
مــحــمــدحــســیــن 
که  ــا  آن هــ نیکبخت  
انــدکــی بــا وقــایــع تاریخ 
آشنایی  ایــران  معاصر 
زیاد  به احتمال  دارند، 
مجازات«  »کمیته  نــام 
در  که  مخفی  انجمنی  شنیده اند؛  را 
خورشیدی تشکیل  حدود سال 1295 
قرار است مخالفان  بود  و مدعی  شد 
را  ایــران  مــردم  مشروطه و منافع ملی 
از سر راه بردارد، اما طولی نکشید که 
و  ادعاها آشکار شد  ایــن  پــرده  پشت 
حاکم  پایتخت  ســر  بــر  را  تــرس  شبح 
کرد. کمیته مجازات نه تنها در مسیر 
بلکه  نمی داشت،  بر  گــام  ملی  منافع 
کمر به قتل تعدادی از رجال و علمای 
بــود.  ــردم بسته  مـ مــیــان  مــحــبــوب در 
مجتهد  سیدمحسن  شهادت  و  تــرور 
)مشهور به صدرالعلما( داماد آیت هللا 
ــامـــدار صــدر  بــهــبــهــانــی، از عــلــمــای نـ
مشروطیت، یکی از جنایت های بزرگ 
کمیته مجازات محسوب می شود. این 
افتاد؛  اتفاق   1296 تیرماه  در  جنایت 
که  هنگامی  و  رمضان  مبارک  مــاه  در 
و  روزه  دهــان  با  مجتهد  سیدمحسن 
راهی  عشا،  و  مغرب  نماز  اقامه  بــرای 
مسجد بود. پیکر مجتهد نامدار ایران، 
پس از تشییعی باشکوه در تهران، به 
حرم  دارالحفاظ  در  و  منتقل  مشهد 

رضوی دفن شد. 

رد پایی از یک فرقه ضاله ◾
تــرور  ایــن  در  کــه  مهمی  بسیار  نکته 
ــررســی اســت،  ــه قــابــل ب ــاجــوانــمــردان ن
سیدمحسن  ضـــاربـــان  تــعــلــق خــاطــر 
بهاییت است.  به فرقه ضاله  مجتهد 
براساس مدارک تاریخی و گزارش های 
مؤسسان  دوران،  آن  از  مــانــده  جــا  بــر 
بهاییانی بودند  کمیته مجازات عموماً 
که با استفاده از هرج و مرج ناشی از 
درگیری های سال های پس از مشروطه 
بــه مــیــدان آمــدنــد و کــمــر بــه نــابــودی 
علمای دین و اعتقادات مردم بستند. 
براساس نوشته مهدی بامداد در کتاب 

»شرح حال رجال ایران«، بنیان گذاران 
ــعــنــی اســــدهللا  ــازات، ی ــ ــجـ ــ کــمــیــتــه مـ
ابــوالــفــتــح زاده، ابــراهــیــم مــنــشــی زاده و 
مشکات الممالک، همگی از وابستگان 
ــد. قــاتــل  ــودنـ ــه بــهــایــیــت بـ ــه ضــال ــرق ف
»دوستدار«  صدرالعلما،  سیدمحسن 
از خاندان بهایی دوستدار بود؛ برپایه 
گزارش نظمیه، او و همدستانش پیش 
از اقدام به ترور، از مُسکرات استفاده 
با  نــداشــتــنــد.  و حــال طبیعی  کــردنــد 
ــه آن هـــا  ــه ضــال ــرق ــفــوذ ف ــال، ن ایـــن حــ
در نــظــمــیــه، ســبــب شــد احــســان هللا 
ــازداشــت توسط  دوســتــدار، بــاوجــود ب
مأموران نظمیه، بتواند از بند بگریزد. 
عبدالرحیم  ــاش شــد  ف بــعــد،  ســال هــا 
ضرابی، کالنتر تهران، از اعضای فرقه 
بهاییت، نقشی عمده در فراری دادن 
احسان هللا بازی کرده است. بد نیست 
شبکه  با  ضرابی  عبدالرحیم  بدانید 
فــعــال جــاســوســی بــریــتــانــیــا در ایـــران 
علیقلی خان  فــرزنــدش  و  ــود  ب مرتبط 
بعدها  نبیل الدوله،  به  ضرابی مشهور 
ــران در آمــریــکــا  ــ بـــه عـــنـــوان ســفــیــر ایـ
تعیین شد و در مسیر روی کار آمدن 
رضاخان، نقشی فعال ایفا کرد. او در 

کارمند  پـــدرش،  پادرمیانی  بــا  جــوانــی 
ســفــارت انــگــلــیــس شــد و بــعــدهــا در 
قــدرت  فــرامــاســونــری،  شبکه جــهــانــی 
زیادی پیدا کرد. در آن غروب غم انگیز 
سیدمحسن  کـــه  هــنــگــامــی  تـــهـــران، 
خارج  منزل  از  ذکرگویان  صدرالعلما، 
شد تا خود را به مسجد برساند، سه 
ابتدای کوچه مسجد، در  پیچ  نفر در 
احــســان هللا، حسین  بــودنــد؛  کمینش 
کمیته.  اعــضــای  از  دیــگــر  یکی  و  لـَـلـِـه 
سید با آرامش همیشگی از پیچ کوچه 
نداشت.  هم قدمی  و  همراه  گذشت؛ 
این را قاتالن می دانستند و البته آگاه 
یعنی لحظات  وقــت،  آن  در  که  بودند 
اذان مــغــرب در مــاه مــبــارک رمــضــان، 
به سرعت  ــرور  ت اســت.  خلوت  کوچه 
انــجــام گــرفــت؛ ســه گلوله بــه قلب آن 
عالم مبارز اصابت کرد و سیدمحسن 

صدرالعلما، در دم به شهادت رسید.

راز ترور علما ◾
به ثمر رسیدن  و  آغــاز  نقش علما در 
و  بی نظیر  نقشی  مشروطه،  جنبش 
اگر  سخن،  دیگر  بــه  اســت.  بی بدیل 
ورود  مــشــروطــیــت  مــاجــرای  ــه  ب علما 

ــداً طــرفــدار  پــیــدا نــمــی کــردنــد، مـــردم ابـ
میان  در  علما  نــفــوذ  نــمــی شــدنــد.  آن 
مردم، موضوعی بود که سبب می شد 
تحرکات  مسیر  مواقع،  از  بسیاری  در 
عناصر ضد دین بسته شود. به همین 
مشروطیت،  پــیــروزی  با  که  بــود  دلیل 
مصادره  و  علما  حــذف  بــرای  تالش ها 
عناصر  ســوی  از  جنبش  مطلوب  بــه 
مانند  وابــســتــه ای  بعضاً  و  مشکوک 

سیدحسن تقی زاده آغاز شد. 
ــود کــه  ــ بـ ــن زمــــــان  درســــــت در هــمــی
ــــت هللا ســیــدعــبــدهللا بــهــبــهــانــی در  آی
حیاط منزلش هدف گلوله قرار گرفت 
ایام  همین  در  و  رسید  شهادت  به  و 
آخوند  شیعه،  بــزرگ  مرجع  که  است 
عناصر  تحرکات  شنیدن  با  خراسانی 
گرفت  تصمیم  کــشــور،  در  ــن  دی ضــد 
ــه ایــــران بــیــایــد و مــانــع از  از نــجــف ب
تحریف جنبش مشروطه شود، اما در 
کرمانشاه، به طرز مشکوکی درگذشت 
آخوند  درگذشت  مورخان،  از  برخی  و 
خراسانی را ترور و شهادت دانسته اند. 
آخوند،  رحلت  از  برداشت  این  دلیل 
عناصر  توسط  بــزرگ  عالم  آن  تهدید 
فـــرقـــه ضـــالـــه بــهــایــیــت و نــامــه هــایــی 
ــرای بــیــت ایــشــان در نجف  بـــود کــه بـ
دلیل  به  متأسفانه  می شد.  فرستاده 
داخـــل  اوضــــــاع  هــم گــســیــخــتــگــی  از 
کار  وابسته،  عناصر  جــوالن  و  کشور 
ــود کــه وابستگان  ب بــه جــایــی رســیــده 
یـــک فـــرقـــه ضـــالـــه و ســاخــتــه دســت 
اجــازه دهند مرجع  به خود  استعمار، 
و  ترور  کنند!  تهدید  را  بزرگ شیعیان 
نیز  صدرالعلما  سیدمحسن  شهادت 
در همین راستا صورت گرفت. او پس 
از آیت هللا بهبهانی، جایگاه وی را در 
ــراوان در  ف نفوذی  از  و  اختیار داشــت 
بود؛  برخوردار  ایــران  مسلمان  جامعه 
بــه طـــوری کــه مـــردم، بـــی اذن و اجــازه 
ورود  رویـــدادی  و  اتــفــاق  هیچ  در  وی، 
پیدا نمی کردند؛ به همین دلیل کمیته 
با اشاره گردانندگان  مجازات، احتماالً 
پشت پرده خود، توطئه ترور آن سید 

جلیل را طراحی و اجرا کرد. 

همهخادمالرضاییم

درباره » صدر العلما«، عالم شهیدی که در حرم رضوی مدفون است

قربانی توطئه »کمیته مجازات«
منبر مجازی

خبر

 خادمان رضوی
 و اجرای برنامه های فرهنگی 

بین الملل  امــــور  مـــعـــاون 
و فرهنگی  سازمان علمی 
ــوی از  ــان قـــدس رضــ آســت
اجرای برنامه های فرهنگی 
در موکب های مسیر نجف 
تــا کــربــال تــوســط خــادمــان 
بارگاه منور رضوی خبر داد.

حجت االسالم سیدمحمد ذوالفقاری به آستان نیوز گفت: 
ســاالر  و  شــهــادت سید  اربعین  رســیــدن  فــرا  بــا  »همزمان 
ماه  پایانی  ایام  و  اباعبدهللا الحسین)ع(  شهیدان حضرت 
صفر، 66 نفر از خدام بارگاه منور رضوی به همراه جمعی 
از کارشناسان امور فرهنگی و تبلیغی آستان قدس رضوی 
با حضور در مواکب خدمت رسانی به زائران امام حسین)ع( 
و با اهدای هدایای فرهنگی و معنوی از حرم امام رضا)ع(، 
تالش کردند جای خالی و کمرنگ زائران ایرانی در اربعین 
امسال که به واسطه شیوع بیماری کرونا دچار محدودیت 
مهم ترین  از  یکی  کنند«.  پر  تــوان  در حد  را  اســت  شــده 
بــرنــامــه هــای ایــن خــادمــان اجـــرای بــرنــامــه هــای فرهنگی و 
نغمه سرایی رضوی در موکب های مستقر در میان راه نجف 

تا کربال بود.
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی،  بنیاد   در ضمن 
مؤسسه انتشارات آستان قدس رضوی)به نشر( و دانشگاه های 
علوم اسالمی رضوی و بین المللی امام رضا)ع( نیز به زودی با 
حجم باالیی از تولیدات خود در نمایشگاه بین المللی کتاب 

نجف اشرف شرکت می کنند.
بــزرگ آستان  از ظرفیت های  اینکه یکی  بیان  با   ذوالفقاری 
قدس رضوی در سازمان علمی و فرهنگی این آستان، تولید 
محتوای دینی در گفتمان فرهنگ رضوی است، گفت: بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، یکی از باسابقه ترین 
مراکز علمی در منظومه علمی و فکری این آستان است و در 
تولید دانش اسالمی براساس گفتمان رضوی و معارف رضوی 

سابقه بسیار درخشانی دارد.

بزرگ فریادگرِ امامت
وقتی نام شریف امام رضا)ع( را می شنویم، 
ویژگی آن حضرت که  یا  مهم ترین وصف 
باید به ذهن ما متبادر شود چیست؟ آیا 
آوردنـــد،  ایـــران تشریف  بــه  اینکه حضرت 
به شهادت  و غریبانه  بودند  اینکه غریب 
رسیدند یا اینکه ایشان را عالم آل محمد)ع( 
بــرمــی شــمــردنــد، کــدام یــک بــایــد مهم ترین 
ویژگی حضرت در نزد ما باشد؟! همه این ها 
خصوصیات و اتفاقات مهم زندگی حضرت 
نباید  این ویژگی ها  از  بودند، ولی هیچ یک 
مهم ترین وصف امــام رضــا)ع( در ذهن ما 
باشد، کار خاص و مأموریت ویژه حضرت، 
هیچ یک از این ها نبوده است... امام رضا)ع( 
در بین همه ائمه هدی، صریح ترین پیام های 
والیی را به مردم منتقل کردند و می توان گفت 
امام رضا)ع( در بیان و دعوت به امر امامت 
و والیت، از جهاتی صریح ترین امام بودند... 
ایشان دعوت به امر والیت را در زمان خلیفه 
انجام  هــم  هــارون الــرشــیــد  عباسی؛  مقتدر 
مــی دادنــد. اقتدار هــارون در تاریخ بی نظیر 
است. هارون همان کسی بود که توانست 
امام موسی بن جعفر)ع( را هرچند مخفیانه و 
فریبکارانه به شهادت برساند... وقتی به امام 
رضا)ع( عرضه داشتند: شما نمی ترسید از 
اینکه هارون شما را هم مانند پدر گرامی تان 
امام موسی بن جعفر)ع( به شهادت برساند 
یا اذیت کند؟ حضرت فرمودند: »همان طور 
که پیامبر اکرم)ص( می فرمودند »اگر ابولهب 
من کم کند، من  از ســرِ  توانست یک مو 
ــه شما  ب هــم  مــن  نیستم«  پیغمبر شــمــا 
می گویم؛ اگر هارون توانست یک مو از سر 
من کم کند، من امام شما نیستم!«... سخن 
ــا)ع( به مأمون هم بسیار  صریح امــام رضـ
مــأمــون، حضرت  وقتی  اســت.  تأمل  قابل 
را به دارالخالفه آورد، حضرت به او فرمود: 
»مأمون! با این کاخ و سلطنت و با این تقربی 
که به ظاهر برای من درست کرده ای فکر نکن 
بر عزت من در جهان اسالم افــزوده ای! من 
در مدینه بر مَرکب خود سوار می شدم و بر 
قطعه کاغذی دستوری می نوشتم که در شرق 
و غــرب عالم اطاعت مــی شــد«. ایــن یعنی 
من بــدون هیچ خدم و حشم و دستگاهی 
قدرت  به  و  دل هــا هستم  حکمران مطلق 
ظاهری تو نیازی نــدارم... امام رضا)ع( وقتی 
کمترین فرصت و امکان و کمترین ظرفیت 
برای آشنایی با مفهوم امامت و والیت را در 
میان مردم دیدند، روی مفاهیمی مثل نماز و 
روزه و عبادات و اخالقیات کار نکردند، بلکه 
به سراغ اصل ماجرا رفتند و به اصلی ترین 
ــت و امــامــت  ــ مــفــهــوم دیــنــی یــعــنــی والیـ
پرداختند. نمونه برجسته آن حدیث سلسلة 
الذهب اســت... بنابراین وقتی نام شریف 
امام رضا)ع( را شنیدیم باید بگوییم »بزرگ 
فریادگر امامت« و والیــت. چون ایشان به 

صریح ترین  ــل،  ــی دل هــر 
امــر  بـــیـــان  امـــــام در 
امــامــت و والیـــت و 
مـــعـــارف پــیــرامــونــی 
ایــن  ــنــد.  هــســت آن 

امام  ویژگی  مهم ترین 
رضا)ع( است.

محمدرضا انصافی  درباره سنت حسنه 
وقف، بسیار شنیده و خوانده اید. این روزها 
بــا نــزدیــک شــدن بــه دهــه پایانی مــاه صفر، 
موقوفه هایی  از  بسیاری  بــرکــات  می توانید 
که اجــداد ما بــرای اطعام و بــرگــزاری مراسم 
ببینید؛  ــد،  ــودن ب گــرفــتــه  نــظــر  در  ســـوگـــواری 
روستایی،  و  شهر  هــر  در  کــه  موقوفه هایی 

می توان ردی از آن ها گرفت و جلوه ای از آن را 
مشاهده کرد، ما نیز در این صفحه، بارها به 
آن ها پرداخته ایم. اما این بار می خواهیم درباره 
موقوفه هایی بگوییم که به دنبال خوب کردن 
حال انسان ها هستند؛ می خواهند شادشان 
کنند و به آن ها روحیه ببخشند. موقوفه هایی 
که در آن هــا، واقــف به دنبال رفع مشکالت 
فکری مردم است و با ظرافتی مثال زدنی، یکی 
از مشکالت روحی شهروندان را مورد توجه 
قرار می دهد. مثالً در اصطهبانات )استهبان( 
کــه دغدغه  دارد  ــود  وجـ مــوقــوفــه ای  ــارس،  ــ ف
رفتن جوان هاست. طبق  آن، مسجد  واقــف 
متن وقف نامه، کربالیی نصرت نگران است 
که با دور شدن جوانان از مسجد، وضعیت 
انحراف  و  مشکل  دستخوش  اخــالقــی شــان 
شود؛ بنابراین کلی درخت بادام و گردو وقف 

کرده  است که هنگام ورود جوانان و نوجوانان 
کمتر از 18 سال به مسجد، از آن ها پذیرایی 
این  از  نــدارنــد  بزرگ ترها حق  البته،  و  شــود 
این  از  دیگر  نــمــونــه ای  کنند.  میل  تنقالت 
موقوفه ها در شهر نایین قرار دارد؛ موقوفه ای 
متعلق به حاج حسن که بر اساس آن، درآمد 
ــرادی  افـ بین  وقــفــی،  زمــیــن  کلی  از  حــاصــل 
دادخواهی  رساندن  در  که  می شود  تقسیم 
مظلومان به حاکم و قاضی نقش دارنــد. در 
همین شهر نایین، موقوفه دیگری است که در 
روضه خوان ها  برخی  به  واقف حواسش  آن، 
منبرشان  که  روضــه خــوان هــای جوانی  ــوده؛  ب
طرفداری نــدارد؛ حاج کاظم سهمی از ملک 
جوان  روضه خوان های  این  به  را  خود  وقفی 
ناامید  وقــت  که یک  اســت  داده   اختصاص 
نشوند و به نیابت از او، در ایام محرم روضه 

بــخــوانــنــد. از ایـــن جــالــب تــر، مــوقــوفــه ای در 
تهران است که دو خواهر به نام های ربابه و 
عواید  آن،  براساس  و  کرده اند  وقف  سکینه 
و سرگرمی  بازی  تهیه وسایل  موقوفه صرف 
سالم، برای بچه هایی می شود که از امکانات 
محروم اند. اما عنوان جالب ترین موقوفه حال 
خوب کن را باید به واقفی از اهالی بیروت در 
لبنان بدهیم؛ او امالکش را وقف یک موضوع 
موقوفه  ــد  درآمــ ــت:  ــرده  اسـ کـ خیلی خـــاص 
می شود  نفر  دو  حق الزحمه  پرداخت  صرف 
که هر روز باید به بیمارستان بروند و باالی 
سر مریض های بدحال، حرف هایی بزنند که 
موجب افزایش روحیه آن ها بشود. اگر کمی 
ایــن دســت که  از  مـــواردی  فکر کنیم، شاید 
اگر  نباشد؛  واقفان است، کم  نیازمند توجه 

واقف هستید، بسم هللا.

وقف و نذروقف و نذر

 درباره موقوفه هایی 
که با روحیه انسان سر و کار دارند

 وقف های
 حال خوب کن!

 نفوذ علما در میان مردم، سبب می شد در بسیاری از مواقع، مسیر تحرکات 
عناصر ضد دین بسته شود. به همین دلیل با پیروزی مشروطیت، تالش ها 
برای حذف علما و مصادره به مطلوب جنبش از سوی عناصر مشکوک و 

بعضاً وابسته ای مانند سیدحسن تقی زاده آغاز شد. 

گزيدهگزيده

پویش ایرانی ها برای خدمت رسانی در دهه آخر صفر
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 زائران جامانده از اربعین حسینی مسیر تشرف
به بارگاه حضرت رضا)ع( را پیاده  طی کردند

من ایرانم و تو عراقی
چه فراقی چه فراقی!

 امداد غیبیِ »اربعین«
 در جهانی شدن فرهنگ توحیدی 

 مروری بر کتاب »گفت وگو با 
عالمه حسن حسن زاده آملی«
عالمه به روایت عالمه
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 حسین j قطب نمای آزادگان
و آزادی خواهان جهان

    سال اول    ویژه نامه 161    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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عاشورا  
و اديبان  
مسيحي

در کنار تمام 
اندیشمندان و ادیبان 

مسیحی نام آشنا 
که درباره نهضت 
عاشورا اظهار نظر 
کردند، از جمله: 

عبدالمسیح أنطاكی، 
ریمون قسیس، سعید 

عقل، أمین نخلة، 
نصری سلهب، خلیل 

فرحات، جوزیف 
الهاشم، سلیمان 

كتّانی، بولس سالمة، 
جورج جرداق، جورج 

شكور، فیكتور الكک، 
إدوار مرقص و شمار 

دیگری از شاعران 
و ادیبان؛ همچنان 

ستارگان درخشانی 
هستند که با الهام 

از عاشورا و خلق آثار 
گرانبها در آسمان 

علم، ادب و فرهنگ 
عرب می درخشند. 

حرکتي با 
مباشرت   الهي

 گاه حرکت تمدنی 
با مباشرت خداوند 
در تاریخ و با ورود 
مستقیم خدا در زمین 
و زمان رخ می دهد و 
خدا خود راه دیگری 
باز می گشاید )ظهور 
پیامبران و ارسال رسل 
نمونه ای از دخالت 
مستقیم خدا در 
حرکت تاریخی انسان 
است( و حرکت و 
جهت حرکت انسان 
را در تاریخ تعیین و 
تقدیر می کند. اکنون 
آنچه در اربعین و 
فرهنگ اربعین رخ 
می دهد، نه فعل 
انسان بلکه فعل 
خداست )تمدن 
به مثابه فعل هللا( 
و آنچه در تاریخ 
انسان معاصر در 
حرکت بزرگ اربعین 
در حال صیرورت و 
صورت بندی است 
ظهور غیب در پهنای 
حرکت انسان و بروز 
امدادهای غیبی در 
مقیاس جهانی است. 

در حاشيه در حاشيه

الهه ارجمندی راد   بی بی رقیه چادر عربی اش را مرتب 
کرد و بقچه سفرش را باز روی سرش گذاشت. پاهایش درد 
داشت اما به شوق سفر مشهد و زیارت امام رضا)ع( خود 
را روی زمین می کشاند، نکند از قطار جا بماند. شانه هایش 
هم هنوز درد می کرد. امــا چه اهمیتی داشــت، وقتی به 

زائران حسین)ع( خدمت کنی و خسته شوی... .
هفته پیش همین روزهــا بــود که طبق قــرار هر ساله اش، 

میزبان زائران اربعین بود. زمین کوچکی داشت که در آن 
سبزی می کاشت و چندین نخل و درخت انجیر داشت 
که تمام محصولش وقف زائران حسینی بود. این رسم را 
اجدادش داشتند. بی بی رقیه امروز، یکی از باصفاترین 
موکب های پذیرایی را داشت و خیلی از زائران قدیمی دیگر 
می دانستند اگر با طریق العلما راه را دور کنند و بخواهند 
از نخلستان های کنار فرات تا کربال بروند، می توانند شبی 

میهمان بی بی رقیه باشند. خــودش دلــش می خواست 
موکبی بــزرگ سر راه اصلی مــی زد امــا توانش همین بود 
ــه اش، میهمانان  و مــوکــب کــوچــک و خــودمــانــی ســر خــان
خودش را داشت. خرما و انجیری میهمان پیرزن می شدند 
و او تمام پــس انــداز ســاالنــه از فــروش محصوالتش و یا 
حصیربافی، پخت نان و هر آنچه از دستش برمی آمد را 
برای خرج موکبش می گذاشت. بچه هایش هر کدام سر 

و سامان گرفته بودند و تنها زندگی می کرد. مگر زندگی 
یک پیرزن چه خرجی داشــت. دستان پینه بسته اش را 
وارد تنور می کرد و به خاطر گرمای عشق امام حسین)ع( 
تمام وجــودش گــرم می شد. یــادش به خیر، روزهــایــی که 
ابومهدی کنارش بود. سماور بزرگ زغالی را خودش سر 
راه زائـــران راه می انداخت و استکان های چــای را ردیف 
می کرد تا میهمانان خاصشان از راه برسند. حصیرهای 

سایه بان جلو خانه کوچکشان را تعمیر و بزرگ تر می کرد 
تا زائران از آفتاب در امان باشند و ساعتی در خنکای آن 
استراحت کنند. او که فوت کرد، پسرهای برادرش کمک 
حال بی بی بودند. خودش پسری نداشت اما دخترها هم 
کم نمی گذاشتند و تند تند برای زائــران نان می پختند تا 

کنار خرمای تازه با آن ها پذیرایی کنند. 
همین امسال بود که جوان مشهدی، میهمان هر ساله اش 

باز هم به موکب آن ها آمد و برایشان هدیه آورد. هر سال 
نبات و زرشک می آورد؛ سوغات شهرشان. پیرزن شرمنده 
می شد اما جوان می گفت، هدیه ای از طرف امام رضا)ع( 
است. آن وقت دیگر بی بی نمی توانست نپذیرد. این بار 
دو روزی که از اربعین گذشت تازه داشت وسایل را جابه جا 
می کرد که آن بسته را دیــد. ایــن بــار فقط نبات و زرشک 

تبرکی نبود، پاکتی پول هم با آن بود. 

)هدیه ای برای خرج زیارت مشهد...( دخترش گفت این 
روی پاکت نوشته شده، دلش لرزید. آخر آن جوان از کجا 
می دانست چقدر دوست دارد شهادت امام رضا)ع( او هم 
زائر مشهد شود. هر سال تمام آنچه داشت خرج موکب 

می کرد و گاهی قرض هم می گرفت. 
دیگر چیزی برایش نمی ماند که به ایران برود و چند روزی 
در مشهد بماند. هیچ وقت این آرزویش را به کسی نگفته 

بود اما در دلش بارها خواسته بود. انگار خود امام طلبید و 
آن جوان مشهدی واسطه بود. 

بقچه ای بست و راه افتاد. سال ها پیش یک بار به مشهد 
و قم رفته بــود، سال هایی که جــوان تــر بــود و ابومهدی را 
هم داشــت اما این بار خــودش بود و پایی ناتوان با برات 
زیارتی که خود حضرت رضا)ع( برایش فرستاده بود و او از 

روستایی نزدیک کوفه باید راهی مشهد می شد.

قطارنوشت
موکبدار

کرامت رضوی
عالمه حسن زاده آملی

    دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
در عنفوان جوانی و آغاز درس زندگانی که در مسجد جامع آمل 
سرگرم به صرف و تهجد عزمی راسخ و ارادتی ثابت داشتم؛ در 

رؤيای مبارک سحری به ارض اقدس رضوی تشرف حاصل 
کردم و به زيارت جمال دل آرای ولی اهلل االعظم، ثامن الحجج، 

علی بن موسی الرضا - عليه و علی آبائه و ابنائه آالف التحيه 
و الثناء - نائل شدم. در آن ليله مبارکه پيش از آنکه به حضور 

باهر النور امام عليه السالم مشرف شوم، مرا به مسجدی 
بردند که در آن مزار حبيبی از احباء اهلل بود و به من فرمودند: 

در کنار اين تربت دو رکعت نماز حاجت بخوان و حاجت بخواه 

که برآورده است، من از روی عشق و عالقه مفرطی که به علم 
داشتم نماز خواندم و از خداوند سبحان علم خواستم.

 سپس به پيشگاه واالی امام هشتم، سلطان دين رضا روحی 
لتربته الفداء و خاک درش تاج سرم  رسيدم و عرض ادب نمودم، 

بدون اينکه سخنی بگويم، امام که آگاه به سر من بود و اشتياق 

و التهاب و تشنگی مرا برای تحصيل آب حيات علم می دانست 
فرمود: »نزديک بيا!«. 

نزديک رفتم و چشم به روی امام گشودم، ديدم آب 
دهانش را جمع کرد و بر لب آورد و به من اشارت فرمود 
که: بنوش، امام خم شد و من زبانم را درآوردم و با تمام 

حرص و ولع که خواستم لب های امام را بخورم، از کوثر 
دهانش آن آب حيات را نوشيدم و در همان حال به قلبم 
خطور کرد که اميرالمؤمنين علی)ع( فرمود: »پيغمبر 

اکرم)ص( آب دهانش را به لبش آورد و من آن را بخوردم 
که هزار در علم و از هر دری هزار در ديگری به روی من 

گشوده شد«. 
پس از آن امام)ع( طی االرض را عماًل به من بنمود، که از آن 
خواب نوشين شيرين که از هزاران سال بيداری من بهتر 

بود به درآمدم، به آن نويد سحرگاهی اميدوارم که روزی به 
گفتار حافظ شيرين سخن به ترنم آيم که:

دوش وقت سحر از غصه نجاتم دادند
وندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی
آن شب قدر که اين تازه براتم دادند

دکترحبيب اهلل بابائی   
در زمینه  و بستری جهانی 
که فرهنگ جهانی مدرن 
بر آن حاکم اســت چگونه 
مــی تــوان تمدن اسالمی را 
بنا کرد و یا آن را احیا نمود؟ و چه سان می توان تضاد 
بین فرهنگ اسالمی )در تمدن اسالمی( و فرهنگ 
مدرن غربی )مدرنیتۀ آمده به جهان اسالم( را با هم 
یک جا جمع کرد و آن گاه سخن از فرایند تمدن 
توحیدی در میان مسلمانان مطرح کرد؟ در نگاه 
نخستین و عادی، به نظر می رسد اساساً مقابله 
با فرهنگ جهانی ناممکن و نشدنی است و چون 
فرهنگ جهانی مدرن برخوردار از پشتیبانی های 
نظام سرمایه داری و کمپانی های دنیای غرب است، 
مسلمانان نمی توانند به آسانی خود را از قید آن رها 
کنند. این پاسخ در یک نگاه ابتدایی معقول به نظر 

می رسد و شواهد بسیاری نیز آن را تأیید می کند.
لیکن از منظر اسالمی حرکت تمدنی همواره با فعل 
و اراده انسانی تغییر نمی کند و انسان در ظهور و 
سقوط تمدن ها دارای قدرت علی االطالق نیست. 
در این بین، گاه حرکت تمدنی با مباشرت خداوند 
در تاریخ و با ورود مستقیم خدا در زمین و زمان رخ 
می دهد و خدا خود راه دیگری باز می گشاید )ظهور 
پیامبران و ارسال رسل نمونه ای از دخالت مستقیم 
خدا در حرکت تاریخی انسان اســت( و حرکت و 
جهت حرکت انسان را در تاریخ تعیین و تقدیر 
می کند. اکنون آنچه در اربعین و فرهنگ اربعین 
رخ می دهد، نه فعل انسان بلکه فعل خداست 
)تمدن به مثابه فعل هللا( و آنچه در تاریخ انسان 
معاصر در حرکت بزرگ اربعین در حال صیرورت 
و صورت بندی است ظهور غیب در پهنای حرکت 
انسان و بروز امدادهای غیبی در مقیاس جهانی 
است. در واقع، پدیدۀ اربعین یک مدد الهی و امداد 
غیبی است که می تواند بشر درمانده در انسداد 
مدرنیته و فرهنگ جهانی و بی روح مدرن را رها کند 
و راهی برای صورت بندی فرهنگ جهانی و الهی 

فراروی انسان کنونی باز کند.
ظهور اربعین می تواند به دو صــورت با فرهنگ 
مدرن جهانی )و فرایند مدرنیزاسیون فرهنگی در 
جهان اسالم( مقابله کند: الف( به صورت تدریجی 
و جزء به جزء، ب( به صورت کلی، سریع و سیل آسا. 
در حالت نخست، عناصری از فرهنگ مــدرن و 
سوغات مدرنیتۀ غربی بــرای جهان اســالم وجود 
دارد که اربعین و تمرین اربعین می تواند با هر 
یک از این عناصر و مسائل مدرن در جهان اسالم 
مقابله کرده و راه تسری آلودگی های فرهنگی مدرن 

در جهان اسالم را ببندد: 

1.عرفی و سکوالر بودن فرهنگ مثالً مــدرنِ آمده 
به دنیای اســالم )مدرنیزاسیون، سکوالریسم و 

الحاد مدرن(.
 اربعین به علت اینکه ذاتاً پدیده ای دینی است نه 
فقط خود سکوالر نمی شود )البته شاید افراد سکوالر 
در آن شرکت کنند و زائران سکوالری هم در اربعین 
حضور یابند( بلکه بر دامنه دینی بــودن، اخالقی 
بودن و معنوی بودن می افزاید. اینکه طیف و جریانی 
در ایران نسبت به اربعین غفلت می کنند و عمداً 
اراده دارنــد که نور اربعین را به بهانه های مختلف 
خاموش کنند به موجب کارکردهای ضدسکوالرِ 
اربعین در دنیای امــروز است که به بازگشت دین 
بــه صحنه زنــدگــی ســرعــت و شــدت می بخشد و 

پروژه های سکوالرسازی را نقش بر آب می کند.

 2. دگرستیزی فرهنگ سکوالر. 
دیــگــری و غیریتی کــه در فرهنگ مــدرن همواره 
مطرود و مغضوب واقع می شود، گاه دیگری دینی 
)اســـالم در بــرابــر مسیحیت( اســت، گــاه دیگری 
تمدنی )تمدن غــرب در برابر تمدن شــرق( و گاه 
دیگری فردی است. در برابر این دیگرستیزی، آنچه 
اربعین به ارمغان مــی آورد نوعی از دیگرگرایی و 
عشق به دیگریِ انسانی در نظام »زائــر خادم«ی 
اســـت. بــه بــیــان دیــگــر، اربــعــیــن نــه فقط »اخــوت 
ایمانی« و »اخوت اسالمی« و حتی »اخوت دینی« 
به وجود می آورد، بلکه نوعی از »اخوت انسانی« 

را به نمایش می گذارد و این در شکل گیری یک  
اخالق جهان شمول افق های تازه ای را می گشاید.

3. عنصر سوم در فرهنگ جهانی مدرن نوعی از تکثر، 
تنوع و چندگانگی هایی است که منجر به وضعیت 
اضطراب )در بیان لوفان بومر( و وضعیت بی شکلی 
)در بیان زیمل( می شود )غلبه کثرت بر وحــدت(، 
ولــی آنچه در اربعین رخ مــی دهــد نوعی آرامــش، 
قرار، ثبات و پیوستگی در عین پویایی است )غلبه 
وحدت بر کثرت و صیرورت وحدانی در میان کثرات(. 
تمرین اربعین و سلوک اربعین در زندگی کنونی 
موجب می شود انسان امروز و مسلمان معاصر 
در برابر شکاف ها، خألها و پارگی های دنیای مدرن 
کمتر آسیب ببیند و وحدت و یگانگی الهی و بلکه 
یگانگی انسانی را بر گوناگونی و نسبیت انسانی و 

فرهنگی غالب سازد. 

4. چهارمین عنصری که در فرهنگ مدرن جهانی 
 »)suffering from(وجــود دارد مقوله »رنــج از
ــای آمـــده از نــداشــتــن هــاســت که  یــا رنــج و دردهــ
تفصیل آن را در کــتــاب »رنـــج عــرفــانــی و شــور 
اجتماعی« آورده ام. در حالی که رنج، اَلـَـم و درد 
در فضای فرهنگی و معنوی اربعین، رنجی است 

بــرای )suffering from( داشتن و برای 
رسیدن به غایت و برای نیل به کمال مانند آنچه 
ــادرِ بـــاردار از فــرزنــد خــود فـــارغ مــی شــود.  یــک مـ
تقویت و تمرین ذکر رنج ها و آالم قدسی شهدا، 
پیامبران و ائمه معصومین)ع( و خاصه نمونه 
برجسته مصائب سیدالشهدا)ع( در عاشورا 
و سپس در اربعین موجب مــی شــود اوالً مــا از 
رنج های بی معنای جامعه مدرن امروز رهایی پیدا 
کنیم و ثانیاً نوعی از معناداری و وجود و داشتن 
را در صحنه زندگی اجتماعی تجربه کنیم. نکته 
جالب اینکه در این میان هر مقدار رنج و الم بر 
زائر کربال بیشتر عارض می شود، آرامش بیشتری 

روح و روان او را دربرمی گیرد.
آنچه از عناصر چهارگانه فوق گفته شد، اینکه هر 
یک از عناصر و مسائل فرهنگی مدرن در جهان 
اسالم در گفتمان اربعین به حاشیه می رود و اینکه 
هر میزان هم اربعین در زندگی های روزمره ما ساری 
و جــاری مــی شــود ایــن عناصر آزاردهــنــدۀ مــدرن 
کاهش می یابند، همه در نگاه تدریجی و کارکردهای 
گام به گام اربعین در زندگی انسان مسلمان امروز 
است. در نگاهی دیگر می توان کارکردهای فوری و 
فراخ اربعین را در سطح کالن جهانی دنبال کرد. به 
نظر می رسد برای حرکت فرهنگی سریع و برق آسا 
مهم ترین عنصر نه عنصر رسانه و ارتباطات، بلکه 
عنصر »عشق و محبت« است که باید در جایی 

دیگر آن را تفصیل داد. 
ــود عنصر عشق و محبت )در کــنــار عنصر  وجـ
معرفت( سرعت حرکتی اربعین را در ایجاد موج 
فرهنگی در سطح جهان و در راســتــای تغییرات 

سریع فرهنگی شدت می بخشد.
 به بیان دیگر اساساً عنصر حب و عشق انسانی 
و اجتماعی مــی تــوانــد در بسط »قــلــمــرو اعتبار 
civilization prestige(« عنصری  تمدنی )
بسیار تعیین کننده و راهگشا باشد که الزم است 
بــه بهانۀ اربــعــیــن، نسبت بــه مسئله »عــشــق و 
تمدن« راهی متفاوت از زیگموند فروید در کتاب 
»تــمــدن و ناخرسندی های آن« و در تضاد بین 
عشق و تمدن طی کرد و سرعت تمدنی امــروز را 
به عشق الهیـ  انسانی با معنا و ماهیتی متفاوت 

پیوند داد.

دکترعباس خامه يار   
قیام امـــام حــســیــن)ع( قیام 
برای بشریت بود و شعله این 
قیام هرگز خاموش نخواهد 
شد نه به دلیل خون های به 
ناحق ریخته مظلومان در سرزمین کربال بلکه به 
این دلیل که این قیام نقطه عطفی بود که مرز بین 
حق و باطل را مشخص کــرد. جنایتی که علیه نوه 
پیامبر)ص(، فرزندان و یارانش –که تعداد اندکی 
از مــدافــعــان حــق بــودنــد- صـــورت گــرفــت، آنچنان 
وحشیانه بــود که در تاریخ ثبت شد و ایستادگی 
ــرای آزادی خــواهــان  حضرت و یــارانــش به الگویی ب
و آزادگـــان بــدل گــردیــد؛ آنانی که ذلــت و خـــواری را 
نمی پذیرند و اجازه نمی دهند انسانیت در درونشان 

بمیرد.
ــان آسمانی که در اصــول و  امـــروزه همه پیروان ادی
ارزش ها با یکدیگر مشترک اند، سالروز این رخداد 
بزرگ و این تراژدى عظیم را ارج می نهند و آن  را گرامی 
مــی دارنــد. بر ایــن اســاس بین ظلمی که علیه یک 
مسلمان روا داشته می شود و ستم روا داشته شده 
علیه یک مسیحی و یا پیرو هر دین و آیین تفاوتی 
وجود ندارد، همان طور که هیچ تفاوتی بین دردمندی 
و اندوه حسین)ع( و درد و اندوه حضرت عیسی)ع( 

وجود ندارد.
فرهیختگان و فرزانگان جهان حقیقت نهضت 
حسینی را به خوبی درک کــرده انــد، از این رو رهبر 
این نهضت برای آنان به مثابه آموزگار و الگویی واال و 
بی بدیل بوده و هست. بسیاری از این فرزانگان اهل 
قلم، مسلمان و مسیحی، در کنار مردم در گردهمایی 
میلیونی اربعین شرکت می کنند تا ارادت، عشق و 

عالقه خود را به ساالر شهیدان ابراز دارند.
بر ایــن اســاس، فلسفه بــرگــزاری مراسم اربعین در 
حقیقت تأکید بر وفــاداری، والیتمداری و پیروی از 
این مسیر انسانی است؛ مسیر شهادت، دفاع از 
شرافت، عــزت، کرامت و دیگر ارزش هـــاى انسانی 
است و البته مبارزه با انواع فساد، ظلم و ستمگرى 

است. 
بسیاری از ادیبان و فرزانگان مسیحی، عاشقانه 
در مسیر حسین گــام نهاده و توانسته اند با قلم 
و انــدیــشــه آزادی خـــواهـــانـــه خـــود جــریــانــی پــویــا از 
انقالبی گری، عزت و اقتدار تشکیل دهند. آنان پس 
از رهایی از آموزه های غلط و تحریف شده، در مسیر 
حمایت از حق و حقیقت و مبارزه با ظلم و ستم گام 

نهادند. 
در یک نگاه کلی به ادبیات معاصر ملل مختلف، به 
وضوح جلوه های نهضت عاشورا در ادب مقاومت 
ــان تجلی و نمایان مــی شــود. در دوران معاصر،  آن
بسیارى از ادیبان و اندیشمندان مسلمان و مسیحی 
ــوزی، از نهضت  ــ به قصد عــبــرت انــدوزی و درس آم
عاشورا و داستان زندگی سرور شهیدان، حسین بن 
علی)ع( الهام گرفته و آثار گرانبهایی درباره نهضت او 
به رشته تحریر درآوردند. بسیاری از ادیبان و شاعران 
معاصر عرب با تعابیر الهام گرفته از قیام عاشورا در 
آسمان ادبیات درخشیدند و آثار ماندگاری از خود 
بر جــای گذاشتند. آنــان به زیبایی هر چه تمام تر 
تصویری از امــام حسین)ع( و نهضت ایشان در 
آثار و سروده های خود ارائــه و آثار خود را در ردیف 
شاهکارهای ادبیات جهان قرار داده انــد. از تصویر 
امام حسین)ع( در ادبیات مصر از دیدگاه ادیبانی 
نظیر عبدالرحمن الشرقاوی، عباس محمود العقاد، 
طــه حسین و دیــگــران تــا تصویر ایــشــان در شعر و 
ادب بالد شام در سروده های نزار قبانی تا عراق در 

سروده های بدرشاکر السیاب و دیگر 
شاعران نام آور... . 

و در کنار تمام اندیشمندان و ادیبان 
مسیحی نام آشنا که درباره نهضت 
عاشورا اظهار نظر کردند، از جمله: 
ــمــون  ــاكـــی، ری عــبــدالــمــســیــح أنـــطـ
قسیس، سعید عقل، أمین نخلة، 
نــصــری ســلــهــب، خلیل فــرحــات، 
جوزیف الهاشم، سلیمان كتّانی، 
بولس سالمة، جورج جرداق، جورج 
شكور، فیكتور الكک، إدوار مرقص 
و شمار دیگری از شاعران و ادیبان؛ 

همچنان ستارگان درخشانی هستند که با الهام از 
عاشورا و خلق آثــار گرانبها در آسمان علم، ادب و 

فرهنگ عرب می درخشند. 
ــارا«  ــاره مــی شــود بــه »آنــطــوان ب و در ایــن راســتــا اشـ
اندیشمند مسیحی سورى که کتاب ارزشمند »امام 
حسین)ع( در اندیشه مسیحیت« را به رشته تحریر 

درآورده است.
 ایــن کتاب اثــر ارزشــمــنــدی اســت کــه زبــان از بیان 
اهمیت آن عاجز است، »میشل کعدی« که درباره 
مکتب عاشورا و اندیشه جهانی امام حسین)ع( آثار 
و سخنان گرانبهایی از خود بر جای گذاشته  است، 
»جــان قسیس« که زخــم امــام حسین)ع( را زخم 
بی پایان جهانیان قلمداد کرده است، اسقف »جورج 
ــام حسین)ع( را گــوهــری درخشان  صلیبا« کــه ام
توصیف کرده که خداوند آن را از آسمان نازل کرده تا 
روشنی بخش مسیر حقیقت باشد، »میشل جحا« 
که می گوید: امام حسین)ع( را می پرستد و از کودکی 
عاشق ایشان بوده است، اسقف »عصام درویش« 
که گفته اســت: من همزمان هم مسیحی هستم 
هم حسینی، کربال تنها یک شهر نیست بلکه تمام 
جهان است، دشمنان با بریدن سر حسین موفق به 
بریدن سر حقیقت )کتمان و یا تحریف آن( نخواهند 
شــد و »الــیــاس زغــیــب« کــه عشق بــه حسین را به 
صورت »تندیس تراشیده شده« از کلمات و ادبیات 

عرضه می دارد.
ــن دلـــدادگـــان اهــل قلم بــه ســاالر  عشق و عــالقــه ای
شهیدان بسیار صادقانه بوده و کلمات و تعابیر آنان 
سرشار از محبت، انسانیت و همدردی و اندیشه آنان 
لبریز از مفاهیم آزادی، شرافتمندی و عزت است. 
آنان با نگاهی منصفانه و حکیمانه دربــاره نهضت 
عاشورا اظهار نظر کرده و بسیار بزرگ منشانه  به دفاع 

از حق و حقیقت برخاستند.
اظهارنظر اندیشمندان و ادیبان غیرمسلمان درباره 
نهضت عــاشــورا تداعی گر ایــن حقیقت اســت که 
نهضت حسین)ع( نهضتی جهانی و انسانی است 
و به ملت یا جریان خاصی تعلق ندارد، بلکه چراغ راه 
همه ملت ها، آزادگان، عدالت خواهان و ظلم ستیزان 

جهان است.
نهضت حسینی در دنیای امروز مسئله ای است که 
ابعاد آن از گذشته تاریخ و لحظه وقوع اتفاقاِت ظهر 
عاشورا فراتر می رود. نهضت حسینی در حقیقت 
مکتبی انسانی است و متعلق به تمامی افراد در همه 
جوامع بشری، کوچک و بزرگ، مسلمان و مسیحی، 
یگانه پرست و بی دین و حتی ملحدان! این نهضت 
به همگان شکیبایی، استقامت، ایثار و وفــاداری را 

می آموزد. 
نهضت حسینی فراتر از مالحظات ایدئولوژیک و 
ادراکات بدبینانه حکام مستبد، احترام و ارج نهادن 
به انسان و ارزش های انسانی را به بشریت می آموزد. 
بی شک اسارت و بندگی و استکبار، بحران و چالش 
ریشه ای همه جوامع بشری است و مختص گروه یا 
مذهب خاصی نیست. مکتب حسین آزاداندیشی، 
آزادانـــه زیستن و رهایی از یــوغ بندگی و اســارت و 

استکبار را به جوامع بشری عرضه می دارد. 
جایگاه واالی امــام حسین)ع( در جهان و اندیشه 
ــای ایـــن واقــعــیــت اســـت کــه نـــام امــام  مــعــاصــر گــوی
حسین)ع( و نهضت ایشان تا ابد ماندگار است. 
مــانــدگــاری نـــام حسین یــک وعـــده الــهــی اســـت و 
پیامبر اکرم)ص( نیز به آن اشاره کرده و می فرماید: 
»شهادت حسین داغ سوزانی است در دل مؤمنین 

که هرگز به سردی نمی گراید«.
امروزه اندیشه، راه و ارزش های حسین به قطب نمای 
هـــمـــه آزادگــــــــــــان و 
آزادی خواهان جهان 
بـــدل گــشــتــه اســـت. 
ــام حسین و پرچم  ن
ــوه نــهــضــت  ــکــ ــاشــ ــ ب
ــا همیشه  ــان تـ ــشـ ایـ
تاریخ در اهتزاز خواهد 
ماند زیرا قیام حسینی 
در حقیقت گذرگاهی 
بود برای رهایی انسان 
از پوچی و پلیدی های 

جهان هستی.

 امداد غیبِی »اربعین«
 درجهانی شدن فرهنگ توحیدی 

 حسینj قطب نمای آزادگان
 و آزادی خواهان جهان

یادداشتیادداشت رواق   کــتــاب »گفت وگو 
با عالمه حسن حسن زاده 
آملی« از جمله آثــار خوب 
و خواندنی دربـــاره زندگی، 
فعالیت ها و دغــدغــه هــای 
اوست. این کتاب شامل 16 مصاحبه با ایشان است 
که در طول سالیان متمادی )در دهه های 60 و 70( در 
برخی مطبوعات مانند کیهان فرهنگی، بیّنات، نامه 
علم و دین، روزنامه رسالت، فصلنامه حوزه، رواق 
نور، پیام انقالب، کیهان اندیشه، روزنامه جمهوری 
اسالمی، نور علم، روزنامه کیهان و کیهان علمی 

نوجوانان منتشر شده است. 
این کتاب به اهتمام محمد بدیعی گردآوری و تدوین 
و از ســوی انتشارات تشیع در قم منتشر شــده و 
مطالعه اش برای هر کتابخوانی، جذاب و درس آموز 
است؛ زندگی و خاطرات عالمی که دغدغه اش بیان 
همراهی »علم و دین« و همسویی »قرآن، برهان و 
عرفان« است و بر »خودسازی، انسان سازی و مدینه 
فــاضــلــه ســازی« حرکت می کند . یاسر عسگری؛ 
پژوهشگر و مدیر انتشارات راه یار مروری بر این کتاب 
داشته و در خبرگزاری رسمی حوزه آن را منتشر کرده 

که با هم می خوانیم. 
آنــچــه در ایـــن کــتــاب برجسته می نماید روحیه 
»علم آموزی« و »جست وجوگری علمی« فوق العاده 
عالمه حسن زاده است که این روحیه در همه سنین 
ایشان ادامــه یافته اســت. شاید بتوان گفت یکی 
از محاسن وی، شرکت در دروس تفسیر استادان 
مختلف و حضور در محافل علمی و اخالقی استادان 
برجسته اســت. از دروس تفسیر حضرات آیات 
شعرانی، الهی قمشه ای تا عالمه طباطبایی. »عمده 
درس تفسیر بنده خدمت آقای شعرانی بود. بنده از 
اول تا آخر تفسیر مجمع البیان طبرسی را کلمه به 
کلمه خدمت ایشان خواندم. خیلی آن محفل درس 

تفسیر برای من ارزشمند بود«. )ص26(

عالمه ذوالفنون متأثر از شعرانی ذوالفنون ◾
ــاره زنــدگــی علمی و حــوزوی  یکی از نکاتی کــه دربـ
استاد حسن زاده باید گفت این است که ایشان 
بیشتر تحصیلکرده حــوزه علمیه تهران اســت تا 
قــم. ایشان غالب درس هــای جــدی را در تهران در 
محضر استادان برجسته آموختند مانند حضرات 
آیــات شعرانی، رفیعی قزوینی، محمدتقی آملی، 
الهی قمشه ای، میرزا احمد آشتیانی، فاضل تونی، 
سید احمد لواسانی و شیخ علی محمد جولستانی 
)ص1۵۹( و اســـتـــادان شــاخــص ایــشــان در حــوزه 
علمیه قم هم عالمه طباطبایی و برادرشان آیت هللا 
محمدحسن الهی و آقازاده آیت هللا سیدعلی قاضی 
)حجت االسالم استاد سیدمهدی قاضی طباطبایی( 
است. )ص1۵۸( »آقــای شعرانی ذوالفنون بودند. 
بنده هم اساتیدم را به تجربه در فنون، مثل ایشان 
ندیدم«. )ص2۹( و از تعابیرش درباره عالمه شعرانی 
برمی آید که به شدت از ایشان متأثر است و نقش 
ایشان در قوام شاکله علمی استاد حسن زاده بسیار 

برجسته است.
 
با پریشان خاطری و کثرت تعلقات نمی توان به  ◾

جایی رسید
هــر اســتــادی سبک خــاص خــود را در علم آموزی 
دارد. عالمه در گفت وگوهایش شیوه ها، راهکارها 
و پیشنهادهای مختلفی را بیان می کند. از جمله 
می گوید: »هــم کوشش و هم کشش می خواهد، 

صبر می خواهد و انسان جویای علم و معرفت، 
همه چیز را بــایــد زیــر پــا بــگــذارد، مگر خــدا و راه 
استکمال را. با پریشان خاطری و کثرت تعلقات و 
همّ گوناگون داشتن و عدم استقامت نمی توان به 
جایی رسید. استاد باید قوی باشد، اما شاگردان هم 
باید استقامت داشته باشند. تا استقامت نباشد، 

کسی به جایی نمی رسد«. )ص10۹( 
از سویی دیگر به درستی بیان می کند: »با شتاب و 
بدون تأمل کافی، کسی به جایی نمی رسد. راه مال 
شدن این نیست. باید مقدمات کار قوی و محکم 
باشد. در بسیاری یک نحوه عجله وجــود دارد که 

این ها بعداً پشیمان می شوند و این حیف است«.
بر نقش و جایگاه استاد تأکید ویژه ای دارد: »برای 
طــالــب کــمــال، اســتــاد کــامــل خیلی دخــیــل اســت. 
آن کلیدها و مفاتیحی که از استاد عاید شاگرد 
ــد، آن کــدهــایــی کــه از اســتــاد اســتــفــاده  مــی شــون
می کردند، آن اصول و امهاتی که از استاد بدست 
می آیند، اهمیت بسزایی دارند«. )ص 160- 1۵۹( وی 
تواضع و ادب در مقابل استاد و حفظ حریم استاد 
را در توفیقات زندگی علمی و عملی اش یاد می کند و 
می گوید: »بنده حریم اساتید را بسیار بسیار حفظ 
می کردم و سعی می کردم در حضور استاد، تکیه به 
دیوار ندهم، سعی می کردم چهار زانو ننشینم. حرف 
]و اشکال[ را مواظب بودم زیاد تکرار نکنم، ]زیاد[ 
چون و چرا نمی کردم که مبادا سبب رنجش استاد 

شود«. )ص 106(

توصیه عالمه به خواندن کتاب های تذکره  ◾
ــاره  عالمه حــســن زاده در پاسخ بــه پرسشی درب
پیشنهاد و توصیه به طلبه ها می گوید: »طلبه 
مشوقش درس و کتاب و استاد است و محضر 
استاد... باید به عزم و اراده و استقامت، پیش 
رفــت. با تــن پــروری و تجمالت زندگی و پریشان 
خاطری نمی شود. امکان نــدارد انسان بخواهد 
درس بخواند و دنــبــال آبــادی و عــمــران دنیا هم 
باشد. این دو با هم جمع نمی شود«. )ص104( 
از سویی پیشنهاد می دهد: »کتاب های تذکره را 
بخوانید. با شرح حال بزرگان آشنا شوید و ببینید 
که در راه معشوقشانـ  که تحصیل علم و کمال 
استـ  مشتهیات نفسانی را زیر پا گذاشتند«. 

)ص10۵(

انسان حد یَقِف ندارد ◾
عالمه می گوید: »انسان حد یَقِف ندارد«. )ص67( 
و بر این تأکید دارد که: »خودتان را ارزان مفروشید و 
به امور مادی خودتان را گرفتار نسازید«. )ص146( 
شاید این تعبیر یکی از کالم های پُرتکرار عالمه در 
هر جلسه و مجلسی باشد که »خــودتــان را ارزان 

مفروشید«. 

خودسازی، مهم ترین کار ما در عالم ◾
عالمه معتقد است: »ما در عالَم، کاری مهم تر از 
خودسازی نداریم و تمام این درس و بحث، برای 
آن است که خودمان را درست بسازیم«. )ص12۹( 
عالمه در این زمینه، اهتمام ویژه ای به »قرآن« دارد و 
دائماً انس با قرآن را به مخاطبان پیشنهاد می دهد 
و تکرار می کند: »قرآن کتاب انسان ساز است... این 
کتاب انسان ساز و مدینه فاضله ساز است که باید در 
متن وجود عالم و آدم پیاده شود«. )ص6۸( از سویی 
مهم ترین ُصنع و هنر انبیا)ع( را آدم سازی و تشکیل 

مدینه فاضله انسانی می داند. )ص227(

از دین به درآمدم و دوباره دین را پذیرفتم ◾
ــات قــابــل تحسین عــالمــه، روحیه  یکی از روحــی
آزادمــنــشــی، حق جویی و حق گویی ایــشــان بــوده 
اســت. ایشان در گفت وگویی با ماهنامه »کیهان 
فرهنگی« )ش ۵، مــرداد 1363( می گوید: »بــدون 
تعصب مذهبی، حاشا و کاّل، بنده خودم در یکی 
از نوشته هایم عنوان کـــرده ام و گفته ام که من از 
دین درآمدم و دوباره دین را قبول کردم. خواه مردم 
بپذیرند، خواه نپذیرند، بنده، بله بنده، حسن زاده 
آملی از دین به درآمدم و دوباره دین را پذیرفتم. بنده 

دین آبایی ندارم، دین تقلیدی و طایفه ای ندارم، من 
اثنی عشریه به تحقیق شدم، نه به تقلید«. )ص 4۹(

ستمشاهی به معنای واقعی کلمه ستمشاهی بود ◾
یکی از مزایای آثــار عالمه این بــوده است که کم و 
بیش در آثار و مکتوبات خویش، فضای اجتماعی 
و سیاسی آن مقاطع را بیان می کند و خاطراتش 
از دوران گذشته اظهار می کند که برای مخاطبان و 
نسل آینده و محققان تاریخ می تواند بسیار مفید 
یا تأمل برانگیز باشد. برای نمونه می گوید: »بنده از 

خاطرم نمی رود بدون هیچ 
استثنا، مساجد شهر ما، آمل را انبار پنبه و غالت 
و این جور چیزها قرار داده بودند. ستمشاهی که 
می شنوید، به معنای واقعی کلمه، ستمشاهی 
بود. آن سال که ما طلبه شدیم، رضاخان اوضاعی 
ــود!... یکی از مساجد  ــ بــرای کشور پیش آورده ب
شهر ما را )کــه حــاال آن را آبــاد کــرده و ساخته اند( 
طویله کرده بودند! مردم که از دهات با اسب و استر 
می آمدند، آنجا را مورد استفاده قرار می دادند. فوق 
این حرف هم هست که به لحاظ اینکه خالف ادب 
می شود، عرض نمی کنم. )ص۹۸( »شما نمی دانید 
رضاخان پهلوی و پسرش بر سر علم و عالم، چه 

بالیی آوردند«. )ص10۸(
یا می گوید: »مرحوم ]آیت هللا محمدآقا[ غروی، با آن 
سطح عالی علمی که از شاگردان بنام حوزه نجف و از 
شاگردان مرحوم نائینی و مرحوم اصفهانی و آقایان 
دیگر بوده و مجتهد مسلم زمان خودشان به شمار 
می رفت، می فرمود: من تعهد دارم روزانه در خیابان ها 
و بازار آمل، هر روز به یک طرف قدم بزنم، تا مردم به 
کلی روحانیت را فراموش نکنند«. )ص۹۹( یا تعبیر 
دیگری از قول ایشان بیان می کند: »از سلطه اجانب، 
کار دینداری به جایی رسیده بود که من بعضی از روزها 
با لباس روحانی در خیابان و بازار آمل بدین قصد عبور 
می کردم که مردم مرا ببینند و دین و دینداری را فراموش 

نکنند و مبدأ و معاد از یادشان نرود«. )ص1۵۹(

از هیچ رشته ای رویگردان نبودم ◾
می گوید: »انسانی که دارای اعتدال مــزاج است، 
از هیچ یک از رشته های علوم زده نمی شود، بلکه 
خواهان علم است و می خواهد همه چیز را بداند. 
بنده نیز به اندازه ظرفیت و قابلیت خودم، الحمدلله 
از هیچ رشته ای رویگردان نبودم و به آن مقدار که 
برایم میسور شده، استقبال نموده ام و بحمدهللا در 
همه این رشته ها تألیف و تصنیف دارم«. )ص142 و 
143( می گوید: »زبان هر قوم و فرقه ای نردبان رسیدن 
به معارف آن فرقه است«. )ص143( »اگر مقدورم 
بود تمامی زبان های دنیا را فرا می گرفتم«. )ص144(

از ترجمه کلیله و دمنه تا ذوق شاعرانه ◾
این کتاب ابعاد ناگفته یا کمتر شنیده شــده ای از 
ــرای مخاطبان  عالمه بیان می کند کــه می تواند ب
ــه 30، به  جــــذاب بـــاشـــد. ایــنــکــه عــالمــه در دهــ
مــدت ۹ ســال بــه اســتــخــراج تقویم مــی پــرداخــت. 
)ص۵۵( تقویم نجومی اش را منتشر می کرده، حتی 
در دو مورد پیش بینی محاسبات نجومی دقیق و 
خاصی انجام داد که در آن زمان موجب محبوبیت 
و شهرت او در آن روزهـــا شــد. از توجه عالمه به 
»ادبیات« می گوید؛ هم ادبیات فارسی، هم ادبیات 
عربی. اینکه دانستن ادبیات فارسی و عربی را هم 
بــرای طــالب و روحانیون ضــروری مــی دانــد. هم در 
نوشتن و هم در بیان و هم ضــرورت آن بــرای درک 

ــرآن و روایــت هــای  معانی و مــعــارف ق
اسالمی. می گوید: »بنده به کلیله و 
دمنه عالقه داشتم... من چیزهایی را 
که راجع به کلیله می دیدم جمع آوری 
و یادداشت می کردم... من سالیانی با 
کلیله و مرزبان نامه حشر داشتم، اما 
کلیله در ما عجین شده بود و با آن خو 
کرده بودم. لذا بنده آن دو باب را بر اثر 
انس ممتد سالیان درازی که با کلیله 
داشــتــم بــا هــمــان سبک نصرهللا 
منشی ترجمه کردم و کوشش کردم 

که به سیاق دروس ایشان باشد«. )ص41 و 42(
ــه مــیــان مــی آیــد:  از ذوق شــعــری عــالمــه ســخــن ب
»حقیقت این است که در زمینه شعر، بنده مثل 
دیگر رشته ها، خوشه چین خرمن بزرگان هستم. 
حشر با هر کسی ایجاب می کند که انسان به لحن 
و روش و خوی او دربیاید و به گفتار و شیوه او نزدیک 
شــود. این یک امر قهری اســت. قسمتی از دیوان 
من، به روش غزلیات متعارف شعرای بزرگ ماست. 
قصایدی دارم گاهی شبیه قصاید سنایی، چون 
خیلی با ایشان حشر داشته ام. آن سبک و روش اثر 
گذاشته است و همان سبک را پسندیدم. شعر نو 
ندارم و طبع من هم این را اجازه نمی دهد«. )ص36( 
از سویی یک حسرت خاص و از غفلتش از حفظ 
قرآن می گوید: »همان ابتدا عشق عجیبی به دیوان 
شعرا و نظم و شعر هم داشتم. روی این ذوق، همان 
وقت تمام دوبیتی های باباطاهر را حفظ بودم و تمام 
رباعیات خیام و اکثر غزلیات حافظ و همین طور 
اشعار دیگر را...  و ای کاش از همان وقت کسی به 
من می گفت: آقا، به جای اینکه این ها را حفظ کنی، 
شــروع کن به حفظ قــرآن و االن ایــن حسرت برای 
من به جا مانده است که این عشق و عالقه ای که 
به دواوین شعرا داشتم، کاش در حفظ قرآن به کار 

می بردم«. )ص23(

قدرشناسی در مکتب عالمه ◾
عالمه روحیه قدرشناسی ویــژه ای داشــت. از پدر 
و مــادرش گرفته تا مالباجی های مکتبخانه های 
قدیم و معلمان دوره ابتدایی و اســتــادان دروس 
ــی حــــــــوزوی اش در آمــــل و همچنین  ــات ــقــدم م
اساتیدش در حــوزه علمیه تــهــران و قــم. او حتی 
قدردان لطف ها و همراهی های برخی فرهنگی ها و 
کتابفروشان هست؛ به صورت ویژه از میرزاحسن 
مصطفوی )کتابفروش، ناشر و نویسنده معروف 
ــقــرآن«( قــدردانــی  کتاب »التحقیق فــی کلمات ال
می کند که کتاب ها را به صورت امانی یا اقساطی 
در اختیار او قرار می داده است. »آقای حاج حسن 
آقا مصطفوی... کتاب فروشی داشتند... خیلی هم 
به ما محبت داشتند و من ممنون ایشان هستم 
که بسیاری از کتاب هایمان را از ایشان خریدیم به 
اقساط، آن کتاب ها را االن داریم، اما از برکت وجودی 
ایشان است که به اقساط با ما راه آمدند«. )ص127( 
بــا اینکه مـــادرش را در ســن کــالس دوم ابتدایی و 
پدرش را در سن 16-1۵ سالگی از دست می دهد اما 
به عظمت از آن ها یاد می کند. )ص2۸۹( می گوید: 
»اگر چه خردسال بودم که مادرم را از دست دادم 
ولی آنچه برکت در زندگی من است از مادرم هست. 
مادر من به قداست، طهارت، پاکی، نجابت و تقوا 
زبانزد بــود«. )ص2۸۹( »برکاتی که از الطاف الهی 
نصیبم شده است همه از شیر طیّب و دامن طاهر 

مادرم و روزی حالل پدرم بوده است«. )ص1۵7(

پيش بينی 
کسوف

عکس: سايت وارثون

در دهه 30 به کار استخراج تقويم عکسنوشت
مشغول بود، در آستانۀ يک پيش بينی 

کسوفش، استاد رياضی دانشگاه 
تهران در روزنامه اطالعات کار طلبۀ 

جوان را غيرعلمی خواند و عدم 
تحقق کسوف را پيش  بينی کرد. روز 

موعود فرارسيد؛ کسوف واقع شد. 
روزنامه از اشتباه درج شده عذر 

خواست.
بار ديگر اين مباهله علمی درگرفت؛ 

در تقويم حسن زاده رمضان ۲۹روزه 
بود ولی در محاسبه ديگران 30روزه. 

شب موعود خنجر هالل شوال سر 
سلخ رمضان را بريد.

برای تبريک عيد تعدادی از استادان 
دانشگاه از جمله همان استاد به منزل 

آيت اهلل کاشانی می روند؛ آيت اهلل 
طعنه می زند چطور شما و همه 

اساتيد عيد را غلط دريافتيد و يک 
طلبه ساده ما درست؟ استاد رياضی 

متکبرانه می گويد:
»گاه باشد که کودک نادان  

 به غلط بر هدف زند تيری «.
حسن زاده جوان می شنود و اين  بار 
برخالف دفعه پيش تمام مستندات 

محاسباتی خود از زيج بهادری، 
الغ بيگی و... را برای روزنامه و 

دانشگاه تهران می فرستد؛ هيچ کدام 
اعتنايی نمی کنند حتی حاضر به 

انتشار نمی شوند.
همين دانشگاه تهراِن متکبر؛ ۴0سال 

بعد جشن نامه بزرگداشت آيت اهلل 
عالمه حسن زاده آملی را با برترين 
استادان فلسفه درمی آورد: داوری 

اردکانی، مجتهدی، دينانی، اعوانی، 
جهانگيری، گلشنی و... . برترين 

استادان برترين رشته برترين 
دانشگاه کشور سر فرود می آورند نزد 

همان طلبه. تعز من تشاء و تذل..
از صفحه اينستاگرام حسن صنوبری

مروری بر کتاب »گفت وگو  با  عالمه حسن حسن زاده آملی«

 بنده خودم در يکی از نوشته هايم عنوان کرده ام و گفته ام که من از دين درآمدم 
و دوباره دين را قبول کردم. خواه مــردم بپذيرند، خواه نپذيرند، بنده، بله بنده، 
حسن زاده آملی از دين به درآمدم و دوباره دين را پذيرفتم. بنده دين آبايی ندارم، 

دين تقليدی و طايفه ای ندارم، من اثنی عشريه به تحقيق شدم، نه به تقليد«.

گزيدهگزيده

عالمه به روایت عالمه
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َامّا عالمَُة 
الّتائِِب 

َفَارْبَعٌَة: 
َالنَّصيحَُة لِّلهِ 

فى عَمَلِهِ 
وَ َتْرُك 

اْلباطِِل وَ 
ُلزوُم اْلحَقِّ 
وَ اْلحِْرصُ 
عََلى اْلَخيِْر؛

نشانه توبه کننده 
چهار چيز است: 

عمل خالصانه برای 
خدا، رها کردن باطل، 

پايبندی به حق و 
حريص بودن بر کار 

خير.

D
لیس 
لبخیل 
راحه و ال 
حلوسد لّذه 
و ال مللوک 
وفاء  و ال 
لکذوب 
مروّه 
بخيل را آسايشی 
نيست و حسود را 
خوشی و لذّت  و 
زمامدار وفايی ندارد 
و دروغگو مرّوت و 
مردانگی .

C



بـــــــــــرای مـــــــجـــــــاوران 
حــضــرت رضــــا)ع( که 
دلتنگ زیارت اربعین 
حسینی بــودنــد، چه 
مرهمی بهتر از حضور 
ــرای  در صـــحـــن و ســ
ملکوتی امام غریب و شرکت در محفل 
عزایی که در کنار مضجع شریف ایشان 

برپا شده بود.
به گزارش آستان نیوز، به دلیل شرایط 
کــرونــایــی امــســال، امــکــان حــضــور در 
مراسم پیاده روی اربعین برای بسیاری 
از عاشقان امام حسین)ع( فراهم نشد 
و بهترین مــرهــم بـــرای ایــن دلتنگی، 
ــارت از راه دور و تــمــاشــای تصاویر  زیـ
ــود. امـــا در  ــ ــده از کـــربـــای مــعــلــی ب ــ زن
مشهدالرضا)ع( مرهم دیگری هم برای 
این دلتنگی وجــود داشــت و مجاوران 
آقا با حضور در راهپیمایی جاماندگان 
اربـــعـــیـــن طـــبـــق دســـتـــورالـــعـــمـــل هـــای 
بهداشتی تعیین شده، مسیر تشرف 
ــرم مــطــهــر رضــــوی را طی  پــیــاده بــه حـ
کــردنــد و زائــر حضرت رضـــا)ع( شدند 

ــا در کــنــار مــضــجــع شــریــف ایــشــان،  ت
سوگواری اربعین را برپا کنند.

تجربه موفق خادمان و زائران  ◾
خادمان زائــران در آستان قدس رضوی 
با تجربه  ای که طی یک سال و نیم اخیر 
اندوخته اند، با اجرای دستورالعمل های 
بهداشتی مورد تأیید ستاد ملی مقابله 
با کــرونــا، شرایط زیــارت همراه با حفظ 
سامتی را برای این جاماندگان اربعین 
فراهم کردند و زائران نیز همانند ماه های 
گذشته، الگوی موفق دیگری در این زمینه 

را به نمایش گذاشتند.
ــرای تأمین  ــ دیــــروز پــیــش بــیــنــی الزم ب
تمامی اقام مورد نیاز زائــران از جمله 
ــیــوان  ــده دســــت، ل ــن ــن ــاک ک مــحــلــول پ
یک بار مصرف، مُهر نماز، چادر نماز 

و... انجام شد و مثل دیگر ایام زیارتی، 
در اربعین حسینی هم فرش  آرایی حرم 
مطهر رضوی برای برگزاری برنامه های 
مــخــتــلــف، بـــا رعـــایـــت فــاصــلــه گــذاری 
اجتماعی و دستورالعمل های مربوطه 

همراه بود.
همه دفاتر خدمت در حرم مطهر از جمله 
دفاتر امانات و دفاتر پیداشدگان نیز با 
افزایش نیرو و مرکز ارائه خدمت، شرایط 
الزم برای میزبانی از زائران را فراهم کردند، 
همچنین تعداد خادمان و خادمیاران 
بخش صندلی  چرخدار و زائربرها هم 
برای سهولت تردد زائران افزایش یافته 

بود. 
در روز اربعین حسینی، پذیرایی از زائران 
و ارادتمندان این امام همام در سه نوبت 
صبحانه، ناهار و شــام با رعایت کامل 
دستورالعمل های بهداشتی به صورت 
بیرون بر در مهمانسرای حضرت رضا)ع( 
انجام شد و در همین راستا ۱۵ هزار بسته 
ــا مــشــارکــت حــدود  صبحانه مــتــبــرک ب
۱۰۰ خادمیار رضــوی تهیه و بین زائــران 

توزیع شد.

فلسفه زیارت اربعین ◾
سخنران مراسم محوری روز اربعین در 
حرم مطهر رضوی، نماینده ولی فقیه در 
استان خــراســان رضــوی بــود که باالترین 
فضیلت و اعمال در روز اربعین را قرائت 
زیــارت مقدسه این روز دانست و گفت: 
در این زیارت نامه، نکاتی مطرح شده که 
هم فلسفه اصلی انقاب حسینی و هم 
چهره های ضدوالیت و یزیدپرست را از 
نظر مؤلفه های اخــاقــی و خصوصیات 
آن ها نشان می دهد.آیت هللا سیداحمد 
علم الهدی تصریح کرد: نخستین نکته در 
این زیارت تبیین جایگاه بلند و شایسته 
امام حسین)ع( با ذکر مختصاتی همچون 
شهادت، آن هم شهادتی مظلومانه است.

وی ادامه داد: امام حسین)ع( و یارانشان 
خــون خــود را در راه خــدا بخشیدند تا 
بندگان را از جهالت و گمراهی نجات 
دهند، زیارت اربعین میزان مقاومت امام 
حسین)ع( را معین می کند و این نکته را به 
ما یادآور می شود که اگر حسینی هستیم 
نمی توانیم نسبت به جهالت و ضالت 

جامعه بی تفاوت باشیم.

زائران جامانده از اربعین حسینی مسیر تشرف به بارگاه حضرت رضا)ع( را پیاده  طی کردند

من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی!

خبرخبر
ویژهویژه

سوگواره جهانی رضوی 
آستان قدس رضوی تدارک ویژه ای برای پوشش رسانه ای 
مراسم دهه آخر صفر دیده و شرایطی فراهم کرده است 
که عاشقان و دلدادگان حضرت رضا)ع( که امسال به دلیل 
شرایط کرونایی، توفیق زیارت از نزدیک این بارگاه نورانی را 
ندارند، از راه دور زائر آقا باشند و از برنامه های ایام عزاداری 

این دهه بهره ببرند.
مدیر رسانه های صوتی و تصویری آستان قدس رضوی 
از تدارک بیش از 27۰ برنامه در دهه پایانی ماه صفر خبر 
داده و گفته است: این برنامه ها با همکاری صداوسیما، 
اتحادیه رادیو و تلویزیون های اسامی و همچنین شبکه های 

مستقل بین المللی در بیش از 3۰ شبکه داخلی و خارجی 
پخش می شود.

ویژه برنامه های »تشرف«، »حسینیه ایـــران«، »به تو از 
دور سام«، »بیکران«، »تا نیایش«، »مخاطب خاص« و 
همچنین »رواق« که مختص پوشش ویژه برنامه های صحن 

پیامبر اعظم)ص( است، از جمله برنامه هایی هستند که 
از شبکه های مختلف سیما پخش خواهند شد. زیارت 
تصویری از صحن آزادی هم دیگر برنامه ای است که در 
ارتباط با شبکه های ملی، استانی و برون مرزی چون پلی برای 

زیارت دلدادگان حضرت رضا)ع( خواهد بود.

فضای مجازی
   ویژه برنامه

 »همه خادم الرضاییم« 
 همزمان با دهه پایانی ماه صفر، 

ویژه برنامه »همه خادم الرضاییم« به 
همت مدیریت خبر و رسانه های نوین 

آستان قدس رضوی در بستر فضای 
مجازی از حرم مطهر رضوی پخش 

می شود.
به گزارش آستان نیوز، ویژه برنامه »همه 
خادم الرضاییم« در ایام پایانی ماه صفر 

به صورت زنده هر روز از ساعت ۱۸ در 
صفحات آستان قدس رضوی در فضای 

مجازی پخش می شود.
تصاویر زنده از حرم منور رضوی، 

گفت وگو با کارشناسان مذهبی و 

مداحی ذاکران اهل بیت)ع( از مهم ترین 
بخش های این ویژه برنامه است.

این ویژه برنامه را می توانید در صفحات 
مجازی: »روبیکا، سروش، آپارات، گپ و 

هیئت آنالین« دنبال کنید.   
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أوشک 
دعوه و 
اسرع اجابه 
، دعاء 
املرء الخیه 
بظهرالغیب  
دعایی که بیشتر 
امید اجابت آن 
می رود و زودتر به 
اجابت می رسد، دعا 
برای برادر دینی در 
پشت سر اوست.

X

به دلیل شرایط کرونایی امسال، امکان حضور در مراسم 
پیاده روی اربعین برای بسیاری از عاشقان امام حسین)ع( 
فراهم نشد و بهترین مرهم برای این دلتنگی، زیارت از راه 

دور و تماشای تصاویر زنده از کربالی معلی بود.
گزیدهگزیده

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم زهرا مکسانی فرزند بهادر به شماره ملی 3591201898 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 74/1/1400 
در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که شادروان کریم سوراب فرزند 
خدادادبه شماره ملی 3591028002 در تاریخ 1400/6/20 در زادگاهش بزمان بعلت سکته قلبی فوت نموده است 

و ورثه حین الفوت وی عبارتند از :
1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی

2-زینب اربابی بزمانی به شماره  ملی 3590833580همسر متوفی
3-معصوم شه ولی بر به شماره ملی 3591179868 همسر متوفی

4- موریک  رد به شماره ملی 3591076082مادر متوفی
5-فاطمه زهرا سوراب به شماره ملی 6820090943 دختر متوفی

6-الهام سوراب به شماره ملی 6820000227 دختر متوفی
7-علی سوراب به شماره ملی 6820012187 پسر متوفی

8-معصومه سوراب به شماره ملی 6820028245 دختر متوفی 
9-ابوالفضل سوراب به شماره ملی 6820042906 پسر متوفی
10-کوثر سوراب به شماره ملی 6820042892 دختر متوفی

11-ام البنین سوراب به شماره ملی 6820061579 دختر متوفی
12-محمد رضا سوراب به شماره ملی 3581957140 پسر متوفی

13-ام ابیها سوراب به شماره ملی 6820068522 دختر متوفی
14- امیر حسین سوراب به شماره ملی 6820073194 پسر متوفی
 15-رقیه زینب سوراب به شماره ملی 6820102976دختر متوفی 

اینک با اتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تاهرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست از 
تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ1406007

اکبر گلشن –رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان

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

برابر رای ش��ماره 2888-1400 مورخ��ه 1400/06/29 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/ خانم فاطمه سلمانی طراقی فرزند سلمان بشماره شناسنامه 2152 صادره از بجنورد در یک باب منزل 
مسکونی به مساحت 182/50متر مربع پالک 105فرعی از 125 اصلی به شماره پرونده 302-1400 واقع در اراضی 
قریه عزیز خریداری از مالک رسمی آقای علی اکبر فتحی حمزانلویی فرزند حسن 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را  به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف 3358  آ1405978
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/07/06                                        تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/21

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای یونس قادری به شناسنامه شماره 223 کدملی 0749757892 صادره تایباد فرزند غالم رسول در ششدانگ دو باب 
مغازه به مساحت 129/35 مترمربع پالک شماره 608 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت رسمی و مشاعی غالم رسول قادری و قسمتی از پالک ** کالسه 99-183

لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت 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.آ1406001
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/6                                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/21

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

برابر راي ش��ماره 1400/1139م��ورخ06/01/ 1400هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای فرزاد احمدی فرزند محمدصادق  به شماره شناسنامه 8 صادره ازاسدآباد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مس��احت 54758/47 متر مربع در قس��متي از پالک 37 اصلی واقع در اس��دآباد اراضی روس��تای علی آباد 
پیرشمس الدین خریداري از مالک رسمي آقاي مهدی فتوحی محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.) م الف 199( آ1405432

تاریخ انتشار اول  1400/06/22                                        تاریخ انتشار دوم  1400/07/06
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

سیروس قلی زاده

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

براب��ر راي ش��ماره 1400/782مورخ04/14/ 1400هیات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي 
آقای فرزاد احمدی فرزند محمدصادق  به شماره شناسنامه 8 صادره ازاسدآباد درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
آبی به مس��احت 123057/47 متر مربع در قس��متي از پالک 37 اصلی علی آباد پیرشمس الدین واقع دراسدآباد 
اراضی روستای علی آباد پیرشمس الدین  خریداري از مالک رسمي آقاي مهدی فتوحی محرز گردیده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي 
تقدیم نمایند.بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.) م الف 202(آ1405433
تاریخ انتشار اول  1400/06/22                                     تاریخ انتشار دوم  1400/07/06

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد
 سیروس قلی زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد روئین تن به شناس��نامه ش��ماره 0 کدملی 0740286552 صادره تایباد فرزند س��یف اله در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 109/24 مترمربع پالک ش��ماره 554 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم کریم صاحبدادی کاریزی )سهم االرثی مرحوم 
دین محمد ابراهیمی و براتعلی ابراهیمی( و قسمتی از پالک** کالسه 333-98 لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به 
فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
اس��ت و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 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.آ1405427
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/6

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد
 غالمرضا آقازاده

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 در هیات 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 ده ثبت آمل - دهستان اهلمرستاق

26- اصلی ) قریه دارابکال(
289 فرعی خانم ام لیال سیفی برسمنانی در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی با کاربری زراعی به مساحت 
215.15 مترمربع خریداری شده بالواسطه سید مهدی حسینی و مع الواسطه از سید نعمت اله حسینی ایمنی مالک 
نسق زراعی. 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 انتش��ار اولین آگهی در روس��تاها از طریق الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم 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 اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، 
گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و 
صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . 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.   آ1405479   م الف 1187258
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400،06،23                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،06

فیض اله ذبیحی
 سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالس��ه309 /99ورأی ش��ماره 140060307114001586هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای امید پاسبان قریه صفا فرزند موسی الرضا بشماره شناسنامه 7632صادره ازشیروان درششدانگ یکباب 
منزل به مس��احت 123/04مترمربع قس��متی ازپالک ش��ماره 1114فرعی از13اصلی باغات وحومه واقع در بخش 
5قوچان حوزه ثبت ملک ش��یروان ازمحل مالکیت مش��اعی خود متقاضی محرز گردیده است لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.آ1405474
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/22                             تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/06

اکبراقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده3قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابرکالسه 99/284ورأی شماره 140060307114001628هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم سمانه قهرمانلو  فرزند حیدرعلی بشماره شناسنامه 0820095710صادره ازشیروان درششدانگ یکباب منزل به 
مساحت 89/95مترمربع قسمتی ازپالک شماره 352و351فرعی از2اصلی مزرعه حصار واقع در بخش 5قوچان حوزه 
ثبت ملک ش��یروان ازمحل مالکیت ابراهیم راستگو محرز گردیده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله 15روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 

مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.آ1405475
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/22                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/07/06

اکبراقبالی
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

 
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه 

شهرستان ساری منطقه سه
براب��ر رای ش��ماره 140060310457003205 مورخه 1400،05،23 که در هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه سه ساری تصرفات مالکانه آقای 
مجید قربانی خوارخونی فرزند رمضان بشماره ملی 2080017012 بشماره پرونده 114 - 1400 نسبت به ششدانگ 

یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 81.10 ) هشتاد و یک متر و ده( متر مربع قسمتی از پالک شماره 143 
اصلی واقع در بخش 3 ثبت س��اری خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 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 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.آ1405480 م الف 1189590 
تاریخ انتشار نوبت اول: 23، 1400،06                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400،07،06

فریبرز یوسفیان حمیدی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری منطقه 3 

 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 140060318021000405مورخ 1400/05/05هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم مرضیه قاسمی زاهد فرزند محمد بشماره شناسنامه یک صادره از لنگرود در ششدانگ یکباب خانه و 
محوطه به مساحت 657 متر مربع پالک 128 مفروز و مجزی شده از پالک 63 و 64 و 65 متصل بهم فرعی از 4 
اصلی واقع در قریه حشکوا بخش ده گیالن خریداری از مالک رسمی [قا / خانم مع الواسطه از ورثه گان رمضانعلی 
موفقی حش��کوایی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 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 1683 آ1405385
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/21           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/06

نرجس خلیلی نیای لیمودهی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوچصفهان

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

برابر رأی ش��ماره 140060308001001745 م��ورخ 03/31/ 1400 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای علی رضا قربانی فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مساحت 138782 مترمربع قسمتی از پالک 1376- فرعی از 179- اصلی واقع در خرسان جنوبی بخش هشت حوزه 
ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت حسین علی آبادی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405389
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه 1400/06/21             تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه  1400/07/06                         

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 

برابر رأی ش��ماره 140060308001002956 م��ورخ 06/09/ 1400 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم نرگس مشمولی مقدم فرزند حسین بشماره شناسنامه 467 صادره از بیرجند در ششدانگ 
یک باب محموطه مشتمل بر ساختمان به مساحت 532/78 مترمربع قسمتی از باقیمانده پالک 227- اصلی واقع 
در خرسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت ورثه محمد میابادی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 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.آ1405409
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه 1400/06/21                تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه  1400/07/06                         

حسین براتی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

پویش ایرانی ها برای خدمت رسانی در دهه آخر صفر

همهخادمالرضاییم
ــام...  ــ ــای مـــن سـ ــ رواق   آقـ
غم انگیزترین روزهــــای سال 
ــار  ــت و ب ــا در راه اســ ــرای مـ ــ بـ
ــوار شــهــادت شما  دیــگــر ســوگ
می شویم. همیشه و هر سال 
ــر بـــه مـــشـــهـــدالـــرضـــا)ع(  ســف
ــا خیل  در دهـــه آخـــر صــفــر و همنشین شـــدن ب
عزادارانتان، مرهمی بر این درد بود و تماشای گنبد 
طای حرم شما، دل اندوهگینمان را آرام می کرد. 
اما این دومین سالی است که باید از راه دور زائرتان 
باشیم و کنار اندوه سترگ شهادتتان، در غم این 

فراق هم اشک بریزیم. 
با این حال، شرایط تازه ای که برای همراه شدن با 
عاشقان و دلدادگان شما فراهم شده و سعادتی که 
یافته ایم تا همه خادم الرضا باشیم، کمی از این رنج 
و اندوه می کاهد و فرصتی می دهد تا در هر جای 
ایــران و در هر شرایطی، اشک های عزایمان را با 

خدمت به شیفتگان و عزاداران شما همراه کنیم.

یک پویش عمومی در سراسر ایران ◾
در دهه آخر صفر امسال که به دلیل شرایط کرونایی 
کشور، امکان تشرف گسترده عــزاداران رضوی به 
مشهد مقدس و حرم مطهر رضوی فراهم نیست، 
آســتــان قــدس رضـــوی پویشی ســراســری بــا شعار 
محوری »همه خادم الرضاییم؛ نجات انسان، رسم 
مسلمانی« به راه انداخته است تا همه عاشقان امام 
رضا)ع( فرصت سهیم شدن در آن را داشته باشند 
و با انجام هر خدمتی که در توان دارند، نام خود را در 

فهرست خادمان حضرت ثبت کنند.

عرصه خدمت بــه مـــردم و بــه ویـــژه نیازمندان و 
محرومان، آن قدر گسترده و وسیع است که همه 
می توانند در آن مشارکت داشته باشند و با متبرک 
کردن خدمت خود به نام امام رضــا)ع(، با پویش 
سراسری دهه آخر ماه صفر همراهی کنند. وقتی 
صحبت از خادم بودن و یا خدمت به محرومان و 
نیازمندان   می شود، حتماً نباید به کارهای بزرگ و 
پرهزینه فکر کرد. »همه خادم الرضاییم« به معنی 
این نیست که باید با رعایت تشریفات و قواعد و 
قوانین خاص و یا با نام گروهی خاص به طور رسمی 
در جایی مشغول به خدمات رسانی شویم. »همه 
خادم الرضاییم« یعنی اینکه من و شما حتی در 

محله یا مجتمعی که زندگی می کنیم می توانیم با 
یک کار خیر کوچک برای همسایه ها و با نیت امام 
رضا)ع( به پویش »همه خادم الرضاییم« بپیوندیم. 
ــرای ایــن نــوع خدمت مثال های  البته مــی شــود ب
دیگری هم زد. یعنی از توزیع نان صلواتی، حمل و 
نقل رایگان چند مسافر و تأمین هزینه خرید یک 
وعده غذا بگیرید تا پرداخت هزینه دارو و درمان 
یک بیمار، خرید لباس برای یک یتیم، پرداخت 
یک ماه اجاره بهای نیازمندان و هزاران کار خیر دیگر 
که در این دهه می تواند به نیت امام رضا)ع( انجام 

شود و همه ما را جزو خادمان حضرت قرار دهد. 

خدمت خود را به ما اعالم کنید ◾
مردم عزیز ایــران می توانند با انجام هر کار خیر در 
این دهه، خاطره، تصویر یا حتی ویدئوی آن را برای 
 روزنــامــه قــدس ارســال و همچنین آن را با هشتگ
 #همه خــادم الرضاییم در فضای مجازی منتشر 

کنند تا الگویی بــرای دیگران باشد و به گسترده تر 
شدن این پویش کمک کند. راه ارتباطی ما با شما 
https://instagram.com/imamreza_

khadem خواهد بــود. منتظر دریافت مطالب و 
محتواهای ارسالی شما هستیم.
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