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 پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی 
به نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان

در پی درگذشــت پدر آیت هللا محامی، پیام تســلیتی از ســوی حجت االســام 
والمسلمین مروی صادر شد. متن پیام به این شرح است: باسمه تعالی 

آیت هللا آقای حاج شــیخ مصطفی محامی، نماینده معزز ولی فقیه در اســتان 
سیستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان. بدین وسیله وفات پدر ارجمندتان 
مرحوم آیت هللا آقای حاج شــیخ مرتضی محامی را تســلیت عرض می کنم. در 
جوار بارگاه ملکوتی و قدسی حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )علیه آالف 
التحیه والثناء( غفران و رضوان الهی برای روح پاک آن عالم وارسته و شکیبایی 
و پاداش الهی را برای بازماندگان ارجمند از درگاه ایزد یکتا درخواست می نمایم. 

احمد مروی، تولیت آستان قدس رضوی

انتخاب اصلح
حجت االسالم ادیب یزدی

 جایگاه رأی گیری 
و مشورت حکومت با مردم از منظر قرآن

اصــوالً هــر دولتــی کــه مــردم را در کارهای خود ســهیم می کند و کارهــا و برنامه ها را با 
صاح اندیشی و مشورت دیگران به خصوص کارشناسان و صاحبنظران انجام می دهد، 

کمتر دچار اشتباه می شود و مردم از آن دولت احساس...

امام رضا )ع( : 
هر كس اندوه 

و مشكلى را از 
مؤمنى برطرف 

نمايد، خداوند در 
روز قيامت اندوه 

را از قلبش برطرف 
سازد.

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحســین نیکبخت: قیــام ســربداران شــاید 
نخستین نهضت شیعی در ایران باشد که با هدف 
مبارزه با ظلم و ستم مغوالن شکل گرفت و آموزه های 
شیعی به ویژه اعتقاد به ظهور منجی عالم بشریت 
در انگیــزه بخشــیدن بــه قیام و مبارزه با ظلــم، در آن 
نقشی محوری ایفا کرد. احتماالً بیشتر ما می دانیم 
کــه این قیام از روســتای باشــتین، جایــی در نزدیکی 
سبزوار کنونی آغاز شد و به تدریج بخش های شمالی 
خراســان امــروزی و قســمتی از شــرق مازنــدران را فرا 
گرفت. با این حال، نه در روایت های مشهور تاریخی و 
نه در سریال تلویزیونی و محبوب دهه1360، اشاره ای 
به ارتباط ســربداران با حرم رضوی و حضور آن ها در 
مشــهد نشــده  اســت. چطور ممکن است نهضتی 
بــر پایه آموزه های مکتب اهل بیت)ع( شــکل بگیرد، 
نزدیک مشــهدالرضا)ع( باشــد و در آن نهضت، این 
شهر مقدس و حرم مطهر حضرت ثامن الحجج)ع( 
نقشی نداشته یا تأثیری نگذاشته باشد؟ در صفحه 
نخســت رواق امــروز، می خواهیم تاریــخ حرم رضوی 
را در دوره ســربداران مــرور کنیــم؛ تاریخی ناخوانده و 
ناشنیده که حکایت از پیوند محکم میان سربداران 

با آستان قدس رضوی دارد.

سربداران چگونه به مشهد رسیدند؟»
قیام ســربداران در ســال 737ق. آغاز شد؛ قیامی که 
شــعار آن »ســر به دار می دهیم، تــن به ذلت هرگز« 
بــود. در آن زمــان، مشــهد مقــدس در حیطــه قدرت 
عاءالدین محمد هندو، وزیر و سپهساالر ارغون شاه 
مغول قرار داشت. آغاز نهضت سربداری با نبردهای 
نیروهــای  و  ســربداران  میــان  ســنگین  و  ســخت 
ارغون شاه و عاءالدین محمد هندو گذشت؛ هرچند 
تعرضــی بــه مشــهد و حرم رضــوی صــورت نگرفت، 
امــا پیداســت در ایــن دوره آبادی های اطراف مشــهد 
پی درپــی مــورد حمله و هجوم قــرار می گرفت و مردم 
از هســتی ساقط می شــدند. این جنگ های سخت، 
زمانی شدت بیشتری یافت که آل کرت نیز در شمال 
افغانستان امروزی قدرت پیدا کرد و به سمت مشهد 
یورش آورد و طغاتیمور یکی از شاهزادگان مغولی هم 
بــرای برانداختن ســربداران، وارد کارزار شــد. شــرایط 
بســیار سخت و طاقت فرســایی بود. اما سرانجام در 
ســال 740ق. ارغون شــاه در نبرد با ســربداران کشــته 
شــد و سه ســال بعد، طغاتیمور همین سرنوشت را 
پیدا کرد. این دوران مصادف با زمان حکومت خواجه 
یحیــی کرابــی بــر ســربداران بــود. آن ها موفق شــدند 
ســبزوار و نیشــابور را بگیرند و شــیخ حســن جوری 

را کــه پیشــوای مذهبی ســربداران بود، از زنــدان آزاد 
کننــد. به ایــن ترتیب، هنگامی که ظهیرالدین کرابی 
پــس از بــرادرش یحیــی، رهبــری سیاســی و نظامــی 
ســربداران را در اختیار گرفت، آن ها توانســتند ابتدا 
بر توس و ســپس بر مشــهد دســت یابند. این زمان 
درســت مقــارن همان وقتی اســت کــه ابن بطوطه در 
بازگشت از سفر هند، دوباره گذرش به مشهد افتاد. 
این جهانگرد مســلمان و اهل مراکش، در ســفرنامه 
مفصل خود می نویســد: »در مشهد طوس شیخی 
بود حسن ]جوری[ نام که از صلحای شیعه به شمار 
می رفت، او اعمال این دسته )سربداران( را تأیید کرد و 
آنان او را به خافت برداشتند... سرانجام طغاتیمور... 
از ســربداران شکســت خورد و شــهرهای سرخس و 
زاوه و طوس که از بزرگ ترین شهرهای خراسان است 
به دســت ســربداران افتاد و خلیفه آن ها در مشــهد 
علی بن موسی الرضا علیه السام استقرار یافت«. این 
اتفاق احتماالً باید اواخر ســال 742ق. افتاده باشــد، 
زمانی که سرانجام پس از کشته شدن طغاتیمور، پای 
ســربداران به مشــهد رســید، اما دوران حضور شیخ 
حسن جوری در حرم مطهر طوالنی نشد؛ او در نیمه 
مــاه صفــر 743ق. در نبردی که نزدیک هرات رخ داد 
و در آن ســربداران در برابر آل کرت جنگیدند، کشته 
شــد. گزارش ابن بطوطه نشــان می دهد در این دوره، 
مشهد پایتخت معنوی و دینی سربداران محسوب 

می شد. 

یادگاری های سربداران در حرم رضوی»
با کشــته شدن شیخ حسن جوری، شاگرد او، شیخ 
عزیز مجدی در مشــهد مســتقر شد. ســربداران به 
ســرعت دســت بــه اقدامات عمرانــی در حرم مطهر 
الشــعرا«  در »تذکــره  دولتشــاه ســمرقندی  زدنــد. 
بــود،  طــوس  در  کــه  را  »خرابی هایــی  می نویســد: 

سربداران به تافی آن مشغول شدند، قنوات والیت 
طوس و مشــهد را جاری ساختند«. دولتشاه تأکید 
می کند که جمعی از شاگردان شیخ حسن جوری در 
حرم مطهر رضوی مســتقر شــده بودند و اداره امور 
دینــی و مذهبی مردم را برعهده داشــتند. شــاهدی 
که می توان بر این حضور یافت، دو کتیبه ای اســت 
کــه در حــرم رضــوی و از دوره حضــور ســربداران، در 
اطــراف بقعه مطهر باقــی مانده؛ هر دو کتیبه، باالی 
کاشــی های ســنجری نصب و در آن ها، سال 760ق. 
حک شــده  اســت یعنــی زمانی که به احتمــال زیاد 
پهلــوان حیدر قصــاب، رهبری ســربداران را برعهده 

داشت.

سرانجام حضور سربداران در حرم مطهر»
تردیــدی نیســت کــه در ایــن دوره، ســربداران حاضر 
در مشــهد دســت بــه ایجــاد یک موج تبلیغــی برای 
مبارزه با تعدی و ســتم مغوالن و حکام جائر نواحی 
اطراف زده  بودند. در هر صورت پرچم نخستین قیام 
بزرگ شــیعیان ایران در حرم رضوی برافراشــته شده  
بود و همجواری با مضجع شــریف امام هشــتم)ع(، 
در افزایــش انگیــزه مبارزه ســربداران نقــش عمده ای 
داشــت. بــا این حــال، بی تجربگی در امر سیاســت، 
کار دســت آن ها داد؛ پهلوان حیدر قصاب به دست 
رقبایــش کشــته شــد و خواجــه لطــف هللا جــای او را 
گرفت. چندی بعد پهلوان حســن دامغانی قدرت را 
بدست آورد و چون شیخ عزیز مجدی، شاگرد شیخ 
حسن جوری و رهبر مذهبی سربداران در مشهد، با 
وی موافقت نداشت، به این شهر لشکر کشید و از 
شــیخ عزیز خواســت که حرم مطهر و شــهر مشهد 
را تــرک کنــد. این اقدام با واکنش خواجه علی مؤید، 
دیگر مدعی قدرت در میان ســربداران روبه رو شــد و 
او ضمن تکریم شــیخ عزیز، پهلوان حســن دامغانی 
را بــه قتــل رســاند و خــودش بیــش از 20 ســال بــر 
قلمــرو ســربداران حکمرانی کرد. خواجــه علی مؤید 
آخرین حکمران سربداری بود که حکومتش توسط 
تیمورلنــگ از میــان برداشــته شــد. در زمــان خواجه 
علــی مؤیــد، کتــاب مشــهور »شــرح لمعــه« توســط 
شــمس الدین محمــد بــن مکــی مشــهور به شــهید 
اول، به درخواست شمس الدین محمد آوی، از یاران 
خواجه علی نوشته شد تا مرجعی برای احکام و فقه 
شــیعه در قلمرو ســربداران باشد. این کتاب احتماال 
در حرم رضوی نیز تدریس می شــد و بعدها به یکی 
از مهم ترین کتاب های آموزشــی در حوزه های علمی 

شیعی تبدیل شد.   

 بررسی جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره(  بررسی جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( 
در گفت و گو با دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمیدر گفت و گو با دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

عرفان نظام ساز و تمدن پرداز عرفان نظام ساز و تمدن پرداز 

کتابی برای مرور رویدادهای حرم مطهر
محمدرضا انصافی: در میان کتاب هایی کــه درباره تاریــخ رویدادهای 
حــرم رضــوی به رشــته تحریر درآمده اســت، »حدیقــه  الرضویه« یک 
منبع بســیار مهم و قابل توجه محســوب می شــود. این کتاب توســط 
محمدحسن هروی به رشته تحریر درآمد و در سال 1326ش. منتشر 
شــد. نویســنده کتــاب، 40 ســال افتخــار خادمی حرم امــام رضا)ع( را 
داشــت و خــودش شــاهد برخــی از وقایعــی بــوده کــه در کتــاب نقــل 
کرده اســت. هروی در فصل های نخســت کتاب، به مرور زندگی امام 
هشــتم)ع( و ســفر آن حضرت به خراسان و درنهایت شهادت ایشان 
می پــردازد و پــس از بیــان فضایل زیارت حضــرت ثامن الحجج)ع(، در 
بخش دوم کتاب، در باب های ششم، هفتم و هشتم، برخی از وقایع 
تاریخــی دوران خــود را بــه تفصیل گزارش می کند و از آنجا که شــاهد 
عینی تعدادی از آن ها بوده  است، نوشته هایش ارزش ویژه ای دارد. از 
جمله مطالبی که هروی در کتاب خود با تفصیل و دقت فراوان بررسی 
می کند، واقعه به توپ بســتن حرم رضوی به دســت روس هاســت که 
در ســال 1320ق. رخ داده  اســت. وی در این بخش، با جزئیات دقیق 
بــه تحلیــل چرایی و چگونگی بــروز این فاجعه می  پردازد و نقش افراد 
مختلــف را در آن بررســی می کنــد. در بخــش دیگــری از ایــن کتــاب، 
واقعه مســجد گوهرشــاد مشهد در ســال 1314ش. مورد کندوکاو قرار 
گرفتــه  اســت؛ واقعه ای که به دلیل شــرایط خاص حاکــم بر آن دوره و 
تسلط دیکتاتوری و اختناق رضاخانی، اطاعات گسترده ای درباره آن 
وجــود نــدارد، اما هروی با نگاهی موشــکافانه واقعــه را از دیدگاه خود 
ارزیابــی و گزارش هایــی را ارائــه کــرده  اســت. صرف نظر از نــوع دیدگاه 
نویســنده کــه در جــای خودش قابل بررســی اســت، اخبــار خاص وی 
از ایــن واقعــه هولنــاک و خونیــن، در زمــره منابــع دســت اول تاریخی 
درباره این رویداد قرار دارد. هروی به دلیل خادمی در آستان قدس، از 
نزدیک شــاهد این ماجرا بوده  اســت. افزون بر مواردی از این دســت، 
نویســنده در بخش هایــی از کتــاب به معرفــی کتیبه های حرم مطهر و 
ارائــه تصاویــری از رجــال و شــخصیت های معاصر و مرتبط با آســتان 
قــدس رضــوی می پــردازد کــه در نوع خود بســیار جالب توجه اســت. 
هرچنــد، همان طور که اشــاره شــد نویســنده دیدگاه های خــاص و گاه 
غیرواقعــی  دربــاره اتفاق هــا دارد و کتــاب را بــه شــیوه علمــی به رشــته 
تحریــر درنیــاورده  اســت و همچنیــن وجود مطالــب غیرمرتبط در آن، 
موجب بروز سکته در محتوای کتاب شده، اما در کل، کتاب »حدیقه 

 الرضویــه« بــه دلیــل در برگرفتــن 
اتفاق هــای مهــم مشــهد در دوره 
معاصــر و پوشــش دادن اخبــاری 
که برخی از آن ها در هیچ منبعی 
ارزش  نیســت،  قابــل دسترســی 
باالیــی دارد. محمدحســن هروی 
از مطالب این کتاب برای نوشتن 
اثــر دیگــر خــود بــه نــام »انقاب 

طوس« هم بهره برده  است.

آن روزها 

خادم این قوم...

مهدی فضائلی در توییتی نوشت: پاسخ سوءبرداشت ها از تابلو حدیث در 
سخنرانی اخیر حضرت آقا به ویژه از واژه رعیت.

آیت هللا خامنه ای: کسی که سید قوم است و به هر جهت و دلیلی به او 
سیادت و ریاست در این قوم داده شده است او باید خادم این قوم باشد. 
بعضــی ایــراد می گیرنــد که این کلمه »نوکــر« را نگویید! این کلمه پیغمبر 

است، خادم یعنی نوکر.

یادگاران مقاومت

عکسی به یاد ماندنی را ببینید که کانال تلگرامی سلیمانی نیوز از شهید 
حاج قاســم ســلیمانی و شــهید حجازی در کنار ســید حســن نصرهللا به 

مناسبت چهلمین روز درگذشت سردار حجازی منتشر کرد.

هشتگ  »رأی می دهم« ترند شد

به گزارش مشــرق، کانال تلگرامی مرکز پایش و تحلیل اخبار نوشــت: در 
فاصلــه 20 روز تــا برگــزاری ســیزدهمین دوره انتخابــات ریاســت جمهوری 
و باوجــود تــاش رســانه های معاند برای دلســردی مردم از حضــور در پای 
صندوق های رأی، دو هشتگ »ما منتظر انتخاباتیم« و »رأی می دهم« جزو 

ترندهای برتر توییتر فارسی قرار گرفت.

 الهیات نوین چیست 
و چرا اهمیت دارد؟ 

 آیت هللا علم الهدی 
در دیدار قائم مقام آستان قدس رضوی: 

 انتصاب مدیر جوان انقالبی 
 و کارآمد، نشانه سرعت بخشی

به فعالیت های آستان قدس است
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با توجه به سؤاالت و شبهات پیشرفته، آشنایی با الهیات 
نویــن و الهیــات کاربــردی بــرای شــیعیان جهان امر بســیار 

ضروری است و مراکز الهیاتی و معارفی حوزه 
و دانشــگاه باید همه امکانات خود را برای 
تأمین محتوا در قالب های جذاب بســیج 
و آن هــا را بــه زبان هــای مختلــف ترجمه 

باورهــای  مــدرن  جهــان  کننــد. 
دینی را به چالش کشیده و 

عامت سؤالی مقابل هر 
یک از آموزه های ما قرار 

داده است...

مجاز آباد نگاهی به تاریخ حضور شاگردان شیخ حسن جوری در حرم مطهر رضوی

مشهد؛ میزبان قیام سربداران
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 ویژگی های مهم یک حکمران از نگاه اسالم و قرآن کریم چیست؟   حجت االسالم سید سجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی در گفت وگو با شبستان گفت: در قرآن کریم ویژگی هایی برای کارگزاران جامعه در نظر گرفته شده است؛ مثالً امام جماعت که امام راهور و جلودار جامعه محسوب می شود باید در 
هنگام نماز خواندن پایین تر از سطح عموم جامعه قرار داشته باشد. مفهومش این است که باید همسطح جامعه باشد، مشکالت مردم را درک و آن ها را برطرف کند. حضرت علی)ع( همیشه سعی داشتند کمترین مقدار از آن چیزی را که همه مردم از آن بهره مند هستند، داشته باشند تا مشکالت مردم را درک و آن ها را برطرف کنند. در قرآن کریم حاکم سرمایه دار وجود 

ندارد جز حضرت سلیمان)ع( که ویژگی های خاصی داشتند و در عین حال از حال مردم غافل نبودند. حاکمی که مشکالت مردم را درک نکند، شایسته اداره جامعه هم نیست. در واقع ساده زیستی، ارتباط و معاشرت با مردم، دین شناسی، عدالت و کفایت )توانایی( از ویژگی های مهم یک حکمران از نگاه اسالم و قرآن کریم است.

جایگاه رأی گیری و مشورت 
حکومت با مردم از منظر قرآن

قدس آنالین: اصوالً هر دولتی که مردم را در کارهای خود 
ســهیم می کنــد و کارهــا و برنامه هــا را با صالح اندیشــی و 
مشــورت دیگران به خصوص کارشناســان و صاحبنظران 
انجام می دهد، کمتر دچار اشــتباه می شــود و مردم از آن 
دولــت احســاس رضایــت بیشــتری دارند. برعکــس، هر 
دولت و حکومتی که خودرأی و مستبد باشد و رأی گیری 
و نظرخواهی را اجرا نکند، اشتباه های او زیاد شده و مردم 

از او ناراضی می شوند.
در عیــن حــال وقتــی دولــت یــا حکومتــی در موضوعی با 
مردم مشورت کند و نظر اکثریت را به اجرا بگذارد، حتی 
اگر نتیجه کار و برنامه نامساعد باشد، باز هم مردم به او 
اعتراض نمی کنند که خودسرانه و مستبدانه عمل کرده 
اســت بلکه خودشــان را در نتیجه کار ســهیم می دانند و 
سعی می کنند مشکالت را حل کنند و سازگاری بیشتری 
نشــان می دهنــد. همچنیــن اگر نتیجه مشــورت خوب و 
مفید باشــد، باز هم مردم خودشــان را در آن نتیجه و اثر 
رضایت بخــش دخیــل می دانند و ارتبــاط آن ها با دولت و 
حکومت تقویت می شود. به همین دلیل است که خدای 
متعال به پیامبر خود توصیه کرده مشورت کردن با مردم 
را جزو برنامه های خود قرار دهد، هرچند آن حضرت دارای 

قدرت فکری فوق العاده ای بودند.

حد و مرزهای مشورت در حکومت اسالمی»
خدای متعال در قرآن کریم به پیغمبر اسالم)ص( دستور 
می دهــد بــا مــردم مشــورت کنــد و می فرمایــد: »فَاعْــُف 
َعنُْهمْ وَ اْســتَغْفِرْ لَُهمْ وَ شــاوِرُْهمْ فِی اْلَمْر؛ از آن ها درگذر 
و برایشــان اســتغفار کن و در امور با آن ها مشــورت کن«. 
نکته قابل توجه اینکه گذشــت و مشــورت کردن با مردم 
در مــورد احــکام الهی صدق نمی کند؛ یعنی حتی رســول 
خدا)ص( به عنوان حاکم اسالمی نمی تواند برای افرادی که 
از حکم الهی سرپیچی کرده اند، استغفار کند و یا با آن ها 
درباره اینکه حکم الهی را در جامعه اجرا کند، مشــورتی 
انجام بدهد چون حکم و دستور الهی قاطع است و هیچ 
کسی حق سرپیچی از آن را ندارد، بلکه امر خدای متعال 

الزم االجراست.
امــا مشــورت کــردن با مــردم در امــوری قابل انجام اســت 
که مربوط به مســائل اداری و حکومتی جامعه باشــد. در 
این نوع موارد دولت اســالمی می تواند رأی و نظر مردم را 

بخواهد و در صورت امکان طبق نظر اکثریت رفتار کند.
بنابراین عبارت »اْستَغْفِرْ لَُهمْ« هرچند به صورت مطلق 
در آیه آمده است ولی شامل حدود شرعی و احکام دینی 
نمی شــود. به عنوان مثال این طور نیســت که اگر کســی 
مرتکب قتل شــد، نبی مکرم اســالم او را ببخشــد و یا اگر 
فردی مرتکب عمل زشت زنا شد، الزم نباشد حد شرعی 

برای او جاری شود.
اما در پاســخ به این پرســش که چرا رســول خدا)ص( هم 
این اندازه اجازه و اختیار در امور دینی را ندارد باید گفت 
اگر این نوع اطالق تا این اندازه گســترده باشــد که رســول 
خدا)ص( به این علت که نبی و پیغمبر الهی است، بتواند 
گناهان کبیره را بدون اجرای حکم الهی ببخشد و یا برای 
انجــام امــور دینی با مردم مشــورت کند که آیــا امر خدا را 
اجرا کنیم یا نه، دیگر آداب و دستورات الهی لغو می شود. 
درواقــع مشــورت هم مانند طلب مغفرت و بخشــش در 
چارچوب تدبیر امور جامعه اســت، نه احکام الهی چون 
فقــط امــور و مســائل اداری جامعــه اســت کــه قابلیــت 

مشورت کردن دارد.

مشورت جایز در اسالم»
منظــور از امــور اداری مثــل رویدادهــا و اتفاق هــای جــاری 
زندگــی هســتند کــه هــر روز ممکن اســت دچــار تغییر و 
تحول شوند. مسائلی مانند امور اقتصادی و مالی، نظامی 
و انتظامی و یا مسائل مربوط به ارتباطات و اداره شهرها و 
روستاها. این موارد، مسائلی هستند که زمان آن به دست 
مسئول خاصی است و همان طور که مردی می تواند در 
امور خانه خودش دخل و تصرفی داشته باشد، مسئوالن 
شهر و روستا هم همین طور هستند. یعنی حاکم و دولت 
می تواند درباره مسئله ای از امور تحت حکومت خودش 
تصمیمی بگیرد یا برنامه ای را اجرا کند، چه امور داخلی او 

باشد و یا حتی امور خارجی.
در بعضی موارد روایت شده که پیغمبر اسالم)ص( با وجود 
اینکه از علم الهی و دانش و تجربه برخوردار بودند، باز هم 

در امور اداری و حکومتی با مردم مشورت می کردند.
در اینجــا ابهامــی پیش می آید مبنی بر اینکه در بعضی 
مــوارد مشــاهده می شــود مشــورت کــردن و اجــرای نظــر 
اکثریت مردم، چندان رضایت بخش نیست در حالی که 
اگــر حکومت اســالمی نظر اقلیت را اجــرا می کرد، منافع 
بیشــتری نصیب مــردم می شد!درســت اســت. حتی در 
ماجرای جنگ احد و اینکه رسول خدا)ص( نظر اکثریت 
را اجرا کردند با وجود اینکه خود ایشان هم نظری خالف 
آن داشتند، نتیجه، شکست ظاهری اسالم در جنگ احد 
بود. اما باید در نظر داشت سود کلی حاصل از احترام به 
نظر اکثریت در مجموع بیشــتر اســت از اینکه مشــورت 
و نظرخواهی از مردم انجام نشــود. به بیان دیگر هرچند 
نتیجه مشورت در بعضی از امور مفید نباشد، ولی وقتی 
نگاه کلی به ماجراها و رویدادهای نظام و حکومت اسالمی 

داریــم متوجه می شــویم 
روی هم رفته منافع آن 
از ضررهایــش بیشــتر 

است.
برگرفته از گفت وگوی 

حجت االسالم ادیب 
یزدی با تسنیم

 الهیات نوین چیست 
و چرا اهمیت دارد؟ 

با توجه به سؤاالت و شبهات پیشرفته، آشنایی با الهیات 
نویــن و الهیــات کاربــردی بــرای شــیعیان جهان امر بســیار 
ضروری است و مراکز الهیاتی و معارفی حوزه و دانشگاه باید 
همه امکانات خود را برای تأمین محتوا در قالب های جذاب 
بســیج نمــوده و آن ها را بــه زبان های مختلف ترجمه کنند. 
جهــان مــدرن باورهای دینی را به چالش کشــیده و عالمت 

سؤالی مقابل هر یک از آموزه های ما قرار داده است.

عامل دین گریزی در جهان»
خداناباوری پدیده و دستاورد جهان مدرن و مدرنیته است و 
اختصاص به جهان اسالم ندارد. نقش سنتی دین در جهان 
به دلیل پیشرفت علم کاهش چشمگیری پیدا کرده است. 
اتفاقی که در جهان مدرن برای دین افتاده وضعیت دین را 
در دنیا عوض کرده است. دین به موضوع بدل شده است. 
قرن های متمادی بود که دین سخنگو و پاسخگوی سؤال های 
مختلف بوده و انســان های مختلف پرســش های خود را از 
متــون دیــن و عالمان می  گرفتنــد. بنابراین، دین معمــوالً در 
تاریخ ادیان نقش تبیین گر معارف الهی را داشته و عالمان 
هم نقش سخنگو را ایفا می کردند و توانسته بودند راهکار 
بدهند و برای همه فعالیت های بشری معیار تعیین کنند. 
اما در قرون جدید دین از حالت سخنگوی صرف خارج و به 
موضوع بررســی بدل شــده، درواقع دین یک ویژگی و تاریخ 
تازه ای را تجربه کرد که به آن »موضوع شدگی دین« می گوییم.
دیــن از ابعــاد مختلف در دنیای جدید به یک موضوع بدل 
شــد؛ یکی از این موضوع شدگی ها، موضوع شدگی عقالنی 
است. دین مورد پرسش قرار گرفت که آیا آنچه ارائه می کند 
عقالنی است؟ آیا باورهای دینی عقالنی هستند یا باید مورد 
بررسی عقالنی قرار  گیرند و اساساً چه تفسیرهایی می توان 

از این متون داد؟
درواقع دین در قرن های 18 و 19 از نظر هرمنوتیک و فهم متن 
به موضوع بدل شــد. این روند موضوع شــدگی به مرحله ای 
رسید که جامعه شناسان و روان شناسان، آن را ازنظر علمی 
مورد بررسی قراردادند که آیا درمجموع آثار روانی و اجتماعی 

که دین ایجاد می کند، به زندگی بهتر کمک می کند؟

دانش الهیات به دنبال چیست؟»
الهیات دانشی است که با تکیه بر یک چارچوب نظری به 
تبیین و توسعه روزآمد بنیادهای معرفتی دین اقدام می کند. 
در این تعریف، الهیات یک دانش در نظر گرفته شده و باید 
بیــن دانــش و معرفت تفاوت بگذاریــم. دانش یک معرفت 
ساخت یافته و برساخته انسان است و در اینجا فرقی بین 
دانش اســالمی، طبیعی و غیره وجود ندارد؛ اگر بر اســاس 
این تعریف، فردی مدعی شــود دانش امرمقدســی نیست 
ســخن به گزافه نگفته اســت.دانش در این مقام در مقابل 
معرفت قرار دارد. معرفت یک مقوله عینی است که لزوماً 
ساخت یافته و مفهوم پایه نیست و می تواند در دستگاه های 
مختلف دانشی نمود پیدا کند و بر این اساس می توانیم از 
فقه های گوناگون و تحول در فقه سخن بگوییم. اینکه گفته 
می شود کالم ما یا کالم اشعری یاغیره دچار تحول شده به 
این دلیل است که آن ها یک مقوله دانشی هستند و به دلیل 
ویژگی ساختاری دانش همیشه یک امر برساخته هستند. 
الهیات مانند تمام دانش های برساخته دارای یک چارچوب 
نظری است و به حوزه های بنیادین معرفت دینی می پردازد 
و برخالف سایر دانش ها به بنیادین ترین و زیرساختی ترین 
پرســش های انسان پاسخ می دهد. نقش اصلی این دانش 
ایــن اســت معــارف بنیادین دین را کــه در معارف آن مکتب 
خفته اســت بر اســاس چارچوب نظری تبیین و پس از آن 
توسعه می دهد. الهیات نه تنها معارف دینی را برای ما مفهوم 
می کنــد بلکــه امتداد آن را در ســاحت های دیگر نیز نشــان 
می دهــد. الهیــات در حوزه معــارف بنیادین، زبــان و ادبیات 
جدیدی به معرفت دینی می بخشد و معرفت های تازه ای را 

در برابر دیدگان ما می گذارد.

ضرورت پرداختن به الهیات نوین»
دنیــای امروز عصر عمل و مکتب های عمل گراســت و تمام 
امور را با معیارهای کاربرد، کارآمدی و نتیجه بخشی قضاوت 
می کند؛ بسیاری از اندیشمندان، عصر حاضر را عصر پایان 
الهیــات به عنــوان یک مکتب نظــری می دانند اما حقیقت 
تاریــخ معاصر و فلســفه علم جدید اثبات کــرده هیچ گاه نه 
فلســفه و نه الهیات پایان نخواهند پذیرفت. ممکن اســت 
در برهــه ای دچــار بی توجهــی و فراموشــی شــوند امــا هرگــز 
بــه کنــار نمی رونــد و در صحنــه ذهن، ضمیــر، تصمیمات، 
مدل ســازی های اجتماعــی و در عرصــه دانش ســازی وغیره 
انســان حاضر هســتند. حوزه شــناخت درمانی که امروز در 
روان شناسی مطرح است به دنبال اثبات این مسئله است 
که بسیاری از مشکالت و بیماری های انسان ریشه در بینش 
افراد دارد و حتی ریشــه برخی از بیماری های جســمی هم 
در عقده هــا و بینش هــای فردی اســت که ســاحت بررســی 
این مسائل و انبوه دیگری از معضالت دنیای امروز، الهیات 
اســت.پیش فرض اساســی این است الهیات به عنوان یک 
نظام و دستگاه پویای فکری، معرفتی و ذهنی عنصر اصلی 
در حیات فردی و اجتماعی انسان است و فرقی بین انسان 
سنتی و مدرن در این مقوله نیست و چون اینچنین است 
بایــد بــه الهیات پرداخــت. الهیات زیرســاخت ســایر ابعاد 

وجــودی انســان را تضمیــن و 
تأمین می کند.

یادداشــت  از  برگرفته 
حســن عبدی پــور در 

خبرگزاری حوزه

الهه ارجمندی راد: اســمم گیلداســت. اما بی بی خدابیامــرزم که گفتن این 
اســم ســختش بــود و شــاید هــم در دهانــش نمی چرخیــد، گیــالن صدایــم 
می کــرد. این طــور شــد که همــه خانــواده و فامیل همیــن صدایم کردنــد. در 
روســتای کوچکمان هم که همه فامیل بودیم و به این ترتیب شــدم  گیالن، 
گیالن بی بی...  وقتی روستای کناری مدرسه رفتم، بعضی بچه ها مسخره ام 
می کردند و اسمم را دست می انداختند. اما چه اهمیت داشت. بی بی بعد 
مادرم که حاال پیشم نبود، مهربان ترین کسم بود و مهم هم این بود که او با 
عشق گیالن جان صدایم می کرد. عصرها که از شالیزار برمی گشت، کنار هم 
روی ایوان می نشستیم. موهایم را می بافت و برایم قصه و شعر می خواند.  از 
همان روزها آن قدر این شعر را با آهنگش می خواند که خوب به یادم مانده...  
»علــی تــی گدایمه تی عشــق مبتالیم... همه می دیلخوشــی هنه تی خاک 
پایمــه ... تویــی بــی کســان کس امی امره هم نفــس ... جز تو هیچ کس نارم 
توبه داد من فرس...« ازش می پرسیدم : »بی بی علی کیه؟ کجاس؟« جوابم 
را می داد:»شــاه نجف اســت بی بی جان اما ما هم در همین جا، در مشــهد 
علی بن موسی داریم. شاه ایرانه...« بعد هم بغض می کرد. بعدتر که بزرگ تر 
شــدم، می گفــت یــاد روزهای جوانــی می افتد ، یــاد روزهایی که با شــاه غالم، 
پدربزرگم به زیارت علی بن موسی)ع( در مشهد رفته بود. محبت مادربزرگ، 
دستان گرمش با مهر حرمی که در مشهد است و ندیده بودم سال ها در دلم 
نشسته بود. حتی آن روزی که بی بی را خاک کردیم و به خانه برگشتیم فقط 
همین ترانه در گوشــم مانده بود و صدای خاطراتی که از مشــهد می  گفت. 
چندســالی گذشــت تا پدر توانســت خرج ســفر را درآورد و با اتوبوس راهی 
مشهد شویم. دلم برای این حرم پرمی کشید. انگار تمام جای جایش بی بی را 
هم می دیدم. این گنبد و گلدسته ها دقیقاً همانی بود که بی بی برایم می گفت. 
برایش فاتحه ای می خوانم. رو به حضرت می گویم: »آقاجانم می شود زیارت 

بی بی را هم قبول کنی؟ انگاری او هم با من است. می شود...؟«

توصیه هایی برای بی تکلف بودن
یاسمین حسینی: تکلف یعنی خود را بی مورد به زحمت انداختن. کسی که بکوشد 
خود را به گونه ای معرفی کند که درحقیقت آن گونه نیست یا ادعای توانمندی ای 
داشــته باشــد که در واقع فاقد آن اســت؛ کســی که بدون دارایی فراوان، خود را با 
ریاکاری، متجمل نشان دهد و یا بی سواد و ناآگاهی که خود را در همه زمینه ها آگاه 
نشان دهد نمونه هایی از تکلف است که موجب سلب آرامش در زندگی می شود. 
به خصوص در زندگی پرتجمل امروز اگر کســی بضاعت چندانی نداشــته باشد و 
سفره ای مهیا  کند که بابت آن، مدت ها بدهکار بماند خود را به تکلف انداخته یا 
کســی که در شــوهر دادِن دخترش، جهیزیه ای فراتر از شــأن او با قرض و زحمت 

بسیار فراهم می آورد، مصداق مسلم متکلف است.
رســول خدا)ص( در حدیثی می فرمایند:»من متکلفان را دوســت ندارم« و یا امام 
علــی)ع( درغررالحکــم می فرماینــد: »گواراترین زندگی، دور افکندن تکلف اســت؛ 
همچنین در کنار تمامی دستورات به کار و تالش در زندگی حضرت به اعتدال و 
امور زمان حال توجه داشته و به فرزندشان می فرمایند: »روزی دوگونه است؛ آنچه 
تو آن را می جویی و آنچه آن تو را می جوید. پس اگر تو به سوی آن نروی، آن به سوی 
تو می آید. پس غم ســاالنه ات را بر غم یک روزه تحمیل نکن و به فکر مشــکالت 

همان روزی باش که در آن هستی«.
نکتــه قابــل تأمــل دیگــر، اهمیتی اســت که مبانی اســالمی بــه کرامت انســانی و 
شــخصیت آدمــی داده و دور از شــأن او می دانــد کــه او خــود را بــه آنچــه نیســت، 
زحمت دهد تا این طور خود را بهتر و کاراتر نشان دهد. امام صادق)ع( در این مورد 
می فرماید: »سزاوار نیست مؤمن خود را ذلیل کند. پرسیدند: چگونه خود را ذلیل 

کند؟ فرمود: به کاری پردازد که در توانش نیست«.
در دوســتی و معاشــرت نیــز الزم اســت خــود را بــه ســختی نیندازیم کــه این طور 
دوستی ها نیز دوام بیشتری خواهد داشت. در روایتی از رسول خدا)ص( در این باره 
داریم: »گرامیداشــت برادر دینی به این اســت که شــخص هدیه اش را بپذیرد و از 
آنچه دارد به او هدیه دهد و خود را برای او به زحمت نیندازد«.امام صادق)ع( نیز 
در تأیید این روایت می فرمایند: »مؤمن خود را برای دوستان به تکلف و مشقت 
نمی اندازد« و نیز می فرمایند: »پرزحمت ترین برادرانم کسی است که خود را برای 
من به زحمت می اندازد و من از او خویشتنداری می کنم و کم زحمت ترین برادرانم 

کسی است که من با او همان گونه هستم که با خود هستم«.
میهمانی و معاشرت با دوستان و خویشاوندان مورد مهم دیگری است که در حال 
حاضر در آن تکلف نمود بســیاری پیدا کرده اســت. پیامبراکرم)ص( می فرمایند: 
»خودت را برای میهمان به سختی نینداز و یا میهمانت را به چیزی وادار نکن که 
بر او دشوار است«. البته امام صادق)ع( با 
توجه به ارج نهادن میهمان، تصریح 
می کنند:»هــرگاه میهمانی ســرزده 
نــزد تــو آمــد، آنچــه داری برایــش 
بیــاور ولــی هــرگاه دعوتــش 
کــردی، خــود را مقــداری 
قابــل تحمل به زحمت 

بینداز«.

اهمیت سرگرمی و تفریح در روایات

محمدرضا حسینی: تفریح  و شــادابی یکی از نیازهــای اساسی انسان در 
زندگی است. همچنان که بدن انسان نیاز به تغذیه سالم دارد، روح و روان 
او نیــز نیازمنــد تغذیــه مفید اســت. تفریحات ســالم در کنــار اولویت های 
معنوی و ارتباط با خدا می تواند تغذیه روح به شمار آید. انجام تفریح اگر 
با نیت شادابی بیشتر برای تالش در راه رضای خدا باشد حسنه حساب 

خواهد شد.
در ایــن میــان ورزش به عنــوان یکــی از تفریحــات ســالم از عوامــل مهــم 
تأمین کننده ســالمت جســمی بوده و در روایات اهل بیت)ع( نیز اهمیت 
ویژه ای به آن  داده شده است، چرا که یکی از آثار بهره مندی از تفریحات 

سالم، تقویت و یاری انسان در پیشبرد امور زندگی است.
 هرچند در روایات اســالمی به طور صریح از واژه تفریحات ســالم استفاده 
نشده، ولی با دقت در روایات و آیات درمی یابیم مجموعه دین برای زندگی 
با کرامت انسان تدوین شده و کرامت انسان نیز در گرو برخورداری از روح 
سالم و جسم سالم است. رسول خدا)ع( درباره اهمیت تفریح در زندگی 
می فرمایند: »خردمند، اوقات روزانه اش را به چهار قسمت تقسیم می کند 
کــه قســمتی از آن، بهره جویــی از حــالل اســت و این بخش، قســمت های 

دیگر را هم تقویت کرده و مایه آرامش و آسایش است«.
پیامبــر اکــرم)ص( دربــاره ضــرورت تفریحــات ســالم نیــز می افزاینــد: »بــه 
ســرگرمی و بازی بپردازید زیرا دوســت ندارم ســخت گیری و خشــونت در 

دینتان مشاهده شود«.
همچنیــن از امیرالمؤمنیــن علــی)ع( روایــت شــده اســت:»اوقات ســرور و 
شادمانی، فرصت مناسبی برای طراوت روح و جان است« نیز می فرمایند: 

»سرور و شادمانی مایه انبساط روان و افزایش طراوت است«.
ورزش عالوه بر آنکه موجب تفریح و شادابی است، به ورزیدگی جسم نیز 
کمک می کند. پیامبر اکرم)ص( محبوب ترین سرگرمی نزد خدا را سوارکاری 
و تیرانــدازی می داننــد و نیــز می فرمایند: »تیراندازی و ســوارکاری کنید که 

تیراندازی نزد من محبوب تر است«.
از انس بن مالک نقل شــده در زمان رســول خدا)ص( مسابقه اسب سواری 
برگــزار می شــد و ایشــان بــا اســبش مســابقه مــی داد و ســبقت می گرفت 
و از ایــن کار مســرور می شــد. امــام صــادق)ع( نیــز در میدان های مســابقه 

تیراندازی و اسبدوانی حاضر می شد. 
شــنا نیــز از ورزش هــای توصیــه شــده در روایــات اســالمی اســت و پیامبــر 
اکرم)ص( در این مورد فرموده اند: »بهترین سرگرمی مرد مؤمن شناست و 

تیراندازی و شنا را به پسرانتان بیاموزید«.
از دیگر مواردی که موجب شــادی روح می شــود، لطیفه گویی و شــاد کردن 
دل دیگران اســت؛ حســنه ای که به آن ســفارش شده و امام باقر)ع( نیز در 
این باره می فرمایند: »سرگرمی مؤمن  در سه چیز است؛ ارتباط با همسر، 
شــوخی با دوســتان و نماز شب«. بر اســاس این حدیث لذت های معنوی 
چــون نمــاز شــب خــود عامل مهمــی در ایجاد شــعف و شــادابی در روح و 
جســم مؤمــن اســت و جالــب آنکه پرداختن بــه هنرهای دســتی نیز مورد 
دیگری اســت که به عنوان ســرگرمی سالم معرفی شــده و پیامبر اکرم)ص( 

می فرمایند: »بهترین سرگرمی زن ریسندگی است«.
اما آیا هر بازی و ســرگرمی ای در اســالم مجاز شــمرده شده و اثر هر بازی و 
سرگرمی، شادابی دائم و حاللی برای روح است؟ امام رضا)ع( در پاسخ به 
ایــن پرســش می فرمایند: »خــدا بندگانش را از همه بازی هــای دارای برد و 
باخت نهی و به اجتناب از آن ها امر کرده و آن ها را پلیدی نامیده است«. 

نزد کریم هیچ خطایی عظیم نیست
معین اصغری:شاید عیار دل به خلوص قدیم نیست 

عقلم برای درک مقامت فهیم نیست 
اگــر چه مطلع شــعر از نظــر مضمون پردازی به دلیل محدودیتی که شــاعر برای 
آوردن دو قافیه دارد، خیلی مهم نیست اما نباید به راحتی هم از کنار آن عبور 
کــرد. مثــل خانه ای که بیرونش نمای آجری باشــد و درونش قصــر. این دو با هم 
سازگار نیست. مشتری ابتدا نمای خانه را می پسندد بعد وارد آن می شود. وقتی 
مخاطب می بیند شاعر در همان بیت اول کمیتش می لنگد، دیگر انگیزه ای برای 
خواندن ادامه شعر پیدا نمی کند. محسن زعفرانیه، شاعر عزیز ما در مصراع دوم 
می گوید برای درک مقامت عقلم فهیم نیست؛ درستش این بود مثالً می گفت 
عقلم به درک مقامت نمی رســد نه اینکه عقلم فهیم نیســت. توجه به همین 

ریزه کاری هاست که شعرها را از یکدیگر متمایز می کند.
ریزه خور مرام تو هستیم گرچه دل
الیق برای نوکری این حریم نیست

بیتی خوب و معمولی است.
راهم بده که توبه کنان باز آمدم

نزد کریم، هیچ خطایی عظیم نیست! 
زیباترین بیت این غزل که دلیل انتخابم برای ستون امروز بود، همین بیت است. 
مصراع دوم آن به راحتی قابلیت ضرب المثل شــدن دارد. بدون شــک از این به 
بعد این بیت را در خاطرم می سپارم و در خلوت های خود زمزمه اش می کنم. به 
نظرم هیچ چیزی برای یک شاعر ارزشمندتر از این نیست که سروده اش انیس 

بی کسی ها و دلواپسی های انسانی در گوشه ای از این خاکدان باشد.
افسوس می خورد دل بی تاب من، چرا 

در خادمی صحن و سرایت سهیم نیست؟ 
کالً شاعر ما خیلی توجهی به زبان ندارد و به نظرم اگر روی این مسئله بیشتر 
وقت بگذارد قطعاً اشــعار پخته تری از او خواهیم شــنید. مشــخص است شاعر 
دکمه سهیم را داشته و خواسته برایش یک کت بدوزد. خیلی راحت می توانست 
بگویــد افســوس می خــورم چرا خادم صحنت نیســتم اما می بینید چقــدر آن را 
پیچیده کرده، جوری که ســهیم شــدن در خادمی صحن و ســرا انگار یک جوری 

است و آدم را اذیت می کند.
افسوس می خورد که چرا چون کبوتران 
در سایه سار گنبد زردت مقیم نیست؟

نکته بســیار مهمی که خوب اســت شــاعران ما به خصوص شــاعران نوجوان و 
جوانی که تازه دست به قلم شده اند بدانند و در قافیه های خود به آن توجه کنند، 
قافیه های موزون است. مثالً در این شعر ما وزن فعیل را داریم. شاعر اگر بخواهد 
تا آخر بر این وزن قافیه های خود را به کار ببرد نازیباست و نشان از کارنابلد بودن 
شاعر دارد. قافیه هایی مثل سهیم، کریم، عظیم، فخیم، حریم و ...  اتفاقی که 
فراوان در وزن تفعیل هم می بینیم. قافیه هایی مثل تکبیر، تکفیر، تسخیر، تزویر، 

تفسیر و... .
شاعران تازه کار کلمات را به ماشین قافیه سازی می برند و از آنجا هی تند تند بیت 
تولید می کنند. اما شاعر با تجربه پیش از اینکه شروع به غزل سرودن کند می داند 
چه ابزاری در اختیار دارد و براســاس همان، تصمیم به ســرایش می گیرد.در کل 
محسن زعفرانیه عزیز شاعر توانمندی است که اگر بیشتر برای تقویت زبان خود 
برنامه ریزی کند امیدوارم در آینده اشعار بسیار قوی تری از او بخوانیم و لذت ببریم.

ادب الرضا 

دیدگاهانتخاب اصلح

عکس نوشت
همان حرمی که بی بی تعریفش را کرد   عکس: نیما نجف زاده

رواق: مــا مدت هاســت نقش هــای مادرانــه را کمرنــگ کرده ایــم و بــه 
دنبــال ایــن کمرنگ شــدن، برخی زن هــا فکر می کنند نقــش مادری و 

همسرداری بی ارزش است.
یکــی از دالیــل کمرنگ شــدن نقش مادری و همســری، اشــتغال زنان 
است که گاه به واسطه اقتصاد خانواده و گاه به واسطه تجمل گرایی بر 
نقش مادری سبقت گرفته است. متأسفانه مدت هاست زنان میل به 
اشتغال بیرون از منزل پیدا کرده اند و به آن با نگاه ارزشی می نگرند.

نتیجه این دومینوی اجتماعی کم شــدن تولید نســل در ایران کنونی 
است. میل به فرزندآوری در زنی که بیرون از خانه است، کم می شود. 
از ســوی دیگر، زن شــاغل چون خســته و کم حوصله می شــود، حقوق 
همســری را آن گونــه کــه باید، مراعات نمی کند و در پی آن دلبســتگی 
زن و شوهر کمرنگ می شود و این سلسله تا تضعیف جایگاه خانواده 
ادامه می یابد. از نگاه پیامبر اســالم، بهترین زن، کســی اســت که در 
شرایط مختلف زندگی در همسرداری و نان آوری، یاور همسر باشد و 

برای تعالی و رشد خانواده، تالش و فداکاری کند.
یکــی از آســیب های اشــتغال زنــان، این اســت که زن دلــش در بیرون 
از خانــواده اســت، زن، بیــرون ســر کار می رود و آن گونه کــه باید، برای 

تربیت فرزندان وقت صرف نمی کند.
متأسفانه برای روشنگری در این زمینه برنامه ای ساختاریافته نداریم. 
مــا خواســته یــا ناخواســته برخــی از ارزش هــا را در جامعــه پررنگ تــر 
کرده ایــم، درحالی کــه اشــتباه بــود و بــه نظــام خانــواده زیــان رســاند. 
موضوعاتــی مانند اشــتغال، رشــته های تخصصی و ماننــد آن، از این 

موارد است.
شغل زن و مرد باید متناسب با جنسیت آن ها باشد و عالوه بر این، 

رشــته های تحصیلــی زن و مــرد بایــد همگــون و هم تــراز بــا ویژگی های 
روان شناختی هر جنس باشد که ما این را هم نداریم. متأسفانه وزارت 
علــوم و وزارت بهداشــت هــم کــه بایــد در انتخــاب رشــته جهت دهی 

داشته باشند این کار را انجام نمی دهند. 
به طور ذاتی در خانواده، سیاســت ها براســاس محوریت نظام خانواده 
و نقش هاســت. خانواده یک نظام و نهاد فراگیر اســت. اگر بخواهیم 
دقیق تــر نــگاه کنیــم، خواهیم دیــد پراکنــده کاری صــورت گرفته و یک 

سیاست منسجم، جامع و واقع بینانه کمتر دیده شده است.
سیاســت ها و قوانیــن بایــد هم تــراز و براســاس آموزه هــای اســالمی و 
متناســب بــا فرهنــگ ایرانــیـ  اســالمی باشــد. فرهنگ اصیــل ایرانی 
بــا آموزه های اســالم تضــاد ندارد. اگــر برخالف امروز، 100ســال پیش، 
بحث اشــتغال زنان مطرح می شــد، به پی ریزی، کارسازی و کادرسازی 
و کارهای زیربنایی نیاز نبود. اشتغال زن در اسالم ممنوع نیست، اما 

به آن تشویق و توصیه هم نشده است.
امروزه به علت نیاز در آموزش وپرورش، بیمارستان ها و سایر نهادهایی 
کــه بــه حضــور زن در آن محیــط نیاز مبــرم دارند، به اشــتغال زن نیاز 
داریم و نمی توانیم آن را منع کرده و آن ها را از اشتغال محروم کنیم، 

ولی آنچه مهم است نظام مند شدن این اشتغال است.
در خانواده ای که زن و مرد هر دو شــاغل هســتند، حتی اموری مانند 
پخت وپز درست انجام نمی شود و فرزندان آن ها ازلحاظ زیستی دچار 
مشکل می شوند. وقتی مادر در خانه است؛ یعنی در این خانه غذای 
ســالم و گرم وجود دارد و فرزندان در این شــرایط ازنظر زیســتی ســالم 
هســتند و رشــد خوبی خواهند داشــت. تعامل منطقی پدر و مادر به 

سالمت روانی فرزندان می انجامد.

در این خانه غذای سالم و گرم وجود ندارد!

حجت االســالم رودگر با بیان اینکه عرفانی که امام راحل مطرح 
می کنند، عرفان نظام ساز و تمدن پرداز است، اظهار می کند: این 
عرفان ماهیت و هویتی دارد؛ ماهیت آن معرفت شهودی به حق 
و قرب وجودی به حقیقت مطلقه یا خدای ســبحان اســت، در 
واقــع بــه لحــاظ ماهوی و تعریفــی، این عرفان بــا عرفان مصطلح 
تفاوت و تعارضی ندارد و اینجا نیز جنس عرفان مبتنی بر کشف 
و شــهود از نوع عین الیقینی اســت و هر چه بیشــتر جلو می رود 
تعالی بیشتری می یابد و به معرفت حق الیقینی تبدیل می شود. 
امــام خمینــی)ره( در تعریــف عرفــان در جایــی فرموده اند: عرفان 

معرفت به حقیقت مطلق و قرب به آن حقیقت مطلقه است.

سالک عارف آراسته به »ِصْبَغَه اهلِل« می شود»
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی ادامه می دهد: قرب 
بــه حقیقت مطلقه یعنــی عرفان عملی و معرفت به آن 
یعنی عرفان نظری. قرب به حقیقت مطلق برای 
آن اســت که ســالک عارف آراســته به اخالق 
الهی و خداگونه شــود و به تعبیر قرآن کریم 
رنــگ خدایــی )ِصبَْغــةَ هللاِ( بــه خــود بگیرد. 
اساســاً یک ســالک در ســیر انفسی و باطنی 
خــود از عالــم وحدت به کثرت و ســیر در عوالم 
گوناگون وحدت، این سختی ها را تحمل می کند 
تــا متصــف به اوصاف الهی شــود که نتیجه آن 
خدایی شدن است. در حدیث منسوب به امام 
صادق)ع( آمده: »العبودیه جوره کنه ها الربوبیه« 
و در حدیــث »عنــوان بصــری« نیز بــه مقام عبودیت 

اشاره شده است.
وی در ادامه تصریح می کند: عرفانی که امام خمینی)ره( 
از آن سخن می گویند عرفانی است که نخست بنیادهایی 
دارد، سپس راهبردها، راهکارها، شاخصه ها و در نهایت 
کارکردهایی دارد. بنیادهای این عرفان مبتنی بر توحید، 
عبودیت و محبت اســت، یعنی توحیدی، عبودی و 
حبّی است؛ یعنی یک عارف به جایی می رسد که 
نگاه او موحدانه می شود و بینش، روش و کُنش 
توحیدی می یابد، یعنی پنج ســاحت گرایشی، 

بینشی، منشی، روشی و کنشی او به شکل منظومه وار و به هم 
پیوسته بر اساس گفتمان توحیدی شکل می گیرد. 

خداوند در تمجید از انبیا آن ها را »عبد« معرفی می کند»
حجت االسالم رودگر ابراز می کند: در کنار این، سخن از عبودیت 
اســت و عارف به مقام عبداللهی و »عبدیت« رســیده و عبدهللا 
و عنــدهللا می شــود و از رهگــذر عبــادت و عبودیــت در مقابــل 
خدای متعال، عبد می شود. عبد شیرین ترین و گویاترین واژه ای 
اســت که می شــود بر اســاس آموزه های کتاب و ســنت در عرفان 
اسالمی از آن بهره گرفت، مثل آوردن تعبیر عبد در برخی آیات: 
َّذي أَْسرَیٰ  »َعبْداً مِنْ عبادنا«؛ »فأوحی إلی عبده« و »ُسبَْحاَن ال
بَعبْده«. عالوه بر این، وقتی خدا می خواهد از پیامبری تعریف و 
تمجیــد کنــد او را به عنوان عبد معرفی می کند: »نعَْم الَْعبْدُ« یا 
امیرالمؤمنیــن علی)ع( در فــرازی از دعایش به درگاه الهی عرضه 

می کند: »الهی کفی بی عزا ان اکون لک عبدا...«.
وی با بیان اینکه در نظرگاه عرفانی امام خمینی)ره( همه چیز از 
آنجا ریشه می گیرد که انسان به مقام عبودیت برسد و این توحید 
و عبودیت را از رهگذر محبت و عشق دریابد، تأکید می کند: در 
»اصــول کافــی« از پیامبر)ص( حدیثی وارده شــده کــه فرمودند: 
»أَفَْضــُل النَّاس َمنْ َعِشــَق الِْعبَادَةَ...« برترین انســان ها آن هایی 
هســتند که عبادت عاشــقانه دارنــد. باید توجه داشــت عبادت 
عاشقانه، همان عبادت احرار و آزادگان است و این عابدان فقط 
خدا را در عبادات جست وجو می کنند. امام خمینی)ره( برای این 
عرفان راهبردهایی را تعیین می کنند، نخست آنکه هر کار عارف 

فی سبیل هللا، فی هللا و للّه باشد، این ها مراتبی دارد.

عرفان نه به معنای خلوت و خلسه است نه دنیازدگی»
حجت االسالم رودگر اضافه می کند: تعبیری که امام خمینی)ره( 
از آن اســتفاده کرده اند همانی اســت که در آیه 46 ســوره مبارکه 
َّهِ َمثْنَیٰ وَفُرَادَی«.  ََّما أَعُظُكمْ بوَاِحَدة أَنْ تَقُومُوا لل سبا آمده: »قُلْ إن
حضــرت امام)ره( حتی در نامــه به مرحوم احمدآقا هم آورده اند: 
عرفان نه به معنای خلوت و خلســه اســت نه دنیازدگی، به این 
معنــا که سیاســت ورزی را پیشــه کنــد...، در عرفــان مهم انگیزه 
است، یعنی قیام لله که از اندیشه عبودی و حبّی شکل می گیرد. 
ایــن عرفــان کارکردهایــی دارد کــه مهم تریــن آن هــا، آن اســت که 
جامعــه را توحیــدی عبــودی می کند و به تربیت حبّــی و عبودی 

جامعه می انجامد؛ چنان که امام راحل عرفان پرده نشین را وارد 
بازار کردند. ایشان می فرمودند: »این قدرت از منشأ قدرت است. 
آن قدرتی هم که انبیا داشتند از انبیا نبود. بشر از اول تا آخرش 
هیچ اســت. آنچه هســت، قدرت خداســت. هر حرکتی که شما 

می کنید با قدرت خدا حرکت می کنید«.
وی در ادامــه بیــان می کنــد: چــرا امــام)ره( چنیــن 

مباحث سنگین عرفانی را با مردم کوچه و بازار، 
بــا رزمنــدگان و بســیجیان و طیف هــا و طبقات 
مختلف اجتماعی مطرح می کردند؟ این کار برای 
آن بود که این معنویت را در دل جامعه اشــراق 

و اشــراب کننــد، چنان کــه پس از فتح خرمشــهر 
فرمودنــد: »خرمشــهر را خــدا آزاد کــرد«. اینچنیــن 

سخن گفتن کار یک عارف نظام ساز و اجتماعی و تمدن ساز 
و مشــتاق جامعه پــردازی اســت چراکه عرفان او ظرفیــت دارد در 
میــدان سیاســت ورزی ورود کند.دانشــیار پژوهشــگاه فرهنــگ و 
اندیشه اسالمی با بیان اینکه سه عنصر هدایت، تربیت و والیت 
در عرفــان امــام خمینــی)ره( وجــود دارد، می گویــد: چــون عارفــی 
این چنینی هادی انســان ها و دارای همان نقشــی است که انبیا 
ُِّمُهُم الِكتاَب وَالِحكَمةَ وَيُزَكّيِهم« تزکیه در بخش  داشته اند: »يَُعل
تربیــت اســت یعنی این عرفــان صرفاً کالس و کتــاب ندارد بلکه 
در متــن جامعــه خــود را نشــان می دهد. مثل امــام راحل که چه 
در تبعید و چه زمانی که حکومت را در دســت گرفتند و در اوج 
قدرت بودند، موحد و عبد و عاشــق خدا بودند و برای خدا قیام 
کردند. از این رو، با گزاره »خرمشهر را خدا آزاد کرد« درمی یابیم 
ما هیچ هستیم و هر چه هست از خداست، همه ما در محضر 
خداییــم و عالم محضر خداســت کــه گزاره های توحیدی دیگری 

از امام بوده اند.

عرفان امام)ره( فلسفه اجتماعی قوی دارد»
وی بیان می کند: در اندیشه عرفانی امام خمینی)ره( علم حصولی 
حتی علم توحیدی، حجاب اکبر و ظلمت زاست، امام این موارد 
را ابراز می کنند، چرا؟ زیرا ایشان می خواهند با درد و درک خدایی 
ما را از زمین برکَنند؛ ســفر از خلق تا حق را انجام دادند و ســفر 
در حق با حق را نیز همین طور و پس از آن، سفر از حق به خلق 
با حق را انجام دادند و بعد اوج گرفتند و شبیه به پیامبر)ص( و 
امــام معصــوم)ع( عمــل کردند، مثل آنچه در ســفر چهارم انجام 
می دادند برای آنکه جامعه را به ســوی کمال الیتناهی بر اســاس 
شریعت محمدی و عنصر امامت و والیت سوق دهند، 
چــون عرفــان امــام)ره(، فلســفه اجتماعی 
قــوی دارد و این فلســفه مبتنی بر احقاق 

حق و اقامه عدل است.
حجت االسالم رودگر تأکید می کند: برای 
ایــن هــدف بایــد جامعــه عالــم، عاقــل و 
معنوی شود و امام خمینی)ره( دنبال این 
بودنــد، از ایــن رو بــه حضــور در جامعه و 
خدمت به خلق بسیار اهمیت می دادند 
و تأکید داشتند کسی به کمال مطلوب 
نهایی می رســد که از مقام فنای فی هللا 
بــه مقــام بقاءباللــه و از ســفر من الحــق 
الی الحــق بالحق به ســفر من الحق الی 
الخلق بالحق برسد و در مرتبه وجودی 
خــود مظهر اســم جامع اعظــم الهی و 
ّـِـرُ« و »لِيَقــوَم  َُّهــا الُْمدَّث مصــداق »يــا أَي
عرفــان  در  شــود.  بِالقِســِط«  النّــاُس 
اســالمی انســان تــا اســفار معنــوی و 
ســلوکی درونی از کثرت به وحدت و از 
وحدت در وحدت نداشته باشد یا ِسیر 

از خلق به حق و از حق در حق نکند و رهروی ننماید، توانمندی 
الزم برای رهبری ندارد. همچنین، باید سیر الی هللا و فی هللا او از 
سفر سوم که سیر من الحق الی الخلق بالحق است، تمام شود تا 

قدرت راهبری و سیر خلق خدا به سوی خدا را بیابد.
وی در ادامــه بیــان می کنــد: این هــا عرفــان نظام ســاز و 
تمدن پرداز اســت و عجیب آنکه امام)ره( به عرفانی 
که »ساَســةَ الْعبَاد« باشــد، توجه داشتند و همه 
چیز را در محضر خدا و جلوه حق می بینند. برای 
ایشان انسان کاملِ معصوم و حقیقت محمدیه 
و علویه اصل و اســاس است. امام)ره( اعتقادات 
خاصی در این باره دارند و برای عارف نقش هدایتی 
و تربیتی و والیتی به معنای ساماندهی جامعه برای 
احقاق حق و اقامه عدل قائل هستند و با این نگاه است که 
می فرمایند: رهبر ما آن طفل 12 ساله ای است که با قلب کوچک 
خود که ارزشش از صدها     زبان و قلم ما بزرگ تر است، با نارنجک 
خــود را زیــر تانــک دشــمن انداخت. یا آنکه تأکید داشــتند: من 
را خدمتگــزار خطاب کنید بهتر اســت تــا رهبر بگویید)قریب به 
این مضمون(... این عبارات همگی معنادار است و از رهگذر درد 
خدا درد خلق خدا را یافته اند. در خطاب به احمدآقا می نویسند: 
»پســرم، ما که عاجز از شــکر او و نعمت های بی منتهای اوییم، 
پس چه بهتر که از خدمت به بندگان او غفلت نکنیم که خدمت 
بــه آنــان خدمــت بــه حق اســت؛ چه همــه از اویند. هیــچ گاه در 
خدمت به خلق هللا خود را طلبکار مدان که آنان به حق منت بر 
ما دارند که وسیله خدمت به اوـ  جّل و عالـ  هستند و در خدمت 
به آنان دنبال کسب شهرت و محبوبیت مباش که این خود حیله 
شیطان است که ما را در کام خود فرو برد و در خدمت به بندگان 
خــدا آنچــه بــرای آنان پرنفع تر اســت انتخاب کن، نــه آنچه برای 
 خود یا دوســتان خود؛ که این عالمت صدق به پیشــگاه مقدس 
اوـ  جّل و عالـ  اســت...«.وی تصریح می کند: چنان که در روایت 
آمده خلق، عیال خدا هستند و خدمت به آن ها خدمت به خدا 
و از بزرگ ترین عبادات الهی است. یعنی امام خمینی)ره(، عبادت 
را به نماز و روزه و... محدود نمی کنند و عرفانی را تعریف کرده اند 
که احیاگر تفکر دینی و اصالحگر جامعه به سمت حقیقت بر 
اساس چهار مؤلفه عقالنیت، معنویت، سیاست و عدالت باشد. 
حجت االسالم رودگر در پایان خاطرنشان می کند: زیست امام)ره( 
ردیه ای بر عرفان انزوا و خلسه گراست؛ اگرچه در عرفان، خلوت و 
اعتکاف و ســحر و درون گرایی اســت اما نه برای ماندگاری در این 
حالت و اینکه عارف کاری به کار جامعه و خلق و مسئولیت های 
اجتماعی نداشته باشد بلکه این ها برای آن است عرفان جهادی، 
حماسی، مبارزه جو، عدالت خواه و عدالت گستر داشته باشیم، با 
این عرفان مقابل ظلم و استکبار می ایستیم و عرفان ما انقالبی 
می شود. امام خمینی)ره( در برخی نامه ها، کتاب ها و سخنرانی ها 
شــاهد مثال هــای متعــدد دارند کــه باید این بحث هــای اخالقی 
ایشــان بررســی شــود. چنان کــه فرمودنــد: »در ســیر الهــی الزم 
نیســت انســان در یک گوشه ای بنشیند و بگوید من می خواهم 
ســیر الی هللا داشــته باشم، خیر، سیرالی هللا همان سیره و روش 
انبیا و خصوصاً پیامبر اسالم و ائمه اطهار)ع( است که در عین 
حالی که در جنگ وارد می شدند و می کشتند و کشته می دادند 
و حکومت می کردند همه چیز سیر الی هللا بود، این طور نبود آن 
روزی که حضرت علی)ع( مشغول کار است سیرالی هللا نباشد و 
فقط در هنگامی که نماز می خواند سیر الی هللا باشد، هر دویش 
سیر الی هللا بود. لذا پیامبر)ص( می فرماید: ضربت علی)ع( در 
روز خندق افضل از عبادت ثقلین است. وقتی می خواهیم جهاد 
معنوی را بکنیم در مادیات و مادیات را به طرف معنویات بیاوریم 
این ســیر الی هللا اســت. البته کار مشــکلی اســت، ولی این طور 
نیست که نشود، وقتی انسان وارد عمل شد موفق می شود.)امام 

خمینی،1۷، صص 12۳ و 124(.

بررسی جایگاه عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی )ره( در گفت و گو با دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

عرفان نظام ساز و تمدن پرداز 
سبک زندگی

خانواده

آمنه مســتقیمی: اگرچه امام خمینی)ره( به عنوان 
معمــار کبیــر انقالب بیشــتر بــا وجهه سیاســی و به 
عنــوان رهبــر کبیــر نهضــت اســالمی ایران شــناخته 
می شــوند امــا باید بدانیم عرفان در شــکل گیری این 
اندیشــه سیاســی کــه مهم تریــن انقالب قــرن را رقم 
زد، نقشــی بســزا داشــته اســت، عرفانــی کــه با طرد 
و رد گوشه نشــینی، بــر قیــام للّــه تأکیــد داشــت. در 
آســتانه 14 خرداد، ســالروز ارتحال امام خمینی)ره( 
و بــه منظور بررســی وجوه عرفانی اندیشــه های امام 
با حجت االســالم والمســلمین »محمدجواد رودگر« 
اســالمی  اندیشــه  و  فرهنــگ  پژوهشــگاه  دانشــیار 

گفت وگویی داشــته ایم که در ادامه مشروح 
آن را می خوانید.



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

  همکاری آستان قدس رضوی در برگزاری همایش بزرگداشت مرحوم آیت اهلل کوهستانی  همایش بزرگداشت آیت اهلل کوهستانی )آقاجان(روزنامـه صبـح ایـران
 با همکاری آستان قدس رضوی برگزار می شود.به گزارش آستان نیوز، این همایش دی ماه امسال در پنجاهمین سالگرد درگذشت مرحوم آیت اهلل کوهستانی 

با همکاری اداره کل ارشاد مازندران و بخش های مختلف آستان قدس رضوی و مراکز علمی و دانشگاهی در  بهشهر برگزار خواهد شد.

آیت هللا علم الهدی در دیدار قائم مقام آستان قدس رضوی: 

انتصاب مدیر جوان انقالبی و 
کارآمد، نشانه سرعت بخشی به 
فعالیت های آستان قدس است

قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضوی بــا آیت هللا 
علم الهــدی؛ نماینــده ولــی فقیــه در اســتان خراســان 
رضوی و امام جمعه مشهد مقدس دیدار و گفت وگو 

کرد.
به گزارش آستان نیوز، آیت هللا سیداحمد علم الهدی، 
نماینــده ولی فقیه در اســتان خراســان رضــوی در این 
دیــدار ضمــن ابــراز خرســندی و تبریک بــه قائم مقام 
تولیت آســتان قدس رضوی در کسوت جدید، گفت: 
انتخــاب و انتصاب یک مدیــر جوان انقالبی و کارآمد 
در یــک مجموعــه ای همچون آســتان قدس رضوی به 
عنوان قائم مقام نشان از توجه ویژه تولیت محترم به 
فرمایشات و دغدغه های رهبر معظم انقالب و حرکت 
در مسیر سرعت بخشی به فعالیت ها و عملیات های 

اجرایی آستان است.
وی تأکید کرد: امیدواریم با این روحیه مؤمنانه و عمل 
جهادی بتوانید در راســتای هم افزایی بین بخش های 
مختلف این آستان مقدس اقدام کنید و در این مسیر 
 از توســل بــه ســاحت مقدس امام رضــا)ع( بهره وافی

ببرید.
قائــم مقــام تولیــت آســتان قــدس رضــوی نیــز در این 
دیــدار ضمــن ابــراز تشــکر از حســن نظر امــام جمعه 
محترم، گفت: عمل به منویات رهبر معظم انقالب و 
تولیت محترم از طریق ایجاد تحول اساسی با تحقق 
سیاســت های کالن ابالغی در نظام اجرایی و پیگیری 
آســتان قــدس رضــوی از اولویت هــای اصلی در ســال 

جاری است. 
مالــک رحمتــی تصریح کرد: ان شــاءهللا بتوانیم با کار 
جهادی و برنامه ریزی دقیق پاسخگوی اعتماد تولیت 

محترم باشیم.

محمدحســین مــروج کاشــانی: ورزش 
باســتانی كــه از آن بــه نــام ورزش زورخانــه ای 
هــم یــاد می شــود، عــالوه بــر اینكــه فعالیتی 
آمادگــی  و  عضــالت  نیرومندســازی  بــرای 
جســمانی اســت، به مثابه فعالیتــی روحی و 
معنــوی نیــز قلمــداد شــده و از تقــدس قابل 
توجهــی برخــوردار اســت. ورزش باســتانی و 
زورخانه ای،بــرای ورزشــکاران باســتانی تنهــا 
اندامــی  بــه  یافتــن  دســت  بــرای  وســیله ای 
مناســب و ســالمتی جســم نیســت، بلکــه 

وسیله ای برای ارتباط معنوی با خداست. 

ساخت گود باستانی در مجموعه تربیت »
بدنی آستان قدس رضوی

بــه منظــور تمرین و جــذب عالقه منــدان این 
رشته اصیل و ایرانی و اشاعه و ترویج صفات 
واالی انســانی و اســالمی از جمله جوانمردی 
و در خدمــت بندگان خدا بودن همراه با ذکر 
مناقــب ائمــه اطهــار)ع( بــه خصــوص موالی 
متقیان و مظهر و الگوی فتوت و جوانمردی، 
حضــرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع(، 
بــا  ایــران  زورخانــه  بزرگ تریــن  و  زیباتریــن 
مساحتی حدود 730 مترمربع در سال 1378 
در مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی 
بــا دو ســالن اختصاصــی بــرای انجــام ورزش 
ورزش هــای  عنــوان مجتمــع  تحــت  کشــتی 

باستانی و کشتی ساخته شد.
گود این زورخانه به صورت هشــت ضلعی با 
طرح اسلیمی و سقف آن از داخل به صورت 
طــرح گنبــد بــه نشــانه گنبــد حضــرت امــام 

رضا)ع( ساخته شده است.
ظرفیــت و گنجایش گود این زورخانه حدود 
100 نفر )باســتانی کار( و ظرفیت تماشــاگران 
آن حــدود 800 نفــر بــوده کــه هــم اکنــون به 
عنــوان یکــی از فاخرتریــن ســالن های ورزش 
میزبــان  و  اســت  مطــرح  کشــور  باســتانی 
مســابقات قهرمانی ایران در چندین مرحله 

هم بوده است.

باستانی کاران »7« تا »90« ساله»
خاطــر  بــه  گذشــته  ســال  از  چنــد  هــر 
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری کرونــا و رعایــت 
تمامــی  بهداشــتی،  دســتورالعمل های 
زورخانه هــای کشــور مطابــق دســتور ســتاد 
ملــی مقابلــه بــا کرونــا تعطیــل شــدند، امــا 
پیش از این در گود زورخانه مؤسسه تربیت 
ورزشــکارانی  رضــوی،  قــدس  آســتان  بدنــی 
ســاله   90 تــا   7 از  ســنی  رده هــای  همــه   از 
حضــور پیــدا می کردند، به گونــه ای که حدود 
450 نفر به عنوان باســتانی کار در 6 شــیفت 
)یا به اصطالح 6 گود( در شــیفت های صبح، 
عصــر و شــب در گــود زورخانه آســتان قدس 

رضوی فعالیت می کردند. 
ایــن مطلــب را »مرتضــی نماینــده« مرشــد 
پیشکسوت این زورخانه به خبرنگار ما گفته 

و می افزاید: از پهلوانان قدیمی و پیشکسوت 
ایــن رشــته ورزشــی کــه در این ســالن تمرین 
»حــاج  پهلــوان  بــه  می تــوان  می کردنــد 
سیدحســین جعفــرزاده موســوی«، پهلــوان 
پهلــوان »حاج رضــا  و  نــوروزی«  »اســماعیل 

احدیــان« اشــاره کــرد و در ســال های پیش از 
شیوع کرونا و در کنار پهلوانان و پیشکسوتان 
این رشته، نوجوانان و جوانان نیز در آکادمی 
ورزش زورخانــه ای در ایــن ســالن آموزش های 
این رشته ورزشی را فرا می گرفتند که در حال 
حاضــر فعالیــت این ســالن به خاطر شــرایط 

کرونایی تعطیل شده است.

هشت ضلعی ارادت، فتوت و...»
این مرشــد پیشکســوت زورخانه آستان قدس 
رضــوی هــم اکنــون 56 ســاله اســت و دارای 45 
سال سابقه فعالیت زورخانه ای بوده که حدود 
22 ســال از ایــن ســابقه را بــه عنوان مرشــد در 
زورخانه آستان قدس رضوی سپری کرده است.
»نماینــده« درباره قداســت گــود زورخانه در 
بیــن باســتانی کاران و پهلوانان می گوید: گود 
زورخانه دارای قداســت باالیی در بین عموم 
مــردم به خصوص پهلوانان و باســتانی کاران 

کــه بیشــتر ورزشــکاران  بــه گونــه ای  اســت 
ایــن رشــته بــا وضــو و طهــارت وارد ایــن گود 

می شوند.
ایــن گــود هشــت ضلعــی بــوده و هــر ضلــع 
آن بــه اســم خاصــی از قبیل: ضلع ســادات 
گرفتــن  قــرار  و  ایســتادن  )مخصــوص 
فتــوت،  ضلــع  ســادات(،  باســتانی کاران 
گذشــت، ضلــع  عیب پوشــی، ضلــع  ضلــع 
پیشکســوتان و... معروف اســت که نام این 
اضالع یادآور سجایای اخالقی و انسانی در 
بیــن ورزشــکاران بوده و آنــان خود را ملزم به 

رعایت این صفات پسندیده می دانند. 

»ضرب و زنگ« قلبم به نام »رضا«ست»
بــرای پهلوانــان و آن هایی که دســتی بر آتش 
ورزش ملــی و مذهبــی ایران زمیــن دارند، نام 
»ضــرب و زنــگ« در ورزش باســتانی مفهــوم 
خاصــی دارد. آن گاه کــه مرشــد با انگشــتان 
خــاص  آهنــگ  و  ریتــم  بــا  را  ضــرب  خــود 
می نــوازد و آن زمــان کــه صــدای زنــگ را بــه 
نیــت انتقــال یــک پیام و مفهومــی خاص به 
گــوش ورزشــکاران می رســاند، همــه وهمه در 
ایــن گود و میدان، صدای مرشــد را به عنوان 
صدای فرهنگ پهلوانی  با جان و دل شنیده 

و احساس می کنند.
کــه  موقعــی  هــر  می کنــد:  اضافــه  نماینــده 
می خواهم به گود زورخانه وارد شــوم ابتدا رو 
به ســوی بارگاه امام هشــتم حضرت رضا)ع( 
کرده و از ایشــان رخصــت می طلبم. ضرب و 
زنــگ زورخانــه را بــه دفعات مکــرر نواخته ام، 
اما اعتقادم این اســت که ضرب و زنگ قلب 
و تمــام وجــودم بــه عشــق و نام امــام رضا)ع( 

نواخته می شود.
این پیرمرشد مشهدی این را هم می گوید که 
دوســت دارم پس از مرگ جنازه ام را ابتدا به 
گــود زورخانه آســتان قدس رضــوی بیاورند و 

سپس برای دفن به قبرستان ببرند.

به مناسبت هفدهم شوال، روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای

هشت ضلعی ارادت و فتوت 
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»ضرب و زنگ« در ورزش باستانی 
مفهوم خاصی دارد. آن گاه که مرشد 

با انگشتان خود ضرب را با ریتم 
و آهنگ خاص می نوازد و آن زمان 
که صدای زنگ را به نیت انتقال 

یک پیام و مفهومی خاص به گوش 
ورزشکاران می رساند

خبر 

4

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 ساختمان های 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 محمد رحمانی راد به شناسنامه شماره 0 کدملی 0810305496 صادره سرخس فرزند علی جان در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 138/44 مترمربع پالک شماره 1015 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت نظر محمد اس��دی و قس��متی از پالک** کالسه 

98-546
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 دادخواست 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. آ1401976
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 میگردد:
آقای دین محمد مردان ماکو به شناس��نامه ش��ماره 52 کدملی 0749576472 صادره تایباد فرزند غالم سرور در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 133/50 مترمربع پالک شماره 684 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل سهم االرثی محمودرضا داورپناه از مرحوم رجب داورپناه و قسمتی 

از پالک** کالسه 98-553
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 دادخواست 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.آ1401979
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 میگردد:
خانم معصومه محمودی به شناس��نامه ش��ماره 89 کدملی 0749866888 صادره تایباد فرزند قربان در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 185 مترمربع پالک ش��ماره 283 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان عبدالرسول پنهانی )سهم االرثی حلیمه پنهانی( و قسمتی از 

پالک ** کالسه 98-3
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 دادخواست 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.آ1401980
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/9                                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/24

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی مزایده اتومبیل )سند ذمه( 
برابر درخواست خانم صفیه مکرمی به وکالت از خانم کلثوم قرچقی به شرح وارده 1400/02/21-3507

ب��ه موجب پرونده اجرائ��ی 140004007141000011یک دس��تگاه خ��ودرو پژو پارس مدل 1384 به ش��ماره 
پ��الک انتظام��ی 26 - 998ب 75 متعلق به آقای عباس ربانی نام پدر: ش��جاع تاریخ تولد:1362/01/01 ش��ماره 
ملی: 0681433434 ش��ماره شناس��نامه: 173 مدیون پرونده اجرائی کالسه فوق که به استناد سند ازدواج شماره 
1230-91/01/08دفترخانه ازدواج 9 ش��هر بجن��ورد در قبال مبلغ 33/870/000/000ریال ) معادل 300 س��که 
طالی تمام بهار آزادی (طلب خانم کلثوم قرچقی بازداش��ت گردیده اس��ت و طبق نظر کارش��ناس رسمی به مبلغ 
600/000/000ریال ) ششصد میلیون ریال( برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است و از ساعت 9 الی 12 
روز یکشنبه مورخه1400/03/23در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی 
جنب اداره پس��ت قدیم از طریق مزایده به فروش می رس��د، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری 
مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت نمایند . مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ ششصد میلیون 

ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی نقدأ فروخته می شود و طبق ماده 136 اصالح آیین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است . برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت و عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد ، الزم به ذکر است کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده است و نیم 
عشر و حق مزایده نقدأ وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد . مزایده روز اداری بعد 

از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
مش��خصات خودرو طبق نظریه کارش��ناس: سواری پژو پارس فوق الذکر به شماره پالک انتظامی 26- 998 ب 75 
به شماره موتور 12483148847 و شماره شاسی 19302377 به رنگ کرم مدل 1384 از نظر موتوری و تزئینات 
داخل خودرو ضعیف می باشد و الستیک های عقب کامال صاف و الستیک های جلو حدودا 30 درصد عاج دارد و 
جلو پنجره شکسته و دو رنگ می باشد و بیمه آن نیز مشخص نیست لذا ارزش ریالی )قیمت( روز آن در حال حاضر 
با شرایط موجود مبلغ 600/000/000ریال تعیین می گردد، و محل استقرار ماشین جهت بازدید بجنورد پارکینگ 

میرزا کوچک خان واقع گردیده است.آ1401974
علی اوسط رستمی- سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

 آگهی مزایده اموال منقول 
شماره پرونده : 9901664 شعبه دوم اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

محکوم له : آقای محمد خردمند                         محکوم علیه : آقای اباذر جعفری اصل منصور کندی
محکوم به : مبلغ 848 / 178 / 86 ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 942 / 308 / 4 ریال از بابت نیم عشر دولتی 
مورد مزایده عبارتست از : دو رأس بره نر داشتی ) تخمی ( هر کدام به مبلغ 50 میلیون ریال و بره نر کوچک نژاد قزل 

سیاه به مبلغ 30 میلیون ریال و در مجموع سه رأس دام مذکور 130 میلیون ریال می باشد .
شرایط مزایده :

1 – جلس��ه مزای��ده به تاریخ 26 / 03/ 1400 روز چهارش��نبه رأس س��اعت 10 صبح با حض��ور طرفین پرونده و 
متقاضیان خرید و نماینده دادس��تان در محل دفتر اجرای احکام مدنی ش��ورای حل اختالف دادگستری میاندوآب 

برگزار خواهد شد .
2 – برنده مزایده بایستی 10 درصد قیمت معامله را فی المجلس و باقیمانده را ظرف مدت یک ماه از تاریخ مزایده 

پرداخت نماید .
3 – متقاضیان می توانند 5 روز قبل از جلسه مزایده با هماهنگی این دفتر از اموال مورد مزایده بازدید نمایند .

4 – کلیه هزینه های نقل و انتقال و غیره بر عهده برنده مزایده می باشد . م /الف 2 آ1401972
حسام کریم نژادی – مدیر دفتر شعبه اجرای احکام شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

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

برابر رای ش��ماره 140060308001000971 م��ورخ 03/ 03/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم س��یده مریم خاتمی فرزند س��ید محمدحسین بش��ماره شناسنامه 31 و کدملی 
0652167977 در 5 سهم مشاع از 8 سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 242/40 مترمربع پالک 1547-

اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش یک حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت هاجر رخشانی مقدم 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.آ1401967
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/03/09                  تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/03/25                         

علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

برابر رای ش��ماره 140060308001000964 م��ورخ 03/ 03/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم کبری بهلگردی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 2 و کدملی 0652438466 در 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 338/37 مترمربع تمامی پالک 547-فرعی از 674- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علی اکبر بهلگردی 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 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.آ1401969
تاریخ انتشار نوبت اول : یکشنبه 1400/03/09                 تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/03/25                         

علی فضلی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 140060321006000108هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
مرضیه اعالیی فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 118 صادره از درششدانگ یک باب خانه باغچه به مساحت 292 
مترمربع بطور مفروزقس��متی از پالک 2656 اصلی واقع در طزرجان بخش 7 یزد  موروثی از مالک  رس��می آقای 
حسین اعالئی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 

دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1401963
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/09                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/03/24

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت 
                           

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره 139960321006002775هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم سمانه رفیعی مجومرد فرزند احمدعلی بشماره شناسنامه 249 صادره از در یک باب خانه نیمه سازو باغچه به 
مساحت 786 مترمربع پالک 474 فرعی از 59 اصلی بخش 16 یزد واقع درسانیج  تفت خریداری از مالک  رسمی 
خانم سکینه باغیانی و سایر مالکان مشاعی محرزگردیده است لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ 
انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1401965
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/09                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/03/24

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 139960321006003286هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد جواد 
دهقانی فرزند حسن بشماره شناسنامه 80 صادره از در یک باب خانه باغچه به مساحت 615 مترمربع پالک 472 
فرعی از59 اصلی بخش 16 یزد واقع در سانیج خریداری از مالک رسمی آقای نصراله باغیانی و محرزگردیده است 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.آ1401966
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/09                    تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/03/24

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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

برابر رای شماره 140060326009000007  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای اسماعیل 
یوسفی فرزند ابراهیم به شماره شناسنامه 231    صادره ازفامنین دریک باب خانه به مساحت 1400/43  مترمربع 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک 236 اصلی واقع در روس��تای خواجه حصار خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای 
سلطانعلی چهره قانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت 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 .)م الف46(  آ1401409
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/2/26                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/9

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

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

برابر رای شماره 140060326009000006  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای بهروز یوسفی 
فرزند ابراهیم  به شماره شناسنامه 323   صادره از قهاوند دریک باب خانه به مساحت 1468/65 مترمربع مفروز و 
مجزی شده از پالک 236 اصلی واقع درروستای خواجه حصار خریداری با واسطه ازمالک رسمی آقای نجاتعلی چهره 
قانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .)م الف 45( آ1401410
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/2/26                            تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/9

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

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

برابر رای شماره 140060326009000005 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباسعلی 
یوسفی چهرقانی فرزند سلطانعلی  به شماره شناسنامه 204 صادره ازفامنین دریک باب خانه به مساحت 716/74 
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 236 اصلی  واقع درروستای خواجه حصار خریداری با واسطه ازمالک رسمی 
آقای سلطانعلی چهره قانی  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 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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 .)م الف 44( آ1401411

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/2/26                                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/9
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات  

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

برابر رای شماره 140060326009000008  هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مهدی 
یوس��فی فرزند اسماعیل به ش��ماره شناس��نامه 0373064454 صادره ازقم دریک باب خانه به مساحت 345/15  
مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک 236 اصلی  واقع درروستای خواجه حصارخریداری با واسطه  ازمالک رسمی 
آقای نجاتعلی چهره قانی  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 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 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 .)م الف 47( آ1401412
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/2/26             

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/3/9
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان  فامنین – رضا بیات

  
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

ساختمان های فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 139960322001000684 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زاهدان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
آقای دادمحمد گنگوزهی   بشماره شناسنامه  232 کد ملی 6119750045 صادره از زاهدان فرزند علی بیک در 
شش��دانگ یکدربند مغازه به مس��احت 41/66 متر مربع قسمتی از پالک شماره 4964- اصلی  واقع در بخش یک 
بلوچستان شهر زاهدان چهارراه رسولی کوچه الوان خیابان جامی )قدس 24(  موضوع سند مالکیت مشاعی به شماره 
دفتر الکترونیکی 139820322001002905 که به نام متقاضی میباشد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد  . م الف: 152  آ-1401378
تاریخ انتشار نوبت دوم:شنبه1400/03/09 تاریخ انتشار نوبت اول: شنبه 1400/03/25 

حسینعلی مالیی – رئیس ثبت اسناد امالک 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد:آقای سردار تیمور شاهی به شناسنامه شماره 75 کدملی 0749342730 صادره تایباد فرزند اسحق 
در ششدانگ یک قطعه زمین نیمه محصور مشتمل بر انباری به مساحت 319/20 مترمربع پالک شماره 50 فرعی 
از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و 

مشاعی رحمت باغچه گی و قسمتی از پالک * کالسه 92-1254
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 دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1401377
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/3/9 تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/2/25  

 رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسند رسمی حوزه ثبت باخرز

نظر به دستور مواد 1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب 1390,9,20امالک 
متقاضیان ک در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14باخرز واحد ثبتی شهرستان باخرز مورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم ب شرح ذیل آگهی می گردد 
دادگس��تری باخ��رز ب شناس��ه مل��ی 14001926638شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمی��ن فنس کش��ی ش��ده به 
مس��احت300,12مترمربع قسمتی ازپالک ش��ماره 209فرعی از125اصلی واقع در خراسان رضوی بخش14باخرز 

حوزه ثبت ملک باخرز ازمحل قسمتی از شادروان ابراهیم حسین زاده کردیانی کالسه98,6
لذا ب موجب ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسند رسمی وماده 13آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دونوبت ب فاصله 15روز از طریق روزنامه کثیراالنتش��ار منتشر تادرصورتیکه اشخاص ذینفع 
به ارای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین اگهی تادو ماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم 
ورس��ید اخذ نمایند معترضین باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت ب تقسیم دادخواست ب 
دادگاه عمومی محل نمایند وگواهی تقدیم دادخواس��ت ب اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یامعترض گواهی 
تقدیم دادخواست ب دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت ب صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر ب دادگاه نیست   آ-1401366
تاریخ انتشارنوبت اول1400,2,25                   تاریخ انتشار نوبت دوم1400,3,9

رئیس ثبت اسناد وامالک باخرز هادی رضائی
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