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یک کارشناس بخش مخطوطات آستان قدس رضوی مطرح کرد

 گنجینه رضوی میزبان 
اسناد خطی فقه جعفری

گفت وگو با پژوهشگرتاریخ اسالم درباره روش شناسی مناظرات امام رضا)ع(

  مناظره با بی اخالقی و توهین  
به حقیقت  نمی رسد
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دیدگاه
حجت االسالم امیر آقاجانلو

 مهم ترین کار امام صادق)ع( 
هویت بخشی به تشیع بود

شیعیان تا پیش از غیبت امام زمان)عج( چون عمدتاً دسترسی به امام داشتند 
کمتر اقدام به مکتوب کردن ســخنان ایشــان می کردند، ضمن اینکه این مسئله 

وجود داشته است ولی از دست رفته و در دسترس ما نیست...

پیامبراکرم ) ص(:
سخت کوش ترین 
مردم کسى است 

که گناهان را 
ترک کند.

) امالى شیخ 
صدوق، صفحه ۲۸(

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

محمدحســین نیکبخت: امروزه کتابخانــه مرکزی 
آســتان قدس یکی از مهم ترین کتابخانه های ایران و 
جهان است و همه ساله هزاران محقق و اهل مطالعه 
با روش های گوناگون از منابع و کتاب های ارزشمند آن 
بهره می برند. اگر خاطرتان باشــد در همین صفحه، 
یک بار به ساختارهای کتابخانه آستان قدس در دوره 
صفویــه اشــاره کردیــم و گفتیــم در آن دوره، چگونــه 
کتابخانه تأســیس و با چه شــیوه ای اداره می شد. در 
همان دوره بود که مشاغلی مانند کتابدار و صحاف 
را ایجــاد کردنــد تــا وضعیت فعالیــت کتابخانه نظم 
و نســقی پیــدا کنــد. در آن زمــان بیشــتر کتاب هــای 
موجود در کتابخانه شامل قرآن و متون دینی بود که 
بســیاری از آن هــا وقفی بودند. امــا در دوره های بعد، 
اوضاع تغییر و در عهد قاجار کتابخانه آستان قدس 
ظرفیــت بیشــتری پیدا کــرد و مراجعــان افزون تری را 
پذیرفــت. شــاید جالب باشــد بدانید در ایــن دوره بر 
شمار کارمندان کتابخانه آستان قدس هم افزوده شد؛ 
آن گونه که تعداد آن ها از دو نفر در دوره فتحعلی شاه، 
بــه 23 نفــر در دوره احمدشــاه قاجار رســید. امروز و 
در صفحه نخســت رواق مطابق روال همیشــگی به 
سراغ تاریخ می رویم و باهم بخشی از تاریخ کتابخانه 
آســتان قدس رضــوی را در دوره قاجار مرور می کنیم. 
ممکن است بپرسید: چرا بخشی؟! علتش این است 
کــه در ایــن دوره روایت ها و ویژگی های متنوع دیگری 
هــم می تــوان پیــدا کرد که بیان آن ها در یک نوشــتار 
ممکن نیست، اما مطمئن باشید که به تدریج سراغ 
آن هــا هم خواهیم رفت. اکنــون می خواهم برایتان از 
وضعیت کارکنان کتابخانــه در این دوره و همین طور 

تغییر مسئولیت  های کتابداران بگویم.

دلیل افزایش کارمندان»
افزایــش تعــداد کارکنــان در یــک مجموعــه معمــوالً 
نسبت مستقیمی با افزایش وظایف و حجم خدمات 
آن مجموعــه دارد. مثــاً اگر شــما مدیر باشــید و در 
مجموعه زیر دســتتان، برای انجام کار به دو کارمند 
نیاز باشــد، 10 کارمند اســتخدام نمی کنید! بنابراین 
افزایش 1150 درصدی کارکنان کتابخانه آستان قدس 
توســعه  از  تــا 1327ق. خبــر  ســال های 1212  بیــن 
فعالیت های این کتابخانه در دوره قاجار می دهد. این 
افزایش در دوره ناصرالدین شاه جهش بزرگی داشت 
و ناگهان تعداد کارکنان کتابخانه از ســه نفر در دوره 
محمدشاه، به 17 نفر در دوره ناصرالدین شاه رسید و 
افزون بر مشاغلی مانند کتابدار، صحاف و مصحح، 
عناوین شغلی ای مانند رئیس، ناظم، معاون، مدیر، 

امین، مشرف، ضابط، مدرس، فراش، دربان، مَذّهب، 
محــرر و طغرانویــس هــم در کتابخانــه آســتان قدس 
رضوی تعریف شد. با این حال، در این دوره تاریخی 
یعنــی عصــر قاجــار، مســئولیت اصلــی کتابخانــه 
همچنان برعهده کتابدار بود؛ هرچند وظایف کتابدار 
در این عصر تغییر فراوانی کرد و سرش خیلی شلوغ 
شــد. در حــال حاضــر حــدود 125 بــرگ ســند درباره 
شغل کتاب داری کتابخانه حرم مطهر در دوره قاجار 
وجــود دارد کــه در آن هــا، میــزان مواجــب، وظایــف و 

کارکردهای این شغل قابل بررسی است.

وظایف کتابدار»
وظیفه نخســت کتابدار در ایــن دوره، دریافت کردن 
و ثبت کتاب های وقفی بود. این وظیفه البته از دوره 
صفویــه وجود داشــت و از آنجــا که بخش مهمی از 
کتاب هــای کتابخانــه حرم رضــوی را کتاب های وقفی 
تشــکیل مــی داد، به عنــوان وظیفه ذاتی کتابــدار در 
نظر گرفته می شد. البته در این بین، دریافت و ثبت 
کتاب هــای خریــداری شــده هــم بخشــی از وظایــف 
کتابدار بود؛ مثاً در مجموعه اسناد موجود، سندی 
از سال 1285ق. وجود دارد که در آن، سه جلد شرح 
اصــول کافــی چاپــی براســاس دســتور مجدالملــک، 
متولی باشــی وقــت آســتان قدس خریــداری و در ماه 
جمــادی االول همیــن ســال، بــه ابوالقاســم کتابــدار 
تحویــل داده شــد. امــا یکــی از وظایــف جدیــدی که 
برعهــده کتابداران دوره قاجار گذاشــته شــد، تحویل 
گرفتــن اســناد بــود. نگهــداری و مراقبــت از اســناد 
وقف نامه ها که احتماالً پیش از این در خزانه یا مکان 
دیگــری انجــام می گرفــت، در ایــن زمان بــه کتابداران 
کتابخانــه حرم رضوی واگذار شــد و تــا امروز هم این 
اسناد در واحدهای زیرمجموعه یا مرتبط با کتابخانه 
حفــظ و نگهــداری می شــوند. وظیفــه دیگــر کتابدار 

در ایــن دوره، تحویــل گرفتن و ثبــت »مرقعات« بود؛ 
یعنی آثار خطاطی نفیسی که توسط خطاطان بنام 
یــا ناشــناس، بــه رشــته تحریــر درمی آمــد و بــه حرم 
رضوی تقدیم می شد. البته جالب است در تمام این 
اقدام هــا، صــدور قبضی کــه در آن عبــارت »با اطاع 
متولــی ســرکار« وجــود داشــت، الزامــی بــود؛ یعنــی 
در عیــن حالــی کــه کتابــدار وظیفه تحویــل گرفتن و 
نگهداری از سند و کتاب و ... را داشت، باید این کار 
را زیــر نظــر متولی و بــا اطاع او انجام مــی داد. البته 
به نظر می رسد بخشی از این نوشته ها جنبه تعارف 
و تشــریفات داشــته  اســت وگرنــه اینکــه قرار باشــد 
فهرست تمام کتاب های وارد و خارج شده یا مرقعات 
و اسناد مختلف به اطاع متولی برسد، کمی دور از 

ذهن است.

تغییر در برنامه امانت دادن کتاب»
برنامــه امانــت دادن و پــس گرفتــن کتــاب هــم زیر 
نظــر کتابــدار صــورت می گرفــت و اصــاً او بــود که 
بایــد ایــن وظیفه را انجام مــی داد. کتابدار با توجه 
بــه نــوع کتــاب یــا وقفــی بــودن آن، معلــوم می کرد 
مــدت امانت چقدر باشــد یا اینکــه امانت گیرنده 
آیــا مجــاز بــه خــارج کــردن کتــاب از کتابخانــه یــا 
حــرم مطهر اســت یــا نه؟ در نیمــه دوم دوره قاجار 
رویکــرد ســختگیرانه ای نســبت بــه امانــت دادن 
کتاب پیش گرفته شــد؛ دلیل آن هم باز نگرداندن 
کتاب هــای امانتــی از ســوی امانت گیرنده هــا بود تا 
جایی که در دوره ناصرالدین شــاه، فرد برای امانت 
گرفتــن کتــاب بایــد ضامنی در حد کســبه معروف 
یــا کارمندان دولت و آســتان  قدس معرفی می کرد! 
وضعیــت بــاز نگردانــدن کتاب هــا، برای کتابــداران 
دردســرهای مختلفــی به وجود مــی آورد آن قدر که 
بــه مــدت حدود 60 ســال، از دوره ناصــری تا عهد 
احمدشــاه، امانــت دادن کتــاب به شــدت محــدود 
و گاهــی ممنــوع شــد! افــزون بــر مواردی که اشــاره 
کردیــم، کتابــدار وظیفه داشــت فهرســت کتاب ها 
را تهیــه و مشــخصات آن هــا را ثبــت کنــد؛ ایــن 
فهرست نویســی یکــی از اقدام هــای علمــی و مهم 
در کتابــداری عصــر قاجار اســت و نشــان می دهد 
چه آثار نفیســی در این دوره تاریخی در کتابخانه 
حــرم رضوی نگهداری می شــده  اســت. معمــوالً با 
توجــه به تخصصی بودن وظیفــه نگهداری کتاب، 
متولی هــای آســتان قدس امــر تولیــت مربــوط بــه 
کتاب هــای وقفــی را بــه کتابدار که بــه نوعی رئیس 

کتابخانه آستان بود، واگذار می کردند.

تشییع پیکر چهار شهید دفاع مقدس در حرم مطهر رضویتشییع پیکر چهار شهید دفاع مقدس در حرم مطهر رضوی

آن ها همه از تبار باران بودندآن ها همه از تبار باران بودند

امام صادقj از منظر 
اندیشمندان جهان
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می شــوم و بلیــت را نشــان می دهــم. واگــن 
ســوم، کوپــه ســوم. در را بــاز می کنــم و داخــل 

کوپــه می شــوم. چنــد پســرجوان بــا تیــپ 
امــروزی داخــل کوپه انــد. انــگار خوش 

نداشــتند مــن پیرمــرد را کــه ظاهرم 
هم گویا پسند نکرده بودند، میان 
از کتــاب  باشــند.  خــود داشــته 
مشــخص  لپ تاپ هایشــان  و 
ســام  دانشــجویند.  اســت 
می دهــم، وســایلم را جابه جا 

می کنم و روبه روی...

نخستین کلیددارهای ضریح امام رضا)ع(

محمدرضا انصافی: احتماالً در صفحه نخست رواق درباره اینکه نخستین 
ضریح حرم مطهر در دوره شاه تهماسب یکم صفوی نصب شد، مطالبی را 
خوانده اید. منصب کلیدداری ضریح مطهر درســت از همین زمان ایجاد 
شد. کلیددار، یکی از خادمان مورد اعتماد بود که مسئولیت نگهداری از 
کلید ضریح مطهر را بر عهده داشــت. بررســی متون تاریخی مانند کتاب 
مشــهور »عالم آرای عباســی« نوشته اسکندربیک منشی نشان می دهد 
نخســتین کســانی که به عنــوان کلیــددار ضریح مطهر منصوب شــدند، 
امیرنظام الدیــن عبدالعظیــم بابلکانی و پســرش، عبدالکریم بودنــد. آن ها 
اصالتی مازندرانی داشتند و از سادات برجسته منطقه بابلکان محسوب 
می شــدند. شاه تهماســب ابتدا عبدالعظیم را به سمت کلیدداری ضریح 
امام رضا)ع( منصوب کرد، اما پس از درگذشت وی، پسرش عبدالکریم که 
سمت خادم باشی هم داشت به عنوان کلیددار تعیین شد. عمر عبدالکریم 
بابلکانی خیلی طوالنی نشــد؛ او پیش از فوت شاه تهماســب، درگذشــت. 
از سرگذشــت این پدر و پســر اطاعات زیادی در دســت نیســت. پس از 
عبدالکریم، تاج الدین حسن بن محمود استرآبادی، سرکشیک حرم رضوی 
به عنوان کلیددار ضریح مطهر منصوب شد. او متعلق به خاندانی بود که 
در زهد و پرهیزگاری، شهرت تمام داشتند. پدرش شیخ محمود استرآبادی، 
مردی بسیار زاهد، متقی و صاحب احترام بود. کلیدداری تاج الدین حسن 
با هجوم ازبکان به مشهد در سال 997ق و فجایعی که در مشهدالرضا)ع( 
مرتکب شدند، همزمان شد. وی پس از آن واقعه، برای مدتی به اراک کوچ 
کرد و در آنجا بود که با شاه عباس یکم ماقاتی داشت و مورد توجه وی قرار 
گرفت. آن گونه که پس از بازپس گیری مشهد، دوباره به عنوان سرکشیک 
خدام آســتان و کلیددار ضریح مطهر تعیین شــد. طبق مندرجات متون 
تاریخی مانند کتاب »ریاض العلما«، تاج الدین حسن از خادمانی بود که 
شــوق خدمت فراوانی داشــت؛ آن گونه که به جای دیگر خادمان کشــیک 
می داد و خدمت می کرد و افزون بر زمان معین شده، در حرم می ماند و به 
تمشیت امور می پرداخت. مدتی بعد شاه عباس طی حکمی، قریه شادکن 
را در شمال مشهدالرضا)ع( به تاج الدین حسن واگذار کرد تا از محل درآمد 
آن، امرارمعاش کند. او تا پایان عمر در مسند کلیدداری و خادم باشی حرم 
رضوی ماند و در سال 1032ق، دار فانی را وداع گفت و در حرم مطهر رضوی 
به خاک سپرده  شد. هر چند که محل دفن وی به تحقیق معلوم نیست. 
پس از درگذشت تاج الدین حسن، وظیفه کلیدداری ضریح مطهر برعهده 
میرزامحسن رضوی گذاشته شد و به دستور شاه عباس، اماکی را که به 

تاج الدین حسن واگذار کرده بودند، در اختیار کلیددار جدید گذاشتند.

آن روزها 

سکوت را باید دوست داشت

رقیه توسلی: ســر ظهــری، برخی اســتوری ها، کامنت ها و معاشــرت ها را 
می بینم و دلم می گیرد. به عینه مواجهم که چطور می شــود قلب ها را به 
راحتــی آب خوردن شکســت... با کنجکاوی های َشــرانگیز... با زخم زبان. 
با عمد و ســهو قصه ها کاری ندارم، حرفم این اســت که چرا اساســاً باید 

همدیگر را بچزانیم و بیندازیم گوشه رینِگ فکر و خیال و اعصاب!؟
از قضــا یکــی از رفقــا زنگ می زند و بنا را می گذارد بــه درددل. از همکارش 
گله مند است که شر انداخته توی زندگی شان. گویا دیروز به بهانه ای حالی 
دوســتمان کرده که تو دیگر چه جور زائویی هســتی که شوهرت یک هدیه 

نداده دستت؟ که مادر شدن به این خشک و خالی هم نوبر است... .
بعدتر هم متوجه ام که چطور الکی الکی فامیل هایی پا می شــوند می آیند 
زیر پُســتی، معرکه می گیرند و ســؤال و جواب های نامربوط راه می اندازند، 
آن قدر که کار را به جاهای باریک می رسانند. مثاً می خوانم و می بینم که 
چه دور از انصاف دختر تحصیلکرده ای را با دخالت های سمی شــان دوره 
کرده اند که اعتراف کن تُرشیدی رفت خوشگله... حاال مُقُر بیا که علم بهتر 

است یا خانه بخت؟
نمی توانم خودم را نگذارم جای دختر باسوادی که قرار است با این احوال 

به هم ریخته، ظهرش را شب کند.
خسته از همه اشتباه ها، یکسر قِل می خورم تا سوپر خیابان. خانه کمی 
خرید می خواهد. میانه قفســه ها در حال گشــت و گذارم که گپ زدن دو 

آقای مسن را می شنوم.
یکــی دارد اینجــا بــه آن دیگــری می گوید: حمل بــر فضولی نذار ایــرج، اما 
همیــن که پســرت رفت آن ور، یعنــی کم ارادته، کم معرفته دیگه... درســت 

می گم جانم؟
دست خودم نیست. دلم جای این پدر هم می شکند.

خواســتم بگویم:» خودتان را زده اید به آن راه یا واقعاً نمی بینید یکســری 
جمــات و ســؤاالت قــدرت آتش افــروزی دارنــد؟ مــا از موی ســپید انتظــار 
کام سپید داریم بزرگوار...«. اما نگفتم... بعضی دخالت ها را فقط  بعضی 

از آدم ها مرتکب می شوند.
پانوشــت: امروز دوزاریم افتاد که در طول شــبانه روز چقدر حرف می زنیم، 
اظهارنظــر می کنیــم و ســؤال می پرســیم... امــروز فهمیــدم مــا بــه دو زبان 
می توانیم صحبت کنیم؛ زبان فرشــته! زبان شــیطان! ... فهمیدم سکوت 
را باید دوست داشت. امروز فهمیدم چرا امام رضا)ع( گفته اند:» سکوت، 

راهنمای انسان به همه خوبی هاست«.

نیمکت زندگی مروری بر وظایف کارکنان کتابخانه آستان قدس رضوی بین سال های 1212 تا  1327ق

هزار و یک مسئولیت کتابدار حرم در عهد قاجار

دلم جماران را می خواهد
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 نوآوری و ابداع نظریات جدید؛ رمز برتری امام)ره( بر علمای عصر خود    حجت االسالم عبدالحسین خسروپناه در گفت وگو با مهر گفت: امام خمینی)ره( نه تنها در تألیفات بلکه در گفتار و پیام نیز اهل نوآوری و ابداع بودند برای همین از علمای عصر خویش بسیار جلوتر بودند. امام)ره( در آثار عرفانی خویش تنها شارح 
نیست، برای مثال حضرت امام کتابی با عنوان »تعلیقات علی شرح فصوص الحکم و مصباح االنس« دارند که می بینیم ایشان در خیلی از بخش ها ابن عربی را نقد می کنند و این نشان می دهد امام به هیچ عنوان مقلد نیستند و خود به عنوان عارف و فقیه مباحث و نظریات عرفانی را بحث و بررسی می کنند. در کتاب های فقهی نیز رویه 
امام به همین صورت است. برخی از فقها هستند که با قلم خودشان هیچ کتابی ندارند و عمدتاً مقررین، درس آن فقها را تقریر و به صورت کتاب منتشر کرده اند در حالی که حضرت امام عالوه بر اینکه خودشان با قلم خود کتاب عرفانی، فلسفی، فقهی و اصولی می نوشتند شاگردان بسیاری نیز درس های ایشان را تقریر می کردند.

اسالم شناس ژاپنی:

 مفاهیم نامه امام علی)ع(
 به مالک در رفتار امام)ره( دیده می شود

در  ژاپنــی،  اسالم شــناس 
تخصصــی  نشســت 
دیدگاه هــای  »بررســی 
منطبــق  امــام)ره( 
امــام  آموزه هــای  بــا 
فضــای  در  علــی)ع(« 
می تــوان  گفــت:  مجــازی 

ی  ر امــام بســیا توصیه هــای  و  آموزه هــا  از 
علــی)ع( در نامــه بــه مالک اشــتر را در بیان و رفتار 

امام خمینی)ره( مشاهده کرد.
از  دانشــگاه،  اســتاد  ســانو،  توســئی  پروفســور 
شــخصیت های اسالم شناس و ایران شناس ژاپنی و 
پدیــد آورنــده چندین اثر از بیانات حضرت علی)ع( 
و... کــه در چندیــن برنامــه از جملــه نخســتین دور 
گفت وگوهای دینی ایران و ژاپن، ســمینار چهلمین 
ســالگرد پیــروزی انقــالب اســالمی ایــران و معرفــی 
حضــور  و...  )کیوتــو(  ریوکوکــو  دانشــگاه  در  ایــران 
داشــته به ســخنرانی در موضوع نشست پرداخت 
بــه  کوتــاه  اشــاره  بــا  ادامــه می خوانیــد.وی  کــه در 
زندگی امام خمینی)ره( گفت: ایشــان از سال ۱۹۲۱ 
)۱۳۰۰( عرفــان را نــزد آیت هللا شــاه آبادی فراگرفت، 
در ســال ۱۳۰۸ کتاب »مصباح الهدایه الی الخالفه 
و الوالیــه« و در ســال ۱۹۷۰ )۱۳۴۹( کتــاب »والیــت 
فقیــه« را تحریــر کــرد و در ســال ۱۹۳۶ )۱۳۱۵( نیــز 
بــه درجــه اجتهــاد رســید و تصویــری کــه از ایشــان 
مالحظــه می کنیــد از لــوح فشــرده ای اســت کــه در 

شهر قم تهیه کرده ام.
ایــن  ایران شــناس در ادامــه گفت: امــام خمینی)ره( 
در سال ۱۹۴۳ )۱۳۲۲( کتاب »کشف اسرار« را ارائه 
نمود و در آن، مدرنیته غربی و سیاست غرب زدگی 
پهلــوی را به شــدت مــورد انتقــاد قــرار داد؛ در ۱۹۶۳ 
)۱۳۴۲( نیــز جنبــش ضــد انقالب ســفید را هدایت 
کــرد و بــه همین دلیل دســتگیر و یک ســال بعد به 
ترکیه تبعید شد. بعدها هم از سال ۱۳۴۴ در حوزه 
علمیــه نجــف در عــراق تدریــس علــوم دینــی نمود؛ 
پس از پیروزی انقالب اسالمی به مدت ۱۰ سال به 
عنــوان رهبــر و امام، کشــور ایــران را هدایت نمود و 
در ســال ۱۹۸۹ )۱۳۶۸( وفــات یافــت. پس از رحلت 
امام خمینی)ره( و پس از گذشت ۳۲ سال، کماکان 
اعتماد و ایمان به ایشــان در مردم ایران و بســیاری 

از مردم جهان به ویژه جهان اســالم ادامه دارد.

با پیروزی انقالب، دیدگاه های عرفانی امام »
در حوزه سیاست بروز و ظهور یافت

وی در ادامــه، برخی از دیدگاه های امام خمینی)ره( 
امــام  دیدگاه هــای  بــا  منطبــق  سیاســت  درزمینــه 
علــی)ع( از جملــه والیــت فقیه را مورد بررســی قرار 
داد و گفــت: بــا تأســیس جمهــوری اســالمی ایران، 
دیدگاه هــای عرفانــی و آموزه هــای امــام علــی)ع( در 
حــوزه سیاســت از ســوی امــام خمینــی)ره( بــروز و 
ظهور یافت. البته برخی از رسانه ها پس از تأسیس 
جمهوری اسالمی ایران، مطالب غیرواقعی را مطرح 
می کننــد و می گوینــد ایران کشــور غیــر دموکراتیک 
اســت امــا در حقیقــت ایــن طــور نیســت و کامــالً 
برعکــس اســت و حتــی می بینیم ســازوکاری مانند 
نظارت بر عملکرد رهبری در این کشور وجود دارد.
اسالم شــناس ژاپنی با اشــاره به برخــی بیانات امام 
علــی)ع( در نهــج البالغــه گفت: نامه امــام علی)ع( 
بــه مالــک اشــتر در نهج البالغــه کــه به عنــوان یکی 
از مهم تریــن کتاب هــای اســالمی به ویــژه در میــان 
شیعیان قرار دارد را در سال ۲۰۱۶ به ژاپنی ترجمه 
کرده ام که می توان بسیاری از آموزه ها و توصیه های 
امــام علــی)ع( در این نامــه را در بیــان و رفتــار امــام 
خمینی)ره( مشــاهده کرد در شــرایطی که به درجه 
والیــت فقیــه رســیده بودنــد و مــردم ایشــان را امام 

خود می دانســتند و از ایشان پیروی می کردند.

 توجه به موضوع زنان»
 و جایگاه آنان در انقالب اسالمی 

ســانو همچنیــن با ارائــه آمارهای مختلف، به رشــد 
و توســعه پس از پیروزی انقالب در این پرداخت و 
گفت: انقالب ایران موجب ایجاد تحوالت عمیق و 
فراوانی در این کشــور شــد و شــاهد رشــد و توسعه 
در بسیاری از شاخص ها بودیم؛ به عنوان نمونه به 
موضــوع زنــان و جایــگاه آنــان توجه ویــژه ای صورت 
گرفــت، چنان کــه در زمینه تحصیالت دانشــگاهی، 
اشــتغال و حضور مؤثر اجتماعی زنان رشد فراوانی 
ایجــاد شــد و فعالیت هــای چشــمگیری را بــر عهده 

گرفتند.
بــه گزارش »ایرنا«، این نشســت با حضور ۸۰ تن از 
محققــان و پژوهشــگران ژاپنــی همراه بود. حســین 
دیوساالر، رایزن فرهنگی سفارت کشورمان در ژاپن 
ضمن خیر مقدم و تشــکر از حضور پروفسور سانو 
و میهمانــان شــرکت کننده گفت: در ســال گذشــته 
برنامــه ای بــا حضــور خانــم دکتر طباطبایــی عروس 
فضــای  در  دانشــگاه  اســتاد  و  امــام)ره(  حضــرت 
مجازی برگزار شــد و امســال نیز به مناسبت سی و 
دومین ســالگرد ارتحال رهبر کبیر انقالب اسالمی، 
این برنامه را برگزار کردیم و اطمینان داریم با توجه 
بــه تســلط جنــاب آقــای دکتــر ســانو در موضوعات 
اسالم شناســی و ایران شناســی، اطالعــات جامعــی 

ارائه خواهد شد.

مهم ترین کار امام صادق)ع( 
هویت بخشی به تشیع بود

شــیعیان تــا پیــش از غیبــت 
امام زمان)عج( چون عمدتاً 

دسترسی به امام داشتند 
کمتــر اقــدام بــه مکتــوب 
ایشــان  ســخنان  کــردن 

می کردند، ضمن اینکه این 
مســئله وجود داشــته اســت 

ولی از دســت رفته و در دســترس ما نیســت؛ مثالً از 
کتاب هایی مانند اصول اربعمائه نام برده و گفته شده 
در دسترس کلینی بوده است؛ ولی معموالً احادیث و 

تاریخ به صورت خالصه است. 

 رفع منع کتابت حدیث »
و فعالیت علمی صادقین)ع(

از زمــان امــام باقــر)ع( کــه عمربــن عبدالعزیــز منــع 
حدیث را برداشــت شــکل گیری جریان های اسالمی 
آغاز شد و در دوره امام صادق)ع( شاهد انفجاری در 
تولیــد فرقه هــای مختلف فکری و اعتقادی هســتیم. 
آنچــه در شــکل گیری این جریان هــا اهمیت می یابد 
هویت بخشــی بــه تشــیع اســت و حضــرت در ابعاد 
مختلــف فعالیت هایــی را آغــاز کردنــد تا ایــن هویت 
شکل بگیرد.روایت معروفی وجود دارد که ابوحنیفه 
گفته است اگر آن دو سال نبود من هالک می شدم؛ 
ایــن دو ســال همان دو ســالی اســت که وی نــزد امام 
و یــا بنابــر برخی روایات نزد زید درس خوانده اســت؛ 
در اینکــه امــام واقعــاً مجلــس درس با حضــور ۴هزار 
شــاگرد داشــته اند یــا خیــر محــل بحــث اســت ولــی 
امــام شــاگردان فراوانی در رشــته های مختلف علمی 
داشته اند.امام در ابعاد مختلف هویت بخشی را آغاز 
کردند؛ اول به لحاظ قانون گذاری و شکل دهی به فقه 
شیعه بود، جنبه مهمی از شریعت و دین، فقه است 
و فقه دانشــی اســت که بیشترین نقش را در هویت 
اجتماعــی دارد؛ همــه فرقه هــای اســالمی حقانیــت 
پیامبــر و قــرآن را قبــول دارنــد ولــی چیــزی که هویت 
جمعی را شکل می دهد فقه است که امروز قانون این 
مســئله را برعهده دارد.این همه ســؤال فقهی از امام 
پرسیده شده، گویا فقه نوعی اقتدار به همراه می آورد؛ 
شــیعیان از راه هــای دور نــزد امــام آمده و چند ســؤال 
فقهی می پرسیدند و می رفتند و مسائل جدی فقهی 
محبــان اهــل بیت)ع( در احکام فــردی و اجتماعی از 

همین طریق به ما رسیده است.

غفلت از عرفان امام صادق)ع(»
در ایــن دوره توحیــد مفضــل از مجموعــه ســخنان 
امام نوشــته شــد. هشــام بن حکم که گفته شــده در 
دوره ای جــزو زنادقــه بود از پیروان امام و شــیعه شــد. 
هشــام بــه عنوان یک متکلــم در تاریخ مشــهور و در 
نــزد امــام جایگاه ویژه داشــت؛ وی بــه نقد معتزله به 
عنوان جریان غالب کالمی پرداخت و روایاتی از امام 
صادق)ع( که در نفی فلسفه است ناظر به مواجهه با 
جریان اعتزال است نه اینکه امام با فلسفه اسالمی 
مخالــف باشــند. در ایــن دوره توحیــد و بیــان جایگاه 
امامــت و اهــل بیت)ع( در لســان امام صــادق )ص( و 

پیروان ایشان دیده می شود.
امــام صــادق)ع( به مســئله معنویت و عرفان بســیار 
اهمیــت می دادنــد؛ مالــک که رئیــس مذهب مالکی 
است مدتی در خدمت امام رفت و آمد داشت و نقل 
کــرده اســت: هر وقــت خدمت جعفر بــن محمد)ع( 
رســیدم یــا قــرآن می خوانــد و یــا نمــاز و یــا روزه بــود و 
هیــچ وقــت بدون وضو، روایتی نقــل نمی کرد. یکی از 
مهم تریــن دســتورات عارفــان، حدیث عنــوان بصری 
اســت کــه عالمــه مجلســی در بحاراالنوار نقــل کرده 
است؛ بحار هم کتابی است که حدیث بی سند ندارد، 
شــاید حدیث ضعیف باشــد ولی بی ســند نیســت؛ 
البته گاهی نســبت بــه این کتاب بی مهری می شــود 
ولی بحار گنجینه بسیار مهم و شناسنامه و افتخار 
تشیع است.این روایت نشان می دهد عنوان بصری 
که خودش فقیه بوده است دنبال فقه نزد امام نیامده 
اســت و قصــد او چیــزی بــوده کــه خــودش و دیگــران 
نداشتند. عطار نیشابوری در تذکره االولیا که به شرح 
حال عرفا پرداخته از امام باقر آغاز و به امام صادق)ع( 
ختم کرده و گفته جعفر بن محمد)ع( بیش از همه 
عارفان، نقل قول عرفانی دارد. بنابراین نباید نسبت 

به شخصیت عرفانی امام بی توجه باشیم.

هویت بخشی به شیعه»
کار دیگــر امام صادق)ع( برای هویت بخشــی شــیعه، 
عمل سیاسی بود. در این دوره اعتراض ها به بنی امیه 
زیاد شد، از طرف دیگر ابومسلم خراسانی و بنی عباس 
هم به نام امام و علویون حکومت را به دست گرفتند، 
ولــی امــام در ایــن مدت، فعالیت فرهنگــی را انتخاب 
کردند زیرا هنوز هویت شیعه به درستی شکل نگرفته 
بود، حتی زیدیه در نهایت در کالم معتزلی و در فقه 

تابع یکی از فرقه های اهل تسنن شد.
ایــن وضعیــت می توانــد چرایی قیام نکردن امــام و رو 
نیــاوردن مســتقیم بــه حکومــت را تحلیل کنــد، زیرا 
اگــر امــام اقدامی غیرفرهنگی و کادرســازی می کردند 
شیعیان درون جریان های اهل تسنن هضم می شدند. 
زبــان حــال امام این اســت که جریان شــیعه در برابر 
اکثریت اهل تســنن چیزی نیستند و امام در چنین 
فضایی هویت شیعه را حفظ و به امروز منتقل کردند.

برگرفته از گفت و گوی ایکنا 
با حجت االسالم امیر آقاجانلو

الهه ارجمندی راد:ســمیه جان، مادر! آخه ســختت نیســت با یک طلبه زندگی 
کردن؟

با خنده و شــوخی بغلش می کنم و می گویم: آخه چه می دونم مامان گلم! هنوز 
که تجربه نکردم... .

مامان از اتاق بیرون می رود و من باز غرق فکر می شــوم. همیشــه از خدا بهترین 
تقدیر را خواســتم. همیشــه همســری معتقد، شــجاع و پاک خواســتم. حاال که 
همــه چیــز همانــی اســت کــه خواســتم، چرا دچــار تردید شــوم؟ وقتــی کنار یک 
روحانی به محضر می روی، وقتی عروسی می گیری، وقتی زندگی متأهلی را شروع 
می کنــی. بــه ســفر و تفریح مــی روی و در خیابان دوشــادوش او راه می روی، اصالً 
کلی فرق می کند. شاید برای منی که همیشه حجابم چادر بوده تفاوتی در ظاهرم 
نیــاز نباشــد امــا نگاه های مردم و آن معــذب بودن، یک حس خاصی می دهد که 
نمی دانم اسمش را چه بگذارم. آقا مهدی اولین خواستگاری بود که در جلسه 
خواستگاری گفت برای آخرت همسرش دلسوزی دارد. حرف عمیقی بود. نگفت 
تالشش را برای رفاهم نمی کند. گفت همه سعی اش را می کند از او راضی باشم 
تا خدا از او بگذرد. گفت از قیامت و حسابرسی اش می ترسد و معیار زندگی اش 
دین اســت. من ماندم و مراســم عروســی ای که همیشــه دوست داشتم، رسومی 
که در فامیل مرفه ما حرف اول را می زد. تحصیالت باالی دانشگاهی که ایشان 
نداشــت و عوضــش در حــوزه شــاید ســخت تر از آن را هــم گذرانــده بــود. تفاوت 
دیدگاه نبود اما تفاوت توقعات از زندگی بود. پدرم گفت: سمیه اگر قبول کردی 
آقا مهدی همســرت شــود باید با او و لباســش معذب نباشــی... آخر نمی شــود 

معاشرت با خانواده عمه و عموهایت که حجاب ناقصی دارند را تمام کنی. 
اســتخاره ای کــردم و خــوب آمــد. تصمیمــم را گرفتــم و بــرای شــروع ایــن زندگــی 
تغییراتــی در خــود دادم. مراســم عروســی ام، مــاه عســل مشــهد شــد و با ارشــد 
 مهندســی پزشــکی راهــی حــوزه شــدم. زندگی همانی شــد کــه خودم خواســتم. 

در آخرتم هم که همراه دارم... »مگر نه امام رضاجان؟«.

امام معصوم در خلقت چه جایگاهی دارد؟ 
یکی از مسائلی که در موضوع غیبت امام معصوم)ع( بسیار مورد پرسش قرار 
می گیرد این است که در زمان غیبت مردم از وجود امام چه استفاده ای می کنند؟ 
در پاسخ به این پرسش باید به دو مطلب توجه کرد، نخست اینکه غیبت در 
مفهوم »حاضر نبودن در جمع« در بین ائمه اطهار)ع( سابقه داشته است و غیر 
از امام زمان)عج( که غیبتشان طوالنی است، تعدادی از ائمه)ع( هم غیبت هایی 
داشته اند مانند حضرت موسی بن جعفر)ع( که مدت ها در زندان بوده اند و در 
زندان هم از دنیا رفته اند. یعنی آن موقع خواص اصحاب می توانستند با آن ها 
تماس بگیرند حاال هم کسانی هستند که تماس با امام زمان)عج( دارند؛ اما در 
تماس آن زمان بیان احکام می شــد ولی در تماس کنونی با امام زمان)عج( بیان 
احکام نیســت. یعنی آنان که با ایشــان تماس دارند، وظیفه شــان این است که 
احکام را به شــیوه های متعارفه کشــف کنند نه با ســؤال از ایشان. مطلب دیگر 
اینکه، تنها یکی از فواید وجود امام حضور مردم در برابر ایشان و شهود ایشان 
اســت که برای بیان احکام و تشــکیل حکومت و امثال این ها صورت می گیرد؛ 
فواید مهم دیگری نیز وجود دارد که هم در متون فلسفی و هم در متون روایی 
به آن ها اشــاره شــده اســت.در بعد فلســفی باید گفت همه عالم به یک اصل 
واحد برمی گردد. یعنی کل این عالم متکثر یک واحد است، مثل بدن ما که از 
میلیون ها و یا میلیاردها موجود زنده تشکیل شده ولی در عین حال یک واحد 
است و همه یاخته های عجیب و غریب تشکیل دهنده جسم انسانی در واقع 
تحت پوشش یک موجودند. در برخی از دعاهای ماه رجب، تعبیرهای جالبی 
وارد شده است که توجه به آن ها در روشن تر شدن آنچه بیان شد مفید است، 
اگــر چــه گاهی بعضــی از آقایان به این دعاها ایراد می گیرنــد، ولی از نظر قواعد 
ما دعاهای بسیار خوبی هستند.»اللهم انی اسئلک بمعانی جمیع ما یدعوک 
بــه والة امرک المامونون علی ســرک المستبشــرون بامــرک الواصفون لقدرتک 
المعلنون لعظمتک... ال فرق بینک و بینها اال انهم عبادک و خلقک فتقها و 

رتقها بیدک، بدؤها منک وعودها الیک، اعضاد و اشهاد و مناة و ازواد...«.
بار خدایا من از تو می خواهم به حق معانی همه آنچه والیان امرت با آن ها تو را 
می خوانند، هم آن ها که امینان بر راز تو، شادی کنندگان به امر تو، وصف کنندگان 
قدرت تو و هویداکنندگان عظمت تو هستند... فرقی میان تو و آن ها نیست جز 
اینکه آنان بندگان تو و مخلوق تو هستند و بستن و گشایش آنان به دست تو 
اســت، آغازشــان از تو و انجامشــان به ســوی تو اســت، بازوان حق اند و گواهان، 
میزان ها و مدافعان آن... .چنان که مالحظه می شود در این دعا واسطه های فیض 
الهی بدین گونه توصیف شده اند که: فرقی بین تو و آن ها نیست، جز اینکه آن ها 

بندگان تو هستند. تو بی نهایتی، آن ها هم بی نهایت.
برگرفته از گفت و گوی پایگاه فرهنگی موعود با آیت هللا محمد علی گرامی

دلم جماران را می خواهد

به  مانده  روز  است؛ یک  دوشنبه ۱۳خرداد سال ۹۵  یاسمین حسینی: 
مراسم سالگرد. وارد گیت ورودی می شوم و بلیت را نشان می دهم. واگن 

سوم، کوپه سوم.

 در را بــاز می کنــم و داخل کوپه می شــوم. چند پســرجوان بــا تیپ امروزی 
داخــل کوپه انــد. انــگار خوش نداشــتند من پیرمرد را که ظاهــرم را هم گویا 
پســند نکرده بودند، میان خود داشــته باشــند. از کتاب و لپ تاپ هایشان 

مشخص است دانشجویند. 
سالم می دهم، وسایلم را جابه جا می کنم و روبه روی آن ها می نشینم. 

تنهــا پســری کــه کنــار پنجــره نشســته، جــواب ســالمم را می دهــد، بقیــه 
هندزفــری بــه گــوش دارند... حتماً نشــنیده اند. یکی از بیــرون کوپه داخل 
می آید، هنوز ســیگارش تمام نشــده و بوی غلیظش به ســرفه ام می اندازد. 
ریه هایم ناتوان تر از آن است که بوی سیگار در فضای بسته را تاب بیاورد. 
ســرفه ام شــدیدتر می شــود و به راهرو قطار می روم. در همین لحظه قطار 
حرکت می کند و من هم از کوپه ام دورتر و دورتر می شوم. شیشه پنجره ای 
را بــاال می کشــم و هــوای تازه به ریه هایــم می دهم. حالم جا می آید. آبی به 
سر و صورتم زده و باز نیم ساعتی در راهرو قدم می زنم و برمی گردم. روی 

صندلی که می نشینم همه ساکت می شوند. 
ســیگار جوان تمام نشــده و نفر بعدی هم تازه شــروع کرده! نمی دانم چه 
کنم. پاهایم گزگز می کند و می دانم بمانم، باز هم نفسم به شماره می افتد. 
یکــی از جوان هــا با بی خیالی می گوید:»آقا شــما معذبی می خوای کوپه ات 
رو عوض کن!« در این لحظات به این فکر نمی کنم که آسیب ریه هایم به 
جنگ برمی گردد. اما دلم خواست کاش فقط مالحظه حرمت موی سپید 

و پای دردناکم را می کردند. 
هیــچ نمی گویــم. آرام ســاکم را برمــی دارم و در راهــرو، بــاز هــم راه مــی روم. 
می دانــم اگــر بــه مأمــور قطار بگویم اخطــار می دهد. اما جــو آن کوپه دیگر 
برایم قابل تحمل نیست. آن قدر می روم تا برسم به رستوران قطار... مردی 

حدود ۴۰ ساله، تنها پشت میزی نشسته. 
روبه رویش می نشینم. پاها را که می مالم توجهش به من جلب می شود. 

»پدرجــان حالــت خوبه؟ پاهات چی شــده؟« باز هــم نمی خواهم گله کنم. 
لبخندی به رویش می زنم و می گویم:»پیری است دیگر... چیزی نیست«.
حــاال کمــی حالــم جــا آمده و از درد پایم کم شــده. مرد هم مثل من ســیاه 

پوشیده و در حال خواندن کتاب است.
 از او می پرسم:»خدای ناکرده کسی رو از دست دادین؟« 

»امروز نه! سال ها پیش پدربزرگم رو... فردا سالگرد فوت ایشونه«.
در دل به ارادت و احترامش احسنت می گویم. پس او هم مثل من عزادار 

است. 
دیگــر ســؤالی نمی کنــم. اما او ادامه می دهد: »عجیبــه اگر امام خمینی رو  

پدربزرگ خودم بدونم؟«
متوجه منظورش می شــوم. حتماً پســر شــهید اســت. دلم گرم می شــود. 
همیــن چنــد دقیقه پیش داشــتم فکر می کردم در این قطــار چه تنهایم و 

افکارم عجیب غریب است.
 فردا برای من هم روز بزرگ و تلخی است. رسم هرساله ام است ۱۴ خرداد 

تهران و در مرقد امام باشم. روزی سربازش بودم. هنوز هم هستم.
 دلم همان آقا روح اللهی را می خواهد که سال ۶۰ همراه با بچه های گردان 
حضرت زهرا)س( در جماران خدمتشان مشرف شدیم. اصالً دلم جماران 
را می خواهد. اشکم سر می خورد، دست مرد را می گیرم و می گویم: »اصالً 

عجیب نیست. امام پدر منم بودند...«.

امام صادق)ع( از منظر اندیشمندان جهان
امــام صــادق)ع( کــه درخــت پرثمــر علــم و وارث انبیــا و مفســر کتاب هــای 
آســمانی بود، در قله ای از فضائل قرار داشــت که هر اندیشــمندی، خود را 
عاجز از رســیدن به آن می داند. شــخصیتی که تمام اندیشــمندان جهان 
حتــی مخالفــان، ناگزیــر زبــان بــه تحســین او بــاز کــرده و جمالتــی زیبا در 

توصیف آن امام همام گفته و نگاشته اند که در تاریخ ثبت شده است.
ابوحنیفه، امام مذهب حنفی»

وی که دو سال شاگردی امام صادق)ع( را کرده بود، همیشه می گفت: اگر 
آن دو ســال شــاگردی را نمی کردم، هالک می شــدم. من فقیه تر و داناتر از 

جعفر بن محمد ندیده ام. او داناترین فرد این امت است.
مالک، بنیان گذار مذهب مالکی»

وی در توصیف امام صادق)ع( می گوید: هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی 
نشنیده و بر قلب هیچ کسی خطور نکرده که کسی برتر و افضل از جعفر 
بن محمد باشد؛ چه از نظر فضائل و کماالت و چه از نظر دانش و عبادت 
و پارسایی. او بسیار حدیث می گفت و خوش گفت وگو بود و استفاده زیاد 

می رساند و به خدا سوگند هرچه می گفت راست بود.
محمد بن طلحه شافعی»

ایــن عالــم بزرگ اهل تســنن در کتاب خــود می نگارد: او اســت امام جعفر 
صــادق از بــزرگان اهــل بیــت؛ دارای دانش هــای بســیار و عبادت راســتین و 
ذکرهای پی در پی و تالوت بسیار قرآن کریم. او پیوسته معانی قرآن را دنبال 
می کند و از دریای بی کرانش جواهراتش را برمی گزیند و شــگفتی هایش را 
بازگــو می نمایــد. آن حضرت اوقات خود را به عبادت های مختلف تقســیم 
می کنــد بــه گونــه ای کــه بتوانــد خویشــتن را بازجویــی و بازپرســی نمایــد. 
دیــدارش انســان را بــه یــاد آخــرت می اندازد و شــنیدن ســخنان دلربایش، 
دل را از دنیــا می کنــد و پیــروی از راهــش انســان را وارث بهشــت می کنــد. 
نور دیدگانش گواهی می دهد که او از ســالله پیامبر اســت و پاکی کردارش 
بی گمــان دلیــل ایــن اســت او از ذریه و دودمان پاک رســول هللا اســت.  اما 
دربــاره منش هــا و صفــات نیکــش چه گویم که هرگز به حســاب نیاید و در 
فهم و درک آن، فهمیدگان روزگار ناتوانند تا جایی که از بسیاری دانشش 
که بر قلب پارسایش افاضه نموده، هر حکمی را که دیگران ندانند و علومی 
کــه فهــم و خــرد خردمندان از درکش ناتوان آیند به او بــاز می گردند و از او 

روایت می کنند.
پروفسور»کارل بنز «»

می گویــد: کیمیــا یــک دانــش عربی اســت، امام جعفــر صــادق)ع( آن را به 
نقطــه ای رســانیده کــه از اســرار مکتــوم اســت. مــا بــه ۴۰۰ مقالــه از آن هــا 
دسترســی پیــدا کردیــم و در پرتــو آن گام نهادیــم،  ای کاش بــه بقیه آن نیز 

دسترسی پیدا می کردیم تا از زحمت تالش و تکاپو راحت می شدیم.
ابن تیمیه حرانی»

شــخص اول دنیای وهابیت که مبانی فکری این فرقه را شــکل داده اســت 
دربــاره علــم وافــر امــام صادق)ع( اعتــراف کــرده و می نگارد: امامــان ما اهل 

تسنن، علوم را از محضر امام جعفر صادق فرا گرفته اند.

بازتاب

دیدگاهگزارش

عکس نوشت 
استخاره هم خوب آمد   عکس: محمدجواد مشهدی

کریــم هشــت  قــرآن  در 
آیــه بــه طــور مســتقیم و 
حدود ۶۰ آیه به طور غیرمستقیم 
در  آب  نقــش  و  اهمیــت  بــه 
زندگی و چرخه طبیعت اشاره 
کرده اســت. داشتن بعضی از 
نعمت ها آن قدر برای ما عادت 
شــده کــه شــاید هیچ وقــت بــه 
ذهنمان خطور نکند این نعمت 
بــزرگ خدا، جای شــکر بزرگی هم 
دارد و به زندگی ما برکت می دهد؛ اگر 
روزی نباشــد زندگی مان از ریشــه مختل می شــود 
و همــه کارهایمــان بی نتیجه می ماند. کافی اســت 
یــک لحظــه شــیر آب را بــاز کنیــم و هیــچ آبــی از 
لولــه آن ســرازیر نشــود. همــه آب های ذخیره شــده در 
یخچــال را هم که مصرف کنیم، باز هم برای 
شست وشــو و خــورد و خــوراک بقیه روز در 
حســرت چنــد جرعــه آب می مانیــم. همان 
موقع اســت که تازه قدر این نعمت بزرگ خدا 
را می دانیم، چون نبودنش بدجوری زندگی مان را لنگ می کند؛ اما باز 
هم به محض اینکه آب وصل شود و روی نعمت را ببینیم، از شکرش 
غافل می مانیم؛ شکری که بهترین نمود آن در مصرف درست و بهینه 
اســت. به همین دلیل اســت که مصرف درســت نعمت های خدا به 
خصوص آب، یکی از دستورات مؤکد اسالم و قرآن است که مقررات 

خاصی هم برای آن وضع شده است.

ضرورت صرفه جویی در مصرف آب»
اصل و اساس حیات و زندگی ما انسان ها و همه جانداران روی زمین، 
آب اســت. این همان نکته مهمی اســت که در قرآن کریم بارها به آن 
اشــاره شــده، به طوری که هشــت آیه از قرآن کریم به طور مســتقیم 
و حــدود ۶۰ آیــه هــم بــه طور غیرمســتقیم به اهمیت و نقــش آب در 

زندگی و چرخه طبیعت اشاره می کند.
به همه این موارد، تعداد زیادی از احادیث و روایات را هم باید اضافه 
کرد تا مشخص شود این مایع حیاتی تا چه اندازه در زندگی انسان و 

موجودات و نسل های آینده اهمیت دارد.
از طــرف دیگــر کاربــرد آب در زندگــی مــا و جانــداران دیگــر تنهــا بــه 
نوشــیدن و شست وشــو مربوط نمی شــود. خوب است بدانیم یکی از 
مواد ضروری در صنعت و پیشرفت فناوری هم آب است و به همین 
دلیل پیش بینی شده به دلیل خشکسالی و کمبود منابع آبی، تا چند 
ســال آینــده تعــداد زیادی از صنایــع مهم در ایران و تعــداد دیگری از 
کشــورها بــا بحــران و مشــکل روبــه رو می شــوند. از طرف دیگــر کمبود 
آب توســعه فعالیت هــای اقتصادی را هم محــدود می کند و به همین 
دلیــل در بررســی مشــکالت اقتصادی هم باید توجهــی به منابع آبی 
داشــته باشــیم. همه این مشکالت نشــان می دهد مردم مسلمان در 
کشور ما به دلیل بهره مندی از آموزه های اسالمی، باید بیشتر از بقیه 
مــردم جهــان در صرفه جویــی و دقت در مصرف آب تالش کنند و این 

صرفه جویی باید به فرهنگ عمومی مردم تبدیل شود.
برگرفته از خبرگزاری تسنیم

دستورات اسالم برای صرفه جویی در مصرف آب

آمنه مســتقیمی: مناظرات امام رضا)ع( با ارباب و اصحاب مذاهب 
و مکاتب که توســط مأمون عباســی به بهانه های علمی اما با هدف و 
نیــت تخریــب مکتب اهل بیــت)ع( برگزار و نتیجه آن اثبات حقانیت 
ائمه)ع( شــد، برگ زرینی اســت از کتاب ســیره رضوی که نه فقط در 
دوران حیــات بابرکــت امام رئوف)ع( بلکه برای همه تاریخ آثار و برکات 
داشــته اســت. ایــن روزهــا که در آســتانه انتخابــات ســیزدهمین دوره 
ریاســت جمهــوری قــرار داریــم و بــازار مناظــره نامزدها داغ اســت نیز 

می توان با تأسی به این سیره و روش نتایج مثبتی را رقم زد.
 از ایــن رو، بــه منظــور بررســی اهــداف، راهبردها و شــیوه امــام رضا)ع( 
پاک نیــا  »عبدالکریــم  والمســلمین  حجت االســالم  بــا  مناظــرات  در 
تبریزی« اســتاد تاریخ اســالم و پژوهشــگر و مؤلف سیره اهل بیت)ع( 

گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه می آید.
حجت االســالم والمســلمین پاک نیــا بــا بیان اینکــه مناظــره از برترین 
شیوه های تبلیغی در مکتب و سیره امام رضا)ع( بوده است، می گوید: 
دیگر ائمه)ع( و حتی پیامبر اســالم)ص( نیز به عنوان یکی از بهترین 
شــیوه های تبلیغــی بــر گفت وگو و مناظــره تأکید داشــتند و این تأکید 
آن حضرات)ع( ریشــه در آیات الهی دارد. قرآن کریم در ســوره مبارکه 
آل عمــران آیــه ۶۴ می فرمایــد: بگــو »ای اهل کتاب، بیاییــد از آن کلمه 
حق که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم که به جز خدای یکتا 

را نپرستیم...« این آیه بر مسئله مناظره و گفت وگو تأکید می کند.
این پژوهشــگر و مؤلف ســیره اهل بیت)ع( ادامه می دهد: این فراز از 
قــرآن کریــم منشــأ مناظرات معصومــان)ع( ازجمله امام رضــا)ع( بوده 
اســت؛ همچنین اســت آیاتی دیگر که به گفت وگوهای خدا با مالئکه 
یا شیطان و نیز گفت وگوهای حضرت نوح)ع( با قوم خود تصریح دارد. 

ختم اختالفات هدف مناظرات رضوی است»
حجت االســالم والمســلمین پاک نیــا بــا بیــان اینکــه مناظره بــه عنوان 
شیوه ای تبلیغی در سیره امام رضا)ع( با هدف پایان دهی به دشمنی ها 
و اختالفات دنبال می شــود، تصریح می کند: ریشــه دشــمنی بشــر دو 

چیز اســت: یکی زورگویی و تالش برای تســلط بر دیگری و 
دوم برداشــت های ناصحیح و تفاســیر اشــتباه؛ وقتی دلیل 

دشــمنی ها و اختالفات، زورگویی و قُلدری اســت 
جایــی بــرای مناظــره باقــی نمی مانــد چــون هدف 
ســلطه اســت نــه خاتمــه دادن بــه دشــمنی ها و 
اختالفات. اما وقتی ریشــه اختالف در اعتقادات 
و  خشــونت  بــا  نمی تــوان  باشــد  برداشــت ها  و 
زورگویی سخن گفت، اینجا به مناظره نیاز است 
و قــرآن در ایــن بــاره اســت که به مجادله احســن 

َّتِي ِهَي أَْحَسُن«. امر می کند: »ادْفَعْ بِال
وی بــا بیــان اینکه مناظره قواعــد دیگری نیز دارد 
کــه شــامل زمینه ســازی بــرای هدایــت انســان ها 
می شــود، می گوید: خدای متعال در آیه ۱۷ سوره 
مبارکــه زمــر می فرمایــد: »و آنــان کــه از پرســتش 
طاغــوت دوری جســتند و بــه درگاه خــدا بــا توبــه 
و انابه بازگشــتند آن ها را بشــارت و مژده رحمت 
اســت...«؛ امــام رضــا)ع( نیز با هــدف هدایت در 

مناظرات شرکت می کردند.

توجه به سقف فکری فرهنگی مخاطب در مناظرات »
رضوی

وی بــا اشــاره به ویژگی ها و امتیــازات مناظرات رضوی، تأکید 
می کنــد: وقتــی حضــرت)ع( بــه اجبــار والیتعهــدی مأمون را 
پذیرفتنــد، بــه ناچار در متن برخوردهای فکری آن عصر قرار 
گرفتند؛ چون در آن زمان اسالم در جهان گسترده شده بود 
شبهات و تشکیک های فراوانی به اسالم وارد می شد و ارباب 
مذاهب و مکاتب شــبهاتی را مطــرح می کردند؛ حضرت)ع( 

گفت وگو با پژوهشگرتاریخ اسالم درباره روش شناسی مناظرات امام رضا)ع(

 مناظره با بی اخالقی و توهین  به حقیقت  نمی رسد

عارفانه

سبک زندگی

به ســقف فرهنگی طرف مناظره توجهی ویژه داشــتند و به تناســب اندیشــه 
و ســطح فکر و درک مخاطب در مناظرات ســخن می گفتند.این پژوهشــگر و 
استاد سیره اهل بیت)ع( می افزاید: قاعده دومی که حضرت ثامن الحجج)ع( 
در مناظــرات رعایــت می کردند، مســئله دفع شــبهات بود؛ به ویژه به شــبهات 
عقالنی احکام توجه داشتند به همین دلیل در مناظرات ایشان علل و فلسفه 
و احکام شــریعت بیشــتر مطرح شــده است. قاعده سوم در مناظرات رضوی، 
تمســک به مشــترکات بود و برای اینکه طرف مقابل کالم و اندیشــه ایشــان را 

بپذیرد از دالیل قابل قبول طرف مناظره بهره گرفته و او را قانع می کردند.

اثبات صالحیت نداشتن مأمون در مناظرات»
وی در ادامه بیان می کند: بنابر نقل »عیون اخبارالرضا)ع(« و نیز نقل عالمه 
مجلســی در »بحاراالنــوار«، امــام رضــا)ع( دربــاره اهــداف مأمــون از برگــزاری 
مناظــرات و نیــز هدف خود از شــرکت در آن ها فرموده اند: آنگاه که من پیروان 
تــورات را بــا اســتدالل بــه تــورات و پیــروان انجیل را بــا انجیل و اهل زبــور را با 
زبورشان و صابئین را با زبان  عبری، آتش پرستان را با زبان پارسی و رومیان را 
با منطق خودشان و اصحاب منطق و اندیشه را به طریق خودشان استدالل و 
آن ها را مجاب کرده و  بطالن سخن و دلیلشان را بر آن ها آشکار نمودم، مأمون 
درمی یابد سزاوار جایگاهی که بر آن تکیه زده، نیست و از کرده خود پشیمان 
خواهد شد.حجت االسالم والمسلمین پاک نیا ادامه می دهد: قاعده دیگر در 
مناظــرات رضــوی اســتدالل به قرآن برای فرقه های اســالمی اســت، چون قرآن 
مــورد وفــاق و قبــول همه مذاهب بود به آن اســتدالل و حقانیت اهل بیت)ع( 
را بر این اساس اثبات می کردند. قاعده پنجم آنکه مناظرات حضرت رضا)ع( 
در عصــر طالیــی اســالم انجــام شــده اســت، چراکه قلمــرو اســالم در آن زمان 
گســتردگی خاصی یافته و بخشــی اعظمی از جهان را درنوردیده بود و اســالم 
یگانــه قــدرت جهــان دســت کم از نظر فکری به شــمار می رفت. امــام رضا)ع( 

بــه ایــن مســئله و شــبهات وارداتــی در مناظــرات توجه داشــتند و برتری و 
غلبــه حضــرت)ع( بــر بزرگ تریــن اندیشــمندان در 

این مناظرات رخ داده است.وی با بیان اینکه امام رضا)ع( 
اخالقیــات را در باالتریــن ســطح در مناظــرات رعایــت 

می کردنــد، ابــراز می کنــد: امــا در مواردی کــه الزم بود 
طــرف مقابــل ســخن حــق را بپذیــرد حضــرت)ع( بــه 
جدل که شــیوه ای منطقی است، توسل می جستند 
کــه ایــن نیــز شــیوه ای قرآنی اســت، همچــون مناظره 

حضرت ابراهیم)ع( با بت پرســتان در ماجرای شکستن 
بت ها. برای مثال امام رضا)ع( در مناظره با جاثلیق نصرانی، 

اندیشمند مسیحی از شیوه جدل بهره گرفتند و با تمسک به اعتقاد وی به 
الوهیت حضرت عیسی)ع(، جاثلیق را وادار به اعتراف به اینکه عیسی)ع( نیز 

عبد خداست، کردند.

هدایت اصحاب و ارباب مذاهب و مکاتب»
ایــن مؤلــف کتاب هــای ســیره اهل بیــت)ع( دربــاره دســتاوردهای مناظــرات 
رضوی، بیان می کند: مناظرات امام رضا)ع( خروجی های بســیار داشــته که 
در تاریــخ آمــده اســت و بســیاری از صاحبــان و پیــروان مکاتــب و مذاهــب 

از ایــن طریــق هدایــت شــده اند و امروز هــم برای ما 
منبــع مطلوبــی به شــمار می آید و می تــوان با آن ها 
جامعــه را هدایت و مخالفــان را با افکار حق همراه 
کرد، چون اساساً ذات انسان حقیقت پذیر است و 
انسان با فطرت زندگی می کند، بیشتر مردم با این 
شــیوه هدایت می شــوند. برای مثال اگر 
امروز هم بین چهره ها و شخصیت ها 
و نیز صاحبان افکار و آرا به این شیوه 
مناظره و گفت وگو شود بسیاری 
از افــراد به دلیل گرایش ذاتی 
بــه حقیقت، هنــر، فضیلت، 

عدالــت و علم هدایت می شــوند.وی دربــاره الهام و آموزه ای که می توان برای 
مناظــرات انتخابــات ریاســت جمهوری از ســیره امام رضا)ع( برداشــت کرد، 
می گوید: اگر بخواهیم از مناظرات رضوی به امروز و شرایط سیاسی کشور 
پــل بزنیــم، بایــد ابتــدا بدانیم ایــن مناظرات بــرای بیان حقیقــت و با نیت 
قربه الی هللا است یا نه؟ آیا احکام شرع در آن ها رعایت  می شود؟... قرآن 
َّتِي ِهَي أَْحَسُن«. باید ببینیم آیا می خواهیم طرف  به ما می آموزد: »ادْفَعْ بِال
مقابل را به هر شــیوه و با هر دســتاویزی مغلوب کنیم و بر او برتری بجوییم 

یا در پی بیان حق و حقانیت اسالم هستیم؟
حجت االسالم پاک نیا تأکید می کند: در مناظرات سیاسی نیز باید خروجی 
و هدف مشــخص باشــد اگر هدف خدایی و رســیدن به حقیقت است دیگر 
توهین و دروغ و تهمت معنا ندارد، چراکه به فرموده امیرمؤمنان)ع( از باطل 
نمی تــوان بــه حقیقت رســید؛ از ایــن رو، با بی اخالقی، ناجوانمــردی و توهین 
که ابزار باطل هستند، حقیقت حاصل نمی شود. امام رضا)ع( می فرمایند: 
»اگــر مــردم زيبايی هــای ســخنان مــا را می شــناختند، بی شــک از مــا پيروی 
می کردند«. این اصلی است که باید در مناظرات امروزی ما نیز رعایت شود 

و منیت ها را کنار بگذاریم.
وی در پاســخ به این پرســش که آیا مشــی مناظراتی امام رضا)ع( با آنچه در 
مذاکره با آمریکا رخ داد، همخوانی دارد یا نه، خاطرنشان می کند: مناظرات 
امــام رضــا)ع( بــرای خاتمــه دادن به اختالف ها و اثبــات حقایق و حقانیت ها 
بــوده اســت، وگرنــه جدل های بی مورد و بیهوده یا با هــدف قلدری و زورگویی 
و اســتیالی یــک طــرف بــر طرف دیگر، هرگز ســیره حضرت)ع( نیســت؛ مثل 
مناظــره بــا آمریــکا که طرف مقابل درصــدد غارت فرهنگ، امــوال و افکار ما 
بود که اساساً بی معناست. در مناظره هدف باید خاتمه دادن به اختالف ها 
باشــد امــا آمریــکا اساســاً نمی خواهــد ما باشــیم و هر گاه فرصــت یافته این 
هدف را به وضوح بیان کرده است. از این رو نه فقط سیره امام رضا)ع( بلکه 

قرآن نیز چنین مناظرات و مذاکراتی را رد می کند.

در مناظرات سیاسی نیز 
باید خروجی و هدف 

مشخص باشد اگر هدف 
خدایی و رسیدن به 

حقیقت است دیگر توهین 
و دروغ و تهمت معنا 
ندارد، چراکه به فرموده 
امیرمؤمنان)ع( از باطل 

نمی توان به حقیقت رسید
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نخبه پروری از مهم ترین اقدام های امام صادق)ع( بود آیت اهلل سیدهاشم حسینی بوشهری در ویژه برنامه شب شهادت امام جعفر صادق)ع( که روزنامـه صبـح ایـران
در صحن پیامبر اعظم)ص( برگزار شد، گفت:  دوران امامت ششمین امام شیعیان با اختناق و ظلم و ستم شدید خلفای بنی امیه و بنی عباس همراه بود و 

ارزشمندترین و مهم ترین اقدام امام صادق)ع( در این دوران نشر معارف اصیل اسالم ناب محمدی و نخبه پروری بود.

به همت مدیریت زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی

وبینار تخصصی »امام خمینی)ره( 
 مَجِدد دین و مذهب

 در عصرکنونی« برگزار شد
به مناسبت سالروز رحلت بنیانگذار انقالب اسالمی ایران 
وبینار تخصصی »امام خمینی)ره( مجدد دین و مذهب 
 در عصــر کنونــی« از ســوی مدیریــت زائران غیــر ایرانی

آستان قدس رضوی برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، این نشست تخصصی با حضور 
حجت االسالم والمسلمین حجت گنابادی نژاد، معاون 
تبلیغــات اســالمی آســتان قــدس رضــوی، ســید فــادی 
الســید، رئیــس امــت واحــده لبنــان و حجــت االســالم 
و المســلمین صالــح، مدیــر جامعه المصطفی اســتان 

خراسان چهارشنبه 21 خردادماه برگزار شد.
در این مراسم حجت االسالم والمسلمین نواب، نماینده 
ولی فقیه در حج و زیارت، عالمه مرتضی مرتضی فعال 
بین الملل از کشور کنیا، سهیل ا سعد فعال بین الملل 
از کشور آرژانتین، آیت هللا اختری رئیس شورای عالی 
مجمــع جهانــی اهل بیت)ع( از ایران، شــیخ سنوســی، 
جانشــین شــیخ زکزاکی از نیجریه، ماهــر حمود رئیس 
شورای علمای مقاومت لبنان، کلشی نژاد، امام جمعه 

اهل سنت ارومیه و.... به ایراد سخن پرداختند.

 تشییع پیکر چهار شهید 
دفاع مقدس در حرم مطهر رضوی

آن ها همه از تبار باران بودند
همزمان با سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق)ع(، 
مراســم تشــییع پیکــر چهار شــهید تــازه تفحص شــده 
دوران هشت سال دفاع مقدس با حضور خادمان بارگاه 
ملکوتــی حضــرت امــام رضــا)ع( در حــرم مطهــر رضــوی 
برگزار شــد.به گزارش آســتان نیوز، مراســم تشــییع پیکر 
چهار شــهید تازه تفحص شــده دوران هشت سال دفاع 
مقدس؛ ابوالقاسم دشتیان، غالمحسین قربانی، عبدهللا 
افالکــی و محمدرضــا صنعتــی صبــح روز 16 خرداد مــاه 
همزمــان با روز شــهادت امــام جعفر صــادق)ع( بر دوش 
خادمان امام رضا)ع( با حضور خانواده  شهیدان با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در حرم مطهر رضوی برگزار 
شــد.خادمان امــام رئــوف)ع(، زائــران و مجــاوران بــا ذکــر 
صلــوات و قرائــت فاتحه به اســتقبال پیکر این شــهدای 
واالمقام رفتند و در مراســمی کوتاه در رواق دارالمرحمه، 
خادمان امام رضا)ع( با این شــهیدان عظیم الشــأن وداع 

کردند.

امــام جعفــر  تاریــخ اســالم، عصــر  بــه روایــت 
صــادق)ع(، رئیــس مذهــب جعفری و پیشــوای 
ششــم شــیعیان، دوره طالیــی تدویــن مســائل 
علمــی، فقهــی و کالمی و ترویج علــوم و احکام و 

تربیت شاگردانی خداشناس و بااستعداد بود.
با انتقال قدرت از بنی امیه به بنی عباس، فرصتی 
بــرای حضــرت ایجاد شــد تــا امام بتوانــد مبانی 
فکری شــیعه را دوباره احیا و احکام شــریعت را 

تبیین و مذهب شیعه را اعتال بخشد.
میــراث رئیــس مذهب جعفری، در نســخه های 
خطی مجموعه هایی همچون مرکز نســخ خطی 
آستان قدس رضوی محفوظ مانده تا این گنجینه 
پژوهشــگران،  دســترس  در  همــواره  ارزشــمند 

اندیشمندان و رهپویان حقیقت باشد.
از میان 106 هزار نسخه خطی نفیس و قدیمی 
موجــود در مرکــز نســخ خطــی کتابخانــه مرکزی 
آســتان قــدس رضــوی، 143 نســخه خطــی بــا 
محوریــت امــام جعفر صــادق)ع( وجــود دارد که 
منبعی بســیار غنی از تاریخ پرافتخار شــیعه به 

حساب می آید.

 قدیمی ترین نسخه منسوب »
به امام صادق)ع(

کارشــناس  مســئول بخــش مخطوطات آســتان 
قدس رضوی در این رابطه از »مصباح الشریعه 
و مفتاح الحقیقه« به عنوان قدیمی ترین نسخه 
مربــوط به امــام صــادق)ع( موجــود در مجموعه 
نسخ خطی کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی 
نــام می بــرد و می گوید: این نســخه منســوب به 
امام صادق)ع( و درباره ســلوک به ســوی خداوند 
و توجه به اوست که در سال 1044 قمری توسط 
ابن خواجــه مازندرانــی کتابــت و در ســال 13۸2 
خورشــیدی توســط حجت االســالم غروی، وقف 

آستان قدس رضوی شده است.
ســیدمحمدرضا فاضل  هاشــمی ادامه می دهد: 
»مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه« منسوب 
به امام جعفر صادق)ع( مشتمل بر روایت هایی 
اخالقی و عرفانی در 100 باب است که ۸5 نسخه 

خطی و چاپ ســنگی از آن به قدمت قرن دهم 
ه.ق به بعد در کتابخانه موجود است.

البیــان، األحکام، الرعایه، البینه، الذکر، الشــکر، 
اللبــاس، المبــرّز، الطهــاره، الخــروج مــن المنزل، 
دخول فی المســجد، القرائه، الرکوع، الســجود و 
الحــب فی هللا حقیقه العبودیــه از جمله ابواب 

این نسخه به شمار می رود.
نســخه موجــود در مرکز نســخ خطــی کتابخانه 
توســط  کــه  رضــوی  قــدس  آســتان  مرکــزی 
میراســماعیل بن میرباقر حسینی خاتون آبادی 
در قــرن 11ق بــه خــط نســتعلیق 17ســطری در 
62 ورق کتابــت شــده دارای حواشــی، شــروح و 
ترجمه های متعددی است که به توضیح برخی 

از واژه ها پرداخته است.

جمع مجالس مناظره با خداناباوران»
فاضل  هاشــمی همچنین به مناظره امام جعفر 
صــادق)ع( پــس از مجلــس درس روزانــه خــود با 

افــراد مختلــف از جمله خدانابــاوران اشــاره دارد 
که جمع این مباحثات در »توحید مفضل« گرد 

آمده است.
وی توضیح می دهد: مفضل  بن  عمر جعفی در 
کتابی که به »توحید مفضل« مشــهور شــده، 
مباحثی را به نقل از ایشــان در چهار مجلس 
نوشــته اســت کــه از دیــدگاه کالبدشناســی و 
تن  کارشناســی )آناتومی و فیزیولوژی(، فلسفی 
و جهان شناسی به تحکیم پایه های خداباوری 
طــرف مباحثــه می پــردازد و در متــن بعضی از 
این مناظرات به مسائل علمی همچون گردش 
خــون کــه در آن زمــان ناشــناخته بوده، اشــاره 

شده است.
این نســخه که به خط نســخ خوش 14 ســطری 
توسط محمد شفیع در قرن 11 به زبان عربی کتابت 
 شده توسط شمس الدین پرویزی در مهر 1343 
بــه کتابخانــه آســتان قــدس رضــوی اهدا شــده 

است.

مناظره با طبیب هندی در کتاب اهلیلجه»
سیدمحمدرضا فاضل  هاشمی همچنین درباره 
نســخه خطی »اهلیلجه« که در قــرن 11 کتابت 
شــده است، می گوید: نقل اســت در این کتاب، 
امام درباره شناخت خداوند جل جالله به طرزی 
عجیــب و بدیــع با طبیبی هنــدی مناظره کردند 
و بــرای او اســتدالل آوردند کــه آن طبیب هندی 
پس از این مناظره، به الوهیت و یگانگی خداوند 

اقرار کرد.
این رساله به زبان عربی و از امام جعفر صادق)ع( در 
 تبیین مبحث توحید و اثبات حضرت باری تعالی
بــه تقاضای مفضل جعفــی کوفی در رد منکران 
خداوند است که عالمه مجلسی این رساله را در 

بحاراالنوار در باب توحید آورده است.

احتجاج؛ مجموعه ای از مناظرات»
فاضــل  هاشــمی همچنیــن به کتــاب ارزشــمند 
»احتجــاج« اشــاره می کنــد و می افزایــد: احمــد 
بــن علــی طبرســی در این کتــاب مجموعــه ای از 
مناظــرات امــام صــادق)ع( را گرد آورده اســت که 
بیش از 135 نســخه خطی و چاپ ســنگی از آن 
در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نگهداری 

می شود.
وی ادامــه می دهد: از جمله مناظراتی که در این 

کتاب آمده، مناظره با یکی از منکران خدا درباره 
وجــود خــدا، مناظره با ابوشــاکر دَیصانــی درباره 
وجــود خــدا، مناظــره بــا ابن ابــی العوجــاء درباره 
وجود خدا درباره حدوث عالم، مناظره با یکی از 
منکران وجود خدا درباره مسائل مختلف دینی، 
مناظره با ابوحنیفه درباره شیوه استنباط احکام 
فقهی به ویژه قیاس و مناظره با برخی از علمای 
معتزله درباره شیوه انتخاب حاکم و برخی احکام 

فقهی است.
فاضــل  هاشــمی اضافــه می کنــد: همچنیــن در 
»اصول کافی« اثر شیخ کلینی که از منابع اصلی 
حدیث شیعه است، مطالب و گزارش های زیادی 
 از امام جعفر صادق)ع( نقل شــده و 90 نســخه 
اســت  موجــود  گنجینــه  در  آن  از  ارزشــمند 
 کــه بیشــتر آن هــا مربــوط بــه کتابــت در قــرون 

11 تا 14هجری قمری می شود.
وی همچنین به کتاب ارزشــمند »کشــف الُغّمه 
فــی معرفــه األئمه)ع(« نوشــته علی  بن عیســی 
اربلــی بــا موضــوع سرگذشــت نامه و فضایــل و 
معجــزات ائمــه اطهــار)ع( اشــاره می کنــد که 14 
نسخه خطی و چاپ سنگی آن در این مجموعه 
موجود اســت و قدمت برخی از آن نســخه ها به 

قرن هفتم هجری قمری برمی گردد.
کارشناس مســئول بخــش مخطوطــات آســتان 
قــدس رضــوی با اشــاره بــه بیش از 700 نســخه 
خطی و چاپ ســنگی در این مجموعه، از آثاری 
همچون »احتجاج«، »توحید مفّضل« و »اصول 
کافــی« با موضوع امامان شــیعه، صفــات آن ها، 
دالیل امامت ایشان و »قصص االنبیاء« روایت  
شــده از امــام جعفر صــادق)ع( و چنــد اثر دیگر 
منسوب به امام صادق)ع( در این کتابخانه خبر 

می دهد.
همچنین »کتاب الوصیه«، »فال نامه امام جعفر 
صــادق)ع(«، »کتاب الیوم واللیله«، »کتاب علل 
الشــرایع« و »بحارالعلــوم« روایــت  شــده از امــام 
صادق)ع( در اخبار و حدیث بوده که نسخه هایی 
از آن هــا در مرکــز نســخ خطــی کتابخانــه مرکزی 

آستان قدس رضوی موجود است.

یک کارشناس بخش مخطوطات آستان قدس رضوی مطرح کرد

گنجینه رضوی میزبان اسناد خطی فقه جعفری
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کارشناس مسئول بخش مخطوطات 
آستان قدس رضوی با اشاره به بیش 
از 700 نسخه خطی و چاپ سنگی 
در این مجموعه، با موضوع امامان 
شیعه، صفات آن ها، دالیل امامت 
ایشان و »قصص اال نبیاء« روایت  

شده از امام جعفر صادق)ع( و چند 
اثر دیگر منسوب به امام صادق)ع( در 

این کتابخانه خبر می دهد

اخبار 
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 آگهی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۱۳۲مورخ ۱۴۰۰/۳/۲هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حمید بهرامی فرزند امینعلی به شماره شناسنامه ۲۵ صادره از خدابنده  شش دانگ یک باب عبارت 
تحت پالک ۴۸۳۴ فرعی ۴۳۱ فرعی از ۶۴ اصلی بخش ۳ زنجان به مساحت  ۹۰/۹۵مترواقع در سلطانیه خریداری 

از مالک رسمی آقای قاسم ملکی فرزند عباس و ذوالفعلی علی ویردبیگی فرزند سبزعلی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود.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.آ۱۴۰۲۲۰۶

 تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۳/۱۷                                      تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۴/۱
علیرضا حسن زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه 

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۱۱۰مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جعفرایمانی  فرزند محمود  به شماره شناسنامه ۱۴۲ صادره از خدابنده سلطانیه   شش دانگ یک 
باب عمارت  تحت پالک ۴۸۲۹ فرعی از  ۴۳۱ فرعی از ۶۴ اصلی بخش ۳ زنجان به مساحت  ۱۰۷/۰۹مترواقع در 

سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای  ذوالفعلی علی ویردبیگی فرزند سبزعلی  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود 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.آ۱۴۰۲۲۰۷

 تاریخ انتشار نوبت اول۱۴۰۰/۳/۱۷                       تاریخ انتشار نوبت دوم۱۴۰۰/۴/۱
علیرضا حسن زاده -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سلطانیه 

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۰۶۵مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای تقی حاجی لو فرزند مظفر به شماره شناسنامه ۷۷۴ صادره از سلطانیه شش دانگ یک باب 
عمارت تحت پالک ۴۸۱۱ فرعی از ۲۸۴ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۶۶۳/۲۰ متر مربع واقع در سلطانیه خریداری 

از مالک رسمی آقای مظفر حاجیلو فرزند حسین محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود. 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.آ۱۴۰۲۲۱۲

 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                     تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
علیرضا حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده ۳قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره  ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۰۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای اکبر سعادتی فرزند نعمت اله بشماره شناسنامه ۱۶ صادره از سلطانیه ششدانگ یک باب 
عمارت تحت پالک ۴۸۱۲ فرعی از ۴۳۸ فرعی از ۶۴ اصلی بخش سه زنجان به مساحت ۳۵۰/۰۷ مترمربع واقع در 

روستای قلعه سلطانیه خریداری از مالک رسمی آقای ابوذر سعادتی فرزند نعمت اله  محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۲۲۱۳

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                  
تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

علیرضا حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک     

 آگهی موضوع ماده ۳ قانون  و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۷۰۰۸۰۰۰۱۴۵مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سلطانیه تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای میالد قاسمی فرزند یداله به شماره شناسنامه ۴۲۷۰۹۴۱۲۱۹ صادره از زنجان شش دانگ 
یک باب عمارت تحت پالک ۴۸۳۹ فرعی از ۲۱۹۴ فرعی از ۶۴ اصلی به مساحت ۹۶/۳۰ متر مربع واقع در سلطانیه 

خریداری از مالک رسمی خود متقاضی آقای میالد قاسمی فرزند یداله محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود. 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.آ۱۴۰۲۲۱۴
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                                          

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
علیرضا حسن زاده - رئیس ثبت اسناد و امالک 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره۱۳۹۹۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۱۲۵۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم نساء محمدنیا 
بابا قره فرزند غالمعلی کدملی ۰۸۴۸۷۲۱۷۱۳بش��ماره شناس��نامه۱۴۹صادره ازفریمان دریک باب س��اختمان به 
مس��احت۱۹۹.۸۷ مترمربع پالک۲۶۲۳ فرعی از۲۷۶ اصلی واقع در بخش۱۳خریداری ازمالک رس��می آقای علی 
پوالدرک محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله۱۵روزآگهی می شوددر صورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ  رسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،داد خواست 
خود رابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادرخواهدشد.آ۱۴۰۲۲۰۴                                      
 تاریخ انتشارنوبت اول:۱۴۰۰،۳،۱۷                         تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۳،۳۱

محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۰۱۱۵هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم 
عزیزه مشروطه خواه فرزند محمدرضا بشماره شناسنامه ۶۴۳۴ صادره از در یک باب خانه به مساحت ۲۵۰ مترمربع 
بطور مفروزقسمتی از پالک ۱۵۲۲ فرعی از ۴۹۳۵ اصلی بخش ۶ یزد واقع درحسینی تفت خریداری مع الواسطه 
ازمالک رسمی خانم  مریم پناهنده علی محرزگردیده است. لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ 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 مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۲۲۰۲
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                                         تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک تفت-از طرف علی محمد شبانیان تفتی                             

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

      قطعه یک ایالم 
   ۱- برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۸۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت اول/هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه عزیزی ، فرزند شیخ علی، به کد ملی ۴۵۰۰۷۸۶۱۴۷ مقدار ۲۴ سهم از ۱۹۲ سهم)ششدانگ( 
یک باب ساختمان ، به مساحت ۱۹۲/۸۹ مترمربع ، پالک شماره ۳۵۲ فرعی از ۱۶۱۶ اصلی ، واقع در ایالم – خ رزم 

آوران - کوچه شهید سروری ،  خریداری شده از رنگینه ایرامی و منتسب به مالکیت رضا اسماعیل پور.    
   ۲- برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۰۰۰۱۰۰۰۸۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت اول/هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم زهرا عزیزی ، فرزند شیخ علی، به کد ملی ۴۵۰۰۸۵۳۵۸۸ مقدار ۷۲ سهم از ۱۹۲ سهم)ششدانگ( 
یک باب ساختمان ، به مساحت ۱۹۲/۸۹ مترمربع ، پالک شماره ۳۵۲ فرعی از ۱۶۱۶ اصلی ، واقع در ایالم – خ رزم 

آوران - کوچه شهید سروری ،  خریداری شده از رنگینه ایرامی و منتسب به مالکیت رضا اسماعیل پور.    
  ۳- برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۸۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت اول/هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم رنگینه ایرامی ، فرزند عباس، به کد ملی ۴۵۰۰۵۵۷۸۳۰ مقدار ۴۸ سهم از ۱۹۲ سهم)ششدانگ( یک 
باب س��اختمان ، به مساحت ۱۹۲/۸۹ مترمربع ، پالک ش��ماره ۳۵۲ فرعی از ۱۶۱۶ اصلی ، واقع در ایالم – خ رزم 

آوران - کوچه شهید سروری ،  خریداری شده از شیخ علی و منتسب به مالکیت رضا اسماعیل پور.    
  ۴- برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۸۴۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت اول/هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم کبری عزیزی ، فرزند شیخ علی، به کد ملی ۴۵۰۱۱۹۹۶۲ مقدار ۲۴ سهم از ۱۹۲ سهم)ششدانگ( 
یک باب ساختمان ، به مساحت ۱۹۲/۸۹ مترمربع ، پالک شماره ۳۵۲ فرعی از ۱۶۱۶ اصلی ، واقع در ایالم – خ رزم 

آوران - کوچه شهید سروری ،  خریداری شده از رنگینه ایرامی و منتسب به مالکیت رضا اسماعیل پور.    
  ۵- برابر رأی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۰۸۴۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت اول/هیأت دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای زینب عزیزی ، فرزند شیخ علی، به کد ملی ۴۴۹۰۰۱۱۵۸۱ مقدار ۲۴   سهم از ۱۹۲ سهم)ششدانگ( 
یک باب ساختمان ، به مساحت ۱۹۲/۸۹ مترمربع ، پالک شماره ۳۵۲ فرعی از ۱۶۱۶ اصلی ، واقع در ایالم – خ رزم 

آوران - کوچه شهید سروری ،  خریداری شده از رنگینه ایرامی و منتسب به مالکیت رضا اسماعیل پور.    
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می شود در صورتیکه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی ، 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 نماید ، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ۱۴۰۲۱۷۷
 تاریخ انتشار نوبت اول : ۰۳/۱۷ /۱۴۰۰                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : ۰۴/۰۱ /۱۴۰۰   

رستمی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
                                 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی   
براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۰۲ مورخ ۰۲/۳۱/ ۱۴۰۰ هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فریبا احمدی فرزند قاسم بشماره شناسنامه ۳۲ صادره از اسدیه و کدملی ۵۲۳۹۵۸۹۰۶۲ 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۳۰۴/۶۵ متر مربع قسمتی از پالک ۱۳۹۶ � اصلی واقع در خراسان جنوبی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده فرد محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۱۴۰۲۱۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول : دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۷               تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲                         

علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی   

براب��ر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۰۹۰۱ مورخ ۰۲/۳۱/ ۱۴۰۰ هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم فاطمه خاک بر فرزند عباس بش��ماره شناسنامه ۸ و کدملی ۰۶۵۲۲۶۷۵۱۳ در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت ۱۰۳/۱۰ مترمربع پالک ۲۷۱ � اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش یک حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت انیسه رخشانی و محمدحسین عبداله هادوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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.آ۱۴۰۲۲۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: دوشنبه  ۱۴۰۰/۰۳/۱۷                تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۴/۰۲                         

علی فضلی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
       

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه اجرائی قانون یادش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی یا رسمی انان در 
هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فاروج مورد رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله ۱۵ روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیراالنتشار و محلی(بشرح ذیل اگهی می گردد:
بخش سه قوچان پالک۲۵ اصلی-اراضی جعفر آباد سفلی

شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۹۰۰۹/۹۲ متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حجیه زلیخا از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۴۷-

۱۳۹۹/۱۲/۲۴ کالسه ۳۴-۱۳۹۹ هیئت
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مساحت ۴۳۴۲۵/۲۲ متر مربع 
ابتیاعی موقوفه حجیه زلیخا از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۳۱-

۱۳۹۹/۱۲/۲۹ کالسه ۳۷-۱۳۹۹ هیئت
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت۲۰۸۳۸/۹۴متر مربع 
ابتیاعی موقوفه علی کریمی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۲۷-

۱۳۹۹/۱۲/۱۹ کالسه ۴۰-۱۳۹۹ هیئت
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت۲۱۶۵۶/۶۵متر مربع 
ابتیاعی موقوفه علی کریمی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۲۸-

۱۳۹۹/۱۲/۱۹ کالسه ۳۸-۱۳۹۹ هیئت
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۷۷۱۴/۵۴متر مربع 
ابتیاعی موقوفه علی کریمی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۲۹-

۱۳۹۹/۱۲/۱۹ کالسه ۳۹-۱۳۹۹ هیئت
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین مزروعی دارای پالک...فرعی از ۲۵ اصلی فوق به مس��احت ۱۰۸۳۴/۷۲متر مربع 
ابتیاعی موقوفه علی کریمی از محل مالکیت رسمی مشاعی متقاضی برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۳۰-

۱۳۹۹/۱۲/۱۹ کالسه ۳۲-۱۳۹۹ هیئت
بخش سه قوچان پالک ۳۵ اصلی-اراضی حاج تقی

شش��دانگ یکباب دامداری دارای پالک...فرعی از ۳۵ اصلی فوق به مس��احت ۱۳۰۰/۵۴متر مربع ابتیاعی موقوفه 
آقای حسین جسین زاده فرزند محمد از محل مالکیت رسمی آقای عباس حسین زاده حاجی تقی برابر رای شماره 

۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۱۱۵-۱۴۰۰/۰۱/۲۸ کالسه ۴۷-۱۳۹۹ هیئت
بخش سه قوچان پالک ۴۳ اصلی-اراضی شیخکانلو

س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکقطعه باغ دارای پالک ...فرعی از ۴۳ اصلی فوق به مساحت ۹۵۹۱/۴۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای رضا فدایی فرزند عزیزاله از محل مالکیت رس��می آقایان عزیزاله و اس��ماعیل فدایی برابر رای شماره 

۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۰۵۰-۱۴۰۰/۰۱/۱۸ کالسه ۸۹-۱۳۹۹ هیئت
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکقطعه باغ دارای پالک ...فرعی از ۴۳ اصلی فوق به مساحت ۹۵۹۱/۴۴ متر مربع 
ابتیاعی آقای حسین فدایی فرزند عزیزاله از محل مالکیت رسمی آقایان عزیزاله و اسماعیل فدایی برابر رای شماره 

۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۲۱۷-۱۴۰۰/۰۲/۲۱ کالسه ۸۶-۱۳۹۹ هیئت
بخش سه قوچان پالک ۱۲۱ اصلی-اراضی چوکانلو

ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک ...فرعی از۱۲۱ اصلی فوق به مساحت ۳۷۱۱/۲۷متر مربع که مقدار ۲۲۰ متر مربع آن 
حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای حسین خاکشور فرزند عبدالحسین از محل مالکیت رسمی آقایان شاه رضا 
انصاری مقدم و رضا خاکشور برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۱۱۳۷-۱۳۹۹/۱۲/۲۳ کالسه ۶۸-۱۳۹۹ هیئت

بخش سه قوچان پالک ۲۴۶ اصلی-اراضی کالته دوآب
شش��دانگ یکقطعه ب��اغ دارای پالک ...فرعی از۲۴۶ اصلی فوق به مس��احت ۱۰۱۹/۶۳ مت��ر مربع که مقدار ۵۶۴ 
مترمربع آن از حد ش��رق در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای محمدرضا خدمتگذار قوش��خانه فرزند 
براهیم از محل مالکیت رس��می آقای فرج شفاعتی برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰/۰۱/۱۶-۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۰۲۶ 

کالسه ۴۹-۱۳۹۹ هیئت
بخش سه قوچان پالک ۲۴۸ اصلی-اراضی قوشخانه

ششدانگ یکقطعه باغ دارای پالک ...فرعی از۱۴۲ فرعی از ۲۴۸ اصلی فوق به مساحت ۲۸۰۴/۱۵متر مربع که مقدار ۶۵۱۷ 
مترمربع آن حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای محمدرضا خدمتگذار قوشخانه فرزند براهیم از محل مالکیت 
رسمی آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۰۲۷-۱۴۰۰/۰۱/۱۶کالسه ۲۲-۱۳۹۹ هیئت

شش��دانگ یکقطعه باغ دارای پالک ...فرعی از ۲۴۸ اصلی فوق به مس��احت ۱۰۷۲۱/۷۱ متر مربع که مقدار ۳۰۴ 
مترمربع آن حریم رودخانه واقع شده است ابتیاعی آقای محمدرضا خدمتگذار قوشخانه فرزند براهیم از محل مالکیت 
رسمی آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۱۲۲-۱۴۰۰/۰۱/۲۹کالسه ۲۴-۱۳۹۹ هیئت

بخش سه قوچان پالک ۲۷۹ اصلی-اراضی شارشار
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یکقطعه باغ دارای پالک یک فرعی از ۲۷۹ اصلی فوق به مساحت ۱۱۱۳۶/۶۳ متر 
مربع که مقدار ۴۹۳ مترمربع از حد جنوب در حریم رودخانه واقع ش��ده اس��ت ابتیاعی آقای محمدرضا خدمتگذار 
قوشخانه فرزند براهیم از محل مالکیت رسمی آقای ابراهیم خدمتگذار برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۷۰۰۳۰۰۰۱۳۵-

۱۴۰۰/۰۱/۳۱کالسه ۲۳-۱۳۹۹ هیئت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.معترضین باید ةرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 
به صدور سند خواهد نمود.ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه عمومی نخواهد بود.آ۱۴۰۱۶۷۱

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۳/۰۲                           
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

محمداسماعیل فرهمند
رئیس اداره ثبت اسناد وامالک فاروج

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی"   

براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۸۰۰۲۰۰۰۱۵۲۱- ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای هادی کارگرمقدم به شماره 
شناسنامه ۱۵۷۱کد ملی ۰۸۸۹۸۴۳۴۸۱ صادره از قاین فرزندحسن در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت   ۲۷۸/۳۵  مترمربع قس��متی از پالک ۱۶۴فرعی از 

۱۲۷۰ اصلی بخش ۱۱ قاین از محل مالکیت دو دانگ مشاع آقای غالمرضا صالحی
 ل��ذا به منظ��ور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود و 
در صورتیکه اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانن��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به م��دت دو ماه اعتراض خود را ب��ه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور 
و ع��دم وصول اعت��راض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.آ۱۴۰۱۶۷۰

 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۰۳/۰۲
 تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۰۳/۱۷

علی  صفایی  فر
رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز
نظر به دستور مواد۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰.۹.۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ۱۴ باخرز واحد ثبتی شهرس��تان 
باخرز مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای محسن کاویان به شناسنامه شماره ۵۸۸ کد ملی ۰۷۴۹۳۸۲۷۳۲ صادره تایباد فرزند غالمرضا در ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت ۲۱ متر مربع قسمتی از پالک شماره ۴۴۲ فرعی از ۱۲۵ اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 

۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک باخرز و قسمتی از مالکیت نیرالسادات انصاری کالسه ۹۹-۵۰۳ 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده ۱۳ آئین 
نامه مربوط به این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 رسید اخذ نمایند .معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارئه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۱۶۷۶
تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰.۳.۲                                   

تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰.۳.۱۷
رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز-هادی رضائی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره ۸۱۶-۱۴۰۰ مورخه ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ هیئت به شماره کالسه ۲۹۴-۱۳۹۹ موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محسن میرزائی فرزند سید احمد بشماره شناسنامه ۱ صادره از بجنورد 
در شش��دانگ یک باب ساختمان به مس��احت ۶۰ متر مربع از پالک ۱۵۵ اصلی واقع در اراضی کهنه کند خراسان 
شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رحمانقلی نودهی فرزند حیدرقلی محرز گردیده است. لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 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 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 ۲۹۶۹  آ۱۴۰۱۶۷۴
 تاریخ انتشار نوبت اول:۱۴۰۰/۰۳/۰۲                               تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک
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