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 ملک سلیمانی، معطر 
به شمیم خوش رضوی می شود

درویژهبرنامه»رواق«مطرحشد

 گسترش جغرافیای تشیع 
به برکت حضور امامزادگان در ایران
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درنگ
حجتاالسالمسیدمحمدمحسندعایی

 سبک زندگی تمدن ساز رضوی
 نقطه آرمانی دهه کرامت

انتظار این اســت که جامعه ما رنگ و بوی امام رضا)ع( داشــته باشــد اما این 
اتفاق نمی افتد مگر اینکه سبک زندگی رضوی در جای جای زندگی فردی و 

اجتماعی ما متبلور شود. نقطه آرمانی دهه کرامت ...

آرزو مستأجر حقیقی: صحــن و سرای رضوی 
امــروز رنگ و بوی دیگــری دارد؛ چرا که میزبان 
کاروانــی از زائــران کم تــوان و ســالمند حاشــیه 
روزهاســت  کــه  زائرانــی  اســت.  شــهر مشــهد 
منتظــر چنیــن لحظــه ای بوده اند تا چشمشــان 
بــه گنبــد و بارگاه مطهــر انیس النفوس بیفتد و 

شــمیم عطر رضوی را استشمام کنند.
بــه گــزارش آســتان نیوز، در دهه کرامــت و والدت 
باســعادت حضــرت رضــا)ع(، معاونــت خدمــات 
طــرح  اجــرای  بــا  رضــوی  مطهــر  حــرم  زائــران 
»معین الضعفــا« فرصــت زیــارت حــرم را بــرای 
بســیاری از دلدادگان کم توان همچون سالمندان 

حاشیه شهر مشهد فراهم کرده است.
طــرح معین الضعفــا کــه ســابقه ای چنــد ســاله 
دارد، در یــک ســال اخیــر و بــه دلیــل شــیوع 
بــا  بــود امــا  بــا محدودیت هایــی همــراه  کرونــا 
شــدن  واکســینه  و  واکسیناســیون  شــروع 
بخشــی از جامعه از جمله ســالمندان، فرصت 
اجــرای مجــدد آن بــا رعایت دســتورالعمل های 

بهداشــتی فراهم شده است.
امــور  اداره  رئیــس  شــبان،  محمــد  گفتــه  بــه 
تســهیالت زائــران حــرم مطهــر رضــوی کاروانی 
کــه امــروز بــه حــرم آمــده، شــامل 100 نفــر از 
افراد کهنســال و معلول حاشــیه شــهر مشــهد 
اســت کــه شــرایط زیارت آنــان با رعایــت کامل 
دســتورالعمل های بهداشتی به همت این اداره 
فراهم شده است. زائران حاضر توسط رابطین 
این اداره شناسایی شده اند و تمام هزینه رفت 
 و آمــد و پذیرایــی از آنان برعهده آســتان قدس 

رضوی است.

به سوی پنجره فوالد»
پدربزرگ هــا و مادربزرگ هایی روی صندلی های 
خادمــان  بــا  همــراه  و  نشســته اند  چرخــدار 
نــواب  شــهید  ورودی  از  یکــی  یکــی  مخلــص، 
صفوی به پابوســی حضرت مشــرف می شــوند. 
بــا  منظــم  صفــوف  در  زائــران  همگــی  وقتــی 
رعایــت فاصله گذاری اجتماعی قــرار می گیرند، 
و  اســالمی  انقــالب  صحــن  طــرف  بــه  کاروان 
پنجــره فــوالد به راه می افتــد. در این بین، نوای 
مداحــی خــادم حــرم مطهــر در میــان جمعیت 
طنین انداز می شــود. بیشــتر اعضــای کاروان را 
بانوان تشــکیل داده انــد، مادرانی که زیر لب با 
امــام خوبی هــا راز و نیــاز می کننــد و دعا و قرآن 

می خوانند.

مادربزرگ زیر لب یاسین می خواند»
معصومه خانــم از جملــه ایــن زائــران اســت که 
از روســتای شــهرآباد همراه کاروان شده است. 
از او می پرســم از امام رضا)ع( چه خواســته ای 

داریــد، می گویــد: بــه حــق فاطمــه زهــرا)س( و 
جواداالئمــه)ع( هــر چــه خودشــان می  خواهند 

نصیبم کنند.
همــراه  کــرده،  مرتــب  را  گلــدارش  چــادر  او 
جمعیــت صلــوات می فرســتد و ادامه می دهد: 
امــروز روز خوبــی اســت کــه ما شایســته دیدار 

امام رضا)ع( شده ایم. 

فاطمه خانم یکی دیگر از مادربزرگ های کاروان 
اســت؛ وقتی از او درباره حال دلش می پرســم، 
بغضش می ترکد و می گوید: بســیار خوشــحال 
هســتم. دوســت دارم هــر روز به زیــارت بیایم، 
امــا پاهایــم درد می کنــد. او می افزاید: هر زمان 
بــه حرم مطهر مشــرف می شــوم ســوره یاســین 
می خوانــم و آن را نثــار همه کســانی می کنم که 

در کنــار حضرت رضا)ع( آرمیده اند.

تسبیح سبز پدربزرگ»
کاروان بــه صحــن انقــالب می رســد، گروهــی از 
زائــران و مجــاوران هــم همــراه ایــن دلــدادگان 

می شــوند و برای زیارت و دعا، دســت های خود 
را به سوی آسمان بلند کرده یا به نشانه ارادت 
روی ســینه می گذارند. تنی چند از جوانان هم 
این صحنه باشــکوه عرض ارادت خالصانه زائر 
و خــادم را بــا دوربیــن گوشــی های همــراه خــود 
ثبــت و ضبــط می کننــد. در این بین، به ســراغ 
یکــی از پدربزرگ هــای کاروان مــی روم و حالــش 

را می پرسم.
ســالمت  مــردم  همــه  امیــدوارم  می گویــد:  او 
مبــارک  روزهــای  ایــن  در  زیارتشــان  و  باشــند 
قبــول شــود. ایــن زائــر کهنســال یــادی هــم از 
گذشــته های دور کــرده و خــدا را شــکر می کنــد 
که امروز صحن و ســرای رضوی چنین وســعت 

و حــال و هوایی دارد.
سیدحســن یکی دیگر از اعضای کاروان است، 
این زائر کهنســال که تســبیح ســبزی در دست 
دارد و در حــال ذکــر صلــوات اســت، می گویــد: 
حضرت رضا)ع( را بسیار دوست دارم و زیارت 
ایشــان افتخاری برایم اســت. امیدوارم هر چه 
زودتــر بیمــاری کرونــا از بیــن بــرود و همه مردم 

راحــت به زیارت بیایند.

میهمانی در رواق کوثر»
خــوش  حــال  و  مــداح  رضــای«  »رضــا  نــوای 
اعضــای کاروان، دیگــر زائــران حاضر در صحن 
انقــالب اســالمی را هــم منقلــب کــرده اســت، 
مثــل محدثــه، زائر جــوان تهرانی که در گوشــه 
صحن ایســتاده و غرق این بزم آســمانی شــده 
اســت. زائــران کاروان پــس از زیــارت در پشــت 
پنجــره فــوالد، راهــی رواق کوثــر می شــوند تا از 
آنــان بــه گونــه ای شایســته پذیرایــی شــود. در 
پایــان برنامــه نیــز ایــن زائــران میهمــان خــوان 
پربرکت مهمانسرای حضرت رضا)ع( می شوند 
و بســته های غــذای متبــرک بــه صــورت برون بر 

بین آنان توزیع می شــود.

طرحمعینالضعفاکهسابقهای
چندسالهدارد،دریکسال
اخیروبهدلیلشیوعکرونابا
محدودیتهاییهمراهبودامابا
شروعواکسیناسیونوواکسینه
شدنبخشیازجامعهازجمله
سالمندان،فرصتاجرایمجدد
آنبارعایتدستورالعملهای
بهداشتیفراهمشدهاست

تشرفکاروان100نفرهسالمندانحاشیهشهرمشهد
بهحرممطهررضویدرقالبطرح»معینالضعفا«

زیارت دلنشین زیارت دلنشین 
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 

با هم و در کنار هم هستیم 

این روزها انتخابات و حاشــیه های آن داغ ترین ســوژه  فضای مجازی اســت. 
در میان تحلیل های مختلفی که در این فضا توسط کاربران مختلف مطرح 
می شــود، شــهره پیرانــی، همســر شــهید داریــوش رضایی نــژاد از شــهدای 
هســته ای کشــور نیز پس از شــرکت در انتخابات دلنوشته ای را با مخاطبان 
صفحه اش به اشتراک گذاشته است. شهره پیرانی با انتشار تصویری از برگ 

مهر شناسنامه اش نوشته است:
یار بیگانه نگیرد هر که دارد یار خویش 

ای که دستی چرب داری پیشتر دیوار خویش...
من هم اول روز گفتم جان فدای روز تو

شرط مردی نیست برگردیدن از گفتار خویش 
برخی از دوستانم در این صفحه من را پیش از شهادت داریوش می شناسند 
برخی پس از آن. تجربیات و شناخت من از دنیای سیاست ایران عزیزمان 
پیــش و پــس از شــهادت داریــوش کامالً متفاوت بوده اســت. شــاید یکی از 
مهم ترین تأثیرات شهادت داریوش بر من این بوده که سیاست و انسان ها 
را در فضایــی غیرتعصب آمیــز و مبتنی بر شــناخت خــود تحلیل کنم. یک 
چیز برای من با شــهادت داریوش مســلم شــد، اگر قرار باشــد دشــمنان این 
سرزمین فردی را حذف کنند به تفکر سیاسی او نگاه نمی کنند اگر غیر این 
بود در آن اداره داریوش باید آخرین نفری بود که شهید می شد، ولی اتفاقاً 

اولین نفر شد!
من دانش آموخته علم سیاست هستم. برای خودم تحلیل دارم. تحلیل های 
من بی شک می تواند پایه  علمی داشته باشد. با وجود این هیچ گاه نخواسته ام 
تحلیلم در مورد مسائل سیاسی را به شما مخاطبان عزیزم تحمیل کنم، چون 
بر این باورم تحلیل هرکسی از سیاست مبتنی بر تجربیات شخصی اوست و 
قابل احترام.اما ما در علوم سیاسی می خوانیم روند هر تغییر برای ماندگاری 
بایســتی آهســته و پیوسته باشــد تا ماندگار شــود. با تمام دلخوری هایی که 
دارید )در برخی از آن ها من با شما همراه هستم(، با وجود تمام گله مندی ها 
در پــای صندوق هــای رأی حاضــر شــوید. راه برون رفــت از هــر بحــران و هــر 
بن بستی از دروازه های همین تک رأی های شما گشوده می شود. به این فکر 
کنید مزدورانی که از طریق تلویزیون ها و رسانه هایشان که با پول فالن دولت 
اداره می شوند، به ما می گویند رأی ندهید کجای درد های ما قرار دارند؟ کجای 
رنج های تحریم برای بیماران و طبقه متوسط به پایین این جامعه بوده اند؟ اگر 

غیرت و هویت ایرانی داشتند که مزدور نمی شدند.
ما با هم و در کنار هم هستیم. این راه با همراهی همه ما هموار می شود.

روایت مجازی

گزارشیازحالوهوایزوجهایجوان
برایانجامعقدباالسرحضرتدردههفرخندهکرامت

به لطف آقا ... بله
4

اگــر بخواهیــم یک جامعه بااخالق داشــته 
باشیم باید آن را از خانه و توسط خانواده 
شــروع کنیــم. نقــش خانــواده در تمــام 
مراحل زندگی ما قابل لمس و شناســایی 

اســت. خانواده اساسی ترین واحد جامعه 
اســت، به همین دلیل برخی از پژوهشــگران 
جامعــه  یــک  فقــرات  ســتون  را  خانــواده 
می دانند، در واقع آن را نمونه کوچک شــده 
یک جامعه قلمداد می کنند، به همین دلیل 
آمــار ازدواج و طــالق، ســالمت آن جامعــه را 
نشان می دهند. همه ما نخستین چیزها را 

در خانواده یاد می گیریم...

2

ویژه فرهنگ و معارف رضوی

نقاره ها خوشبخت اند...!

رقیه توسلی:می شناســمش. آقای نقــاره زن حرم اســت. دارد آرام آرام 
می آید سمت چپ صحن. جایی که نشسته ام. تنها نیست. دو کودک 
تقریباً هفت و 11 ساله هم دنبال سرش روان اند. پسرکانی که به شکل 
زایدالوصفــی ســرخوش اند. آن قــدر کــه وقت قدم برداشــتن مرتب تاب 

برمی دارند سمت هم و لبخند از صورت بی ماسکشان کنار نمی رود.
تماشایشان می کنم.

 پیرمــرد نقــاره زن حوالــی ام کــه می رســد، می ایســتد بــه احوالپرســی با 
خانمی که بعدتر می فهمم مادر بچه هاست. 

می شنوم که می گوید: خدا حفظشان کند، در پناه امام رضا قد بکشند 
ان شاءهللا... به کاله و نقاره و کرنا و بام که رسیدند، اول سالم دادند به 
آقا... حظ بردم!... این دو جوانمرد عاشق، خدمت شما دخترم... اگر با 

من امری نیست بروم پی کاری. و دور می شود.
آن وقت خانواده ســه نفری کمی آن طرف تر، با وجد شــروع می کنند به 
گــپ و گفــت. پســرها موبایــل بــاز می کننــد تا عکــس ها را نشــان مادر 
بدهنــد و از حــاج آقــای مهربان بگویند. بعد برایــش از حال و هوای آن 
باال می گویند که کیف دارد و خیلی بهتر است. خیلی باحال تر است، 
آن قدر که دلشان می خواهد یک بار دیگر برگردند آنجا. اصالً اگر بشود 
نقاره دستشان بگیرند. کاله و لباس بپوشند. و همیشه توی خانه امام 
رضــا)ع( باشــند. بعــد با انگشــت، اشــاره می کننــد به خادمی کــه دارد 
از کنارشــان عبــور می کنــد و می گوینــد اصــالً مثل این آقا، خوشــبخت 

باشند! فرشته باشند!
خنــده ام می گیــرد و از نیمــرخ می بینم که مادرشــان هم خندان دســت 

می کشد روی سرشان.
نــگاه می چرخانــم تــوی جمعیــت. صحــن نــه خلوت اســت، نه شــلوغ. 
نمی توانم به فرمایش زیبای این دو کودک فکر نکنم و اساســاً به حال 

و روز دیگری دچار نشوم.
تــوی ســرم یــک کلمــه می افتــد بــه پــژواک؛ خوشــبخت.... می بینــم 
بچه هــا چــه عجیــب و کودکانــه، درســت گفته اند!... واقعاً خوشــبختی 
دور نیســت... نزدیــک اســت، همین جاســت... همین جــا کــه خادمــان 
دارنــد تویــش نفــس می کشــند، همین جا کــه زائران مســتجاب الدعوه 

می نشینند به خواندن زیارت امین هللا.
پینوشت:الهی که خدا خوشبخت ها را زیاد کند! آن قدر که نشود آمار 

دقیقی از آن ها به هیچ مرکزی ارائه داد.

نیمکت زندگی

 بایسته های نقش خانواده
 در تربیت اسالمی
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 ژیژک خطاب به استاد دانشگاه تهران: من شیفته رویکرد تو به سنت ایران هستم  اسالوی ژیژک که فیلسوفی بسیار مشهور، رسانه ای و جنجالی به شمار می آید در سلسله وبینارهای بین المللی که با اندیشمندان برجسته جهان برگزار شد، بیش از آنکه به بیان دیدگاه های خود بپردازد، سخنانش را با 
تحلیل آثار و نگرش نادیا مفتونی، استاد فلسفه و کالم اسالمی دانشگاه تهران آغاز کرد و خطاب به نادیا مفتونی گفت: تو از من پنهان نیستی و من شیفته آثار تو و خوانش های تو هستم. شاید این تو را شگفت زده کند اما من عاشق رویکرد تو به سنت ایران هستم. خودت را دست کم نگیر. ژیژک با اشاره به تحقیقات و تألیفات 

مفتونی درباره خیال گفت: پیش از نادیا مفتونی هم در فلسفه اسالمی کهن به خیال پرداخته بودند ولی او به ورای ارسطو گام نهاده است. اسالوی سپس به صورت مشروح به مقایسه نظرات مفتونی و ارسطو پرداخت.

شیوه های ارشادی امام رضا)ع(
قدس آنالین: حجت االســام سیدحســین بطحایی، 
علمیــه  حــوزه  اصــول  و  فقــه  خــارج  درس  مــدرس 
می گویــد: ائمــه)ع( از دیــدگاه مــا بیان کننــده، مفســر 
دین، چراغ هدایت و راهنمای مردم در تمام زمینه ها 
به شمار می روند. از این رو در زیارت کوتاه و مختصر 
امام هشــتم)ع( که شــیخ مفید در کتاب مُقنعه نقل 
کــرده، می خوانیــم: »اشــهد انــک االمــام الهــادی و 
الولی المرشــد« یعنی گواهی می دهم که تو پیشــوای 

هدایت کننده و ولی ارشادکننده هستی.
او اظهار می کند: امامان شــیعه اســوه و الگوی فکری، 
اعتقــادی، عملــی و اخاقــی هســتند و راه نجــات در 
پیــروی از آنان اســت. امــام رضا)ع( در معاشــرت ها و 
مقاطــع گوناگــون شــیوه های ارشــادی خاصــی بــه کار 
می گرفت و در رفتار خود اســام را نشــان می داد. به 
طــور نمونــه امام رضــا)ع( همگان را به پرهیــز دادن از 
گنــاه دعــوت می کرد. او همواره تــاش می کرد گناهان 
و آثــار زشــت و پلیــد گنــاه و پیامدهــای آن را یــادآور 
شــود. بــه همیــن دلیــل فهرســتی از گناهان کبیــره را 
بــرای توجــه دادن مردم به عواقــب آن مطرح کرده که 
مهم تریــن آن هــا عبارت انــد از: »کشــتن دیگــران، زنا، 
دزدی، شــراب خواری، ضایــع کــردن حــق پــدر و مادر، 
فــرار از میــدان جنــگ، خــوردن مــال یتیــم، خــوردن 
گوشت مردار، خوردن گوشت خوک، ذبح غیرشرعی 
و خوردن از آن، نســبت فحشــا به کسی دادن، لواط، 
پــروردگار، تکبــر،  از  ناامیــدی  شــهادت دروغ دادن، 
اسراف، تبذیر، خیانت، سبک شمردن حج )واجب(، 
جنگ با اولیای دین، مشغول شدن به لهویات، اصرار 
بر گناه، کم فروشی، قمار، خوردن غذای نجس و...«.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به حفظ مرزهای 
عفــاف تصریــح می کنــد: یکــی از جلوه هــای تقــوا و 
پرهیــزگاری در هــر فرد مــرزداری او از ارزش های دینی 
اســت. امام رضا)ع( مصــداق و نمونه کامل عملی در 
ایــن جهــت بــوده اســت. نقــل شــده از بنی هاشــم با 
دختر خردســالش وارد جمعیتی شــد که امام نیز در 
آن جمع حاضر بود. امام از پدر دختر پرســید: ســن 
آن دختــر چــه انــدازه اســت؟ آن مرد پاســخ داد: پنج 
ساله است. امام فرمود: این دختر در حضور جمع و 
در میان مردان نباشد. همچنین علی بن سوید گوید: 
به امام رضا)ع( گفتم: من با زنان زیباروی فراوانی سر 
و کار دارم و هنگامــی کــه بــه آنان می نگــرم، از زیبایی 
آنان لذت می برم. امام)ع( فرمود: اگر نســبت صادقه 
داشــته باشــی، قصدت لذت جویی نباشــد و هدف تو 
شهوت رانی نباشد، مانعی ندارد. مواظب باش که به 
زنا آلوده نشوی. از موجبات آن بپرهیز، زیرا زنا برکت 

و ایمان را نابود می سازد.

بها دادن به اخالق نیکو»
حجت االســام بطحایــی تأکید می کنــد: امام رضا)ع( 
به اخاق نیکو بسیار بها و اهمیت می داد زیرا اخاق 
نیکــو یکــی از ارزش هــا بــه شــمار مــی رود بــه ویــژه در 
خانواده شرط اساسی خوشوقتی معرفی شده است. 
حســن بــن بشــار می گویــد: یکــی از بســتگان مــن از 
دخترم خواســتگاری کرد. در حالی که از نظر اخاقی 
مناســب نبــود. من نامــه ای به امام رضا)ع( نوشــتم و 
در این باره با امام مشــورت کردم. حضرت در پاســخ 
نوشــت: اگــر بــد اخــاق اســت بــا ازدواج او موافقــت 

مکن.
او تشــریح می کند: امام هشــتم)ع( به نماز اول وقت 
اهمیــت بســیار مــی داد. در یکی از مجالــس مناظره، 
امــام)ع( بــا فــردی بــه نــام عمــران صابــی کــه یکــی از 
دانشــمندان آن زمــان بــود، دربــاره توحیــد و یگانگــی 
پروردگار با استدالل گفت وگو می کرد. ظهر فرا رسید. 
امــام)ع( بــه مأمون فرمــود: هنگام نماز اســت. عمران 
صابــی گفــت: بحــث را قطع مکن. زیرا دلم ســوخت 

و فرو ریخت.
امــام تحــت تأثیــر حرف هــای او قــرار نگرفــت، بلنــد 
 شــد و فرمــود: نمــاز را می خوانیــم و بازمی گردیــم. از 
این رو همراهان برخاستند و نماز را خواندند، سپس 

بازگشتند و بحث علمی را ادامه دادند.

نهی احمد بن ابی نصر از غرور و تکبر »
می کنــد:  بیــان  پایــان  در  بطحایــی  حجت االســام 
غــرور و تکبــر از صفات زشــت اســت و امام رضا)ع( 
بــا آن صفــات مبــارزه می کــرد. احمــد بــن ابــی نصر 
بزنطــی می گویــد: امــام رضــا)ع( مرکب خــود را برای 
من فرســتاد، چون به محلی به نام صربا آمدم همه 
شــب را خدمــت امــام بــودم. پــس از خــوردن شــام، 
برایــم رختخــواب پهن کرد. امام خــود لحاف را رویم 
افکنــد و خداحافظــی کــرد و رفــت. مــن در آن وقت 
پشــت بــام بودم. هنگامی که امــام رفت. من در دل 
خــود گفتــم: من از امام کرامتــی دیدم که هیچ کس 
مانند آن را ندیده است. ناگهان بانگی برآمد که ای 
احمــد، آقایــم را اجابــت کن، صدای غــام امام بوده 

است. نزد امام رفتم. 
امام)ع( دستم را فشرد و سپس فرمود: امیرالمؤمنین)ع( 
که درود خدا بر او باد، به دیدار صعصعه بن صوحان 
رفــت و چــون خواســت از نــزد او برخیــزد، فرمــود: ای 
صعصعــه بن صوحان، بــه اینکه تو را عیادت کردم، بر 
دیگــران مباهــات مکن و مواظــب نفس خویش باش و 
گمــان کــن کــه مرگــت فرا رســیده اســت و آرزوهــا تو را 
بــه بــازی نگیرنــد. تو را به خدا می ســپارم و بــر تو درود 
 فــراوان مــی فرســتم. البتــه در ســیره رفتــاری و عملــی 
علی بن موسی الرضا)ع( نمونه های بسیاری وجود دارد 
کــه بــا تأســی از آنــان می توان جــزو پیروان راســتین آن 

حضرت بود.

 نغمه  های عیدانه 
از »گلدسته های حرم«

در ایــن روزهــای عیــد، هر زائری که دقایقــی را در یکی از 
صحن های حرم امام رئوف بگذراند، از شنیدن سرودهای 
عیدانــه ســر ذوق خواهــد آمد. نغمه هایی کــه حرف دل 
زائران را می زنند و حال و هوای زیارت را شاد و باطراوت 

کرده اند.   
ترانه هایــی بــا مضامیــن امــام رضایــی کــه بــه همــت 
اداره تبلیغــات اســامی آســتان قــدس رضــوی در دهــه 
کرامــت توســط گروه هــای ســرود »گلدســته های حــرم« 
در نقطه نقطــه حــرم مطهــر حضــرت رضــا)ع( در حــال 

اجراست.

هر صحن، یک نغمه »
ایــن روزهــا صحن هــا و رواق هــای حــرم، کانون جشــن و 
شادی دوستداران اهل بیت)ع( شده اما به خاطر شیوع 
کرونــا، فضاهــای روبــاز صحن هــا بیــش از دیگــر اماکن، 
محــل اجرای ویــژه برنامه های دهه کرامت هســتند. دو 
سه ساعت از یکی از روزهای گرم خرداد ماهی گذشته، 
گروهی از پســرهای نوجوان با پوششــی هماهنگ وارد 

صحن ها می شوند. 
یکــی بلندگو را میزان می کند. دیگری، بچه ها را به خط 
می کنــد. مربــی هــم در حــال توصیــه کــردن نکاتــی بــه 
اعضای گروه است... هیاهوی صحن به یکباره می خوابد 

و گوش ها برای شنیدن داستان این سرود تیز می شود:
با اسم تو گره هارو وا می کنم/ یک قطره ام که با شما دریا 
می شم/ هر کسی به تو دل داد/ گم نمیشه تو راهت/ 
بال و پرشــو بســته/ بــه ضریح نگاهــت/ اون که زمین 
خورده/ اســم تو رو میاره/ میگه همیشــه هر جا/ آقا 

هوامو داره/ پایتخت معنوی ایرانه؛ مشهدالرضا)ع(...
زائــران یکی یکــی گــرد گروه حلقــه می زنند تــا از نزدیک 
تماشــاگر ایــن اجرای زنده باشــند. وقتی حــرف ترانه ها، 
حرِف دل شکسته زائران می شود، چشم ها هم با قطره 
اشکی با سروده ها همصدا می شود. برخی از حاضران، 
اشــعار را همــراه بچه هــای »گلدســته های حــرم« زمزمه 

می کنند. 

حال خوش ترانه ها»
در فرصــت اســتراحت گــروه تــا اجــرای بعــدی با حمید 
دالور، مســئول و مربــی گــروه ســرود »نورالمهــدی« کــه 
یکــی از گروه هــای ســرود طــرح گلدســته های حــرم ویژه 
دهه کرامت هستند، همکام می شویم. او از روند آماده 
شدن گروه و سرود ها برایمان تعریف می کند: چند هفته 
مانده به دهه کرامت، شــعر و ملودی ها پس از انتخاب 
و تأیید توسط کارشناس اداره تبلیغات اسامی آستان 
قــدس رضــوی، بــا حضــور گروه های ســرود در اســتودیو 
ضبط شــدند و طبق برنامه مشــخص، 6 گروه سرود در 
نقاط مشــخصی از حرم مطهر رضوی به اجرای برنامه 
می پردازند. هر گروه سرود از نقطه ای از شهر مشهد و 
یا حومه آن برای اجرا در حرم انتخاب شده اند. اعضای 
گروه سرود »نورالمهدی« اهل شاندیز هستند. بچه های 
هر گروه، پس از انجام یک تست صدا و ارزیابی توسط 
دو داور کارشناس برای اجرا در قالب گروه سرود انتخاب 
شــده اند. هر اجرا، بســته به تاش گروه، نوع مضامین 
اشعار و کیفیت ملودی کار معموالً در مدت 20 روز آماده 
می شــود. از آقای دالور می پرســیم، تاکنون کدام ســرود 
بیشــتر مورد توجه زائران قرار گرفته. در پاسخ می گوید: 
چند اثر از جمله »صلوات خاصه«، »رضا رضا جانم«، 
»کبوتر غریبم« و »دوســت دارم نگات کنم« بیشــتر از 

طرف مردم مورد اقبال واقع شده است. 
او در ادامــه توضیــح می دهد: در اثرگــذاری یک کار روی 
مخاطــب، عوامــل مختلفــی دخیل اســت کــه کیفیت 
شــعر و ملــودی، تــاش بچه هــا و از همه مهم تــر حال و 
هوای روحی و معنوی خود اعضای گروه است. ما چند 
روز مانــده بــه اجــرا، روی تمرکــز فکــری و روحــی بچه ها 
به خصــوص تک خــوان گــروه کار می کنیم چــون تا حال 
خودشــان خــوب نباشــد، حــس و حــال معنــوی هم به 

شنونده منتقل نمی شود. 

اگر خدمت باشد...»
بروبچه های گروه ســرود از گرمای هوا به ســایه کوچکی 
از صحن پناه برده اند تا وقت اجرا برسد. عصرها هر 20 
دقیقه سه قطعه اجرا می کنند. متوسط سنی گروه هم 
بیشتر از هفت سال نیست برای همین تا فرصت کوتاه 
اســتراحت می شود، مثل همه پسربچه های بازیگوش، 

گرم خنده  و شوخی می شوند. 
وقتی می خواهیم با یکی از اعضای گروه صحبت کنیم، 
همه تک خوان را به عنوان مستعدترین فرد گروه نشان 
می دهند. محمدصدرا ســلطانی، تازه امســال 10 ســاله 
می شــود و بــه نظــر کم ســن و ســال می آید ولــی غیر از 

صدای خوش، باورهای قشنگی دارد.  
او برایمــان تعریــف می کنــد کــه از بچگــی در محافــل 
و مجالــس مداحــی می کــرده اســت ولی آرزویــی او را به 
صحــن و ســرای ثامن الحجج)ع( پیونــد زد: خیلی جاها 
شعر خواندم و مداحی کردم اما همیشه دوست داشتم 
تــوی حــرم امام رضــا)ع( بــرای زائرانــش ســرودهای امام 

رضایی بخوانم. 

الهــه ارجمندی راد: باالخــره من هــم رأی اولــی شــدم. اصاً 18 ســالگی شــروع خیلی 
چیزهاست. به سن قانونی که می رسی، انگار یک جور دیگر رویت حساب باز می کنند. 
سنی که کنکور می دهی و گواهی نامه رانندگی می گیری و حاال برای نخستین بار می توانی 
رأی بدهی. شــروع می کنی به صحبت با دیگران که شــما به چه کســی رأی می دهید؟ 
استوری و پست هایت را به سمت انتخابات می بری  و هر طور شده خودت را وسط بحث 
داغ انتخابات وارد می کنی. بعضی ها ناامیدت می کنند که حاال که چی؟ می خواهی با 
حق رأیت چه کنی؟ اصاً مگه ما دموکراسی واقعی در این کشور داریم؟ کمی توی ذوقت 
می خورد. نمی دانی چطور آن ها را مجاب کنی. این وسط علی تماس می گیرد. می گوید: 
»بریم حرم برای رأی دادن؟« بدفکری هم نیست. همیشه اولین بارها مهم است. انتظار 
در اولین صف رأی در وسط صحن پیامبر اعظم)ص( باشد، چه حالی دارد. کاه آفتابی 
را ســرم می گذارم و با شناســنامه ام راه می افتم تا خود را به علی در حرم برســانم. هر دو 
ســام می دهیــم و وارد می شــویم. 9 صبــح اســت. باالخره مــن هم وارد صــف رأی گیری 
ریاســت جمهوری می شــوم. حس غرور و اســتقال می کنم. فقط حیف که پس از رأی، 
انگشتم رنگ جوهر نخواهد داشت تا با آن عکس یادگاری بگیرم. سرم را باال می گیرم، 
عکاسی از دور مشغول ثبت تصاویر صحن است. حتماً لنز دوربینش صف ما را نشانه 
رفته است. می خواهم برایش دست تکان بدهم. اما علی با خنده می گوید: »آخه چقدر 
ندیــد پدیــد بازی درمیاری امیر؟ عادی وایســا دیگه!« خنده ام می گیرد و باز محکم ســر 
جایم می ایستم. کمی جلوتر مرد مسنی را می بینم که توان ایستادن ندارد. یکهو دلم 
می خواهد کار خیری کنم تا امام رضا)ع( خوشش بیاید، از علی جدا می شوم و برای مرد 

صندلی تاشو پیدا می کنم و می آورم.
-» پدرجان بفرمایید!«.

 پیرمرد خوشحال می شود و دعایم می کند. 
-پیر شی پسرجان! چه خوب که آینده کشور رو شماها می سازین.

ته دلم ذوق می کنم و به خودم می بالم!

بایسته های نقش خانواده در تربیت اسالمی
اگر بخواهیم یک جامعه بااخاق داشــته باشــیم باید آن را از خانه و توســط 
خانواده شــروع کنیم. نقش خانواده در تمام مراحل زندگی ما قابل لمس و 
شناســایی اســت. خانواده اساســی ترین واحد جامعه است، به همین دلیل 
برخی از پژوهشگران خانواده را ستون فقرات یک جامعه می دانند، در واقع 
آن را نمونه کوچک شــده یک جامعه قلمداد می کنند، به همین دلیل آمار 
ازدواج و طــاق، ســامت آن جامعــه را نشــان می دهنــد. همــه ما نخســتین 
چیزها را در خانواده یاد می گیریم؛ عشق، احترام، مسئولیت، قدرت و... همه 

در کودکی و در خانواده شکل می گیرند.

نقش خانواده در تربیت جامعه»
خانــواده در همــه ابعــاد زندگــی افــراد نقــش انکارناپذیــری دارد. هــر نقشــی 
کــه خانــواده در تربیــت و شــکل دهی اخاقیات فرزندان خــود پیاده می کند، 
مســتقیماً در جامعــه تأثیــر می گــذارد، به همین دلیل خانــواده را یک نمونه 
کوچــک شــده از جامعــه بــه حســاب می آورنــد. بــرای اینکه بیشــتر با نقش 

خانواده آشنا شویم، در چند نمونه مهم آن را مورد بررسی قرار می دهیم.

تأمین منابع»
تأمیــن منابــع اصلــی و اولیه زندگی مانند پول، غذا، پوشــاک و ســرپناه برای 
تمامــی اعضــای خانــواده یکــی از اساســی ترین و در عیــن حــال مهم تریــن 
نقش هــای یــک خانــواده اســت کــه در درجــه نخســت قــرار می گیــرد. وقتی 
خانواده بتواند نیازهای مالی و معیشتی خود را به خوبی برطرف کند، در 
اجرای سایر نقش ها هم با مشکات کمتری روبه رو می شود چون 
تأمیــن مالی یــک بُعد مهم اهمیت روانی را برای همه اعضای 

خانواده ایفا می کند.

پرورش و پشتیبانی»
پــرورش و حمایت از دیگر اعضــای خانواده در درجه 
نخســت نقش عاطفی دارد و شامل آسایش، گرمی 
و اطمینان خاطر اعضای خانواده اســت. نمونه هایی 
از این نقش والدین هســتند که پس از گذراندن روز 
بــد در مدرســه، دانشــگاه و یــا محیــط کار فــرد را آرام 
می کننــد، یــا مثاً اعضــای خانواده پــس از مرگ یک 
دوســت عزیــز از یکدیگر حمایت می کننــد. این نقش 
شاید کمرنگ به نظر برسد اما بسیار تأثیرگذار است.

برگرفته از گفت وگوی قدس با حجت االسالم 
عبدالرضا محمودی

 حجامت، روشی مکمل
 برای درمان در طب سنتی

محمدرضا حسینی:حجامت یکی از ابزارهای طب سنتی است که از دیرباز در 
فرهنگ های آسیایی مانند چین و ایران رواج بسیار داشته و با سابقه 7هزار ساله 
مورد تأیید و تأکید اســام اســت. روشــی که با آن خون آلوده و ســموم بســیاری 
از بــدن خــارج می شــود. اما حجامت دقیقاً چه می کند؟ حجامت با ایجاد یک 
التهاب موضعی، سبب تحریک سیستم ایمنی بدن و تکثیر سلول های دفاعی 
بدن می شود، سیستم انعقادی و ضدانعقادی بدن را تحریک کرده و بر تیموس 
کــه از مهم تریــن مراکــز آمــوزش ســلول های دفاعی اســت تأثیر مســتقیم دارد. 
حجامت ترافیک لنفاوی را با ایجاد فشار منفی کنترل کرده و موجب افزایش 
لنف در این سیســتم می شــود و نیز با کاهش غلظت خون تراکم ســلولی را در 
مویرگ ها کاهش داده، اکسیژن رســانی را بهبود می دهد و همچنین با  تصفیه 
خون، مواد زائد، مضر و مســموم را از خون خارج کرده و با تحریک ســلول های 
موجود در جدار مویرگ ها، ســبب ترشــح فاکتورهای دفاعی بدن از این سلول ها 

می شود و این ها بخشی از فواید درمانی حجامت در بدن است.
یکــی از مهم تریــن روایت هایــی که در زمینه حجامت در منابع معتبر اســامی 
ذکر شده و در ذیــــل آیه یک ســــوره  مبارکه »اسری« در تفسیر المیزان و برخی 
از تفاســیر دیگر آمده  اســت، این حدیث رسول اکرم)ص( است که می فرمایند: 
»در شب معراج، وقتی که به آسمان هفتم صعود کردم، بر هیچ ملکی از مائک 
گذر نکردم مگر اینکه گفتند یا محمد حجامت کن و امت را به حجامت کردن 

امر بفرما«.
حجامــت در عربســتان پیــش از اســام نیــز رواج داشــته ولــی ظاهــراً بــه علــت 
توصیه های پیامبر)ص( و امامان معصوم)ع(، پس از اسام رواج بیشتری یافته 
اســت. حضرت صادق)ع( در این زمینه می فرمایند: »فشــار خون ســه عامت 
دارد: جــوش و دمــل، خــارش، مورمــور کردن بدن و چرت زدن و چون یکی از اهل 
خانــه مریض می شــد، حضــرت می فرمود: به چهره اش نگاه کنید، اگــر زرد بود، 
می فرمود: از صفراست و دستور نوشیدن شربتی مخصوص می داد و اگر سرخ 
بود، می فرمود: فشار دارد و از بسیاری خون است، و دستور حجامت می داد«. 
پیامبر اکرم)ص( نیز درباره اهمیت حجامت فرموده اند: »حجامت کنید که خون 
گاه به جنبش و جوشــش می آید و آدمی را می کشــد«. امام رضا)ع( نیز هر گاه 
خونش زیاد می شــد و به جنبش می آمد حتی اگر در دل شــب بود، حجامت 

می فرمود.
امــا زمــان و شــرایط حجامــت چگونه باشــد؟ در فصل بهار که طول روز و شــب 
یکســان اســت بدن تحت تأثیر دو جاذبه خورشــید و ماه قرار دارد و جاذبه در 
باالترین حد خود قرار دارد پس بیشترین ترکیبات سبک می تواند از خون دفع 

شود و زمان مناسب تری برای حجامت است. 
پیغمبر)ص( درباره تاریخ مناسب حجامت توصیه می کنند: هر کس روز شنبه 
هفدهم یا نوزدهم ماه یا بیست و یکم حجامت کند، از درد و بیماری آن سال 
شفا یابد و نیز فرموده اند: در پانزدهم یا هفدهم یا بیست و یکم 
حجامت کنید که به فشار خون مبتا نشوید که موجب مرگ 
شما شود. همچنین ایشان می فرمایند: هر کس می خواهد 
حجامــت کنــد روز شــنبه حجامــت کند و چهارشــنبه روز 
نحســی بــرای حجامــت اســت. حضــرت صــادق)ع( نیــز 
می افزایند: »روزه دار در غیر ماه رمضان، هر وقت بخواهد 
حجامــت کنــد، ولــی در مــاه رمضــان در شــب حجامــت 
کنــد و حجامــت ما، در یکشــنبه و حجامت دوســتان ما 
در دوشــنبه اســت« و نیز تأکید می کنند: »از حجامت با 
شــکم خالی بپرهیزید که حجامت پس از غذا برای رگ ها 
سودمندتر است، بیرون آمدن خون را آسان تر می سازد و بدن 
را نیروی بیشــتر می دهد«. همچنین ایشــان حجامت در سر را 
شــفای هفت بیماری دیوانگی، خوره، پیســی، چرت و بی حالی، 
درد دندان، تاریکی چشــم و درد ســر می دانند و نیز می فرمایند: 
گــودی  در  »حجامــت 
پشــت ســر فراموشــی 

می افزاید«.

نرم شد از اشک زائرها دل فوالدها
معین اصغری

بس که پر کرده فضای صحن را فريادها
نيست پيدا در حريمت های و هوی بادها

مطلع زیبایی است و آنان که در ایام شلوغی زائر بوده اند به خوبی این بیت را در 
ذهن مجسم می کنند. جایی که کهکشانی از عشاق منظومه وار خورشید گنبد 

را طواف می کنند.

کور بينا شد، فلج پا شد، گدا روزی گرفت
پشت هم رخ می دهد اينجا از اين رخدادها

بارها در فجازی کلیپ هایی از لحظه شفا گرفتن زائر در حرم را دیده اید. صحنه ای 
که زائران به بیمار هجوم می آورند و به قصد تبرک می خواهند ولو به اندازه نخی از 
پیراهنش به تبرک ببرند. چرا؟ چون پشت هم رخ می دهد اینجا از این رخدادها

جمله ای تکرار شد، هر صحن را پر کرده است:
»کار من با گوشه چشم تو راه افتاد«ها

هر چقدر مصراع دوم زیباســت، مصراع اول ضعیف اســت و به نظر می رســد 
شاعر فقط برای پر کردن وزن، کلماتی را ردیف کرده است و به معنی شعر توجه 

چندانی نداشته است.

می شود حس کرد از فيروزه کاری های صحن
حسرت ديوارها را بر دل شمشادها

وقتی می خواهیم شــعری بگوییم که قافیه اش تکراری اســت و هزاران بار 
با آن شعر سروده شده، دیگر وقت آزمون و خطا نداریم. باید فقط بیتی 
بگوییم که زیبا باشــد و روشــن. اینکه شــاعر خودش را ملزم کرده با قافیه 

شمشاد بیتی بگوید که فقط غزلش را طوالنی تر کند پذیرفته نیست.

از شفای درد پشت پنجره فهميده ام
نرم شد از اشک زائرها دل فوالدها

بسیار بسیار زیباست. پنجره فوالد یکی از کلیشه های ثابت اشعار رضوی است و 
اینکه شاعری بتواند با این کلیشه بیتی بگوید که تازه باشد واقعاً ستودنی است.

دختری آمد به گوهرشاد، گوهرشاد شد
يا علی موسی الرضا گفتند گوهرشادها

اوالً که مصراع اول و دوم هیچ ارتباط معنایی با یکدیگر ندارند. ثانیاً هر کدام از 
این دو مصراع را هر چه خواندم متوجه معنایشان نشدم. یعنی چه هر دختری 
به گوهرشاد می آید گوهرشاد می شود؟ پس با این حساب هر پسری که به بست 

پیرپاالندوز می آید پیرپاالندوز می شود!
ضامن آهو شدی، صياد آهو را رهاند

شک نمی کردند در خوش قولی ات صيادها
بیت خوبی است البته بدون هیچ ماحتی. همان مضمون ضامن آهو بودن بدون 
کوچک ترین تغییری از جنس بیت پنجره فوالد که اشاره کردیم، آورده شده که 

خب طبیعتاً شگفتی خاصی هم ندارد.
شاعری پرسید: من هم سهم دارم در حرم؟

پاسخش را داد آقا با حسن خوشزادها
اینکه در شــعرهایمان از کلیشــه های همیشگی مثل دعبل و کمیت و محتشم 
نام نبریم نکته خوبی است اما نه آن قدر که دیگر شاعر مذکور ما آن قدر گمنام 
باشد که حتی برای مخاطبان خود ادبیات هم ناآشنا باشد. ضمن اینکه پاسخی 
که شاعر ما از آن یاد می کند آورده نشده و مخاطب نمی داند داستان چیست و 

حسن خوشزاد چه چیزی گفته است.

ادب الرضا

سروددیدگاه

عکس نوشت
باالخره ما هم آمدیم   عکس: علی کریمی

انتظار این است که جامعه ما رنگ و بوی امام رضا)ع( داشته باشد 
اما این اتفاق نمی افتد مگر اینکه سبک زندگی رضوی در جای جای 
زندگی فردی و اجتماعی ما متبلور شــود. نقطه آرمانی دهه کرامت 

هم آشنایی با سبک زندگی تمدن ساز رضوی است. 
پیامبــر فرمــود: »در ایــام زندگی شــما، خداوند اوقــات و فرصت های 
مناســبی را در اختیارتــان قــرار می دهــد، بکوشــید از آن فرصت هــا 
اســتفاده کنید«؛ دین اســام دین فرصت ها و تعالی بخشــی اســت 
و همــه مســلمانان برای بهره مندی از موقعیت هــای زمانی و مکانی، 
بایــد بــه شــکل فعــال وارد صحنه شــوند. یکی از این مناســبت ها و 
فرصت هــا، دهــه کرامت اســت. یعنی بازه زمانــی والدت دو امامزاده 
عظیم الشــأن کــه یکــی در افــق عصمــت و دیگــری در نهایــت رأفت 

است.
ائمه)ع( خزائن علم الهی و ابواب علم و رحمت خدا هستند، 

امــا فقــط امــام رضــا)ع( بــه لقــب عالــم آل محمــد)ع( و امام 
رئــوف ملقب شــده اســت. چــه مناســبتی از ایــن زیباتر که 
در ایــن 10 روز، شــیعیان مکتب امامــت و والیت ناب، برای 
جشــن و ســرور خــود برنامه ریزی داشــته باشــند. امــروز به 
برکت این نام گذاری سال هاست که داخل و خارج از کشور 
پر از نور شده و تشعشع این نور آنچنان جهان افروز است 

کــه پرتــو آن را در اقصــی نقــاط عالم نیز مشــاهده 
می کنیم.

یکی از برنامه های اثرگذار این دهه، برنامه 
زیر ســایه خورشــید اســت که خادمان 

امــام رضــا)ع( در داخــل و خــارج از 
و  مهربانــی  رحمــت،  نــور  کشــور 

سبک زندگی رضوی را ترویج کرده و سبب گره گشایی های جسمی، 
روحی، قلبی و معنوی می شــوند. خوب اســت ما نیز از این فرصت 
اســتفاده کرده و به افرادی که پایه گذار این نام گذاری هوشــمندانه و 
حکیمانه بودند تبریک عرض کرده و برای شــبکه خادمان این دهه 

مبارک آرزوی توفیق مضاعف داشته باشیم.
مکتــب نــاب شــیعه علــوی و رضــوی از این ظرفیت به بهترین شــکل 
برای اشــاعه توحید حقیقی که با والیت قرین اســت استفاده کرده و 
موجب گسترش و جاذبه بیکرانه مکتب امامت و والیت در کره زمین 
می شود. انتظار این است که سال به سال برنامه ریزی بیشتری برای 
پربارتر کردن برنامه های دهه کرامت توســط مســئوالن امر و عاشــقان 
این مکتب پیش بینی شده و خاقیت های همه جانبه ای برای توسعه 
ظرفیت های مادی و معنوی این موقعیت ناب به وجود 
بیایــد تــا بتوانیــم بــه نقطه آرمانــی نزدیک شــویم.
باید روابط فردی، اجتماعی، آیین خویشــاوندی، 
همســایه داری، دوستی و همنشــینی، ازدواج ها، 
کســب و کارهــا، تعامــات خانوادگــی، تعامات 
سیاسی، دشمن شناســی، هوشمندی در مقابل 
فتنه ها و نفاق و... همه رنگ و بوی رضوی گرفته و 
به سمت و سوی امام رضا)ع( سوق پیدا کند. خدای 
متعال چنین ظرفیتی را در کشــور ما به امانت 

گذاشته است.
برگرفته از گفت و گوی حجت االسالم 
سیدمحمد محسن دعایی با  ستاد 
کانون های مساجد کشور

سبک زندگی تمدن ساز رضوی؛ نقطه آرمانی دهه کرامت

پارســا نیکــوکار: پنجمیــن ویژه برنامــه »رواق« کــه بــه 
مناســبت دهــه کرامت با اجرای شــهرام شــکیبا روی آنتن 
شــبکه افــق مــی رود میزبان حجت االســام علی ســرلک و 
همچنیــن روایــت ارادت ایرانی هــا بــه امــام رضا)ع( توســط 
دکتــر محمدحســین رجبــی دوانــی؛ اســتاد دانشــگاه امام 
حسین)ع( و محقق و کارشناس برجسته تاریخ اسام بود. 
رجبــی دوانــی در ادامــه روایت خود در خصوص گســترش 
عاقــه و ارادت مــردم ایــران بــه امــام رضــا)ع( گفــت: امــام 
رضا)ع( در مسیر خود هنگامی که به شهر نیشابور که در 
آن موقع بزرگ ترین مرکز حدیثی عالم تسنن بود، رسیدند 
با چنان استقبالی مواجه شدند که وقتی آن وجود مقدس 
بــه درخواســت علما و مردم نیشــابور، نقــاب از چهره خود 
کنــار زد از دیــدن ســیمای چــون مــاه حضــرت بســیاری از 
مردم حالت بیهوشــی و غش پیدا کردند؛ بســیاری از امام 
رضــا)ع( تبرک می جســتند و با اســتقرار حضــرت در مرکز 
حکومت و به واســطه جلســات علمی با اندیشمندان، این 

عاقه و محبت به ایشان روز به روز بیشتر می شد. 

 نمونه های تاریخی از ارادت »
به ساحت مقدس حضرت رضا)ع(

اســتاد تاریــخ دانشــگاه امــام حســین)ع( در ادامه بــا بیان 
اینکــه عاقــه بــه امام رضا)ع( در احتــرام به مدفن حضرت 
پــس از شــهادت ایشــان دیــده می شــود و تــا به امــروز نیز 
ادامــه دارد، گفــت: در زمــان امــام جــواد)ع( کــه خافت به 
دســت مأمــون یــا بــرادر او معتصــم عباســی اســت، یکــی 
از شــیعیان اهــل سیســتان در مراســم حــج خدمــت امــام 
جواد)ع( رســید و از حضرت خواســت سفارشــی به حاکم 
سیســتان که از ارادتمندان اهل بیت)ع( است بفرماید که 
امــام می گویــد من او را نمی شناســم و ایــن فرد می گوید که 

او به شما ارادت دارد. 
حاکــم سیســتان وقتــی متوجه می شــود که امام جــواد)ع( 
برای او نامه ای نوشــته اســت به اســتقبال این فرد شــیعه 
می آیــد و خواســته او را به دســتور امام جــواد)ع( اجابت و 
عمــل می کنــد. ارادت به امام رضا)ع( و اهل بیت)ع( چنان 
گســترش پیــدا می کنــد کــه در زمــان شــاهرخ پســر تیمور، 
همســر شــاهرخ یعنی گوهرشــاد به عنوان عرض ارادت به 
امــام رضــا)ع( آن مســجد زیبا را در کنــار حرم امام رضا)ع( 
می ســازد و بنــا می کنــد. در طــول تاریــخ با وجــود اینکه در 
آن منطقــه هجــوم اقــوام و مردمانــی که غیرشــیعه بودند و 
حتــی مخالــف و ضدشــیعه بودند بــه خراســان رخ می داد 
ولــی بی احترامــی به ســاحت مقدس امام رضــا)ع( صورت 
نمی گرفــت.  پــس از آن می بینیــم تا عصر ما نیز بســیاری 
از بــرادران و خواهــران اهــل تســنن حتــی بــا پــای پیــاده از 
ترکمنســتان و نقــاط دیگر بــرای زیارت وجــود مقدس امام 

رضا)ع( به ایران می آیند. 

زیارت، نقطه ای که ما را از کثرت ها به وحدت توجه »
به خدا می رساند

حجت االسام علی سرلک نیز با حضور در برنامه »رواق« 
در پاســخ به این پرســش که سازوکار زیارت از دور با توجه 
بــه مشــکاتی کــه امروزه بــرای زیارت حضــوری وجود دارد 
چیست، پاسخ داد: زیارت به معنای خروج از کثرت هاست 
کــه انســان به آن ها مبتا هســت. اگر جایــی توقف کردیم 
و مقاطعی از خداوند غفلت کردیم، زیارت نقطه ای اســت 
کــه از همــه ایــن کثرت ها به وحدت توجــه و میل به خدای 

متعال می رســد. در واقع حرم اهل بیت)ع( نماد ســیر الی 
هللا اســت. »هللا ولــی الذیــن آمنوا یخرجهــم من الظلمات 
الــی النــور..« خداوند سرپرســت اهل ایمان اســت و آن ها 
را از ظلمــات خــارج می کنــد و بــه نور می رســاند و بیت نور 
همین جاســت. جلوه هللا نور الســماوات و االرض در در و 

دیوارهای همین جاست. 
حجت االســام ســرلک ادامــه داد: همــان طــور کــه مولــوی 
می گویــد: »هــر کســی کــه دور مانــد از اصــل خویــش/ باز 
جوید روزگار وصل خویش«؛ زیارت، گشتن حول و حوالی 
همــان روزگار وصــل اســت بــه همیــن خاطــر آنجا کــه باید 
دل بــه دریــا زد همیــن جاســت. خســته و کوفتــه و بــاال و 
پاییــن و از هــر طیــف و طبقــه ای از نظــر ظاهــری، باطنــی، 
معنــوی و اخاقــی اینجــا که حضور پیدا کننــد، انگار خانه 
پــدری اش اســت. چــرا؟ چــون اینجا بــا فطرت ما خویشــی 
دارد. مزار اولیای خدا آن وجه هللا را برای ما تجلی می کند 
کــه مــا اصــاً بــرای آن هــا بــه ایــن دنیــا آمده ایــم. در زیارت 
انــگار کــه امــام رضــا)ع( بــه مهربانانه تریــن شــکل ممکــن 
دســت مــا را می گیرد و ما را از مــرداب غفلت ها عبور داده 
و مــا را بــا خودمان روبــه رو می کند. برای انســان در زیارت، 
رنگ هــا رنــگ می بازنــد و تعین ها کنار می روند و انســان با 
خــود حقیقــی خودش روبه رو می شــود و خاص می شــود. 
بنابراین می فرمایند اگر کسی زائر ما را زیارت کند انگار ما 
را زیارت کرده است. چرا؟ چون هر کسی که اولیای خدا را 

زیارت کند انگار خداوند را زیارت کرده است. 

به امام رضا)ع( گفتم که معجزه ات، همین زیارت است»
سرلک در پایان عنوان کرد: یادم هست که پدرم هر موقع 
بــه حــرم می آمــد می گفــت کــه بیاییــم بنشــینیم و ببینیم 
کــه آقــا بــا ما چــه می کنــد. می خواســتند کــه در جمعیت 
گــم شــوند و به چشــم خودشــان نیاینــد تا به چشــم امام 
رضا)ع( بیایند. لذا اصل زیارت خیلی لطیف است و واقعاً 

وهابیــت عقلشــان نمی رســد و می گوینــد که شــرک اســت 
در حالــی کــه عیــن توحیــد، نــاب و بــی غــل و غش اســت. 
بنابرایــن وقتــی انســان بــه اینجــا می آید بیشــتر از همه به 
یــاد خــدا می افتــد، آرام می شــود و تکیــه می دهــد. مرحوم 
حاج اسماعیل دوالبی می گفت: »تکیه« را تکیه می گویند؛ 
چــرا که جایی اســت که شــما بایــد تکیه بدهــی و با خیال 
راحت بگویی همه چیز دست دیگری است. انسان که به 
اینجا بیاید می فهمد که همه چیز در اینجا به دست امام 
رضا)ع( اســت؛ چرا که امام رضا)ع( دســتش باز است و ما 
را می فهمد و می شناســد و بیچارگی های ما را می داند و از 

دل ما خبر دارد و راهمان داده است. 
مــن بارهــا خطــاب به امــام گفته ام کــه امام رضــا! معجزه 
شــما همیــن اســت کــه مــن اآلن اینجا و در حــرم در حال 
زیــارت شــما هســتم. همیــن کــه بــه مــن اجــازه دادیــد تا 
اینجــا برســم، خــودش معجزه اســت. من اگــر خودم یک 
رفیق قدیمی داشــته باشــم که چهار بدی نیز در حق من 
بکنــد دیگــر اســمش را نمی برم ولی شــما ای امام رضا)ع( 
معجــزه ات ایــن اســت کــه بــه مــن رو دادی تــا بــاز هــم به 

زیارت شما بیایم.

ارادت ایرانی ها به ساحت خاندان رسول خدا)ص( »
همچنیــن در ششــمین روز از اجرای ایــن برنامه تلویزیونی 
حسین متوسلیان، شاعر آیینی و نویسنده مذهبی گفت: 

ما از روی ارادت اشــعاری را برای اهل بیت)ع( می ســراییم، 
گاهــی اوقــات گرفتاری هــای زندگــی، مــا را بیشــتر بــه ائمــه 
معصومین)ع( وصل می کند و ما را از توجه دیگران بی نیاز 
می کنــد. حضــور در جوار بارگاه رضــوی و تنفس در فضای 
معنــوی ایــن بــارگاه مقــدس، صله ای اســت که ما شــعرا از 

شعر سرودن در وصف اهل بیت)ع( می گیریم.
وی در ادامــه اشــعاری را برای امام رضــا)ع( خواند و گفت: 
زیــارت امام رضا)ع( تماشاســت و این جلــوه حضور زیارت 

امام در زندگی ما منعکس می شود. 
همچنیــن دکترمحمدحســین رجبــی دوانی، در ششــمین 
برنامــه رواق دربــاره تأثیــر حضــور امام رضــا)ع( در ایران به 
بیــان بــرکات حضور امام علی بن موســی الرضا)ع( در ایران 
پرداخت و گفت: حضور امام رضا)ع( در ایران ســبب شــد 
تعداد زیادی از سادات، نوادگان پیغمبر اکرم)ص(، برادران 
و خواهران امام رضا)ع( به  شوق دیدار آن حضرت به ایران 
بیایند. بسیاری از این افراد توفیق رسیدن به محضر امام 
رضــا)ع( را پیــدا نکردند از جمله حضرت معصومه)س( که 
در ساوه بیمار شدند و در شهر قم از دنیا رفتند. حضرت 
احمد بن موسی)ع( و برادرشان در شیراز از دنیا رفتند اما 

وجود آن ها در ایران برکات فراوانی داشت.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه سرزمین قم به  یمن وجود 
حضــرت معصومــه)س( برکت فــراوان و قداســتی پیدا کرد 
که پایگاه بزرگ شــیعه و معارف اهل  بیت)ع( شــد، افزود: 
اگــر چــه پیــش از ورود حضــرت معصومــه)س(، شــهر قــم 
نخســتین پایگاه شــیعه در ایران بود، اما پس از حضور آن 
حضرت برکات فراوان پیدا کرد و علما در آن منطقه جمع 
شــدند. آن وجــود مقــدس بیشــتر از 17 روز در قــم ســاکن 
نبودند و از دنیا رفتند، اما حضور این وجود مقدس در قم 
ســبب شد این شــهر در طول قرن های متمادی بزرگ ترین 
پایــگاه فقــه و معــارف شــیعه و اهل بیت)ع( شــود و از این 
جایگاه صدها و بلکه هزاران مجتهد و عالم بزرگ به  وجود 

بیاید. 
وی با اشاره به اینکه پیش از هجرت امام رضا)ع( به ایران 
شــاهد حضــور برخــی از امامــزادگان به ایران هســتیم، اما 
پــس از هجــرت آن حضــرت، ســیر هجــرت صعودی شــد، 
تأکیــد کــرد: ایــن اتفاق مهم بــه فهم و معرفت مــردم ایران 
اینکــه  بــا  برمی گــردد،  اهل بیــت)ع(  ســاحت  بــه  نســبت 
مــردم ایران شــیعه نبودند ولی نســبت به جایــگاه خاندان 

پیغمبر)ص( معرفت داشتند. 
آن بزرگــواران در وطــن خــود، در مدینــه و عــراق، احســاس 
امنیت نمی کردند و تحت تعقیب ساطین جبار بنی امیه 
و عباســیان بودنــد، بنابرایــن می گریختنــد و بــه ایــران پناه 
می آوردنــد و ایرانی هــا، فرزنــدان آن حضــرت را بــه  حرمــت 
ائمه معصومین)ع( پناه می دادند، حتی خطرات را در این 
راه بــه  جــان می خریدنــد و حضــور گســترده امامزاده ها در 
کشــور مــا به  واســطه ارادت و احتــرام ایرانی ها به ســاحت 

خاندان رسول خدا)ص( است.
وی با تأکید بر اینکه زمینه های شــکل گیری مذهب تشیع 
در ایــران بــه دوره هــای پیــش از صفویــه برمی گــردد، اظهار 
کــرد:  بســیاری از دلــدادگان اهــل بیــت)ع( پیــش از دوره 
صفویه به مذهب شــیعه گرایش پیدا کردند ولی به دلیل 
نبــود حکومــت شــیعی در آن زمــان کار شــیعه گســترش 
بــا روی کار آمــدن حکومــت صفویــه،  زیــادی نداشــت و 

مذهب تشیع در ایران گسترش یافت.

در ویژه برنامه »رواق« مطرح شد

گسترش جغرافیای تشیع به برکت حضور امامزادگان در ایران

خانواده

درنگ 

بسیاری از دلدادگان اهل بیت)ع( 
پیش از دوره صفویه به مذهب شیعه 
گرایش پیدا کردند ولی به دلیل نبود 

حکومت شیعی در آن زمان کار شیعه 
گسترش زیادی نداشت و با روی کار 

آمدن حکومت صفویه، مذهب تشیع 
در ایران گسترش یافت



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

 بررسی کتیبه های تیموری در حرم رضوی سید محسن حسینی، پژوهشگر گروه فرهنگ و سیره رضوی در حاشیه چهل و نهمین کرسی علمی ترویجی روزنامـه صبـح ایـران
بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی در خصوص کتیبه های عصر تیموری گفت:» از جمله کتیبه های عصر تیموری می توان به »منبر صاحب الزمان« 
اشاره کرد که با خط کوفی تزئین شده است. گنبد مسجد گوهر شاد و ایوان شرقی از دیگر کتیبه های دوره تیموری در حرم مطهر رضوی به شمار می آیند.

اهدای تجهیزات ورزشی به 
مناطق کم برخوردار هشت استان

رواق: بــه همت مؤسســه تربیت بدنی بنیــاد کرامت 
لــوازم و  رضــوی و همــکاری فدراســیون دوومیدانــی 
تجهیزات ورزشی به مناطق کم برخوردار هشت استان 

اهدا می شود.
علیرضا تاج فیروز، مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی در 
تشریح این برنامه گفت: با توجه به تفاهم نامه ای که 
ســال گذشته با حضور رئیس فدراسیون دوومیدانی 
در مؤسســه تربیــت بدنی با محوریت ترویج ســبک 
زندگی رضوی و توسعه ورزش در مناطق محروم امضا 
شــد، امسال همزمان با دهه کرامت و در شب میالد 
حضرت رضا)ع( با همکاری و همت مؤسسه تربیت 
بدنی و فدراسیون دوومیدانی تجهیزات و لوازم ورزشی 
از قبیــل هزار دســت لباس ورزشــی و 4 میلیــارد ریال 
تجهیزات ورزشی به مناطق کم برخوردار هشت استان 
شــامل: سیســتان و بلوچســتان، كرمــان، كرمانشــاه، 
ایــالم،  بختیــاری، خراســان جنوبــی،  و  چهارمحــال 

هرمزگان و كهگیلویه و بویراحمد اهدا خواهد شد.

میزبانی مؤسسه تربیت 
بدنی بنیاد کرامت رضوی از 

دوچرخه سواران در دهه کرامت

رواق: مؤسســه تربیت بدنی به مناســبت دهه کرامت 
میزبــان دوچرخه ســواران اســتان های مختلــف کــه بــه 
مناســبت میــالد حضــرت رضــا)ع( به ســمت مشــهد 
مقــدس رکاب می زننــد خواهــد بود.علیرضــا تاج فیروز، 
مدیرعامل مؤسســه تربیــت بدنی دربــاره این میزبانی 
گفــت: بــه مناســبت دهــه کرامت هــر ســاله گروهی از 
دوچرخه سواران از استان های مختلف برای ابراز ارادت 
به ساحت مقدس حضرت رضا)ع( مسافت شهر خود 
تا مشهد مقدس را رکاب می زنند و یکی از دغدغه های 
اصلی این عزیزان اسکان و پذیرایی در مقصد است که 
امســال با توجه به امکانات رفاهی خوب در مؤسســه 
تربیــت بدنــی بــا اعــالم آمادگی و همت این مؤسســه، 

پذیرای این عشاق اهل البیت)ع( خواهیم بود.

 مراسم خطبه عقد جوانان 
در بیرجند برگزار می شود

مراســم خطبه عقد زوج های جوان بیرجندی توســط 
خادمان کاروان زیرســایه خورشــید به مناســبت دهه 
کرامت قرائت می شود.صادق نوروزی، مسئول اجرایی 
شــبکه رضوی استان خراسان جنوبی بیان کرد: طرح 
ازدواج رضــوی بــا عنــوان »با اجازه امام رضــا)ع(؛ بله« 
قرار اســت روز دوشــنبه، ســی و یکم خردادماه جاری 
همزمان با شب میالد باسعادت امام رضا)ع( در جوار 
آستان مقدس امامزادگان باقریه بیرجند برگزار  شود.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری دبیرخانه کانون های 
خدمــت رضــوی در خراســان جنوبی، شــبکه جوانان 
رضوی، جمعیت جوانان ســرزمین خورشــید و کانون 

بانوان خدمت رضوی اجرا می شود.
مدیــر کانــون فرهنگــی و هنــری ســردار مقاومــت در 
بیرجنــد بــا اشــاره بــه قرائــت خطبــه عقد بــا حضور 
خــدام بــارگاه رضــوی در ســاعت ۲۰:۳۰ شــب میــالد 
امــام مهربانی هــا، افزود: این مراســم بــا رعایت کامل 
دســتورالعمل های بهداشــتی و بــا حضــور حداقلــی 
خانواده ها برگزار می شــود و زوجین، زندگی مشــترک 

خود را با توسل به اهل بیت)ع( آغاز می کنند.

ســارا صالحی: دختر و پســرهای دم بخت 
مشــهدی، دوســت دارند مراســم عقدشــان 
را در جــوار امــام هشــتم برگــزار کننــد تــا از 
حضــرت رضــا)ع( بــه عنــوان ولینعمتشــان، 
بــرای آغــاز یک عمــر زندگی مشــترک اجازه 

بگیرند.
امســال در دهــه پرفضیلــت کرامــت، آییــن 
ســنتی عقد باالســر حضرت، در حرم مطهر 
فرهنگــی  طــرح  قالــب  در  ثامن الحجــج)ع( 
»تحفــه رضوی« ویــژه زوج های جوان در رواق 
شیخ طوسی حرم رضوی در حال انجام است 
و هدایایــی هــم بــرای متبــرک شــدن زندگــی 

زوج های جوان در نظر گرفته شده است.

سرآغازی متبرک»
در بــدو ورود بــه رواق شــیخ طوســی، حضور 
گســترده خانواد ه ها نشــان از اقبال به انجام 
عقــد در روزهــای پرخیر و برکت دهه کرامت 
بــه  ایــن رواق هــم مزیــن  دارد. در و دیــوار 
روایت هایــی از ائمــه معصومیــن)ع( دربــاره 
زندگی مشترک است که هر یک جای تأمل 
دارد. همچــون این روایــت از امام صادق)ع( 
که فرموده اند: »هر چه محبت مرد نســبت 
بــه زن بیشــتر شــود، بــه ایمانــش افزوده تــر 

خواهد شد«.
زوج هــای جوان بــرای انجام عقد باید در بدو 
ورود مشــخصات خودشــان را بــه خادمــان 
بدهنــد تــا بــا ثبــت اطالعاتشــان، مشــمول 
زوجیــن  شــوند.  خودشــان  ویــژه  طرح هــای 
در قالــب طــرح ویــژه دهــه کرامــت بــا عنوان 
»تحفــه رضــوی« یک جلد قرآن کریم همراه 
فــوق ضریــح  متبــرک  گل هــای  از  بســته ای 
مطهر رضوی هدیه می گیرند تا به تبرک این 
تحفــه معنــوی، ســپیدبخت شــوند. در کنار 
آن، هــر زوج کــه حداکثــر حــدود یــک ســال 
از تاریــخ عقدشــان می گــذرد، از یــک وعــده 
غذای متبرک مهمانســرای حضرت رضا)ع( 

بهره مند می شوند.

خدمت 24 ساعته در رواق شیخ طوسی»
حاج آقــای رضایــی کــه از بیــن خادمــان ایــن 
رواق باســابقه تر بــه نظــر می رســد، برایمــان 
توضیــح داد کــه بــه ســبب اهمیــت پیونــد 
آســمانی عقــد و اقامــه ســنت نبــوی ازدواج، 
خدمــات در ایــن رواق در طــول ۲4 ســاعت 
شــبانه روز ارائه می شــود. به همیــن دلیل، به 
ویژه در دهه کرامت، خادماِن عاقد در هشت 
شــیفت منظم هشت ساعته به نومزدوجین 
خانواده هــا  البتــه  می کننــد.  خدمت رســانی 
می تواننــد در صــورت تمایــل، عاقد مورد نظر 

خودشان را نیز همراه بیاورند.
 
 برگزاری مراسم عقد با رعایت »

شیوه نامه های بهداشتی
مراســم عقد هر یک از زوج ها در کنار اعضای 
بــا  بســتگان  از  معــدودی  جمــع  و  خانــواده 
رعایت دقیق شیوه نامه های بهداشتی انجام 

می شود. این روزها، سر خادمان عاقد شلوغ تر 
از دیگر روزهای سال است.

آرزوی خوشبختی برای همه جوانان»
در مناسبت دهه کرامت، رواق با چند سفره 
عقد زیبا و ساده آراسته شده که در میان آن 
آینــه و شــمعدان، قــرآن کریــم و جانماز دیده 

می شــود. دختر خانواده محمــودی به عنوان 
عــروس خانِم یکــی از همین مراســم با چادر 
ســپید کنار ســفره عقد نشسته و قرآن کریم 
 را در دســت دارد. او 17 ســال دارد و دامــاد

۲۰ ساله است. می گوید به رسم اهل بیت)ع( 
تصمیم گرفته اند که زودتر تشــکیل خانواده 
دهنــد و بــا هــم مســیر رشــد و زندگــی را طی 
کننــد. او خــدا را بــه خاطر مراســم عقد خود 
در ایــن روزهــای متبــرک شــکرگزاری می کنــد 
و می گویــد: »از امــام هشــتم می خواهــم کــه 
همــه جوان هــا عاقبــت بــه خیــر شــوند و من 
و همســرم بــه برکــت میــالد امــام رضــا)ع( و 

خواهرشان خوشبخت شویم«.

خیر و برکت برای زندگی مشترک»
اوقــات، اوقــات مبارکــی اســت، در صورتــی کــه 
مغتنم شمرده شود. در این ساعات خاطره انگیز 
بــرای دختــران و پســران دم بخــت و در میــان 

اشک ها و لبخندهای خانواده ها، از یکی دیگر 
از نوعروســان حاضــر در رواق، دلیــل انتخــاب 
این دهه برای عقد کردن را می پرســم. او پاســخ 
می دهد: »مراسم خواستگاری ما چند ماه پیش 
انجام شد اما خواستیم عقد ما در دهه کرامت 
و در حرم امام رضا)ع( اتفاق بیفتد تا زندگی ما 
از همیــن اول از خیــر و برکت همجواری با امام 

هشتم بهره مند شود«.
از همان لحظه نوعروس و داماد به عاقد برای 
آغاز یک زندگی مشــترک وکالت می دهند و 
»بلــه« را می گویند و تا آخر عمرشــان خاطره 
ایــن روز خاطره انگیــز در یاد آن هــا و این رواق 
باقــی می مانــد و از بــرکات دنیــوی و اُخری آن 

بهره مند می شوند.

 یک خاطره تکرارناپذیر»
ســراغ  بــه  مراســم  یــک  اتمــام  از  پــس 
حجت االســالم اســحاق زارع منــش می روم تا 
دربــاره اهمیــت ازدواج، خاصــه در ایــن دهــه 
مبــارک برایمــان بگویــد. وی می گویــد: طبــق 
تأکیــدات ائمــه)ع( و متــون اســالمی، عقــد و 
ازدواج یکی از کارهای حسنه ای است که در 
کنار برکات فراوان و کسب آرامش و آسایش 

برای جوانان، شیطان را هم مغلوب می کند.
او ادامــه مــی دهــد: این اقدام خداپســندانه، 
وقتی از نظر مکانی و زمانی، در حرم و بارگاه 
ثامن الحجج)ع( در دهه کرامت باشــد، ارزش 
و منزلتی دوچندان می یابد. برای مشهدی ها 
انجام عقد در این روزها ارج و قرب بیشــتری 
دارد اما زوجین دیگر استان ها و حتی برخی 
از کشــورها هــم مراســم عقدشــان را بــه دهه 

کرامت موکول می کنند.
او می افزاید: از آنجایی که این عقد خاطره ای 
تکرارنشــدنی و مانــدگار در زندگی هر یک از 
زوجین است، من سعی ام این است هر عقد 
را طــوری قرائــت کنــم کــه انگار نخســتین بار 
است که این مراسم را اجرا می کنم تا تازگی و 

طراوت آن به جوان ها منتقل شود.

اســتان کرمــان بــا حضــور خادمان حــرم امام 
رضــا)ع( سرشــار از عطــر حــرم رضوی شــد و 
ســایه پرچم امام هشــتم)ع(، ملک سلیمانی 

را در بر می گیرد.
به گزارش آســتان نیوز، حدود دو ســال است 
ویــروس منحــوس کرونــا بــا تحــت تأثیــر قرار 
دادن زندگی مردم جهان، محدودیت هایی را 
بــرای مــردم ایجاد کرده و قلب های ماالمال از 
عشق به امام مهربانی ها را در حسرت زیارت 

ولی نعمت خود گذاشته است.
در ایــن بیــن، هرچنــد مــردم اســتان کرمــان 
امســال نیــز به دلیل شــیوع کرونــا از برگزاری 
برنامه های دهه کرامت محروم شدند ولی در 
کنار کاروان زیر ســایه خورشــید، زیارت از راه 

دور را تجربه خواهند کرد.

اجرای 200 برنامه با رعایت »
دستورالعمل های  بهداشتی

کاروان هــای زیــر ســایه خورشــید متشــکل از 
خدام حرم مطهر، همه ساله در دهه کرامت به 
استان ها و کشورهای مختلف سفر می کنند تا 
عالوه بر ایجاد شور و شعور معنوی، معرفت به 
مکتب اهل بیــت)ع( به خصوص امام رضا)ع( 
را در بین مردم افزایش دهند. در همین راســتا 
و همزمــان بــا دهــه کرامــت، خــدام حرم مطهر 
امام رضا)ع(، حامل پرچم متبرک آستان قدس 
رضــوی در قالــب کاروان زیــر ســایه خورشــید، 
میهمان مردم والیتمدار و متدین استان کرمان 

خواهند بود.
دبیر برنامه های کاروان زیر سایه خورشید در 
کرمان بیان کرد: کاروان زیر سایه خورشید از 

۲8 خــرداد تــا چهــارم تیرماه به اجــرای بیش 
از ۲۰۰ برنامــه بــا رعایــت دســتورالعمل های 

بهداشتی در این استان خواهند پرداخت.
حسن محمدی پور گفت: کاروان خادمان حرم 
رضوی عصر جمعه وارد کرمان شده و پس از 
مراســم استقبال با حضور مسئوالن استان، 
برنامه های متنوعی در قالب »جشن های زیر 

سایه خورشید« برگزار می کنند.
وی درباره برنامه های این کاروان تصریح کرد: 
دیــدار بــا خانــواده شــهدا، حضــور خــدام در 
بیمارســتان ها و تکریم کادر درمان، غبارروبی 
و  بیمــاران  از  عیــادت  شــهدا،  مطهــر  مــزار 
برگــزاری »جشــن های زیــر ســایه خورشــید« 
از جمله مهم ترین این برنامه هاســت.گفتنی 
است، جشن های  مردمی  و معنوی » زیر سایه 

 خورشــید« به مناســبت دهه کرامــت و والدت 
باســعادت امــام رضــا)ع(  از بیســت و هشــتم 
خــرداد تــا چهارم تیر، به همت شــبکه جوانان 

رضوی وابسته به مؤسسه خدمات مشاوره ای 
جوانان و پژوهش های اجتماعی آســتان قدس 

 رضوی در سراسر کشور برگزار می شود.

گزارشی از حال و هوای زوج های جوان برای انجام عقد باالسر حضرت در دهه فرخنده کرامت

به لطف آقا ... بله
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 زوجین در قالب طرح ویژه دهه 
کرامت با عنوان »تحفه رضوی« 

یک جلد قرآن کریم همراه بسته ای 
از گل های متبرک فوق ضریح 
مطهر رضوی هدیه می گیرند 
تا به تبرک این تحفه معنوی، 

سپیدبخت شوند
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سایه پرچم امام هشتم)ع(، استان کرمان را در بر می گیرد

ملکسلیمانی،معطربهشمیمخوشرضویمیشود

گزارش

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

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در 
هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه67-1400و رأی ش��ماره 140060307114000808 آق��ای رضا لش��گری زوارم فرزند  اس��معیل 
درشش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت17/08 متر مربع قس��متی از پالک  793 اصلی واقع دربخش 5قوچان از 

محل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
2- برابرکالسه 323-99ورأی شماره 140060307114000925 آقای رمضان ابراهیم پور فرزندابراهیم در ششدانگ 
یکباب خانه به مساحت 238/77متر مربع قسمتی از  پالک441فرعی از13اصلی باغات  واقع دربخش5قوچان ازمحل 

مالکیت  آقای ابوالقاسم ستارزاده شیروان 
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1402777
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/03/30                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/04/15

اکبراقبالی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

برابررای شماره 139960321006003419هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی اخوان 
تبریزی فرزند اکبرآقا بشماره شناسنامه 152صادره از دریک باب خانه به مساحت 468 متر مربع بطور مفروزقسمتی  

از پالک 2329 – اصلی  بخش 12 یزد واقع درده باال در ازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی محرزگردیده است 
ل��ذا به منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 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 
قضائی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ1402778
تاریخ انتشارنوبت اول: 1400/03/30                                   تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400/04/14

امیرحسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد و امالک تفت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقایان حسن جوادی فریمانی و رمضانعلی خوش شنو برابر وکالتنامه شماره 48265 مورخ 1394/4/7 دفترخانه 37 
شاندیز از طرف آقای علی اکبر رسولی نسب با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 99/37620 
مورخ 1399/12/11 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از نود و سه هزار و چهارصد و هفتاد 
و هفت سهم ششدانگ پالک 3894 فرعی از 1384 فرعی از 93- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در 
صفحه 41 دفتر 279 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده 
است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام 
معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل 
سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر 
اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام 

به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1402590     تاریخ انتشار: 1400/3/30
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

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 حسین سالمی یوسف آبادی به شناسنامه شماره 741 کدملی 0749401834 صادره تایباد 
فرزند نورمحمد در ششدانگ یک قطعه زمین دیوار شده با بنای احداثی به مساحت 3880/06 مترمربع پالک شماره 
247 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت نورمحمد 

احمدپرست )فرزند غالم احمد( از مالکیت غالم احمد و قسمتی از پالک ** کالسه 589- 98
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه 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.آ1402782
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/30                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/14

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 غالم رسول باشرف استادی به شناسنامه شماره 817 کدملی 0749402296 صادره تایباد فرزند گل محمد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 133/74 مترمربع پالک شماره 684 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از سهم االرثی خانم مهناز داورپناه از محل قسمتی از مالکیت 

رسمی مرحوم رجب داورپناه و قسمتی از پالک ** کالسه 565 - 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1402783
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/30                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/14

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت اگهی حصروراثت
 اقای حیدر کرمی پور فرزند موسی به شماره ملی 3591503827 به شرح دادخواست به کالسه پرونده 17/1/1400 
در این شورا درخواست گوا هی انحصاروراثت  نموده چنین توضیح داده که شادروان موسی راه روح  فرزند جهانگیر به 
شماره ملی 3591256196در تاریخ 99/8/7 در زادگاهش  بزمان بعلت کهولت سن فوت نموده ورثه حین الفوت وی 
عبارتند از :1- متقاضی با مشخصات فوق پسر مرحوم 2-محمد راه روح فرزند موسی  به شماره ملی 3590829915 
فرزن��د متوفی     3- رس��ول راه روح فرزند موس��ی  به ش��ماره ملی 3590829932 فرزند متوف��ی   4- کریم راه 
روح فرزند موس��ی  به ش��ماره ملی3590839503 فرزند متوفی    5-ش��یر محمد راه روح  فرزند موسی به شماره 
ملی3591503819  فرزند متوفی    6-عس��یی فاضلی مقدم  فرزند موسی به شماره ملی 35915007041 فرزند 
متوفی   7- غالم حس��ین فاطمی مقدم فرزند موس��ی  به شماره ملی3590839491  فرزند متوفی   8-در محمد 
راه روح فرزند موسی  به شماره ملی  فرزند متوفی 3590839481  9-مه بی بی راه روح فرزند موسی   به شماره 
ملی3590845511  فرزند متوفی 10- مهری ملک راه روح فرزند موس��ی  به ش��ماره ملی 3590829923 فرزند 
متوفی   11-ناز بی بی راه روح فرزند موسی  به شماره ملی 3591829536  فرزند متوفی  12-گنج خاتون اربابی 
فرزند مزار  به شماره ملی3590254335 همسر اول متوفی    13- عنبر خاتون  شهلی بر فرزند جالل  به شماره 

ملی 3590824158   همسر دوم متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف مدت یک ماه )30 روز(  به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ1402773
اکبر گلشن – رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای ملک محمد نوابی بشماره ملی 3590981571 به شرح دادخواست به کالسه 1400/223از این شورا درخواست 
نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان یونس نوابی بش��ماره ملی 3580817647 در تاریخ 1397/9/13 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 

2-نورخاتون بامری بشماره ملی 3590985222 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه نزداو باش��د از تاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف یکماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ1402774 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای ملک محمد نوابی بشماره ملی 3590981571 به شرح دادخواست به کالسه 1400/224از این شورا درخواست 
نموده و چنین توضیح داده ش��ادروان زهرا نوابی بش��ماره ملی 3580817639 در تاریخ 1388/11/29 در اقامتگاه 
دائمی خود بدرود حیات گفته ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 

2-نورخاتون بامری بشماره ملی 3590985222 مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه نزداو باش��د از تاریخ نش��ر نخستین اگهی ظرف یکماه به ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ1402775 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان 

عظیم بامری

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای شماره139760306022001785هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضاقادری 
فرزندعبدالقادربشماره شناسنامه11صادره از فریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت22059،51مترمربع پالک 
فرعی ازباقیمانده 326اصلی واقع دربخش5خریداری از مالک  رسمی آقای علی حسن زواری محرز گردیده است.لذابه 
منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15 روزآگهی می شوددرصورتی 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، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد.     آ1402794

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،3،30                       تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،4،13
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک
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