
مروج  محمدحسین 
از  یکی  در  کاشانی   
تابستان،  گــرم  روزهـــای 
مــرکــزی  ــه  ــ ــان داروخــ در 
مــیــهــمــان  )ع(،  امــــــام 
که  هستیم  هللا دادی«  نرجس  »دکتر 
مؤسسه خدمات  در  سال   10 از  بیش 

دارویی رضوی سابقه کار دارد.
 البته فقط برای تبریک روز داروسازی، 
ایـــن مؤسسه  مــدیــران  از  یــکــی  ســـراغ 
به  کرونا  وقتی  شاید  گفتیم  نیامدیم. 
اوج رسیده و نظام سالمت و درمان را 
بــه شــدت درگــیــر کــرده اســت، شنیدن 

سخنان او شنیدنی باشد.

یک کار راهبردی ◾
از خانم دکتر درباره علت انتخاب رشته 
من  می گوید:  او  و  می پرسم  داروســـازی 
رشته شیمی را خیلی دوست دارم و پایه 
علمی رشته داروســازی هم علم شیمی 
ــت که  ــن اسـ ــگــر ایـ ــت. مــوضــوع دی اســ
داروسازی یک کار تکمیلی و به اصطالح 
اســــت. تشخیص  راهـــبـــردی  ــروزی  ــ ــ ام
بیماری و تجویز دارو با پزشک است اما 
بهبودی  و  درمــان  زنجیره  تکمیل کننده 
استفاده درست  و  دارو  تأمین  بیماران، 
و به موقع دارو است. من از جوانی به 
امور پزشکی و دارویی عالقه داشتم اما 
روحیه کار در بیمارستان و یا طبابت را 
هم نداشتم. توکل کــردم به خدا و این 
روز  در  البته  کـــردم.  انــتــخــاب  را  رشــتــه 
یــاد خداوند  به  بیشتر  باید  ــازی  داروسـ
متعال بود زیرا در بسیاری از مــوارد به 
طور واضح به انسان ثابت می شود که 
پزشک،  دارو،  و  خــداســت  شفادهنده 
داروساز، بیمارستان و... فقط اسباب و 

وسیله شفای ما هستند.

نوستالوژی دوران جوانی  ◾
می گوید:  ــاره  ب ایــن  در  هللا دادی  دکتر 
شاید باور نکنید ولی همیشه در دوران 
ــی وقــتــی از جــلــو ایـــن داروخــانــه  جــوان
ایــن  رد مــی شــدم دوســـت داشــتــم در 
حــرم مطهر  بــه  وابــســتــه  کــه  مجموعه 
شوم  استخدام  اســت  هشتم)ع(  امــام 
یعنی اینجا، نوستالوژی دوران جوانی و 
تحصیل من است. از لحاظ قوت علمی 
استفاده  فنی،  اطالعات  بــودن  بــه روز  و 

خدمات دهی  نظر  از  مــجــرب،  ــادر  ک از 
ــه بــیــمــاران )تـــا حــد تـــوان و  مــنــاســب ب
شرایط مقدور( و... واقعاً شرایط خوبی 
درآمـــدم  و  حــقــوق  اینکه  ضمناً  دارد. 
ــا)ع( دریــافــت  ــام رضــ را از دســتــگــاه امـ
می کنم، هر چند اگر نسبت به جاهای 
دیگر کمتر هم باشد، ولی برکت آن را 
و خــانــواده ام  زنــدگــی خــود  همیشه در 
احساس کرده ام. اگر اغراق نباشد اینجا 
را قطعه ای و فرصتی از حضور در بارگاه 

مطهر امام رضا)ع( تصور می کنم.

صدای نسخه پیچ ها ◾
ــه بــه  ــتـ ــای وابـــسـ ــ ــه هـ ــ ــانـ ــ ــر داروخـ ــدیـ مـ
در  ــی رضـــوی  ــ داروی مؤسسه خــدمــات 
این باره می گوید: حاال که دستگاه های 
آمــده و صــدای ضبط شده  نوبت دهی 
اپراتور، نوبت را اعالم می کند ولی یادش 
تحصیل،  و  جــوانــی  دوران  در  خیر  بــه 
زمان مراجعه به داروخانه برای دریافت 
دارو، همیشه صدای این نسخه پیچ ها 
بلند  را  بیماران  نام خانوادگی  و  نام  که 

صدا می زدند، برایم جالب بود. 
ضمن اینکه همیشه می خواستم بدانم 
ــراد نــســخــه پــیــچ، چــطــور دســت  ــ ایـــن اف
غریب  و  عجیب  و  مــتــنــوع  خــط هــای 
پزشکان با خطوط و حروف شکسته و 

بسته روی نسخه ها را می خوانند؟ 
دکتر هللا دادی البته این را هم می گوید 

کــه یــک ســال و نیم اســت کــه پــس از 
شیوع این ویروس منحوس، صداهایی 
بهداشت  کــادر  در  همکارانم  و  من  که 
ناله،  و  آه  صــدای  می شنویم  درمــان  و 
سرفه ها  از  بــیــمــاران  خستگی  صـــدای 
صدای  دردآور،  و  مکرر  عطسه های  و 
کمک خواهی همراهان بیمار و ... است. 
مانند  داروهایی  نام  روزها شنیدن  این 
ــوا«، »اکــتــمــرا«  »رمــدســیــویــر«، »تــمــزی
رایــج در  از داروهــای شیمیایی  )همگی 
درمان کرونا(، سرم و... یادآور این است 

که هموطن و همشهری عزیز دیگری به 
خیلی  برایمان  این  و  مبتال شده  کرونا 

سخت است.
 گاهی هم در این یک سال و نیم اخیر 
را شنیده ایم  این جمالت  بارها  و  بارها 
ــد؟... چه  ــداریـ نـ را  فــالن دارو  کــه چــرا 
کجا  از  را  مــریــضــم  داروی  کــنــم؟  کـــار 
را  روحــمــان  و  ایــن هــا دل  کــنــم؟  تأمین 
گاهی  متأسفانه  امــا  مـــی آورد  درد  بــه 
برای  نمی توانیم  کاری  که  پیش می آید 

مراجعه کنندگان انجام دهیم.

گفتن »دارو نداریم« سخت است ◾
ما سخت ترین جمله،  بــرای  کنید  بــاور 
به  نــــداریــــم«  »دارو  ــارت  ــبـ عـ گــفــتــن 
یکی  شاید  لحظه  ایــن  اســت.  بیماران 
باشد.  عــمــرم  لحظات  سخت ترین  از 

هــمــکــارانــم از گــفــتــن ایـــن جــمــلــه هم 
خجالت می کشند و هم رنج می برند.

ــن همه بــارهــا و بــارهــا هــم شاهد  بــا ای
خــودش  یــا  بیمار  بستگان  کــه  بــودیــم 
ــرده و خبر  ــ ــه مــراجــعــه ک ــ ــان بـــه داروخــ

بهبودی شان را برایمان آورده اند.
 آن لحظه واقــعــاً خــدا را شکر کــرده و 
به  شــده  داده  داروی  کــه  خوشحالیم 
و مریض  کــرده  اثــر  اذن خــدا  به  بیمار 
است.  آورده  بدست  را  خــود  بهبودی 
شغل داروسازی یک خصوصیت دارد 
و آن این است که در عین حالی که با 
به  و کمک  بیماران  بــرای  دارو  ساختن 
آنان شخص داروساز شادمان می شود، 
اما شادی واقعی ما آن لحظه ای است 
که اشخاص و افراد جامعه کمتر بیمار 
شوند و همیشه در صحت و سالمتی 

به سر ببرند.

آچار فرانسه داروسازی ◾
آرامــــش،  ــا  ــ روزهـ ایـــن  داروی  بــهــتــریــن 
نداشتن استرس، رعایت شیوه نامه های 
پزشک  نظر  ایــن  اســت.  و...  بهداشتی 
ــازی اســت که ایــن روزهــا فرصت  داروسـ
کمتر  را  اتــاقــش  صندلی  بــر  نشستن 
تلفن  با گوشی  با یک دست  و  داشته 
تلفن  با گوشی  دیگر  با دست  و  اداری 
همراه و یا از طریق نامه نگاری و حضور 
در جلسات اداری، پیگیر تأمین داروهای 
مخصوص بیماران کرونایی است.            

استرس  می کند:  تأکید  هللا دادی  دکتر 
سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند 
تضعیف  اثر  در  کرونا  بگذاریم  نباید  و 
آسیب  بـــدن  بــه  بـــدن  ایمنی  سیستم 

برساند.
می پرسم  دکتر  خانم  از  گفت وگو  آخــر 
خودتان  داروســـاز،  یک  عنوان  به  شما 
عالقه ای به مثالً یک دارو و قرص خاص 
دارید؟ می خندد و می گوید: هر دارویی 
کارکرد و زمینه استفاده خودش را دارد 
ولی از حس و حال شخصی اگر به عنوان 
حــســن خــتــام گــفــت وگــو بــخــواهــیــد من 
را خیلی دوست  »استامینوفن«  داروی 
ایمن ترین  و  کم خطرترین  از  یکی  دارم! 
داروهاست که همه از نوزادان و کودکان 
آن  از  می توانند  کهنساالن  تا  بگیرید 
استفاده کنند. به نظر من آچار فرانسه 
کــمــتــری دارد. ــوارض  ــ ع و  ــت  ــاسـ داروهـ

از  امــام هشتم)ع(،  صــدای »دنــگ دنــگ« ساعت صحن انقالب بارگاه ملکوتی 
صداهای آشنایی است که با ضرب آهنگی خاص در خاطر بسیاری از دلدادگان 
این آستان مقدس ماندگار شده است.حرکت عقربه های این ساعت قدیمی در کنار 
ده ها ساعت  دیجیتال و مکانیکی نصب شده در رواق ها و بخش های مختلف حرم 
مطهر رضوی توسط خادمان کاربلد بخش تعمیر و نگهداری ساعت حرم مطهر 
کنترل می شود تا زائران و مجاوران بتوانند از اوقات شرعی و گذر زمان به آسانی 

مطلع شوند.

از یک عالقه قدیمی تا ساعت سازی در حرم ◾
مدتی است نبض ساعت های حرم امام رضا)ع( در دستان علی اصغر وحیدی است. 
او درباره چگونگی ورودش به این حرفه می گوید: سال ها پیش ساعتی به دستم 

رسید که کار نمی کرد، از طرف دیگر هزینه تعمیرش هم باال بود. 
برای همین تصمیم گرفتم خودم آن را باز و بررسی کنم. در زمان 
تعمیر این ساعت، به ساعت سازی عالقه مند شدم تا جایی که 
کتابی هم از کتابخانه درباره ساعت سازی امانت گرفتم. در کنار 

این مطالعات، هر ساعتی که ...

های   دقیـقـه 
متبرک

پای صحبت های مدیر داروخانه های مؤسسه خدمات دارویی رضوی

دوا  از ما، شفا از خدا
خطبه

خبر خوب

 آغاز مرحله جدید 
طرح »آقا حساب کردند«

ــور  ــه هـــمـــت مـــدیـــریـــت امــ ــ ب
مجاورین بنیاد کرامت رضوی، 
برای  جدیدی  حمایتی  طــرح 
ــواده هــای  ــه خــان مــســاعــدت ب

درگیر کرونا آغاز شد. 
ــر امـــور  هــــادی غـــالمـــی، مــدی

گفت:  ایــن خصوص  در  رضــوی  کــرامــت  بنیاد  مجاورین 
مالی  تــوان  که  خانواده هایی  به  بیشتر  بــرای کمک رسانی 
چندانی ندارند و بعضاً چند عضو خانواده آن ها به کرونا 
مبتال شده اند، در قالب طرح »آقا حساب کردند« به نام 
علی بن موسی الرضا)ع( در خرید و تسویه حساب هزینه 
داروهای کرونا کمک صورت می گیرد.وی افزود: این طرح با 
همراهی تشکل های مردمی و کانون های خدمت رضوی در 
شهر مشهد برای شناسایی خانواده های کم توان و پرداخت 
بیماران  نیاز  مــورد  داروهـــای  تهیه  از هزینه های  درصــدی 
کرونایی در حال اجراست.غالمی ادامه داد: بسته به سطح 
نیاز افراد، حتی تخفیف 100 درصدی هم به خرید داروها 
تعلق می گیرد.وی با اشاره به شیوه شناسایی و مساعدت 
صورت گرفته در قالب این طرح جدید گفت: چند نیروی 
خادمیار در داروخانه های محوری شهر مستقر شده اند و 
با هماهنگی انجام شده با داروخانه، نسبت به پرداخت 

بخشی تا همه هزینه داروهای نیازمندان اقدام می شود.
به گفته وی، بخشی از افراد زیر پوشش این طرح نیز در 
جریان حضورشان در مرکز درمان سرپایی بیماران کرونایی 
زائــرســرای رضــوی شناسایی شــده و مــورد مساعدت قرار 
می گیرند.گفتنی است اداره کل نذورات آستان قدس رضوی 
نیازمند  بیماران  داروی  تسویه حساب  »نذر  قالب  در  نیز 
نــذورات مردمی است و خیرین  کرونایی« آمــاده دریافت 
می توانند از طریق شماره کارت 6104337811291333 و یا 
کد دستوری #8* و یا مراجعه به دفاتر نذورات حرم منور 

رضوی کمک های خود را در این زمینه اهدا کنند.

شرح سخنرانی امام حسین در منا )4( 

احیای اسالم اصیل
حــجــت االســام 
ــال زاده   ــ ــم ــ ج
بـــا بـــررســـی ســیــره 
اجتماعی  سیاسی 
ــت)ع(  ــ ــ ــی ــ ــ اهــــــــل ب

ــا در الــگــوی  ــافــت کــه آن هـ ــوان دری مــی ت
واحدی  هدف  اجتماعی  سیاسی  کنش 
داشته اند که عبارت است از مبارزه حادّ 
اسالم  داشتن  نگه  زنــده  بــرای  سیاسی 
اصیل و برپایی حکومت اسالمی مبتنی 
امام  تفاوتی میان  این مسیر  بر آن. در 
حسین)ع( با سایر اهل بیت)ع( نیست 
و هر یک از ائمه اطهار)ع( اگر در دوران 
ابـــاعـــبـــدهللا)ع( حــضــور داشــتــنــد، مثل 

ایشان عمل می کردند. 
کرد  طراحی  حسین)ع(  امام  که  قیامی 
راســتــای  در  کــه  اقــدام هــایــی  سلسله  و 
مقطعی  و  دفعی  داد، طرحی  انجام  آن 
بــرادرش  که  طرحی  ایشان  بلکه  نبوده 
امام حسن)ع(  برنامه ریزی کرده بود را 

تکمیل کرد.
ــس از انــجــام  ــام حـــســـن)ع(  پ طـــرح امــ
بود  ایــن  امــوی  خلیفه  با  جنگ  متارکه 
را حفظ  بیت)ع(  اهل  راستین  یاران  که 
اقدام  مناسبی  موقعیت  در  و  تقویت  و 

به قیام کند.
دوران  در  مــوقــعــیــت  ــن  ــ ای ــد  چــن ــر  هـ  
امـــام حــســن)ع( فــراهــم نــشــد، امــا امــام 
ــرادرش،  حــســیــن)ع( پــس از شــهــادت بـ
همین راهبرد اساسی را در پیش گرفت 

تا بتواند اسالم اصیل را احیا کند.
امـــام حــســیــن)ع( در ســخــنــرانــی اش در 
راستای  در  مأموریتش  به  منا  سرزمین 
ــاره  ــالم اصـــیـــل چــنــیــن اشــ ــ ــای اسـ ــیـ احـ
از  آنچه  مــی دانــی  تو  »خــدایــا!  می کند: 
ســوی مــا اظــهــار و انــجــام مــی شــود، نه 
و بدست  قــدرت  رقابت در کسب  بــرای 
به  نــه  و  ــت  اسـ مــقــام  و  پــســت  آوردن 
این  دارایــی  و  ثروت  به  انگیزه دستیابی 
دنیا، بلکه هدف ما این است که اصول 
و ارزش هــــای دیــن تــو را ارائـــه دهــیــم و 
تا  آوریــم،  پدید  اصــالح  تو  در شهرهای 
برسند  امنیت  به  ستمدیده ات  بندگان 
و  قوانین  به  و  تأمین شود  و حقوقشان 
احکامی که مقرر داشته ای جامه عمل 

پوشانده شود«.
این کالم گهربار به خوبی روشن می کند 
دوران  آن  در  اسالمی  جامعه  وضعیت 
دین  راستین  یاوران  است؛  بوده  چگونه 
خدا کم و در حاشیه جامعه و دشمنان 
حکومت،  متن  در  و  بسیار  خــدا  دیــن 
ضعیفان و مستمندان در سختی و بال 
و رنج و مرفهان و ثروتمندان در خوشی 
صالح  و  شایسته  افـــراد  سرمستی،  و 
و  ناشایست  افـــراد  و  مظلوم  و  مهجور 

فاجر محبوب و مسرور. 
همه آنچه در توصیف وضعیت جامعه 
اسالمی گفته شد برخالف اصول اسالم 
راســتــیــن و اصــیــل مــحــمــدی اســـت که 
از  پیش  را  ضعیفان  حــق  آن  بــراســاس 
به  صالحان  و  کــرد  ادا  باید  توانمندان 
حکومت  مسند  بــر  باید  فــاجــران  جــای 

باشند.

حسن طاهری   مراسم روضه ای در منزل 
یکی از سادات جلیل القدر مازندران برپا بود که 
چند درس بزرگ و ارزشمند، در آن نهفته بود.
یکم: مراسم در حیاط و زیر درختان سرسبز 
و  حسینیه  یــک  تــزئــیــنــات  و  کتیبه ها  ــا  ب و 
همت اهالی منزل، از بزرگ تا کوچک برگزار 
شــد. محیطی دل انگیز و زیــر سقف آسمان 
عــزاداری هــای  قدیم  در سنت  که  ستارگان  و 
ایرانیان رواج و رونق بیشتری داشت و در چند 

دهه اخیر به فراموشی سپرده شده بود.
دوم: سخنران و روضه خوان، کوتاه و علمی و 
صحیح و عالمانه گفتند و خواندند؛ بی هیچ 

هیاهو و غوغا و داد و فریاد و مزاحمتی. 
گریستند؛  خالصانه  مجلس،  در  حاضران  و 

بی هیچ ریا و تظاهر و داد و فریاد و نعره ای.
سوم: از کودک سه ساله تا بزرگساالن منزل، 
همگی در تهیه غــذای بسیار لذیذ محلی و 
سنتی و پذیرایی و توزیع آن شرکت داشتند. 
امتیاز ارائه یک غذای محلی در سفره اطعام 
به حاضران در مجلس یک سو، همبستگی 
عالی و روحیه جمعی بی ریای تمامی خانواده 
برای تمرین و مشق ارادت ورزی به اهل بیت )ع( 
سوی دیــگــر.ارادت و محبت و عشقی عمیق 
که هر بیننده ای را شگفت زده می کرد. مشق و 

تمرینی که هر خانه و خانواده مسلمانی، برای 
تحکیم صمیمیت  و الفت و معنویت، عمیقاً 

به آن محتاج است.
چهارم: هم حواشی و هم متن مراسم در عین 
سادگی، کامل و جامع و در نهایت کیفیت بود 
به قول  و  نداشت  و کاستی  و هیچ چیز کم 
صاحب با اخالص مجلس، غرض و هدف از 
پذیرایی حاضران در مجالس اهل بیت)ع(، فقط 
اطعام نیست، بلکه اکرام و تکریم آنان است.
پنجم: در هر مراسم روضــه ای، دید و بازدید 
با دوستان و آشنایانی تازه می شود که شاید 
برخی از آنان را سال های سال ندیده باشیم و 

چه بسیار دوستان جدیدی که در هر مراسمی 
می یابیم.و بهترین دوستان و عزیزترین یاران 
زندگی نیز، آنانی هستند که در زیر سایه خیمه 
و بیرق سیدالشهدا)ع(، باب دوستی شان باز و 
رشته مهر و محبتشان آغاز می شود؛ وَحَُسَن 

أُولَٰئَِك رَفِيقًا.

روضه خانگیروضه خانگی

 یک مجلس
 و پنج درس 

باور کنید برای ما سخت ترین جمله، گفتن عبارت »دارو 
نداریم« به بیماران است. این لحظه شاید یکی از سخت ترین 
لحظات عمرم باشــد. همکارانم از گفتــن این جمله هم 

خجالت می کشند و هم رنج می برند.

گزيدهگزيده

گفت وگو با خادمان بخش تعمیر و 
نگهداری ساعت های حرم مطهر رضوی
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  در نخستین نشست »خیر قرآنی 
در بستر مشارکت های مردمی« مطرح شد

 دو عامل مهم توقف رشد موقوفات

قطارنوشت

گمشده ها

حجت االسالم فرمانیان در »سوره« پاسخ داد

 نگاه طالبان به  امویان 
و اهل بیت)ع(  چگونه است؟

 یک کارشناس مذهبی
  از دستاوردهای قیام عاشورا می گوید

 راه پیوستن 
به کربالی عشق
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خبر خوب

 وقتی هیئت، آمار فروش کتاب
 را باال می برد

    سال اول    ویژه نامه134    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی



بكاء 
العيون 
و خشية 
القلوب من 
رمحة اهلل
گريستن چشم ها 
و ترسيدن قلب ها، 
رحمتى از جانب 
خداست.

الیصیر 
العبد عبدًا 
خالصًالّله 
حتى یصیر 
املدح و 
الذم عنده 
سواء
آدمى بنده خالص 
خدا نمى شود تا 
آنگاه که ستايش 
و نکوهش نزد او 
يکسان شود.

JZ

 حرکت انسان 
و تعلق او

در کتاب »تعلق« که 
گــفــتــارهــای آیـــت هللا 
ــائـــری شـــیـــرازی در  حـ
آن جمع آوری شــده، 
آمــــده: »اراده انسان 
اســـت کـــه وضـــع او را 
ــد.  ــن مــشــخــص مــی ک
حــرکــت انــســان، تابع 
تــعــلــق اوســــت؛ یعنی 
انسان در جهت تعلق 
خــود حرکت می کند. 
انسان موجودی است 
متحرک که حرکت او 
نتیجه تعلق او و در 
جهت تعلق اوســت. 
تعلق به خاک، انسان 
ــودی خــاکــی  ــوجــ ــ را م
می کند. تعلق به مافوق 
خاک، انسان را مافوق 

خاکی می کند.
انــســان بــه هــر چیز که 
مــتــعــلــق شــــد، هــمــان 
تعلق مُبین هویت او 
می شود. اینکه آرزوها 
حــجــاب هــای انــســان و 
خـــدا تلقی مــی شــود، 
به ایــن دلیل اســت که 
ــا در انسان  ایــن آرزوهـ
تعلق به وجود می آورد 
و این تعلق ها انحطاط 
می آورد و این انحطاط، 
انــســان را نــســبــت به 
ــرار  ــ خـــــدا در پــــــرده ق
مــی دهــد. پــس اگــر بنا 
بــاشــد پــرده هــا دریـــده 
شود، باید تعلق ها کنار 

زده شود«.

تضعيف
 نظام

حجت االسالم 
محمدحسین راجی، 
مدیر اندیشکده 
راهبردی سعدا و 
نویسنده کتاب 
»صعود چهل ساله« 
در خصوص رفتار 
مأموران زندان اوین، 
سخنی از عالمه 
حکیمی در کتاب 
الحیات را در صفحه 
مجازی خود منتشر 
کرد و نوشت: حکیمی 
در کتاب ارزشمند 
الحیات می نویسد: 
»حضرت علی)ع( 
به قنبر دستور داد 
مردی را حد بزند. 
قنبر اشتباهاً سه 
تازیانه بیشتر زد. 
حضرت، سه تازیانه 
زیادی را قصاص 
کرد« و در ادامه می 
نویسد: »حمایت از 
مأمور خطاکار باعث 
بزرگ ترین تضعیف 
برای خود نظام است«. 
)الحیات، ج9، ص169(

برش کتاب فضای مجازی

زهرا سادات درياباری: درست پنج دقیقه پیش از حرکت 
قطار وارد واگن شدم. همان طور که نفس نفس می زدم، در 
کوپه را باز کــردم. خانم و آقــای تقریباً جوانی با دخترشان 
همسفرم بودند. خیلی زود صحبتمان گل کرد. آقای ثابتی 
بسیار خونگرم بــود. اصالتاً اهـــوازی بــود امــا مــدت زیــادی 
می  شد که تهران زندگی می کرد. دخترک کنار پدر نشسته 
بود. تقریباً هفت یا هشت ساله به نظر می رسید. شکالتی 

از جیبم درآوردم و تعارفش کــردم. ابتدا نگاهی به پدرش 
انداخت، آقای ثابتی با سر تأییدش را نشان داد و دخترک 
شکالت را از من قبول کرد. پدر دستی به موهای دخترک 

کشید و گفت: 
_ این چند ساله، ما مهمون رها خانومیم. به بهونه  دختر گلم 

دعوت میشیم مشهد...
نگاهی به من انداخت و لبخندی زد. بعد ادامه داد:

_ تا به حــال خودتو صفر تا صد مدیون کسی احساس 
کردی؟

با تعجب نگاه می کردم و جوابی نداشتم. یعنی در همان 
لحظه پاسخ آماده ای برای گفتن نداشتم. پرسیدم:

_ چطور مگه؟ حقیقتاً نمی دونم باید چی بگم؟!
لبخندی زد و خودش را کمی جابه جا کرد.

_ مــا ایــن پیرهن مشکی ابــاعــبــدهللا رو مــدیــون ایــن رها 

خانومیم.
نگاهی به دخترک انداختم و پرسیدم:

_ جالب شد! چطور؟!
سرش را انداخت پایین و بعد از چند ثانیه صدایش را صاف 

کرد و گفت:
_ حدود پنج سال پیش بود که یکی از اقواممون تو مشهد فوت 
کردن و ما هم به خاطر ارتباط نزدیکی که داشتیم باید می رفتیم. 

روز تشییع اون بنده خدا روز تاسوعای آقا اباالفضل بود. خیلی 
شلوغ بود، توی حرم که جای سوزن انداختن نبود. اون بنده  
خدا خادم افتخاری امام رضا)ع( بود، به خاطرهمین از تو حرم 
تشییعش کردن. من اون روزا با مفهوم امام، شفاعت، زیارت 
و... خیلی غریبه بودم، اصالً با همه  دین غریبه بودم؛ البته 
احترام  میذاشتم، توهین نمی کردم، اما مدتی بود که نماز رو به 
کل گذاشته بودم کنار. یادمه اون سال اولین سالی بود که روزه 

هم نگرفتم. همون سال، همون تاسوعا که تو حرم آقا بودیم، 
رها رو که تقریباً سه سالش بود، خیلی ناگهانی وسط جمعیت 
گم کردیم. نمی دونید چه حالی بودیم! هم من، هم مادرش... 
همه جای حرم رو گشتیم. به قسمت گمشده ها خبر دادیم، اما 
بی فایده بود. به هیچ عنوان نمی تونستیم از حرم بیرون بیاییم. 
تو این گشتنا، تو این بی قراریا، یهو نگاهم گره خورد به یه پرچم 
قرمز بزرگ که اسم اباعبدهللا روش نوشته بود. همون لحظه، 

خودمو انداختم روی زمین و فقط گریه کردم. تو اون لحظه ها 
فکر می کردم دارم تنبیه میشم. اصالً اولش برای اینکه این 
تنبیه به خیر بگذره قول دادم. بعدش آروم آروم احساس کردم 
تنبیه که نبود هیچ، عنایت آقا به منِ روسیاه بود. همون جا از 
آقا خواستم دخترم پیدا بشه، قول دادم برگردم به ساالی قبل، 
برگردم به روزایی که خودم یکی از پرچمدارای امام حسین بودم. 
باور نمی کنید جناب، یک ساعت نشد که به خانومم زنگ زدن 

و گفتن بیاین گمشدگان صحن آزادی. وقتی رفتیم، دو تا جوون 
مشکی پوش که یه بیرق جمع شده هم روی دوششون بود، رها 
رو پیدا کرده بودن. ازون سال به بعد، هر سال روز تاسوعا یه 

گوسفند قربونی نذر آشپزخانه امام رضا می کنیم. 
آره جناب، همین دردای روزمــره، همین اشک و آه و ناله ها 

می تونه تقدیر رو برگردونه. 

قطارنوشت
گمشده ها

عارفانه
مالفتحعلیسلطانآبادی

آخوند

  ديده ای بايد، سبب سوراخ کن
اين قضيه را آقای آخوند مال على همدانى از آقای اراکى و ايشان 
هم از آقای علم الهدی ماليری و ايشان نيز از آخوند مال فتحعلى 
سلطان آبادی نقل مى کرد. آقای آخوند اين قصه را با واسطه 

آقای اراکى نقل مى کرد و مى فرمود: بعد هم خودم رفتم و قصه 

را از آقای علم الهدی ماليری پرسيدم و ايشان عين نقل آقای اراکى 
را بدون تفاوت برای من نقل نمود.آخوند مال فتحعلى مى فرمود: 

زمانى که در اراک بودم، با طلبه ای هم حجره بودم.يک وقت از نظر 
مالى خيلى در مضيقه و فشار قرار گرفتم. با خود گفتم بروم و از 

کسى پول قرض کنم تا قدری فشار ها کم شود.

در راه، استخر طبيعى آبى وجود داشت و زنى مشغول رختشويى 
بود. از جلو او رد شدم. شنيدم اين ابيات را خواند:

ديده ای بايد سبب سوراخ کن 
تا حجب را برکند از بيخ و بن

تا مسبب بيند اندر ال مکان

هرزه داند جهد و اکساب و دکان
از مسبب مى رسد هر خير و شر
 نيست اسباب و وسايط  ای پدر

من به ذهنم آمد اين زن چرا اين شعر را خواند؟
اگر مثاًل اين زن عاشق پيشه است، بايد شعر عاشقانه بخواند و اگر 

گرفتاری دنيوی دارد، بايد شعری مربوط به دنيا بخواند.
شعر عارفانه خواندن در حد اين زن نيست.

فهميدم از ناحيه خداوند، به اين زن الهام طبيعى شده تا من متوجه 
شوم نبايد خدا را رها کنم و سراغ مردم بروم.

از قرض کردن منصرف شدم و گفتم توکل بر خدا مى کنم.

به منزل برگشتم، ديدم در زنبيلى که در منزل آويزان بود، دو يا سه 
نان تازه و چيز ديگری قرار دارد. آن را برداشتم و خوردم. فردا و 

پس فردا هم همين گونه شد.
احتمال دادم اين را رفيق من تهيه مى کند و در آنجا مى گذارد.

وقتى چند روز ادامه پيدا کرد، از رفيقم پرسيدم اين غذاها را شما 

تهيه مى کنيد؟ گفت: نه. من هم جريان را برای او نقل کردم.
پس از اينکه جريان را برای او نقل کردم، ديگر در آن زنبيل چيزی 
نديدم.معروف است افشای مطالبى که جنبه سر دارد، سبب سلب 

آن نعمت مى شود.
منبع: جرعه ای از دريا، ج 2، ص 379-380

آخرین قسمت از برنامه »سوره« فصل بنی امیه، به 
موضوع »نسبت مسلمانان معاصر جهان اسالم با 
بنی امیه« اختصاص داشت. میهمان این قسمت، 
مهدی فرمانیان عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و 
مذاهب اسالمی بود. فرمانیان در بخشی از برنامه 
به بیان ویژگی های ابــن تیمیه پرداخت و گفت: 
ابن تیمیه تا توانسته فضائل اهل بیت)ع( را انکار 
و درعوض تا توانسته از امویان دفاع کرده است. 
گاهی هم حتی از انکار فضائل اهل بیت به تنقیص 

و توهین می رسد.
 بسیاری از حرف هایی که ابن تیمیه می زند به خاطر 
کوبیدن شیعه است. یعنی ابن تیمیه همه تالشش 
را  می کند که دولت های شیعی دوباره تکرار نشود. 
پس از اینکه ابن تیمیه و شاگردانش از بین می روند 
و پس از حمله مغوالن که زمینه هم فراهم است 
دوبــاره صوفیه اوج می گیرد و دولت امویان دوباره 
منفور می شود به طوری که از قرن هشتم تا قرن 
دوازدهم محبت اهل بیت)ع( خیلی جدی مطرح 

است و دیگر هیچ حرفی از امویان وجود ندارد.
سردبیر برنامه ســوره در ایــن بخش از فرمانیان 
پرسید نگاه   حکومت عثمانی به بنی امیه چگونه 

است؟

وی پاسخ داد: به خاطر جریان صوفی ها نگاهشان 
منفی است. صوفی ها از قرن هشتم و نهم آن قدر 
ظهور و بروز جدی در جهان اسالم پیدا می کنند 
که وقتی صفوی ها در قرن دهم می آیند و دعوای 
شیعه و سنی شکل می گیرد، دیگر روح ناصبی گری 
ظهور نمی کند تا ظهور فضای سلفی  گری در جهان 
اسالم که از قرن دوازدهم ظهور و بروز می کند و در 
آن زمــان غیر از هند -که فضای انتقادی نسبت 
به شیعه وجــود دارد- محبت اهــل بیت جایگاه 
خوبی دارد و نقد امویان سرجای خــودش است. 
اما در قرن دوازدهم به بعد، قرن بازگشت فکر ابن 
تیمیه به جهان اسالم توسط افرادی مثل محمدبن 
عبدالوهاب است. محمد بن عبدالوهاب، فکر ابن 
تیمیه را دوباره زنده می کند. یکی از مسائل مبهم 
جهان اسالم در اینجاست که چرا دوباره بازگشت 

به عقب داریم و ابن تیمیه دوباره ظهور می کند. 
در اینجا یکی از پرسش هایی که معموالً دربــاره 
دینداری مطرح می شود این است چرا ما عقب 
مانده ایم و اروپایی ها چرا عقب مانده نیستند؟ 
آیا چون ما دینداریم عقب افتاده ایم؟ عده ای مثل 
محمدبن عبدالوهاب می گویند ما چون از سلف دور 
شده ایم این بال سرمان آمد و مرادشان از سلف هم 
سه قرن اول است. در تفکر شیعی تمدن را مربوط 
به قرن سه و چهار می دانیم اما به عقیده سلفی ها 
تمدن مربوط به قرن یک و دو است. با این حساب 
از نظر آن ها معاویه، یزید و مروانیان نسل طالیی 

اسالم هستند. 
ذبحی که داعش آورد و باب کرد برای امویان است؛ 
همچنین همه آنچه در آن تاریخ منفی حساب 
می شد و افرادی مثل حجاج بن یوسف الگو شدند. 
یکی از کارهایی که حجاج می کرد این بود که در 
روز عید سر یکی ازمخالفانش را می برید و این 
درســت همان کــاری است که ابومصعب زرقــاوی 

انجام می داد.
دیانی این سوال را مطرح کرد که آیا همه سلفی ها 

این گونه اند؟
فرمانیان پاسخ داد: خیر. اخوانی ها و بسیاری از 
طالبانی ها و دیوبندی ها این گونه نیستند. بسیاری 
از سلفی ها موافق شهید شدن امــام حسین)ع( 
نیستند و معتقدند یزید اشتباه کرده است ولی در 

عین حال او را از خالفت ساقط نمی دانند.
 ابن تیمیه عبارتی دارد با این مضمون که »یزید 
اشتباه کــرد امــام حسین)ع( را شهید کــرد چون 

او یکی از اولیای غیرصالح اســت«. می بینید که 
از نظر این ها، امــام حسین )ع( »ولــی« است اما 
غیرصالح. وهابیان هم مثل اهل حدیث شامل 

سه طیف است.
مجری برنامه پرسید: سعودی ها در کدام دسته 

هستند؟
ــن اســتــاد تــاریــخ گــفــت: ســعــودی هــا ســکــوالر  ایـ
هستند، وهابی های عربستان دو طیف هستند. 
اکــثــرشــان حــب اهــل بیت دارنـــد، از امــوی هــا هم 
بــدشــان نمی آید. بقیه شان هــم حــب اهــل بیت 
را دارنــد هم حب امــوی را. بیشتر وهابی ها حب 
امویان را دارند و بهترین حکومت و دوره را دوران 
اموی می دانند چون گرایش های سلفی دارنــد. از 
معاویه خیلی سفت و سخت دفاع می کنند درباره 
یزید هم می گویند یک اشتباهی کــرده اســت. ما 
در سوریه، طیف کوچکی از سلفی های وهابی  را 
داریــم مثل جیش االسالم و زهــران علوش از یزید 
و دولت بنی امیه دفاع می کنند و این ها با داعش 
فرق دارند. پس از آن، درقرن دوازدهم شاه ولی هللا 
دهلوی نخستین کسی است که افکار ابن تیمیه 
را به شبه قاره هند می برد. هم خودش هم پسرش 
هم کتاب هایی در نقد شیعه می نویسند اما دیگر 
خبری از حــب امــویــان نیست. شــاه عبدالعزیز 
دهلوی در کتاب »تحفه اثنا عشریه« کمی رنگ و 
بوی کفر شیعه را پررنگ می کند. اگر امروز بعضی 
از طالبانی ها رویکرد افراطی و تکفیری نسبت به 

شیعه دارند به همین کتاب برمی گردد.
دیانی در این بخش این پرسش را مطرح کرد که نگاه 

طالبان به اهل بیت و بنی امیه چگونه بود؟
عضو هیئت علمی دانــشــگــاه ادیـــان و مذاهب 
اســالمــی پاسخ داد: نگاه طالبان را باید از نگاه 
دیوبندیه دربیاوریم، چون آن ها غیر از دیوبندیه 
نیستند. دیوبندی ها دو دسته اند. عده ای از ایشان 
حب شدید اهل بیت دارند، منتقد شیعه هستند 
و گاهی هم انتقادهایشان افراطی می شود، عده 
قلیلیشان هم قائل به کفر شیعه هستند. طالبان 
جزو هردو این هاست ولی بیشترشان جزو دسته 
اول هستند. منظوراز انتقاد هــم در اینجا این 
است که به عقیده آن ها شیعه بدعت گذار است 
و ربطی بــه اهــل بیت نـــدارد و یــک فرقه منحرف 
است. در طیف دیوبندی ها تعداد خیلی کمی با نام 
سپاه صحابه در پاکستان ظهور کردند که شیعه 
را تکفیر می کنند یعنی معتقدند شیعه را باید 
بکشیم، درمیان طالبان هم برخی این گونه اند ولی 
تعدادشان خیلی کم است. این طیف خیلی هم با 

امویان خوبند.
وی با تأکید براینکه فضای رسانه ای االن قصد دارد 
فضا را به سمت یک جنگ مذهبی تمام عیار در 
افغانستان ببرد، تصریح کــرد: در چنین شرایطی 
مسلمانان و شیعیان افغانستان باید هوشیار باشند 
که گول این فضای رسانه ای را نخورند. یعنی کاری 
نکنند که بهانه به دست طالبان دهند و شیعه کشی 
راه بیفتد اما اگر طالبان خواستند به آن ها تعرض 
کنند از خودشان دفاع کنند. دفاع در وقتی که کار 
به جای باریک می رسد واجب است. طالبان االن 
عزاداری را بهانه نکردند اما چون مردم پیش از این 
دوران خشونت آن هــا را دیده اند االن ترسید ه اند 
و سایه وحشت وجــود دارد. طیف دیگر کسانی 
هستند که به آمریکا کمک کردند و االن فکر می  کنند 
طالبان ممکن است آن ها را بکشد، ولی حداقل االن 
طالبان اعالم کرد ما با کسی کاری نداریم. طالبان در 

مناطق شیعه نشین اسلحه آن ها را نگرفته است. 
بنابراین اتفاقی که االن در افغانستان افــتــاده و 
فرار مردم به خاطر ترسی است که 20 سال پیش 
از طالبان داشتند نه از اتفاقاتی که االن افتاده 
است. شاید به صورت موردی 10 درصد آن ها هم 
اهل کشتار باشند ولی عمده آن ها دست کم االن 
این گونه نیستند. شــورای علمای شیعه باید به 
هوش باشد. امروز سه شنبه دوم شهریور علمای 
شیعه در کابل جلسه ای داشتند با این موضوع 

که علمای شیعه چگونه با طالبان برخورد کنند؟ 
به همین منظور بیانیه ای دادند و خواسته هایشان 
را مطرح کردند که جان و مال و ناموس شیعیان 

حفظ شود.

معين اصــغــری: یـــکـــی از 
خصیصه های بارز شعر مهدی 
جــهــانــدار کــه پیش  از ایــن نیز 
ــاره او نوشته بودیم، بافت  درب
خـــوش تـــار و پـــود اشــعــار او با 
مضامین قرآنی اســت. گاهی 
ایــن مضامین فقط در حــوزه 
ــه شــعــرش راه پیدا  مــحــتــوا ب
می کند و گاهی خود عبارات 
و الــفــاظ نیز دقــیــقــاً در بیت 
جــا مــی گــیــرد. مــعــروف تــریــن 
غزلی که با این فرم مخصوص 
سروده که خیلی از اوقات در 

مراسم  و مناسبت ها نیز پیامک می شود همان 
غزل »من کان علی حب علی مات شهیدا« است. 
امــروز نیز می خواهیم یکی دیگر از غزل های فرم 
او را که مناسب با حال و هوای همین روزهاست 

بررسی کنیم.
نخستین و مهم ترین نکته ای که در این غزل به 
چشم می خورد انتخاب قافیه سختی است که به 
طور شگفت انگیزی تا آخر شعر بیرون نمی زند و 
همه جا خوش نشسته. آفت این گونه قافیه ها آن 
هم وقتی به حرف الف مختوم می شود سهو لسان 
شاعر است که دیگر برای اینکه بیت را جمع کند 
هرچیزی دم دستش برسد توی شعر می گذارد. 
مثل قصیده زیبای موش و گربه عبید زاکانی که 
قافیه بسیاری از ابیات را از خودش درآورده است. 

اما اینجا ما چنین چیزی را نمی بینیم.
نکته مهم دیگر رویکرد درست شعر است. یعنی 
در عین اینکه شاعر در ابیات مختلف بعد مرثیه 
را در نظر داشته اما در همان حال کوچک ترین 
حرفی که موجب کوچک شمردن ساحت اهل 
بیت باشد نمی گوید و شعر از ابتدا تا انتها آهنگی 
حماسی دارد که این درآمیختگی مرثیه و حماسه 

جداً زیباست.

در آخر باید به این نکته اشاره 
کرد این کارها یک ظاهر ساده 
دارد که ممکن است مخاطب 
از بــیــرون بــا خـــودش فکر کند 
خــب مــن هــم می توانم شعرم 
را از آیــات و روایــات پر کنم اما 
حقیقت این است که دلپذیری 
ایـــن اشــعــار از انـــس جــهــانــدار 
بـــا قــــرآن حــاصــل مـــی شـــود که 
ــه آن داده  مــالحــتــی شــیــریــن ب

است.
قافله را تا زدند بانگ رحیال 

ولوله ای شد که یا حسین دخیال
قافله می رفت بی حسین ولیکن
دشمن او تا همیشه خوار و ذلیال

بر سرِ نی ها »سری به نیزه بلند است«
سر چه سری، وَه چه با شکوه و جلیال

خواهر غمدیده رو به سوی برادر
گفت که یارانمان کمند، قلیال

ناله  قرآن ز روی نیزه برآمد
گفت که خواهر: مَع الرسولِ  َسبیال

خواهر من! بعد من غریب نمانی
عشق تو سجّاد، فاتِّخذهُ وَکیال

گفت: هوا گرم و راه شام زیاد است
گفت: لک فِی النّهارِ سبحَ طویال

گفت: که شب را کجا بدون تو باشم
گفت: قُم الیل را، وَ أقوَمُ قیال

گفت: که بی تو چگونه خطبه بخوانم
گفت: سنُلقی علیک قولَ ثقیال

گفت: که از گوشه  خرابه چه گویی
گفت: بهشت است، جَنّةً وَ نخیال
گفت: که با زخم تازیانه چه سازم
گفت: صبوری کنید، صبراً جَمیال

گفت: حسینش که من شهید تو هستم 
گفت: خدا شاءَ أن یَراک قتیال

حجت االسالم فرمانیان در »سوره« پاسخ داد

 نگاه طالبان به امویان 
و اهل بیتb چگونه است؟

غزلی از مهدی جهاندار

گفت: صبوری کنید، صبراً َجمیال

ادبیات آیینیجهان اسالم 

نخستین نشست سمینار علمی »خیر 
قرآنی در بستر مشارکت های مردمی« 
دوم شهریورماه با حضور حجت االسالم 
محمدعلی خسروی، مدیرکل پیشین 
دفتر آموزش معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی و از مؤسسان بنیاد پژوهش و توسعه فرهنگ 
وقف، با موضوع »نقش وقف در ترویج خیر قرآنی« برگزار 

شد.
به گزارش »ایکنا«حجت االسالم محمدعلی خسروی در 
این نشست با بیان اینکه یکی از آسیب های مهم وقف 
در طول تاریخ، دولتی شدن آن است، به علل توقف رشد 
وقف اشاره کرد که در ادامه خالصه ای از آن را می خوانید.

در یک تحقیق که مربوط به ۸00 سال پیش بود نوشته 
شده بود: برای آموزش کودکان، چهار منبع مالی مطرح 
است؛ یکی اینکه حقوق استاد از سوی حکمران باشد، 
مورد دوم توسط هدایای مردمی پرداخت شود، سوم توسط 
موقوفات خاصی که برای این کار در نظر گرفته شده، صورت 
بگیرد و چهارم توسط دانــش آمــوزان شهریه پرداخت 
شود. در این تحقیق گفته شده بود از این چهار مورد اگر 
حاکم بخواهد حقوق استاد را پرداخت کند، همیشه 
سیاست های خود را اعمال خواهد کرد؛ هدایای مردمی 
هم پــایــدار نیست، دانــش آمــوزان هم اکــثــراً بی بضاعت 
هستند و بنابراین بهترین مورد پرداخت حقوق استادان 
که بی منت و دائمی است، موقوفات است. بنابراین اگر 
موقوفات مستقل و مردمی باشند و دولت تنها بر آن ها 
نظارت کند یا اندک حمایتی از نظر ثبت قوانین داشته 

باشد، می تواند مسیر رشد خود را پیدا کند.
دو عامل مهم موجب توقف رشد وقف در کشور شد. مورد 
اول نفت و دوم هم استعمار بود. تسلط فرهنگ استعماری 
به گونه ای بود که مردم فقط به یک نقطه و جهت نگاه کنند 
تا آن ها بتوانند نیات خود را اعمال کنند. نفت هم موجب 
شد بسیاری از کارها تعطیل شود، مردم گفتند اگر مسجد 

می خواهیم دولت پول نفت را دارد، پس مسجد بسازد، 
این روحیه کم کم سبب شد خیران خود را کنار بکشند.

واقعیت امر این است کمک به کارهای خیر و مذهبی 
ضعیف شــده اســت. هر چند برخی کارهای اجتماعی 
مانند ساخت بیمارستان و مدرسه رونق دارد، اما خیران 
قرآنی بالتکلیف هستند، علت هم این است که حکومت 
مذهبی است، وقتی حکومت مذهبی باشد عموم مردم به 
این باور می رسند که دولت باید همه فعالیت های عرصه 

دین را بر عهده بگیرد و این آسیب بزرگی است.

می توان وقف جمعی را راه انداخت ◾
بــرای احــیــای وقــف، گــام نخست ایــن اســت کــه دولــت و 
حاکمیت کنار بکشد و مردم خودشان اقدام کنند. االن 
بسیاری گمان می کنند اگر چیزی را وقف کنند، حتماً باید 
اوقاف آن را تأیید کند و همین در برخی موارد مانع می شود، 
در صورتی که این گونه نیست، وقف نامه توسط خود 
واقف نوشته و ثبت می شود، نیاز به تأیید هیچ نهادی هم 
نیست، اما اگر سازمان اوقاف در جریان باشد، اگر مشکلی 

پیش آید، کمک  می کند.
موضوع دیگری که در زمینه وقف وجود دارد و الزم است 
به آن اشاره شود، این است که مردم برای اینکه موقوفات 
قرآنی گسترده ای انجام دهند، امکانات چندانی ندارند و 
یک نفر نمی تواند به تنهایی یک وقف را انجام دهد. این 
موضوع نیز راهکار دارد و آن، وقف جمعی است. وقف 
جمعی موضوعی است که از دو سه دهه پیش در برخی 
کشورها راه افتاد و بسیار مورد استقبال قرار گرفت. ما نیز 
می توانیم در زمینه قرآن کریم با توسل به همین نوع وقف، 

موقوفات بسیاری در زمینه قرآن به ثبت برسانیم.
اگر راهکاری اندیشیده شود که به مردم بها داده شود و 
خود خیران اقــدام کنند و خدمات قرآنی که مــورد بحث 
است را انجام دهند و دولت نیز نظارت کند، می توان به 

رشد وقف به خصوص در بحث قرآنی امیدوار بود.

دیدگاه
 در نخستین نشست »خیر قرآنی در بستر مشارکت های مردمی« مطرح شد

 دو عامل مهم توقف رشد موقوفات

آمنه مستقيمى: »وجه 
عـــالـــم همیشگی  هللا در 
ــر امــــــــام)ع( به  ــ ــت و اگ اســ
عنوان مصداق اتم وجه هللا 
همیشگی است کسی هم 
که فدای او شود جاودانه می شود، چنان که اصحاب 
سیدالشهدا)ع( جاودانه شدند و خطاب به آن ها 
َّهِ وَ عَلَى  ــالمُ عَلَیَْک یا اَباعَبْدِالل می گوییم: »اَلــسَّ
َّئَِک« یعنی سالم بر آن هایی  َّْت بِفِنا َّتى حَل االَرْواحِ ال
که با قربانی شدن در راه تو، قرب  جاودانه یافتند«. 
ایــن جــمــالت بخشی از سخنان حــجــت االســالم 
علی محمد باقی، استاد حوزه علمیه و کارشناس 
مــبــاحــث مــذهــبــی و مـــهـــدوی اســــت کـــه دربــــاره 
دستاوردهای قیام عاشورای حسینی با ما در میان 
گذاشته و در ادامــه مشروح آن تقدیم حضورتان 

می شود.

تعبیر »کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ کَرباَل« به چه  ◾
معناست و چگونه می توان در هر برهه ای از تاریخ و 

بدون حضور در آن واقعه جانسوز، کربالیی شد و در 
صف عاشوراییان قرار گرفت؟

واقــعــه عــاشــورا منحصر در زمــان و مکان خاصی 
نمی شود بلکه عــاشــورای حسینی در کــل تاریخ 
جریان دارد؛ به تعبیر بهتر همان طــوری که ما در 
الــســت بــا خــدا عهد توحید بستیم و فــطــرت ما 
َّاَس«  َّتِی فَطَرَ  الن َّهِ ال ْــرَ َت الل دیــن مــدار اســت »فـِـط
و همان گونه کــه پــذیــرش وجــود خــدا امــری فطری 
ــورای حسینی و نــهــضــت حضرت  ــاشـ ــت، عـ اســ
سیدالشهدا)ع( هم فطری است؛ یعنی همان گونه 
که در ماجرای عاشورا حضرت اباعبدهللا)ع( حرکت 
خود را از حجاز به عنوان ام القرای جهان اسالم و 
کنار کعبه آغاز کردند تا به کربال رسیدند و افرادی 
نیز حضرت)ع( را همراهی کردند و دور ایشان بودند 
تا به شهادت رسیدند و اینچنین در تاریخ ماندگار 
شدند در هر زمان می توان از ام القرای دل حرکت و 
در کربالی عشق جان خود را فدای امام)ع( کرد تا به 
بقا و ماندگاری ابدی برسیم. مهم آنکه این مسیر، 
منحصر به اصحاب امام حسین)ع( نیست بلکه 
در تاریخ استمرار دارد: »کُلُّ یَومٍ عاشورا و کُلُّ أرضٍ 

کَرباَل«.
از ایــن رو، حرکت و نهضت حسینی کــل زندگی 
انسان را تنظیم و مهندسی می کند، یعنی انسان 
از مسیری آغاز کرده و در رکاب امام)ع( قرار می گیرد 
و در این مسیر از او تبعیت دارد تا توفیق جان نثاری 
امام عشق را یافته و ابدی شود؛ »کلُّ مَنْ عَلیها فَان 

َّک ذوالجاللِ واالکرامِ«. وجه هللا در  وَ یبقَی وَجْهُ رَب
عالم همیشگی است و اگر امام به عنوان مصداق اتم 
وجه هللا همیشگی است کسی هم که فدای او شود 
جاودانه می شود، چنان که اصحاب سیدالشهدا)ع( 
المُ  مانا شدند و خطاب به آن هــا می گوییم: »اَلسَّ
َّْت  َّتى حَل َّــهِ وَ عَلَى االَرْواحِ ال لــل ْــدِا عَلَیَْک یا اَبــاعـَـب
َّئَِک« یعنی سالم بر آن هایی که با قربانی شدن  بِفِنا

در راه تو، قرب  جاودانه یافتند.
از این منظر، واقعه کربال و عاشورای حسینی فقط 
ــرای امـــروز ما نیست بلکه  ــوز ب مسئله ای درس آمـ
همه انبیای الهی از آن درس گرفته اند، چنان که اول 
روضه خوان حضرت ابی عبدهللا)ع(، جبرئیل بود که 

شرح کربال را برای حضرت آدم)ع( بیان کرد.

اینکه امام خمینی)ره( فرمودند اسالم را محرم و  ◾
صفر زنده نگه داشته است چه معنا و مفهومی را در 

خود دارد؟
اگــر به حرکت و نهضت حسینی نگاه کنید این 
نهضت را بر چهار محور می یابید، نخست اقامه 
نماز، دوم ایتای زکات، سوم امر به معروف و چهارم 
نهی از منکر. ایــن چهار امــر در زیـــارت وارث هم 
الةَ وَ  َّــَك قَدْ أَقَمَْت الصَّ تصریح می شود: »أَْشهَدُ أَن
َّكَاةَ وَ أَمَرَْت بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَيَْت عَنِ الْمُنْكَرِ«.  آتَيَْت الز
این چهار امر همان هایی است که در آیه 41 سوره 
مبارکه حج نیز قرآن به آن ها اشاره کرده، یعنی حرکت 
مــردان حق و دین بر این چهار محور است. اینکه 
اسالم به محرم و صفر زنده مانده از آن جهت است 
که قطعاً کسی که خدا را یاری کند خدا نیز او را یاری 
می کند . یاری خدا به نصرت دین او است چون ذات 
خدا بری از نیاز به کمک و نصرت است؛ این یاری 
همان چهار عملی است که در آیه 41 سوره مبارکه 
َّاهُمْ فِي اْلَرْضِ  َّن َّــذِيــَن إِنْ مَك حج تصریح شده »ال
َّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ  اَلةَ وَآتَوُا الز أَقَامُوا الصَّ
الْمُنْكَرِ« و هر کس می خواهد اسالم را حفظ کند 

باید عامل به این چهار امر و وظیفه باشد. 
اگر محرم و صفر نبود نه فقط اسالم بلکه کل ادیان 
از میان می رفتند، بنابراین حرکت سیدالشهدا)ع( 
بقای کل جریان دیــن را تضمین کــرد، اگــر عاشورا 
نبود نه از اســالم، نه از مسیحیت و نه از یهودیت 
دیگر اثری بر جای نمانده بود. حیات جریانی که از 
حضرت آدم)ع( آغاز شده و تا نبی خاتم)ص( ادامه 
داشت و پس از آن در جریان امامت استمرار یافت 

با نهضت عاشورا تضمین شد. 

دستاوردهای این نهضت عظیم برای آن ها  ◾

که امروز می خواهند در خیمه حسینی بمانند و 
حسینی زیست کنند، چیست؟

ایــن دســتــاوردهــا منحصر بــه زمــان و مکان خاص 

نیست. ما در طول تاریخ یک تقابل جبهه حق و 
باطل را داریم، در هر زمانی از زمان آدم)ع( تا عصر 
ظهور حضرت حجت)عج( این جریان در حال جنگ 
و درگیری هستند، چنان که قرآن می فرماید: ما برای 

هر پیامبری شیطانی از شیاطین انسی و جنی قرار 
داده ایم. زمانی آدم و ابلیس، زمانی ابراهیم و نمرود، 
یــک زمــان موسی و فــرعــون، زمــانــی پیامبر)ص( و 
ابوجهل و ابوسفیان و زمانی امیرالمؤمنین)ع( و 
معاویه و زمانی امام حسین)ع( و یزید با یکدیگر 
درگیر و در تضاد بودند و این تقابل همچنان ادامه 
دارد چنان که امروز انقالب اسالمی ما با استکبار 
جهانی در تضاد و درگیری اســت. در ایــن میانه و 
تقابل، عاشورا راه را به جبهه حق نشان می دهد تا 
در مقابله با جبهه باطل پیروز شود، اینجاست که 
درمی یابیم چرا خدا عهد عاشورا را با همه انسان ها 
تا ابد بسته و گریه بر مصائب ایشان را وظیفه مهم 
امت ها قــرار داده، چــون ایــن گریه بصیرت بخش 
و راهنماست. اینکه در زیــارت عاشورا می گوییم: 
ِّی ِسلْمٌ لِمَنْ َسالَمَكُمْ وَ حَرٌْب لِمَنْ حَارَبَكُمْ إِلَى  »إِن
یَوْمِ الْقِیَامَِة« یعنی این درگیری و دشمنی و تقابل 
با جبهه باطل و جنود شیطان، ابدی بوده و در این 

مسیر الگوی ما عاشورای حسینی است.
بـــرای مثال در عــاشــورا الــگــوی نفی سبیل مطرح 
می شود و انقالب اسالمی از همین حرکت عاشورا 
درس گرفت و شعار خــود را »نــه شرقی نه غربی، 
جمهوری اسالمی« قرار داد. از دیگر دستاوردهای 
َّة« است؛ یعنی عزت  َّا الذِّل مهم عاشورا »هَیْهَاَت مِن
ــرای مسلمین عین حیات اســت اینکه ما دفاع  ب
مقدس و دفاع از حرم را با رشادت و عزت طی کردیم 
به دلیل الگوگیری از این وجه عاشوراست هر جا 
که درس گرفته ایم و الگوبرداری کردیم حق پیروز 
شده و هر جا درس و الگو نگرفتیم و در ظاهر ادعای 

حق طلبی داشتیم، زمین خوردیم.

در سجده شکر پس از زیارت عاشورا می خوانیم:  ◾
اکِرینَ لَکَ عَلی  َّهُمَّ لَکَ الْحَمْدُ حَمْدَ الشَّ »اَلل

َّتی« مگر عاشورا  َّهِ عَلی عَظیمِ رَزِی مُصابِهِمْ؛ اَلْحَمْدُ لل
مصیبت نبوده و در همین زیارت عاشورا نمی خوانیم 

این مصیبت برای اهل زمین و آسمان ها سنگین 
بوده است، پس چرا ما خدا را برای این مصیبت شکر 

می کنیم؟!
باید توجه داشت این ها تناقضی ندارند، چون از یک 
سو این واقعه متصل به عمل جنود شیطان است 
و از دیگر سو متصل به اراده الهی؛ از یک سو مردم 
علیه امام حق و سبط نبوی)ص( و پاره تن حضرت 
زهرا)س( ظلم کرده و ایشان را به شهادت رساندند و 
این مصیبت نه فقط برای اهل زمین بلکه برای اهل 
آسمان ها و مالئکه سنگین است: »سرهای قدسیان 
همه بر زانوی غم است« اما از دیگر سو خدای متعال 

از همین واقعه بهترین بهره را برای تقرب بندگان 
به خدا و حرکت در مسیر امــام بــرده اســت، یعنی 
خدا از این مصیبت و تهدید، فرصتی برای رشد و 
کمال بندگان ایجاد کرد؛ چنان که ما از همان جنگ 
تحمیلی بــرای رشــد انسان ها و دیگر پیشرفت ها 

استفاده کردیم.

حضرت زینب)س( در مواجهه با آن همه مصائب  ◾
و ظلم هایی که دشمن در عاشورا روا داشتند، فرمودند: 
»ما رأیُت اّل جمیالً«! این تعبیر چه حقایقی از نهضت 

حسینی را برای تاریخ آشکار می کند؟
عاشورا بهترین فرصت حیات اسالم و ادیان و رشد 
انسان هاست؛ بنابراین تعبیر حضرت زینب)س( 
نسبت به فعل و اراده الهی بود یعنی از همین اقدام 
شیطانی، نور الهی برخاست چنان که شکستن 
شیشه عطر، شمیم آن را فراگیر می کند عاشورا 
نیز شمیم حسینی را در دنیا عالمگیر کــرد. این 
یعنی باید از دل مصائب، اراده و خواست و رضای 
خدا را دید اینچنین دیگر دلزده و خسته و ناامید 
نمی شوید؛ چه بروید چه ضربه بخورید حتی اگر 
کشته شوید دچار خسران نمی شوید و در مقابل 
برای جبهه باطل هرگز پیروزی نیست حتی اگر به 
ظاهر پیروز شده باشد؛ جریان حق همیشه پیروز 
است حتی اگر در ظاهر دچار شکست شده باشد، 
برای همین قرآن می فرماید: »إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا«.

لزمه استمرار این دستاوردها تا رسیدن به دولت  ◾
کریمه مهدوی چیست؟

مهم ترین الزمــه ایــن استمرار در امــروز تشکیل و 
دفـــاع از حکومت دینی اســـت. حرکت حسینی 
برای تشکیل حکومت دینی بود، ایشان فرمودند: 
من خروج کردم برای آنکه امت جدم را اصالح کنم. 
قیام به معنای جوشش مقطعی نیست؛ ایشان 
حرکت کردند تا حکومت دینی اقامه و دین خدا 
بر امت جــاری و ســاری شــود. اینجا بود که دشمن 
با حضرت)ع( مبارزه کرد وگرنه اگر قرار بود اصالح 
از طریق تبیین احکام شرعی صــورت گیرد، دیگر 
حکومت با حضرت)ع( مخالفت نمی کرد. حرکت 
امروز ما در مسیر امام)ع( هم داعیه داری حکومت 
ــود از آن دفــاع  اســالمــی اســت و بــایــد بــا همه وجـ
کنیم. امــروز بزرگ ترین معروف، دفاع از حکومت 
دینی و والیت فقیه است. اگر بخواهیم دستاورد 
عاشورا را استمرار دهیم باید در این مسیر به ویژه 
استکبارستیزی عزم و عمل جدی داشته باشیم و 

ذلت را در کوچک ترین مرتبه آن نیز نپذیریم.

خاک تبرکى

محمد الخفاجی

پارسانيکوکار:  عکسى که محمد الخفاجى ثبت عکس نوشت
کرده زنى را نشان مى دهد که پس از ماجرای 

نمادين دفن شهدا توسط بانوان بنى اسد که هر 
ساله برگزار مى شود، در حال جمع کردن خاک 

تبرکى اين مراسم است.
هر ساله و در سالروز تدفين شهدای کربال، حرم 

امام حسين و حضرت عباس)ع(، قرق بانوان 
مى شود. ماجرا به دورانى برمى گردد که بانوان 

بنى اسد پس از عاشورا از محل واقعه کربال عبور 
مى کنند و آنجا با پيکر شهدای کربال مواجه 

مى شوند. به مردانشان خبر مى دهند تا برای دفن 
شهدا به آن ها کمک کنند ولى با بى اعتنايى آن ها، 
خود اين زنان هستند که با بيل به دفن پيکرهای 
مطهر شهدا اقدام مى کنند. آنجاست که مردان به 
خود آمده و به آنجا مى روند که در نهايت در ۱3 

محرم يعنى سه روز پس از عاشورا، امام سجاد)ع( 
همراه با آن ها شهدای کربال را دفن مى کنند.

بر همين اساس، همزمان با سالروز تدفين شهدای 
کربال دسته بنى اسد به صورت نمادين راه اندازی 

شده و در اين دسته که فقط بانوان حضور دارند، 
افراد با در دست داشتن بيل و فانوس به سوی حرم 
ارباب مشرف مى شوند. در سال های اخير در دسته 

بنى اسد، بانوان همراه با سبد حصيری ناله کنان به 
سوی حرم امام حسين)ع( مى روند و به عزاداری 

مى پردازند.
در روز سيزدهم ماه محرم، دسته عزاداری بنى اسد 
در حرم سيدالشهدا)ع( حضور مى يابند و اين مکان 

مقدس قرق بانوان مى شود. امسال نيز متوليان 
حرم امام حسين)ع( و حضرت عباس)ع( برای 

برگزاری دسته بنى اسد در کربال حرم ها را آماده 
کرده و کفپوش قرمز همراه با خاک در حرم ها قرار 

دادند.
سيزدهم ماه محرم از صبح بانوان عراقى با 

حضور در عراق و حوالى حرم امام حسين)ع( و 
حضرت عباس)ع( آماده حضور در دسته بنى اسد 

شده و با در دست داشتن سبدهای حصيری 
پس از اذان ظهر از سوی باب القبله حرم حضرت 

امام حسين)ع( هروله کنان وارد حرم مطهر 
سيدالشهدا)ع( شدند و به عزاداری پرداختند. 

پس از آن نيز ناله کنان به حرم حضرت عباس)ع( 
مشرف شدند.

دسته عزاداری بنى اسد پس از دسته عزاداری 
طويريج در روز عاشورا به عنوان بزرگ ترين دسته 
عزاداری سيدالشهدا)ع( در عراق به شمار مى رود. 

چندسالی است که هیئت های مطرح کشور به سمت کتاب 
و کتاب خوانی هم رفته اند. با شروع کرونا و دوران خانه نشینی 
مداحان، برخی از مداحان همچون محمود کریمی، مهدی 
سلحشور، سیدمجید بنی فاطمه و حنیف طاهری با انتشار 
لیست ها و پست هایی در صفحات اینستاگرامی خود 
کتاب هایی برای مردم به خصوص قشر مذهبی و هیئتی کشور 
معرفی کردند که به گفته ناشران این آثار، این اقدام با استقبال 
مردم روبه رو شد و آمار فروش این کتاب ها رشد چشمگیری 

داشت.
معرفی کتاب در هیئت به همین جا ختم نشد و دوسالی است 
که هیئت انصارالحجه، از هیئت های مطرح و پرمخاطب 
مشهد مقدس، این پرچم را بلند کرده و در ابتکاری جالب در 
هر مناسبت که هیئت برگزار می شود، کتاب مرتبط با آن ذوات 

مقدسه را به مخاطبان معرفی می کند.
میالد اسحاقی، مسئول فرهنگی ایــن هیئت بــه »فــارس« 
می گوید: »از محرم ســال 9۸ معرفی کتاب را در هیئت آغاز 
کردیم که در آغاز پیشنهاد طرح با حمایت گسترده حاج امیر 
کرمانشاهی، مداح هیئت مواجه و همین حمایت موجب آغاز 
کار شد. کارگروه محتوایی برای هر مناسبت هیئت مثالً عزاداری 
شهادت حضرت علی اکبر)ع(، میالد امام رضا)ع( و... که در طول 
سال برگزار می شود، کتاب های متناسب با موضوع را پیشنهاد 
می دهد که تمامی کتاب ها بررسی و مطالعه و در نهایت یک 
کتاب به مخاطبان ارائه می شود. در طول یک سال بیش از ۷۵ 
جلسه در مناسبت های مختلف در هیئت برگزار می شود که 
متناسب با آن، کتاب معرفی می کنیم یعنی در مجموع سالی 

۷۵ عنوان کتاب به مخاطبان معرفی شده است«.

این هیئت برای عرضه کتاب ها، در هر مناسبت غرفه فرهنگی 
صرفاً برای فروش کتاب دارد و کتاب هایی که معرفی می شود در 

همان محل هیئت برای عزاداران عرضه 
می شود. اسحاقی می گوید: »این غرفه 
توسط یکی از انتشاراتی ها برپا شده 
و موظف اســت کتاب معرفی شــده هر 

جلسه را جدا از کتاب های دیگر داشته 
باشد. در این غرفه، نگاه درآمدزایی نداریم 

و صرفاً به دنبال عرضه کتاب برای ارتقای سطح 
شعور حسینی در هیئت هستیم. کتاب ها برای عزاداران 

با 20 درصد تخفیف ارائه می شود اما با اطالع رسانی صورت 
گرفته مردم هزینه کامل کتاب را پرداخت می کنند و این 20 
درصد کمک به هیئت می شود. یعنی مردم با خرید این کتاب 

یک تیر و دو نشان می زنند، هم 
کتاب تهیه و هم به برپایی 
ــیــت)ع(  مــجــالــس اهـــل ب

کمک  می کنند«.

خبر خوبخبر خوب

 وقتى هيئت 
 آمار فروش کتاب

 را باال مى برد

عاشورا بهترين فرصت حيات اسالم و اديان و رشد انسان هاست؛ 
بنابراين تعبير حضرت زينب)س( نسبت به فعل و اراده الهى بود 
يعنى از همين اقدام شيطانى، نور الهى برخاست چنان که شکستن 

شيشه عطر، شميم آن را فراگير مى کند.

گزيدهگزيده
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راه پیوستن به 
کربالی عشق

یک کارشناس مذهبی از دستاوردهای قیام عاشورا می گوید



مستأجر حقیقی   
صــدای »دنــگ دنگ« 
ساعت صحن انقالب 
ــاه مــلــکــوتــی امـــام  ــارگـ بـ
هشتم)ع(، از صداهای 
آشــنــایــی اســـت کـــه با 
ضــرب آهنگی خــاص در خاطر بسیاری 
از دلــدادگــان این آستان مقدس ماندگار 

شده است.
حرکت عقربه های این ساعت قدیمی در 
کنار ده هــا ساعت  دیجیتال و مکانیکی 
نصب شده در رواق ها و بخش های مختلف 
حرم مطهر رضوی توسط خادمان کاربلد 
بخش تعمیر و نــگــهــداری ســاعــت حرم 
مطهر کنترل می شود تا زائران و مجاوران 
ــات شرعی و گــذر زمـــان به  بتوانند از اوقـ

آسانی مطلع شوند.

از یک عالقه قدیمی تا ساعت سازی  ◾
در حرم

مدتی است نبض ساعت های حرم امام 
رضـــا)ع( در دســتــان علی اصغر وحیدی 
ــاره چگونگی ورودش به این  اســت. او درب
حــرفــه مــی گــویــد: ســال هــا پیش ساعتی 
به دستم رسید که کــار نمی کرد، از طرف 
دیگر هزینه تعمیرش هم بــاال بــود. برای 
ــاز و  همین تصمیم گرفتم خـــودم آن را ب
بررسی کنم. در زمان تعمیر این ساعت، به 
ساعت سازی عالقه مند شدم تا جایی که 
کتابی هم از کتابخانه درباره ساعت سازی 
امانت گرفتم. در کنار این مطالعات، هر 
ساعتی که مشکل داشــت را باز و تعمیر 
می کردم. بدین ترتیب حدود سه سال به 

صورت تجربی مشغول ساعت سازی بودم 
تا اینکه در کارم خبره شــدم.او آن زمان از 
کارکنان بخش دفاتر امانات حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( بود، اما این تالش و عالقه 
وافرش موجب شد تا همکار »محمدعلی 
عنبرانی« چهارمین ساعت ساز رسمی 

آستان قدس رضوی شود.
وحیدی ادامه می دهد: سال 1382 به دفتر 
تعمیر و نگهداری ساعت  های حرم مطهر 
منتقل شدم. اولین ساعتی که تعمیر کردم، 
یــک ساعت رومــیــزی آلمانی بــود. وقتی 
ــرد، حــس خوبی داشتم.  شــروع بــه کــار ک
انگار به یک جسم بی جان، جانی دوباره 

بخشیده بودم.
از دو سال و نیم پیش، مسئولیت بخش 
تعمیر و نگهداری ساعت حرم مطهر رضوی 
بــه او واگـــذار مــی شــود. تهیه، نگهداری، 
تنظیم، تعمیر، نــظــافــت و جابه جایی 
ساعت ها، تعویض باطری آن هــا و انجام 
امــور اداری، جملگی از وظــایــف کــاری  او 
در این بخش به شمار می آیند که دو تن 
از خــادمــیــاران رضــوی دســت بــه کمکش 

هستند.

قدیمی ترین ساعت های حرم ◾
در ادامــه وحیدی از خلوت خود در باالی 

برج دو ساعت قدیمی حرم مطهر رضوی 
در صحن های آزادی و انــقــالب اسالمی 
می گوید: ساعت هایی که به ترتیب تاریخ 
ساختشان بــه ســال هــای 1895 و 1945 
میالدی در انگلستان و آلمان برمی گردد، 
بررسی دقــت کــار ایــن دو ساعت، یکی از 
وظایف اصلی  روزانـــه ام در بخش تعمیر 
و نگهداری ساعت آستان قــدس رضوی 
اســت. ایــن ساعت ها با نیروی مکانیکی 
کار می کنند، اما با استفاده از نیروی برق 
کــوک می شوند. بدین ترتیب باید آن ها 
را هفته ای دو یا سه نوبت به طــور منظم 
تنظیم و روغن کاری کنم. این ساعت ساز 

دربـــاره صــدای زنــگ ساعتی کــه بــه گوش 
ــن طنین  ــد: ایـ زائـــــران مـــی رســـد، مــی گــوی
فراموش نشدنی مربوط به صدای ساعت 
صحن انقالب اسالمی است که در ایوان 
ــرار دارد. ایـــن ساعت  مــعــروف ســاعــت قـ
قدیمی دارای دو نــوع صــدای زنــگ است 
به طوری که به  ازای هر یک ربع، یک زنگ 
آهسته و در هر ساعت به تعداد ساعتی که 
نمایش داده می شود زنگ بلندتر و بم تری 
نواخته می شود. به این شکل که در یک ربع 
نخست یک زنگ، در نیم ساعت دو زنگ، 
در 45 دقیقه که سه ربع می شود سه زنگ 
و در یک ساعت کامل چهار زنگ می زند، 
سپس با کمی مکث به تعداد ساعتی که 
نمایش داده، زنگ زده می شود. به طور مثال 
در ساعت 12 پس از چهار زنگ آهسته که 
نشان دهنده یک ساعت کامل است، 12 بار 

زنگ بلندتر آن نواخته می شود.

خدمتی افتخاری و پربرکت ◾
با »مرتضی محمودی« یکی از خادمیاران 
بخش تعمیر و نــگــهــداری ســاعــت   حرم 
مطهر رضــوی نیز همصحبت می شویم. 
او از دوران نوجوانی پیوندی ناگسستنی 
با بارگاه ملکوتی رضوی داشته و تقریباً هر 
شب به پابوسی حضرت رضا)ع( می رفته 
است. محمودی حتی پس از اتمام دوران 
دانشجویی اش و بازگشت به مشهد، این 
ــه داده و همیشه مشتاق  برنامه را ادامـ

خدمت در این آستان مقدس بوده است.
او دربـــــاره چــگــونــگــی خــادمــیــار شدنش 
می گوید: همسرم مثل من عالقه خاصی 
به خدمت در این سرای ملکوتی داشت. 

سال 1389 برای نام نویسی او رفته بودیم که 
متوجه شدم آستان قدس رضوی، نیروی 
فنی نیاز دارد. من هم بالفاصله به منزل 
برگشتم و مدارکم را آوردم. از آنجایی که 
در رشته الکترونیک تخصص داشتم، به 
جمع خادمیاران اداره روشنایی حرم مطهر 

رضوی پیوستم.
این خادمیار 43 ساله اضافه می کند: تا 
حدود چهار سال پیش، خدمتم با مراقبت 
و نظافت لوسترهای این آستان باصفا گره 
خــورده بود و پس از آن در بخش ساعت 
مشغول تعمیر و نگهداری ساعت های 
دیجیتال شدم. لحظات خدمت در بارگاه 
ملکوتی امـــام هــشــتــم)ع( مــثــل حضور 
در یــک دریـــای بیکران اســت و برکاتش 
همیشه در زندگی مان جاری است. البته 
وقتی روزهـــای خدمتمان در حــرم مطهر 
رضوی محدود می  شود، قدر این نعمت را 
بیشتر می دانیم؛ همچون هفته هایی که 
به دلیل شیوع بیماری کرونا گفتند نیاز 
به حضورمان در حرم مطهر برای خدمت 

نیست.
او خاطرات زیبایی هم از روزهای خدمتش 
در صحن و سرای رضوی دارد به طور مثال 
برای آشنایی و بازدید از ساعت های قدیمی 
همراه ساعت ساز رسمی حرم مطهر، باالی 
برج ساعت رفته و معتقد است بودن در آن 
باال، صفای خاص خودش را دارد. همچنین 
شوق خدمت چنان با تار و پود وجود این 
خادمیار رضوی پیوند خورده که او حتی در 
سفرهای زیارتی اش همچون زیارت حرم 
حضرت علی)ع( پیگیر تعمیر ساعت های 

این حرم مطهر شد.

گفت وگو با خادمان بخش تعمیر و نگهداری ساعت های حرم مطهر رضوی 

دقیقه های متبرک

خبرخبر
امروزامروز

»پژوهشنامه خراسان بزرگ« منتشر شد
فصلنامه علمی »پژوهشنامه خراسان بزرگ« که با 11 سال 
سابقه تنها مجله معتبر علمی در ایران با تمركز بر مطالعات و 
پژوهش های حوزه تمدنی خراسان بزرگ محسوب می شود 
و در آخرین ارزیــابــی و رتبه بندی نشریات معتبر، موفق 
به دریافت رتبه علمی Q1 در حوزه علوم انسانی از پایگاه 
استنادی جهان اسالم )ISC( و نیز احراز درجه علمی )ب( 

از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری شده، چهل و دومین 
شماره اش را منتشر کرد.

فصلنامه علمی »پژوهشنامه خراسان بزرگ« که به همت 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( و شماری از استادان این 
دانشگاه منتشر می شود بر حــوزه هــای تمدنی خراسان 
بــزرگ به ویژه »جغرافیای تاریخی، سیاسی و شهری« و 

»تاریخ هنر؛ شهرسازی و معماری« در این قلمرو تاریخی 
تمركز یافته است.

گونه شناسی تزئینات مـــدارس خــیــرات خــان و میرزا 
جعفر )که در حوزه حرم مطهر رضوی واقع شده( به قلم 
علیرضا شیخی، تحلیل مضمونی و رمزگان تصویری 
ــدر« نسخه منطق الطیر  نــگــاره »مــویــه پسر بــر مــرگ پ

مكتب هــرات تیموری؛ نوشته تكتم حسینی، جمال 
عـــربـــزاده و فــرزانــه فــرخ فــر و خــوانــش تــجــربــه زیسته 
ــورد پــژوهــی:  بــازدیــدكــنــنــده مـــوزه در مــكــان مــقــدس )مـ
موزه های حرم مطهر رضوی( نوشته مرضیه حكمت و 
پروین پرتوی از جمله مقاالتی است که در چهل و دومین 

شماره این فصلنامه به زیور طبع آراسته شده است.

   میزبان روضه های خانگیخیمه  زینبیه
خیمه زینبیه صحن امام حسن مجتبی)ع( حرم 

مطهر رضوی همه روزه در ماه محرم میزبان 
روضه های خانگی است.

همه روزه در ایام سوگواری و عزاداری ماه 

محرم از ساعت 17:30 تا 19 زینبیه واقع در 
صحن امام حسن مجتبی)ع( حرم مطهر رضوی 

در فضایی باز و با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی 

میزبان روضه های خانگی است.

استادان حوزه و دانشگاه از جمله زهرا صداقت، 
طیبه  رسایی و... در این مراسم به ایراد سخن 
می پردازند و مداحی، مرثیه سرایی، گروه 

همخوانی قرآن و... از  دیگر 
برنامه های این خیمه است.

همچنین از سه شنبه دوم شهریور ماه تا جمعه 
پنجم شهریور ماه هیئت های دانش آموزی 

مدارس در زینبیه حضور می یابند و از 
ویژه برنامه های خاصی که برای آنان تدارک دیده 

شده است بهره مند می شوند.
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ایاّک و 
مصاحبه 
الشریر فانه 
کالسیف 
املسلول 
یحسن 
منظره و 
یقبح اثره
مواظب باش از 
مصاحبت و دوستی 
با افراد شرور؛ 
چون که او همانند 
شمشیری زهرآلود 
و بّراق است که 
ظاهرش زیبا و 
اثراتش زشت خواهد 
بود.

V

      صفحه 12
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای عبداللطیف مجیدی فرزند عبدالرئوف بشماره ملی 0749012919 صادره از تایباد، باستناد دو برگه 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت ششدانگ پالک 686 فرعی از 148- اصلی بخش 14 مشهد واقع در حوزه ثبت 
ملک شهرس��تان تایباد که متعلق به وی میباش��د بعلت جابجایی وسایل منزل مفقود گردیده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد ششدانگ پالک موصوف ذیل دفتر امالک الکترونیکی 139720306015000509 بنام متقاضی 
ثبت و س��ند مالکیت کاداس��تری به شماره سریال 466323 ب 95 صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند 
رهنی شماره 83001- 1397/04/04 دفترخانه اسناد رسمی شماره 38 تایباد در رهن بانک توسعه تعاون قرار گرفته 
که سوابق بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره 1- اصالحی ماده 120- آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی نوبت اول و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد.آ- 1404801
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای عبدالغنی شعیبی پشته ئی دارای شناسنامه شماره 0740014978 به شرح دادخواست به کالسه 
3/0000232ح از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان عبدالحمید 
شعیبی به شناسنامه 0749518758 در تاریخ 1393/12/6 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- گلجان تیموری آبقه ئی فرزند نظام ش ش 1199 متولد 1354/5/20 صادره از تایباد همسر متوفی

2- بنیامین شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740738690 متولد 1388/2/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
3- عبدالغفور شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740263587 متولد 1373/10/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
4- کریم شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740138480 متولد 1370/12/10 صادره از تایباد فرزند متوفی
5- عبدالعظیم ش��عیبی پش��ته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 221 متولد 1366/8/24 صادره از تایباد فرزند متوفی
6- عبدالغفار شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740618075 متولد 1384/6/26 صادره از تایباد فرزند متوفی
7- عبدالغنی شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740014978 متولد 1368/4/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
8- فاطمه شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0749817410 متولد 1364/10/1 صادره از تایباد فرزند متوفی
9- شیما شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740426516 متولد 1378/8/9 صادره از تایباد فرزند متوفی
10- طاهره شعیبی پشته ئی فرزند عبدالحمید ش ش 0740069675 متولد 1369/5/25 صادره از تایباد فرزند متوفی

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. آ- 1404802
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم فاروق عزیزی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748435451 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
0000161 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان کشور عزیزی به 
شناس��نامه 0749431180 در تاریخ 1399/9/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- غالم فاروق عزیزی قومی ئی با کدملی 0748435415 فرزند غالمحیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
2- غالم یحیی عزیزی قومی ئی با کدملی 0749520353 فرزند غالمحیدر صادره از تایباد فرزند متوفی

3- مریم عزیزی قومی ئی با کدملی 0749504390 فرزند غالمحیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
4- عصمت عزیزی قومی ئی با کدملی 0749513055 فرزند غالمحیدر صادره از تایباد فرزند متوفی
5- طلعت عزیزی قومی ئی با کدملی 0749531312 فرزند غالمحیدر صادره از تایباد فرزند متوفی

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. آ- 1404803
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حجت عارفی زاده

ابالغ اجرائیه پرونده 9908729
بدین وسیله به خانم صغری مزدوری نام پدر: عباس تاریخ تولد: 1329/02/03 شماره ملی: 5229491310 شماره 
شناس��نامه: 6 ورثه زوج مرحوم حسین قوی پیکر شیرین س��و نام پدر: قنبر تاریخ تولد: 1357/06/17 شماره ملی: 
5228477942 ش��ماره شناس��نامه: 956 ابالغ می ش��ود که- خانم نرگس س��لطانی نام پدر: غالمرضا تاریخ تولد: 
1368/06/11 ش��ماره ملی: 0920348191 ش��ماره شناسنامه: 0920348191 س��ند ازدواج: شماره سند: 512، 
تاریخ سند: 1390/08/19، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 63 و طالق شماره 78 شهر مشهد استان 
خراس��ان رضوی در قبال تعداد313 عدد س��که طالی تمام بهار آزادی علیه ورثه زوج اجرائیه صادر نموده و پرونده 
اجرائی به کالسه 9908729 در این اداره تشکیل شده و الزم به ذکر است مبلغ 2/130/324/994 ریال در حساب 
بانکی متعلق به مرحوم زوج بازداشت شده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه 
نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. و مراتب جهت استحضار 

اعالم می گردد. آ- 1404767 م.الف 786
از طرف زهرا تاهمای

آگهی مزایده اموال منقول کالسه 9908072
در خصوص پرونده کالس��ه بایگانی فوق له- حمیده عس��کری نام پدر: قربانعلی تاریخ تولد: 1358/05/02 ش��ماره 
ملی: 0938820206 شماره شناسنامه: 855 علیه ورثه مرحوم حسین معلم:-- حمیده عسکری نام پدر: قربانعلی 
تاریخ تولد: 1358/05/02 شماره ملی: 0938820206 شماره شناسنامه: 855- فاطمه معلم نام پدر: حسین تاریخ 
تولد: 1381/04/27 شماره ملی: 0926194488 شماره شناسنامه: 0926194488- محدثه معلم نام پدر: حسین 
تاریخ تولد: 1375/07/28 شماره ملی: 0923740406 شماره شناسنامه: 0923740406213- صدیقه جوانشیر نام 
پدر: نادرعلی تاریخ تولد: 1317/11/19 شماره ملی: 0732044162 شماره شناسنامه: 27 به استناد- سند ازدواج: 
شماره سند: 8234، تاریخ سند: 1373/08/12، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد استان 

خراسان رضوی اجرائیه ای تحت کالسه 9908072 به مبلغ ده میلیون ریال )827/157/980 ریال نرخ روز( صادر و 
به ورثه مدیون در تاریخ 1400/04/19 ابالغ گردیده که پس از طی مراحل قانونی برحسب تقاضای بستانکار اموال 
مرحوم حسین معلم ذیل بازداش��ت و برابر گزارش کارشناس دادگستری 1400/19/1422- 1400/3/29 به شرح 

ذیل ارزیابی گردید:
مبلغ هزینه سفر با محاسبه هزینه های ریالی از جمله: ثبت نام و ساماندهی، پشتیبانی و اجرای عملیات، امور فرهنگی، 
بیمه و خدمات پزش��کی و هواپیمایی ایرانی و هزینه های دالری از جمله: هواپیمایی س��عودی، حمل و نقل زمینی، 

اسکان، تغذیه و تدارکات و دیگر شرایط سفر و امکاناتی که کاروان ها استفاده می کنند تعیین و اعالم می شود.
و برابر آخرین اعالم سازمان حج و زیارت هزینه اعزام به تمتع بین مبلغ 324520000 ریال الی 407320000 ریال 

با عنایت به محل اسکان و درجه قیمتی در نوسان بوده است.
با توجه به اصل طلب بستانکار و دو عشر اضافی مورد مزایده حج تمتع در روز دوشنبه مورخ 1400/6/15 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل اداره اجراء ذمه ثبت واقع در گنبد س��بز کوچه ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد در 
قبال مبلغ 365/920/000 ریال مزایده و بفروش میرس��د و مزایده از میزان و مبلغ فوق الذکر ش��روع و به باالترین 
قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد. الزم به ذکر است که مبلغ 18/296/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ 
21/955/200 ری��ال حق مزایده میباش��د که در روز مزایده اخذ خواهد ش��د. همچنی��ن طبق تبصره 6 ماده 121 
آیین نام��ه اج��را پرداخت بدهی ها تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم یا نامعلوم باش��د به عهده برنده 

مزایده است.
ضمن��اً مس��تند به ماده 136 آیین نامه اصالحی اجرا ش��رکت در مزایده منوط به پرداخ��ت 10 درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است و ما به 
التفاوت مبلغ فروش باید ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده ثبت تودیع گردد. آ- 1404768 م.الف 787

تاریخ انتشار: 1400/06/04                 تاریخ مزایده: 1400/06/15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ذمه مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول کالسه 9908072
در خصوص پرونده کالس��ه بایگانی فوق له- حمیده عس��کری نام پدر: قربانعلی تاریخ تولد: 1358/05/02 ش��ماره 
ملی: 0938820206 شماره شناسنامه: 855 علیه- ورثه مرحوم حسین معلم:-- حمیده عسکری نام پدر: قربانعلی 
تاریخ تولد: 1358/05/02 شماره ملی: 0938820206 شماره شناسنامه: 855- فاطمه معلم نام پدر: حسین تاریخ 
تولد: 1381/04/27 شماره ملی: 0926194488 شماره شناسنامه: 0926194488- محدثه معلم نام پدر: حسین 
تاریخ تولد: 1375/07/28 شماره ملی: 0923740406 شماره شناسنامه: 0923740406213- صدیقه جوانشیر نام 
پدر: نادرعلی تاریخ تولد: 1317/11/09 شماره ملی: 0732044162 شماره شناسنامه: 27 به استناد- سند ازدواج: 
شماره سند: 8234، تاریخ سند: 1373/08/12، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 65 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی اجرائیه ای تحت کالسه 9908072 به مبلغ ده میلیون ریال )827/157/980 ریال نرخ روز( صادر و 
به ورثه مدیون در تاریخ 1400/04/19 ابالغ گردیده که پس از طی مراحل قانونی برحسب تقاضای بستانکار اموال 
مرحوم حسین معلم ذیل بازداش��ت و برابر گزارش کارشناس دادگستری 1400/19/1422- 1400/3/29 به شرح 

ذیل ارزیابی گردید:
مبلغ ثبت نامی اولیه عمره مفرده در دو نوبت مبالغ 5/000/000 ریال و 8/000/000 ریال بوده است که بصورت علی 
الحساب از متقاضیان اخذ و مبلغ هزینه سفر با محاسبه هزینه های ریالی از جمله: ثبت نام و ساماندهی، پشتیبانی 
و اجرای عملیات، امور فرهنگی، بیمه و خدمات پزشکی و هواپیمایی ایرانی و هزینه های دالری از جمله: هواپیمایی 
سعودی، حمل و نقل زمینی، اسکان، تغذیه و تدارکات و دیگر شرایط سفر و امکاناتی که کاروان ها استفاده می کنند 

تعیین و اعالم می شود.
لذا در صورت راه اندازی سفر زیارتی عمره مفرده، میانگین هزینه در سال جاری از مشمولیت تشرف با احتساب هزینه 

ریالی 100/000/000 ریال و هزینه های ارزی 533 دالر بر مبنای نرخ روز دالر محاسبه و دریافت خواهد شد.
با توجه به اصل طلب بستانکار و دو عشر اضافی مورد مزایده حج عمره در روز دوشنبه مورخ 1400/6/15 از ساعت 
9 الی 12 ظهر در محل اداره اجراء ذمه ثبت واقع در گنبد س��بز کوچه ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد در 
قبال مبلغ 100/000/000 ریال مزایده و بفروش میرس��د و مزایده از میزان و مبلغ فوق الذکر ش��روع و به باالترین 
قیمت پیش��نهادی نقداً واگذار میگردد. الزم به ذکر اس��ت که مبلغ 5/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی و مبلغ 
6/000/000 ریال حق مزایده میباشد که در روز مزایده اخذ خواهد شد. همچنین طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نامه 

اجرا پرداخت بده ها تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم یا نامعلوم باشد به عهده برنده مزایده است.
ضمناً مس��تند به ماده 136 آیین نامه اصالحی اجرا ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت 10 ددرصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است و ما به 
التفاوت مبلغ فروش باید ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده ثبت تودیع گردد. آ- 1404769 م.الف 788

تاریخ انتشار: 1400/6/4      تاریخ مزایده: 1400/6/15
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ذمه مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم ژیال شبانی وکالتا از طرف امین اله بهارشاهی وکالتنامه 29633 مورخ 1395/04/08 دفتر اسناد 
رسمی 195 مشهد و به استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 324 مشهد نسبت 
به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 31593 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده 
است تقاضای صدور سند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل شماره دفتر 
امالک صفحه 47 دفتر 1398 و شماره ثبت 252482 بنام آقای امین اله بهرشاهی ثبت و یک جلد سند به شماره 

چاپی 536686 سری ب سال 91 صادر و تسلیم شده است.
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 1404770 م.الف 789
مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

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

براب��ررای ش��ماره 140060306022000255هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 

بمساحت20994مترمربع پالک فرعی از341اصلی واقع دربخش5خریداری از مالک رسمی آقای سیدحسین عبدی 
محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.آ-1404782
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

براب��ررای ش��ماره 140060306022000246هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمدحسین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی 
بمس��احت12844مترمربع پالک فرعی از341اصلی واقع دربخش5خریداری از مالک رسمی آقای علیرضا کرمانی 
محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که اشخاص 
نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید، ظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست  خودرابه مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادرخواهدشد.1404783
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
محمدرضارجایی مقدم

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

براب��ررای ش��ماره 140060306022000244هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمدحس��ین ملک نژادفرزندغالمرسول به شماره شناسنامه666صادره ازتربت جام دریک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت131265مترمربع پالک فرعی از341اصلی واقع دربخش5خریداری از مالک رسمی آقای غالمرضا غالمی 
بربری محرز گردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15روزآگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسیدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادرخواهدشد.1404784
تاریخ انتشارنوبت اول:1400،6،4

تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،6،18
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم گنج خاتون عبدالهی بش��ماره ملی 3591092878 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 1400/373 از این شورا 
درخواست نموده چنین توضیح داده شادروان غالمحسین عبدالهی کرمشاهی بشماره ملی 3581096412 در تاریخ 

1395/2/6 در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :
1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2-قدرت عبدالهی بشماره ملی 3591097519   3-نادر عبدالهی بشماره 
ملی 3591060739   4-علی عبدالهی بشماره ملی 3591817988   5-محمد رسول عبدالهی کرمشاهی بشماره 
ملی 3581127598   6-عبدالکریم عبدالهی کرمشاهی بشماره ملی 3581127563   7-حبیب عبدالهی بشماره 
مل��ی 3581127571 فرزندان ذکور متوفی 8-مروارید عبدالهی بش��ماره ملی 3591060720  9- مریم عبدالهی 
بشماره 3591060747   10- کلثوم عبدالهی کرمشاهی بشماره ملی 3581127581 فرزندان اناث متوفی . متوفی 

ورثه دیگری ندارد ......
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را دریک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیت نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف مدت یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد . آ-1404785
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دلگان –عظیم بامری

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای محمدرضا قائینی فرزند علی به ش��ماره شناسنامه 3176 و شماره ملی 0941398617 صادره از مشهد برابر 
مشروحه ش��ماره 1400/7299 مورخه 1400/05/24 با تسلیم دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور 
در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 21-شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند که سند مالکیت یک و 
نیم دانگ مش��اع از ششدانگ پالک باقیمانده 451- فرعی از 173- اصلی واقع در بخش دو بجنورد به شماره ثبت 
75337 صفحه 289 دفتر 492 به شماره چاپی 657311 و به موجب اسناد رهنی شمارات 5604 و 5605 مورخه 
1391/10/04 در رهن بانک مسکن میباشد که به علت نامعلومی مفقود شده است در خواست صدور سند المثنی 
نوبت اول نموده لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کسی مدعی انجام 
معامله نسبت به ملک مذکور بوده و یا مدعی 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 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 3304 آ-1404786
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )موضوع ماده 
۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
براس��اس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد ش��د و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 140060313006002247 مورخ��ه 1400/05/07 تقاض��ای آقای علی��ار رجبی آقباش فرزند 
خودی مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب خانه قس��متی از پالک 5761 – اصلی بخش 14 مراغه 
حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده از آقای اس��ماعیل جعفرنژاد پرونده هیأت 638 – 99 به 
مس��احت 65 / 165 مترمرب��ع که برای آن پالک  29665 فرعی تعیین ش��ده اس��ت .  م/ال��ف 12  آ-1404787

تاریخ انتشار نوبت اول : پنجشنبه مورخه 1400/06/04 
تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه 1400/06/20 

سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه 9709489
به موجب پرونده اجرائی کالسه 9709489 خانم ریحانه جعفریان نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1373/02/16 شماره 
ملی: 0922679614 ش��ماره شناسنامه: 0922679614 به استناد س��ند ازدواج: 9778، 1390/11/27، دفترخانه 
ازدواج ش��ماره 104 و طالق ش��ماره 85 ش��هر مشهد اس��تان خراس��ان رضوی جهت وصول مهریه به تعداد 214 
س��که طالی یک بهار آزادی علیه: آقای احس��ان محمدی نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1364/03/19 ش��ماره ملی: 
0946485216 ش��ماره شناسنامه: 1129 صادر و اجرائیه در تاریخ 97/12/19 از طریق نشر آگهی به مدیون ابالغ 
گردیده است. بموجب درخواست وکیل بستانکار وارده بشماره 98/3/1- 10219 ششدانگ اعیان پالک ثبتی 8844 

فرعی از 235 اصلی بخش 9 مشهد مالکیت مدیون در قبال 205 عدد سکه تمام بهار آزادی بازداشت گردید.
و برابر گزارش هیئت کارشناسان دادگستری به وارده 11219- 1400/2/19 به شرح ذیل ارزیابی گردید:

نشانی ملک: مشهد، بلوار پیروزی، بلوار خاقانی، خاقانی 26، پالک 89، طبقه سوم غربی
مشخصات ثبتی:

ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان به مساحت 149/30 مترمربع واقع در طبقه سوم غربی که مقدار 3/85 مترمربع 
آن رأس مسقف است دارای پالک 8844 فرعی از تجمیعی 7557 فرعی از باقیمانده 1184 فرعی از 235 اصلی واقع 

در بخش ثبتی 9 مشهد به انضمام انباری شماره 6 به مساحت 2 مترمربع.
عرصه ملک موقوفه آس��تان قدس رضوی اس��ت. ملک معرفی ش��ده با حدود اجمالی مطابقت دارد. ملک با س��ند 
عادی به ش��ماره 0220995 م��ورخ 99/6/20 از مورخ 99/6/22 لغای��ت 1400/6/22 در ازای پرداخت مال الرهانه 
3/300/000/000 )س��ه میلیارد و س��یصد میلیون ریال( و اجاره بهای ماهیانه 100/00 )یکصد هزار ریال( به آقای 

حسن سعیدی راد به اجاره واگذار گردیده.
مشخصات:

1- آپارتمان معرفی شده واقع در یک مجتمع مسکونی دارای 4 طبقه همکف، با قدمت حدود 12 سال می باشد.
2- مجتمع دارای 9 واحد مسکونی است که در طبقه همکف یک واحد و سایر طبقات هر طبقه شامل 2 واحد است.

3- نمای ساختمان ترکیب سنگ و ورق کامپوزیت می باشد.
4- سرویس پله سنگ و ساختمان دارای آسانسور و آیفون تصویری است.

5- آپارتمان دارای هال و آشپزخانه 3 اتاق خواب و سرویس بهداشتی تراس و انباری می باشد.
6- کفسازی سرامیک و پوشش دیوارها رنگ و یکی از اتاق ها کاغذ دیواری و پوشش دیواره راهرو ارتباطی به اتاق ها 

پانل پی وی سی است.
7- سیستم سرمایش کولر آبی و یک دستگاه کولر گازی در هال و سیستم گرمایش پکیج و رادیاتور است.

8- دارای امتیازات آب و برق و گاز مستقل است.
9- پارکینگ واحدها مشاع است.

10- آپارتمان دارای پایانکار به شماره 9/42501 مورخ 1388/4/22 می باشد.
نظر کارشناسی:

با عنایت به موارد مذکور و شرایط موجود، موقعیت شهری، معبر دسترسی، زیربنای ساختمان، قدمت و کیفیت بنا، 
مقایسه با امالک مشابه، وضعیت معامالت و شرایط خرید و فروش با فرض عدم بدهی به کلیه مراجع ذیصالح و عدم 
معارض و عدم واگذاری ارزش شش��دانگ آپارتمان معرفی شده به نظر هیئت کارشناسی مبلغ 22/500/000/000 
ریال برآورد می گردد. حدود و مشخصات آپارتمان طبق پاسخ استعالم واحد ثبتی بدین شرح میباشد )شماالً به طول 
7/45 متر دیوار و پنجره به فضای حیاط خلوت شرقاً: در 9 قسمت دیوار اشتراکی با آپارتمان مجاور شرقی چهارم الی 
ششم درب و دیوار به سرویس پله و آسانسور و فیلتر هفتم و هشتم دیوار و پنجره به فضای نورگیر جنوباً لبه تراس 

و دیوار و پنجره به فضای حیاط غرباً به طول 21 متر دیوار به پالک 183 فرعی(
با توجه به اصل طلب بستانکار و دو عشر اضافی مورد مزایده ششدانگ اعیان پالک ثبتی فوق در روز سه شنبه مورخ 
1400/6/16 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه دوم اجراء ثبت واقع در گنبد سبز کوچه ثبت اداره اجرای اسناد 
رس��می مشهد در قبال مبلغ 22/500/000/000 ریال مزایده و بفروش میرسد و مزایده از میزان و مبلغ فوق الذکر 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار میگردد. الزم به ذکر است که مبلغ 1/125/000/000 ریال بابت 
نیم عشر اجرایی و مبلغ 900/000/000 ریال حق مزایده میباشد که در روز مزایده اخذ خواهد شد. ضمناً چنانچه 

روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد، مزایده در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
همچنین طبق تبصره 6 ماده 121 آیین نامه اجرا پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و گاز و نیز بدهی مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم یا نامعلوم باشد به عهده برنده مزایده است.
ضمن��اً مس��تند به ماده 136 آیین نامه اصالحی اجرا ش��رکت در مزایده منوط به پرداخ��ت 10 درصد از مبلغ پایه 
کارشناسی به حساب سپرده ثبت می باشد و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است و ما به 
التفاوت مبلغ فروش باید ظرف 5 روز از تاریخ مزایده به حساب سپرده ثبت تودیع گردد. آ- 1404704 م.الف 783

تاریخ انتشار: 1400/6/4
تاریخ مزایده: 1400/06/16

رئیس اداره اجرای اسناد ذمه مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب
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