
مــحــمــدحــســیــن 
نیکبخت  وایت سوگ 
دُردانـــــــه حـــســـیـــن)ع(، 
ــاه  ــوت ک او  عُـــمـــر  چــــون 
است؛ مگر یک کودک 
ســه ســالــه در کــارنــامــه 
ــدگــی اش چــقــدر حــادثــه و واقــعــه را  زن
آن  فــرودهــا،  و  فــراز  آن  می کند؟  ثبت 
به  رســیــدن  آن  ناگهانی،  هجرت های 
مــکــه و حــرکــت بـــه ســـوی کـــوفـــه، آن 
محاصره در دشت کربال و آن روزهای 
به عاشورا ختم  نهایت  در  که  سخت 
شـــد؛ ایـــن حــجــم از رنـــج، راســتــی که 
برای دختری سه ساله فراتر از تحمل 
است. در مرور وقایع منتهی به واقعه 
کــربــال، رقــیــه)س( را مــی تــوان در همه 
جا دیــد؛ هرچند نام و یــادش با شب 
که  وقت  همان  می شود؛  آغــاز  عاشورا 
تــاریــکــی شــب،  ســیــدالــشــهــدا)ع( در 
و  خــار  تا  می کاوید  را  خیمه ها  پشت 
سنگ را از سر راه اطفال بردارد تا فردا 
خــارهــای صحرا  ــال،  واویـ آن  در  عصر، 
پای کودکان را زخم نکند، تا سه ساله 
دخترش، بتواند در آن هیاهو، مسیری 
برای گریختن داشته باشد. می دانید، 
کار  می خواهد عظمت  که  برای کسی 
حسین)ع( را ببیند، همین ماجرای دل 

کندن از رقیه)س( کافی است.
 روز عاشورا، وقتی تشنگی طاقتش را 
طاق کرد، نزد پدر آمد و آب خواست، 
اما آبی در کار نبود؛ یک لحظه تصور 
کنید؛ دختر سه ساله و شیرین زبانی 
نگاه های  و  لــب هــای خشک  بــا  کــه  را 
بی رمقش، نزد پدری می رود که سلطان 
آب  او  از  و  اســـت  انــســانــی  عــواطــف 
حیات  عنصر  بدیهی ترین  می خواهد، 
را  خــواســتــه اش  نمی تواند  پــدر  امــا  را، 
برآورده کند، نمی تواند ... عمو نیز که 
به  دیگر  است،  داده   آب  آوردن  وعده 
خیمه ها باز نمی گردد؛ انصاف نیست 
را  چنین صبری  ساله،  سه  کودکی  از 

توقع داشتن.

فصل اسارت ◾
جانگدازتر  اما،  روایــت  این  دوم  فصل 
از فصل نخست است؛ اسیری هم کم 

را  تو  که  زمانی  هم  آن  نیست،  دردی 
از میان پیکرهای در خون تپیده پدر و 
برادرانت بگذرانند و سرهای  و  عموها 
آن ها، پیش روی تو، بر نیزه باشد؛ این 
آنند که  از  توأمان، کشنده تر  داغ هــای 
چه  کند،  تحملشان  قدرتمند  انسانی 

برسد به کودکی سه ساله. 
رقـــیـــه)س( امـــا هــمــه ایـــن هـــا را دیـــد؛ 
ــه در آغـــوش خـــواهـــران و  هــنــگــامــی ک
عـــمـــه اش دســـت بـــه دســـت مــی شــد. 
ــا گــاه بــه گــاه جلو  هــرچــنــد، شــایــد آن هـ
صورتش را می گرفتند تا چیزی نبیند، 
پوشاندنی  پــدر  فــراق  احساس  نه  امــا 
زنان  مویه  و  گریه  نه صــدای  و  اســت 

حرم ناشنیدنی. 
رقــیــه)س( در تــمــام ایــن ســفــر، شاهد 
است، شاهد بی حرمتی های ابن زیاد در 
دارالحکومه کوفه، شاهد گریستن های 
ــد خــطــبــه  ــاهـ دروغــــیــــن کـــوفـــیـــان، شـ
پرصالبت عمه و برادر، شاهد آن سفر 
در  شهدا  َســرهــای  بــا  سفری  سخت، 
کوفه  از  پــیــاده،  پــای  بــا  پیش، سفری 
و  کوچک  پاهای  با  سفری  دمشق،  تا 
زخم شده از خارهای بیابان، سفری با 
گوش های بی گوشواره ... واژه ها بی تاب 

می شوند، بگذارید ادامه ندهم.

امان از شام ◾
ــام، تــکــمــیــل کــنــنــده همه  ســفــر بـــه شــ

رفتن  تاب  کودکان دیگر  بود؛  مصائب 
نداشتند.

نرسیدند  مقصد  بــه  آن هــا  از  برخی   
ــه)س(، پـــای کـــوه جـــوشـــن، در  ــ ــی ــ و رق
ــزدیـــک حـــلـــب، شــاهــد  تــوقــفــگــاهــی نـ
شـــهـــادت مــظــلــومــانــه طــفــلــی شـــد که 
فرصت نیافت چشم به دنیا بگشاید. 
همه  از  به شام، شاید سخت تر  ورود 
مراحل سفر بود؛ شام یکپارچه یزیدی 
مــی انــدیــشــیــد، مــردمــان بــی خــبــری که 
گــمــان مــی کــردنــد رســـول خـــدا)ص( جز 
ــدارد!  نـ فامیلی  ابــوســفــیــان،  ــدان  خــان
ــوأم با  نــگــاه هــای کــریــه و خــنــده هــای تـ
این  گــزنــده،  کنایه های  آن  و  تمسخر 
کرد؛  پیر  را  زینب)س(  هوار مصیبت، 
از رقــیــه)س(؟  پــس چــه توقعی اســت 
ــاریـــخ دربــــــاره او ســـکـــوت مــی کــنــد،  تـ
مــاتــم،  مــحــشــر  آن  در  او  نــمــی دانــیــم 
طاغوت  کــاخ  به  را  سرها  که  هنگامی 
آوردند، آیا با گام های کودکانه اش گام 
برمی داشت یا در آغوش یکی از بانوان 
نگذاشتند  بود،  هر چه  اما  بود؟  حرم 
در حالی  آن هم  ببیند،  را  پدرش  َسرِ 

که یزید... . 

آن شب تلخ ◾
شب پنجم ماه صفر فرا رسید. چهار 
به دمشق  کــاروان اسیران  ورود  از  روز 

گذشته  است.

نیمه  را در خــانــه ای   خــانــدان رسالت 
ویران جا داده اند؛ بی تابی و خواب های 
و  مـــی آزارد  را  کــاروان  کودکان  آشفته، 
زینب)س( سنگ صبور  میانه،  آن  در 
و تکیه گاهی است برای آن ها و بانوان 
امــا بی تابی آن شــب رقــیــه)س(  حــرم. 
ــرق مــی کــنــد، دیـــگـــر با  ــ ــا دیـــگـــران ف بـ
نوازش های عمه و سخنان مهرآمیز او، 

آرام نمی شود.
درد  و  آزار  وجــود  بــا  قبل،   شــب هــای 
بــدنــش، ساعتی  زخــم هــای  از  نــاشــی 
دردی  انگار  شب  آن  امــا  می خوابید، 
ــای جــســمــانــی، وجــود  ــ ــر از دردهـ ــرات ف
دردانه اباعبدهللا)ع( را فرا گرفته  بود. 

بــه صــورت  و  کــرد  ــاز  ب را  چشم هایش 
ــه  ــســـت؛ »چـ ــریـ ــگـ ــه نـ ــمـ مـــهـــربـــان عـ
ــده؟« زیــنــب)س( با  می خواهی نــورِ دی
اضطرابی که می کوشید پنهانش کند، 
شنید:  پــاســخ  و  پرسید  ــیــه)س(  رق از 
»پدرم را!« با پاسخ او، انگار بغض های 
خانه  ترکید؛  حــرم  بــانــوان  فــروخــورده 
نیمه ویران، یکپارچه غرق ماتم و عزا 
تکرار  را  خــواســتــه اش  ــیــه)س(  شــد.رق
یافت؛ خواب  کــرد،بــی تــابــی اش شــدت 

نگهبانان آشفته شد.
کودکان  و  بــانــوان  جَبْر  به  خواستند   
نداشت.  فایده ای  اما  کنند،  را ساکت 
خبر این اتفاق، خیلی زود به کاخ رسید 
شبانه،  باده نوشی  از  مست  یزید،  و 
فرمان داد تا سر نواده رسول خدا)ص( 
ویــران ببرند و مقابل  را به خانه نیمه 
آن کودک بگذارند تا آرام شود! دقایقی 
یا ساعتی بعد، سربازی آمد، با تشتی 
در دست که رویش پارچه ای انداخته 
ــد؛ تــشــت را مــقــابــل رقـــیـــه)س(  ــودنـ بـ

گذاشت. 
»این  برگرداند؛  دردانه حسین)ع( سر 
لحن  همان  با  را  سؤالش  چیست؟«، 
نهیب  با  امــا  سرباز  پرسید.  کودکانه 
از روی  را  پــارچــه  و  ــدرت!«  ــ گــفــت: »پ
تشت برداشت ... آخ! رقیه)س( چشم 
به صورت پدر دوخت و آن گاه با ناله ای 
جانسوز خود را در آغوش عمه پنهان 
که  بــود  نگذشته  دقایقی  هنوز  کــرد؛ 
صدای گریه هایش قطع شد؛ رقیه)س( 

دیگر نفس نمی کشید.

 ورود صنعت چاپ به ایران، سرآغاز تحولی هنری- اجتماعی در کشور شد. این امر 
ابتدا با ورود چاپ سربی در اوایل دوره قاجار شروع شد، اما رواج چندانی نیافت و 
متوقف شد. موج بعدی این تحول با ورود چاپ سنگی به ایران در اواسط دوره قاجار 
آغاز شد و برخالف چاپ سربی به  سرعت مورد استقبال عموم قرار گرفت و حتی 

سرمنشأ تغییراتی در هنر کتاب سازی و نگارگری کشور شد.
صنعت چاپ سنگی در کنار کاغذ و مرکب تنها به اسید و سنگ نیاز داشت، 
بنابراین از نظر اقتصادی به صرفه بود و مواد اصلی آن هم به سادگی در دسترس بود 

و همین امر موجب شد تا تکثیر کتاب با قیمتی مناسب انجام 
از قــرآن کریم که در سال 1249-1248 هجری  شــود. نسخه ای 
قمری در دارالطبایع دارالسلطنه تبریز به چاپ رسیده، نخستین 
کتاب مشخصی است که به شیوه چاپ سنگی در کشور منتشر 
شده است.کتابخانه ملی ملک، اگرچه یکی از 6 کتابخانه بزرگ...

گنجینه ای 
از نخستین 
راویان تاریخ

پنجمین روز از ماه صفر، سالروز شهادت حضرت رقیه)س( است

یک االمان ز کوفه  و  صد االمان ز شام 
عدالتخانه

خبر امروز

با خاکسپاری در رواق دارالحجه حرم مطهر رضوی

 »حاج حیدر« همسایه 
عالمه حکیمی شد 

پیکر حاج حیدر رحیم پورازغدی دیــروز پس از تشییع در 
صحن کوثر حرم مطهر رضوی و همچنین اقامه نماز توسط 
آیت هللا سیدان، در رواق دارالحجه در کنار عالمه حکیمی 
به خاک سپرده شد.حاج حیدر رحیم پورازغدی، یار دیرین 
رهبر معظم انقالب و از فعاالن انقالبی تأثیرگذار مشهد بود 
که مراسم تشییع و تدفینش با حضور آیت هللا علم الهدی 
حــجــت االســالم  رضـــوی،  خــراســان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
والمسلمین مروی تولیت آستان قدس رضوی، سردار تقوی 
فرمانده نیروی انتظامی استان و جمعی از علما، مسئوالن و 
خانواده آن مرحوم در صحن کوثر حرم مطهر رضوی برگزار 
شد. در این مراسم حسن رحیم پورازغدی، فرزند آن مرحوم 
بخشی از وصیت نامه پدر خود را قرائت کرد و گفت: پدرم در 
وصیت خود نوشت تا آخرین لحظه پیرو امام خمینی)ره( و 
نایب ایشان بودم، خدای را سپاس که تا امروز هیچ شبهه ای 
قلب مرا نلرزاند و تا توانستم در راه اهداف پیشوایانم گفتم و 
نوشتم. وی ادامه داد: پدرم دوست داشت در مشهد، محلی 
برای طالب غیرایرانی ایجاد کند و می گفت آن ها بسیار مظلوم 
هستند.حسن رحیم پورازغدی همچنین گفت: پدر وصیت 
کرده بود او را در منطقه محرومان مشهد غسل بدهند. با 
دسته گل و پرده و پالکارد و این گونه مخارج مخالف بود و 
می گفت این کارها هیچ کمکی به میت نمی کند. بزرگ ترین 
می دانست...پدرم  محرومان  و  فقرا  به  را خدمت  عبادات 
توصیه کرد هیچ مخارجی برای گل و پالکارد در مجلس ختم 
انجام نشود و اگر کسی می خواهد این گونه کارها را انجام 
دهد وجه آن را جمع کنیم و خود نیز دو سه برابر اضافه 
نماییم و برای طالب علوم دینی کاغذ و قلم خریداری کنیم.

 بازخوانی اندیشه 
رهبر معظم انقالب درباره عدالت )1(

  از پیوست عدالت
 تا عدالت پیوسته

رهــبــر  ــال زاده   ــم ج حجت االسالم 
معظم انقالب در دیدار با اعضای هیئت 
ــت سیزدهم راهــبــردی اســاســی پیش  دول
پای دولتمردان گذاشتند که همواره مورد 
تأکید و مطالبه ایشان بوده است. ایشان 
از ضرورت پیوست عدالت در مصوبات و 
فرمودند:  و  اقدامات دولت سخن گفتند 
یک  بــایــد  می گیرید  کــه  تصمیمی  »هـــر 
پیوست عدالت داشته باشد... هر الیحه ای 
بــایــد یک  تنظیم می کنید  دولـــت  در  کــه 
پیوست عدالت داشته باشد. باید مراقب 
باشید این روش، این کار، این دستور ضربه 
به عدالت نزند، طبقات مظلوم را پایمال 

نکند«.
پیوست عدالت در نگاه نخست یعنی هر 
اقــدام و مصوبه ای باید با مالحظه  کار و 
عدالت اجتماعی انجام شود. اگر پیوست 
عدالت محقق شود و قوانین و مصوبات 
ــه ای هــم تــصــویــب و هم  ــادالنـ ــه نــحــو عـ ب
محقق شود، عدالت از امری حاشیه ای و 
مهجور به اصلی اساسی و محوری و نیز 
اگر  می شود.  تبدیل  پیوسته  عدالت  به 
پیوست عدالت و سپس عدالت پیوسته 
محقق شود، پیشرفتی که مدنظر اسالم 
است حاصل می شود.رهبر معظم انقالب 
در همین باره می فرمایند: »اگر کشوری در 
علم و فناوری و جلوه های گوناگون تمدن 
مادی پیشرفت کند، اما عدالت اجتماعی 
با منطق  در آن نباشد، این به نظر ما و 
اسالم پیشرفت نیست«.پیوست عدالت 
الزمه همه امور کشور، از سیاست گذاری 
و قانون گذاری تا تخصیص و اجراست. تا 
نگاه ها و رویکردها عدالت محور نباشد، 
عــدالــت عجین  بــا  ایــده هــا  و  سیاست ها 
سیاست ها  در  ــت  عــدال ــا  ت و  نــمــی شــود 
بــاشــد، آنچه  و راهــبــردهــا وجــود نداشته 
توسط دولــت و دولتمردان اجــرا می شود 
داشت.  نخواهد  عدالت  از  بویی  و  رنگ 
مرحله  تــا  را  عــدالــت  پیوست  باید  پــس 

عدالت پیوسته پیگیری کرد. 
آنچه در تحقق عدالت اهمیت دارد این است 
که مردم طعم عدالت را بچشند و احساس 
و  توزیع ها  تخصیص ها،  بــرخــوردهــا،  کنند 
فرایندها همه و همه عادالنه است. برای آنکه 
پیوست  باید  را حس کنند،  مــردم عدالت 
عدالت را تا رسیدن به عدالت پیوسته در 
کــرد. رهبر  با جدیت دنبال  همه عرصه ها 
می فرمایند:  ــاره  ب همین  در  انقالب  معظم 
»هدف نهایی، تعالی و تکامل و قرب الهی 
انسان سازی  آن،  از  پایین تر  هــدف  اســت. 
اســت؛ هــدف پایین تر از آن، ایجاد جامعه 
اسالمی است با همه  مشخصات و آثار که 
استقرار عدالت در آن باشد، توحید باشد، 

معنویت باشد. این ها اهداف هستند. 
اهــداف عوض شدنی نیستند؛ یعنی  ایــن 
از  تا  بگذاریم  مایه  بیاییم  نمی توانیم  ما 
هدف کم کنیم. بگوییم خیلی خب، یک 
کنیم،  ــرار  ــرق ب عــدالــت  مــی خواستیم  روز 
حاال می گوییم عدالت که نمی شود، یک 
نیمه عدالتی برقرار کنیم! نه، عدالت. این، 

هدف است«.

رقیه توسلی    زادگاه یک چیز دیگر است. 
روستای ییالقی محاصره در کوه ها یک چیز 
دیگر است. خانه های ساده و مهربانش یک 
چیز دیگر است. صدای پرنده هایش یک چیز 
دیگر است. عطر خاک آشنایش یک چیز دیگر 
است... حیف که ویروس ها زبان نفهم اند!واقعاً 
را  عنانش  و  مــی شــود  بی اختیار  گــاهــی  آدم 
پای  ببرد  دارد  بَـــرَش  که  دل  دســت  می دهد 
چشمه و تنگه و درختان آلو و گردوی دیارش. 
و سوت  خلوت  و  خالی  کــرونــا،  کــه  همان جا 
و کورش کــرده. همان جا که اقــوام را نمی بینی 
که  همان جا  چــاق سالمتی.  بــه  بایستی  کــه 
چراغ خانه هایش دو سالی می شود خاموش 

است. همان جا که »عمو اسرافیل« ننشسته 
دیگر جلو مــغــازه اش. »زر بی بی« نیست که 
نان تنوری تعارفت کند و بچه های فامیل که 

قرارمدار کوهنوردی بگذارند برای بعد نماز.
ــدری و بیچاره »ســرطــال« و  آمــده ایــم ییالق پ
نمی افتد...  دهــانــمــان  از  ــدّوری«  ــ »گـ بیچاره 
بی باروبنه و یک روزه آمده ایم سمت دهاتمان... 
آمدیم آب و هوای مخصوص والیت، درمانمان 
کند و جلدی برگردیم قاطی قرنطینه... خانواده 
التماس دعا دارند برای آب چشمه و فیلم و 

عکس... اما کو دل و دماغ؟
شاهکار که می کنیم دو دبه آب برمی داریم از 
دل کوه و مُشتی آلو و سیب می چینیم و تا 

به خودمان بجنبیم، چند ساعتمان می پرد و 
وقت رفتن است.

سفر یــک روزه تمام می شود. خــارج محدوده 
روستا می زنیم کنار. می خواهیم گله بزکوهی 
این  دویـــدن  عظمت  همیشه  کنیم.  تماشا 
می کند.  ــه راه  روبـ را  حالمان  زیبا،  چهارپایان 
شاخ های پیچ پیچ و چاالکی سم ها و بندبازی 
و زندگی مقتدرانه دسته جمعی شان دیدنی 
و از عجایب است. جز ما تماشاچی دیگری 
نیست. حوالی »منطقه حفاظت شده پَرور« 
سر به کوه ایستاده ایم اما دقایقی نمی گذرد 
که از بــاالی قُله چیزی قِل خــوران و سنگین 
مــی دویــم  بی اختیار  مــتــری مــان.   20 می افتد 

سمتش. باورمان نمی شود شکارچی ها دست 
کمی از کرونا نداشته باشند. گلوله به شکم 
حیوان اصابت کرده و از پا درش آورده. در زمان 
کوتاهی ماشین محیط بانی هم سر می رسد. 
از حیوان تلف شده، چشم می چرخانم توی 
صخره های بلند و کوتاه بلکه صیاد را ببینم 
اما به جایش دو قوچ می بینم بر لبه سنگ ها. 
قوچی بزرگ و قوچی کوچک. زیرلب هی خدا 

خدا می کنم خانواده اش نباشند...!

پی نوشت:پیامبراکرم)ص( فرمودند: هر حیوانی، 
پرنده یا غیر پرنده که به ناحق کشته شود، روز 

قیامت از قاتل خود شکایت خواهد کرد.

نيمکت زندگی نيمکت زندگی 

چشم در چشم باد

رقیه)س( در تمام این سفر، شاهد اســت، شاهد بی حرمتی های 
ابن زیاد در دارالحکومه کوفه، شاهد گریستن های دروغین کوفیان، 
شاهد خطبه پرصالبت عمه و برادر، شاهد آن سفر سخت، سفری با 

َسرهای شهدا در پیش، سفری با پای پیاده...
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زندگی حسینی باید کانون احسان و 
ایثار همسران نسبت به هم باشد

 »پرتوی از قرآن«
 تفسیری برای همه دوره ها

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم آغاز 
سال تحصیلی حوزه خراسان:

روحانیون از ظرفیت فضای 
مجازی برای نشر معارف 
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 درگذشت آیت هللا سیدمحمود طالقانی از 
مبارزان انقالبی و پیشرو جریان نواندیشی 
دینی در ایـــران 19 شهریور اتــفــاق افتاد. 
»پرتوی از قرآن« یا »درس هایی از تفسیر 
پرتوی از قرآن« عنوان تفسیری ناتمام از وی است که در حدود 
40 ســال در 6 مجلد تألیف شــده و شامل تفسیر برخی 
سوره های نخست قرآن کریم و تمام سوره های جزء 30 است. 
در جلد اول سوره حمد تا آیه 144 سوره بقره، در جلد دوم بقیه 
سوره بقره، در جلد سوم سوره آل عمران، در جلد چهارم جزء 
سی ام از ابتدا تا آخر سوره الطارق، در جلد پنجم بخش پایانی 
جزء سی ام و در آخرین جلد 22 آیه نخست سوره نساء تفسیر 
شده اســت. به بهانه سالروز درگذشت آیــت هللا طالقانی، 
مروری خواهیم داشت به گفته های چند فعال عرصه قرآنی 

درباره این کتاب که پیش از این با ایکنا گفت وگو داشته اند.

کتاب تفسیری که ناظر به مسائل دوران خود است ◾
یک  پژوهشگر قرآنی در زمینه گرایش تفسیر آیت هللا طالقانی 
می گوید: اگر دو مفهوم روش تفسیر و گرایش تفسیری را 
تفکیک کنیم، گرایش تفسیری مرحوم طالقانی سیاسی و 
اجتماعی بود. پیام جریان بازگشت به قرآن این بود که قرآن 
کتاب هدایت انسان است. از نظر ایشان این مشخصه قرآن 
در تفاسیر سنتی مغفول واقع شده و کتاب های تفسیر حاوی 
موضوعاتی تکراری، کهنه و بیگانه با دغدغه های انسان امروز 
هستند. قدمای ما با رجوع به قرآن کوشیده اند به نیازهای زمان 
خود پاسخ دهند. پس از آنان توسط مفسران همان مسائل 
و پاسخ ها در تفاسیر تکرار شده، در حالی که جامعه تحول 
یافته و با دغدغه  های جدید روبه رو است. ولی تفسیر المیزان 
و پرتوی از قرآن ناظر به مسائل دوران خود هستند. البته پرتوی 

از قرآن در این ویژگی شاخص تر است.

بحث موسیقایی کلمات قرآن ◾
حجت االسالم والمسلمین محمدعلی مهدوی راد، عضو هیئت 
علمی دانشگاه تهران این کتاب را چنین توصیف می کند: در حالی 

که آیت هللا طالقانی زمان نگارش این تفسیر در زندان بود و جز 
سال های آخر که مجمع البیان در دسترسش بود، کتابی در اختیار 
نداشت، انسان از دقت در تأمالت واژه شناسی اش حیرت می کند؛ 
مثل بحث موسیقایی کلمات قرآن در جزء سی ام. آیت هللا طالقانی 
بهره زیادی از آهنگ کلمات در فهم معنا برده و مثالً در بحث سوره 
عصر معتقد است خداوند می توانست در »إِنَّ اْلِنَْسانَ لَفِي 
خُْسرٍ« از واژه های خاسر، خسر استفاده کند، ولی »لفی خسر« 

به این معناست که انسان در سراشیبی سقوط قرار دارد.

تبیین ابعاد تربیتی قرآن ◾
آیت هللا محمدعلی ایازی، استاد حوزه و دانشگاه و قرآن پژوه 
نیز می گوید: آیت هللا طالقانی در کتاب تفسیر خود نسبت به 
تبیین ابعاد تربیتی قرآن اهتمام زیادی داشت. این اثر بارزترین 
کتاب تفسیری بود که با آرمان بازگشت به قرآن شکل گرفت 
و تالش کرد زبان تربیتی آن را به زبان قابل فهم برای عموم بیان 
کند؛ هرچند این زبان تربیتی گونه های مختلفی دارد. کتاب 
ایشان جنبه های اجتماعی را نیز دربرمی گیرد. ایشان تالش 
می کرد محورهایی از مباحث قرآن مرتبط با حوزه های سیاسی 
و اجتماعی را تبیین کند و به مخاطبان نشان دهد این کتاب 

حرف های زیادی برای گفتن دارد.

أحسِن 
 مُصاحَبََة

  مَن 
صاحَبَكَ 
َتُكن 
مُسلِمًا؛
با آن كس 
كه همنشين 
تو است، نيكو 
همنشينى كن تا 
مسلمان باشى.

ِبـّروا آباءَُكمْ 
يَِبـرُُّكمْ 

َأبْنـاؤُُكمْ؛
به پدران خود خوبى 

كنيد، تا پسرانتان هم 
به شما خوبى كنند.

DF

تأمالت 
واژه شناسى 
حيرت انگيز

حجت االسالم 
والمسلمین 
محمدعلی 

مهدوی راد، عضو 
هیئت علمی دانشگاه 
تهران »پرتوی از قرآن« 

را چنین توصیف 
می کند: در حالی 

که آیت هللا طالقانی 
زمان نگارش این 

تفسیر در زندان بود 
و جز سال های آخر 

که مجمع البیان 
در دسترسش بود، 

کتابی در اختیار 
نداشت، انسان از 

دقت در تأمالت 
واژه شناسی اش 
حیرت می کند.

فرصت های 
پيش روی 
حوزه

تولیت آستان قدس 
رضوی به فرصت ها 
و تهدیدات پیش 
روی حوزه های علمیه 
اشاره و عنوان کرد: 
وجود مخاطبان فراوان 
عالقه مند به اسالم و 
احکام دین خصوصاً 
در میان جوانان یکی 
از فرصت های پیش 
روی حوزه های علمیه 
و روحانیت برای 
نشر معارف الهی در 
جامعه است، همواره 
در طول تاریخ عده ای 
مخالف دین و احکام 
الهی در جامعه 
وجود داشته اند؛ اما 
قاطبه مردم و جوانان، 
مشتاق معارف 
اسالمی هستند.

درحاشیه درحاشیه

مراسم پیاده روی کربال در روز اربعین، از دیرباز در 
میان شیعیان و دوستداران اهل بیت)ع( اهمیت 
بسزایی داشته و علما و مراجع نیز همگام با مردم 
عراق و دیگر سرزمین های اسالمی در این مراسم 
معنوی شرکت می کنند. در طول تاریخ، علما و 
چهره های برجسته شیعه در هدایت و ترغیب 
ــارت  ــن پــیــاده روی و زی شیفتگان حسینی بــه ای

اربعین، نقش اساسی داشته اند و ضمن ارائــه 
رهنمود، خود نیز در این مراسم شرکت کرده اند.

شهید محراب آیت هللا مدنی یکی از علمایی بود 
که پیوسته در راهپیمایی زیارتی نجف تا کربال 
شرکت می کرد.  این شهید در سال 1363 ق. برای 
ادامه تحصیل به نجف مهاجرت کرده بود و در کنار 
تحصیل، به تدریس نیز مشغول بــود. عالمان و 

استادان حوزه علمیه نجف خاطرات خوشی از این 
شهید بزرگ در این مراسم باشکوه معنوی دارند. 
حجت االســالم شیخ عبدالخالق دشتی، یکی از 

همراهان وی در یکی از این سفرها می گوید:
»یک سال که ماه ذی الحجه مصادف با زمستان 
بسیار سردی بود، همراه شهید آیت هللا مدنی از 
نجف عازم کربال شدیم تا در روز عرفه، به زیارت 

امام حسین)ع( مشرف شویم. در این سفر مرحوم 
شیخ علی حجتی کرمانی و مرحوم شیخ احمد 
کافی نیز آقای مدنی را همراهی می کردند. چند 
فرسخی رفتیم تــا اینکه بــه یکی از روستاهای 
عشایرنشین رسیدیم. سپس شخص عربی جلو 
آمد و از آیت هللا مدنی استقبال کرد، به او احترام 
گذاشت و وی و همراهان را به مضیف خود دعوت 

کــرد؛ چون همه به ویژه ســران و شیوخ عشایر، او 
را به خوبی می شناختند و احترام زیــادی برایش 
قائل بودند. شب را همان جا استراحت کردیم و 
فردا صبح به راه خود ادامه دادیم تا اینکه به شهر 
طویرج در 20 کیلومتری اطــراف کربال رسیدیم.

در طــول مسیر، هــر جــا بـــرای اســتــراحــت توقف 
می کردیم، آقــای مدنی چند حدیث می خواند و 

نکاتی اخالقی می گفت و گاهی یک بحث علمی 
مطرح می کرد. در طویرج )الهندیة(، او وضع روحی 
عجیبی داشت و شروع به صحبت کرد. نخست 
در فضیلت زیارت امام حسین)ع( سخنی گفت 
و حرم امــام را به کعبه آمــال و آرزوهــا تشبیه کرد 
و سپس فرمود: از اینجا تا حرم را خوب است به 
صورت پابرهنه و هروله کنان ادامه بدهیم. با اینکه 

او درد پا و کسالت داشت، اما خودش جلو افتاد 
و آیه »إنّ الّصفا والمروة من شعائر هللا« را که در 
مراسم حج میان سعی و صفا خوانده می شود، 
هروله کنان می خواند و جلو می رفت و ما نیز به 
دنبالش جواب می دادیم. وقتی وارد شهر کربال 
شدیم، شهید مدنی فرمود: باید با همین حال 
خسته و پای آبله زده به حرم مشرف شویم و باز 

خــودش جلو افــتــاد و بــا حالت گریه و فــریــاد »یا 
حسین« حرکت کــرد و ما نیز به دنبالش بــه راه 
افتادیم و با همین حال، وارد حرم حسینی شدیم. 
در این حال مرحوم کافی اجــرای مراسم زیــارت را 
بر عهده گرفت و با اشعار و نوحه خوانی جانگداز، 

همه را به فیض رساند«.
برگرفته از خبرگزاری مهر

اربعینیها

 زیارت
  با حال خسته 
و پای آبله زده

موعظه
عبدالکریمحقشناس

  این طوری كاسبى نمى شود! 
تمام هم و غم و توجه شيطان در این است كه ببيند چه كسى فعاًل 
از جناب اقدس حق غافل است و آگاهى حق نسبت به سر و ضمير 
خویش را فراموش كرده تا سراغش برود. اول مى گردد ببيند چه 

كسى »نسى اطالعه على سره«؛ وقتى فهميد، جلو مى آید و بعد 

تسلط پيدا مى كند! چه كسى از حق روی گردان و معرف است؛ 
چه كسى دینش را یک دستى گرفته و به آن اهميت نمى دهد؛ 

دنبال آن ها مى گردد تا از راه به درشان كند.كسبه و بازاری هایى 
كه شاگرد دارند خوب مى فهمند چه مى گویم. اگر شاگرد یک وقت 
چهار ساعت مانده به ظهر بياید سركار، یک وقت سه ساعت قبل، 

یک وقت سه ساعت و نيم به ظهر، صاحب كار به او مى گوید: بابا، 
این وضع آمدن به مغازه نيست؛ این طوری كاسبى نمى شود! چرا 

تو یک دستى گرفته ای؟
عبادات هم همين طور است و نباید آدم در آن كوتاهى داشته 

باشد. عبادت در نظر اوليای حق خيلى باالست؛ انجام مستحبات، 

كالواجب است. آن ها مهلت نمى دهند مستحبى از آن ها فوت 
شود. خدا عالمه طباطبایى را رحمت كند؛ ایشان مدام ذكر 

مى گفت: یا »ال اله اال اهلل« یا »سبحان اهلل« یا صلوات یا هر ذكر 
دیگر. مادامى كه شما سؤال نمى كردید، ایشان مشغول ذكر بود. 

وقتى هم كه از ایشان سؤال مى كردید، پس از اینكه جواب مى داد 

دومرتبه مشغول ذكر مى شد. اما من بيچاره چطور؟!
كتابى درباره »زهاد ثمانيه« نوشته اند. در آن كتاب آمده »خواجه 
ربيع« كه قبرش در یک فرسخى مشهد مقدس است، یک ریگ در 
دهانش مى گذاشت كه مثاًل وقتى با ایشان تكلم مى كنند، نتواند 

زیاد حرف بزند؛ چون كسى كه چيزی در دهانش است، نمى تواند 

پرحرفى كند. حاال تو هى پرحرفى كن و لفظ قلم صحبت كن! هى 
در این و آن وارد شو و حرف های بى ربط بزن و...! این یعنى تو در 

چنگ شيطانى!
اوليای خدا، هميشه در مقام مراقبه اند و در انجام وظایف شرعى 

مثل نماز اول وقت استقامت دارند. شخصى لواش فروش بود و 

هميشه در نماز جماعت حاضر مى شد. خب؛ دكان لواش فروشى و 
سنگک فروشى اول ظهر خيلى شلوغ است. اما هيچ چيز در او اثر 
نمى كرد و حتمًا هر طور كه بود اول وقت در نماز جماعت حاضر 

مى شد؛ این یعنى استقامت در دین داری.

تــولــیــت آســـتـــان قــــدس رضـــوی 
فضای مجازی را به خاطر فراهم 
آوردن شــرایــط دسترسی آســان 
ــه مــیــلــیــون هــا مــخــاطــب یک  بـ
ــرای نــشــر مــعــارف و  ــ فــرصــت ب
احکام الهی دانست و گفت: 

حوزه های علمیه و روحانیون باید 
با شناخت فضای مجازی از ظرفیت های آن برای 

نشر معارف اسالمی و تبلیغ دین استفاده کنند.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احــمــد مـــروی دیـــروز شنبه در مــراســم آغـــاز سال 
تحصیلی حوزه علمیه خراسان که در مدرسه علمیه 
ــواب مشهد بــرگــزار شــد، به مقوله جایگاه  عالی ن
والیــت و زعامت جامعه اسالمی پرداخت و ابــراز 
کرد: امام باقر)ع( در روایتی می فرمایند: اسالم بر 
نماز، زکات، روزه، حج و والیت بنا شده اما آن گونه که 
به والیت ندا شده، به سایرین ندا داده نشده، زیرا 
والیت کلید اجرای احکام الهی در جامعه است.وی 
افزود: بر اساس این روایت، والیت از امری شخصی 
و باطنی بسیار فراتر می رود و تالش دشمنان دین 
از زمان رحلت پیامبر)ص( تا کنون بر این بوده که 
این معنا محقق نشود، زیــرا اجــرای احکام قــرآن و 
رســول هللا)ص( در جامعه منوط به امــر والیــت و 
زعامت است.تولیت آستان قدس رضوی در ادامه 
به نقش حــوزه هــای علمیه در تحقق والیــت اهل 
بیت)ع( در جهان اشاره و عنوان کرد: جز حوزه های 
علمیه هیچ کجا این شایستگی و توانایی را ندارد 
که »والیــت« را به عنوان اصلی ترین پایه اسالم در 
جامعه محقق ســازد.وی با اشــاره به این روایــت از 
پیامبر اکــرم)ص( که علما وارثان پيامبران هستند، 
گفت: کــار انبیا تنها بیان احکام دینی، بایدها و 
نبایدهای الهی و دعوت به توحید نبود، کار پیامبران 
محقق سازی و عینیت بخشی به معارف الهی و 
اقامه احکام دین در جامعه بوده و همین امر موجب 

مقابله دشمنان با انبیا  شده بود.

فرصت های پیش روی حوزه های علمیه ◾
تولیت آستان قــدس رضــوی در بخش دیگری از 
سخنان خود به فرصت ها و تهدیدات پیش روی 
حوزه های علمیه اشاره و عنوان کرد: وجود مخاطبان 
فراوان عالقه مند به اسالم و احکام دین خصوصاً در 
میان جوانان یکی از فرصت های پیش روی حوزه های 
علمیه و روحانیت برای نشر معارف الهی در جامعه 
است، همواره در طول تاریخ عده ای مخالف دین و 
احکام الهی در جامعه وجود داشته اند؛ اما قاطبه 
مردم و جوانان، مشتاق معارف اسالمی هستند.وی 
گفت: پیش از انقالب در مساجد و مجالس مذهبی 
عموماً افراد میانسال به باال حضور پیدا می کردند اما 
امروز به برکت انقالب اسالمی بسیاری از اجتماعات 
دینی و مذهبی را جوانان برگزار می کنند و استفاده از 

این فرصت برعهده حوزه های علمیه است.
حجت االســالم والمسلمین مــروی وجــود اساتید 
بزرگ و مجتهدان برجسته را از دیگر فرصت های 
پیش روی حوزه های علمیه برشمرد و تصریح کرد: 
پیش از انقالب تعداد دروس خــارج که در حوزه 
علمیه قم بــرگــزار می شد به تعداد انگشتان یک 
دست نمی رسید اما امروز ده ها درس خارج با حضور 
اساتید و مجتهدان بزرگ و طالب جوان با استعداد 
و پرنشاط برگزار می شود که نشان از رشد حوزه های 
علمیه دارد؛ این ها برای نشر اسالم و معارف دینی 

فرصت است.

 مضجع شریف رضوی ◾
فرصتی بزرگ برای حوزه خراسان

تولیت آســتــان قــدس رضـــوی ضمن قــدردانــی از 
تالش ها و خدمات فــراوان انجام شده برای ارتقای 
حوزه علمیه خراسان، بیان کرد: حوزه علمیه کهن 
مشهد به دلیل سابقه درخشان و قرارگیری در جوار 
مضجع شریف عالم آل محمد)ع( تــراز و جایگاه 
بسیار باالیی دارد و این حوزه باید از برکات همجواری 
با این مرقد شریف بسیار بیشتر بهره ببرد.وی فضای 
مجازی را به خاطر فراهم آوردن شرایط دسترسی 
آســـان بــه میلیون ها مخاطب یــک فــرصــت بــرای 
نشر معارف و احکام الهی دانست و تصریح کرد: 
حوزه های علمیه و روحانیون باید با شناخت فضای 

مجازی و استفاده از بیان خوب و 
استدالل قوی از ظرفیت های 
این فضا و ابزارهای نوین برای 
نشر معارف اسالمی و تبلیغ 
دین استفاده کنند، همچنین 
دسترسی آسان به منابع علمی 
یکی دیگر از فرصت های فضای 

مجازی برای حوزویان است.

تهدیدهای پیش روی حوزه های علمیه ◾
حجت االسالم والمسلمین مروی در ادامه به تبیین 
تهدیدهای پیش روی حوزه های علمیه پرداخت و 
تصریح کرد: دوری از ساده زیستی، شهرت طلبی و 
مقام خواهی از آفت های طالب است و اگر طلبه ای 
منصبی می پذیرد باید تنها با هدف خدمت به دین 
بــاشــد.وی گفت: ساده زیستی، تهذیب نفس و 
بی رغبتی به دنیا سرمایه روحانیت و مایه اعتماد 
و گرایش مــردم به علماست.تولیت آستان قدس 
رضوی تفکر سکوالر و جداسازی مسائل حوزوی 
و دینی از انقالب و حکومت را از دیگر آفت های 
حوزه های علمیه برشمرد و ابــراز کــرد: بین حــوزه و 
انقالب یک رابطه متقابل وجــود دارد، خاستگاه 
انقالب اسالمی حوزه علمیه است، بنابراین حوزه 
نمی تواند نسبت به انقالب و نظام بی تفاوت باشد.
وی بــا بیان اینکه کمرنگ شــدن تــالش علمی در 
حوزه های علمیه به ویژه در شرایط کرونایی از دیگر 
آفت های پیش روی حوزه هاست، عنوان کرد: باید 
برای شرایط کرونایی برنامه ریزی کرد تا وقت و فرصت 
طالیی طالب از بین نرود و از عقب افتادگی در دروس 

و مباحث علمی جلوگیری شود.
حجت االســـالم والمسلمین مـــروی اظــهــار کــرد: 
معنویت از بزرگ ترین سرمایه های طالب است و 
بزرگان ما به پشتوانه اخالق و معنویت به درجات 
عالی رسیدند و این مهم با یک عمر ممارست در 

تهذیب نفس حاصل می شود.

 ضرورت حضور طالب  ◾
در عرصه های  خدمت رسانی به مردم

تولیت آستان قدس رضوی طالب و حوزویان را به 
حضور در عرصه های مختلف خدمات اجتماعی 
توصیه کرد و گفت: بنده حقیقتاً از طالبی که در 
اقدامی جهادی غسل، اقامه نماز و تدفین اموات 
کرونایی را بــدون هیچ گونه چشمداشتی برعهده 
گرفتند تقدیر و تشکر می کنم. در قضیه کرونا 
برادران و خواهران طلبه سخت ترین کار را برعهده 
گرفتند، در آن شرایطی که هیچ کس حاضر نمی شد 
فوت شدگان کرونایی را غسل و تدفین کند، طالب 
آستین باال زدند و وارد میدان شدند.وی گفت: طالب 
باید در عرصه های مختلف اجتماعی و در بالیای 
طبیعی مثل سیل، زلزله و غیره حضور داشته باشند 
و این انتظاری است که اسالم از آن ها دارد و جلوه ای از 

همراهی و همدردی روحانیون با مردم است.

 تضارب افکار نباید موجب شکاف  ◾
در صفوف مؤمنان شود

حجت االسالم والمسلمین مروی در بخش پایانی 
سخنان خود به اهمیت وحدت اشاره و با تأکید بر 
اینکه اختالف سالیق و تضارب افکار نباید وحدت 
را از بین ببرد، تصریح کرد: اختالف سلیقه و تفاوت 
در برداشت ها امری رایج و عادی بوده و همواره وجود 
داشته است، اما این موضوع نباید منجر به عدم 

تحمل یکدیگر و عداوت شود.
وی با طرح این پرسش که بزرگان ما اختالفات علمی 
خود را چگونه مدیریت می کردند، گفت: مرحوم 
شیخ مجتبی قزوینی در مباحث علمی در خصوص 
فلسفه و عرفان با امــام خمینی)ره( اختالف نظر 
جدی داشت، اما این امر سبب نشده بود مرحوم 
شیخ مجتبی قزوینی، امام)ره( را قبول نداشته باشد، 
بلکه ایشان همواره از امام)ره( حمایت نیز می کرد و 
در گرایش مردم مشهد به نهضت امام خمینی)ره( 
نقش مهمی داشت و می گفت »امروز پرچم اسالم 
به دســت ایــن سید است«.تولیت آستان قدس 
رضوی تأکید کرد: تفاوت در سلیقه و انتخاب نباید 
به معارضه، بغض، کینه و عداوت تبدیل و موجب 

شکاف در صفوف مؤمنان شود.

ــیــر بــخــش کــنــشــگــران عـــاشـــورایـــی ســـوگـــواره  دب
بین المللی »ملت امــام حــســیــن)ع(« از فعاالن 
عرصه فضای مجازی خواست تولیدات ارزشمند 
بــا مــوضــوع امـــام حــســیــن)ع(، اربعین و فرهنگ 

عاشورایی را معرفی کنند.
مصطفی کرفی به ایرنا گفت: فعالیت های این 
بخش شامل تولیدات فعاالنی است که در فضای 
مجازی منتشر می شود و ایــن تولیدکنندگان با 
انتشار تولیدات خود به عنوان کنشگر در فضای 
مجازی مؤثرند که از این جهت در بخش کنشگری 
موفق هستند ولی گاهی ممکن است محصول 
تولیدی منتشر نشده و در عین حال دارای ارزش 
هنری باشد که بــرای دبیرخانه ارســال شــده و در 
اینجا ارزش هنری توسط اساتید سنجیده می شود 

و ممکن است در این بخش برگزیده شود.
وی افــزود: برگزاری این سوگواره به ویژه در بخش 
کنشگران عاشورایی زمینه ای را فراهم می کند تا 
موضوعات تخصصی دربــاره سیدالشهدا)ع( به 
خوبی دیــده شود و همین طور کسانی که در این 
فضاها قلم نزده اند و تولیدات رسانه ای نداشته اند، 
وارد این عرصه شوند و در واقع بهانه ای برای دور هم 
جمع شدن تولیدکنندگان آثار مختلف فراهم شود.
ــرد: بــرگــزاری ایــن ســوگــواره از باب  کرفی اضــافــه ک
تواصی به سیدالشهدا)ع( است تا همدیگر را برای 
تبلیغ امــام حسین)ع( در فضای مجازی دعوت 
کنیم. از کسانی که در ایــن حــوزه قلم می زنند و 
محتوا تولید می کنند تقاضا دارم دوستان خود را 
به این مسیر دعوت کنند. معتقدم دور هم جمع 
شــدن و سخن گفتن از امــام حسین)ع( موجب 

برکت در کار و زندگی ما می شود.
وی دربـــاره ویــژگــی هــای محصوالت عــاشــورایــی و 
اربعینی گفت: بعضی افراد کاری را به صورت مداوم 

انجام می دهند مثالً کسی هر شب جمله ای از امام 
حسین)ع( را در فضای مجازی منتشر می کند 
یــا کسی کــه مقتل مــجــازی یــا حسینیه مجازی 
راه اندازی می کند، موردنظر ماست. در واقع مردم 
می توانند حرکت های شاخص و نو را بررسی کنند و 
ببینند صفحات مجازی چه کسانی نسبت به سایر 
ایام سال تغییر کرده و این موضوع نشان می دهد 
چنین شخصی دوستدار امام حسین)ع( است و 
تــالش می کند در مسیر آن حضرت یک حرکت 

نظام مند داشته باشد.
نخستین سوگواره ملت امام حسین)ع( با تلفیق 
سوگواره های اشــراق، بوی سیب و مهر محرم و با 
همکاری مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای 
مــجــازی، ســازمــان بسیج رسانه و شبکه جهانی 
ــه ای بــرگــزار  ــت در دو بــخــش مــردمــی و حــرف والیـ

می شود.
عالقه مندان به شرکت در بخش مردمی می توانند با 
تولید و انتشار محتوا با هشتگ »ملت امام حسین« 
در سوگواره شرکت کنند. بخش های حرفه ای این 
پویش نیز شامل بخش رسانه های تصویری )عکس، 
فیلم کوتاه سه دقیقه ای، پویانمایی، موشن گرافیک و 
نماهنگ(، بخش رسانه های مکتوب )شعر، داستان 
و فیلم نامه(، بخش صوتی و رادیویی )پادکست و 
نغمات آیینی(، بخش کنشگران فضای مجازی 
)فــعــاالن شبکه های اجتماعی و پــیــام رســان هــا(، 
بخش طراحی و گرافیک )پوستر، عکس نوشت و 
اطالع نگاشت(، بخش خادمین رسانه های حسینی 
)خبر، گزارش و مصاحبه( و بخش بین الملل عربی، 
انگلیسی و هــوســاســت.دبــیــر بخش کنشگران 
عــاشــورایــی از عالقه مندان خــواســت آثـــار خــود یا 
کنشگران عاشورایی را تا 1۵ مهر ماه به نشانی سایت 

سوگواره ارسال کنند.

حجت االسالم والمسلمین مروی در مراسم آغاز سال تحصیلی حوزه خراسان:

 روحانیون از ظرفیت فضای مجازی
 برای نشر معارف اسالمی استفاده کنند

 کنشگران عاشورایی
 را معرفی کنید

فضایمجازیآستانقدسرضوی

کتابخانه
مروری بر یک اثر ناتمام از آیت اهلل طالقانی

 »پرتوی از قرآن«
 تفسیری برای همه دوره ها

رواق »وقــــــــف« حـــرف 
دیــــروز و امــــروز نــیــســت و 
در فــرهــنــگ مــا ســابــقــه ای 
دیــریــنــه دارد. ایــن سنت 
خــــــوب و پــــرفــــایــــده اگـــر 
بــه خــوبــی اجـــرا و مــدیــریــت شـــود، مــی تــوانــد در 
بــســیــاری از حــوزه هــای اقــتــصــادی و اجتماعی، 
مشکالت جامعه را حل کند. مثل خــود وقف، 
وقف برای تعلیم و تربیت هم سابقه ای درخشان 

در اسالم دارد. 
از گذشته های دور، مدارس گوناگونی در سرتاسر 
تمدن اسالمی با وقف افرادی عالقه مند به علوم 
دینی برپا شده و به کار ادامــه داده انـــد. حاال نه 
اینکه هــزار ســال به عقب برگردیم، در گذشته 
نــزدیــک تــر هــم مــی شــود نــمــونــه هــایــی از چنین 

وقف هایی را دید. 
مثالً در شهر مشهد مدرسه »سلیمان خان« یا 

سلیمانیه با همین نگاه تأسیس شد. 
بــرخــی منابع نوشته اند سلیمان خان کــه اهل 
تجارت بــود پس از سفر هند راهــی مشهد شد 
و بخش زیـــادی از امـــوال خــود را خــرج تأسیس 
مدرسه ای در این شهر کــرد. برخی منابع دیگر 
هم نوشته اند سلیمان خان اعتضادالسلطنه که 
پدرش از امیران حکومت قاجار و خودش سردار 
بود، واقف این مدرسه است و بعدها نیز فرزندان 
او به نوبت تولیت مدرسه را به عهده گرفته اند 
تا امروز که زیر نظرسازمان اوقاف و توسط مرکز 

مدیریت حوزه علمیه خراسان اداره می شود.

فقط 20 طلبه ◾
حاال اجازه بدهید سراغ یک نمونه امروزی »وقف 
بــرای تعلیم« برویم. نمونه ای که البته چه نوع 
وقف و چه نحوه اداره اش از 18 سال پیش تا امروز 
متفاوت با نمونه های تاریخ و قدیمی است. آنچه 
امروز به عنوان مجموعه »مدارس علمیه حضرت 
مــهــدی)عــج(« شناخته مــی شــود از ســال 1382 
کارش را با پذیرش حدود 20 طلبه در طبقه باالی 
مسجد فقیه ســبــزواری، با نــام »مدرسه علمیه 

صاحب الزمان«آغاز کرد. 
ــوت  ــهــاد و دعــ ــیــشــن ــا پ ــ ــا ب ــ ــال بـــعـــد امـ ــ ــه سـ ســ
حجت االسالم  والمسلمین امــامــی، مکانش را 
تغییر داد و حاال حدود 280 طلبه و نزدیک به 1۵0 

معارف آموز در آن مشغول به تحصیل اند.
آنچه امروز به عنوان مدارس حضرت مهدی)عج( 
ــع مجتمع آمــوزشــی  شــنــاخــتــه مــی شــود در واقـ

بسیاربزرگی اســت که بر پایه وقــف و آن هم نه 
وقــف توسط یک واقــف بلکه با مشارکت عموم 
مردم خیّر و نیک اندیش طراحی شده و مراحل 
مختلف ساخت این طرح با کمک های مردمی 
به صورت مرحله به مرحله جلو رفته تا زمانی که 

همه مراحل به پایان رسید، وقف شود.

سیس آباد سابق ◾
در همه این سال ها، حجت االسالم »نظافت« با 
تالش هایی ستودنی توانسته جمع قابل توجهی 
ــان عالقه مند بــه عــلــوم آل  از نــوجــوانــان و جــوان
ــام ایــن مــدرســه دور هــم جمع  مــحــمــد)ع( را بــه ن
کند. حاال هم قرار است در یکی از مناطق محروم 
ــن مــــدارس در قــالــب  ــرح تــوســعــه ایـ مــشــهــد، طـ

پروژه ای بزرگ و کم نظیرآغاز شود.
 این طرح در یکی از شمالی ترین مناطق شهر، 
ــتــصــادی مشهد  جــایــی کــه بــه جــنــوب شــهــر اق
مــعــروف اســت -پیش از ایــن »سیس آبــاد« نام 
داشت و حاال به بولوار رسالت تغییر یافته است- 
ــح اســـت در کنارهمه  در حـــال اجـــراســـت. واضـ
مــحــرومــیــت هــای اقــتــصــادی، خــأ کمبود مراکز 
تربیت دینی و علمی هم این بیم را ایجاد کرده که 
آینده فرزندان این مناطق با آسیب ها، چالش ها و 
شبهاتی پر شود که گروه های ضد دینی به راحتی 
ایجاد می کنند و اگر نباشد مراکزی که در مقابل 
تسخیر فکر و اندیشه فــرزنــدان و جــوانــان این 
مناطق ایستادگی کند، شاید قصه دردناکی رقم 
زده شود که حاصلش از دست دادن سرمایه های 
فکری و ایمانی جوانان پاکدامنی است که ممکن 
است روزی روزگــاری بــرای از دست دادنشان آه 
و افسوس سر بدهیم. این همان نکته ای است 
که آقای میرشاهی، از ساکنان این منطقه به آن 
اشاره می کند و می گوید:»سرمایه دینی فرزندان 
مــا واقــعــاً کــم اســت، نگرانیم گــروه هــای وهــابــی و 
ضد دین فرزندانمان را با شبهاتی ماهرانه فریب 

دهند«.
 خانم کسایی هم پس از شنیدن اینکه قرار است 
بــرای توسعه امــور دینی در منطقه محرومشان 
مجتمعی ساخته شود، بسیار خرسند است و از 
همین حاال از ذوق دختر نوجوانش برای فراگیری 
ــدارس مــی گــویــد:  ــ ــای دیــنــی در ایـــن م ــوزش هـ آمـ
»دخــتــرم در مــدرســه شــاگــرد مــمــتــاز اســـت امــا 

اطالعات  و معلومات دینی اش کم است.
 همیشه از ایــن تــرس داشــتــه ام کــه نکند روزی 
ــرود و  از راه برسد و ایــمــان و اعتقادش از کــف ب

من شرمنده آیــنــده اش باشم. خودتان که بهتر 
می دانید، در ایــن دوره و زمانه ایمان انسان ها 
کف دستشان است و اگر قوی نباشیم از دست 

می رود«.

تنوع اهداف و فعالیت ها ◾
در طــرح توسعه ایــن مجتمع، تنها بــه ایــن فکر 
نشده که با استفاده از وقف، فقط بنای مدرسه 
یا مجتمعی ساخته شود. 1۵ هدف و سرفصل در 

نظر گرفته شده برای اجرای طرح نشان می دهد 
سازندگان و بانیان این کار خیر نگاهی بلندمدت 
بــه مــاجــرا داشــتــه انــد. احــیــای جــایــگــاه حقیقی 
مسجد بــه  عــنــوان پــایــگــاه مــحــوری مــحــالت که 
ــکــرد تربیت مــحــوری در مقابل  جانشینی روی
آمــوزش محوری اســت، توجه جامع به نیازهای 
ملی، شهری، محلی و تالش برای رفع مشکالت 

از مهم ترین آن هاست.
ــن اتــفــاق خوشایند را هم  رویــکــردهــای دیــگــر ای
می توان در چند دسته بررسی کرد که نخستین 
آن  ایجاد پایگاهی برای برقراری ارتباط صمیمی 
بــیــن روحــانــیــون و مـــردم اســـت. اهــدافــی مانند 
تــربــیــت مــجــتــهــدان، عــالــمــان و مبلغان متقی، 
خالق، مجاهد، بصیر، دردآشنا و کارآمد مطابق 
با الگوی تربیت جامع طالب؛ افزایش پیوند میان 
حــوزه هــای علمیه و اجتماع بــا ایــجــاد مسجد، 
کــتــابــخــانــه عــمــومــی، مــؤســســه هــای فــرهــنــگــی و 
ارائـــه خــدمــات هدفمند اجتماعی هــم در این 

زیرمجموعه قرار دارند. 
ــا بـــه زبـــان  تــربــیــت طـــالب و فــرهــیــخــتــگــان آشــن
و فــرهــنــگ نــقــاط مختلف دنــیــا، ارائـــه خــدمــات 
هدفمند اجتماعی توسط حــوزه به عموم مردم 
با ایجاد مجموعه ورزشی، سالن پذیرایی، پارک 
و فضای سبز و بازی های تربیتی اردویــی، توجه 
ویــژه به تربیت کودکان و نوجوانان و جوانان با 
توجه به پسند حالل، تأمین نیازها و بهره گیری 
از تأثیرات تربیتی غیرمستقیم ارتباط صمیمانه 
طالب با عموم مخاطبان، بسترسازی برای رشد 
علمی و فکری اقشار مختلف جامعه و نفی عملی 
انحصار فراگیری علم و معرفت در طالب رسمی 
حـــوزه هـــای علمیه بــا ایــجــاد مــؤســســه فرهنگی 
)حــوزه پــاره وقــت( بــرای آقایان و بانوان در پیوند 
با مسجد و حوزه علمیه، تأکید بر ساخت وساز 
الگو با توجه به معماری اسالمی و ایرانی، تأکید 
بر ســاده ســازی و پرهیز از تجمل و اســراف و نیز 
پرهیز از بلندمرتبه سازی، کمک به بازآفرینی 
شهری بافت آسیب دیده حاشیه شهر و احیای 
محله سیس آباد با فراهم کردن فرصت برابر در 
استفاده از امکانات فرهنگی، آموزشی و رفاهی 
برای مردم حاشیه شهر، ایجاد بــازار اصناف در 
پیوند با مسجد با هدف تأمین نیازهای عمومی 
مــردم و نیز اشــتــغــال زایــی بــا تأکید بــر استفاده 
ــوان نــیــروهــای مــحــلــی، بــســتــرســازی بـــرای  ــ از ت
ازدواج آســان بــا تأمین سالن ازدواج، صندوق 
قرض الحسنه و فروشگاه کاالی ایرانی، توجه ویژه 

به بانوان خانواده با تأمین امکانات مشابه در دو 
سایت آقایان و بانوان و نیز طراحی پارک بانوان و 
واحدهای خوداشتغالی نیز از جمله دیگر اهداف 
یـــن مجموعه اســت.  ــرای تشکیل ا برجسته بـ
البته تعبیه فضا و امکانات اردویــی برای برپایی 
اردوهایی آموزشی، مختص فراگیرانی از سراسر 
ایران و حتی دیگر کشورهای جهان را هم به این ها 

اضافه کنید.

شیوه های جالب مشارکت در وقف ◾
این طرح، هم سایت معروفی به نام »وقف برای 
تربیت« دارد که می توانید به آن سر بزنید و هم 
اینکه در بستر فضای مجازی و پیام رسان های 
مختلف فعالیت های آن را دنبال کنید و با اهداف 

و تشکیالتش آشنا شوید. 
برای جلب همیاری مردم و خیران هم تمهیداتی 
اندیشیده شده و با روش های متفاوتی می توان 
باقیات صالحاتی جــاودان بــرای کارنامه آخرت 
خود ذخیره کرد. به جز پرداخت مستقیم، طرح 
»سهام وقف« هم مورد توجه قرار گرفته است. 
در ایــن طــرح، حمایت های خــیــران بــا سهم های 
۵0 هـــزار تــومــانــی جــمــع آوری مــی شــود و خیران 
می توانند با هر توان مالی، با خرید یک یا چند 
سهم، از سهامداران و مشارکت کنندگان در این 
امــر خیر باشند. در طــرح »قــدم هــای خیر« هم 
خیران هزینه ساخت یک یا چند متر از پروژه را 
پرداخت می کنند. برآورد فعلی از هزینه ساخت 
هر متر 2 میلیون تومان است و در این طرح امکان 
انتخاب مشارکت در هر یک از اجزای پروژه برای 

خیران فراهم شده است. 
اما به جز این ها درطرح »وقف مستمر« می توان 
پرداخت های خود را قسط بندی کرده و به  صورت 

ماهانه مبلغی را برای ساخت پروژه اهدا کرد. 
برای طرح »قرض جاری« نیز تمهیداتی اندیشیده 
شده است؛ در این طرح، خیران به صورت ماهیانه 
مبالغی را به عنوان قرض الحسنه در اختیار پروژه 
قرار می دهند که این مبالغ پس از گذشت یک سال 
بــه صــورت یکجا بــه آن هــا بــازگــردانــده خــواهــد شد. 
تجمیع ایــن مبالغ قرض الحسنه کمک بزرگی به 
ــرد. حــاال اگــر کسی تــوان  پیشرفت پـــروژه خــواهــد ک
پرداخت مالی نداشت اما باز هم مایل به مشارکت 
در وقف بود می تواند از طرح »وقف خدمت« استفاده 
کرده و توان فنی و تجربه کاری خود را به میزان زمان 
ــروژه قــرار دهــد و متناسب  مــورد نظر، در اختیار پـ
با توانایی خــود در بخشی از پـــروژه همکاری کند. 

زائر پياده 
كربال

عکس: قاسم العمیدی

الهه ارجمندی راد  باالخره آن سال را توانست عکسنوشت
از بانک مرخصى بگيرد و دو هفته ای برای دلش 

سفر كند. چندسالى مى شد امكان گرفتن مرخصى 
در روزهای نزدیک به اربعين نداشت. مسئول 

صندوق بود و كار در این بانک شلوغ در نزدیكى 
حرم، مسئوليتش را سنگين كرده بود و جایگزینى 
هم برایش نبود. همين سال پيش بود كه برادرها 

و شوهرخواهرش پنج روزی مانده به اربعين 
با هم راه افتادند سمت مرز مهران و راهى نجف 

شدند و باوجود اصرار زیاد آن ها، او نتوانست 
همسفرشان شود. دلش با آن ها بود و هر روز 
چندین بار با آن ها تماس مى گرفت و از حال و 

هوای معنوی مسير مى پرسيد و انگار خودش هم 
با آن ها عمودها را یكى یكى رد مى كرد. امسال 

كه داداش سعيد گفت: »آقا سليم، داداش امسالم 
نميای؟« دلش حسابى هوایى شد و سراغ رئيس 

شعبه رفت تا مرخصى بگيرد اما جواب قطعى 
نگرفت. هنوز رفتنش معلوم نبود كه انگار خود 

حضرت ابوالفضل)ع( دستش را گرفت. پنجشنبه 
قبل بود و روز شلوغ كاری. وقتى موجودی 

صندوق 300 ميليون كم آورد و دو ساعت سندها 
را چک كرد و كسری در نيامد، در آن لحظه تنها 

به فكرش رسيد از حضرت عباس كمک بگيرد 

و در دلش قراری با آقا گذاشت. كسری پول 
بالفاصله معلوم شد و نفس راحتى كشيد. اما 

یادش ماند نذر كرده بود اگر مشكلش حل شود، 
هرطور شده خود را به آب و آتش بزند و زائر امام 
حسين)ع( و حضرت عباس)ع( شود. از همان جا 

به زیارت حرم امام رضا)ع( رفت و از ایشان هم 
كمک خواست به ادای نذرش و آرزوی تمام این 
سال هایش برسد؛ ملحق شدن به كاروان زائران 

پياده اربعين... . 
شنبه رئيس شعبه، هشت روزی به او مرخصى 

داد و این را گذاشت به حساب لطف آقا امام 
رضا)ع(. بارش را بست و تمام التماس دعاهای 
خانواده و دوست و همكار را به ذهن سپرد و با 

برادرها راه افتاد. آن ها راه بلد بودند و او همه 
چيز را برای نخستين بار در زیارت پياده تجربه 

مى كرد. ذوق و ازدحام ایرانيان لب مرز برای 
زیارت، مهربانى و ميهمان نوازی عراقى ها در 
پذیرایى و خوشامدگویى، عشق و حال خوب 

زائران پياده مسير كربال و بعد هم كه حال خوش 
بين الحرمين و... .

در شلوغى روز اربعين باالخره به آرزویش 
رسيد و جلو حرم امام حسين)ع( بود، كنار حرم 

حضرت عباس)ع(.

خبر خوبخبر خوب

سامانه تجربه نگاری 
مساجد راه اندازی شد

حجت االسالم »نظافت« با تالش هایى ســتودنى توانسته جمع قابل توجهى از 
نوجوانان و جوانان عالقه مند به علوم آل محمد)ع( را به نام این مدرسه دور هم 
جمع كند. حاال هم قرار است در یكى از مناطق محروم مشهد، طرح توسعه این 

مدارس در قالب پروژه ای بزرگ و كم نظيرآغاز شود.

گزيدهگزيده
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 سامانه تجربه نگاری مساجد و پایگاه های مقاومت سراسر کشور با 
هدف ثبت و اشتراک گذاری الگوهای بسیج با حضور سردار سرتیپ 
پاسدار غالمرضا سلیمانی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین و 
سردار سرتیپ حیدربابا احمدی، رئیس سازمان بسیج مساجد و 

محالت کشور راه اندازی شد.
به گزارش ایرنا از معاونت بسیج مساجد و محالت کشور، سردار بابا 
احمدی گفت: سامانه مسجدنا از نیازهای اساسی امروز نهاد مردمی 
بسیج در سطح محالت است تا بتواند موجب اثرگذاری اقدامات 
بسیج شود. خأ آن تا به امروز احساس شده بود. هدف اصلی این 
سامانه، ثبت و تکثیر الگوهای موفق در رده های بسیج و ایجاد شبکه 

به هم پیوسته پایگاه ها و مساجد سراسر کشور است.
وی در تشریح ویژگی ها و امکانات سامانه مسجدنا گفت: بخشی 

از این سامانه شامل تجربیات است. همه افرادی که در نهاد بسیج 
جامه خدمت می پوشند، از انجام طرح ها و فعالیت های جهادی خود، 
تجربیات موفقی داشته اند و بخش تجربیات به این منظور در سامانه 
قرار گرفته تا بسیجیان و پایگاه ها تجربیات موفق خود را با بارگذاری در 

سامانه در دسترس عموم قرار دهند.
بابا احمدی اضافه کرد: بخشی دیگر به نام بسته های پشتیبان است 
که مانند یک کوله پشتی محتوایی تمامی مطالبی را که برای اجرای 
یک برنامه از قبیل کتاب های صوتی، پــی.دی.اف، طرح های الیه باز، 
معرفی استادان و مکان های اردوگاهی الزم است، در اختیار مخاطبان 

قرار می دهد.
رئیس سازمان بسیج مساجد و محالت کشور ادامه داد: بخش رسانه 
نیز مربوط به تجربیات برتر در قالب های موشن، انیمیشن، پادکست 

و اینفو طراحی و تولید شده تا در اختیار مخاطبان قرار گیرد. همچنین 
بخش ایده در این سامانه درنظر گرفته شده است چون ممکن است 
برخی بسیجیان تجربه ای در زمینه فعالیت های بسیج نداشته 
باشند اما ذهن باز و خالقی برای ارائه ایده داشته باشند که می تواند 
برای فعالیت های بسیج مفید باشد. به همین منظور این بخش برای 

اشتراک گذاری ایده ها توسط بسیجیان در نظر گرفته شده است.
وی از بخش پرونده ویژه به عنوان گلچینی از مطالب و برنامه های 
مناسبتی یاد کرد و گفت: بخشی نیز با عنوان اسناد عملیاتی نام گرفته 
است. در واقع هدف اصلی این بخش آموزش بسیجیان سراسر کشور 
است که با استخراج تجربیات موفق و برتر ارائه شده توسط پایگاه های 
مقاومت می توان این اسناد آموزشی را تولید کرد تا نقشه راه مؤثری در 

فعالیت های بسیج باشد.

 آشنایی با دیروز و امروز 
مجموعه مدارس حضرت مهدی)عج(

وقف می کنم 
برای »تربیت«



سبک سبک 
زندگیزندگی

زندگی حسینی باید کانون احسان و ایثار همسران نسبت به هم باشد
یک کارشناس دینی گفت: عفو و گذشت، احسان و 
مهربانی نسبت به دیگران و صله ارحــام از مصادیق 

زندگی حسینی است.
عطیه سیدکاشی در ویژه برنامه پرسمان دینی بانوان 
کــه در مــدرســه خــیــرات خــان حــرم رضـــوی بــرگــزار شد، 

گفت: خداوند نوعی رحمت، انس و آرامش در زندگی 
خانوادگی قرار داده که این امر مشروط به عمل به تعالیم 
دینی و سیره اهل بیت)ع( است. زندگی حسینی باید 
کانونی برای احسان و ایثار همسران نسبت به هم باشد. 
اگر زن و شوهر هر دو در عمل به فرامین دینی همقدم و 

همراه باشند، محیط خانواده عاری از تنش خواهد بود، 
اختالف های خانوادگی زمانی به وجود می آید که یکی 
از زوجین و یا هر دوی آن ها به فرامین و دستورات دینی 
عمل نکنند.این مدرس حوزه با بیان اینکه عفو و گذشت 
یکی دیگر از مصادیق زندگی حسینی است، تأکید کرد: 

اگر این اصل در زندگی خانوادگی رعایت شود محیط 
خانواده تبدیل به کانونی برای آرامش خواهد شد. 

زن و شوهر باید خطاها و اشتباه های یکدیگر را ببخشند 
در غیر ایــن صــورت زنــدگــی هــمــواره صحنه درگــیــری و 

اختالف خواهد بود.

گنجینه 
رضوی 

 نسخه های خطی
 معارف باقرالعلوم)ع(

مسئول امور ارزشیابی نسخ خطی 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی با اشاره به 

وجود مجموعۀ نفیسی از نسخ خطی 
و چاپ سنگی دربارۀ 14 معصوم)ع( در 

گنجینۀ خطی این مرکز، به معرفی برخی 
از نفایس خطی در باب امام محمدباقر)ع( 

پرداخت.سیدمحمدرضا فاضل هاشمی 

با بیان اینکه زیارت عاشورا حدیثی قدسی 
است که از امام محمدباقر)ع( روایت شده 
است، از وجود نسخ خطی متعدد زیارت 

عاشورا به خط مشاهیر خوشنویس و با 
آرایه های هنری زیبا در این مرکز خبر 

داد.وی همچنین از نسخه های خطی شرح 
دعای سحر که امام رضا)ع( از حضرت امام 

محمدباقر)ع( نقل کرده اند، کتاب »جامع 
العلوم و المعارف« و... به عنوان دیگر آثار 

موجود در گنجینه رضوی خبر داد.
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املؤمن 
یحتاج 
الی ثالث 
خصال: 
توفیق من اهلل 
عزوجل، 
واعظ من 
نفسه و قبول 
ممن ینصحه 
مؤمن نیازمند 
سه خصلت است: 
توفیق از طرف 
خداوند متعال، 
موعظه کننده ای 
از درون خودش و 
پذیرش نصیحت 
کسی که او را 
نصیحت کند.

V

مستأجر حقیقی    
ورود صنعت چــاپ به 
ایـــران، ســرآغــاز تحولی 
هــنــری- اجتماعی در 
کشور شد. این امر ابتدا 
بـــا ورود چـــاپ سربی 
در اوایــل دوره قاجار شــروع شد، اما رواج 
چندانی نیافت و متوقف شد. موج بعدی 
این تحول با ورود چاپ سنگی به ایران در 
اواسط دوره قاجار آغاز شد و برخالف چاپ 
سربی به  سرعت مورد استقبال عموم قرار 
گرفت و حتی سرمنشأ تغییراتی در هنر 

کتاب سازی و نگارگری کشور شد.
صنعت چاپ سنگی در کنار کاغذ و مرکب 
تنها به اسید و سنگ نیاز داشت، بنابراین 
از نظر اقتصادی به صرفه بود و مواد اصلی 
آن هم به سادگی در دسترس بود و همین 
امر موجب شد تا تکثیر کتاب با قیمتی 
مناسب انــجــام شــود. نسخه ای از قــرآن 
کریم که در سال 1249-1248 هجری قمری 
در دارالطبایع دارالسلطنه تبریز به چاپ 
رسیده، نخستین کتاب مشخصی است 
که به شیوه چاپ سنگی در کشور منتشر 

شده است.

مجموعه ای  غنی از آثار چاپ سنگی ◾
 کــتــابــخــانــه مــلــی مــلــک، اگــرچــه یــکــی از 
6 کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه های 
خطی به شمار می آید، اما دارای گنجینه 
ارزشمندی از آثار چاپ سربی، چاپ سنگی 
و چاپی است که این آثار با نیک اندیشی 
حاج حسین آقاملک، بنیان گذار و واقف 
کتابخانه و مــوزه ملی ملک و ادامــه راه او 
ــردآوری  توسط فرهنگ دوستان کشور گ

شـــده اســت.پــیــمــان ســمــنــدری، کتابدار 
کتابخانه ملی ملک در این باره می گوید: 
در حال حاضر بیش از 3هزار و 500 کتاب 
چاپ سربی، افــزون بر 4هــزار و 200 جلد 
کتاب چــاپ سنگی و همچنین بیش از 
123 هزار جلد کتاب چاپی در موضوعاتی 
ــاریــخ، عــرفــان،  همچون دیـــن، ادبــیــات، ت
فلسفه، تمدن و هنر ایــرانــی اسالمی به 
زبان های گوناگون به  ویژه فارسی و عربی در 
گنجینه کتابخانه ملی ملک در دسترس 

عالقه مندان است.او می افزاید: آثار چاپ 
سربی قدیمی و تمامی آثار چاپ سنگی این 
کتابخانه اسکن و تصویربرداری شده است 
که ایــن نسخه های دیجیتال با توجه به 
ارائه درخواست محققان به کتابخانه ملی 
ملک، طبق ضوابط موقوفه در دسترس 

آن ها قرار می گیرد.
ســمــنــدری همچنین تــصــریــح می کند: 
ــه گــفــتــه بــســیــاری از پـــژوهـــشـــگـــران و  بـ
صاحبنظرانی که آثار کتابخانه ملی ملک 

را بررسی کردند، این کتابخانه وقفی یکی 
از غنی ترین کتابخانه های کشور در حوزه 
کتاب های چاپ سنگی اســت. مجموعه 
آثار چاپ سنگی این موقوفه همچون آثار 
خطی آن با دقت و گزینش خاصی گردآوری 
شدند و آثــاری در موضوعات مختلف؛ از 
ادبــیــات و حکمت تا علوم غریبه در این 
مجموعه وجـــود دارد. همچنین بخش 
بزرگی از نشریات قدیمی این کتابخانه، 

چاپ سنگی است.

خاص ترین آثار گنجینه ◾
در سده های گذشته هنرمندان بسیاری 
در زمینه بهبود کیفیت خوشنویسی و 
تصویرگری کتاب های چاپ سنگی در کشور 
تالش کردند که از جمله آن ها می توان از 
میرزا علی قلی خویی، تصویرگر برجسته 
کتاب های چــاپ سنگی فارسی در عصر 

قاجار نام برد.
 کتابدار کتابخانه ملی ملک می گوید: 
نفیس ترین آثار چاپ سنگی این کتابخانه 
مــربــوط بــه کــتــاب هــایــی مــی شــود کــه به 
تصویرگری میرزا علی قلی خویی و شاگردان 

این هنرمند مزین شده است.
شاهنامه چاپ سنگی با 52 مجلس تصویر 
که توسط »مصطفی قلی بن محمدهادی 
سلطان کجوری« کتابت و در قطع رحلی 
در سال 1267 قمری در چاپخانه »حاجی 
عبدالمحمد رازی« در تهران منتشر شده 
نیز از جمله نفیس ترین آثــار تصویرگری 
علی قلی خویی کتابخانه و موزه ملی ملک 
است. 14 نقاشی اول این اثر رنگی و سایر 
نقاشی ها سیاه و سفید است. این اثر در 
ــوزه در معرض دید  ــاالر هــزار داســتــان م ت

عموم قرار دارد.
از دیگر آثار چاپ سنگی نفیس گنجینه 
ملک با تصویرگری خویی می توان به کتاب 
»خمسه« از »نظامی گنجوی« که قدمت 
آن به سال 1264 قمری برمی گردد و روزنامه 
»وقایع اتفاقیه« که در  سال 1267 قمری در 
دارالخالفه تهران منتشر شده است، اشاره 
کــرد. تصویری منحصر به  فرد در یکی از 
آثار علی قلی خویی در کتابخانه ملی ملک 
وجود دارد که مراحل آماده سازی کتاب به 

شیوه چاپ سنگی را آموزش می دهد.

نفایس چاپ سربی ◾
ــاره آثــار  کتابدار کتابخانه ملی ملک دربـ
نفیس چاپ سربی موقوفه نیز می گوید: 
در حال حاضر کتاب های چاپ سربی این 
کتابخانه با توجه به اینکه نگهداری آن ها 
در مقایسه با آثــار چاپی خاص تر است، 
در بخش جداگانه ای نگهداری می  شوند. 
بیشتر این آثــار، اهدایی فرهنگ دوستان 
کــشــور اســـت؛ چــنــان کــه بخش بــزرگــی از 
مجموعه کتاب اهــدایــی زنــده یــاد »بیژن 
ــه کتابخانه مــلــی مــلــک شامل  ــهــی« ب ال
کتاب های چاپ سربی بود. دو جلد چاپ 
سربی از کتاب »القانون فی الطب« اثر 
ارزشمند ابن سینا که در سال 1593 میالدی 
در رم به چاپ رسیده است، در این موقوفه 
نگهداری می شود. این دو کتاب چاپ سربی 
اهــدایــی سعید نفیسی بــه حاج حسین 
ــه خدمات کتابخانه  آقاملک به پــاس ارائ
ملی ملک به پژوهشگران است. همچنین 
می توان به کتاب چاپ سربی »القرآن و هو 
شرعه االسالمیه« که در سال 1694 میالدی 
در هامبورگ منتشر شــده اســت، اشــاره 
کــرد. کتابخانه و مــوزه ملی ملک در سال 
1316 خورشیدی بر حــرم مطهر حضرت 
رضا)ع( وقف شده است و در تهران، میدان 
امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل 
متحد )میدان مشق( قــرار دارد. خدمات 
ایــن مؤسسه در حــال حاضر بــا توجه به 
شیوع بیماری کرونا در کشور به  صورت 
غیرحضوری به مخاطبان ارائــه می شود. 
ــی بــــرای  ــ ــوان ــاب خــ ــ ــت ــ ــاب و ک ــ ــت ــ اهــــــل ک
ــات  ــدمـ ــن خـ ــ ــ آشـــنـــایـــی بــیــشــتــر بــــا ای
مــی تــوانــنــد بــه وب ســایــت آن بــه نشانی 
www.malekmuseum.org مراجعه کنند.

کتابخانه ملی ملک، امانتدار بیش از 7 هزار کتاب  چاپ سنگی و سربی نفیس است

گنجینه ای از نخستین راویان تاریخ

شاهنامه چاپ سنگی با 52 مجلس تصویر که توسط »مصطفی قلی بن محمدهادی سلطان کجوری« 
کتابت و در قطع رحلی در سال 1267 قمری در چاپخانه »حاجی عبدالمحمد رازی« در تهران منتشر 

شده نیز از جمله نفیس ترین آثار تصویرگری علی قلی خویی کتابخانه و موزه ملی ملک است. گزيدهگزيده

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

برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۵۳۴هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حلمی 
زارع فریمانی فرزند عباس��علی بش��ماره شناس��نامه ۶۵ صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت ۵۵۹،۶۸ 
مترمربع پالک ۷۷ فرعی از۲۷۶ اصلی واقع دربخش۱۳خریداری ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذا 
بمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله ۱۵روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه   ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.آ۱۴۰۵۳۸۳

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۲۱           تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۷/۰۴
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی فقدان سند مالکیت
چون خانم شیما شجاعی مطلق برابر درخواست شماره ۳۰۶۵  ۱۴۰۰/۶/۱۴با ارائه دورگ استشهادیه محلی امضاء 
ش��ده مدعی  میباشد سند مالکیت شش��دانگ پالک ۱۱ فرعی از ۴ فرعی از ۱۷۷۷ اصلی بخش ۱ قوچان به علت 
جابجایی مفقود گردیده و با بررسی دفتر امالک مشخص گردید مالکیت فوق الذکر بنام شیما شجاعی مطلق ثبت 
و س��ند مالکیت آن صادر و تسلیم گردیده است و از س��ند رهنی ۶۸۶۵۹-۹۴/۹/۱۸ دفتر۳۶ دررهن بانک حکمت 
ایرانیان قرار دارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد تا هر کس مدعی 
انجام معامله با وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت ۱۰ روز پس از مدت انتشار آگهی به 
این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات نسبت به صدور 

سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد. آ۱۴۰۵۳۸۴       تاریخ انتشار:۱۴۰۰/۰۶/۲۱
عباس برق شمشیر- رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

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

برابر رای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰۴۰۵مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مرضیه قاسمی زاهد فرزند محمد بشماره شناسنامه یک صادره از لنگرود در ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت ۶۵۷ متر مربع پالک ۱۲۸ مفروز و مجزی شده از پالک ۶۳ و ۶۴ و ۶۵ متصل بهم فرعی از ۴ 
اصلی واقع در قریه حشکوا بخش ده گیالن خریداری از مالک رسمی [قا / خانم مع الواسطه از ورثه گان رمضانعلی 
موفقی حش��کوایی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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 ۱۶۸۳ آ۱۴۰۵۳۸۵
تاریخ انتشار نوبت اول : چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱           تاریخ انتشار نوبت دوم : پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۶

نرجس خلیلی نیای لیمودهی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوچصفهان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای رسول سلیمانپور   به شماره شناسنامه۲۳۰۰۹)احدی ازورثه مرحوم (به موجب گواهی حصر وراثت 
ش��ماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۰۳۷۰۲۱۰۶مورخ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ به اس��تناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد 
رسمی شماره ۳۸شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یک  قطعه زمین بشماره پالک  ۴۹۷۶ از۲اصلی واقع در  قطعه چهار 
شیروان بخش۵قوچان به آدرس میدان معلم نبش کوچه دوم  که متعلق به مورث ایشان )مرحومه گلدسته دوبرادران 
فرزند غالمرضا به ش ش ۸۷۹۸( می باشد   به علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده 
که سند مالکیت اولیه ذیل صفحه ۲۹۲دفتر۱۸۳،شماره ثبت ۴۲۴۸۴وشماره چاپی ۰۸۱۲۶۳به نامبرده صادروتسلیم 
گردیده است    لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد 
بایستی ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این 
اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ۱۴۰۵۳۸۶
اکبراقبالی-رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم زینب شکل زهی فرزند جان محمد به شماره ملی ۳۵۹۰۱۳۲۷۹۵ باستناد دو برگ استشهاد محلی که به امضاء 
ش��هود و به گواهی دفتر اس��ناد رسمی شماره ۳۶-  ایرانشهررسیده  مدعی است  که سند مالکیت ششدانگ پالک 

۲۰۴۳  فرعی از ۷۶۶ -  اصلی واقع در بخش ۵ بلوچستان شهر ایرانشهر که سند مالکیت ان بشماره دفتر الکترونیک 
۱۳۹۹۲۰۳۲۲۰۰۴۰۰۴۱۶۸ بشماره سریال چاپی ۴۰۲۲۲۹سری ب۹۸ بعلت اسباب کشی  منزل مفقود گردیده و 
مالک  درخواست صدور سند مالکیت  المثنی نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک ماده ۱۲۰ ائین نامه ثبت در یک 
نوبت اگهی  می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود یا انجام معامله نسبت به ملک مرقوم می 
باشد از تاریخ نشر این   اگهی ظرف ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله  باین اداره  
اعالم و رسید دریافت نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدین واخواهی و یا در 
صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند منالکین المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد.آ۱۴۰۵۳۹۰ 

عبدالستار بارکزهی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پیروآگهی تحدیدحدود قبلی که بموجب مقررات ماده۱۴قانون ثبت منتشر گردیده اینک برحسب درخواست واصله 
مستندبه ماده مذکور وماده۶۱آیین نامه قانون ثبت تحدیدحدود یکقسمت از امالک واقع در بخش۳سبزوار  حوزه 

ثبتی این واحدبشرح زیر میباشد:
بخش۳سبزوار-پالک۱۶۲-اصلی-اراضی ایزی

۱۲۱۹فرعی-ششدانگ یکقطعه زمین-ورثه حسن ایزی کمافرض اهلل 
تاریخ تحدید:دوشنبه۱۴۰۰/۰۷/۱۲ ساعت۸صبح انجام خواهدشد.

لذاب��ه موج��ب ماده۱۴قانون ثبت امالک به صاحبان امالک ومجاورین ش��ماره های فوق الذکر بوس��یله این اگهی 
اخط��ار میگرددکه درروزوس��اعت مقررباالدرمحل حضوربهم رس��انند.چنانچه هریک ازصاحب��ان امالک یانماینده 
قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباشندمطابق ماده۱۵قانون مزبورملک موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین 
تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین نسبت به حدودوحقوق ارتفاقی ونیزصاحبان امالک که درموقع مقررحاضرنبوده 
اند مطابق ماده۲۰قانون ثبت فقط تا۳۰روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره۲ماده واحده قانون 
تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایس��ت ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه 
دادخواس��ت اعتراض خودرابه مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذکوراخذ وبه این اداره تس��لیم 
نماینددر غیراینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم 
دادخواست رادریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید.اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات 
ادامه می دهد. اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی رابارعایت مقررات ادامه می دهد. )م الف ۱۴۰۰/۹۵۰(

 آ۱۴۰۵۳۸۷                                     تاریخ انتشار:یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۱۷۴۵ م��ورخ ۰۳/۳۱/ ۱۴۰۰ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی رضا قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه ۱ در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت ۱۳۸۷۸۲ مترمربع قسمتی از پالک ۱۳۷۶- فرعی از ۱۷۹- اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش هشت حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حسین علی آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۵۳۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱             تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶                         

حسین براتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای احمد جاهد طلب براب��ر وکالتنامه ش��ماره ۳۱۹۲۷- ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ دفتر ۳۱ طرقب��ه از طرف خانم فاطمه 
حجگذاری نقندر با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت ۱۴۰۰/۷۹۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ و 
درخواست پیگیری ۱۴۰۰/۱۹۷۸۸- ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک ۳۸۴۶ 
فرعی از ۳۰۱۶ فرعی از ۱۰- اصلی بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه ۱۱۸ دفتر ۵۸۳ ثبت گردیده و در رهن 
بانک مسکن می باشد و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده ۱۲۰ 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 ۱۰ 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. م.الف ۸۲۲ آ۱۴۰۵۳۹۱
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای اسمعیل مشکانی برابر وکالتنامه شماره ۱۹۲۲۴۵- ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ دفترخانه ۵۹ مشهد از طرف ورثه اسماعیل 
شریفی برابر گواهی حصر وراثت شماره ۱۹۰۵- ۳۳- ۸۷/۱۲/۷ ش احکام با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده 
طی درخواس��ت ۱۴۰۰/۱۹۲۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی میزان ششدانگ پالک 
۳۰۴۶ فرعی از ۱۷۵ فرعی از ۱۰- اصلی بخش ش��ش طرقبه ش��اندیز که در صفحه ۳۵۷ دفتر ۵۸ ثبت گردیده و 
حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی 
آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت 
نزد خود می باش��ند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتش��ار 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. م.الف ۸۲۳ آ۱۴۰۵۳۹۳
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی-از طرف محمد ایرانی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای ناصر ترک و به اس��تناد دو برگه استش��هادیه گواهی امضاء ش��ده توسط دفتر اسناد رسمی ۲۸۷ 
مشهد نسبت به ۱۶۵ سهم مشاع از ۳۰۰ سهم سه دانگ از ۶۰۰ سهم ششدانگ اعیان پالک ثبتی ۲۶۵۷۳ فرعی 
از ۲۳۲- اصلی بخش ۹ مش��هد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است 
که برابر ثبت دفتر امالک سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل شماره دفتر امالک ۱۳۵۴ صفحه ۳۷۷ 
بنام آقای ناصر ترک ثبت و یک جلد سند به شماره چاپی ۴۱۲۳۹۰ صادر و تسلیم شده است که پس برابر انتقال 
اجرائی ۳۲۸۰۰ مورخ ۹۱/۲/۲۰ دفتر ۸۸ مشهد مقدار ۱۳۵ سهم از ۶۰۰ سهم به غیر انتقال که سپس ۱۳۵ سهم 
مذکور برابر سند ۵۴۸۸۹ مورخ ۹۸/۵/۳۰ دفتر ۸۸ مشهد به ناصر ترک اعاده گردیده است. دفتر امالک بیش از این 
حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد 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. م.الف ۸۲۴ آ۱۴۰۵۳۹۴
مدیر ساختمان شماره ۲ اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدباقر شرفی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم سمیه رنجبر باستناد ۲ برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی 
نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به شماره 
پالک صفر فرعی از ۳۶۰۵ اصلی بخش یک مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. 
با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر الکترونیک ۱۳۹۸۲۰۳۰۶۰۰۳۰۰۴۱۴۵ بنام 
سمیه رنجبر ثبت و سند به شماره چاپی ۵۰۵۷۱۵ ج ۹۷ صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.......

لذا به استناد ماده ۱۲۰ 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. م.الف ۸۲۵ آ۱۴۰۵۳۹۵
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ 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 میگردد: آقای عیس��ی حاملی به شناسنامه شماره ۱۲ کدملی ۰۷۴۹۶۷۸۹۴۱ صادره تایباد فرزند نورمحمد 
در ششدانگ یکباب منزل به انضمام طبقه فوقانی به مساحت ۱۴۷/۹۲ مترمربع پالک شماره ۳۸۲۲ فرعی از ۲۵۱ 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت متقاضی و قسمتی از 
پالک ** کالسه ۶۹۳- ۹۹    لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولیه آگهی تا دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سندمالکیت 

مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۴۸۳۴ 
تاریخ انشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۶                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۶/۲۱

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

 برابر رای شماره ۷۲۶– ۱۴۰۰/۴/۲۳ هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن بختیاری 
فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۰۲۶۶ صادره از مهاجران در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 
۳۷۶۷۳/۴۷مت��ر مرب��ع پالک ۳۱۹۳فرع��ی از ۴ اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت مل��ک بهار اراضی مهاجران 
خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی آقایان حسین عباسی، رمضان قنبری، حمزه علی جمشیدی، عیسی خانی، 
قاسم عظیمی، خانعلی عینی و سایرین محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف ۲۲۹( آ۱۴۰۴۸۵۱
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۶                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۶/۲۱

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار-هادی یونس عطوف

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

 برابر رای شماره ۸۱۷- ۱۴۰۰/۵/۱۰ هیئت پنجم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال یونسی 
فرزند ناصر بشماره شناسنامه ۸۳ صادره از بهار در۶/۶شعیر مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
۱۱۸۰۶/۹۶ مت��ر مربع پ��الک ۱۱۷۵۳ فرعی از ۱۳۹ اصلی واقع در بخش چهار حوزه ثبت ملک بهار خریداری مع 
الواسطه از مالک رسمی آقای عنایت اله یونسی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف ۲۱۹( آ۱۴۰۴۸۴۹
 تاریخ انتشار نوبت اول :۱۴۰۰/۶/۶                            تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۴۰۰/۶/۲۱

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار-  هادی یونس عطوف

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم زهره غفاریان خدابخش احدی از ورثه مرحوم بتول عقیق چی باس��تناد ۲ برگ فرم استش��هادیه 
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 یک قطعه زمین به شماره پالک ۵۲۸۱ فرعی از ۳۵۲ مکرر فرعی از ۲۲۷ اصلی بخش ۹ مشهد که 
متعلق به نامبرده میباشد به علت سرقت مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در 
ذیل شماره ثبت ۲۶۰۹۰۶ دفتر ۱۴۶۱ صفحه ۳۷۱ بنام خانم بتول عقیق چی ثبت و سند به شماره چاپی ۲۷۰۴۵۴ 
صادر گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد......لذا به استناد ماده ۱۲۰ 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. م.الف ۸۲۶ ا۱۴۰۵۳۹۶
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمدجواد غالمی

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

برابر رأی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۸۰۰۱۰۰۲۹۵۶ م��ورخ ۰۶/۰۹/ ۱۴۰۰ هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم نرگس مشمولی مقدم فرزند حسین بشماره شناسنامه ۴۶۷ صادره از بیرجند در ششدانگ 
یک باب محموطه مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۳۲/۷۸ مترمربع قسمتی از باقیمانده پالک ۲۲۷- اصلی واقع 
در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت ورثه محمد میابادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱                تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۰۶                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

شناس���نامه )ب���رگ س���بز( خ���ودرو س���واری پرای���د 
تی���پ صب���ا )GTXI( م���دل 1388 به رنگ س���فید 
به ش���ماره موتور 3168425 به ش���ماره شناسایی 
S 1412288349463 VIN به ش���ماره پالک 468 
ج42 – ای���ران 95 بن���ام عبدالرحم���ن اختر کاوان 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باشد. 

ف
,1
40
53
80

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی  پراید132 مدل 1388 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 919ج63 ایران 85  شماره موتور 
2959497 و ش���ماره شاسی S1422288083157 به 
مالکیت غالمرضا شهرکی مسرور مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
41
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی  پ���ژو 206 م���دل 1396 رن���گ 
س���فید- روغنی به شماره انتظامی 738ص59 ایران 
74  ش���ماره موتور 172B0007627 و ش���ماره شاسی 
معصوم���ه  مالکی���ت  ب���ه   NAAP13FE3HJ116176
اختی���اری مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ح
, 1
40
54
01

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و سند کمپانی خودروی  سمند مدل 1391 
رنگ ش���کالتی متالیک به ش���ماره انتظامی 517ق31 
ای���ران 12  ش���ماره موت���ور 12491054045 و ش���ماره 
شاس���ی 893496 ب���ه مالکی���ت محم���د وفادوس���ت 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ر
14
05
39
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بزو س���ند کمپانی سواری سیس���تم پراید 
تیپ جی تی ایکس آی به رنگ نقره ای - متالیک 
مدل 1387 به  ش���ماره موتور 2756610 و ش���ماره 
شاسی S1412287590299 به شماره پالک 54 – 
393 ص 17مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می گردد.

ف
,1
40
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81

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 131SE برگ س���بز و س���ند مالکی���ت خودروی  س���ایپا
م���دل 1394 رنگ س���فید-روغنی به ش���ماره انتظامی 
536ط95 ای���ران 32  ش���ماره موت���ور 5503421 و 
ش���ماره شاس���ی NAS411100F3450999 به مالکیت 
س���کینه کاظم���ی گوگدره مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ح
, 1
40
54
06

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پروان���ه اش���تغال ب���ه کار مهندس���ی اینجان���ب 
عل���ی قاس���می فرزند حس���ن  به ش���ماره ملی 
1063816475 به شماره عضویت 0191120799 
و ش���ماره پروانه اش���تغال 01911000604 مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ح
, 1
40
53
58

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز موتور سیکلت پیشتاز مدل 1387 رنگ نقره 
ای به ش���ماره انتظامی 792 / 12566  ش���ماره موتور 
0841821 و ش���ماره تن���ه NEG***125A8708003 به 
مالکیت حس���ینعلی جانی بمرود مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
40
53
73

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه مالکیت خ���ودروی  پژو پارس مدل 1399 
رنگ مش���کی- متالیک به ش���ماره انتظامی 625ه65 
ای���ران 74  ش���ماره موت���ور 124K1508130 و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CE6LH330839 شاس���ی 
ملیحه امیدوار مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ح
, 1
40
53
72

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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