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بازتاب

در نشست »فلسفه تربیتی امام موسی صدر« مطرح شد 

تمام مناسبات جامعه در تربیت 
افراد مؤثر است

امام سجاد )ع( :
بهترین گشاینده 
کارها، راستی و 

بهترین پایان برنده 
آن، وفاداری است.

بحاراألنوار، ج 75، 
ص 161

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 

 محمدحســین نیکبخــت   صدایــش بــه دل می نشــیند؛ آرامشــی می دهــد به 
انسان. انگار نوعی دعوت است، دعوت به میهمانی آسمانی. وقتی آوازش شروع 
می شود همه متوقف می شوند، سرها برمی گردد به سمت دروازه شرقی صحن 
عتیــق؛ آن وقــت اســت که لبخند روی لب ها می نشــیند و دل ها پر می کشــد به 
جایی که می شود حاجت خواست و حاجت روا بود. درباره نقاره خانه حرم رضوی 
صحبــت می کنــم، یکی از آن نمادهای نوســتالژیک که هر زائری دوســتش دارد 
و حتــی بــرای یــادآوری حس خوب در جوار حرم رضــوی بودن، صدایش را ضبط 
می کند و گاه به گاه به بهانه  های مختلف گوش می دهد و شاید قطره اشکی از گوشه 

چشمش جاری می شود. 
نقاره نــوازی یــک ســنت قدیمــی ایرانــی اســت و شــاید قدمتــی چنــد هزار ســاله 
داشــته باشــد؛ اما ایرانی عاشــق این هنر را به خدمت گرفته  اســت تا از آن برای 
تقویــت احساســات مذهبــی و معنــوی بهــره ببــرد. در رواق امــروز، با هــم مروری 
کوتــاه بــر تاریــخ نقاره نــوازی در حــرم رضــوی و نیــز آداب آن خواهیــم داشــت.

قبل تر از صفویه»
زمان تأسیس نقاره خانه در حرم رضوی دقیقاً معلوم نیست؛ اما می دانیم یکی از 
لوازم هشدار یا اعالم موارد خاص به مردم، از طریق نواختن نقاره های حکومتی 
بوده  است؛ یعنی نقاره نوازی پیش از آنکه در حرم رضوی کاربرد داشته  باشد، به 
وسیله حاکمان و والیان شهر مورد استفاده قرار می گرفت تا مواردی را به اطالع 

مردم برسانند؛ یکی از این موارد، ورود و خروج افراد مهم و صاحب مقام بود.
 گزارش فضل هللا روزبهان خنجی در کتاب »مهمان نامه بخارا« از ورود شیبک خان 
ازبک به مشهد و نواخته شدن نقاره در حرم رضوی به مناسبت این اتفاق، نشان 
می دهد که در تشــکیالت آســتان قدس رضوی چنین رویکردی پیش بینی شده 
 بود و دســت کم در ابتدای کار، نواختن نقاره برای احترام گذاشــتن به میهمانان 
مهمی بود که به حرم رضوی مشــرف می شــدند. با آغاز دوره صفوی و گســترش 
تشکیالت و تأسیسات آستان قدس رضوی، نقاره خانه به عنوان بخشی از سازمان 
این مجموعه پذیرفته و از نقاره نوازی های حکومتی تفکیک شد. به این معنا که 
والــی و حاکــم بــرای خودش نقاره نوازان جدایی داشــت که در صــورت ضرورت از 
آن ها اســتفاده می کرد و آســتان قدس هم برای خودش نقاره نوازانی داشت که به 

مناسبت های مختلف، به انجام وظیفه می پرداختند. 
در دوره صفویه افرادی نظیر میرسیدحسین، استاد علی خان، میرسید حسن، 

میرفضل هللا حسینی و میرمحمدصادق حسینی مسئولیت نقاره نوازی در حرم را 
برعهده داشتند و به عبارتی، مهتر نقاره خانه بودند. 

براســاس برخــی اســناد، در ایــن دوره، 12 نفر در نقاره خانــه خدمت می کردند که 
احتماالً به صورت شیفتی به انجام وظیفه مشغول بودند. 

نقاره خانه در دوره نادری»
با ســقوط صفویان و روی کار آمدن نادرشــاه، تشــکیالت پیشــین نقاره خانه حرم 
مطهــر تغییراتــی کــرد؛ این تغییرات البته در راســتای تفکیک وظایــف و افزایش 
افــرادی بــود که به کار نقاره زنی می پرداختند. براســاس اســناد ایــن دوره، هر یک 
از نقاره چی ها مسئول نواختن یک ساز مشخص بودند و وظایف دقیق تری برای 
آن ها تعریف شده  بود؛ مثالً آن ها وظیفه داشتند در ماه مبارک رمضان به ویژه برای 

اعالم وقت سحر، به نواختن نقاره بپردازند. 
در ایــن دوره نیــز افــرادی ماننــد میرمحمدصــادق حســینی، محمداســماعیل و 
محمدرحیم، مهتری نقاره خانه را عهده دار بودند و این بخش از آستان قدس، با 12 

نیرو به فعالیت خود ادامه می داد. 

تا امروز ...»
بــا از میــان رفتــن بازماندگان نادر در خراســان و غلبــه قاجارها از ســال 1217ق. بر 
آن، نقاره خانــه حــرم کــه در برخــی اســناد ایــن دوره از آن با عنــوان »کرناخانه« یاد 
شده است، دچار تغییراتی شد و ظاهراً جایگاه آن ارتقا یافت؛ چنان که در بیشتر 
ســفرنامه های این دوره، ذکر و اشــاره ای درباره عظمت و تأثیر نقاره نوازی در حرم 
مطهر به چشــم می خورد؛ اما متأســفانه کمتر اطالعات دقیقی درباره محل قرار 
گرفتن نقاره خانه یا روند فعالیت آن وجود دارد. براساس گزارش اعتمادالسلطنه در 
»مطلع الشمس«، بنای کنونی نقاره خانه بر فراز ایوان شرقی صحن عتیق، توسط 
حاجــی قوام الملــک و در ســال 1284ق/1246ش ایجــاد و بعدها چندباری مرمت 
شد. با این حال، به نظر می رسد مکان نواختن نقاره تا مدت ها در محل فعلی آن 
نبود و مکانش چندباری تغییر کرد. در این دوره هم، آقامحمدحسن، آقاعبدهللا، 
آقامحمدعلی، آقاعباس بن محمدعلی و آقا محمد بن محمدعلی عهده دار مهتری 

نقاره خانه بودند. 
با آغاز دوره پهلوی، نواختن نقاره تا سال 1314ش. ادامه داشت اما در این سال و 
شاید در پی واقعه خونین مسجد گوهرشاد، نواختن نقاره متوقف شد و تا سال 

1321ش، به مدت هفت سال مردم از شنیدن صدای آن محروم شدند. 
در ابتدای این دوره که هنوز فعالیت نقاره خانه برقرار بود، محمدباشی شکوهی، 
مسئولیت نقاره خانه را برعهده داشت و در سال 1308، جای خود را به محمدعلی 
باشی شکوهی داد. این مسئول از سال 1321 که فعالیت نقاره خانه از سر گرفته 
شد، دوباره عهده دار اداره آن شد و پس از آن نیز تا امروز، می توان حضور خانواده 

شکوهی را در این مسئولیت مرور کرد.

حرف دل با صدای نقاره»
دربــاره اینکــه نقاره نــوازی در حــرم بــا چــه مضمونی نواختــه می شــود، اطالعاتی 
وجــود دارد، ولــی اینکــه ریتــم نواختــن نقــاره در زمان هــای قدیــم به چه شــکلی 
بــوده  اســت، دقیقاً معلوم نیســت. با ایــن حال، از آنجا که فعالیــت در نقاره خانه 
حضرتی به صورت موروثی بوده  است و افراد سینه به سینه این ریتم ها را منتقل 
می کرده اند، به نظر می رسد ریتم فعلی قدمتی چندصد ساله داشته باشد. امروزه 
نقاره چیان برای آغاز مراســم نقاره نوازی در دو صف قرار می گیرند. در صف جلو 
طبل نــوازان در ســمت راســت نقاره خانــه و روی صندلی می نشــینند و طبل ها را 
روی پایه فلزی قرار می دهند. کرنانوازان نیز در سمت چپ نقاره خانه می ایستند. 
آنگاه سرنواز )سردسته کرنانوازان( ابتدا کرنا را به طرف گنبد طال و با حالت سالم 
می گیــرد و بــا آهنــگ »ســلطان دنیــا و عقبی، علــی بن موســی الرضا« می نــوازد. 
در ادامه بقیه کرنانوازان، معروف به پس نواز، با کرنا و به طور هماهنگ دو بار آهنگ 

»امام رضا« می نوازند. 
ایــن رونــد بــا ســرنوازی »غریــب رضــا« و پس نــوازی »مــوال، مــوال، مــوال، علــی بن 
موسی الرضا« ادامه می یابد و با طبل نوازی و کرنانوازی های بعدی تکمیل می شود. 
امروزه نقاره را دو بار در روز می نوازند، 20 دقیقه پیش از طلوع و 20 دقیقه پیش از 
غروب آفتاب. در اعیاد مذهبی نیز نقاره دوبار نواخته می شود، شب عید و روز آن. 
در ماه مبارک رمضان، به جز ایام شهادت امیرمؤمنان)ع(، نقاره دو نوبت در سحر 
به صدا در می آید، یک بار حدود دو ساعت و نیم پیش از اذان و بار دیگر یک ربع 
مانــده بــه طلوع آفتاب. نقاره غــروب هم در ماه مبارک رمضان، یک ربع مانده به 

غروب آفتاب نواخته می شود.
 از دیگــر زمان هــای نواختــن نقــاره، لحظــه تحویــل ســال اســت. بــد نیســت 
یــک  ایــن  و  نمی شــود  نواختــه  نقــاره  صفــر،  و  محــرم  ماه هــای  در  بدانیــد 
می شــود. تغییراتــی  دســتخوش  هــم  گاهــی  کــه  اســت  قدیمــی  رســم 

همین حوالی

حاتم خانــی،  گنبــد  رواق  انصافــی   محمدرضــا   
بنایی اســت مســتطیل شــکل با ابعاد تقریبی 13 در 7 
متــر کــه در شــرق روضــه منــوره و پاییــن پــای حضرت 
قــرار دارد. ســاختمان ایــن بنــا و تزئینــات آن از شــکوه 
و زیبایــی خاصــی برخــوردار اســت. بنــای رواق گنبــد 
دوره  در  و  1019ق  ســال  از  پیــش  ظاهــراً  حاتم خانــی 
شــاه عباس یکم صفوی به اتمام رســید. بانی این رواق، 
حاتم بیــگ اردوبادی، وزیــر خردمند و صاحب فضیلت 
دوره صفوی اســت که نســب او به خواجه نصیرالدین 
طوســی، عالــم و دانشــمند نامــدار ایــران می رســد. وی 
در دوره ای دســت به ســاخت این رواق زد که به دلیل 
توجه ویژه فرمانروایان صفوی به مشهد و حرم رضوی، 
رونقــی در فعالیت هــای عمرانــی پدیــد آمــده بــود و هر 

یــک از صاحــب منصبان، بــه فراخور تــوان و موقعیتی 
که داشــتند، به ســاخت بنا یا در نظر گرفتن موقوفه ای 
بــرای حــرم مبــادرت می ورزیدنــد. حاتم بیــگ پــس از 
ســاخت ایــن رواق وصیــت کرد پیکــرش را بعد از مرگ 

در آن بــه خــاک بســپارند و این اتفاق در ســال 1019ق، 
افتاد و براســاس گزارش اســکندربیک منشی در کتاب 
»عالم آرای عباسی«، پیکر حاتم بیگ »در گنبدی که در 
پایین پای مرقد مطهر امام الجن و االنس تعمیر یافته 

معمار همتش بود مدفون گشــت«. 
زیــارت  ورودی  ســمت  در  کــه  رواق  ایــن  میــان  امــروزه 
خواهــران قــرار دارد، بــا ضریح مطهر و پاییــن پای مبارک 
حضرت رضا)ع( درِ طالی چهار لَت بسیار فاخر و زیبایی 
وجــود دارد کــه در نــوع خود، شــاهکاری بی بدیل اســت. 
دیوارهای داخلی رواق نیز، از ازاره تا باال، با کاشــی معرّق 

بسیار چشم نوازی تزئین شده  است. 
براســاس مســتندات دوره صفویــه، ایــن بنــا دســت کم 
تــا پایــان دوره شاه ســلیمان صفــوی، دارای یــک نگهبــان 

مســتقل بــود. بنــای رواق گنبــد حاتم خانــی هــم، ماننــد 
هــر بنــای دیگــری در طــول تاریــخ خــود نیــاز بــه مرمت و 
نگهــداری ویژه داشــته اســت. ظاهراً ســقف ایــن رواق در 
دهه 1330ش. دچار مشــکلی شــد و نیاز فوری به تعمیر 
پیدا کرد. به همین دلیل در سال 1340، سقف و بخشی 
از دیوارهای بنا به کلی برچیده شد و نمای آن را به سبک 

گذشته و با دقتی خاص، ترمیم و احیا کردند.
 در ســال 1349، پایه های رواق را به دلیل نم زدگی تعمیر 
کردند و کاشــی های این قســمت نیز به طور کامل مرمت 
یا تعویض شــد، اما در شــکل و شــمایل اصلی و ســنتی 
آن تغییــری بــه وجــود نیامــد. در ســال 1359، چارچــوب 
درِ مشــهور چهار لَت رواق، بلندتر شــد تا هم اســتحکام 
بهتری داشته باشد و هم جلوه بیشتری به رواق بدهد. 

یکی به نعل، یکی به میخ

رقیه توسلی : این روزها برای بیشتر فکر کردن و کمتر حرف زدن، دلیل 
زیاد اســت. اخبار زیاد اســت. آن قدر که می شــود ســاعت ها میخکوب 
شد و هی پرسید ُخب چرا؟ چرا این قدر عجیب و غریب شده ایم و بلد 

نیستیم مثل بچه آدم سرمان را بیندازیم پایین و زندگیمان را بکنیم؟
چایی که ریخته ام سرد شده... اخبار بد مگر مهلت می دهند! ماشاهللا 
یکــی هــم از دیگــری تلخ تــر و آه درآورتر! صبح علی الطلوع روی گوشــی 
می خوانم بمب کرونا منفجر شــد. خبر را تا انتها ســر می کشــم و بعد 
به رنگ ســرخی که پخش شــده توی نقشــه ایران خوب نگاه می کنم. 
نمی شــود حــرارت و تــب واقعه، نخورد تــوی صورتم. یاد بیمارســتان ها 
می افتم. یاد دکتر-پرستارهای جان برکِف بخش کووید با آن لباس هاِی 
یُغر. یاد شــیفت های طوالنی و مصاحبه های خواهشمندانه شان بابت 
رعایــت پروتکل ها. یاد خانواده های منتظرشــان. بعد بی آنکه بخواهم، 
هیاهوی میهمانی ها و مســافرت ها پیچید توی داالن مالجم... آن وقت 
همان طــور کــه محــو پیــک چهارمم، ســؤاالت بــرای خودشــان می آیند 
حلقه می زنند دورم؛ راســتی قلب چیســت؟ مروت و معرفت و انصاف 

چیست؟ درکمان از نوع دوستی چیست؟
گوشــی را می بنــدم و مــی روم ســراغ روز تــازه. امــا اخبــار دســت بــردار 
نیســتند. لشکرکشــی می کنند. دیروزی ها و پریروزی ها هم دوان دوان 
می آینــد؛ شــهادت محیــط بان های زنجانــی، زلزله در پاوه، مــوز 40هزار 
تومانی و تمام روایت های غم انگیز تجدید می شــوند. دارم به ســال تازه 
فکر می کنم و به فروردینی که توی خودش کم فرازونشیب نداشته که 
صدای مهیبی بیرون از خانه از جا می پراندم و شوک در شوک می دوم 

پای پنجره.
خدا خودش رحم کند به ما! چقدر این روزها وفور اخبار است. خبرباران 
شده ایم و قرار نیست انگار بهار مثل گذشته بوی شکوفه نارنج بدهد!

بو می کشــم. گاز توی هوا پر شــده. صدای ترســناک تصادف ماشین با 
لوله گاز آپارتمان روبه رو و فرار راننده خاطی یکطرف، تجمع همسایگان 

مضطرب بی ماسک یکطرف دیگر. 
این روزها واقعاً برای بیشتر فکر کردن و کمتر حرف زدن، دلیل زیاد است. اخبار 
زیاد است. آن قدر که می شود ساعت ها میخکوب شد و هی پرسید چرا؟ 

پانوشــت:مگر نمی دانیــم حق النــاس تعریف قلمبه ســلمبه ای نــدارد و 
می توانــد همیــن قرنطینه باشــد. همین خانه نشــینی که امســال عمداً 

عده ای دورش زدند! 
مگر نمی دانیم زندگی یکی به نعل، یکی به میخ نیست!؟

آن روزها 

نگاهی اجمالی به تاریخ و آداب نقاره نوازی در حرم رضوی
  

دَمِ  نقاره زَ نَت  گرم غریب الغربا
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تولیت آستان قدس رضوی:  

خروجی دوره های تربیت 
مدرس اخالق باید انطباق 

بیشتر خدام و کارکنان با سیره 
اخالقی ائمه اطهارb باشد

گنبد حاتم خانی؛ یادگار نواده خواجه نصیر طوسی
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 کنگره بین المللی امام سجاد)ع( فراخوان داد        حجت االسالم پهلوانی، از انتشار فراخوان یازدهمین دوره از کنگره امام سجاد)ع( خبر داد و گفت: عالقه مندان تا ۳1 مرداد فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه کنگره ارسال کنند. به گزارش قدس و به نقل از خبرگزاری رسا، احمد پهلوانی، دبیر اجرایی یازدهمین 
کنگره بین المللی امام سجاد)ع( افزود: موضوع کنگره امسال متناسب با مسائل روز جامعه بوده و با محور قرار دادن دو مسئله سالمت و بیماری، نگاه ادعیه صادر شده از سوی اهل بیت)ع( و به ویژه صحیفه سجادیه را نسبت به این دو مؤلفه مورد توجه قرار داده است. کنگره امسال با موضوع کلی »نقش دعا در زندگی 

انسان« برگزار می  شود، محورهای کنگره نیز شامل موارد متعددی از جمله »نقش دعا در سالمت اخالقی جامعه از نگاه امام سجاد)ع( « ، »بررسی نقش دعا در کاهش آسیب های اجتماعی از منظر امام سجاد)ع(«، »بررسی تأثیر دعا در امیدبخشی و بهبودی بیماری های جسمی با توجه به ادعیه صحیفه سجادیه« است.

در نشست »فلسفه تربیتی امام موسی صدر« مطرح شد 

تمام مناسبات در تربیت افراد 
مؤثر است

عبــدهللا نصــری، عضو هیئــت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی با اشاره به مهم ترین اهداف تعلیم و تربیت 
در اندیشــه امــام موســی صــدر، تصریــح کــرد: یکی از 
اهداف اساســی نظام تعلیم و تربیت در اندیشــه امام 
موســی صدر مســئله تحــول درونی اســت. این تحول 
درونی به این معناست که آدمی را از آنچه هست، به 

آنچه باید بشود برساند.
بــه گــزارش قــدس و بــه نقــل از ایکنــا؛ نشســت نقد و 
بررســی کتــاب »فلســفه تربیتی امام موســی صــدر« با 
حضور عبدهللا نصری، خســرو باقری، حجت االســالم 
محمدرضا زائری و معصومه عبدلی به صورت مجازی 

برگزار شد.
عبــدهللا نصــری، عضو هیئــت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی در این نشست اظهار کرد: در مورد فلسفه 
تعلیم و تربیت باید به چند نکته اشاره کرد؛ مهم ترین 
آن هــا ارکان تعلیــم و تربیت اســت که بایــد آن را مورد 
بحــث و بررســی قــرار دهیــم. یکــی از ایــن رکن هــا کــه 
اهمیــت زیــادی دارد، اهداف تعلیم و تربیت اســت. ما 
بایــد آثــار امام موســی صدر را بررســی کنیــم و ببینیم 
بــا توجــه بــه آثــار ایشــان، چــه اهدافــی را می توانیم از 
آن هــا اســتنتاج کنیم. یکی از مســائل قابــل بحث این 
اســت امام موســی صدر روی تعقل تأکید دارد و یکی 
از اهداف تعلیم و تربیت در اندیشه امام موسی صدر، 
رشــد تعقــل آدمــی اســت. در اینجــا می تــوان مباحث 
زیــادی را مطــرح کــرد کــه ارتباطی با موضــوع بحث ما 

ندارد.
وی ادامــه داد: دیگــر هــدف تعلیــم و تربیــت در نظــام 
اندیشــه امام موسی صدر، مســئله احساسات است. 
اگــر بخواهیــم نقشــی بــرای احساســات قائــل شــویم، 
می توانیم آن را بر مبنای نظر یکی از فیلسوفان معاصر 
بــه عنــوان احساســات خــام و احساســات تعالی یافته 
تفســیر کنیــم. امام موســی صدر در نظــام فکری خود 
به مســئله احساسات توجه داشــت؛ به ویژه اگر توجه 
داشــته باشــید، او درگیر برخی کارهای عینی و عملی 
بود. شــخصیتی که درگیر مبارزه می شــود و جمعی از 
مبــارزان در کنــار او قــرار گرفتنــد، با توجه بــه اینکه در 
مبارزه هم شور انقالبی و مقاومت اهمیت پیدا می کند 
و احساســات افراد را تحت تأثیر قرار می دهد؛ کســی 
که در رأس یک جریانی قرار گرفته باید توجه داشــته 
باشــد کســانی که زیر دســت او قرار گرفتند و او تعلیم 
و تربیــت آن هــا را بــر عهــده می گیــرد، بایــد بــه کنترل 
احساسات آن ها توجه داشته باشد و احساسات خام 

آن ها را به احساسات متعالی تبدیل کند.
نصــری تصریــح کــرد: هــدف اساســی دیگــر در نظــام 
تعلیم و تربیت امام موسی صدر، مسئله تحول درونی 
اســت. این تحول درونی به این معناســت که آدمی را 
از آنچه هســت، به آنچه باید بشــود، برساند. در تفکر 
امام موســی صدر می بینیم توجهــش به تحول درونی 
اشــخاص بســیار زیاد است. هدف دیگری که در نظام 
اندیشــه امام موســی صــدر می توانیم ببینیــم، پرورش 
خالقیــت اســت. بنــای او چه در نظام فکــری اش و چه 
در شــیوه رفتــاری کــه داشــت، بر ایــن نبود افــرادی که 
تابع او هستند از عنصر خالقیت خارج شوند و افرادی 
مطیــع محــض باشــند. او نــه تنها از نظر تفکــر به این 
مســئله توجه می کرد، بلکه در سلوک عملی خود هم 
التزام بســیاری داشــت وقتی با افراد مواجه می شــود، 
خالقیت آن ها را رشد دهد نه اینکه افراد را وابسته به 

شخصیت خود قرار دهد.
وی یــادآور شــد: هــدف دیگــری کــه بســیاری از ایــن 
اهــداف را دربرمی گیــرد، ایــن اســت کــه مســئله کمال 
افــراد برای او یک هدف اساســی و مبنایی بوده اســت 
و در آثــار ایشــان هــم ایــن نکتــه را می بینیــم. ایــن امر 
مبتنــی بــر تفکــر دینی او اســت. متفکری که اندیشــه 
دینــی دارد و هــدف خلقــت را در ارتبــاط با خدا مطرح 
می کنــد و هــدف آفرینش را هم مســئله کمال انســان 
می داند؛ مهم ترین هدفی که برای تعلیم و تربیت قائل 
می شود، کمال انسان است. امام موسی صدر در مورد 
کمــال انســان هم بــه دو نکتــه توجــه دارد؛ یک اینکه 
چه عواملی ســبب می شــود انســان ها به رشد و کمال 
برســند. مســئله دیگری که اهمیت پیدا می کند، رفع 
موانــع کمــال اســت؛ یعنی باید یک مربی نشــان دهد 
چه عواملی افراد تحت تربیت او را به کمال می رساند 
و چــه موانعــی ســد راه کمال آن هاســت. وقتــی به آثار 
صــدر توجــه می کنیم، می بینیم هم بــه عوامل کمال و 

هم به رفع موانع کمال توجهی فوق العاده دارد.
وی در ادامــه گفــت: ســؤال دیگر این اســت چرا باید به 
موضــوع تربیت پرداخت؟ البته که تربیت نقش مهم و 
اصیلــی در ســاختن جوامع دارد. تربیت، شــیوه زندگی 
انســان ها را تعییــن می کنــد. تربیــت صرفــاً در خانــه و 
مدرســه اتفــاق نمی افتد، بلکــه تمام مناســبات جامعه 
و حتــی جهان بینــی حاکمــان در شــکل گیری تربیتــی 
جامعه مؤثر هستند. اساساً تعامالت فردی و اجتماعی 
انسان ها در جامعه حاصل تربیت 
اســت و اگر قرار است رفتارهای 
اجتماعی انسان ها تغییر پیدا 
تربیــت  از طریــق  بایــد  کنــد، 
باشد. این کتاب کوشیده برخی 
مبانی مهم که برای تغییر 
را  اســت  الزم 

معرفی کند.

 توسل مددجویاِن اعدامی زندان
 مرکزی مشهد 

نه برای اینکه زنده بمانند...

را  محمدحسین مروج کاشــانی: مــن اســمش 
رضایــی  مهربانــو  رضایــی«.  »مهربانــو  گذاشــته ام 
تمایلــی نــدارد اســم حقیقــی اش را بگویــد. او یکی 
از بانــوان شــاغل در زنــدان مرکزی مشــهد اســت. 
مهربانو عاشق امام رضا)ع( است. او در محل کار و 
خدمتش، صحنه های فراوانی از عشق مددجویان 
زنــدان مرکزی مشــهد به حضرت رضــا)ع( را دیده 
اســت. یکــی از آن مــوارد، صحنه هایــی از اشــک 
حســرت مددجویانــی اســت کــه آخریــن لحظــات 
زندگــی  ایــن جهانشــان را به دامــان رأفت حضرت 
رضــا)ع( متمســک می شــوند و از ســاحت قــدس 
ایشــان می خواهند گذر از این گذرگاه ســخت را به 

شفاعت خود، آسان کنند. 
آنچــه در ادامه می خوانید برش هایی از گپ وگفت 
من با این بانو است؛ گپ وگفتی که در هوای بارانی 

چشم های مهربانو انجام شد. 

شیرینی دعای یک مددجو»
مهربانو که از این گفت وگو ظاهراً بسیار خوشحال 
می گیــرد  دســت  را  کالم  رشــته  خــودش  شــده 
و می گویــد: بــه نظــر مــن امــام رضــا)ع( حتمــاً بــه 
مددجویــان زنــدان هــم نظــر دارد. مــن کــه یــک 
کارمند ساده در زندان هستم دلم برای مددجویان 
می ســوزد و تــا حــد امکان بــه اوضاع واحــوال آنان 
رســیدگی می کنــم، امــام رضــا)ع( کــه ولــی خــدا و 
اســت چطــور  اکــرم)ص(  پیامبــر  پــاک  جانشــین 
می شــود حواسشــان به مددجویان زندان نباشــد؟ 
قربان آقا بشوم ...ایشان مظهر لطف و رأفت الهی 
هســتند. امــام مهربانی ها را بایــد همه جا حاضر و 

ناظر دید.
دســتانش را بــه نشــانه دعا کمــی باال مــی آورد و با 
حالــت متواضعانــه ای می گویــد: از امــام مهربــان و 
رئــوف خــودم می خواهم مــن هم که بــه ظاهر آزاد 
ولــی اســیر نفــس خــود هســتم را فرامــوش نکند. 
راســتش را بخواهیــد بعضی وقت هــا با خودم فکر 
می کنــم نکنــد مــن محکــوم به حبــس ابــد در بند 
نفس باشم که اگر چنین باشد، کلید آزادی از این 
زنــدان فقــط در دســت خــدا و امام رضا)ع( اســت. 
از حرف هایــم برداشــت غلــط نکنیــد. مــن از کار 
کردن در زندان خســته و پشــیمان نشــده ام. پس 
از چندین ســال کار در زندان به هیچ وجه ناراضی 
نیســتم. دلم خوش اســت به شــیرینی دعای یک 
مددجــوی زندان که وقتــی کاری از من می خواهد، 
برایــش انجــام می دهــم و او هــم از تــه دل دعایــم 

می کند. چه دعای شیرینی... . 

توفیق کمک به همنوعان»
سرش را پایین می اندازد و با حالتی که انگار چیزی 
یــادش آمده، می گوید: بگذارید از احســاس خودم 
به زندان برایتان بگویم. تعریف من از زندان پیش 
از اســتخدام شــدن در ســازمان زندان هــا ایــن بود: 
زندان جایی ســخت و پر از نیاز اســت. ولی پس از 
استخدام و در مدت این چندین سالی که در زندان 
کار می کنم به این تعریف رسیده ام: زندان همچنان 
جایی ســخت اســت اما پر از توفیق برای کمک به 
همنوعــان آســیب دیــده. مــن تابه حــال بیشــتر از 
مددجویان)زندانیــان(  دیــده ام.  زندانــی  چندهــزار 
هــم بســیاری از مواقع اصطالحاً ســیم دلشــان به 
ضریح امام هشــتم)ع( وصل می شــود. فکر نکنید 
مددجویــان بــا امــام رضــا)ع( بیگانــه هســتند، نــه 

این طور نیست.

نه برای اینکه زنده بمانند...»
کمی سکوت می کند، انگار می خواهد موضوعی را 
بگوید اما دو دل است، باالخره پس از کمی کلنجار 
رفتــن بــا خودش کنــار می آید و راضی می شــود که 
بگویــد: بــه نظر مــن امام رضا)ع( امام همه اســت، 
حتــی زندانی هــا و مددجویــان محکوم بــه اعدام و 
حبس ابد. مددجویان در بسیاری از لحظات و در 
شــرایطی کــه در زنــدان برای یک مقطــع زمانی به 
سر می برند از یک روز حبس، تا حبس ابد و حتی 
اعــدام، نخســتین نفــری را کــه برای کمــک و یاری 
صــدا می زننــد نام مقدس امام رضا)ع( اســت. من 
بســیاری از مددجویان محکوم به اعدام را دیده ام 
کــه در لحظــه آخــر با چه تمنایــی، امام رضــا)ع( را 
صــدا می زدنــد... نه بــرای اینکه زنــده بمانند بلکه 
بــرای یــک هدف و کار مهم تــر و واالتر، یعنی طلب 
شفاعت از امام مهربانی ها به درگاه پروردگار، برای 
آمرزش گناهان و کارهای خالف... و آغاز سفر مرگ 
بــه ســوی قیامت با شــفاعت امــام مهربانی ها. این 
حق یک محکوم به اعدام است که حتی تا آخرین 
لحظه از امام مهربانی ها طلب شفاعت کند. قربان 
آقــا بشــوم که همــه او را ضامــن و مهربــان و رئوف 

می دانند، حتی یک محکوم به اعدام... .

 الهــه ارجمنــدی راد   داســتان مــن و کرنــا برمی گــردد بــه 33 ســال 
قبــل. آن روزهــا نوجوانــی  16 ســاله بــودم. حــاج بابایــم را همــه محله 
پایین خیابان مشهد می شناختند. از بزرگان هیئت محل و مهم تر از 
همه آنکه نقاره زن حضرت بود. او هم نقاره زنی را از پدرش به ارث برده 
بود و همیشــه می گفت چه ســعادتی داشــته که خادم حرم حضرت 
باشــد. آن هــم خادمــی کــه هــر روز در حــرم، خدمــت و روزش را آنجا 
شروع کند. اصالً نقاره زدن فرق داشت. هنری بود برای خودش. نفس 
می خواست. مادر می گفت حاج بابا نفسش حق است. کوچک تر که 
بودم منظورش را نمی فهمیدم. بعد همیشــه می دیدم چطور مادر به 
نقاره زنــی حــاج بابــا افتخــار می کــرد و آن را برکت زندگی می دانســت. 
برکــت یعنــی آنکــه به آنچه برایش زحمت کشــیدی و روزی تو شــده، 
راضــی و شــاد باشــی، ایــن هــم تعریــف حاج بابــا بود کــه به خصوص 
وقتــی دخترهــا و پســرها را بــه خانه بخت می فرســتاد، برایشــان زیاد 
دعــا می کــرد که: »باباجان به حق امام رضاجان)ع( زندگی تان پربرکت 
باشد«. برکت زندگی شخصی من هم شاید از همان 16 سالگی شروع 
شــد. از روزی که برای اولین بار پا به نقاره خانه حضرت گذاشــتم. ســر 
صبــح یکشــنبه اول شــعبان بود. من هــم مثل حاج بابــا رو به گنبد و 
بــارگاه امــام ســالم دادم. پله های زیــاد و تنگ نقاره خانــه را باال رفتیم. 
طبقه دوم، محل نگهداری کرناها و طبل ها بود. داشتند طبل ها را گرم 
می کردنــد کــه آماده شــود. با رخصت از همه، من هــم همراه گروه به 
باالی ایوان نقاره خانه رفتم. ســپیده صبح در راه بود و نقاره با صدای 
طبل شروع شد. هیچ وقت آن صبح را فراموش نمی کنم. صبحی که از 
آن روز به بعد من هم نقاره زن آقا شدم و جاپای حاج بابای خدابیامرز 

گذاشتم.

زیارت به نیابت

چند سالی می شود که دیگر نامم مجاور نیست 
زهراسادات دریاباری: آخر چند سالی می شود که دیگر نامم مجاور نیست. 
شــده ام همــان زائری که همیشــه حســرت حال خوبشــان را می خــوردم. حاال، 
امــروز کــه 1۸ فروردیــن 1۴۰۰ از راه رســیده ، خــودم را ســرزنش می کنــم که چرا 
مجاور بودن را دســت کم می گرفتم. تاوانش حســرتی اســت که مانده بر دلم، 
تالطمی است که افتاده به جانم... امروز به اصطالح تقویم ها من متولد شده ام 
و یک سال قدیمی تر... امروز 3۰ سالگی ام به لبه  پرتگاه تاریخ رسیده و من وارد 
نخستین سال از چهارمین دهه حیاتم می شوم. افسوس از این چندسالی که 
گذشــت، فروردین های بی شــمار که کنارتان نبودم... چندســالی که انگار بیش 
از تمام ســال های گذشــته به امنیت حضورتان محتاج بودم... بیشــتر از تمام 

روزهای عمر، مستمند دورکعتی های زیارت بودم... 
مــن نمی دانــم چرا می گویند اگر بخواهیم می شــود همه جا حرم باشــد؟! حرم، 
حرم است آقا... هرچقدر هم که دل را بتکانیم، باز روی فرش های شما جامعه 
خوانــدن چیــز دیگــری اســت... هرچقــدر هم که با اشــک هایمان بــه رواق ها و 
شبستان های مجازی سر بزنیم، باز ایستادن روبه روی گنبد طالی انقالب چیز 

دیگری است... 
اصــالً آقاجــان! تولــد یعنــی همیــن کنار شــما بــودن، بهــار یعنی رویــش همین 

حسرت، فروردین کاشانه  همین بغض های همیشگی من است... 
دلم می خواهد یک بار دیگر... فقط یک بار دیگر، همان جا، در گوشه وکنارهای 

خیابان طبرسی مجاورتان باشم.
امــروز، آرزویــم را بــه بــال کبوترهایتــان ســنجاق می کنم، برســد به دســت امام 

رئوف... آمین.

از کبوتر های روی گنبدت آموختم
»عبد اگر باال نشیند کسر شأن شاه نیست«

 معین اصغری   این شعر را نخستین بار چند سال پیش در شب شعری از 
زبان خود شاعر شنیدم و بسیار لذت بردم. همان جا نام حسین طاهری در 
ذهنم ماند و پس از آن اشــعار دیگرش را هم دنبال کردم. شــاعری که همه 
اشــعارش به یک کیفیت نیســت اما در هر صورت قابل توجه است و ارزش 

وقت گذاشتن دارد.
چند ســال پیش در نمایشــگاه کتاب، »سررسید« نخستین کتاب این شاعر 
زنجانی را خریدم و جالب اینجاست که باز هم از همه آن غزل ها تنها همین 

غزل رضوی در خاطرم مانده که حقیقتاً زیباست.
اتفاق خوبی که در سال های اخیر در غزل سراهای کشور می بینیم، مختصر 
گفتن است. یعنی به جای اینکه به سبک قدیم، شاعر غزلی 1۵ بیتی بگوید 
کــه درنهایــت پنج بیت خوب داشــته باشــد، از همــان اول پنج بیت می گوید 
و خالص. واقعاً چه لزومی دارد وقتی بیشــتر از پنج شــش بیت حرفی برای 
گفتن نداریم این همه روده درازی کنیم. حسن این داستان آنجاست که این 
غزل های کوتاه، تک بیت هایی دارد که در خاطر می ماند. درست مثل همین 

غزل که می توانید به راحتی تمام بیت هایش را حفظ کنید.
نمی دانم شما هم مثل من وقتی به آخر این غزل رسیدید خنده تان گرفت یا 
نه، اما من که حسابی سر ذوق آمدم. اعتماد به نفس شاعر که در یک غزل 
6 بیتــی یــک و نیم بیت از خواجه شــیراز تضمیــن کند، طوری که خیلی هم 

دلنشین از آب دربیاید و توی ذوق نزند واقعاً قابل تحسین است.
البته تضمین یک شمشیر دو لبه است. اگر شاعر بخواهد مصراع یا بیتی 
از یک شاعر دیگر در شعر خود بیاورد و تغییری که در آن می دهد قوی تر از 
بیت اصلی نباشد، برعکس عمل می کند و به ضرر خود شاعر تمام می شود. 
دلیلــش هــم مشــخص اســت؛ چــون تضمین یک تقلیــد اســت و تقلید اگر 
بدون هیچ تغییری در شــعر وارد شــود کپی محســوب می شــود و سرنوشت 

کپی کاران هم تا شامِ ابدِ تاریخ روشن است.
یکی دیگر از نکات قابل توجه این غزل کوتاه، نمک طنز آن است. جایی که 
شــاعر در بیــت دوم می گویــد مــن اگر به زیارت آمدم هیــچ هدفی جز رضای 
خــدا نداشــتم و بــرای ایــن مدعا بلیت قطــارش را رو می کند. قطــاری کهنه و 
ارزان که ثابت می کند شاعر دنبال یک سفر الکچری و تفریحی نبوده است.
البته بیت سوم را نمی پسندم. گاهی انسان خطاب به معشوقی حرف می زند 
که هیچ نام و نشانی ندارد و تنها یک موجودی خیالی است برای ابراز عالقه، 
اینجا دست باز است و از خال و خط و لب معشوق می توان صد من مثنوی 
ســرود. امــا وقتــی ممــدوح ما یک امام معصوم اســت خیلی بایــد محتاط  تر 
حرف بزنیم و واژه هایی مثل عشــق بازی را آن هم به این شــکل عریان خرج 

نکنیم.

دست من یک لحظه هم از مرقدت کوتاه نیست
هر کسی راهش بیفتد سمت تو گمراه نیست

با قطاری کهنه و ارزان به پابوس آمدم
تا نگویند این زیارت فی سبیل هللا نیست!

عشق بازی با زیارت فرق دارد، این حرم
در نگاه عاشقان تنها زیارتگاه نیست

زائرت را بی خود از خود می کنی با این حساب
در حرم جایی برای آدم خودخواه نیست

از کبوتر های روی گنبدت آموختیم
»عبد اگر باال نشیند کسر شأن شاه نیست«
»بنده  شاه خراسانم که لطفش دائم است«

ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست

پالتوی پشمی آقابزرگ

پرسه در صحن

گزارشبازتاب 

عکس  نوشت
داستان من و کرنا    عکس: علیرضا حسینی

محسن عباسی ولدی، کارشناس خانواده و تربیت دینی می گوید: ویژگی 
»قربــة الــی هللا« و »بــرای خــدا« را در زندگــی تقویت کنیــم و برای حضرت 
حــق، گذشــت، صداقــت، دوری از غیبــت و دروغ و... را در مقابل دیگران، 
بــه کار گیریم.بــه گــزارش قــدس و بــه نقــل از خبرگــزاری حوزه از مشــهد، 
حجت االسالم محسن عباسی ولدی، مؤلف و کارشناس خانواده و تربیت 
دینی در نخســتین جلســه از سلســله نشســت های مجازی »مهارت های 
کاربردی خانه و خانواده« که با موضوع »اخالق در خانه« برگزار  شد، گفت: 
بــه هرانــدازه کــه به معنویت توجه داریــم، بیاییم ویژگی »برای خــدا« را در 
زندگی تقویت کنیم و فقط قربة الی هللا را در مراسم ها تجربه نکنیم. باید 
گذشت، صداقت، دوری از غیبت، دروغ و... را در مقابل دیگران، برای خدا 
انجام دهیم.وی با اشاره به مسائل خانه و خانواده و قوانین حاکم بر اخالق 
در خانواده، تشــریح کرد: »محبت«، »احترام«، »اعتماد«، »درک متقابل« و 
»معنویــت« به عنــوان ارکان اصلی باید در بین اعضــای خانواده موردتوجه 
قرار گیرد؛ بی توجهی به هر یک از این موارد، زندگی مشترک را در خانواده 

که شامل همسران و فرزندان می شود، سرد و متزلزل می کند.
این مؤلف و کارشــناس خانواده و تربیت دینی، 
بابیان اینکه برخی محبت را ساده می پندارند و 
برخی نیز با این تصور که شخصیت بامحبتی 
هستند، نسبت به آن بی توجه اند، افزود: هر 
چیزی که ساده و بی اهمیت به نظر می رسد، 
باید در معرض توجه قرار گیرد، همانند »نمک« 

برای طعم لذیذ بخشیدن به غذا.
وی بــا اشــاره بــه تأکید روایــات دینی بر 
تکرار محبت نســبت بــه خانواده، 
گفت: بقای محبــت به ابراز آن 

وابسته است و بسیاری از مشکالت بین اعضای خانواده، با ابراز محبت 
برطرف می شود.

حجــت االســالم عباســی ولــدی ادامــه داد: امــروز در دنیایــی کــه بخــش 
قابل توجهــی از آن، مجــازی اســت و به صــورت حقیقی زندگی مــا را درگیر 
خــود کــرده، بایــد با محبت بیمه شــویم و از گسســته شــدن ها جلوگیری 
کنیــم؛ بــر همین اســاس، نــوع رفتار باید عالقه و دوســت داشــتن ما را به 
اعضــای خانــواده منعکــس کنــد.وی تصریــح کرد: ابــراز محبــت گفتاری، 
رفتــاری و نوشــتاری، برقــراری آرامش در منزل، حســن ظــن و خوش بینی، 
انصاف داشــتن، هدیه دادن و... ازجمله موارد برای تداوم محبت در بین 
اعضای خانواده اســت.این مؤلف و کارشــناس خانواده و تربیت دینی، به 
عوامــل رفتــاری بــرای ابــراز محبت اشــاره و اظهار کرد: صــدای ما می تواند 
حامل پیام احترام باشد، بنابراین باید از موقعیت های مختلف ازجمله صدا 
زدن یکدیگــر، ســالم دادن، درخواســت کــردن از یکدیگر، گــوش دادن به 
حرف های آنان و...، برای تقویت احترام میان اعضای خانواده استفاده کرد.
حجت االسالم عباسی ولدی در پایان با اشاره به اینکه اعتقاد داشتن در 
خانــه، یکــی از مــوارد مهم برای تقویت حس اعتماد برای اعضای خانواده 
اســت، تصریــح کــرد: گاهــی اوقــات رفتارهــا و گفتارهایــی کــه از صداقت 
جداست، زمینه  بروز بدبینی در زندگی می شود، بنابراین باید از آن ها دور 
شد.گفتنی است، سلسله نشست های مجازی مهارت های کاربردی خانه 
و خانواده، به همت مدیریت مشاوره و آموزش های علمی کاربردی معاونت 
فرهنگــی اجتماعی سیاســی حوزه علمیه خراســان با موضوعــات »اخالق 
در خانــه«، »مدیریــت فضــای مجــازی در خانواده«، »بهداشــت و ســالمت 
خانــواده«، »بــازی و ســرگرمی در خانه«، »ایمنــی در خانه«، »امنیت خانه و 
خانواده« و »تغذیه خانواده«، از طریق سامانه LMS۲ این حوزه از 16 تا ۲3 

فروردین در حال برگزاری است.

چگونه روابط عاشقانه   را درخانه و خانواده تجربه کنیم؟

 محسن فاطمی نژاد  »خانم ها و آقایان، خوب گوش کنید؛ 
خواهش می کنم موضوع را سرسری نگیرید. 

رک و پوســت کنــده بگویــم به نظرم برای آنکه ســفر، کوتاه 
و آســان شــود بایــد حین رفتن به کنتربــری، نفری دو قصه 
از ماجراهای ایام گذشــته عمرتان بگویید و موقع بازگشت 
هم دو قصه دیگر نقل کنید. کســی که ســرگرم کننده ترین 

و بهتریــن داســتان را از نظــر اخالقــی تعریــف کند موقع 
برگشــتن از کنتربــری در همیــن میهمانخانــه و کنــار 
همین ســتون شــام را میهمان جمع خواهد بود و برای 
آنکه ســفر شــما دلپذیرتر شــود من نیز به خرج خود با 

شــما می آیم و راهنمای شــما می شــوم و اگر کســی حین 
طــی مســیر رأی مــرا نپذیــرد مجازاتــش این اســت که باید 
هزینه سفر همه ما را بپذیرد«. این ها سخنان صاحب یک 
میهمانخانه خطاب به گروه زائرانی است که درصدد زیارت 
مــزار تامــس بکــت در کلیســای جامــع کنتربری هســتند. 
روایتی که در آن جفری چاســر، نویســنده انگلیســی ســفر 
گروهی زائر را بهانه می کند تا هم داستان بگوید و هم مردم 

زمانه خود را معرفی کند. 

قصه ای حول بهترین زیارت ممکن در انگلستان»
اهمیــت قصه هــای کنتربــری بــه خصــوص در پیونــدش با 
مقوله زیارت چیســت؟ در این خصوص باید گفت جفری 
چاســر ضمن برگزیدن موضوع ســفر زیارتی به کنه زندگی 
مــردم عصــر خــود دســت می یابد، زیــرا در انگلســتان قرن 
چهاردهــم که مــردم به مذهب کاتولیک گرایش داشــتند، 
مذهــب رســمی نقــش اساســی در زندگــی روزمــره ایفــا و 
کلیســا مردم را به انجام ســفرهای زیارتی تشــویق می کرد. 
از  فلســطین  زیــارت  وســطا  قــرون  مســیحیان  میــان  در 
محبوبیــت خاصــی برخــوردار بــود. زائرانی که در این ســفر 
امیدوار بودند با قرار گرفتن در مکان هایی که پیش از این 
مســیح بر آن ها پاگذاشــته بود، وفاداری شــان را به او ثابت 
کننــد. در ایــن بیــن امــا یکــی دیگــر از مکان هــای محبوب 

زیارتــی مســیحیان انگلســتان، کنتربری بــود، در حدود 6۰ 
مایلــی جنــوب شــرقی لنــدن کــه ســفر بــه آنجا یــک هفته 
طــول می کشــید. ایــن مــکان در ســال 117۰ و پــس از قتــل 
اســقف اعظم یعنی توماس بکت توســط طرفداران پادشاه 
به مکان زیارتی محبوب انگلیســی ها بدل شد. 
انگلیســی ها بــه عنــوان یک قدیــس او را 
اعتقــاد داشــتند  و  دوســت داشــتند 
می تواند بیماری ها را شفا دهد. سفر 
بــه کنتربــری، بهترین زیــارت ممکن 
در انگلســتان بــود. جــدا از اهمیــت 
اجتماعــی  نقــش  زیــارت،  مذهبــی 
آن را نیــز بایــد در نظــر گرفــت. مردمــی 
کــه در تمــام مــدت زمســتان در خانه هایشــان 
محبــوس و ناگزیــر از پوشــیدن لباس هــای گــرم بودنــد بــا 
فرارســیدن بهــار از شــوق زیــارت لبریــز می شــدند و ایــن 
تفریــح و تفــرج، مــورد تأیید کلیســا نیز بــود و مایه افزایش 
اعتبار فرد زائر نزد اطرافیان و همســایگان می شــد. چاســر 
ایــن دو انگیــزه زائران -تقدیــم ارادت خالصانه و بهره گیری 
از لــذت ســفر-را بــا مهارت هــر چه تمام تــر در پیش درآمد 
قصه هــای کنتربــری و سراســر کتــاب وصــف کــرده اســت. 

قصه از کجا آغاز می شود؟»
هــدف چاســر از نوشــتن قصه هــای کنتربری فراهــم آوردن 
مجموعــه ای از قصه هایی بــود که گروهی 3۰ نفره از زائران 
آرامــگاه »تامــس بکــت« در کنتربــری روایــت می کردند. در 
همــان ابتــدای ماجــرا صاحب میهمانخانه ای کــه زائران در 
آن جمع شده اند پیشنهاد می دهد همه زائران برای گذران 
وقــت در طــول راه و کــم کردن رنج ســفر، قصــه بگویند و از 
همین جاست که چاسر توصیف شخصیت ها را آغاز می کند؛ 
از سلحشور گرفته تا شخم زن و آسیابان و از داروغه گرفته 
تا راهب و بازرگان و قاضی و البته کشــیش ها و راهب های 
اســت. »آمرزش فــروش«  حتــی  یکی شــان  کــه  مختلــف 

روایتی که ناتمام می ماند»
طبقه هــای  از  زنانــی  و  مــردان  کنتربــری  قصه هــای  در 
مختلــف نقــش قصه گویــی را بر عهــده می گیرنــد و رفتارها 
و اظهارنظرهای آن ها ســرنخ های زیادی درباره روش زندگی 
و خلــق و خــوی مــردم آن زمانــه بــه خواننده می دهــد. مثالً 
قصــه اول را سلحشــور یــا شــوالیه تعریــف می کنــد کــه از 
طبقــه اشــراف اســت و قــرار می شــود پــس از او هــم راهب 
قصــه بگویــد؛ اما آســیابان که از طبقه پایین جامعه اســت 
خودش را وســط می اندازد تا قصه اش را تعریف کند. طرح 
اصلی چاســر این بود که هر کدام از شــخصیت های حاضر 
چهــار داســتان بگوینــد؛ دو تــا در راه رفتن به زیــارت و دو تا 
در راه برگشــت. بــا ایــن حســاب بایــد 1۲۰ داســتان در ایــن 
اثر نوشــته می شــد، اما متن موجود به زبان انگلیســی ۲۴ 
حکایــت بیشــتر نیســت. قــرار بود در این ســفر هــر یک از 
زائــران چهــار قصه تعریف کند اما چاســر کار را نا تمام رها 
می کند. همین کتاب ناتمام که امروزه به دســت ما رســیده 
در زمره شاهکارهای ادبیات جهان قرار دارد و یکی از موارد 
درســی تاریــخ ادبیــات انگلیســی در دانشــگاه های جهــان 
است. صدها پایان نامه و هزاران مقاله درباره آن نوشته اند. 
کتاب قصه های کنتربری شــامل ۲3 داســتان و یک بخش 
اســتغفاریه اســت که در آن عذرخواهی کرده اگر بر قلمش 

سهوی رفته بر او ببخشایند.

هم عصر با حافظ؛ هم رتبه با رودکی»
چاســر در دورانــی زندگــی می کــرد کــه تنش های زیــادی در 
جامعــه انگلیس وجود داشــت. در دوران کودکی او طاعون 
یــا مــرگ ســیاه در انگلیــس شــیوع پیــدا کــرد که کشــتاری 
عظیــم بــه دنبال داشــت؛ حتــی پس از رفع بــال هم جامعه 
انگلیــس هنوز متشــنج بــود و طبقه کارگر دیگر به شــرایط 
قبلی زندگی راضی نمی شــدند و به شــدت از طبقه مرفه و 
اشــراف یا به قول خودشــان »جنتری« متنفر بودند. کار به 
قیام کشــید و شــکاف طبقاتی بیشــتر از گذشــته شد. این 

شــکاف ها در تقابل شــخصیت ها در حکایت های کنتربری 
هم دیده می شــود. جفری چاســر، معاصر حافظ شــیرازی 
و دانتــه ایتالیایی اســت و برای انگلیســی ها همان اهمیتی 
را دارد کــه حافــظ بــرای ما و دانته برای ایتالیایی ها. چاســر 
بدون شــک پس از شکســپیر بزرگ ترین شــاعر تمام تاریخ 
ادبیــات انگلســتان بــه حســاب می آیــد و زنده یــاد اســتاد 
مجتبــی مینــوی، کار او را بــا رودکــی مقایســه کرده اســت. 
چاسر درک عمیقی از ذات انسان داشته و در حکایت های 
کنتربری، جهان را از منظر انسان های مختلف دیده است. 
او جهــان را همــان طــور کــه می دید نشــان داده و به همین 
خاطر است پس از گذشت این همه قرن، هنوز هم خواندن 

حکایت های کنتربری لذت بخش است.

خودآگاهی، مخرج مشترک روایت و زیارت»
بســیاری در تعاریــف هنرهــای داســتانی و نمایشــی، آن را 
»تجربــه عاطفی سرشــار از معنا« می نامنــد؛ تجربه ای که از 
تالقی حقایقی هزارپاره شکل گرفته و از دل واقعیات عینی 
نشأت می گیرد. حال اگر تجربه زیارت را نیز به دقت ببینیم 
آیا نمی توانیم همین عنوان را برای آن اطالق کنیم؟ یعنی آیا 
نمی شــود گفت زیارت نیز »تجربه عاطفی معنادار« اســت؟ 
اصالً مگر می شــود پیوند زیارت را با عواطف و احساســات 

منکر شد یا زیارت را بی معنا تلقی کرد؟ 
از طرفــی یکــی از چالش های زندگی بشــری دشــواری درک 
تجاربی است که هر روز و ساعت از سر می گذراند. شکافی 
کــه میــان درک و تجربه در زندگــی واقعی ما وجود دارد، در 
قصه و روایت است که به هم گره می خورد و برای ما »تجربه 
معنــادار« را رقــم می زند. در زندگی عــادی میان تجربه یک 
واقعه و درک ما از آن فاصله وجود دارد ولی در نظام علت 
و معلولی روایت داستانی تجربه ای که شخصیت داستانی 
آن لحظه از سر می گذراند برای مخاطب و خواننده معنادار 
است. همین نکات کافی است تا با گذاشتن دنیای داستان 
و روایت با زیارت در کنار یکدیگر به مخرج مشــترک میان 

آن دو بهتر پی ببریم. ما در هر دو این ها عنصر احساس و 
عاطفه و عالوه بر آن جست وجو برای معنا را بیش از سایر 
مؤلفه ها یا مقاطع زندگی مان مشــاهده می کنیم. شــاید به 
همین دلیل است که این دیدگاه برای ما پذیرفتنی تر شده 
که مقصد، تنها نقطه تکمیل یک زیارت است و خودِ مسیر 

زیارت به اندازه مقصد آن اهمیت دارد و حائز معناست. 
سخن آخر اینکه در زندگی روزمره ما، شکافی میان واقعیت 
و ادراک باز می شــود که این شــکاف می تواند بســته شــود، 
حــاال چــه در عالم داســتان و به وســیله قصه هــا و روایت ها 
و چــه در عالــم حقیقی و به وســیله زیارت. حــال اگر این دو 
بــا همدیگــر پیوند بخورند بی شــک به مــا در درک تجارب 
عاطفــی و معنــادار و خودآگاهــی کمــک بیشــتری خواهند 
کرد. همان طور که قدما به وسیله مثل ها و قصه ها حقیقت 
اعمــال ما را پیش چشــممان می آوردنــد و تصور واقعی تری 
از زندگــی را بــه مــا نشــان می دادنــد زیــارت را نیــز فرصتــی 
می دانستند تا شفاف تر به خود و اعمالمان نگاهی بیندازیم. 
اگر پیاده روی در هزارتو می تواند زیارت باشــد، قصه گفتن 
نیــز می توانــد زیــارت باشــد؛ یــک ســفر، مراقبــه و آگاهــی 
روزافــزون از خــود واقعــی مــا. گفتــن داســتان های خودمان 
برای یکدیگر چیزی بیش از سرگرمی است، این یک عمل 
خودآگاهی است. این زیارت مشترک و تقویت شده است. 
داســتان های ما نیازی به پیچیده بودن ندارند، به ســادگی 
یک بازگو کردن یا تجربه ماست، حتی وقایع پیش پا افتاده 
نیز می توانند اهمیت کیهانی داشــته باشــند. برخی از این 
داســتان ها غیر ارادی و برخی دیگر داوطلبانه خواهند بود. 
این موارد ممکن اســت شــامل ازدواج، از دست دادن یکی 
از عزیزان، برنده شدن در قرعه کشی، بچه دار شدن، طالق، 
مهاجرت، خرید خانه، تشــخیص بیماری قطعی، یادگیری 
دوچرخه ســواری، کســب امتیاز برای برنده شــدن باشد. در 
زندگی روزمره، در محل کار همه ما زائر یک سفر هستیم. 
چه راهی بهتر از اینکه بتوانیم زیارت خود را از طریق رسانه 

به اشتراک بگذاریم و از یکدیگر بیاموزیم.

درباره جفری چاسر، شاعر انگلیسی هم رتبه با رودکی که »داستان« و »زیارت« را به هم پیوند داد

قصه گویی در دل زیارت

زیارت به نیابت

خانواده

محمد تربــت زاده  از در خانه مرتضی  
دســته  دســته  می جوشــید.  آدم 
می آمدنــد، چند دقیقه ای دیگ را 
هــم می زدند و بعــد می رفتند پی 
کار و زندگیشان. مرتضی با پالتوی 
پشــمی پدربزرگــش تــوی دربنــد 
ایســتاده بــود و بــه آدم هــا مجوز 
ورود و خروج می داد. یله داده بود 
بــه چارچوب فلزی در و دســتش 
را ستون کرده بود به طاق. تخمه 
می شکســت و همزمــان ســرک 
می کشید تا ببیند چند نفر باالی 
دیگ ایستاده اند. به محض آنکه 
پای دیگ خلوت می شد، دستش 
را از روی طاق برمی داشت و مجوز 
ورود 6-۵ نفــر را صــادر می کــرد. ســعی 
می کرد کامالً شــبیه پدربزرگش رفتار کند. 
سن ما قد نمی داد اما ُمسن ترها می گفتند 
ســالیان ســال، آقابزرگ با همان پالتوی پشمی اش  می ایستاده توی چارچوب و 
به ســبک خودش آدم ها را ورانداز می کرده و بهشــان نوبت ورود می داده. بعد از 
درگذشــتش، چند ســالی مراســم نذری خانه مرتضی به هم ریخت. همه با هم 
می آمدند و خانه آن قدر شلوغ می شد که به خیلی ها نوبت هم زدن نمی رسید. 
از سال سوم به بعد پالتوی پشمی آقابزرگ به کوچک ترین نوه اش یعنی مرتضی 
رسید و او مسئول نوبت دهی به عزادارها شد. فرقی نمی کرد شهادت امام رضا)ع( 
توی تابســتان باشــد یا زمســتان، درهرحال مرتضی به سبک پدربزرگش حتی 
وسط چله تابستان هم پالتوی پشمی را که به پالتوی نذری معروف شده بود، 

می پوشید و یله می داد به چارچوب در.
مرتضــی هــم ماننــد آقابزرگ بچه ها را به گوشــه حیاط که دیگ قرار داشــت راه 
نمی داد. خیلی اگر می خواست به هم بازی هایش حال بدهد، می فرستادشان 
توی حیاط تا از دور دیگ را تماشا کنند. از آقابزرگ شنیده بود که سال ها قبل 
یکی از بچه ها توی دیگ افتاده و همه بدنش سوخته. هیچ کس نمی دانست این 
قصه واقعیت دارد یا نه اما هرچه بود سینه به سینه نقل شده بود و حاال مرتضی 
که خودش همسن پسربچه توی قصه بود، شده بود راوی اصلی آن و هربار که 
ما خواهش می کردیم بگذارد دیگ را هم بزنیم، قصه را بهمان یادآوری می کرد. 
البته همه می دانستیم مرتضی دم دم های صبح، پیش از آنکه در دیگ شله را 
بگذارند، دور از چشم همه مثل آدم بزرگ ها با ُچمبه ای که هم قد و قواره خودش 
اســت، چند دقیقه ای دیگ را هم می زند. این را از تاول های روی دســت هایش 
فهمیده بودیم. از بزرگ ترها شنیده بودیم هنگام هم زدن دیگ، گاهی مواد آن قُل 
می زند و می پاشد روی دست کسی که پای دیگ است و مرتضی تاول هایی را که 
دقیقاً فردای روز شهادت روی دست هایش ظاهر می شدند را از کجا به جز پای 

دیگ نذری می توانست آورده باشد؟
آن ســال از 6 مــاه قبــل بــا بچه ها هم قســم شــده بودیم همه جــوره تالش کنیم 
ســبیل های تازه جوانه زده مان کمی ســریع تر رشــد کند تا بتوانیم با آن ها مجوز 
هم زدن دیگ را از مرتضی بگیریم. مرتضی می گفت سن برای آقا بزرگ مالک 
نبوده و چیزی که بزرگ و کوچک را از هم سوا می کرده، سبزی پشت لب بوده 
است. برای همین مرتضی بهمان گفته بود برویم و هر سال پشت لبمان سبز شد 
برگردیم. آن سال هزارجور دوا و درمان کردیم از عطاری محل هر دارویی که برای 
رشد ریش و سبیل بود خریدیم. شده بودیم سوژه محل اما ارزشش را داشت. 
دم دم های شهادت، سبیل هایمان را اندازه گرفتیم. سه نفرمان توانسته بودیم به 
حدنصاب حدودی برســیم اما اکبر که از همه بزرگ تر بود، یک الخ ســبیل هم 
درنیاورده بود.شب شهادت، مرتضی با پالتوی پشمی اش توی چارچوب ایستاده 
بود و ما صف کشیده بودیم رو به رویش. دل توی دلمان نبود. بعد از نیم ساعت 
نوبت به ما رسید. مرتضی یک نگاه به چهارنفرمان انداخت و گفت: »شما سه تا 

برین. اکبر تو هم برو جای باغچه. سمت دیگ نمیری ها«.
کارد مــی زدی خــون اکبر نمی آمد. با عصبانیت نشســت لب باغچــه و زل زد به 
بخاری که از روی دیگ بلند می شد. دیگر بحث هم زدن دیگ نذری نبود. مسئله 
کامالً حیثیتی شده بود و غرور اکبر جلو کل محله درهم شکسته بود. همزمان 
با خرد شدن اکبر جلو چشممان، ما با شوق و ذوق سمت دیگ رفتیم و منتظر 
ماندیم نوبتمان شــود. یک آن نگاهم افتاد به اکبر که اشــک توی چشــم هایش 
جمع شده بود. پیش از آنکه نوبتمان شود، سه نفری راه افتادیم سمت باغچه. 
دســت اکبــر را گرفتــم و گفتــم: »پوالمونو بریزیــم رو هم هروقت جور شــد دیگ 
بزنیم؟« اکبر نگاهش را از روی ســه نفرمان گذراند و دســتم را محکم فشار داد. 
چند دقیقه بعد، پشت خانه مرتضی، صندوق سرمایه گذاری مشترکمان را افتتاح 

کردیم. روی قلک بزرگمان نوشته بود: »صندوق مستقل نذری«.



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

چشم انداز منطقه ای بیمارستان رضوی    دکتر محسن محور، مدیر عامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی گفت: ارائه خدمات مراقبتی مطلوب به منظور روزنامـه صبـح ایـران
ارتقای سالمت جامعه مأموریت مهم این بیمارستان است. وی افزود: این بیمارستان در تالش است در کنار رویکرد درمانی خود، ارتقای سالمت و سالمت محوری 
را دنبال کند که در این راستا تبدیل شدن به بیمارستان الگوی سالمت محور در سطح کشور و منطقه، چشم انداز آینده بیمارستان رضوی محسوب می شود.

 در سامانه32020 حرم مطهر رضوی انجام شد 

پاسخگویی به 80 هزار تماس تلفنی

 رواق  از ســالیان گذشــته در بارگاه منور امام هشــتم)ع( 
ســامانه 32020 راه اندازی شده که به صورت شبانه روزی 
پاســخگوی پرسش های زائران اســت. در ایام نوروز همه 
ســاله بســیاری از زائــران و دلباختــگان حــرم منــور امــام 
هشتم)ع( به صورت تلفنی و پیامکی، پرسش های خود را 
با این سامانه در میان گذاشته و توسط کارشناسان خبره 
این ســامانه در حوزه های مختلف نیز به این پرســش ها 

پاسخ داده می شود.
مطابــق بررســی های انجــام شــده در تعطیــات نــوروز 
ســال 1400 و در فاصلــه زمانــی 25 اســفند مــاه 99 تــا 
ســیزدهم فروردیــن ســال جــاری حــدود 80 هــزار تماس 
تلفنــی از ســوی زائــران بــا ســامانه 32020 برقــرار شــده 
و توســط حــدود 100 نفــر از کارشناســان و طــاب نخبه و 
آشــنا به مســائل فقهی و شــرعی )با تفکیک خواهران و 
برادران( به پرســش های زائران پاســخ داده شــده اســت.
همچنین بسیاری از زائران و مخاطبان هم به جای تماس 
تلفنی، با سامانه پیامکی 30002020 در حرم مطهر ارتباط 
برقــرار کــرده، به گونه ای که در فاصله زمانی اشــاره شــده 
بــه بیش از 27هزار پیامک ارســالی از ســوی مخاطبان و 
زائران توسط کارشناسان خبره این سامانه پیامکی پاسخ 
مناسب ارسال شده است.بررسی پرسش های زائران در 
این دو سامانه نشان می دهد که بیشتر پرسش های آنان 
در زمینه هــای شــرعی و بــه خصوص در مــوارد مرتبط با 
ســفر و مســافرت از قبیل: نماز مســافر، نماز زیارت، روزه 
در سفر، نماز شکسته و... بوده است.ناگفته نماند که در 
زمینه پاسخگویی حضوری به پرســش های زائران بارگاه 
مطهــر رضوی بــا رعایت پروتکل های بهداشــتی در همه 
صحن های آستان ملکوتی حضرت رضا)ع( ایستگاه هایی 
بــا عنوان میزهای پاســخگویی به پرســش های زائــران از 
ســوی اداره پاســخگویی بــه ســؤاالت دینــی حــرم مطهر 
نــوروزی  تعطیــات  ایــام  در  ثامن الحجــج)ع(  حضــرت 
راه اندازی شــد به گونه ای که در فاصله زمانی 25 اســفند 
سال گذشته تا سیزدهم فروردین سال جاری به بیش از 
30 هزار مراجعه حضوری زائران و پرســش های مختلف 
آنــان توســط 80 نفر از اســتادان و کارشناســان ایــن اداره 

مستقر در این ایستگاه ها پاسخ داده شده است.

انتشار سه جلد دیگر از »المعجم 
فی فقه لغه القرآن و سر بالغته«

مدیر گروه مطالعات قرآن بنیاد پژوهش های اسامی 
آســتان قــدس رضــوی از انتشــار جلدهــای 42، 43 و 
44 کتاب »المعجم فی فقه لغه القرآن و سر باغته« 
در ســال جاری خبر داد.حجت االســام محمدحسن 
مؤمــن زاده اظهــار کــرد: تاكنــون 41 جلــد از ايــن اثــر 
ارزشــمند منتشــر شده اســت كه پیش بینی می شود 
تــا پایان ســال جاری ســه جلد ديگــر از اين مجموعه 

منتشر و به بازار كتاب عرضه شود.
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه موضــوع ايــن اثــر افــزود: 
باغتــه«  ســر  و  القــرآن  لغــه  فقــه  فــی  »المعجــم 
دايرة المعــارف بــزرگ قرآنی اســت كــه در زمينه علوم 
قرآنــی بــا موضوعاتــی چــون لغــت، باغــت، معانــی، 
اعــراب و معــارف كامــی، فقهــی، عرفانــی، فلســفی و 

اعجاز قرآن به چاپ رسیده است.
مدیر گروه مطالعات قرآن بنیاد پژوهش های اسامی 
آســتان قــدس رضــوی از برگزيــده شــدن ايــن اثــر در 
مجامع علمی كشــور ياد كرد و گفت: اين اثر تاكنون 
موفقيت هــای بســياری را در مجامــع علمــی كشــور 
كســب كرده كه كســب عناوين كتاب سال جمهوری 
اسامی ايران، كتاب برگزيده حوزه و كتاب برتر قرآنی 

از آن جمله است.

به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
احمــد مــروی در مراســم آغــاز بــه کار نخســتین 
دوره آموزشــی تربیــت مدرس اخــاق خدمت در 
آستان قدس رضوی که با حضور مدیران سازمان 
مرکزی آستان قدس در محل بنیاد پژوهش های 
اســامی این آســتان مقدس برگزار شــد، با اشاره 
بــه روایــت »إنما بعثت التمــم مکارم االخــاق« از 
نبــی مکرم اســام)ص( اظهــار کرد: از ایــن روایت 
و دعــای شــب مبعــث کــه در آن عنــوان »تجلــی 
اعظــم« و عصــاره تمامی فضیلت هــای پیغمبران 
برای حضرت محمد)ص( به کار برده شده است، 
این امر استنباط می شود که مکارم اخاق رسالت 
همــه انبیــا در طــول تاریــخ بــوده و پیامبــر گرامی 

اسام)ص( مکارم اخاق را تمام و کامل کردند.
وی بــا بیــان اینکه مکارم اخــاق تنها معطوف به 
خنده رویــی و خوش ُخلقــی نیســت، ابــراز کــرد: 
خوش رویی در مواقعی می تواند به عنوان کرامت 
اخاقی تلقی شود، اما دامنه مکارم اخاق بسیار 
وســیع و گســترده تر اســت، همــه فضیلت هــای 
اخاقــی توصیه شــده در اســام که انســان ملزم 
بــه رعایــت آن در خویش و جامعه اســت، مکارم 

اخاقی به شمار می رود.

مکارم اخالق هوای پاکیزه ای است که »
موجب تعالی جامعه می شود

تولیــت آســتان قــدس رضــوی صبــر و مقاومــت، 
گذشــت و ایثــار، خوش بینی، حســن ظن، پرهیز 
از غیبت، دروغ، ســوء ظن، تهمت، القای بدبینی 
در خانــواده و جامعــه و تمــام بایدهــا و نبایدهــای 
شریعت را جزو مکارم اخاقی معرفی و ابراز کرد: 
اخــاق آن هــوای لطیــف، پاکیــزه و تمیزی اســت 
کــه بــه جامعه مــی وزد و موجب ســامت، تعالی 
و تکامــل جامعه می شــود و رذایــل اخاقی هوای 
آلوده ای اســت که جامعه را بیمار و در سراشیبی 

سقوط قرار می دهد.
وی تصریــح کــرد: مــکارم اخــاق نســیمی پاکیزه  
اســت کــه اســام آن را برای بشــر قــرار داده تا در 
محیطی پاکیزه مبتنی بر روابطی ســالم، کرامت، 
عزت، انصاف و عدالت رشد و کمال یابد و بندگی 

خدا را به جای آورد.
حجت االسام والمسلمین مروی با تأکید بر اینکه 
یکی از مسائل مهم در تربیت اسامی مقدم بودن 
تزکیه بر هر تعلیم و کسب جایگاهی است، عنوان 
کرد: اسام با تعلیم، تعلم، خواندن و نوشتن آغاز 
شــده، اما همین اسام می فرماید پیش از تعلیم 
و تعلم تزکیه باید انجام شود، در نتیجه پیش از 
هر پســت، مقام، منصب، مسئولیت و موقعیت 

اجتماعی باید تزکیه باشــد تا جامعــه ای پاکیزه و 
مورد پسند نبی مکرم اسام)ص( شکل بگیرد.

توسعه فضیلت های اخالقی در جامعه، »
هدف مبارزات ائمه اطهار)ع( 

تولیت آســتان قدس رضوی اظهار کرد: تشــکیل 
حکومت اسامی توسط پیامبر اکرم)ص(، برپایی 
حکومــت توســط حضــرت علــی)ع( و قیــام امــام 
حســین)ع( بــرای ایجــاد نظام اســامی بــا هدف 
توسعه فضیلت های اخاقی در جامعه بود اما این 
حضــرات هیــچ گاه از روش هــای غیراخاقی برای 

رسیدن به هدف خود استفاده نمی کردند.
وی با بیان اینکه تمام مبارزه ها و تاش های ائمه 
اطهــار)ع( برای توســعه فضیلت هــای اخاقی در 
جامعه بوده است، عنوان کرد: بعثت پیامبر)ص( 
بــرای آن اســت که افرادی همچون امیرالمؤمنین 
علــی)ع( کــه عصاره تمام فضیلت ها هســتند در 

جامعه تربیت شوند.
حجت االســام والمســلمین مــروی بــا طــرح این 
پرســش که چرا اســام نسبت به رعایت فضائل 
اخاقــی بســیار توصیــه و رذائــل اخاقــی ماننــد 
غیبت، ربا و غیره را بسیار قبیح و ناشایست بیان 
و به شدت نهی کرده است؟ پاسخ داد: زیرا اسام 
می خواهد جامعه بشری، اجتماعی پاکیزه باشد، 
در جامعــه ای کــه غیبت، دروغ، حســد، تهمت و 
بدبینی وجود دارد زندگی و نفس کشیدن سخت 
اســت، اسام به شــدت رذائل اخاقی را محکوم 
و با نفرت انگیزترین اعمال مقایسه کرده است تا 

روابط انسانی سالمی در جامعه حاکم باشد.

اسالم به دنبال ایجاد دوستی و مهربانی »
در میان انسان هاست

تولیت آستان قدس رضوی دلیل سفارش اسام 
به رعایت مکارم اخاق و انفاق در جامعه را ایجاد 
الفت، دوستی، همدلی و مهربانی در میان افراد 
جامعــه دانســت و گفــت: اگــر در جامعــه انفــاق 
نباشد و افراد به یکدیگر نیاز نداشته باشند زمینه 
محبــت در جامعــه نیــز از بیــن مــی رود، خداوند 
زمینه احسان، انفاق و محبت را در جامعه ایجاد 

کــرده تــا همراهــی و همدلی میــان افــراد جامعه 
وجود داشته باشد.

وی اظهــار کــرد: اعمــال عبــادی کــه بــه صــورت 
اجتماعی توصیه شده مانند نماز جماعت و انجام 
حج در یک مکان و زمان خاص برای آن است که 
کنار هم بودن انسان ها موجب الفت و محبت در 
میان  آن ها می شــود و اســام به دنبال ایجاد این 

دوستی و مهربانی در میان بشریت است.

انطباق با سیره اخالقی ائمه اطهار)ع( »
دلیل برگزاری دوره تربیت مدرس اخالق 

در آستان قدس
حجت االســام والمســلمین مروی با بیان اینکه 
حــرم مقدس امام رضا)ع( متعلق به حجت خدا 
و پــاره تــن رســول خــدا)ص( اســت بنابراین تمام 
شئون آن باید الگو باشد، اظهار کرد: اینکه تربیت 
مدرس اخاق را جزو کارهای اولیه خود در آستان 
قــدس قــرار داده ایــم بــه آن ســبب اســت کــه به 
ضرورت نیاز برگزاری آن رسیده ایم، اینجا دستگاه 
حجت خداســت، رفتار خدام و کارکنان آن نباید 
با آنچه شــأن و جایگاه این مکان قدســی ایجاب 
می کنــد، متفــاوت باشــد بلکه بایــد نزدیک ترین 
انطبــاق را بــا ســیره اخاقــی پیامبــر)ص( و ائمــه 

اطهار)ع( داشته باشد.
وی عنوان کرد: گاهی یک برخورد و رفتار شایسته 
می تواند فردی را تا ابد مجذوب امام رضا)ع( کند 
و گاهــی یــک برخــورد و رفتــار ناصحیــح و غلــط 
می توانــد شــخصی را تا آخــر عمر از این آســتان 
نورانــی دور کند، ما نســبت به رفتار خــود در این 
مــکان مقــدس مســئول هســتیم و نمی توانیــم 

بی تفاوت باشیم.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی تصریح کــرد: این 
دســتگاه مقدس اعتبار و حیثیتی الهی دارد که 
امروز به عنوان امانت در دست ما قرار دارد، باید 
از این بهترین امانت الهی با تمام وجود صیانت و 
دفــاع و برای افزایش محبت حضرت رضا)ع( در 

دل ها از تمام بسترها و توان خود استفاده کنیم.
وی گفت: در مجموعه آســتان قدس رضوی چه 
در میان خدام و چه کارکنان باید کسانی باشند 
کــه بــر محبــت امــام رضــا)ع( در دل هــای مــردم 
بیفزاینــد، خون های پــاک فراوانــی در طول تاریخ 
ریخته شــده تا این ائمه اطهار)ع( برای بشــریت 
بماننــد، علمــای بســیاری کــه بلندگــو و معــرف 
اهــل بیــت)ع( بودنــد و هــزاران شــیعه و محــب 
اهــل بیــت)ع( توســط غاصبان و ظالمان شــهید 

شدند تا امروز این آستان مقدس برپا باشد.
حجت االســام والمســلمین مــروی بــا تأکیــد بر 
اینکه برگزاری دوره آموزشی تربیت مدرس اخاق 
خدمت در آستان قدس رضوی کاری تشریفاتی 
و کلیشــه ای برای ارائه آمار نیســت بلکــه از روی 
اعتقــاد قلبی دســت به این اقــدام زده ایم، گفت: 
مدرســانی که در این دوره تربیت می شــوند قرار 
اســت بــه افــرادی کــه در دســتگاه امــام رضــا)ع( 
مشغول فعالیت هستند تعلیم دهند بنابراین این 

دوره بسیار مهم و حائز اهمیت است.
وی مقدمه برگزاری دوره آموزش اخاق در آستان 
قدس را کســب معرفت نســبت به امام رضا)ع( 
دانست و اظهار کرد: اگر معرفت به امام رضا)ع( 
وجود نداشته باشد برگزاری هزاران دوره آموزشی 
نیز مؤثر نخواهد بود، باید ابتدا شناخت صحیح 
نســبت به مقام امام رضا)ع( و این حرم منور که 
مکانی قدسی و مضجع شریفی که محل رفت و 
آمد مائكه هللا، ارواح انبیا و اولیاء هللا و شــهدای 

عالی مقام است، ایجاد شود.
تولیت آســتان قدس رضوی ادامه داد: فردی که 
در این آســتان مقدس و حرم نورانی مشــغول به 
فعالیت است ابتدا باید با جایگاه خود آشنا باشد 
و ســپس الزام هــای این مکان مقــدس را بداند و 
نسبت به منصب بزرگ خادمی حضرت رضا)ع( 

معرفت داشته باشد.
وی با بیان اینکه بســیاری از علمای بزرگ آرزوی 
خدامــی ایــن دســتگاه مقــدس را داشــته اند، به 
مدرســان آینده اخاق خدمت در آســتان قدس 
گفت: شــرط تأثیر هــر موعظه ای، این اســت که 
ابتدا واعظ خویش باشــیم، ابتدا باید به تهذیب 
نفس و خودســازی خود همت کنیم و سپس به 
دیگران نیز توصیه و ارشاد نماییم.حجت االسام 
والمسلمین مروی در پایان با نقل حکمت هایی از 
زندگی نامه علمای بزرگ اسام، زندگی نامه علما را 
یکی از بهترین روش ها برای ترویج فضیلت های 
اخــاق و معنویــت روح دانســت و تصریــح کــرد: 
زندگــی علمــای بــزرگ مــا سرشــار از معنویــت و 
سلوک الی هللا است که باید برای مردم بیان شود.

 محمدحســین مــروج کاشــانی    به مناســبت 
بیســتم فروردین ماه، ســالروز شــهادت هنرمند 
متعهد و بسیجی »شهید مرتضی آوینی« و روز 
»هنر انقاب اســامی« با »امیرمهدی حکیمی« 
مدیرعامل مؤسســه آفرینش های هنری آستان 

قدس رضوی به گفت وگو پرداختیم.

 اصالً چه ضرورتی داشت تا چنین مؤسسه ای   
شــود؟ تشــکیل  رضــوی  قــدس  آســتان  در 
از ادوار گذشــته و در قرن هــای مختلــف، بــارگاه 
مطهر رضوی سرشار از معنویت و جذابیت های 
هنری مختلف در عرصه های گوناگون بوده است 
کــه نشــان از ابــراز ارادت و خدمــت هنرمندان و 
دلباختگان به ســاحت مقدس امام هشتم )ع( 
دارد. پس از پیروزی انقاب اســامی و با توجه 
بــه اهمیــت موضوعــات هنری، این مؤسســه با 
پیگیــری اهدافــی همچــون بهره گیــری از انــواع 
هنر ها در تبیین و انعكاس معارف اهل بیت)ع(، 

شناسایی و اشاعه ابعاد هنر و معماری ایرانی - 
اســامی اماكن متبركه رضوی با حفظ و ارتقای 
جلوه های هنری نفیس و آثار متعلق به آســتان 
قــدس رضــوی، تأمیــن نیاز هــای كاربــردی هنــر 
چون فیلم های مستند و مجموعه های ارزشمند 
تصویر، عكس و امور گرافیكی و تصویرسازی و 
در مجمــوع پاسداشــت و ترویــج هنــر مقدس و 

واالی دینی و رضوی، تشکیل و تأسیس شد.

 برای ارتقای جنبه های هنری در فعالیت های   
مؤسسه چه فکری کرده اید؟

اســتفاده از ابزارهای هنری بــرای ارتقای زیارت و 
البته توسعه و گســترش مبانی و معارف رضوی 
اصلــی بنیادین در آســتان قدس رضوی اســت. 
ایــن مؤسســه بــا توجــه بــه ابــاغ رهبــر معظــم 
انقــاب و تأکیــد بــر حفــظ گنجینه هــای هنــری 
موجــود در حــرم مطهــر امــام رضــا)ع( در تاش 
اســت با بهره گیری از نگاه اندیشــه ورز به عرصه 

هنــر و برخــورداری از رویکردهای معاصر و نوین 
و مخاطب شناســی نسبت به حفظ و گسترش 
گنجینه های مجموعه حرم مطهر رضوی فعالیت 
کند. بدیهی است در هر دو حوزه به کارگیری هنر 
در مجموعه حرم مطهر رضوی با هدف خدمت 
به زائران این آستان و آفرینش محصوالت هنری 
با هدف ترویج معارف ناب رضوی مؤسسه تاش 
دارد تا نسبت به ارتقای کیفیت و استانداردهای 
هنری اقدام کند. در این راه استفاده و بهره بردن 
از ظرفیــت همــه هنرمندان دلداده و عاشــق این 
آســتان مقــدس و ایجــاد تــوازن و تعــادل میــان 
هنرهایــی کــه در مؤسســه بــه آن هــا پرداختــه 

می شود مورد توجه خواهد بود. 

 به طور مشخص چه برنامه هایی را در سال   
1400 پیگیری می کنید؟

در برنامه ریــزی فعالیت هــای ســال جاری تاش 
شــده اســت تا تــوان و ظرفیت های مؤسســه بر 

اســاس رویکــرد عدالــت توزیعی میــان هنرهای 
گوناگون متناســب با کارکــرد و مخاطب محوری 
تقســیم شــود. اســتفاده از ظرفیت هــای بومــی 
از جملــه مســائلی اســت کــه بــه طور جــدی در 
سال 1400 پیگیری خواهد شد. استان خراسان 
رضــوی و هنرمندانــش در عرصه هــای گوناگون 
هنــری در زمــره برترین هــا در ســطح کشــور بــه 
حســاب می آیند. بر این اســاس تاش کردیم تا 
فرصــت الزم بــرای باروری ظرفیت هــای بومی را 
فراهم آوریم. تولیدات مؤسسه برای سال جاری 
در حوزه هــای ســینمایی، نمایشــی، موســیقی، 
محصوالت فاخر، ادبیات و ارائه خدمات هنری 
به مجموعه حرم مطهر امام رضا)ع( برنامه ریزی 
شده است. همچنین در سال 1400 برنامه ریزی 
شــده اســت تــا در عرصه هایی چون تولیــد آثار 
سینمایی، سریال و مستند آثار شاخصی تولید 
شــود. همچنیــن آمــوزش، یکــی از رویکردهــای 

جدی مؤسسه در سال 1400 است .

چقــدر در تنظیم فعالیت های این مؤسســه   
در ســال جاری به اســناد باالدســتی مانند سند 
سیاســت های کالن آســتان قدس رضوی توجه 

شده  است؟
در گام نخست تاش می کنیم همه فعالیت های 
سیاســت های  تحقــق  راســتای  در  مؤسســه 
عمومــی آســتان قــدس رضــوی باشــد. بــر ایــن 
اساس برنامه های مؤسسه در سه محور اصلی 
برنامه ریــزی شــده اســت؛ محــور نخســت ارائه 
فعالیت هایــی در راســتای تقویــت و تثبیت امر 
زیــارت و گســترش آثــار آن بــه کمــک ابــزار هنر 
اســت. عرصــه دوم سیاســت جهــش در تولیــد 
محصوالت هنری با دو رویکرد مهم ارتقای کمی 
و کیفــی با محوریت کان مفهوم زیارت اســت. 
سیاســت ســوم نیز تقویــت رویکــرد بین المللی 
بــودن و اســتفاده از ظرفیت هــای هنری آســتان 
ارتباطــات میــان  ارتقــای  بــرای  قــدس رضــوی 

فرهنگی به خصوص در جهان اسام است. 

تولیت آستان قدس رضوی:  

 خروجی دوره های تربیت مدرس اخالق باید انطباق بیشتر 
خدام و کارکنان با سیره اخالقی ائمه اطهارb باشد

مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس به مناسبت روز »هنر انقالب اسالمی« عنوان کرد

توجه به »مخاطب محوری« و پیوند بین »اقتصاد و هنر«
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برگزاری دوره آموزشی» تربیت مدرس 
اخالق خدمت« کاری تشریفاتی و 

کلیشه ای برای ارائه آمار نیست بلکه 
از روی اعتقاد قلبی دست به این اقدام 

زده ایم ومدرسانی که در این دوره 
تربیت می شوند قرار است به افرادی 
که در دستگاه امام رضا)ع( مشغول 

فعالیت هستند تعلیم دهند

اخبار 

4

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم فاطمه بامری مهر بشماره شناسنامه 3591244971 به شرح دادخواست به کالسه 12/1400 از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان انور هودیانی بشماره شناسنامه 3591242391 درتاریخ 1400/1/7 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به : 1- متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 
2- ادهم هودیانی بشماره ملی 3581159325    3- احد هودیانی بشماره ملی 7370028054 فرزندان ذکور متوفی 
4- فائزه هودیانی بشماره ملی 3581319871 فرزند اناث متوفی 5- در نی بامری راد بشماره ملی 3719495221 
مادر متوفی 6- فیض محمد هودیانی بشماره ملی 3591214418 پدر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد .  اینک با 
انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه 
نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ-1400238

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای احمد میرزائی پور بش��ماره شناسنامه 3591233226  به ش��رح دادخواست به کالسه 13/1400 از این شورا 
درخواس��ت نموده چنین توضیح داده ش��ادروان عبدالواحد دادشاهی بشماره شناس��نامه 3580041053  درتاریخ 
1400/1/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به : 1- متقاضی 
با مش��خصات فوق پدر متوفی 2- امیدرضا دادشاهی بش��ماره ملی 7370143643 فرزند ذکور  متوفی 3- خاطره 
دادشاهی بشماره ملی 7370027643    4- فاطمه زهرا دادشاهی بشماره ملی 7370104788 فرزندان اناث متوفی 
5- گلثوم بامری بش��ماره ملی 3580437186 همسر متوفی 6- ارزو ملک دادشاهی بشماره ملی 3591228151 

مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ-1400239

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری 

آگهی
احتراماً با توجه به اینکه پرونده کالس��ه9900425 مقید به وقت رس��یدگی )تاریخ حضورک1400/03/08س��اعت 
حضور:11:00(در خصوص درخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( پیرامون قدر السهم وراث باباجان دانش 
فرزند هاشم در پالک ثبتی 823 فرعی از یک اصلی بخش 9 قم )واقع در دستجرد( در این شعبه مطرح رسیدگی 

است  فلذا مراتب جهت نشر آگهی به حضور ارسال می گردد. آ-1400244
مدیر دفتر دادگاه کیفری شعبه اول دادگاه انقالب 

دادگستری شهرستان قم- مهدی فراقی
قم-انتهای خیابان ساحلی-مجتمع دادگاه انقالب-طبقه دوم- شعبه اول دادگاه انقالب 

آگهی
خواهان افراز:آقای امیر حسین جباری نیک با وکالت محمد عربی نژاد

نشانی:قم خیابان19دی_نبش کوچه4 مجتمع آفتاب طبقه2واحد3
خوانده افراز:خانم فاطمه اسمعیل زاده فرزند ناد علی

نشانی: مجهول المکان) ازطریق انتشار آگهی ابالغ می گردد(
خواسته:افراز پالک31 شماره 11230/56- اصلی بخش1 قم

نتیجه اقدامات:باتوجه به درخواست شماره 1/24036-99/11/6 مبنی برافراز سهم خود ازشرکا و با توجه به نظریه 
کاشناس ثبت ظهر ذیل نامه  وارده1/24973-99/12/18وگزارش 1/24798-99/126/16دفتر امالک و اعالم نظر 

شهرداری منطقه مربوطه به شرح زیر اعالم میگردد.
نظریه)تصمیم(اداری

چون شهرداری منطقه 5 قم طی نامه شماره99/305/2/69908-99/12/18با افراز پالک فوق قم  به لحاظ ضوابط 
مقررات شهرسازی مخالفت نموده است بنابر این به رد درخواست افراز خواهان و خواهانها اعالم نظر میگردد طبق این 
رای برابر ماده2قانون افرازمصوب سال 57از تاریخ ابالغ به مدت10روز از طرف هریک از شرکاء دردادگاه شهرستان 

محل وقوع ملک قابل اعتراض می باشد. آ-1400245 م الف:13795
رونوشت:این تصمیم با توجه به مفهوم مخالف  ماده 6آئین نامه قانون افراز به متقاضی ابالغ می گردد.

داوود فهیمی نیک  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم

اصالحیه
پیرو آگهی منتش��ره در روزنامه های قدس و روزان مورخه99/12/26و1400/01/14یک مورد بدین ش��رح اصالح 
میگردد برابرکالس��ه 242-99ورأی ش��ماره 139960307114003967آقای حسین ابراهیم پور فرزند غالمحسن 

صحیح می باشد. آ-1400234
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان در 

ساعت اداری در تاریخ مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک 19- اصلی واقع در دستجرد قطعه 3 درگز بخش 7 قوچان

پالک 353 فرعی مجزی ش��ده از 19- اصلی آقای ابوالقاسم پروانه ششدانگ اعیان یک باب ساختمان که متقاضی 
عرصه آن را بموجب س��ند رس��می از آستان قدس رضوی اجاره نموده است واقع در شهر درگز بلوار مدرس روبروی 

مصلی نبش مدرس 5 تاریخ تحدید:1400/02/13
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد 
که در روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رس��انندو چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع 

مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ-1400196
تاریخ انتشار:1400/01/19

ناصر حسن زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

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 139960308001006181 مورخ 23/ 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 آقای جالل زنگویی فرزند زینل بش��ماره شناس��نامه 0640085067 و کد ملی 
0640085067 در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 115/40 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زینل دستیگردی محرز گردیده. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
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-1400195
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/01/19                          

  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/02/04                         
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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