقتی که جارو به دست، در 
یــک خــط می ایســتند و شــعری را زمزمــه می کنند و 
بعــد، جاروکشــان در صحن حرکت می کننــد. زائران 
پشت سرشان راه می روند، با آن ها همنوایی می کنند 
و می گرینــد؛ برخــی می آینــد و درخواســت می کننــد 
که دقایقی جارو را بگیرند و آن ها هم در جاروکشــی 
حرم مطهر شرکت کنند. می دانید، اصالً عالمی دارد 
خدمتگزاری در حرم رضوی؛ خسته نمی شوید؛ اصالً 
سختی معنا پیدا نمی کند؛ »چون عشق حرم باشد / 

سهل است بیابان ها«.
 جاروکشــی از آن مراســمی اســت کــه هــر بیننــده 

عاشقی را به خود جذب می کند. 
نوعــی عــرض ارادت اســت، یعنــی هــر کســی کــه 
باشــم، آرزویــم جاروکشــی صحــن و ســرای مضجع 
شــریف امام هشتم)ع( اســت؛ همه وجودم فدای تو 
یــا ثامن الحجــج)ع(. امــا از ایــن جذابیــت معنوی که 
بگذریم، جاروکشــی در حرم رضوی ســنتی است که 

تاریخی دارد و روایتی. 
شــاید بگوییــد جاروکشــی ســاده تر از آن اســت کــه 
تاریخــی داشــته باشــد؛ اما خدمتتــان عرض می کنم 
کــه وقتی قالب یک عمــل با معنویت و عرض ارادت 
درآمیخته شود، نظم و انضباط پیدا می کند، صاحب 
سبک و روش می شود؛ آن وقت می توانید رد پای این 
سبک و روش را در طول تاریخ بجویید و با شناخت 
آن ســابقه، ارزش تاریخــی ایــن عمــل را بفهمیــد. به 
همین دلیل، امروز می خواهم شــما عزیزان خواننده 
را بــه یک ســفر حدوداً 400 ســاله ببــرم و باهم تاریخ 

جاروکشی در حرم رضوی را مرور کنیم.

آغاز یک سنت جذاب»
مراسم جاروکشی، بخشی از برنامه تنظیف و تطهیر 
حــرم رضــوی اســت و بــه همیــن دلیــل بایــد قدمتی 
هم پــای قدمــت آســتان مقــدس حضــرت رضــا)ع( 

داشته باشد. 
در گذشــته های دور، شــاید هزار ســال پیــش، زمانی 
کــه اداره و تولیــت حرم مقدس نظم و نســقی یافت، 
خادمــان مأمــور بودند در تنظیف و تطهیر این مکان 
بخشــی  جاروکشــی  بی شــک  و  بکوشــند  مقــدس 
از وظایــف آن هــا بوده اســت. ابن بطوطــه، جهانگــرد 
مراکشی، در سفرنامه خود که در قرن هشتم هجری 
بــه رشــته تحریــر درآورده  اســت و در آن بــه ماجرای 
ورود بــه مشــهد و زیــارت مضجــع شــریف رضــوی 
اشــاره می کنــد، پاکیزگــی ایــن مــکان را می ســتاید و 
توضیــح می دهد که بقعه مطهر، افزون بر آراســتگی 
بــا قندیل هــای مرصــع و درهــای نقره کــوب، فضایــی 
بسیار تمیز داشت که این خود، خبر از وجود افرادی 
می دهد که با همان روش مرســوم قدیم و به صورت 
روزانه، اقدام به جاروکشی می کردند و غبار و آلودگی 
را از فضای بقعه مطهر و اطراف آن دور می ساختند. 
ایــن مقدمــه را گفتــم کــه توضیــح دهــم موضــوع 
جاروکشــی از همــان ابتــدای کار، مــد نظــر متولیــان 

آستان بوده  است و برایش برنامه ها داشته اند.

تعریف منصب »جاروکشی«»
امــا ایجاد منصبــی برای جاروکشــی در حرم رضوی، 
ماننــد دیگــر مناصبــی کــه تاکنــون از آن هــا صحبت 

کرده ام، با ظهور دودمان صفوی آغاز شد.
 هرچند به احتمال زیاد در دوره تیموری و حدود یک 
قرن پیش از تشــکیل سلســله صفوی هم، به دلیل 
توجــه تیموریــان بــه ویــژه گوهرشــاد خاتون، همســر 
شــاهرخ تیمــوری بــه بهســازی فضــای حــرم رضوی، 
چنین منصبی وجود داشت، اما خب، مدرکی از آن 

را فعالً در اختیار نداریم. 
القصــه، قدیمی تریــن ســند مربــوط بــه منصبــی بــا 
عنــوان جاروکــش حرم مطهر، مربوط به ســال 1011ق 
اســت؛ یعنــی دوره شــاه عباس اول صفــوی. در ایــن 
وجــود  آســتان قدس  اســناد  بایگانــی  در  کــه  ســند 
دارد، حکــم پرداخــت حقــوق و مواجب بــرای دو نفر 

بــا عنــوان »جاروکش آســتانه« صادر شــده که مقدار 
آن یــک تومــان و 6هــزار و500 دینار نقد به همراه 23 
خــروار غلــه، ظاهــراً برای یک ســال کار کردن اســت. 
بــا توســعه فضــای حــرم رضــوی و گســترش صحــن 
عتیق)انقالب( به چهار برابر اندازه اولیه و در پی آن، 
ایجاد تأسیسات عمرانی توسط وابستگان و مقامات 
حکومــت صفــوی در حــرم مطهــر، بالتبع  بــه تعداد 

بیشتری جاروکش رسمی نیاز بود.
 به همین دلیل در سندی که مربوط به سال 1037ق 
و 26 ســال پــس از ســند مــورد اشــاره اول اســت، به 
فعالیت 14 نفر با عنوان جاروکش حرم اشــاره شــده 

است. 

تغییر و تبدیل های یک منصب»
فعالیــت افراد در منصب جاروکشــی حــرم مطهر، تا 
ســال 1130ق. وجود داشــت، اما از این ســال به بعد 
و باوجــود اســتفاده از لفــظ »جاروکــش« در اســناد 
آســتان قدس، دیگــر اشــاره ای به منصب جاروکشــی 
نمی شــود و بــه احتمــال زیــاد، در تقســیم بندی های 
ســازمانی آستان، این مسئولیت را برعهده دربانان و 
فراشــان و دیگر خادمان گذاشته بودند. نکته جالب 
اینجاســت که با وجود حذف این منصب، موقوفاتی 

بــرای انجــام وظایــف مربوط به آن وجود داشــت و به 
خادمانی اختصاص می یافت که در این زمینه انجام 

وظیفه می کردند. 
مثالً میرعلی محمد در سال 1181ق. بخشی از درآمد 
موقوفــات خــود بــر آســتان قدس رضوی را بــه تأمین 
هزینــه جاروکشــی در حــرم مطهــر اختصــاص داد یا 
عبدالکریــم ناظــر در ســال 1306ق، درآمــد یــک باب 
دکان وقفی خود را به »یک خادم از هر پنج کشیک« 
اختصاص داد تا همواره در حرم مشغول جاروکشی 
باشد. در همان حال، جاروکشی در قالب یک صفت 
بــرای ابــراز ارادت، در ادامه نام افراد نیز به کار گرفته 
می شــد. علــی مؤتمــن در کتاب »تاریخ آســتان قدس 
رضــوی« به کتیبه هایی اشــاره می کند کــه در انتهای 
آن هــا عبارت »به ســعی و اهتمام جارو کش آســتانه« 
آمــده  بــود؛ ایــن عنــوان البتــه از بــاب عــرض ارادت و 
دلبســتگی بــه حضرت امــام رضا)ع( آورده می شــد و 

ارتباط به منصب خاصی نداشت. 
مراسم جاروکشی در حرم مطهر، ابتدا در پنج نوبت 
انجام می گرفت، اما چون گاهی با برنامه های مذهبی 
حــرم مطهــر تالقی پیدا می کرد، به ســه نوبت صبح، 
ظهــر و عصــر کاهــش یافــت. اگرچــه در ســال های 
اخیــر تنظیــف صحن هــا و اماکــن متبرکــه بــه بخش 
خصوصی واگذار شده اســت، اما مراســم جاروکشــی 
دربانــان بــه صــورت روزانــه و در همان ســه نوبتی که 

عرض کردم، برگزار می شود.
 ایــن مراســم در ماه مبارک رمضــان به دو نوبت یک 
ســاعت پــس از افطار و یک ســاعت پیش از ســحر، 
کاهش می یابد. برگزاری مراســم جاروکشی این گونه 
اســت کــه دربانــان بــا لبــاس خدمــت و جاروهــای 
دســته بلند ســبز رنــگ، مقابــل آسایشــگاه دربانان، 
مضجــع  و  قبلــه  بــه  رو  انقــالب،  در صحــن  واقــع 
شــریف امــام رضــا)ع( می ایســتند و یکــی از آنــان به 
عنــوان چاوشــخوان، در مــدح امــام رضــا)ع( و ائمــه 

معصومین)ع( اشعاری می خواند.
این اشــعار شامل ســروده هایی در مدح امام رضا)ع( 
است و در روزهای شهادت و یا والدت ائمه اطهار)ع( 
نیز اشعاری متناسب با آن مناسبت، توسط خادمین 
خوانــده می شــود. از جملــه ابیاتــی که در مــدح امام 
رضــا)ع( خوانده می شــود می توان به بیت زیر اشــاره 

کرد:
به دربار تو من موال غالم حلقه در گوشم           

دم مرگ و شب اول مکن موال فراموشم
رضا جانم، رضا، رضا جانم، رضا...

ایــن اشــعار شــامل چندیــن بیــت اســت کــه توســط 
چاوشــخوان خوانــده می شــود که در فواصــل ابیات، 
ســایر خادمــان نیز ذکــر رضا جانم، رضــا، رضا جانم، 

رضا... را به صورت دسته جمعی تکرار می کنند.
در همین حال، به ترتیب صحن های انقالب، آزادی، 
پیامبراعظم)ص(، جمهوری و صحن مسجدگوهرشاد 
انقــالب  بــه صحــن  پایــان  در  و  می کننــد  جــارو  را 
باز می گردند، رو به قبله می ایستند و با دعای دسته 

جمعی، مراسم جاروکشی به پایان می رسد.

در گذشته های دور، شاید هزار 
سال پیش، زمانی که اداره و تولیت 
حرم مقدس نظم و نسقی یافت، 
خادمان مأمور بودند در تنظیف و 
تطهیر این مکان مقدس بکوشند 
و بی شک جاروکشی بخشی از 

وظایف آن ها بوده است

مروری بر تاریخچه سنت معنوی و جذاب جاروکشی در حرم مطهر رضوی
 می شود روزی شوم  

 جاروکش درگاه تو؟

همین حوالی

نخستین متولی آستان قدس کیست؟
تولیت  انصافی: منصب  محمدرضا 
آستان قدس رضوی، از مناصب بسیار 
با اهمیت و مورد توجه در ایران است. 
این منصب، به ویژه بعد از رســمیت 
یافتــن مذهــب حقه اثنی عشــری در 
دوره صفویه و عمومیت یافتن آن در 
سراســر ایــران، ارزش و جایگاه واالیی 
یافت. با این حال کمتر کســی اســت 
کــه بدانــد نخســتین متولــی رســمی 
آســتان قدس که بوده  است؟ منصب 
متولی گری آســتان، احتمــاالً در دوره 
توســط  فتــح مشــهد  بــا  و  صفویــه 
شاه اســماعیل صفوی شــکل گرفت. 
البته به طور قطع، پیش از آن هم این 
منصب به عناوین مختلفی وجود داشت، اما ساختار سازمانی و اداری منظمی 
برای آن شکل نگرفته بود. طبق اسناد تاریخی، نخستین تولیت آستان قدس 
رضوی »خواجه عتیق منشــی« بوده  اســت؛ علی بن احمد بن ملک اسماعیل 
توســی که نســبش به خواجه نصیرالدین توســی می رسید. خواجه عتیق با 
وجود داشــتن پســوند »توسی« در نامش، متولد توس و خراســان نبود؛ او در 
اُردوباد شهری شیعه نشین که امروزه در جمهوری آذربایجان قرار دارد، به دنیا 
آمد و به دلیل توانمندی در نگارش و خط خوشی که داشت، به عنوان منشی 

شاه اسماعیل صفوی برگزیده شد و سال ها در این ِسَمت خدمت کرد. 
هنگامی که خواجه عتیق به دلیل سالخوردگی از سمت منشی گری استعفا 
کرد، شاید به درخواست خودش، به عنوان متولی حرم رضوی برگزیده شد 
و از آنجــا کــه تــا پیش از آن، حکمرانــان ایران در عزل و نصب متولیان حرم 
دخالتی نداشتند، باید خواجه عتیق را نخستین تولیت رسمی حرم مطهر 
رضوی بدانیم. او به محض واگذاری این مسئولیت، امالک متعددی را وقف 
حرم رضوی کرد که در وقف نامه او، به تاریخ جمادی الثانی سال 931 ضبط 

شده  است. 
در این وقف نامه که ظاهراً قدیمی ترین وقف نامه آســتان قدس رضوی اســت، 
خواجه عتیق از چگونگی تقســیم منافع حاصل از موقوفات ســخن گفته و 
نوشته  است: »کاتب الحروف ... عتیق علی بن احمد ... در ایام مالزمت در آن 
آستان آسمان ارکان، رقبات، مزارع و قنوات را که مالک و متصرف بوده، وقف 
کرده ام بر مصالح روضه منوره تا محصول و منافع آن را اول در عمارت رقبات 
... و بعد از آن به اطعام فقرا و مساکین ... حسب الصالح متولی آنجا دهند«. 
چــون وی اداره موقوفاتــش را به فرزندان پســر خودش واگذاشــت، خاندان او 
تبارنامه خود را با نام خانوادگی »عتیقی« تا کنون حفظ کرده اند. خواجه عتیق 
در زمان حضورش در مشهد، برای خود مقبره ای در کنار مدرسه شاهرخی، 
معروف به »مدرسه باالسر« ساخت و براساس روایت دولتشاه سمرقندی، پس 
از درگذشت در همین مکان به خاک سپرده شد؛ محلی که امروزه در فضای 

رواق های اطراف روضه منوره قرار دارد. 
برخــی معتقدند مکان حدودی مقبره وی، جایی در محــدوده رواق دارالوالیه 
واقع شده  است. زمان درگذشت خواجه عتیق دقیقاً معلوم نیست، اما احتماالً 

در دوره شاه تهماسب یکم صفوی دار فانی را وداع گفته باشد.

آقاجان! از دور سالم...
رقیه توســلی: دوم فروردیــن: زنــگ خانــه می خورد. 

طــرف  از  آورده  بســته ای  اســت.  تاکســی تلفنی 
خواهــرم. هدیــه نــوروز را به شــیوه -کوویــدی 

سورپرایزی- فرستاده برایم. شال دستباف. 
عاشق مدل جدید ابراز عالقه اش می شوم. 
سرمســت طیــف رنگــی کادویــش؛ بنفــش 

غلیظ، میانه، رنگ پریده.
می خــورد.  خانــه  زنــگ  فروردیــن:  ســوم 

طــرف  از  آورده  بقچــه ای  اســت.  تاکســی تلفنی 
عمه خانوم. آش هر ساله را یادش نرفته که تیار کند. 

قابلمــه محبتــش را از آقــای راننــده می گیــرم و از ته دل دعــا می کنم الهی 
کرونا نفله شود. 

پنجــم فروردیــن: زنــگ خانــه می خورد. یکــی از همکاران گلدانــی داوودی 
فرستاده به آدرسم. سرشار می شوم از ذوقی کودکانه. برای ادای تشکر که 
تلفن می کنم می فهمم قضیه ای بوده پشــت این کار زیبا. قصه ای ســاده. 
گویا ایشان وقتی آمار جمیع همکاران را درمی آورد کاشف به عمل می آید 
فقط دونفرمان پروتکل نشکن محسوب شده ایم و منزل نشین؛ خودش و 
خودم! پس به پاس این خبر دســت به کار می شــود و نتیجه اش می شــود 

گلدانی مهربان و خوش آب و رنگ.
القصه، ایستاده ام روی بالکن... انگار مستندی از 15 روز گذشته را نمایش 
می دهند در ســرم... می بینم عید باستانی گذشت... آمارها رسید... کلی 
دیــد و بازدیــد رقــم خورد... جاده ها به رنگ مســافر درآمــد... پیک چهارم 
از راه آمــد... کادر درمــان، ســال نویــش را پــای هفــت ســین بیمارســتان 
تــازه کــرد... حریرچــی از نگرانــی اش درباره ویروس جهــش یافته برزیلی و 
آفریقایی کشــورهای همســایه گفت... و آقای آپارتمان روبه رویی مان را که 

در نهمین روز بهار بر اثر ابتال به کووید فوت شد.
بــه خــودم می گویــم کجــا فکرش را می کــردم ســال 1400 را دل  خوش کنم 
به شالی بنفش و گلدانی داوودی... کجا به مخیله ام خطور می کرد روزی 
در دلتنگی محض نشود باروبندیل ببندم و بروم پابوس آقا امام رضا... و 

قناعت کنم به خواندن زیارت نامه در قرنطینه.
آه می کشم. می دانم فروردینمان شبیه فروردین نیست... اصالً فروردینی 
کــه نشــود مــادرت را بــه آغوش بکشــی معلوم اســت که بی اســم و رســم 
است... این روزها که آمدند و از دستمان لیز خوردند و این ها که در حال 
گذرانشانیم را از هر زاویه که ورانداز می کنم خدایی شباهتی به بهار ندارد! 
مثل تابستان که شکل تابستان نبود! یا پاییز که نشانی از پاییز همیشه 
نداشــت! البته برای دســته ای که ما باشــیم... دســته ای که هی بترســد و 
غــور کنــد که پای حق الناس وســط اســت. که تمام گناهان انســان با توبه 
بخشــیده می شــود ااّل حق الناس. که صبر کند و از خیر دیدار و دورهمی 
و خرید و ســفر بگذرد و دور شــادی های دســته جمعی را قلم بگیرد چون 

حقوق الناس، استخوان شکن است! 

پانوشت : حضرت محمد)ص( می فرمایند: »هديه دادن محبّت می آورد. 
بــرای يكديگــر هديه ببريد تا دوســتدار هم شــويد«... بهار اتفاق  قشــنگی 

است ، الهی   برای   دل هایمان   رخ   دهد.

اردوی نوروزی جهادگران سالمت بنیاد کرامت رضوی در 
روستاهای خراسان جنوبی برگزار شد

بدون میز، بدون مرز
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نگاهی به کتیبه های سنگی حرم مطهر رضوی 

اینجا سنگ ها شهادت می دهند
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اخالق سکوالر فاقد معناست 

حجت االسالم سیدسلمان صفوی با بیان اینکه اخالق و 
معنویت سکوالر براساس مبانی منطقی و فلسفی فاقد 
معناست، اظهار کرد: بدون حضور خداوند هر چیز و هر 

کار جایز است و معنویت سکوالر هم بدون معناست.
 سیدسلمان صفوی در گفت وگو با خبرگزاری »ایکنا« به 
تبییــن اخالق مدرنیته پرداخــت و گفت: دوره مدرنیته، 
دوره سیطره کمیت بر کیفیت و طرح اخالق و معنویت 
ســکوالر اســت کــه بــر حیــرت و انحطــاط انســان امروز 
افــزوده اســت و ایــن پرســش را به شــکل جــدی مطرح 
می کند که آیا اخالق سرمایه داری و سکوالر بدون مبانی 
توحیدی و دینی می تواند انسان مدرن را بدون گرفتاری 

در بحران معنویت تربیت و رشد دهد.
رئیــس آکادمــی مطالعــات ایرانی لندن بهترین نســخه 
پــرورش روح را عملــی کردن دســتورات عرفای راســتین 
دانســت و افزود: جوهر دســتورات عرفانی پــرورش روح 
در دو کتــاب »عرفــان عملــی« و »عرفــان ثقلیــن« تبیین 
شــده اســت. راهکارهــای عملــی پــرورش روح بــه طــور 
مفصــل و جزئــی در کتــب عرفــا تبیین شــده اســت. از 
جملــه »صد میــدان« خواجه عبدهللا انصــاری، »منهاج 
العابدین« غزالی، »االصول العشــره« نجم الدین کبری، 
»آداب المریدین« سهروردی، »اوصاف االشراف« طوسی 
و »مثنــوی معنــوی« مولــوی. از منظــر فقیــر، هفت رکن 
سلوک و پرورش روح بعد از »امتثال اوامرهللا و اجتناب 
عــن معاصــی هللا« عبــارت از: »ذکــر«، »فکــر«، »مراقبه«، 
»صمــت«، »جــوع«، »تهجــد« و »عزلــت« هســتند کــه 
سالکان را سرمست دوست می کند. هفت رکن سلوک، 
براق های ســیر انفســی و اعتکاف تمرین ســیر انفســی 

است.
سردبیر مجله ترانسندنت فیلوسوفی ادامه داد: اخالق و 
معنویت سکوالر براساس مبانی منطقی و فلسفی فاقد 
معناست. سکوالرها عمدتاً به نظریه ُحسن و قبح ذاتی 
استناد می کنند. بر اساس عقل، یکسری ُحسن و قبح 
ذاتی همچون ُحسن عدالت و قبح ظلم وجود دارد، اما 
عقل و َخلق و ُخلق مبدأ متعالی قدسی در رأس است. 
بــدون حضــور خداونــد هــر چیــز و هــر کار جایز اســت. 
معنویت ســکوالر هم بدون معناســت، زیرا معنویت به 
معنای گذار از عالم مادی به عالم معنا و مجردات است، 
در حالــی کــه »وجود مطلق یگانه قدســی غنی بالذات« 
در رأس عالــم مجــردات و معنا جــای دارد. وجود مطلق 
یگانــه قدســی که وحــی را بر انبیا)ع( نازل فرمــوده تا راه 
و روش صحیــح رابطــه بیــن عالم شــهادت و عالم غیب 

)عالم معنا( را به بشر تعلیم دهند.
صفوی افزود: کامل ترین دستورات معنویت حقیقی در 
کالم هللا مجید و سنت نبوی و منش اولیاءهللا وارد شده 
است. خطبه متقین مولی الموحدین علی)ع(، مانیفست 
معنویت ناب اســت. معنویت اســالمی به طور گسترده 
در عمــوم طریقت های عرفانی اســالمی مانند شــاذلیه، 
نقشبندیه، قادریه، ذهبیه، نعمت اللهیه، چشتیه، مولویه 
و صفویه در سراسر جهان در آسیا، آفریقا، اروپا و آمریکا 
فعال انــد. میلیون هــا نفــر در شــمال آفریقــا از طریقــت 
شاذلیه پیروی می کنند که سلسله آن ها به امام رضا)ع( 
می رســد. رنــه گنــون، تیتوس بورکهــارت و مارتین لینگز 
از معروف تریــن عارفــان مســلمان اروپایــی قرن بیســتم 
هستند. پروفسور ویلیام چیتیک عارف مسلمان مشهور 
آمریکایی امروز است. بیشترین تعداد صوفیان مسلمان 
اروپا، در بوسنی هستند که شخصاً یک هفته با شیوخ 

آن ها مالقات و گفت وگو داشتم. 
ایــن صوفیــان، انســان های شــریفی هســتند کــه بیــن 
شــریعت و طریقــت جمــع کرده انــد. هــر ســال هــزاران 
علــوی از ترکیــه بــرای زیــارت بقعــه شــیخ صفی الدیــن 
اردبیلی، ذریه امام موسی کاظم)ع( مشتاقانه به اردبیل 

می شتابند. 
عموم ادیان الهی دارای جنبه های معنویت گرایی هستند 
و پیــروان عالقه مند به معنویت در ســنت دینی خود از 
ســاحت معنــوی آن هــا بهــره می برنــد. به تازگــی برخــی 
معنویت گرایی های کاذب ایجاد شــده که مشتریانشان 
آن هایــی هســتند کــه از همــه ادیــان الهــی رمیده انــد و 
عالوه بر فقدان معرفت عمیق، در حال و هوای عمل به 

شریعت هم نیستند.
دوره  مدرنیتــه،  دوره  کــرد:  خاطرنشــان  پایــان  در  وی 
سیطره کمیت بر کیفیت است که حاصل آن الیناسیون 
گسترده بشری است. امروزه دوره بحران مدرنیته است. 
حتی از نظر نویســندگانی نظیر اوژن یونسکو )کرگدن(، 
رنــه گنــون )بحــران دنیــا متجــدد( و هربــرت مارکــوزه 
)انســان تک ســاحتی(، توجــه بــه معنویت بــرای نجات 
انســان از »تک ساحتی« شــدن، ضرورت بیشتری دارد. 
راه برون رفت از این بحران، رهایی از اسارت تکنوکراسی 

است. 
کمــی  هنجارهــای  ســیطره  امــکان  نبایــد  زندگــی  در 
تکنوکراسی و مدرنیته را بر ابعاد روحی خود فراهم کنیم. 
هزاران مسلمان عامل به احکام اسالم، در پیشرفته ترین 
کشورهای دنیا در اروپا و آمریکا زندگی می کنند و مانع 
خدشه دار شدن هویت الهی خویش در فضای مدرنیته 
و پست مدرنیته شده اند و بر اساس مبانی الهی زندگی 
می کنند. پروفســور سیدحســین نصر، اســتاد دانشگاه 
جــورج واشــنگتن در کتــاب »جــوان مســلمان و دنیــای 
متجــدد« مطالــب مفیــدی در ایــن بــاب بیــان کرده اند.

 جامعه در پساکرونا با افزایش 
مظاهر دینداری مواجه می شود

یــک پژوهشــگر قــرآن و حدیــث معتقد اســت  اگر به 
زور به یک نفر بگویید مســلمان شــود ممکن اســت 
مسلمان شود اما در حقیقت به منزله باور به اسالم 
نیســت، چرا که دینداری امری قلبی اســت؛ از این رو 
معتقــدم بــا توجه به اینکه قلب هــا در دوران کرونا به 
خاطر ابتالی بســیار زیاد به یک بالی همگانی آماده 

شده، پس از کرونا مظاهر دینی افزایش پیدا کند.
رکعــی،  محمــد  حجت االســالم  قــدس  گــزارش  بــه 
پژوهشــگر قــرآن و حدیــث، در گفت وگــو بــا ایکنــا به 
بیــان نکاتــی درباره رابطــه کرونا با دینــداری پرداخت 
و گفــت: در مــورد تأثیــر کرونا بــر دینداری بــه راحتی 
نمی توان درباره آثار مثبت یا منفی صحبت کرد بلکه 
بایــد ابتــدا تبیین کرد مــراد ما از دینداری چیســت و 
چه مؤلفه هایی دارد و سپس تأثیر کرونا بر اجزای آن 
را بررســی کرد. دینداری را باید به دو بخش تقســیم 
کنیم؛ یک بخش از دینداری همان اعتقادات و باورها 
و در واقــع یــک بینش اســت همانند اینکه اعتقاد به 
خــدا، معاد و روز واپســین داریم. این بخش بینشــی 
دینداری است. نظرات مختلفی در این زمینه مطرح 
است، ولی به نظر من کرونا در مجموع در این بخش 
تأثیر منفی چندانی ندارد و حتی ممکن اســت تأثیر 
مثبــت هم داشــته باشــد، چراکه فطرت انســان ها بر 
اثــر ســختی ها، گرفتاری هــا و بالیــا به شــدت شــکوفا 

می شود.
وی افــزود: در چنین شــرایطی بســیاری از افرادی که 
گرایش به دین هم نداشته اند وقتی در سختی ها قرار 
گرفته اند فطرتی که در وجود آن هاســت بیدار شــده؛ 
بنابرایــن از ایــن منظــر کرونا تأثیر مثبت بــر دینداری 
دارد و می توانــد بســیاری از فطرت هــا را برانگیزانــد و 
گرایش به دین را هم بیشــتر و دین باوری و باورهای 
اصلی دین را تقویت کند. حتی در جنبه های اخالقی 
دینــداری هماننــد یاد مــرگ هم می تواند مؤثر باشــد 
چراکه بســیاری از ما انســان ها به دلیل مشغله هایی 
که داریم ممکن است از چنین مسائلی غفلت کنیم.
نویسنده »معناشناسی مراتب معرفت در قرآن« تأکید 
کرد: این مسئله ای است که به عنوان یک آفت برای 
دینداری یاد شــده است. ســختی ها و بالیا می توانند 
چنین غفلت هایی را کاهش دهند تا انسان ها به این 
نتیجــه برســند دنیــای دیگری هــم وجــود دارد و باید 
برای آن چاره اندیشی کنند؛ بنابراین معتقدم کرونا بر 
بخش بینشــی دینداری تأثیر مثبت دارد و حداقلش 
این است که تأثیر منفی در این زمینه نداشته است. 
بــه همیــن دلیل در ایــن ایام بســیاری از دینــدار ان را 
مشاهده می کنیم که دین خود را به خاطر کرونا کنار 

نگذاشتند.
 این پژوهشــگر می گوید: در بخش دوم بینشــی که 
مظاهــر دینــداری یــا همــان تظاهرات آن هســتند هر 
کســی کــه بــاوری دارد بــر اســاس آن بــاور دســت بــه 
رفتارهایــی می زنــد. در دینــداری هــم وقتــی باورهــای 
بینشــی داریم بر اساس بینش خودمان رفتارهایی را 
از خود بروز خواهیم داد که این رفتارها را هم باید به 
دو دسته تقسیم کنیم که یک دسته رفتارهای فردی 
و دسته دیگر مظاهر جمعی یا اجتماعی هستند. در 
مظاهــر فــردی هم به نظر می رســد کرونــا تأثیر منفی 
چندانی نداشــته چرا که اگر کســی باور دینی داشته 
باشــد آن رفتارهایــی که باید بر اســاس بــاور و بینش 
خــود انجــام دهــد را همچنان به صورت فــردی انجام 
می دهــد، امــا در بحــث تظاهــرات اجتماعــی مجبــور 
شدیم بسیاری از مظاهر اجتماعی دینداری را تعطیل 
کنیــم. ایــن مظاهر اجتماعــی هــم دارای کارکردهایی 

هستند و برای هدفی قرار داده شده اند.

مسلمًا کرونا در مظاهر اجتماعی دینداری »
تأثیر داشته است

حجت االســالم رکعی معتقد اســت:  مســلماً کرونا در 
مظاهر اجتماعی دینداری تأثیر داشــته اما این را هم 
نمی توان گفت به صورت کلی مثبت یا منفی اســت، 
بلکــه از هــر دو جنبــه می توان برای آن آثــاری در نظر 
گرفت. تأثیرات منفی این اســت که باالخره برخی از 
مظاهــر اجتماعــی دیــن که فوایــدی برای دینــداران و 
جامعه مســلمان دارد تعطیل شده است؛ مثالً وقتی 
نمــاز جمعــه و نمــاز جماعت یا محفل هــای گوناگونی 
کــه وجــود داشــته اند را تعطیل می کنیــم تأثیراتی در 
کارکردهــای مثبــت آن می گذارنــد. از جملــه ایــن آثار 
مثبــت کارکردهای اجتماعــی، ایجاد الفت میان افراد 

است که در قرآن کریم نیز آمده است.
ایــن پژوهشــگر قــرآن و حدیث یــادآور شــد: بنابراین 
ارزیابی بنده این است کرونا در حقیقت نه به صورت 
مطلق اثر مثبت بر دینداری و دین  باوری داشته و نه 
به صورت منفی تأثیر داشــته است، بلکه در اجزایی 
آثار مثبتی و در اجزایی از دینداری هم آثار منفی در 
پــی داشــته، ولی بــه صورت کلی بایــد بگویم تأثیرات 
منفی یا فقط در مظاهر اجتماعی آن بوده و یا اینکه 
آن تأثیرات جنبه مثبت بیشــتری هم داشــته است و 
همــان طوری که یک بالســت یــک فرصت و غنیمت 

هم می تواند باشد.

ونوشه موسوی: باباحاجی قصد داشت خودش به تنهایی به زیارت برود. من اما 
جفــت پاهایــم را در یــک کفــش کردم کــه ااّل و باّل من هم باید بیایم. گوشــه  کتش 

را گرفتم که من را هم باید با خودت ببری. از من اصرار بود و از مادرم انکار... .
_ تو بابا حاجی رو اذیت می کنی. اونجا که بری بازیگوشیت گل می کنه. اون وقت 

پیرمرد بینوا باید دنبال تو تمام صحن رو بدوه. 
آخر من به بازیگوشــی و سربه ســر دیگران گذاشــتن شــهره بودم. هیچ کس حریف 
شیطنت هایم نمی شد. اما باباحاجی خودش ضامنم شد و از مادر اجازه ام را گرفت. 
من هم قول داده بودم که آرام و ســاکت بروم و آرام و ســاکت برگردم. می دانســتم 
زیــر بــار قــول و قرار ســختی رفتــه ام اما باید قبــول می کردم. همان طور که دســتانم 
در دســتان باباحاجــی بــود، وارد صحــن شــدیم. روی یکــی از فرش هــا نشســتیم. 
چند دقیقه ای که آرام نشســتم، دیدم نه، نمی شــود. با حســرت به بچه هایی نگاه 
می کردم که راحت و آسوده این طرف و آن طرف می رفتند. انگار با هیچ کس قول و 
قراری نداشتند که مجبور به یک جا نشستن باشند. بلند شدم که استارت رفتن 

را بزنم، ناگهان باباحاجی گفت:
_ آی آی آی... قولت یادت رفت آقا محمدرضا؟ کجا؟ 
_ زود برمی گردم باباحاجی، فقط یه کوچولو بازی کنم.

_ نه بابا، من به مادرت قول دادم مراقبت باشم. می خوای من ضامن بدسابقه ای 
بشم؟

ســرم را پایین انداختم و با همان حســرتی که در نگاهم بود ســر جایم نشســتم. 
باباحاجی هم برای اینکه حوصله ام ســر نرود داســتان آهو و شــکارچی و ضمانت 

امام رضا را برایم تعریف کرد. 
_ مــن االن کارم تمــوم میشــه بابا. یه دو رکعت نماز زیــارت و یه زیارت نامه بخونم 

با هم برمی گردیم. 
گوشی باباحاجی خیلی ساده بود. اما قبول کردم تا زمان رفتنمان با آن بازی کنم. 

تا هم من سر قولم بمانم هم ضمانت باباحاجی خراب نشود.

هیچ کاری را بدون کمک آقا شروع نکرده ام... 
زهراسادات دریاباری: کنار پنجره نشسته بودم. صدای داد و فریاد مرد جوانی 
از بیرون کوپه شــنیده می شــد. لهجه  شــیرین مازندرانی داشــت. نمی دانســتم 
بلنــد بلنــد حــرف می زنــد یا واقعاً با کســی ســر دعــوا دارد. پــس از چند لحظه 
صدای فریادش قطع شــد. خدا را شــکر کردم که هرچه بود به خیر گذشــت. 
ســرم را به ســمت کتابم برگرداندم و مشــغول خواندن شــدم. ناگهان در کوپه 
بــاز شــد و جــوان بلندقــدی کــه لبــاس ســاده ای به تن داشــت، وارد کوپه شــد. 
ظاهراً عصبانی بود. زیر لب چیزهایی می گفت که معنایشــان را نمی دانســتم. 
بــه زبان محلی صحبت می کرد. ســالمی کــرد و بالفاصله برایم توضیح داد که 
با مهماندار قطار سر شماره  صندلی اش بحث کرده بود. انگار سال هاست مرا 

می شناسد. بعد به زبان خودش جمالتی گفت:
ِّنــه آدِمّــه؟! بــه اصطــالح خوامی بوریــم زیارت!  _ وینّــی بِــرار؟! ِچتــی گرفتــار کِن

اعصاب نِشته مِّسه...
از میان این چند جمله فقط متوجه یکی دو کلمه شدم. وقتی فهمید چیزی از 
حرف هایش سردرنیاوردم متوجه شد اشتباهی زده کانال مازندران و باید جور 

دیگری صحبت کند! گفت: 
_ گِمه... نه... یعنی میگم می بینی چجوری ما رو گرفتار کردن؟! مثالً می خوایم 

بریم زیارت... اعصابمون داغون شد.
کمی برایش از شیرینی و زیبایی گویش مازندرانی گفتم تا حواسش را از اتفاق 
پیش آمــده پــرت کنــم. می گفت بچه  یکی از دهات آمل اســت. اســم دهشــان 
را هــم گفــت. نمی دانم، یادم نیســت، فقط می دانم با باغ شــروع می شــد. هم 
خــودش هــم پــدرش کشــاورز بودنــد. زمیــن شــالی داشــتند و برنــج برداشــت 
می کردند. می گفت یک سال است مشغول درس و کنکور و تست و... است. 
دوســت داشــت آرزوی پدرش را برآورده کند. پدرش آرزو داشــت احســان را در 
لباس دکتری ببیند. کلی درس خوانده بود. تمام تالشش را کرده بود. حاال که 
یــک هفتــه به کنکور مانده، تصمیم گرفته بود به مشــهد ســفر کند. می گفت 
زیــارت آقــا امــام رضــا خیالــش را راحت می کنــد. می رفت تا یاری آقــا را بطلبد. 
می گفت تا االن هیچ کاری را بدون کمک آقا شــروع نکرده اســت. اطمینانش 
تحســین برانگیز بود. صحبت هایش که تمام شــد، چند دقیقه ای سکوت کرد. 

بعد، از کیفش کتابی بیرون آورد و شروع کرد به تست زدن.

عشق گوهرشاد
 معین اصغری   گوهرشــاد خاتون هر روز برای سرکشــی کارگران به مســجد 
می رفت. روزی طبق معمول برای سرکشــی کارها به محل مســجد رفته بود، 
در اثــر بــاد مقنعــه و حجاب او کمی کنار رفت و کارگر جوانی چهره او را دید. 
جوان بیچاره دل از کف داد و عشق گوهرشاد صبر و طاقت از او ربود تا آنجا 
که بیمار شــد و بیماری، او را به مرگ نزدیک کرد. چند روزی بود که به ســر 
کار نمی رفت و گوهر شــاد حال او را جویا شــد. به او خبر دادند جوان بیمار 

شده، بنابراین به عیادت او رفت.
چند روز گذشــت و حال جوان روز به روز بدتر می شــد. مادرش که احتمال 
از دســت رفتــن فرزنــد را جدی دیــد تصمیم گرفت جریــان را به گوش ملکه 
گوهرشاد برساند و گفت اگر جان خودم را هم از دست بدهم مهم نیست. 
او موضوع را به گوهرشــاد گفت و منتظر عکس العمل گوهرشــاد بود. ملکه 
پس از شنیدن این حرف با خوشرویی گفت: اینکه مهم نیست چرا زودتر به 
مــن نگفتیــد تا از ناراحتی یک بنده خدا جلوگیری کنیم؟ و به مادرش گفت 
بــرو بــه پســرت بگــو من برای ازدواج با تو آماده هســتم ولی پیــش از آن باید 
یک کار صورت بگیرد. اینکه مِهر من 40 روز اعتکاف تو است در این مسجد 
تازه ســاز. اگر قبول داری به مســجد برو و تا 40 روز فقط نماز و عبادت خدا 

را به جای آور. 
جوان عاشــق وقتی پیغام گوهرشــاد را شــنید از این مژده درمان شد و گفت: 
40 روز کــه چیــزی نیســت اگــر 40 ســال هــم بگویــی حاضــرم. جــوان رفت و 
مشغول نماز در مسجد شد به امید اینکه پاداش نمازهایش ازدواج و وصال 
همسری زیبا به نام گوهرشاد باشد. روز چهلم گوهرشاد قاصدی فرستاد تا از 
حال جوان خبر بگیرد تا اگر آماده اســت او هم آماده باشــد. قاصد به جوان 
گفت: فردا 40 روز تو تمام می شود و ملکه منتظر است تا اگر آماده هستی 
او هم شــرط خود را انجام دهد. جوان عاشــق که ابتدا با عشــق گوهرشاد به 
نمــاز پرداختــه و حــاال پس از 40 روز حالوت نماز کام او را شــیرین کرده بود، 
جــواب داد: بــه گوهرشــاد خانم بگویید اوالً از شــما ممنونــم و دوم اینکه من 
دیگر نیازی به ازدواج با شــما ندارم. قاصد گفت: منظورت چیســت؟ مگر تو 
عاشق گوهرشاد نبودی؟ جوان گفت: آن وقت که عشق گوهرشاد من را بیمار 
و بی تاب کرد هنوز با معشــوق حقیقی آشــنا نشــده بودم، ولی اکنون دلم به 
عشق خدا می تپد و جز او معشوقی نمی خواهم. من با خدا مأنوس شدم و 
فقط با او آرام می گیرم. اما از گوهرشاد هم ممنون هستم که مرا با خداوند 

آشنا کرد و موجب شد معشوق حقیقی را پیدا کنم.
آن جوان اولین پیشنماز مسجد گوهرشاد شد و کم کم مطالعات و درسش 
را ادامه داد و شد یک فقیه کامل؛ او کسی نیست جز آیت هللا شیخ محمد 

صادق همدانی.

نگاهی به پیشینه 500 ساله  گردشگری  دینی 
 مقــدم   گردشــگری  دینــی بــا خصوصیــات و شــاخصه های تاریخــی و مهم 
خود یکی از مهم ترین شــاخه های گردشــگری به حســاب آمده و می توان با 
برنامه ریــزی و ایجــاد زیرســاخت ها از جنبه های تاریخــی آن بهره  کافی را برد. 
توجه به این امر هم از بعد مسائل جهانگردی و هم به لحاظ تأکید بر مفاهیم 
تاریخی- مذهبی می تواند راهگشا باشد، چرا که حرکت برای جذب جهانگرد 
مذهبــی نخســت نیازمنــد درک مفاهیم و اصول مذاهــب و احترام به آن ها و 
ســپس تالش در جهت تســهیل ارائه  خدمات به زائران این اماکن مقدســه 
است. این امر هم از نظر جنبه های اقتصادی جذب جهانگرد و هم از لحاظ 
اثرات تبلیغی و بازتاب گسترده  بین المللی می تواند نتایج بسیار مثبتی برای 
کشــور میزبان دربرداشــته باشــد. به بهانه   برگزاری همایش گردشگری دینی 
و توســعه  فرهنگ زیارت با خســرو معتضد، پژوهشگر و تاریخ نگار کشورمان 
به گفت وگو نشســته و ابعاد تاریخی این مقوله را بررســی کردیم. محورهای 

شاخص این گفت وگو را در این مقاله  کوتاه از نظرتان می گذرانیم.

حرم مطهر رضوی؛ نخستین زیارتگاه شیعیان دوران صفویه»
توجه  به گردشگری در حوزه آستان قدس رضوی مربوط به حال حاضر نبوده 
و به دوران صفویه بازمی گردد. در این دوره این منطقه را برای حفظ پول و ارز 
داخلی احداث کرده و گسترش دادند، چرا که ارز کشور در آن زمان به کشورها 
و ملل عثمانی و هندوستان می رفته و صرف ساخت بت ها و یا جنگ علیه ایران 
می شده است. آستان قدس رضوی در آن زمان با توجه به گستره  اطالعاتی 
وسیع ایران در زمان صفویه، به صورت نخستین زیارتگاه شیعیان جهان درآمد 
که با پشــتوانه  500 ســاله خود در این ســال ها قطب جهان تشیع بوده است.

مدیریت آستان قدس رضوی»
تــالش آســتان قــدس رضــوی برای  تســهیل زیــارت به خصــوص در 30 ســال 
اخیر زمینه  تغییرات در امکانات وسیع این زیارتگاه ارزشمند را فراهم آورده 
است. فعالیت های گسترده  این مجموعه همیشه قابل احترام بوده، چرا که 
در راســتای مبارزه  مردم خراســان به منظور پاســداری از این منطقه در برابر 
ازبــکان و اقــوام وحشــی و جلوگیــری از نابودی ایــن بارگاه بوده اســت. امروزه 
ایــن مجموعــه با نگاه وســیعی که در خدمت رســانی بــه زائــران دارد درصدد 
جلب رضایت افراد متناسب با نیاز های روز دنیا از جمله تنظیم پارکینگ ها، 
ارائه خدمات زائربری و... است که بسیار ارزشمند است. برآوردن نیاز زائران 
از نکات با ارزشــی اســت که سبب شده مشهد شبانه روز روشن بوده و مردم 
این دیار در حال فعالیت مداوم باشند. یکی از جلوه های شایسته  مدیریتی، 
طــرح اکــرام رضــوی بــود کــه در ماه مبــارک رمضان اجــرا می شــد و حتی برد 
رسانه ای وسیعی داشته و با استقبال عظیمی مواجه شد. نکته  نهفته در این 
حرکت خداگونه، اطعام فقیران است که در راستای اهداف دین مبین اسالم 
بوده ، بســیار ســفارش شــده، از اصول زندگی سیاسی محسوب می شود و از 

پیامدهای وسیعی در حوزه    جرم های اجتماعی جلوگیری می کند.
به برکت حضور امام رضا)ع( و ارادت واقفان این آستان مبارک آستان قدس 
رضوی به لحاظ بودجه های ســرمایه گذاری از غنای مناسبی برخوردار است. 
ســرمایه گذاری برای ایجاد خط هوایی ویژه و اختصاصی که از ایمنی باالیی 
برخوردار باشد، اشتغال زایی در زمینه های مختلف در شهر مشهد و همچنین 
راه انــدازی شــبکه  ماهــواره ای رضــوی از قابلیت هایی اســت کــه این مجموعه 
به خاطــر مقــام منیعــی کــه حضــرت رضــا)ع( دارنــد،  از آن برخــوردار اســت. 

اقتصاد زیارت 

گزارشدیدگاه

عکس نوشت
زیارت به ضمانت باباحاجی    عکس: سید ه اعظم سیدی زاده

فائزه موســوی: تعدادشــان در ایــران زیــاد نیســت. بــه جمعشــان که 
می آیــی گویــی بــه دنیایی خاص ولی بزرگ قدم گذاشــته ای. درســت مثل 
یــک خانــواده؛ شــبیه بــه هــم. از روی صورت هــای چروکیده و چشــم های 
پرفروغشــان متوجــه می شــوی وقتی به ایــن دیار نور قــدم می گذارند امید 
در وجودشــان مــوج می زنــد. امــروز میهمان خــوان نعمــت رضوی اند و من 
توفیق همراهی شــان را دارم. نام بیمار یشــان را شــنیده ام؛ اما از جزئیاتش 
وقتی با خبر می شوم که مداح این مصرع را می خواند و نوای فرود قطرات 
اشــک ســر داده می شــود: یــک شــب بــه مســلخ خونــم کشــید و رفــت...
می گویند بیمار نیستند. برخی از این بیماران خاص، تاالسمی مزمن دارند 
و ایــن درد یــا همان کم خونی شــدید را موهبت الهــی می دانند برای اینکه 
میهمان خاص شاه غریبان شوند. سالی یک بار، نزدیک تولد آقا، می آیند و 

شکر می کنند که مثل همه  آدم های دیگر نیستند و بیمارند.
قدم هــا را آرام آرام برمی دارنــد. گوشــه ای را انتخــاب می کنند و می نشــینند 
به انتظار. فضای رواق دارالکرامه، گوشــه  صحن انقالب اسالمی سنگینی 
می کنــد از دل هــای خســته ای کــه تمامی امیدشــان مثلثی اســت که یک 
گوشه اش روضه  منوره و گوشه  دیگرش پنجره  فوالد است و به صفای آب 
سقاخانه  ختم می شود. مراسم آغاز می شود. تصاویر دانش آموزانی پخش 
می شود که برای نخستین بار به زیارت  دیار غریب غریب پرور می آیند؛ یکی 
در ابتدای ورودی از خادم می خواهد کتش را به او بدهد. تبرکی می جوید 
و آرام می گیــرد. دیگــری مثــل مرغک زاری اســت کــه از دامن مادرش جدا 
شــده و به دام دانه ای شــیرین افتاده؛ اشــک از چشــمانش جدا نمی شود. 
البه الی تصاویر، صدایی آشــنا پخش می شــود و اشــک ها با آن می  آمیزد: 
»الیق وصل تو که من نیستم...« به این مصراع که می رسد زانوها به بغل 
می آیند. چشم می چرخانم. دست ها گره خورده اند و جلو صورت ها شده اند 

کشکولی برای اشک های دلتنگی. گاهی انگشتی از گره باز می شود و زیر 
چشمی می آید و مسیری را می پیماید و دوباره می آساید. گوشه ای نشسته 
اســت و همراه با جمع، دســتانش رو به آســمان بلند است. نشانش کردم 
و دعوتــم را بــرای همــکالم شــدن لبیک گفت. 25 ســاله اســت و گرافیک 
خوانده. از ۱6 سالگی با این بیماری درگیر است. می گوید ماهی 80 بار باید 
خون تزریق کند. این طور ادامه می دهد: »هر سال برای این تشرف به بارگاه 
نورانی آقا دعوت می شــوم. وقتی به اینجا می آیم می فهمم دل های خیلی 
از افــراد از دورتریــن نقاط در آســمان این صحن و ســرا پــرواز می کند«. از او 
می پرســم در ایــن مــکان مقدس به بیمــاری اش چطور نگاه می کنــد و او با 
حرف هایش تلنگری را به افکارم وارد می کند: »من در حرم آقا امام رضا)ع( 
اصالً فکر نمی کنم بیمارم. وقتی می آیم از یادم می رود چه می خواســتم از 
ایشان. اینجا که می آیی احساس می کنی فقط خودت هستی و این بزرگ 

که از پیش خدا آمده است«.

گزارشی از تشرف بیماران به حرم مطهر رضوی

مرا تو با همه  عیب ها پذیرفتی

 محســن فاطمی نــژاد    »شــیخ احمــد غزالــی کــه 
»صبامهــر« را در معرفــی مکتــب محبــت نوشــته 
اســت، اصــِل اصلــش چــون غزالی هــا متعلــق بــه 
دشــت تــوس هســتند -هــم احمــد غزالــی و هــم 
بــرادر بزرگ تــرش امــام محمد غزالی- ایــن پیام ها 
را از نــام آور مکتــب تــوس یعنــی حضــرت رضا)ع( 
و  اســناد دارم  ایــن قضیــه  بــرای  مــن  گرفته انــد. 
بــه عنــوان  حضــرت رضــا)ع( مکتــب احســان را 
مکتــب مــورد عالقه خود عنوان کرده اســت«؛ این 
سخنان  را غالمرضا جاللی، در حاشیه یک دیدار  
بــه مــا گفــت وهمین مســئله  موجب شــد به طور 
مســتقل ومفصل با ایشــان گفت وگو کنیم که در 

ادامه از نظر می گذرانید.

بــه عنــوان یــک پژوهشــگر تاریخ از مســتندات   
تاریخــی مکتــب محبــت و نســبتش بــا حضــرت 

رضا)ع( بگویید.
محورهایــی پنهانی در بیانــات اهل بیت)ع( وجود 
دارد که با توجه به اســتقالل مکتب ایشــان، باید 
دقــت مضاعفــی در نــگاه به ســخنان آن هــا به کار 

برد. 
بــرای نمونــه حضــرت رضــا)ع( در ســخنی یــادآور 
شــده اند »عدل« و »احســان« از موجبات اســتمرار 

اگــر  یعنــی  می شــوند،  تلقــی  نعمت هــا 
دولت هــا یا شــهروندان یا افراد عادی 
در  الهــی  نعمت هــای  می خواهنــد 
کنــد،  پیــدا  اســتمرار  زندگی شــان 
الزمــه اش پیروی از عدل و احســان 

است. 
مفاهیــم  از  احســان  و  عــدل  جریــان 

قرآن کریم اســت و در ایران امروز نیز نظریه 
بــه  و  اســت  شــده ای  شــناخته  نظریــه  عدالــت، 
شیوه های مختلف در فضای اقتصادی و تعامالت 
اجتماعــی و فرهنگــی بحث عدل مطرح می شــود. 
امــا بــا وجــود اینکــه در مباحث کالمی، بــه عنوان 
عقلیه شــناخته می شــویم، نتوانســتیم آنچنان که 
باید مفهوم عدالت را در تمام ســاحت های زندگی 
تعمیــم دهیم. از مباحثــی چون بانکداری و روابط 
اجتماعی و بحث های معیشــتی بگیرید تا صنایع 
و موضوعاتی که حتی با کارهای خیرخواهانه ربط 
پیــدا می کنــد این اتفاق نیفتاده اســت. برای مثال 
هنوز کامالً شــفاف نیســت در بحث وقف، عدالت 
کجــا قــرار می گیرد و چگونه می تــوان با بهره گیری 
از عدالــت و نظریه عدالــت، جریان کلی موقوفات 

یک جامعه اسالمی را برنامه ریزی کرد. 

چطــور    را  احســان  و  عدالــت  میــان  نســبت 
می بینیــد؟ مطابق میراث اســامی تشــیع جایگاه 

این دو نسبت به همدیگر چگونه است؟
آنچــه در بحــث عدالــت اهمیــت بیشــتری دارد، 
احســان اســت. مفســران نیــز دربــاره اینکــه چــرا 
احســان پــس از عدالــت در قــرآن آمــده صحبــت 
کرده  و گفته اند  احســان رتبه اش از عدالت باالتر 

اســت. یکــی از کســانی کــه این ســخن را به دقت 
بــاز کــرده، خواجــه نصیرالدیــن طوســی در اخالق 
ناصــری اســت کــه اشــاره می کنــد عدالــت خیلــی 
وقت هــا مطلــوب همــه ذائقه ها و آدم ها نیســت و 
اجــرای عدالــت خیلی هــا را به واکنش هــای منفی 
می کشــاند، چــرا که خیلی ها مایل نیســتند بحث 
عدالت اجرا شــود، ولی همه انســان ها گرایش به 
احسان دارند و احسان با گرایش های باطنی همه 

انسان ها سازگاری دارد. 
عدالــت  اســاس  بــر  را  جامعــه  وقتــی  بنابرایــن 
می چینیــم و تنظیــم می کنیــم- در بحث وقف نیز 
همیــن مباحــث مطــرح می شــود- ممکــن اســت 
عده ای موافق باشند و رضایت بقیه معلوم نیست 
ولی اگر جامعه ای بر اســاس احســان چیده  شــود 
انتخــاب بــه خود فــرد برمی گــردد یعنی خــود فرد 
بــه رشــدی دســت پیــدا می کنــد که بر اســاس آن 
رشد فرهنگی و باطنی خودش دست به اقداماتی 
در جهــت رفــاه جامعــه و زدوده شــدن رنگ فقر و 
ابتالئــات اقتصــادی در جامعــه می زنــد. احســان 
موضوعــی اســت کــه چــون در باطن فطــرت همه 
بســیار  شــعاع  می توانــد  دارد،  وجــود  انســان ها 

گسترده تری نسبت به عدالت داشته باشد. 
در اصــل معنــا این گونــه بدســت می آیــد جامعــه 
کــه  اســت  جامعــه ای  نــه  اســالم  ایــده آل 
عدالــت، بــر حســب قدرت حاکــم اجرا 
شــود و آدم هــا از روی خوف و ناتوانی 
در برابــر قــدرت حاکــم بــر جامعه به 
عدالــت تــن دهنــد بلکــه جامعــه ای 
مطلوب اســت که انسان ها بر حسب 
ســمت  بــه  خودشــان  فطــری  گرایــش 
احســان کشــیده شــوند. بــه عبارتــی در بحــث 
احســان، انســان از عدالت هم فراتر می رود یعنی 
در حــدی عمــل می کند که نیــاز فردی اش در برابر 

توجــه اجتماعــی او بســیار حداقلــی 
شــمرده می شــود. بــه بیان ســاده تر 
انســان بــرای خــودش ســخت گیری 
می کنــد تــا جامعه بــه رفــاه باالتری 
برسد. این انسان به مراتب ساخته 
شــده تر از آن انســانی اســت کــه بر 
حســب عدالــت، چیــزی را دریافــت 

می کند. 

بحــث    در  حقیقــت  در 
نــگاه  یــک  بــا  بیشــتر  عدالــت 
از بــاال بــه پاییــن و حاکمیتــی 
طــرف هســتیم و در احســان 

برعکــس. تمایز اصلی در مشــارکتی اســت که در 
احسان بین افراد به وجود می آید تا جامعه شکل 

بگیرد.
بلــه، اصالً در کلمه احســان، حســن یعنی زیبایی 
نهفتــه. بــه تعبیــری وقتــی شــما خدمتــی را انجام 
می دهیــد بایــد یــک نــوع زیبایی شناســی داشــته 
باشــید و بــر اســاس شــناختی کــه از زیبایی هــای 
فطــری وجــود دارد، به تعامل اجتماعی و خدمات 
اقتصادی و رفاهی دســت می زنید؛ بنابراین خیلی 
وقت هــا اجــرای عدالــت خیلــی زشــت نمــود پیدا 
می کنــد ولــی احســان هرگــز ایــن حالــت زشــت و 
ناپســند را بــه خــود نمی گیــرد چــرا که در هســتی 

یک نوع زیبایی شناسی اتفاق می افتد.
 زیبایی که در احســان نهفته این اســت که دیگر 
آحــاد جامعــه را کــه در وضعیت بدتر از شــما قرار 
دارنــد، بر خودتــان ارجح می دانیــد و می خواهید 
آن هــا بتواننــد بــه حداقل  دســت پیدا کننــد، اگر 

چــه شــما راحت می توانســتید به حداکثر دســت 
پیدا کنید.

 بر حســب قانون عدالت می توانســته اید حداکثر 
را داشــته باشــید آن هــم در حالــی که کســانی 

هســتند که به هــر دلیلی ماننــد ناتوانی ها 
یــا کاســتی در عقــل معیشتشــان، عــدم 
ارتباطاتشــان یا به خاطر نداشتن خاندان 
پرقــدرت و مکنــت نتوانســتند به یک رفاه 

الزم دست پیدا کنند. 
ایــن نظریه کــه حضرت رضــا)ع( فرموده اند  
»العدل و االحســان مــوذن بدوام النعمه...« 

بــه  و احســان  اســت عدالــت  ایــن  نشــانگر 
همیــن مرتبــه ای کــه حداقلــی اش عدالــت و 
حداکثری اش احســان اســت، سبب استمرار 
نعمــت در یــک جامعــه می شــود؛ یعنــی اگــر 
قدم های مثبت و بزرگی در جهت رفاه جامعه 

بــه هــر نحــوی برمی داریــد و اموالتــان را در یــک 
زمینــه خــاص وقــف انســان های محــروم می کنید 
نگران این نباشید که نعمت شما کاسته می شود، 
بلکه این سبب استمرار نعمت در جامعه خواهد 

شد.
 ایــن جریــان بــه یــک عــادت اجتماعــی تبدیــل 
می شــود و می توانــد در روز مبــادا و زمانــی کــه 
مــا و فرزندانمــان در شــرایط بــدی قــرار گرفتیــم، 
بــه همــان دلیلــی کــه مــا بــه داد مردم رســیدیم، 
مردم به داد شما برسند و در نتیجه امنیت 
اجتماعی شــما افزایش پیدا کند. شــما مگر 
چــه اندازه توانایی داریــد که از تمام جهات 
بتوانیــد تــوازن اقتصــادی رفاهــی خــود را 
تأمیــن کنیــد، یــک جاهایــی هســت کــه 
امــا  کنــد  ســقوط  می توانــد  کســی  هــر 
وقتــی جامعــه طــوری تمشــیت کــرده 
مراقــب  آن  بخش هــای  همــه  کــه 
احســاس  و  هســتند  همدیگــر 
وظیفــه می کننــد کــه در شــرایط 
بــد به داد هم برســند، چنین 
اســاس  بــر  کــه  جامعــه ای 
احســان پایــه گــذاری شــده، 

امنیت بیشتری برای رفاه و شرایط مادی بهتری 
فراهم می کند. 

چرا باید حضرت رضا)ع( را در گســترش دادن   
این مکتب متمایز تر از بقیه دید؟

برایــم  داده ام  انجــام  کــه  تحقیقاتــی  اســاس  بــر 
مشــخص شــده مبــدأ ایــن نظریــه نخســت قــرآن 
اینکــه حضــرت رضــا)ع( در  کریــم اســت و دوم 
ایــن زمینــه آموزه های بســیاری دارنــد و بعد نیز از 
طریق ایشان به تفکر اسالمی افزوده شده است. 
کســانی کــه اصحــاب ایشــان بوده اند و یــا افرادی 
کــه بــه لحاظ طریقت های معنــوی در خالل تاریخ 
به ایشان وابسته بوده اند به صورت طبقه ای بعد 
از طبقــه دیگــر ایــن فرمایــش حضرت رضــا)ع( را 

ترویج کرده اند.
 یکــی از عمده تریــن مروجــان مکتــب محبــت که 
در عرفــان اســالمی به وجــود آمــده همیــن جریان 

مکتب احسان است.
 یکــی از ظهــورات احســان در تعامــالت 
اجتماعــی، مهرورزی اســت. مبنای اصلی 
موقوفات و خدمات بزرگ و کارهای خیری 
که آحاد جامعه انجام می دهند مهرورزی 
اســت یعنــی اگــر محبــت در بیــن افــراد 
باشــد، انســان هــم به ســمت احســان 
کشــیده می شــود؛ بنابرایــن محبــت 
بــه عنوان یک جریــان پراهمیت در 

مکتب های عرفانی اسالمی 

مطــرح شــده و می تــوان گفــت از بیــن چهــار پنــج 
مکتب عرفانی که در جهان اســالم شــکل گرفته، 
مکتــب محبــت یــا مکتــب عشــق کــه بــه نوعــی 
برداشــت از همــان نظریه احســان اســت، یکی از 

پرطرفدارترین آن هاست. 
امــروزه نیــز چــه در ایــران و چــه در جهــان اســالم 
طریقت هــای عرفانــی، عمومــاً بــه مکتــب عشــق 
و محبــت بســتگی دارنــد و ایــن قضیه بــرای بنده 
اثبــات شــده کــه بیشــترین ترویــج ایــن نظریــه از 
طریق حضرت رضا)ع( بوده و به همین خاطر نیز 

امام رضا)ع( را امام رئوف می نامیم. 
بــه نظــر بنــده پایه گــذار مکتب محبت و احســان 

حضرت علی بن موسی الرضا)ع( است. 
برخــی مشــایخ عرفانــی می گوینــد ذکــر حضــرت 

رضا)ع( یا رئوف یا رحیم بوده است.
 انســانی کــه اهــل معناســت بایــد تجلــی رأفت و 
رحمــت باشــد که یــک بخــش از آن در بحث های 
موقوفــات روشــن می شــود؛ یــک بخــش نیــز در 
همگرایی هایــی کــه انســان بــه همنوعــان 
خود دارد و الفاظ و احتراماتی که باید 
دررابطه با دیگران به کار ببرد است.
و  »یحبهــم  فرمــوده  خــدا  اینکــه   
بحبونهم« یعنی دوســتی باید ظهور و 

بروز خارجی داشته باشد. 
ظهــور و بــروز خارجــی، یــک بحثــش موقوفات 
بــرای  کــه  اموالــی  از  و  می آیــی  شــما  اســت؛ 
خــودت جمع کرده ای برای تباهی خودت 
اســتفاده نمی کنی بلکه آن را در 
خدمــت رهایــی و خدمت 
اســتفاده  مــردم  بــه 

می کنی.

گفت وگو با غامرضا جالی، پژوهشگر تاریخ و مدیر گروه سادات و مفاخر اسامی بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی

امام رضاj پایه گذار مکتب »محبت و احسان« است 

قطار تهران _ مشهد

گزارش

وقتی جامعه را بر اساس 
عدالت می چینیم ممکن 

است عده ای ناراضی باشند 
ولی اگر جامعه بر اساس 
احسان چیده  شود خود 
فرد به رشدی می رسد 
که بر اساس آن دست 

به اقداماتی در جهت رفاه 
جامعه و زدوده شدن رنگ 

فقر در جامعه می زند



      صفحه 12

آگهی
 برابر آرای صادره ذیل مالکیت شرکت گاز استان زنجان به شرح ذیل محرز گردیده ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز 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 دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
1- برابر رای ش��ماره 139960327004000395مورخ 99/12/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی ش��رکت گاز استان زنجان بشماره شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ اعیانی به انضمام 88 شعیر 
مشاع از 96 شعیر عرصه یک قطعه زمین محصور به مساحت 109/68 متر مربع به پالک 128اصلی واقع دربخش 

5زنجان روستای ارکوئین محرز گردیده است.
2- برابر رای شماره 139960327004000393 مورخ 99/12/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات بال معارض متقاضی 
شرکت گاز استان زنجان بشماره شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور 

به مساحت 17/20 متر مربع به پالک 48 اصلی واقع در بخش 5 زنجان روستای چتز محرز گردیده است.
3- برابر رای ش��ماره 139960327004000391مورخ 99/12/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی ش��رکت گاز استان زنجان بشماره شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ اعیانی به انضمام 88 شعیر 
مشاع از 96 شعیر عرصه یک قطعه زمین محصور به مساحت 108/70 متر مربع به پالک 177اصلی واقع در بخش6 

زنجان روستای صائین محرز گردیده است.
4- برابر رای شماره 139960327004000389 مورخ 99/12/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
شرکت گاز استان زنجان بشماره شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین محصور به 
مساحت 108/76 متر مربع به پالک 183اصلی واقع در بخش 6 زنجان روستای کهریز سیاه منصور محرز گردیده است

5- برابر رای شماره 139960327004000385 مورخ 99/12/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بال معارض 
متقاضی شرکت گاز استان زنجان بشماره شناسه ملی 10460091534 در ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین 
محصور به مساحت 3606/87 متر مربع به پالک 139اصلی واقع در بخش 5 زنجان شهر حلب محرز گردیده است.

6- برابر رای شماره 139960327004000398 مورخ 99/12/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایجرود تصرفات مالکانه بال 
معارض متقاضی آقای لطفعلی همتی آذر فرزند ایپک علی به شماره شناسنامه 51457 و کد ملی 4280509190 
صادره زنجان در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب ساختمان به مساحت 594/8 متر مربع به پالک 181اصلی واقع 

در بخش6 زنجان روستای حاجی قشالق محرز گردیده است آ-1400139
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/16     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/30

سعید غریبی  - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایجرود    

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

برابر رای شماره 139960324009002632 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسعود مرادی نجار  فرزند 

علی بش��ماره شناس��نامه 299 صادره از کازرون  به شماره ملی 2371899240 در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
157/52 مترمرب��ع پ��الک 32فرعی از 3399 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک اصلی واقع در بخش دو بوش��هر 

خریداری از مالک رسمی  گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف:787  آ-1400120
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/16
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/1/31

مجید امیری - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

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

برابر رای شماره 139960324009002710 – 99/12/20 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بوشهر تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد مرادی 
نیک  فرزند علیقلی بشماره شناسنامه  صادره از اردل به شماره ملی 4680055898 در ششدانگ یکباب  اب کارگاه 
بلوک زنی  به مساحت 1751/50 مترمربع پالک یک فرعی از 3463 اصلی مفروز و مجزی شده از پالک اصلی واقع 

در بخش دو بوشهر خریداری از مالک رسمی  گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.  م الف:789  آ-1400121
تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/1/31  تاریخ انتشار نوبت اول:1400/1/16  

مجید امیری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بوشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای مسعود  حیدری    دارای شناسنامه  5749193713  به شرح دادخواست به کالسه  19   از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان طاهره الفخانی   به شناسنامه   3730   
در تاریخ  1399/11/6  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1. مسعود حیدری   فرزند محمد  کد ملی 5749193713 ت.ت 1350/6/20  نسبت فرزند  مرحوم 
2. مسیح   حیدری  فرزند  محمد    کد ملی 5749747425   ت.ت  1354/5/20   نسبت فرزند مرحوم
3. فاطمه  حیدری    فرزند محمد   کدملی 5749188876 ت.ت  1345/2/20   نسبت فرزند مرحوم   
4.  حمید  حیدری   فرزند  محمد  کد ملی 5749193721  ت..ت  1350/6/20   نسبت فرزند مرحوم

5 مریم  حیدری   فرزند  محمد   کد ملی 5749179699   ت.ت  1338/2/1  نسبت فرزند  مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-1400104                                                                                                            

سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی آراء هیات 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 
هیات 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-برابرکالس��ه 266-99و رأی شماره 139960307114003823 خانم زهره برزوئی فرزند  در ششدانگ یک باب 
مغازه به مساحت 19/69 متر مربع قسمتی از پالک 3فرعی از1317اصلی  قطعه1 بخش 5قوچان از محل مالکیت 

آقای احمدخیرآور
2- برابرکالسه 304-99ورأی شماره 139960307114004036 خانم مریم باقرزاده فرزندعلی اکبر   در ششدانگ 
یکباب مغازه به مساحت 14/60 متر مربع قسمتی از  پالک باقیمانده 11 اصلی واقع دربخش5قوچان خریداری از 

مالک رسمی تایانلو بگ
3- برابرکالس��ه390-99 ورأی ش��ماره 139960307114004101آقای داودنظری ش��یروان فرزند زین العابدین 
درشش��دانگ یکباب مغازه به مس��احت 21/05مترمربع قس��متی ازپالک 2233فرعی از2اصلی مزرعه حصار واقع 

دربخش5قوچان خریداری ازمحل مالکیت زین العابدین نظری
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها 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-140043
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/01/31 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/01/16   

اکبراقبالی  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین 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 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدر آباد

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 151 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 111/84 متر مربع ابتیاعی خانم قمری فیروزه 
از محل مالکیت رسمی حسن آذری چوکانلو برابر رای شماره 3315-99 مورخه 1399/11/12- کالسه 99-0013
لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارند بایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند درصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-1400105
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/01/16       تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/31

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعین 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 هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدر آباد

1-ششدانگ یکباب ساختمان از پالک 128 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 159/83 متر مربع ابتیاعی آقای محمد 
برزگر از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره 3575-99 مورخه 1399/12/13- کالسه 98-0324
لذا بدینوس��یله به فروش��ندگان ومالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه 
اعتراضی دارند بایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند 
درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهدنمود ضمنا صدورس��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه 

دادگاه نخواهد بود. آ-1400106
تاریخ انتشارنوبت اول 1400/01/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/01/31

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

شش��دانگ پ��الک 7569 فرعی یک  164 اصلی موسوم به حصار شیرعلی  بخش 2 بجنورد 
باب منزل مسکونی

مالکیت: رمضان آل خانیان فرزند احمد به شماره شناسنامه 7 کد ملی 5249797741
در روز چهارش��نبه پانزدهم اردیبهش��ت ماه س��ال یک هزار چهارصد)1400/02/15( ساعت 9 صبح در محل 

شروع 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 ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هر یک 
از صاحبان امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند 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 
ارتفاق��ی و نی��ز صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی که در موق��ع 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 تس��لیم نمایند.م الف 

2805 تاریخ انتشار : دو شنبه1400/01/16 آ-1400107
احمد اصغری شیروان  

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

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

خنثی سازی تحریم ها     مالک رحمتی، رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی در بازدید از شرکت سامان بازار رضوی گفت: یکی از روزنامـه صبـح ایـران
تکالیف ابالغی در سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی، این است که باید تولیدات شرکت ها فناورمحور و با اولویت کاالهای تحریمی باشد، بنابراین 

در صورتی به حوزه تولید یک محصول و ارائه یک خدمت ورود خواهیم کرد که بتوانیم دانش و فناوری باالتری نسبت به وضعیت موجود ارائه کنیم.

آمریکایی ها  نخستین  بازدیدکنندگان 
کتابخانه دیجیتال  رضوی 

کتابخانــه دیجیتــال آســتان قــدس رضوی بــا بیش از 
یک دهه فعالیت، از کتابخانه های دیجیتال نامدار در 
کشور است که تاکنون چندین میلیون منبع اطالعاتی 
را طبق شیوه های مطرح علمی دیجیتال سازی و تعداد 
زیادی از منابع دیجیتال را نیز گردآوری کرده است.این 
کتابخانــه از ابتدای شــیوع ویــروس کرونا فعالیت های 
خــود را توســعه داده بــه گونــه ای که در اســفند ســال 
1399، بیــش از 11 هــزار و 733 بــار از صفحــات ایــن 
درگاه اینترنتی بازدید شده و به پژوهشگران در عرصه 
بین الملــل خدمــات مجــازی ارائــه شــده اســت.بنا به 
گفتــه مدیــر کتابخانه دیجیتال آســتان قدس رضوی، 
کاربــران ایــاالت متحده آمریکا پــس از ایران، در صدر 
بیشــترین تعــداد کاربــران بازدیدکننده ایــن کتابخانه 
قرار دارند. کاربرانی از تاجیکســتان، بریتانیا، فرانسه، 
کانــادا، امــارات متحده عربی، مصر، چین و آلمان نیز 
بــه  ترتیــب در رده هــای بعدی، بیشــترین بازدیــد را از 

کتابخانه دیجیتال رضوی داشته اند.

گرگان،  اولین مسیر کتاب های 
اهدایی آستان قدس در سال جدید 
در نخســتین مرحله از اهدای کتاب از سوی سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
به مؤسســه های سراســر کشور در ســال 1400، بیش 
از 12 هــزار و 700 نســخه کتاب بــه جامعه المصطفی 
گرگان استان گلستان از طریق اهدا و امانت بلندمدت 
واگذار شد. به گفته رئیس اداره کتابخانه های وابسته 
بــه آســتان قــدس در مشــهد در ایــن دوره از اهــدای 
کتــاب، حــدود 8 هزار و 800 نســخه به صورت امانت 
بلندمدت و نزدیک به 4 هزار نسخه کتاب به صورت 
اهدا در موضوعات علوم دینی، روان شناسی، حقوق و 
مدیریت به مرکز جامعه المصطفی گرگان واگذار شد.

برای سال تحصیلی 1401- 1400 

دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
دانشجو می پذیرد

دانشــگاه علوم اســالمی رضوی برای ســال تحصیلی 
1401- 1400 از طریق آزمون ورودی تخصصی در ســه 
مقطع کارشناســی، کارشناســی ارشــد و دکترا از بین 

برادران و خواهران دانشجو می پذیرد.
دانشــگاه علــوم اســالمی رضــوی در ســال جــاری در 
بــرادران دارای مــدرک  از میــان  مقطــع کارشناســی 
رســمی ســطح یــک حــوزه علمیــه و دانش آموختگان 
رشــته  هشــت  در  جدیــد  نظــام  متوســطه  دیپلــم 
تحصیلــی علــوم قرآنی و حدیــث، فقه و مبانی حقوق 
اســالمی، فلســفه و کالم اســالمی، حقــوق، اقتصــاد، 
زبــان و ادبیــات عربــی، زبــان و ادبیات فارســی، تاریخ 
فرهنگ و تمدن اسالمی دانشجو می پذیرد.همچنین 
این مرکز علمی در مقطع کارشناســی ارشــد از میان 
برادران و خواهران دارای مدرک کارشناســی یا ســطح 
دو حوزه علمیه در 13 رشته تحصیلی از جمله علوم 
قرآنی و حدیث، فقه و مبانی حقوق اسالمی، فلسفه 
و کالم اســالمی، زبــان و ادبیات عربی، زبان و ادبیات 
فارســی، حقــوق بین الملــل، حقوق خصوصــی، علوم 
جزایــی و جرم شناســی، تاریخ و تمدن ملل اســالمی، 
دانش اجتماعی مسلمین، علوم اقتصادی و بانکداری 
اسالمی، فقه و حقوق وقف، عرفان و حکمت اسالمی 

دانشجو جذب می کند.
اســالمی  علــوم  دانشــگاه  در  تحصیــل  متقاضیــان 
رضــوی فرصــت دارنــد کــه از تاریــخ 20 فروردین ماه 
لغایــت 25 خــرداد مــاه بــرای نام نویســی و کســب 
اطالعات تکمیلی به ســایت این دانشــگاه به نشانی 
تلفــن  شــماره  بــا  یــا  کننــد  مراجعــه   razavi.ac.ir

32211412- 051 تماس بگیرند.

 فاطمه باغشــاهی   حرم مطهر رضوی از گذشــته های دور 
کانــون توجــه طیف هــای مختلفــی از مردم بوده اســت و بر 
ایــن اســاس هنرمنــدان بســیاری در ایــن مــکان مقدس با 
خلــوص نیــت و ارادت خــاص بــه امام رضا)ع( بــه خلق اثر 

پرداخته اند.
از جمله این هنرها هنر کتیبه نگاری و سنگ تراشــی اســت 
کــه با ظرافــت تمام صورت گرفته و نتیجه آن خلق خطوط 
ظریــف و نگاره هــای اســلیمی بر ســطح ســنگ های خــارا و 
خشــن اســت. هر چند در طــول تاریخ بــارگاه رضوی دچار 
تغییــر و تحوالت متعددی شــده، اما ایــن کتیبه ها آنچنان 
زیبــا و بــا دقــت حکاکی شــده اند کــه چیدمانشــان در کنار 
آینــه کاری ترکیبــی  هنرهایــی دیگــر چــون کاشــی کاری و 
متناســب و متــوازن بــا دیگــر اجزای معمــاری موجود پدید 

آورده است.
 
راویان سنگی»

معــاون امــور موزه هــای آســتان قــدس رضــوی آثار ســنگی 
موجود در این مجموعه را نشانه ای از اتفاق های خوشایند 
و ناخوشایند عنوان می کند که از دوره های مختلف تاریخی 
برای ما به یادگار مانده و حاوی اطالعات ارزشمند تاریخی 

هستند.
مهدی قیصری نیک، جنس بیشتر این کتیبه ها را از سنگ 
مرمر و سنگ خارا برمی شمرد که معموالً از معادن اطراف 

مشهد تأمین می شده است.
بــه گفتــه او رواق هــای مختلــف و متعــددی از حــرم مطهــر 
رضــوی همچنیــن مســجد باالســر مبــارک روضــه منــوره و 
حجره هــای صحــن کهنه و نــو دارای تعــدادی از کتیبه های 
ســنگی بوده انــد کــه در حــال حاضر در موزه آســتان قدس 
رضــوی نگهــداری می شــوند. اغلــب کتیبه های ســنگی که 
در موزه نگهداری می شــود متعلق به دوره صفویه تا اواخر 
پهلــوی بــوده و همچنین نمونه هایی وجود دارد که احتماالً 

متعلق به دوره های افشاریه و زندیه است.

شناسنامه بنا در کتیبه سنگی»
کتیبه هــای ســنگی موجــود در مــوزه آســتان قــدس رضوی 
بر اســاس اطالعات و تاریخ حکاکی به ســه دســته تقسیم 
می شــود.قیصری نیک کتیبه هایی را که متن آن ها شــامل 
اطالعــات تاریخــی مهمــی درباره یک بناســت از جمله این 
دســته بندی ها عنــوان می کنــد کــه کتیبــه مســجد قتلگاه، 
کتیبه های مدارس باقریه و بهزادیه، کتیبه تعمیر رواق گنبد 
حاتم خانی، کتیبه ســاخت بنای دارالضیافه و ســنگ بنای 
واقعــه به توپ بســتن حرم امام رضــا)ع( از جمله مصادیق 

آن به شمار می رود.
 
کتیبه های حامل آیات و احادیث»

او این را هم می گوید که کتیبه های مشتمل بر آیات قرآنی، 
ادعیــه، احادیث و صلوات بر پیامبــر)ص( و معصومین)ع( 

نیز در زمره دومین دســته بندی کتیبه های موجود در موزه 
رضــوی بــه شــمار مــی رود. این آثــار معنــوی؛ آیــات مبارکه 
»انا فتحنا لک فتحا مبینا«، آیه 33 ســوره احزاب مشــهور 
به آیه تطهیر، قســمتی از آیات 35 و 3۶ ســوره نور و آیاتی 
از سوره کهف، انسان و آیه الکرسی را به نمایش می گذارند 
که به گفته قیصری نیک بر »ازاره« )سمت پایین دیوارهای 
حرم با پوششی از کاشی یا سنگ( حرم امام رضا)ع( نصب 
بوده اند.متن کتیبه دیگر دعای جوشــن کبیر اســت که در 
14 قطعه به خط ثلث روی سنگ مرمر حکاکی شده و بین 
دارالسالم و گنبد حاتم خانی بر باالی ازاره نصب بوده است.
از جمله کتیبه های دیگر قسمتی از حدیث سلسله الذهب 
است که روی سنگ با قلم سیاه خوشنویسی شده است. 
عالوه بر این در بین کتیبه های شعر از اسمای الهی مانند 
»یا عالی« و »یا ستار« استفاده شده که برای نمونه می توان 

به اســتفاده از این اسما در بین اشعار دبیرالملک فراهانی 
در دیوار پیرامون روضه منوره اشاره کرد.

اشعار شاعران منقش بر کتیبه های سنگی»
معــاون امــور موزه هــای آســتان قــدس رضــوی کتیبه هــای 
ســنگی حاوی اشــعار را در گروه سوم این دسته بندی قرار 
داده و در ایــن خصــوص بــه کتیبه هایــی حــاوی قصیــده 
معــروف دبیرالملــک در مــدح امام رضا)ع( اشــاره می کند 
که در اطراف روضه منوره مورد استفاده قرار گرفته است.
وی می گویــد: نمونــه جدیدتــری از این کتیبــه هم موجود 
است که به خط نستعلیق روی سنگ مرمر نگارش شده 
کــه ظاهــراً کار ســاخت آن به دالیل نامشــخص بــه پایان 
نرســیده اســت. اشــعاری نیــز در قالــب کتیبه از شــاعران 
سده های مختلف مانند عصمت هللا بخاری، میرزا حبیب 
قاآنــی شــیرازی و ابوالحســن خرم شــیرازی در مــدح امام 
رضــا)ع( در ســاخت و ســازها و بازپیرایــی حــرم بــر جــای 

مانده است.
عــالوه بــر موارد فوق مجموعه کتیبــه ای نیز به زبان عربی 
است که نام ائمه اطهار)ع( در قالب شعر در آن یاد شده 

و در رواق دارالسیاده نصب بوده است.
همان گونه که از تقسیم بندی یاد شده پیداست نوع متن 
بیشــتر کتیبه های ســنگی موجــود در موزه آســتان قدس 
رضوی قالب شــعر است که در دوره های مختلف تاریخی 
به سفارش برخی شخصیت های سیاسی و فرهنگی یا بنا 
بــه ارادت شــاعران ســروده و در اماکــن مختلف حرم امام 
رضا)ع( نصب شده است؛ قالب اشعار کتیبه های سنگی 
موجــود در مــوزه آســتان قــدس معمــوالً قصیــده اســت و 
موضــوع اشــعار بیشــتر به مــدح امام رضــا)ع( اختصاص 
دارد. در کنار آن به بانیان و تاریخ تعمیرات و تزئیناتی که 
در اماکــن متبرکه حــرم مطهر صورت پذیرفته و همچنین 
نــام برخی شــاهان و حکمرانــان محلی در البــه الی ابیات 

اشاره شده است.

بار دیگر خادمیاران ســالمت رضوی کوله بار خدمت بستند 
تا پشــت خاکریز دیگری از محرومیت در عرصه ســالمت و 

درمان کشورمان عملیات کنند.
در روزهای تعطیلی نوروز و با وجود همه محدودیت ها و خطر 
ابتال به کرونا، از جان و توان و تخصص خود برای خدمت به 
مردمان قناعت پیشه و کم برخوردار قُهِستان از توابع خراسان 
جنوبــی مایه گذاشــتند،  ســیدمحمود اصغری، سرپرســت 
کانــون ســالمت خدمــت رضــوی در گفت وگو با آســتان نیوز 
گفــت: ایــن اردوی جهــادی بــه همــت گروهــی از خادمیاران 
رضــوی پزشــک و پرســتار به مــدت هفــت روز در تعطیالت 
فروردین در منطقه قُهِســتان اســتان خراسان جنوبی انجام 
شــد. اعضای تیم درمانی شــامل سه پزشک عمومی، چهار 
متخصص، دو هیئت علمی، یک ماما، پنج دندانپزشک، پنج 
دســتیار دندان پزشــکی، دو داروساز، سه دارویار، 12 پرستار، 

دو منشی و یک نفر فعال رسانه ای بود.
در این اردوی جهادی انواع خدمات تخصصی درمانی شامل 
ویزیت پزشک عمومی و متخصص، ویزیت دندان پزشکی، 
ویزیــت زنــان و مامایــی، پایــش و غربالگــری، پرســتاری و 
آموزش هــای الزم، خدمــات دارویــی، خدمــات تیم ســیار در 
منزل، توزیع بســته های متبرک رضوی و نوشت افزار، کیف، 

کفــش، اســباب بــازی و نیــز آموزش  های بهداشــتی در قالب 
مهدکودک سالمت به مردم محروم منطقه ارائه شد.

به گفته اصغری، انجام عملیات ویزیت و ارائه خدمات تیم 
به صورت سیار در بین روستاهای محروم با اولویت مناطق 
فاقد خانه بهداشت و بهورز برای غربالگری بیماری ها و پایش 
وضعیت ســالمت و بهداشــت ساکنان انجام شد. به منظور 
برگزاری این اردوی سالمت با کیفیت بهتر، 27 اسفند 99 تیم 
ارزیابی برای بررســی اولیه از منطقه و ارســال لوازم اولیه تیم 

درمانی اعزام شده بود.
در دو روز نخســت پــس از ارســال تجهیــزات و داروهــای 
خریداری شــده و همچنین تشخیص اولویت های درمانی و 
مســتقر شــدن تیم اصلی در منطقه، روز ســوم تیم جهادی 
به روســتای »خوان« اعزام و در مدرســه روســتا مســتقر شد 
تا به اهالی روستاهای شمال قهستان اعم از آنیک، نوغاب، 

ماسنان، نوقند، کالته موال و مناوند خدمت ارائه کند.
در ایــن روز 230 نفــر ویزیــت عمومــی و تخصصــی، 108 نفر 
ویزیــت دندان پزشــکی و 35 نفــر ویزیــت در منــزل شــدند 
و ســه مــورد بــرای بســتری و جراحــی و ســه مــورد ارجــاع و 
پیگیری تشخیص داده شد. تحویل داروی رایگان به همراه 
بســته های متبــرک رضــوی و اهــدای جوایــز بــه کــودکان بــا 

برگزاری مهدکودک سالمت از دیگر خدمات روز سوم بود.
اصغری درباره برنامه ارائه خدمات روز چهارم هم گفت: پس 
از اعزام تیم جهادی به روســتای تخت  جان و مســتقر شدن 
تیم در مدرسه توحید، بر اساس هماهنگی های رابط منطقه، 
ســاکنان روســتاهای پیرامونی شــامل سراب ســفلی و علیا، 
گیت، خونیکسار، بوته زیرک، رود رباط و زیدان در روستای 
تخت جــان حضــور پیــدا کردند تــا زیر پوشــش خدمات تیم 
پزشــکی قــرار بگیرند. ویزیت عمومــی و تخصصی 217 نفر، 
ویزیــت دندان پزشــکی 87 نفــر، ویزیت زنــان و مامایی چهار 
نفــر، ویزیــت در منــزل 18 نفر و نیز تحویــل داروی رایگان به 
همراه بسته متبرک رضوی به 220 نفر، تشخیص سه مورد 
نیاز به بستری و جراحی و سه مورد برای ارجاع و پیگیری به 
مراکز درمانی شهری، مجموع خدمات جهادگران سالمت در 

روز چهارم این اردوی جهادی بود.
در روز پنجــم نیــز تیــم درمانــی در روســتاهای شــمس آباد، 
کماچــی، رجنوک، تنگل تا عبدله، علی آباد فخرود، علی آباد 
فرهنــگ و... ویزیــت عمومــی و تخصصی 320 نفــر، ویزیت 
دندان پزشکی 105 نفر، ویزیت زنان و مامایی 17 نفر، ویزیت 
در منزل 14 نفر و تشــخیص 27 مورد نیازمند را انجام داد.

این مقام مسئول در کانون خدمت سالمت رضوی با تشریح 

کیفیت خدمت رســانی به بیماران محروم در روز آخر اردوی 
جهادی گفت: با توجه به شمار بیماران مراجعه کننده منطقه 
قهســتان، خدمــات تیــم پزشــکی در روز دهــم فروردین هم 
بــا محوریت اهالی روســتاهای مجاور اعــم از پیرزنوک، لتی، 
دره عباس، فوزخاص، فضل آباد، خسرپ آباد تبریک سفلی 
و علیــا، تــوت کــری ســیدآباد و... در محل مدرســه حضرت 

فاطمه)س( ارائه شد.
بــه گفتــه اصغــری، خدمــات آخریــن روز اردو بــه ایــن  شــرح 
اســت: ویزیــت عمومــی و تخصصی بــرای 350 نفــر، ویزیت 
دندان پزشــکی 105 نفــر، ویزیت زنان و مامایــی برای 17 نفر، 
ویزیت 24 نفر در منزل انجام شد، 27 مورد ارجاع و پیگیری 
امور درمانی، 18 مورد بستری و جراحی و 27 مورد اقدام های 

خاص تشخیص داده شد.
در کنار این اقدام ها، تحویل داروی رایگان به بیماران ویزیت 
شده و توزیع بسته های متبرک بین 430 تن از اهالی کوچک 

و بزرگ روستاها از جمله خدمات جهادگران سالمت بود.

نگاهی به کتیبه های سنگی حرم مطهر رضوی 

اینجاسنگهاشهادتمیدهند

اردوی نوروزی جهادگران سالمت بنیاد کرامت رضوی در روستاهای خراسان جنوبی برگزار شد

بدونمیز،بدونمرز
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