
نوعی  شاه حسین گویان 
مــراســم مــذهــبــی اســت 
که در ایام ماه محرم در 
بیشتر نقاط آذربایجان و 
به طور گسترده در تبریز 
برگزار می شود. در زبان 
این مراسم  به  مــردم  آذربایجانی،  ترکی 
»شاخسی« می گویند که کوتاه  شده واژه 

»شاه حسین« است. 

چگونگی برگزاری مراسم ◾
از چند  :مــراســم  نــویــســد  مــی  تسنیم 
تا  و  مــی شــود  آغـــاز  از محرم  پیش  روز 
ــه پــیــدا مــی کــنــد. در  ظهر عــاشــورا ادامــ
با قرار  این مراسم، عــزاداران سیاه پوش 
دادن یک دستشان پشت کمر دیگری، 
می دهند.  تشکیل  انسانی  زنــجــیــره ای 
ــت دیـــگـــر شــمــشــیــر یا  ــا دســ ســپــس بـ
چوبی را در مسیر سرتاپای خود حرکت 
مــی دهــنــد. ایــن حــرکــات هــمــراه بــا نــوای 
»وای  و  حــســیــن«)شــاخــِســی(  »شــــاه 
حــســیــن«)واخــِســی( عــــــزاداران اســت. 
عــزاداران در آیین شاخسی واخسی به 
تقسیم می شوند. هر دسته  دو دسته 
یک سردسته دارد و بقیه به ترتیب در 
کنار سردسته ها قرار می گیرند. سر دسته 
اول پس از تنظیم صف ها با صدای بلند 
در  دوم  سرگروه  و  می گوید  حیدرحیدر 
پاسخ می گوید: »علی، علی« بقیه اعضا 
نیز تکرار می کنند. سپس سرگروه اول با 
صدای بلند و در حالی که سینه می زند، 
و  حسین(«  »شاخسی)شاه  می گوید: 
حسین(  )وای  واخــســی  دوم  سردسته 
از  بسیاری  نیز  مداحان  و  می دهد  سر 
نوحه های مشهور شعرای بزرگ اردبیل و 
آذربایجان را می خوانند و مردم در سوگ 
سرور و ساالر شهیدان عزاداری می کنند.

تاریخچه شاه حسین گویان ◾
شاه حسین گویان آیین نمادین است که 
سرمنشأ آن به اقدام حبیب بن مظاهر 
عاشورا  شب  در  عوسجه  بن  مسلم  و 
حبیب بن مظاهر  که  زمانی  بازمی گردد. 
را  در شب عاشورا صــدای طبل جنگ 
شنید و نگرانی حضرت زینب)س( و اهل 
 بیت)ع( را دیــد، بیرون چــادر فریاد زد: 
»این شمشیرها سوگند یاد کرده اند در 
غالف نروند، مگر اینکه گردن دشمنان 

را بزنند«. حبیب یــاران امام را دور هم 
جمع کرد و با شمشیر حرکتی مشابه 
آنچه در این دسته های عــزاداری انجام 
روایــت  می شود، شکل داد. آن طــور که 
امام  ــاران  ی که  اقدامی  از  پس  می گوید 
انجام می دهند اباعبدهللا الحسین)ع( به 
بیرون خیمه می آیند و دوباره با یاران و 

اصحاب بیعت می کنند.

آیینی که بیراهه نرفته است ◾
ــی شــاه حــســیــن، یــکــی از  رژه عــاشــورای
مردم  عـــزاداری  سبک های  مردمی ترین 
تبریز است، البته شهرهای دیگری مثل 
را دارنــد.  آیین  ایــن  زنجان و مراغه هم 
از سابقه طوالنی  عـــزاداری  ایــن دسته 
اما تفاوت هایی نسبت  برخوردار است 
کــرده اســت. قدیم که  پیدا  به گذشته 
و  نبود  هیئت ها  در  بلندگو  از  خبری 
صدای مداح به گوش همه نمی رسید، 
عزاداران به شعار و رجزخوانی حماسی 
مــی پــرداخــتــنــد. یــکــی از مــعــروف تــریــن 
شعارهای این آیین »هانکی گروهین بله 
موالسی  وار، شیعه لرین حضرت عباسی  
کدام  که معنی اش می شود  وار« است 
شیعیان،  دارد/  موالیی  چنین  گروهی 
حضرت عباس دارند. از سه دهه اخیر 
با آمدن تجهیزات صوتی، نوحه خوانی به 
این آیین اضافه شد. تا به حال تغییرات 
ــادی در شــاخــســی ایــجــاد شـــده امــا  ــ زی

هیچ گاه این آیین به بیراهه نرفته است.

احترام به سادات ◾
در  فــرد  به  ویژگی های منحصر  از  یکی 
آیــیــن شــاه حــســیــن گـــویـــان، احـــتـــرام به 
اســت. در دسته های  و ســادات  بزرگان 
رژه  در  به ویژه  و  آذربایجانی ها  عــزاداری 
پیرغالمان  بعد  و  ــادات  ســ شــاخــســی، 
در اول صف قرار می گیرند و شاید این 
موضوع در دستجات دیگر  خیلی رعایت 
نمی شود. اشعار فارسی هم به تازگی در 
رژه شاه حسین گویان خوانده می شود که 
یکی از آن ها این است: »باز دوباره ذکر 
باز  لبا شهادتین/  روی  باز  یاحسین/ 

بهشت بین الحرمین/ یاحسین«.

پایه گذاران اصلی شاخسی در ایران ◾
این آیین در تبریز قدمت زیادی دارد. در 
میان پایه گذاران اصلی شاخسی در تبریز 
می توان نام حاج ناظم را آورد که وقتی 
طویریج  دسته  می کند،  سفر  عــراق  بــه 
می کند.  پــیــاده  تبریز  در  و  می بیند  را 
حاج رضا عرب هم از چهره های نامدار 
ایــن آیین اســت. قــره آقــاج تبریز یکی از 
دسته های با سابقه را دارد که از نظم و 
نظام منحصر به فردی برخوردار است. 
شاخسی تهران را هم کربالیی حسن  بنا، 
از نوکران با اخالص اباعبدهللا که بسیار 
خوش اشک هم بود به همراه حاج اکبر 
گلگیرساز راه اندازی کردند. آن طور که نقل 
می کنند ابتدا با سه نفر شروع کردند و به 

مرور به تعدادشان اضافه شد.

سنت اصیل چهارپایه خوانی ◾
امـــا یــکــی دیــگــر از ســنــت هــای اصیل 
چهارپایه خوانی  ــران،  ــ ای در  ــزاداری  ــ عـ
ــایـــه خـــوانـــی یـــکـــی از  ــارپـ ــت. چـــهـ ــ اســ
که  است  ایرانیان  ریشه دار  سنت های 
هنوز نیز در ایام عزاداری در بازار تهران 
برگزار  مختلف  شهرهای  همچنین  و 
می شود. چهارپایه خوانی در بازار تهران 

همیشه برپا می شود. 
ــن صـــورت کــه هیئت ها در قالب  ای بــه 
بــازار  از  ــزاداری در بخشی  عـ دستجات 
ــاالی  ب ــوان  ــه خـ روضـ و  می کنند  تــوقــف 
دو  ــه  ب و جمعیت  مــــی رود  چــهــارپــایــه 
بخش پیش و پس از چهارپایه تقسیم 
می شوند و هر گروه یک بخش از شعر 
را می خوانند. می گویند این آیین حدود 
120 سال قدمت دارد. چهارپایه خوانی 
عالوه بر نیاز به داشتن صدایی خوش 
و مهارت مداحی، نیازمند این است که 
فرد بتواند روضه خود را در مدت کوتاهی 
برساند.  به شــور  را  ــزاداران  عــ و  بخواند 
گیرا  بیانی  و  کــالم  باید  چهارپایه خوان 
داشته باشد، چون باید در مدت کوتاهی 
که روی چهارپایه می ایستد، از مقدمه به 

اوج روضه و شعر برسد.

چهارپایه خوانی فراتر از یک هنر ◾
رسم هیئت ها در مراسم چهارپایه خوانی 
بــازار تهران به این شکل است که  در 
بازار  وارد  پاچنار  بــازار  از سر  هیئت ها 
می شوند. چهارپایه اصلی در امامزاده 
سید ولی)ع( قرار می گیرد و هر کدام از 
راه  میان  در  را  چهارپایه ای  هیئت ها، 

می گذارند و عزاداری می کنند. 
حتی  گذشته  در  می گویند  قدیمی ها 
چــهــارپــایــه هـــم نــمــی گــذاشــتــنــد بلکه 
تکیه  مغازه ها  کرکره های  به  را  نردبانی 
ــاالی نردبان  مــی دادنــد و روضــه خــوان ب
حدود  می کرد.  نوحه خوانی  و  می رفت 
تـــبـــریـــزی هـــا در  کـــه  70 ســــال اســــت 
مسجد آذربایجانی ها در مسجد شیخ 
عبدالحسین)ره( به عزاداری می پردازند. 
یــک هنر  از  فــراتــر  چــهــارپــایــه خــوانــی 
از آوازهــا و ترانه ها و  اســت و بسیاری 
نشأت  انقالبی  و  حماسی  شعارهای 
چهارپایه خوانی  نــوحــه هــای  از  گرفته 
بود. چهارپایه خوانی را باید یک سبک 

خاصی از مداحی به حساب آورد.

عالقه مندان به اهل بیت)ع( و بچه هیئتی های اهل مطالعه برای شناخت بهتر 
نهضت عاشورا و فهم بهتر حوادث آن، به  مقتل ها مراجعه می کنند.خوب است 
بدانید همان عاملی که موجب می شود شما به خواندن مقتل عالقه داشته باشید، 
سبب شد که مقتل نویسی، به ویژه در برخی دوره های تاریخی مانند عصر قاجار 
رایج شود. تعداد این مقاتل، از زمان نگارش نخستین مقتل سیدالشهداء)ع( در 
قرن اول هجری قمری و حدود 20 سال بعد از واقعه عاشورا به دست لوط بن یحیی 
مشهور به »ابی مخنف« تا امروز، بیرون از شمار است . البته واضح است این حجم 
مقتل نویسی، سبب بروز برخی مشکالتی مثل استفاده از روایت های نامعتبر و وارد 
کردن داستان های غیرواقعی به حوادث واقعه عاشورا شده است. متأسفانه برخی 
نویسندگان قدیم و جدید، در نگارش مقتل اصل را بر گریستن و گریاندن گذاشته  و 
فقط سعی کرده اند با نقل روایاتی سوزناک، به اصطالح اشک بیشتری از مخاطب 
در بیاورند. همین ماجرا، منشأ دردسرهای بسیار شده و اندیشمندانی مانند شهید 

مطهری، در جلد دوم کتاب »حماسه حسینی« و نیز در کتاب 
»ده گفتار«، نسبت به آن واکنش نشان دادند و علمایی مانند 
میرزاحسین نوری، مشهور به »محدث نوری« در کتاب »لؤلؤ و 

مرجان« مفصل درباره آن بحث کرده اند....

ای اشک ها 
بریزید!

مروری بر آیین  قدیمی عزاداری حسینی در ایران

شاه حسین، وای حسین
خطبه

نگاه

 

حقیقت »زیارت« چیست؟
در  رشـــاد  علی اکبر  آیـــت هللا 
در  کــه  اخــــالق  درس  جلسه 
ــا)ع(  رضــ ــام  ــ ام علمیه  ــوزه  حــ
برگزار شد، گفت: زیارت مرقد 
پیامبراکرم)ص(، قبور شهدا و 
امام حسین)ع( معادل با حج 

مقبول در کنار پیامبراکرم)ص( است.
رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی اضافه کرد: یکی 
از خطاهایی که موجب پــاره ای از شبهات شده عدم فهم 
ماهیت زیــارت است. وهابیت فکر می کند وقتی شیعیان 
می خواهند به زیــارت اهــل بیت)ع( بروند قصد دارنــد در 
برابر قبر تعظیم کنند. درست است که ما در زیارت سالم 
این  ــارت  زی ماهیت  امــا  می خوانیم  زیارت نامه  و  می دهیم 
نیست که برویم و آن مقبره را تعظیم و تکریم کنیم، بلکه در 

ماهیت و حقیقت زیارت نوعی بیعت وجود دارد.
به گزارش مهر، رشاد تحلیل و بررسی مضامین زیارت نامه 
را مهم و ضــروری دانست و گفت: الزم اســت مشخص 
شود زیارت نامه ها چه مضامینی دارنــد. برای مثال برخی 
زیارت نامه ها مانند زیارت امین هللا ابتدایش زیارت اما بخش 
است.  فوق العاده   و  عمیق  بسیار  مناجاتی  آن  از  اعظمی 
متأسفانه ماهیت زیــارت تاکنون تحلیل نشده و شیعه و 
حوزه هنوز نتوانسته اند ماهیت زیــارت را به خوبی تبیین 
کنند. بخش عمده ای از زیارت جنبه تربیتی دارد و اساس 
آن است که با زیارت قبور بزرگان روح و نفس آدمی را تقویت 

و تطهیر می کند.
رشاد تأکید کرد: الزم است محتوای زیارت عاشورا تحلیل و 
مضامین آن طبقه بندی شود در این صورت است که معلوم 
به شیعه  امــام معصوم)ع( می خواهد چه چیزی  می شود 
مؤمن و مسلمان منتقل شــود. مع االسف ماهیت زیارت 
و سالم از سوی شیعیان خوب تبیین نشده در حالی که 
جریان های معاند در مقابل تعابیر و تفاسیر ناصوابی را در 

زمینه زیارت ارائه و به آن اصرار می ورزند.

 شرح سخنرانی امام حسین)ع(
 در منا)14(

سیاست در خدمت دیانت
تشکیل  جمال زاده    حجت االسالم 
یا  امــام معصوم  حکومت اسالمی توسط 
فقیه عادل هدف میانی اسالم است و در 
سایه این هدف است که بسیاری از اهداف 
و مقاصد شریعت بدست می آید. ازاین رو 
مـــبـــارزات سیاسی  هـــدف در تحلیل  ایـــن 
همواره  و  دارد  کلیدی  نقش  اهل بیت)ع( 
تــالش اهل بیت)ع( بــرای به دســت گرفتن 
حکومت و برپایی حکومتی بر اساس قواعد 

و احکام اسالم بوده است.
بااین حال این هدف میانی برای رسیدن به 
هدفی نهایی است که همان توحید باشد. 
علت اصرار اهل بیت)ع( بر تشکیل حکومت 
اسالمی مبتنی بر تعالیم نبوی و علوی این 
است که در سایه حکومت صالحه می توان 
به هدف نهایی دین که جاری و ساری کردن 
توحید و یکتاپرستی در ابعاد مختلف زندگی 
یافت.  دســت  اســـت،  اجتماعی  و  ــردی  فـ
هرچند ممکن اســت عـــده ای گمان کنند 
تالش برای ترویج توحید از راه هــای دیگری 
نیز قابل دستیابی است ولی آن توحیدی 
که مدنظر اهل بیت)ع( است و همه سطوح 
و ابعاد زندگی انسان را فرا می گیرد، جز از 
طریق تشکیل حکومت اسالمی به دست 
امام معصوم یا فقیه عادل )در دوران غیبت( 

بدست نمی آید.
پایانی خطبه اش  فــراز  امــام حسین)ع( در 
کلماتی  در  را  راهبرد  ایــن  منا  در سرزمین 
که سرلوحه همه  بازگو می کند  درخــشــان 
مــجــاهــدان راه خـــدا قــــرار گــرفــتــه اســـت: 
»بارخدایا! تو خود می دانی که آنچه از سوی 
ما اظهار و انجام می شود، نه بــرای رقابت 
در کسب قدرت و به دست آوردن پست و 
مقام است و نه به انگیزه دستیابی به ثروت 
و دارایی این دنیا؛ بلکه هدف ما این است 
که اصول و ارزش های دین تو را ارائه دهیم و 
در شهرهای تو اصالح پدید آوریم تا بندگان 
ستمدیده ات به امنیت برسند و حقوقشان 
تأمین شود و به قوانین و احکامی که مقرر 

داشته ای جامه عمل پوشانده شود«.
این راهبرد از دوران امیرالمؤمنین)ع( به امام 
امــام حسین)ع(  به  ایشان  از  و  حسن)ع( 
منتقل شد و پس از ایشان نیز سایر ائمه 
همین راهبرد را در همه مبارزات سیاسی 
ایــن راهبرد  اجتماعی خــود اتخاذ کــردنــد. 
بــرای فعالیت های  طــالیــی، سندی روشــن 
سیاسی و اجتماعی و مبارزات انقالبی برای 
شیعیان است و سنگ محکی است برای 
همه کسانی که در این راه قدم می گذارند، 
خدمت  در  سیاست  اســـالم  در  چنان که 
ــر توحید  ــراب ــــدرت در ب ــانــت اســـت و ق دی
متواضع است.  در طول تاریخ اسالم هرگاه 
کسی با انگیزه گسترش نشانه های خداوند 
هدایت  مشعل های  نگاه داشتن  روشــن  و 
امت تالش کرده، نامش ماندگار شده است 
و اوج این تالش ها در مبارزات انقالبی مردم 
ایران که منجر به پیروزی انقالب اسالمی به 
رهبری امام خمینی)ره( شد، دیده می شود 
گویا در خصوص تحقق  که خــود سندی 
قواعد و احکام اسالم در جامعه و نسبت 
بین هــدف میانی اسالمی یعنی تشکیل 
حکومت و هدف نهایی اسالم یعنی توحید 

و خداپرستی است.

پیش  قــریــب 48 ســاعــت  رقیه توسلی   
ــرش ایــنــکــه خانم  ــت تـ ــردم. درسـ ــ تــصــادف کـ
راننده ای زحمت کوبیدن به گلگیر و چراغ را 
متقبل می شود. مثل برق گرفته ها پیاده شدم. 
او هم آمد پایین. اما آن قدر شاد و سرخوش 
بود که فکر کــردم شوکه شده اســت. ترجیح 
دادم کمی زمان بدهم و حرفی نزنم تا خودش 
را جمع و جور کند.چند دقیقه بعد اما اوضاع 
به همان منوال بود. او باز خندان و من، گیج.
ادب  اسائه  می کند:  باز  باالخره  را  سر حرف 
نباشد عزیزم. این مرض من است که هر وقت 
ُــچ و  ُــچ ن دسته گلی به آب مــی دهــم، به جــای ن

ابراز پشیمانی، خنده ام می گیرد. زیاد خنده ام 
به سرم  گِلی  ببینم چه  بــذار  می گیرد. حــاال 
شده. آن وقت خم می شود و دستی می کشد 
به جای غُر شده و چراغ شکسته و بازهم شاد 
است. خدا را شکر می کنم توی خیابان فرعی و 
پشت سرعتگیر این برخورد پیش آمده، چون 
به آرامش این خانم اگر که بود یک ساعتی راه 

بندان روی شاخش بود.
می پرسم: حاال چرا این قدر باسرعت می رفتید؟ 

کم مونده بود از ماشین پرتم کنید بیرون.
همان طور که ماسکش را از داشبورد درمی آورد، 
بنا را می گذارد به »من قربانت بشوم« و »حالل 

کن«... و با یک جفت چشم بشاش می گوید 
زنـــدان آزاد مــی شــود شاید  از  امـــروز  پـــدرش 
هیجان زدگی و دست وپا چلفتی بازی اش مال 
و در کسری  این ماجراست. یخم می شکند 
از ثانیه دوست می شویم. می خواهد ماشین 
را ببرم پیش برادرشوهرش که مکانیک است 
که قبول نمی کنم و بی افسر، غائله را ختم 
از خنده های  البته چندتایی خاطره  می کنم. 
کف  می گذارد  هم  گل هایش  دسته  و  ناتمام 
دستم و بی آنکه بفهمم کی، از هم خداحافظی 
حاال  و  می کنم  درســت  را  ماشین  می کنیم. 
قریب یک روز است مکرر از خودم می پرسم؛ 

چــرا بــا صــاحــب ایــن اخـــالق جــالــب، رفاقت 
نکردم؟ چرا حال و روز تصادف های پیشین را 

ندارم و هی گوشه لبم، لبخند است؟
»خــانــم  نگفته  پـُـرمــغــز  نــظــرتــان  بـــه  مکث: 
فرضی پور« که زندگی را از خودمان نگیریم... 
واقعاً چند نفر از ما توی اتوبان می زنیم کنار تا 
غروب خورشید را تماشا کنیم؟ چند نفرمان 
به  می شویم  خیره  و  می گذاریم  وا  را  گوشی 
نفرمان  چند  نـــوزاد؟  یک  تُپل  انگشتان  بند 
بــرای دیــدن یک نمایش خیابانی دیر سرکار 
می رسیم؟ گاهی باید گفت بی خیال مقصد، 

مسیر را عشق است!

نیمکت زندگینیمکت زندگی

گاهی بزنیم کنار

 زمانی که حبیب بن مظاهر در شب عاشــورا صدای طبل جنگ را شنید و 
نگرانی حضرت زینب)س( و اهل  بیت)ع( را دید، بیرون چادر فریاد زد: »این 
شمشیرها سوگند یاد کرده اند در غالف نروند، مگر اینکه گردن دشمنان را 

بزنند«. 

گزيدهگزيده

 آشنایی با » مقتل« ارزشمندی 
که این روزها می توانید به آن مراجعه  کنید
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خاطره ای از تشرف آیت اهلل بهجت به مشهد

قطره ای دربرابراقیانوس

 آغاز حرکت زائران پیاده اربعین
 از  رأس البیشه

 مجاز آباد

روضه خانگی در »باغ فیض«

 از دیوان اشعاراستاد »سید رضا مؤید« 
در حرم مطهر  رضوی رونمایی شد

دعبل امروز
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2

3

2

2

4

 نگاهی به حضور کاروان جهادی میقات الرضا)ع(
 در مناطق محروم

خدمت به سبک جهادی

    سال اول    ویژه نامه 144    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی



إذا 
ََدت  َور
عََلی 
العاقِِل 
ُلمَّةٌ  َقمَعَ  
احُلزنَ  
ِباحَلزِم  وَ 
َقَرعَ  العَقَل  
لالِحتياِل

چون برای عاقل 
مشكلی پيش آيد، غم 
خود را با هوشياری 
و دورانديشی از 
ميان می برد و عقل 
را به چاره جويی 
وامی دارد.

نزهه الناظر و تنبيه 
الخاطر، ص84

يَقوُل 
ِإبليسُ 

 لِجُنودِهِ:
 َألقوا بَينَهُُم 

احَلسَدَ 
وَالبَغى، 

هُما يَعدِ  َفِإنَّ
الِن عِنَد 

الّله  الشِّرَك
شيطان به سپاهيانش 

می گويد: ميان مردم 
حسد و تجاوزگری 

بيندازيد چون اين دو، 
نزد خدا برابر با شرک 

است.
كافی)ط-االسالميه(، 

ج2، ص327

JZ

انسان مؤمن

 انسان مؤمن در 
نقمت، صابر و در 

نعمت، شاکر است و 
برایش شکست معنا 

ندارد. حسین بر دوش 
و سینه پیامبر)ص( 
حسین)ع( است؛ 

وقتی شمر می خواهد 
سر او را از تن جدا کند 

باز هم حسین)ع( 
است. این انسان در 

بُعد فردی اخالق مدار 
و در خانواده مهربان 
و در اجتماع عاشق 

مردم است.

اردوی كودكانه

مدیر آستان حضرت 
حسین بن موسی 
الکاظم)ع( با تأکید بر 
ضرورت کار فرهنگی 
ویژه کودکان و نوجوانان 
تأکید کرد: در این اردو 
کارشناسان کودک 
و نوجوان با برگزاری 
برنامه های متنوع 
فرهنگی از قبیل 
قصه گویی، نقاشی و 
کاردستی با مضامین 
اسالمی در جهت 
ارتقای سطح معرفت 
آن ها به سیره خاندان 
عصمت و طهارت)ع( 
حرکت می کنند.

در حاشیه در حاشیه

ياسمن ارجمندی    آقا کریم ارشد بند بود. نه به خاطر 
آنکه زور و قلدری بیشتری داشت؛ انگار نفسش حق بود 
و کالمش جذبه داشــت. هم بندها کنارش می نشستند 
و با اشتیاق خاطرات روزهــای تلخ و امیدهای امــروزش را 
می شنیدند. می گفت 30 بار ترک ناموفق داشته و باالخره 
دو سال پیش برای همیشه اعتیاد را کنار گذاشته است. 
اینکه چرا و چطور باالخره توانسته را بارها سعید و بقیه 

رفقا از او ســؤال کــردنــد و او فقط گفته بــود خــواب حرم 
امــام رضـــا)ع( را دیــده اســت. اینکه چه خوابی را، کسی 
نمی دانست اما انگار آن خــواب تمام زندگی آقا کریم را 

تغییر داده بود.
 جسمش پــاک پــاک شــده بــود و به خاطر جــرم دزدی که 
داشت هم باید حبسش را می کشید. چیزی از مدت حبس 
نمانده بود و بیشترش به خاطر اخالق و رفتار خوب و البته 

برگرداندن مال بخشیده شده بود. 
در زندان نجاری می کرد و با پولش، خرج همسر و دخترش 

را می فرستاد و از شاکی اش هم رضایت گرفته بود.
 سنگین شدن خرج موادش موجب شده بود قدرشناسی 
هم یادش برود و از صاحبکارش، تنها کسی که به او اعتماد 

کرد و کار داد، دزدی کند. 
حاال تا 6 ماه دیگر محکومیتش تمام می شد و می توانست 

برای همیشه پیش خانواده اش برود. اینکه االن در قطار 
مشهد بود و راهی زیارت آقا امام رضا)ع( هنوز نمی دانست 

چرا و چطور جور شده است.
 فقط می دانست به دلش افتاده کاش در ایام محرم برای 
عرض تسلیت و تشکر به زیــارت حضرت برود و در حرم 

ایشان عزاداری کند. 
با سعيد درخواست مرخصی دادند و به خاطر حسن رفتار 

با یک هفته مرخصی هردویشان موافقت شــد. زیــارت 
را خود آقا قسمتشان کــرد... این را سعید مدام با بغض 
می گفت. انگار خواب آقا کریم و حرف هایش، زندگی او را 
هم عوض کرده بود. برای همیشه از کالهبرداری توبه کرده 
بود و دو سه سال دیگر محکومیت او هم تمام می شد. او 

هم نجاری و معرق کاری را در زندان یاد گرفته بود.
 می خواست به مشهد که رسید، با حضرت قول و قرارهایی 

بگذارد و پس از پایان حبسش، در همان شهر کار و کاسبی 
راه بیندازد. این زیارت، سفر سرنوشت سازی بود. قول هایی 
باید می دادند و امیدهایی می گرفتند. قطار سریع السیر تا 
سه ساعت دیگر به مشهد می رسید و آن ها صبح در حرم 

بودند. لباس های سیاه نو خریده بودند.
 به راه  آهن که رسیدند باید عوض می کردند تا بعد خدمت 
امام برسند. آقا کریم، حرز امام جوادی را که از بچگی همراه 

داشت نگاه کرد. انگار این حرز که روزی مادر در گردنش 
انداخت نجاتش داده و زندگی اش را عوض کرده بود. هیچ 
وقت نباید روزهایی که طالهای زنش و اسباب خانه اش را 
به خاطر خرج مواد فروخت فراموش می کرد یا روزهایی که 
بچه اش شیر خشک نداشت و گریه می کرد. باید تمام آن 

روزها یادش می ماند تا شکر امروزش را کند. 
شکر به خاطر نوری که امام در دلش انداخت، شکر وجود 

همسری که پایش ماند و بچه ها را تنهایی تا اینجا رساند. 
حاال دیگر نوبت او بود که حسابی کار کند. می دانست 
جنمش را دارد و اگر خدا کمکش کند خیلی زود با هنر 
نجاری اش در کارگاه مبل سازی جذب می شود و شاید در 
آينده ای نزدیک برای خودش کارگاهی هم بزند. از خیال 

بیرون آمد. 
قطار به راه آهن مشهد رسید.

قطارنوشت
سفر 
سرنوشت ساز

عارفانه
شیخ رجبعلی خیاط

  كار را برای خدا انجام دهيد
*خداوند به قدری مهربان است كه گويا فقط همين يک بنده را دارد 

كه دائم به او می گويد  اين كار را بكن و آن كار را نكن تا درست شوی.
*هر كس هر كاری می كند، بايد آن را خوب انجام دهد و محكم كار 
باشد، خياط بايد از كوک های ريز و نخ محكم استفاده كند. پيامبر 

اكرم)ص( فرموده است: »َوَ ِكَنّ اهللَ ُيِحُبّ َعبداً إَِذا َعِمَل َعَماًل أحَكَمُه«.
*انسان كسی را كه دوست داشته باشد برايش پول خرج می كند. ما 

هم اگر می گوييم خدا را دوست داريم، بايد در راه او خرج كنيم.
*هر كاری می كنيد، نگوييد من كردم. بگوييد: موال مرحمت فرمود و 

همه را از خدا بدانيد.

* پيش از آنكه منزل را عوض كنيد، آرزوی مرده ها را عملی كنيد. آنان 
آرزو می كنند حتی برای يک لحظه به دنيا برگردند و عملی مورد 

رضايت خداوند انجام دهند.
*اين عبادات ما، چيزی نيست كه در آخرت روی آن حساب كنند و 

دست ما را بگيرد. كاری كه برای ثواب است به درد خودم می خورد. كار 

را برای خدا انجام دهيد.
*انسان هر مقدار كه به دستورهای پروردگار خود عمل كند، 

به همان اندازه نزديک به حق می شود و به تشكيالت سلطنت او 
درمی آيد.

*هر نفسی كه می كشی امتحان است. در آن نفس ببين كه نفست با 

رحمان شروع می شود يا با نيات شيطان شروع و مخلوط می شود. 
مواظب باش شيطان و نفس كالهت را برندارند.

*در پاسخ كسی كه نصيحتی خواسته بود، گوشش را گرفت و 
فرمود: خدمت به خلق، خدمت به مردم.

*مردم در حين مرگ يا پس از آن اقرار می كنند:››صدق اهلل و رسوله 

و...« كه فايده ندارد، بلكه بايد پيش از موت و هنگام حيات اقرار داشت.
*غصه روزی را نخوريد. من نصيحتی می كنم كه شما خدا را 

فراموش نكنيد؛ زيرا خداوند سهم هر كسی را نوشته است.
*آن مسئله ای كه انسان را پس از فرايض به حالت بندگی خداوند 

تبارک و تعالی می رساند، احسان به خلق است.

*بدبخت ترين شخص، كسی است كه دچار بليه ای شود و در آن 
واقعه و حادثه، از حق غافل شود.

*به سادات احترام بگذاريد و آنان را در هر مرتبه و منزلتی كه 
هستند گرامی داريد.

منبع: كتاب كيميای محبت

پیرو سیدالشهدا)ع( بــودن و مــرام عاشورایی و 
کربالیی داشتن، تنها به سینه زنی و برپایی مراسم 
عزاداری محرم و صفر نیست. خیلی ها هستند 
که به جز این ها، محرم و صفر را دستمایه و بهانه 

خدمت به محرومان می دانند.
 خدمتی که چه بسا ارزشــش کمتر از جهاد در 
میدان جنگ نباشد. همزمان با دهــه ســوم ماه 
محرم الحرام و در راســتــای محرومیت زدایی از 
ــرخــوردار، اعــضــای کـــاروان جهادی  مناطق کــم ب
میقات الـــرضـــا)ع( بــه مناطق مــحــروم روســتــای 
ــاد طــبــس رفـــتـــه و هـــرچـــه از دســتــشــان  ــ ــ هللا آب
بــرمــی آمــده بـــرای کمک بــه مـــردم روســتــا انجام 

داده اند. 
مـــدیـــر آســـتـــان حـــضـــرت حــســیــن بـــن مــوســی 
الکاظم)ع( در گفت وگو با خبرنگار آستان نیوز 
ــن کـــــاروان بــه مــردم  ــی ایـ دربـــــاره خــدمــات رســان
کم برخوردار و مناطق محروم شهرستان طبس، 
گفته اســت: »به مناسبت ایــام عـــزاداری سید و 
ساالر شهیدان حضرت اباعبدهللا الحسین)ع(، 
ــاروان جــهــادی میقات الــرضــا)ع( متشکل از  ــ ک
کمیته های فرهنگی، مــشــاوره خــانــواده، کودک 
و نــوجــوان، بهداشت و ســالمــت، ساختمانی و 
تأسیسات در روستای هللا آباد طبس حضور پیدا 

کرده و به ارائه خدمت پرداختند«.
مــهــدی قـــاســـم زاده بــا بــیــان اینکه خــانــواده هــای 
ــن طــرح به  نیازمند و مــحــروم، جامعه هــدف ای
حــســاب مــی آیــنــد، اضــافــه کـــرده: نیازسنجی و 
شناسایی این خانوارها چند روز پیش از اعزام 

گروه با همکاری روحانی روستا صورت می گیرد.
جالب اینکه در این خدمات جهادی حتی برای 
مسائل خانواده و تربیت فرزندان و آسیب های 
احتمالی هــم فکر شــده، چــون قــاســم زاده گفته 
است: گروه جهادی میقات الرضا)ع( در این زمینه 

با اعــزام مشاور ارشد خانواده و با ارائــه خدمات 
به صورت تخصصی و عمومی در مناطق محروم 

سعی در کاهش این معضالت اجتماعی دارد.
مـــدیـــر آســـتـــان حـــضـــرت حــســیــن بـــن مــوســی 
ــکــاظــم)ع( بــا تأکید بــر ضـــرورت کــار فرهنگی  ال
ویژه کودکان و نوجوانان تأکید کرده: در این اردو 
کارشناسان کودک و نوجوان با برگزاری برنامه های 
متنوع فرهنگی از قبیل قصه گویی، نقاشی و 
کاردستی با مضامین اسالمی در جهت ارتقای 
سطح معرفت آن ها به سیره خاندان عصمت و 

طهارت)ع( حرکت می کنند.
ــرد: همچنین کــارگــروه سالمت با  وی تصریح ک
معاینه و سنجش حــال عمومی افــراد و معاینه 
ــدان توصیه های الزم را بـــرای حفظ  دهـــان و دنـ

سالمت مردم ارائه می دهند.
مـــدیـــر آســـتـــان حـــضـــرت حــســیــن بـــن مــوســی 
الــکــاظــم)ع( ادامـــه داد: کــارگــروه ساختمانی و 
تأسیسات نیز با انجام خدمات در این حوزه ها 
بــه خــانــواده هــای مــحــروم و کــم درآمـــد بخشی از 

مشکالت آن ها را برطرف می کنند.
ــزود: همچنین بــا تــوجــه بــه افت  ــ قــاســم زاده اف
تحصیلی دانش آموزان در دوران کرونا، کارگروه 
آموزش با حضور دانشجو معلمان در چند جلسه 

به افزایش سطح علمی آن ها کمک می کند.

رواق    زیـــــارت صــحــیــح ائــمــه 
اطهار)ع( معرفتی می خواهد که 
اولیاءهللا و بزرگان دین از آن آگاه 
هستند و به آن اشراف دارند. در 
کتاب »وادی مقدس، گزیده ای 
از خاطرات و یادداشت های یک 
کفشدار در حرم مطهر رضوی« 
خــــاطــــره ای از تـــشـــرف مــرجــع 

عالی قدر اســالم، مرحوم آیــت هللا بهجت به حرم 
رضــوی از قــول یک خــادم نقل شــده که خواندنش 

خالی از لطف نیست.
آن روز در کفشداری صحن آزادی خدمت می کردم. 
هــوا کــامــالً روشــن و حــرم نسبتاً خلوت بــود. زنگ 
ساعت حرم به صدا در آمد و ساعت 6 صبح را اعالم 
کرد. وقتی وارد صحن شدم، چشمم به گروهی از 
طالب افتاد که در ایوان شرقی صحن آزادی ایستاده 
بــودنــد. آیـــت هللا بهجت جلو آنـــان ایــســتــاده و به 
حضرت رضا)ع( سالم می داد. دودستی به عصایش 
تکیه داده و در کمال تواضع ایستاده بود. با خودم 
گفتم بهتر است از فرصت استفاده کنم و ببینم 
ایشان که با آداب زیارت کامالً آشنا هستند، چگونه 
زیارت می روند. پیرمردی کنارم گفت: »ورود از پایین 
پا فضیلت بیشتری دارد. برای همین آیت هللا بهجت 
اگر چه از خیابان امام رضا)ع( می آیند، اما سختی راه 
طوالنی را تحمل و عرض صحن جامع رضوی و طول 
صحن کوثر را پیاده طی می کنند تا از صحن آزادی 
و پایین پای حضرت مشرف شوند«. چند دقیقه ای 
ــردم هــم پشت  ایــن تــوقــف ادامـــه داشـــت. حــاال مـ
سر ایشان ایستاده بودند و حرکاتشان را زیر نظر 
داشتند. سرشان کامالً پایین بود. گاهی لب هایشان 
آهسته حرکت می کرد. با خود می گفتم: »اوست 
که می داند مقابل چه شخصیتی ایستاده و زیارت 
همراه با معرفت را درک می کند. اوست که عمق این 
کالم نورانی امام جواد)ع( را می فهمد که فرمودند: من 
برای کسی که پدرم را در توس زیارت کند؛ در حالی که 

حق او را بشناسد، از سوی 
خداوند بهشت را ضمانت 
می کنم«. پس از چند دقیقه 
سکوت، ناگهان مانند کسی 
ــازه ورود پــیــدا کـــرده،  کــه اجــ
حــرکــت مــخــتــصــری کــردنــد. 
چنان طمأنینه ای در وجودش 
حس می شد که دیگران حتی 

صدای نفسشان بلند نبود. 
جلو قسمت فرش شده صحن رسیدند. نعلین را 
درآورده و در نایلون همراهشان گذاشتند. نایلون را 
زیر عبا پنهان کردند و راه افتادند. جمعیت زیادی 
ــود، امــا هیچ کس امــر و نهی  اطرافشان را گرفته ب

نمی شد. 
کسانی کــه اشتیاق داشتند، نــزدیــک می شدند 
و »التماس دعــا« می گفتند. دربــانــی جلو آمــد و 
در حالی که چوب پر را باال و پایین می کرد، قصد 
داشـــت مـــردم را دور کند کــه بــا نــگــاه عــتــاب آلــود 
ــه رو شــد. دســتــش را پایین  ــ آیـــت هللا بهجت روب
آورد و آرام آرام عقب رفــت. آقــا مقابل در بــزرگ 
چوبی سمت چپ ایوان طال توقف کوتاهی کردند. 
صورت به در نهادند و پس از مکث کوتاهی وارد 
حرم شدند و در اولین فضای سمت چپ پشت در 
نشستند. مدتی سر به زیر رو به حضرت نشستند 
بدون اینکه قرآن یا دعایی در دست بگیرند، عرض 
ارادت مــی کــردنــد. سپس رو بــه قبله نشستند، 
ــوار نداشتند. این  طــوری که هیچ فاصله ای با دی
دریای علم و فقاهت آن چنان با فروتنی رو به قبله 
ــرود آورده بــود کــه گویی  در بــرابــر معبودش ســر ف
قطره ای است در برابر اقیانوس. این حالت حدود 
یک ساعت طول کشید. بعد از این حالِ روحانی و 
عرفانی، آرام و آهسته برخاستند. صورتشان مثل 
ماه می درخشید و معنویت فوق العاده ای داشتند. 
دوباره ادای احترامی به حضرت کردند و آهسته از 

حرم بیرون رفتند.

نگاهی به حضور کاروان جهادی میقات الرضا)ع( در مناطق محروم

خدمت به سبک جهادی
خاطره ای از تشرف آیت اهلل بهجت به مشهد

قطره ای دربرابراقیانوس

آداب زیارتخادمانه

مداحی نوجوانان شاید خبر یا چیز تازه و عجیبی نباشد، 
به خصوص برای ما که هر ساله در محرم و صفر، اینجا 
و آنجا ممکن است نوجوانان مداح را ببینیم و با نوحه و 
صدایشان حال کنیم. حکایت مداحی که امروز می گوییم 
و در فضای مجازی هم حسابی داغ شده، با این هایی که 
گفتیم توفیر دارد. یکی دو روز است که ویدئویی از مداحی 
یک نوجوانان روستایی در فضای مجازی دست به دست 

می شود و احساسات مخاطبان را برانگیخته است. 
این مداح نوجوان به تقلید از نوحه معروف محمد حسن 
پویانفر که خوانده است: » من ایرانی ام و تو عراقی؛ چه 
فراقی... چه فراقی... بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی، چه 
فراقی« و با همان سبک و سیاق اما شاید پرسوز و گدازتر 
نوحه سرایی می کند و از خدا می خواهد همه درگذشتگان 
کرونایی به خصوص مادرش را که گویا قرار بوده امسال با 

هم به پیاده روی اربعین بروند، بیامرزد. 

ایــن نوجوان روستایی همچنین در مــداحــی اش اضافه 
می کند: ننه ووو اگر کرونا اجازه بده، در اربعین امسال به 

نیابت از تو پیاده روی می کنم. 
مداح مشهور، محمد حسین پویانفر هم که گویا این ویدئو 
را دیده در صفحه شخصی اش این مداحی را بازنشر کرده 
و نوشته است: روح ننه ات شاد... کاش بشه مداح نوجوان 

رو پیداش کنم.

محرم سال گذشته و به دلیل شرایط کرونایی، ابتکاری 
توسط جمعی از مــداحــان رقــم خــورد کــه بــه سرعت در 
شهرهای دیگر کشور هم ادامه یافت و آن هم پویش »هر 
کوچه یک حسینیه« بــود. ایــن پویش در ســال گذشته 
خوب فراگیر شد و بسیار هم مورد استقبال قرار گرفت، 
اما امسال  کمتر مورد توجه بود. »فارس پالس« نوشته: 
امــســال بسیج پایگاه شهید علی ناطق نــوری مسجد 
جامع باغ فیض و با همکاری ستاد یــادواره شهدای باغ 
فیض و شورایاری این محله این پویش را اجرایی کردند و 
به رسم سال پیش خود، رنگ و بوی دیگری به آن دادند و 
تالش کردند با اجرای آن، عیادتی از خانواده های شهدای 
منطقه خود هم داشته باشند. مرتضی متشرعی، مداح 
این مسجد می گوید: اعضای هیئت ما  در طول۴0 روز، 
به خانواده ۹۵ شهید سر خواهند زد و خانواده های آنان را 

مورد تکریم قرار می دهند و روضه خوانی برگزار می کنند.
این برنامه روضه فقط نیم ساعت طول می کشد و جوانان 
بسیجی مسجد از یک ساعت قبل حاضر می شوند و 
برای افراد حاضر صندلی می گذارند تا افراد با فاصله گذاری 

مستقر شوند و از لحاظ کرونایی مشکلی هم وجود نداشته 
باشد. هیئتی ها برخی روزها میهمان خانواده یک شهید 
و یا بیشتر هستند. مادران و پدران شهدا در این مراسم 
حضور پیدا می کنند و اینکه نام و یاد شهید آنان نیز زنده 

می شود، موجب خرسندی و دلگرمی آنان می شود.
ــاه صــفــر هــر روز از ســاعــت ۱۹  ــم مـ ــن مــراســم تــا دهـ ایـ
مقابل منازل شهدای محله بــاغ فیض با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی برگزار می شود. اگر دلتان 
خواست هم روضه بشنوید و هم یاد شهدا را زنده کنید، 

حتماً میهمان آن ها در غرب تهران شوید.

 آیت هللا حسن رمضانی، عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
در نشست علمی »نقش عرفان و توحید 
ــرد: زندگی  در سبک زنــدگــی« تأکید ک
انسان محصول اندیشه و تعلقات قلبی اوست. وی در این 
نشست که به نقل از ایکنا از ســوی کانون توحید و با 
همکاری حوزه علمیه به صورت مجازی برگزار شد، گفت: 
زندگی انسان محصول اندیشه و تعلقات قلبی اوست؛ هر 
واکنش و کنش انسان در بُعد فردی و اجتماعی نشأت 
گرفته از فلسفه، طرز فکر، جهان بینی، معرفت و شناخت 
اوست. چراغی که شعله ور می شود تجلی روغنی است که 
در مخزن آن ریخته شده است؛ اگر آن روغن پاک باشد 
نورش بیشتر و شفاف تر است و هرقدر این روغن ناخالص 
باشد، نور آن کمتر است. بر همین اساس آیه شریفه نور بر 
»زیتی«)روغن( که در مصباح ریخته شده تمرکز کرده و 
مَاوَاِت وَاْلَرْضِ مَثَلُ نـُـورِهِ  َّهُ نـُـورُ السَّ فرموده اســت: »الل
َّهَا  كَمِْشكَاةٍ فِيهَا مِْصبَاحٌ الْمِْصبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَن
ٍَّة واََل  كَوْكٌَب دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ َشجَرَةٍ مُبَارَكٍَة زَيْتُونٍَة اَل َشرْقِي
ٍَّة يَكَادُ زَيْتُهَا يُِضيءُ وَلَوْ لَمْ تَمَْسْسهُ نَارٌ نُورٌ عَلَی نُورٍ  غَرْبِي
َّهُ  َّاسِ وَالل َّهُ اْلَمْثَالَ لِلن َّهُ لِنُورِهِ مَنْ يََشاءُ وَيَْضرُِب الل يَهْدِي الل

بِكُلِّ َشيْءٍ عَلِيمٌ«.
رمضانی بیان کرد: انسان عارف از نظر نگاه به هستی و 
نیز رفتار در خانواده متفاوت است و انسانی که فکر و 
معرفتش به عالم ماده خالصه می شود، در برابر هستی، 

سیاست و اجتماع طور دیگری رفتار می کند. انسان 
عارف در هیچ شأنی از شئون و هیچ شرایطی متوقف 
نمی شود. گاهی شواهد دال بر ایــن اســت که دیگر 
کار تمام و بن بست کامل است، ولی چون عارف نگاه 

عمیقی به هستی دارد و اعماق هستی را 
می بیند، آنچه برای دیگران بن بست 

اســت بــرای او روزنـــه امید و نجات 
محسوب می شود. 

استاد حوزه علمیه گفت: در یکی از جنگ ها پیامبر)ص( 
ــدون اسلحه از لشکر جــدا شــد و بــه خــواب فــرو رفــت.  ب
فــردی از لشکر دشمن او را دید و فرصت را بــرای کشتن 
ــا خــــودش فــکــر کــرد  پــیــامــبــر)ص( مــنــاســب دانـــســـت. ب
پــیــامــبــر)ص( را بــیــدار کند و بعد بکشد، بــر بـــاالی سر 
پیامبر)ص( حاضر شد و گفت: چه کسی می تواند تو 
را از مرگ نجات دهد؟ حضرت با آرامش و طمأنینه و از 
اعماق دل فرمود: خداوند. خداست که مرا از چنگ تو 
نجات می دهد. آن شخص مشرک وقتی قصد کشتن 
پیامبر)ص( را کرد، ناگهان سنگی به پایش خورد و بر زمین 
افتاد و پیامبر)ص( بر او مسلط شد؛ حاال پیامبر)ص( از وی 
پرسید: بگو چه کسی تو را از مرگ نجات می دهد؟ آن فرد 

چون واقف به کرامت حضرت بود گفت: کرم و آقایی تو.

انسان عارف، بی تکلف است ◾
رمضانی گفت: ۱۴00 سال از عاشورا می گذرد ولی جریده 
چه کسی بر عالم ثبت است و پیروز واقعی کیست؟ وقتی 
یزید ابیات کفرآمیز را بر باالی سر بریده امام بر زبان آورد، 
فکر کرد پیروز شده، ولی حقانیت حسین)ع( تاکنون بر 

عالمیان واضح است. 
وی تأکید کرد: انسان مؤمن در نقمت، صابر و در نعمت، 
شاکر است و برایش شکست معنا ندارد. حسینِ بر دوش و 
سینه پیامبر)ص( حسین)ع( است؛ وقتی شمر می خواهد 
سر او را از تن جدا کند باز هم حسین)ع( است. این 
انسان در بُعد فردی اخالق مدار و در خانواده 
مهربان و در اجتماع عاشق مردم است. انسان 
عارف مسلک بی تکلف و بی تعلق است و در 
مقابل، کسانی هستند که در بُعد فردی حریص 
و در بعد خانوادگی شمر برای زن و فرزند و در 
اجتماع هم گرگ درنده هستند؛ این ها 
از مکتب رسول هللا و اهل بیت)ع( 

بهره ای نبرده اند.

دیدگاه مجاز آباد
jحقانيت حسين 

 بر عالميان واضح است

سید رضا موید خراسانی از 
پیرغالمان اهــل بــیــت)ع( و 
شاعری است که هنر خود 
را به پــای عشق به خاندان 
عصمت و طهارت)ع( ریخته 
و به خصوص نــوکــری امـــام هــشــتــم)ع( بزرگ ترین 
افتخار زنــدگــی اش اســت. اوســت که در مــدح امام 

رئوفش با سوز دل می سراید: 
تا یوسف اشکم َسرِ بازار نیاید

 کاالی مرا هیچ خریدار نیاید
در سوز جگر مصلحت ماست که ما را

 غیر از جگر سوخته در کار نیاید
خارم من و در سینه من عشق شکفته ست

 تا خلق نگویند گل از خار نیاید
بیمار فراقم من و وصل است دوایم

 تدبیر، به کار مَنِ بیمار نیاید
یک عمر به درگاه رضا رفتم و خاشاک

 بر دیدن این دلشده یک بار نیاید...
نومیدی و درگاه تو؟ بی سابقه باشد
 از سوی تو جز رحمت و ایثار نیاید

آخر به کجا روی کند  ای همه رحمت!
 گر در بَرِ تو شخص گرفتار نیاید

دیدم همه جا بر در و دیوار حریمت
جایی ننوشته ست گنهکار نیاید

جاروکش درگاه توام همچو »مؤید«
 زین بیش از این بنده دربار نیاید

این شاعر پیشکسوت عرصه شعر آیینی تألیفات 
زیادی دارد و مشتاقان زیادی برای خواندن گلواژه های 
مــعــنــوی اش. روز گذشته بــرای عالقه مندان شعر 
مذهبی و اهل قلم روز خوبی بود چرا که مجموعه 
کامل اشعار آیینی استاد سیدرضا مؤید، شاعر 
برجسته کشورمان، در حرم مطهر رضوی با حضور 
جمعی از هنرمندان و چهره های فرهنگی و قائم مقام 
آستان قدس رضوی رونمایی شد. به گزارش آستان 
نیوز، در مراسم رونمایی از این اثر و بزرگداشت استاد 
مؤید که صبح ۱۵ شهریور در تاالر قدس حرم مطهر 
رضوی برگزار شد، مالک رحمتی قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضــوی، حجت االسالم والمسلمین 
محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی کشور، 
دکتر عبدالحمید طالبی رئیس ســازمــان علمی و 
فرهنگی آستان قدس و جمعی از شعرا و چهره های 
شاخص فرهنگی و ادبی از جمله استاد محمدجواد 
غفورزاده)شفق( حضور داشتند و در سخنانی، به 
جایگاه شعر آیینی و نقش برجسته استاد مؤید در 

این عرصه اشاره کردند. 
اشعار استاد مؤید با خاطرات ما عجین شده است

در ابتدای این مراسم حجت االسالم والمسلمین 

قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسالمی به تجلیل 
از جایگاه این استاد شعر آیینی پرداخت و گفت: 
بسیاری از ما با مصراع ها و فرازهایی از اشعار استاد 
مؤید خاطره داریــم و هویت ما با این اشعار شکل 

گرفته است. 
ــرد: خــاطــرات مــا بــا اشــعــار شورانگیر  وی تصریح ک
و انقالبی اســتــاد مؤید عجین شــده و مــا دالیـــل و 
بهانه های بسیاری برای عرض ارادت و تقدیر از این 

شاعر خوب آیینی داریم.
ــاد مــحــمــد عــلــی  ــ ــت ــم اســ ــراســ ــ در ادامــــــــه ایـــــن م
مــجــاهــدی)پــروانــه( شاعر اهــل  بــیــت)ع( در پیامی 
تصویری به ویژگی های شخصیتی سید رضا مؤید 
پرداخت و گفت: استاد مؤید از استوانه های شعر 
والیی معاصر است. بیش از ۵0 سال از آشنایی مان 

می گذرد. طول عمر همراه با عزت، سالمت و عافیت 
را برای این پیرغالم با اخالص اهل بیت)ع( از درگاه 

ربوبی آرزو می کنم.

آستین باال زد و... ◾
ولی هللا کالمی زنجانی، شاعر آیینی کشورمان نیز 
در ادامه مراسم به جایگاه رفت و شعری را در وصف 

سیدرضا مؤید خواند:
شاعری که دم ز تقوا زد مؤید می شود

 آستین از عشق باال زد مؤید می شود...
آستین باال زد و از آستان اهل بیت 

 هر که سر بر آسمان ها زد مؤید می شود
شعرخوانی استاد شفق در مدح »مؤید« از دیگر 
بخش های این مراسم بود. استاد شفق که دوستی 

دیرینه ای با سیدرضا مؤید دارد، ترجیح داد در 
وصف او نیز به زبان شعر پناه ببرد و این گونه از او 

سخن بگوید:
مؤید سال ها از عشق دم زد
 در آفاق خداجویی قدم زد

مؤید شاعر شعر والیی است
 خراسانی است اما کربالیی است

مؤید اهل دل را نور عین است
 مؤید هرچه دارد از حسین است 

در ادامــه ایــن مــراســم، پیام تصویری حــاج منصور 
ارضـــی، مــداح اهــل بــیــت)ع( نیز پخش شــد. حاج 
منصور ارضــی با بیان اینکه یکی از وظایف شیعه 
واقعی این است که حقیقت زندگی اهل بیت)ع( و 
آثار آن ها را به هر شکلی تدوین کند، گفت: این آثار 

به  دلیل اینکه با اهل  بیت)ع( پیوند خورده ماندگار 
است. استاد مؤید در این سال ها زندگی خود را وقف 
اهل  بیت)ع( کرده است، بنابراین وظیفه هر فردی 
است که به  اندازه بضاعتش تشکر و قدردانی کند. 
استاد مؤید متن زندگی اش زهرایی)س( و از بهترین 

خادمان حضرت رضا)ع( بوده است.

دعای مستجاب ◾
استاد مهدی امینی؛ پژوهشگر عرصه ادبیات آیینی 
و شعر عرب نیز در این مراسم گفت: مدیحه سرایی 
ــان فارسی از قــرن چهارم  ــرای اهــل بــیــت)ع( به زب ب
هجری آغــاز شد و »کسایی مــروزی« را می  توان از 
نخستین مدیحه سرایان به زبان فارسی دانست، 
پس از او شعرا یکی پس از دیگری همچون فردوسی، 
اسدی طوسی، سنایی و... تا دوران کنونی به مدح اهل 
بیت)ع( پرداخته اند. در دوره ما نیز استاد مؤید یکی 
از جلوه های درخشان شعر فارسی محسوب می شود 
که در این عرصه نــام آور است و آثــار ارزشمندی از 
خود بر جای گذاشته، در توصیف آن باید گفت شعر 
استاد مؤید، یک دعای مستجاب است. وی تصریح 
کرد: در شعر استاد مؤید مجموعه ای از معارف اهل 
بیت)ع(، تعالیم قرآنی و تاریخ تشیع در قالب های 
مختلف قصیده، غزل و ترجیع بند مشاهده می کنیم 
که در طول عمر با برکت خود به نگارش درآورده و 

انعکاس دهنده تعالیم اهل بیت)ع( است.

عنایت خاص امام رضا)ع(  ◾
قائم مقام تولیت آستان قــدس رضــوی نیز در این 
مراسم با ابالغ سالم ویژه تولیت آستان قدس رضوی 
به استاد مؤید افـــزود: در جامعه کنونی و در قیل 
و قــال زنــدگــی مـــادی، آنچه طبق آمــوزه هــای دیــن و 
رهنمودهای اهل بیت)ع( موجب آرامش و سعادت 
انسان خواهد بــود، تفکر در قــرآن و توسل به اهل 

بیت)ع( است.
مالک رحمتی ادامــه داد: قرن های متمادی است 
که سیره اهل بیت)ع(، روایــات و همچنین تفاسیر 
مختلفی از قرآن کریم در اختیار ما بوده اما نکته مهم 
این است اگر بخواهیم بهره کافی از آن ها ببریم و به 
سر منزل مقصود برسیم، الزم است از ابــزار هنر و 
لطایف و ظرایف هنری برای ترویج آن استفاده کنیم.

 وی با اشــاره به جایگاه برجسته استاد »سیدرضا 
مؤید« در شعر آیینی، گفت: عنایت اهل بیت)ع( 
به ویژه لطیف حضرت رضــا)ع( شامل حال ایشان 
بــوده و مــدال خادمی حضرت بر سینه ایــن شاعر 

بزرگ ما می درخشد.
رحمتی افزود: زبان شعر یکی از این ابزارهای هنری 
است که هم جهانیان پیام آن را درک می کنند و هم 

جوانان، نخبگان و فرهیختگان می توانند با آن ارتباط 
بگیرند، بنابراین برای جهان امروز که تشنه معارف 
و معنویت است، اگر بخواهیم پاسخ های مناسبی 
داشته باشیم که در دل و جان مخاطبان بنشیند، 
باید از زبــان هنر و در رأس آن هــا از شعر استفاده 
کنیم.وی در ادامه گفت: آستان قدس رضوی جایگاه 
ویژه ای برای شعر آیینی قائل بوده و در سال های اخیر 
برنامه های خود در این حوزه را توسعه داده است، 
این اهتمام و توجه نیز نشأت گرفته از نگاه و باور رهبر 
معظم انقالب اسالمی در این حوزه است؛ به خاطر 
داریــم دیــدار با شاعران همواره یکی از برنامه های 
ــوده و ایــن سنت حسنه در  ثابت ساالنه ایشان ب

آستان قدس رضوی نیز ساری و جاری شده است.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضــوی به برخی از 
ویــژگــی هــای شاخص اســتــاد مؤید نیز اشـــاره کــرد و 
گفت: صحبت کردن دربــاره استاد مؤید آن هم در 
جمع فرهیختگان عرصه شعر و شــاعــری، بسیار 
سخت است، اما من در معرفی ایشان می گویم سه 
عنایت شامل حال استاد مؤید شده است. نخستین 
آن، لطف خداوند به ایشان است که روحی لطیف 
به ایشان داده و این روح لطیف توانسته چنین آثار 
ارزشمندی را خلق کند. دومین عنایتی که شامل 
حــال ایشان شــده، عنایت اهــل بیت)ع( و در رأس 
آن ها حضرت رضا)ع( است که مدال خادمی حضرت 
نیز بر سینه این شاعر بزرگوار آیینی ما می درخشد. 
سوم عنایت خاص حضرت زهــرا)س( به این استاد 
عزیز است به گونه ای که استاد مؤید، با غزلی درباره 
ــاهـــره)س( در افــکــار عــمــومــی شناخته  صــدیــقــه طـ
می شوند و ایــن یک افتخار بــزرگ برایشان است.

قدردان باشیم ◾
رحمتی همچنین با قدردانی از معاونت تبلیغات 
اسالمی آستان قدس و سازمان تبلیغات اسالمی 
کشور برای برپایی مراسم رونمایی از »دیوان مؤید« 
ــم قـــدردان بزرگانی مثل استاد  گفت: وظیفه داری
مؤیدها و بسیاری دیگر از بزرگان این عرصه باشیم و با 
برپایی آیین های نکوداشت و انتشار آثارشان، یاد، نام 
و اشعار آن ها را همواره تبلیغ و ترویج کنیم. این تبلیغ 
و ترویج، مطالبه و نیاز جامعه امروز از ماست چرا که 
با اتکا به شعر آیینی و شاعران آیینی، حتی می توانیم 
بسیاری از آسیب های امروز جامعه را خنثی و با زبان 
شعر، هم شعر و هم شعور را ترویج کنیم.گفتنی 
است »دیوان مؤید« که در این مراسم رونمایی شد، 
توسط بنیاد دعبل خزاعی و با مشارکت مجمع 
شاعران اهل بیت)ع( و جمعی از فعاالن عرصه شعر 
آیینی، گردآوری و در قالب سه جلد نفیس به چاپ 

رسیده است.

توفيق خدمت

عکس رضوی 

 محمد جواد مشهدی

الهه ارجمندی راد    محرم امسال حس و حال عکس نوشت
غريبی داشت؛ حاج امين اين را با تمام وجودش 

حس می كرد؛ درست مثل سال قبل. توی اين 
دو سال حال و هوای حرم فرق كرده بود، مانند 

همه جای دنيا. 
حاج امين، كفشدار كشيک هشتم حرم بود. 

هر سال را در حياط خانه هيئت داشت و دهه 
سوم محرم نذری می داد، پای روضه آقا طاهر 
می نشست و خودش در سينه زنی مياندار بود 
و شخصًا در پذيرايی عزاداران كمک می كرد. 

افتخارش اين بود خادم حرم امام رضا)ع( است 
و نوكری ميهمانان امام حسين)ع( را می كند. 

هنوز هم باورش نمی شد پس از آنكه نمی توانست 
شب های قدر مجلس احيای عمومی بگيرد، 

محرم هم برايش به غريبی خواهد گذشت. لباس 
خدمتش را پوشيد و راه افتاد. 

بی بی عطيه به بدرقه اش آمد. مثل هر بار كه 
راهی كشيک حرم می شد، التماس دعا داد و با 

لبخند روانه اش كرد. كار پخت و كشيدن غذاهای 
نذری در ظروف دربسته تمام بود و حاجی بايد با 

كمک پسرها قبل رفتن به حرم آن ها را سر ظهر 

توزيع می كرد. غذا را بار وانت كردند و راه افتادند. 
دلش خواست با همان لباس خادمی، خدمت كند. 

راهی منطقه محروم پنجتن مشهد شدند و با 
هماهنگی آقای افتخاری توزيع غذا دِر خانه های 
محل انجام شد. كار نذری محرم امسال كه تمام 

شد نفس راحتی كشيد و باز دلش گرفت. هر چند 
سال های پيش هم بخشی از غذای نذری روانه 

حاشيه شهر می شد اما روضه خوانی عمومی 
و نذری دادن در حياط خانه اش، لطف ديگری 

داشت. 
چيزی به ساعت شيفتش نمانده بود. ظهر 

دلگيری بود. لحظاتی بعد عازم حرم شد. نوای 
حسين حسين از جايی دوردست به گوش 
می رسيد. اشک های داغ روی صورت حاج 
امين هاشور زد. همين طور كه سينه می زد 

حسين حسين گويان به سمت حرم رفت. غمگين 
بود ولی خوشحال از اينكه هنوز آن قدر سالمتی 
دارد كه بتواند با اطعام، نيازمندان را در اين ايام 

شاد كند. جلو حرم رسيد، تا كمر خم شد و از آقا 
خواست تا آخرين نفسی كه در سينه دارد، توفيق 

اين خدمت و نوكری از او گرفته نشود.

دور دست هادور دست ها

 آغاز حركت زائران
  پياده اربعين
 از  رأس البيشه

از دیوان اشعاراستاد »سید رضا مؤید« در حرم مطهر  رضوی رونمایی شد

مالک رحمتی افزود: زبان شــعر يكی از ابزارهای هنری اســت كه هم جهانيان پيام آن را درک می كنند و هــم جوانان، نخبگان و 
فرهيختگان می توانند با آن ارتباط بگيرند، بنابراين اگر بخواهيم برای جهان امروز كه تشنه معارف و معنويت است پاسخ های 

مناسبی داشته باشيم كه در دل و جان مخاطبان بنشيند بايد از زبان هنر و در رأس آن ها از شعر استفاده كنيم.
گزيدهگزيده

دعبل امروز
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رأس الــبــیــشــه از تــوابــع شهرستان فـــاو در اســتــان بصره 
جنوبی ترین نقطه عراق است. مردم این منطقه، از عاشقان 
اهل بیت)ع( هستند و دلشان در هوای امام حسین)ع( و 
حریم ملکوتی اش می تپد. هر سال از روزهــا پیش از آغاز 
ــر از همه پیاد گان دلــداده  اربعین، مــردم ایــن منطقه زودت
حسینی، از دیار خود راه می افتند تا در ایام اربعین در حرم 

مهربان امام شهید حاضر باشند.
امسال نیز پایگاه آستان مقدس حسینی خبر از آغاز این 
سفر معنوی توسط اهالی رأس البیشه داده است؛ اینکه 
اهالی این سرزمین از زن و مرد، پیر و جوان و حتی خردسال 
از این منطقه کوله بار سفر بسته اند و برای  حضور در مراسم 

اربعین پای پیاده به سوی کربال در حال حرکت هستند.
بصره تا کربال حدود ۵۲0 کیلومتر فاصله دارد و همین بُعد 
ــران این منطقه برای  مسافت سبب می شود هر سال زائ
رسیدن به حرم امام حسین)ع( در ایام اربعین از روزهای 
آخر محرم حرکت خود را آغاز کنند.اربعین امام حسین)ع( 
امسال مصادف با پنجم مهر ماه در تقویم هجری شمسی 
ــن پــیــاده روی کــه آیینی کهن اســت بزرگ ترین  اســـت. ای
گردهمایی عمومی ساالنه در جهان محسوب می شود. 
در این مراسم هر سال تعداد زیادی از مسلمانان شیعه از 
سراسر جهان به سمت شهر کربال در جنوب بغداد روانه 
می شوند تا همه آن ها در چهلمین روز پس  از شهادت امام 

حسین)ع( در سرزمین کربال حضور یابند و برای امام عزیز 
خود و شهدای کربال سوگواری کنند.

ایــن مــراســم کــه تــا پیش از شیوع کــرونــا بــا جمعیت چند 
میلیونی از زائــران داخلی و خارجی برگزار می شد، یکی از 
قدرتمندترین نمادهای همبستگی میان جهان تشیع است 
و حتی مسلمانان سنی، مسیحی، ایــزدی و پیروان دیگر 
آیین ها هم در آن حضور داشته اند. ولی دو سالی است که به 
دلیل شیوع بیماری کرونا و ضرورت رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی، این مراسم بزرگ معنوی با محدودیت هایی همراه 
شده است؛ هر چند شیفتگان ساالر شهیدان، باز هم این 

مراسم شکوهمند را پاس می دارند و برگزار می کنند.

ننه،خدا بیامرزت

روضه خانگی در »باغ فیض«
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مــحــمــدحــســیــن 
نـــیـــکـــبـــخـــت    
ــه  عـــــاقـــــه مـــــنـــــدان ب
اهـــل بـــیـــت)ع( و بچه 
هیئتی های اهل مطالعه 
بــــرای شــنــاخــت بهتر 
نهضت عاشورا و فهم بهتر حــوادث آن، 
به  مقتل ها مراجعه می کنند.خوب است 
بدانید همان عاملی که موجب می شود 
شما به خواندن مقتل عاقه داشته باشید، 
سبب شــد کــه مقتل نویسی، بــه ویــژه در 
برخی دوره های تاریخی مانند عصر قاجار 
رایج شود. تعداد این مقاتل، از زمان نگارش 
نخستین مقتل سیدالشهداء)ع( در قرن 
اول هجری قمری و حــدود 20 ســال بعد 
از واقعه عاشورا به دســت لــوط بن یحیی 
مشهور به »ابی مخنف« تا امروز، بیرون از 
شمار است . البته واضح است این حجم 
مقتل نویسی، سبب بروز برخی مشکاتی 
مثل استفاده از روایت های نامعتبر و وارد 
کــردن داستان های غیرواقعی به حوادث 

واقعه عاشورا شده است. 

دغدغه داشتن یک مقتل معتبر ◾
مــتــأســفــانــه بــرخــی نــویــســنــدگــان قدیم 
ــل را  و جـــدیـــد، در نـــگـــارش مــقــتــل اصــ
بر گریستن و گریاندن گذاشته  و فقط 
سعی کرده اند با نقل روایاتی سوزناک، به 
اصطاح اشک بیشتری از مخاطب در 
بیاورند. همین ماجرا، منشأ دردسرهای 
بسیار شده و اندیشمندانی مانند شهید 
مطهری، در جلد دوم کتاب »حماسه 
حسینی« و نیز در کتاب »ده گفتار«، 
ــد و  ــ ــه آن واکــنــش نــشــان دادن نسبت ب

علمایی مانند میرزاحسین نوری، مشهور 
ــؤ و  ــؤل ــوری« در کــتــاب »ل ــ ــه »مــحــدث ن ب
مرجان« مفصل درباره آن بحث کرده اند. 
در این بین، برخی از اهل تحقیق کوشیدند 
تا آثاری را با استفاده از منابع گوناگون به 
وجود بیاورند که روایات معتبر در آن نقل 
شده باشد؛ البته معلوم است که این کار 
هم زمان بر است و هم نیاز به مرور ده ها 
و شاید صدها منبع و مقتل دارد و به هر 

حال کار ساده ای نیست. 
ــار در دوره  ــ ــ ــاالً نــخــســتــیــن ب ــمــ ــ ــت احــ
ناصرالدین شاه به فکر ایــن کــار افتادند 
و فرهادمیرزا معتمدالدوله با حوصله 
فراوان، کتابی را با مقایسه و بررسی بیش 
از 70 مقتل نوشت و نامش را »قَمْقامِ زَخّار 
وَ َصمْصامِ بَتّار« )به معنای دریای آکنده و 

شمشیر بُرنده( گذاشت. 
ایـــن مــقــتــل، نخستین مقتلی بـــود که 
در آن مسئله اعتبار منابع مــورد توجه 
ــرار گــرفــت. بــا ایــن حــال، مقتل مرحوم  ق
فرهادمیرزا به دالیلی که جای طرح آن ها 
این جا نیست، چندان مــورد توجه اهل 
منبر واقع نشد. بعد از آن، کوشش های 
دیگری بــرای ایــن کــار صــورت گرفت، اما 
هــیــچ کــدام جامعیت الزم را نــداشــت؛ 
می دانید چرا؟ چون حجم کار بسیار باال 
بود و از عهده یک نفر بر نمی آمد. این امر 
سبب شد انتشار اثری جامع که بتواند 

مورد استفاده عام و خاص قرار بگیرد تا  
سال 1389 خورشیدی به تأخیر بیفتد.

آغاز یک پژوهش ماندگار ◾
پژوهش و نگارش »تــاریــخ قیام و مقتل 
ــه عــنــوان  ــشــهــداء)ع(« ب ــدال جــامــع ســی
جامع ترین اثری که تاکنون دربــاره تاریخ 
نهضت عاشورا و در قالب مــرور مقاتل 
موجود به رشته تحریر درآمــده اســت، با 
همت یک گروه 14 نفره از فضای حوزه و 
دانشگاه در مؤسسه آموزشی و پژوهشی 
امام خمینی)ره( و در سال 1380 آغاز شد. 
ــروژه برعهده  سرپرستی محققان ایــن پ
مرحوم حجت االسام مهدی پیشوایی 
بود؛ یکی از برجسته ترین صاحبنظران 
تاریخ اسام که متأسفانه همین اواخر، 
بر اثــر ابتا به بیماری کرونا درگذشت. 
افزون بر این 14 نفر، پروژه »مقتل جامع« 
از مشاوره و راهنمایی حلقه گسترده ای 
از استادان تاریخ اســام در ایــران و دیگر 
کشورها بهره می برد. تکیه بر مشورت 
و نظرخواهی، سبب می شد خطاها و 
اشتباهات به حداقل برسد و در نهایت ، 

سال 1389 در دو جلد منتشر شود. 
مـــرحـــوم پــیــشــوایــی در مـــقـــدمـــه ای که 
ــتـــاب »مــقــتــل جــامــع  بـــر جــلــد اول کـ
ســیــدالــشــهــداء)ع(«  نوشته است، سه 
ویژگی مهم برای این کتاب بر می شمرد؛ 

نخست »جامع، کامل و مستند بودن«، 
دوم »تــوجــه بــه نــیــازهــا و پــرســش هــا«ی 
ــوم »رعـــــایـــــت مـــعـــیـــارهـــای  ــ روز و ســ
تاریخ نگاری علمی«. در »مقتل جامع 
ــه روایــــت و  ــشــهــداء)ع(« تنها ب ســیــدال
نقل حــوادث بسنده نمی شود؛ یعنی به 
قول هیئتی ها فقط در آن ذکر مصیبت 
نیست؛ بــه واقــعــه عــاشــورا نگاهی کان 
دارد و می خواهد افزون بر گزارش دقیق و 
مبتنی بر شواهد قابل اعتماد، خواننده 
را بــه فضایی ببرد کــه در آن بــا مباحث 
فلسفی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این 
رویداد بزرگ هم آشنا شود. پژوهشگران 
در تهیه و تنظیم مطالب و بیان برخی 
انحرافات تاریخی، بــدون چشم پوشی و 
مصلحت اندیشی عمل کرده اند و از آن جا 
که عموماً از فضای حوزه و آشنا به مبانی 
دیــن هستند، توانسته اند بــا استفاده 
از تخصص خــود، اصــل را حفظ و زوایــد 
و فرعیات غیر مستند را کنار بگذارند و 
برخی را به مخاطبانشان هم معرفی کنند. 
مرحوم پیشوایی در این باره توضیح داده 
که : ».... اگر در البــه الی کتاب، به ویــژه در 
بــیــان چگونگی شــهــادت شــهــیــدان یــا در 
جریان اسارت اهل بیت)ع( برخی جزئیات 
ــاخ و بـــرگ هـــای اضــافــیِ  و تــفــاصــیــل و شـ
رایــج در زمــان ما بیان نشده، قطعاً از نظر 
مؤلفان دور نمانده است؛ بلکه چون از نظر 

شــورای علمی، با مبانی پژوهشی تاریخی 
ســـازگـــار نـــبـــوده، مــطــرح نــشــده و فرصت 
توضیح ضعف یا بی پایگی تک تک آن ها 
نبوده است؛ وگرنه چندین جلد بر کتاب 

افـــزوده مــی شــد«. پیشنهاد می کنیم که 
ــزاداری و ذکر  در کنار حضور در مراسم عـ
مصیبت اهل بیت)ع(، زمانی را به مطالعه 
ایــن کتاب ارزشــمــنــد اختصاص بدهید.

آشنایی با » مقتل« ارزشمندی که این روزها  می توانید به آن مراجعه کنید

ای اشک ها بریزید!

خبرخبر
ويژهويژه

درخشش دانشگاه علوم اسالمی رضوی  در المپیاد دانشجویی کشور
چهار نفر از دانشجویان دانشگاه علوم اسامی رضوی 
در المپیاد دانشجویی کشور در دو رشته »حقوق« و 
»الهیات و معارف اسامی« موفق به کسب رتبه برتر 

شدند.
به گزارش آستان نیوز، المپیاد دانشجویی هر ساله در 
دو مرحله بــه صــورت کــشــوری در رشته های مختلف 

برگزار می شود که در المپیاد سال جاری به ترتیب علی 
باقری رباط سنگ، علی هاشمیان و رضا یعقوبی بیلدر 
از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه علوم اسامی 
رضوی موفق به کسب رتبه نخست تا سوم رشته حقوق 
شدند.حسین ولیدی از دانشجویان مقطع کارشناسی 
دانشگاه علوم اسامی رضوی نیز در المپیاد دانشجویی 

سال جاری در رشته الهیات و معارف اسامی حائز رتبه 
برتر شد.

دانشگاه علوم اسامی رضــوی در راستای حمایت از 
نخبگان، دانشجویان ایــن دانشگاه را که در المپیاد 
دانشجویی موفق به کسب رتبه برتر شده اند؛ در اولویت 
جذب هیئت علمی دانشگاه و گزینش مقاطع باالتر 

و همچنین تحت پوشش بنیاد علمی نخبگان کشور 
قرار می دهد.

دانشجویان دانشگاه علوم اسامی رضوی از سال 1377 
به صورت متوالی در المپیاد دانشجویی کشور شرکت 
کرده اند و در رشته های مختلف موفق به کسب رتبه های 

برتر شده اند.

کتابخانه
تجدید چاپ 

»خاورشناسان و حدیث شیعه« 
کتاب »خاورشناسان و حدیث شیعه« بر اساس 

ضرورت گفتمان نقد آثار خاورشناسان در زمینه 
مطالعات حدیثی شیعه، نخست به شناسایی آثار 

آن ها و سپس به تبیین و تحلیل 
مسئله ها، اندیشه ها و مبانی 

فکری و جریان  ها و رویکردهای 
خاورشناسان پرداخته است.    
این اثرکه به قلم علی حسن نیا 

است و در پنج فصل تهیه و تدوین و 
به تازگی برای دومین بارتجدید چاپ 

شده تالش دارد تا با شمارش دقیق 
و کامل مجموعه اقدامات پژوهشی 

خاورشناسان در حدیث شیعه تحلیل 

درست و منطقی از برآورد آثار آن ها صورت 
دهد. تعریف مفاهیمی همچون حدیث شیعه، 

خاورشناس، روش شناس و تحلیلی انتقادی و ... 
از موارد دیگری است که در کتاب به آن اشاره شده 

است.

در »مقتل جامع سیدالشهداء)ع(« تنها به روایت و نقل حوادث 
بســنده نمی شــود؛ یعنی به قول هیئتی ها فقط در آن ذکر 
مصیبت نیست و این کتاب به واقعه عاشورا نگاهی کالن دارد. گزيدهگزيده
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الصرب 
ثالثه، 
الصرب علی 
املصیبه ، 
اصلرب علی 
الطاعه 
والصرب 
علی 
املعصیه
صبر بر سه 
گونه است: صبر بر 
مصیبت، صبر در 
اطاعت خدا  و صبر 
بر ]ترک[ معصیت.
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      صفحه 12
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 ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
می گردد:خانم زهرا غالمی بیدکی به شناسنامه شماره 410 کدملی 0748721134 صادره تایباد فرزند حسینا در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 67/30 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم موال کریمدادی و قسمتی از پالک ** کالسه 99-308 
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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405212
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای یاسر زیبائی دارای شناسنامه شماره 3701814694 به شرح دادخواست به کالسه 4/0000258 از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان زینب حیدری به شناسنامه 165 در 

تاریخ 1400/04/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- یاسر زیبائی به ش ملی 3701814694 متولد 1364/05/13 فرزند متوفی صادره از سراوان

2- جابر زیبائی به ش ملی 0720250870 متولد 1371/05/31 فرزند متوفی صادره از تربت جام
3- محدثه زیبائی به ش ملی 3701817057 متولد 1366/07/14 فرزند متوفی صادره از سراوان
4- نادره زیبائی به ش ملی 0720058791 متولد 1368/06/14 فرزند متوفی صادره از تربت جام

5- حدیثه زیبائی به ش ملی 0740384872 متولد 1377/06/23 فرزند متوفی صادره از تایباد
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.آ1405213
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانوم ناهید صبوری دارای شناسنامه شماره 0935916253 به شرح دادخواست به کالسه از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد رضا فهمیده به شناسنامه 799 در 

تاریخ 1400.6.8 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.امید فهمیده  با کد ملی 0740141351 صادره از تایباد متولد 1371.1.20 فرزند متوفی 
2.اسما فهمیده با کد ملی 0740306839 صادره از تایباد متولد  1375.3.31 فرزند متوفی 

3.محمد وحید فهمیده با کد ملی 0740411160 صادره از تایباد متولد 1378.4.6 فرزند متوفی 
4.مینا فهمیده با کد ملی 0740665952 صادره از تایباد متولد 1385.6.7 فرزند متوفی

 5.ناهید صبوری با کد ملی 0935916253 صادره از تایباد متولد 1350.10.10 همسر متوفی 
6.اکرم دائمی با کد ملی 0749000783 صادره از تایباد متولد 1360.1.3 همسر متوفی

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی 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 و االگواهی صادر خواهد شد.آ1405211

شورا – شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز مهربان

آگهی تحدید حدود اختصاصی
حوزه ثبتی قاینات

پیرو آگهی تحدید حدود قبلی که به موجب مقررات ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده، اینک بر حسب 
درخواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت تحدید حدود قسمتی از امالک 

واقع در بخش 9 و 11 حوزه ثبتی این واحد به شرح ذیل: 
بخش 9 قاینات   

قطعات مفروزه مزرعه سده پالک 128 اصلی:  
 3621 فرعی امید میری ششدانگ یکباب منزل مسکونی واقع در خیابان بسیج بسیج 4 درروز  1400،07،19     

بخش 11 قاینات      
قطعات مفروزه مزرعه مهمویی پالک 1592 اصلی: 

 338 فرعی علیرضا غالمی ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی در روز    1400،07،22 
انجام خواهد ش��د لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین ش��ماره فوق الذکر 
به وس��یله این آگهی اخطار میگردد؛ که در موعد مش��خص ش��ده فوق س��اعت 8 الی 10 صبح در 
مح��ل وقوع ملک حضور به هم رس��انند، چنانچه ه��ر یک از صاحبان امالک ی��ا نماینده قانونی آنها 
در موق��ع مقررحاض��ر نباش��ند؛ مطابق ماده 15 قان��ون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده 
از طرف مجاورین تحدید خواهد ش��د.و اعتراضات مجاورین نس��بت به ح��دود وحقوق ارتفاقی و نیز 
صاحب��ان ام��الک که در موقع مقرر حاضر نب��وده اند؛ مطابق ماده 20 قانون ثبت فق��ط تا 30 روز از 
تاریخ تحدید حدود پذیرفته خواهد شد.و برابر ماده 86 آیین نامه اصالحی قانون ثبت ، معترضین می 
بایس��ت؛ از تاریخ تسلیم اعتراض خود به اداره ثبت اس��ناد و امالک قاینات ظرف یک ماه دادخواست 
اعت��راض خ��ود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدی��م وگواهی الزم از مرجع مذکور أخ��ذ و به این اداره 
تس��لیم نماین��د، در غی��ر این صورت متقاضی م��ی تواند ب��ه دادگاه مربوطه مراجع��ه و گواهی عدم 
تقدیم دادخواس��ت را دریافت و به اداره ثبت تس��لیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات 
ثبت��ی را طب��ق مق��ررات ادام��ه م��ی ده��د.آ1405210                  تاری��خ انتش��ار:  1400،06،16

علی  صفائی فر-رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک قاینات 

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

براب��ررای ش��ماره 140060321006000867هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقردر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی 
خانم اشرف السادات حسینی حسین آباد فرزند سید عباس بشماره شناسنامه 22 صادره از دریک باب خانه باغچه به 
مساحت 645مترمربع  پالک 1 فرعی  از 731 – اصلی بخش 7 یزد واقع درروستای طزرجان تفت خریداری عادی 

مع الواسطه از مالک رسمی آقای سید کاظم کامران را محرزگردیده است 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405209

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس ثبت اسناد و امالک 
تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه : 1400/06/16                تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه : 1400/06/31

آگهی ابالغ اخطاریه عدم افراز
در اجرای دس��تور ذیل درخواست خانم زهره راد وارده به شماره 17233 مورخ 1400/4/29 که تقاضای افراز سهم 
مشاعی خود از ششدانگ پالک 51205 فرعی مجزی شده از 42786 از 4 اصلی واقع بخش 9 مشهد را نموده و برابر 
درخواست 20412 مورخ 1400/05/24 اعالم داشته از اقامتگاه سایر مالکین مشاعی اطالعی ندارد. لذا با استفاده از 
اختیارات حاصله از ماده 18 آئین نامه اجرایی مفاد اسناد الزم االجرا اقدام به نشر آگهی به منظور ابالغ اخطاریه به 
کلیه مالکین مشاعی و اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع می گردد. این آگهی در یک نوبت منتشر و نظریه ریاست 

ثبت آگهی می گردد.
مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو مشهد

در تاری��خ 1400/05/16- در خصوص درخواس��ت خان��م زهره راد مبنی بر صدور تصمیم رأی عدم افراز س��همی 
مالکانه مشارالیه به استحضار میرساند برابر حکایت اسکن پرونده ثبتی و سیستم جامع امالک ششدانگ اعیان یک 
باب آپارتمان به مس��احت 71/5 مترمربع به ش��ماره پالک ثبتی 51205 فرعی از 4 اصلی مجزی ش��ده از 42786 
فرعی بخش 9 مش��هد ذیل دفتر الکترونی��ک 140020306004006997 و به نام زهره راد )نس��بت به دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ( و مهدی پی بردی نژاد )نسبت به چهار دانگ مشاع از ششدانگ( ذیل ثبت 211416 صفحه 
5 دفتر 1087 ثبت و س��ند مالکیت صادر گردیده است. برابر سیستم جامع امالک پالک فوق بموجب نامه شماره 
140005806092006158 مورخ 1400/04/22 شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد بازداشت می باشد. که 
مرجع فوق طی نامه شماره 14005806092007338 مورخ 1400/05/13 با حفظ حقوق بستانکار صدور رأی را 
بالمانع دانسته است. همچنین پالک فوق برابر سند رهنی شماره 5022 مورخ 1393/01/18 دفترخانه 238 مشهد 
در رهن بانک مس��کن می باشد که مرجع فوق طی نامه ش��ماره 2965/458 مورخ 1400/04/29 مشروط به حفظ 
حقوق و منافع بانک ناشی از سند رهنی و تسویه یا تعیین تکلیف مطالبات بانک قبل از تنظیم سند انتقال اجرائی 
مربوط موافقت نموده است. با عنایت به دستور ذیل گزارش شماره 2/1400/19206ن مورخ 1400/05/16 به شرح 

ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
تصمیم این واحد ثبتی:

با عنایت به گزارش نماینده و نقشه بردار منتخب مستند به سوابق ثبتی نظر به اینکه مورد تقاضا افراز یک واحد آپارتمان 
و دارای مشترکات و مشاعات بوده و تابع قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه اجرایی آن میباشد لذا تصمیم به عدم قابلیت 
افراز آن صادر  و در اجرای مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز مراتب به کلیه مالکین مشاع و مرجع بازداشت کننده ابالغ تا 
چنانچه اعتراضی دارند حسب ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود 
را تسلیم دادگاه محل وقوع ملک نموده و گواهی طرح دعوی را به این اداره تحویل نمایند. آ- 1405189 م.الف 813

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو مشهد- عباس جهانی فر

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم عفت عرب وکالتاً به شماره 101132 مورخ 1400/02/05 و به استناد دو برگه استشهادیه گواهی 
امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 51 مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 30711 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 268 دفتر 1965 بنام آقای محمدحسین اکبرزاده 
مهموئی نسبت به ششدانگ ثبت و یک جلد سند به شماره چاپی 0413654 صادر و تسلیم شده است، دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد. لذا 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 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- 1405190 م.الف 814
مدیر ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدباقر شرفی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم عذرا هادیان کفاش احدی از ورثه مرحوم مهدی هادیان کفاش باستناد 2 برگ فرم استشهادیه 
منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند 
مالکیت ششدانگ یکباب خانه به شماره پالک باقیمانده 1649 اصلی بخش چهار مشهد که متعلق به نامبرده میباشد 
به علت س��رقت مفقود گردیده اس��ت. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 8822 
دفتر 72 صفحه 8 بنام آقای رجبعلی مهاجر طهرانی ثبت و سند به شماره چاپی 327085 صادر گردیده است سپس 
مع الواس��طه برابر سند قطعی 36194 مورخ 1359/04/04 دفتر 65 مشهد بنام آقای مهدی هادیان کفاش منتقل 
شده است که برابر سند 46195 مورخ 1359/04/04 دفتر 65 مشهد در رهن بانک مسکن قرار گرفته و دارای چند 

فقره بازداشتی می باشد. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی 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 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- 1405191 م.الف 815
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای جعفر دائی با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 1400/12783 مورخ 1400/04/12 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 4160 فرعی از 3668 فرعی از 10- اصلی بخش شش 
طرقبه شاندیز که در صفحه 175 دفتر 600 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1405192 م.الف 816
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف احمد احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای امیر جامی برابر وکالتنامه شماره 104273- 1397/9/1 دفترخانه 30 مشهد از طرف خانم آمنه آهوئی با ارائه 
استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 1400/7179 مورخ 1400/3/1 تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی میزان یکصد و بیست سهم مشاع از یکهزار سهم ششدانگ پالک 49 فرعی از 167- اصلی واقع در بخش ده 
طرقبه شاندیز که در صفحه 97 دفتر 2620 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سرقت 
مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1405193 م.الف 817
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف احمد احمدی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای غالمرضا شادمان با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1400/14873 مورخ 1400/04/29 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششصد و هشتاد و شش سهم مشاع از دویست و هشتاد و یک هزار و نود 
سهم ششدانگ پالک باقیمانده 23 فرعی از 166- اصلی بخش ده طرقبه شاندیز )برابر استانداردسازی تبدیل به پالک 
63 فرعی از 23 فرعی از 166- اصلی( که در صفحه 179 دفتر 1337 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند 
مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک 
نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه 
گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه 
نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ- 1405194 م.الف 818

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف احمد احمدی

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

برابر رای شماره 2459-1400 مورخه 1400/06/07 هیات به شماره کالسه 39-1400موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زینب رنجبر نجف آباد فرزند براتعلی بش��ماره شناسنامه 1658 صادره از 
بجنورد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 152متر مربع از پالک907 فرعی از  163اصلی واقع در اراضی 
پنبه زار خراس��ان ش��مالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی ش��هرداری بجنوردمحرز گردیده است.لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را  به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.م الف 3234 آ1405208
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/16                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/06/31

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای حسین رحمانی فرزند معصوم به شماره شناسنامه 789 و شماره ملی 0681443227 صادره از بجنورد با تسلیم 
دو برگ استشهادیه که صحت امضاء شهود مذکور در آن در دفتر اسناد رسمی شماره 3 شهرستان بجنورد گواهی شده 
است مدعی شده اند که سند مالکیت ششدانگ پالک 8402 فرعی مفروز و مجزا از 6009 فرعی از 169- اصلی واقع 
در بخش 2 بجنورد به شماره چاپی 994967 و به شماره دفتر الکترونیک به شماره 139820307115002631 به 
علت نامعلومی مفقود شده است و برابر سند رهنی شماره 82511 مورخ 1398/04/17 دفترخانه 3 بجنورد در رهن 
بانک تجارت می باشد درخواست صدور سند المثتنی نوبت اول نموده. لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت اگهی می شود 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 3241 آ1405207      تاریخ انتشار 1400/06/16
علیخان نادری-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی قانون تعین 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 ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد 
مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد: آقای سعید داودی به شناسنامه شماره 319 کدملی 0748671420 صادره تایباد فرزند عبدالغفور 
در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 145/59 مترمربع پالک شماره 51 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم رحمت باغچگی )سهم االرثی غالمحیدر 

باغچگی( و قسمتی از پالک** کالسه 1400-24

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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت مح��ل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405172
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی قانون تعین 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 ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد: آقای مجید رسولی به شناسنامه شماره 238 کدملی 0749416947 صادره تایباد فرزند محمد 
در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 141/26 مترمربع پالک شماره 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم حسن میرزائی )سهم االرثی خلیل علی 
میرزائی( و قسمتی از پالک** کالسه 495- 97    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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405183
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/16                            تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/31

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

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

 برابر رای ش��ماره 140060326009000459 مورخه 5/5/ 1400 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسین کریمی فرزند علی بشماره شناسنامه 1678 صادره از شراء در ششدانگ یکبابخانه به مساحت 
297/16متر مربع قسمتی از پالک 104 اصلی واقع در بخش پنج همدان اراضی فامنین خریداری از مالک رسمی 
آقای عبدالحسین دولتی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتبه در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد.) م الف 142( آ1404751
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/3                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/6/16 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان فامنین  - رضا بیات

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

برابر رای شماره 140060327001000030 مورخ 1400،01،25 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم حسنی فرزند مختار بشماره شناسنامه 729 صادره 
از زنجان دریک قطعه زمین مزروعی پالک 39 اصلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1404727
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/2                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/16

مجتبی محمدلو رئیس ثبت اسناد و امالک

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

 برابر رای شماره 140060327001000436 مورخ 1400،05،18 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کریم حسنی فرزند مختار بشماره شناسنامه 729 صادره 
از زنجان دریک قطعه زمین مزروعی پالک 39 اصلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1404726 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/2                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/6/16

مجتبی محمدلو رئیس ثبت اسناد و امالک
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