
میان  در  نیکبخت   محمدحسین 
مشهد،  علمیه  ــوزه  حـ ــامــدار  ن عــلــمــای 
شیخ  ــــت هللا  آی ــام  نـ مــعــاصــر،  دوره  در 
تابناک  گوهری  مانند  قزوینی  مجتبی 
که  زاهــد  و  عامل  عالمی  مــی درخــشــد؛ 
عارفی  یافت؛  می توان  کمتر  را  او  نظیر 
آشنا با فلسفه و مجتهدی اهل سیاست 
بی تفاوت  جامعه  وقایع  به  نسبت  که 
نبود و در زندگی خود، از کنار بحران ها 
ــتــاد،  ــی کـــه اتـــفـــاق مــی اف ــایـ ــدادهـ و رویـ
انقالب  رهبر  نمی کرد.  عبور  بی تفاوت 
از شخصیت شیخ مجتبی  بیاناتی،  در 
ــه« یــاد  ــا اصــطــالح »اعــجــوب قــزویــنــی، ب
کرده اند و به واقع، آن مرحوم اعجوبه ای 
در تمام عرصه ها بود. هرچند مرغ روح 
پرفتوحش در 14 فروردین 1346 به سوی 
ملکوت اعلی پرکشید، اما یاد و خاطره 
و  سرزمین  ایــن  تاریخی  حافظه  در  او، 
و  متدین مشهد  مــردم  میان  در  به ویژه 
ماندگار  ثامن الحجج)ع(  حرم  مجاوران 
»بیان  مانند  او  گــرانــقــدر  آثـــار  و  اســت 
الفرقان«، همچنان محل رجوع و عالقه 
عالم  آن  مطهر  پیکر  مؤمنان.  و  طالب 
غربی  ضلع  در  مبارز،  عــارف  و  مجاهد 
آرام  رضــوی  حرم  عتیق)انقالب(  صحن 
زندگی  بر  با هم  امــروز  رواق  در  گرفت. 
آیــت هللا حــاج شیخ  ســراســر مجاهدت 
مجتبی قزوینی مروری خواهیم داشت.

طلوع یک ستاره ◾
 1279 سال  در  قزوینی  آیت هللا  مرحوم 
خورشیدی در شهر قزوین به دنیا آمد. 
قزوینی  تنکابنی  احــمــد  شــیــخ  پـــدرش 
در  و  بــود  خــود  دوران  بــزرگ  علمای  از 
عمده  نقشی  پسر،  مقدماتی  تربیت 
 ،1291 ســال  در  مجتبی  شیخ  داشـــت. 
همراه پــدرش عــازم نجف اشــرف شد تا 
در حوزه پرقدمت آن به تکمیل درس و 
بحث بپردازد؛ او در این زمان، نوجوانی 
12 ســالــه بـــود. امـــا هـــوش و اســتــعــداد 
در  بتواند  شد  موجب  شگفت انگیزش 
محضر بزرگانی مانند شیخ محمدکاظم 
یزدی، میرزامحمدتقی شیرازی و عالمه 
بپردازد.  دینی  علوم  فراگیری  به  نائینی 

این علما، همگی از مجتهدان و عالمان 
کــه در عرصه  بــودنــد  دوران خــود  بــنــام 
سیاست نیز، حضوری فعال داشتند و 
چه  بسا، حضور شیخ مجتبی در محفل 
شخصیت  شکل گیری  بر  آن هــا،  درس 
گــذاشــت.  عمیق  تــأثــیــری  او  ســیــاســی 
مرحوم آیت هللا قزوینی سال 1298، در 
زادگــاهــش شهر  و  ایــران  به  19 سالگی 
در  حضور  مــدت  در  و  بازگشت  قزوین 
این شهر، تحت ارشاد شوهر خواهرش، 
سیدموسی زرآبادی که از عرفای مشهور 
و  معنوی  و سلوک  سیر  به  بــود،  زمانه 
ــرداخــت و بــاتــوجــه بــه ضمیر  شــرعــی پ

در  توانست  آمــــاده اش،  دلِ  و  پــاک 
بردارد.  بلندی  گام های  این مسیر 
مرحوم آیت هللا قزوینی اوایل سال 
1300 راهی قم شد تا در حوزه این 
شیخ  آیـــت هللا  محضر  از  شــهــر، 
عبدالکریم حائری بهره ببرد و در 

همین زمــان بود که موفق به 
گرفتن اجازه اجتهاد از 

علمیه  حـــوزه  زعــیــم 
قــم شــد؛ او در 23 

درجه  به  سالگی 
اجتهاد رسید.

هجرت به مشهد ◾
 1302 ســال  ــر  اواخـ در  ــوان،  جـ مجتهد 
محله  در  خــانــه ای  شــد؛  راهـــی مشهد 
دریــادل، جنب تکیه و مسجد معروف 
اقامه  بــه  و  کــرد  تهیه  »علی اکبری ها« 
جماعت در مسجد مروی ها پرداخت و 
همزمان با تدریس، از درس بزرگان حوزه 
محمد  حکیم،  آقابزرگ  مانند  مشهد، 
و  اصفهانی  میرزامهدی غروی  آقــازاده، 
حاج آقا حسین قمی بهره برد. در همین 
ایام بود که حکومت قاجارها سقوط کرد 
و رضــاخــان قــدرت را بــه دســت گرفت. 
ضدمذهبی  ســیــاســت هــای 
ســال  از  اول  ــوی  ــهــل پ
به  بـــعـــد،  ــه  بـ  1307
ــا واقــعــه  ــج و ب ــدری ت
نــــوروز هــمــان ســال 
و  ــرب  ضــ و  ــم  قـ در 
شیخ  آیــت هللا  شتم 
مــحــمــدتــقــی بــافــقــی، 
شدت بیشتری 
یـــــــــافـــــــــت. 
این  اخبار 
رفتارها به 
مـــشـــهـــد 

ــوزه ایـــن شهر  مــی رســیــد و زعـــمـــای حــ
نگران  رویکردها  ایــن  برابر  در  مقدس، 
بودند و واکنش های متعددی نسبت به 
آن نشان دادند. تا اینکه در سال 1314، 
اتفاق  گوهرشاد  مسجد  خونین  واقعه 
جایگاه  از  حمایت  در  واقــعــه ای  افــتــاد؛ 
ــب شــرعــی حــجــاب.  مــرجــعــیــت و واجــ
مرحوم آیت هللا قزوینی در این واقعه، از 
علمایی بود که بازداشت شد و مدتی را 

در تبعید گذراند. 

حمایت از حاج آقا روح هللا ◾
مشهد  بــه   1320 شــهــریــور  از  پــس  او 
گــرفــت.  از ســر  را  تــدریــس  و  بــرگــشــت 
شخصیت قوی و زندگی زاهدانه مرحوم 
آیت هللا قزوینی همه را تحت تأثیر قرار 
قــزویــنــی اش،  لهجه شیرین  بــا  مــــی داد. 
تدریس می کرد و از زیاده روی ها در امور 
سال   40 طــی  مــی کــرد.  جلوگیری  دینی 
تدریس در حــوزه علمیه مشهد، طالب 
بهره  او  محضر  از  بــســیــاری  فــضــالی  و 
بردند که حضرت آیت هللا خامنه ای رهبر 
معظم انقالب، یکی از آن هاست. مرحوم 
آیــت هللا قزوینی از طــالب درســخــوان و 
اهــل فضل به شــدت حمایت می کرد و 
مادی،  و  معنوی  مختلف  بحران های  در 
به  نسبت  او  مــی رســیــد.  ــا  آن هـ داد  بــه 
سادات، همواره حالت احترام داشت. با 
وجود مهربانی در بیان و سلوک رفتاری، 
سخنانش آن قدر نافذ و تأثیرگذار بود که 
و فضالی حوزه  علما  در جلسات  گویی 
مشهد، باید حرف آخر را او می زد. با آغاز 
امام خمینی)ره( در قم، مرحوم  نهضت 
آیت هللا قزوینی به حمایت بدون قید و 
به قم سفر  از آن پرداخت. حتی  شرط 
ــدار کــرد. او معتقد بود  و با امـــام)ره( دی
نهضت  بــار  تنه  یــک  خمینی)ره(،  امــام 
باالخره  را  آن  و  بر دوش گرفته  است  را 
با  رســانــد.  خواهد  مقصود  سرمنزل  به 
این حال، متأسفانه عمر آیت هللا شیخ 
که  ــداد  ن کفاف  آن قـــدر  قزوینی  مجتبی 
پیروزی انقالب بزرگ اسالمی را به چشم 
ببیند. او در سال 1346، در 67 سالگی 

چشم از جهان فرو بست.

به یاد آیت هللا شیخ مجتبی قزوینی، عالم مدفون در حرم رضوی و استاد رهبر معظم انقالب

اعجوبه فقاهت، عرفان و سیاست

عدالتخانه

منبر مجازی

دور دست ها

کرونا و همایش بین المللی ادیان
همایش بین المللی ادیان با موضوع »فعالیت معنوی در شرایط 

همه گیری کرونا« در شهر سن پترزبورگ روسیه برگزار شد.
قــاره جهان  پنج  از  نمایندگان ده هــا کشور  ایــن همایش  در 
اینکه  بــرای  بــود  تـــازه ای  شرکت داشتند و در واقــع فرصت 
مذاهب  و  ادیــان  نمایندگان  و  دانشمندان  و  اندیشمندان 
مختلف از چهار گوشه جهان جمع شوند و راه چاره ای برای 

نجات مادی و معنوی جهان از بحران کرونا بیابند.
به گزارش ایکنا، مسعود احمدوند، رایزن فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران هم در این مراسم حاضر بود.
مسلمانان  دیــنــی  اداره  رئــیــس  پــنــجــایــف«  ــل  ــ »راویـ شــیــخ 
سن پترزبورگ و منطقه شمال غرب فدراسیون روسیه در این 
مراسم بر اهمیت روی آوردن به مسائل اخالقی و ارزش های 
دینی برای مقابله با مشکالت ناشی از شیوع کرونا، مسائل 

محیط زیستی و افراط  گرایی تأکید کرد.
در ادامه »آلبر کرگانف« رئیس مجمع مسلمانان روسیه پیام 
را خواند و سپس »یرینا  این کشور  اجتماعی  تــاالر  رئیس 
و  دولــت  نقش  ــاره  دربـ رئیس مؤسسه نسخ خطی  پــاپــوا« 
پیروان  برای  مناسب  کردن شرایط  فراهم  در  روس  حاکمان 
اسالم سخن گفت و افزود: قرآن برای نخستین بار به دستور 
امپراتوری روسیه در  برای مسلمانان  به خط عربی  پترکبیر 
پادشاهان  دیگر  و  شد  منتشر  پترزبورگ(  )ســن  پترزبورگ 
امپراتوری تزاری مانند کاترین نیز همین سیاست تسامح و 

تساهل را نسبت به مسلمانان تداوم بخشیدند.
هماهنگ سازی  مــرکــز  رئــیــس  بــردیــف«  »اسماعیل  مفتی 
خواست  مسلمانان  تمام  از  نیز  شمالی  قفقاز  مسلمانان 
قوانین دولتی بهداشتی در خصوص کرونا را رعایت کنند و به 

تزریق واکسن به عنوان یک توصیه اهتمام ورزند.
و  بوداییان سن پترزبورگ  رئیس  بدمایف«  »بــودا  ادامــه  در 
معاون رهبر بوداییان روسیه از تعامل و همکاری با مسلمانان 
از طریق  تنها  ادیــان مختلف  پیروان  و گفت:  صحبت کرد 

وحدت می توانند بر مشکالت امروزی فائق آیند.
»محمد  لندن،  مفتی  یوسف«  بن  »عبدالرحمان  همچنین 
متار سالم« رئیس اداره امور اسالم و خیریه امارات متحده 
عربی، »محمد البشاری« دبیرکل شورای جامعه سازمان های 
مرکز  رئیس  الرحمان«  فتح  و »عمر خالد  دینی مسلمانان 
گفت وگوهای تمدنی آیسسکو نیز به صورت ویدئویی در این 

همایش سخنرانی کردند.

مرحوم آیت اهلل قزوینی در سال 1279 خورشیدی در شهر قزوین 
به دنیا آمد. پدرش شــیخ احمد تنکابنی قزوینی از علمای بزرگ 
دوران خود بود و در تربیت مقدماتی پســر، نقشی عمده داشت. 
شیخ مجتبی در سال 1291، همراه پدرش عازم نجف اشرف شد تا 

در حوزه پرقدمت آن به تکمیل درس و بحث بپردازد.

گزيدهگزيده

عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت:

اربعین، آینده مرجح و مطلوب را 
به ما نشان می دهد

jبررسی روایات ناظر بر برتری زیارت امام هشتم
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

افضلِ  زیارات

درباره  زائرسرایی که به مرکز درمان سرپایی تبدیل شد 

مرهمی بر درد
 7هزار و 500 بیمار کرونایی 

 بازخوانی اندیشه رهبر انقالب 
درباره عدالت)4(

عدالت، 
همه عدالت است

حجت االسالم جمال زاده  اقتضای عدالت، 
عدالت  عادالنه  تحقق  اســت.  آن  جامعیت 
اقتضا دارد که در همه بخش ها و اجزا مورد 
توجه باشد و عدالت در همه ابعاد و اقسامش 
محقق شود. در نگاه رهبر معظم انقالب توجه 
به اجــرای عدالت در یک بخش و غفلت از 
ســایــر بخش ها خــود خــالف عــدالــت اســت. 
عدالت  جنبه های  همه  به  توجه  همچنین 
ضروری است نه فقط جنبه سلبی عدالت. در 

یک کالم عدالت، همه عدالت است.
رهبر معظم انقالب در همین باره می گویند: 
اقتصادی  عــدالــت  البته فقط  »عــدالــت هــم 
نیست؛ اگر چه رقم مهمش عدالت اقتصادی 
عدالت  گــونــاگــون،  بخش های  در  امــا  اســت 
ساری و جاری است«. توجه به عدالت فقط 
در جنبه های اقتصادی، ممکن است نتایجی 
در سایر حوزه ها همچون اجتماعی و فرهنگی 
داشــتــه باشد کــه خــود عــدالــت اقتصادی را 
هم تحت تأثیر قرار بدهد. از این رو توجه به 
تأکید  باشد.  بخش ها  همه  در  باید  عدالت 
رهبر معظم انقالب بر پیوست عدالت برای 
اندیشه  ایــن دارد که در  از  امــور نشان  همه 
رهبر معظم انــقــالب، هــر کــاری کــه بخواهد 
انجام شود، خواه اقتصادی باشد یا اجتماعی، 
سیاسی باشد یا فرهنگی، آموزشی باشد یا 
باید بر  پژوهشی، هر ماهیتی داشته باشد، 
مبنای عدالت و برای تقویت گفتمان عدالت 

و با هدف تحقق عدالت باشد. 
یکی از عواقب نگاه تک بعدی به عدالت مثل 
از عدالت  و غفلت  کیفری  به عدالت  اکتفا 
در  عقب ماندگی  کــه  اســت  همین  توزیعی، 
به  انقالب  رهبر معظم  رخ می دهد.  عدالت 
عنوان سکاندار انقالب اسالمی به این موضوع 
تصریح می کنند و مطالبه شان این است که 
باید این عقب  ماندگی جبران شود: »ما هر جا 
انقالبی عمل کردیم، عقب ماندگی نداشتیم، 
هر جا از انقالب کوتاه آمدیم، یک حرکت غیر 
انقالبی و حرکت ناشی از کسالت و بی توجهی 
انجام دادیم، عقب ماندگی به وجود آمد؛ که 
در درجه  اول، مسئله  معیشت طبقات فقیر 
اســت، ما در این زمینه عقب ماندگی داریم 
البته  هست.  طبقاتی  شکاف  و  اخــتــالف  و 
ما  که  زمینه ای  بگویم، در همین  را هم  ایــن 
عقب ماندگی داریم، در مقایسه  با قبل انقالب 
به مراتب جلو هستیم. اینکه کسی خیال کند 
وضــع قبل از انقالب مثل وضــع امــروز بود، 

اصالً این جور نیست«.
راهبرد انقالبی رهبر معظم انقالب برای جبران 
این عقب ماندگی این است که در کنار عدالت 
به پیشرفت توجه شود و عدالت در همه ابعاد 
امــروز  ناكامی های  از  »بسیاری  شــود:  لحاظ 
ما در عرصه  رسیدن به هدف های انقالب و 
اداره  مطلوب كشور، به خاطر كم اعتنایی به 
عدالت است. عدالت بدون پیشرفت یعنی 
این  برابری در فقر؛  برابری در عقب ماندگی، 
را نمی خواهیم. پیشرفت بدون عدالت را هم 
با  همراه  پیشرفت،  نمی کنیم؛  مطالبه  هرگز 

عدالت«.

ادب، سختی دارد
سه  فریب بزرگ معموالً در زندگی ما وجود 
دارد که این فریب ها را به خودمان تحمیل 

می کنیم:
یــک فریب ایــن اســت کــه مــا گاهی اوقــات 
منتظریم عالقۀ به انجامِ کار خوب، این قدر 
در وجود ما شدید بشود تا آن کار خوب را 
با لذت انجام بدهیم. این در واقع یک نوع 
برای  نمی خواهی  چون  اســت!  راحت طلبی 

تقویت این عالقه، به زحمت بیفتی.
راحــت طلبی و فریب دیگر ایــن اســت که 
یقینش  و  ایــمــان  می خواهد  گاهی  انــســان 
این قدر قوی بشود تا کارهای خوب را به راحتی 

و با لذت انجام بدهد. 
فریب سوم هم اینکه مثالً من دوست دارم 
اخالقم خوب باشد، تا در اثرِ داشتنِ ملکاِت 
خوب، رفتارهای خوب را به راحتی و با لذت 
انجام بدهم! این هم راحت طلبی و لذت طلبی 
است... هنر این است که به خودت سختی 
بدهی و رفتارهای خودت را منظم کنی؛ آن هم 
با بنای ادب! باید قبول کنیم که ادب سختی 
دارد... اینکه همین طوری -به خاطر صفات 
ژنتیکی- اخالقت خوب باشد هنر نیست، 
رفتارت  تغییری در  این است که چه  مهم 

ایجاد کرده ای؟
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    سال اول    ویژه نامه 151  
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

خبر امروز

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس 
رضوی با اشاره به وجود مجموعه ای غنی از 
قدس  آستان  کتابخانه های  در  فرهنگی  آثار 
رضوی، خارج کردن این گنجینه از گمنامی و 
تسهیل شرایط استفاده پژوهشگران از آن را 

مهم و ضروری برشمرد.
دکتر عبدالحمید طالبی در مراسم رونمایی 
بین المللی  هــمــایــش  ســایــت  و  پــوســتــر  از 
ــه؛ فــرصــتــی بــرای  ــان ــب »فــعــالــیــت هــای داوطــل
پویاسازی کتابخانه ها، موزه و مراکز آرشیوی« 
گفت: برای توسعه فرهنگ اسالمی، باید آثار 
در  و  خــارج  کتابخانه ها  از  شیعی  برجسته 
هیچ گونه  و  گیرد  قــرار  پژوهشگران  دسترس 

نباید  ایــن منابع  دریــافــت  ــرای  ب محدودیتی 
وجود داشته باشد. 

آســتــان  فرهنگی  و  علمی  ســازمــان  رئــیــس 
قدس رضــوی تصریح کــرد: باید بــرای خروج 
قدس  آستان  تمدنی  و  فرهنگی  داشته های 
رضوی از گمنامی، تالش کرده و آنچه را که 
دانش  و  علم  در  پیشرانی مسلمانان  زمینه 

است به مخاطبان معرفی کرد. 
در  مساجد  علمی  جایگاه  به  همچنین  وی 
گذشته و نقش آن هــا در تبیین این حرکت 
اشــاره کرد و گفت: مساجد معروفی که در 
حوزه حرم مطهر رضوی و مشهد وجود دارند 
ــوزه مــدرســه می توانند  بــا تبدیل شــدن بــه م

حلقه اتصالی را بین دین، میراث گذشته و 
علم ایجاد کنند.

این  کتابخانه های  و  مــوزه هــا  طلبی  دکــتــر 
گفت وگوهای  پــیــشــران  را  مــقــدس  آســتــان 
بین فرهنگی دانست و افزود: فعالیت های 
ســـازمـــان کــتــابــخــانــه هــا، مـــوزه هـــا و مــرکــز 
زمینه  در  رضــــوی  قـــدس  آســـتـــان  اســـنـــاد 
و  نسخه ها  مــرمــت ســازی  دیجیتال سازی، 
در  استاندارد  باالترین  با  فهرست نویسی 
انجام است که جای قدردانی دارد و  حال 

باید آن را توسعه داد. 
مــراســم، رحــمــت هللا فتاحی، استاد  ایــن  در 
دبیر  و  دانش شناسی  و  اطالعات  علم  تمام 

علمی این همایش نیز با اشاره به ظرفیت های 
موجود در موزه ها و کتابخانه های آستان قدس 
گفت: این ظرفیت بــرای مخاطبان خــارج از 
سازمان ناشناخته مانده است و تبدیل این 

ظرفیت ها از حالت بالقوه به بالفعل و معرفی 
آن در عرصه ملی و بین المللی از اقدام هایی 
است که برای تحقق آن می توان از ظرفیت 

فعالیت های داوطلبانه بهره مند شد.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی:

گنجینه فرهنگی آستان قدس رضوی باید از گمنامی خارج شود



اگر منطق
 قابل قبولی 

داشت...

 بر اساس 
سیاست های کلی 

کشورهای غربی هیچ 
فردی نمی تواند با 

لباس های نامتعارف و 
یا پوشش حداقلی در 
جامعه حضور یابد و 
با او برخورد می شود؛ 

چون نظم بصری 
و هنجار اجتماعی 

آن جامعه شکسته 
می شود. اگر این 

تفکر که هر کس هر 
طور دوست دارد وارد 

جامعه شود و هر کس 
ناراحت است نگاه 
نکند دارای منطقی 

قابل قبول بود، در 
کشورهای اروپایی نیز 
می بایست پذیرفتنی 
می بود؛ به این صورت 

که هر کس دوست 
دارد با پوشش کامل تر 

در جامعه حضور 
یابد و بقیه نیز او را 
نگاه نکنند. اما چرا 

کشورهای اروپایی این 
را نمی پذیرند؟ چون 
بر اساس هنجارها و 
ارزش های حاکم بر 

کشورها، این حرکت 
نوعی هنجارشکنی 
محسوب می شود. 

اربعین 
در مطالعات 
دانشگاه  
آکسفورد

در مطالعاتی که در 
دانشگاه آکسفورد 
صورت گرفته و 
تحوالت را تا سال 
۲۰۳۵ میالدی 
بیان کرده، یکی 
از کالن روندهایی 
که تقویت خواهد 
شد آزادی خواهی 
و عدالت خواهی 
است و بدین ترتیب 
به حرکت های 
شیعیان نیز اشاره 
شده و همچنین 
به معنویت گرایی 
پرداخته است. در 
پیاده روی اربعین 
تصاویر مختلفی از 
آینده انسان در حوزه 
مهدویت نمایش 
داده می شود و افراد 
مختلفی اهداف و 
عملکردهای خود را 
تبلیغ می کنند.

در حاشیه در حاشیه

ــداد پــیــرمــرد هــمــه از عشایر  الهه ارجمندی    اجــ
قشقایی بودند. اگر می خواست خاطره ای تعریف کند، 
می توانست ساعت ها بنشیند و از ظلم رضاشاه به ایل و 
طایفه اش بگوید؛ از روزهایی که پدر و پدربزرگش را وادار 
کــرد روستانشین شوند و همه دام هایشان را از دست 

دادند؛ حتی از پوشیدن قبا و کاله محلی محروم شدند.
هنوز هم خــوی صحرانشینی داشــت، در فضای بسته 

حس خفگی می کرد و وقتی هوا گرم تر بود، شب ها روی 
پشت بام خانه اش می خوابید. شاید برای همین بود از 
لحظه ای که ســوار قطار شد، نمی توانست یک جا بند 
شود و مدام در راهرو قطار راه می رفت و به طبیعت بیرون 

پنجره زل می زد.
ــاز هــم چادرنشین شــونــد امــا هــنــوز هم  قسمت نشد ب
دلش چای آتشی و شیر داغ گوسفند دوست داشت و 

به دلش می نشست. از فالسک برای خودش در فنجان 
چوبی مخصوصش چای ریخت و به همسفرانش هم 
تعارف کــرد. هنوز ساعتی از حرکت قطار نگذشته بود 
ــارت دوبـــاره شــد. مسیر  که زود دلــش تنگ مشهد و زی
رفت را با وانت قربان علی به مشهد رفته بود. طبق هر 
سال گوسفند نذرش را بار وانت او کرد و به پابوس رفتند؛ 
هم زیــارت، هم بردن گوسفند نــذری. به واسطه نذرش، 

وعده ای ناهار مهمان مهمانسرای حضرت هم می شدند 
و با دلی خوش و روحی سبک راه یاسوج را می گرفتند. 
هرسال دوست داشت گوسفند سرحال و چاقی را از میان 
گله کربالیی شعبان انتخاب کند، از بزرگ ترین گله در 
روستای پدری اش. نذر آقا امام رضا)ع( بود. مگر می شد 
حیوانی نحیف برای تعارفی حضرت ببرد. می توانست 
پول گوسفند را به حساب نذورات بزند یا گوسفند را از 

مشهد بخرد اما این طور دلش راضی تر بود. اینکه با پای 
خودش برود و پیشکش را از روستایش خدمت آقا ببرد و 
برگردد. این بار بخشی از غذای تبرکی را هم با خود آورده 
بود تا بــرای دخترش مریم ببرد. دلش هوس برنج امام 
رضــا)ع( کــرده بــود. مبلغی جــدا به نیت سالمتی فرزند 
مریم که در راه بــود، در ضریح انداخته بــود تا خیالش 

راحت باشد نوه اش را بیمه امام رضا)ع( کرده است.

گوشی اش زنگ خورد. باز راه راهرو قطار را گرفت و تماس 
را جــواب داد. قربان علی بــود که در مسیر برگشت به 
یــاســوج نــگــران حــال پیرمرد شــده بــود کــه نکند از قطار 
جــامــانــده اســـت. خاطرجمع کــه شــد خــداحــافــظــی کرد 
و پیرمرد ماند و خــاطــرات زیــارت ایــن بــارش. ایــن دفعه 
توانسته بود بیشتر مشهد بماند. هر صبح هم نمازش را 
در حرم با جماعت بخواند. خنکای صبح حرم را تابه حال 

تجربه نکرده بود. میهمانپذیر شان چسبیده به بست 
طبرسی بود و راهی تا حرم نداشت. بهترین اتفاق این بار 
هم وقتی بود که در صف نماز صحن آزادی بود و مریم 
تماس گرفت و خبر بارداری اش را به او داد. او که سال ها 
عشق آمدن نوه ای را داشت تا بلکه خانواده کوچکشان 
بزرگ تر شود و صدای خنده کودکی، دل آن ها را شاد کند. 
همان جا بعد زیارت راه بازار رضا را گرفت و چند اسباب 

بازی دخترانه و پسرانه برای نوه اش خرید. فرقی نمی کرد 
ــود عــزیــزدل پــدربــزرگــش  دخــتــر بــاشــد یــا پــســر، هــرچــه ب
می شد. دلش می خواست ساعت ها بنشیند و برای او 
هم از آوازهای محلی بخواند و از رقص ها و رسوم محلی 
بگوید. اگر دختر باشد شلیته و چارقد و اگر پسر بود گیوه 
و برک مخصوص سفارش می داد برایش بدوزند تا او هم 

اصلیتش را از یاد نبرد.

قطارنوشت

زائر
 قشقایی

موعظه
آیت اهلل محمد تقی بهجت

  علت عقب ماندگی ما از علمای گذشته چیست؟
منشأ این قدر تفاوت بین ما و علمای گذشته که صاحب آن همه 

کرامات بودند و علت عقب ماندگی ما از آن ها چیست؟ با اینکه 
آن ها همین کارهایی را که ما به آن مشغولیم، از قبیل درس، 

مباحثه، تدریس، تلمذ و نوشتن انجام می دادند. باید منشأ آن را 

پیدا کرد. آیا علت آن است که آن ها مستحبات را به جا می آوردند؟ 
گمان می کنم اگر تفحص کنیم، اینکه فرق ما و آن ها چیست را 
پیدا می کنیم. با اینکه امکانات زندگی آن ها از ما کمتر بود، ولی 

حرکتشان بیش از ما و نتیجه کارشان بیشتر بود. ما با اتوبوس 
و هواپیما در مدت حدود یک ساعت از تهران به اصفهان و به 

منبر می رویم، ولی چقدر در مردم اثر گذاشته ایم و چقدر مردم 
را اصالح کرده ایم؟ ولی آن ها همین فاصله را در طول یک ماه یا 
یک هفته یا چند روز می رفتند. با این حال، خدا می داند مردم 

زمانشان چقدر رو به راه تر بودند و چقدر علما آثار مثبت در میان 
آن ها گذاشته اند. 

ما در بیت المال زیاد تصرف می کنیم و به مختصر قانع نمی شویم، 
ولی آن ها کم تصرف می کردند؛ با این حال، نتیجه کارما کم و 

نتیجه کار آن ها زیاد بود. در هر حال، باید ببینیم مابه االمتیاز ما و 
علمای گذشته چیست؟

بعضی از آن ها در رکوع و سجده فقط سه مرتبه سبحان اهلل 

می گفتند. ما که بیشتر می گوییم چرا کار ما بی نتیجه است؟ باید 
حساب کنیم و ببینیم تفاوت ما و آن ها چیست؟ عموم آن طبقه 

اهل کرامت و در درس نیز اهل تالش و تحقیق فراوان بودند. چرا 
ما این قدر با آن ها فرق داریم؟ بعضی از آن ها ادعا می کردند اگر 

کتاب های موجود از بین برود، تمام اصول و دوره فقه را می توانیم 

بنویسیم. اهل گزافه گویی هم نبودند. مرحوم شیخ انصاری با آن 
همه درس و بحث و تألیف، هر روز زیارت عاشورا، زیارت جامعه و 

یک جزء قرآن می خواند. 
گویا علت عقب ماندگی ما، ترک مستحبات است. علما سابق بدان 

ملتزم بودند؛ از قبیل زیارت و دعا و تالوت قرآن یا نماز اول وقت 

و ترک مکروهات مانند خواب بین الطلوعین. تفاوت ما و علمای 
سلف این است آن ها در علم و عمل ترقی داشتند و ما معترفیم به 
تقصیر در علم و عمل. تخلف و عقب ماندگی ما از علمای سلف و 
قدما خیلی زیاد است. خیلی خطرناک است که ندانیم قدما کدام 

راه را می رفتند.

نشست »آینده پژوهی اربعین« از ســوی پژوهشکده 
مهدویت و آینده پژوهی و مرکز همکاری های علمی و 
بین الملل و اندیشکده اربعین پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی با ارائه جالل ریزانه، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
مهدویت و آینده پژوهی برگزار شد. ریزانه در این نشست 
عنوان کرد: آینده هایی وجود دارد که تشخیص می دهیم 
باید به سمت آن ها حرکت کنیم و از آن ها با عنوان آینده های 
مرجح یاد می کنیم و امروز بیشتر آینده پژوهی ها براساس 
آینده های مرجح صورت می گیرد. یک دسته نیز با عنوان 
آینده های محتوم وجود دارند که قطعاً و یقیناً اتفاق خواهند 
افتاد که بیشتر در کتب آسمانی و ادبیاِت وحی بیان و 

توصیه شده انسان ها خودشان را برای آن ها آماده کنند.
وقتی می خواهیم اتفاقات آینده را شناسایی کنیم براساس 
چهار مفهوم است که یکی از آن ها روندهای خُرد و کالن 
هستند؛ مثالً در جامعه امروز ما سالخوردگی یا موفقیت 
از کالن روندهای جهانی هستند.  دومین مفهوم، رخدادها 
هستند؛ اتفاقاتی رخ می دهد که در گذشته سابقه نداشته 
است از جمله کرونا که در یک سال و نیم گذشته زندگی 
انسان را در ابعاد مختلف تحت تأثیر قرار داده و سبک 
زندگی ما را تغییر داده است. سومین مفهومی که آینده ما 
را شکل می دهد تصویرسازی ذهنی ما از آینده است. خیلی 
راحت با تکنیکی به نام هفت پرسش می توانیم مشخص 

کنیم آینده انسان به چه سمتی خواهد رفت. 
چهارمین مفهومی که در شکل گیری آینده تأثیرگذار است 
اقدامات ماست. اینکه در حال حاضر مشغول انجام چه 
کارهایی هستیم بیان کننده آینده  پیش روی ما خواهد بود. 
در بسیاری از موارد اتفاقاتی که در زندگی ما رخ می دهد 

ناشی از انتخاب های ماست. 

اربعیننشانهتقویتروحیهآزادیخواهی ◾
یکی از مفاهیمی که انسان ها در طول تاریخ به دنبال محقق 
کردن آن بوده اند عدالت خواهی است و اقدامات زیادی برای 
آن صورت گرفته که گاه منتج به نتیجه نشده است، اما در 

مفاهیم دینی و شناختیِ ما، حرکتی که در دهه 7۰ هجری 
رخ داد، منجر به شکل گیری روندها و کالن روندهای بسیار 
بزرگی در زندگی انسان ها شد. انسان های آزادی خــواه با 

تمسک به این الگو به حرکت خود ادامه دادند.
اربعین یکی از مــواردی است که بزرگان ما بیان کرده اند 
و بیانگر کــالن رونــد آزادی خــواهــی در زندگی انسان ها و 
نشان دهنده این است که این کالن روند هر سال تقویت و 
در حوزه های مختلف زندگی انسان نمایش داده می شود. 
در چند سال اخیر حضور میلیونی در پیاده روی اربعین به 
شکل نمادین رخ می دهد به طوری که در سال ۱۳۹۸ نزدیک 
به ۲۱ میلیون نفر از ملل مختلف در آن حضور یافتند. این 
رویداد نشان دهنده تصویری از حیات طیبه انسان هاست 
و نتیجه قیام امام حسین)ع( در آن دیده می شود و پایان 
حرکت اباعبدهللا الحسین)ع( نیست، بلکه بیان کننده 
تصاویر روشنی از آینده  ای مطلوب و مرجح است که از سوی 
بندگان خوب خدا انتخاب شده و نتیجه آن، قیام امام زمان 
خواهد بود و حتی دعای نهایی تمام کسانی که در اربعین 
حضور پیدا می کنند تعجیل در ظهور امام عصر)عج( است.

تقویتعدالتخواهیدرآینده ◾
اربعین آینده مرجح و مطلوب را به ما نشان می دهد. در 
پیاده روی فقط شیعیان حضور ندارند، بلکه مسیحیان و 
حتی کسانی که ممکن است دین خاصی نداشته باشند 
نیز حضور پیدا می کنند و نمادی از حرکت بزرگ انسان ها 
به سمت آزادی خواهی و عدالت خواهی است. در مطالعاتی 
که در دانشگاه آکسفورد صورت گرفته و تحوالت را تا سال 
۲۰۳۵ میالدی بیان کرده، یکی از کالن روندهایی که تقویت 
خواهد شد آزادی خواهی و عدالت خواهی است و بدین 
ترتیب به حرکت های شیعیان نیز اشاره شده و همچنین 
به معنویت گرایی پرداخته اســت. در پــیــاده روی اربعین 
تصاویر مختلفی از آینده انسان در حوزه مهدویت نمایش 
داده می شود و افراد مختلفی اهداف و عملکردهای خود را 

تبلیغ می کنند.

برنامه »چــراغ« شبکه ۵، در هفته جــاری میزبان 
مریم نقاشان یکی از بانوان فعال، موفق و نخبه در 
رشته علوم قضایی و دارای مــدرک دکترا از کشور 
آلمان و فعال در رشته های هنری و ورزشی و دارای 
مدال و مقام و مسلط به سه زبان عربی، انگلیسی 

و آلمانی بود.
به گزارش مهر، نقاشان درباره معنای آزادی گفت: 
آزادی مطلق در هیچ جای دنیا وجود ندارد و اغلب 
هم پذیرفتنی نیست، آزادی مطلق یعنی هر کس 
ساز خودش را بزند و هر کاری را دوست دارد انجام 
دهد. وقتی این نوع از آزادی در جامعه رواج یابد، 
آن جامعه دچــار تشتت و هرج و مرج می شود و 
هیچ جامعه منسجمی آزادی مطلق به این معنا 
را نپذیرفته اســت. آزادی ای که در دنیا می بینیم 
همان آزادی مشروط است. در واقع آزادی بر اساس 
آرمان ها و مصالح یک جامعه و سیاست های کلی 

نظام هر کشور تعریف می شود.
وی خاطرنشان کــرد: بر اســاس سیاست های کلی 
کشورهای غربی هیچ فردی نمی تواند با لباس های 
نامتعارف و یا پوشش حداقلی در جامعه حضور یابد 
و با او برخورد می شود؛ چون نظم بصری و هنجار 
اجتماعی آن جامعه شکسته می شود. اگر این تفکر 
که هر کس هر طور دوست دارد وارد جامعه شود 
و هر کس ناراحت است نگاه نکند دارای منطقی 
قابل قبول بود، در کشورهای اروپایی نیز می بایست 
پذیرفتنی می بود؛ به این صورت که هر کس دوست 
دارد با پوشش کامل تر در جامعه حضور یابد و بقیه 
نیز او را نگاه نکنند. اما چرا کشورهای اروپایی این را 
نمی پذیرند؟ چون بر اساس هنجارها و ارزش های 
حاکم بر کشورها، این حرکت نوعی هنجارشکنی 
محسوب می شود، بنابراین با آن برخورد می کنند. 
از سویی محدودیت های بانوان محجبه هم این گونه 

اســت که چــون بر اســاس سیاست های کلی اروپــا 
نمی خواهند بحث حجاب پررنگ شــود، اگــر زنی 
بخواهد حجابش را رعایت کند از بسیاری از خدمات 
اجتماعی بی بهره می ماند. برای مثال نمی تواند از 
آرایشگاه، استخر و باشگاه های ورزشی استفاده کند 
چون یا فضای مناسب برای او وجود نــدارد و یا اگر 

وجود دارد صرفاً نمادین است.
این کارشناس علوم قضایی یادآور شد: در کشورهای 
اروپایی ویترین آزادی وجود دارد اما در باطن که نگاه 
می کنیم زنــان محجبه از بسیاری از مزایا به دلیل 
حجاب محروم هستند، از جمله در بحث اشتغال؛ 
برای مثال زن محجبه حق نــدارد در دانشگاه نماز 

بخواند و برای اقامه نماز باید به منزل خود برود. 
ایــن کارشناس علوم قضایی و حقوق حکومتی و 
ــاه عالی در  مشاور حقوقی بین فرهنگی در دادگـ
بخشی از سخنانش اشــاره کــرد: ایــن تفکر که زن 
در همه جا حضور داشته باشد تا از گردونه رقابتی 
عقب نماند، درســت نیست؛ بلکه هر فرد باید بر 
اساس آرمان ها و ارزش هایش اولویت بندی کند تا 
ببیند در چه صورتی و با حضور در چه عرصه ای  
می تواند فعالیت کند به گونه ای که حضور و فعالیت 
اجتماعی او با ارزش هایش مغایرتی نداشته باشد 
و در تعارض قــرار نگیرد. بــرای مثال بنده در رشته 
ورزشی شنا مهارت و تخصص دارم ولی هیچ گاه در 
مجامع بین المللی در این حیطه وارد نمی شوم چون 
آن را مغایر با ارزش هــای خود می دانم ولی در سایر 
رشته های ورزشی مثل تنیس روی میز در مسابقاتی 
که در آلمان برگزار می شد با حفظ حجابم شرکت 
می کردم و مدال هم کسب کردم. به عبارتی، هم آن 
فعالیت مورد عالقه ام را داشتم و هم به عنوان زن 
مسلمان، دین خــودم را معرفی کــردم، از سویی به 

اعتقاداتم نیز لطمه ای وارد نشد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مهدویت:

اربعین، آینده مرجح و مطلوب را 
به ما نشان می دهد

در برنامه »چراغ« شبکه 5 سیما مطرح شد

منطق »هر کس ناراحت است نگاه 
نکند« در اروپا نیز پذیرفته نیست

قاب رسانهگزارش نشست

دبیر طــرح ملی تــالوت شباب الرضا)ع( 
ــزون بـــر ۶۰ کـــالس آمــوزشــی  ــ گــفــت: افـ
برنامه ریزی شــده که توسط مؤسسات 
مجری در کشور و استان ها برگزار می شود.
حسین مقدم کیا در گفت وگو با مهر در خصوص پایان 
نام نویسی و آغاز این دوره گفت: نام نویسی دهمین دوره 
طرح ملی تالوت با حضور نوجوانان از ۲۸ استان کشور به 
پایان رسید و هم اکنون از دهم شهریور تا دهم مهرماه 

پیش نیاز طرح در حال اجراست.
وی گفت: بیش از ۶۰ کالس آموزشی برنامه ریزی شده 
که توسط مؤسسات مجری در کشور و استان ها برگزار 

می شود.
ــامــه ریــزی ۱۲ جلسه دوره  ــه بــرن ــاره ب ــا اشــ مــقــدم کــیــا ب
پیش نیاز ادامه داد: نخستین جلسه برنامه توجیهی با 
خانواده ها بر مبنای کتاب راهنمای خانواده طرح که در 

۶ فصل برنامه ریزی و چاپ 
شده توسط دبیر طرح اجرا 
می شود. دو جلسه آموزشی 
بــر مبنای کــتــاب پیش نیاز 
طــرح بــرای یــادگــیــری اصــول 
صــحــیــح تــقــلــیــدی خــوانــی 
بــرگــزار خــواهــد شــد کــه یک 
جلسه تئوری و توضیحات 
پــنــج مــحــور اصــلــی اصـــول 
تقلیدی خوانی و یک جلسه 
عملی با حضور قرآن آموزان 
و آمـــــوزش نــحــوه صحیح 
اجـــرای ایــن اصـــول توسط 

ستاد اجرایی است.
ــــالوت  ــرح مــلــی ت ــ ــر طـ ــیـ دبـ
افــزود: پس از این جلسات 
قرآن آموزان با یادگیری نحوه 

انتخاب استاد الگو و نحوه تقلیدی خوانی، یکی از اساتید را 
برای تقلید انتخاب و بخش اول را تمرین و ارسال می کنند. 
بر مبنای انتخاب الگوی تالوت، قرآن آموزان دختر یکی از 
دو الگوی استاد مصطفی اسماعیل و عبدالباسط و پسران 
چهار الگو – دو استاد یاد شده به عالوه منشاوی و شحات- 

را انتخاب خواهند کرد.
وی اظــهــار کـــرد: کــالس هــا بــر ایــن مبنا ایــجــاد و توسط 
مؤسسات مجری و اساتید استان ها ۶ جلسه کالس 
تمرین و اجرای تالوت ها در بستر مجازی وبینار و طبق 
کتاب پیش نیاز طــرح بــر ســه محور حفظ، مفاهیم و 
تالوت برگزار می شود. پس از آن یک جلسه محفل برای 
قرآن آموزان برنامه ریزی شده که باید تمام تالوت تقلیدی 
را بخوانند و استادان ایرادهای نهایی و تکمیلی را عنوان 

و قرآن آموزان آماده تالوت نهایی شوند.
ــوزان بــر مبنای تــالوت  ــرآن آمـ  در جلسه آخــر همه قـ
اســتــاد تقلیدی، تــالوت خــود را 
انجام و ضبط کرده و برای ستاد 
اجرایی ارســال می کنند که پس 
از ارزیابی و کارشناسی اساتید 
ستاد اجــرایــی طــرح ملی تــالوت 
شباب الرضا)ع( نفرات برگزیده 
برای شرکت در دوره اصلی طرح 
ــالم  ــالوت انــتــخــاب و اعـ ــ ــی تـ مــل

می شوند.
دبیر اجرایی طــرح ملی تــالوت در 
پایان گفت: طبق برنامه اعالمی 
دوره دوساله اول طــرح در اواســط 
ــان  ــای ــا پ ــده و تـ ــاز شــ ــ مــهــرمــاه آغـ
تابستان سال ۱۴۰۱ دوره یک ساله 
اول برنامه ریزی و اجرا می شود که 
در ایــن مــدت هــر نخبه قــرآنــی سه 
ترم از طرح ملی تالوت را می گذراند.

کاشانی   ــروج  م محمدحسین 
»...البته سلمان فارسی متعلق به همه  
ــران، همه   ــ ــ ــران اســــت؛ هــمــه  مــــردم ای ــ ایـ
فارسی  زبانان، همه  کسانی که ستایش 
پیامبر اکرم)ص( از مردم فارس متوجه آن هاست، مفتخر به 
جناب سلمان اند. سلمان متعلق به کشور ماست، متعلق به 
ملت ماست...«. این ها گزیده ای از بیانات حضرت آیت هللا 
خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی درباره این شخصیت 
برجسته تاریخ اســالم اســت. بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی نیز به عنوان یک مرکز علمی و تحقیقاتی 
در علوم دینی و انسانی از این موضوع غفلت نکرده و با توجه 
به اهمیت معرفی این شخصیت بزرگ جهان اسالم، در چند 
سال اخیر با انتشار اثری شایسته با عنوان »سلمان فارسی؛ 
از آستان تا آسمان اهل بیت)ع(« به این مهم اهتمام ورزیده 
است. اصل این کتاب توسط »محمدعلی اسبر« نویسنده 
نام  آشنای سوری، با عنوان »سلمان منا اهل البیت« تألیف و 
توسط دکتر حجت هللا فسنقری و غالمحسین جــوادی 

ترجمه و توسط بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضــوی در 
پنج فصل و ۳۱7 صفحه چاپ و 
منتشر شده است. به مناسبت 
سالروز وفــات »سلمان فارسی« 
بخش هایی از این کتاب را به طور 

خالصه مرور می کنیم.

 لحظهوصال ◾
بهرسولاکرم)ص(

روزبــه )نــام ایرانی سلمان فارسی 
ــن اســالم(  پیش از تــشــرف بــه دی
همواره در زندگی اش فکر می کرد 
آنگاه که پیامبر آسمانی، محمد 
را مالقات کند صبحی عطرآگین 
خــواهــد داشـــت، شــایــد او ظهور 
ــه در زندانی  کــرده باشد، امــا روزب

است که هیچ کس را نمی بیند و ممکن نیست کسی هم او 
را ببیند. روزها از پس هم می آیند و روزبه منتظر دیدار رسول 
خدا)ص( است. خیال آن وصال در تمام لحظات شبانه روز، 
همراهش بود. برای آن مالقات بزرگ که انتظارش را می کشید، 
تصاویری شیرین و سرشار از شادی و شوق ترسیم می کرد... .

در قسمت دیگری از این کتاب آمده است:
در یک روز زیبا، چهره خندان آسمان، آشکار شد. روزبه، 
شادمان، سرمست و خوش بین به سوی باغ می رود. ناگهان 

هفت مرد را می بیند که به سویش می آیند.
آن هفت نفر محمد رسول خــدا)ص(، علی، حمزه، عقیل، 
مــقــداد، ابـــوذر و زیدبن حارثه بــودنــد. روزبـــه نگاهش را به 
آن ها می دوزد درحالی که یک یک آن ها را وارسی می کند و 

می پرسد: کدام یک از آن ها رسول خداست؟
پیامبر دست او را می گیرد و در برابر خود می نشاند و شادی 
در چهره زیبایش می درخشد و هنگامی که دل روزبــه آرام 
می شود و لرزش حیرت و شادی در وجودش فروکش می کند، 
برمی خیزد و به ســوی کلبه اش  مـــی رود. نامه را مـــی آورد و 
به رســول خدا می دهد و درودهــای 
راهب اسکندریه را به او می رساند 
و کتاب زندگی اش را در برابر رسول 
خدا می گشاید... سپس شهادتین 

می گوید... . 
آنچه درباره این کتاب باید گفت این 
است که نویسنده آن با بهره گیری از 
منابع معتبر تاریخی به ویژه منابع 
اهل سنت، فرازهای مهم و حساس 
و ناگفته های زنــدگــی سلمان را به 
تصویر کشیده اســت. اهمیت این 
کتاب در ایــن اســت کــه نویسنده، 
عالوه بر معرفی دقیق شخصیت و 
جایگاه واالی سلمان، به بیان فضائل 
و مناقب امام علی)ع( و جایگاه رفیع 
ایشان در اسالم، قرآن و حدیث نبوی 

پرداخته است.

خبر
jطرح ملی تالوت شباب الرضا 

تا دهم مهر ادامه دارد

معرفی کتاب
به مناسبت سالروز وفات صحابی بزرگوار پیامبر اسالمa برگزار شد

bاز آستان تا آسمان اهل بیت

چرازیارتامامهشتم)ع(افضلِزیاراتاست؟ ◾
روایتاول: علی بن مهزیار از امام جواد)ع( نقل 
کــرده به امــام عــرض کــردم: جُعلُت فــداک! زیــارة 
الرّضا صلوات هللا علیه افضل  ام زیارة ابی عبدهللا 
ــارة اَبی  الحسین صلوات هللا علیه؟ فرمود: »زی
افضل، و ذلــک انّ اباعبدهللا صلوات هللا علیه 
یــزورُهُ کلُّ النّاس و ابی صلوات هللا علیه ال یزورُهُ 
ااّل الــخــواصُّ من الّشیعة«. )کلینی، کافی: ج۹، 

ص۳۳۵، طبع دارالحدیث(
عالمه محمد تقی مجلسی برای حدیث ۳۹ سند 
صحیح و پنج سند حسن ســراغ دارد. )لوامع 

صاحبقرانی، ج۸، ص۵۴۸(
در این روایت امام ضمن بیان برتری زیارت امام 
رضا)ع( به منظور برطرف شدن هر گونه شبهه ای، 
دلیل این برتری را هم متذکر شده اند. گویا امام از 
پرسش شخصیتی مثل علی بن مهزیار در این 
خصوص بــه وجــود شبهه ای در ذهــن شیعیان 
پی برده و به همین خاطر دلیل برتری زیارت پدر 
بــزرگــوارشــان، امــام رضــا)ع( را هم توضیح داده و 
فرمودند:»برتری زیارت پدرم نسبت به زیارت امام 
حسین)ع( از آن رو است که امــام حسین)ع( را 
همه مردم زیارت می کنند، ولی پدرم را جز خواص 

از شیعیان زیارت نمی کنند«.
ــــتدوم:محمد بــن سلیمان مــی گــویــد: از  روای
امام جــواد)ع( دربــاره کسی که حج به جا آورده و 
خداوند او را بر انجام حج و عمره اش یاری کرده 
بــود، پرسیدم. او پس از فراغت از حج به زیارت 
پیامبر)ص( رفته و بر آن حضرت درود فرستاد و 
سپس شما را با معرفت زیارت کرد، می داند شما 
حجت خــدا بر مــردم هستید. سپس به زیــارت 
اباعبدهللا الحسین)ع( رفــت و به او ســالم کرد، 
سپس به بغداد رفته و به موسی بن جعفر)ع( 
ــار خود  عــرضِ ســالم نــمــود. آن گــاه بــه شهر و دی
بازگشت. در وقت حج بار دیگر خداوند حجِ خانه 
خود را به او ارزانی داشت. آیا حج دوباره او پس از 
انجام حج واجب بهتر است یا اینکه به زیارت پدر 

شما علی بن موسی الرضا)ع( به خراسان برود؟
ِّمُ عَلی أَبـِـی  امــام فــرمــود: »یــأْتـِـی خُــرَاَســاَن، فَیَسل
اَلمُ أَفَْضلُ، وَ لْیکنْ ذلِک فِی رَجَبٍ،  الْحََسنِ عَلَیهِ السَّ
وَ اَلینْبَِغی أَنْ تَفَْعلُوا هذَا الْیوَْم؛ فَإِنَّ عَلَینَا وَ عَلَیکمْ 
لْطَانِ ُشنَْعةً؛ در ماه رجب به خراسان رفته  مَِن السُّ
و به علی بن موسی الرضا)ع( عرضِ سالم کند بهتر 
است. البته امروزه بر شما شایسته نیست چنین 
کنید، زیرا بر من و شما از ناحیه حکومت زحمت 

ایجاد می شود«. )کافی: ج۹، ص۳۳7(
در این روایــت هم زیــارت امــام هشتم)ع( برتر از 
»زیارت مستحب خانه خدا« شمرده شده است. 
البته امام شرایطی را که چنین زیارتی سبب شود 
دستگاه خالفت، شیعیان را شناسایی و آنان را 

آزار و اذیت کنند، استثنا کرده است.
روایتسوم: امام کاظم)ع( در روایتی ضمن بیان 
فضیلت زیارت امام رضا)ع( می افزاید: »إِذَا کاَن 
یوْمُ الْقِیامَِة، کاَن عَلی عَرْشِ الرَّحْمن....، ثُمَّ یمَدُّ 
الْمِْضمَارُ، فَیقْعُدُ مََعنَا مَنْ زَارَ قُبُورَ اْلَئِمَِّة، إاِلَّ أَنَّ 
َّارُ قَبْرِ وَلَدِی عَلِی  أَعاَْلهُمْ دَرَجَةً وَ أَقْرَبَهُمْ حَبْوَةً، زُو
ــاَلمُ؛ وقتی روز قیامت شــد، بــر عرش  ــسَّ عَلَیهِ ال
الهی...، سپس با میزانی سنجیده و هر که ائمه را 
زیارت کرده، با ما و کنار ما خواهد نشست، منتها 
زائران قبر فرزندم علیـ  درود بر او بادـ  از نظر رتبه 
برتر و هدیه ای که دریافت می کنند، نزدیک تر به 

ما خواهند بود«. )همان: ص۳۳۹(
از این سه حدیث تنها در حدیث اول به »مالک 
برتری زیــارت امام رضــا)ع(« اشــاره شده است. از 
روایــت نخست برمی آید در زمــان امــام جــواد)ع( 
ــردم، حتی اهــل سنت و جماعت هــم به  همه مـ
زیـــارت امــام حسین)ع( می رفتند. ایــن واقعیت 
نشان می دهد امام حسین)ع( نزد همه مسلمانان 
عزیز و محترم بود. همه او را فرزند رسول خدا)ص( 
می دانستند که به دســت جنایتکاران امــوی در 
سرزمین کربال مظلومانه به شهادت رسیده بود. 
همه در ماجرای کربال نظر روشنی داشته و امام را 
بر حق می دانستند و کسی یزید را تبرئه نمی کرد. 

ولی امام رضا)ع( را نه تنها همه مسلمانان زیارت 
نمی کردند، بلکه همه شیعیان هم به زیــارت آن 
حضرت نمی رفتند. بلکه تنها »خواص از شیعیان« 
به زیارت آن حضرت می رفتند. حضرت عبدالعظیم 
حسنی هم که به قصد زیارت امام حسین)ع( به 
محضر امام جواد)ع( مشرف شد تا اجازه بگیرد و 
خداحافظی کند اشک از دیدگان امام روان شد و 
فرمود:»زیارت کنندگان جدم حسین بسیارند، اما 

زائران پدرم بسیار اندک اند«.

  چند احتمال در معنای روایات
باتوجهبهآثاروپیامدهایگوناگونِاحتماالت ◾

ــات،الزماستدرآنها مختلفدرمعنایاینروای
تأملکنیمتامعلومشودآیابرتریزیــارتحضرت
رضــا)ع(مخصوصزمانوافــرادخاصیازشیعیان
استیاهمگاندرهمهزمانهامیتوانندبازیارتآن

حضرتازآنبهرهببرند؟

1. یک احتمال درباره برتری زیارت امام آن است 
که چــون امــام رضــا)ع( در غربت و دور از وطــن و 
نسبت به مکه و مدینه در سرزمینی دور افتاده به 
نام توس به شهادت رسیده بود، سفر از سرزمین 
حجاز به توس برای زیارت آن حضرت در آن زمان 
کار بسیار دشــواری بود و تنها خــواص شیعیان 
رنج چنین سفری را به جان خریده و عازم توس 
می شدند. هر کسی آمادگی تحمل چنین سفر 
مشقت آوری را نداشت، حتی عموم شیعیان. 
بدیهی است سفری که با رنج و مشقت و هزینه 
فراوان انجام می شود حتماً با عشق و عالقه و باور 
عمیق هــمــراه اســت و می تواند مــصــداق روایــت 
نبوی باشد که فرمود: »افضل االعمال احمزها« 
)مازندرانی، مولی صالح، شرح کافی: ج۱۱، ص۵۰(

بنا براین احتمال، برتری زیارت امام رضا)ع( نسبی 
بوده و مربوط به کسانی بود که در حجاز یا عراق 
زندگی می کردند نه نسبت به کسانی که مثالً در 

ــارت امام  نیشابور یا تــوس زندگی می کردند و زی
برای آنان کار آسانی بود. چنان که شیعیانی که در 
آن زمان مثالً از توس به زیارت ائمه)ع( در مدینه یا 
عراق می رفتند، زیارتشان برتر از زیارت امام رضا)ع( 
بوده که به آسانی انجام می دادند. امروزه هم مالک 
برتری زیارت آن است که برای آن زحمت و مشقت 
بیشتری کشیده شود. از این رو، نسبت به افراد 

مختلف در بالد گوناگون متفاوت خواهد بود.
2. احتمال دیگر آن است زیــارت امــام حسین)ع( 
و ائمه)ع( دیگر با توجه به جایگاه آنــان نزد عموم 
مسلمانان امــری عــادی و پسندیده بود و در زمان 
عباسیان هیچ گونه محظوری در پی نداشت بلکه 
آنان با شعار انتقام و گرفتن حق فرزندان رسول خدا 
از بنی امیه به قدرت رسیدند، در حالی که زیارت امام 
رضــا)ع( در زمــان خلفای کینه توز عباسی در زمان 
مأمون و حاکمان پس از او امری عادی تلقی نمی شد؛ 
چه بسا در برخی از مقاطع به شناسایی شیعیان از 
سوی کارگزاران حکومت کمک می کرد. اگر زیارت 
امام موجبات مزاحمت از جانب حکومت عباسی 
را به دنبال داشت، چنان که در روایت دوم به چشم 
می خورد، بدیهی بود تنها خواص  شیعیان به زیارت 
آن حضرت بروند. در چنین شرایطی تشویق مردم به 
زیارت امام هشتم)ع( از سوی خود حضرت در زمان 
حیاتشان و از سوی امام جواد امری کامالً منطقی و 

قابل درک است.
احتمال دیگر آن اســت بــرتــری زیـــارت حضرت 
رضا)ع( به اعتبار »تبلیغ و ترویج« از مرام و مکتبی 
باشد که در مقایسه با مکتب های دیگر، از آن 
به »اســالمِ نــاب« یاد می شود. عمل کسی که با 
زیارت خود به تبلیغ مذهبی می پردازد که از نظر 
امام جواد)ع( اسالم حقیقی است، عملی برتر از 
زیارت های دیگر است که دارای چنین بارِ معنایی 
نیستند. کسی که در زمان امام جواد)ع( به زیارت 
امام رضــا)ع( مــی رود، در حقیقت در برابر فرق و 
مذاهب دیگر از تشیع اثنی عشری تبلیغ می کند. 
چنان که امـــروزه عــالوه بر زیــارت حضرت رضا، 
زیارت امام جواد، امام هادی و امام عسکری)ع( 
نیز همین معنا و مفهوم را دارد. در حالی که زیارت 
خانه خدا، رسول خدا و ائمه دیگر چنین معنا و 
مفهومی ندارد. تبلیغ از تشیع اثنی عشری ارزشی 
دارد که تبلیغ از مکتب های دیگر فاقد آن است؛ 

به همین نسبت پاداش بیشتری دارد.
بنا بــر ایــن احــتــمــال، روایـــت منحصر بــه زائـــران 
حــضــرت رضــــا)ع( در عــصــر ائـــمـــه)ع( نیست و 
حکمی ثابت برای همیشه است. از آنجا که زیارت 
حضرت رضــا)ع( به معنای آن اســت که ایشان 
ــدان ایشان  امـــام هشتم شیعیان اســت و فــرزن
امامان بعدی اند تا امــام دوازدهـــم، در حقیقت 
نفی فِرَق و مذاهب دیگر اسالمی است. اقدام به 
چنین عملی آن هم در زمان امام جواد)ع( با وجود 
فرقه های گوناگون در میان مسلمانان و شیعیان 
بسیار حائز اهمیت بوده و تثبیت اعتقاد به تشیع 
اثنی عشری به شمار می رفت. از این رو، زیارت آن 
حضرت را در آن مقطع افضل از زیارت خانه خدا، 
زیارت حرم نبوی و زیارت امام حسین)ع( شمردن 
کامالً منطقی و قابل درک است. می توان گفت 
روایاتی از این قبیل به یک معنا سیاسی و برای 
حفظ مکتب تشیع اثنی عشری بوده است، چنان 
که روایات فراوانی که برگزاری مجالس عزاداری و 
ذکر مصائب اهل بیت رسول خدا)ع( و دادن وعده 

پــاداش فــراوان برای آن را راهکاری سیاسی برای 
حفظ مکتب دانسته اند. )امام خمینی، صحیفه 

امام، ج۸، ص۵۲۹ـ  ۵۲7(
معنای این تحلیل این نیست که امــروزه زیارت 
ــا)ع( افضل نباشد و ایــن فضیلت  حضرت رضـ
مربوط به گذشته باشد، زیــرا امــروزه هم زیــارت 
امــام رضــا)ع( و نوادگان معصوم آن حضرت، در 
حقیقت نماد اعتقاد بــه تشیع اثنی عشری و 
تبلیغ آن است. از این رو، زائران حرم رضوی باید 
بدانند زیارت آنان از نقطه نظر اعتقادی در میان 
فرق و مذاهب اسالمی و شیعی چه معنا و مفهوم 
ارزشمندی دارد. از میان احتماالت چهارگانه 

فوق، دو احتمال اخیر قوی تر به نظر می رسد.
بنا بر ایــن احتمال، مــالک برتری زیــارت امامی 
بر زیــارت امام دیگر دشواری هایی است که زائر 
بــه خــاطــر شــرایــط سیاسی زمـــان خــود متحمل 
می شود. در زمان عباسیان زیارت حضرت رضا)ع( 
برتر است و در زمانی دیگر زیــارت امامی دیگر؛ 
چنان که در شرایطی زیــارت امامی برای عده ای 
برتر، ولی همان زیــارت بــرای عــده ای دیگر عادی 
خواهد بود. مثالً در زمان حاکمیت حزب بعث در 
عراق زیارت امام حسین)ع( برای عراقی ها بسیار 
دشــوار، ولی برای ایرانیانی که به عراق می رفتند 
عــادی بــود یا در زمــان حاکمیت وهابیان زیــارت 
ائمه بقیع برای شیعیان عربستان سعودی بسیار 
دشوار و خطرناک، ولی برای دیگران عادی و بدون 
خطر اســت. پس برتری زیــارت امــام رضــا)ع( در 
روایت امری نسبی بوده و مربوط به همه شرایط 

زمانی و نسبت به همگان نیست.
3. شیعیان در طول تاریخ به فرقه های متعددی 
هم چون چهار امامی، شش امامی، هفت امامی و 
مانند آن و به قول مجلسی ۱۳ فرقه تقسیم شدند. 
با این وصف شیعیان زیادی بودند که اساساً امام 
رضا)ع( را امام نمی دانستند تا به زیارت قبر مطهر 
او بروند. تنها شیعیانی که ایشان و فرزندانشان 
را امام می دانستند، به زیــارت او می رفتند و آنان 
جــز »شیعیان دوازده امــامــی« نبودند. کسانی 
که سخنان پیغمبر را دربــاره ۱۲ تن از جانشینان 
معصومش باور داشته و امام رضا)ع( را هشتمین 
ــان امــام  آن هــا می دانستند و تــعــداد ایــنــان در زم
ــواد)ع( زیــاد نبود. در چنین شرایطی رفتن به  جـ
زیارت امام رضا)ع( دلیل بر تشیع به شمار می رفت، 
آن هم تشیع اثنی عشری. یکی از نشانه های تشیع 
اثنی عشری زیارت قبر مطهر امام هشتم)ع( بود. 
برتری زیارت مرقد امام هشتم می تواند به اعتبار 
»عقیده فردی« باشد که به زیارت مشرف می شود، 
یعنی شیعیان دوازده امامی در برابر فـِـرَق دیگر 

اسالمی و شیعی.
بنا بر این احتمال، این فضیلت از آنِ شیعیان 
دوازده امامی است و مسلمانان و شیعیان دیگر 
از زیارت امام رضا)ع( چنین بهره ای ندارند. البته 
ــدارد،  ــران عصر حضور هــم ن اختصاصی بــه زائـ
زائران عصر غیبت تا روز قیامت از این فضیلت و 
پاداش بهره مند خواهند بود. در حقیقت برتری 
زیارت امام هشتم به خاطر آن است که زائران آن 
حضرت شیعیان اثنی عشری اند، چون مسلمانان 
و شیعیان غیر دوازده امامی معموالً به زیارت امام 
رضا)ع( نمی روند. اگر هم عده ای با عقاید دیگر به 
زیارت حضرت بروند، بر اساس اعتقاد به امامِت 

ایشان نیست.

در کوه 
»رضا رضا رضا« 

پیچیده است
شعر: موسی عصمتی 

عکس: محمد جواد مشهدی

دیروز تمام روستا باران داشتعکس نوشت
یک بغض شکسته در گلو پنهان داشت

مادر که برای بدرقه آمده بود
در دست، گل و آینه و قرآن داشت

  
در دشت صدای گنگ پا پیچیده است
تصویر غروب جاده ها پیچیده است
پژواک غریبی است کمی گوش کنید
در کوه، رضا رضا رضا پیچیده است

  
از بلخ و سرخس و خواف راهی شده است
با یک دل پاک و صاف راهی شده است

این مرغ شکسته بال از راهی دور
انگار به عشق قاف راهی شده است

  
دلتنگ و غریب و ساده آمد با ما

از گرد و غبار جاده آمد با ما
این مادر آرزو به دل آقا جان!

از شهر خودش پیاده آمد با ما

در دل، غم بی شمار دارد آقا
یک کودک بی قرار دارد آقا

تا کودک او شفا بگیرد امروز
از لطف تو انتظار دارد آقا

  
تو دیده بسته را شفا خواهی داد

پرهای شکسته را شفا خواهی داد
زن، معتقد است آخر این آغاز

این کودک خسته را شفا خواهی داد
  

انگار که شاعرند این قافله ها
مرغان مهاجرند این قافله ها
عطار کجاست تا بگوید از نو
سیمرغ معاصرند این قافله ها

  
خشکیده لب و ضعیف نذری آورد
از دهکده ای شریف نذری آورد
یک سینی چای داغ در دستانش

این پیرزن ضعیف نذری آورد

 jبررسی روایات ناظر بر برتری زیارت امام هشتم
به مناسبت چهارشنبه های امام رضایی

در روایتی از  امام جــواد)ع( ضمن بیان برتری زیارت امــام رضا)ع( به منظور 
برطرف شدن هر گونه شبهه ای، دلیل این برتری هم بیان شده است. گویا امام 
از پرسش شخصیتی مثل علی بن مهزیار در این خصوص به وجود شبهه ای در 
ذهن شیعیان پی برده و به همین خاطر دلیل برتری زیارت پدر بزرگوارشان، امام 
رضا)ع( را هم توضیح داده و فرمودند:»برتری زیارت پدرم نسبت به زیارت امام 
حسین)ع( از آن رو است که امام حسین)ع( را همه مردم زیارت می کنند، ولی پدرم 

را جز خواص از شیعیان زیارت نمی کنند«.
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افضلِ  زیارات
حجت االسالم حسین ابراهیمی، پژوهشگر کالم اسالمی  درمیان
روایاتیکهدربارهفضیلتزیارتامامهشتم،علیبنموسیالرضا)ع(وجود
داردبهروایاتیصحیحبرمیخوریمکهزیارتآنحضرتراافضلاززیارت
امامحسین)ع(شمردهاست.بامشاهدهاینروایاتاینپرسشبهذهن
خطورمیکندکهباتوجهبهمقامواالیسیدالشهدا)ع(کهتأکیدفراوانیبر
زیارتآنحضرتدرمناسبتهایمختلفحتیشبقدرشدهوبرایهرمناسبتیهمزیارت
مخصوصیواردشده،برتریزیارتامامهشتم)ع(برزیارتامامحسین)ع(چهمعناومفهومی
دارد؟آیاازاینروایات»برتریمطلق«درهرزمانونسبتبههرکسیاستفادهمیشودیا»برتری
نسبی«موردنظراست؟برایروشنشدنمسئلهالزماستروایاتموردنظررانقلکرده،مفاد

آنهاراموردتجزیهوتحلیلواحتماالتمختلفرامدنظرقراردهیم.

اال و 
ان ابغض 
الناس اىل 
اهلل من 
یقتدى 
بسنه 
امام و 
ال یقتدى 
باعماله
هشدار که 
منفورترین مردم 
نزد خداوند کسی 
است که سیره امامی 
را برگزیند ولی از 
کارهای او پیروی 
نکند.

من وعظ 
اخاه سرا 

فقد زانه و 
من وعظه 
عالنیه فقد 

شانه
باعماله
هر کس برادر 

)دینی اش( را پنهانی 
نصیحت کند، او را 

آراسته و اگر آشکارا 
نصیحتش نماید، 
ارزش او را کاسته 

است.

KN



ــبـــدیـــل  تـ رواق   
ــرای رضـــوی به  زائـــرسـ
مرکز درمـــان سرپایی 
بیماران کرونایی، یکی 
ــدام هــای اثــرگــذار  از اق
آســتــان قــدس رضــوی 
در مقابله با موج پنجم کرونا بود که به 
ــزار و 500 بیمار و  ــه خــدمــت بــه 7هـ ارائـ
کاهش مشکالت کادر درمان منجر شد.

همکاری مــردم، فــداکــاری کــادر درمــان و 
حمایت و پشتیبانی از نظام بهداشت 
و سالمت نتیجه داد و خوشبختانه این 

موج در حال فروکش کردن است.
 
یک ماه قبل؛ یک اقدام جهادی ◾

ــرداد 1400، در میانه تلخی ها و  ــ 22 م
سختی های فــراوان کادر درمان و بیماران 
کرونایی، با تدبیر تولیت آستان قدس 
رضوی و اقدام های جهادی بنیاد کرامت، 
زائرسرای رضوی در خیابان چمن مشهد 
به یک مرکز درمانی سرپایی بیماران تبدیل 
شد؛ اقدامی که بسیاری آن را با همدلی ها 
و همکاری های روزهــای دفــاع مقدس در 
ــد. رئیس  ــردن شهر مشهد مقایسه ک
دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز ایجاد 
این مرکز در منطقه کم برخوردار را بسیار 
حیاتی دانست و حمایت آستان قدس از 
نظام بهداشت و سالمت و کاهش یافتن 
حجم مراجعات به سایر مراکز درمانی 
را، یکی از نتایج مهم ایجاد مرکز سرپایی 
توسط خادمان حضرت رضا)ع( برشمرد. 
خادمانی که در طول یک ماه گذشته، تمام 
قد پای کار آمدند تا در عرصه ای که مورد 
نیاز کشور است، خدمت کنند و باری از 

روی دوش کادر درمان بردارند.
هادی غالمی، مدیر امور مجاورین بنیاد 
کرامت رضوی در گفت وگو با آستان نیوز 
درباره عملکرد این مرکز در طول یک ماه 
فعالیت می گوید: با اوج گیری موج پنجم 
کرونا و بــروز کمبودها و مشکالت برای 
همشهریان با بررسی هایی که صورت 
گرفت، برپایی فــوری مرکزی بــرای ارائــه 
خدمات سرپایی به بیماران کرونایی در 
منطقه کــم بــرخــوردار مشهد، ضــروری 

تشخیص داده شد که در همین راستا، 
زائــرســرای رضــوی با ظرفیت 100 تخت 
ــرای بستری کــوتــاه مــدت تجهیز شد  بـ
و از روز جمعه 22 مـــرداد، بــا همکاری 
بسیج جامعه پزشکی و کانون سالمت 
رضوی توانستیم »مرکز خدمات درمانی 

سرپایی زائرسرای رضوی« را برپا کنیم.

124 خادم ◾
ــن مــدت،  غــالمــی ادامـــه مــی دهــد: در ای

124 نــفــر در قــالــب پــزشــک، پــرســتــار، 
پرسنل، خادمیار و همچنین نیروهای 
جهادی خدمت کردند که مدت زمان این 
خدمت رسانی در مجموع 355 ساعت 

بود. 
ــاره مجموع خــدمــات ارائــه  ــ غــالمــی درب
 شده در این مرکز نیز می گوید: در مدت
30 روز فعالیت این مرکز، 7 هزار و 478 
نفر پذیرش شدند که 6 هزار و 694 نفر 
آن هـــا از خــدمــات ارائـــه شــده استفاده 

کردند. همچنین در این مدت 6هــزار و 
612 نفر از مراجعه کنندگان در بدو ورود 

غربالگری شدند.
از او دربــاره جزئیات خدمات ارائــه شده 
نیز می پرسم و پاسخ می دهد: خدمات 
این مرکز شامل ویزیت بیمار، سرم تراپی 
و تزریق رایگان رمدسیویر بود. در طول 
ــدت بــرپــایــی مــرکــز، بــیــش از 2 هــزار  مـ
 نفر تــوســط پــزشــکــان ویــزیــت شــدنــد و

423 نسخه تجویز شد. همچنین با توجه 
به دشـــواری دسترسی به ایــن خدمات 
در سایر مراکز درمانی به دلیل ازدحــام 
بیماران، خانواده  های دارای بیمار کرونایی 
با مراجعه به مرکز درمان سرپایی آستان 
ــا رعــایــت  قـــدس، در کمترین زمـــان و ب
تمامی دستورالعمل های بهداشتی، 
خدمات مورد نیاز را دریافت کردند و طی 
این مــدت، بیش از 4 هــزار نفر از امکان 
تــزریــق رایــگــان بهره مند شــدنــد. ضمن 
آنکه حداکثر زمان انتظار برای پذیرش 
و تزریق نیز 15 دقیقه بود تا در کوتاه ترین 
زمان ممکن، به بیماران و همراهانشان 
خدمت رسانی شود، عالوه بر آن تا زمان 
انــجــام تــزریــق نیز بیماران در اتــاق هــای 
مجهز به امکانات رفاهی به صورت موقت 
بستری می شدند و طی زمان بستری تا 
تــزریــق، کــادر درمــان به صــورت مستمر 

شرایط بیمار را تحت نظر داشتند.

دارو با قیمت مناسب ◾
مدیر امور مجاورین بنیاد کرامت رضوی، 
تأمین داروی مورد نیاز با قیمت مناسب را 
هم یکی از خدمات مهم این مرکز می داند 
و می افزاید: با توجه به مشکالت کمبود 

ــازار، متأسفانه بیماران گاهی  دارو در بـ
مجبور بودند یک بسته 6 تایی رمدسیویر 
را در بازار آزاد به قیمتی حدود 5 میلیون 
تومان تهیه کنند، ضمن اینکه تزریق آن 
نیز حــدود یک میلیون تومان برایشان 
هزینه داشت اما با تدابیر پیش بینی شده 
در مرکز درمـــان سرپایی آســتــان قــدس، 
 بیماران بــا دفترچه بیمه و مبلغی بین 
400 هزار تا یک میلیون و 200 هزار تومان 
داروهای خود را تهیه می کردند و تزریق هم 

کامالً رایگان انجام می شد. 
 
 توزیع غذای گرم  ◾

در موکب خدمت رسانی
ــه شــده به  او یکی دیــگــر از خــدمــات ارائـ
مراجعان را استقرار موکب خدمت رسانی 
به صورت تمام وقت و پذیرایی از بیماران 
و همراهان آن ها برمی شمرد و می افزاید: 
 در طول مدت برپایی این موکب، بیش از
ــیــمــاران،  ــذای گـــرم بــیــن ب ــ ــده غ ــ 800 وع
همراهان، کادر درمان و نیز خانواده های 
مجاور مرکز توزیع شد. همچنین در طول 
این یک ماه، از همه مراجعه کنندگان با 
چــای، آب معدنی، آبمیوه بسته بندی، 
شیر بسته بندی و کیک پــذیــرایــی شد 
و بــرای تقویت جسمی بیماران و کــادر 
درمان نیز روزانه دو نوبت آبمیوه طبیعی 
شامل آب هویج و آب سیب بین آن ها 
تــوزیــع  شــد.حــاال بــا فــروکــش کـــردن موج 
پنجم کرونا، دوره خدمت رسانی در این 
مرکز موقتاً پایان یافته، اما در صورت نیاز و 
ضرورت، خادمان حضرت رضا)ع( باز هم 
آماده خواهند بود تا در کنار مردم و کادر 

درمان باشند.

درباره  زائرسرایی که به مرکز درمان سرپایی تبدیل شد 

مرهمی بر درد 7هزار و 500 بیمار کرونایی 

کتاب کتاب 
امروز امروز 

زندگی پرافتخار 
براساس روایت های متعدد و متون تاریخی، در میان 
ملت ها، هیچ ملتی مانند ایرانیان به پیشواز اسالم 
نرفته اند و این از افتخارات بــزرگ و بی نظیر ساکنان 
ایــن سرزمین در طــول تــاریــخ اســت کــه بــا کیاست و 
درایــت خــود در میان آیین ها، آیین حق را برگزیدند 
 و در این راستا، نگهبانی جدی و یــاوری استوار برای 

اسالم بودند.
کتاب »زندگی پرافتخار سلمان فارسی، پیشگام رابطه 
ایــران و جهان اســالم« که به همت انتشارات آستان 
قدس رضوی به رشته تحریر درآمده است، به روایت 
زندگی نخستین فرد از سرزمین پارس می پردازد که به 

شرافت اسالم نائل شد.

ایــن اثــر بــه قلم نویسنده تــوانــای کشور مــرحــوم آیــت هللا 
 محمدمحمدی اشــتــهــاردی نــوشــتــه شـــده کــه بــیــش از
 200 کتاب در زمینه های تفسیر قرآن، سیره اهل بیت)ع(، 
تاریخ اسالم، دین، اخالق و ادبیات از او به یادگار مانده است.
ــتــشــارات آســتــان  ایـــن اثـــر تــاکــنــون تــوســط بــه نــشــر )ان
قــدس رضـــوی( در ســه نــوبــت و تــیــراژ 4 هـــزار نسخه 

منتشر شــده اســـت. عــالقــه مــنــدان بــه تــاریــخ اســالم 
ــد بـــا مــراجــعــه  ــن ــوان و ســبــک زنـــدگـــی اســـالمـــی مــی ت
ــاب بـــه نـــشـــر بــه  ــتـ ــروش کـ ــ ــ ــی ف ــت ــرن ــت ــن ــت ای ــایـ ــه سـ ــ ب
نشانی www.behnashr.com یــا فــروشــگــاه هــای 
ــشــارات در مــشــهــد و ســراســر کشور  ــت  کــتــاب ایـــن ان

مراجعه کنند.

کتاب بخوانید
با علی، یا علی

کتاب »نکند فرشته بودند«؛ هشت قصه 
از زندگی امام حسن مجتبی)ع( را برای 
نوجوانان روایت می کند. در هر داستان 

جلوه ای از گفتار، رفتار و اتفاق های 

مهم زندگی امام دوم شیعیان به تصویر 
کشیده شده است. این کتاب، اثر تقدیر 
شده در بیست  و یکمین جشنواره کتاب 

سال حوزه است که سال 1397 همراه با 
تصویرگری اسماعیل چشرخ از سوی 

»به نشر« منتشر شده است.
»با علی، یا علی، امام حسن)ع(« هم به 
نویسندگی فریبا کلهر و تصویرگری 

علیرضا گلدوزیان یکی دیگر از آثار 
»به نشر« با موضوع زندگی دومین امام 

شیعیان است که در قالب داستان های 
کوتاه شیرین به نقل از یکی از یاران 
ایشان و گاهی هم از زبان یک لباس، 

ویژگی ها و خصوصیات رفتاری کریم 
اهل بیت)ع( را بیان می کند.

با اوج گیری موج پنجم کرونا و بروز کمبودها و مشکالت برای همشهریان با بررسی هایی که صورت 
گرفت، برپایی فوری مرکزی برای ارائه خدمات سرپایی به بیماران کرونایی در منطقه کم برخوردار 
مشهد، ضروری تشخیص داده شد که در همین راستا، زائرسرای رضوی با ظرفیت 100 تخت برای 

بستری کوتاه مدت تجهیز شد.
گزيدهگزيده
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اگهی موضوع ماده 3 قانون وماده13ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر اراء صادره هیات/هیاتهای  موضوع قانون تعیین تکلیف  وضعیت ثبتی  اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی شهرستان ایرانشهر تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است .  لذا مشخصات 
متقاضیان و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . 
1 – بالمنازع بودن تصرفات متقاضی دارد . لذا مالکیت خانم عایشه دامنی کدملی 3590448431 صادره ایرانشهر فرزند 
عبدالکریم در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 3349.80 مترمربع قسمتی ازپالک شماره 416 – اصلی 
واقع در قطعه یک ایرانشهر از بخش 5 حوزه ثبت ملک ایرانشهر تائید و رای خود را با حدود ذیل صادر می نماید .آ1405533 

تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/24                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/10
اردشیر محمودی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ایرانشهر

آگهی فقدان سند مالکیت موضوع ماده 120 آئین نامه قانون ثبت
آقای ابراهیم س��رایدار فرزند محمد تقی به ش��ماره ملی 0680176756 با تس��لیم دو برگ استشهادیه که صحت 
امضاء ش��هود مذکور در آن در دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 20 شهرستان بجنورد گواهی شده است مدعی شده اند 
که س��ند مالکیت 11920 فرعی از 173 اصلی واقع در بخش 2 بجنورد به ش��ماره چاپی 443100 با ش��ماره یکتا 
139920307005001062 به علت نامعلومی  مفقود ش��ده است درخواست صدور سند المثنی نوبت اول نموده . 
لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله نسبت به 
ملک مذکور بوده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی به این اداره 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه 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.آ1405531

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو بجنورد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای مرتضی کهن جیز آبادی دارای شناسنامه شماره 1126 به شرح دادخواست به کالسه 0000299 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحومه زهرا مهدی زاده به 
شناس��نامه 1677 و کد ملی 0848640853 -در تاریخ 1399.9.28 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
1.محمد رضا محمودی فرزند عباس با کد ملی 0934411066 نسبت فرزند

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق 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 

واالگواهی صادر خواهد شد.آ1405523
شورا – شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم رضا خجند دارای شناسنامه شماره کد ملی 0749651466 به شرح دادخواست به کالسه 
292 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه کشور ستوده جیز 
آبادی به شناس��نامه 121 و کد ملی 0748981616 در تاریخ 1399.12.18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
 1.غالم رضا خجند جیز آبادی به شماره شناسنامه 8 کد ملی 0749651466 نسبت فرزند
 2.فاطمه خجند جیزآبادی به شماره شناسنامه 854 کد ملی 0748988939 نسبت فرزند
 3.مریم خجند جیز آبادی  به شماره شناسنامه 631 کد ملی 0748986715 نسبت فرزند 
4. حکیمه خجند جیز آبادی به شماره شناسنامه 646 کد ملی 0748986863 نسبت فرزند

 5.زمرد حقیق جیزآبادی به شماره شناسنامه 791 کد ملی 0748988319 نسبت فرزند
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و االگواهی 

صادر خواهد شد.آ1405524
شورا – شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001003374 م��ورخ 04/31/ 1400 هیات 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 اس��ماعیل قاسمی فرزند محمد بشماره شناس��نامه 3610009748 صادره از بیرجند در 
ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 212/51 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خرسان 
جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد 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 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.آ1405521
تاریخ انتشار نوبت اول:  چهارشنبه 1400/06/24          تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه  1400/07/10                         

حسین براتی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001002955 مورخ 06/09/ 1400 هی��ات 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 حسین سمنی فرزند محمد بشماره شناسنامه 20 در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به 
مساحت 134/32 مترمربع قسمتی از پالک 1396- اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند 

از محل مالکیت رحمان مهرجوفرد محرز گردیده اس��ت. 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 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.آ1405522
تاریخ انتشار نوبت اول:  چهارشنبه 1400/06/24            تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه  1400/07/10                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم ام البنین  مرشدلو   دارای شناسنامه   5740168538  به شرح دادخواست به کالسه  270   از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  شیر محمد  مرشدلو   به شناسنامه   5749529991  
در تاریخ  1399/4/18  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به   

1.  سکینه  مرشدلو    فرزند صفدر  کد ملی  5749614468   ت.ت  1330/1/4   نسبت همسر مرحوم  
2.  علی   مرشدلو    فرزند شیر محمد   کد ملی   5749204596  ت.ت  1355/12/10    نسبت فرزند مرحوم 

3. حسین  مرشدلو    فرزند شیر محمد  کد ملی  5749782557    ت.ت   1359/6/30    نسبت فرزند مرحوم    
4. احسان   مرشدلو    فرزند شیرمحمد    کد ملی   5749840395   ت.ت  1362/6/30    نسبت فرزند مرحوم

5 . زهرا  مرشدلو  فرزند شیر محمد     کد ملی   5749196259   ت.ت   1351/6/20   نسبت فرزند  مرحوم
6. ام البنین مرشدلو    فرزند شیر محمد   کد ملی   5740168538    ت.ت   1362/6/30  نسبت  فرزند  مرحوم
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ1405520                                                                                                             

   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم  دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

آگهی مزایده
به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق 9800349 ششدانگ پالک 1546 فرعی از 22- اصلی ذیل ثبت 9995 دفتر 
65 صفحه 70 به نام جواد رفعتیان ثبت و سند مالکیت صادر سپس برابر اسناد رهنی شمارات 1393/8/03-40630 
دفتر 20 درگز در رهن بانک کش��اورزی قرار گرفته اس��ت س��پس با صدور اجرائیه و طرح در پرونده اجرایی کالسه 
9900349 شعبه ی اجرای ثبت درگز نهایتاً طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 12/500/000/000 ریال ارزیابی 
گردیده است و پالک فوق واقع در درگز خیایان سی متری جهاد ده متری معاد پالک 8 دو نبش به مساحت 310/5 
متر مربع عرصه و حدوداً 56/79 متر مربع آن در مسیر عقب نشینی قرار دارد و حدودا 180 متر مربع اعیان از نوع 
دیوار آجری باربر و سقف طاق و ضربی با قدمت حدودا35ً سال و بازسازی شده که حدودا160ً متر مربع آن طبقه ی 
همکف و مسکونی است و 20 متر آن زیر زمین و نما سنگ و 6 متر کابینت ام دی اف با ال و پایین و یک عدد کولر 
آبی و یک عدد کولر گازی و یک دس��تگاه آبگرمکن مخزنی به انضمام امتیازات آب و برق و گاز می باش��د لذا پالک 
فوق از ساعت 9 الی 12 روز سه شنبه مورخ 1400/07/20 در اداره ثبت اسناد و امالک درگز شعبه ی اجرا واقع در 
بلوار امام رضا از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 12/500/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و 
یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و 
غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت 
وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق 
مزایده نقداً وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد،مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان 

ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ1405519
مدیریت اداره ثبت و اسناد و امالک درگز- ناصر حسن زاده

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سعید رنگانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 598 برابر وکالت نامه شماره 63256 -1395/09/13 
از طرف امیرمحمد مختاری قدیم فرزند جعفر باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت 1- س��ند مالکیت به شماره چاپی 
147028 مربوط به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب دامداری به شماره پالک 824 فرعی مجزی شده از بالک 
های 90 الی 93 فرعی واقع در اراضی بوژمهران پالک 57 اصلی بخش 4 زبر خان به نام متقاضی می باشد به علت 
جابجایی منزل مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت 22259 
و صفحه 408 دفتر 44 به نام سید عباس هاشمی ثبت گردیده و سپس برابر سند 13104 - 89/06/25 دفتر دوم 
نیش��ابور مع الواس��طه به متقاضی )امیر محمد مختاری قدیم( انتقال قطعی نموده است و سپس برابر سند شماره 
8595 -  91/09/23 دفت��ر 15 فی��روزه تمامی مورد ثبت )اصل ملک( در قبال مبلغ دو میلیارد و پانصد و چهارده 
میلیون و هشتصدوبیست وسه هزار رالم در رهن بانک کشاورزی فیروزه قرار گرفته است و سپس برابر سند شماره 
10914- 93/12/27 دفتر 15 نیشابور تمامی مورد ثبت )مازاد اول( در قبال مبلغ یک میلیارد رالش در رهن بانک 
کشاورزی فیروزه قرار گرفته است و سپس جریان ثبتی به شعبه اجرای ثبت زبرخان اعالم گردیده که حسب اعالم 
واحد اجرا ثبت طی نامه 140004906236000177 - 1400/06/20 نسبت به مورد ثبت اجراییه صادر شده است 
و دفت��ر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به اس��تناد م��اده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرمیگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد.آ1405517                                    تاریخ انتشار: 1400/06/24
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای سعید رنگانی فرزند محمد به شماره شناسنامه 598 برابر وکالت نامه شماره 63256 -1395/09/13 
از طرف امیرمحمد مختاری قدیم فرزند جعفر باستناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت 1- س��ند مالکیت به شماره چاپی 
028718 الف87 مربوط به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب دامداری به ش��ماره پالک 824 فرعی مجزی 
ش��ده از ب��الک های 90 الی 93 فرعی واقع در اراضی بوژمهران پ��الک 57 اصلی بخش 4 زبر خان به نام متقاضی 
می باشد به علت جابجایی منزل مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده 

ذیل ثبت 25703و صفحه 196دفتر 77 به نام حمیدرنگانی ثبت گردیده و سپس برابر سند 13104 - 89/06/25 
دفتر2 نیشابور مع الواسطه به متقاضی )امیر محمد مختاری ( انتقال قطعی نموده است و سپس برابر سند شماره 
8595 -  91/09/23 دفت��ر 15 فی��روزه تمامی مورد ثبت )اصل ملک( در قبال مبلغ دو میلیارد و پانصد و چهارده 
میلیون و هشتصدوبیست وسه هزار ریال در رهن بانک کشاورزی فیروزه قرار گرفته است و سپس برابر سند شماره 
10914- 93/12/27 دفتر 15 نیشابور تمامی مورد ثبت )مازاد اول( در قبال مبلغ یک میلیارد ریال در رهن بانک 
کشاورزی فیروزه قرار گرفته است و سپس جریان ثبتی به شعبه اجرای ثبت زبرخان اعالم گردیده که حسب اعالم 
واحد اجرا ثبت طی نامه 140004906236000177 - 1400/06/20 نسبت به مورد ثبت اجراییه صادر شده است 
و دفت��ر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به اس��تناد م��اده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی 
ومتذکرمیگردد هرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��اراین آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند 
معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض 
بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد 

شد. آ1405518                                        تاریخ انتشار: 1400/06/24
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 20، 1390،9 
امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی آمل مورد رسیدگی و تصرفات 

مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
امالک متقاضیان واقع در بخش نه ثبت آمل - دهستان لیتکوه

41- اصلی ) قریه تجن جار علیا(
6304 فرعی آقای محمد حسین پور در ششدانگ یک قطعه زمین با ساختمان احداثی به مساحت 139.66 مترمربع 
خریداری شده بالواسطه از مرتضی گل چوبی نیا عمران و مع الواسطه از زینب خاتون ابراهیمی و حبیب اله تجن جاری.

لذا به موجب ماده 3- قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 – آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی و کثیر االنتشار در شهرها منتشر و در 
روستاهارای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید 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 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار 
نامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین 
آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه 
تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ1405516    م الف 1189075

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،24                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،07
فیض اله ذبیحی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

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

برابر رای شماره 140060318001001322مورخ 1400/05/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت حسین زاده صیقالنی  به شناسنامه شماره 245  کدملی 2121866698صادره از گرگان  فرزند 
ابوالحسن در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین  به مساحت 322/65  مترمربع به شمار پالک فرعی 6 از پالک اصلی 
2680 مفروز از پالک 2680 واقع در بخش 2 گیالن که سند مالکیت اعیان آن تحت پالک 2680/2 به نام متقاضی 
سند صادر شده است  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه عبدالرحمان صدر سمیعی ،احراز 
مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد  تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی 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 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 1524 آ1404936
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/09                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/24

سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

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

برابر رای شماره 140060318001001319مورخ 1400/05/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت حسین زاده صیقالنی  به شناسنامه شماره 245  کدملی 2121866698صادره از گرگان  فرزند 
ابوالحس��ن در ششدانگ عرصه و اعیان یک باب خانه و محوطه به مساحت 383/60 مترمربع به شمار پالک فرعی 
5 از پالک اصلی 2680 مفروز از پالک 2680 واقع در بخش 2 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت نام مالک 
رسمی اولیه عبدالرحمان صدر سمیعی ،احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد  تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت . 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 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 1533 آ1404939
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/09                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/24

سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

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

برابر رای شماره 140060318001001321مورخ 1400/05/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت حسین زاده صیقالنی  به شناسنامه شماره 245  کدملی 2121866698صادره از گرگان  فرزند 
ابوالحس��ن در شش��دانگ یک باب خانه و محوطه و به مس��احت 367.41 مترمربع به شمار پالک فرعی 4 از پالک 
اصلی 2680 مفروز از پالک 2680 واقع در بخش 2 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام مالک رس��می 
اولیه عبدالرحمان صدر سمیعی  احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد  تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
به متقاضی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص 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 یکماه 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. م الف 1531آ1404940
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/09                                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/24

سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

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

برابر رای شماره 140060318001001320مورخ 1400/05/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت حسین زاده صیقالنی  به شناسنامه شماره 245  کدملی 2121866698صادره از گرگان  فرزند 
ابوالحسن در ششدانگ عرصه یک قطعه زمین به مساحت  338/76 مترمربع به شمار پالک فرعی  7از پالک اصلی 
2680 مفروز از پالک 2680 واقع در بخش 2 گیالن که اعیان آن تحت پالک 2680/1 به نام متقاضی سند مالکیت 
صادر شده است ،حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه عبدالرحمان صدر سمیعی ،احراز مالکیت 
متقاضی نس��بت به ملک مورد  تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی 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 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 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 1528 آ1404941
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/09                          تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/24
سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 

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

برابر رای شماره 140060318001001323مورخ 1400/05/19 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک  رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حجت حس��ین زاده صیقالنی  به شناس��نامه ش��ماره 245  کدملی 2121866698صادره از گرگان  
فرزند ابوالحسن در ششدانگ یک باب خانه و محوطه و به مساحت 394/87 مترمربع به شمار پالک فرعی3از پالک 
اصلی 2680 مفروز از پالک 2680 واقع در بخش 2 گیالن  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام مالک رس��می 
اولیه عبدالرحمان صدر سمیعی  احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد  تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی 
به متقاضی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص 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 یکماه 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. م الف 1526 آ1404942
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/06/09                                  تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/24

سید محمد فرزانه شال -رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
 
آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 

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

روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه 124-1400 ورأی شماره 140060307114001683آقای سیدمحمد رضاهاشمی فرزند سیدعلی 
در ششدانگ یک باب منزل به مساحت563/7 متر مربع قسمتی از پالک شماره 146فرعی از4اصلی واقع دربخش 

5قوچان ناحیه 2شیروان  از محل مالکیت فصیح هاشمی
2- برابرکالسه 151-1400ورأی شماره 140060307114001840 خانم شهربانو صادقی مقدم   فرزند سیدحسین 
درششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 3263/66 متر مربع قسمتی از  پالک 7اصلی زیارت واقع در خراسان 

شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت بابامحمدفیاضی
-3 برابرکالس��ه 159-1400ورأی ش��ماره 140060307114001687آق��ای ببرش��ریفی یردوقوی فرزندش��رف 
درشش��دانگ یکباب منزل به مساحت 222/87مترمربع قسمتی ازپالک ش��ماره 1140فرعی مجزی از196فرعی 

از13اصلی باغات وحومه  واقع در خراسان شمالی بخش5قوچان ازمحل مالکیت مشاعی خودمتقاضی
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ1404945
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/06/09              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/24

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
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