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خبر خوب

گام بلند آستان قدس برای خودکفایی دارویی 
خبرهــای خوشــی از تولیــد محصــوالت جدید دارویی در آســتان قــدس رضوی در 
راه اســت؛ آن هــم در ســالی کــه رهبــر معظم انقاب اســامی، آن را ســال »تولید؛ 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری کرده اند.

امام حسن 
مجتبی)ع( :

هرکس خدا را 
بشناسد، او را 

دوست می دارد و 
کسي که دنيا را 

بشناسد آن را رها 
خواهد کرد.

)کلمه االمام حسن )ع(
جلد7 -  صفحه140(

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 محمدحســین نیکبخــت  عــرض ارادت بــه عالــم 
آل محمــد)ع( و عشــق بــه حضرتــش، ســبب ایجــاد 
آدابــی شــده  اســت کــه برخاســته از آن محبت الهی 
هستند؛ آدابی که در عرف زیارت، بی آنکه ضرورتی 
شــرعی داشــته  باشــند، از ســوی هــر زائــری رعایــت 
می شوند و به تدریج، هماهنگی همه زائران و اهتمام 
آن هــا بــه برگــزاری ایــن آداب، صحنه هایــی بدیــع و 
دل نواز در حرم رضوی خلق می کند. کافی است یک 
بار در گوشه ای بنشینید و با دقت، آمد و شد زائران 
را به حرم مطهر نظاره کنید، تا آنچه را عرض می کنم، 
ببینیــد. در ایــن بیــن، برخــی از احترام هــا و آداب، 
میراث و یادگار عالمان و عارفان نامدار هستند؛ یعنی 
مردم از آن ها آموخته اند که چگونه ارادت قلبی خود 

را به ولی خدا ابراز کنند.
 یکــی از ایــن آداب، ورود بــه روضــه مقدســه از در 
شــرقی صحــن نــو)آزادی( اســت؛ ســنت و رفتــاری 
قدیمی که موجب شده نام این دروازه صحن را »باب 
السام« بگذارند. اگر اهل مشهد یا زائری باشید که 
مدتی طوالنی را در این شهر سپری کرده اید و توفیق 
زیــارت شــبانه نصیبتــان شــده  باشــد و در صحن نو، 
بــا آن نورپــردازی و فضــای معنــوی اش، اوقاتــی را بــه 
طور منظم به عبادت و کسب فیض معنوی گذرانده 
باشــید، حتمــاً نگاهتــان بــه چهــره عالمــان و مراجع 
نامــداری افتاده  اســت که بی توجه بــه همهمه اغیار، 
از باب الســام وارد می شــوند آداب زیــارت را بــه جــا 
می آورنــد و ســپس وارد روضــه منوره می شــوند تا به 
فیض زیارت نائل شوند. راز مقید بودن برای ورود به 
روضه منوره از طریق باب السام و صحن نو، موقعیت 
مکانــی ایــن صحــن و دروازه، در پاییــن پــای مبــارک 
است؛ این موقعیت موجب می شود که بزرگان ما از 
باب تکمیل احترام به وجود مقدس ثامن الحجج)ع(، 
مسیر پایین پای حضرت را برای خواندن اذن ورود و 
ســپس کســب توفیق زیارت حریم حرم امام رضا)ع( 

برگزینند.
 امروز و در این شــماره از رواق، می خواهم برایتان از 
تاریــخ و معماری شــنیدنی و دیدنــی دروازه ای بگویم 
کــه بــاب عــرض ارادت بــه پیشــوای هشــتم اســت و 
زیبایی هایی دارد وصف ناشدنی. با من همراه شوید.

ساختن بهشت روی بهشت»
چند باری در همین صفحه اشــاره کرده ام که صحن 
نــو را روی باغــی متصــل بــه حــرم رضــوی و در دوره 
فتحعلی شــاه قاجــار ســاخته اند؛ صحنــی بــا بنایــی 
مســتطیل شــکل بــه ابعــاد 81/5 در 51 متــر که دور 
تا دور آن، 56 غرفه در دو طبقه طراحی شده  است. 
باب الســام در بخــش شــرقی این صحــن و روبه روی 

ایــوان طای ناصری قرار دارد. اگر می خواهید درباره 
ظاهــر و ابعــاد ایــوان شــرقی و دروازه آن بدانید، باید 
بگویــم ایــن ایوان بیــش از 20 متر ارتفاع دارد و عمق 
آن یــا بــه عبارتی قُطرش به بیش از 7 متر می رســد؛ 
یعنی از محلی که به پشت دروازه می رسید و دست 
ارادت بر سینه می گذارید، باید بیش از 7 متر را طی 
کنید تا پا به حیاط صحن نو بگذارید. تزئینات ایوان 
واقعاً خیره کننده  اســت و باید آن را یکی از زیباترین 
و چشــم نوازترین تزئینــات در ایوان هــای حــرم مطهر 
بدانیــم. کاشــی های هفت رنــگ ایــوان باب الســام از 
نظر چینش و ظرافت بر دیگر ایوان های صحن برتری 
دارند و این، شاید به آن سبب باشد که سازندگان نیز 
به موقعیت مکانی دروازه واقف بودند و می خواستند 
زائــران  بــرای  را  چشــم نواز  و  معنــوی  جلــوه ای 
ارادتمنــد بــه حضرت امــام رضــا)ع( به وجــود آورند. 

کتیبه هایی که باید خواند»
کتیبــه پیشــانی ایــوان از داخــل صحــن، بــا خــط 
در  و  مشــهدی  شــهیدی  محمدحســین  مرحــوم 
ســال 1226 خورشــیدی ســاخته شــده؛ یعنــی در 
دوره حکومت ناصرالدین شــاه قاجــار و همزمان با 
طاپــوش کردن ایــوان مقابل باب الســام، معروف 
بــه ایــوان ناصــری. در کمرکــش داخلــی ایــوان هم 
کتیبــه ای بــه خــط شــهیدی مشــهدی وجــود دارد 
کــه تاریــخ 1271 قمــری را روی آن ثبــت کرده انــد و 
نشــان می دهــد کــه کار روی دروازه باب الســام و 
تهیه کاشــی های زیبا و هفت رنگ آن، حدود یک 

دهه به طول انجامیده است. 
نمای بیرونی باب الســام هرچند به لحاظ اصالت 
و شــکل، کامــاً منطبــق بــا نمــای درونــی  اســت، 
امــا در دوره هــای تاریخــی بعــد، آن را بارهــا ترمیم 
کرده انــد؛ نشــان این تغییــرات را می توان در تاریخ 

کتیبه هــای بیرونی دید؛ مثــاً کتیبه خط ثلث زرد 
رنــگ آن کــه دربرگیرنــده آیــات 36 تــا 38 ســوره 
مبارکه نور است، در سال 1351 خورشیدی توسط 
محمدحسن رضوان تحریر شده یا دو کتیبه ثلث 
قرآنی دیگر آن را ســیدعبدالمهدی در ســال1368 

نوشته است.
 آیات کتیبه بیرونی باب السام نیز بسیار با دقت 
و ظرافــت انتخــاب شــده؛ معنــای فارســی آن هــا 
براســاس ترجمــه زنده یــاد مهــدی الهی قمشــه ای 
به این شــرح اســت: »در خانه هایی ]که پروردگار[ 
رخصت داده ]اســت[ که آنجا رفعت یابد و در آن 
ذکر نام خدا شــود و صبح و شــام تســبیح و تنزیه 
ذات پاک او کنند )36( پاک مردانی که هیچ کسب 
و تجــارت آنــان را از یــاد خدا غافــل نگرداند و نماز 
به پــا داشــته و زکات ]بــه[ فقیران دهنــد و از روزی 

که دل و دیده ها در آن روز حیران و مضطر است 
ترســان و هراســانند)37( تا خدا در مقابل بهترین 
اعمــال ایشــان جــزا و ثواب عطــا فرماید و از فضل 
و احسان خویش بر آن ها بیفزاید و خدا هر که را 

خواهد روزی بی حد و حساب بخشد)38(«.
 به احتمال زیاد، این آیات در نخستین کتیبه های 
ســاخته شــده بــرای نمــای بیرونی باب الســام نیز 
وجود داشــته  و در دوره های بعد با دســت توانمند 
هنرمندان معاصر ترمیم و بازســازی شــده  اســت؛ 
می بینیــد کــه قرائــت این آیــات و توجه بــه معنای 
بلنــد آن، می توانــد چــه حس نــاب و معنوی ای در 
وجــود هــر زائــر ارادتمنــد ایجــاد کند و چــه خوب 
اســت هنگام تشــرف برای زیارت مضجع شــریف 
رضــوی، بــا آگاهــی از ایــن اطاعــات ریــز هنــری و 
تاریخــی، فیــض معنــوی خود را دوچنــدان کنیم و 

البته از دعای خیر برای هم فراموش نکنیم.

آن روزها 

... و خدا خشنود شد

رقیه توســلی:به هم ریخته بود. روی صندلی وســط راهرو نشسته بود 
و انــگار دنبــال کســی می گشت.بیشــتر کــه متوجــه اش شــدم، پدربــزرگ 
دوست داشتنی بود مثل باقی پدربزرگ ها؛ مو سپید، با د ست های زمخِت 

زحمتکش و چشمان سردوگرم چشیده.
نمی دانســتم اوضــاع از چــه قــرار اســت. امــا بایــد می فهمیــدم. چشــمان 
مضطــرب پیرمــرد قبض به دســت ذهنــم را درگیــر کرده بــود. به خصوص 
وقتی ماســکش را برداشــت و شروع کرد به نفس کشیدن های بلند. بلنِد 

بریده.
خــودم یک ســر آمــده ام اداره بــرق بــرای پرونــده جابه جایــی تیــرِ وســط 
کوچه مان. ماجرایی که از سال 99 کلیدش را زدم. اما توی شرایط موجود 

این کار بی اهمیت ترین کار دنیا آمد به چشمم.
پا می شــوم می روم روابط عمومی. کارمندی حاضر نیســت، خالی اســت. 
پــس راهــم را می کشــم و ســر از واحــد بغلی درمــی آورم؛ امور مشــترکین. 
دو مســئول آنجا مشــغول مکالمه اند. یکی شــان بابت پرونده تیربرق مرا 
می شناســد. ســؤالم را بــا عذرخواهــی مطــرح می کنــم و می خواهــم بدانم 

مشکل آقای مسِن توی راهرو چیست؟
درجریــان قــرار می گیــرم. می گوینــد تازگی نــدارد. اتفــاق هرروزه ایــن اداره 
اســت. هــر روز حــدود 6-5 نفر با قبوض پرداخت نشــده می آیند. توانایی 
مالــی ندارنــد و اداره یــا برقشــان را قطــع کــرده یــا هشــدار آخــر را اعــام 
کــرده بهشــان. می آینــد برای اینکه با آن ها مســاعدت  شــود. این صحنه 

غم انگیزی که امروز مشاهده فرمودید، همیشگی است.
رقم قبض پدربزرگ را می پرسم. عدد را که می گویند به نظرم با احتساب 

بدهی پیشین آنچنان بزرگ نیست. 
البته سربسته توضیح می دهند که خداراشکر همکاران دست سخاوتشان 
زیاد اســت و ماجرای خیلی از قبض ها همین جا ختم به خیر می شــود... 
مــا هــم گلریــزان بلدیم.از اداره برق می آیم بیرون و پشــت ماســک لبخند 
می زنــم. حیــف کــه کرونا دســت ســمجش را از ســرمان برنمــی دارد وگرنه 
خنده های شــاد پدربزرگ دیدن داشــت. وقت ترک مکان دیدم الحمدلله 
دیگر اثری از چشم های نگران نیست. که خبر کارمند مربوط بابت تسویه 

قبض، پیرمرد را جوان کرده است.
پی نوشــت:حضرت موســی از خدا پرســید: خدایا اگر انســان بودی، چه 

می کردی تا خدا از تو خشنود باشد؟
فرمــود: در زمیــن می گشــتم ببینــم چــه کســی بــه کمــک احتیــاج دارد، 

مشکلش را حل می کردم... .

نقاشی؛ نخستین هنر تزئین حرم رضوی
محمدرضا انصافی: در معماری و تزئینات داخل حرم مطهر، می توان رد و 
نشانی از هنرهای متفاوت و متعدد را یافت؛ از خطاطی و تذهیب بگیرید 
تــا حجــاری و کاشــی کاری. امــا نقاشــی از آن هنرهایی اســت کــه کمتر به 
چشم می آید؛ شاید از آن رو که در دوران ما، تمرکز فعالیت های هنری در 
اماکن متبرکه بیشــتر روی کاشــی و معرق به ویژه آینه کاری اســت. با این 
حــال، نبایــد از یــاد ببریم که هنر نقاشــی یــا همان دیوارنــگاری در بناهای 
آرامگاهی اسامی، سابقه ای طوالنی دارد و حتی قدمت آن، خیلی بیشتر 
از آینه ها و کاشی های چشم نوازی است که به محض ورود به حرم مطهر، 

با آن ها روبه رو می شوید.
 البته روش دیوارنگاری و نقاشــی روی ســقف و بدنه ســاختمان های حرم، 
مدت هاست کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و هنرهای دیگری جای آن 
را گرفته  اســت؛ اما هنوز هم می توانید ردپایی از این هنر بســیار ارزشمند 
و زیبا را زیر گنبد اصلی مسجد گوهرشاد یا برخی زوایای مدرسه قدیمی 
»دو در« مشاهده کنید. براساس گزارش های قدیمی و از جمله بررسی های 
عبدالحمید مولوی در سال 1344خورشیدی، قدیمی ترین آثار دیوارنگاری 
و نقاشــی در حــرم مطهــر مربــوط بــه گنبد اصلــی آن اســت؛ یعنی فضای 
داخلــی گنبــد طــا کــه امــروزه می بینیــد، در قدیم با گچ ســفید پوشــانده 
شــده  بود و روی آن نقاشــی هایی با طرح های اســلیمی کشیده  بودند؛ این 
نقاشی ها را به احتمال زیاد در دوره آل بویه ترسیم کردند؛ یعنی زمانی که 
ساختمان حرم مطهر، نخستین توسعه خود را پس از ساخت اولیه تجربه 
می کرد. با این حال، عمر نقاشی ها طوالنی نبود و به مرمت و ترمیم دائمی 
نیاز داشــت؛ از همین رو، روی نقاشــی های قدیمی را با گچ می پوشاندند و 
مجــدد طــرح جدیدی ایجاد می کردند؛ به همین دلیل در زیر گنبد روضه 
منــوره، بــه عنوان قدیمی ترین بخش حرم مطهر، می توان الیه های متعدد 

نقاشی یافت که البته زیر آینه کاری چشم نواز آن مخفی شده  است. 
به نظر می رســد اســتفاده از هنر نقاشــی تا پیش از دوره صفویه در حرم 
مطهر بســیار رایج بوده و می توان در بســیاری از بناهایی که پیش از این 
دوره ساخته شده  است، نشانه هایی از آن را یافت. به عنوان مثال در یک 
متن از دوره تیموری، گزارشی از فعالیت های عمرانی امیر علیشیر نوائی، 
وزیر خردمند ســلطان حســین بایقرا آمده  اســت؛ فعالیت هایی که ایجاد 
طرح های اســلیمی در دارالحفاظ و روضه منوره، بخشــی از آن محســوب 

می شد.
 براساس روایت خواندمیر در »مکارم االخاق«، این نقاشی ها با استفاده 
از الجــورد و طــا مزیــن شــده  بودنــد. بعدهــا ایــن شــیوه تزئیــن در دیگــر 
اماکن زیارتی و ســیاحتی مشــهد هم به کار گرفته شــد؛ مثاً طبق گزارش 
اسکندربیک منشی در »عالم آرای عباسی«، در تزئین بقعه خواجه ربیع که 
در دوره شاه عباس یکم انجام گرفت، از نقاشی و طراحی استفاده شد که 
هنوز هم نشانی از آن فعالیت در بنا به چشم می خورد. در دوره  های بعد، 
هــر چند کاشــی کاری، معــرق و آینه کاری به علت دوام بیشــتر و نگهداری 
ســاده تر، جای نقاشــی را گرفت، اما اســتفاده از این هنر در تزئین بناهای 
حــرم رضــوی بــه کلی منســوخ نشــد. به عنــوان مثال اگر ســری به صحن 
آزادی بزنید، می توانید نمونه ای از کارهای نقاشی را در نمای خارجی ایوان 
شــمالی این صحن ببینید که در ســال 1343 توســط محمدحسن بیوکی 

انجام شده  است.

هاشم از روی پشت بام محو شد

سوگلی

 نگاهی به سنت وقف در ایران باستان و پس از اسالم
 در گفت و گو با دکتر سیدحسین امیدیانی

وقف، مهم ترین منبع مالی 
نهضت علم اسالمی

2

  محمد تربت زاده  پشت بام خانه هاشم پر 
از قفس بود. تا شــعاع چندمتری خانه شــان 
همیشــه  پــدرش  و  می آمــد  پرنــده  بــوی 
خــدا بــاالی پشــت بــام بــود. زمان هایــی هم 
را  هاشــم  می کــرد،  اســتراحت  پــدرش  کــه 

می فرستاد پشت بام تا کشیک بدهد...

همین حوالی
 روایتی از تاریخچه و مشخصات ایوان مشهور صحن آزادی

باب السالم؛ دروازه عرض ارادت

3  ............ صفحه 4
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 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت سالگرد درگذشت مرحوم اکبر زاده  

مؤمن مجاهد فی سبیل هللا
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 کتاب »خانواده ایرانی« منتشر شد     150 کتاب »خانواده ایرانی« نوشته سید رضا صالحی امیری و زهرا خدایی توسط سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به چاپ رسید.این کتاب در سه جلد نگاشته شده است. جلد نخست مبانی و مفاهیم، الگوها و مکاتب و تغییر و تحوالت نظام خانواده؛ جلد دوم آسیب شناسی 
اجتماعی خانواده ایرانی و جلد سوم آینده پژوهی خانواده ایرانی، راهبردها و بهره گیری از نظرات نخبگان به منظور دستیابی به الگوی مطلوب خانواده مستحکم و پایدار را مورد بررسی قرار داده است.با توجه به روند رو به رشد آسیب های نهاد خانواده در ایران، تالش شده با تحلیل و ارزیابی مطالعات و دیدگاه های محققان 

درباره شرایط و آسیب های موجود در جامعه، به مهم ترین آسیب های اجتماعی پیش روی خانواده ایرانی با تأکید بر چهار دهه اخیر پرداخته و روندهای چهار دهه گذشته خانواده ایرانی مبتنی بر نظام آسیب شناسی، علت شناسی، پیامدشناسی و آینده شناسی مورد بررسی قرار گیرد.

 جلوه علمی و عملی یک فریضه 
در سیره و کالم حضرت رضا)ع(

 قواعد و فنون اساسی 
امر به معروف و نهی از منکر 

  پارسا نیکوکار  در پژوهشی که به همت زهرا شیخوند 
و دکتر اکرم مرادی تدوین شده، »امر به معروف و نهی 
از منکــر مــردم نســبت بــه یکدیگــر در ســیره رضــوی« 
مورد بررسی قرار گرفته و در مجموعه مقاالت برگزیده 
همایش علمی پژوهشی به همین نام به چاپ رسیده 
اســت. بــا توجــه به گســتردگی ایــن مســئله، در ادامه 
سعی شده صرفاً به فنون و قواعد اساسی آن در سیره 
و کالم حضــرت رضــا)ع( مبتنــی بر این پژوهش اشــاره 

شود که در ادامه از نظر می گذرانید.

 1- معرفت نسبت به معروف و منکر
امــام رضــا)ع( از زبــان رســول اکــرم)ص( نقــل می کنــد 
ایشــان فرمودنــد: تنها کســی امــر به معــروف و نهی از 
منکــر می کند که این صفت در او باشــد:»بدانچه خدا 
امر می کند دانا بوده و از آنچه نهی می کند آگاه باشد«. 
شاید این توصیه و تأکید درباره شناخت معروف و منکر 
بــه منظور جلوگیــری از خودمحوری و خودمــداری افراد 
اســت، بــه گونــه ای که در معرفی مســائل دینی، ســنت 
پیامبر و ائمه)ع( را کنار گذاشته و هر آنچه خود بشناسند 
را به عنوان معروف و آنچه را نشناسند، منکر بپذیرند و 
در حقیقــت، خــود را معیــار معروف و منکر قــرار دهند.

2-پایبندی به گفته های خود
از منظــر امــام رضــا)ع( آن کــه بــه امــر بــه معــروف و 
نهی از منکر نسبت به دیگران اقدام می کند، شایسته 
اســت نخســت خــود به آنچــه می گوید پایبند باشــد و 
ســپس دیگــران را امر و ارشــاد به ارزش هــا نماید. امام 
رضا)ع( به سنت پدران بزرگوارش به این امر پافشاری 
کرده و می گویند:»خداوند کسانی را که مردم را دعوت 
بــه خیــر می کنند ولی خــود، آن را وامی گذارنــد و بدان 
عمل نمی کنند، لعنت کرده اســت« پس »نهی از منکر 
کنیــد ولــی خــود از آن بــاز نایســتید؛ چــرا کــه پــس از 

بازایستادن به بازداشتن فرمان یافته اید«.

3- پرهیز از دستور دادن
بدیهــی اســت انســان فطرتــاً از امــر و نهی ای که شــکل 
دســتوری بــه خــود گرفتــه باشــد بیــزار اســت و در هــر 
مسئله ای از طرف مقابل انتظار احترام دارد. امام رضا)ع( 
نیــز در نســبت ایــن امر با امر به معــروف و نهی از منکر 
فرموده اند:»کســی کــه در اجــرای ایــن فریضه بــه دنبال 
برتری خود به دیگران اســت و همواره دســتور می دهد، 
کم کم ارزش و اعتبارش را از دست خواهد داد و دیگران 

را به خشم آورده و موجب هالکت خود خواهد شد«.

4-شفاف، منطقی و قابل فهم بودن کالم
فردی که قادر نباشد کالم خود را در توصیه به معروف 
و بازداشتن از منکر شفاف بیان کند به طوری که برای 
طرف مقابل قابل فهم باشــد، ممکن اســت نه تنها به 
مقصود خود که پرهیز از منکرات اســت نرســد، بلکه 
کالم او ناخواسته موجب کج فهمی و دلخوری دیگران 

هم شود. 
امــام رضا)ع( در همین خصــوص می فرمایند:»با مردم 
)در هــر امــری( آن گونه که می فهمند ســخن بگویید و 

آنچه را نمی پذیرند، رها کنید«. 

5-اجتناب از سرزنش و عیب جویی
»اســکینز« روان شــناس معــروف ثابت کــرد حیوانی که 
برای رفتار درســتش پاداش می گیرد خیلی ســریع تر از 
حیوانی که برای رفتار نادرست تنبیه می شود، چیز یاد 

می گیرد و بهتر در خاطر نگه می دارد.
 بعدهــا مطالعــات نشــان داد ایــن قضیــه در خصوص 

انسان نیز صدق می کند. 
بــه همیــن دلیــل اســت امــام رضــا)ع( در توصیــه بــه 
معروف، این امر یعنی اجتناب از سرزنش و عیب جویی 
را خاطرنشــان می ســازد و می فرماید:»در پی عیب ها و 
لغزش های دیگران نباشــید تا امر الهی را اجرا نمایید؛ 
چــرا کــه هــر کس )در نهــی از منکر( در پی شــمارش و 
یافتــن عیب هــای برادر خود باشــد، خــدا هم پی جوی 

عیبش می شود... و سرانجام رسوا خواهد شد«. 

6-برخورد نرم و آرام همراه با محبت و مهرورزی
در روایتــی از پیامبــر اکــرم)ص( آمده فردی نزد ایشــان 
آمد و گفت ســخنانش در قبیله اش تأثیری نمی گذارد 
و راه حلــش را از پیامبــر پرســید. حضــرت رســول)ص( 
فرمودند:»بــا آنــان دوســتی و مهربانــی کــن تــا بــا تــو 
دوســت شــوند«. حضــرت در یــادآوری ایــن معــروف، 
مهربانــی و دوســتی با دیگران را راه نفــوذ در قلب آنان 
بــرای تأثیرگــذاری معرفــی می فرماینــد و آن را زمینه ای 
بــرای تأثیرگــذاری بهتــر امر بــه معروف و نهــی از منکر 
می خواننــد. شــاید به همین دلیل اســت امــام رضا)ع( 
نیــز اظهــار دوســتی و محبت به مــردم را نیمی از عقل 
دانســته اند و در تمامــی رفتارهــای معرفت افزایشــان 
در توصیــه بــه معروف هــا و نهــی از منکــرات در تمامی 

زمینه های فردی، اجتماعی و... آن را لحاظ نموده اند.

رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی مطرح کرد

»حسبه«، سازمانی برای تدبیر 
امور عمومی مسلمین

آیت هللا علی اکبر رشــاد، رئیس پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی در ادامه مباحث خارج فقه قضا به 
وظایف ولی امر در این عرصه اشاره کرد و گفت: یکی 
از وظایف ولی امر در حوزه قضا وظیفه حسبه است؛ 
حسبه معانی و انواع گوناگون و مراتب متعددی دارد 
بایــد اصــل این عنــوان مورد بحث قرار گیرد. حســبه 
کمابیــش معــادل یــک دولــت اســت و همــه امــور و 
شئونی که دولت برعهده دارد حسبه تلقی می شود؛ 
بنابرایــن یــک کالن ســازمان برای تدبیر امــور عمومی 

مسلمین و تأمین مصالح عامه است.
به گزارش خبرگزاری رسا وی با بیان اینکه حسبه به 
معنای شــمارش کردن اســت و در معنای طلب اجر و 
ثــواب از خداونــد هــم بــه کار می رود، افــزود: پس هر 
فعالیــت و کاری را کــه انســان انجــام می دهــد به این 
دلیــل کــه خداونــد در ازای آن ثــواب و پاداشــی بــه او 

خواهد داد حسبه نامیده می شود. 

معانی مختلف حسبه»
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه فرهنــگ و اندیشــه 
اســالمی با بیان اینکه حســبه بــه معانی و مفاهیمی 
چــون مدیریــت و تدبیــر امــور، تمشــیت شــئون بلد، 
انــکار و مراقبــت و تدقیــق و اختبــار اســت، تصریــح 
کرد: یکی و شاید نخستین حوزه مورد استعمال این 
واژه فقــه اســت؛ فقهــا بــرای ایــن واژه تعاریف خاصی 
منظــور کرده اند کما اینکــه این واژه در حوزه مدیریت 
، سیاســت و نظــام سیاســی هــم تعریــف و کارکــرد 
خــاص خــود را دارد و در طبقه بنــدی علــوم هــم وارد 
و موضوعاتــی ماننــد علم الحســبه تدویــن شــده کــه 

عهده دار شئون شهرداری و شهروندی است.
اســتاد حــوزه علمیــه تهــران بــا بیــان اینکــه مــاوردی 
و ابویعلــی از فقهــای قــرن پنجــم کتبــی بــا عنــوان 
االحکام الســلطانیه دارند و حسبه را در فقه سیاسی 
بــه کار برده انــد، اظهــار کــرد: مــاوردی آورده حســبه و 
احتســاب عبــارت از امــر بــه معروف اســت آن گاه که 
معــروف تــرک شــود و نهــی از منکــر اســت آن گاه که 
منکــر، رواج یابــد؛ بنابرایــن ایــن دو نفــر در حقیقــت، 
حســبه را معادل امر به معروف و نهی از منکر تلقی 
کرده اند؛ البته امر به معروف و نهی از منکر گاهی به 
عنــوان واجــب کفایــی و گاهی به عنوان یــک نهاد در 

حکومت دینی قلمداد می شود.
وی اضافــه کــرد: فقهــای متأخــر عامــه هــم تعریــف 
وســیع تر، دقیق  تــر و جامع تری ارائه و آن را از شــئون 
سیاســی اجتماعی ولی امر قلمداد کرده اند، نه صرفاً 
امــر بــه معروف و نهی از منکر کــه مقوله محدودتری 
است؛ چون اقدام و اهتمام به فریضه امر به معروف 
و نهی از منکر به عنوان واجب و فرض شــرعی تلقی 
می شود و در این صورت صرفاً وظیفه ولی امر و حاکم 

هم نیست، بلکه وظیفه همگانی است.

حسبه از منظر ابن تیمیه»
رشــاد اضافــه کرد: البته از نــگاه اول، امر به معروف و 
نهی از منکر مختص ولی امر و فقیه نیست، بلکه بر 
عهده همه مردم اســت و از این جهت توســعه دارد؛ 
برخــی از فقهــای عامــه ماننــد ابن تیمیــه در مســئله 
حســبه نظــرات خاصــی دارنــد.  ابن تیمیــه کتابــی بــا 
ایــن عنوان نوشــته و حســبه را به مثابــه یک نهاد در 
حکومت اســالمی در نظر گرفته اســت؛ وی حسبه را 
به عنوان یک وظیفه و رفتار نپنداشته، بلکه به مثابه 
یــک نهــاد و مؤسســه در نظر گرفته و قلمــداد کرده و 
به یک معنا نظام سیاســی و دولت را معادل حســبه 

گرفته است.
اســتاد حــوزه علمیــه تهــران ادامــه داد: حســبه در 
اســت؛  یافتــه  دیگــری  وجــه  فقهــای شــیعه  لســان 
خصوصیــت تلقــی فقهــای مکتــب اهــل بیــت)ع( از 
حســبه خصوصیتی است که مورد نظر فقهای عامه 
نبوده است؛ ایشان کاربرد حسبه را در اموری منظور 
کرده اند که شارع راضی به ترک آن نیست؛ یعنی امور 
حسبی اموری است که برای ما محرز است شارع به 
تــرک آن راضی نمی شــود و متصدی هم نــدارد. مثالً 
گاهی شــأنی مانند قضاوت داریم که فقها موظف به 
آن هســتند، ولی برخی امور تصریحی ندارند، شــارع 
نســبت بــه آن بی تفاوت نیســت و رضــا نمی دهد رها 

شود که این اهتمام را حسبه گویند.
رشــاد اظهار کرد: اگر کاری از حساســیت و خطوریت 
باال برخوردار اســت که ســبب می شود مردم در عسر 
و حــرج قــرار  گیرند وگرنه در معیشــت و زندگی دچار 
مشکل می شوند، اینجا وظیفه حاکم اسالمی و فقیه 
اســت و ایــن اقــدام، حســبه نامیــده می شــود؛ امر به 
معــروف و نهــی از منکــر یکــی از مصادیق آن اســت. 
برخی فقهای شیعه از گذشته و متأخرین و معاصرین 
ضــرورت حکومت اســالمی را از طریق حســبه اثبات 
کرده انــد؛ بــه خصــوص شــیخ انصــاری در ایــن زمینه 
حکومــت  تشــکیل  ضــرورت  و  کــرده  دقیقــی  ورود 

اسالمی را ثابت کرده است.

 الهه ارجمندی راد   سیدرضا صدایش می کردند اما نام شناسنامه اش بهمن 
بــود. عجیــب نبود که در 20 ســالگی، اســمش را عوض کرده باشــد. شــاید 
عجیب آن بود در سن و سالی که تمام جوان های فامیلش دنبال پول و رفاه 
بودند، او راهی جبهه شــد و بعدتر هم پشــت پا به تمام ارث خانوادگی اش 
زد و راهش را عوض کرد. شاید یک خواب، شاید یک اتفاقی شبیه معجزه 
دیده بود که برخالف اطرافیانش، مســیر زندگی اش شــد مشهد و مجاورت 
آقــا امــام رضــا)ع(. وقتی تمام اموالش را وقف کرد، فقط یک چیز خواســته 
بود؛ اینکه خادم الرضا)ع( باشــد، آن هم خادم صحن. همســرش اما با او 
همراه بود. اصالً خودش خواسته بود دختری از خانواده ای متدین و عاشق 

اهل بیت)ع( همسفر زندگی اش باشد. 
سیدرضا دلش آسمانی بود و عاشق آسمان حرم. این را هم کشیک هایش 
می گفتند. با آنکه فرزندی نداشت، این روزها که سنی از او گذشته و پس از 
30 سال خدمت، گرد پیری هم بر موهایش نشسته بود، همه خادمیارهای 
جوان را فرزندان خود می دانســت و باباجان صدایشــان می کرد. بارها شده 
بود گره از مشکالتشــان باز کرده یا با همراهی آن ها در کار خیری شــریک 
شــده بود. علی آقا خادمیار بخش نماز بود. اتفاقی در حرم با هم دوســت 
شــده بودنــد و از درددل هایــش شــنیده بــود. برایــش پــدری کــرده و حتــی 
خواســتگاری هم رفته بود. همیشــه »علی آقــا« صدایش می کرد. می گفت 
نــام ائمــه)ع( را نبایــد بــا بی احترامــی خطاب کــرد. خادمان دیگر هــم او را 
آقاســیدرضا یا آقا ســید صدا می کردند. چندماهی می شد محل خدمتش 
پشــت بام حرم بود. »مگر می شــد این همه خوشــبختی را یکجا داشــت؟« 
این را بارها به همسرش گفته و خدا را شکر کرده بود. حاال باز هم صبحی 
دیگر بود و روز شیفتش. سالم داده بود و امین هللا می خواند. موقع عرض 

حاجت و ارادت هایش به حضرت بود و چه حال زیبایی... .

کیسه ای که در آن چند مسواک بود
شــاید برایتان جالب باشــد بدانید حدود 110 حدیث 
مختلــف در خصــوص مســواک زدن، در کتــب 
ایــن  بیشــتر  اســت. محتــوای  آمــده  حدیــث 
احادیث، بر نقش مســواک در حفظ سالمت 
دهــان و دنــدان و ضــرورت توجــه و اســتفاده 
مــردم از آن تأکیــد می کنند. حضرت علی بن 
موســی الرضا)ع( در رساله ذهبیه فرموده اند: 
مســواک زدن نــور چشــم را بیشــتر می کنــد، 
رویــش مــو را بیشــتر کــرده و آب ریزی چشــم را از 

بین می برد.
معمــر بــن خــالد، از امام رضا)ع( روایت کرده حضرت هنگامی که در خراســان 
بودنــد، پــس از خوانــدن نمــاز صبــح، در مــکان خواندن نمازش می نشســت و 
کیســه ای را کــه در آن چنــد مســواک بــود می آوردنــد و بــا همه آن ها مســواک 
می زدند. سپس مقداری کندر می آوردند و حضرت آن را می جوید، پس از آن 

نزد او قرآنی می آوردند و از روی آن تالوت می کردند.

پیش از شیرینی کمی نان بخور»
در میــان توصیه هــای معــروف ناظــر بــر مســواک زدن، شــنیدن ایــن توصیه از 
حضــرت خالــی از لطف نیســت که امــام رضا)ع( می فرمایند: »هر کســی مایل 
است دندان هایش سالم بماند، شیرینی را بعد از خوردن مقداری نان مصرف 
کند«، دلیلش این است که نان در دهان خمیر می شود و این خمیر، گودال ها 
و حفره های مینا را پُر می کند. در این صورت، شــیرینی هیچ گونه تأثیر ســوئی 

بر دندان ها نخواهد گذاشت.

مسواک بزن ولی به اعتدال»
از مهم ترین پرسش های افراد نیز این است که جنس مسواک چه باید باشد. 
مرغوب تریــن چیــزی که با آن می توان مســواک زد، »بوته اراک« اســت که امام 
هشــتم)ع( در همیــن زمینــه می فرمایــد: »بهتریــن چوب برای مســواک، چوب 
درخت اراک اســت، زیرا این چوب، دندان ها را جال می دهد، دهان را خوشــبو 
و لثه هــا را محکــم کــرده و نیــز از پوســیدگی جلوگیری می نماید؛ ایــن فواید در 

صورتی است که مسواک زدن با اعتدال و میانه روی همراه باشد«.
اعراب برای مســواک زدن و پاکیزگی دندان ها، از چوب درخت اراک اســتفاده 
می کردند. درخت اراک در مناطق بیابانی می روید.اراک شبیه درخت انار و در 

تمام مدت سال سرسبز است.

  محمد تربت زاده  پشت بام خانه هاشم پر از قفس بود. 
تا شــعاع چندمتری خانه شــان بوی پرنده می آمد و پدرش 
همیشــه خــدا بــاالی پشــت بــام بــود. زمان هایــی هــم که 
پدرش اســتراحت می کرد، هاشــم را می فرســتاد پشت بام 
تــا کشــیک بدهــد. هاشــم زیــاد اهل کفتــر بازی نبــود اما 
هرازگاهــی چنــد تــا کبوتــر هــوا می کــرد و بــه تماشایشــان 

می نشست. 
آن طــور کــه پــدرش از پــرواز کبوترهــا لــذت می بــرد، کِیــف 
نمی کــرد امــا راحت می شــد فهمیــد االن دارد تــوی دلش 
قربــان صدقــه کــدام یکی مــی رود! همان کبوتر ســفید که 
دمــش رگه هــای خاکســتری داشــت و یــک ســروگردن از 
بقیــه کبوترها بلند تر بود. موقع پرواز دمش توی باد تکان 

می خورد و ابهتش را چندبرابر می کرد.
بچه هــای محل چشمشــان به ســوگلی کبوترهای هاشــم 
بــود امــا نــه خــودش و نه پــدرش اجــازه نمی دادند کســی 
بهــش نــگاه چــپ کند. پدر هاشــم هرماه یک قفــس را پر 
می کرد و می برد جایی نزدیک حرم. یک دسته کبوتر را پر 
می داد و منتظر می ماند تا ببیند چندتاشــان برمی گردند. 
هاشــم می گفــت اغلــب خودشــان می روند ســمت خانه و 
بعضی هایشــان هــم برمی گردنــد همــان جایی کــه پدرش 
پروازشــان داده امــا خیلــی کم پیــش می آید کــه یک دانه 
از کبوترها کم شــود. آن وقت اســت که پدر هاشــم با همه 
عالقــه ای کــه بــه کبوترهایــش دارد، روی زانــو می نشــیند 
و می زنــد زیــر گریــه. هاشــم اوایــل فکر می کرده پــدرش از 
گــم شــدن کبوتــرش ناراحت می شــود اما بعدهــا فهمیده 
کــه اگــر کبوتری گم نشــود، ســگرمه های پدر بیشــتر توی 
هــم مــی رود. همین هم شــده که بعد از ســؤال پیچ کردن 
پــدرش فهمیــده 15 ســال پیــش عزیزترین دارایــی اش که 
کبوترهایش باشند را نذر حرم کرده است. هربار که همه 
کبوترها برمی گردند پدر هاشم می فهمد آقا نذر آن ماهش 

را قبول نکرده است.
پدر هاشم اواخر عمرش دیگر دل و دماغ سابق را نداشت. 
بیشتر کبوترهایش تلف شده بودند و جان دارترهایشان را 
هم بخشیده بود به کبوتربازهای جوان تر و فقط مانده بود 
چند کبوتر پیر و البته سوگلی که قبراق تر از همیشه بود. 
خاطــر ســوگلی نه فقــط برای هاشــم و پــدرش، بلکه برای 
کل محلــه آن قــدر عزیــز بــود که پدر هاشــم هیــچ وقت به 
خودش اجازه نداده بود او را در قفس نذری ها بگذارد. ماه 
آخــر، وقتــی که فقط هشــت کبوتر برای پدر هاشــم مانده 
بود، ســوگلی را هم در میان بغض هاشــم، برای اولین بار 
تــوی قفــس گذاشــت و قفــس را داد دســت هاشــم تــا آن 
را ببرد کنار بازار رضا. ســه ســاعت بعد هاشــم برگشــت. 
تمام بچه های محل چشمشان به قفس بود. هاشم بدون 
آنکه جواب سالم کسی را بدهد وارد خانه شان شد. همه 
جمع شــدیم رو به روی پشــت بام خانه. ســه دقیقه بعد 
هاشــم روی پشــت بــام بــود. صدای »جیــر« در قفس توی 
کوچه پیچید و هفت کبوتر توی آسمان به پرواز درآمدند. 
چشــم هایم را تــوی نــور شــدید خورشــید باریــک کــردم تا 
خــوب ببینــم. دســته هفت تایی ســه دور، دور پشــت بام 
چرخید و بعد نشست لب پشت بام. پیش از آنکه فریاد 

بزنم »سوگلی کو؟« هاشم از روی پشت بام محو شد.

سنگ با دست شما حکم طال می گیرد
 معیــن اصغــری   یکــی از زوایای جــذاب و با اهمیتی که در شــعر آیینی باید 
مورد توجه قرار گیرد اشارات تاریخی است. گاهی مدح و ستایشگری آنچنان 
در اولویــت قــرار می گیــرد و شــاعر خود را ملــزم می بیند حتمــاً مدح جدیدی 
خلــق کنــد کــه تاریخ زندگی خود امام معصوم که سرشــار از کرامات واقعی و 
داســتان های عبرت آموز تاریخی اســت کالً مورد غفلت واقع می شــود. البته 
یکی از دالیل مهم این خطا می تواند مطالعه کم و ســواد پایین شــاعر باشد. 
وقتی شاعری به خودش زحمت ندهد، کتاب نخواند و مطالعه نکند طبیعتاً 
حرف هایش رنگ تکرار می گیرد و برای نجات از این تکرار دست به دامن غلو 
می شــود . امام معصوم را در جای خدا می نشــاند و رندانه در پاســخ منتقدان 

می گوید »کفرش به کنار عجب خدایی دارند«.
اتفاقاً این مسئله در زندگی امام رضا)ع( به مراتب مهم تر است چون حضرت 
زندگــی بســیار پرفــراز و نشــیبی دارنــد و هرکــدام از این فرازهــا می تواند برای 
اهــل ذوق مضامین جدیدی را پیش چشــم بیــاورد: هجرت از مدینه به مرو، 
اتفاقــات ولیعهــدی، همایــش بزرگ نیشــابور، اقامه نماز باشــکوه باران و کلی 

داستان ریز و درشت دیگر.
پوریــا هاشــمی در ایــن غــزل به چند مــورد از اتفاقــات زندگی حضرت اشــاره 
کرده و دلیل انتخاب شعر او برای امروز همین اشاره های تاریخی بوده است. 
ان شــاءهللا شــاعران ما با مطالعه بیشــتر و آشــنایی با زوایای مختلف زندگی 

اهل بیت)ع( بتوانند مضامینی زیبا و تازه تر را به تصویر بکشند.

لب اگر خورد به پیمانه بها می گیرد
سنگ با دست شما حکم طال می گیرد

شاهد واقعه سلمانی نیشابور است
هرکسی خواست بداند که کجا می گیرد

قصه شیخ بهایی و حرم ثابت کرد
رحمت واسعه تو همه را می گیرد

این حرم کهف حصین است چه حاجت به طلسم؟!
دامن آلوده در آن بوی خدا می گیرد
عشق وارد شدن وقت اذان را دارم

که دلم در صف عشاق صفا می گیرد
قدمش می گذرد بی خطر از روی صراط
هر کسی دست به دامان شما می گیرد

عالم آل محمد ز دم توست اگر
بیشتر حوزه در اطراف تو پا می گیرد
شب میالد تو از عرش خود جبرائیل

زود می آید و در صحن تو جا می گیرد
قبه پادشه طوس چنان کرب بالست

که درآن بی بروبرگرد دعا می گیرد
واقعاً پنجره فوالد شفاخانه ماست
کور می آید و فی الفور شفا می گیرد

شاغلم شغل من اینست گدایت باشم
کارم از برکت الطاف رضا می گیرد

ارمنی بود مردد که بگیری دستش
گفتمش محضر دلدار بیا! می گیرد

صحن تو شهره خلق است به ترفیع مقام
شاه عباس در آن حکم گدا می گیرد

پردرآمدتر ازین شعر دگر شغلی نیست
دعبل از دست تو با شعر عبا می گیرد
»فلسفی« نیستم اما پی این فلسفه ام

که چرا هرکه ز تو کرببال می گیرد؟
سال ها گریه کن جد غریبت هستیم

کشته مرثیه یابن شبیبت هستیم

ادب الرضا

دیدگاهپژوهش رضوی

خادم الرضا)ع(     عکس: صادق ذباحعکس نوشت

آستان نیوز- بسیاری از معضالتی که در زمینه های مختلف گریبانگیر 
مردم جامعه است تنها به وسیله دولت و دستگاه های اجرایی قابل حل 
نبــوده و مشــارکت و معاضــدت خــود مردم اســت که معضالت را از ســر 
راه رشــد و توســعه آن جامعه برخواهد داشــت. سنت حسنه وقف دارای 
تأثیــرات مثبت و کارکردهای مختلف اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی در 
جامعه بوده و از دیدگاه های مختلف قابل بررســی و مطالعه اســت. یکی 
از فوایــد و کارکردهــای وقف در بعد فرهنگی، توســعه کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رســانی اســت که با فراهم شــدن این مهم، اســباب ترویج فرهنگ 
مطالعه در بین افراد فراهم می شــود.در ســــازمان موقوفات یزد و کرمان، 
وابسته به آستان قدس رضوی، گستره ای از موقوفات اقتصــادی و فرهنگــی 
وجــــود دارد. در بخش موقوفات فرهنگی، کتابخانه های ارزشــــمندی زیر 
نظر این ســازمان است که مورد استفاده مردم و محققان سراسر کشور 
قرار می گیرد. در ادامه به طور مختصر با این کتابخانه ها آشنا می شویم.

کتابخانه مروج یزد»
در بهمن 1348 »حاج اصغر مروج« منزل شــــخصی خــــود را به انضمام 
همــه کتاب هــای موجــــود در آن، اعم از کتــــاب های چاپی و خطی وقف 
آســتان قدس رضوی نمود. در ســال 1365 ســاختمان جدید کتابخانه به 
مساحت هزار متر مربع و با زیربنای 2 هزار و 200 متر مربع در سه طبقه 
بنا شــد. هم اکنون این کتابخانه مورد استفاده عموم مردم قرار می گیرد.

کتابخانه مرتضوی رفسنجان»
کتابخانه مرتضوی به مســاحت 400 مترمربع به همت کــم نظیر مرحوم 
»حــاج ســــید یحیــی مرتضــوی« وقــف آســتان قــدس رضوی شــــد. این 

کتابخانه در ســال 1365 و همزمان با سالروز پیروزی شــکوهمند انقالب 
اســالمی در ســاختمانی مجلــل و مجهــز در ســه طبقــه و به مســــاحت 
هزار و 200 مترمربع افتتاح شــد. این مجموعــه دارای تاالر بــرادران، تاالر 
خواهران، تاالر محققان، مخزن و واحد امانت است و به عنوان یکی از 

فعال ترین کتابخانه های آستان قدس رضوی به شمار می رود.

کتابخانه هرندی کرمان»
ایــــن کتابخانــه در زمینــی به مســــاحت 300 مترمربع و بــا زیربنای 400 
مترمربع در ســال 1350 توســط واقف ارجمند »ابوالقاسم هرندی« وقف 

آستان قدس رضوی شد.

کتابخانه حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( امین شــهر انار»
زمین این کتابخانه به مساحت 5 هزار مترمربع توسط آقای حاج احمد 
وافی وقف آستان قــدس رضوی شد و ساخت آن با هزینه واقف محترم 
»حــاج عبــاس امیــن« در ســال 1371 با زیربنای 630 متــر مربع آغاز و در 
آذر ماه 1376 رســماً افتتاح شد. این کتابخانه دارای دو ســالن مطالعه ویژه 
خواهران و برادران و اتاق های ویژه تحقیق برای پژوهشگران است و بخش 
ســمعی بصری و اینترنت این کتابخانــه از رونق خوبی برخوردار است.

کتابخانــه امام رضا)ع( کرمــان»
ایــن کتابخانــه از محــل درآمــد موقوفــات »نــور جهــان خانــم« در کرمان 
اســــت. ساختمان کتابخانه در زمینی به مساحت هزار و 250 مترمربع 
و با زیربنای هزار مترمربع در دو طبقه احداث شــــد که مورد اســتقبال 

اهالی شهر کرمان قرار گرفته است.

وقف در قفسه های کتاب

 مریم احمدی شیروان  سنت حسنه وقف مصداق بارزی 
از آیه 46 ســوره کهف و باقیات الصالحات و اعمالی اســت 
که نزد خداوند محفوظ مانده و موجب اجر عظیم می شود. 
رهنمــودی انسان ســاز کــه آثــار اخالقــی، فرهنگــی، علمی و 
اقتصادی بی شماری در توسعه اجتماعی دارد و امروزه هم 
می توانــد بــه عنــوان عنصری فعال برای توســعه همه جانبه 
جامعه و شــکوفایی و توســعه تمدن عظیم اســالمی و رشد 
جامعه مســلمین نقش پررنگی داشته باشد. همانند آنچه 
در گذشــته انجــام می شــد و در پوشــش نهادهــای وقفــی و 
حمایــت از دانشــمندان و جوینــدگان علــم، مراكــز بــزرگ 
علمــی ماننــد دارالعلم هــا، دارالخزانــه و بیــت الحكمه هــا، 

بیمارستان ها و دانشگاه ها ایجاد و رونق می گرفتند.
 مــدارس، كتابخانه هــا، بیمارســتان ها، درمانگاه هــا و 

عظیــم  مجتمــع  ماننــد  بســیاری  رصدخانه هــای 
علمــی آموزشــی ربــع رشــیدی تبریــز، رصدخانه 
مراغه، نظامیه ها و... تنها بخشی از مراکز علمی 
در دنیای اسالم است که هزینه های آن ها از راه 

وقــف تأمیــن می شــد. در گفت وگــو با دکتر ســید 
حسین امیدیانی، کارشناس و پژوهشگر حوزه وقف 

به نقش و تأثیر وقف در شــکوفایی علم و تمدن اســالمی 
پرداختیم که در ادامه می خوانید.

موقوفات، عامل جهش علمی جامعه توسعه نیافته »
صدر اسالم

دکتر امیدیانی با بیان اینکه وقف پشــتوانه ای جبران ناپذیر 
بــرای پا برجا نگه داشــتن مراکز علمی بــود، می گوید: نظام 
یافتن پژوهش، دانش آموزی، علم اندوزی و از طرفی فراهم 
بودن امکانات تحصیل برای دانشــمندان و محققان سبب 
شــکوفایی و توســعه تمــدن عظیــم اســالمی و رشــد علمی 
جامعه مســلمین شــد. می دانیــم برای پیشــرفت تحقیق و 
پژوهش باید بودجه ای در نظر گرفته شــود و از نظر آماری 
همواره ســهم کمی از بودجه عمومی کشــور شــامل بخش 
تحقیــق و پژوهــش می شــود. به طور مثــال در زمانه حاضر 
بــه منظور برپاســازی نظــام جامع پژوهش و فناوری، ســهم 
پژوهــش از تولید ناخالص داخلی تنها به 3 درصد رســیده 
است اما در دوران شکوفایی تمدن اسالمی این گونه نبود.
او ادامــه می دهــد: در آن زمــان امکانــات و بودجــه ای را که 
بــرای تحقیــق و پژوهــش الزم بود از محــل درآمد موقوفات 
مــدارس و اماکــن آموزشــی تأمیــن می کردنــد. خیــران هــم 
در امــر پژوهــش و تحقیــق و توســعه علــوم مختلف بنیادی 
موقوفاتــی در نظــر می گرفتنــد تــا درآمــد آن صــرف انجــام 
کارهای تحقیقاتی شود. زیرا موقوفات درآمد و بهره مستمر 
دارنــد و امــور اقتصادی موقوفات ارتباطی به سیاســت های 
دولت هــا و فــراز و نشــیب های سیاســی نداشــته و مســتمر 
اســت. بــه همین دلیــل بهترین و بیشــترین منابع درآمدی 

برای تعلیم و تربیت در جوامع اسالمی موقوفات بودند.
ایــن اســتاد دانشــگاه یــادآور می شــود: پایــداری و اســتمرار 
تعلیــم و تربیــت و کســب علــم و دانــش در همــه ممالــک 
اسالمی در قرن های طوالنی و نیز نظم و ترتیب فعالیت های 
علمی پژوهشــی در دانشــگاه ها، دارالعلم ها، بیمارستان ها و 
دانشــکده های کشــورهای اســالمی به این دلیل بود که این 
مراکز از نظر بودجه دغدغه ای نداشتند، زیرا مردم مسلمان 
با الهام از ســخنان ارزشــمند حضرت رسول اکرم)ص( مانند 
آنچه فرمود طلب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است 
یــا بــرای تحصیــل علم و دانش به دورترین نقطه عالم ســفر 
کنید، به اهمیت علم و دانش پی برده بودند. عالوه بر آن، در 

نخستین سوره ای که بر پیامبر)ص( نازل شد نیز بیان شده 
بخوان به نام پروردگارت که آفرینش را آغاز کرد... تأکید قرآن 
مانند آنچه در آیه 9 ســوره زمر آمده »آیا آنان که اهل علم و 
دانش اند با مردم جاهل نادان یکسان اند؟« و احادیث بسیار 
زیــاد دیگر کــه به علم و دانش اندوزی تأکید داشــته اند همه 
سبب شد جهشی علمی از صدر اسالم در جامعه ای که در 

آن باسوادی وجود نداشت آغاز شود.

صحه گذاشتن ابن خلدون بر توسعه علمی در پی »
توسعه موقوفات

دکتــر امیدیانــی بیــان می کنــد: کهن تریــن بیمارســتان در 
تمــدن درخشــان ایــران، بیمارســتان جندی شــاپور بــود کــه 
مریضخانــه و دانشــکده آمــوزش طــب داشــت. 
پزشــکان بســیار حاذقــی حتــی غیرایرانی در 
اتصــال  حلقــه  را  آن  و  می کردنــد  کار  آن 
فرهنــگ آریایــی، هندی و یونانــی به ایران 
و ســپس جهان اسالم و غرب می دانستند. 
امــا عربســتان این گونــه نبــود و ادامــه کار 
جندی شاپور اهواز و خوزستان به بغداد رفت. 
در چنان کشوری پیامبر اسالم)ص( به علم اهمیت 

بسیار زیادی می داد.
او توضیــح می دهــد: از طرفــی دیگــر همــواره بــر تعلیــم و 
تربیــت و فراهــم آوردن امکانات برای آن تأکید شــده و آن 
را عبادت و باقیات الصالحات و خیری دانسته اند که فرد 
از خــود باقــی می گذارد. در قرآن کریــم باقیات الصالحات 
از لحــاظ ثــواب و امیــد داشــتن نــزد خداوند متعــال مورد 
تأکیــد اســت زیــرا نمی تــوان بــه مال دنیــا امید بســت، اما 
باقیــات الصالحــات ثواب قطعی از ســوی خــدا دارد. وقف 
باقیــات الصالحاتــی ماندگار اســت و اگر مال دنیا را به ارز 
آخــرت تبدیــل کنیــم در آخــرت بــرای بشــر قابل اســتفاده 

است.
ایــن پژوهشــگر حــوزه وقــف می گویــد: اگر نگاهــی گذرا به 
وقف نامه هــا و نمودهــای عینــی آن در ممالــک مختلــف 
اســالمی داشــته باشــیم درمی یابیم بســیاری از مدارس و 
مؤسســات فرهنگــی و آموزشــی درمانــی از رهگــذر ســنت 
پســندیده و ســتوده وقــف بــرای پیشــبرد علــم و دانــش و 
حقــوق  برده انــد.  بهــره  خــود  جامعــه  توانایــی  باالبــردن 
مدرســان، کمک هزینه تحصیلی به دانش آموزان، طالب 
و تهیــه وســایل تحصیلــی همــه در وقــف نامه هــا در نظــر 

گرفته شده است.
او به گفته های مورخان و محققان در مورد نقش موقوفات 
اســالمی در توســعه علــم و دانــش نیــز اشــاره و اضافــه 
می کنــد: بــه عنــوان نمونــه دانشــمند مــورخ، ابــن خلدون 
حــدود ســال 800 هجــری قمــری در ایــن باره گفته اســت: 
»نمــی دانــم خداوند چه عنایتی به مشــرق مبذول فرموده 
اســت، ولــی گمــان می كنــم رواج بــازار دانش و پیوســتگی 
ســند تعلیــم در دانش هــا و دیگر صنایــع ضروری و كمالی 
در آن ســرزمین بــه ســبب فراوانی عمــران و ترقی تمدن و 
شهرنشــینی و كمک كردن به طالبان دانش از راه وظایف 
و مقرری هایــی كــه از اوقــاف بــرای آنــان معیــن می شــود و 
در نتیجــه توســعه یافتن اوقاف موجبات رفــاه طالبان علم 

فراهم می آید«. 
رشــد دانشــمندانی ماننــد بوعلــی ســینا، رازی، ابوریحــان، 
خیــام، خوارزمــی و... و کمــک بــه دانش پژوهــان از طریق 
وظایــف و مقرری هایــی کــه اوقــاف بــرای آن هــا مشــخص 

می کرد صورت می گرفت.

بنیان گذاشتن نهضت علمی به پشتوانه موقوفات»
دکتــر امیدیانــی عنــوان می کنــد: کشــورهای اروپایــی نیــز از 
مدارس علمی کشــورهای اســالمی الگو گرفته  و موقوفاتی با 
عنوان بنیاد احداث کرده اند. در کشورهای اسالمی نخستین 
مکان آموزشی مدارسی بود که خود موقوفه بودند و دارالعلم، 

دارالحکمه و مدارس ساخته شد. 
در اســالم قدیــم بــه طــور نمونــه در آندلس مدارس بســیاری 
ایجــاد و بــرای هــر کــدام موقوفه ای گذاشــته شــد. نخســتین 

بیمارســتان پیشــرفته آن زمــان اروپــا در آندلــس بــود و از 
تمام اروپا برای درمان به بیمارستانی که از محل موقوفات 
مســلمانان اداره می شــد می رفتند زیرا مبنــای کار آن ها بر 

پژوهش و کار علمی بود.

 اوقافی که برای ساخت رصد خانه»
 در اختیار خواجه نصیر قرار گرفت

عضــو انجمــن نجــوم ایــران بــه کار عظیم علمــی دیگر که 
برگرفتــه از وقــف بــود نیز اشــاره کــرده و می گویــد: خواجه 
نصیرالدیــن طوســی، فیلســوف و دانشــمندی بــود کــه از 
طریــق نفــوذ در خان مغــول یکی از بزرگ تریــن کانون های 
علمی بشریت را تأسیس کرد. به فرمان هالکو همه اوقاف 
مملکــت را کــه تحت نفوذ ایلخانان بــود در اختیار خواجه 
گذاشــتند تــا از آن بــرای ســاخت رصدخانــه و هزینه هــای 

مربوط استفاده کند. 
او حکمــا و منجمــان اســالمی را از شــهرهای مختلــف از 
چیــن تــا آندلس بــه همکاری طلبیــد و با کمــک اوقاف به 
آبادانی این مراکز پرداخت. او با تعیین حقوق دانشمندان 
در رصدخانه، منابع مالی نهضت نرم افزاری علم را فراهم 
کرد و نهضت علم را بنیان گذاشت. دانشمندان رشته های 
گوناگون در پژوهشــگاه و رصدخانه به تحقیق، پژوهش و 
گفت وگو می پرداختند. برپایی مناظرات علمی دانشمندان 
ملــل و ادیــان مختلــف، موجب اطــالع از نظریه های هم و 
تبادل اندیشــه و ســبب شــد مرزهای دانش توســعه پیدا 
کنــد. بســیاری از پیشــرفت های نجومــی در اروپــا ادامــه 
مکتب مراغه بوده و در کتاب های بسیاری به این موضوع 
اشاره شده است.استاد دانشکده علوم قرآنی تهران تأکید 
می کنــد: اگر علم و دانش توســعه پیدا کنــد، تمدن ایجاد 
می شود. همچنان که در روایتی از حضرت علی)ع( درباره 
اهمیت علم آموزی آمده اســت: »علم قدرت است، تحکم 
اســت، اگــر کســی بــه آن دســت یافت ســلطان می شــود، 
قدرت به دست می آورد و با آن بر دیگران مسلط می شود 
اما اگر کســی علم را بدســت نیاورد، کســانی که علم را به 

دست بیاورند بر او مسلط می شوند«.
 پــس وظیفــه ما برای احیای مجدد تمدن اســالمی  وعلم 
و دانــش کشــور ایــن اســت کــه تولیــد علــم را در ســطح 
دانشــگاه ها باال ببریم و مراکز دانش بنیان و دانشــمندان 
جــوان را تقویــت کنیــم. در زمینه علمــی، بودجه پژوهش 
توسط دولت تأمین و موقوفات احیا شود و واقفان جدید 
از سنت حسنه وقف تبعیت کنند. عالوه بر آن، موقوفات 
جدیــد بــا مصــارف جدیــد ایجــاد کننــد، مصارفــی کــه در 
راســتای توســعه علــم و دانــش و حمایــت از دانشــمندان 
باشــد.دکتر امیدیانــی در پایــان می گویــد: بایــد از ســنت 
حســنه وقف بیشــتر از گذشــته حمایت و برای احیای آن 
تــالش شــود. واقفــان جدیــد نیــز با توجــه به نیازهــای روز 
جامعه و باز گذاشتن دست متولیان زمان برای صرف نیاز 
روز جامعــه از خود یادگاری مانــدگار و میراثی جاویدان بر 

جای خواهند گذاشت.

نگاهی به سنت وقف در ایران باستان و پس از اسالم در گفت و گو با دکتر سیدحسین امیدیانی

وقف، مهم ترین منبع مالی نهضت علم اسالمی

دار الشفا

گزارش

رشد دانشمندانی مانند 
بوعلی سینا، رازی، ابوریحان، 
خیام، خوارزمی و... و کمک 
به دانش پژوهان از طریق 
وظایف و مقرری هایی که 
اوقاف برای آن ها مشخص 

می کرد صورت می گرفت

یک نسخه خطی فارسی در 
قرن پانزدهم از رصدخانه  
مراغه که نصیرالدین طوسی 
را در حال آموزش نجوم ، 
از جمله نحوه استفاده از 
اسطرالب نشان می دهد. 
این ابزار به دیوار رصدخانه 
آویزان است.

 )منبع تصویر: 1001 
اختراع: میراث ماندگار 
تمدن مسلمان ، چاپ سوم ، 
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هاشم از روی پشت بام محو شد

سوگلی
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الگوی مراکز مذهبی جهان    انسیه خزعلی عضو هیئت علمی و رئیس سابق دانشگاه الزهرا)س( گفت: آستان قدس رضوی اقدامات عملیاتی در مقابله با روزنامـه صبـح ایـران
شیوع کرونا را نه تنها در حرم مطهر بلکه در شهر مشهد و حتی استان های خراسان، آغاز کرد که اگر این اقدامات نبود شاهد رشد روزافزون کرونا بودیم.این آستان 
مقدس با رعایت موازین بهداشتی و همچنین بهره مندی از علم روز و دستاوردهای نوین علمی می تواند نقش الگو بخشی برای سایر مراکز مذهبی داشته باشد.

گام بلند آستان قدس برای 
خودکفایی دارویی 

خبرهــای خوشــی از تولید محصــوالت جدید دارویی 
در آستان قدس رضوی در راه است؛ آن هم در سالی 
کــه رهبر معظم انقاب اســامی، آن را ســال »تولید؛ 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نام گذاری کرده اند.
امســال قرار اســت به همت شرکت داروسازی شیراز 
بهــره وری  بنیــاد  زیرمجموعــه  از شــرکت های  ســرم، 
موقوفات آستان قدس رضوی، کشور در زمینه تأمین 
داروی انفوزیون وریدی لینزولید به خودکفایی برســد 
و با تولید کیسه 300 میلی لیتری لینزولید حاوی 600 
میلی گرم دارو، برای نخستین بار در کشور، وابستگی 
به واردات آن قطع شود.مدیرعامل شرکت داروسازی 
 )Linezolid( شــیراز سرم در این باره گفت: لینزولید
از جمله آنتی بیوتیک های مورد استفاده برای درمان 
عفونت های مقاوم و پیچیده است. این دارو از جمله 
داروهای وارداتی کشــور اســت که در سال های اخیر، 
به دلیل تحریم های ظالمانه دشمنان، گاهی با کمبود 
و یا افزایش قیمت در بازار مواجه شــده و مشــکاتی 
را برای بیماران ایجاد کرده است.محمدحسن موقعی 
افزود: به همت محققان داخلی در شرکت داروسازی 
شیراز سرم، برای نخستین بار در کشور این محصول 
می توانــد  کــه  می شــود  تولیــد  تزریقــی  کیســه  در 
مشــکات موجود در خصــوص تأمین و قیمت باالی 

آن را تا حد بسیار زیادی کاهش دهد.

انتشار بیش از 600 هزار 
زیارت نامه و ادعیه تک برگی 

بــه همت مؤسســه چــاپ و انتشــارات آســتان قدس 
رضــوی 608 هــزار زیارت نامــه و ادعیــه تک برگــی در 
سال گذشــته منتشر شد.مدیر عامل مؤسسه چاپ 
و انتشــارات آســتان قــدس رضــوی با اعــام این خبر 
اظهــار کــرد: بــا آغــاز شــیوع بیمــاری کرونا و بــه دلیل 
رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی، اســتفاده از »قرآن و 
کتب ادعیه حرم« برای زائران بارگاه منور امام رضا)ع( 
میســر و مقــدور نبــود و از همین رو مؤسســه چاپ و 
انتشــارات متناســب بــا سیاســت های جدید آســتان 
قــدس رضوی از اســفند ســال ۹8 تاکنــون در چندین 
مرحلــه زیارت نامه هــای تک برگــی، زیــارت امیــن هللا، 
زیارت رجبیه، شــرح دعای هفتم صحیفه ســجادیه، 
دعاهــای مــاه مبــارک رمضــان و... را چــاپ و تحویــل 

بارگاه مطهر رضوی داده است.

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه باید 
نام مرحوم اکبرزاده در فضای شعر و فرهنگ زنده 
بمانــد، گفت: باید بتوانیــم در حرم مطهر رضوی 
شعر آیینی را زنده کنیم و شاعری را در این آستان 
مقــدس گســترش دهیــم، حــرم مطهــر رضــوی 
بایــد پایگاه گســترش شــعرآیینی و محل خلق و 
تربیــت دعبل هــا باشــدبه گــزارش آســتان نیــوز، 
حجــت االســام والمســلمین احمــد مــروی در 
مراسم بزرگداشت اولین سالگرد درگذشت حاج 
محمود اکبرزاده شــاعر و مــداح اهل بیت)ع( که 
عصر دوشنبه ١6 فروردین ماه در رواق دارالمرحمه 
حرم مطهر رضوی برگزار شــد، مرحوم اکبرزاده را 
شــاعر و مداحــی متعهــد و انقابی خوانــد و ابراز 
کــرد: بنــده از قدیــم خدمــت ایــن بزرگــوار ارادت 
داشــتم، پــدر بنــده در ایــام مــاه رجــب در منــزل 
روضه خوانی داشتند که شب های مهم آن مثل 
13 رجب، مرحوم اکبرزاده در این مراسم حضور 

پیدا می کردند و به فیض می رساندند.
وی ادامــه داد: مرحــوم اخــوی ما آیت هللا شــیخ 
هادی مروی با ایشان بسیار مأنوس بود و هرگاه 
ایشــان در ایــام روضــه ســالیانه پــدر بــه مشــهد 
مشرف می شدند، یکی دو شب از آقای اکبرزاده 
دعوت می کردند و همیشه ذکر خیر این مرحوم 
در منزل ما بود، لذا بنده از کودکی از ارادتمندان 
این مداح و شاعر انقابی، متعهد و عارف بوده ام.
کــرد:  تصریــح  رضــوی  قــدس  آســتان  تولیــت 
رحلــت مرحــوم اکبــرزاده در ســال گذشــته از دو 
جهت بســیار موجب تأثر  بنده شــد، ابتدا اینکه 
یــک شــاعر انقابی و متعهــد را از دســت دادیم 

و دوم اینکــه در شــرایطی ایــن واقعــه رخ داد کــه 
بــه جهــت دســتورالعمل های بهداشــتی امــکان 
برگزاری مراسم و عرض تسلیت و تکریم ایشان 
وجود نداشــت.وی با اشاره به عاقه رهبر معظم 
انقاب نسبت به مرحوم اکبرزاده ابراز کرد: پس 
از برنامه ریــزی برای برگزاری مراســم بزرگداشــت 
مرحــوم اکبــرزاده در حــرم مطهــر رضــوی از دفتر 
مقــام معظــم رهبــری درخواســت کردیم کــه اگر 
معظم له صاح می دانند پیامی برای این مراسم 
مرقــوم بفرماینــد که خوشــبختانه رهبری معظم 
انقــاب اســتقبال و پیامــی را صــادر فرمودنــد.
حجت االســام والمسلمین مروی با بیان اینکه 
تعابیری که رهبر معظم انقاب در پیام های خود 
به کار می برند بســیار حســاب شــده و به دور از 
کلیشــه های مرسوم است، به تعابیر پیام رهبری 
برای مرحوم اکبرزاده اشاره و تصریح کرد: خوشا 
به حال مرحوم اکبرزاده که اینگونه از سوی رهبر 
معظــم انقــاب، ولی فقیه زمــان و نایب حضرت 
حجــت عجــل هللا تعالــی فرجــه الشــریف مورد 
تکریــم و تجلیــل قــرار گرفته انــد.وی در ادامه به 
بیــان خصوصیــات مرحــوم اکبــرزاده پرداخــت و 
فهــم صحیــح از مکتــب اهــل بیــت)ع( را یکی از 
آن هــا معرفی و ابراز کرد: اگر شــاعری می خواهد 
در رابطه با اهل بیت)ع( شــعر بســراید ابتدا باید 
در خصوص این حضرات مطالعه داشته باشد و 
به معرفتی صحیح رسیده باشد تا بتواند مقام و 
معارف اهل بیت)ع( را در قالب شعر بیان کند، که 
مرحوم اکبرزاده دارای یک چنین ویژگی ای  بود.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه شــعر 

مرحــوم اکبرزاده تنها جنبه احساســات نداشــت 
بلکــه معرفــت افزا  نیز بود، عنــوان کرد: بصیرت 
و زمــان شناســی از دیگــر ویژگی هــای این شــاعر 
متعهــد و انقابی بود که مقدمه عالمانه ایشــان 
در ابتدای کتاب »حسین پیشوای انسان ها« گواه 

این خصوصیت است.
وی بــا ذکــر خاطراتــی از مجاهدت هــا و مبــارزات 
مرحــوم اکبــرزاده در برابــر دســتگاه ستم شــاهی 
پهلــوی، اظهــار کــرد: مرحــوم اکبــرزاده در دوران 
و  انقابــی  شــعرهای  شــاهی  ســتم  اختنــاق 

متعهدانه ای برای انقاب و اسام می سرایید.
حجت االســام والمســلمین مروی یکی دیگر از 
ویژگی هــای مرحوم اکبــرزاده را اخاص دانســت 
و گفــت: شــاعر و مــداح اهــل بیــت)ع( تنهــا باید 
اخــاص و رضــای پــروردگار و کســب رضایــت 
اهــل بیــت)ع( را مدنظر داشــته باشــد، و یکی از 

مهمتریــن ویژگی هــای مرحــوم اکبــرزاده اخاص 
بود.تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری 
از ســخنان خــود بــه اهمیــت و جایــگاه شــعر در 
اسام اشاره و تصریح کرد: چند جلد از مجلدات 
کتاب علمی، تحقیقی و تحلیلی »الغدیر« تألیف 
مرحوم عامه امینی اعلی هللا مقامه الشریف به 
اشــعاری که در رابطه با اهل بیت)ع( گفته شــده 
اختصاص یافته است که نشان از تأثیر، اهمیت 
و نقش بســزای شــعر و شاعری در بیان معارف و 
حقایق دینی دارد.وی افزود: به دلیل تأثیرگذاری 
شــعر و شــاعری، در صدر اســام شــعرای بزرگ 
مــورد تجلیل و احترام ائمه معصومین)ع( بودند 
و ایــن حضــرات هدایــای بســیار خوبی به شــعرا 
بــرای بیان معــارف دین و باال بردن معرفت دینی 
مردم می دادند، زیرا شعر نقش بسیار تأثیرگذار و 

تعیین کننده ای در فرهنگ مردم دارد.

حجت االســام والمسلمین مروی با بیان اینکه 
شــعر می تواند نقــش بســزایی در ارتقای تربیت 
دینی و اخاقی و یا تخریب فرهنگ یک جامعه 
داشــته باشــد، به جلسات ســالیانه رهبر معظم 
انقــاب با شــاعران اشــاره و تصریح کــرد: رهبری 
معظم انقاب هرسال دو برنامه ثابت برای دیدار 
بــا مداحــان و شــعرا دارند که ســاعت ها به طول 
می انجامــد و 30 ســال اســت کــه ایــن برنامه هــا 
بــدون تعطیلــی ادامــه یافته اســت، رهبر انقاب 
ایــن دیدارهــا را جزو برنامه هــای خود می دانند تا 
شــعرای کشــور را در یــک جریان صحیــح و بیان 

معارفی قرار دهند.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه حــرم مطهر رضــوی باید 
پایگاهی برای شعر آیینی باشد، عنوان کرد: باید 
بتوانیم در حرم مطهر رضوی شعر آیینی را زنده 
کنیم و شاعری را در این آستان مقدس گسترش 
دهیــم، حرم مطهــر رضوی باید پایگاه گســترش 
شعرآیینی و محل خلق و تربیت دعبل ها باشد، 
عنوان ملک الشعرا در طول تاریخ توسط آستان 

قدس داده می شد.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه 
بخشــی از وظیفــه معاونــت تبلیغــات و ســازمان 
فرهنگی آســتان قــدس رضوی توجه به توســعه 
شــعرآیینی و پــرورش شــاعران متعهــد اســت، 
گفــت: نــام و یاد مرحوم اکبرزاده در فضای شــعر 
و فرهنــگ بایــد زنده بماند و مســئوالن فرهنگی 
باید در این خصوص برنامه ریزی داشته باشند و 
جوایز یا جشنواره هایی را برای ماندگاری نام این 

شاعرگرامی برنامه ریزی کنند.

 تولیت آستان قدس رضوی:

اشعار مرحوم اکبرزاده بصیرت آفرین و معرفت  افزا بود
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هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای 139960308004000106-1399/12/18  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هاشم زهی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 91 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719109 
در پرونده کالسه 1396114408004000008  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 4485/37 
مترمربع پالک 349 فرعی از 4 � اصلی مزرعه س��وقات بخش 5 نهبندان بصورت خریداری مع الواس��طه از مالکین 

رسمی )خانم فاطمه رسولی( به آدرس مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ-1400163
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/02

سید مهدی پروین محبی 
رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای 139960308004000108-1399/12/18  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هاشم زهی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 91 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719109  
در پرونده کالسه 1396114408004000007  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 5871/44 
مترمربع پالک 337 فرعی از 4 � اصلی مزرعه س��وقات بخش 5 نهبندان بصورت خریداری مع الواس��طه از مالکین 

رسمی )میرزا عبدالحسین شهابی( به آدرس مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1400164
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/02

سید مهدی پروین محبی 
رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای 139960308004000109-1399/12/18  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هاشم زهی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 91 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719109  
در پرونده کالسه 1396114408004000009  نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 2776/49 
مترمربع پالک 346 فرعی از 4 � اصلی مزرعه س��وقات بخش 5 نهبندان بصورت خریداری مع الواس��طه از مالکین 

رسمی )محمد حسین تقوی( به آدرس مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1400165
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/02

سید مهدی پروین محبی 
رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای 139960308004000110-1399/12/18  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هاشم زهی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 91 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719109  
در پرونده کالسه 1396114408004000010  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشجر به مساحت 17293/93 
مترمربع قسمتی از  پالک 309 فرعی از 4 � اصلی مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان بصورت خریداری مع الواسطه از 

مالکین رسمی )ساالر حسین محمودی( به آدرس مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 

به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1400166
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/17
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/02

سید مهدی پروین محبی 
رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نهبندان
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای 139960308004000107-1399/12/18  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک نهبندان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای مهدی هاشم زهی فرزند حبیب به شماره شناسنامه 91 صادره نهبندان به شماره ملی 5639719109  
در پرونده کالسه 1396114408004000011  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 4546/21 
مترمربع پالک 464 فرعی از 4 � اصلی مزرعه س��وقات بخش 5 نهبندان بصورت خریداری مع الواس��طه از مالکین 

رسمی )محمد امیر ثقفی( به آدرس مزرعه سوقات بخش 5 نهبندان  محرز گزدیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص ذینفع  به رای 
اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دوماه اعتراض کتبی خویش رابه این اداره تسلیم و 
رسید دریافت نمایند. معترض می بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم  قطعی دادگاه است . در صورتیکه اعتراض در مهلت مقرر قانونی واصل یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت محل مبادرت به صدور سند مالکیت وفق مقررات خواهد 

نمود صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-1400167
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/02/02 تاریخ انتشار نوبت اول :1400/01/17   

سید مهدی پروین محبی 
رئیس سازمان ثبت اسنادو امالک شهرستان نهبندان 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001006113 مورخ 18/ 12/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم صدیقه کریم پور فرد فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 7 و کد 
ملی 0651642191 صادره از بیرجند در ششدانگ یک قطعه باغ محصور به مساحت 1528.15  متر مربع تمامی 
پالک های 292 و 304- فرعی از 433- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت محمدعلی کریمپور محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-1400152
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/17                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/01                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001005712 مورخ 28/ 11/ 1399 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب شوشودی فرزند حبیب بشماره شناسنامه 370 و کد ملی 
0650981006 در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 123.98 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد دس��تگردی 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 دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-1400153
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/17                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/01                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001006139 مورخ 19/ 12/ 1399 هیات اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خاکشور فرزند اله رسان بشماره شناسنامه 1 صادره از بیرجند و کد 
ملی 0652337201 در شش��دانگ یک باب ساختمان به مساحت 118.5 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین مهرجوفرد 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 دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-1400154
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/17                           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/01                         

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهي موضوع ماده3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

برابر آراء شماره صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان 
اعتراضي داش��ته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 

اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایي تقدیم نمایند.
1 -  رای صادره ش��ماره 139960308002001308 حسین مظاهری به شماره شناسنامه 40و 
ش��ماره ملی 0889965389 صادره قاین فرزند حبیب در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 581 مترمربع در قسمتی از پالک 150 فرعی از 1266 اصلی اصلی بخش 11 قاینات 

از محل مالکیت مشاعی خودش
2 - رای صادره شماره 139960308002001379 بنفع مهدی شکفته  به شناسنامه شماره 14و 
شماره ملی 0889404291 صادره قاین فرزند علی در ششدانگ یک باب مغازه و زمین متصل  
به مساحت 65 /50 متر مربع در قسمتی از پالک 719فرعی از 1268 اصلی واقع در اراضی جعفر 

آباد بخش 11 قاینات از محل مالکیت سید مسعود علوی بارازی   
3 - رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001310 بنفع محمد حس��ین اس��ماعیل نژاد  به 
شناسنامه ش��ماره 86وکد ملی 0888991763 صادره قاین فرزند علی اکبر ششدانگ یک باب 
س��اختمان  به مساحت 55 /37متر مربع در قسمتی از پالک 592فرعی از 1268 اصلی واقع در 

اراضی جعفر آباد بخش 11 قاینات از محل مالکیت محمد ابراهیم خواجه
4 -رای صادره ش��ماره 139960308002001312 بنفع غالمعلی صادقی به شناسنامه شماره 
143وکد ملی 0888978375 صادره قاین فرزند اسداله درسه دانگ مشاع ازششدانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مس��احت 740متر مربع در تمامی پالک 2070فرعی از 1269 اصلی واقع در 

اراضی شاهیک بخش 11 قاینات از محل مالکیت علی و خدیجه صادقی 
5 - رای صادره ش��ماره 139960308002001400 بنفع ابراهیم دهقانژاد  به شناسنامه شماره 
59وک��د مل��ی 0889019835 صادره قاین فرزند غالم شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 
76 /323 متر مربع قسمتی از پالک 2154 فرعی از 1269 اصلی واقع در اراضی شاهیک بخش 

11 قاینات از محل مالکیت خانم هاجر وضیع 
6 -. رای صادره شماره 139960308002001305 بنفع محمدحسین فروزان فر  به شناسنامه 
شماره 154وکد ملی 0888981384 صادره قاین فرزند علی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر  به 
مساحت 57 /407متر مربع در قسمتی از پالک 92فرعی از 1270اصلی واقع در اراضی ابوالخیری 

بخش 11 قاینات از محل مالکیت خانم سکینه صرفی
7 -رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001317 بنفع مجتبی قناد  به شناس��نامه ش��ماره 
42188وکد ملی 0700420312صادره تربت حیدریه فرزند محمددر ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 80 /1471متر مربع در تمامی از پ��الک 156 /1270 اصلی واقع در مزرعه 

ابوالخیری بخش 11 قاینات از محل مالکیت شیخ محسن فیاضی و سهام مجهول 
8 - رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001315 بنفع مجتبی قناد به شناس��نامه ش��ماره 
42188وکد مل��ی 0700420312صادره تربت حیدریه فرزند محمد در شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 70 /816متر مربع درتمامی از پالک 677 /1270 اصلی واقع در مزرعه 

ابوالخیری بخش 11 قاینات از محل مالکیت شیخ محسن فیاضی و سهام مجهول
9 - رای صادره ش��ماره 139960308002001316 بنفع مجتبی قناد  به شناس��نامه ش��ماره 
42188وک��د مل��ی 0700420312صادره تربت حیدریه فرزند محمددر شش��دانگ یک قطعه 
زمین مزروعی به مساحت 1471 متر مربع در تمامی از پالک 721 /1270 اصلی واقع در مزرعه 

ابوالخیری بخش 11 قاینات از محل مالکیت شیخ محسن فیاضی و سهام مجهول
10 - رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001330  بنف��ع  محم��د حس��ین عب��دی  ب��ه 
ش��ماره شناس��نامه 106 کدمل��ی0889005931 ص��ادره قای��ن فرزن��د قای��ن فرزند محمد 
علی در شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی و مش��جر به مس��احت 26 /9751مت��ر مربع در 
قس��متی از پ��الک 1577 اصل��ی از مح��ل مالکیت 460 س��هم مالکیت حاج حس��ن عبد ی.

11 - رای ص��ادره ش��ماره 139960308002001331  بنف��ع  محم��د حس��ین عب��دی  
ب��ه ش��ماره شناس��نامه 106 کدمل��ی0889005931 ص��ادره قای��ن فرزن��د قای��ن فرزن��د 
محم��د عل��ی در شش��دانگ یک قطع��ه زمین بندس��ار به مس��احت56 /3820 مت��ر مربع در 
قس��متی از پ��الک 1577 اصل��ی از محل مالکی��ت 460 س��هم مالکیت حاج حس��ن عبدی.
12 - رای صادره ش��ماره 139960308002001311  بنفع  عزت فقیه به شناس��نامه ش��ماره 
5232وکد ملی 0888241321صادره قاین فرزند سید زکی در ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی 
و مش��جربه مساحت 25 /1446 مترمربع در قسمتی از پالک 209 فرعی از 1585 اصلی  بخش 

11 قاینات از محل مالکیت رجب یعقوب نژاد.13 -رای صادره شماره 139960308002001429  
بنفع جوادزحمت دوست به شناسنامه شماره4وکد ملی 0889668922 صادره قاین فرزندمحمددر 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت55 /134مترمربع در قسمتی از پالک119فرعی از1589 -اصلی  

بخش 11 قاینات از محل مالکیت محمدعلی ضیایی.
14 -رای صادره شماره 139960308002001428  بنفع محمدعلی کارگربه شناسنامه شماره4 
وکد ملی 0889327556 صادره قاین فرزندمحمدحسن در ششدانگ یک قطعه زمین  مزروعی 
به مساحت06 /2472مترمربع در قسمتی از پالک1592 -اصلی  بخش 11 قاینات از محل مالکیت 

محمدغالمی.
لذا مش��خصات متقاضیان وامالک مورد تقاضا به ش��رح فوق به منظور اطالع عموم در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقا ضیان 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود رابه اداره 
ثبت اس��ناد وامالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواست خودرابه مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات اسناد مالکیت صادر خواهد شد0 آ-1400156
تاریخ انتشار نوبت اول: 17 /01 /1400 

تاریخ انتشار نوبت دوم:02 /02 /1400                                                                                                                                            
علی  صفائی  فر 

   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات

اصالحیه
پیرو آگهی های منتشره در روزنامه قدس مورخه99/12/25و1400/01/14 یک مورد بدین شرح اصالح میگردد

بخش3قوچان پالک161اصلی اراضی چری 
شش��دانگ یکقطعه باغ دارای پالک ....فرعی از161اصلی فوق به مساحت 13466/26مترمربع ابتیاعی آقای محمد 

رحمانی مطلق فرزند غالمرضا صحیح می باشد. آ-1400171
محمداسماعیل فرهمند- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج 

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 مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به  شرح 

ذیل آگهی می گردد.
آقای عبدالقیوم یوس��فی شیزنی به شناسنامه ش��ماره 3 کدملی 0749552786 صادره تایباد فرزند عبدالرسول در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 99/20 مترمربع پالک شماره 557 مکرر فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی ابانصر- ابوذر- حمید- مجید- 
حمیرا- فریبا- سمیه فرزندان عبدالرسول از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی مرحوم عبدالرسول غفاری و 

قسمتی از پالک کالسه 264- 99
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 صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه 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-1400168
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/1/17 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/2/1

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
به موجب دادنامه 151 صادره از شعبه سوم شورای حل اختالف تایباد محکوم علیه ورثه مرحوم اسماعیل صادقی 
محکوم است به پرداخت مبلغ 71/015/000 ریال بابت اصل خواسته در حق قربان علی دری و مبلغ 3/550/750 
ریال بابت نیم عش��ر در حق دولت در پرونده اجرایی ش��ماره 960080 که بعلت عدم پرداخت یکدستگاه خودروی 
س��واری پژو 405 به ش��ماره انتظامی ایران 32- 172 ص 43- ش��ماره موتور: 1248407374 و ش��ماره شاس��ی: 
14226207- مدل 1392 بژ رنگ، وضعیت اتاق: عقب کامل رنگ- شاسی های جلوخوردگی دارد- وضعیت موتور و 
وضعیت بیمه خودرو نامشخص- وضعیت الستیک ضعیف- بدلیل روشن نشدن قابل تست نبوده- فاقد پالک انتظامی 
عقب- بدون منبع گاز توقیف و به قیمت 750/000/000 ریال کارشناس��ی و ارزیابی ش��ده است بدینوسیله جهت 
فروش شروع مزایده ساعت 11 الی 12 روز دوشنبه 1400/01/30 در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد 
تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد 
در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال 
داده شود الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک 
ماه از خریدار دریافت خواهد ش��د در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد 
سپرده وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده 

تلقی خواهد شد. آ-1400180
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدمحمد سجاد سیدالحسینی
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حضــرت آیــت هللا خامنه ای رهبر معظم انقاب اســامی به 
مناســبت اولین ســالگرد درگذشــت حــاج محمــود اکبرزاده 
شــاعر و مداح اهل بیــت)ع( پیامی صادر فرمودند که دیروز 
توسط حجت االسام والمسلمین احمد مروی تولیت آستان 
قــدس رضــوی در مراســم بزرگداشــت ایــن مرحــوم در حرم 

مطهر رضوی قرائت شــد.به گزارش آســتان نیــوز، متن پیام 
رهبر معظم انقاب به شرح زیر است:

بسم هللا الرحمن الرحیم 
مــن درگذشــت مؤمــن مجاهد فی ســبیل هللا مرحــوم حاج 
محمود اکبرزاده را به خانواده محترمشان و دوستان ایشان 

تســلیت می گویــم، مــن ســابقه همــکاری طوالنــی از قبل از 
انقاب تا بعد از پیروزی انقاب با ایشــان داشــته ام، همواره 
آن مرحــوم را به خاطــر  روحیــه اش و مواضــع اش و عمــل 

خیرش تحسین کرده ام.
والّسام علیه و علیکم و رحمةهللا و برکاته.

 پیام تسلیت رهبر معظم انقالب به مناسبت
 سالگرد درگذشت مرحوم اکبر زاده  

مؤمن مجاهد فی سبیل اهلل
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