
تــولــیــت آســتــان قــدس 
رضوی گفت: مهم ترین 
طرح صالحین  رسالت 
بـــــســـــیـــــج هــــــدایــــــت 
ــی  ــ ــامـ ــ ــه اسـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ جـ
ــان نـــیـــوز،  ــ ــت ــه گـــــــزارش آســ ــ ــت. ب اســــ
ــمــیــن احــمــد  ــمــســل حــجــت االســام وال
پــنــجــمــیــن  دیـــــــروز در  ــروی صـــبـــح  ــ ــ م
اجــاســیــه ســـراســـری اســاتــیــد شبکه 
تــاالر  در  کــه  بسیج  صالحین  تربیتی 
قــدس حــرم مطهر رضــوی برگزار شد، 
انقاب  معظم  رهبر  فرمان  مقوله  به 
برای »جهاد تبیین« پرداخت و تأکید 
راه  شناخت  تبیین«  »جهاد  در  کــرد: 
اهمیت  آن حائز  به  اعتقاد  و  صحیح 
است؛ رعایت عدالت و اخاق از دیگر 
موضوعاتی بوده که در مقوله »تبیین« 
بسیار مهم است که رهبری معظم نیز 

نسبت به آن ها تأکید دارند.
تمام  بــه  بــایــد  اینکه  بــر  تأکید  بــا  وی 
رهنمودهای رهبر معظم انقاب اقتدا 
برخورد  آن هــا  به  نسبت  نباید  و  کــرد 
نباید  کــرد:  عنوان  داشــت،  سلیقه ای 
بود؛  ببعض«  نكفر  و  ببعض  »نؤمن 
نباید میان فرمایشات رهبری تعدادی 
را گلچین کرد و تنها به آن ها پرداخت، 
باشد  نداشته  ضــرورت  موضوعی  اگر 
ــاً آن را  رهــبــری حــکــیــم انــقــاب اصــ
ایشان  کــه  هنگامی   نمی کنند،  بــیــان 
قطعاً  مــی کــنــنــد  مــطــرح  را  مــوضــوعــی 
پرداختن به آن ضرورت جامعه است.

عدالت و انصاف ◾
در  مــروی  حجت االسام والمسلمین 
ادامه به تأکیدات رهبر معظم انقاب 
در خــصــوص رعــایــت اخـــاق اسامی 
اشاره و تصریح کرد: زمانی حلقه های 
صالحین می تواند موفقیت آمیز باشد 
همواره  موضع گیری ها  و  گفتار  در  که 
عــدالــت مــدنــظــر بــاشــد، رهــبــر معظم 

انقاب سال گذشته سه مرتبه نسبت 
به مسائل اخاقی تذکر دادند.

هدایتگر  می توانیم  زمانی  افــزود:  وی 
ــردم و  ــ ــ ــتـــمـــاد م ــورد اعـ ــ ــ جـــامـــعـــه و م
نــســل جـــوان بــاشــیــم کــه در گــفــتــار و 
عدالت  تــقــوا،  خــود  موضع گیری های 
مــیــان  و  کــنــیــم  رعـــایـــت  را  انـــصـــاف  و 
باشیم.  نداشته  خط  کشی  اشخاص 
نباید این طور باشد که اگر بنده خافی 
انجام دادم، چون بنده مرتکب شد ه ام 
اگر  اما  نیست،  خاف  فعل  آن  دیگر 
رقیب من خافی انجام داد کفر مطلق 

است.
تولیت آستان قدس رضوی »اخاص« 
را عــامــل ایــجــاد نــفــوذ کـــام دانــســت 
ــردم خـــوب متوجه  ــرد: مـ و تــصــریــح کـ
واقعاً  آیــا  سخنران  یک  که  می شوند 
برای  و  دارد  مدنظر  را  رضــای خداوند 
هدایت و ارشاد مردم موضع می گیرد 
یا مسائل دیگری در دل دارد؛ سخنی 

که از دل برآید و از روی اخاص باشد 
بر دل نیز می نشیند.

و  امــور  توفیق در  و   وی رمز موفقیت 
اهداف را »اخاص« و »تقوا« معرفی 
کرد و گفت: در طول 42 سال پس از 
موفقیت هایی  تمام  انــقــاب،  پــیــروزی 
که در حوزه های مختلف کسب شده 
نتیجه اخــاص و کــار بــرای خــدا بوده 
است. در نبرد نابرابر با رژیم صدام در 
هشت سال دفاع مقدس و امــروز در 
امکانات  تمام  با  استکبار  برابر جهان 
ــد،  ــ ابـــزارهـــایـــی کــه در اخــتــیــار دارن و 
بوده  ما  موفقیت  موجب  »اخـــاص« 

است.

هدایت و سعادت  ◾
ــمــســلــمــیــن مـــروی  حــجــت االســام وال
با  خــود  سخنان  از  دیگری  بخش  در 
اجتماعات  ایــن  بــرگــزاری  اینکه  بیان 
امــــام  ــف  ــ ــری شــ مـــضـــجـــع  ــار  ــ ــن ــ ک در 

عـــلـــی بـــن مـــوســـی الـــرضـــا)ع( مــی تــوانــد 
تدابیر  اتخاذ  برای  الهام گیری  موجب 
به  امــور شــود،  صحیح و موفقیت در 
هدایت جامعه  و  ارشاد  رفیع  جایگاه 
کــرد:  و تصریح  اشـــاره  جــوان  و نسل 
ســـوره مــبــارکــه حمد خــاصــه قـــرآن و 
الهی  ــرش  عـ در  نــفــیــس  گــنــجــیــنــه ای 
نمازها  تــمــام  در  قــرائــتــش  کــه  اســـت 
واجب شده، در این سوره مبارکه یک 
دعا وجود دارد و آن هم »اهدنا الصراط 
بندگان  آن  در  که  است  المستقیم« 
»هــدایــت«  طلب  متعال  خــداونــد  از 

می کنند.
وی افزود: اگر امری مهم تر از هدایت 
وجود  بشریت  کمال  و  سعادت  بــرای 
را در سوره  آن  داشــت، خداوند قطعاً 
تربیتی  کار شبکه  مــی داد.  قــرار  حمد 
ــت، امـــری  صــالــحــیــن »هـــدایـــت« اســ
این  در  توفیق  بـــرای  کــه  مهم  بسیار 
حضرت  تــوجــه  و  عــنــایــات  ــه  ب مسیر 

رضا)ع( نیاز است.
حــجــت االســام والــمــســلــمــیــن مــروی 
در  انقاب  معظم  رهبر  توفیقات  به 
و  کرد  اشــاره  اسامی  جامعه  هدایت 
رمز آن را توسات معظم له به وجود 
مــقــدس حــضــرت رضـــا)ع( دانــســت و 
بین الملل،  حــوزه  در  تأثیرات  گفت: 
شــجــاعــت، اقـــتـــدار و قــدرت آفــریــنــی 
ــه دشــمــنــان را بـــه زانـــو  ــه کـ مــعــظــم لـ
به  توسات  برکات  از  اســت،  درآورده 
شــب زنــده داری هــا،  رضـــا)ع(،  حضرت 
ــای  ــــاص و تــنــهــا رضـ ــهــجــدهــا، اخـ ت
افــراد  اســت.  داشتن  نظر  در  را  الهی 
ــاهــوش و ســیــاســتــمــدار فـــراوانـــی در  ب
داشته اند  وجود  عالم  در  تاریخ  طول 
ــرای  ــچ اثــــرگــــذاری مــثــبــتــی بـ ــا هــی ــ ام
ــری کــه به  جــامــعــه نــداشــتــنــد؛ آن امـ
مثبت  اثــرگــذاری  اقــتــدار،  و  شجاعت 
می دهد؛ اخاص و توسل و توجه به 

اهل بیت)ع( است.

تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

مهم ترین رسالت »صالحین بسیج« 
هدایت جامعه اسالمی است

دو دقیقه حرف حساب

فرهنگ و هنر

خادمانه

توسط مدیر عالی حرم مطهر رضوی تشریح شد

 جزئیات آیین نامه جدید خدمت 
در بارگاه منور رضوی

مــحــمــدمــهــدی بــــــــرادران در 
ــان نــیــوز  ــتـ ــا آسـ گـــفـــت وگـــو بـ
بـــه ســابــقــه چــنــد صــدســالــه 
آستان  در  خدمت  آیین نامه 
ــوی اشــــاره کـــرد و  قـــدس رضــ
خدمت  لوحه  اینکه  بیان  با 

خدام در 250 سال پیش در حرم مطهر رضوی موجود است، 
گفت: پنجمین بازنگری آیین نامه خدمت در حرم رضوی با 
دستور و نظارت تولیت آستان قدس رضوی و با هدف بازنگری 
آیین نامه سابق براساس اقتضائات روز، تکریم هر چه بیشتر 
زائران گرامی و خدام محترم و همچنین حفظ و رعایت هر 
چه بهتر شئونات در حرم مطهر رضوی بوده است. وی  افزود: 
در بازنگری و تدوین آیین نامه جدید خدمت، نظرات مدیران 
پیشین آستان قدس، خادمان پیشکسوت و مجموعه های 
مرتبط آستان قدس گرفته و تاش شده تمام امتیازات و 
بسترهای  و  آیین نامه مصوب سال 83 حفظ  قوت  نقاط 
تازه ای نیز برای توسعه این خدمت ایجاد شود. برادران درباره 
تغییرات و بازنگری های صورت گرفته گفت: تکریم خدمه 
پیشکسوت، توسعه عناوین خدمتی و افزوده شدن خدمت 
تشرف  خدمه،  به  اعطایی  امتیازات  افــزایــش  خادمیاری، 
نائبان به فیض خدمت در حــرم، رسمیت یافتن خدمت 
تخصصی متناسب با تخصص افراد و نیازهای آستان قدس 
نظیر خدمت علمی، فرهنگی و نوآوری، امکان بهره مندی از 
فیض تشرف خدمت برای گروه های سنی مختلف، امکان 
بهره مندی از فیض تشرف خدمت برای خواهران با در نظر 
گرفتن امتیازات اختصاصی از مهم ترین تغییرات و امتیازات 

در آیین نامه خدمتی جدید حرم مطهر رضوی است.

جایی برای آشتی بگذارید
بدون  مرادی    حجت االسالم شهاب 
دانش نمیشه زندگی کرد...بدون مهارت هم 
زندگی پر از خطا و اشتباه میشه...منظورم 
خیلی از مهارت های ساده است. مثاً شما 
علم دارید که آدم باید با بچه صحبت کنه 
اما مهارتشو ندارین... این حرف زدن با بچه 
مهارت می خواد و مهارت اینکه شما بهش 
مجال بدین حرف بزنه. یاد بگیرین که خوب 
ما  میگن...اینکه  بچه ها چی  کنین  گــوش 
بگیم من خودم می دونم این چی میخواد...
این بستنی میخواد که نق میزنه...اوالً براش 
بخر که نق نزنه...مادر و پدر نباید این چیزا 
رو از بچه دریــغ کــنــن...دوم اینکه حدس 
بپرسین که چی میخواد... از بچه  نزنین. 
یعنی صبوری کنین...اساس تربیت کودک 
همین حوصله است...معموالً بچه موقعی 
گوش  یواششو  حــرف  شما  کــه  میزنه  داد 
کنین... گــوش  آرومــشــو  نمیکنین...حرف 
البته همین تمرین و تکرار می خواد... این 
بــزرگ تــر رو به  زنــدگــیــه...تــوی زندگی  عین 
رو  کوچک تر  و  کن  احترام  بزرگیش  خاطر 
باهاش مهربون باش...أکرِمُوا کِبارکُم وَارحَمُوا 
ُصغارکُم... یکی از نکات خیلی خیلی مهم 
توی زندگی اینه که بعضی ها موضوعات رو 
خیلی سختش میکنن...با یه دعوا طاق! 
ــرا؟  مــا اغــلــب یــه جمعیت پــر از  خــب چــ
اضطراب، پر از عجله هستیم...هواپیما تازه 
نشسته همه مسافرا پا شدیم و ایستادیم! 
هی مهماندار میگه جون مادرتون بشینین 
نمی کنیم  هل می دیم...تعارف  لطفاً...همو 
رو  بفرمایین ساکتون  اول شما  که  هم  به 
ــن همه عجله کجای  ــرداریـــن... حـــاال  ای بـ
فرهنگ ماست؟ با همین عجله همه کار 
مــی کــنــه... زن هــم طــاق مــیــده...بــا همین 
عجله خانومه میخواد طاق بگیره...خراب 
کــردن یک ازدواج یا یک زندگی دو یا سه 
دقیقه هم زمان نمیبره. دو نکته بگم... اول 
دعــوا یک مهارت  توی  زندگی،  توی  اینکه 
داشته باشین که جا برای آشتی بذارین...
وقتی همه چیز به هم بگین...پدر و مادر و 
اجــداد طرفو ناسزا بگین دیگه جایی برای 
آشتی  برای  نمی مونه...جا  عذرخواهی هم 
بذارین. دوم اینکه وقتی میخوای چیزی به 
کسی بگی...ناسزایی، حرفی...اول خوب اون 
حرفو مزمزه کن...خدا رحمت کنه مرحوم 
فلسفی...می گفت من وقتی روی منبر میرم 
حرف بزنم می دونم کجا صدام میره باال...
عصبانی  بشم...وقتی  عصبانی  باید  کجا 
بشم چی میگم و کی صدامو میارم پایین...
مَرکب سخن منو بر نمیداره ببره که یکهو 
تــوی عصبانیت یــه نــاســزای زشــت خــدای 
و خجالتش  بشه  خـــارج  دهنم  از  نــاکــرده 

بمونه... .

رونمایی از چاپ جدید 
 »چهل و یکم« 

در »به نشر«
مراسم رونمایی از چاپ جدید کتاب »چهل 
از  جمعی  با حضور  گذشته  روز  یکم«،  و 
نویسندگان و منتقدان ادبی ساکن مشهد 
از جمله حسین عباس زاده به عنوان مجری 
کارشناس و حمید بابایی، نویسنده کتاب با 
محوریت گفت وگو دربـــاره اثــر و جنبه های 
مختلف رمان های تاریخی در فروشگاه مرکزی 
کتاب به نشر برگزار شد. رمان چهل و یکم، 
مسجد  کشتار  تاریخی  واقعه  بازگوکننده 
گوهرشاد با روایتی ادبی و زبانی جذاب است 
که در سال 1398 توسط نشر »صاد« منتشر 

شده است.
اگرچه این کتاب راوی واقعه گوهرشاد است 
و داستان آن در مشهد در دوران حکومت 
ــا یــک رمـــان صرفاً  رضــاخــانــی مــی گــذرد، ام
و  مکان  فضا،  و  نمی شود  قلمداد  تاریخی 
زمــان در اختیار قلم نویسنده و داستانش 
است؛ داستانی که در خط های موازی عرفان، 
دین، باورهای عامیانه و وقایع تاریخی حرکت 

می کند.
این اثر در سال 1399 برنده جایزه دوم رمان 
داستان  و  در جــشــنــواره »شعر  بــزرگــســال 

انقاب« شده است.
حمید بابایی، نویسنده، روزنامه نگار و منتقد 
جوان و صاحب کتاب های »خاک سفید« و 
»پیاده« است که تألیف رمان تاریخی چهل و 
یکم را نوعی ادای دین به متون کهن ادبیات 

فارسی به ویژه متون عطار می داند.

رقیه توسلی  راننده دستش از نیسان بیرون 
است. سیگار دارد الی انگشتانش می سوزد.

ــر نظر دارمــــش...  20 دقــیــقــه ای مــی شــود زی
»بهشهر«  از  بهشتی اش  ــار  ب بــا  گمانم  بــه 
باغ  پُر  بالش  می آید...از شهری که دست و 
و  را مرتب  اســت... صندوق های سفید  انــار 
از صندوق های  وای  و  هم  روی  منظم چیده 
آخر... از سرخاب سفیدابی که دارند.... اگر 
را  بودم دستم  میوه ها من  این جعبه  راننده 
از خیابان جمع و جور می کردم و جای  اول 
دوتایی  نرسیده،  فیلتر  به  هنوز  که  سیگاری 
انار برمی داشتم و می گذاشتم روی داشبورد. 
ــردم و  ــی کـ آن وقـــــت ســیــرســیــر نــگــاهــشــان مـ
من  امـــروز  خواسته  تقدیر  اگــر  می فهمیدم 
این محموله را جابه جا کنم حکمتش را باید 

بخوانم. یاد نیسانِ کاهی می افتم که چندی 
این  گفت:  کسی  و  می رفت  جــاده  در  پیش 
ــن کــه تــمــام مــی شــود وقتی  کــه نــمــی رســد. ای
برسد. بس که باد کاه ها را می کند و به هوا 
مَشتی!  نه  داد:  دیگری جواب  که  مــی داد... 
اگر  به من  بــزرگ اســت.  کاه بَرها هم  خــدای 
و  نمی گرفتم  راســت سبقت  از  ایــن قــدر  بــود 
بوق  و  آن ور  و  ایــن ور  نمی پیچیدم  بی راهنما 
با  بــولــوار.  و  خیابان  ســر  تــوی  نمی انداختم 
دست و زبان، ملت را فحش پیچ نمی کردم. 
به احترام جعبه هایی که مسافرم هستند و 
سپرده  را  ثمره اش  که  زحمتکش  باغدار  آن 
تمام  را  ــان  ــوب ات مطمئنه  ســرعــت  بــا  دســتــم 

می کردم. 
به من اگر بود هر بــاری که مــی زدم و هر رزقی 

کــه سهمم مــی شــد، قـــرآن سبز مــادربــزرگــم را 
می بوسیدم که واسطه رساندن آن مال حالم. 
مسئول جابه جایی محصوالت بابرکت. آن وقت 
سوییچ را به امید خودش می چرخاندم با این 
افـــراد مــعــدودی  پیش زمینه ذهــنــی کــه واقــعــاً 
شــریــک چــرخــانــدن چـــرخ اقــتــصــادنــد. اینکه 
خدمت خلق کنند. اینکه همنشین سیب و انار 

و زیتون و انجیر باشند.
رُل، موبایل جواب  بود هی پشت  اگر  به من 
توی  نمی ریختم  فاسک  از  چای  و  نمی دادم 
لیوان که زمان و مکان بپیچد به هم و ترافیک 
جلوتر را نبینم و پیش بیاید آنچه نباید. که 
بکوبم به سمند طفلکی که او هم خانه خراب 
بشود و بکوبد به پراید جلویی اش. به من اگر 
بود خودم و انارها را بیشتر دوست می داشتم.

سنجاق:
من نمی گویم سمندر باش یا پروانه باش

چون به فکر سوختن افتاده ای، جانانه باش

پانوشت:
پیامبر اکرم)ص( می فرمایند:

خداوند دوست دارد هر کارگزاری که کار می کند، 
نیکو کار کند.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

نمی گویم 
سمندر باش 
یا پروانه باش

حجت االسالم والمسلمین مروی :اگر امری مهم تر از هدایت برای سعادت 
و کمال بشریت وجود داشــت، خداوند قطعًا آن را در سوره حمد قرار 
می داد. کار شبکه تربیتی صالحین »هدایت« است، امری بسیار مهم که 
برای توفیق در این مسیر به عنایات و توجه حضرت رضا)ع( نیاز است.

گزيدهگزيده
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با حضور جمعی از علما و معتمدان اهل سنت

 قدیمی ترین نسخه خطی 
درباره پیامبر اکرم)ص( رونمایی شد

نگاهی به عناصر تزئینی و معماری در ایوان نقاره خانه    

کاشی های روایتگر 

موعظه / آیت اهلل شیخ جعفر ناصری    

 راهکارهای مؤثر 
در توفیق نماز شب

مسئول مرکز بزرگ اسالمی سنندج عنوان کرد  

 فعالیت ۵۰۴ مسجد و مدرسه علمیه 
اهل سنت در ایران 

 دبیر علمی اندیشکده بین المللی مهدویت
در گفت وگو با قدس مطرح کرد

 مهدویت در مکتب 
بانوی آب و آینه
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انتظروا 
الفرج و 
التیاسو ا 
من روح 
اهلل
همواره در انتظار 
)فرج و ظهور 
صاحب الزمان)عج(( 
باشید و یأس و 
ناامیدی از رحمت 
خدا به خود راه 
ندهید.

املهدی 
مسح باملال 

شدید 
علی 

العمال 
رحیم 

باملساکین
حضرت مهدی)عج( 
بخشنده است و مال 

را به وفور می بخشد، 
بر مسئوالن و 

کارگزاران بسیار 
سختگیر و بر فقرا 

و ضعفا رئوف و 
مهربان است. 

3 خاصیت مهم 
»صلوات« در 

توصیه خداوند 
به موسای 

نبی)ع(

حجت االسالم فرحزاد 
با اشاره به روایتی، 

درباره فضیلت باالی 
صلوات گفت: یکی 
از ذکرهایی که قرب 

خدا را حاصل می کند، 
صلوات بر محمد و آل 
محمد است. خداوند 

متعال به حضرت 
موسی)ع( فرمود: »ای 
موسی اگر می خواهی 
من از کالم تو به زبان 
تو نزدیک تر باشم  و 
از آنچه می بینی، به 
چشمت نزدیک تر 

باشم و از روح به بدن و 
از اندیشه و فکر به تو 
نزدیک تر باشم، زیاد 
بر حبیب من محمد 
مصطفی صلی هللا 
علیه و آله صلوات 

بفرست« چرا که ایشان 
در قرب اعلی هستند و 
ما نیز با این صلواتمان 

به ایشان وصل 
می شویم. او در ادامه 

روایت سه امتیاز مهم 
برای صلوت بیان کرد؛ 
نور، رحمت و هدایت 

که تک تک این ها برای 
هدایت کافی است.

تأکید داراالفتاء 
مصر بر جواز 
توسل به پیامبر 
اکرم )ص(

داراالفتاء مصر در 
پاسخ به پرسشی 
درباره حکم توسل به 
پیامبر)ص(، نوشت: 
توسل به رسول 
خدا)ص( امری مشروع 
است که مسلمانان 
گذشته و حال حاضر، 
آن را انجام می داده 
و می دهند و انکار 
آن جایز نیست . 
در صفحه رسمی 
داراالفتاء این روایت 
چنین بیان شده: 
»شخص نابینایی 
نزد پیامبر)ص( 
رفته و عرض کرد: یا 
رسول هللا، بینایی ام 
را از دست داده ام. 
برایم نزد خداوند دعا 
بفرمایید. پیامبر)ص( 
به او فرمود: وضو بگیر 
و دو رکعت نماز بجا 
َُّهمَّ  بیاور و بگو: »الل
ه  إني أَسألَُك وأَتَوَجَّ
إليَك بنبيَك مَُحمَّدٍ، يا 
ِّي أَستَشفُِع  مَُحمَّدُ، إن
بَك في رَدِّ بََصرِي، 
اللهم َشفِّع النبيَّ فِيَّ« 
و سپس فرمود: هرگاه 
حاجتی داشتی چنین 
بگو. آن شخص نابینا 
چنین کرد و خداوند 
بینایی اش را به او 
بازگرداند«.

تذکره جهان اسالم

یکی از اسالم شناسانی که درباره سیره پیامبر)ص( مطالعه و 
دو کتاب با ارزش در این زمینه منتشر کرده، ویلیام مونتگومری 
وات)William Montgomery Watt(، شــرق شــنــاس و 

اسالم شناس مطرح اسکاتلندی است.
ویلیام مونتگومری وات ۱۴ مارس ۱۹۰۹ در سرس، فایف واقع 
در اسکاتلند متولد شد. خانواده وات به طور سنتی با کلیسا 
و نهاد های دینی اسکاتلند ارتباط نزدیکی داشتند و پدر وی 

وزیر کلیسای اسکاتلند بود. این شرق شناس اسکاتلندی به 
دلیل این پیشینه خانوادگی وارد کلیسا شد و در سال ۱۹۳۹ در 
کلیسای اسقفی به عنوان خادم کلیسا و در سال ۱۹۴۰ به عنوان 
کشیش منصوب شد. او تحصیالت خود را تا دوره دکترای 
فلسفه پی گرفت و رساله دکترایش را درباره جبر و اختیار در 
اسالم گذرانید. وات در سال ۱۹۴۷ به سمت »رئیس بخش 
مطالعات عربی و اسالمی« در دانشگاه ادینبورگ برگزیده شد و 

به عنوان یکی از دستیاران اسقف آنگلیکن)وابسته به کلیسای 
پروتستان انگلیس( در بیت المقدس به پژوهش پرداخت. وات 

در سال ۲۰۰۶ درگذشت.

وات و تالش برای تصحیح باورهای اشتباه ◾
سال ها تدریس وات در دانشگاه ادینبرو سبب شد شاگردان 
زیـــادی در حــوزه اسالم شناسی تربیت شوند. تأثیر وی در 

حــوزه شرق شناسی تا آنجایی است که برخی از منتقدان و 
کارشناسان، او را آخرین شرق شناس توصیف کرده اند.

مارتین فــوروارد، محقق اسالمی غیرمسلمان قرن ۲۱ در مورد 
کتاب های وات می گوید: کتاب های او تأکید زیادی بر پایبندی 
پیامبر)ص( به عدالت اجتماعی داشته است. وات او را مانند 
یک پیامبر عهد عتیق توصیف کرده که مبعوث شده تا اعراب 
را به اعتقاد به خدای واحد بازگرداند.کارول هیلنبراند، استاد 

تاریخ اسالم در دانشگاه ادینبورگ نیز در مورد وات می گوید: 
او از بیان نظرات الهیاتی نسبتاً رادیکال ـ  که در برخی محافل 
کلیسایی مسیحی بحث برانگیز بود ـ نمی ترسید. اغلب در مورد 
این پرسش که مطالعه او در مورد اسالم در ایمان مسیحی خود 
وی چه تأثیری گذاشته بود، فکر می کرد. او استدالل کرد تأکید 
اسالم بر یگانگی خدا سبب شده او در آموزه مسیحی تثلیث، 

که به شدت در قرآن مورد انتقاد قرار گرفته، تجدیدنظر کند. 

کتاب هایی در مورد زندگی پیامبر اسالم)ص( ◾
اما زندگی کاری وات به تدریس خالصه نمی شود. دو کتاب 
مطرح وی با موضوع زندگی نامه جامع از پیامبر اسالم)ص( به 
نام های »محمد در مکه«)Muhammad at Mecca(  که در 
 Muhammad(»سال ۱۹۵۳ منتشر شد و »محمد در مدینه
at Medina(  که در سال ۱۹۵۶ منتشر شد، به عنوان آثاری 

ارزشمند در حوزه اسالم شناسی به شمار می آیند.

»محمد در مکه« کتابی درباره پیامبر اسالم)ص( و مربوط به 
سال های حضور ایشان در مکه تا زمان هجرت به مدینه بوده و از 
سوی انتشارات دانشگاه آکسفورد در سال ۱۹۵۳ منتشر شده 
است. وات در این کتاب در ۶ فصل به زندگی پیامبر اسالم)ص( 
و وضعیت سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مکه در دوران بعثت 

می پردازد.
»محمد در مدینه« دنباله کتاب قبلی ویلیام مونتگومری 

ــن اثر  ــالم)ص( اســـت. ای وات در مـــورد زنــدگــی پیامبر اســ
حاصل بررسی منابع اولیه عربی و تعداد زیــادی مقاالت 
علمی است. مدتی بعد در سال ۱۹۶۱، دانشگاه آکسفورد 
کتاب سومی از وات با نام »محمد پیامبر)ص( و دولتمرد« 
)Muhammad Prophet and Statesman(  در مورد 
سیره نبوی منتشر کــرد کــه خــالصــه ای از زنــدگــی پیامبر 

اسالم)ص( برای عموم خوانندگان بود.

اسالم شناسی
پایبندی پیامبر)ص( 
به عدالت اجتماعی 
 در آثار 
کشیش اسکاتلندی

موعظه
آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

   راهکارهای مؤثر در توفیق نماز شب
 

 استراحت کافی: سحری می تواند مفید باشد که خستگی شب 
در آن نباشد. وقتی انسان در ساعات پایانی شب بخوابد، طبیعتًا 

موقع سحر، آن نشاط را ندارد. گاهی شخص می گوید: چرا من 

سحر برمی خیزم ولی فایده ندارد؟ فایده ندارد چون باید از قبل 
مقدماتش را فراهم کرد. برای نشاط سحر، مهم است انسان به 

مقدار کافی استراحت کرده باشد.
 مدیریت تغذیه شب: بخشی از نشاط سحر مربوط به استراحت 

است و بخشی از آن، مربوط به نحوه تغذیه. استفاده از غذاهای 

سنگین پس از مغرب خطاست؛ زیرا معده را سنگین می کند و از 
نظر طبی، درگیری میان قوا ایجاد می شود. هنگام سحر، تازه غذا 
بخشی از هضم را طی کرده و وقت استراحت قوا و نفس است. آن 

وقت می بیند چشم ها و هوش و حواسش یاری نمی کند، میل و 
رغبتش به عبادت یاری نمی کند. باید از ابتدای شب برای سحر 

آماده بود و برنامه ریزی کرد. 
مدیریت زمان: ما باید خودمان را مدیریت کرده و در ابعاد مختلف 

برای یک سحر آماده کنیم. این کار نیاز به برنامه ریزی دارد. باید 
به خانه نظم داد تا فضا برای بهره وری بیشتر تغییر یابد.

کسی که می خواهد سحر بیدار شود، طبیعی است باید از اول شب 

مواظب باشد. بخش خوراک یک مسئله است، شب نشینی های 
بی  حاصل یک مسئله و تماشای غیرضروری تلویزیون هم 

برای ما و فرزندانمان که به آن مبتال هستیم، یک مسئله است. 
شب نشینی های طوالنی و بی حاصل، خروار خروار توفیق را 

می خورد و اصالح آن، نیازمند یک تصمیم جدی است. باید برای 

بیدار شدن سحر اهتمام داشت. این کار، در ابتدا یک خرده سختی 
و صدمه دارد؛ ولی بعد، راحت تر می شود. 

خوابیدن با طهارت ظاهری: آنچه روایات بر آن تأکید دارند 
و مورد سفارش بزرگان هم بوده، خوابیدن با طهارت از حدث 

اصغر و اکبر است. به خصوص  -البته معذرت می خواهم- سبک 

خوابیدن در امور شهوی هم مهم است. بزرگان مقید بوده اند 
با حال جنابت نخوابند. این هم خیلی مؤثر است. بعضی ها 
آن زمان که حمام نبوده، کلید را از صاحب حمام می گرفتند 

و بالفاصله پس از جنابت به حمام می رفتند و با آن حال 
نمی خوابیدند. 

ماموستا اقبال بهمنی، مسئول مرکز بزرگ اسالمی 
سنندج در گفت وگو با مهر، توجه به مشترکاتی 
چون قبله، قرآن و پیامبر اکرم)ص( را عامل وحدت و 
انسجام بین مسلمانان دانست و گفت: مسلمانان 
از هر مذهبی که باشند در اصول اساسی و آموزه های 
دینی وجوه مشترک زیادی دارند، نه تنها در اصول 
بلکه در فروع هم اشتراکات فراوانی از قبیل نماز، روزه 
و غیره دارند. این اشتراکات وحدت آفرین است اما 
اگر مسلمانان درزمینه وحدت کوتاهی کنند و گرفتار 
تفرقه شوند به طور قطع به سمت شکست و نابودی 

پیش خواهند رفت.
وی یکی از راهکارهای عمل به شعار وحدت را توجه به 
سیره بزرگان بیان و عنوان کرد: پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی شیعیان به امام جماعت اهل سنت اقتدا 
نمی کردند، اما زمانی که امام خمینی)ره( در ایران در 
جایگاه رهبر مسلمانان قرار گرفت فرمود شیعیان در 
حج و مکان های دیگر پشت سر علمای اهل سنت 
نماز بخوانند. این یکی از اقدامات عملی در خصوص 
وحدت بود که حضرت امام)ره( انجام دادند و موجب 

وحدت شد. چنین رفتارهایی از بزرگان دین 
می تواند برای ما الگو باشد.

ماموستا بهمنی ادامه داد: یکی دیگر از 
اقدامات عملی بزرگان دین به عملکرد 
امــام شافعی بــرمــی گــردد. امــام شافعی 

معتقد است آنچه موجب وحدت میان 
مسلمانان مــی شــود حــب اهـــل بیت 

پیامبر)ص( اســـت. نمونه 
دیــگــر، فــتــوای مهم رهبر 
معظم انقالب اســت که 
فــرمــودنــد توهین کــردن 
به مقدسات اهل سنت 
حــــرام شــرعــی اســــت و 

نیز فرمودند توهین کردن به همسران پیامبر که از 
مقدسات اهل سنت است حــرام اســت. این قبیل 
موضع گیری ها از بزرگان دین اقدامات عملی هستند 
که موجب حفظ وحدت مسلمانان می شوند. از دیگر 
اقدامات در این عرصه فتوای جناب شیخ محمود 
شلتوت شیخ االزهر در قرن گذشته است که اعالم 
کردند مذهب شیعه نیز مانند دیگر مذاهب اسالم 

بوده و اقتدا کردن به علمای شیعه صحیح است.
وی عملکرد حوزه های علمیه و دانشگاه های جهان 
اسالم در تقویت وحدت و خنثی کردن توطئه های 
دشمنان را بسیار مهم برشمرد و گفت: متأسفانه 
حــوزه هــای علمیه اهــل تسنن یا شیعه فقط برای 
همان مذهب هستند، در حالی که اگر حوزه های 
شیعه پذیرای طلبه سنی مذهب و حوزه های اهل 
تسنن پذیرای طلبه شیعه باشند به تقریب مذاهب 
نزدیک تر است. البته در جمهوری اسالمی ایران 
بــرای ایجاد وحــدت بسیار تالش شده و اگر امروز 
شیعه و سنی با آرامش در کنار هم زندگی می کنند 
نتیجه همین تالش ها و اقــدامــات وحدت آفرین 

است.
ماموستا بهمنی با اشاره به اینکه ۵۰۴ مسجد 
و مدرسه اهل سنت و چندین هــزار طلبه و 
روحانی سنی مذهب در جمهوری اسالمی 
ــد، گفت: امــروز اهل تسنن  ایــران وجــود دارن
در مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان 
نماینده دارند، بسیاری از مسئوالن کشوری 
از جمله فرمانده نیروی دریایی ارتش 
جمهوری اســالمــی از اهــل تسنن 
هستند. این ظرفیت هایی است 
که اهل تسنن در ایــران دارنــد و 
نتیجه زحمات بزرگان تقریب 

است.

ــه حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــیــن  هــفــتــه گــذشــت
سیدابراهیم رئیسی، رئیس شــورای عالی انقالب 
ــده تــســری امــتــیــازات موضوع  ــاده واحـ فرهنگی مـ
آیین نامه مصوب جلسه ۴۷۷ مــورخ ۱۳8۰/۱/۲۱ 
شورای عالی انقالب فرهنگی را ابالغ کرد تا براساس 
آن ایــن امــتــیــازات بــه دارنـــدگـــان گواهی نامه های 
تخصصی حفظ و قرائت قرآن کریم نیز ارائه شود؛ 
موضوعی که نهاد های قرآنی سال ها بــرای ابــالغ و 
تحقق آن تالش کردند و حاال پس از پیچ و خم های 
بسیار از سوی رئیس جمهور ابالغ شد. پس از ابالغ 
این مصوبه، موضوع چیستی و چگونگی امتیازات 
داده شـــده به قاریان قــرآن کریم و نحوه اجــرای این 
مصوبات مطرح می شود. خبرگزاری ایکنا برای کسب 
اطالع بیشتر از روند ابالغ این مصوبه و جزئیات آن و 
همچنین امتیازاتی که قاریان دارای مدرک تخصصی 
می توانند از آن بهره مند شوند به سراغ محمدتقی 
میرزاجانی، رئیس دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک 
تخصصی به قــاریــان و مــدرســان و معاون اجرایی 
شــورای عالی قرآن رفته که مشروح این گفت وگو را 

می خوانید.

ــاره ابــالغــیــه منتشر شــده از سوی  ◾ ــ در ابــتــدا درب
رئیس جمهور توضیح دهید. این ابالغیه چه امتیازهایی 

را به قاریان ارائه می دهد؟
ــدارک هنری به  ابـــالغ مصوبه تسری امــتــیــازات مـ
دارندگان گواهی نامه های تخصصی حفظ و قرائت 
در اوایل دولت سیزدهم، نویددهنده آینده ای روشن 
در حوزه فعالیت های قرآنی کشور و موجب دلگرمی 
اهالی قرآن است. این اقدام دولت نشان داد می شد 
چنین حمایتی از نخبگان قرآنی را حدود هشت سال 
با بهانه گیری ها و سنگ اندازی های مختلف، معطل 
و معلق نگه نداشت. مشهود اســت فعالیت ها و 
برنامه های قرآنی در دولت های یازدهم و دوازدهــم 
در حداقل ها و بــا بی مهری ها دنــبــال شــد و ابــالغ 
نشدن تسری امتیازات مدارک هنری به دارندگان 
گواهی نامه های تخصصی قرائت و حفظ قرآن یکی از 
ده ها مورد از این کوتاهی ها و ناکارآمدی هاست. از این 
موضوع که بگذریم به هر حال با مصوبه اخیر بارقه 
امیدی در بین جامعه قاریان و حافظان و معلمان عزیز 
قرآن به وجود آمده که امیدواریم در مقام اجرا و عمل 

هم موانع کار برداشته شود.
در حـــال حــاضــر، مــزایــایــی کــه دریافت کنندگان 
گواهی نامه تخصصی قرائت و تدریس قرآن از آن 
برخوردارند شامل کمک هزینه تحصیل رایگان در 
دانشگاه، ادامه تحصیل بدون کنکور در دانشگاه در 
یک مقطع باالتر و قرار گرفتن در فهرست افتخارات 
بنیاد ملی نخبگان است. استفاده از مزایای شغلی 
و استخدامی هــم کــه در هفته گذشته بــا دستور 
رئیس جمهور ابالغ شد، به این مزایا اضافه می شود 
و همان طور که اشاره کردم، اجرای آن بخش مهمی از 
کار است و به اقدام مؤثر سازمان اداری و استخدامی 
کشور و پیگیری شورای توسعه فرهنگ قرآنی بستگی 

دارد.
در مورد مزایا در شورای عالی قرآن به  عنوان دبیرخانه 
و مــجــری طــرح ارزیــابــی قــاریــان و مــدرســان تالش 
کردیم تاحد امکان از دارندگان این گواهی نامه های 
تخصصی به ویژه در درجــات ۱ و ۲ و حتی درجــه ۳ 
در اعزام های تبلیغی خارج از کشور، تالوت در صدا 
و سیما و کرسی های قرائت، حضور در نشست ها 
و برنامه های آموزشی و پژوهشی و تبلیغی شورا 
و مـــواردی دیگر استفاده کنیم. معافیت هایی که 
مــرکــز امـــور قــرآنــی ســازمــان اوقـــاف بـــرای دارنــدگــان 
گواهی نامه های ۱ و ۲ در آزمون های طرح ساماندهی 
داوران در نظر گرفته هم مزیت دیگری محسوب 

می شود.

الزامات اجرای این  ◾
ابالغیه چیست؟

این تسهیالت و مزایا 
قابل تقدیر است، اما 
کافی نیست. اگر به 
اتقان این ارزیابی ها 
کـــه هـــم تــوانــمــنــدی 

مهارتی و هم توانایی علمی قاریان، حافظان و مدرسان 
را احراز می کند، اذعان و اعتماد داشته باشیم -که 
قطعاً این گونه است- پس امکانات و تسهیالتی که 
در نظر گرفته می شود باید در تراز برگزیدگان ممتاز 
ایــن طــرح ملی بــاشــد. اگــر برترین های مسابقات 
ملی و بین المللی قرآن که نخبه بودنشان فقط در 
بخش مهارتی )قرائت یا حفظ( نه در بخش دانشی 
سنجیده می شود و برگزیدگان آزمون های ارزیابی 
قاریان و مدرسان را مقایسه  کنیم، اقبال و امکانی که 
در جامعه متوجه رتبه آورندگان مسابقات می شود، 
بسیار بیشتر از حائزان گواهی نامه تخصصی در 
طرح ارزیابی است. یک مصداق آن هدیه و جایزه 
منتخبان است که در طرح ارزیابی هیچ اعتباری برای 
تجلیل از برگزیدگان حتی برای دارندگان درجات ۱ و ۲ 

پیش بینی نشده است.
البته این مطلب به این معنا نیست که نفرات برتر 
مسابقات از وضعیت حمایتی و تشویقی ایده آلی 
بهره  مندند، بلکه خواستم تنها با یک مقایسه 
ــه دهــم. آنچه بایسته و  داخلی، مثال روشنی ارائ
شایسته اســت بــرای پشتیبانی از عناصر نخبه 
قرآنی صورت گیرد، تمهیدات قانونی برای اشتغال 
و ازدواج و سایر امور ضروری معیشت آنان است، 
بنابراین باید به این موارد در مصدر طراحی برنامه های 
کالن و تصویب بودجه های قرآنی کشور توجه ویژه 
شود. پیشنهاد می کنم با محوریت شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی، نماینده نهاد ها و دستگاه هایی مانند 
کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی، سازمان 
اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
آمــوزش و پــرورش و صدا و سیما که می توانند برای 
بالندگی بیشتر طــرح ارزیــابــی قاریان و مدرسان و 
حافظان نقش مؤثری را ایفا کنند، دعــوت شوند و 
پس از گفت وگو و رایزنی های الزم، نوع و میزان سهم 
و مشارکتشان در این اقدام مبارک تعیین و در نظام 

مشخصی رصد و مطالبه شود.

کدام سطح از قاریان و چه تعداد از آن ها می توانند  ◾
از این امتیازات برخوردار شوند؟

در اینجا اشاره به چند عدد و رقم خالی مهم است. 
۹ دوره از طرح ارزیابی قاریان و مدرسان اجرا شده 
و دوره دهم نیز در حال برگزاری است و در مجموع 
۴۰۱ نفر موفق به دریافت گواهی نامه تخصصی در 
یکی از درجات ۱ تا ۴ شده اند و از بین آنان کمتر از ۵۰ 
درصدشان در ادارات دولتی اشتغال دارند و مشمول 
مصوبه اخیر می شوند. این آمار گواه این است که با 
وجود کش و قوس های هشت سال گذشته، تعداد 
قاریان و مدرسانی که تاکنون می توانستند از مزایای 
استخدامی برخوردار شوند به ۲۰۰ نفر هم نمی رسد. 
بنابراین این عدد بار مالی چندانی بــرای دولــت به 

همراه نداشت و متأسفانه از آن مضایقه شد.
در پایان نیز می خواهم به دو واقعیت اشاره کنم؛ یکی 
اینکه در کشور ما به برکت نظام مقدس جمهوری 
اسالمی، تفکرات نورانی امام راحل و تدابیر حکیمانه 
رهبر معظم انقالب، توفیق بی نظیری در حوزه قرآن 
حاصل شده که جای شکرگزاری دارد و هیچ کس 
نمی تواند آن را انکار کند. واقعیت دیگر اینکه با وجود 
موفقیت های چشمگیر در طول بیش از چهار دهه 
پس از پیروزی انقالب، دولت ها و دست اندرکاران 
هنوز نتوانسته اند قرآن عزیز را در همه ابعاد در سبد 
دغدغه ها و نیاز های ضــروری جامعه -آن طـــور که 
برازنده نظام اسالمی است- قرار دهند؛ همچنان 
که نتوانسته اند در الگوسازی از نخبگان قرآنی به 
نقطه مطلوبی برسند. اگــر در تکریم جایگاه اهل 
قرآن در جامعه توفیق حاصل شود، عمالً الگوسازی 
اتفاق می افتد و متعاقب آن جریان سازی اجتماعی 
هم محقق می شود. 
امیدواریم با همت 
دولــــــت و مجلس 
انـــــــقـــــــالبـــــــی، هـــم 
کاستی های گذشته 
ــود و هم  جـــبـــران شــ
شاهد جهش جدی 
در فعالیت های قرآنی 

کشور باشیم.

مسئول مرکز بزرگ اسالمی سنندج  عنوان کرد

 فعالیت ۵۰۴ مسجد 
و مدرسه علمیه اهل سنت در ایران 

رئیس دبیرخانه ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به قاریان و مدرسان مطرح کرد

 ابالغیه تسری امتیازات هنری 
به حافظان و قاریان، نویدبخش اما ناکافی

خبر قرآنیوحدت اسالمی

ــزارش خبرگزاری کتاب ایـــران، کتاب  به گ
»اخـــالق اجتماعی در نهج البالغه« با 
اهتمام محسن جوادی و به کوشش احمد 
پاکتچی و مرتضی سلمان نژاد از سوی خانه 
کتاب و ادبیات ایران و با حمایت معاونت امور فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی و معاونت قــرآن و عترت وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شد.
پیشگفتار این اثر را ایوب دهقان کار )مدیرعامل خانه کتاب و 
ادبیات ایران( نوشته و آورده است: »عمق معارف و نیز سبک 
بیان امام علی)ع( در نهج البالغه به حدی جذاب است که 
اگر آدمی بر ساحل آن دریا نشیند هرگز از تماشای آن سیر 

نمی شود«.
همچنین احمد پاکتچی در مقدمه این کتاب نوشته است: 
»قهرمانان اخالق به مثابه صورت آرمانی از انسان، همواره 
می توانند الهام بخش جامعه باشند، مانند تصویری که امام 
علی)ع( به مثابه قهرمان جوانمردی در جامعه ایران و دیگر 
جوامع در قرن های متمادی یافته است؛ اما تأمل دقیق در 

بیانات منقول از آن حضرت، به 
وضوح نشان می دهد وجهه همت 
و برنامه اصلی وی، در امتداد قرآن و 
سنت نبوی، همان شکل دادن به 
قواعدی بــرای تعامل هم افزا میان 
مردم و نهادینه سازی سودرسانی 
متقابل بوده است. این تصویر روی 
دیگری از چهره امام علی)ع( موالی 
متقیان اســـت کــه در جـــای جای 
نهج البالغه و دیگر بیانات منقول از 
آن حضرت بازتاب یافته است...«.

کــتــاب »اخـــــالق اجــتــمــاعــی در 
نـــهـــج الـــبـــالغـــه« در ســـه فصل 
ــکــرد اخــالقــی بــه انــســان«،  »روی
»فـــضـــیـــلـــت هـــای اخــــالقــــی« و 

»اصـــول تعامل اجتماعی« گـــردآوری شــده اســت. در 
ــردورزی در  ــ فصل نخست ایــن کــتــاب مــقــالــه هــای »خـ
حیات اجتماعی در نهج البالغه« نوشته محمد مهدی 
حاجیلوئی محب، »ابعاد اجتماعی سعادت در اندیشه 
امیرالمؤمنین علی)ع(« نوشته محسن جوادی، »کرامت 
انسانی، خشونت و اخــالق در اندیشه سیاسی امام 
علی )ع(« نوشته علی اکبر علیخانی، »مروری بر ابعاد 
نوع دوستی در نهج البالغه« نوشته یحیی میرحسینی 
و زهرا هاشمی و »ارکان ایده فتوت« نوشته امیر دیوانی 

آمده است.
همچنین مقاله های »روش هــای گسترش خیرخواهی در 
جامعه اسالمی در سیره علوی با تأکید بر نهج البالغه« 
نوشته ابوالفضل فتحی، »تحلیل ابعاد فضیلت بخشش در 
نهج البالغه« نوشته مسلم محمدی، »اصل انصاف؛ بنیان 
شهودی نظام اخالق اجتماعی در نهج البالغه« نوشته احمد 
کریمی، »اخالق امانتداری و وفای به عهد در نهج البالغه« 
نوشته احمد کریمی و مهرناز باشی زاده مقدم و... نیز از جمله 
مقاالت منتشر شده در فصل دوم این 

کتاب است.
ــوم آن، »اصـــــول تعامل  در فــصــل ســ
اجــتــمــاعــی« نیز مــقــالــه هــای »اعتماد 
اجتماعی در نهج البالغه« نوشته احمد 
پاکتچی، »دوســتــی در نهج البالغه« 
نوشته قاسم درزی، »زیست صادقانه 
بــا تکیه بــر آمـــوزه هـــای نــهــج الــبــالغــه« 
نوشته حامد پور رستمی، »راهبردهای 
همبستگی اجتماعی از دیــدگــاه امــام 
عــلــی)ع(« نوشته مرضیه محصص و 
»ابعاد تقوای اجتماعی در نهج البالغه« 
نوشته عبدالهادی فقهی زاده و حسام 
امامی دانالو پیش روی خوانندگان قرار 

گرفته است.

تازه های نشر
 »اخالق اجتماعی در نهج البالغه« 

منتشر شد

در  مستقیمی    آمنه 
آستانه سالروز ورود حضرت 
فاطمه معصومه)س( به قم 
)بیست و سوم ربیع االول( 
کــه بــا اســتــقــبــال گــســتــرده 
ــوده اســـت و بــه منظور بررسی  ایــرانــیــان هــمــراه بـ
آموزه های مهدوی و منتظرانه در سیره بانوی آب 
و آینه با حجت االسالم والمسلمین محمدرضا 
فؤادیان، کارشناس مذهبی، دبیر علمی اندیشکده 
بین المللی مهدویت و معاون پژوهش اندیشکده 
صحیفه سجادیه گفت وگویی ترتیب داده ایم که در 

ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

شأن و جایگاهی که در کالم معصومان)ع( برای  ◾
حضرت فاطمه معصومه)س( تصریح شــده، از کجا 
ریشه می گیرد و اهمیت هجرت ایشان به ایران از چه 

باب است؟
حضرت فاطمه معصومه)س( ویژگی های فراوانی 
دارند که ازجمله آن ها فرزند رسول خدا)ص( و دختر 
حضرت موسی بن جعفر)ع( بودن است، اما جایگاه 
و شأن واالی ایشان و ارزش و اعتباری که برایشان 
قائل هستیم و آن همه تعاریف و تمجیدهایی که 
ــاره آن حضرت)ع( بیان شده -مثل  در روایــات درب
اینکه قم به عنوان محل دفن آن حضرت)س( مرکز 
مخابره علوم اهل بیت)ع( به جهان است- به دلیل 
نسب خانوادگی نیست بلکه به این خاطر است 
که ایشان در راه والیت و کمک به ولی و امام زمان 
خــود، مرارت ها و سختی های بسیاری را متحمل 
شدند بــه ویــژه با هجرت از مدینه تا رحلت و آرام 

گرفتن در قم.
شاید گفته شود هجرت ایشان برای دیدار خواهر 
و بــرادر بــوده اســت، اما در پاسخ به این بحث باید 
گفت حرکت آن بانوی بزرگوار)س( را باید با حضرت 
ــری)س( مقایسه کنیم، هــمــان طــور که  ــب زیــنــب ک
نمی توان گفت همراهی حضرت زینب)س( با امام 
حسین)ع( تنها برای همراهی خواهر با برادر بوده 
ــاره حضرت فاطمه معصومه)س( نیز چنین  دربـ
امری صادق است؛ یعنی هر دو آن بانوان رسالتی 
مهم بر عهده داشته اند که یکی با همراهی و دیگری 

با هجرت آن را ایفا کرده اند.

رسالتی که حضرت معصومه)س( ایفا کرده اند  ◾
از چه حقایقی دربــاره نقش بانوان در اثرگذاری های 

تاریخی پرده برمی دارد؟
این هجرت و آثــاری که در تاریخ بر جای گذاشته 

نشان می دهد یک بانو نیز می تواند رسالت های 
سنگین را بر عهده بگیرد، چنان که در سه چهار 
بــرهــه از تــاریــخ، نــقــش بــانــوان بــســیــار برجسته 
ــــوده اســــت؛ پــس از رســــول خـــــدا)ص(، حضور  ب
ــبــری)س( در دفـــاع از والیــت  حــضــرت صدیقه ک
بسیار پررنگ اســت، پس از واقعه عاشورا نقش 
ــنــب)س( در دفـــاع از حــریــم والیـــت و  حــضــرت زی
امامت و زنــده نگاه داشتن و ابــالغ پیام عاشورا 
تــأثــیــرگــذار اســت و پــس از شــهــادت امـــام حسن 
ــادر امــام  ــَدیــث، م عــســکــری)ع( نقش حضرت حُ
عسکری)ع( که پاسخگوی سؤاالت مردم و محل 
رجــوع آن هــا بــوده انــد. نقل است پس از شهادت 
ــام عــســکــری)ع(، شخصی وارد ســامــرا شــد و  امـ
سؤالی داشت و گفت: در نبود امام)ع( به چه کسی 
مراجعه کنیم؟ گفتند: به مــادر حــضــرت)ع(؛ وی 
متعجب شد و پرسید: مگر می توان با رفتن امام)ع( 
به یک بانو مراجعه کرد؟! در پاسخ وی گفتند: امام 
عسکری)ع( به جدشان سیدالشهدا)ع( اقتدا 

کرده اند.
باید توجه داشت همان اتفاقی که در عاشورا افتاد 
و بــا اینکه امـــام و قافله ساالر و حجت خــدا امــام 
سجاد)ع( بودند اما حضرت زینب کبری)س( به 
میدان آمدند و با خطبه های غرّا و آتشین خود به 
دفاع از والیت برخاستند. همین نقش برای حضرت 
فاطمه معصومه)س( هم وجود دارد و ایشان رسالت 
خود را با حرکت از مدینه تا آرامیدن در قم انجام 

داده اند.

آیــا ایــن مقامات و شــأن پــس از والدت حضرت  ◾
ــرای ایــشــان تصریح شــده یا  فاطمه معصومه)س( ب
پیش از والدت نیز در لسان معصومان)ع( این جایگاه 

آمده است؟
امــام صـــادق)ع( پیش از تولد فرزندشان موسی بن 
جعفر)ع( )پدر حضرت معصومه)س(( فرمودند:... 
به زودی در قم، زنی از فرزندان من به نام فاطمه دفن 
می شود که هر کس مرقد او را زیــارت کند، بهشت 
بر وی واجب می شود.این تصریحات ثابت می کند 
حضرت معصومه)س( به دلیل شــدت اتصال به 
والیــت، پس از معصوم )ع( قــرار  می گیرند. در سه 
روایـــت صحیح السند اســت که هر کس حضرت 
ــارت کند در حالی که  فاطمه معصومه)س( را زیـ
عارف به مقام و حق او باشد، بهشت برای او تضمین 

می شود.
در روایــات از امــام صـــادق)ع( اســت که فرمودند: 
ــد حـــرمـــی دارد کـــه مــکــه اســـــت، بـــرای  ــ ــداون خــ

پیامبر)ص( هم حرمی است و آن مدینه است، 
حرم امیرالمؤمنین)ع( کوفه است و حرم ما اهل 
بـــیـــت)ع(، شــهــر قــم اســـت. یعنی حـــرم حضرت 
فاطمه معصومه)س(، عُش، به معنای آشیانه اهل 

بیت)ع( محسوب می شود.
زیارت نامه حضرت معصومه)س( چه آموزه هایی  ◾

را برای منتظران که می خواهند ولی و امام زمان خود را 
یاری کنند، دارد؟

در این زیارت هنگام سالم دادن به انبیای الهی آن ها 
المُ عَلَیٰ آدََم  را به صفت غایب یاد می کنیم مثل: السَّ
المُ عَلَی  المُ عَلَیٰ نُوحٍ نَبِيِّ اللّٰهِ، السَّ ِصفْوَةِ اللّٰهِ، السَّ
إِبْراهِيمَ خَلِيلِ اللّٰهِ، و... اما وقتی به پیامبر خاتم)ص( 
و اهل بیت)ع( ایشان می رسیم آن ها را مخاطب قرار 
ــالمُ عَلَيَْك يَا مُحَمََّد بَْن عَبْدِ اللّٰهِ  می دهیم: ...الــسَّ
المُ عَلَيَْك يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ عَلِيَّ بَْن  ِّينَ، السَّ َّبِي خاتَمَ الن
المُ عَلَيِْك يَا فاطِمَةُ  أَبِي طالِبٍ وَِصيَّ رَُسولِ اللّٰهِ، السَّ
ِّدَةِ نِساءِ الْعالَمِيَن...«. جالب آنکه در این زیارت  َسي
برای امام عسکری)ع( صفتی بیان نشده و بالفاصله 
به فرزندشان حضرت مهدی)عج( اشــاره می شود. 
چهار ویژگی از حضرت صاحب الزمان)عج( در زیارت 
حضرت معصومه)س( آمده که باید به آن ها به ویژه 
در عصر غیبت توجه الزم مبذول داشته شــود؛ در 
این زیارت حضرت مهدی)عج( به عنوان نور و سراج، 
وصی و ولی معرفی می شوند؛ بیان این اوصاف امام 
عصر)عج( بدین معناست که زائر کریمه اهل بیت)ع( 
باید عارف به مقامات و شئونات امام زمان)عج( باشد. 
مقامی همچون نور که روشنایی بخش ظلمت ها و 
تاریکی های عصر غیبت است چنان که در زیارت روز 
المُ عَلَيَْك  جمعه امام زمان)عج( می خوانیم: »... السَّ
َّذِی يَهْتَدِی بِهِ الْمُهْتَدُوَن...«. این یعنی  يَا نُورَ اللّٰهِ ال
اگر خاتم االنبیا)ص( در قــرآن به عنوان ســراج منیر 
معرفی شده اند خاتم االوصیا)عج( هم در این عصر 
و زمــان، چــراغ راه هستند. از این منظر، زیارت نامه 
حضرت معصومه)س( سرشار از معارفی است که 
بخشی از آن مربوط به مهدویت می شود مثل رجعت 
و اوصــاف حضرت مهدی)عج( و مغتنم اســت زائر 
حضرت معصومه)س( مهدویت را از آینه این زیارت 
درس بگیرد. باید توجه داشت وقتی انسان به زیارت 
حضرت معصومه)س( مشرف می شود گویا همه اهل 
بیت)ع( را زیارت کرده و از خدا می خواهد این توفیق 
از او سلب نشود؛ فراز به فراز زیارت ایشان درس های 

عالی برای چگونه زیستن در این عصر و زمانه است.

زیــارت حضرت معصومه)س( دربــاره رجعت در  ◾
عصر ظهور امام مهدی)عج( چه تصریحاتی دارد و چه 

حقایقی را بازگو می کند؟
یکی از درخــواســت هــای مــا در ادعــیــه و زیــارت هــا 
این است اهل بیت)ع( و رسول خدا)ص( به عالم 
بازگردند؛ اهل بیت)ع( نیز هوشمندانه در بیش 
از ۱۰۰ دعا و زیارت بحث رجعت را بیان کرده اند و 
بیشتر ادعیه و زیارت ها به این مسئله که از اصول 
اعتقادی شیعه است، تصریح دارند. این موضوع 
در زیارت حضرت معصومه)س( هم آمده تا زائر 

بــدانــد از درخــواســت هــای او باید بازگشت اهل 
بیت)ع( در دولت کریمه باشد.

مهم ترین آموزه های منتظرانه در سیره حضرت  ◾
معصومه)س( که می تواند راهگشای امروز منتظران 

در عصر غیبت باشد، چیست؟
درسی که از زیارت و حرکت و سیره صدیقه صغری، 
حضرت فاطمه معصومه)س( می گیریم این است تنها 
چیزی که در عالم ارزش دارد ولی و حجت خداست؛ اگر 
حجت خدا نباشد دنیا ارزشی ندارد،  انسان وقتی در 
مسیر حجت خدا قرار می گیرد ارزش می یابد؛ از این رو 
وقتی به حرم حضرت معصومه)س( مشرف می شویم، 
َِّة «؛  عرضه می داریم: »یَا فَاطِمَةُ اْشفَعِی  لِی فِی الْجَن

چون ایشان را صاحب مقام و کرامات می دانیم.
شاید سؤال شود مگر موسی بن جعفر)ع( همین یک 
دختر و امام رضا)ع( همین یک خواهر را داشته اند؟ 
در پاسخ باید گفت: خیر؛ یکی از دختران موسی بن 
جعفر)ع( در رشت دفن است و یکی دیگر از آن ها در 
باکو، اما از بین فرزندان امام کاظم)ع( در میان پسران، 
امام رضــا)ع( به عنوان ولی خدا و در میان دختران، 
حضرت معصومه)س( چنین جایگاهی دارند که این 

هم به دلیل شدت اتصال به والیت است.
در قم بیش از ۴۰۰ امامزاده مدفون شده اند و در ایران 
امامزادگان متعددی وجــود دارنــد، اما پس از مرقد 
مطهر امام رضــا)ع(، دومین پناهگاه مهم شیعه در 
کشورمان قم به عنوان شهر کریمه اهل بیت)ع( است. 
همه این ها به دلیل تبعیت از امام زمان و قرار گرفتن 
در مسیر والیت و امامت است. منتظران باید بدانند 
انسان اگر در مسیر والیت و همگام با ولی خدا باشد 
ارزش و اعتبار می یابد. همه کراماتی که از حضرت 
معصومه)س( نقل شده نشان دهنده سعه وجودی 
و ارزش و اعتبار ایشان در عالم معنا و ملکوت است، 
همین سبب شده بزرگان دین به زیارت ایشان اهتمام 
ویژه داشته باشند، چنان که امام صادق)ع( فرمودند: 
در شهر قم زنی از فرزندان من رحلت می کند که نام 
او فاطمه دختر موسی بن جعفر)ع( اســت و تمام 
شیعیان من )که شایسته شفاعت باشند( با شفاعت 

این خانم وارد بهشت می شوند.
سیره علما و بزرگان نیز مملو از احترام و توسل به 
حضرت معصومه)س( اســت؛ چنان کــه مرحوم 
ــارت کریمه  آیت هللا العظمی بهجت هر روز به زی
اهل بیت)ع( می رفتند و مرحوم آیت هللا مرعشی 
نجفی در سه وعده نمازها به زیارت ایشان مشرف 
می شدند؛ این ها همه به دلیل آثار و برکات دنیوی و 

اخروی  زیارت حضرت معصومه)س( است.

خاطره خوش

عکس: احمد حسنی- عکس رضوی

از اوضاع مالی آقا خبر داشتیم. عکس نوشت
روحیه آقاجان دستمان بود. کافی 

بود یکی از ما 100 تومان پول 
درخواست کنیم، آن وقت آقاجان 

در جواب می پرسیدند: »برای چه 
می خواهی پسرم؟« یا »برای چه 

می خواهی دخترم؟«
البته آقا خیلی مهربان بودند و 

وقتی پول داشتند، می دادند ولی به 
سختی؛ چون اهل حساب و کتاب 

بودند.
اما خوش به حال ما بود وقتی که 

سفر زیارتی در پیش داشتیم. دیگر 
از این چرتکه انداختن ها خبری 
نبود و تا چیزی می خواستیم، با 

گشاده دستی و بدون پرس وجو 
می دادند.

مشهد که بودیم، خودشان غذای 

ساده دم دستی میل می کردند، ولی 
دستور می دادند برای بچه ها و 

خانواده غذای بهتری تهیه کنند.
حاال متوجه می شوم که ایشان 

می خواستند با این کارشان، بچه ها 
و دوروبری ها را متوجه این 

حقیقت کنند که امام رضا)ع( چه 
عظمتی دارند و این گشاده دستی 

ایشان هم به برکت این روضه 
منوره است.

پدرم حتی در سفر هم از تربیت 
دینی بچه ها غافل نبودند. ایشان 

می خواستند بچه ها خاطره 
خوشی از سفرهای زیارتی و 

معنوی در ذهن خود داشته باشند.

ــازی به روایــت کتاب  ــارت آیــت هللا ای روایتی از زی
»رسم حضور«، ص۱۷

ــامــه ســه شــنــبــه هــای فــرهــنــگــی ســازمــان  ــرن یــکــصــدمــیــن ب
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضــوی به 
رونمایی از »قدیمی ترین نسخه خطی درباره احواالت پیامبر 
اکــرم)ص(« اختصاص پیدا کرد.به گــزارش آستان نیوز، در 
این برنامه که با حضور جمعی از علمای اهل سنت جزیره 
قشم در محل موزه قرآن آستان قدس رضوی برگزار شد یکی 
از نسخه های خطی بسیار نفیس و کهن در احوال پیامبر 
اکرم)ص( با عنوان »درج الدرر فی بیان میالد خیر البشر« 

معرفی و رونمایی شد.
این کتاب تألیف اصیل الدین عبدهللا واعظ دشتکی شیرازی 
از واعــظــان پــرکــار، عالم و آگــاه به آیــات و احــادیــث و عرفان 
اسالمی در قرن نهم هجری است که یکی از آثار ارزشمند 
و گرانبها در قرن نهم هجری بوده است. این اثر از جهات 

گوناگون تاریخی، ادبی و هنری در خور توجه بوده و به نثر 
مصنوع و فنی تألیف شده است. واعظ دشتکی این کتاب 
را در ۱۲ مجلس در شرح زندگانی پیامبر گرامی اسالم)ص( 
تنظیم و به شادملک بیگم ،دختر محمدسلطان تقدیم 

کرده است.
در این اثر، مؤلف عالوه بر بیان 
سیره و شرح زندگانی پیامبر 
گرامی اســالم)ص(، متن را به 
نثر آراسته و به نوعی مهارت 
ــغــات و  ــرد ل ــاربـ خـــود را در کـ
ــارســـی و عــربــی  ــرکــیــبــات فـ ت

نشان داده است.
»درج الــدرر فی بیان میالد 

خیر البشر« که به لحاظ تاریخ کتابت نخستین نسخه 
خطی در کتابخانه های ایران است، توسط محمد محسنی 
در سال ۹8۰ هجری قمری به خط نستعليق در مصر کتابت و 
در سال ۱۳۱۱ توسط رضا نائينی وقف این آستان شده است.
ــر اثـــــری کـــه در ایــن  ــگـ دیـ
مراسم مورد رونمایی قرار 
گرفت، کتاب »الخصائص 
فی فضل علی بن ابی طالب 
و اهــل الــبــیــت)ع(« تألیف 
ــن عـــلـــی نــســائــی  ــ ــد ب ــمـ احـ
شافعی از اکابر اهل سنت 

است.
نسائی رواياتی كه از طريق 

اهل سنت در فضائل اميرمؤمنان وارد شده را در اين كتاب 
گردآورده است.

الخصائص در قرن ۱۱ هجری به خط نسخ ۲۱ سطری نگاشته 
شده و اوراق بعضاً دارای حواشی تصحيحی است و در سال 
۱۳۷۶ توسط رهبر معظم انقالب به کتابخانه آستان قدس 

رضوی اهدا شده است.
گفتنی است حجت االسالم والمسلمین دکتر حاجبی امام 
جمعه شهرستان قشم، شیخ محمد صالح امینی امام جمعه 
غرب جزیره قشم، سرهنگ امیری کیا فرمانده سپاه قشم، 
»بــازمــانــدگــان« رئیس شــورای اسالمی و جمعی از شیوخ و 
ــی معاون  معتمدین اهــل سنت ایــن جــزیــره بــه هــمــراه زارعـ
فرهنگی اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم در این مراسم 

حضور داشتند.

خبر خوبخبر خوب

با حضور جمعی از علما و معتمدان اهل سنت

قدیمی ترین نسخه خطی 
درباره پیامبر اکرم)ص( 

رونمایی شد

 دبیر علمی اندیشکده بین المللی مهدویت
در گفت وگو با قدس مطرح کرد

 زیارت نامه حضرت معصومه)س( سرشــار از معارفی است که 
بخشــی از آن مربوط به مهدویت می شود مثل رجعت و اوصاف 
حضرت مهدی)عج( و مغتنم است زائر حضرت معصومه)س( 

مهدویت را از آینه این زیارت درس بگیرد.

گزيدهگزيده

 مهدویت در مکتب 
بانوی آب و آینه
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فجر  طـــاهـــره 
 داودلـــــــــــــی 

ــانـــه   ایــــــــوان نـــقـــاره خـ
یــکــی از مــهــم تــریــن و 
بناهای  مشهورترین 
موجود در حرم مطهر 
امام رضا)ع( است. طراحی، اجرا و استفاده 
از بهترین تکنیک های هنری و مصالح 
در معماری بنای ایوان نقاره خانه موجب 
شکل گیری اثری منحصر به فرد در حرم 
مطهر شــده که دقــت در اجـــرای تک تک 
جزئیات آن نشان از ارادت هنرمندان و 

بانیان این ایوان دارد.
ــوان که از آثــار دوره شاه عباس اول  ایــن ای
صفوی است در ضلع شرقی صحن انقالب 
اسالمی یا صحن کهنه قرار دارد و از دوره 
قاجار به سبب تجدید بنای نقاره خانه بر 

باالی آن به این نام معروف شد.
سقف این ایــوان در داخل صحن انقالب 
اسالمی و از سمت بست شیخ حر عاملی 
دارای نیم شمسه بزرگ بر زمینه الجوردی 
است که با هنر مقرنس کاری مزین شده 
اســت. هنر مقرنس کاری یکی از عناصر 
مهم تزئینی معماری ایرانی است که شبیه 
النه زنبور است و در زیبا ساختن بنا های 
ایرانی به  خصوص اماکن مذهبی به کار 
می رود و از این هنر در قسمت های مختلف 
ــا)ع( از جمله ایــوان  حــرم مطهر امــام رضـ

نقاره خانه بسیار استفاده شده است.
ــوان نقاره خانه از نــوع دور  شکل طــاق ایـ
تیزه دار است یعنی دو سمت ایوان در یک 
نقطه به هم می رسند که به  صــورت یک 
قــوس دیــده می شود و در محل تالقی دو 

قوس، معموالً اشیایی برای تزئین آویخته 
می شود که در قسمت داخلی ایــوان در 
صحن انقالب اسالمی، یک گوی از جنس 
سفال به رنگ آبی فــیــروزه ای بــرای تزئین 

نصب شده است.

نقش دو شیر  ◾
در پیشانی ایوان نقاره خانه، کتیبه ای با آیه 
»هللا نور السموات...« اثر محمدحسین 
شهید مشهدی به تاریخ ۱۲۶۰ نقش بسته 

ــوان در دوره  اســت و نشان از تعمیرات ای
محمدشاه قاجار دارد. پس از این کتیبه، 
کتیبه باریکی مُرَقّم به سوره مبارکه مُزَمّل با 
خط ثلث به رنگ سفید بر زمینه الجوردی 
وجود دارد که دور ایوان چرخیده و قسمتی 
از آن در پیشانی قرار گرفته و این کتیبه نیز 

اثر محمدحسین شهید مشهدی است.
زیر این کتیبه درست در باالی ازاره ایوان، در 
سمت راست عبارت »به َسعی ذَره خاک 
علی قباد بیگ چوله ایشیک آقاسی« و 

در طرف چپ »عَمل محمدتقی کاشی پز 
۱۲۶۱ قمری« منقوش اســت. همچنین 
بر پیشانی ایــوان داخلی، دو نقش شیر و 
یک مرد وجود دارد که در اطراف آن، نقش 
گــلــدان و گــل و گیاه در رنــگ هــای متنوع 
منقوش است که اشــاره به داستان یکی 

از معجزات منسوب به امام رضا)ع( دارد.
در این صحنه مردی با ریش و سبیلی بلند، 
َسری تراشیده و لباس سفید بر زمین افتاده 
و دو شیر بر او مسلط شده اند. باید از ذکر 

این نکته غافل نباشیم که این اثر هنری 
یکی از نمونه های قابل توجه در حرم مطهر 
امــام رضــا)ع( اســت، زیــرا تنها نمونه ای از 
کاشی ها قلمداد می شود که روایتگر یک 
حــادثــه و واقــعــه اســت و سایر نقش های 
موجود در حرم مطهر بیشتر جنبه نمادین 

دارد تا روایتگری.
ازاره هــــای ایـــوان نقاره خانه یــا سنگی که 
از کــف زمین شــروع مــی شــود و تــا شــروع 
کــاشــی کــاری هــای روی دیـــوار ادامـــه دارد. 
همچنین در چوبی ایوان به ابعاد ۵ در ۸ متر 
دارای معرق کاری و نقوش هندسی برجسته 
که مزین به اشعار و احادیث است به هزینه 
فضل هللا شهبازی در اصفهان ساخته 
شده و به مشهد برای نصب در حرم مطهر 
ــاالی در ورودی ایــوان از  منتقل شــد. بر ب
سمت داخل کتیبه هاللی شکل از سنگ 
مرمر قرار دارد که عبارت »بسمه تعالی« بر 
پیشانی آن باقی  مانده و متن ذیل آن که 
مربوط به تعمیرات و تجدید کاشی های 
ایوان در زمان نایب التولیه باقر پیرنیا بوده، 

زدوده شده است. 

شرح بُرُون ◾
بر پیشانی سردر بیرونی ایوان نقاره خانه، 
از سمت پایین خــیــابــان یــا بست شیخ 
حر عاملی، کتیبه ای به خط ثلث جَلی یا 
درشت به رنگ سفید بر زمینه الجوردی 
ــوان نقش بسته  ــر محمدحسین رضـ اث
است. اصل این کتیبه به رنگ زرد به خط 
محمدحسین شهید مشهدی مربوط 
به تعمیر ایــوان در سال ۱۲۷۹ قمری بوده 
که به دلیل فرسودگی کاشی ها در سال 

۱۴۱۵قــمــری به همان شیوه گذاشته و با 
عبارت »قد عمل بتجدید هذا الباب بعد 
ما بنی هذا االیوان السلطان المغفور شاه 

عباس الصفوی...« کتابت شده است.
بر سه طرف قسمت داخلی ایــوان کتیبه 
معرق به خط ثلث به رنــگ زرد بر زمینه 
الجــوردی مشتمل بر دو حدیث قرار دارد 
که در پایان آن عبارت »۱۲۶۱ تعمیر شده 
اســت« آمــده اســت. بــاالی ســردر بیرونی، 
کتیبه هاللی شکلی از سنگ مرمر به عرض 
دهنه در ورودی، حجاری شده که مربوط 
به روزگار شاه صفی و مشتمل بر ۱۲ بیت 
شعر فارسی به خط نستعلیق با ماده تاریخ 
۱۰۲۲ قمری و دو حدیث از پیامبر اکرم)ص( 
است که به دور سنگ به خط رقاع نگارش 

یافته است.
ایـــوان نقاره خانه بارها مرمت و بازسازی 
شده که مهم ترین آن ها در زمان حاج میرزا 
موسی فراهانی ۱۲۶۱ قمری و عضدالملک 
قزوینی ۱۲۷۶ قمری است که پس از آن از 
تعمیر و بازسازی سال های ۱۳۳۶ تا ۱۳۴۶ 
شمسی در دوران نیابت سید فخرالدین 
شادمان و باقر پیرنیا می توان یاد کــرد. در 
همین دوران به سبب رطوبت ناشی از گذر 
آب خیابان از میان صحن انقالب که سبب 
شکستن و فرسودگی معرق های قدیم سردر 
داخلی و بیرونی شــده بــود، ایــوان مجدداً 
تعمیر و نقاره خانه جدید بر فراز آن ساخته 
شد. همچنین کاشی های هفت رنگ ایوان 
برچیده و ایوان نقاره خانه به شکل کنونی با 
کاشی های معرق و ممتاز و کتیبه هایی به خط 
ثلث جلی مزین شد و مقرنس های سقف 

نیز با کاشی های معرق زینت یافت.

نگاهی به عناصر تزئینی و معماری در ایوان نقاره خانه  

کاشی های روایتگر 

خبرخبر
امروزامروز

مایه آرامش هم باشید 
آستان حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( برای زوج های 
جوان شهر طبس، همایش »مهارت های همسران« را با 
هدف تحکیم  و تقویت بنیان خانواده برگزار کرد تا آن ها را با 

مهارت های زندگی آشنا کند. 
در این همایش حجت االسالم والمسلمین محمدی، امام 

جمعه طبس گفت: در  دیــن مبین اســالم رهنمودهای 
راهبردی برای زندگی مشترک ارائه شده که به کارگیری آن ها 

سالمت و استحکام کانون خانواده را تضمین می کند.
وی با اشــاره به اینکه در مکتب اســالم هیچ بنایی در نزد 
خدا محبوب تر از ازدواج نیست، اظهار کرد: زندگی اگر با 

محبت و رفاقت شکل بگیرد خوشبختی به دنبال خواهد 
داشــت. امام جمعه طبس خاطرنشان کرد: رفاقت زن و 
شوهر شاه کلید موفقیت زندگی مشترک است.در ادامه 
این همایش مهدی غالمی مقدم گفت: اگر زوجین برنامه 
زندگی شان را مطابق با آیات قرآن کریم پیش ببرند مایه 

آرامش همدیگر شده و در برابر مسائل پیش  پا افتاده دچار 
مشکل نمی شوند. وی نبود آگاهی از مهارت های زندگی را 
یکی از آسیب های جدی زوج های جوان دانست و تصریح 
کرد: یکی از پنج عامل طالق در کشور دخالت های دلسوزانه 

و غیرتخصصی والدین است.

گردهمایی
   رسالت نخبگان کشور  

 
حجت االسالم والمسلمین محسن قرائتی 
در آیین گردهمایی رتبه های برتر آزمون 

سراسری رشته علوم انسانی با عنوان 

»آینده روشن« که در رواق دارالمرحمه 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: 

ارزش ما به رابطه های معنوی است که با 
ائمه اطهار)ع( برقرار می کنیم و امتیاز شما 

نخبگان کشور عالوه بر کسب رتبه های 

برتر، فراگیری علوم و معارف اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( است.

قرائتی اضافه کرد: جوانان بسیاری برای 
حفظ این مرز و بوم جان خود را فدا کردند 

و برای رسیدن به پیشرفت های امروز، 

خون ها ریخته شده است؛ از این رو شما 
نخبگان کشور نباید نسبت به مسائل و 

مشکالت جامعه بی تفاوت باشید و رسالت 
شما رفع مشکالت و بحران های کشور 

است.
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رأیت 
اخلیر کله 
قداجتمع 
فی قطع 
الطمع عمّا 
فی ایدی 
الناس 
تمام خوبی های 
دنیا و آخرت را در 
چشم پوشی و بریدن 
طَمَع از داشته های  
دیگران می بینم.

آگهی تاریخ   06 / 08  / 1400 صفحه 12      
آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائي كالس��ه ش/3306-8900295شش��دانگ ی��ک قطعه زمین دایر 
مزروعی به مساحت  9860 متر مربع  قطعه سوم تفکیکی به شماره 270 فرعی  از 21 اصلی 
مفروز و مجزی ش��ده از پالک  268 فرعی از اصلی مذك��ور واقع در اراضی ناصریه به كرج 
انتقالی از ورثه علی اصغر كیوانی بموجب سند قطعی شماره 76178 مورخ 67/1/24 دفتر 
اسناد رسمی شماره 272 تهران  با  حدود اربعه : شماالً اول بطول 3/50 متر به عرض كوچه 
7 مت��ری احداثی دوم بطول 57/50 متر به پالک 269 فرعی از اصلی مذكور ش��رقاً بطول 
186/40 متر بخط مس��تقیم مفروض به قطعه زمین شماره 51 فرعی از سنگ 21- اصلی  
ناصریه جنوباً بطول  61/50 متر به حریم نهر سعید آباد غرباً بطول 166/75 بخط مستقیم 
مفروض به قطعه چهارم مورد تفکیک پالک 271 فرعی كه در مورخ 86/8/10 ذیل شماره 
ثبت  17694 صفحه 107 دفتر جلد 112 – كالک  به نام  شركت ثمر چین با مسئولیت  
محدود  ثبت و سند مالکیت به شماره سریال چاپی 070653 صادر و تسلیم شد و برابر سند 
رهنی ش��ماره 31059 مورخ 86/2/25 دفتر اسناد رسمی شماره 461 تهران در رهن بانک 
تجارت قرار گرفته اس��ت و با توجه به متن اجرائیه پالک 267 فرعی پالک مفروزی پالک 
270 فرعی قید گردیده اس��ت كه صحیح آن 268 فرعی است كه در نامه ارسالی نیز 260 

فرعی ذكر گردیده است لذا نیاز به اعالم وضعیت ثبتی آن نمی باشد.
طبق نظر كارشناس��ان رسمي مورخ 00/4/2  چاه واقع در ملک به مبلغ 9/850/000/000 
ری��ال و در مورخ 00/3/10 عرصه و اعیان پالک م��ورد رهن به مبلغ 295/000/000 ریال 
ارزیابي شده و پالک فوق واقع است در نشاني )) نشانی البرز ، گرمدره ، خیابان تاج بخش ، 

خیابان زرشکی اولین فرعی سمت چپ كوچه گل پسند ، پالک 757(( 
نظریه كارشناسی ملک:

مدارک و مستندات مورد بررسی : 
1-تصویر پروانه س��اختمانی  به ش��ماره 11555- 16 مورخ 68/11/4 صادره از بخشداری 
مرك��زی كرج ك��ه در آن مجوز احداث 3000 متر مربع بنا در پ��الک ثبتی 21/270صادر 

گردیده است .
2-تصویر گواهی پایان كار س��اختمانی به شماره 50-60-16883 مورخ 85/10/15 صادره 
از شهرداری گرمدره كه احداث 3059/68 متر مربع بنا مورد تایید قرار گرفته است مطابق 
تصویر گواهی پایان كار مذكور بنا و مستحدثات  موجود در عرصه ملک به شرح آتی می باشد .

- طبقه زیر زمین به مساحت 8 متر مربع مورد استفاده به صورت محل نصب تاسیسات 
- طبقه همکف به مساحت  2618/88 متر مربع بصورت ساختمانی صنعتی كاربری فعلی 

تاالرهای پذیرایی
- طبقه همکف به مساحت  120/96متر مربع كاربرد به عنوان سرایداری و نگهبانی  

- طبقه همکف به مساحت 100 متر مربع مورد استفاده به عنوان ساختمان اداری 
- نیم طبقه 86 مترمربع كاربرد به عنوان اداری 

-طبقه همکف به مساحت  107/84 مترمربع به صورت چند چشمه سرویس بهداشتی 
-طبقه همکف به مساحت  10/20 مترمربع مورد استفاده به صورت انباری 

3-تصویر موافقت اصولی از وزارت صنایع  به ش��ماره  23102 مورخ 66/2/28 تحت عنوان 
شركت ثمر چین با مسئولیت محدود ، جهت فعالیت صنعت بسته بندی میوه 

4-تصوی��ر پروانه بهره برداری از چاه عمیق به ش��ماره 1358/1301/441 مورخ 69/10/9 
صادره از طرف سازمان آب منطقه ای تهران 

وضعیت موجود ملک مورد تعرفه:
ملک مورد نظر ششدانگ یک قطعه زمین محصور در چهاردیواری با مستحدثات مربوطه به 
مساحت كل عرصه 9860 مترمربع می باشد كه تحت عنوان اسمی " شركت ثمرچین " با 
مسئولیت محدود مجوز های الزم را از مراجع مربوطه اخذ نموده ، لیکن در یوم بازدید آثاری از 
فعالیت شركت صدرالذكر مالحظه نگردید و از ملک به عنوان تاالر پذیرایی استفاده می شود .

ساختمان ها و مستحدثات : 
در عرصه ملک حاضر دو باب ساختمان مجزا با كاربرد فعلی تاالر پذیرایی با اجرای معماری 
تزئینات داخلی و و محوطه سازی احداث گردیده است طبق اظهار مالک و نماینده مستاجر 
حاضر در محل اجرای تزئینات معماری داخلی سالن و محوطه سازی انجام گرفته با توافق 
مالک و مستاجر به صورت تهاتر هزینه اجرا با قسمتی از مال االجاره بوده است شایان ذكر 
است كه در این خصوص طرفین پرونده مستنداتی ارائه ننموده اند. ملک مزبور به دو بخش 
شمالی و جنوبی تقسیم گردیده و حسب اظهار مالک هربخش به صورت تاالر پذیرایی طی 

قرارداد اجاره مجزا به افراد ثالث واگذار گردیده.
مستحدثات و ابنیه سمت شمال ملک شامل:

تاالر پذیرایی و س��الن غذاخوری : دارای دكوراس��یون داخلی تزئینات گچ بری و نما سازی 
خارجی س��ازه  تاالر اس��کلت فلزی ، پوش كف سرامیک پوشش سقف كاذب یا تایل گچی 
– چایخانه با سازه شیشه ای – ساختمان اداری با اسکلت نیمه فلزی ، سقف طاق ضربی ، 
نمای خارجی سنگ – كارگاه و انباری دارای دیوار های پیرامونی باربر – سازه سقف طاق 
ضربی –پوشش كف سنگ در و پنجره ها فلزی می باشد. مستحداث و ابنیه سمت جنوب 
ملک شامل كه از نظر كیفیت ساختمان و معماری و محوطه سازی وضعیت برتری نسبت به 

مجموعه سمت شمال ملک دارد شامل: 
تاالر پذیرایی و س��الن غذا خوری دارای تزئینات گچ بری و دكوراس��یون داخلی و نماسازی 
خارجی پوش��ش كف سرامیک كافه سنتی دارای  اس��کلت فلزی ، سقف شیروانی و نمای 
خارجی تركیبی از آجر و سنگ ، پوشش كف سرامیک – ساختمان نگهبانی واقع در ضلع 
جنوب غربی ملک ، دارای دیوار پیرامونی باربر ، طاق ضربی – چایخانه سنتی دارای اسکلت 
نیمه فلزی سقف طاق ضربی نما شیشه ای – آب نما و بركه در جنوب تاالر و یک چشمه 
سرویس بهداشتی با دیوار پیرامونی باربر و سقف طاق ضربی .كل عرصه پالک مورد ارزیابی 
در چهار دیواری محصور بوده دارای محوطه س��ازی فضای س��بز و سنگ فرش و تزیینات 
معم��اری و آالچیق میباش��د. همچنین در عرصه ملک مورد تعرف��ه یک حلقه چاه عمیق 
اس��تحصال آب  و منبع آب هوایی مالحظه گردید ملک دارای انش��عابات برق فشار قوی با 
قدرت 90 كیلو وات به تاریخ نصب كنتور 70/6/31 و گاز فشار قوی می باشد .همانطور كه 
ذكر گردید در حال حاضر هردو سالن پذیرایی به طور مجزا و به صورت استیجاری در اختیار 
افراد ثالث می باشد طرفین پرونده اسناد و مدارک قرارداد اجاره ، مبلغ ودیعه و مال االجاره 
و زمان انقضای مدت اجاره مجموعه تاالر های پذیرایی را  ارائه ننمودند. شایان ذكر است كه 
ارزیابی حاضر بر اساس تصاویر مدارک اوراق و دالیل ابرازی طرفین پرونده و وضعیت موجود 
ملک تعرفه ش��ده صورت گرفته و مس��ئولیت قانونی اثبات اصالت مدارک ابرازی و اقدامات 
انجام گرفته در زمینه نحوه بهره برداری از عرصه و اعیان ملک مذكور از هر حیث به عهده 
ارائه دهنده و نیز بهره بردار مربوطه می باشد. ایضا به دلیل عدم صالحیت هیات كارشناسی 

منتخب ارزش چاه و انشعابات برق فشار قوی در ارزیابی لحاظ نگردیده. 
نظریه كارشناسی چاه: 

چ��اه مورد ارزیابی در ملک مورد ترافع با مختصات جغرافیایی x =504777 و 3956153= 
Y در دس��تگاه UTM می باشد چاه دارای پروانه بهره برداری شماره 1358/1301/441 و 
كالس��ه پرونده شماره 9070-1004 امور منابع آب تهران می باشد طبق پروانه بهربرداری 
ارائه شده عمق چاه 105 متر ، قطر لوله جدار 12 اینچ قطر لوله آبده 2 )دو ( اینچ و میزان 

بهره برداری حداكثر 50 متر مکعب در شبانه روز جهت مصارف صنعتی می باشد .
آب منطق��ه ای ته��ران در تاری��خ  70/8/13 طی ش��ماره 1297/1301 موافقت خود را با 
كف ش��کنی چاه م��ورد ترافع به میزان 27 مت��ر به صورت تلس��کوپی درداخل لوله جدار 
12 این��چ و نص��ب لوله جدار 10 اینچ اعالم نموده اس��ت و درتاریخ  71/3/9 طی ش��ماره  

361/1301/441مجوز بهره برداری چاه صادر نموده است.
بازدید و معاینه فنی از چاه :

در تاری��خ 00/2/18 این هیئت كارشناس��ی از چاه واقع در ملک م��ورد ترافع با مختصات 
جغرافیایی x =504777 و Y =3956153 در دس��تگاه UTM بازدید فنی و دقیق بعمل 
آورد چاه مورد بازدید با مختصات جغرافیایی فوق الذكر دارای لوله جدار 12 اینچ فلزی به 
عمق 105 متر ، و لوله جدار 10 اینچ به عمق 27 متر، لوله آبده 2 اینچ می باشد همچنین 
كنتور حجمی بر روی لوله آبده نصب می باشد دارای كابل برق 3 رشته با سطح مقطع 10 
میلیمتر مربع از جنس مس و پمپ شناور می باشد براساس مدارک ارائه شده عمق چاه پس 
از كف شکنی 130 متر می باشد همچنین یک عدد منبع هوایی به ظرفیت 30000 لیتر در 

محل نزدیک چاه نصب می باشد.
با عنایت به مراتب فوق و مدارک ابرازی و انجام بازدید و معاینه فنی و نیز مالحظه بررسی ها 
و تحقیقات میدانی در رابطه با ارزیابی چاه آب از دو جهت 1- ارزش فیزیکی چاه 2- ارزش 
ذاتی چاه قابل ارزیابی می باش��د ارزش فیزیکی ش��امل هزینه های حفر و لوله و جدار چاه 
، پمپ آب ، لوله آبده ، منبع هوایی ، كابل و سیس��تم برق س��ه فاز ، هزینه های نصب و ..... 
می باشد . ارزش ذاتی شامل مجوز و پروانه بهره برداری می باشد كه با توجه به محدودیت 
تخصیص آب د رمنطقه مورد ترافع در دشت تهران – كرج ممنوعه بحرانی واقع می باشد 
و علت آن برداشتهای بی رویه غیر مجاز و افت سطح آب زیر زمینی و كاهش توان آبدهی 
آبخوان می باش��د . با توجه به جمیع جهات درنظر گرفتن 50 متر مکعب مجوز پروانه بهر 
برداری ارائه ش��ده جهت مصارف صنعتی ، همچنین با توجه به واقع ش��دن چاه در دشت 
ممنوع��ه بحرانی و وجود حدودیت درتخصیص جدید آب از س��وی وزارت نیرو چنانچه از 
طرف شركت آبفای البرز تغییرات دبی در پروانه چاه مورد ترافع صورت گیرد ، مبلغ اعالمی 
براس��اس آن قابل بررسی و محاسبه خواهد بود در صورت عدم وجود هرگونه موارد قانونی 
و انج��ام بروز رس��انی رونده بهره ب��رداری چاه به میزان ظرفیت یاد ش��ده ، ارزش فیزیکی 
چ��اه مبلغ 2/850/000/000 ریال  و ارزش ذاتی چاه به ازاء 50 متر مکعب در ش��بانه روز 
7/000/000/000ریال جمعاً مبلغ 9/850/000/000 ) نه میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون 
( ریال برآورد گردد . پالک فوق از س��اعت 9 الي 12 روز سه شنبه مورخ 1400/08/18 در 
اجراي ثبت اسناد و امالک كرج از طریق مزایده به فروش مي رسد. مزایده پالک مورد رهن 
از مبل��غ 295/000/000/000 ریال و چاه موجود در ملک از مبلغ 9/850/000/000 ریال 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادي نقداً فروخته مي شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهي 
هاي مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتي كه 
مورد مزایده داراي آنها باش��د و نیز بدهي هاي مالیاتي و عوارض ش��هرداري و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعي آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است در 

صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد 
خواهد ش��د ونیمعش��ر وحق مزایده نقدا وصول می شود ضمنا چنانجه روز مزایده تعطیل 
رس��می گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد 
ش��د الزم به توضیح اس��ت پالک ثبتی دارای بیمه تجارت نو تا تاریخ 1401/07/08 معتبر 
می باش��د. همچنین وفق ماده 136 آئین نامه اجرا شركت در مزایده منوط به پرداخت ده 
درصد از مبلغ پایه كارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی وی 
در جلس��ه مزایده است برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 5 
روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر، 
مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند مبلغ مذكور قابل اس��ترداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. در اینصورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده 
تجدی��د م��ی گ��ردد. آ1407093                                     تاری��خ انتش��ار : 1400/08/06

رئیس اجرای ثبت اسناد كرج-ایرانی بجندی 
ازطرف معاون -قاسمی

آگهی فقدان سند مالکیت 
س��یدمحمودغمیلوی وكی��ل ورث��ه مرح��وم محمدعل��ی محم��دی بااع��الم مفقود ش��دن س��ندمالکیت ملک 
موردآگه��ی وباتس��لیم استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذی��ل ش��ماره یکتا140044451256000522وش��ماره 
ش��ماره  ب��ه  وارده  درخواس��ت  ط��ی  ش��ماره 6پیش��واو  ترتی��ب 23626مورخ1400.7.19دفتراسنادرس��می 
1400856010460003779مورخ 1400.7.19تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت تک برگی را نموده است كه 
مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : ورثه مرحوم محمدعلی 
محمدی 2- شماره پالک:443فرعی از282* اصلی مفروزازپالک2* 3-میزان مالکیت:سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطعه زمین 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 
6-خالصه وضعیت مالکیت:شش��دانگ یک قطعه زمین قطعه 628تفکیکی به مس��احت 190مترمربع تحت پالک 
282.443ذیل ثبت 75607دفتر140صفحه231بنام محمدعلی محمدی ثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی 350521

 صادرگردیده اس��ت. سپس به موجب س��ندقطعی 17186مورخ 86.6.15دفترخانه 6پیشواسه دانگ مشاع ازمورد 
ثبت به حسن رخشانی سابق منتقل گردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذكر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملک مورد آگهی معامله كرده كه درقسمت ششم 
این آگهی ذكرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض كتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت 
نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد كرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا   186  م /الف   آ1401407094
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

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

براب��ر رأی ش��ماره 140060306003000824- 1400/06/07 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه یک تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضیه خانم مرضیه س��ارانی فرزند علی بش��ماره شناس��نامه 205 صادره از زابل شش��دانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 189/83 مترمربع پالک فرعی 3237 از 32 فرعی از 20 اصلی واقع در بخش 9 مش��هد 
خریداری از محل مالکیت مشاعی متقاضیه محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 213  آ1406480
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/20                              تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/6

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد-سیدمحمدباقر حسینی جهانگیر

)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 كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور 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 میگردد:
آقای عیس��ی فقیری مقدم به شناس��نامه ش��ماره 250 كدملی 0731521005 صادره تربت جام فرزند موسی در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 106/50 مترمربع پالک شماره 216 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم حسن تیزابی سهم االرثی یوسف تیزابی** 
كالسه 244- 99 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 كثیراالنتشار 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 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد كه در این 
صورت اقدامات ثبت موكول 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.آ1406519
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/21                                     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/6

كفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

)آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی    و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت باخرز(
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور مس��تقر در بخش 14 باخرز واحد ثبتی شهرس��تان 
باخرز 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 ناصر امینیان به شناسنامه شماره 4259 كدملی 0748382291 صادره تایباد فرزند یعقوب در ششدانگ 
دو دربند مغازه به انضمام طبقه فوقانی به مس��احت 83/23 مترمربع قس��متی از پالک ش��ماره 443 فرعی از 125 
اصلی و قس��متی از مالکیت غالمحسین غالمی شهرنوی واقع در خراسان رضوی بخش 14 باخرز حوزه ثبت ملک 

باخرز** كالسه 1400-64
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 كثیراالنتشار 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 كه در این صورت اقدامات 
ثبت موكول 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.آ 1406509
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/21                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/6

 رئیس ثبت اسناد و امالک باخرز
 هادی رضائی

)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 كه در هیئت موضوع ماده یک قانون مذكور 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:
خانم نادیا طالب علم به شناس��نامه شماره 4564 كدملی 0749803266 صادره تایباد فرزند محمود در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 144/74 مترمربع پالک شماره 595 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 

مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت متقاضی و قسمتی از پالک ** كالسه 1400-19
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 كثیراالنتشار 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 كه در این صورت اقدامات 
ثبت موكول 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.آ1406522
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/7/21             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/6

كفیل ثبت اسناد و امالک تایباد
مهدی حسین زاده

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

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان خرم آباد به شرح ذیل:
_پرونده كالسه 1399114425001000918 و رای شماره  140060325001004830  مورخه 1400/06/15  به 
تقاضای علی محمد صفر بیرانوند فرزند پاپی علی  نسبت به یک دانگ و شانزده هزارم و سهم مشاع از شش دانگ یک 
قطعه باغ بمساحت 37175.38  متر مربع تحت پالک شماره 10  فرعی از 30  اصلی واقع در بخش 9 شهرستان 

خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه علی اكبر سگوند رسیدگی و تأیید و انشا گردید.
مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین و س��ایر صاحبان حقوقی در روزنامه های كثیراالنتش��ار و محلی آگهی می گردد در صورتی كه 
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 داره كه تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

و مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م/الف  415590875          آ1406544
 تاریخ انتشار نوبت اول:7/21/ 1400                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/8/6

صیدآقا نجفوند دریکوندی 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

رونوشت اگهی انحصاروراثت
خانم راضیه دلخوش فرزند خداداد به ش��ماره ملی 3591768731 به ش��رح دادخواس��ت كالس��ه پرونده ش��ماره 
84/1/1400 در این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است كه شادروان محمدنبی 
رسائی فرزند حسین به شماره ملی 3591503665 در تاریخ 1400/4/6 در زادگاهش بزمان بعلت بیماریهای دستگاه 

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

2- حسین رسائی به شماره ملی 3590814160  
3- امیرحسام رسائی به شماره ملی 6820097328 پسر متوفی 

4- زهرا رسائی به شماره ملی 6820075197 دختر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با اتمام تش��ریفات قانونی درخواس��ت مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هركس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوس��ت از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1407098
رئیس شورای حل اختالف بزمان 

 اكبر گلشن 
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