
ایـــوان نــقــاره خــانــه حرم 
ــا)ع(  ــ ــام رضـ ــ مــطــهــر امـ
دوره  ساله   600 یــادگــار 
ــات  ــیـ ــزئـ ــه، جـ ــ ــوی ــ ــف صــ
دارد  ــفــی  ظــری بــســیــار 
اهل  ــرای  ب می تواند  که 
فرهنگ و هنر جذاب باشد. این ظرایف 
گـــاه بــا داســتــان هــایــی هــمــراه شـــده که 

شنیدن آن ها خالی از لطف نیست.
در معماری اسالمی به ویژه در مکان های 
ــرم مــطــهــر امــام  مــذهــبــی از جــمــلــه حـ
رضــــا)ع( مــعــمــار و ســازنــده بــنــا، تمام 
ــا با  ــه کـــار مــی بــنــدد ت تـــالش خـــود را ب
زیباسازی  در  موارد  رعایت جزئی ترین 
بنا به نحوی به تکمیل بنا بپردازد که 
شایسته و زیبنده جایگاهی چون بارگاه 
مقدس علی  بن موسی الرضا)ع( باشد. 
و  پرسش ها  که  جزئیات  این  جمله  از 
داستان هایی را در ذهن بینندگان ایجاد 
ــرده گــوی فــیــروزه ای آویخته شــده بر  ک

تارک ایوان نقاره خانه است.

داستانگویفیروزهای ◾
ــاره ایــن گوی  دو روایـــت و داســتــان دربـ
فــیــروزه ای رنــگ نقل مــی شــود و هنوز 
می کنند.  تعریف  را  آن  برخی ها  هــم 
که  »گویی  می گوید:  نخست  داستان 
اکنون در قسمت تقاطع تیزه دو کمان 
در زیر ایوان نقاره خانه آویزان است، در 
زمان پهلوی اول توسط فردی ثروتمند 
به حرم مطهر اهدا شده و در آن زمان 
برای حفظ این گوهر ارزشمند آن را از 
سقف آویزان کردند! تا اینکه در اوایل 
اموال  از  انقالب هنگام صــورت بــرداری 
حرم مطهر مشخص شد گوی فیروزه ای 
رنگ از جنس سفال است نه فیروزه و 

ارزش چندانی ندارد«. 
داستان دومی هم می گوید: گوی اصلی 
که از جنس فیروزه اصل بوده در زمان 
پهلوی دوم توسط انگلیسی ها از حرم 
خارج شده و برای خالی نماندن محل، 

گوی سفالین بی ارزشی به رنگ فیروزه 
به جای گوی اصلی آویخته اند تا کسی 
متوجه نبود گوی فیروزه ای رنگ نشود.

ازقصهتاواقعیت ◾
ــدی« مــعــاون  ــشــی ــا دی مــهــنــدس »رضــ
فنی اسبق حــرم مطهر رضــوی که چه 
آستان  در  انقالب  از  و چه پس  پیش 
قدس رضوی مشغول فعالیت بوده در 
را  ماجرا  اصل  آستان نیوز  با  گفت وگو 
جور دیگری تعریف می کند: »اگر دقت 
کرده باشید شکل طاق ایوان نقاره خانه، 

دور تیزه دار است. 
نقطه  یــک  در  ایـــوان  دو سمت  یعنی 
به هم می رسند و به صورت یک قوس 
و  طاق ها  معماری  در  می شوند.  دیــده 
تالقی  در محل  است  مرسوم  ایوان ها 
دو سمت کمان ایوان برای زیبایی یک 
برای  مشبک  آویزهای  یا  تزئینی  آویز 
روشنایی آویزان می کنند که طاق ایوان 
از این موضوع مستثنا  نقاره خانه هم 
کــاشــی کــاری  و  تعمیرات  در  نیست. 

که  کاشی پز«  »یوسف  استاد  بنا  این 
انجام  را  نقاره خانه  ایــوان  کاشی کاری 
طاق  قــوس  دو  تــالقــی  محل  در  داده 
ــه رنــگ  گــویــی از جــنــس ســفــال امـــا ب
فیروزه برای تزئین و زیبایی نصب کرده 

است«.
بودن  به سفالی  اشــاره  با  »دیشیدی« 
این گوی از ابتدای نصب آن می گوید: 
در برخی منابع یا داستان ها اشاره شده 
این گوی ابتدا از جنس فیروزه بوده که 
از سقف آویــزان می کردند تا در مواقع 
ضروری از آن برای هزینه در حرم مطهر 
استفاده شود یا گوی از جنس فیروزه 
در زمان پهلوی دوم توسط انگلیسی ها 
از حرم خــارج شده و به جای آن گوی 
فیروزه ای از جنس سفال آویزان کرده اند 
اصلی  گــوی  ســرقــت  متوجه  کسی  تــا 
ــن داســتــان هــا  نــشــود کــه بــایــد گفت ای

حقیقت ندارد. 
هم  گفته  ایــن  اثــبــات  دلیل  نخستین 
اندازه خود گوی است. یعنی این گوی 
معروف حدود 45 سانتیمتر قطر دارد 
که در دنیا هنوز در هیچ معدن فیروزه ای 

ــورت یکدست  بــه صـ ابــعــاد و  ایـــن  در 
است.  نشده  استخراج  فــیــروزه  سنگ 
نـــدارد پس  امکان  فــیــروزه شجری هم 
از تراش به صورت یک گوی کامالً گرد 

باقی بماند. 
بــودن سازنده  مــورد مشخص  دومــیــن 
این گوی است، استاد یوسف کاشی پز، 
ــن گوی  کــاشــی کــار ایـــوان نــقــاره خــانــه ای
کـــرده  نــصــب  مــحــل  در  و  ســاخــتــه   را 

است.

نمونهیکبررسی ◾
دیشیدی با اشاره به گوی های فیروزه ای 
چهار طرف ضریح که اکنون در خزانه 
آستان قدس رضوی نگهداری می شوند، 
گفت: گوی های مورد استفاده در چهار 
ــا هــنــر مُـــرَّصـــع کـــاری از  طـــرف ضــریــح ب
قطعات ریز سنگ فیروزه و درترکیب با 

نقره ساخته شده اند.
باز هم تأکید می کنم در معادن فیروزه 
سنگی به صورت یکدست و یک رنگ 
خاص در ابعاد مدنظر یا حتی کوچک تر 
از آن که بتوان از آن یک گوی فیروزه ای 

یکدست تراشید وجود ندارد.

روایتیبیاساس ◾
فــیــروزه  در خــصــوص ســنــگ هــای  وی 
شـــجـــری گـــفـــت: ســـنـــگ هـــای فـــیـــروزه 
شجری قابلیت استخراج در ابعاد بزرگ 
را دارنــد و مشخصه اصلی سنگ های 
فیروزه شجری رگه های خاکی رنگ در 
امــا گــوی آویخته  سنگ فیروزه اســت، 
شده در باالی ایوان نقاره خانه به رنگ 
آبــی یکدست اســت و رگـــه ای روی آن 
دیده نمی شود که باز هم ثابت می کند 
فــیــروزه ای  سنگ  وجــود  گمانه زنی های 
جمله  از  شــده  آویخته  گــوی  ابعاد  در 
محاالت است و تا کنون چنین سنگی 
اســت.  نــشــده  یــافــت  معدنی  هیچ  در 
فــیــروزه ای  گــوی  سرقت  بحث  بنابراین 
کامالً  انگلیس   توسط  مطهر  حــرم  از 

بی اساس است.

ماجرای گوی فیروزه ای رنگ ایوان نقاره خانه حرم مطهر رضوی چیست؟

این بار، کارِ انگلیسی ها نیست!

عدالتخانه

خبر خوب

 هزینه درمان 
 کودکان بیمار را

 »آقا حساب کردند«
ــا حــســاب کــردنــد«،  در تــازه تــریــن مــرحــلــه از طـــرح »آقـ
بار  این  و  شده  گسترده تر  نیازمندان  از  حمایت  سایه 
پرداخت صورتحساب دارو و درمان کودکان بستری در 

بیمارستان ها در دستور کار قرار گرفته است .
آستان نیوز نوشت: در طرح »آقا حساب کردند« خادمان 
حضرت رضا)ع( راهی نقاط مختلف شهر می شوند و از 
پرداخت می کنند؛  را  نیازمند  بدهی مجاوران  آقا،  طرف 
نیازمندانی که قبالً شناسایی شده اند و شامل مهر امام 

مهربانی ها می شوند. 
ــرح، حــمــایــت از  ــ ــن طـ ــ ــه ای ــریـــن مــرحــل ــازه تـ ــاال در تـ حــ
کودکانشان  که  گرفته  قرار  کار  دستور  در  خانواده هایی 
هزینه های  پرداخت  توان  و  بستری اند  بیمارستان ها  در 

دارو و درمان این فرشته های زمینی را ندارند. 
ــن بــنــیــاد کــرامــت  ــور مــجــاوری ــر امــ ــادی غــالمــی، مــدی هــ
توسط  میدانی  با رصد  باره گفته است:  این  در  رضوی 
بنیاد کرامت رضوی  امور مجاورین  نمایندگان مدیریت 
ــا مــراکــز درمـــانـــی، چــنــد خـــانـــواده گــرفــتــار و  و ارتــبــاط ب
بیمارستان تحت درمان  در  آن ها  کودکان  که  تنگدست 
بدهی  گـــام،  نخستین  در  و  شــدنــد  شناسایی  بــودنــد، 
و  شیخ  دکتر  تخصصی  بیمارستان  در  بستری  کودکان 

بیمارستان فوق تخصصی اکبر، تسویه شد. 
مــرحــلــه جــدیــد  بــــرای  داده:  هــمــچــنــیــن خــبــر  غــالمــی 
ــومــان در  طـــرح »آقـــا حــســاب کــردنــد« ۳00 مــیــلــیــون ت
و خــانــواده هــای مــحــروم دارای یک  گــرفــتــه شـــده  نــظــر 
ــرار خواهند  قـ ایــن حــمــایــت  ــویــت  اول بــیــمــار در   کـــودک 

داشت. 
مانند مراحل گذشته،  از طرح هم  این مرحله  در  البته 
تسویه بدهی سایر نیازمندان نیز در دستور کار خواهد 

بود.

 بازخوانی اندیشه رهبر انقالب 
درباره عدالت )5(

عدالت خواهی
از جنبش تا گفتمان 

حجتاالسالمجمالزاده  رهبر معظم 
انقالب در موقعیت های مختلفی بر آرمان 
تأکید  انقالب اسالمی  بــرای  بــودن عدالت 
کرده اند: »از جمله  آرمان ها، عدالت خواهی 
است؛ در انقالب اسالمی ما به طور طبیعی 
در  دارد.  و  داشته  عدالت جایگاه ممتازی 
در  اســاســی،  قانون  در  مــردمــی،  شعارهای 
بیانات امام راحل، در گفتمان های موضعی 
و در زمان های مختلف و به مناسبت های 
مختلف که جمهوری اسالمی مطرح کرده، 

این جایگاهِ ممتاز دیده می شود«.
رهبر معظم انقالب در دهه 80 که جنبش 
دانشجویی در کشور شکل گرفته و به اوج 
خود رسیده بود، عدالت خواهی را یکی از 
معرفی  جنبش  ــن  ای ممتاز  خصوصیات 
از  را  عــدالــت خــواهــی  جنبش  گسترش  و 
»جنبش  می کنند:  مطالبه  دانشجویان 
ثبت  تــاریــخِ  در  مــا  کشور  در  دانشجویی 
شده و شناخته شده  خــود، همیشه ضد 
استبداد، ضد  استکبار، ضد سلطه، ضد 
اختناق و به شدت عدالت خواه بوده است. 
این برداشت من از جنبش دانشجویی و 
نگاه من به جنبش دانشجویی است: ضد 
اشرافی گری،  ضد  فساد،  ضد  استکباری، 
ضد حاکمیت تجمل گرایانه و زورگویانه، ضد 
خصوصیات  این ها  انحرافی؛  گرایش های 

جنبش دانشجویی است«.
رهبر معظم انقالب از دانشجویان می خواهند 
به سمت مطالبه عدالت از مسئوالن قدم 
بردارند: »یک لحظه از درخواست و مطالبه  
عدالت کوتاهی نکنید؛ این شأن شماست. 
جوان و دانشجو و مؤمن شأنش همین است 
که عدالت را بخواهد«. وقتی جوانان به ویژه 
عدالت خواهی  پرچمدار  دانشجو  جــوانــان 
در کــشــور بــاشــنــد، روح انــقــالبــی گــری زنــده 
انقالب  معظم  رهبر  شــد.  خــواهــد  فعال  و 
پس از مطالبه عدالت، در مدیریت فضای 
می کنند  ــالش  ــ ت کـــشـــور  عـــدالـــت خـــواهـــی 
عــدالــت خــواهــی رشــد و تقویت شــده و به 
گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود. ایشان 
حتی در دیدار با شاعران و اهالی فرهنگ و 
ادب از آن ها می خواهند برای تقویت گفتمان 
کنند: »مجموعه   تالش  در جامعه  عدالت 
شاعر کشور باید جــوری شعر را در فضای 
هنری کشور و فضای شعری کشور تنظیم 
بکنند و تولید بکنند و خلق بکنند و تکثیر 
بکنند که بتواند مسائل مهم و مورد ابتالی 
جریا ن سازی  و  کند  گفتمان سازی  را  کشور 
کند؛ فرض بفرمایید راجع به مسئله  عدالت، 

مسئله  مقاومت، مسئله  اخالق«.
در نگاه رهبر معظم انقالب اگر عدالت به 
گفتمان عمومی جامعه تبدیل شود آن گاه 
و  عــدالــت  پیوست  ــرای تحقق  بـ ــوان  مــی ت
عدالت طلبانه  سیاست های  شدن  اجرایی 
امــیــد داشــــت: »عــدالــت طــلــبــی فــقــط ایــن 
نیست که انسان شعار عدالت طلبی بدهد؛ 
نه، باید این را واقعاً بخواهد. عدالت طلبی 
کسی  رودرروی  انسان  که  نیست  ایــن  به 
بایستد و بگوید تو عدالت طلب نیستی؛ نه، 
این، سازوکار دارد. باید جامعه به نقطه ای 
برسد که سیاست های عدالت طلبانه در آن 
طراحی شود و دستگاه اجرایی طوری باشد 
فرصت  عدالت طلبانه  سیاست های  کــه 

عملیاتی شدن و اجرایی شدن پیدا کند«.
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یادداشت/ آرش شفاعی

 یک نمونه درخشان 
از نذر فرهنگی

حجت االسالم والمسلمین وافی درگفت وگو با قدس بیان کرد

j نسخه امام رضا
برای عزت و استقالل

درباره زندگی شگفت انگیز جناب عمار بن یاسر که امروز سالروز شهادتش است  

 نماد بصیرت و فتنه شناسی 
در صدر اسالم
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    سال اول    ویژه نامه 152  
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

گفتار

 بریده ای از سخنان حجت االسالم 
سید محمدباقر علم الهدی

چرا  ابوسفیان؟
ظالمانی که در زیارت عاشورا نام آن ها آمده 
افرادی هستند که بیشترین ظلم را به آل هللا 
روا داشتند؛ مثل ابوسفیان که سرمنشأ همه 
از  ظلم ها به اهل بیت)ع( اســت. ابوسفیان 
سرسخت ترین  از  اســـالم  پیدایش  ابــتــدای 
دشمنان پیامبر اکرم)ص( بود. او کسی است 
که در جنگ احد با افتخار می گفت ان لنا 
عُزّی و ال عُزّی لکم؛ یعنی  ما بت عُزّی را داریم 
و شما ندارید و نمی توانید خدایتان را ببینید. 
پیامبر خدا)ص( پاسخ دادند: »هللا موالنا و ال 
مولی لکم« خداوند موال و سرپرست ماست 

و شما موالیی ندارید.
ابوسفیان بر انکار نبوت رسول خدا)ص( اصرار 
می کرد و رسالت پیامبر اکرم را به حکومت و 
پادشاهی تقلیل می داد. در جریان فتح مکه 
هم برای حفظ جانش به ظاهر مسلمان شد. 
بــرای همین نخستین  بود  ابوسفیان منافق 
کسی است که در زیارت عاشورا به اسم، مورد 
لعن و نفرین قرار گرفته، چرا که نفاق همواره 
بزرگ ترین ضربه را به پیکر اسالم زده است. 
به  اعتقادی  هیچ  که  مسلمان  ظاهراً  فــردی 
اسالم نداشت و به فرزندان خود توصیه کرد 
حکومت را مانند یک گوی در میان دستان 
خود بچرخانید و اجازه ندهید از دست شما 

خارج شود.

نیمکت زندگی

رقیهتوسلی  وقتی قبض 70 هزار تومانی 
بــه نیم میلیون  نــزدیــک  پــرشــی  خــانــه ات، 
داشته باشد چــاره ای پیش پایت نمی ماند 
در  و  کرد  و کاله  باید کفش  پی جویی.  جز 
اداره آب و فاضالب شهری را کوبید و دید 

ماجرا از چه قرار است.
همین راه را می رویم. خب انگار نمی شود؛ 
ــود  ــیــــــدوار بـ ــود نـــشـــســـت و امــــ ــمــــی شــ ــ ن
غیرحضوری، مشکالت حل و فصل شود. 
که اساساً نمی شود و فاصله ما با سیستم 
راه انــدازی ارباب رجوع از دور، تلخندیست 
بــا مدیریت  و کــم نیستند ارگــان هــایــی کــه 
و  تلفنی  به  رســد  چه  ناآشنایند  حضوری 
که  آب  اداره  همین  یــکــی اش  ســامــانــه ای. 
به  مــراجــعــه،  ــار  ب پنج  از  پــس  مسئوالنش 
خوب  بگویند  چــه  بالتکلیفش  شــهــرونــد 
رئیس  آقـــای  هــم  ــاز  ب می فرمایند:  اســـت؟ 

نیست!
حـــاال دو هــفــتــه ای  مــی شــود کــه مــکــرر از 
کشدار  کرونای  چــرا  می پرسم  چند  خــودم 
فروکش نمی کند؟ یعنی آقای مدیر  اصــوالً 
ــا خــودش  کــه مــی دانــد رســیــدگــی نــهــایــی ب
می آید  خوشش  قایم باشک بازی  از  اســت 
یا خلق هللا دستشان به جایی بند نیست؟ 
اصالً چند بار عرفش است که برای خرابی 
به  اداره رضایت  تا  آمد  و  باید رفت  کنتور 
این  رجـــوع  ــاب  اربـ تکریم  دهـــد؟  همکاری 
را ضربدر  مــن  قصه  اگــر  کجاست؟  وســط 
مثالً 100 کنیم، یعنی این عدم وجدان کاری 
قرار است چقدر هزینه اضافی به مشترک 
و مصرف کننده تحمیل کند؟ یک بار گفتند 
جناب رئیس مرخصی است... دفعه بعدی 
ایشان رفته اند اداره کل... بار سوم جلسه 
فرمودند  هــم  چــهــارم  مراجعه  هستند... 

اصالً  هم  آمدن  پنجمین  در  مأموریت اند. 
نیازی نیست کسی چیزی بگوید، پُرواضح 
است که نیستند؛ از اخم و تخم همکارانش 
پیداست؛ از جفت جفت چشمی که دنبال 

بهانه آبرومندانه می گردند.
مـــی روم  مــی گــیــرم  کــه  را  جــوابــم  مشخصاً 
و  نیست  بــاز  که  پنجره ای  جلو  می ایستم 
نیمه  خیابان  می کنم.  نگاه  را  اداره  بیرون 
ــای رئیس  ــ شــلــوغ اســــت. ذهــنــم پــیــش آق
را  به نظر می رسد دنیا  اداره آب است که 
مــی بــرد. چیزی  خــواب  را  ایشان  ببرد،  آب 
و به  را عــوض  کــه حالم  از فکرم مــی گــذرد 
سرخوردگی های موجود این چندوقته دهن 
می گوید:  ســرم  تــوی  کسی  می کند.  کجی 
منصب  صاحب  مسئولی،  هر  روی  پیش 
دیگری اســت و هیچ آدمــیــزاده ای قسر در 

نمی رود. خدا را چه دیدی!

پیامبر)ص(  روایــات،  بر اساس   پینوشت:
جناب ابوذر را از قبول هرگونه مسئولیت و 
مدیریت منع کرده  و به ایشان می فرمایند: 
»من شما را در مدیریت، ضعیف می بینم. 

مــجــاهــد  ــد،  ــی هــســت ــی  ــوبـ خـ آدم  ــلــی  خــی
تو  از  راستگوتر  بــر  آســمــان  فی سبیل اللّه، 
خود  جــای  به  همه  این ها  نیفکنده،  سایه 

محفوظ اما شما آدم ریاست نیستید«.

آقای رئیس نیست

سنگهایفیروزهشــجریقابلیتاســتخراجدرابعادبزرگرا
دارندومشخصهاصلیســنگهایفیروزهشــجریرگههای
خاکیرنگدرسنگفیروزهاست،اماگویآویختهشدهدرباالی
ایواننقارهخانهبهرنگآبییکدستاستورگهایرویآندیده

نمیشود.

گزيدهگزيده



 تغییر
   نقشه    منطقه

عالمه عسکری  
 می فرمود:

»ما فکر می کردیم 
اگر این قبایل همه با 
هم یکی شوند، یک 
شب بغداد زیر پای 

اسب های آن خواهد 
لرزید و دولت نظامی 
عراق به زانو درخواهد 
آمد«. ایشان اضافه 
می کرد: »اگر ما یک 

سال دیگر فرصت 
می یافتیم، به هیچ وجه 

حزب بعث امکان 
حکومت نمی یافت« 
و باز می فرمود: »اگر 

حزب بعث دیرتر بر سر 
کار آمده بود و ما پنج 
سال وقت داشتیم، 
نقشه منطقه تغییر 

می یافت«. 

 خاستگاه
  همه تغییرها

مرحوم حکیمی در 
زمان شاه به امام)ره( 
نامه ای می نویسند و از 
اوضاع گالیه می کند؛ 
امام)ره( می گویند: از 
هر بستر و فرصتی 
برای آگاهی بخشی 
استفاده کنید. 
خاستگاه همه این ها 
هم »امید« است. 
اگر »امید« نباشد نه 
آگاهی معنا می دهد و 
نه انگیزه برای تغییر در 
حالی که اصل عالم بر 
»شدن« و تغییر است 
و چیزی که ما را پایبند 
می کند »تغییر« 
است.

درحاشیه درحاشیه

آرش شفاعی  سی و ششمین شب شعر عاشورای 
شیراز، دیشب در شهر حرم سوم اهل بیت)ع( برگزار شد 
و شب دوم آن امشب برگزار و از طریق فضای مجازی برای 
دوستداران شعر عاشورایی و مذهبی پخش خواهد شد.
این شب شعر، سال ها پیش براساس نذر فرهنگی یکی 
از چهره های کارآفرین و دوستدار اهل بیت)ع( در شهر 
شیراز به راه افتاد. در زمانی که مرحوم فرهنگ نذر کرد 

درآمد خود را از چاپخانه شخصی اش به گسترش ادبیات 
عاشورایی اختصاص دهــد، کمتر کسی به این مسئله 
توجه داشت که می توان از طریق نذر، کارهای فرهنگی 
ــدام او که پس از رحلتش توسط  و تبلیغی کــرد. ایــن اق
فرزندانش پیگیری شد، برکت های زیــادی برای ادبیات 
کشور داشته است و بی شک ثواب کثیر و همیشگی را 

نصیب روح بلند وی خواهد کرد.

ــی آیــیــنــی، کــنــگــره هــا و شــب شعرهای  ــای ادبـ ــدادهـ رویـ
مذهبی بسیاری در این سال ها به راه افتاده است و در 
شهرستان های مختلف کــشــور، هرچند ســال یــک بار  
یک رویــداد تــازه در یکی از شهرها فراخوان داده است 
ولی پس از یکی دو سال بساط این کنگره ها جمع شده 
و به خاطره ها پیوسته است. شاید مهم ترین دلیل این 
عمر کوتاه و عدم پیوستگی این باشد که این رویدادها به 

حضور و سلیقه مخاطبان وابسته بــوده اســت. مدیری 
آمده و طرحی جدید داده و کنگره ای هم به راه انداخته 
اســت. البته که نیت مدیران از برگزاری شب شعرها و 
کنگره ها به نام و یاد اهل بیت)ع( خیر بوده اما چون این 
رویدادها به پول و بودجه دولتی وابسته بــوده ، هروقت 
بودجه کم شــده؛ نخستین چیزی که حیاتش به خطر 
افتاده همین کنگره های شعر و ادبیات بوده است. دیواری 

از دیوار فرهنگ و باز به شکلی مضاعف از دیوار ادبیات 
در این کشور کوتاه تر نیست و نخستین گزینه برای حذف 

و قطع بودجه، رویدادها و برنامه های ادبی است.
دلیل پیوستگی رویدادهایی مانند شب شعر عاشورا، 
همین استقالل آن از بودجه دولتی و سلیقه مدیران 
اســـت. ایــن شــب شــعــر مــانــنــد بــرنــامــه هــای هیئت های 
مذهبی محالت و دسته های سینه زنی و زنجیرزنی و 

اطعام مردم در ایام محرم، از دل مردم برخاسته و کسی 
جز مردم درباره آن برنامه ریزی نکرده و پولش را هم تأمین 

نکرده است.
شب شعر عاشورای شیراز را مردم ایجاد کرده اند، مردم آن 
را ادامه داده انــد و مردم به آن دل سپرده اند؛ شیرازی هایی 
که دهه هاست عادت کرده اند در شهرشان که شهر ادبیات 
و فرهنگ هم هست، عشق به امام حسین)ع( را از البه الی 

بیت های شاعران بــزرگ و کوچک امــروز ایــران بشنوند و با 
کلمه های عاشقانه شاعران برای ساالر شهیدان گریه کنند، 
همین مردم پای کار شب شعر عاشورا آمده اند و نگذاشته اند 
این کاروان از حرکت بیفتد. شب شعر عاشورای شیراز یکی از 
عالی ترین نمونه ها برای تأثیرگذاری خیره کننده نذر فرهنگی 
و وقف در حوزه های فرهنگی و تبلیغی است که خوب است 

در سراسر کشور گسترش یابد.

یادداشت
یک نمونه 
 درخشان از 
نذر فرهنگی

عارفانه
مال هاشم خراسانی

   این قبر را بشکافید...

مال هاشم خراسانی، مؤلف کتاب »منتخب التواریخ« از پدر خود 
»محمدعلی خراسانی مشهدی« که حدود 70 سال به خدمت فراشی 

در آستان قدس رضوی مفتخر بوده نقل می کند:

»در اوایلی که به خدمت فراشی آستان رضوی مشرف شده بودم، 
خادمی که او نیز با من در یک زمان کشیک بود، مردی اهل زهد و 

عبادت بود. وقتی شب ها دِر حرم مطهر را می بستند، آن مرد صالح، 
برای خواب به آسایشگاه نمی رفت، بلکه در همان »دارالحفاظ« پشت 

در بسته، مشغول تهجد و عبادت می شد و وقت کسالت و خستگی، سر 

خود را به عتبه  در می گذاشت تا کسالتش برطرف شود.
شبی سرش را بر عتبه  مقدسه گذاشته بود، ناگاه صدای باز شدن در 

ضریح مطهر به گوشش می رسد. ابتدا خیال می کند هنگام بسته شدن 
درها، کسی داخل حرم جا مانده.

ناگاه می بیند دِر حرم مطهر باز شد و بزرگواری از حرم بیرون آمد و 

دری که از دارالحفاظ به دارالسیاده است، باز شد و آن جناب به طرف 
دارالسیاده و از آنجا به طرف ایوان طال رفته و لب ایوان ایستاد.

آن خادم نقل می کند: من با کمال ادب نزدیک محراب ایستادم. دیدم دو 
نفر آمدند و با حال خضوع در برابر آن حضرت ایستادند.

آن حضرت به آن دو نفر فرمود: »این قبر را بشکافید و این خبیث را از 

جوار من بیرون ببرید« و اشاره کرد به قبری که در صحن مقدس پشت 
پنجره بود. آن دو نفر با کلنگ قبر را شکافتند و شخصی را در حالی که 

زنجیر آتشین به گردنش بود، بیرون آوردند و کشان کشان از صحن 
مقدس، به طرف باال خیابان بردند. ناگهان، آن شخص روی خود را 

به جانب آن بزرگوار کرد و گفت: »یا بن رسول اهلل! من خود را مقصر و 

گناهکار می دانستم که وصیت کردم مرا از راه دور بیاورند و در جوار 
شما دفن کنند«؛ تا این سخن را گفت آن حضرت به آن دو نفر فرمود او 

را برگردانند. در این هنگام، ناقل حکایت بیهوش می شود.
چون سحر خدام وارد حرم می شوند و می بینند آن مرد بیهوش افتاده، 

او را به هوش می آورند و او قضیه را نقل می کند.

مرحوم پدرم گفت: با جمعی از خدام رفتیم و آن محل را به ما نشان داد؛ 
ما آثار نبش قبر را به چشم خود دیدیم.

پس از آن معلوم شد آن قبر یکی از حکام توابع مشهد بوده که روز قبل او 
را در آن محل، دفن کرده بودند«.

منبع:کتاب »چهل داستان از کرامات امام رضا علیه السالم« تدوین:  مهدی خراسانی

رواق  به گــزارش روابــط عمومی برنامه ســوره، 
دهــمــیــن قسمت از بــرنــامــه تــلــویــزیــونــی ســوره 
ــه مــوضــوع »الــهــیــات رهــایــی بــخــش شیعی«  ب
اختصاص داشــت. میهمان ایــن برنامه عماد 
افروغ، نویسنده و جامعه شناس کشورمان بود.

 افروغ در پاسخ به این پرسش که آیا ما می توانیم 
در تشیع به نوعی الهیات رهایی بخش معتقد 
باشیم، گفت: ابتدا بگویم من ترجیح می دهم 
به جای واژه الهیات از واژه »الوهیت« استفاده 

پرسشتان اینکه کــنــم و نــکــتــه دیــگــر در بــاب 
ــات  ــهــی ــده مــعــتــقــدم ال ــنـ بـ
شیعی چیزی جــز الهیات 
رهایی بخش نیست؛ برای 
اینکه در اوج رهایی است.
 مسئله ای مثل عــاشــورا 
ــوهــیــت نـــاب« و  یــک »ال
مــظــهــر رهـــایـــی اســـت. 
حسین)ع( اوج اتصال، 
رضــــــــایــــــــت، قـــــــــرب و 
یگانگی بــا خــداســت. 
ــام عـــاشـــورا به  ــی ــا ق آیـ
عنوان منشأ الهیات 

رهــایــی بــخــش فــقــط یـــک وجـــه فـــردی 
پررنگ دارد؟ خیر. قیام عاشورا یک وجه قیامی 
و سیاسی بــزرگ دارد چــون رهایی بخشی که 
نمی تواند فقط تجلی فردی داشته باشد و باید 
تجلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز داشته 

باشد.
ــاره  ــ ــرد: مــعــمــوالً وقـــتـــی دربـ ــ ــه کـ ــافـ افـــــروغ اضـ
ــی صـــحـــبـــت مــــی شــــود نــوعــی  ــشـ ــخـ ــی بـ ــایـ رهـ
ــرای نجات دیــگــران وجــود دارد.  دیگرخواهی ب
یعنی دیگران را آگاه و کمک کنی تا نجات پیدا 
کرده و احساس مسئولیت اجتماعی پیدا کنند. 
بنابراین رهایی بخشی یک وجه فردی و یک وجه 

اجتماعی دارد. 
اگر قــرار باشد رهایی بخشی اجتماعی صورت 
ً بــایــد تفکر ضــد سکوالریستی  بــگــیــرد حــتــمــا
پشتش باشد. یعنی اگر امام حسین)ع( فقط 
ــردی انــجــام دهــد  ــ مــی خــواســت یــک حــرکــت ف
ــرار بــود ایشان  ــود. اگــر ق یــک نــوع ســکــوالریــزم ب
یک حرکت دینی و فردی داشته باشد و تجلی 
اجتماعی نداشته باشد تفکر سکوالریستی 
لــقــاعــده نمی توانیم  مــی شــود. یعنی مــا علی ا
حــرکــات ســکــوالریــســتــی رهــایــی بــخــشــی را در 

جامعه محقق کنیم.
ایـــن جــامــعــه شــنــاس کــشــورمــان تــوضــیــح داد: 
نکته ای که بارها در جلسات مختلف مطرح کردم 
اینکه برخی می گویند ما می خواهیم اخالق را از 
اینکه وارد سیاست شود بری بداریم، ولی خود 
همین گفته یک نسخه اخالقی برای سیاست 
پیچیدن است؛ به عبارت دیگر به عقیده آن ها 
چون در سیاست اباحه گرایی رایــج است بهتر 
است اخالق وارد آن نشود. در حالی که اخالق 
فــعــال منفی  فــعــال مثبت نیست بلکه ا فقط ا
هم جزو اخالق حساب می شود. بنابراین انگار 
ایــن دسته مجوز می دهند اخــالق منفی وارد 
سیاست شــود ولــی اخــالق مثبت خیر. ضمن 

اینکه هر سیاستی جنبه اخالقی هم دارد.
ــروغ در ادامــه در خصوص اینکه جنبه های  اف
ــخــش شــیــعــی نـــاظـــر بـــه چه  ــی ب الــهــیــات رهــای
چیزهایی است، تصریح کرد: در قلمرو فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی انسان ها باید 
رها شوند؛ از نفسانیتشان رها شوند ولی فقط 
رهایی بخشی از هستی نیست؛ مطلقِ رهایی 
از هرگونه ظلم، فساد، نیرنگ، فریب و رابطه 
ارباب- رعیتی است. چه در عرصه علم چه در 
عرصه اقتصادی و هر قلمرو دیگری. استیال و 
هژمونی فرهنگی می تواند وجود داشته باشد، 
پس انــواع و اقسام تبعیض ها می تواند باشد؛ 
ــن هــا الــهــیــئــت رهــایــی بــخــش  ــی از هــمــه ای رهــای

شیعی است.
 اتــحــاد در بــاطــل بــه هیچ وجــه منزلتی انـــدازه 
اختالف در حق نــدارد یعنی ما اختالف در حق 
را می چسبیم تا اتحاد باطل را کنار بگذاریم. 

وقتی اتحاد در باطل ایجاد شود دیگر هیچ ندای 
حق طلبانه ای شنیده نمی شود. ساختارهای 
ــان را بــه  ــودشــ ــد جــــای خــ ــایـ اســـارت بـــخـــش بـ
ساختارهای رهایی بخش دهند. ساختارهای 
اسارت بخش مبتنی بر ظلم و استبداد، فریب 
و نــفــاق اســـت. الزم اســـت پــیــش از هــرچــیــزی 
ــواع واقــســام حــرکــات آگاهی بخشی صــورت  انـ
بگیرد تا مــردم آگــاه شوند. البته نباید فقط به 
آگاهی بخشی بسنده کرد باید به انگیزه ها هم 
توجه و اراده و انگیزه اقدام را تقویت کرد، اگرچه 
باید بستر برای تحریک انگیزه ها هم فراهم 

باشد. 

اســتــفــاده از 
بــخــش عــاطــفــی بـــرای تــحــریــک انــگــیــزه هــا 

بسیار مهم است چنان که آنچه قیام عاشورا را 
نگه داشته همین وجه عاطفی بوده و با همین 
وجه عاطفی، آگاهی بخشی صورت گرفته است. 
پــس از ایــن آگاهی بخشی فــرصــت ســازی بــرای 

عمل صورت می گیرد. 
ــاه بـــه امـــــام)ره(  ــان شـ ــ مـــرحـــوم حــکــیــمــی در زم
نامه ای می نویسند و از اوضــاع گالیه می کند؛ 
امــام)ره( می گویند: از هر بستر و فرصتی برای 

آگاهی بخشی استفاده کنید. 
خاستگاه همه ایــن هــا هــم »امــیــد« اســت. اگر 
»امــیــد« نباشد نــه آگــاهــی معنا مــی دهــد و نه 
انگیزه بــرای تغییر در حالی که اصــل عــالــم بر 
»شــدن« و تغییر است و چیزی که ما را پایبند 

می کند »تغییر« است.
ــابــی انتقادی نهاد علم  ی نویسنده کتاب »ارز
ــن مــیــان از نقش  در ایـــران« اضــافــه کـــرد: در ای
نخبگان هم نباید غافل شویم. در یک جامعه 
اگــر نخبگان، عالمان و روشنفکران ساکت و 
عافیت طلب شوند دیگر هیچ اتفاقی نمی افتد 

چون از توده ها که انتظاری نیست.
 اگر در حافظه تاریخی مان قیام عاشورا و امام 
حسین)ع( را نداشتیم انقالب اسالمی به این 
راحــتــی پــیــروز نمی شد. باید حــواســمــان باشد 
ــرابــر ســاخــتــارهــایــی کــه تــالش  ــان را در ب خــودم
دارنــد خودشان را غول نشان دهند دست کم 
نگیریم. این ساختارها ازلی نیستند و از آسمان 

نیامده اند و همگی مولود ما هستند.
نویسنده کتاب »چالش های کنونی ایرانی« در 
پایان گفت: الهیات رهایی بخش در خوانش 
شیعی ناظر به نوعی قدرت است. قرار نیست 
الــهــیــات در حــد آگــاهــی بــخــشــی بــاقــی بــمــانــد و 
بــه استقرار سیاسی خــود نیندیشد. الهیات 
رهــایــی بــخــش بــایــد یــک جنبش اجــتــمــاعــی را 

سامان دهد و تبدیل به یک نظام شود.
 وقتی حرکتی مبتنی بر رهبری امام رخ می دهد 
چــه در زمـــان حــضــور مــعــصــوم و چــه در زمــان 
غیبت حتماً یک هــدف سیاسی دارد.الهیات 
رهایی بخش شیعه یک لحظه و یک دم نیست 
که بگوییم آمد و مقرر شد و حاال هم تمام شد؛ 
الهیات رهایی بخش شیعه یک فرایند است و 
وقتی یک فرایند می شود به مراقبت و نظارت 
نیاز دارد و باید مواظب باشیم دچار ارتجاع و 

برگشت به شرایط قبل نشویم.
 خطری کــه نهضت های دینی رهایی بخش را 
تهدید می کند این است به جای اینکه دولت، 
دینی شود، دین دولتی شود. این همان چیزی 
بود که امام حسین)ع( علیه آن قیام کرد چون 
دین هدف است نه ابزار. شخص نباید حکومت 

کند، شخصیت و قاعده باید حکومت کند.

ســیــد مــرتــضــی الــعــســکــری مــشــهــور بـــه عــالمــه 
عسکری )۱386 - ۱293ش(، سیره نگار و مورخ 
ــار خــود  ــ ــه در آث مــشــهــور شــیــعــه کــســی اســـت ک
کوشیده با نگاهی محققانه، به بررسی تاریخ 

اسالم بپردازد. 
او که عمیقاً به وحدت اسالمی و تقریب مذاهب 
اعتقاد داشت، تصریح می کرد زمانی سخن شیعه 
مقبول می افتد که از تهمت های تاریخی رهانیده 
شود؛ چرا که در طول تاریخ با این افترائات بوده که 
دشمنان اسالم توانسته اند میان شیعه و سنی 
کینه و عداوت ایجاد کنند. به مناسبت فرارسیدن 
ــروز درگــذشــت عــالمــه عــســکــری خــاطــراتــی  ســال
در خصوص تــالش هــای ایشان بــرای طرح ریزی 
یک حکومت اسالمی درعــراق را به قلم آیت هللا 

جاودان مرور می کنیم. 
»مکرر می گفتند ماه رمضان بود. من با یک جوان 
ــواده ای مذهبی بــرخــورد کــردم که  شیعی از خــان
می گفتند در حزب کمونیست نام نوشته است. به 
او گفتم تو از اسالم چه دیده ای که به طرف حزب 
کمونیست رفته ای؟ جواب داد: من مسلمانم و 
االن روزه هستم؛ اما چون فکر می کنم در اسالم 
طرحی بــرای حکومت و مقابله با استعمار گران 
وجود ندارد یا باید به سوی کاپیتالیسم می رفتم 
یا کمونیسم و من کمونیسم را ترجیح دادم. در 

اینجا نخستین جرقه فکر یک حکومت اسالمی 
در ذهن من روشن شد. این فکر ادامه یافت و در 

اندیشه چاره جویی بودم.
روزی سید مهدی حکیم با نامه ای از سید محمد 

باقر صدر نزد من آمد. 
در نامه آمــده بــود هرچه سید مهدی می گوید 
سخن مــن اســت. سید مهدی بــا تــرس و تردید 
ــرای تشکیل یــک حــزب  طــرحــی کــه دو نــفــری بـ
اســالمــی داشــتــنــد، بــه اختصار گــفــت. صــدر به 
سید مهدی گفته بود اگر عسکری همراهی نکند 
و نخواهد، امکان تشکیل حزب وجــود نخواهد 
داشـــت. خــود ایــشــان بــه مــن مــی فــرمــود: »کــاری 
ــدون رضــایــت و خــواســت مــن انجام  ــراق بـ در عـ
نمی شد«. به سید مهدی گفتم تو به نجف برو، 
مــن بالفاصله بــه شما ملحق مــی شــوم. در این 
جلسه حزب الدعوة متولد شد.)تأسیس ۱957 م(

این حزب از راه و رسم و سنت پیامبر اکــرم)ص( 
گرته برداری شده بود.

 نخستین دوره زنــدگــی پیامبر اکرم)ص(-یعنی 
دوران مکه- تنها به تعلیم و تربیت یــاران گذشته 
بود، حتی آن ها اجازه مقابله به مثل هم نداشتند. 
شکنجه می شدند و اگر می توانستند حتی آخ هم 
نمی گفتند و پس از گذراندن این دوران دراز و سخت، 
اجــازه مقابله داده شده و تشکیل یک حکومت و 
دولت در دستور کار قرار گرفت. عصری که پیامبر 
اکــرم)ص( به مدینه هجرت فرمود، آغاز این دوران 
اســـت. حــزب الــدعــوة می کوشید دعـــوت اسالمی 
به عمق جامعه شیعی عــراق نفوذ کند. مساجد 
و حسینیه ها مراکز کار جوانان این حزب بــود. در 
همه جا با ائمه جماعت مساجد همکاری می کردند. 
کسانی که می خواستند یک روز حکومت عراق 
را به دست بگیرند، باید به طور وسیع کادر سازی 

می کردند و این کار با حزب الدعوة آغاز شده بود.

در همین ایام ایشان به یک کار جدی و اساسی 
سیاسی پرداخت و آن ایجاد ائتالف و اتحاد میان 

قبایل شیعی عراق بود. 
البته این داستان – تا آنجا که این بنده می داند- 
در جــایــی ثبت و ضبط نــشــده اســـت. یــک روز 
ناهار در خدمت ایشان بــودم، غذا برنج بــود. به 
مناسبت رســم پخت برنج در ایـــران کــه برنج را 
زنــده نمی پسندند، صحبت پیش آمــد که یک 
روز به دیــدار یک قبیله شیعی در اطــراف بغداد 

رفته بودیم.
 شهید سعید سید مهدی حکیم نیز بود، در بدو 
ورود ما افراد آن قبیله هزاران گلوله به شادمانی 
ورود ما به سوی آسمان شلیک کردند که آسمان 
ــود. اول غــروب بــه ســر سفره  از دود تیره شــده ب
ــاالی  ــوت شــدیــم. رســـم اســـت شــیــخ قبیله ب دعـ
سفره می نشیند و سینی بزرگ برنج را در کنار او 
می گذارند و یک گوسفند پخته هم روی آن است. 
طبق رسم قبایل عربی او با دست و دنــدان خود 
گوشت ها را پــاره و تکه کــرده و به سوی میهمان 
ــرت مــی کــنــد و بـــرنـــج هـــم تــقــســیــم مـــی شـــود.  ــ پ
ــوردن بـــود و نه  ــه بــرنــج قــابــل خــ مــی فــرمــودنــد: ن
گوشت؛ زیرا برنج را با فاصله  کمی از آبکش کردن 

می کشند و بد می دانند برنج کامالً پخته شود.
 گوشت هم نیمه پز است، آن را هم بد می دانند 

کامالً پخته شــود. به هر صــورت ما بر سر سفره 
نشستیم و غذا تقسیم شد. رئیس قبیله تعارف 
کرد، ما دست به غذا نبردیم. این نشان می دهد 
مهمان خواهشی دارد؛ بنابراین رئیس قبیله رو 

به ما کرده و گفت: من تحت فرمان شما هستم.
 شهید سید مهدی حکیم گفت: رئیس قبیله 
همسایه که عموی شماست و بین شما کدورتی 
وجود دارد بیاید اینجا و با ما هم غذا شود. رئیس 
قبیله جواب داد: این ممکن نیست. ما گفتیم: 
پس ما دست به غذا نمی بریم. این برای یک عرب 

آن هم در قبایل ممکن نبود.
 تحمل و پذیرش چنین ننگی امکان نداشت که 
کسی آن هم بزرگی و بزرگ زاده ای بر سر سفره او 
بیاید و غذا نخورد؛ از این رو فکری کرده و پذیرفت. 
ــوار شــد و رفـــت رئــیــس قبیله  شهید حکیم سـ
همسایه را به همراه آورد. آشتی انجام شد و با هم 
غذا خوردیم. آن روز پس از این مقدمه فرمودند: 
مناطق زنــدگــی عشایر شیعی عـــراق در اطــراف 

بغداد قرار داشت.
 عشایر آن روز مسلح بــودنــد بــا جمعیت زیــاد 
ــدام ســـاز خـــود را مــی نــواخــت و اتــحــاد  امـــا هــر کـ
آن هـــا مــی تــوانــســت خیلی کــار هــا بکند. عالمه 
می فرمود:»ما فکر می کردیم اگر این قبایل همه با 
هم یکی شوند، یک شب بغداد زیر پای اسب های 
آن خــواهــد لــرزیــد و دولــت نظامی عــراق بــه زانــو 
درخواهد آمد«. ایشان اضافه می کرد: »اگر ما یک 
سال دیگر فرصت می یافتیم، به هیچ وجه حزب 
بعث امکان حکومت نمی یافت« و باز می فرمود: 
»اگــر حزب بعث دیرتر بر سر کار آمــده بود و ما 
پنج ســال وقــت داشتیم، نقشه منطقه تغییر 
می یافت«. اگر کسی ایشان را از نزدیک دیده بود، 
این سخنان را باور می کرد. آیا امپریالیسم جهانی 

از این طرح های پنهانی آگاهی یافته بود؟«

عماد افروغ در برنامه سوره ...

نباید اجازه داد به جای اینکه 
دولت، دینی شود  دین دولتی شود 

 به مناسبت فرا رسیدن چهاردهمین سالگرد درگذشت 
آیت اهلل  سیدمرتضی عسکری)ره(

 خاطراتی از عالمه عسکری
 به روایت آیت اهلل جاودان

پاسیاددرنگ دین پژوهی آمنه مستقیمی از امام 
رضـــا)ع( آمــوزه هــا و روایاتی 
بر جــای مانده که تأمل در 
معنای ژرف آن هــا می تواند 
گــره هــای بزرگی از زندگی و 
زمــانــه مــا بگشاید. ازجمله ایــن مــعــارف تأکید بر 
احیای امر اهل بیت)ع( است که به منظور دانستن 
معنی، چیستی و چگونگی آن با حجت االسالم 
والمسلمین مرتضی وافــی، کارشناس و خطیب 
مذهبی و مدیر بنیاد بین المللی صحیفه سجادیه 
گفت وگویی ترتیب داده ایم که در ادامه مشروح آن 

تقدیم حضورتان می شود.

امام رضا )ع( می فرمایند: »رحمت خدا بر بنده ای  ◾
که امر ما را زنده کند« منظور از امر اهل بیت)ع( که باید 

زنده شود در کالم حضرت ثامن الحجج)ع( چیست؟
بحثی که مــورد نظر اســت دربـــاره روایــتــی اســت که 
در عیون اخــبــارالــرضــا)ع( از عبدالسالم بن صالح 
مشهور به خواجه اباصلت هروی نقل شده که گفت: 
شنیدم حضرت ثامن الحجج)ع( چنین فرمودند: 
ِّمُهَا  َّمُ عُلومَنا وَ یَُعل »رَِحَم اللّه عَبْدا اَحیا اَمْرَنا… یَتََعل
َّبَعونا«  النّاَس، فَاِنَّ الناس لو عَلِموا مَحاِسنَ کاَلمِنا الَت
یعنی »رحمت خدا بر بنده ای که امر ما را زنده کند، 
دانش های ما را فرا گیرد و به مردم بیاموزد. اگر مردم 
زیبایی های سخنان ما را می دانستند از ما پیروی 
می کردند«. راوی می گوید: عرض کردم چگونه امر 
شما زنده نگه داشته می شود؟ امام رضا)ع( در توضیح 
فرمودند: علوم و معارف ما را بیاموزد و آن هــا را به 
مردم آموزش دهد )مردم را پای معارف اهل بیت)ع( 

بنشاند(.
حضرت ثامن الحجج)ع( توضیح سومی را نیز در 
ادامه آورده و درباره چگونگی این احیاگری فرمودند: 
اگر مردم محاسن و زیبایی های کالم ما اهل بیت)ع( 
را بدانند از ما تبعیت می کنند و جــذب و پیرو ما 
می شوند. ایــن روایــت بر سه اصــل وظیفه شیعه، 
چگونگی انجام آن و دلیل آن تصریح دارد. درباره سند 
این روایــت باید گفت ثقه و حسنه است و در سیر 

راویان این حدیث ضعفی دیده نمی شود.

امام رضا)ع( در این روایت بر فراگیری دانش های اهل  ◾
بیت)ع( و آموزش آن به مردم تأکید دارند، این مهم چگونه 

شدنی است و در امروز ما به چه راهکارهایی نیاز دارد؟
فــراز دوم روایــت که روش احیای امر اهل بیت)ع( 
اســت، نشان می دهد ما نیازمند کسانی هستیم 
که علوم و معارف اهل بیت)ع( را بیاموزند و از این 

خوان بهره بگیرند؛ بنابراین مخاطب این روایت در 
گام نخست، مجموعه های دانش بنیان اعم از حوزه 
و دانشگاه اســت. البته طبیعی اســت به صورت 
متعارف و مستقیم در دانشگاه ها سراغ علوم اهل 
بیت)ع( نمی روند چون برخی علوم روز که برآمده از 
نوع تالش های مردم به واسطه استعدادهای الهی 
است در این مراکز دنبال می شود اما بنابر تصریح 
این روایت، می شود علوم و معارف بدست آمده در 
مجامع آکادمیک را به علوم و معارف و روایات اهل 
بیت)ع( عرضه کرد. به تعبیری دیگر، اینجاست که 
اهمیت علوم انسانی به طور خاص خود را در این 
ماجرا نشان می دهد؛ اینکه چگونه علوم انسانی 
می تواند اسالمی و مبتنی بر معارف و علوم اهل 
بیت)ع( باشد. البته درباره دیگر علوم همچون علوم 
تجربی اعم از طب، فیزیک، شیمی و... نیز روایات 
کم نداریم و بسیاری از روایات بر اساس مناظرات و 
گفت وگوها و سؤاالتی که راویان از محضر ائمه)ع( 
داشته اند، نقل شده اما این بدان معنا نیست که 
آن حضرات)ع( قصد ورود کامل و عرضه کلی این 
مباحث را داشته باشند. یعنی اگرچه درباره طب 
و علم الصحه، نجوم، جهان طبیعت، موجودات 
مختلف، فیزیک و شیمی در معارف اهل بیت)ع( 
روایات متعدد داریم و امثال ابن سیناها، فارابی ها 
و زکریای رازی ها این جنس برداشت ها را از معارف 
و علوم اسالمی و آموزه های اهل بیت)ع( داشته اند 
اما آن حضرات)ع( به دنبال چنین جریانی نبودند 
بلکه به پرورش روح انسان توجه داشتند و به تمام 
معنا در حوزه فردی و اجتماعی متوجه علوم انسانی 
بوده اند و بنابراین ما در این باره خأل و نقصی نداریم.

حوزه های علمیه به عنوان نهاد تبیین و ترویج  ◾
آموزه های دین در احیای امر اهل بیت)ع( و فراگیری 

دانش های ائمه)ع( و آموزش آن به مردم چه رسالتی را 
عهده دار هستند؟

حوزه های علمیه باید به طور مستقیم به این سمت 
حرکت کنند، اگر در حوزه علمیه ادبیات می خوانیم، 
اگر پایه های اصولی و نظرات فقهی داریــم بــرای آن 
ــات اهل  اســت به جایی برسیم که طــالب پــای روایـ
بیت)ع( در ساحات مختلف بنشینند و برای استنباط 
و استخراج مــعــارف و علوم اهــل بیتی در پیگیری 
مسائل فردی و اجتماعی در حوزه اعتقادات، رفتارها 

و نگرش ها به درجه اجتهاد برسند.
مسئله دوم اهمیت تبلیغ و ترویج معارف اهل بیت)ع( 
ِّمُهَا النّاَس« است. ما گنجینه هایی از معارف  »یَُعل
داریم؛ باید کسانی باشند که بتوانند این ها را پرورش 

ــه به  دهند و فـــرآوری کــرده و به محتواهای قابل ارائ
مخاطبان مختلف در سطح جهانی تبدیل کنند. 
بنابراین از این روایت امام رضا)ع( درمی یابیم بازتولید 
معارف اسالمی، حقیقت احیای امر اهل بیت)ع( 

است نه صرفاً نقل یک مطلب. برای همین رهبری 
معظم انقالب وقتی بر اصــل صــدور انقالب تأکید 
می کنند، می گویند این صدور به هیچ وجه با ابزارهای 
سیاسی، نظامی و امنیتی ممکن نیست بلکه به 

بازتولید معارف اسالمی نیاز دارد، رهبری انقالب 
معتقدند بازتولید معارف اسالمی می تواند به این 

صدور بینجامد.

رهاورد این بازخوانی برای جامعه اسالمی چه  ◾
می تواند باشد؟

باید توجه داشــت این بازخوانی و بازتولید معارف 
اسالمی و انتقال و ارائه آن که در فراز سوم روایت امام 
رضا)ع( آمده، موجب می شود مسلمانان احساس 
هویت و غنای فکری کنند و این همان چیزی است 
که فرصت و زمینه احیای امر اهل بیت)ع( و جریان 
یافتن تفکر و تعقل و حس استقالل فکری فرهنگی 
مسلمین را فراهم می کند و سبب می شود ضعف 
هویت و اراده در مسلمانان کنار برود و به سمت اهل 
بیت)ع( بروند و اینچنین تعبیر امام رضا)ع( درباره 
َّبَعونا« محقق  می شود. البته باید توجه داشت در  »الَت
کنار ضعف هویتی، نقشه دشمن هم وجود دارد که 
می کوشد مانع رفتن مسلمین به سمت آثار و معارف 
اهل بیت)ع( و بازتولید آن شود تا اینچنین هویت 

آن ها را سلب کند.

سیره امام رضا)ع( در موضوع بازتولید معارف  ◾
اهل بیت)ع( در عصر مأمون که عصر ورود آرا و افکار از 

اقصی نقاط جهان بود، امروز چقدر کاربرد دارد؟
امام رضا)ع( خود این سیره را به خوبی جا انداختند که 
چگونه می توان قلوب مردم را جلب کرد. حضرت)ع( 
زمانی با تربیت شاگرد، زمانی با مناظرات و زمانی در 
ارتباط با عوام چنین  می کردند؛ پیام امام رضا)ع( در 
این باره آن است که ترویج اسالم و تبلیغ معارف اهل 
بیت)ع( راه رسیدن به معرفت است وگرنه این سو و 
آن سو رفتن و سراغ روش ها و مسلک های مختلف را 

گرفتن انسان را از طریق اصلی دور می کند.
از سیره امــام رضــا)ع( در این بــاره سه آمــوزه می توان 
گرفت؛ نخست آنکه در تبلیغ و ترویج دین باید کامالً 
از بداخالقی پرهیز داشته و به دور باشیم؛ دوم درگیر 
نشویم یعنی برای ترویج دین نیازمند تعرض به دیگران 
نیستیم )بعضاً در ترویج دین و معارف اهل بیت)ع( 
برخی از بی اخالقی ها، تعرض ها، پرخاشگری ها، 
مشاجرات و دعواها به ویژه در میان پیروان فرقه های 
اسالمی شکل می گیرد(؛ سوم آنکه امام رضــا)ع( در 
تربیت شاگرد و مناظرات و سیره فقط بر زیبایی کالم 
از نظر صناعت ادبی و شیوایی بیان تأکید نداشتند 
بلکه محاسن کالم در سیره رضوی مبتنی بر کارآمدی 
و کــاربــردی بــودن اســت. به عبارت بهتر، آمــوزه هــا و 
نکاتی که امــام رضــا)ع( می گویند بــرای حــوزه عمل و 

اجراست نه صرف نظر و تئوری. عالوه بر این، سخن 
ایشان همه شمول است و در انحصار زمان و مکان قرار 
نمی گیرد. یعنی وقتی کالمی از ایشان مرور می شود 
فقط مربوط به زمانه آن حضرت)ع(، مجلسی خاص و 
مخاطبانی خاص نیست بلکه همه شمول است و به 
تناسب شرایط تغییر نمی کند و نسخه ای نجات بخش 
برای همه دوره هاست مگر آنکه در روایت تصریح شده 
باشد به جمع و زمانی خاص اختصاص دارد. بنابراین 
اگر روایتی را دیدیم که در حوزه عمل کاربرد ندارد باید 

در صحت سند و داللت آن بررسی کنیم.

 برای اینکه این نسخه عملی را در درمان دردها  ◾
و آالم امروز جامعه به کار بگیریم، چه باید کرد؟

دردی در زمانه ماست که به دو ریشه بازمی گردد؛ یکی 
افراد متدین که حامل معارف اسالمی هستند؛ طبیعتاً 
کم فهمی ها و کج فهمی ها سبب می شود در حوزه 
عمل رفتاری از آن ها سر بزند که با اصل دین مطابقتی 
نداشته باشد. در چنین وضعیتی رفتار دین داران  به 
جای تبلیغ، وجهه ضدتبلیغ به خود می گیرد چون 
معرفی اسالم با مسلمین است؛ وقتی در حوزه عمل 
درست کار نکنیم و نمونه های ناب نباشیم دیگران از 
ما به عنوان آینه، نگاه کاملی از دین نمی گیرند و حتی 
رفتارمان می تواند به دین گریزی و دین ستیزی در 

دیگران بینجامد!
بخش دوم، به برنامه ها و مانع تراشی های دشمن 
مربوط می شود به ویژه امروز که عرصه هنر و رسانه 
فعال است، آن ها بیکار ننشسته اند و در معرفی اسالم 
با نگاه التقاطی و انحرافی و همراه با ضاللت و جهالت 
تالش می کنند به خصوص از طریق بازتولید فرقه های 
کاذب در گوشه و کنار دنیا که مدعی مسلمانی هستند 

تا اینچنین جلو تبلیغ و ترویج اسالم ناب را بگیرند.
در مقابله با ایــن دو جــریــان، کــار مبلغان و عالمان 
دینی حساس، سخت، ضـــروری و نیازمند تالش 
ــامــه ریــزی و تــدبــیــر، مـــداومـــت و  ــرن و مــجــاهــدت، ب
همه جانبگی و پرقوت بــودن اســت. اگــر از ابــزارهــا و 
محتوای صحیح بهره بگیریم شاهد افزایش عشق 
ــیــت)ع( و تبعیت از مــعــارف آن  و عــالقــه بــه اهــل ب
حضرات)ع( خواهیم بود، دیگر نیازی نیست بگوییم 
بیایید و شیعه شوید، چون وقتی این کالم و معارف 
درســت تبیین و ارائـــه شــود ایــن اتفاق خودبه خود 

می افتد. 
مردم در پی جاذبه ها، رفع نیازها و خأل های روحی، 
هویت بخشی به خود و احساس غنا و برخورداری از 
پشتیبان و معتمد و تکیه گاه اصلی هستند که این 

مهم با تبیین و احیای درست دین محقق می شود. 

من با تو 
زندگی نکنم؛ 
پیر می شوم

 
عکس: جوادکرمانی

شعر:محمد سهرابی

عکس نوشت
بی تو من از جوانی خود سیر می شوم من با تو زندگی نکنم؛ پیر می شوم 
بی اختیار پیش تو تبخیر می شوم من در شعاع پرتو شمس الشموسی ات 
من در رواق چشم تو تکثیر می شوم آیینه کاری َحَرمت ذره پروری ست 
اینجاست آنکه الیق تکبیر می شوم در صحن کهنه سوی تو کردم نماز را 
دارم به پای خویش سرازیر می شوم من گریه ام گرفته کمی هم به من بخند 
اما دوباره پیش تو تقدیر می شوم یک شب نشد که بی ُگَنه آیم زیارتت 
بی پرده با تو صاحب تصویر می شوم وقتی که آه می کشم از پرده نیاز  
هر چند با نگاه تو اکسیر می شوم بیچاره من که نیست قلمدانم از طال 
کز بانگ آن چو سیل سرازیر می شوم نقاره خانه ات ز کجا آب می خورد 
بر بال کفتران تو تحریر می شوم آن نامه ام که از سر تعجیل و اضطراب 
نم نم دوباره قابل تعمیر می شوم برداشت سیِل گریه بساط زیارتم 
وقت خروج، تازه زمینگیر می شوم وقِت ورود در حرم تو، هوایی ام 
من حاجی تو اَم که به تقصیر می شوم بادا شلوغ دور و برت کعبه عزیز 

مراسم بزرگداشت نخستین سالروز ارتحال طوبی کرمانی، 
استاد دانشگاه تهران و سرپرست واحد خواهران دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی شامگاه 23 شهریور ماه با حضور چند تن از 

استادان دانشگاه و فعاالن دینی و فرهنگی برگزار شد.
به گزارش ایکنا ،حجت االسالم والمسلمین علی خیاط، معاون 
بین الملل بعثه مقام معظم رهبری و رئیس دانشگاه علوم 
اسالمی رضوی در سخنانی در این مراسم گفت: در نخستین 
سالگرد ارتحال بانوی بافضیلت و شخصیت عالم و دانشمند، 
سرکار خانم کرمانی هستیم؛ بنده بیش از دو دهه در معاونت 

بین الملل بعثه با ایشان همکاری داشتم.
 همچنین ایشان مسئولیت پردیس خواهران دانشگاه علوم 

اسالمی رضوی را نیز بر عهده داشتند.
ــزود: یکی از ابعاد برجسته شخصیتی ایشان که در  وی افـ

عرصه مدیریت و مسائل دیگر خود را نشان می داد شخصیت 
مثبت اندیش ایشان بود؛ همواره تالش می کرد جزئی از راه حل 
باشد نه اینکه خودش بخشی از مشکالت باشد؛ وقتی همه 
نسبت به برخی امــور خسته شده و غر می زدند وی راه هــای 
متعدد را دنبال می کرد و معتقد بود کار نشد نــدارد و سعی 

می کرد آن را به نهایت برساند.
خیاط بیان کرد: ایشان هرگز از واقعیات فرار نکرد و خوشبین و 
مثبت اندیش بود؛ حساب کنید در یک کشور دیگر که عمدتاً 
اهداف ما را در اجرای برنامه ها درک نمی کنند و ممکن است 
همراه و همکار هم نباشند موانع زیادی برای فعالیت وجود دارد 
ولی وی با روحیه مثبت اندیشی که داشت، به هیچ عنوان خسته 
نمی شد و ما هرگز در وی احساس خستگی ندیدیم و نشاط و 

شور و شوق داشت و آرامشی بر عملکرد وی دیده می شد.

رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی تصریح کرد: نکته دیگر 
در شخصیت ایشان، روحیه شکرگزاری و محبتی بود که 
انسان در کار با او می دید، اگر کسی کمترین اقدامی انجام 
می داد ولو وظیفه او هم بود همواره تشکر می کرد و این در کار 

مدیریتی بسیار مهم است.
خــیــاط بــیــان کــرد: صفت برجسته دیــگــر در شخصیت 

ایــشــان وجــود روحــیــه عفو و گذشت و بخشش بــود؛ 
در کارها ممکن است اشتباهی از کسی سر بزند و 

کوتاهی انجام شود ولی وی ضمن اینکه جدی بود و 
تذکر می داد روحیه گذشت هم داشت، از کسی 
چیزی به دل نمی گرفت، کینه نگه نمی داشت و 

سینه ای ماالمال از حکمت و دل بزرگی داشت.
مــعــاون بین الملل بعثه مقام معظم رهبری 

گـــفـــت: نــکــتــه دیـــگـــر در شخصیت 
ــاه در  ــرگـ ــود کـــه هـ ــ ــن ب ــ ــان ای ایـــشـ
ــورد  ــی  خــ کـــــــاری شـــکـــســـت مــ
خسته نــمــی شــد و بــه شکل 
ــور  شــگــفــت انــگــیــزی در امـ
خستگی ناپذیر بــود و کار 
ــاره شــروع می کرد.  را دوبـ
بسیار خاضع و خاشع و 
متعهد بود؛ هم تعهد 
در عـــالـــم مــدیــریــتــی 
ــا و  ــرانـــس هـ ــفـ ــنـ و کـ
جــلــســات و هـــم در 

فعالیت فرهنگی.

خبر خبر 

 در نخستین سالروز ارتحال
 دکتر طوبی کرمانی مطرح شد

 هرگز در   او 
خستگی ندیدیم

 حجت االسالم والمسلمین وافی
 درگفت وگو با قدس بیان کرد

 بازخوانی و بازتولید معارف اسالمی و انتقال و ارائه آن که در فراز سوم 
روایت امام رضا)ع( آمده، موجب می شود مسلمانان احساس هویت 
و غنای فکری کنند و این همان چیزی است که فرصت و زمینه احیای 

امر اهل بیت)ع( را فراهم می کند.

گزيدهگزيده

 jنسخه امام رضا
برای عزت و استقالل
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من سعی 
ملریض فی 
حاجة - 
قضاها او 
مل  یقضها- 
خرج من 
ذنوبه کیوم 
ولدته امه
هر کس برای نیاز 
 بیماری بکوشد

ـ  چه آن را برآورده 
سازد، چه نسازدـ  
مانند روزی که از 
مادرش زاده شده، 
از گناهانش پاک 
می شود. 

من مل 
یکن 

عقله اکمل 
ما فیه، کان 
هالکه من 

ایسر ما فیه
کسی که بینش و 

عقل خود را به کمال 
نرساند  و در ُرکود 

فکری و فرهنگی به 
سر برد ، به سادگی 

در هالکت و گمراهی 
و سقوط قرار 
خواهد گرفت.

DK



حسین  محمد
نیکبخت   امـــروز، 
نهم ماه صفر، بنا به 
یــک نــقــل تــاریــخــی، 
ســــالــــروز شـــهـــادت 
جناب عمار بن یاسر، 
صحابی عالیقدر رسول  خــدا)ص( و یار 
ــادار امیرمؤمنان)ع( است.  صدیق و وف
سراسر زندگی شگفت انگیز عمار، به 
پــاســداری از حــق و عــدالــت گــذشــت. او 
از روزی که اســام را شناخت، هرگز از 
احکام نورانی و دستورهای الهی آن جدا 
نشد و در شناختن حق و متمایز کردن 
ــداد. راز  آن از باطل، شک به خــود راه ن
این قــدرت ایمان را باید در مفهومی به 
نام بصیرت جست وجو کنیم؛ بصیرت و 
شناختی که سبب می شد عمار در فهم 
مبانی دینی دچــار اشتباه نشود. دیگر 
اینکه فرزند یاسر، نه از اشــراف بــود که 
آلوده ثروت باشد و نه خاندان عریض و 
طویلی داشــت که با افتخارات جاهلی 
آن ها فخرفروشی کند؛ به دیگر سخن، او 
آزاد از هر قید و بندی، حق را می گفت و با 
هوش سرشارش، مسیری را می پیمود که 
رسول  خدا)ص( برای او و دیگر مسلمانان 

ترسیم کرده بود. 

عمار در عصر پیامبر)ص( ◾
ــار صــدیــق تقریباً در تــمــام مراحل  ــن ی ای
زندگی اش، میزبان سختی ها و رنج هایی 
بود که تحمل آن ها اصاً ساده نیست؛ در 
دوران پیش از اســام، خانواده او در مکه 
می زیستند. ریشه نژادی و قومیتی آن ها 
به یمن بازمی گشت و از ایــن رو، در مکه 
صاحب پشتیبان و متحد قوی نبودند و 
از آنجا که از ثــروت و مکنت هــم، به هیچ 
وجه بهره ای نداشتند، جزو طبقه فقیران 
و مستضعفان این شهر قــرار می گرفتند 
و همواره باید ظلم و رفتارهای غیرانسانی 

اشراف قریش را تحمل می کردند. عمار در 
زمان اسام آوردن، حدود 42 سال داشت. 
او از سابقون در اسام بود و در خانه »ارقم«، 
پای کوه صفا، به این دین مبین مشرف شد 
و از همان زمــان، تحت آمــوزش و تربیت 
پیامبر خدا)ص( قرار گرفت. عمار به دلیل 
اخاصی که داشت، نقش آفرین بسیاری 
از رویدادهای سرنوشت ساز صدر اسام 

بــود. در جــریــان سخت گرفتن مشرکان 
بر مسلمانان، او و والدینش سخت ترین 
شکنجه ها را تحمل کردند؛ عمار، شاهد 
شهادت مظلومانه مادر و سپس پدر بود. او 
سه سال فشار و سختی محاصره اقتصادی 
در شعب ابوطالب را تحمل کرد و در جریان 
مهاجرت مسلمانان به حبشه، به عنوان 
پیک پیامبر)ص( حضور داشت و وضعیت 

مسلمانان را در حبشه بــه آن حضرت 
گزارش کرد. این کارنامه درخشان در مبارزه 
از یک سو و از سوی دیگر، همراهی عمار با 
رسول  خدا)ص( موجب افزایش بصیرت و 
آگاهی وی شد. سخن خاتم االنبیا)ص( در 
جریان هجرت به مدینه و ماجرای ساخت 
نخستین مسجد اســام، شاهدی بر این 
مدعاست؛ عمار به دلیل اخاصش، بیش 

از دیگران کار می کرد؛ برخی از این تاش 
صادقانه سوءاستفاده می کردند و بیشتر 
از توان او، خشت های آماده شده را پشتش 
می گذاشتند تــا حمل کند. در آن حال 
چشم پیامبر خدا)ص( به او افتاد. او گفت: 
یا رســول هللا! مرا کُشتند. پیامبر)ص( به 
مِهر در صورت عمار نگریست و فرمود: نه! 
این ها قاتل تو نیستند، قاتان تو گروهی 
طغیانگر و ستمگر هستند که وقتی آن ها 
را به سوی حق می خوانی، بر تو شمشیر 
می کشند. این سخن، به حدیثی مشهور در 
میان مسلمانان تبدیل شد؛ آن  گونه که پس 
از رحلت رسول  خدا)ص(، برخی از اصحاب 
برای تفکیک حق از باطل، در انتظار نظر و 

اقدام جناب عمار می نشستند. 

موفقیت در آزمون سخت ◾
روزهــــای پــس از رحــلــت پــیــامــبــر)ص(، 
ــی ســخــت بــــرای همه  ــونـ روزهــــــای آزمـ
مسلمانان بود و البته، آنــان که در این 
امتحان بزرگ قبول شدند، بسیار نبودند 
اما عمار در میان آن ها بود. او از کسانی 
محسوب مــی شــد کــه در دفـــاع از حق 
امیرمؤمنان)ع( و پاسداری از حریم اهل 
 بیت)ع( از هیچ کوششی دریــغ نکرد و 
افزون بر طعنه های تُندزبانی، آسیب های 
جسمانی متعددی را در این راه متحمل 
ــد. جــنــاب عــمــار در دوران خلیفه  شـ
دوم، مدتی را با اجــازه امیرمؤمنان)ع( 
به عنوان فرماندار کوفه خدمت کرد. 
تعدادی از مورخان معتقدند شکل گیری 
هسته های اولــیــه شیعیان در کــوفــه و 
ظــهــور شخصیت هایی مــانــنــد مالک 
اشتر، حاصل تاش های تربیتی عمار 
بـــوده  اســـت. او هنگامی کــه ابـــوذر، یار 
صدیق پیامبر)ص( را تبعید و بدرقه او را 
ممنوع کردند، در کنار امیرمؤمنان)ع( و 
حسنین)ع( در مراسم بدرقه وی شرکت 
کرد. عمار در آغاز خافت امام علی)ع(، 

به مرز 90 سالگی رسیده  بود اما دست 
از مـــبـــارزه در مــســیــر حــق و حقیقت 

برنمی داشت. 
ــان)ع( را نــمــاد اســامــی  ــرمــؤمــن او امــی
ــدا)ص( آن را  می دانست کــه رســول  خـ
بــه بشریت عرضه کــرد و از همین رو، 
ــام)ع( حــرکــت مــی کــرد و  ــ پــشــت ســر امـ
ــاری از آن حــضــرت سبقت  در هــیــچ کـ
نمی گرفت یا عقب نمی ماند. سخنان 
عمار با اصحاب جمل و سپس بیانات 
او در صفین مقابل شامیان، نشان از 
حکمتی است که در ذهن و اندیشه وی 

نهادینه شده  بود. 
ــود 93 ســـال ســـن، بــه صفین  ــا وجـ او ب
آمــد، در کنار امیرمؤمنان)ع( ایستاد 
تا شاید برخی از افــراد بی استعداد که 
نمی توانستند شعاع نور وجود مقدس 
آن حضرت را دریابند و ببینند، با حضور 
عمار و حدیث مشهور پیامبر خدا)ص( 
دربـــاره او، به خــود آیند. نقل اســت که 
سپاهیان معاویه بر پیکر او زخــم وارد 
ــام)ع(  ــ کــردنــد، بــرخــی از لــشــکــریــان ام
اطراف وی را گرفتند و در آن میان، یک 
نفر کاسه شیری را برای او آورد؛ عمار 
لبخندی زد و گفت: از رسول  خدا)ص( 
شنیدم کــه فــرمــود آخــریــن چــیــزی که 
در ایــن دنیا مــی خــورم، کــاســه ای شیر 
ــت. آن  گـــاه شــیــر را نــوشــیــد و به  اســ
شــهــادت رســیــد. امــیــرمــؤمــنــان)ع( بر 
پیکر مطهرش نماز گزارد و در صفین 
به خاک سپرد. به این ترتیب، زندگی 
نماد بصیرت و فتنه شناسی در صدر 
اســـام بــه پــایــان رســیــد. روایـــت است 
که امیرمؤمنان، امــام علی)ع( پس از 
شهادت عمار فرمود: »رحم هللا عماراً 
یوم ولد و یوم قتل و یوم یبعث حیاً«؛ 
خدا عمار را رحمت کند، روزی که به 
دنیا آمد، روزی که کشته شد و روزی که 

دوباره مبعوث می شود.

درباره زندگی شگفت انگیز جناب عمار بن یاسر که امروز سالروز شهادتش است  

 نماد بصیرت و فتنه شناسی 
در صدر اسالم

خبرخبر
روزروز

عرضه محصوالت فرهنگی آستان قدس رضوی در »الهور« 
مــعــاون بین الملل ســازمــان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضــوی از برپایی نمایشگاه عرضه محصوالت 
فرهنگی این آستان مقدس در شهر الهور پاکستان 
خــبــر داد. حــجــت االســام سیدمحمد ذوالــفــقــاری 
گفت: با توجه به ارادت و عاقه ای که مردم پاکستان 
به ساحت علی بن موسی الرضا)ع( دارند و همچنین 

عاقه و اقبال آن هــا به محصوالت فرهنگی و هنری 
که منتسب به امام رضــا)ع( است، نمایشگاه عرضه 
و فروش محصوالت فرهنگی آستان قدس رضوی در 
 خانه فرهنگ سازمان فرهنگ و ارتباطات شهر الهور 

برپا می شود.
ــا مــحــصــوالت  ــ ــت وی ادامـــــــه داد: در هــمــیــن راســ

آفرینش های هنری و تولیدات »به نشر« در سایت ها 
و شــبــکــه هــای اجــتــمــاعــی بــه نــمــایــش گــذاشــتــه شــده 
ــن مــحــصــوالت محک   تــا استقبال مـــردم الهـــور از ای

زده  شود.
امیرمهدی حکیمی، مدیر عامل مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضــوی نیز در این جلسه گفت: 

باید تمامی محصوالت فرهنگی آستان قدس رضوی 
اعــم از محصوالت فرهنگی در حــوزه ســوغــات زائــر، 
محصوالت هنری، کتاب و... با رویکرد رضوی، فرهنگی 
و اجتماعی در نمایشگاه دائمی الهور عرضه شود که 
می تواند در شناسایی فرهنگ ایرانیان و رضوی کمک 

شایانی باشد.

  دوره قرآن 
  طرح ملی تالوت شباب الرضا)ع( 

 مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس 
رضوی از برگزاری طرح ملی تالوت 

شباب الرضا)ع( در ۲۸ استان کشور خبر 
داد و گفت: با پیش بینی و برنامه ریزی 

صورت گرفته، مؤسسه های مجری 
این طرح بیش از ۶۰ کالس آموزشی 

را در استان ها در این زمینه برگزار 
می  کنند.

حجت االسالم والمسلمین میریان اضافه 

کرد: با شرکت نوجوانانی از ۲۸ استان 
کشور نام نویسی دهمین دوره طرح 

ملی تالوت به پایان رسیده و هم اکنون 
پیش نیاز این طرح آغاز شده و تا دهم 

مهرماه ادامه دارد. 

نخستین جلسه برنامه توجیهی با 
خانواده ها بر مبنای کتاب راهنمای 
خانواده بوده و دو جلسه آموزشی 

نیز برای یادگیری اصول صحیح 
تقلیدی خوانی است.

 عمار در زمان اسالم آوردن، حدود 4۲ سال داشت. او از سابقون در اسالم بود و در خانه »ارقم«، پای 
کوه صفا، به این دین مبین مشرف شــد و از همان زمان، تحت آموزش و تربیت پیامبر خدا)ص( 
قرار گرفت. عمار به دلیل اخالصی که داشــت، نقش آفرین بسیاری از رویدادهای سرنوشت ساز 

صدر اسالم بود.

گزيدهگزيده
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بکاء 
العیون 
و خشیه 
القلوب 
رمحه من 
اهلل
»گریستن چشم ها 
و ترسیدن قلب ها، 
رحمتی از جانب 
خداست«.

همزمان با موج پنجم کرونا، باال رفتن آمار مبتایان 
ــاره نیاز به تزریق سرم  به کرونا و افــزایــش یک  ب
از یــک ســو و تــوقــف مقطعی فــعــالــیــت یــکــی از 
شرکت های سازنده سرم از سوی دیگر، منجر به 
کمبود شدید این محلول در بــازار شده بــود. اما 
سایر شرکت های داروســازی از جمله دو شرکت 
آستان قدس رضوی کمر همت بستند و با فعالیت 

شبانه روزی، این نیاز را تأمین کردند.
ــدود یک  ــ ــامــــن، در حــ ــ ــرکـــت داروســــــــــازی ث شـ
ــود، 4/5  ــاه بــا افـــزایـــش ظــرفــیــت تــولــیــدی خــ مـ

میلیون سرم تزریقی را تولید و در داروخانه ها 
و بیمارستان ها توزیع کــرد تا یکی از مهم ترین 
نــیــازهــای بــیــمــاران تأمین شـــود. مجید طبسی، 
مدیرعامل شرکت داروسازی ثامن به آستان نیوز 
ــــن شــرکــت بـــا انـــجـــام خــدمــت  گــفــتــه اســــت: ای
شــبــانــه روزی در مــدت یــک مــاه اخــیــر توانست 
ظرفیت تولید انواع سرم بطری و کیسه ای  خود را با 
رشد 44 درصدی از حدود 3میلیون به حدود 4/5 
میلیون عدد در ماه افزایش دهد. از 21 مرداد تا 20 
شهریور، نیروهای این شرکت در 30 روز کاری و 

حتی در روزهای تعطیل رسمی، به طور شبانه روزی 
در سه شیفت مختلف مشغول خدمت بودند 
تا بتوانند بخشی از مشکات بیماران را رفــع و 
سرم مورد نیاز آن ها را تأمین کنند.شرکت ثامن 
عــاوه بر افزایش ظرفیت تولید سرم های 500 و 
هزار سی.سی، یک محصول سدیم کلراید 9 دهم 
ــرای بیماران کرونایی  درصــد 100 سی. سی که ب
مناسب تر اســت را نیز تولید کــرده که می تواند 
برای تمامی بیماران کرونایی  به خصوص بیماران 
نیازمند تزریق رمدسیویر، مورد استفاده قرار گیرد. 

ضد کرونا  ضد کرونا  

تولید 4/5 میلیون 
بطری سرم تزریقی 
در داروسازی ثامن 
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آگهی مزایده اموال غیر منقول محمدحسن رحمانی احدی از ورثه مرحوم صولت علی رحمانی
به  موجب پرونده اجرایی به ش��ماره بایگانی ۹۸۰۰۱۰۱ اجرای ثبت زبرخان زهرا ش��جاعی فر باستناد سند نکاحیه 
شماره ۱۲۵۱۶ مورخه ۱۳۸۴/۰۷/۲۹ اقدام به صدور اجراییه به تعداد چهارده عدد سکه تمام بهار آزادی علیه محمد 
حسن رحمانی فرزند صولت علی رحمانی سهم االرثی از مرحوم صولت علی رحمانی راه نموده است که پس از ابالغ 
اجراییه و طی مراحل قانونی حسب درخواست بستانکار اموال غیرمنقول به شرح ذیل: ۱-۷/۱۸ مترمربع سهم االرث 
آقای محمدحس��ن رحمانی از ۸۰ متر منزل مس��کونی پالک ۴۷۵ فرعی واقع درخروعلیا پالک یک اصلی بخش ۴ 
زبرخان کوچه رحمانی ها از قرار هر متر مربع ۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ رالد = ۴۶/۶۷۰/۰۰۰ رالل ۲-ارزش بنه ۱۷ دقیقه و 
۱۴ ثانیه سهم االرث آقای محمدحسن رحمانی از قنات آتشگاه پالک ۸۲ اصلی قرار هر دقیقه ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ رالد = 
۲۴۱/۲۶۶/۶۶۶ رالل ۳-ارزش ۶۷۳ مترمربع سهم االرث آقای محمدحسن رحمانی از زمین ۵۰۰ متر مربعی پالک 
۱۳۳ فرعی از ۳ اصلی اراضی محمدآباد بخش ۴ زبرخان از قرار هر متر مربع ۱/۵۰۰/۰۰۰ راال = ۱/۰۰۹/۶۱۶/۳۸۵ 
رال۷ ۴-پالک شماره ۱۳۷ فرعی از پالک یک اصلی خرو علیا واقع در بخش ۴ زبرخان شامل دالستان به مساحت 
۲۵۰ متر مربع سهم االرث آقای محمدحسن رحمانی ۲۶/۱ مترمربع می باشد که از قرار هر متر مربع ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ 
رال/ برابر ۳۶۵/۴۰۰/۰۰۰ رالم می باشد که جمعاً ۴ مورد فوق توسط کارشناس رسمی دادگستری به یک میلیارد 
و ششصد و شصت و دومیلیون و نهصد و پنجاه و دوهزار و پنجاه یک راال معادل یکصد و شصت و شش میلیون و 
دویس��ت  و نود و پنج هزار و دویس��ت و پنج تومان ارزیابی گردیده که پس از قطعیت ارزیابی جلسه مزایده در روز 
یکشنبه مورخ هجدهم مهر ماه هزاروچهارصد از ساعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد و امالک زبرخان با 
حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضایی تشکیل می گردد و مبلغ مزایده از مبلغ یک میلیارد و ششصد و شصت 
و دو میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار و پنجاه و یک معادل یکصد و شصت و شش میلیون و دویست و نود و پنج 
هزار و دویست و پنج تومان شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیلی 
رسمی گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت مقرر برگزار خواهد شد نیمعشر اجرایی و حق حراج 
و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 

برنده مزایده خواهد بود.   آ۱۴۰۵۵۷۸              تاریخ انتشار۱۴۰۰/۶/۲۵
سید حسن پور موسوی

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای حسین روستایی دارای شناسنامه شماره کد ملی ۰۷۴۰۲۵۰۶۷۱ به شرح دادخواست به کالسه 
۰۰۰۰۲۸۳ از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی محمد روستایی 
به شناسنامه ۲۰۷۶ و کد ملی ۰۷۴۸۸۶۵۷۵۶ در تاریخ ۱۴۰۰.۵.۱۹ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و 

ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به :
۱.حسین روستایی  نام پدر علی محمد کد ملی ۰۷۴۰۲۵۰۶۷۱ نسبت فرزند 

۲.محمد رضا روستایی نام پدر علی محمد کد ملی ۰۷۴۶۰۰۱۶۷۳۱ نسبت فرزند
 ۳.مرضیه روستایی نام پدر علی محمد کد ملی ۰۷۴۰۲۱۹۷۲۳ نسبت فرزند
 ۴.محدثه روستایی نام پدر علی محمد کد ملی ۰۷۴۰۴۴۲۶۸۵ نسبت فرزند

 ۵.مریم روستایی نام پدر علی محمد کد ملی ۰۷۴۰۶۵۶۳۸۴نسبت فرزند
 ۶.فاطمه عامری فرزند حمزه کد ملی ۰۷۴۸۸۶۷۰۶۶ نسبت همسر        

اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ق 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 تاقدیم دارد 

و االگواهی صادر خواهد شد.آ۱۴۰۵۵۷۵
شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز

اجرائیه
مش��خصات محکوم علیه: نام و نام خانوادگی : حبیب اله دلیر- نام پدر : نعمت اله- ش��غل:آزاد- نشانی محل اقامت: 

مجهول المکان
مش��خصات محکوم له: نام و نام خانوادگی: نجیب اله حس��ینی- نام پدر:محمد- ش��غل :آزاد- نشانی محل اقامت: 

باخرز- انتهای ولی عصر
محکوم علیه محکوم است به:تنظیم و انتقال سند تراکتور فراکسون ۲۸۵ مدل ۱۳۸۷ به شماره پالک ۱۲-۶۱۴ک 
۱۱ و پرداخت مبلغ ۵۰۰۳۴۹ ریال بابت هزینه دادرس��ی در حق خواهان و هم چنین پرداخت نیم عش��ر دولتی در 

حق صندوق دولت.                                                        
محکوم علیه مکلف است 

پ��س از اب��الغ این برگ اجرائی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگ��ذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به 
و ی��ا انج��ام تعهد و مفاد رای بدهد. در غیر اینصورت برابر م��واد ۶۶،۶۴،۳۸،۳۵،۳۴،۲۴ قانون اجرای احکام مدنی و 
مواد ۵۲۶،۵۲۳،۵۲۲ قانون آیین دادرس��ی مدنی اقدام قانونی از س��وی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد.

آ۱۴۰۵۵۷۶
امضاء و مهر مسئول دبیر خانه شورا                                     

  شیخ احمدی

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

برابررای شماره۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۲۲۰۰۰۲۱۹هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جالل ظفرزاده 
فرزندحاجی محمد حیدر به ش��ماره شناسنامه۷۶صادره ازمشهد دریک قطعه زمین بمساحت۳۶۲۸۴،۵۰مترمربع 
پالک فرعی از ۳۲۶ اصلی واقع دربخش۵ خریداری ازمالک رسمی آقای علی حسن زواری محرزگردیده است.لذابه  
منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله ۱۵روز آگهی میشوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 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 

است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ۱۴۰۵۵۷۴
تاریخ انتشارنوبت اول۱۴۰۰،۶،۲۵                                 تاریخ انتشارنوبت دوم:۱۴۰۰،۷،۸

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

متن آگهی مزایده
آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( به شماره بایگانی ۹۷۰۰۰۰۱

به موجب پرونده اجرائی کالسه فوق ششدانگ پالک ثبتی ۹ فرعی از ۵۰ اصلی بخش دو مه والت مالکیت حسین 
پوریوس��ف فیض آبادی واقع در مه والت، فیض آباد خیابان برق روبروی کوچه برق ۶ که طبق نظر کارشناس رسمی 
شش��دانگ پالک فوق الذکر بدون در نظر گرفتن دیون و تعهداتی که ممکن اس��ت برای ملک وجود داشته باشد به 
مبلغ ۱۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال )یازده میلیارد و یکصد میلیون ریال( ارزیابی شده و پالک فوق با مساحت ۳۶۰ )سیصد 
و شصت( مترمربع عرصه در دو طبقه دو واحد مسکونی و دو دربند مغازه تجاری بدین توصیف که در طبقه همکف 
ش��امل دو دربند مغازه ۴۹ )چهل و نه( مترمربع در حاش��یه خیابان و یک واحد مس��کونی با ۱۴۰ )یکصد و چهل( 
مترمربع اعیان پشت مغازه ها ۱۴ )چهارده( مترمربع به صورت پیلوت و ۶ )شش( مترمربع سرویس پله و در طبقه 

اول با ۱۰۲/۵۰ )یکصد و دو ممیز پنجاه( مترمربع اعیان که ۶/۵۰ )شش ممیز پنجاه( مترمربع آن بالکن می باشد، 
ملک مزبور قسمتی با دیوار ۳۵ سانتی متری باربر و قسمتی اسکلت فلزی با پوشش سقف طاق ضربی، درب و پنجره 
فلزی، نمای خیابان سرامیک و نمای حیاط سنگ و آستر سیمان، کف سازی ها موزائیک، سیمان و سرامیک و کف 
حیاط موزائیک و با دو انشعاب آب، دو انشعاب برق ۲۵ آمپر و دو انشعاب گاز می باشد، درب مغازه شیشه سکوریت 
و کرکره فلزی لوزی شکل، کف موزائیک و دیوار تا سقف سرامیک و کاشی است و مسکونی طبقه همکف تا مورخ 
۱۴۰۰/۰۲/۰۷، مسکونی طبقه اول تا مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۰ و مغازه تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ در تصرف مستأجر می باشد 
پالک فوق از ساعت ۹ الی ۱۲ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۷ در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت 
واقع در فیض آباد بلوار خرمشهر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده ششدانگ پالک مزبور از مبلغ ارزیابی 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. شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت ۱۰ )ده( درصد از 
مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت )پس از اخذ شناسه واریز( و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه 
مزایده است. لذا خریدار و یا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده با اخذ شناسه واریز اصل فیش واریزی 

مبلغ ودیعه ده درصد بنام خود را به همراه درخواست کتبی به واحد اجرا تسلیم و ثبت نمایند.
ضمناً برنده مزایده یا مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت 
تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، مبلغ مذکور قابل استرداد 
نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد.

این آگهی پس از تأیید فرآینده مزایده و ارسال آگهی در سایت آگهی های سازمان ثبت قرار خواهد گرفت و به منزله 
انتشار آگهی در روزنامه کثیراالنتشار محلی است. م.الف ۷/۴۰۰/۴۷  آ۱۴۰۵۵۷۱

آگهی ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رای اصالحی ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۲۱۱۷مورخ ۰۵/۰۹ /۱۴۰۰هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی حسین جمشیدی نشرودکلی فرزند کریم به شماره ملی ۶۵۳۹۷۴۳۵۲۱ در ششدانگ یک باب 
خانه و محوطه به مساحت ۱۷۰۳/۹۱مترمربع مفروز ازپالک ۱۵۸ فرعی از سنگ ۱۸ اصلی واقع در قریه جوبنه بخش 
۱۲ گیالن که برای آن ش��ماره ۵۳۶فرعی در نظر گرفته شده خریداری از مالک رسمی )شماره زارعانه: ۱۲۰۸۲۰-
۵۲/۰۴/۰۵ نام مالک :علی شعبانی ( 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 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 الف۱۵۸۱ آ۱۴۰۵۰۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰۶/۱۰                                            تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ 

علی پاکدل
کفیل ثبت اسناد و امالک سنگر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی نظر به دستور مواد ۱ و ۳ و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰/۰۹/۲۰ و برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۶۰۰۵۰۰۴۴۳۴ م��ورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۳  هیات اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بالمعارض شرکت تعاونی روستایی جمیل دارای شناسه 
ملی ۱۰۸۶۰۴۴۲۷۱۷ نس��بت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ۱۷۰۰۷/۷۳ مترمربع از پالک شماره ۷۲ 
اصلی واقع در اراضی فیروزی بخش ۱۳ حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای عبدالوهاب فتح 
آبادی فرزند علی اکبر محرز گردیده است. لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ ائین نامه مربوطه این اگهی در دونوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی 
کثیراالنتشار در شهرها و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی ک اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل رذا ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ۱۴۰۵۰۰۵
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۰/۰۶/۱۰                                   

تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۴۰۰/۰۶/۲۵   
علی امینی

ریی�س ثب�ت اس�ناد و ام�الک نیش�ابور
 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
۱۳۹۰/۹/۲۰ امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش ۱۴ مشهد واحد ثبتی 
شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 
به ش��رح ذیل آگهی می گردد: خانم صبا محمدپرست به شناسنامه ش��ماره ۰۷۴۰۲۶۷۰۵۱ کدملی ۰۷۴۰۲۶۷۰۵۱ 
صادره تایباد فرزند ناصر در شش��دانگ یکباب منزل به مساحت ۳۲۷ مترمربع پالک شماره ۶۶۵ فرعی از ۲۵۰ اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبداله محمودی و قسمتی 
از پالک** کالسه ۶۳۵- 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 اولین 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 داخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این 
صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید 

و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۴۹۱۵ 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۶/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰/۶/۲۵

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد 
غالمرضا آقازاده
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