
ــن  ــی ــس ــدح ــم ــح م
نیکبخت  شهر مشهد، 
به برکت وجــود مضجع 
از  یکی  ــوی،  رضـ شریف 
ــون هــای اصــلــی نشر  کــان
معارف اسالمی است. به همین دلیل هم، 
از دیرباز در این شهر به ویژه اطراف حرم 
رضوی، مدارس علمیه متعددی ساخته 
مدرسه  مانند  ــا،  آن هـ از  برخی  کــه  شــد 
در،  دو  پــریــزاد،  نـــواب،  عباسقلی خان، 
سلیمانیه و... همچنان باقی است و البته 
ما هم در صفحه رواق، به مناسبت های 
شما  ــه  ب را  ــا  آن هــ از  بعضی  مختلف، 
این  با  کــرده ایــم.  معرفی  عزیز  همراهان 
حال، تاریخ مدرسه سازی در اطراف حرم 
مطهر، فراز و فرودهای بسیاری را تجربه 
کــرده  اســت؛ در برخی دوره هـــا، ساخت 
مدارس شتابی گسترده پیدا می کرد و در 
می شد.  متوقف  تقریباً  زمان ها،  بعضی 
به دیگر سخن، نهضت مدرسه سازی در 
اطراف حرم مطهر، دوره هــای مختلفی را 
تجربه کرده  است که بنا داریم در نوشتار 

امروز به بررسی آن بپردازیم.

نخستینگامها ◾
اطــراف حــرم رضوی  در  ساخت مدرسه 
اماکن متبرکه  تاریخ  ــدازه  ان به  سابقه ای 
»عــیــون  کــتــاب  از  گـــزارش هـــایـــی  دارد؛ 
اخبارالرضا)ع(« و حتی متون تاریخی دوره 
غزنوی، مانند »تاریخ بیهقی« در اختیار 
داریــم که نشان می دهد ساخت و اداره 
مدارس علوم دینی در اطراف حرم رضوی، 
حتی زمانی که مشهد از نظر جمعیتی 
گسترده هم نبود، مورد توجه قرار داشت. 
روایتی تاریخی از ساخت مدرسه توسط 
ابوالحسن عراقی، بانی مسجد »باالسر« 
کــه شاید قدیمی ترین  اســت  در دســت 
گزارش در این باره باشد. به احتمال زیاد، 
اداره  بــار  نخستین  که  موسوی  ســادات 
امور اماکن متبرکه را در اختیار داشتند، 
به ویژه از دوره سید بدرالدین به بعد، در 
اطراف  مــدارس مذهبی در  تأسیس  امر 
حرم مطهر ورود پیدا کرده  بودند؛ هرچند 

اسناد متقنی در این باره نداریم. 

موجنخست:عصرگوهرشاد ◾
نخستین موج نهضت مدرسه سازی در 
اطــراف حرم رضوی را باید در دوره رونق 

در  مشهد،  شهر  عمرانی  فعالیت های 
ــرای تیموری  قرن نُهُم هجری و عصر اُم
جست وجو کنیم. در این دوره که ما آن 
مدارس  می نامیم،  گوهرشاد«  »عصر  را 
مشهوری مانند پریزاد )تأسیس: 823(، 
و   )843 )تأسیس  امیرسیّدی  یا  در  دو 
)تأسیس:  بــاالســر  یــا  مــدرســه شاهرخی 
830( ساخته شــد. با ایــن حــال به نظر 
می رسد تعداد این مدارس بسیار بیشتر 
از این مقدار بوده است، زیرا اقدام اُمرا و 
افراد متمول به ساخت چنین سازه هایی، 
حاکمان  رفتار  از  تأثیرپذیری  با  عمدتاً 
بــود و چــون شــاهــرخ و همسرش  دوران 
این  در  آن هـــا،  فــرزنــدان  نیز  و  گوهرشاد 
امر فعالیت گسترده ای داشتند، می توان 
انتظار داشــت حجم مــدارس علمیه در 
اطــراف حرم رضــوی بسیار بیشتر از آن 

چیزی باشد که می اندیشیم. 

موجدوم:عصرصفویه ◾
با روی کار آمدن صفویه و رونق روزافزون 
شهر مشهد و برقراری امنیت نسبتاً پایدار 
در آن به واسطه ایجاد باروی مستحکم، 
توسعه مدارس نیز آغاز شد؛ توسعه ای که 
باید آن را موج دوم نهضت مدرسه سازی 
در اطراف حرم رضوی بدانیم. نکته جالب 
توجه در این دوره، نقش ویژه هندی ها در 
نهضت مدرسه سازی است؛ به این معنا 
که بیشتر مدارس بزرگ و فاخر این دوره، 
میرزاجعفر،  و  نــواب  خیرات خان،  مانند 

ــــراد هــنــدی تــبــار یــا ایــرانــیــان  بــه دســت اف
مــدارس  بزرگ ترین  بنا شــد.  مقیم هند 
نهضت  دوم  مـــوج  در  مــشــهــد،  علمیه 
بنا  اطــراف حــرم مطهر  مدرسه سازی در 
)تأسیس:  عباسقلی خان  مدرسه  شــد؛ 
1077( یکی از مشهورترین مدارس دوره 
صفویه و حال حاضر مشهد است که 
هنوز هم شکوه معماری و هنری را که در 
خدمت معنویت درآمده، نشان می دهد. 
از دیگر مــدارس ایــن دوره که امـــروزه از 
در  ــا  آن هـ بیشتر  و  نیست  نشانی  آن 
طرح توسعه اطــراف حرم به ویژه در دهه 
1310ش. تخریب و از صفحه تاریخ محو 
شده اند، می توان به مدرسه سمیعیه یا 
باقریه )تأسیس:1083(، سعدیه یا پایین پا 
یا حاج حسن  بهزادیه  )تأسیس: 1087(، 
ابــدال خــان  )تــأســیــس: 1090( و مــدرســه 
)1090( اشاره کرد که امروزه تنها معدود 
آن ها  محوطه  ساختمان  از  عکس هایی 
ایــن  الــبــتــه، مشخصات  و  اســـت  بــاقــی 
تاریخ  بــه  مــربــوط  مـــدارس در کتاب های 

مشهد ثبت شده است. 

موجسوم:دورانمعاصر ◾
مــوج ســوم نهضت مــدرســه ســازی، در 
شد.  آغـــاز  قــاجــار  دوره  نخست  نیمه 
شــاهــد  ــاه،  ــادرشــ ــ ن دوره  در  چــنــد  هـــر 
مـــدرســـه هستیم  ــدادی  ــعـ تـ تــأســیــس 
در دست  آن هـــا  از  نشانی  امـــروزه  کــه 
دوره  ایــن  مــدرســه  نخستین  نیست. 

در  اعتضادالدوله  سلیمان خان  توسط 
دوران حکومت  و  1210ق.  ســال  حــدود 
آقــامــحــمــدخــان قـــاجـــار ســاخــتــه  شــد. 
ــاقــی اســـت و  ــه ای کــه امـــــروزه ب ــدرسـ مـ
سلیمانیه  مـــدرســـه  نـــام  بـــا  را  آن  مـــا 
نخستین  بنای  چند  هر  می شناسیم؛ 
تخریب شده  نــواب  مدرسه  مانند  آن، 
از مکان  را در مکانی غیر  آن  بعدها  و 
آغاز  با  کــرده انــد.  تجدیدبنا  نخستین، 
اماکن  در  گــســتــرده  ســاخــت وســازهــای 
متبرکه، طی دوره فتحعلی شاه قاجار که 
مانند  بناهای مهمی  به ساخت  منجر 
فعالیت های  شــد،  )آزادی(  نــو  صحن 
نیز  ــرم  حــ اطـــــراف  در  مـــدرســـه ســـازی 
علینقی میرزا  مــدرســه  یــافــت.  افــزایــش 
نخستین  از  یــکــی   )1237 )تــأســیــس: 
مدارس موج سوم نهضت مدرسه سازی 
است که توسط شاهزاده علینقی میرزا، 
فرزند فتحعلی شاه که چند سالی حاکم 
خراسان بود، ساخته شد. این مدرسه 
امروزه بخشی از رواق دارالذکر در حرم 
رضــوی اســت. بــه جــز ایــن هــا، مــدارس 
تأسیس  دوره  این  در  بسیاری  کوچک 
شد که مؤلف کتاب »یادگار طوس«، در 
سال 1349ش. از آن ها به عنوان هفت 
کــرده  است؛  یاد  تخریب شده  مدرسه 
مدارسی که به احتمال زیاد همگی در 
مدرسه سازی  ســوم  مــوج  و  قاجار  دوره 
اطــراف حــرم رضــوی ساخته شدند  در 
ــا دقیقاً  تــاریــخ ســاخــت آن هـ الــبــتــه،  و 
معلوم نیست؛ مدرسه حاج آقاجان )در 
بازارچه  فعلی  و مکان  قتلگاه  قبرستان 
ــاجــان(، مــدرســه حــاج رجبعلی  حــاج آق
ــی هــا و در کــوچــه  ــخــارای ب بـــه  )مــتــعــلــق 
سبزواری ها  مدرسه  تپه خاک(،  قدیمی 
چهارباغ  مدرسه  قتلگاه(،  حاشیه  )در 
مدرسه  نیست(،  معلوم  آن  دقیق  )نــام 
امروزه  عباسی؛  ایــوان  )جنب  مالتاجی 
نو  اســت(، مدرسه  کتابخانه  از  بخشی 
تهران(  خیابان  )ابــتــدای  حاج صالح  یا 
عمومی  ویژگی  مهدی خان.  مدرسه  و 
این مــدارس، صحن کوچک و ظرفیت 
ــرای جــذب طــالب بــود.  مــحــدود آن هــا ب
ایــن حــال، کثرت مــدارس علمیه در  با 
اطراف حرم مطهر، نشان از رونق ترویج 
رونقی  دارد؛  اهــل بــیــت)ع(  آمــوزه هــای 
امــروز برقرار است و در پرتو آن،  تا  که 

عالمان بسیاری پرورش یافته اند.

تولیت آستان قدس رضوی در همایش »حماسه حجاب« که همزمان با سالروز قیام 
مسجد گوهرشاد در تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره شهدای این قیام خونین گفت: در این حادثه جمعی از مردان غیرتمند، 
مؤمن و فداکار جان خود را در راه حفظ ارزش های متعالی دینی و انسانی از دست 
دادند.وی شهدای حادثه گوهرشاد را شهدای راه پاسداری و صیانت از کرامت زن 
خواند و یادآور شد: جامعه ما مدیون فداکاری و ایثار شهدای گرانقدر این حادثه 
بزرگ و از جهتی افتخارآفرین است.تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به آیه »مَنْ 
ِّبَهً« اشاره و گفت: از این  َّهُ حَيَاهً طَي عَمِلَ َصالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَن
آیه چنین استنباط می شود که در انجام عمل صالح و قرب الی هللا و پیشرفت و 
ترقی معنوی انسان، تفاوتی میان مرد و زن نیست و خداوند متعال راه کمال برای 
زن و مرد را یکسان قرار داده است.وی کرامت را گوهری در وجود انسان برای رسیدن 

به حیات طیبه و مقام خلیفه اللهی دانست و تأکید کرد: همه 
دستورات اسالم بر محور کرامت انسانی است و خداوند با بیان 
احکام الهی و دستورات شرعی حفظ این کرامت را برای انسان 

تضمین کرده است...

تبیین اهمیت حجاب 
زمینه ساز گسترش آن 

در جامعه است

درباره تاریخ هزار و200 ساله ایجاد مراکز آموزش دینی در اطراف اماکن متبرکه

نهضت مدرسه سازی در جوار حرم مطهر
نيمکت زندگی

مجاز آباد 

همسر شایسته 
ــاالن تـــویـــیـــتـــری هــم  ــ ــع ــ ف
حضرت  ازدواج  ســالــروز 
حـــضـــرت  و  ــی)ع(  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
فاطمه)س( را که به عنوان 
ــذاری  ــ ــام گ ــ ن ازدواج  روز 
ــده گــرامــی داشــتــنــد و  شـ
دربــاره  دغدغه هایشان  از 

ازدواج گفتند. برخی از این توییت ها را بخوانید: امروز هرکه 
از اعتبار و مقبولیتی در جامعه برخوردار است باید در قبال 
سالمت نسل جوان خودش را موظف بداند. امیرالمؤمنین 
فرمودند بهترین وساطت ها این است که میان دو نفر در امر 
ازدواج وساطت شود تا سرو سامان بگیرند... عاشق شوید، 
شبیه علی)ع( و فاطمه)س(...دو توصیه: اول به هر مسئولی 
در هرجا... لطفاً کمک کنید با رفع مسئله مسکن، جهیزیه، 
اشتغال و معیشت، جوان ها ازدواج کنند... دوم به جوان ها و 
دوستانم، تالش کنید مقدمات ازدواجتان را خودتان فراهم 
کنید... ربنّا آتنا فی الدنیا حََسنه، حسنه اش همان همسر 

شایسته است که موالیمان علی)ع( فرمودند... .

10 روز اول ذی الحجه
کانال تلگرامی تبیان یک 
اینفوگرافی را درباره اعمال 
دهه اول ذی الحجه منتشر 
پیامبر  ــوشـــت:  نـ و  ــرد  ــ ک
»در  فرمودند:  مهربانی ها 
کار  و  عبادت  ایامی  هیچ 
نیک به انــدازه 10 روز اول 

ماه ذی الحجه فضیلت ندارد«...در اینفوگرافی منتشر شده 
به اعمال این 10 روز اشاره شده که خواندن دو رکعت نماز بین 
نماز مغرب و عشا از شب اول ماه تا شب عید قربان، روزه 
گرفتن در 9 روز اول ماه، خواندن هر روزه سوره فجر و خواندن 

تهلیل های مختلف روزی 10 بار، از جمله این اعمال است. 

مهار کردن زبان
نـــزدیـــک  هــمــیــشــه  توسلی   رقیه 
درستکاری باش. بی پشت و رو. اصیل. 
می توانی  تا  و  کن  حفظ  را  خونسردیت 

بی دلیل آدم ها را دوست داشته باش.
دارم خودم را نصیحت می کنم. باعث و 
بانی اش همکاری است که جلزوولزکنان 
سوتی  از  مــی گــویــد.  صبحش  امـــروز  از 
گوشی  این  می گوید: خبر  وحشتناکش. 
ــاک بـــر ســرم  ــهــــی... خــ ــ لــمــســی بــیــاد ال
قفل  صفحه اش  می دانستم  چه  کــرد... 
توی جیبم،  که  می اندازمش  و  نمی شود 
دوباره می رود روی زنگ آخر و افتضاح به 
بار می آید... بی آبرو شدم رفت... هیچی 
قرار است  این  از  دیگه خیر سرم ماجرا 
کارخانه  مدیرعامل  اقـــوام،  از  یکی  کــه 
روغــن اســت. بعد یکی دو مــاه رایــزنــی، 
شدن  مشغول  ــرای  بـ کــردیــم  هماهنگ 
امروز  مجموعه،  آزمایشگاه  در  همسرم 
یکسر برویم خدمتشان که درباره شرایط 
این ها حرف  و  کــار  و ساعت  دستمزد  و 
ــور که  ــاع آن طـ بــزنــیــم. مــی رویــم امــا اوضـ
باید بر وفق تصورات من پیش نمی رود. 
می زنیم  کــه  دفــتــرشــان  از  جلسه  پــایــان 
بیرون، اتومات وار دستگاه غُرم استارت 
غیبت...  گزینه  روی  مــی رود  و  می خورد 
حـــاال نــگــو کــی بــگــو... شــاکــی و داغ به 
همسرم می گویم چرا فکر کرد ما حالیمان 
ــمــی شــود و خــیــلــی عــقــل کـــل اســـت؟  ن
بــرای  آزمایشگاهه  قحطه  می کند  فکر 
معذورات  تو  اگه  مهندس شیمی؟ خب 
قبول کرد اینقد آسمون ریسمون بافتن 
مضحکُش  شــرایــط  همین  کــه  نــداشــت 
پشت تلفن می گفت، وقتمونُ نمی گرفت 
حداقل! شانس ما را باش، مردم فامیل 
ماه  داریــم! چهار  مام  دارن،  کارخونه دار 
بزرگوار؟  چی  دیگه  آزمایشی!  کارآموزی 
تی  مدیریت  ــاق  ات و  سوله  نیست  نیاز 
یه  نکن!  رودربایستی  بفرما،  بکشیم؟ 
مملکت حرف  لیسانس  فــوق  بــا  جــوری 
میزنه انگار بچه پشت کنکوری خورده به 

پُستش... وهللا به خدا!
حاال نگو آقای فامیل که شماره اش رفته 
روی زنگ، 10 دقیقه ای دارد به کنفرانس 
من گوش می دهد و پشت خط است. به 
از کوره دررفته  کلیه اعتراضات خشن و 
من... دست که می برم به جیبم و موبایلِ 
خراب  سرم  روی  دنیا  می بینم  که  را  باز 

می شود. می فهمم شد آنچه نباید.
جز پشیمانی شدید و نفس نفس زدن 
کار دیگری برنمی آمد از دستم. اما آقای 
فــامــیــل، ارجــمــنــدی بــه خــرج مــی دهــد و 
پیشنهاد  عجالتاً  می گوید:  آن طـــرف  از 
جلسه  صــبــح،   11 ســاعــت  فـــردا  می کنم 
می شود  همیشه  باشیم.  داشته  مجدد 
توی مفاد ردوبدل شده دست بـُـرد... به 

امید دیدار.
تلنگر

ــاشــیــد. وقـــت بــــرای حــرص  ــســرد ب خــون
خوردن و عصبانیت و جوش آوردن، زیاد 

است.
پینوشت

که  کسی  می فرمایند:  اکــرم)ص(  پیامبر 
زبانش را مهار کند گویا به تمام دستورات 

قرآن عمل کرده است!

و  حاکمان  چند  هــر  انصافی   محمدرضا 
دولتمردانی که در دوره قاجار به عنوان حکمرانان 
در عرصه  آمــدنــد، عموماً  به مشهد  خــراســان 
سیاست و اخالق، کارنامه درست و قابل قبولی 
آن ها  میان  در  امــا  نگذاشته اند،  برجا  خــود  از 
می توان افرادی را یافت که دوره حضورشان در 
مشهد و در اختیار داشتن هر چند کوتاه مدت 
مقام نایب التولیه آستان قدس رضوی، دوره ای 
مشحون از خدمت و خدمت رسانی به زائــران 
میرزاجعفرخان  اســت.  مطهر  حرم  مجاوران  و 
دولتمردان  ایــن  از  یکی  تبریزی،  مشیرالدوله 
محسوب می شود؛ فردی کاردان و دانشمند که در 

زمره افراد مورد توجه عباس میرزای نایب السلطنه 
قــرار گرفت و در جمادی االخر ســـال1230ق. به 
به  اعزامی  دوم  گــروه  از محصالن  یکی  عنوان 
اروپا، برگزیده شد و در پاریس ریاضیات و علوم 
مهندسی را آموخت. میرزاجعفرخان افزون بر 
علوم جدید، بر علوم قدیمی و دینی هم احاطه 
داشت. او پیش و پس از سفر به اروپا، زیر نظر 
افراد بزرگی مانند قائم مقام فراهانی و امیرکبیر 
آموزش دید و مدتی نیز به عنوان استاد فنون 
ایــران  ارتــش  به  توپخانه،  مهندسی  و  ریاضی 
ســال 1278ق.  ذی الحجه  در  وی  کــرد.  خدمت 
نایب التولیه  عنوان  به  ناصرالدین شاه  سوی  از 

آستان قدس رضوی برگزیده شد و به مشهد آمد؛ 
هرچند مدت حضور وی در این کسوت طوالنی 
نبود و در جمادی الثانی سال 1279 در این شهر 
درگذشت و در راهرو خزانه، نزدیک دارالحفاظ 
حرم مطهر به خاک سپرده شد، اما خدمات او، 
به نسبت حضورش در این مقام، چشمگیر بود. 
مشیرالدوله امور مربوط به مهمانسرای حضرتی 
افــزون بر ایجاد نظم و ترتیبی  را سامان داد و 
بسیار عالی برای پذیرایی از زائــران و مجاوران، 
به  ــرای رسیدگی  ب را  ــژه ای  ویـ موفق شد بخش 
امور فقرا و مستمندان شهر اختصاص دهد. 
او به منظور توسعه خدمات پزشکی به زائران 

حرم رضــوی، ساختمان دارالشفای حضرتی را 
که در مقابل مسجد گوهرشاد قرار داشت و از 
نظر مکان و وسعت، جوابگوی نیازهای روزمره 
نبود، به ساختمان جدیدی در باالخیابان منتقل 
کرد و دستور داد ضمن جدا کردن بخش زنان 
از مردان، ترتیب پاکیزگی و تأمین داروهای الزم 
برای حمایت از بیماران بی بضاعت داده شود. 
هرچند مرگ به این مدیر کارآمد فرصت نداد تا 
طرح های خود را کامل اجرا کند، اما پس از وفات 
براساس وصیت  او، پسرش میرزامحمدصادق 
پدر، ساختمان جدید دارالشفا را با استفاده از 

میراث وی تکمیل کرد.

آن روزها آن روزها 

درباره زندگی و خدمات 
جعفرخان مشیرالدوله تبریزی

شاگرد قائم مقام 
فراهانی در خدمت 

زائران ثامن الحجج)ع(

موج سوم نهضت مدرسه سازی، در نیمه نخست دوره قاجار آغاز شد. هر 
چند در دوره نادرشاه، شاهد تأسیس تعدادی مدرسه هستیم که امروزه 
نشانی از آن ها در دست نیست. نخستین مدرسه این دوره توسط سلیمان خان 

اعتضادالدوله در  دوران حکومت آقامحمدخان قاجار ساخته  شد.

گزيدهگزيده

تولیت آستان قدس رضوی:

WWW.QUDSONLINE.IR 9576 سه شنبه ۲۲ تیر ۱٤۰۰    ۲ ذی الحجه ۱٤٤۲    ۱3 جوالی ۲۰۲۱   سال سی و چهارم    شماره

دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب:

قرآن ازدواج را یک فرایند تکاملی 
برای بشر تعریف می کند

قطار تهران - مشهد

شیرین ترین زیارت

آغاز به کار 116 طرح اشتغال زایی 
بنیاد کرامت رضوی در خوزستان 

 بررسی سیره  اجتماعی حضرت زهرا)س(  
و نسبت آن با مقوله حجاب

جمع حجاب و حضور
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4

4

 ثبت 800  اجرای »چهارپایه خوانی«
در ایام شهادت امام جواد)ع(

    سال اول    ویژه نامه 104    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ما یصنع 
الصائم 
بصیامه اذا 
مل یصن 
لسانه و 
مسعه و 
بصره و 
جوارحه
روزه دار، اگر زبان 
و گوش و چشم و 
اعضایش را نگه 
ندارد، با روزه اش 
می خواهد چه کند؟

ستحب 
عرامة 
الغالم 
يف صغره 
ليكون 
حليما يف 
كربه
بهتر است پسر را 
در دوران کودکی به 
کارهای مختلف و 
سخت وادار نمایی 
تا در بزرگی حلیم و 
بردبار باشد.

GX

مردانه 
زیستن...

ــزاران ســـال از آغــاز  ــ هـ
حیات بشر بر این كره  
خاكی می گذرد و همه  
آنان تا به امروز مرده اند 
و ما نیز خواهیم مرد و 
بر مــرگ ما نیز قرن ها 
خواهد گذشت. خوشا 
آنان كه مردانه مرده اند 
و تو  ای عزیز، می دانی 
تنها كــســانــی مــردانــه 
می میرند كــه مــردانــه 

زیسته باشند. 
)گنجینه آسمانی، گفتار متن 
فیلم های روایت فتح، ص33( 

دست 
برنمی دارم تا 
سنت شود!

ــدوق از امــام  شــيــخ صـ
صادق)ع( روايت كرده: 
»رســــــول خــــدا )ص( 
فــرمــود: از پنج چيز تا 
ــرگ دســت  هــنــگــام مــ
برنمی دارم: روی زمين 
با بردگان غذا خوردن، 
بر االغ بــی پــاالن سوار 
شـــدن، بــز را بــا دست 
خود دوشيدن، لباس 
پشمينه پوشيدن و به 
كودكان سالم كردن، تا 
اينكه پس از من سنت 

شود«.
) سنن النبی، ص: 81(

حواشی حواشی

زهراسادات دریاباری موهایش را به یک طرف 
خوابانده بود. عینکی هم به چشمانش داشــت. پس 
از سالم و علیک کوتاهی، مجله ای از کیفش درآورد و 
شروع کرد به خواندن. مدتی نگذشت که ضربه ای به 
در وارد شد. در را که باز کرد، پسربچه ای شاید 1۴ یا 1۵ 

ساله ایستاده بود. 
 آقا، حمیدرضا خیلی سروصدا میکنه، اصالً گوش به 

حرفم نمیده. به آقا مظفری ام گفتم، گفتن به شما بگم. 
گفتن قلق حمیدرضا دست شماست.

چند کلمه ای با پسربچه صحبت کــرد و در را بست. 
نشست همان جا کنار در. رو به من گفت:

 امان از این بچه ها. نمیشه یک دقیقه هم اونا رو تنها 
گذاشت. این از بقیه دو سه سال بزرگ تره. گذاشتمش 
مراقب اونا باشه. نخواستم خودم تو کوپه شون باشم. 

دیگه تو سنی ان که باید یاد بگیرن خودشون، زمــان و 
مکان رو مدیریت کنن. 

با لبخند گفتم:  معلمین شما؟
عینکش رو درآورد تا یه دستی به شیشه ش بکشه...

 بله، تو یکی از روستاهای همین اطراف. متأسفانه اون 
مناطق از همه نظر فقیرن، چه اقتصادی، چه فرهنگی و 
چه مذهبی. خانواده ها همین که بتونن شکم بچه هاشون 

رو سیر کنن شاهکاره. دیگه مسائلی مثل مسافرت و 
تفریح و... به کل فراموش شــده. به مدیریت مدرسه 
پیشنهاد دادم این سفر رو به عنوان جایزه تو قالب یک 
مسابقه برای بچه ها در نظر بگیریم. اولش مخالفت شد، 
چون بودجه  این کار در اختیار مدرسه نبود. خالصه با 
پیگیری ها و دوندگی های زیاد تونستیم آموزش و پرورش 
منطقه رو متقاعد کنیم که مبلغی رو هر ساله برای این 

اردو درنظر بگیرن. راستشو بخواین این دغدغه  من از 
یک خاطره  قدیمی سرچشمه می گیره. 

خواستم اگر دوست دارد خاطره اش را برایم تعریف کند. 
با لبخند ادامه داد:

 بچه دبیرستانی بودم که تو مدرسه مون یک مسابقه 
به مناسبت میالد امام رضا)ع( برگزار شد و جایزه  نفرات 
اول تا سوم یک اردوی زیارتی به مشهد بود. من تا اون 

زمان هنوز مشهد نرفته بودم. تمام تالشمو کردم که جزو 
سه نفر اول باشم، اما خُب، نشد و با یک پله اختالف 
ــودم بهم. همش بنا رو  چهارم شــدم. خیلی ریخته ب
میذاشتم رو اینکه شانس باهام یار نبوده. پدربزرگی 
داشتم که نفسش خیلی گرم بود. اون زمان بهم اینو یاد 
داد که شانس در کار نیست. اگر صاحب خونه بخواد 
همه چیز حله، حتی اگرهمه  دنیا نخوان. حتماً هنوز 

قسمتم نبوده به زیارت برم. خالصه اینکه سرتونو درد 
نیارم، زمان گذشت و موعد حرکت بچه ها رسید. یادمه 
جمعه بود و من خونه بودم. تو اتاقم دراز کشیده بودم که 

مادرم با سرعت و ذوق و شوق اومد تو اتاقم که...
»مصطفی پاشو، نفر سوم امروز صبح زنگ زده که نمیاد 

مشهد. مثل اینکه داییش فوت کرده و باید بمونه«.
بعد از اینکه خبر رو داد، خدابیامرز خنده ش رو جمع کرد 

و گفت: »البته خدا رحمتش کنه، ولی االن زنگ زدن که 
تو به جاش میتونی بری. تا یک ساعت دیگه وقت داری 

خودتو آماده کنی. پاشو ساکت رو ببند«.
همین طور که از پله ها پایین می رفت، صداش دورتر و 
دورتر می شد، اما جمله  آخرش هی توی سرم می چرخید: 
»پاشو ساکت رو ببند«. نمی دونین چه حسی داشتم! 

تمام بدنم یخ کرده بود.

قطار تهران - مشهد
شیرین ترین زیارت

شرح حدیث
حضرت آیت اهلل خامنه ای

  نماز شب، از بین برنده گناهان روز!
یئات. قالَ الّصادقُ)ع( فی قَوله)تَعالی(: انَّ الحََسنات یُذهبَن السَّ

خب، این دیگر آیه  قــرآن است و  جای تردیدی نیست؛ پس اجماالً 
معلوم می شود حسناتی هست که سیئات را از بین می برد؛ نه اینکه 
همه  حسنات این خصوصیت را دارند که همه  سیّئات را از بین ببرند! 

ظاهر کالم این است که طبیعت حسنات -]چون[ این »الف« و »الم«، 
»الف« و »الم« استغراق نیست- طبیعت سیئات را از بین می برد؛ که 
این، تطبیق می کند با اینکه بعضی از حسنات، بعضی از سیئات را از 

بین می برند. خب، حاال کدام حسنات؟ اینجا حضرت تبصیرکردند:
َّهار َّیل  تَذهَبُ  بذُنُوب الن قَالَ: َصالةُ الل

وقتی شما نماز شب می خوانید، گناهانی را که در روز انجام داده اید، 
آن ها را از بین می برد؛ چه چیزی از این بهتر؟ اینکه اهل معنا و اهل 
معرفت و اهل سلوک، نماز شب را گنجینه و ذخیره  تمام نشدنی ای 
می دانند، به خاطر این است. این حاال جنبه  اخروی نماز شب است که 
گناهان را از بین می برد؛ البته، گناهان آ ثار دنیوی هم دارند، آثار اخروی 

هم دارند؛ وقتی گناهان را از بین می برد یعنی آثار سوء دنیوی گناهان را 
هم از بین می برد. ولی خب، ناظر به جنبه  گناه است؛ یعنی جنبه  امر 
اخروی، امر مربوط به آخرت. لکن در مورد مسائل دنیا هم همین  جور 
است؛  در روایاتی دارد که موجب گشایش رزق می شود -که این امر 

دنیوی است- و فواید فراوان دیگری.

نقل شد از مرحوم آقای طباطبایی)رضوان  هللا   علیه( -صاحب المیزان 
که ایشان جزو شاگردهای نزدیک و مخصوص مرحوم آقای حاج میرزا 
علی آقای قاضی معروف،  ]آن[ عــارف بــزرگــوار بودند و سال ها پیش 
ایشان تلمذ کردند؛ از ایشان نقل شد، بنده خودم نشنیدم از ایشان، 
یک فرد ثقه ای نقل کرد از مرحوم آقای طباطبایی- که آن اوایل وقتی 

وارد نجف شدیم، خب، آقای قاضی را که نمی شناختند،  دورادور یک 
قوم و خویشی ای داشتند، می دانستند که شخصی هست با این نام، 
از نزدیک با ایشان آشنا نبودند؛ می گفتند یک روز در یک راهی که 
می رفتم، آقای قاضی من را دید، صدا کرد و گفت: »پسرم، اگر دنیا 
می خواهی،  نماز شب بخوان؛ اگر آخرت می خواهی نماز شب بخوان«.  

این حرف مرحوم آقای قاضی است به آقای طباطبایی که خب  الحمدلله 
خدای متعال خیر دنیا و آخرت را به این بزرگوار عنایت می کند. نماز 

شب را فراموش نکنید، از دست ندهید.

شرح حدیث درباره نماز شب در ابتدای درس خارج فقه، 97/11/2

ذی الحجه دوازدهمین و آخرین ماه از ماه های 
قمری و از ماه های حرام است. دهه اول آن »ایام 
معلومات« است که در قرآن مجید ذکر شده و در 
نهایت برتری و مبارکی و رحمت است. از رسول 
خدا)ص( روایت شده: در هیچ ایامی کار نیک و 
عبادت نزد خدا، محبوب تر و پسندیده تر از این 
دهــه نیست. بــرای ایــن دهــه اعمال ویـــژه ای ذکر 

شده است. 
آیــت هللا احمد عــابــدی، اســتــاد برجسته حــوزه 
علمیه قم، به مناسبت فرا رسیدن ذی الحجه، 
توصیه هایی را برای استفاده معنوی و مراقبت از 
این ایام بیان کرد: براساس آیات قرآن کریم دهه 
اول ماه ذی الحجه، ایام معلوم است و تأکید دارد 
انسان ها در این ایام خداوند متعال را یاد کنند؛ 

مراد از ایام معلوم همان ایام خاص است.
ایــن اســتــاد برجسته حـــوزه علمیه قــم بــا اشــاره 
به آیه 1۴2 سوره اعــراف، عنوان کرد: 1۰ روزی که 
خــداونــد متعال بــه آن 3۰ روز حــضــور حضرت 
مــوســی در میقات اضــافــه کــرد هــمــان دهــه اول 

ذی الحجه است.
وی با تأکید بر اینکه دهه اول ذی الحجه 
بهترین ایام برای عبادت است، گفت: 
طبق روایــات؛ هیچ زمانی بهتر از دهه 
نخست ذی الحجه نیست، در همین 

دهه است که قرائت دعای عرفه توصیه 
شده، عید قربان در آن قرار گرفته و 

بهترین فرصت برای عبادت 
به شمار می رود.

آیــــــــــــــت هللا عــــــابــــــدی 
ــدن نماز  ــزود: خــوان ــ اف
ــرای  ــ ذی الــــحــــجــــه بـ
مــشــارکــت در ثــواب 

حــجــاج، روزه گرفتن، ذکــر گفتن، دعــا خواندن 
و… از اعمالی است که در این ماه سفارش شده 
اســت. همچنین از دیگر اعمال مهم، خواندن 
ــرا)س( در روز اول ذی الحجه  نماز حضرت زهــ
ــرا)س( بسیار شبیه به  اســت. نماز حضرت زهـ
نماز حضرت علی)ع( است؛ چهار رکعت بوده به 
دو سالم، در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید 
۵۰ مرتبه و پــس از ســالم تسبیح آن حضرت 
خوانده و بعد گفته  می شود: ُسبْحَاَن ذی الْعز 
ْــبـَـاذخ  ــالَل ال ْــجَ ْــحَــاَن ذی ال امخ الْمُنیف ُســب الشَّ
الَْعظیم ُسبْحَاَن ذی الْمُلْک الْفَاخر الْقَدیم...؛ این 
دعا بسیار عظیم الشأن است، حتی بسیاری از 
علمای بزرگ وقتی می خواستند تحت جراحی 
پزشک قرار گیرند این دعا را می خواندند. دعای 

کامل در کتاب مفاتیح الجنان ذکر شده است.
این استاد برجسته حوزه علمیه قم با بیان اینکه 
اول ذی الحجه طبق نقل بــزرگــان شیعه و اهل 
سنت ســالــروز ازدواج امـــام عــلــی)ع( و حضرت 
زهرا)س( است، عنوان کرد: عالوه بر شیخ مفید و 
شیخ طوسی، در صحیح بخاری و مسلم 
نیز نقل شده سالروز ازدواج حضرت 
ــرا)س( اول  ــ عــلــی)ع( و حــضــرت زهـ
ــروز در  ــ ــت. ام ــوده اسـ ذی الــحــجــه بـ
میان اهل سنت وقتی ازدواجــی سر 
می گیرد پس از مراسم این دعا خوانده 
می شود: اللهم کماالفت بین علی)ع( و 
فاطمه الزهرا وبحَقّ جبرائیَل 

و میکائیَل.

در تــاريــخ مــی خــوانــيــم: »صــاحــب بــن عــبــاد« مرد 
باسخاوتی بود. خودش می گفت: من اين سخاوت 
را از مادرم برداشت می كردم، چرا که مادر من هر روز 
كه می خواستم مدرسه بروم پولی به من مــی داد و 
می گفت اين را صدقه بده. هر روز پول دادن به من 
برای صدقه، موجب شد سخی شوم. من فهميدم 
انسان همان طور كه بايد به فكر خود باشد بايد به فكر 
ديگران هم باشد. از همان روز اول وقتی غذايی تهيه 
می كنيد آن را به آن بچه بدهيد و بگوييد بده به او. 
وقتی می خواهید  هديه ای بدهید، آن هديه را بدهيد 
به دختر یا پسرتان و بگویيد بده به خواهر یا برادرت؛ 
به او  عاطفه، رأفت و مهربانی را یاد بدهید؛ اين از 

وظایف سنگين است.
مهم تر از اين، یکی از حقوق شمرده شده، تقواست. 
پسر هفت ساله شما بايد نماز بخواند، بايد نماز 
صحيح بخواند، دختر هفت ساله شما بايد نماز 
صحيح بخواند؛ آن هــا را بــرای نماز و روزه تشويق 
كنيد و جايزه بدهيد. بايد اين دختر كه 9 سالش 
تمام می شود و این پسر در 13 سالگی ملكه تقوا را از 
پدر و مادر به ارث ببرد. چيزی كه از حقوق محسوب 
می شود ادب است. وظيفه سنگين مادر و پدر اين 

است كه بچه را مؤدب كنند، خوب نشستن، 
خــوب گفتن، خــوب نــگــاه كـــردن، خوب 
خــوردن، خوب تماس با جامعه گرفتن، 
بايد از همان كودكی به بچه گفته شود. 
باید بــه بچه بگويند تــن صــدا هنگام 
صحبت چگونه باشد، از نظر فصاحت 
و بالغت بايد بگويند چگونه صحبت 
كن، كجا صحبت كن، كجا صحبت 
نكن، به بچه بايد طرز غذا خوردن 
و نشستن در جلسه را ياد بدهند. 
ــات می بينيد پيرمرد  بعضی اوقـ
هنوز بلد نيست خوب غذا بخورد، 
پيرزن بلد نيست خوب بنشيند، 

پيرمرد و پيرزن بلد نيستند خوب با مــردم تماس 
داشته باشند؛ اين ها از وظایف سنگين و از حقوق بر 

عهده پدر و مادر است. 
معموالً افرادی كه در خود فرو می روند، تربيت اوالد 
نمی كنند. مثالً بـــازاری صبح می آيد ســركــارش تا 
شب. شب هم مــی رود خانه؛ بچه اش خوابيده يا 
نشسته، اين شخص خسته و كوبيده می خواهد 
چيزی بخورد و بخوابد. معموالً اين بی تفاوتی بچه 
الابالی تحويل جامعه می دهد. بعضی از آقازاده ها 
بد از كــار در می آيند؛ چــرا؟ چــون به قــول عــوام اين 
پدر شبانه روز سرش در كتاب و قرآن است؛ وقتی 
کسی هر روز سرش در كتاب و قرآن باشد، ديگر به 
فكر تربيت فرزندش نيست، يک وقت چشم ها را 
باز می كند می بيند دخترش اين آقای مجتهد كه 
شبانه روز ســرش در كتاب و قــرآن بــوده الابــالــی در 
حجاب و پسرش یک بی ادب در جامعه است. اين 
تجربه است، تجربه به ما می گويداگر آقا به فكر پسر 
و به فكر تربيتش نباشد بچه بد در می آيد؛ تجربه به 
ما می گويد و گفته است. همه شما حتی جوان ها كه 
در مسجد تشريف داريد به خوبی می توانيد از اين 
تجربه جوانيتان استفاده كنيد و حرف را بپذيريد. 
ــازار  بــــــازاری ای كــه شــبــانــه روز فــكــرش بـ
باشد، اداری ای كه شبانه روز فكرش 
خود خــوری و خود نگهداری باشد 
معموالَ بچه هايش خــوب تربیت 
نمی شوند؛ چه رسد به اينكه ديگر 
العياذ بالله یک روحانی بد باشد. 
ــی بــد این  اولــیــن كــار يــک روحــان
است که بچه بد تحويل جامعه 

می دهد.

آیت اهلل احمد عابدی همزمان با فرا رسیدن ایام ذی الحجه مطرح کرد

توصیه هایی برای استفاده 
معنوی از دهه اول ذی الحجه

 نقش پدر و مادر
 در تأثیرپذیری فرزند 

تربیت کودکسیر و سلوک

پیش از این گفتیم نمازها را بنا بر میزان 
اثرگذاری می توان به سه دسته بی اثر، 
کم اثر و پراثر تقسیم بندی کرد. همچنین 
گفتیم برای اینکه نماز با معرفت خوانده 
شود باید دستورالعمل هایی پیش از نماز رعایت شود که 
توجه به لباس و مکان نماز، وقت شناسی، انتظار کشیدن 
برای نماز، تفکر کردن، توجه داشتن به مقدماتی چون وضو 
و انجام با توجه آن ها، اذان و اقامه و گفتن هفت تکبیر از 
این موارد بود. در این قسمت بنا داریم مواردی را که باید 

در حین نماز به آن ها توجه کرد با هم بررسی کنیم. 
مهم ترین نکته ای که باید در حین نماز به آن اهتمام 

داشت، داشتن خشوع و حضور قلب در نماز است.
 روح نماز عبارت است از: خشوع و حضور قلب و بیداری 
دل و اینکه توجه داشته باشیم چه می گوییم و با که 

مناجات می کنیم. 
چنین نمازی انسان را از گناه و لغزش 
بـــازمـــی دارد و او را بــه قله فــالح و 

رستگاری می رساند.
اگر نه روی دل، اندر برابرت دارم

مـــن ایـــن نـــمـــاز، حــســاب نماز 
نشمارم

از این نماز ریایی، چنان 
خجل شده ام

ــه در بـــرابـــر  ــ  کـ
ــظــر  رویــــــــــــت، ن

نمی آرم
ــه  نـــــمـــــاز کــــــن ب
صــفــت، چــون 
فرشته باید و 

من

هنوز در صفت دیو و دد گرفتارم...
از رسول گرامی اسالم)ص( سؤال شد: خشوع چیست؟ 
آن حضرت فرمود:»خشوع عبارت است از تواضع داشتن 
در حال نماز؛ به طوری که همه توجه قلب نمازگزار، متوجه 

ذات مقدس پروردگار هستی شود«.
برای رسیدن به مقام خشوع و خضوع، زحمت فراوانی 
الزم است. در این زمینه استفاده از راهکارهای زیر، مفید 

و مؤثر به نظر می رسد.
1- توجه به معانی و مفاهیم الفاظ واعمال نماز.

2 - در مراحل اول، نماز را خالصه و حتی بــدون رعایت 
ذکرهای مستحبی انجام دهیم، تا با تحمل بار سبک، 

زودتر به مقصد برسیم.
3 - پیش از نماز، فکر خود را از مشغولیت های قبلی خالی 
کنیم و با یک اراده محکم، فکر و برنامه ریزی آینده را به 

بعد موکول کنیم.
۴ - دست ها را روی ران ها قرار دهیم؛ به طوری که دست 

برای ور رفتن با سر و صورت آزاد نباشد.
۵ - برای نماز، جای ساده و آرامی را انتخاب کنیم تا رفت 
و آمد و دیگر عوامل زینتی، موجب حواس پرتی نشود. 
ــاز، در کوچه و  در ایــن زمینه ســفــارش شــده مقابل در ب
ــه روی  خیابان، مقابل آتــش و چــراغ، در آشپزخانه، روب
عکس و مجسمه و... نماز خوانده نشود تا از حواس پرتی 

جلوگیری شود.
6 - استفاده از سجاده ساده نیز تا حدی زمینه حواس پرتی 

را از بین می برد.
7 - خودداری از گناه و نافرمانی خداوند، برای دست یافتن 

به خشوع و حضور قلب در نماز مؤثر است.
وقتی این موارد رعایت و نماز با تمام آداب و مستحبات آن 
برگزار شود قطعاً این نماز، اثر و برکات فراوانی بر دل و جان 

انسان خواهد گذاشت.
منبع: یکصد و ده پرسش و پاسخ 
درباره نماز، ص 79

 آنچه می خوانید پاسخ حجت االسالم 
محسن دعایی، دبیر کل جبهه فرهنگی 
عــفــاف و حــجــاب بــه پــرســش خبرنگار 
قدس آنالین مبنی بر ویژگی ها و شرایط 

ازدواج سالم است. 
برخی جوانان با این طرز تفکر که ائمه معصومین)ع( در 
هزار سال پیش زندگی کرده اند و شیوه زندگی این دوره 
با آن زمان کامالً متفاوت شده خود را توجیه می کنند که 
نمی شود از سیره ائمه)ع( الگوبرداری کــرد. اما در واقع 
این طور نیست، چرا که انسان ها عوض نشده اند بلکه 

ابزارهای زندگی تغییر کرده است.
امروزه مالک های غلطی در امر ازدواج رایج شده به طوری 
که این عوامل بر زندگی ایده آل تأثیر گذاشته و جوانان را 
با چالش هایی مواجه کرده است. نخستین فاکتور مهم 
در امر ازدواج، مسئله شناخت است. اگر این شناخت از 
راه دوستی های پیش از ازدواج به وجود آید بسیار ناقص 
است، چرا که قداست این امر را زیرسؤال می برد. دین 
اسالم سه مالک عمده برای ازدواج معرفی کرده؛ جذابیت 
ظاهری، امکانات و توانمندی، ایمان و فرهنگ سه فاکتور 
مهم از دیدگاه اسالم برای ازدواج به شمار می رود. اما از بین 
این سه مهم ایمان، تدین، فرهنگ و باور طرفین بیشتر از 
همه مورد تأکید اسالم است، چرا که اگر ایمان مهم ترین 
معیار ازدواج باشد، خداوند زیبایی و توانایی فرد را نیز 

تضمین می کند.
رسانه ها نقش اصلی را در گسترش فرهنگ صحیح ازدواج 
جــوانــان در شرایط کنونی جامعه دارنـــد؛ اگــر چه نقش 
خانواده، مدرسه و جامعه در این زمینه بی تأثیر نیست، 
اما به خاطر تأثیر فراگیر رسانه ها این مسئولیت بیشتر بر 
دوش آن ها قرار دارد. با این حال متأسفانه جایگاه ازدواج 
در رسانه ها، مغایر با ارزش هـــای اسالمی اســت و آنچه 
رسانه های ما به ویژه سینما و تلویزیون درباره ازدواج ترسیم 

می کنند، بسیار متفاوت و متعارض با مبانی دین اسالم 
است. در واقع ازدواج مقوله ای پیچیده، حساس و دارای 
ابعاد گوناگونی است اما در فیلم های ما معموالً این ابعاد 
نادیده گرفته شده و ازدواج امری ساده و سطحی انگاشته 
مــی شــود کــه نتیجه چنین نگرشی تــرویــج ازدواج هــــای 
سطحی و ناآگاهانه است که با تعالیم دینی در تعارض 

قرار دارد.
شــالــوده و پایه ازدواج هــــای اینترنتی و مــجــازی مغایر و 
متناقض با تأکیدات قرآن و آموزه های اسالمی درزمینه 
این سنت مقدس است. با اینکه ازدواج از دیدگاه اسالم 
یک فرایند تکاملی است اما متأسفانه در شرایط امروزی 
دیدگاه رایج درباره ازدواج یک نگاه منفعت طلبانه است. 
این در حالی است که آموزه های قرآنی و دینی موافق این 
دیدگاه نیست و سنت ازدواج را یک فرایند تکاملی برای 

بشر تعریف می کند.
به طور کلی دیدگاه جوانان به امر ازدواج، تسهیل گرایانه 
اســـت. امــا بــا توجه بــه اینکه خــانــواده هــا نتوانسته اند 
مصادیق و شاخصه های اصلی این مهم را برای جوانان 
تبیین و تشریح کنند، برخی مشکالت حاشیه ای در 
قالب عرف جامعه وارد متن فرهنگ اصیل ازدواج شده 
که ایــن سنت مقدس را با مشکالت عمده ای از جمله 
درخواست مهریه های سنگین مواجه کرده است. بروز 
برخی مشکالت رفتاری و هنجارهای غیراخالقی در جامعه 
یکی از مهم ترین عوامل سخت گرفتن ازدواج است. در 
واقع ازدواج مسیر پذیرفته شده برای ارضای یکسری از 
نیازهای عاطفی و غریزی افراد است که این مسیر با ورود 
برخی مشکالت عرف شده، بسته شده است. از این رو 
خانواده ها موظف اند بازنگری دقیقی درباره این امر داشته 
باشند و مصادیق و شاخصه های ازدواج پایدار و سالم 
را برای جوانان تعریف و تبیین نموده و آنان را در این راه 

همراهی کنند.

سؤال و جواب
چرا نمازها اثر الزم را در ما ندارند؟ 

)بخش دوم(

دیدگاه
دبیرکل جبهه فرهنگی عفاف و حجاب:

 قرآن ازدواج را یک فرآیند تکاملی
 برای بشر تعریف می کند

د طمی نژا محسن فا
می گوید 1۰ سال از وقتش 
ــتـــاب هـــای  را ال بـــــــه الی کـ
تاریخی و روایی گذاشته تا 
بتواند نمونه هایی تاریخی 
از زنــدگــی حضرت فاطمه زهـــرا)س( را همچون 
تکه های پازلی که بعضی قطعات آن در دسترس 
نیست، کنار هم بچیند و تــالش کند تصویری 
ملموس و قابل الــگــوبــرداری از سیره اجتماعی 
ایشان پیش چشم آورد. حاصل کار او در کتابی 
با عنوان »اُماه« سعی کرده به گزاره های تاریخی، 
رنگ تعین بخشی بــرای زندگی امــروز را بدهد و 
تعامالت اجتماعی حضرت زهرا)س( را در قالب 
دختر، همسر، مادر و عضو برجسته ای از جامعه 
ــرای مــخــاطــب تــرســیــم کــنــد. آنچه  مسلمانان بـ
می خوانید حاصل گفت وگو بــا حجت االسالم 
حمید سبحانی صدر، پژوهشگر تاریخ اسالم در 
این خصوص به مناسبت هفته حجاب و عفاف 
است. در این گفت وگو تالش کرده ام پرسش هایی 
را درباره نسبت این تعامالت اجتماعی با مبحث 

حجاب مطرح کنم. 

سؤال من ناظر بر عنوان فرعی کتاب شما یعنی  ◾
»سیره اجتماعی حضرت زهــرا)س(« و نسبتش با 
مسئله میزان الگوپذیر بودن این سیره است. به هر 
حال شما بهتر از من می دانید ما چندان تصویر 
اجتماعی از زن در صدراسالم نداریم و حداقل در 
خصوص حضرت زهـــرا)س( و حضرت زینب)س( 
فــارغ از کنش های سیاسی، اطالعات درخــوری از 

سیره این حضرات نداریم. 
نکته نخست این است ما درباره این بزرگواران با 
محدودیت اطالعات روبــه رو هستیم.  اطالعات 
ــرا)س( بیشتر اســت و بــرای  دربـــاره حــضــرت زهــ
دخــتــرشــان حــضــرت زیـــنـــب)س( ایـــن اطــالعــات 
ــود دارد،  بــه جــز آنــچــه دربــــاره حــادثــه کــربــال وجـ

محدود است. 
علتش نیز این است فضای اجتماعی-سیاسی 
دوره حضرت زینب)س( سبب شده گزارشگرانی 
که زندگی ایــن بــزرگــواران را گــزارش کنند بسیار 
محدود باشند و به همین خاطر احادیث زیادی 
حــتــی از حــســنــیــن)ع( نــیــز نــمــی بــیــنــیــد. وقــتــی 
وضعیت در خصوص امامان ما این طور باشد، 
علت این کم اطالعی درمورد حضرت زینب)س( 

واضح تر است. 
در خـــصـــوص حـــضـــرت زهــــــــرا)س(، نــکــتــه اول 
گزارش های محدود از ایشان است و نکته دوم 
اینکه همان هایی که گزارش شده نیز  استخراج 

و تدوین کمی داشته اند. ما البه الی کتب حدیث 
و تاریخ شیعه و سنی می گردیم، معموالً آنچه 
جمع آوری شده ناظر بر جنبه های پس از رحلت 
پیامبر اکـــرم)ص( و حـــوادث سیاسی آن دوران 
ــفــاق افــتــاده مــثــالً از سیره  ــت. خیلی کــم ات اسـ
اجتماعی حــرف بزنیم و بــه ایــن منظور بــا کنار 
گذشتن تنبلی ورق به ورق کتب تاریخی را بررسی 

کنیم. 
همین مشکل در عرصه های دیگر هم وجود دارد. 
مثالً در مقوله حجاب اینکه البه الی کتب تاریخی 
و حدیثی عصر پیغمبر اکرم ببینیم و استخراج 
کنیم که روند حجاب چه بوده و چه اتفاقی برای 
سیره پیغمبر)ص( به لحاظ تاریخی افتاده تا این 
حجاب نازل شد و رویکرد جامعه نسبت به این 
موضوع چه بـــوده... موضوعاتی هستند که در 

خصوص آن ها خیلی کم کار شده است.
آنچه در این کتاب به آن رو آوردیم، به این جهت 
بود که یکی از مهم ترین عرصه های زندگی همه 
ما، عرصه های اجتماعی است. شخص حضرت 
ــرا)س( یــک رویــکــرد اجــتــمــاعــی و تعامالتی  ــ زهـ
داشته اند ولی نهایت کاری که در این خصوص 
شده بررسی های کوتاه با عناوینی چون »رفتار 

حضرت با همسر« و امثال این هاست. 
عالوه بر این برای اینکه بتوانیم اطالعات بیشتری 
را از همان مقداری که در متون تاریخی و حدیثی 
ما وجود دارد استخراج کنیم، باید با عینک جدید 
و نیازهای امــروز، سیره و تاریخ را مطالعه کنیم. 
ممکن است در تاریخ و سیره مطلبی ذکر شده 
باشد ولی ما توجه نداشته ایم که این مطلب در 
آن مقوله به کار می آید. مثالً یک برهه از زندگی 
ــرا)س( و امیرالمؤمنین)ع( در کنار  حضرت زهـ
فاطمه بنت اسد مادر امیرالمؤمنین بوده است. 

شاید عده ای در همین حدود این روایت و گزارش 
را خوانده باشند ولی به این موضوع توجه شده 
که از دل آن، سیره اجتماعی حضرت زهرا)س( با 
مادر شوهر استخراج شود. بخشی از این موضوع 
به واسطه بی توجهی است؛ یعنی این گزارش با در 
نظر داشتن نسبت عروس و مادرشوهری خوانش 
نــشــده و بــه اینکه ایــشــان مــثــالً مــدتــی در خانه 
مادرشوهر زندگی کرده اعتنایی نکرده اند. چنین 
قضیه ای-یعنی رابطه عروس و مادرشوهر-یک 

موضوع امروزی است. 
بنابراین از این زاویه جدید و امروزی باید نگاه کرد 
تا بتوان سیره اجتماعی را استخراج کــرد. چون 
این گونه نگاه ها  در بررسی سیره اتفاق نیفتاده، 
ما به یک سیره اجتماعی مدونی نیز دست پیدا 
ــازه دارد بــه سبک و  نــکــرده بــودیــم و ایــن مـــوارد ت

ــاری  مــدلــی تبدیل مــی شــود کــه نسبت بــه آن آث
شکل بگیرد.

باتوجه به اینکه مشخصاً سیره حضرت زهرا)س(  ◾
را مورد مداقه قرار داده ایــد تاریخ چه نوع نگاهی را از 
نحوه تعامالت اجتماعی ایشان ارائه می دهد؟ منظورم 

غیر از فعالیت های صرفاً سیاسی است. 
بحث بر سر این است که زن در جامعه حضور 

داشته باشد یا نداشته باشد.
 ما در سیره اجتماعی حضرت زهــرا)س( دربــاره 
این بحث کردیم. باالخره ایشان حضور داشته 
یا نداشته است؟ ما می شنویم حضرت فدک را 
به ایشان بخشیده و فــدک نخلستان و دارایــی 
ــت. پــس از قضیه  ــوده اسـ ــرا)س( بـ ــ حــضــرت زهـ
غصب فــدک شاهدیم کــارگــران و وکــالی فاطمه 
ــرون مــی کــنــنــد. معلوم  ــی زهـــــرا)س( را از آنــجــا ب
می شود ایشان کارگر داشته و فعالیت اقتصادی 

انجام می داده است.
 این ها همه حاکی از تعامل اجتماعی حضرت 
اســت. مثالً می شنویم ایــشــان بــه حــجــه الــوداع 
رفته است. این رفتن تا مکه و برگشتن مستلزم 
حــضــور اجتماعی و تعامل اســـت. هــمــان زمــان 
می بینیم امیرالمؤمنین)ع( از طرف پیامبر مأمور 
رفتن به یمن می شود و از اول همراه با حضرت 
زهــرا)س( نبوده اســت. یکی از کارهایی که باید 
در سیره و تاریخ انجام دهیم همین تصویرسازی 
و دقت در ترسیم درســت آن فضاست. مثالً در  
حجه الوداع حضرت زهرا)س(، حسنین و زینب 
و  ام کلثوم را داشته است. از طرفی نیز می دانیم 
امیرالمؤمنین)ع( از طرف پیامبر مأمور به رفتن به 
یمن بوده است. پس در آغاز حرکت از مدینه تا 
به مکه برسند، امیرالمؤمنین)ع( نبوده است. ما 
این طور نگاه نکردیم یک زن با چهار فرزند و صرفاً 
با همراهی پدرش در حالی که شوهرش نیست 
چطور این مسیر را طی می کند؟ آیا جز با تعامل 

اجتماعی امکان پذیر است؟ 
ــه ذهــنــی خــودمــان نــگــاه می کنیم  ــ ــا زاوی وقــتــی ب
نمی توانیم چنین حضوری از زن را در جامعه 
تصور کنیم. چــون سیره را بــه خوبی استخراج 
نکردیم و بــا ذهنیت خــودمــان نگاه کــردیــم فکر 
می کنیم با شرایط امــروزی ما منطبق نیست در 
حالی که این گونه نیست. حضرت هم حضور 
اجتماعی داشته و هم پوشش ایشان متناسب با 

این حضور اجتماعی بوده است. 

همین ذهنیتی که گفتید سبب شــده بسیاری  ◾
نتوانند امــکــان حــضــور اجتماعی زنـــان را بــا روایــت 

حضرت که می فرمایند: »برای زن بهتر این است نه 
او مرد نامحرم را ببیند و نه نامحرم او را« جمع کنند. 
ما دو سه روایــت این گونه داریــم که فاطمه زهــرا)س( 
می فرمایند: »خير للنساء أن ال يرين الرجال وال يراهن 
الرجال« برای زن بهتر است نه مردها او را ببینند و نه 

او مردها را ببیند.
 مــا بــایــد ایــن روایـــت را بــه دو جهت و دو شکل 
بــاز کنیم. یکی اینکه بــررســی کنیم روایـــت چه 
تعابیری دارد و دوم اینکه آن را بــر سیره خود 
حضرت زهرا منطبق کنیم تا به یک جمع بندی 
برسیم. اینکه در روایت از لفظ »بهتر« استفاده 
شده، یعنی داللت بر وجوب نمی کند ولی دست 
به یک اولویت سنجی می زند. باالخره به لحاظ 
 رفتار اجتماعی باید چگونه باشد؟ می فرماید:
اگر بخواهید اولویت سنجی کنید، اولویت این 
است زن از مواجهه با مردها دور باشد. این بهتر 
است. بنابراین اگر بخواهیم در جمهوری اسالمی 
تکالیف و وظایف را تفکیک کنیم می گوییم همه 
زن ها سر کار بروند بهتر است یا اینکه به وظیفه 
ــیــه شــان کــه مــدیــریــت خــانــه اســـت مشغول  اول
باشند؟ آن سیره می گوید اول برای زن مدیریت 
خــانــه تــعــریــف شـــود، چــرا کــه هــم بــا ســاخــتــار او 
هماهنگ اســت و هم مواجهه اش با نامحرم را 

کم می کند. 
در قضیه تقسیم کار بین حضرت علی و فاطمه 
توسط پیامبر نیز می بینیم فرمودند کارهای بیرون 
خانه با علی و داخــل خانه با فاطمه باشد. این 

قضیه نفی اشتغال بانوان را نمی کند. 
ایـــن مــنــطــبــق بـــا آن کـــالم حــضــرت زهـــراســـت و 

می خواهد اولویت سنجی کند. 
شاید کسی بپرسد این حرف معادل این است 
که زن هــا کــار اقتصادی نکنند؟ فرمودند: خیر، 
ــودش ایـــن کـــار را مـــی کـــرد که  ــرا خــ حــضــرت زهــ
نــمــونــه اش همین قضیه فــدک اســت. بنابراین 
اگــر بخواهیم صــرفــاً ایــن کــالم حــضــرت را نگاه 
کنیم با سیره حضرت در تعارض است و با سیره 
دخــتــرشــان حــضــرت زیــنــب نیز در تــعــارض قــرار 
می گیرد. پس ایــن کــالم یک نــوع فرهنگ سازی 
اســت و می خواهد اولــویــت را در اصــل تقسیم 
وظایف اجتماعی تبیین کند. اولویت با کار داخل 
خانه اســت ولــی بنا بر ضــرورت هــا می تواند این 
فعالیت ها ناظر بر فعالیت سیاسی، سخنرانی در 
مسجد یا کار نظامی و حضور در پشت جبهه ها 
باشد. ضمن اینکه حضرت در داخل خانه هم کار 
اقتصادی می کرده اند و پشم هایی را که حضرت 
عــلــی)ع( تهیه نــمــوده و مـــی آوردنـــد، نخریسی 

می کردند. 

گمشده ها

عکس: مسعود حاتمی

حمیــد ســبحانی  غالمرضــا ســپرده عکس نوشت
تــا  بماننــد  مســافرخانه  در  بــود 
ــارت،  ــان زی ــد و ببردش ــودش بیای خ
وگرنــه در ایــن کوچه هــای باریــک و 
یــا میــان ایــن شــلوغی ماشــین ها گم 
بــا  بی  بی بیگــم  می شــوند.هرچه 
ــوات فرســتاده  تســبیح  ســبزش صل
بــود و هــر چــه حــاج موســی از 
پشــت پنجــره آدم هــا را نــگاه کــرده 
و  بودنــد  گذشــته  دقایــق  بــود، 
غالمرضــا نیامــده بــود. آخــرش حاج 
ــه   ــته و عقرب ــره را بس ــی پنج موس
ــی داده  ــان بی ب ــاعت را نش ــای س ه
و گفتــه بــود: فقــط نیــم ســاعت تــا 
نیایــد و  او  اذان مانــده، می ترســم 
ــه  ــد گفت ــم! بع ــرم بمانی ــاز ح از نم
بــود حــرم را همــه می شناســند، 
پیــدا  و  می رویــم  پرسان پرســان 
و پاییــن  بودنــد   می کنیم.آمــده  

مســافرخانه چی  روی کاغــذی کروکــی 
ــیده  ــرم را کش ــا ح ــا ت ــیدن از آنج رس
بــود دستشــان.  چنــد  داده  و  بــود 

کوچــه باریــک را رفتــه بودنــد امــا 
تهــش بن بســت بــود و دوبــاره برگشــته 
ــی  ــاج موس ــم ح ــت چش ــد. عاقب بودن
افتــاده بــود بــه یــک دیــوار ســیمانی که 
رویــش بــه رنــگ ســیاه نوشــته بودنــد 
»حــرم« و بــا یــک فلــش هــم زیــرش بــه 

ــد. ــرده بودن ــاره ک ــمتی اش س
در راه، بی بــی پــا دردش شــدت پیــدا 
کــرده بــود امــا چیــزی نگفتــه بــود. 
حــاج موســی دل آشــوب  فقــط زیــر 
ــه  ــت ب ــود و عاقب ــه ب ــر گفت ــب ذک ل
ــیده  ــگ رس ــک پارکین ــاز ی ــای ب فض
ــد.  ــرده بودن ــه ک ــا تکی ــه نرده ه و ب
کاش  بــود  گفتــه  موســی  حــاج 
می ماندیــم تــوی مســافرخانه و تــو 
ــا ایــن پــادردت اذیــت نمی شــدی...   ب
حــاج  حــرف  وســط  بی بــی  امــا 
ــه ســمت چــپ  ــده و ب موســی خندی
ــگاه  اشــاره کــرده  بــود. حاجــی رد ن
بی بــی را دنبــال کــرده بــود کــه ختــم 
شــده بــود بــه گنبــد و گلدســته های 

ــرم. ح

تازه های نشرتازه های نشر

»مدیریت مدرسه مبتنی 
 بر رهبری معنوی«

وقتی با زاویه ذهنی خودمان نــگاه می کنیم نمی توانیم چنین 
حضوری از زن را در جامعه تصور کنیم. چون سیره را به خوبی 
استخراج نکردیم و با ذهنیت خودمان نگاه کردیم فکر می کنیم با 

شرایط امروزی ما منطبق نیست در حالی که این گونه نیست. 
گزيدهگزيده
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کتاب پژوهشی »مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری 
معنوی« با هدف ارائه مدل و الگویی مناسب برای 
مدیریت مدارس با رویکرد رهبری معنوی از طرف 
ــرای مــدیــران، تصمیم گیران و  انتشارات مدرسه ب
برنامه ریزان آمــوزش و پــرورش )کــارگــزاران تربیتی 
جامعه اسالمی ایران ( منتشر و روانه کتاب فروشی ها 

شد.
به گزارش مهر، امروزه در حوزه مدیریت، رویکردهای 

نوینی در زمینه رهبری مطرح هستند که هر یک 
می توانند به رفتارها و تعامالت سازمانی جهتی 
شایسته و مناسب دهند. اما رویکرد معنوی که به 
نحوی رویکردهای دیگر را درون خود دارد، می تواند 
تصمیم گیران و برنامه ریزان را برای تحول در آموزش 
و پـــرورش یــاری رســانــد. رهــبــری معنوی بــا توسعه 
انسانی و شرایط متغیر و پیچیده کنونی نسبت به 
سایر سبک های رهبری تطابق بیشتری دارد و کمک 

می کند افراد با انگیزش درونی و با تمام وجود در کارها 
مشارکت کنند. در این کتاب، مدلی برای »مدیریت 
مدارس ابتدایی با رویکرد رهبری معنوی« ارائه شده 
و تحول را از مدرسه به عنوان بخش زیربنایی آموزش 

و پرورش آغاز نموده است.
تیم پژوهشی دکتر حسن ملکی و دکتر کیومرث 
امجدیان با تکنیک ارائه مدل، کتاب را در 6 فصل 
و در قالب مؤلفه های معنویت، معنویت و تعلیم و 

تربیت، رهبری معنوی، مدیریت مبتنی بر رهبری 
معنوی، مدلی بــرای مدیریت مــدرســه مبتنی بر 
رهبری معنوی و شرایط و استلزامات اجرایی همراه با 

منابع ارائه داده اند.
کتاب» مدیریت مدرسه مبتنی بر رهبری معنوی« 
با موضوع مدیریت در فروشگاه های سراسر کشور 
و همچنین فروشگاه اینترنتی انتشارات مدرسه در 

دسترس مخاطبان قرار دارد.

 برگرفته از »تربیت فرزند از نظر اسالم« 
به قلم آیت هللا حسین مظاهری

  جمع حجاب 
و حضور

بررسی سیره  اجتماعی حضرت زهرا)س(  و نسبت آن با مقوله حجاب 
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...ادامه از صفحه 2
تولیت آستان قدس 
رضــــوی بـــا اشـــــاره به 
مقام واال و ارزشمند 
ــان و  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــس انـ ــفـ ــ نـ
اهــمــیــت صــیــانــت از 
آن، گفت: دین و احکام الهی برای حفظ 
کــرامــت انسانی و عــزت نفس انسان 
آمده اند و حجاب نیز یکی از این احکام 

است.
حـــجـــت االســـام والــمــســلــمــیــن مـــروی 
ــرای  ــ ــاب را راهـــــکـــــار اســـــــام بـ ــجــ حــ
ــان در عــرصــه هــای  ــ ــنــی زنـ ــقــش آفــری ن
مختلف اجتماع معرفی و اظهار کرد: 
اســام هم به حفظ حجاب و عــزت زن 
و هــم حــضــور فــعــال او در عــرصــه هــای 
مختلف اجتماعی توجه کرده، بنابراین 
حجاب را وسیله ای برای نقش آفرینی 

امن زنان در اجتماع قرار داده است.

نیازمند کار فرهنگی هستیم ◾
ــان قـــدس رضـــوی افـــزود:  تــولــیــت آســت
غــرب بــا عــنــوان آزادی و پیشرفت زن، 
او را در زندان بزرگ تری اسیر کرد و این 
موجود باکرامت را وسیله ای در دست 

انسان های شهوتران قرار داد.
حجت االسام والمسلمین مروی اضافه 
کرد: اسام کرامت، شخصیت و عزت 
زن را حفظ کرده و با دستور حجاب حوزه 
حضور امن زن در عرصه های گوناگون 
را گسترش داده و تأمین کــرده است. 
حجاب نعمت بسیار بزرگ و باارزشی 
است اما متأسفانه آن گونه که شایسته 

بــوده در خصوص آن روشنگری نشده 
است.وی حجاب را امری فطری دانست 
و گــفــت: حــجــاب بــه جهت متناسب 

بودن با فطرت زن، اگر به درستی تبیین 
شود قطعاً مورد استقبال قرار می گیرد.

تولیت آستان قــدس رضــوی در بخش 

دیگری از سخنان خود به فعالیت های 
فرهنگی حجاب در حرم مطهر اشاره 
و مــعــاونــت تبلیغات حـــرم رضــــوی را 

مسئول حوزه حجاب در آستان قدس 
معرفی کرد و گفت: معاونت تبلیغات 
ــا هــمــکــاری بــخــش هــای مــخــتــلــف و  بـ
صاحبنظران حوزه حجاب باید نسبت 
به فرهنگ سازی در این عرصه اقدام کند 
تا شرایط حجاب برخی خانم ها و آقایان 

در حرم مطهر بهبود یابد.
حــجــت االســام والمسلمین مـــروی با 
بــیــان ایــنــکــه تبیین مــنــاســب اهمیت 
مسئله حــجــاب زمــیــنــه ســاز گسترش 
آن در جامعه اســت، تصریح کــرد: در 
حـــوزه حــجــاب نــیــازمــنــد کـــار فرهنگی 
مستمر هستیم و همه در ایــن عرصه 
مسئولیت داریــم، در این عرصه نباید 
کـــار ســلــیــقــه ای انــجــام داد، گــاهــی اثــر 
تخریبی کارهای سلیقه ای بیشتر از اثر 

تربیتی آن هاست.

شرط موفقیت زوج های جوان ◾
تولیت آستان قدس رضــوی همچنین 
ــحــجــه،  ــروز و مـــقـــارن بـــا اول ذی ال ــ دیـ
ــلـــی)ع( و  ــروز ازدواج حــضــرت عـ ــالـ سـ
حضرت فاطمه)س( و روز ملی ازدواج 
در مــراســم جشن ازدواج دانشجویی 
ــرگــزار شد  کــه در حــرم مطهر رضـــوی ب
توجه به معنویت و آمــوزه هــای الهی را 
یک رکن اساسی در تحقق زندگی موفق 

زوج ها دانست.به گزارش آستان نیوز، 
حجت االسام والمسلمین احمد مروی 
توجه به معنویت و آمــوزه هــای الهی را 
یک رکن اساسی در تحقق زندگی موفق 
زوجین دانست و گفت: توسل به ائمه 
اطــهــار)ع(، رعایت بایدها و نبایدهای 
الهی، معنویت و عبودیت پروردگار به 

زندگی انسان معنا می بخشد.
وی افـــزود: بنده ایــن توفیق را داشتم 
خطبه عقدم را حضرت امام خمینی)ره( 
جـــاری کــنــنــد؛ ایــشــان هــمــواره پــس از 
ــردن خطبه عــقــد یــک جمله  ــاری کـ جـ
کوتاه به زوج ها می گفتند که »بروید با 
هم بسازید« این جمله بسیار معنای 

عمیقی دارد. 
حــجــت االســام والمسلمین مـــروی با 
تــأکــیــد بـــر ایــنــکــه ســــازش در زنــدگــی 
مشترک یک اصــل مهم اســت و از هر 
چــیــزی کــه بــا ایــن »ســاخــتــن« منافات 
دارد باید پرهیز شــود، گفت: یکی از 
لـــــوازم مــهــم در بـــا یــکــدیــگــر ســاخــتــن 
انعطاف پذیری اســت، انعطاف پذیری 
آنچنان تأثیر مهمی دارد که بــدون آن 

زندگی مشترک ناممکن است.
ــه ضمن تشویق زوج هـــای  وی در ادامـ
جوان به فرزندآوری و تعدد اوالد چند 
توصیه بــه آن هــا کــرد و گفت: توصیه 
ــوان ایـــن اســـت که  بــنــده بــه زوجــیــن جـ
ــود اصــولــی  ــرای زنــدگــی مــشــتــرک خـ ــ ب
را قـــرار دهــیــد و از هــر چــیــزی کــه بــه آن 
اصــول آسیب می رساند پرهیز کنید 
ــازه ورودشــــــان را بـــه زنــدگــی تــان  ــ  و اجـ

ندهید.

تولیت آستان قدس رضوی:

تبیین اهمیت حجاب زمینه ساز گسترش آن در جامعه است

خبرخبر
ويژهويژه

ثبت 800   اجرای »چهارپایه خوانی« در ایام شهادت امام جواد)ع(
ــان قـــدس رضــــوی گفت:  دبــیــر شــبــکــه جـــوانـــان آســت
ــام شــهــادت امــام جـــواد)ع( 800 برنامه  همزمان بــا ای
»چهارپایه خوانی« ویژه عزای شهادت این امام بزرگوار 

در سراسر کشور برگزار شده است.
میاد شعیبی در گفت وگو با آستان نیوز درباره برگزاری 
مراسم عـــزاداری شهادت امــام جـــواد)ع( که در قالب 

»چــهــارپــایــه خــوانــی« در ســراســر کــشــور بــرگــزار شد، 
اظهار کرد: در این برنامه معنوی که با حضور اعضای 
شبکه جــوانــان رضــوی در ســراســر کشور بــرگــزار شد 
 سخنرانان و مداحان بسیاری به ترویج فرهنگ رضوی

 پرداختند.
وی افزود: همزمان با شب شهادت و روز پس از شهادت 

ــان رضـــوی بــا مشارکت  گــروه هــای مــتــعــددی از جــوان
سازمان ها و دستگاه های دولتی مانند فرمانداری ها، 
اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هیئت های مذهبی، 
سازمان تبلیغات اسامی و »جامعه ایمانی مشهد« 
ــای تــرویــج فرهنگ  توانستند گـــام دیــگــری در راســت
رضـــوی و ارائـــه و معرفی ســیــره امـــام جــواد االئــمــه)ع( 

ــگــویــی بــــرای جـــوانـــان ایـــــران اســامــی  ــنـــوان ال  بـــه عـ
بردارند. 

شعیبی هدف از اجرای مراسم »چهارپایه خوانی« را 
اتصال قلوب مردم به اهل بیت عصمت و طهارت)ع(، 
ترویج معارف و زندگانی امام و همچنین ترویج فرهنگ 

زیارت از راه دور دانست.

 آغاز به کار 116 طرح اشتغال زایی کرامت رضوی 
بنیاد کرامت رضوی در خوزستان 

با حضور مدیرعامل بنیاد کرامت رضوی در »شعیبیه« 
شهرستان شوشتر، 116 واحد طرح اشتغال زایی 
دامداری با اعتبار 80 میلیارد ریال آغاز به کار کرد.

به گزارش آستان نیوز، محمدحسین استادآقا در جمع 
مردم شعیبیه با بیان اینکه حسب تأکیدات تولیت 

آستان قدس رضوی پس از وقوع 
سیل خوزستان ایجاد طرح اشتغال 

پایدار را در دستور کار قرار دادیم، 

گفت: خوشحالیم که با مشارکت بنیاد کرامت رضوی 
و همت گروه های جهادی و جوانان منطقه امروز 
شاهد این اتفاق مبارک هستیم.مدیرعامل بنیاد 

کرامت رضوی افزود: در کل ۳۲0 واحد 
اشتغال زایی به ارزش ۲۲۴ میلیارد 

ریال در منطقه ایجاد خواهد شد.وی گفت: تالش در 
راستای گره گشایی از کار محرومان و مستضعفان، 
سیره ائمه معصومین)ع( به ویژه سیره و روش امام 

رضا)ع( است و با نام مبارک حضرت برای جمع زیادی 
از جوانان این منطقه اشتغال ایجاد شده است.

اسالم کرامت، شخصیت و عزت زن را حفظ کرده و با دستور حجاب حوزه حضور امن زن در عرصه های 
گوناگون را گسترش داده و تأمین کرده است. حجاب نعمت بسیار بزرگ و باارزشی است اما متأسفانه آن 
گونه که شایسته بوده در خصوص آن روشنگری نشده است. حجاب به جهت متناسب بودن با فطرت زن، 

اگر به درستی تبیین شود قطعاً مورد استقبال قرار می گیرد.
گزيدهگزيده
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      صفحه 12
آگهی فقدان سند مالکیت

چون آقای عبدالحس��ین جهان آرا فرزند حسینعلی برابر درخواست ش��ماره 1764- 1400/04/02 و با ارائه دوبرگ 
استش��هادیه محلی امضاء ش��ده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک شماره 986 فرعی از 172 اصلی واقع در 
بخش دو قوچان به علت جابجایی مفقود گردیده است که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید ششدانگ پالک فوق 
ذیل صفحه 40 دفتر 125 به نام آقای عبدالحسین جانی کلوخی )نام خانوادگی ایشان به جهان آرا تغییر نموده است( 
ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است، لذا به استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی می گردد 
تا هر کس مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت پالک فوق نزد خود می باشد باید ظرف مدت 10 روز پس از مدت 
انتشار آگهی به این اداره مراجعه و مراتب را اعالم نماید. بدیهی است پس از سپری شدن مهلت مقرر طبق مقررات 

نسبت به صدور سند المثنی به نام متقاضی اقدام خواهد شد. آ1403603        تاریخ انتشار: 1400/04/22
رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان- عباس برق شمشیر

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 رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح ذیل 
آگهی می گردد: آقای شیراحمد کریمدادی به شناسنامه شماره 3721 کدملی 0748376933 صادره تایباد فرزند 
کریم در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 300553/70 مترمربع پالک شماره 722 فرعی از 148 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مشاعی متقاضی 

و قسمتی از پالک** کالسه 1400-94
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.آ1403605
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/4/22                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/5/6

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

برابررای شماره140060306022000193هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی اصغرفرامرزی 
فرزندابوالقاسم بشماره شناسنامه3کدملی0849481317صادره از فریمان دریک باب ساختمان به مساحت20مترمربع 
پالک فرعی ازباقیمانده276اصلی واقع در بخش13 خریداری ازبنیادمستضعفان محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می ش��وددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود   رابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خودرابمراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در ص��ورت انقضای م��دت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهدش��د.آ1403578

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،04،22                                 تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،05،05
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

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

برابر رای شماره 140060318018001306مورخ 03/24 /1400هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی سمیه فاتحی قاضیانی فرزند صفر علی به شماره ملی 6539665318   در ششدانگ یک باب خانه و محوطه 
مس��احت 294/89 متر مربع مفروز از پالک 77 فرعی از س��نگ 24 اصلی واقع در قریه قاضیان بخش 12 گیالن ، 
که برای آن ش��ماره 528  فرعی در نظر گرفته ش��ده خریداری از مالک رسمی )شماره زارعانه : 48/09/02-7282 
نام مالک: میرزا فاتحی قاضیانی( محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود 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. آ1403580م الف 1157
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/04/22                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/05/6 

علی نصرتی-رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهی فقدان سند مالکیت 
 خانم بتول چاقری بااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکتا1400021512630000104وش��ماره ترتیب 23096مورخ1400،2،15دردفتراسنادرس��می 
شماره 6پیش��واو طی درخواست وارده به ش��ماره 140085601046001289مورخ 1400،3،17تقاضای صدور 
المثنی س��ند مالکیت تک برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی 
م��ی گردد 1. نام ونام خانوادگی : بتول چاقری2. ش��ماره پالک:3468فرع��ی از114* اصلی مفروزازپالک1344. 
3-میزان مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت 
ازبین رفتن : مفقودش��دن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:شش��دانگ عرصه واعیان یک دس��تگاه 
آپارتمان تحت پالک 114/3468مفروزی 1344قطعه 78 به مس��احت 75/24مترمربع طبقه دوم دربخش بهنام 
سوخته ذیل ثبت 89787 صفحه 73دفتر246بنام میناصیادی ثبت وسندبه شماره چاپی 251406صادرگردیده 
اس��ت سپس به موجب س��ندقطعی 36247مورخ 1395،12،3دفترخانه 17پیشوابه بتول چاقری منتقل گردیده 
اس��ت وبه موجب س��ندرهنی ش��ماره 30191مورخ 1393،11،19دفترخانه 17پیشوادررهن بانک مسکن شعبه 
پیش��واقرارگرفته است)موافقت اخذشده است(.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 

صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی 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 کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا - 130س م /الف  آ1403602
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 

آگهی فقدان سند مالکیت 
 خان��م معصوم��ه کاظمی وکیل خان��م بهجت محرابی راد بااعالم مفقودش��دن س��ند مالکیت مل��ک مورد آگهی 
وباتس��لیم استشهادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا140002151263000141وش��ماره ترتیب 14765 
مورخ1400،4،9دردفتراسنادرسمی شماره 1پیشوا و طی درخواست وارده به شماره 1400856010460001083مورخ 
1400،3،9تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون 
ثبت بش��رح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : بهجت محرابی راد2. شماره پالک:215فرعی از282* اصلی 
مفروزازپالک215. 3-میزان مالکیت:ششدانگ 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا . 5-علت ازبین رفتن 
: مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان واقع درضلع 
جنوب ش��رقی بلوک ورودی اول تحت پالک 282/215مفروزی72و60قطعه8تفکیکی به مساحت 66/72مترمربع 
واق��ع دربخش بهنام س��وخته ذیل ثبت75330صفحه 65دفتر126بنام قاس��معلی توکلی ثبت وس��ندبه ش��ماره 
چاپی556273صادرگردیده اس��ت سپس به موجب سندقطعی شماره 19301مورخ 86،11،25دفترخانه6پیشوابه 
بهج��ت محرابی رادمنتقل گردیده اس��ت وبه موجب س��ندرهنی 19303م��ورخ 86،11،25دفترخانه86دفترخانه 
6پیشوادررهن بانک مسکن شعبه پیشوامی باشد. لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی 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 کرد./ نشانی ثبت محل : 

پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا   131 م /الف  آ1403602
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 

آگهی فقدان سند مالکیت 
  سلمان اردستانی به موجب وکالت ازحسین اردستانی بااعالم مفقودشدن سندمالکیت ملک موردآگهی وباتسلیم 
استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل  شماره یکتا139902151266000543وشماره ترتیب 14484مورخ99،11،28د

ردفتراسنادرسمی شماره 1پیشواو طی درخواست وارده به شماره 140085601046001046مورخ 99،3،3تقاضای 
ص��دور المثنی س��ند مالکیت تک برگی نموده اس��ت که مراتب دراج��رای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح 
زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی : حسین اردستانی 2. شماره پالک:20فرعی از149* اصلی مفروزازپالک4. 
3-میزان مالکیت:شش��دانگ 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل 
جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ یک بابخانه وسه باب مغازه تحت پالک149/20مفروزی4به مساحت 
322مترمربع واقع بخش بهنام س��وخته ذیل ثبت 9694صفحه230دفتر79بنام حس��ین اردس��تانی ثبت وسندبه 
شمارهچاپی 737705صادرگردیده است سپس به موجب رهنی شماره 116199مورخ 85،12،7دفترخانه 378تهران 
درقبال مبلغ 1/081/000/000 ریال دررهن بانک سامان شعبه باغ فردوس قرارگرفته است)موافقت اخذشده است(. 
لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواس��ت صدورس��ندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقس��مت شش��م این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل 
س��ندمالکیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه 
واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالکیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض 
نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالکیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل : پیش��وا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا - 132س م /الف آ1403602
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 

آگهی
تاریخ:92،8،6شماره پرونده193،7،9شماره دادنامه:193مرجع رسیدگی:حوزه 7شورای حل اختالف شهرستان 

پیشوا.
خواهان: علیرضاجعفری .خوانده:حسین افضل نژادراوری به نشانی جوادآبادجاده امامزاده فرعی اول دست چپ 

کوی دوم سمت راست درب دوم دامداری
خواس��ته:مطالبه  وجه چک-درتاریخ 92،8،6جلس��ه رس��یدگی ش��ورای حل اختالف به تص��دی امضاءکننده 
ذیل تش��کیل اس��ت،پس ازمالحظه اوراق ومحتویات پرونده ونظر مش��ورتی اعضاءش��وراختم رسیدگی رااعالم 
وب��ه ش��رح ذیل مبادرت به ص��دوررای می نماید:   رای ش��ورا   - درخصوص دع��وی خواهان:علیرضاجعفری 
فرزندش��عبان به طرفیت خوانده حس��ین افضل نژادراوری فرزندمهدی به خواسته مطالبه وجه چک به شماره 
901،02976092عهده بانک پس��ت بانک شعبه پیشوا کد3637جمعابالغ بر30/000/000 ریال تقدیمی ازناحیه 
خواهان وگواهی عدم پرداخت بانک محال علیه داللت براستقراردین به میزان خواسته درعهدخوانده داشته وبقای 
اصول مس��تندات مذکور دریدمدعی داللت بربقای دین واشتغال ذمه خوانده واستحقاق خواهان درمطالبه وجه آن 
راداردواینکه خوانده علیرغم ابالغ قانونی اخطاریه ورعایت انتظار کافی درش��ورا حاضرنش��ده ودفاعی درقبال دعوی 
مطروحه معمول نداشته ودلیلی بربرائت ذمه خویش ارائه نکرده است مستندابه مواد313و314قانون تجارت وماده 
198قانون آیین دادرس��ی مدنی مصوب 1379دعوی مطروحه راواردوثابت دانس��ته وحکم برمحکومیت خوانده به 
پرداخت مبلغ 30/000/000 ریال وپرداخت مبلغ100/000 ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان صادر واعالم 
مینماید.رای صادره غیابی،ظرف انقضای مهلت بیس��ت روز ازتاریخ ابالغ واقعی بارعایت ماده 29قانون ش��ورای حل 

اختالف قابل رسیدگی واخواهی دراین حوزه ازشورامیباشد.124م /الف آ1403602
قاضی مشاوره حوزه 7شورای حل اختالف شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت 
 آقای حسین زواره بااعالم مفقودشدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 
شماره یکتا140044451256000166وشماره ترتیب 23173مورخ1400/3/5دردفتراسنادرسمی شماره 6پیشواو 

طی درخواست وارده به شماره 140085601046001103مورخ 1400/3/5تقاضای صدور المثنی سند مالکیت تک 
برگی نموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی می گردد 1. نام ونام خانوادگی 
: حسین زواره2. شماره پالک:305فرعی از112. 3-میزان مالکیت:ششدانگ اعیانی.4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام 
سوخته . 5-علت ازبین رفتن : مفقودشدن به دلیل جابجایی 6-خالصه وضعیت مالکیت:ششدانگ اعیانی یکباخانه به 
مساحت 262مترمربع ذیل ثبت 58532دفتر110صفحه 130بنام حسین زواره فرزند قربانعلی ثبت وسند المثنی نوبت 
اول به شماره چاپی 043265صادرگردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالکیت ملک فوق الذکر ودرخواست 
صدورسندالمثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنش��ده یامدعی وجوداصل سندمالکیت نزد خودمی باشد،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه واعتراض کتبی 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 کرد./ نشانی ثبت محل 
: پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا - 129س م /الف    آ1403602

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 91004007141002۳4
در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 9100234 له بانک پارسیان شعبه بجنورد و علیه آقای اصالن حجی 
زاده و به ضمانت آقایان عبدالرضا فروتن علی خانقلعه و حسین علی جوانبخت و برات شفیق بدین وسیله اعالم می 
گردد هشت سهم مشاع از چهل و دو سهم عرصه و اعیان باستثناء ثمن بها عرصه و اعیان چهردانگ مشاع از ششدانگ 
پالک ثبتی 2348 فرعی از 169- اصلی واقع در بخش دو بجنورد متعلق به عبدالرضا فروتن علی خانقلعه در قبال 
مبلغ 122/843/631 ریال بابت اصل طلب بانک پارسیان شعبه مرکزی بجنورد و به انضمام خسارت تاخیر و 5 درصد 
بابت نیم عشر اجرائی بازداشت گردیده است لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراء مراتب بشما آقای عبدالرضا فروتن علی 
خانقلعه با مشخصات فوق اخطار می شود ضمناً هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع 
است وترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس 
از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.آ1403606

علی اوسط رستمی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 91004007141002۳4
در خصوص پرونده اجرایی کالسه به شماره بایگانی 9100234 له بانک پارسیان شعبه بجنورد و علیه آقای اصالن 
حجی زاده و به ضمانت آقایان عبدالرضا فروتن علی خانقلعه و حسین علی جوانبخت و برات شفیق بدین وسیله اعالم 
می گردد سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی 3503 فرعی از 169- اصلی واقع در بخش دو بجنورد متعلق به برات 
شفیق در قبال مبلغ 122/843/631 ریال بابت اصل طلب بانک پارسیان شعبه مرکزی بجنورد و به انضمام خسارت 
تاخیر و 5 درصد بابت نیم عشر اجرائی بازداشت گردیده است لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجراء مراتب بشما آقای برات 
شفیق با مشخصات فوق اخطار می شود ضمناً هر گونه نقل و انتقالی از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است 
وترتیب اثر داده نمی شود در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه منتشر شده و عملیات اجرائی بالفاصله پس 
از سپری شدن مهلت مذکور ادامه خواهد یافت و به جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد.آ1403607

علی اوسط رستمی-رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

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

برابررای شماره139960306022001174هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیلی موالئی 
فرزند محمد به شماره شناسنامه7صادره از فریمان دریک باب ساختمان به  مساحت186،15مترمربع پالک 62فرعی 
از276 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذابمنظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت بفاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ  
رس��ید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است 
در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادرخواهدش��د.  آ1403129                                     

تاریخ انتشارنوبت اول:1400،4،08                               تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،4،22
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140060306339000049-1400/03/24 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سندرس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوش��اب تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم قاس��م رباط جزی فرزندعلی بشماره شناسنامه64صادره ازسبزواردریک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت10000مترمربع قسمتی از پالک9اصلی واقع در اراضی خوشاب بخش10خوشاب خریداری از 
مالک رسمی آقای رجبعلی خوشابی فرزندحسن محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد.)م الف1400/825( آ1403630
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/04/22                      تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/06

علیرضا میرزائی-رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده۳قانون و ماده1۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 140060306339000050-1400/03/26 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خوشاب تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای رحمت اله مشکانی فرزندمحمدحسین بشماره شناسنامه43صادره ازسبزواردریک قطعه باغ پسته به 
مس��احت 87935/11 مترمربع قس��متی از پالک11و12اصلی واقع در اراضی باغدشت واحمدآبادبخش10خوشاب 
خریداری از مالک رسمی آقای علی اصغرسیفی فرزند محمدعلی محرزگردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 

باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 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 س��ند مالکیت صادر خواهدش��د.)م الف1400/824( آ1403631

تاریخ انتشار نوبت اول:1400/04/22                        
تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/05/06

علیرضا میرزائی
رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای ش��ماره 1581-1400 مورخ 1400/04/16 هیات به شماره کالسه 372-99موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن زاده فرزند حسن بشماره شناسنامه 1 صادره از جاجرم در یک 
باب ساختمان به مساحت 104/90متر مربع از پالک 3فرعی از 129اصلی اراضی ملکش بخش دو بجنورد خریداری 
از مالک رسمی آقای محمد علی ملکشی فرزند آدینه قلی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 3159 آ1403629
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/04/22                        

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/05/06
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر آراء صادره هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می 
مستقر در واحد ثبتی مه والت تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل در خردادماه 1400  محرز گردیده است. لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو روزنامه 
محلی و کثیر االنتشار آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم 
و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.

1- آقای فرخ ساعدی فرزند فریدون به شمااره ملی 0919266134 در ششدانگ یک قطعه باغ به مساحت 33367 
مترمربع قس��متی از اراضی مش��اع مزرعه برجک پالک 62- اصلی بخش 2 مه والت از محل مالکیت مش��اعی خود 

متقاضی. کالسه 1399114406023000027
2- شش��دانگ یک قطعه باغ به مس��احت کل 149161 مترمربع مورد درخواست آقای فرخ ساعدی به شماره ملی 
0919266134 به مقدار 95462/92 مترمربع کالسه 1399114406023000026 و آقای فروزان ساعدی به شماره 
ملی 0937460923 به مقدار 35798/72 مترمربع کالسه 1399114406023000022 و خانم فروزنده ساعدی به 
شماره ملی 0937548987 به مقدار 17899/36 مترمربع کالسه 1399114406023000018 همگی فرزندان فریدون.

3- ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت کل 1128154 مترمربع مورد درخواست آقای فرخ ساعدی 
به شماره ملی 0919266134 به مقدار 722018/56 مترمربع کالسه 1399114406023000019 و آقای فروزان 
ساعدی به شماره ملی 0937460923 به مقدار 270756/95 مترمربع کالسه 1399114406023000023 و خانم 
فروزنده ساعدی به شماره ملی 0937548987 به مقدار 135378/49 مترمربع کالسه 1399114406023000021 

همگی فرزندان فریدون.
4- شش��دانگ یکقطعه باغ به مس��احت کل 983222 مترمربع مورد درخواس��ت آقای فرخ ساعدی به شماره ملی 
0919266134 به مقدار 629262/11 مترمربع کالسه 1399114406023000024 و فروزان ساعدی به شماره ملی 
0937460923 به مقدار 235973/25 مترمربع کالسه 1399114406023000025 و خانم فرونده ساعدی به شماره 
ملی 0937548987 به مقدار 117986/62 مترمربع کالسه 1399114406023000020 همگی فرزندان فریدون.

بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض برابر مقررات سند مالکیت صادر می گردد.
ضمناً صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. م.الف 7/400/19   آ-1403063

تاریخ انتشار آگهی نوبت اول: 1400/4/6                     
تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم: 1400/4/22

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مه والت
عبداله گلشن آبادی به آباد

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

براب��ر رای ش��ماره 140060308001001414 مورخ 03/22/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای محمد حسن ایوبی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه  3 در ششدانگ یک باب باغ منزل 
به مس��احت 257/86 مترمربع قس��متی از پالک 435 - اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش سه حوزه ثبت ملک 
بیرجند از محل مالکیت ابوتراب بنی اسدی 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 انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم 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.  آ-1403018
تاریخ انتشار نوبت اول: یکشنبه 1400/04/06

تاریخ انتشار نوبت دوم : سه شنبه 1400/04/22                         
علی فضلی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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