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

 بررسی وجوه تاریخی و تمدنی سفر امام رضا)ع( 
در برنامه »توحیدخانه«

 رسمیت یافتن تشیع در ایران
 با سفر امام رضا)ع( کلید خورد

 ساعاتی در صحن اختصاصی بانوان بارگاه منور رضوی 
که این روزها حس و حالی خاص را برای زیارت به خود گرفته است

زندگی در »صحن زندگی«
4

2

دیدگاه
 غالمرضا جاللی

نخستین منشأ تمدن عدالت است 
امام رضا)ع( با پیام جهانی اســام در ســرزمین توس، نیشــابور و مرو حضور پیدا 
 کردنــد و ایــن پیــام که از طریق منابــع روایی به ویژه ســخنان آن حضرت در کتاب

 عیون اخبارالرضا)ع( به دست ما رسیده، ابعاد جهانی خود را ...

در روزهــای دهــه کرامــت، زیــارت حــال و هــوای 
بهــاری دارد و شــور و طــراوت ایام عید در خادم و 

زائر مشهدالرضا موج می زند. 
ثامن الحجــج)ع(،  حــرم  رواق هــای  و  صحن هــا 
میزبــان محافلــی اســت تا خاطــرات زیــارت را در 
یاد میهمانان امام هشتم)ع( ماندگار کند. اکنون 
یــک روز بیشــتر تــا 11ذی القعده، ســالروز والدت 
امام مهربانی ها باقی نمانده و عاشــقان رســیدن 

آن را لحظه شماری می کنند.

از حضرت معصومه)س( زیارت مشهد را »
خواستم و حاجت روا شدم

بــه صحن و ســرای آقا قدم می گــذارم و از نزدیک 
در  را مشــاهده می کنــم.  زائــران  هــوای  و  حــال 
ایــن روزهــا کــه پــس از مدت هــا دوری و دلتنگی، 
فرصــت ســفر بــه مشــهدالرضاو زیــارت فراهــم 
شــده، حــال زائــران تماشــایی اســت. آن هــا کــه 
پــس از چنــد مــاه و شــاید چند ســال، زائــر حرم 
شــده اند، با چشــمانی که خیس از اشــک شــوق 
اســت، گنبــد و گلدســته آقا را تماشــا می کنند و 
همــراه جمعــی دیگر از زائــران، اذن ورود را زمزمه 
می کننــد. مــادری در مقابــل تابلــو ایســتاده و بــا 
حالــی منقلب در حال خواندن اذن ورود اســت: 
ّـِـي وَقَفْــُت َعلَى بَــاٍب ...«. با او همکام  َُّهــمَّ إِن »الل
می شــوم و می گویــد: چند ســال بود کــه به دلیل 
بیمــاری همســرم نمی توانســتم مشــرف شــوم و 
دستم تنگ بود اما دلم زیارت می خواست. چند 
روز مانــده بــه دهــه کرامت که تصاویــر حرم آقا را 
از تلویزیون می دیدم، از خواهر گرامی شان زیارت 
مشــهد را درخواســت کــردم، آخــر می دانــم کــه 
خاطــر خواهــر برای برادر عزیز اســت و حرفش را 
زمین نمی گذارد. چند روز پیش در کمال تعجب 

شرایط سفرم مهیا شد و مشرف شدم... . 

زیارت و ادای تعهد »
دهــه کرامــت امســال بــا گرمــای اواخــر خــرداد و 
ابتدای تابستان همزمان شده، با این وجود حال 
دل زائران از همجواری با بهشت همچون روزهای 
نخســت بهار اســت. هر بعدازظهر فضــای روباز 
صحن هــا برای اســتفاده زائران مفروش می شــود 
و آن هــا با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در کنار 

هم می نشینند. 

زائرانی با لهجه شیرین آذری»
مقابل بســت شیخ طوسی، خانواده ای آذری زبان 
نشســته اند. از مــادر خانــواده کــه بــه دشــواری 
فارســی حــرف می زنــد، دلیــل انتخاب ایــن روزها 
را بــرای زیــارت می پرســم و در جــواب می گویــد: 
از تبریــز آمدیــم. بــرای مردم شــهر مــا تندتند به 
مشــهد آمــدن راحــت نیســت، ســال پیــش در 

همین ایام از آقا خواستم خودشان ما را بطلبند 
تا روز والدتشــان اینجا باشــیم. حاجتی داشــتم 
که به کرمش بخشیده و برای ادای وعده خدمت 

رسیدم. 

همخوانی زائران با  گروه سرود »
»گلدسته های حرم«

یــک روحانــی جلو پنجره فــوالد صحن جمهوری 
بــا کودکــی که در آغوش دارد، مشــغول درددل با 
امــام اســت. پس از فراغت، حال وهــوای زیارت را 
از زبــان او می شــنوم. وی می گویــد: با وجود همه 
مشــکاتی کــه بــه دلیــل کرونــا بــه وجــود آمــده،  
همــراه همســرم قصد زیــارت کردیــم و بحمدهللا 
آقــا نظر لطف داشــتند و پس از چنــد وقت، زائر 
دهه کرامــت شــدیم. در حــال گفت وگــو هســتیم 
که گروه ســرود »گلدســته های حرم« وارد صحن 
شــده و جمعی از زائران دورشــان جمع می شوند 
و اشعار امام رضایی را با آن ها زمزمه می کنند. از 
چهره هایشــان پیداست با شنیدن این سروده ها 
حال خوبی پیدا کرده اند و با اشک، دل به لطف 

امام گره می زنند.    

قطره ای بودم به این دریا پناه آورده ام »
یــک صحــن آن طرف تر، خادمان فراش با ســاز و 
بــرگ کامــل وارد صحــن انقــاب می شــوند تا در 
مراسمی نمادین، صحن را جارو وغبارروبی کنند 
و به این بهانه عرض ارادتی به ساحت امام رئوف 
تقدیــم کننــد. یکــی از آن هــا بــا خواندن شــعری 

توصیف گر حالشان می شود: 
هــر کــه آرَد تحفه ای در محضر موالی خود/ من 

دو دست خالی و کوه گناه آورده ام
بــر کبوترهــای صحــن ات هدیــه ناقابلــی اســت/ 

گندم اشکی که در این بارگاه آورده ام

  / کرده انــد  شمس الشموســم  زائــر  بــودم  ذره 
قطره ای بودم به این دریا پناه آورده ام

بعــد رو بــه گنبــد امــام می کننــد و بــا همراهــی 
زائــران، ذکــر صلــوات خاصــه امــام هشــتم)ع( را 
ْــن  َُّهــمَّ َصــلِّ َعلَــى َعلــیِّ ب قرائــت می کننــد: »الل
َّقــیِ  وَ  َّقــیِّ الن مُوَســى الرَِّضــا الُْمرْتََضــى اْلَمــام الت
تــَک َعلَى َمنْ فَــوَْق اْلرْض وَ َمنْ تَْحَت الثَّرَى  ُحجَّ
هیدَصاَةً کَثیرَةً تَامَّةً زَاکیَةً مُتَوَاصلَةً  دِّیق الشَّ الصِّ
َّیَْت َعلَى أََحٍد مِْن  مُتَوَاترَةً مُتَرَادفَةً کَأَفَْضل َما َصل
أَوْلیَائَک «. با تقدیم سام، حال دیگری در صحن 

حاکم شده و کام زائران شیرین می شود.  
 
انگار خواب می بینم»

زوج جــوان کــه می گوینــد زیارت اولــی هســتند، 
از راهــی دور، جایــی در نزدیکــی مــرز دوغــارون، 
زائــر بــارگاه نورانــی ثامن الحجــج)ع( شــده اند. زن 
جــوان می گویــد: بــا اینکه جلو گنبد ایســتاده ایم 
و ســام می دهیم، انگار خواب هســتیم. حرف ها 
و آرزوهــای زیــادی داشــتیم کــه بــه امــام رضا)ع( 
بگوییم اما از خوشحالی زیارت، همه آرزوهایم را 

فراموش کرده ام... .
در این روزهای منتهی به والدت امام هشتم)ع(، 
زیباســازی،  بــرای  تاشــی  هیــچ  از  خادمــان 
عطرافشــانی و گل آرایــی اماکن متبرکــه کوتاهــی 
نکرده انــد. هــرگاه در حــرم مطهــر پــا بگذاریم، به 
دســته های گل و ریحان آذین بندی شــده اســت. 
گل هایــی کــه خود زائرند و وســیله کــه یک ناذر و 
واقف در گوشــه و کنار کشــور، آن ها را به مشــهد 
ارسال کرده تا زینت آرای صحن و سرای حضرت 
رضــا)ع( و موجــب فــرح و آرامــش میهمانــان آقــا 
شــود. ایــن روزها مضجع نورانــی ثامن الحجج)ع( 
چون باغی پر از گل های رنگارنگ، میزبان ما شده 

و فردا این میهمانی به اوج می رسد.

حال و هوای بارگاه منور رضوی در آستانه سالروز والدت حضرت رضا)ع( حال و هوای بارگاه منور رضوی در آستانه سالروز والدت حضرت رضا)ع( 

بنوشان جرعه ای از شادی ات را...بنوشان جرعه ای از شادی ات را...

داعش صفت ها
کانال تلگرامــی هاون مدیا همزمان با 
30 خــرداد در ایــن شــبکه اجتماعی 
نوشــت:»  به هرکســی که مشــکوک 
می شــدند یا تصویــر امام و شــهدا را 
داشــت رحم نمی کردند. گفته بودند 
اگر کسی از دادن موتورش امتناع کرد 
بایســتی قاطعانه بزنید، چون تجربه 
ثابت کرده کسانی که مقاومت کنند از عوامل رژیم هستند.30خرداد ۶0 
آغاز حمات تروریســتی منافقین بود که ســبب شهادت بیش از 1۷هزار 
ایرانی شد و حاال همین تروریست های داعشی صفت را مردمی عادی جا 

می زنند که جمهوری اسامی آن ها را اعدام کرده است«.

مسئولیت شیعه بودن
کانــال تلگرامــی تبیــان یــک روز پس 
از ســالروز درگذشت دکتر شریعتی، 
مسئولیت شیعه بودن در نگاه او را با 
مخاطبانش به اشتراک گذاشت. در 
ادامه تعدادی از این مســئولیت ها را 
مــرور می کنیم.» نــه گفتن به ظلم با 
هر هزینه ای، داشــتن رهبری درست 
در جامعه، درک درست عقیده  و جهاد، جهان بینی با عینک عدالت، اتکا 
بر قرآن و سنت پیامبر)ص(، پیشرو بودن در مقابله با اشرافیت، فروتنی و 
تحمل وحدت، علی)ع( را چون »راهبر« پیروی کردن. منبع: مجموعه آثار 

شماره ۷ صفحه 2۶۷«.

کرامت ملت
پــس از انتخــاب آیــت هللا رئیســی 
بــه عنوان هشــتمین رئیس جمهور 
فضای مجــازی  کاربــران  ایــران، 
#دوباره_خدمــت  هشــتگ های 
توییتــر  در  را  #کرامت_ملــت  و 
فارســی ترند کردنــد. در ادامه چند 
نمونــه از توییت هــای منتشرشــده 
توســط کاربــران را می خوانید: »توی این جشــن بــزرگ فقط جای یک 
نفر خالیه، حاج قاســم نیســتی ببینی مردم پیروز شدند...مردم بزرگ 
ایــران، ایــن پیــروزی را مدیــون شــماییم، برگــزاری باشــکوه انتخابــات 
یــک پیروزی بزرگ اســت که شــما آن را به ارمغــان آوردید...این مردم 
همیشه در صحنه شایسته تقدیر هستند. خواهران و برادران عزیزم، 
جهادتون قبول درگاه حق، گل کاشــتین...آقای رئیســی شــما باید این 
نظــام و ایــن حکومت رو برای ظهــور صاحب اصلی اش آماده کنید. از 
خــدا می خــوام تو این مســیر کمکتــون کنه و ما مردم هــم با قدرت در 

کنارتون هستیم«.

مجازآباد

چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را

رقیه توسلی: عکس تماشــا می کنم. پشت لپ تاپ نشســته ام بــه دیدن دو 
سری فایل 50عکسه که برای خودشان فیلم مستند هستند. 

از ذوق اشــک می ریزم، برای والدین شــهید خوشــحالم. برای نوه هایشــان که 
هر سال به دل پدربزرگ و مادربزرگشان می آیند پای کار، پای نذر، پای عشق 
قشنگی که امسال 35 ساله می شود یعنی 35 سال است که گندم به بغل 

راهی زیارت مشهدالرضا هستند.
نــوه بــزرگ »قمرتــاج خانوم« و »ســید خلیل« عکس ها را توی دو پوشــه جدا 
فرستاده برایم. تأکید می کند اگر خدا بخواهد امسال هم باروبندیل بسته اند 

سمت خراسان. باید بروند برای ادای نذرشان.
عکس ها از گندمزار و خانه و گلزار شهداست. پدر »شهید محمداحسان« 
توی اکثر شات ها سرش به آسمان است و مادر شهید همنشین شده با قاب 

عکس پسرش، فرزند برومندی که بینشان 35 سال دلتنگی و دوری است. 
روی کیسه نذری نوشته اند؛ السام علیک یا غریب الغربا.

تمام عکس ها سه نفره است؛ پدر- مادر- پسری.
البته یک عکس هم هست که نوه ها دسته جمعی ایستاده اند کنار دایی شان، 

دایی فرمانده خوش روی توی قاب. 
شنیده ام تنها پسر خانواده است شهید جاویداالثر. اینکه قمرتاج خانوم هر 
شب می نشیند برای جوانش، حال و احوال روزگار را تعریف می کند و سید 

خلیل، اغلب برایش زمزمه می کند باباجان:
این دیده نیست قابل دیدار روی تو/ چشمی دگر بده که تماشا کنم تو را

بــا  پیــش وصیت نامــه شــهید.  مــی رود  و فکــرم  را ورق می زنــم  عکس هــا 
خــودم می گویــم مرحبــا به تربیت و مهربانــی این جوان... آخر در بخشــی از 
وصیت نامه اش آورده »از شما می خواهم اکبرآقا را اجازه بدهید تا هر زمان که 
خودش اراده دارد بیاید زمین برای نصفه کاری. بنده خدا دستش تنگ است 

و چند سر عائله دارد...«.
بــه تصویــر درو شــده گندم هــا در فایــل دوم خیــره می شــوم، بــه کمباینــی که 
ســاعت ها در مزرعــه بــاال و پاییــن مــی رود، به فصــل چیــدن... و دلم یکهو پَر 
می کشــد تا حرم آقا علی بن موســی الرضا)ع(... فقط  خدا می داند قمرتاج ها و 
سیدخلیل های چشم به راه، کنار ضریح امام غریبشان چه ها می گویند و چه ها 

می شنوند!
ســنجاق:الهی خــواب  قمرتــاج خانــوم تعبیــر شــود. همــان کــه می گفــت 

محمداحسانش را یک دل سیر دیده وسط  کبوترهای حرم.

 دختر عالمه طباطبایی)ره( 
از پدر می گوید

 سید حجت بحرالعلومی 
از شعر معروفش برای امام رضا)ع( می گوید
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موضــوع  بــا  آســمانی«  مــرد  »آن  کتــاب 
بــزرگ  از زندگــی فیلســوف  »خاطره هایــی 
قــرن، آیت هللا عامه طباطبایی)ره(« به قلم 

مرتضــی نظــری بــه رشــته تحریــر درآمــده که 
بخش هایــی از ایــن کتــاب را در شــماره های 

گوناگون برای آشــنایی بهتر و بیشــتر 
بــا صاحــب تفســیرالمیزان تقدیم 

نــگاه شــما خوبــان خواهیــم کرد.
دختر عامه از کانون خانواده ای 
می گویــد کــه در آن نــور پــدری 
و مهــر مــادری همــه را اعتــا 

بخشیده : ایشان...

نیمکت زندگی

ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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روزنامـه صبـح ایـرانروزنامـه صبـح ایـران 23 نادیده گرفتن خواسته یک مؤمن بی توجهی به خواسته خداست  آیت اهلل تحریری در جلسه درس اخالق خود که با محوریت مواعظ اخالقی امام صادق)ع( برگزار شد، گفت: عمده مواعظ امام صادق)ع( در مورد بروز صفات نفسانی خوب در روابط اجتماعی است که در دستورات شرع به ما سفارش کرده اند. برای 
اینکه انسان سعادت دنیا و آخرت را دنبال کند، باید درباره کشش های طبیعی نفس خود حساس باشد و مواظبت داشته باشد تمایالت طبیعی اش در او بروز نکند تا آن تمایالت فطری الهی که در ما قرار داده شده، تحقق یابد. در روایات آمده اگر انسان خواسته مؤمنی را نادیده بگیرد، به نوعی خواسته خدا را نادیده گرفته و 

خودش را از عنایات الهی محروم کرده است. به ظاهر، مؤمنی را از الطاف خود محروم کرده، اما در حقیقت انسان مؤمن ارتباط خاصی با خدا دارد و تا زمانی که انسان توبه نکرده، خداوند آثار شوم این معنا را بر زندگی شخص مترتب می کند.

 نخستین منشأ تمدن 
عدالت است 

امــام رضــا)ع( با پیام جهانی اســام در ســرزمین توس، 
نیشابور و مرو حضور پیدا کردند و این پیام که از طریق 
منابع روایی به ویژه سخنان آن حضرت در کتاب عیون 
اخبارالرضا)ع( به دست ما رسیده، ابعاد جهانی خود را 

به ما نشان داده است.
این پیام آن است »استعماُل الَعدل و االحسان مُؤْذٌن 
َّه الَْعلّی الَْعظیم«؛  َّةَ االَّ بالل بَدوام النعَمة و اَل َحوَْل وَ اَل قُو
احسان و عدالت عامل دوام و بقای نعمت های خداوند 
اســت؛ زیــرا در نهایــت حول و قــوه ای جز قــدرت الهی 

نیست و انسان باید در برابر خداوند تسلیم باشد.
این تعابیر یعنی عدل و احسان در قرآن هم به دفعات 
متعــدد بیــان شــده آن هــم با همیــن معنایی کــه امام 
رضا)ع( از آن برداشت فرموده اند. خواجه نصیر طوسی 
در اخــاق ناصــری هــم به این مســئله توجه کــرده و با 
استناد به فرمایشات امام رضا)ع( و دیگر ائمه)ع( آورده 
اســت: دو چیز اســت که امکان تشــکیل یک تمدن را 
در جامعه فراهم می کند اگر این دو نباشــند تمدن در 

جامعه ایجاد نخواهد شد.

ظلم موجب تقویت جهل می شود »
نخســتین چیزی که منشــأ شــکل گیری تمدن اســت 
عدالــت اســت و عدالــت هــم برخــورد متواضعانــه و 
منصفانــه بــا همــه افــراد، جنســیت ها و اقــوام در یک 
ســرزمین اســت. وقتی مســئوالن و صاحبان قدرت بر 
مبنــای عدالت با مردم برخورد کنند زمینه رشــد آن ها 
را فراهم می کنند؛ هیچ چیزی مانند ظلم سبب نابودی 
جامعه نمی شود؛ ظلم موجب تحقیر انسان ها و ایجاد 

تعارض شدید میان آن ها می شود.
ظلم موجب تقویت جهل می شــود و مجموعه عوامل 
منفــی کــه از نبــود عدالــت ایجاد می شــوند دســت به 
دست هم داده و مانع ایجاد تمدن می شوند. در سایه 
عدالــت امــکان عبور از تضادهای حاکم بر یک جامعه 
فراهــم می شــود و در غیر این صــورت تضادهای حاکم 

سبب عقب ماندگی انسان و جامعه خواهد شد.
تضادهای طبیعی در وجود انســان ها به گونه ای اســت 
که خداوند، انسان را در مظان آزمایش قرار داده است؛ 
انسانی می تواند بر قوانین طبیعت چیرگی یابد و آن ها 
را در اختیــار خــود بگیــرد که بتواند توانایی هــای درونی 
خود را متعادل کند. انسانی که شهوات، غضب، طمع 
و خشونت بر او حاکم شود و چنین نیروهایی در وجود 
او زبانــه بکشــد نمی توانــد بــه عدالــت و تــوازن نزدیک 
شود و تعامل کند؛ چنین فردی تمامیت خواه می شود 
و دوست دارد همیشه بر زیردستان غلبه یابد و وقتی 
چنیــن چیــزی در جامعه ایجاد شــود هیچ کس به حق 

خود قانع نخواهد بود.
در صورت نبود عدالت و انصاف، جامعه از دایره رقابت 
بــا جوامــع دیگــر کنــار زده شــده و رشــد نمی یابــد و در 

چارچوب تضادهای نهفته در خود باقی می ماند.
 البتــه خواجه نصیر فرموده اســت: چیــزی که باالتر از 
عدالت می تواند منشــأ تمدن باشد محبت است. وی 
محبت را از احسان گرفته است؛ افراد محسن به افرادی 
گفته می شود که نیکوکار باشند. وقتی در حق دیگران 
محبــت کنیــم در دیدگاه خواجه نصیــر، این مهرورزی 
بر اساس جبر نیست بلکه براساس کشش های درونی 
اســت. در مهــرورزی جبریتــی وجــود نــدارد برخــاف 
عدالت که انسان عدالت خواه باید بر جبرهای مختلفی 
غلبــه پیــدا کنــد و یکــی از جبرها، جبرهــای اجتماعی 
اســت و بســیاری از مظالم در جامعه ایجاد می شــود و 

انسان باید با ارباب قدرت و قدرت طلبان ستیز کند.

محبت و مهرورزی؛ منشأ تمدن»
از منظــر خواجــه نصیــر و برگرفته از کام امــام رضا)ع( 
احسان باالتر از اجرای عدالت و با تمایل افراد سازگارتر 
اســت، بنابراین اگر بخواهیم تمدنی بســازیم که افراد 
نگــران منافع همدیگر باشــند باید محبــت و مهربانی 
را ترویــج و بــه فرهنگ عمومی تبدیل کنیم. البته تنها 
مهربانی انســان به انســان نیســت بلکه منشأ اصلی 
مهربانی در فرهنگ قرآن این اســت که انسان نسبت 
به خدا محبت داشته باشد، به گونه ای که این محبت 
نقــش اول را ایفــا کنــد؛ یعنی باالترین محبت در قلب 

انسان باید متعلق به خداوند باشد.
قرآن فرموده اســت: يُِحبُُّهمْ وَ يُِحبُّونَهُ؛ خدا انسان های 
مؤمــن را دوســت دارد و آن هــا هــم دوســتدار خداونــد 
هســتند. وقتی این محبت در انســان نســبت به خدا 
به باالترین حد رسید سایر موجودات هم از فیض آن 
بهره مند خواهند شد. انسان نمی تواند نسبت به سایر 
مخلوقات و حتی حیوانات و نباتات و طبیعت بی تفاوت 
باشــد و بــه این ترتیــب در کانون یک تمــدن مهربانانه 
و مبتنی بر محبت عشــق انســان به خدا و موجودات 

وجود دارد.
فوایــد چنیــن صفاتی بــه همه افراد جامعه می رســد و 
چنین جامعه ای خودبه خود در معرض رشــد و پویایی 
قرار می گیرد. ما با احسان به دیگران زمینه رشد خود و 
آن ها را فراهم کرده و آن ها هم جزو محسنین می شوند 
و سبب رشد همه جامعه 
خواهد شد و این تعامل 
کــه  اســت  تعاطــی  و 

تمدن ساز خواهد بود.
برگرفته از گفت وگوی 

غالمرضا جاللی 
با ایکنا

 سید حجت بحرالعلومی 
از شعر معروفش برای امام رضا)ع( می گوید

اومدم از ته دل صدات کنم

بــه  کــه  »رواق«  ویژه برنامــه  از  قســمت  هفتمیــن 
مناسبت دهه کرامت روی آنتن شبکه افق می رود، 
میزبان سید حجت بحرالعلومی طباطبایی، شاعر 
و مداح اهل بیت)ع( با اجرای شهرام شکیبا بود. 

در ابتــدای ایــن برنامــه، مطابق برنامه های گذشــته 
دکتر محمدحســین رجبی دوانی به بررســی ابعاد 
تمدن ســاز حضور امام رضا)ع( در ایران پرداخت و 
عنــوان کــرد: تــا پیش از ورود امام رضــا)ع( به ایران 
یعنــی در دوران حضــور امــام در مدینــه به واســطه 
شــرایط و تقاضایی که مردم شــیعه و غیرشــیعه از 
ایشــان داشــتند، فقــط بعــد فقهی و حدیثــی امام 
مــورد توجــه قــرار گرفته بــود. در روایــات آمده خود 
امام می گفتند: من بعد از ظهرها به مســجدالنبی 
مــن جمــع  گــرد  عامــه  انبــوه علمــای  و  می آمــدم 
می شــدند و مســائل فقهی و شرعی شــان را از من 

می پرسیدند. 
رجبــی بــا بیان اینکه بــا ورود امام رضا)ع( به ایران، 
ســایر ابعــاد علمــی امــام بــرای مــردم نمایــان شــد، 
اظهــار کــرد: تا پیــش از ورود به ایران، حتی بعضی 
از خویشــان امام نیز ایشــان را فقط در بعد فقهی 
می شــناختند ولی وقتی مأمون حضرت را به ایران 
آورد و جلسات علمی برگزار کرد، جلوه های گوناگون 
 علمی حضرت برای همه آشــکار شد. امام رضا)ع( 
کــه پیــش از این از علوم نقلی بســیار ســخن گفته 
بودنــد، در ایــران علــوم عقلــی را بــرای خواهــان و 

جویندگان آن عرضه داشتند.
رجبــی دوانی در پایان عنوان کرد: جلســات مأمون 
با هر نیتی که برگزار می شد، موجب ایجاد فضایی 
شــد کــه امام بعد عظیــم علمی خود را بــرای مردم 

نمایان کند. 
همــه علما در برابر عظمت علمی امام رضا)ع( زانو 
زدند و اذعان کردند ایشان عالم بی چون و چرایی 
اســت. ایــن لقــب کــه در لســان پیامبــر)ص( بــوده 
مبنــی براینکــه حضــرت رضــا)ع( عالــم آل محمــد 
اســت، هنــگام حضــور در ایــران به صورت آشــکار 

خود را نشان داده است. 
در ادامــه برنامــه شــهرام شــکیبا از ســید حجــت 
بحرالعلومی طباطبایی، میهمان برنامه خواست از 
مشوق خود و ماجرای عاقه مندی به مداحی اهل 
بیت)ع( بگوید که بحرالعلومی گفت: بخش زیادی 
از این مســئله به عاقه خود آدم برمی گردد؛ البته 
پدرم در این روند نقش بســیار برجســته ای دارند. 
ماجــرا هــم از صبح های جمعه و دعای ندبه آغاز و 
پیگیری های ایشان موجب شد آتش این شوق در 

وجود ما خاموش نشود. 
بحرالعلومی در پاسخ به پرسش مجری که بهترین 
صلــه ای کــه از امام رضــا)ع( دریافت کرده چه بوده 
است، پاسخ داد: توفیق حضور در سرداب بهترین 

صله و لحظه بسیار شیرینی بود. 
یک بــار کــه در حــال غبارروبی ضریــح پایین بودند 
و مــن هــم امیــن هللا می خوانــدم بــه دلــم گذشــت 
که خدا کند توفیق شــود و من هم داخل ســرداب 
شوم. آن زمان تولیت وقت گفتند جمعی که آنجا 
بودند به صف و داخل سرداب حضرت شوند. این 
اتفــاق خیلــی ناگهانــی رخ داد و بــه مــن نیز خیلی 

چسبید. 
مداح اهل بیت)ع( در خصوص شعری که در حرم 
معمــوالً با خودش زمزمه می کند به شــعری اشــاره 
کرد که 6 ســال پیش نوشــته و همه، آن قطعه را با 
صدای محمدحسین پویانفر می شناسند و سپس 

آن را زمزمه کرد: 
امام رضا!

 قربون کبوترات
یک نگاهی هم بکن به زیرپات

 من اومدم، پیش تو زانو زدم
خودمم خوب می دونم چقدر بدم

خبر دارم، از همه دل می بری
 دالی شکسته رو خوب می خری

 قرارمی، صاحب اختیارمی، واسه من همین بسه 
کنارمی

 می خوام بگم که تویی پناه من،
کرمت بیشتره از گناه من

من اومدم که تو رو نگات کنم 
اومدم از ته دل صدات کنم 

بحرالعلومــی در پایــان گفــت: همــه محبــان امــام 
رضا)ع( باید باور داشته باشند تمام زندگی شان با 

نگاه حضرت رضا)ع( می چرخد. 

الهه ارجمندی: -»نفیسه جون میگه امام رضا خیلی آدم خوبیه...، خب حتماً خوب 
بوده که هروقت ازش چیزی می خوام بهم میده. یادته رفتیم حرم چقدر آدم اومده بود 
زیارت... من که خیلی حرم رو دوس دارم. راستی خادمای حرم امروز میان اینجا...«.
دلم از حرف مونا می لرزد. من هم روزی که زیارت رفتیم را خوب یادم مانده. دست 
هــم را گرفتــه بودیــم و بــا چادرهای ســپید و شــاخه گل هایی که خانــم رفیعی به ما 
داده بود، از ورودی حرم داخل رفتیم. نفیســه جون را ســفت چســبیده بودم. تنها 
مربی که با او راحت بودم و همیشــه کنارم می ماند. خودش می گفت خواهر بزرگه 
همه ماست. اما من دوست داشتم او فقط خواهر بزرگه خود من باشد. وقتی وارد 
حــرم شــدیم، همه ســام دادیم و رفتیــم پای پنجره فوالد. خیلی وقت بــود که ما را 
حرم نیاورده بودند. آن دفعه هم خودم نخواســتم بیایم. یادم مانده که خودم را به 
ناخوشی زدم. نفیسه جون دستم را محکم گرفته و انگار می دانست من هنوز هم از 
حرم و گم شدن در آن می ترسم. دست خودم نیست. چهار سال بیشتر نداشتم 
که مادرم همین جا رهایم کرد. اول فکر کردم گم شــدم. اما وقتی ســاعت ها در حرم 
ماندم و پیدایش نشد تازه فهمیدم من را نمی خواهد! دلم از همان جا از امام رضا)ع( 
هم گرفت. پنج ســال گذشــته و من هنوز حرم را دوســت ندارم. خادم جلو می آید و 
بسته ای به من هدیه می دهد. لبخندش مهربان است. مثل لبخند همان خادمی 

که آن روز در حرم پیدایم کرد و تا بهزیستی هم همراهم آمد.
-»دختر گلم اینو امام رضا)ع( برات هدیه فرستاده...«.

نگاه می کنم. خادم های دیگر گل و هدیه بقیه بچه ها را می دهند. می گویند عیدی 
حضرت است، چون آخر همین هفته، والدت حضرت است. بعد، از لطف و محبت 
حضرت داستان هایی می گویند و همه سراپا ذوق گوش می دهند. نفیسه جون کنارم 
می نشیند. انگار دردم را فهمیده است. در گوشم آرام می گوید:»دختر گلم! سعی 
کن مامانت رو ببخشــی... حتماً مجبور بوده اما خب جای خوبی هم تو رو امانت 

گذاشته... باور کن آخه تو دختر امام رضایی...«.

 تأثیر هستی شناسی
 و انسان شناسی توحیدی در حکمرانی

حکمرانی چند نوع است؛ یکی حکمرانی هرمی و دیگری بازاری. به خاطر مشکاتی 
که نوع هرمی داشــت کشــورها رو به حکمرانی بازاری آوردند که تمرکز آن واگذاری 
بــه بــازار خصوصــی و عرضه و تقاضاســت؛ اما این مــدل نیز ایرادهایی داشــت، از 
ایــن رو حکمرانــی شــبکه ای را ایجــاد کردند که الزاماً فعاالن این بــازار افراد ثروتمند 
نیستند بلکه گروه های مردم نهاد می توانند مشارکت کنند. در این مدل، شبکه ای از 
عناصر جامعه مدنی و بخش خصوصی در خدمات عمومی و حتی سیاست گذاری 
و تنظیم گــری نقــش دارنــد کــه معنــای آن دخالــت غیردولت در سیاســت گذاری و 
تنظیم گری است.پرسش این است آیا می توان با مبانی حکمت متعالیه به تبیین و 
مدلی از حکمرانی رسید که رفاه عمومی عادالنه برای مردم به همراه داشته باشد؟ 
برای پاسخ به این پرسش باید نسبت هست ها و بایدها را حل کنیم زیرا همه ارکان 
حکمرانی از سنخ باید و نباید است ولی گزاره های حکمت متعالیه از سنخ هست 
و نیست است.مثاً مسئوالن گاهی به کارکنان خود به عنوان برده و زیردست نگاه 
کــرده و گاهــی متکبرانــه رفتار می کنند و مشــورت نمی گیرند؛ بر این اســاس باید و 
نبایدهای خاصی شکل می گیرد همچنین اگر کسی به کارمندانش نگاه متفاوت 
اخاقی و انسانی داشته باشد باید و نبایدهای دیگری ایجاد می کند که پیامدهای 
این دو با هم متفاوت است؛ بنابراین حکمت متعالیه از این منظر در حکمرانی مؤثر 
است.ماصدرا چند اصل کلیدی دارد؛ اصل هستی شناسی توحیدی که اصالت 
و تشــکیک وجــود و نــگاه او به وحدت وجود اســت. این نوع هستی شناســی نگاه 
حکمرانی را به کل عالم و آدم آیه ای می داند یعنی حتی نگاه به طبیعت هم در این 
مدل از حکمرانی به عنوان آیه است. امروز حکمرانی بر طبیعت و حتی حکمرانی 
ماورایی هم در حال شکل گیری و تبدیل به بحثی جدی است.کسی که حکمرانی 
توحیدی را قبول داشته باشد همه عالم اعم از حیوانات، طبیعت و گیاهان آیه الهی 
هستند، بنابراین این نوع حکمرانی هیچ نوع دخل و تصرفی را مجاز نمی داند. اصل 
دیگر ماصدرا انسان شناسی فطری است، اینکه انسان روح، جسم و نفس دارد، 
این انسان شناسی هم بر معرفت شناسی، هم نفس شناسی و هم بر حکمرانی تأثیر 
دارد. در این نگاه، نفس مراتبی پیدا می کند، نفس در مرتبه اماره یک نوع حکمرانی 
و نفس مطمئنه نوع دیگری از حکمرانی را به دنبال دارد؛ همچنین اهداف حکمرانی 

تغییر می کند که تعالی انسان از ساحت مادی و رسیدن به نفس مطمئنه است.
امروزه حتی در غرب هم برخی معنویت های سکوالر در حکمرانی آن ها مؤثر واقع 
می شود. براساس اندیشه ماصدرا، در وجود انسان، ابتدا عقل نظری سپس عقل 

عملی و بعد عقل خالص و لب و فؤاد شــکل می گیرد و به 
حکمت تبدیل می شود؛ حکمت هم حاصل عقول خالص 
و خیر کثیر است که اگر به لب و فؤاد تبدیل شد چنین 
قلبی، مهبط وحی می شود. قلب هم بسیار مهم است 
زیرا انســان با قلب به اعلی علیین و یا اســفل الســافلین 
می رسد، بنابراین حکمرانی به منبع معرفت شناسی نیاز 

دارد.
برگرفته از سخنرانی حجت االسالم خسروپناه 

در نشست »حکمرانی متعالی« / شبستان

 دختر عالمه طباطبایی)ره( 
از پدر می گوید

رواق: کتــاب »آن مــرد آســمانی« بــا موضــوع »خاطره هایــی از زندگــی 
فیلسوف بزرگ قرن، آیت هللا عامه طباطبایی)ره(« به قلم مرتضی نظری 
بــه رشــته تحریــر درآمــده کــه بخش هایــی از این کتــاب را در شــماره های 
گوناگــون بــرای آشــنایی بهتر و بیشــتر با صاحــب تفســیرالمیزان تقدیم 

نگاه شما خوبان خواهیم کرد.
دختــر عامــه از کانــون خانــواده ای می گویــد کــه در آن نــور پــدری و مهــر 
مادری همه را اعتا بخشیده : ایشان اگرچه وقت زیادی نداشتند، با این 
حال برنامه شــان را طوری تنظیم می کردند که روزی یک ســاعت، بعد از 
ظهرهــا، در کنــار اعضای خانواده باشــند. در این مواقع به قدری مهربان 
و صمیمــی بودنــد که آدم باورش نمی شــد ایشــان فردی بــا آن همه کار و 

مشغله هستند.
رفتارشــان بــا مــادرم بســیار احترام آمیــز و دوســتانه بــود، همیشــه طوری 
رفتار می کردند که گویی مشتاق دیدار مادرم هستند. ما هرگز بگومگو و 
اختافی بین آن دو ندیدیم. به قدری نسبت به هم مهربان و فداکار و با 
گذشــت بودند که گمان می کردیم این ها هرگز با هم اختافی ندارند )در 
صورتی که زندگی مشترک، به هر حال بدون اختاف نظر نیست( آن ها 

واقعاً مانند دو دوست با هم بودند.

کار در خانه»
عامــه مایــل نبــود کارهــای شــخصی او را در خانــه فــرد دیگــری انجــام 
دهد، همیشــه بر ســر آوردن رختخواب مســابقه بود. دخترش می گوید: 
پــدرم ســعی می کــرد زودتــر از همــه ایــن کار را انجــام دهــد و مــادرم هــم 
ســعی می کرد پیشدســتی کند؛ حتی این اواخر که بیمار بودند و من به 
خانه شــان می رفتــم بــا آن حالــت بیماری برای ریختن چــای از جای خود 
برمی خاســتند و اگــر مــن می گفتــم: چرا به مــن نگفتید کــه برایتان چای 
بیــاورم، می گفتنــد: نــه، تو میهمانی، ســید هم هســتی و مــن نباید به تو 

دستور بدهم.
بــا وجود داشــتن خــادم همواره باغچه هــای خانه را خــودش بیل می زد و 
گلــکاری می کــرد و در تابســتان ها و به خصــوص پیش از آمــدن به قم، در 

تبریز و در ملک موروثی خویش، به مدت 10 سال زراعت می کرد.

نماز نافله در مسیر»
یــک بــار آشــنایی ایشــان را در خیابــان دیــده و ســام کرده بــود، پدرم به 
جواب ســام اکتفا کرده و احوالپرســی نکرده بودند. آن شــخص ناراحت 
شده و گله کرده بود که حاج آقا سنگین جواب داده اند. بعداً پدرم برای 
رفع سوءتفاهم توضیح دادند هر وقت از خانه بیرون می آیند تا مقصد، 

نماز نافله می خوانند و ما تا آن هنگام از این موضوع خبر نداشتیم. 
هنگامی که از درس های ایشــان تمجید می شــد، اظهار می کردند: این ها 

همه کام رسول خدا و حرف دین است، من کاره ای نیستم.
مرحــوم  خصوصیــات  از 

ایــن  طباطبایــی  عامــه 
بــود که هیچ گاه از کســی 
در  نمی کردنــد،  بدگویــی 
۳۵ سال ارتباط با ایشان، 

جز بدگویی از دربار و رژیم 
طاغــوت، حتــی یــک بــار هم 

بدگویی کسی را از ایشان 
نشــنیدم، عیب کار 

اظهــار  را  کســی 
نمی کرد.

زیارت همراه با پسران شهیدم
محمدرضــا حســینی: خاتــون پنــج پســر داشــت. آن قــدر دلــش دختر 
می خواســت که هر دختربچه ای می دید دلش برای دامن چین دار و روبان 
صورتی اش غنج می رفت. بعدتر دل به دل هر دختر جوانی می داد و مادر 
صدایش می کرد. اما پسرهای خاتون هم کم محبت از او ندیده بودند. هر 
کــدام را آن قــدر خوب بــار آورده بود که برای خود مردی تمام عیار بودند و از 
طرفی در کارهای خانه هم کمک حالش. علی، پسر بزرگش بود. وقتی که 
رفت 24 ســال داشــت و وقت دامادی اش بود. حتی خاتون دختر همسایه 
را هم برایش نشان کرده بود تا در اولین مرخصی، مراسم عقد هم بگیرند. 
ســمیه قرار بود عروســش شود اما بعد از خبر شهادت علی، برای همیشه 
دخترش ماند و مادر هم صدایش کرد. امیررضا و محمدرضا دوقلو بودند 
و 21 سال داشتند. شاید بزرگ کردن این دو پسر شیطان از همه سخت تر 
بود اما هربار که بعد شیطنت نگاهشان می کرد، محو شیرینی و شباهت 
صورتشــان می شــد و اصــاً دلــش نمی آمــد دعوایشــان کنــد. ســال پس از 
شــهادت علی، آن ها هم در جزیره مجنون شــهید شــدند. گفتند حســین 
به اســارت رفته اما هیچ وقت نامش در لیســت صلیب ســرخ پیدا نشــد و 
شهید گمنام خطابش کردند. برایش فقط حسن آقا ماند. خودش دوست 
داشــت پســرش را با آقا خطاب کند. دســتش را در جبهه جا گذاشــته بود 
اما همچنان یار و دســت کمک مادر بود. بابا رحیم که ســال ها پیش فوت 
کرده و در کنار پســران شــهیدش در آرامســتان روستایشان آرام گرفته بود. 
حاال حســن آقا بود و مادر و دو بلیت برای ســفری که  ســال ها بود  خاتون 
آرزویش را داشــت. خودش می گفت آن روزها  که هنوز پســرها را نداشــته 
برای نخســتین بار با آقا رحیم زائر مشــهد شــده بودند اما بعد از آن هیچ 
وقــت نشــد. یــا  درگیر کار زمیــن و محصوالت بودند یا پولــش نبود. بعدتر 
هــم همپایــی برای رفتن نبود. اما حاال حســن برگشــته بــود. نه که نخواهد 
بــرای مــادر وقــت بگذارد اما چندســالی بود مقصد و خانه اش ســوریه بود. 
انــگار پســرهای خاتون فقط برای جنگ ســاخته شــده بودند و قــرار ماندن 
نداشــتند. خاتــون انتظاری نداشــت. می دانســت بچه هــا امانت اند و فقط 
همه را قسم داده بود آن دنیا شفیعش باشند. حسن دست مادر را گرفت 
تا به سمت قطار بروند. زمان حرکت نزدیک بود و پیرزن قند توی دلش آب 
می شــد. یعنی واقعاً شــب والدت آقا توی حرم بودند؟ باورش نمی شد یک 
هفته می تواند هر صبح و شــب، اصاً نه، هر لحظه توی صحن ســقاخانه 
بنشــیند، زل بزند به گنبد و آرام آرام توســل زمزمه کند، بعد باز به زیارت 
روضه منوره برود و دست به پنجره فوالد بکشد، آبی از سقاخانه بنوشد و 
دعای کمیل حرم را گوش کند، زعفران و فیروزه و نبات را از همان مغازه ای 
بخــرد کــه بــا رحیم آقا رفتــه بود و... این هــا تمامش رؤیایی بود که ســا ل ها 
انتظارش را می کشــید. حتی هنوز باورش نمی شــد که حســن آقا قول داده 
بــود مــادر را کربــا هم ببرد و حتی اگر پایش نکشــید، کولش کند. انگار او 
هم فهمیده بود خیلی برای مادر کم گذاشته و به جای تمام برادرهایش هم 
باید بیشــتر به مادر برســد. قطار که حرکت کرد، خاتون هم چشــمانش را 
روی هم گذاشت و خیلی زود به خواب رفت. در خواب پسرهای شهیدش 
را دیــد کــه انــگار میــان نــور و غبــار بدرقــه اش می کننــد. محمدرضــا گفت: 
»مادرجان! ما هم در زیارت کنارت هســتیم و پارچه ای ســبز به طرف مادر 
گرفــت... کمــی آن طرف تــر دوقولوهایش باز هم کنار هم بودنــد و برای مادر 

دست تکان می دادند...«.

قطار تهران _ مشهد

رواقنامهدیدگاه

نمای نزدیک
تو دختر امام رضایی   عکس: داود بهگام

در سال های اخیر در کنار تاش برای بی معنا کردن زندگی و فاصله انداختن 
میــان ســبک زندگــی ایرانی ها و باورهای ملی و دینــی، عناوین متعددی در 
زمینه تبیین ارزش خانواده و راه های حفظ اصالت ها در این بنیان منتشر 
شده است؛ آثاری که تاش دارند به مخاطب امروزی خود که در مواجهه 
بــا رســانه های مختلف قرار دارد، ســبک زندگــی ایرانی اســامی را یادآوری 
کند. »کتاب زندگی« نوشــته حمید حبشــی که به تازگی توسط دفتر نشر 
معارف منتشــر شــده، از جمله کارهای تازه در این قلمرو اســت که تاش 
دارد با نگاهی جزئی تر و دقیق تر به امور زندگی یک خانواده ایرانی بپردازد.
حبشــی که ســال ها تجربه حضور در حوزه مشــاوره خانواده را دارد، دانش 
و تجربــه را بــا هــم گــره زده و جلــد اول از کتــاب »کتــاب زندگــی؛ ماهیت و 

شناخت« را با محوریت مدیریت خانه و خانواده، به 
عنــوان یکی از مقدس ترین ارکان جامعه تدوین کرده 
است.»کتاب زندگی« در 6 فصل به دالیل مشکات 
زندگی زوجین و راه حل این مشکات پرداخته است. 
حبشی از این منظر، اساس همه مشکات را به نگاه 
مالکیــت زوجین به همدیگر می دانــد و راه عاج آن را 
تغییــر ایــن نگاه و جایگزینی نگاه امانتــداری به جای 
نگاه مالکیت بیان می کند. حال اینکه نشانه های این 
نگاه مالکیت به همدیگر چیست و چه مضراتی دارد 
و ویژگی هــا و اثــرات و مزایــای نــگاه امانتــداری زوجین 
بــه یکدیگر چیســت در کتــاب قطور »کتــاب زندگی؛ 
ماهیت و شناخت« به تفصیل پرداخته شده است.
حبشی طرح مسئله را با نشان دادن اهمیت »خانه« 
و »خانــواده« از منظــر الهــی آغــاز می کنــد: در نگاه و 

معرفــت دینی، خانه، خانواده و مســائل مرتبط بــا آن دارای جایگاه رفیعی 
اســت؛ آن قــدر رفیــع و بلنــد که خدا، خانــه دارد. با اینکه خالــق و آفریدگار 
هستی است و همه آنچه هست و ما از آن باخبر و بی خبریم، مخلوق او 
هستند و آسمان های متعدد و کهکشان های پرشمار، در تسبیح حضرتش 
مشــغول اند، بیــت دارد و قبلــه مســلمانان رو به خانه اوســت. پیامبرش و 
حجت ها و ائمه که امامان ما قرار داده است، بزرگ ترین لقبشان اهل البیت 
است. چه فراوان برکت هایی که به بنای خانه و بنیاد خانواده ارزانی کرده و 
فرموده است بنای خانه و خانواده که با ازدواج ممکن می شود، در پیشگاه او از 
محبوب ترین بناهای موجود در اسام است.او در ادامه تاش دارد به اصول 
و قواعدی که به ساماندهی و مدیریت این بنا و بنیاد کمک می کند، بپردازد؛ 
به همین دلیل کار را با طرح مسئله نحوه مدیریت روابط 
خانــواده آغــاز می کند. نویســنده برای روشــن تر شــدن 
مســئله در ذهــن مخاطب، روش های غلــط، روش های 
رایج و روش صحیح را متذکر می شود. به عنوان نمونه، 
نویسنده در بخش مسیرهای جهت گیری اساسی در 
مدیریــت روابط خانواده در بخــش »جنس زن«، پیدا 
شــدن خواســتگار به عنوان تنها دلیل ازدواج را یکی از 
روش های رایج غلط در میان برخی از خانواده ها می داند 
و می نویسد: جالب اینکه با فراهم شدن همین شرط، 
گاهــی حتــی خانواده دختر به تمایــل و گرایش خود او 
هــم توجهــی نکــرده، با اصرار و فشــار و یا ترســاندنش 
از تأخیــر یــا فقــدان ازدواج، او را بــه تصمیــم ورود بــه 
زندگی مشترک، ُهل می دهند و یا وادار می کنند. یعنی 
گاهــی از وجــود تمایل برای ازدواج هم خالی اســت... .

سیر تا پیاز »کتاب زندگی«

درنگ

کتابخانه

محســن فاطمی نژاد: این روزها و به مناسبت دهه 
کرامــت، بنیادپژوهش هــای اســامی آســتان قــدس 
رضــوی در برنامه ای با عنــوان »توحیدخانه« در حال 
بررسی »جلوه های تمدنی در فرهنگ و سیره رضوی« 
اســت که از شــبکه 4 سیما در حال پخش است. در 
آخرین قســمت این برنامه دکتر مجیدشاه حسینی 
عضــو هیئــت علمــی پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه 
بــه وجــوه تمدنی ســفر تاریخی امــام رضــا)ع( و دکتر 
عرفان منــش نویســنده کتــاب »جغرافیــای تاریخــی 
هجــرت امــام رضــا)ع( از مدینــه تا مرو« نیــز به وجوه 
تاریخی این سفر از مدینه تا مرو می پردازند. آنچه در 
ادامه می خوانید خاصه ای از مباحث مطرح شده در 

این جلسه است. 

نفی ترور و تروریسم در نگاه امام رضا)ع(»
در ابتــدای برنامه دکتر عرفان منش با اشــاره به وجوه 
تاریخــی حرکــت حضرت رضــا)ع( و مســیر مدینه تا 
مــرو، بــه مهم تریــن اتفاقــات در این مســیر پرداخت 
و گفــت: ورود امــام بــه نقــاط مــرزی ســوق االهــواز و 
خوزستان امروز همراه با چند حادثه برجسته است. 
یکی از آن ها بیماری امام رضاست که ماجرای تجویز 
نیشــکر را داریــم. اتفــاق دوم پیشــنهاد کشــتن رجاء 
بــن ابــی ضحاک یعنی همان مأمور مأمون اســت که 
وظیفه رساندن امام از مدینه تا دربار مأمون در مرو را 
برعهده دارد. در اینجا به امام پیشنهاد می شود مأمور 
مأمون سر به نیست و به اصطاح ترور شود. امام)ع( 
دستور اکید داده و نهی می کنند و اجازه کشتن او را به 
همراهانشان نمی دهند. این حرکت امام عاوه بر نگاه 
ایشان به جنبه های انسانی و حفظ حقوق و حرمت 

جان افراد، نشــان دهنده خط مشــی مبارزاتی امام در 
نفی ترور و تروریســم نیز هســت. در نقطه ای نیز که 

امــام از دروازه اهــواز خــارج می شــوند اتفــاق مهم 
دیگــری رخ می دهد. جایی که یکی از افراد 

فرقــه واقفیــه از امــام در خصــوص زنده 
بودن امام کاظم)ع( می پرسد که امام با 
ادله ای که می آورند به او اثبات می کنند 
امام حاضر خودشان هستند و آن فرد 

نیز بر امامت امام اعتراف می کند. 

اگر سفر امام رضا)ع( نبود، امروزه ایران موحد »
و مستقل وجود نداشت

در ادامه دکتر مجید شاه حسینی با مطرح کردن این 
گزاره که در صورت شــکل نگرفتن ســفر امام رضا)ع( 
به ایران، امروزه کشــوری مســتقل به اسم ایران وجود 
نداشت، گفت: شاید بتوان این گونه تعبیر کرد که امام 
رضــا)ع( با این ســفر، مدیریــت تاریخ می کنند یعنی 
چنین سفری تا این حد دارای اهمیت است. اگر این 
سفر راهبردی اتفاق نمی افتاد، مسیر تاریخ به گونه ای 
دگرگون می شــد کــه امروز به یقین می تــوان گفت ما 
کشور مستقل و موحدی به اسم ایران نداشتیم. این 
از نظر تاریخی قابل اثبات است. تأثیرات تمدنی سفر 
امــام رضــا)ع( ناظــر بر ظرف زمانی و مکانی این ســفر 
اســت که تا امروز نیز امتداد پیدا می کند. وی افزود: 
از سلسله ساسانیان به بعد ایرانی ها به طورمستقیم 
بــا اهــل بیــت عصمــت و طهــارت بیعــت می کنند و 
اسام را با قرائت شیعی و اثنی عشری می شناسند. 
بــا علــی)ع( و اوالد او بیعــت می کننــد و بــا خلفــای 
عباسی میانه ای ندارند. خلفای عباسی نیز زمانی که 

می خواستند قدرت را از بنی امیه بگیرند روی حمایت 
ایرانی هــا حســاب کردند و بر همین مبنــا وعده هایی 
دادند ولی پس از به قدرت رســیدن رفتارشــان با 
ایرانی هــا متفــاوت شــد. بر همین اســاس 
مأمــون می دانــد امــام رضــا)ع( در قلــب 
ایرانی هــا چــه جایگاهــی دارد. قاعدتــاً 
مدیریــت  بــرای  می دانســت  مأمــون 
قلوب ایرانی ها به امام علی بن موســی 
الرضا)ع( نیاز دارد. ممکن اســت کســی 
بپرسد این تدبیر مزورانه مأمون است و چرا 
امام باید خودش را در مسیر این تدبیر قرار دهد؟ باید 
بگوییــم امــام رضا)ع( تدبیری فراتر از مأمون عباســی 
دارند و ایشان با این سفر تاریخی، مدیریت تاریخی 
می کنند. در واقع بدل سیاست او را اعمال می کنند. 
ایــران با ســفر امــام رضــا)ع( جانــی دوبــاره می گیرد و 
شیعه نهان روش که تا پیش از این سفر، ایمان خود 
را پنهان می کرد و جرئت ابراز نداشــت، به مرحله ای 
می رسد که به نام علی بن موسی الرضا در ایران سکه 

ضرب می شود. 

اهل بیت)ع( کنشگران و مدیران تاریخ مقدس»
شاه حسینی در ادامه به مفهوم تاریخ مقدس اشاره 
و عنوان کرد: تاریخ مقدس یعنی تاریخ به روایت رب 
العالمین و به معنای شــرح و بســط تفصیل و اجرای 
عملــی آن توســط اهــل بیت عصمــت و طهــارت)ع(. 
پیشتر هم توسط انبیای عظام این تاریخ رقم خورده اما 
پس از اسام تاریخ، تجلی اراده و کنشگری و مدیریت 
اهل بیت)ع( اســت. اینکه ما آن بزرگواران را قربانیان 
تاریــخ می دانیــم دریافــت غلطــی اســت، آن عزیــزان 

مدیــران تاریــخ بوده اند. مــا سیدالشــهدا)ع( را قربانی 
دشــت کربــا نمی دانیــم. مدیــری می دانیم کــه تاریخ 

را از کربــا تــا امــروز و ظهور حضــرت حجت)عج( 
مدیریت کردند؛ ایشان موتور محرکه تاریخ 

هستند. به همین سیاق امام رضا)ع( در 
سفر بزرگ و تمدن سازشان قربانی اراده 
مأمون عباسی نیستند، امام کنشگر و 
بزرگواری هستند که با والیت خود تاریخ 

را مدیریت می کنند و تا امروز بر اســاس 
قواعد تاریخ مقدس، سرنوشت ما ایرانی ها را 

رقم زده اند. وی با بیان اینکه اگر ایران امروز به عنوان 
کشــور در جغرافیــای سیاســی جهان حضــور دارد به 
برکت همین سفر تاریخی علی بن موسی الرضاست، 
اظهار کرد: این گزاره اگر به درستی مطرح شود می تواند 
موضــوع پایان نامه های متعدد دانشــگاهی شــود. اگر 
این سفر نبود ما قطعاً کشوری به نام ایران نداشتیم، 
چراکه از سال 200 تا 400 شیعه  نهان روشی که پیش 
از ایــن فرصــت ابــزار وجود اجتماعی نداشــت، آنقدر 
در ایران رشد می کند که سال 400 نخستین سلسله 
شــیعه یعنــی آل بویــه روی کار می آیــد و آن قدر قدرت 
پیدا می کند که خلفای بغداد را تحت الشعاع خود قرار 
می دهد. این نخستین درخشش پس از دو قرن است 
 کــه شــیعه توانســته خــودش را بازیابی کنــد.از طرفی
 ســال 617 حملــه مغــول صــورت می گیــرد. مغــول 
کیست؟ قومی بت پرست و خونریز که ایران را فتح کرد 
اما چرا نتوانست ایران را به آیین خود دربیاورد؟ چون 
ایرانیان در مقابل آن ها گارد داشــتند. شهرها سقوط 
کرد اما دروازه قلب ها به روی آن ها باز نشد. نخستین 
حاکــم مغــول اولجایتو مســلمان ســنی شــد و پس از 

مدتی در مناظره ای میان حنفیان و شــیعیان شــیعه 
می شــود. یعنی پس از 100 سال آن مغول بت پرست 
شد شیعه اهل داد و دهش. گوهرشاد خاتون هم 
از ایــن دســت اســت. با ایــن رویکــرد، نگاه 
احترام آمیز و سرشار از شکر و سپاس ما 
ایرانی ها نثار آن بزرگواران خواهد شــد. 
نه اینکه فکر کنیم ما ایرانی ها میزبانی 
کرده ایــم و آن هــا میهمــان بوده انــد، نه! 
آن بزرگــواران، تاریــخ را میزبانی کرده اند و 
ما میهمان سفره کرامتشان هستیم. از این 
منظر بسیار شبیه به سفرهای زیارتی اربعین است که 
وقتی مشرف می شویم منزل به منزل، خود امام از ما 
پذیرایی می کنند و ما میهمان هستیم. تفاوت فهم ما 

از تاریخ متعارف و تاریخ مقدس این گونه است. 

تاریخ مقدس چیزی است که رب العالمین »
روایتگر آن است

شاه حسینی در پایان گفت: تاریخ مقدس آن چیزی 
است که خود رب العالمین روایت می کند و تا فردای 
ظهــور ادامــه دارد و تا پس فردای قیامت امتداد پیدا 
می کنــد. چــون راوی رب العالمیــن اســت، دقیق ترین 
تاریخ اســت و شــارحانی دارد از جنس ائمه عصمت 
و طهــارت)ع( و کتــاب صحیفــه فاطمــی کــه نســخه 
اصلی آن نزد صدیقه طاهره)س( است. البته این به 
آن معنا نیست که ما تاریخ متعارف را قبول نداریم، 
ولی آن را در مازمت با تاریخ مقدس می فهمیم. مثاً 
تاریخ وقوع انقاب اسامی ایران و اصاً خود انقاب 
اسامی وقتی به درستی فهم می شود و وقتی انقاب 

است که منجر به ظهور حضرت حجت شود.

اگر انقاب اســامی را تنهــا فرایندی عدالت خواهانه 
و ظلم ســتیزانه بــرای بهبود معیشــت مــردم تعریف 
کنیم )چیزی از جنس شعارهای سیاستمداران وقتی 
می خواهند به قدرت برســند( انقاب اسامی امام را 
فهم نکرده ایم. دیگر نمی توانیم بگوییم ایشان مجبور 
شدند و به دلیل تزویر مأمون به ایران آمدند و الجرم 
قربانی تاریخ هستند. حضرت مدیر تاریخ هستند و 
ایــن مدیریــت از ســال 200 هجری تا امــروز ما اعمال 

شده است.

 کثرت شاعران اهل سنت مدح کننده»
 اهل بیت)ع( نسبت به شاعران شیعی

دکتر عرفان منش در پایان با اشــاره به اســتقبال اهل 
سنت در نیشابور از امام رضا)ع( اظهار کرد: نیشابور 
یکی از مراکز علمی و از مراکزی است که اهل سنت در 
آنجا حضور گسترده داشتند و بزرگان مکتب شافعی 
از جمله محمدبن اسلم طوسی در عصر امام رضا)ع( 
به عنوان شــیخ و بزرگ در نیشــابور بودند. جمعیت 
زیــادی بــه اســتقبال امام می آید امــا اتفاق مهمی که 
می افتد این اســت که بزرگ نیشابور محمدبن اسلم 
طوســی بیــرون از دروازه نیشــابور آمــده و ناقــه امام را 
می گیرد و امام را به ســمت نیشابور هدایت می کند. 
ایشان می گوید من به این امید این ناقه را در دست 
گرفتم که رسول اکرم)ص( فرمودند: اگر کسی خدمتی 
به اهل بیت کند از عذاب جهنم در امان است. این 
بســیار مهم اســت که بدانیم در ایران اهل ســنت به 
اهل بیت)ع( محبت دارند. من در یک قرنی پژوهش 
کردم و دیدم  شــاعران مدح کننده اهل ســنت چقدر 

بیشتر از شاعران شیعه است!

بررسی وجوه تاریخی و تمدنی سفر امام رضا)ع( در برنامه »توحیدخانه« 

رسمیت یافتن تشیع در ایران با سفر امام رضا j کلید خورد
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 سیره آیت اهلل فاضل لنکرانی در زیارت امام هشتم)ع(  آیت اهلل جواد فاضل لنکرانی فرزند آیت اهلل العظمی شیخ محمد لنکرانی با بیان روزنامـه صبـح ایـران
اینکه؛ پدر ما به زیارت امام رضا)ع( عنایت و توجهی خاص داشتند، گفت: وقتی در حرم مشغول ذکر و دعا بودند، نمی شد با ایشان سخن گفت چون در 

حال و هوایی دیگر بودند و مقید به نماز زیارت و زیارت امین اهلل بودند.

خداقوت خدام حرم رضوی به مدافعان وطن

 نقطه صفر مرزی گزیک
 زیر سایه خورشید

همزمان با دهه کرامت، کاروان زیر سایه خورشید با پرچم 
متبــرک بــارگاه منور امــام رضــا)ع( برای عــرض خداقوت 
در میــان مدافعــان وطن در نقطه صفر مــرزی گزیک در 
خراســان جنوبی حضور یافت.به گزارش آســتان نیوز از 
خراســان جنوبــی، دهــه کرامت که می رســد، نخســتین 
انتخــاب بســیاری از شــیفتگان اهــل بیــت)ع( ســفر به 
مشــهد مقــدس و حضــور در حــرم امــام مهربانی ها)ع( 
اســت، امــا بســیاری از دل باختــگان امــام رضــا)ع( هــم 
مجــال یا توان ســفر ندارند و حســرت بــه دل می مانند، 
هرچنــد کــه این اندوه و آرزو مرهمی دارد.امســال هم در 
دهه کرامت، خادمان آقا رهســپار جای جای ایران عزیز 
شــدند و پرچم های متبرک حرم رضوی را با خود توشــه 
سفر می کنند. عطر و بوی زیارت در این پرچم های سبز 
هر دلداده ای را مدهوش می سازد و دلش را روانه مشهد 
می کند تا از راه دور زائر آقا باشــد.از روز گذشــته کاروانی 
از خادمــان حــرم مطهــر رضــوی به همــراه پرچم متبرک 
بارگاه علی بن موسی الرضا)ع(، به استان خراسان جنوبی 
وارد شــدند تا ســنت حســنه زیارت از راه دور برای آنان 
کــه امــکان تبریــک گفتن والدت مــوالی خــود را در حرم 
رضوی ندارند، زنده و دلنشین تر شود.کاروان خدام حرم 
شمس الشــموس علی بن موســی الرضا)ع( با حضور در 
شهرســتان درمیــان و نقطه صفر مــرزی هنگ گزیک با 
مرزداران غیور کشور دیدار کردند. مردم و سربازان دلداده 
به امام مهربانی ها در این میزبانی لحظاتی ناب و زیبا را 
خلق کردند و ارادت خود به حضرت رضا)ع( را به نمایش 
گذاشــتند.حضور خادمــان بــارگاه امام هشــتم در میان 
مرزداران عالوه بر ایجاد فضای معنوی در بین آن ها، روحیه 
مضاعفی به این مدافعان مرزهای کشــورمان بخشــید.

 طنین نوای »یا رضا)ع(« 
در زندان های شهرستان الرستان

بــه مناســبت دهــه کرامــت، بــا حضــور خــدام کاروان 
زیرسایه خورشــید، نوای »یا رضا)ع(« در اداره زندان های 

شهرستان الرستان استان فارس طنین انداز شد.
بــه گزارش آســتان نیوز، همزمان با ایام دهــه کرامت و در 
آســتانه میــالد باســعادت حضــرت رضــا)ع(، براســاس 
نورانــی  بــارگاه  آمــده خــدام  بــه عمــل  هماهنگی هــای 
زیرسایه خورشــید،  کاروان  قالــب  در  ثامن الحجــج)ع( 
بــا حمــل پرچم هــای متبــرک رضــوی، ضمن حضــور در 
ندامتگاه شهرســتان الرســتان اســتان فارس فضای این 
مرکــز را معطــر و منــور به عطر و یاد و نــام این امام رئوف 
کردند.کارکنان و مددجویان این ندامتگاه با تبرک جستن 
از پرچــم ســبزرضوی و بــا زیــارت از راه دور، روح، روان و 

قلب های خود را به بارگاه رضوی گره زدند.
در این مراسم با قرائت روحبخش صلوات خاصه حضرت 
رضــا)ع(، مداحی و ذکر توســل فضایــل و کرامات رضوی، 
مددجویــان به شــوق و عشــق استشــمام عطررضــوی و 

زیارت از راه دور حضرت اشک شوق ریختند. 
حضور در کارخانه صنایع چوب کاج، مرکز کمپ اعتیاد، 
درمانــگاه جامع ســالمت حضــرت صاحب الزمان)عج(، 
دیــدار بــا امــام جمعــه و تجلیــل و قدردانــی از خانــواده 
جــوان ناکامــی که اعضای خود را اهــدا کرده بود، از دیگر 

برنامه های این کاروان در شهرستان الرستان بود.

همزمــان بــا دهــه کرامــت، نمایشــگاه قرآن های 
نفیــس وقفــی آســتان قــدس رضــوی گشــایش 

یافت. 
بــه گــزارش آســتان نیــوز، در ایــن نمایشــگاه که 
بــه همــت ســازمان کتابخانه هــا، موزه هــا و مرکز 
اســناد آســتان قــدس رضــوی و در محــل تــاالر 
نمايشــگاه های مناســبتی مــوزه قــرآن و هدايای 
مقــام معظــم رهبــری برپــا شــده، 25 نســخه از 
نفیس تریــن قرآن هــا و جــزوات قرآنــی خطــی 
متعلــق به قرن یک تــا 7 هجری قمری که وقف 
حــرم مطهــر رضــوی شــده، به نمایش گذاشــته 

شده است.

 رونمایی از قرآن منسوب »
به حضرت علی)ع(

یکی از آثار فاخر این نمایشگاه، قرآنی از جنس 
پوســت متعلــق بــه نیمــه نخســت قــرن یــک 
قمــری اســت که کتابت آن بــه حضرت علی)ع( 
نســبت داده شــده اســت. ایــن قــرآن توســط 
علی بن ابی القاســم الُمقری الســروی، قاری قرآن 
و عالم تبرستانی مقیم خراسان، وقف کتابخانه 
رضوی شده و برای نخستین بار در معرض دید 
عمــوم قــرار گرفته اســت. همچنین قــرآن کریم 
بــه تاریخ کتابت ســال 327 قمــری در اصفهان، 
یکــی دیگــر از نفایس این نمایشــگاه اســت که 
قدیمی تریــن قــرآن وقفــی این گنجینه اســت و 
قدمــت وقــف به حــرم مطهر رضــوی را به بیش 
از هــزارو100 ســال می رســاند. جزوه قــرآن وقفی 
ابن ســیمجور، امیر قُهستان در جنوب خراسان 
و سپهساالر امیر نوح بن نصر سامانی، به تاریخ 
کتابت پیش از سال 383 قمری نیز یکی دیگر از 
نفایس در معرض نمایش این نمایشگاه است.

 یکی از برجسته ترین»
 گنجینه های قرآنی کشور

حجت االسالم و المسلمین مهدوی مهر، رئیس 
سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی، در 
حاشیه بازدید از این نمایشگاه، گفت: سازمان 
کتابخانه ها ، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی یکی از برجسته ترین گنجینه های قرآنی 
کشــور اســت که از هزاران نســخه نفیس قرآنی 
نگهــداری می کنــد. وی بــا اشــاره بــه برخــی آثار 
موجود در این گنجینه افزود: قرآن منســوب به 
حضرت علی )ع( یکی از نفیس ترین قرآن های 
بــه نمایــش در آمــده در ایــن نمایشــگاه اســت 

کــه متعلــق به نیمــه نخســت قــرن اول هجری 
اســت و ارزش و اعتبار فوق العاده ای داراســت. 
مهــدوی مهــر، کتابــت قــرآن درطــول قرن هــای 
متمادی را یکی از اقدامات مهم جامعه اسالمی 
بــرای جلوگیری از تحریف شــدن آن برشــمرد و 
افزود: به لطف الهی و با تالشــی که مســلمانان 
تا به امروز داشــته اند، برخالف سایر کتاب های 
آســمانی قرآن از هرگونه تحریفی مصون مانده 
اســت. رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان 
قــدس رضــوی گــردآوری، حفاظــت و به نمایش 
گذاشــتن نسخه های نفیس قرآن کریم را گامی 

مهم برای حفظ فرهنگ اسالمی برشمرد. 

وقف بیش از 20 هزار نسخه قرآن خطی نفیس»
مهــدی قیصری نیک، معــاون امور موزه های 
آســتان قدس رضوی نیز در حاشــیه برپایی 
ایــن نمایشــگاه گفت: گنجینــه نفیس قرآن 
آســتان قــدس رضوی، مجموعــه ای از هدایا 
و آثــار وقفــی اســت کــه از قرن های گذشــته 
تاکنــون به این آســتان ملکوتی تقدیم شــده 

است. 
وی افــزود: ایــن گنجینــه کهن، عــالوه بر دارا 
بودن نســخه های  فوق العــاده نفیس خطی، 
دارای بیش از 20 هزار قرآن خطی اســت که 
در جهــان اســالم از لحــاظ قدمــت، تزئینات 

و کتــاب آرایــی، جلدســازی و همچنین تنوع 
نــوع کتابــت از جملــه کتابــت روی  پوســت، 
کاغــذ، بــرگ درختــان و فلــز بی نظیر اســت، 
ضمــن آنکــه وجــود قــرآن هایــی بــا ترجمــه 
بــه زبــان فارســی کهــن و دری قــرن 5 و 6، 
زبــان ترکــی جغتایــی و زبــان اردو، در ایــن 
 گنجینــه، در نــوع خــود کــم نظیــر و بی نظیر 

است. 
قیصری به جزئیات نمایشــگاه برپاشده هم 
اشــاره کــرد و گفت: از میــان قرآن های وقفی 
به نمایش گذاشــته شــده در این نمایشگاه،  
قــرآن هایــی وجــود دارد کــه توســط طبقــات 
وزیــر،  تاریــخ همچــون  طــول  در  اجتماعــی 
صاحب دیوان، حکمران و پادشاه به آستان 
حضــرت رضــا)ع( وقــف شــده کــه ایــن امــر 
نشــان از ارادت و اطمینان قلبی به ســاحت 

مقدس عالم آل محمد )ع( دارد.
جواد فرهمندنژاد، مسئول موزه قرآن و نفایس 
نیز در خصوص ویژگی های قرآن های به نمایش 
در آمــده در ایــن نمایشــگاه گفت: تعــدادی از 
این نسخه های قرآنی روی پوست، برخی روی 
زمینــه کاغذ حنایــی و با انواع خطوط از جمله 
کوفــی حجــازی، نســخ کهــن، ریحــان و ثلــث 

کتابت شده است. 
وی بــه تزئینــات حاشــیه قــرآن هــا اشــاره کــرد 
و گفــت:  برخــی از ایــن نَُســخ دارای تزئینــات 
ســاده ای شــامل اِعــراب گــذاری بــا شــنجرف 
و فواصــل آیــات زریــن اســت و در برخی دیگر 
نیــز تزئیناتی مفصل، با زر، الجورد، شــنجرف 
و نقــره بــه کار رفتــه و در آن هــا از ترنــج، بتــه 
جقه،کتیبه های بازوبندی مرصع و جداول الوان 

استفاده شده است.

دیوارهای بلند و حجره هایی با نقوش بی نظیر 
اسالمی ایرانی، معماری خیره کننده، صحنی 
مشجر با درختانی کهن و سایه ساری کم نظیر 
و فضــای ســبزی کــه آرامشــی خیره کننــده را 
بــه میهمانانــش هدیــه می کنــد. این هــا تنها 
بخش هایــی از زیبایــی چشــم نــواز »صحــن 
زندگی« است؛ صحنی که کمتر از یک سال 

قبل به روی بانوان گشوده شده است. 
در مسیر ورود به صحن های بارگاه رضوی، از 
بســت نواب صفــوی که وارد می شــوید، پس 
از اذن دخــول و ورود، بــه صحنــی می رســیم 
که در زاویه شــمال شرقی حرم و در مجاورت 
مهمانسرای حضرت قرار دارد. صحن زندگی 
در محل مدرســه قدیمــی خیرات خان ایجاد 
شــده اســت و مأمنــی بــرای حضــور و زیــارت 

خانم های زائر است. 
پیــش از ورود، برنامه هــای فرهنگــی صحــن 
برای ســهولت زائران روی بنر و مقابل چشــم 

قرار دارد.
وارد صحن که می شوی، در بدو ورود معماری 

صحــن،  ایــن  ورودی  در  »هشــتی«  زیبــای 
دســتت را می گیرد و تو را به ده ها ســال پیش 
می برد؛ جایی که خانه های قدیمی در ابتدای 
ورودی خود برای پذیرایی از میهمانان، سرایی 
زیبا با ســقفی گچی و بلند به شــکل هشــتی 
داشــت و میهمانــان پــس از عبــور از هشــتی 

وارد اندرونی می شدند. 
ســده های  معمــاری  هماننــد  پنجره هــا  و  در 
معمــاری  بــا  بی نظیــر  ظرافتــی  در  گذشــته 
صفه هــای  اســت.  شــده  عجیــن  ورودی 
 گــرد بــرای نشســت و طــاق هایــی فــرو رفتــه، 
درســت هماننــد بناهــای کهــن و قدیمــی. در 
همیــن حضــور چشــمت بــه جمــال تصاویــر 
رزمنــدگان شــهید این مــرز و بــوم می افتد که 

مدال افتخارشان تا ابد می درخشد. 
وارد صحن و فضای باز که می شوی سرسبزی 
صحن تمام وجودت را فرا می گیرد. درختانی 
کــه از بیــخ تــا بنشــان را پیچک های ســبز فرا 
گرفتــه و باغچــه هایی زیبا که فرشــی ســبز و 
یکنواخــت تــک تکشــان را فــرا گرفته اســت. 

زیر سایه سار هر درخت، فرشی پهن شده و 
بانوانی مشغول عبادت هستند. 

داالن ســبز و ســایه درختان این صحن حتی 
و  دارد  مطلوبــی  نیــز خنــکای  گرمــا  اوج  در 
موجــب شــده این صحن هیــچ گاه از 8 صبح 
تا 8 شب بدون زائر نباشد. شاید هنوز خیلی 
از زائــران از محــل ایــن صحــن خبر نداشــته 
باشــند، اما آنچه مشــخص اســت اینکه این 
صحــن تــام و تمــام در اختیــار بانــوان اســت، 
بــا برنامه هایــی کامــالً اختصاصی و آرامشــی 

بی نظیر برای عبادت و ابراز بندگی.  
بانــوان زائــر و مجــاور در ایــن مــدت میهمــان 
برنامه هــای متعــدد فرهنگــی و مذهبــی ایــن 
صحــن بوده انــد. اجرای برنامــه ترتیل خوانی 
قــرآن کریم، بیان نــکات معرفتی آیات تالوت 
شــده، ســخنرانی و بیــان معارف دینــی، بیان 
احــکام خواهران، قرائــت ادعیه و زیارت، ذکر 
توســل بــه اهل بیــت)ع(، برگــزاری کارگاه های 
قرآنی و میز خدمت، پاسخگویی به سؤاالت 
شــرعی و اعتقــادی مخاطبان، آمــوزش آداب 

زیارت، حرم شناســی و سلسله نشست های 
دخترانــه، خوانــش کتاب و توزیع بســته های 
فرهنگی و پرسمان دینی از جمله برنامه هایی 
اســت کــه در فواصل مختلــف در این صحن 
اجرا می شــود. در مراســم های ویــژه نیز برای 
مــادران امکان ویــژه ای برای آرامش در زیارت 
و دعا فراهم شــده، آن هم غرفه کودک است 

که همراه با برنامه های ویژه ای است. 
 
 گذشته های دور در صحن زندگی»

اگــر بــه گذشــته های خیلــی دور این مدرســه 

بــا  همزمــان  و  پیــش  ســال   385 برگردیــم، 
حکومت شــاه عباس دوم صفوی، شــخصی 
بــه نــام خیرات خــان، این مدرســه را بنا کرد. 
در دوران صفویــان این مدرســه یکی از مراکز 
دینــی بــود، امــا در دوره قاجــار و پهلــوی بــه 
دلیــل رســیدگی نکردن، شــاکله این مدرســه 
در معــرض ویرانــی قــرار گرفت تــا اینکه پس 
از پیروزی انقالب اســالمی و با تالش آســتان 
قــدس رضوی، این مدرســه با همان ســاختار 
و نقشــه اولیه در مســاحتی 2هزار متری و با 
معماری کامالً ایرانی و اسالمی بازسازی شد.

به همت آستان قدس رضوی و در دهه کرامت صورت گرفت

گشایش نمایشگاه قرآن های وقفی هزارساله

ساعاتی در صحن اختصاصی بانوان بارگاه منور رضوی که این روزها حس و حالی خاص را برای زیارت به خود گرفته است

زندگی در »صحن زندگی«
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آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای امیر صالحی پش��ته ئی به شناسنامه ش��ماره 721 کدملی 0749401631 صادره تایباد فرزند عبدالرحیم در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 84/50 مترمربع پالک ش��ماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت سهم االرثی فرهاد ابراهیمی از حسین ابراهیمی و قسمتی 

از پالک ** کالسه 324- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 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 می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1402806
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/3/31                                      

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/4/15
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

 غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظ��ر ب��ه اینک��ه آق��ای فرامرز نعمت��ی س��رخ آبادی دارای ش��ماره مل��ی 0749413824 به ش��رح دادخواس��ت 
ب��ه کالس��ه 0000113 از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواه��ی حص��ر وراث��ت نم��وده و چنی��ن توضی��ح داده 
ک��ه ش��ادروان ابراهی��م نعمت��ی فرزن��د برات ال��ه ب��ه ش��ماره مل��ی 0701934026 در تاری��خ 1400/3/21 
در اقامت��گاه دائم��ی خ��ود ب��درود زندگ��ی گفت��ه و ورث��ه حی��ن الف��وت آن مرح��وم منحص��ر اس��ت ب��ه:
مرح��وم همس��ر   0703504886 مل��ی  ش��ماره  ب��ه  محمدعل��ی  فرزن��د  ن��ام  صاح��ب  فاطم��ه   -1

2- فرامرز نعمتی سرخ آبادی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0749413824 پسر مرحوم
3- رضا نعمتی سرخ آبادی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0749814871 پسر مرحوم

4- فهیمه نعمتی سرخ آبادی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0748439791 دختر مرحوم
5- فرزانه نعمتی سرخ آبادی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0748439803 دختر مرحوم
6- زهرا نعمتی سرخ آبادی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0749773170 دختر مرحوم

7- زهره نعمتی فرزند ابراهیم به شماره ملی 0740072226 دختر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید 
تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

واال گواهی صادر خواهد شد.آ1402807
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدسعید هرمزی

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای حسین راستینه فرزند اسمعیل به شماره شناسنامه 1634و شماره ملی 0680745874 صادره از بجنورد برابر 
مشروحه شماره 5223-1400 مورخ 1400/03/25 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در 

آن در دفتر اسناد رسمی شماره 14 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت سه سهم از 
هجده سهم از ششدانگ به استثناء ثمن اعیان پالک 5330 فرعی از 169 اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره 
چاپی 990279 ذیل دفتر الکترونیک 139520307115003039 به علت نامعلومی مفقود ش��ده است درخواست 
صدور س��ند المثنی نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می ش��ود تا 
هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یامدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 
10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نماید. بدیهی است چنانچه در ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالکیت 

المثنی اقدام خواهد کرد.م الف 3089    آ1402814   تاریخ انتشار 1400/03/31
علیخان نادری

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمد صادق قدمیاری فرزند حسین به شماره شناسنامه 37 بعنوان احدی از ورثه مرحوم خانم 
معصومه قدمیاری فرزند رحمان به ش��ماره شناس��نامه 55 باستناد دو برگ استش��هادیه گواهی امضا شده منضم 
ب��ه تقاضای کتبی جهت دریافت س��ندالمثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت 
دفترچه ای به میزان هفت مثقال مش��اع از مدار 12 س��هم و هر س��هم 40 س��یر و هر س��یر شانزده مثقال مجری 
المیاه رش��ته قنات باالده به ش��ماره پالک 83 اصلی بخش چهار زبرخان که متعلق به نامبرده مرحوم میباش��د به 
علت جابجایی مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردیدکه سند مالکیت مزبور ذیل دفتریک متمم 
قن��وات صفحه 344 ذیل ش��ماره ثب��ت 115 بنام وی ثبت گردیده و از س��ند مالکیت اولیه اس��تفاده می نماید و 
دفت��ر ام��الک پیش از این حکایتی ندارد لذا باس��تناد م��اده 120 آیین نامه قانون ثبت مرات��ب یک نوبت آگهی و 
متذک��ر میگردد هر کس نس��بت ب��ه ملک مورد آگهی معامله ای انج��ام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود می باش��د ظرف مدت 10 روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت 
و یا س��ند معامله رس��می یه اداره تس��لیم نمایید بدیهی اس��ت در صورت ع��دم وصول اعت��راض در مهلت مقرر 
و یا وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت یا س��ند معامله رس��می نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت المثنی و تس��لیم آن به متقاضی اقدام خواهد ش��د. آ1402804تاریخ انتشار 1400/3/31

سید حسن پور موسوی 
رییس ثبت اسناد و امالک زبرخان 

                          آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد مهدی رحمانی فرزند صولت علی به ش��ماره شناس��نامه 97 باستناد دو برگ استشهادیه 
گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی 
است سند مالکیت به شماره چاپی 456458 مربوط به دو دانگ مشاع از شش دانگ یک باب منزل به مساحت 300 
متر مربع به شماره پالک 283 فرعی مجزی شده از 54 فرعی واقع در اراضی اکبرآباد پالک 42 اصلی بخش چهارزبر 
خان به نام نامبرده می باش��د به علت جابجایی منزل مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مشخص گردید که 
سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 23148 صفحه 296 دفتر 50 به نام متقاضی ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به 
ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ 
انتشاراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ1402804 انتشار: 1400/3/31

سید حسن پورموسوی 
 رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 3895 فرعی از 416 – اصلی ملکی خانم نصرت فیروزی 
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ1400/04/21راس ساعت 8 
صبح ش��روع و بعمل خواهد آمد لذا بر حس��ب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر 
اعالم می گردد تادر محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انها در 
موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و 
معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 
روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و 
مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را 

با رعایت مقررات ادامه دهد .آ1402799تاریخ انتشار : 1400/03/31   
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یکباب منزل به پالک 66 فرعی از 651 – اصلی ملکی خانم مهر انگیز  جارق 
زاده واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش5بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/4/21  راس ساعت 
8 صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر 
اعالم می گردد تادر محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر 
موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و 
معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 
روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و 
مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را 

بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1402800    تاریخ انتشار :1400/3/31  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چ��ون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل ب��ه پالک 747 فرعی از 1 – اصل��ی ملکی اقای محمدحنیف 
ابراهیمی واقع در قطعه یک بمپور از بخش12 بلوچستان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/4/21  راس 
ساعت 8 صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق 
الذکر اعالم می گردد تادر محل حضور بهم رسانند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر 
موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و 
معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 
روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و 

مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را 

بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1402801تاریخ انتشار :1400/03/31  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 
 

اگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یکباب منزل به پالک 748 فرعی از 1 – اصلی ملکی اقای محمد ابراهیمی 
واقع در قطعه یک بمپور از بخش12 بلوچس��تان مورد تقاضای نامبرده در تاریخ 1400/4/21  راس س��اعت 
8 صبح شروع و بعمل خواهد آمد لذا بر حسب ماده 14 قانون ثبت به مالکین و صاحبان امالک فوق الذکر 
اعالم می گردد تادر محل حضور بهم رس��انند و چنانچه هریک از صاحبان  امالک یا نماینده قانونی انهادر 
موقع تحدید حدود در محل حاضر نباشند تحدید حدود امالک فوق بر طبق ماده 15 قانون ثبت با حضور و 
معرفی مجاورین بعمل خواهد امد و اعتراض انها برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تحدید حدود بمدت 30 
روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی و 
مواد 74و86 ائین نامه اصالحی قانون ثبت معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یکماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی 
عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت بدون توضیح به اعتراض عملیات ثبتی را 

بارعایت مقررات ادامه دهد .آ1402802تاریخ انتشار :1400/03/31  
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان  ایرانشهر 

 اردشیر محمودی 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده1۳آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سندرسمی

برابررای ش��ماره139960306022001259هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم نساء محمدنیا بابا قره فرزند غالمعلی کدملی 0848721713بشماره شناسنامه149صادره ازفریمان دریک 
باب ساختمان به مساحت199.87 مترمربع پالک2623 فرعی از276 اصلی واقع در بخش13خریداری ازمالک 
رسمی آقای علی پوالدرک محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی 
می شوددر صورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم 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.آ1402204                                      

 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،3،17                         
تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،3،31

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک


	Ravagh 1 new
	Ravagh 2-3
	Ravagh 4

