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دکتر عبدالحمید طالبی مطرح کرد

 ضرورت نوآوری 
در محتوای کتاب ها

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی  گفت: 
نوآوری در محتوای کتاب و پاسخگویی به نیازها و شبهات 
روز از جمله مأموریت های ما در حوزه کتاب و کتاب خوانی 
و  علمی  ســازمــان  رئیس  طالبی،  عبدالحمید  است.دکتر 
فرهنگی آستان قدس رضوی در آیین بزرگداشت خادمان و 
واقفان کتاب و کتاب خوانی، یکی از مأموریت های این آستان 
مقدس را احیای امر اهل بیت)ع( عنوان کرد و افزود: در اصل 
رضوی،  قدس  آستان  کالن  ابالغی سیاست های  ۱۴ سند 
نشر معارف اهل بیت)ع(، اهتمام به گسترش سنن انبیای 
الهی، نشر فرهنگ و سیره رضوی و گسترش و نهادینه سازی 
معارف و سبک زندگی برگرفته از مبانی اسالم ناب محمدی 
مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا سازمان علمی 
بــرخــورداری  و فرهنگی آستان قــدس رضــوی در خصوص 
مخاطبان از منابع روزآمد علمی و فرهنگی و همچنین اشاعه 
فرهنگ زیارت باید نقش خود را بیش از پیش ایفا کند. سه 
تکلیف و مسئولیت در حوزه کتاب و کتاب خوانی بر عهده ما 
نهاده شده است؛ نخست »تولید کتاب در عرصه های فکری 
مختلف و ضرورت تولید آن مبتنی بر نیازهای روز جامعه« 
است و ترویج کتاب با توجه به استانداردهای بین المللی و 
نقد و بررسی آثار منتشر شده دومین و سومین تکلیف این 

سازمان در حوزه کتاب است.

آن  از  ــت.  ــ اســ ــر  ــاشـ نـ توسلی   رقیه 
و  خوب هایش که طال و مس ســوا می کند 
تعارف توی کارش نیست. دوستی مان تازه پا 
گرفته. اما صدقه  سر مقوله کتاب خیلی با 
هم جور شده ایم، عین رفقای 50 ساله.دیروز 
بــود. می گفت از  که دیدمش فغانش بلند 
همکارانش گله دارد و ایضاً از عده ای که با هر 
ضرب و زور و پارتی می خواهند اتیکت داشته 
مصححی،  نویسنده ای،  شــاعــری،  باشند. 
نکرده  خــدای  که  باشند  چیزی  هنرمندی، 
ُــزِ استعداد و ضریب هوشی  یک وقت از پ
جا نمانند!می گفت رفته بودم برای شرکت 

مجموعه  آن  فرهیخته  مدیر  مراسمی.  در 
اواخــر گردهمایی، کتاب شعری داد دستم 
و با افتخار گفت اثر بنده زاده است. ممنون 
می شود اگر مطالعه کنم و تبادل نظر داشته 
باشیم.می گفت صابون مراغه ای زدم به دلم 
قــرار اســت چه سعدی و فردوسی  که االن 
تــوی دفتر شعر  از  نیما یوشیجی  و جناب 
دربیاید و حظّش را ببرم. می گفت خدا برایت 
نخواهد. خواندم و دود از کله ام بلند شد بابت 
یک مشت جمله نپخته حال خراب کن که 
جار می زند اثر ذهنی یک کتاب نخوان است.
می گفت دو روز تلوتلو خوردم تا اینکه تصمیم 

گرفتم به ناشر محترمی که این کتاب بد را 
چاپ کــرده، زنگ بزنم. هیچی دیگر تماس 
گرفتم با مسئول مربوطه و برای آرامش روانم 
فقط قدر یک خط مزاحمش شدم. گفتم؛ به 
خداوندی خدا دِین کاغذ و جنگل و اعصاب 
بــاز خودتان  البته که  گــردن ماست،  مــردم 
صاحب اختیارید... . می گفت چشمت روز 
بد نبیند چیزهایی گفت که شنیدنی ست، 

گفتنی و نوشتنی نیست عزیزم!

پینوشت
کتاب می آید  زیــاد  بــرای من  انقالب:  رهبر 

ــاشــران و مــؤلــفــان. مــن هــم این  از طـــرف ن
مــرور  حتماً  را  می فرستند  کــه  کتاب هایی 
را جــای هر کس می گذارم  می کنم. خــودم 
می بینم بعضی از این کتاب ها جاذبه ندارد. 
کتاِب بیخود و بیهوده ای اســت. اگر  اصــالً 
دینی است، بیهوده است. اگر سیاسی یا 
و  بیهوده  اســت.  بیهوده  اســت،  اجتماعی 
تکراری است. ۱0 بار گفته اند و این هم باز 
یک بار دیگر آمده و گفته است. می ترسم 
به  انبوه چاپ مربوط  آمــار  این  از  بسیاری 
چیزهایی باشد که کشور به آن نیاز ندارد و 

کتاب هایی باشد که کسی آن ها را نخواند!
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 از نیما و سهراب 
خبری نیست

WWW.QUDSONLINE.IR

دختران شهدای مدافع حرم 
میهمان امام رضا j شدند

جشن »زندگی به سبک رضوی« 
ویژه زوج های جوان ارتش 

موعظه/ آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

 دعای ندبه ای که سوز 
همراهش نیاید چکار می کند؟

 ابتکار حاج محمود کریمی 
توسط دیگر مداحان ادامه یافته است

 معرفی کتاب 
در هیئت
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b چرا برخی، معصومین 
را دست نیافتنی می دانند؟

    سال اول    ویژه نامه 202    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

اینکه  از  پــس  انــدکــی  روس هـــا،  استقراضی  بانک 
کشورمان  در  را  شاهنشاهی  بــانــک  انگلیسی ها 
راه انداختند، شروع به کار کرد. شکی نیست که 
روس ها خیلی عالقه داشتند در رقابت مالی و بانکی 
با انگلیسی ها کم نیاورند اما بانک استقراضی در 
ابتدای کار یک شرکت تجاری مالی کوچک بیشتر 
نبود. تاجر روسی، پولیاکف که رفاقتی با ناصرالدین 
با سفارش حکومت  )احتماالً  بود  زده  به هم  شاه 
روسیه( هر طور بود موافقت شاه ایران را با راه اندازی 
بانک گرفت. کارش را هم که شروع کرد نه ایرانی ها 
چــنــدان حساس  آن  بــه  نسبت  انگلیسی ها  نــه  و 

نشدند چون فعالیتش محدود و 
شخصی به نظر می رسید. اما به 
نظر شما چه شد که چند سال 

بعد، مردم و همچنین ...

گفت وگو با دکتر امیرمحسن عرفان درباره تأثیر آموزه های مهدویت بر زندگی انسان معاصر

سبک زندگی منتظرانه، مسئوالنه است
 نگاهی به زندگی و زمانه 

آیت اهلل شیخ مرتضی آشتیانی 

 طالیه دار 
علم و قیام
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 مفاتیح
 مثل داروخانه است

ــاره  درب صحبتمون  عالی   حجت االسالم 
مسائلی بود که موجب آرامش روحی انسان 
میشه. آرامــش که میگیم منظورمون حالتی 
بحران های  در  انــســان  کنه  کمک  کــه  هست 
تنگناها و مشکالت، خــودش رو  زنــدگــی، در 
نبازه. نه تنها خودش رو نبازه بلکه به دیگران 
کمک کنه آرامش خودشون رو حفظ کنن. یکی 
از عوامل آرامش ساز، همنشینی با خداست. 
یعنی چــی؟ یعنی آدم اهــل دعــا باشه، اهل 
تضرع و ارتباط با خدا. با دعاها انس داشته 
باشه. وقتی با کسی مرتبط باشی که خودش 
پیدا  آرامـــش  طبیعتاً  هست  آرامـــش  منبع 
می کنی. اهل دعا و تضرع باشیم. گدایی در 
میخانه اکسیری اســت/ گر این عمل بکنی 
خاک، زر توانی کرد... امام صادق)ع( فرمودن: 
دعا، شفای هر دردی است. خدا رحمت کنه 
آقای بهجت رو می گفتن: مفاتیح، داروخونه 
ــن جــوریــه بــاالخــره همه مون  اســـت. واقــعــاً ای
نوعی از دردهــا، غصه ها، کمبودها، مشکالت 
و اختالالت روحی و روانی رو داریم... اگه آدم 
انس بگیره با دعا، به تدریج این دعاها درستش 
می کنه... به تدریج درمانش می کنه. ولو اینکه 
که  دارو  مثه  ــوری...  جـ بفهمه چه  نتونه  آدم 
وقتی پزشک برای شما تجویز می کنه نمی تونی 
توی بدن شما چکار  دارو دقیقاً  این  بفهمی 
بکنی  نمی تونی  تحلیل  دیگه  یعنی  می کنه. 
مثالً انسولین چکار می کنه توی بدن که دیابت 
کنترل میشه... در حالی که دارو کار خودشو 
می کنه. اگه با دعاهای اهل بیت مأنوس بشی، 
اینچنینه. شما بدنتون کمبود ویتامین دی داره. 
میرین جلو نور خورشید میشینین که ویتامین 
ــرای دعــا خوندن  ب بــشــه... شما وقتی  تأمین 
میشینی، با کی نشستی؟ با خــدا که منبع 
همه کماالته... کماالت بی نهایت. علم خدا... 
حکمت خدا... رزق و رحمت خدا... ما هم که 
فقیر محضیم. پر از خالی هستیم... حاال این 
خالی بودن، این فقر رو عرضه کردیم به خدا... 
خدا بخل که نداره... خدا مارو به اندازه فقرمون، 
به اندازه گدایی مون پر می کنه... هر کی بیشتر 
بیشتر  دریافتیش  کنه،  عرضه  فقرشو  ایــن 
هست... یا ایهاالناس انتم الفقرا الی هللا... در 
خونه خدا برین پر و غنی میشین... به قول 
حافظ: دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود 
اســت/ بدین راه و روش مــی رو کــه بــا دلــدار 
پیوندی... خداوند متعال دو تا رزق و رحمت 
داره... یکی عمومی که شامل همه میشه... 
انسان و حیوان و گیاه و همه موجودات... خدا 
اینارو خلق کرده، رزق و روزی شونم میده... یکی 
هم رزق و رحمت خاص... مالک رحمت عام 
خداوند، فقر ما هست. مالک رحمت خاص، 
ابراز کردن این فقر به خداست... ابراز کردن با 

دعا و همنشینی با خدا امکان پذیره... .

تولیت آستان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت خادمان و واقفان فرهنگ کتاب خوانی عنوان کرد

ضرورت گسترش موقوفات در حوزه کتاب و دانش
تــولــیــت آســـتـــان قـــدس رضــــوی بر 
ضـــــرورت گــســتــرش مــوقــوفــات در 
ــیــت هــای کـــتـــاب و  ــعــال پــیــشــبــرد ف
و  علم  و  کـــرد  تأکید  کــتــاب خــوانــی 
بسیار  عــرصــه هــای  از  را  فــرهــنــگ 
ضـــروری بـــرای انــجــام وقــف و ورود 
واقفان دانست.به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم  
والمسلمین احمد مروی در آیین بزرگداشت خادمان 
با هفته  و کتاب خوانی که همزمان  واقفان کتاب  و 
کتاب در تاالر قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس 
رضوی برگزار شد، به جایگاه علم و دانش در اسالم 
اشاره و با بیان اینکه معجزه رسول اکرم)ص( کتاب و 
رسالت نبی اسالم با »اِقرأ« آغاز  شده است، گفت: 
در دورانی که اروپا غرق ظلمت و تاریکی بود و در غرب 
از  اسالمی  کشورهای  نمی شد،  پیدا  کتابخانه  یک 
دانشمندان فراوان در علوم مختلف و کتابخانه هایی 

با ده  ها هزار جلد کتاب خطی برخوردار بودند.
وی در ادامه بر اهمیت جایگاه وقف علمی تأکید و 
با بیان اینکه توسعه وقف در حوزه کتاب، دانشگاه 
و مراکز علمی و آموزشی منجر به گسترش دانش 
از  بعضی  کـــرد:  ــراز  ابـ مــی شــود،  پیشرفت کشور  و 
وقف گونه  همیاری های  با  دنیا  بــزرگ  دانشگاه های 
با طرح  اداره می شوند.تولیت آستان قدس رضــوی 
این پرسش که در کشور ما که پیامبرمان بزرگ ترین 
آغــاز شده  »اِقـــرأ«  با  رسالتش  و  کتاب  معجزه اش 
است، چند دانشگاه یا کتابخانه وقفی وجود دارد؟ 
گفت: متأسفانه در حوزه موقوفات علمی و فرهنگی 
عقب مانده ایم و نباید نسبت به مسئله وقف در 
کرد:  اضافه  کنیم.وی  دانــش غفلت  و  کتاب  حــوزه 
مسئله وقف در حوزه کتاب، علم و فرهنگ را نباید 
مسئله کوچکی دانست. بی توجهی به امور خیر با 
نیت پیشبرد فعالیت های علمی و فرهنگی سبب 
باید  موقوفات  و  خواهد شد  جامعه  متضرر شدن 
به  سوی حوزه های علمی، فرهنگی و اجتماعی نیز 
مروی  والمسلمین  کند.حجت االسالم   پیدا  ســوق 
آموزشی  و  مراکز علمی  باید در کشور  کــرد:  عنوان 
بزرگی وجود داشته باشند که بر مبنای وقف اداره 
شوند، دستگاه امام رضا)ع( نیز باید مراکز علمی و 
فرهنگی متعدد با موقوفات خاص داشته باشد تا به 
رشد و تعالی فرهنگ دینی مردم کمک کند. باید در 
اطراف حرم مطهر بزرگ ترین، زیباترین و مدرن ترین 
نمایشگاه عرضه کتاب را داشته باشیم که متأسفانه 
هم  اکنون فاقد آن هستیم، البته زحمات گذشتگان را 

ارج می نهیم و سر تعظیم و تکریم در برابر تالش های 
آن ها فرود می آوریم.

ارتقای فرهنگ و معرفت دینی با زیارت ◾
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه زیارت 
بارگاه رضوی باید منجر به ارتقای فرهنگ و معرفت 
دینی زائران شود، تصریح کرد: مهمانسرای بزرگ و 
چندین چایخانه در صحن های مطهر احداث کرده ایم 
اما پیش از همه این ها باید مرکز عرضه کتاب داشته 
باشیم، مراکزی که هم اکنون موجود هستند، هیچ 

 کدام مورد رضایت بنده نیستند.
وی گفت: از تمام افرادی که در حوزه نشر کشور فعال 
برای  بــرخــوردار هستند،  ابتکار  و  از ذوق، سلیقه  و 
همفکری دعــوت می کنم و مؤسسه به نشر موظف 
به شناسایی و دعوت از این افراد است، تا بتوانیم 
بهترین مرکز نشر و توزیع کتاب را در اطــراف حرم 

مطهر عالم آل محمد)ع( داشته باشیم.

مطالعه؛ عامل حیات فرهنگی جامعه ◾
حجت االسالم  والمسلمین مروی در ادامه به سرانه 
پایین مطالعه در کشور اشاره کرد و گرایش مردم به 
مطالعه را موجب رشد و حیات فرهنگی و اجتماعی 
جامعه دانست و گفت: مطالعه جایگاه مناسبی در 
جامعه ما ندارد و این امر با توجه به سابقه و پیشینه 
علمی و فرهنگی مسلمانان جای تأسف دارد، باید 
تالش شود مردم به مطالعه ترغیب و عادت کنند و 
دستگاه حضرت رضا)ع( باید در این حوزه پیشگام 
با بیان اینکه بر  باشد.تولیت آستان قدس رضــوی 

اساس اطالعاتی صهیونیست ها با اهداف پلید و با 
سرمایه گذاری کالن به دنبال خرید کتاب های خطی 
و آثار فرهنگی از ایران و کشورهای اسالمی هستند، 
که  دارد  فراوانی وجود  کتاب های خطی  کرد:  اظهار 
باید حفظ و جمع آوری شوند؛ بر ماست كه این آثار 
گرانقدر را جمع آوری و از نیستی و نابودی محفوظ 
داریم، اما خریداری آن ها به سبب قیمت های بسیار 
باال به  تنهایی از عهده آستان قدس رضوی خارج بوده 
و در این حوزه نیازمند وقف هستیم.وی به گنجینه 
قدس  آستان  کتابخانه  خطی  نسخ  و  مخطوطات 
رضوی اشاره و با بیان اینکه ارزش معنوی، تمدنی و 
فرهنگی کتاب های خطی غیرقابل قیمت گذاری است، 
تصریح کرد: وقف برای حفظ تراث اسالم و شیعه 
بزرگ ترین کار فرهنگی و از بهترین انواع وقف است.
پایانی  در بخش  مــروی  حجت االسالم  والمسلمین 
سخنان خود به اهمیت وقف برای تأسیس دانشگاه 

و تربیت دانشمندان اشــاره و عنوان کــرد: بسیاری 
و  دانشگاه ها  در  درخشان  و  برتر  استعدادهای  از 
حوزه های علمیه به دلیل مشکالت روزمره زندگی در 
کار غرق می شوند و فرصتی برای مطالعه و تحقیق 
پیدا نمی کنند، اگر موقوفاتی برای پشتیبانی از این 
استعدادها وجود داشته باشد که این افراد شناسایی 
و از نظر معیشتی حمایت شوند تا با فراغت فکری 
وقت خود را صرف مطالعه و پژوهش کنند، اتفاقات 

مبارکی در عرصه علم کشور رقم خواهد خورد.
الزم به ذکر است، در پایان این مراسم از هشت نفر از 
فعاالن حوزه کتاب و کتاب خوانی کشور توسط تولیت 

آستان قدس رضوی تجلیل به عمل آمد.
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اول من 
یدخل 
النار امیر 
متسلط مل 
یعدل، و 
ذو ثروة 
من املال مل 
یعط املال 
حقه و فقیر 
فخور 
اولین كسى 
كه به جهنم 
مى  رود فرمانرواى 
قدرتمندى است 
كه به عدالت رفتار 
نمى كند و ثروتمندى 
كه حقوق مالى خود 
را نمى  پردازد و 
نیازمند متكبر.

ال تقطعو 
الثمار 

فیبعث اهلل 
علیکم 

العذاب 
صبا

درختان میوه را قطع 
نكنید كه خداوند بر 

 شما عذاب فرو 
مى ریزد

DZ

خودكنترلى 
اخالقى تربیتى 
در سبک زندگى 

منتظرا  نه 

اساساً در سبک 
زندگی به مثابه یک 
فراورده تمدنی اگر 

اصالح رخ دهد دیگر 
نیازمند بخشنامه 

و ابالغ نخواهیم 
بود چراکه در سبک 
زندگی منتظرانه ما 
با یک خودکنترلی 

اخالقی تربیتی مواجه 
هستیم انسان منتظر، 

خودکنترل است و 
نیازمند سازه های 

بیرونی برای اصالح و 
ارتقای رفتار نیست 

این خودکنترلی 
تسهیل گر دیگر 

شاخصه ها هم خواهد 
بود. سبک زندگی 

مبتنی بر آموزه های 
مهدوی سبک زندگی 

ابداعی و ابتکاری، 
پایا و ماندگار و 

ایدئولوژیک و مبتنی 
بر بينش خودآگانه 

انسانی است.

چالش هاى 
سبک زندگى 
منتظرا  نه

امروز در مهندسی 
سبک زندگی با 
چالش هایی مواجه 
هستیم؛ نخست 
فقدان زیرساخت ها 
و امکانات فرهنگی 
است، متاسفانه، 
جامعه ما به درک 
اجتماعی درباره سبک 
زندگی نرسیده است؛ 
دومین چالش آنکه 
ما در جامعه با کمبود 
نیروی آموزش دهنده 
درباره سبک زندگی 
مواجه هستیم؛ چالش 
سوم به سیاست های 
تبعض آمیز و ناعادالنه 
در عرصه آموزش و 
فرهنگ باز می گردد؛ و 
چالش بعدی به عدم 
حمایت مالی برای 
ترویج سبک زندگی 
تمدن نوین اسالمی 
مربوط می شود.

برش برش

حجت االسالم حسین علی دوستی، استاد حوزه و دانشگاه 
در نسبت الگوگیری از ائمه معصومین)ع( و سبک زندگی و 
پاسخ به این پرسش که چرا عده ای شخصیت معصومین)ع( 
را دست نیافتنی می دانند، گفته است: این تصور غلط است 
که معصومین)ع( را ماورائی و دور از دسترس بدانیم که به هیچ 
عنوان نتوانیم سبک زندگی ایشان را اجرا کنیم چون به هر حال 
آن بزرگان به عنوان انسان هایی در روی همین کره خاکی زندگی 

کردند تا این پیام را به انسان های کل تاریخ برسانند که می توان 
در همین دنیا زندگی کرد و خصلت ها و اصول انسانی را رعایت 

کرده و از زشتی ها و گناهان دور بود.
با توجه به اینکه حضرت فاطمه زهرا)س( را به عنوان انسان 
کامل می شناسیم، ممکن است عده ای تصور کنند امکان 
ــدارد؛ با این استدالل که  الگو گرفتن از آن حضرت وجــود ن
ما انسان های معمولی و غیرمعصوم هستیم و آن حضرت 

معصوم بوده و بهترین زنان عالم هستند؛ آیا چنین عقیده و 
استداللی قابل قبول است؟

این باور و استدالل اشتباه است بلکه در نقطه مقابل، الزم 
اســت هر انــدازه می توانیم به آن حضرت و ائمه اطهار)ع( 
تمسک بجوییم و از ایشان به عنوان الگوی کامل برای زندگی 

خود درس بگیریم.
درواقــع میان دو دیدگاه نادرست قــرار گرفته ایم که عده ای 

شخصیت ائمه اطهار)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( را از جنبه 
الگو بودن دور می دانند و تصور غلطی دارند مبنی بر اینکه آن 
حضرت در مقطع زمانی خود بوده اند و نمی توان در زندگی 

امروز از ایشان درس گرفت.
توجه داشته باشید ارزش هــای اخالقی و انسانی مربوط به 
دوره و زمان خاصی نیست. درواقع فضیلت اخالقی در اصول 
و کلیات تابعی از ویژگی های مکان و زمــان نیست. انسان 

عاقل و هوشیار چه در دوران ابتدایی زندگی بشر زیست 
داشته باشد و چه در امروز و یا دوران پس از ما، در هر صورت 
تشخیص می دهد فضیلت های اخالقی یکسان بوده و تغییر 
نمی کند.راست گویی، درستکاری، پرهیز از گناه و زشتی، علم، 
امانت داری، رعایت حقوق مردم و حفاظت از محیط زیست 
خصلت هایی نیستند کــه فقط در یــک دوره مــورد پسند 
انسان ها باشند و در دوره ای دیگر ضد ارزش دانسته شوند. 

همچنان که غرور، بدبینی، چشم و هم چشمی، دروغ گویی، 
ظلم، ستم به حیوانات، ثروت اندوزی و دنیاپرستی در هر زمانی 
زشت و ناپسند هستند. بر همین اساس است که معصومین 
علیهم السالم را در هر زمانی می توانیم انسان کاملی بدانیم که 
نیکی ها و خصلت های پسندیده را به طور کامل داشته و اجرا 
کرده اند و از بدی ها به طور کامل مبرا بوده اند.وقتی شخصیت 
حضرت فاطمه زهرا سالم هللا علیها را مورد بررسی قرار بدهیم، 

به این نتیجه می رسیم بعد عقالنیت، علم و دانش در وجود 
مبارک آن حضرت به طور کامل عینیت پیدا کرده است.به 
طوری که وقتی کلمات، خطبه و سبک زندگی آن حضرت را 
بررسی می کنیم و موضع گیری های ایشان را در عرصه های 
گوناگون زندگی خانوادگی و اجتماعی مطالعه می کنیم، برای 
ما مشخص می شود که ایشان از عقالنیت و دانش فوق العاده 

برخوردار بوده اند.

سؤال و جواب
 چرا برخى 
bمعصومین 

را دست نیافتنى 
مى دانند؟

موعظه
آیت اهلل شیخ جعفر ناصری

 دعاى ندبه اى كه سوز همراهش نیاید چكار مى كند؟
مقصد ما این است این نفوس آلوده ما، یک نوع ُقدس و طهارت 

پیدا كند. علما و فقهاى ما این گونه بوده اند كه داراى نفس قدسى 
مى شده اند و همه ارزش، براى این قدسیت است كه ضمیمه 

مى شود به فقاهت یا به علم، و اّل همه مى دانند علومى كه به حسب 

ظاهر در آن كار مى شود، در تأثیر بر درون انسان خیلى متفاوت 
نیستند. انسان بر فرض 100 تا مسئله را هم بداند و بتواند حتى به 

استنباط برسد، اگر دردِل  او خضوع نیاورد، اگر شكستگى نیاورد، 
اگر سجده نیاورد، اگر قرآن را در نظر انسان وال و بزرگ نكند، اگر 

معرفت اهل بیت)ع( بدست ندهد، در عالم دیگر، چیزى براى انسان 

نمى ماند. به هر حال، ماییم و یک حركت به سمت قدس. نفوس 
و شاكله شخصیتى ما، گرفتار و آلوده است. كمترین آلودگى اش 
یک زندگى مادى صرف است. نماز مى خوانیم ولى هیچ حركتى 
پشتوانه اش نداریم. عبادت مى كنیم ولى قلب هاى ما مرده است، 

مانند حجر است. چرا دل ما آن قدر شبیه سنگ باشد كه هیچ وقت 

سوز و گداز از آن نیاید؟ هیچ وقت گریه نیاید؟ حتى دعاى كمیل 
مى خواند ولى بهره نمى برد.

دعاى ندبه اى كه سوز همراهش نیاید چكار مى كند؟ آخر فرق بشر 
با حجر همین سوزى است كه درون انسان ایجاد مى شود. نظر 

آقا بقیه اهلل)عج( و پیوند انسان با حضرت، به آن سوز است، به آن 

طلب است، به آن عشق و محبت است؛ به وجدى است كه انسان ها 
پیدا مى كنند. جمله زیبایى درباره ابن مهزیار دارد - البته مضمون 

آن را مى گویم و عین عبارت در خاطرم نیست- كه حضرت به او 
فرمودند: »مدتى از شما صورتى در ذهن ما حاضر بود«. بعضى 

نسخ این عبارت را دارد. روى چه حسابى این طور مى شود؟ این، 

از سوز درون است. این شخص در شهر خودش  به یاد حضرت 
مى افتد؛ این توجهات مى رود به سوى حضرت. حضرت عنایت 

دارند، احاطه دارند. این ها را گاهى نگه مى دارند و بشر مرتب 
عشقش بیشتر مى شود و سوزش بالتر مى رود، تا به جاهاى 

بالترى برسد. به هرحال، نفس اگر قدسى نشد، خیلى عقب است. 

تمام اعمال و نیاتى كه از شاكله یک نفر صادر مى شود، اگر آلودگى 
داشته باشد، اگر تاریكى داشته باشد، اگر اخالص نداشته با شد، 

این ها همه  او را دور مى كند. نفس ُقدسى، نفسى است كه حسابش 
را دائم با حق تعالى حاضر و در پیش رو دارد. ترازویش همیشه 

میزان است و میزانش دقیق است. 

حــجــت االســالم دهــقــانــی گــفــت: بــایــد در فضای 
مــجــازی تــالش کنیم مــحــتــواهــای مختلف بــرای 
فعالیت در این فضا آماده کنیم و ببینیم مخاطبان 
ما در این فضا چه کسانی هستند و متناسب با 

آن ها توصیه های فله ای نداشته باشیم.
به گــزارش ایبنا، کتاب »سایه  روشن  های تقوا در 
فضای مــجــازی« که به تازگی از ســوی انتشارات 
ــده، با  ــ ــام صـــــــادق)ع( مــنــتــشــر شـ ــ دانـــشـــگـــاه امـ
ــن دانـــشـــگـــاه مــعــرفــی و بـــا حــضــور  ــ هــمــکــاری ای
ــوروزی  اقبالی و محمدرضا برزویی  محمدجواد ن
نویسندگان کتاب، حجت االسالم علیرضا دهقانی 
فــیــروزآبــادی عضو هیئت علمی دانــشــگــاه امــام 
صادق)ع( و حسن خجسته باقرزاده عضو هیئت 
علمی دانشگاه صداوسیما بــه صــورت مجازی 

رونمایی شد.
محمد جواد نوروزی اقبالی در این نشست درباره 
ایــن کتاب توضیحاتی را ارائــه داد و گفت: امــروز 
زنــدگــی بــا فضای مــجــازی عجین شــده امــا مــا در 
کشورهای اسالمی چالش هایی با فضای مجازی 
ــن بــاره  ــم کــه ویـــژه مــاســت و الزم اســت در ای داریـ

راهکارهای مربوط به خودمان را داشته باشیم.
او ادامـــه داد: تــالش مــا در ایــن کــتــاب ایــن بــوده 
ــی و  ــاســای ــازی را شــن ــجـ آســـیـــب هـــای فـــضـــای مـ
راهکارهایی را ارائــه دهیم. ما در این فضا هویت 
واقعی نداریم و به همین دلیل ترس از آبرو وجود 

ندارد.
او با بیان اینکه باید ساختارهای فضای مجازی را 
شناخت و بر اساس آن، شاخص های حکمرانی 
در آن را تغییر داد، افـــزود: مخاطب مــا در این 
کتاب کسی است که به فضای مجازی آمــده اما 
می خواهد سبک زندگی متقیانه داشته باشد. 
بنابراین اگر کسی مسئله اش زندگی متقیانه در 

فضای مجازی باشد مخاطب این کتاب است.
نوروزی اقبالی با اشاره به اینکه تقوای اجتماعی نیز 
در کتاب مورد بررسی قرار گرفته، یــادآور شد: اگر 
کسی متقی بود به معنای مسئولیت نداشتن در 
برابر دیگران نیست، بنابراین درباره امر به معروف و 

نهی از منکر در این فضا هم صحبت کردیم.

برزویی: مسئله تقوا در فضای مجازی را نباید  ◾
فردی دید 

ــاره  ــن نــشــســت بــا اشـ  بـــرزویـــی نــیــز در ادامــــه ایـ
به پــروژه هــایــی که در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و 
ارتباطات درباره فضای مجازی انجام شده، عنوان 
ــادق)ع( تــالش کردیم  کــرد: در دانــشــگــاه امــام صــ
پژوهشی دربــاره فضای مجازی داشته باشیم و 
به خانواده هایی که این سؤال را دارند که در دوران 
کرونا باید با فضای مجازی چه کرد پاسخی داشته 

باشیم.
 او گفت: درباره ضرورت انجام این طرح توضیحی 
الزم نیست. زنــدگــی در فــضــای مــجــازی جزئی 
جدایی ناپذیر از زندگی واقعی شده است. همچنین 
تالش کردیم دربــاره مصرف رسانه ای شرح دهیم 
افــراد وقتی می خواهند غــذا بخورند حواسشان 
هست که هر غذایی را نخورند بنابراین این سؤال 
مطرح می شود که چرا ما مصرف رسانه ای مان را 

کنترل نکنیم؟
 برزویی با تأکید بر اینکه در این کتاب درباره اینکه 
چگونه مصرف رسانه ای را کنترل کنیم پاسخ داده 
شده، توضیح داد: کلمه تقوا در این فضا جذابیت 
دارد و نباید تقوا در این فضا را فردی دید بلکه باید 
تقوا را از سطح فردی به اجتماعی بیاوریم و مصرف 

رسانه ای را کنترل کنیم و عالوه 
بر تقوای فردی، تقوای اجتماعی 

هم داشته باشیم.
به گفته بــرزویــی، در ایــن کتاب 
ــار دربـــــــاره درســـت  ــکــ 40 راهــ
مصرف کردن در فضای مجازی 

ارائه شده است.

دهــقــانــی: بــایــد توصیه های  ◾
جزئی را جایگزین توصیه های 

فله ای کرد
ــه ایــن  ــ ــ ــیــز در ادام دهــقــانــی ن
نشست با تأکید بر اینکه ورود 

به این ادبیات خط شکنی است، یادآور شد: اگرچه 
مخاطب این کتاب کسانی هستند که می خواهند 
پاک بمانند اما من فکر می کنم باید این مخاطب 
گسترده شــود، چــون هر فــردی باید در حد توان 
خودش تقوا داشته باشد. هر فردی که مسلمان 

باشد مخاطب این پیام الهی است.
 دهقانی با اشاره به اینکه فصل پنجم کتاب نسخه 
درمان درد امروز ماست، یادآور شد: من پیشنهاد 
می کنم این رزمی که آغاز شده ادامه یابد. در فصل 
نخست کتاب بحث درباره ارتباطات شکل گرفته 
و بسیاری از نظریات مطرح شــده اســت. انتظار 
داشتم بر اساس این زیرساخت شاهد عملیات 
فراگیری در فصول بعدی کتاب باشیم اما این انتظار 
ــرآورده نمی شود و از این معارفی که آمــاده شده  ب
در فصول بعدی به خوبی استفاده نشده است. 
بنابراین پیشنهاد می کنم جلد دوم کتاب مبتنی بر 

نظریات فصل نخست نوشته شود.
او ادامه داد: در فصل دیگری از این کتاب درباره امر 
به معروف و نهی از منکر و مصادیق آن حرف زده و 
این توصیه ها و بسنده های آن بسیار مختصر آورده 
شده؛ جا دارد این مصادیق و توصیه ها به صورت 

کاربردی در فضای مجازی بیان شود.
 به گفته دهقانی، در این کتاب بیان شده فضای 
مــجــازی عــمــارتــی اســت کــه سلطان جــائــر در آن 
ــه اعــتــقــاد مــن در  نشسته اســـت در حــالــی کــه ب
فضای مجازی هیچ کس سلطان نیست. ما اکنون 
پارک هایمان وضعیت خوبی ندارد و خانواده های 
متدین عالقه ای به حضور در پارک ها ندارند. این به 
دین گریزی ما ربطی ندارد در حالی که باید فضای 

پارک مدیریت شود.
او افزود: باید تالش کنیم محتواهای مختلف برای 
فعالیت در این فضا آماده کنیم و ببینیم مخاطبان 
ما در این فضا چه کسانی هستند و متناسب با 

آن ها توصیه های فله ای نداشته باشیم.
دهقانی با تأکید بر اینکه توصیه فله ای برای کسانی 
خوب است که بتوانند انتخاب کنند، یادآور شد: 
باید در جلد دوم کتاب تــالش شــود توصیه های 
فله ای نداشته باشیم و بنا بر نظریات مطرح شده 
در فصل نخست کتاب توصیه های جزئی تر ارائه 

شود.
او ادامــه داد: هر جایی از کتاب را خواندم دیدم 
خیلی روی مسائل جنسی و روابــط دختر و پسر 
ــود در حالی که در فــضــای مجازی  تأکید شــده ب
مشکالت اقتصادی، اجتماعی و... دیگری هم 

وجود دارد که باید بررسی شود.
 این مدرس دانشگاه گفت: در کتاب الزم است 
ــاره امــر بــه مــعــروف و نهی از منکر بــه منابع  دربـ
معتبر ارجاع داده شود، چون این موضوع فقهی 
است و باید حد و حــدود والیــی این امر توضیح 
داده شود و به جای ارجاع به جرجانی در این باره 
می توانیم به طــور مثال از رساله امــام استفاده 

کنیم.
 دهقانی اظــهــار کــرد: وقتی بــه فضای مجازی 
نــگــاه می کنیم بــه نــظــر مــی رســد تــقــوا زداســت 
امــا بــاالخــره بــرای حضور در ایــن فضا باید چه 
کرد. بنابراین اگرچه در این کتاب درباره فضای 
مجازی توضیحات خوبی داده شده اما باید به 
صــورت مشخص بیان شــود باید چه کارهایی 
برای تقویت تقوا در این فضا کرد، چون اساساً 
مــاهــیــت فــضــای مــجــازی تــقــوا زداســــت و باید 
بــر اســاس ایــن فضا بــرنــامــه ریــزی کــرد. از سوی 

باید به کاربران توصیه های دیــــــــگــــــــر مـــا 
الزم را انـــجـــام دهــیــم و 
هــشــدارهــای مــربــوط به 

این فضا را بیان کنیم.
ــن مـــدرس دانــشــگــاه با   ای
ــه ایــنــکــه بــایــد از  ــاره ب اشــ
حــوزه علمیه ایــن مطالبه 
را داشت که درزمینه تقوا 
در فضای مجازی همکاری 
داشته باشند، یادآور شد: 
ایـــن مــوضــوعــات بــایــد در 
جلد دوم کتاب در آینده 

مورد بررسی قرار گیرد.

ــرفـــی  ــعـ مـ
کتاب  توسط مداح  ها و منبری های چهره و مطرح 
کشور، اتفاقی است که به ویژه در سال های گذشته 
بــه یــک سبک و الــگــوی جدید در جــریــان فضای 
مذهبی تبدیل شده است؛ کتاب هایی که به گفته 
برخی از ناشران، با معرفی شان در فضای هیئت و 
یا در شبکه های اجتماعی با افزایش تیراژ و فروش 
غیرقابل انتظار روبـــه رو شــده انــد. به بهانه هفته 
کتاب و کتاب خوانی، خبرگزاری تسنیم به مرور 
کتاب هایی پرداخته که در هیئت های مذهبی و 

توسط مداحان معرفی شده اند.
ابتکار معرفی کتاب را می توان به نام حاج محمود 
کریمی ثبت کرد. محمود کریمی در سال 1394 به 
معرفی کتاب »آفتاب در حجاب« اثر سیدمهدی 
شجاعی پرداخت و بخشی از این کتاب را هم برای 

مستمعین خواند.
 این کتاب شرحی داســتــان وار و جانسوز از حیات 
حضرت زینب کبری)س( است که در آن نویسنده با 
مخاطب قرار دادن حضرت زینب)س(، همچون یک 
روایتگر که گویا لحظه به لحظه با آن حضرت همراه 
بوده تمامی حرف های دل آن حضرت را به زبان قلم 
درآورده است. سبک نوشتاری نویسنده به گونه ای 
است که انگار خواننده، مخاطب حضرت زینب )س( 
و شاهد تمام وقایعی است که بر سر این بانوی بزرگ 

آمده است.
پــس از محمود کریمی، حنیف طــاهــری نیز در 
هیئت عبدهللا بن الحسن)ع( به معرفی همین 
کتاب پرداخت. حنیف طاهری، مداح اهل بیت)ع( 
در ادامه پویش »هیئت تعطیل نیست« با قراری 
که با دوستان هیئت داشت، هر هفته یک کتاب 
را معرفی کرد.ابتکار دیگر محمود کریمی در محرم 
سال 1397 مثل همیشه شگفتی و نوآوری داشت. 
محمود کریمی بخشی از کــتــاب »فــتــح خــون« 
شهید سید مرتضی آوینی را بــه صــورت نوحه و 
سینه زنی خواند. کریمی پس از آن، بارها در مراسم 
مختلف بــه معرفی کــتــاب در حـــوزه نــوجــوانــان و 

جوانان پرداخت.
برخی از کتاب هایی که محمود کریمی در جلسه 

هیئت معرفی کرده است عبارت اند از:
1- انسان 250ساله، مقام معظم رهبری، انتشارات 
صهبا، شرح زندگی و مبارزات عقیدتی و سیاسی 

اهل بیت)ع(
2- عشق در برابر عشق، نویسنده امید کوره چی، 
انتشارات کتابستان معرفت، رمان جذاب تاریخی 

در مورد زمانه  امیرالمؤمنین و امام حسن)ع(
3- سه دقیقه در قیامت، انتشارات ابراهیم هادی، 
روایت یکی از مدافعان حرم که در جریان یک عمل  
جراحی بــرای لحظاتی از دنیا مــی رود و سپس با 
شوک در اتاق عمل به زندگی بازمی گردد اما دنیایی 

که او دیده برای کسی باورکردنی نیست
4- رؤیــای نیمه شــب، نویسنده مظفر ســاالری، 
انــتــشــارات کتابستان معرفت، رمـــان عاشقانه  
تاریخی در روزگـــار غیبت صغری کــه بــا تــاریــخ و 

اعتقادات شیعیان گره خورده است
5- بـــرادر مــن تــویــی، نویسنده داوود امــیــریــان، 
ــاره   ــتــی دربـ انــتــشــارات کتابستان مــعــرفــت، روای

زندگانی حضرت ابوالفضل العباس)ع(
6- کالس اخــالق، انتشارات کتابستان معرفت، 

مجموعه گفتارهای آیت هللا مجتهدی تهرانی
7- باغ طوطی، نویسنده مسلم ناصری، انتشارات 
کتاب جمکران، رمان زندگی میثم تمار، مناسب 

نوجوانان و بزرگساالن

ایام کرونا فرصت مناسبی 
بود که فرهنگ کتاب خوانی 
بـــه جــامــعــه تـــزریـــق شـــود. 
مــداحــان نیز در ایــن میان 
ــابـــل تــوجــهــی در  نــقــش قـ
معرفی کــتــاب هــا داشتند، 
پــس از اینکه برخی از این 
کــتــاب هــا در هیئت و یــا در 
ــن  صــفــحــات اجــتــمــاعــی ای
مداحان معرفی می شد، تیراژ 
آن ها به صورت قابل توجهی 

افزایش پیدا کرد.
ــهـــدی ســلــحــشــور، مــــداح  مـ
اهل بیت)ع( نیز به معرفی کتاب 
برای مطالعه مردم در ایام خانه نشینی پرداخت. این 
مداح اهل بیت)ع( سه کتاب  را برای مخاطبان خود 

معرفی کرد.
1-  مقتل مقرم با موضوع داستان کربال، مؤلف: 
سیدعبدالرزاق موسوی مقرم، انتشارات طوبای 
محبت. کتابی مستند و مفید درباره حوادث غمبار 
کربالست نویسنده کتاب، عالمه سیدعبدالرزاق 
موسوی مقرم از علمای بزرگ معاصر بوده که برخی 
از استادان او عبارت اند از سیدمحسن حکیم، 
ضیاءالدین عراقی، سیدابوالحسن اصفهانی، 
میرزامحمدحسن نائینی، آیت هللا خویی، عالمه 

محمدجواد بالغی.
2. انسان 250ساله: موضوع بیانات رهبر معظم 
ــاره زنــدگــی ســیــاســی مــبــارزاتــی ائمه  ــ انــقــالب درب
معصومین)ع(، انتشارات: مؤسسه جهادی صهبا
3. ســه دقیقه در قیامت بــا مــوضــوع تجربه ای 

نزدیک به مرگ، انتشارات: شهید ابراهیم هادی
بنی فاطمه، مداح اهل بیت)ع( نیز با انتشار پیامی 
اقــدام به معرفی 10 عنوان کتاب برای نوجوانان و 

جوانان کرد. این مداح در پیام خود نوشت:
»وقتی با یک آدم بــزرگ همصحبت می شویم، 
با شنیدن حرفای پخته و عمیق و شیرینی که از 
او می شنویم از قصه های قرآنی گرفته تا حکمت 
و پند و رمان های امــروزی، متوجه می شویم او از 
فرصت نوجوانی و جوانی اش درســت استفاده 
کــرده اســت، پس ما هم بیاییم از همین االن از 
این فرصت بهترین استفاده را داشته باشیم تا 
آینده را با خرد و دانایی بسازیم. کتاب هایی که 
خدمتتان معرفی مــی شــود ریشه های معنوی 
و اعتقادی دارنـــد، از شما دعــوت می کنم بــرای 
ساختن لحظه های زیبا و آینده ای زیباتر، در سایه 
جلب رضایت حضرت دوســت، ایــن کتاب ها را 

مطالعه فرمایید«.
کتاب های پیشنهادی به شرح زیر است:

1.نخل و نارنج/ وحید یامین پور 
2.داستان سیستان/ رضا امیرخانی
3. قلعه محافظان/ فاطمه مسعودی

4.عشق در برابر عشق/ امید کوره چی 
5.کالس اخالق/ انتشارات کتابستان معرفت

6. این مرد پایان ندارد/ سیدعلی بنی لوحی
7.عروس قریش/ مریم بصیری 

8. هفت جن / امید کوره چی 
9.  پری دخت/ حامد عسکری 

10.آن دختر یهودی/ خوله حَمدی 

از خواندن این کتاب سیر نمی شوید ◾
میثم مطیعی نیز یکی از فعاالن در معرفی کتاب 
در حوزه های مختلف است. او در مناسبت های 
ــاب در فــضــای هیئت  ــت مــخــتــلــف بـــه مــعــرفــی ک

می پردازد.
کتابی رامیثم مطیعی در شبکه اجتماعی اش 
ــرده اســت بــه نــام»حــجــره  شــمــاره  دو« .  معرفی ک
ــن کــتــاب روایــتــی اســت از زنــدگــی طلبه ای که   ای
پیوندش با اتفاقات جــذاب و افــراد مختلف آن را 
خواندنی می کند، آن قدر که از خواندن این کتاب 
سیر نمی شوید. این کتاب را می توان مانیفست 
طلبه  انقالبی دانست. هرچند آن قدر پُر است از 
اتفافات شیرین که همه از خواندنش لذت می برند 
اما برای طلبه ها دوچندان توصیه می شود؛ البته 

برای طلبه هایی که می خواهند انقالبی باشند.

 کتابی درباره جایگاه تقوا 
 د ر  رژیم مصرف رسانه ای 

 ابتکار حاج محمود کریمی 
توسط دیگر مداحان ادامه یافته است

معرفی کتاب در هیئت

کتابخانهتازه های نشر مستقیمى:  ــه  ــن آم
»... در ســـبـــک زنـــدگـــی 
ــســان  ــون ان مــنــتــظــرانــه چــ
کامل در ساختار و اضالع 
تـــمـــدن ســـازی قـــــرار دارد 
ــر تــعــالــی و  ــا رشـــد کــوثــری و مبتنی ب مــحــوریــت ب
سعادت دنیوی و اخروی است و دیگر با سنجه های 
دنیایی سنجیده نمی شود؛ ایــن مهم به عنصر 
والیت پذیری و محوریت امام)ع( بازمی گردد...«؛ 
ایــن جــمــالت بخشی از سخنان حجت االسالم 
امیرمحسن عــرفــان، مــدرس دانشگاه، محقق و 
نویسنده آثار مهدوی همچون رسانه و مهدویت 
و مواجهه ائمه)ع( با مدعیان مهدویت است که 
درباره تأثیر سبک زندگی منتظرانه بر تمدن سازی 
با ما درمیان گذاشته است و مشروح آن در ادامه 

تقدیم حضورتان می شود.

در فرهنگ انتظار چه ظرفیت هایی برای عرضه  ◾
سبک زندگی تمدن ساز وجــود دارد و اساساً آموزه 
مهدویت و سبک زنــدگــی منتظرانه چــه تـــرازی در 

این باره ارائه می دهد؟
در فرهنگ انتظار و آموزه مهدویت شاخصه ها و 
ظرفیت های کالنی برای مهندسی سبک زندگی 
تــراز تمدن نوین اسالمی وجــود دارد؛ مهم ترین 
ایــن ظرفیت ها آن اســت کــه مهدویت و انتظار، 
شــخــصــیــت و اصـــالـــت شخصیتی دارد یعنی 
نمی توان فرهنگ انتظار برآمده از مهدویت را ذیل 
منجی باوری های برآمده از ادیــان و مکاتب دیگر 

قرار داد. 
برای مثال نمی توان فرهنگ انتظار را پُست مدرن 
و یــا مــدرن دانــســت بلکه ایــن فرهنگ مختص 
اسالم است و هویت آن توحیدی و الهی و در عین 
حال انسانی و عقالنی است، بنابراین آثار و نتایج 
برآمده از آن در سبک زندگی به مثابه یک فراورده 
تمدنی، نشان می دهد از مهم ترین ظرفیت های 
فرهنگ انتظار، برخورداری شخصیت در اسالم 

است.
عالوه بر این، فرهنگ انتظار برآمده از مهدویت، 
ــتــقــاطــی نــیــســت )الـــتـــقـــاط بـــه مــعــنــای درهـــم  ال
ــا در  ــن فرهنگ انــســجــام دارد ام آمیختگی(؛ ای
فرهنگ غربی درهــم آمیختگی اجـــزای مکاتب 
فکری، کالمی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی دیده 
می شود در حالی که فرهنگ انتظار دارای اجزای 

یکپارچه و درهم تنیده است.
سومین ظرفیت فرهنگ انــتــظــار در مهندسی 
سبک زندگی آن است که استمرار فرهنگ های 
دیگر نیست بلکه تأسیسی است که اسالم آن را 
بنیان نهاده است. اسالم با ارائه باورها و ارزش های 
نظام مند، جامع و کامل و کارآمد نظام واره نوینی را 
در عرصه سبک زندگی به همگان نشان می دهد.

آیا ظرفیت های دیگری در مهدویت وجود دارد  ◾
که بتواند سبکی از زندگی به منتظران ارائه دهد که با 

آن مسیر تمدن سازی را به سالمت طی کنند؟
بله چهارمین ویژگی ایــن فرهنگ بــرخــورداری از 
مبانی استداللی و عقالنی است یعنی محفوظات 
اســاســی و بــاورهــای ریــشــه ای مهم ترین عنصر 
شکل دهنده فرهنگ انتظار در اسالم است و پنجم 
آنکه این فرهنگ برآمده از سنن و آداب اسالمی 
است بنابراین، هویت فرهنگ انتظار وابسته به 
آمــوزه هــای اســالمــی اســـت. ششمین خصیصه 
آنکه فرهنگ انتظار رشددهنده و تحول گراست، 
بدین معنا که باور به مهدویت و التزام به فرهنگ 
انتظارِ برآمده از این آموزه در نیازها و خواسته ها و 
آداب و رسوم و باورها و اعتقادات در سبک زندگی 
تأثیرگذار است. هفتمین خصیصه فرهنگ انتظار 
برآمده از مهدویت آنکه مقاوم و دیرپاست و در 
مقابله با تهاجم فرهنگی غنی تر و بارورتر می شود، 
یعنی فرهنگ انتظار در مواجهه با فرهنگ غربی 
نه تنها اقتدار خود را حفظ می کند بلکه می تواند 
ــر اقــتــدار و صــالبــت خـــود نــیــز بــیــفــزایــد. ایــن هــا  ب
ظرفیت های تمدنی فرهنگ انتظار و مهدویت در 

مهندسی سبک زندگی تراز نوین اسالمی است.

اگر به این فرهنگ انتظار عمل شود چه برونداد  ◾
و کارکردهایی دارد؛ به عبارت بهتر سبک زندگی 
منتظرانه برآمده از این فرهنگ دارای چه رهاوردی 

برای منتظران است؟
نخست آنکه این سبک زندگی مسئوالنه است، 
بدین معنا کــه سبک زنــدگــی مبتنی بــر فرهنگ 
انتظار در مواجهه بــا ناراستی ها منفعل عمل 
نمی کند و در ایــن سبک زنــدگــی، انفعال دیــده 
نمی شود بلکه حساسیت فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و اقتصادی نسبت به راستی ها در آن 
وجــود دارد. دوم آنکه در این سبک زندگی رشد 
کوثری وجود دارد، برخالف سبک زندگی غربی که 
در آن رشد تکاثری حاکم است و همه چیز شمرده 
می شود و محوریت با دنیاست در سبک زندگی 
منتظرانه چون انسان کامل در ساختار و اضالع 
تمدن سازی قــرار دارد محوریت با رشد کوثری و 
مبتنی بر تعالی و سعادت دنیوی و اخروی است 
و دیگر با سنجه های دنیایی سنجیده نمی شود؛ 
این مهم به عنصر والیت پذیری و محوریت امام 

بازمی گردد.
سومین رهاورد این سبک از زندگی، الهام بخشی 
متکی بر رضایت امام)عج( است یعنی در سبک 
زندگی منتظرانه در عرصه های فردی، خانوادگی و 
اجتماعی به این خودباوری می رسیم که در تحوالت 
نقش آفرین باشیم؛ به عبارت دیگر در این سبک 
زندگی، معیار و سنجه برای ایفای نقش اجتماعی، 
سیاسی، اقتصادی و اخالقی و تربیتی رضایت 

امــام)ع( است نه تأمین نیازهای درونــی و عالیق 
شخصی؛ از ایــن رو، ایــن سبک زندگی به شدت 

الهام بخش است.

برکات دیگر این سبک از زندگی برای باورمندان  ◾
و ملتزمان به آن چیست؟

چهارمین رهاورد سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ 
انتظار و بــاور به مهدویت، بــرخــورداری از نگرش 
نظام مند نسبت به مسائل و معضالت در زندگی 
است، یعنی هم جامع نگری و هم مجموعه نگری. 
به عبارت بهتر، منتظران در این سبک از زندگی 
تحوالت سیاسی دنیا را مبتنی بر تقابل حق و باطل 
مــورد سنجش قــرار می دهند و هم کالن نگر و هم 

مجموعه نگر هستند.
 در این نگاه فراتر از مفاهیم اخالقی در عرصه ایثار، 
صبر، تکافل اجتماعی و تــعــاون، منتظر واقعی 
مفاهیم اخالقی را مجموعه ای و شبکه ای می بیند 
چون محور برای او رضایت امام زمان)عج( است، 
بــرای همین ممکن است حتی شخصی در شب 
عاشورا برای رضایت پدر و مادر در عزاداری شرکت 
نکند با این محور که می خواهد در مسیر رضایت 

امام)ع( حرکت کند. 
در ایــن سبک زنــدگــی تفکر و بینش سیستمی 
در مواجهه با معضالت و حل آن هــا وجــود دارد. 
نکته نهایی آنکه سبک زندگی مبتنی بر فرهنگ 
انتظار و آمـــوزه مهدویت، اصــالح گــرا و پویاست 
یعنی در ایــن سبک، رکـــود، ســکــون، ایستایی و 
انحطاط وجود ندارد. منتظر واقعی در این سبک 
از زندگی درصــدد اصــالح بینش، رفتار، نگرش و 
خواسته های خود است بنابراین در روایت است 
اگر مؤمن و مسلمانی دو روزش شبیه هم باشد 
مغبون و زیان دیده خواهد بود، از این رو منتظر، 

رشد کیفی دارد.

در مسیر دستیابی به سبک زندگی برآمده از  ◾
فرهنگ انتظار چه موانع و آسیب هایی وجود دارد 

که باید برطرف شود؟
امــروز در مهندسی سبک زندگی با چالش هایی 
مــواجــه هستیم؛ نخست نــبــود زیــرســاخــت هــا و 

امکانات فرهنگی است.
 متأسفانه جامعه ما به درک اجتماعی دربــاره 
سبک زندگی نرسیده است؛ دومین چالش آنکه 
ما در جامعه با کمبود نیروی آموزش دهنده درباره 
سبک زنــدگــی روبـــه رو هستیم؛ چالش ســوم به 
سیاست های تبعض آمیز و ناعادالنه در عرصه 
آموزش و فرهنگ بازمی گردد و چالش بعدی به 
عدم حمایت مالی برای ترویج سبک زندگی تراز 

تمدن نوین اسالمی مربوط می شود. 
همچنین اســت چــالــش تــردیــدهــای مــوجــود در 
سبک زندگی منتظرانه؛ عالوه بر این، نظام تبلیغ 

و تــرویــج مــا در عــرصــه سبک زنــدگــی معیوب و 
ناقص است. 

ــع و چالش ها  ◾ راهــکــار امــــروزی رفـــع ایـــن مــوان
چیست؟

اینکه در زمــانــه مــا بــایــد تأکید بــر چــه مقوله ای 
باشد، پاسخ آنکه جامع نگری و روش مــنــدی در 
مهندسی سبک زندگی تراز تمدن نوین اسالمی 
نــیــازی اســاســی اســت؛ همچنین اســت پرهیز از 
انحصارگرایی علمی، چراکه برخی با تقلیل از علوم 
انسانی غربی در پی دستیابی به این سبک زندگی 
هستند در حالی که ما نیازمند جنبش نرم افزاری و 
تولید علم هستیم، باید ارزش های اصیل اسالمی 
تعمیق و ترویج داده شوند، ما نیازمند ساده سازی 
ــان مناسب در ایــن عرصه  و نهادینه سازی واژگـ
هستیم، توده مردم نمی توانند با زبان علم ارتباط 
بگیرند چــون مــا ســاده ســازی زبــان علم را انجام 

نداده ایم و اساساً به آن توجه نداشته ایم.

رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم انقالب  ◾
هفت اصل را بــرای ساخت تمدن نوین اسالمی و 
منتهی به ظهور مطرح کرده اند، دستیابی به سبک 
زندگی اسالمی و منتظرانه چقدر فرصت تحقق 

دیگر اصول این بیانیه را ممکن می کند؟ 
هفتمین توصیه رهبر معظم انقالب در بیانیه گام 
دوم انقالب مربوط به سبک زندگی اســت؛ اگر 
سبک زندگی به مثابه فراورده تمدنی مورد اصالح 
قــرار بگیرد رشــد کوثری را در ساحت معنویت و 
اخــالق، آمــوزش و پژوهش، استقالل و عزت ملی 

و... نیز درک خواهیم کرد.
 نقشی که سبک زندگی در ساخت علم، معنویت، 
اخــالق، اقتصاد، پژوهش، استقالل و عزت ملی 
ایفا می کند نقش تسهیل گر است و ما را در این 

محورها ارتقای کیفی می دهد.
 برای مثال به مثابه این تسهیل گری در معنویت 
و اخالق ایثار، خیرخواهی، گذشت، صبر، کمک 
به نیازمندان، راستگویی، تواضع و اعتمادبه نفس 
ارتقای کیفی می یابد. به عبارت بهتر، اساساً در 
سبک زنــدگــی بــه مثابه یــک فـــراورده تمدنی اگر 
اصــالح رخ دهد دیگر نیازمند بخشنامه و ابالغ 
نخواهیم بــود چراکه در سبک زندگی منتظرانه 
مــا بــا یــک خودکنترلی اخــالقــی تربیتی مواجه 
ــســان مــنــتــظــر، خــودکــنــتــرل اســـت و  هــســتــیــم؛ ان
نیازمند ســازه هــای بیرونی بــرای اصــالح و ارتقای 
رفتار نیست، این خودکنترلی، تسهیل گر دیگر 

شاخصه ها هم خواهد بود. 
پایان سخن آنکه سبک زندگی مبتنی بر آموزه های 
مــهــدوی سبک زنــدگــی ابــداعــی و ابــتــکــاری، پایا 
ــر بینشِ  ــوژیــک و مبتنی ب ــول و مــانــدگــار و ایــدئ

خودآگاهانه انسانی است.

 شست وشوى 
خانه خدا      

كعبه معظمه از صدر اسالم عکس نوشت
معطرسازى و مورد تنظیف قرار 

مى گرفت. این سنت پیوسته و 
در ادوار مختلف اسالمى پا بر 
جا بوده است. در عصر جدید 

نیز خانه خدا سالى دو بار مورد 
شست وشو قرار گرفته و معطر 

مى شود. در زمان طولنى این 
شست وشو با گالب ارسالى از 
مصر انجام مى شد اما از سال 

1372 تا 1394  با توافق 
عربستان سعودى، ایران با افتخار 
تمام به ارسال گالب ناب از قمصر 

كاشان اقدام مى كرد.
روز سه شنبه پس از حدود چهار 
ماه از حج تمتع كه پشت بام خانه 

خدا شست وشو شده بود، متولیان 
مسجدالحرام پس از غبارروبى از 
پرده كعبه، پشت بام خانه خدا را 

شستند. براى این منظور با توجه 
به برخى محدودیت ها حداكثر 

10 نفر به پشت بام كعبه رفته و 
بام این مكان مقدس را شست  وشو 

و عطرافشانى كردند. در ادامه 
تصاویرى از شست وشوى پشت 

بام كعبه را مشاهده مى كنید. 

برخالف سبک زندگى غربى كه در آن رشد تكاثرى حاكم است و همه 
چیز شمرده مى شود و محوریت با دنیاست، در سبک زندگى منتظرانه 
چون انسان كامل در ساختار و اضالع تمدن سازى قرار دارد محوریت 

با رشد كوثرى و مبتنى بر تعالى و سعادت دنیوى و اخروى است.

گزگزییدهده
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 گفت وگو با دکتر امیرمحسن عرفان درباره 
تأثیرآموزه هاي مهدویت بر زندگی انسان معاصر

 سبک زندگی منتظرانه
مسئوالنه است



ــتزاده  بــانــک  ــرب مجیدت
اســتــقــراضــی روس هـــــا، انــدکــی 
پس از اینکه انگلیسی ها بانک 
شاهنشاهی را در کشورمان راه 
ــروع بــه کــار کــرد.  انــداخــتــنــد، شـ
شکی نیست که روس هــا خیلی 
عالقه داشتند در رقابت مالی و بانکی با انگلیسی ها 
کم نیاورند اما بانک استقراضی در ابتدای کار یک 
شرکت تجاری مالی کوچک بیشتر نبود. تاجر روسی، 
پولیاکف که رفاقتی با ناصرالدین شاه به هم زده بود 
)احتماالً با سفارش حکومت روسیه( هر طور بود 
موافقت شاه ایران را با راه اندازی بانک گرفت. کارش را 
هم که شروع کرد نه ایرانی ها و نه انگلیسی ها نسبت 
به آن چندان حساس نشدند چون فعالیتش محدود 
و شخصی به نظر می رسید. اما به نظر شما چه شد 
که چند سال بعد، مــردم و همچنین علمایی که از 
طالیه داران مبارزات ضداستبدادی بودند و همچنان 
هم سرشان گــرم مبارزه بــود یک بــاره عــزم تخریب 
ساختمان بانک روسی را کردند؟ آیت هللا مرتضی 
آشتیانی به چه دلیل در ماجرای تخریب این بانک 

جلودار شد؟

شاگرد آخوند خراسانی ◾
آن جور که تقویم ها نوشته اند 75 سال پیش، مثل 
امــروز یا شاید هم فــردا، پس از گــذرانــدن سه سال 
بــیــمــاری، در شهر مشهد بــه رحمت خــدا رفــت و 
ــا)ع( به  در صحن نو )آزادی( حــرم مطهر امــام رضـ
خاک سپرده شد. آیت هللا مرتضی آشتیانی، فرزند 
میرزاحسن آشتیانی از علمای معروف ماجرای 
تحریم تنباکو، تنها یک عالم و مجتهد نبود که از 
دنیا رفــت. پرونده زندگی پربارش عــالوه بر تکاپو و 
تالش های علمی و تربیت شاگردان مختلف، یک 
سابقه 50 یا 60 ساله از مبارزات ضداستبدادی و 

ضداستعماری هم بود. 
»مرتضی« در سنین نوجوانی مقدمات و سطح فقه و 
اصول را از محضر پدر آموخته و مدت ها هم در حوزه 
فلسفی حکیم میرزا ابوالحسن جلوه شاگردی کرده 
بود. به جز این ها در مدت اقامتش در نجف اشرف، 

با درک محضر بزرگانی مثل آخوند خراسانی، حاج  
میرزا حبیب هللا رشتی، حاج  میرزا حسین و حاج 
میرزا خلیل به درجــات عالی رسید. همچنین در 
محضر پرآوازه شیخ عبدالحسین صالحی حکمت 
و فلسفه را آموخت و در زمانی که هنوز 37 سال 

بیشتر نداشت، با اصــرار مــردم و علمای تهران به 
ایران بازگشت.

از مشهد تا مشهد ◾
حاج شیخ مرتضی آشتیانی البته همان زمان ضمن 

تحصیل در نجف، درس حوزه را هم به راه انداخته بود 
و تدریس می کرد. 

بــرای همین به تهران هم که آمد شــروع به تشکیل 
حوزه علمیه و سرپرستی طالب کرد و پس از رحلت 
پدرش مسئولیت موقوفاتی را که بر دوش او بود به 
عهده گرفت که از جمله آن ها تولیت مدرسه فخریه 
ــروی« است.مسجد  یا همان مدرسه معروف »مـ
سیدولی )خازن الملک( در بازار کفاش ها و کنار مزار 
سیدولی برای حاج شیخ مرتضی اهمیت زیادی داشت 
چون پدرش در آنجا اقامه جماعت می کرد و خیلی از 
ماجراهای قیام تنباکو در آنجا روی داده بود، امامت آن 
را بر عهده گرفت. حتی پس از عزیمتش به خراسان، 
بـــرادرش میرزا احمد آشتیانی امــام جماعت آنجا 
شد. از 60 سالگی به مشهد مقدس مشرف شد و به 
تدریس، اقامه جماعت و اصالح امور شرعی و تبلیغی 

مردم پرداخت.
13 سال به عنوان مجتهدی سرشناس به تربیت 
طالب مشهد و تالش های علمی و مبارزاتی مشغول 
بود و پس از حادثه گوهرشاد به اجبار به تهران آمد 
و چند سالی در جــوار بارگاه حضرت عبدالعظیم 
ــود. در 80  حسنی)ع( مشغول تدریس و تبلیغ ب
سالگی دوباره به عراق رفت، دو سال در حوزه علمیه 
کربال تدریس کرد و اما سالخوردگی و بیماری سبب 

شد دوباره به مشهد برگردد. 

از نهضت تنباکو تا قیام گوهرشاد ◾
دســت کــم 11 شــاگــرد بسیار مــبــرّز دارد کــه استاد 
جالل همایی، آیت هللا سیدمصطفی خوانساری، 
آیــت هللا حــاج سیدعلی علم الهدی و... از جمله 
آن ها هستند. زندگی آیت هللا مرتضی آشتیانی 
اما به عرصه علم و تبلیغ و تدریس ختم نمی شود. 
در ماجرای نهضت تحریم تنباکو همان طــور که 
گفتیم در کنار پــدرش حضور داشـــت. او در این 
ــدر هماهنگ مــی شــود و مــردم  حــرکــت بـــزرگ بــا پ
ــی آورد. در بسیج  تهران را به صحنه تظاهرات مـ
نیروها و تشکیل اجتماعات مردمی و جلوگیری 
از سوءاستفاده از اجتماعات مردمی هم بسیار 
ــش جــمــع بــــود و در ســخــنــرانــی هــایــش  ــواسـ حـ

ــرای مــردم  ــرازی را بـ  مــحــتــوای فــتــوای مــیــرزای شــی
تشریح می کرد. مبارزات علما و مــردم در جریان 
نهضت مشروطه نیز صحنه حضور پررنگ و فعال 
آیت هللا مرتضی آشتیانی است. در همه مراحل آن 
از جمله تحصن ها و بعدها هجرت و حرکت علما به 
قم و... نیز حضور دارد. بعدها در جریان مخالفت 
با اقدام های رضاخان و همچنین ماجرای گوهرشاد 

نیز آیت هللا آشتیانی حضور دارد.

فقط چند ساعت ◾
بانک استقراضی روس ها در ایران به همان شرکت 
محدود نمی ماند. پس از اینکه تا مرز تعطیلی پیش 
می رود، دولت روسیه آن را از مالکش می خرد و با 
تزریق سرمایه آن را در ایران سرپا نگه می دارد تا به 
محلی برای استقراض شاهان و شاهزاده های قاجار 
تبدیل شود و بعدها هم دولت روسیه هر بار به بهانه 
بدهکار بودن شاه ایران از طریق این بانک دخالت 

در اوضاع سیاسی کشورمان را افزایش دهد. 
اصل ماجرای تخریب بانک این است که در کنار 
ــازار تهران،  یکی از قبرستان های واقــع در وســط ب
مــدرســه ای مخروبه قـــرار داشـــت کــه دولـــت وقت 
ــذار کــرد تــا ساختمان بانک  آن را بــه روس هـــا واگـ
استقراضی روســیــه را در آن بنا کنند. در اثنای 
حفاری و پس از ساخت بخش هایی از ساختمان 
بانک استخوان های تازه مردگانی از مؤمنان متوفای 
تهران بدست آمد که تحمل آن برای علما و مردم 
بسیار سخت بـــود، بــه خــصــوص آنــکــه در میان 

اجساد، پیکر زنی بدست آمد. 
ــدرکــاران ساختمان تمامی اجــســاد را با  دســت ان
بی اعتنایی به داخــل چاهی ریختند. این رویــداد 
خشم مــردم را برانگیخت. آیــت هللا آشتیانی در 
مسجد خازن الملک بر منبر رفــت و ایــن وضــع را 
مخالف با دیانت و شــرع مقدس دانست. شب 
در خانه شیخ مرتضی آشتیانی نشستی با حضور 
آیــت هللا بهبهانی و طباطبایی برپا شد. روز بعد 
مردم، طلبه ها و علما برای فاتحه خوانی به گورستان 
رفتند و طی چند ساعت آن بنیاد را به ویرانه ای 

تبدیل کردند.

نگاهی به زندگی و زمانه آیت اهلل شیخ مرتضی آشتیانی 

طالیه دار علم و قیام

خبرخبر
امروزامروز

دخترانشهدایمدافعحرم،میهمانامامرضاjشدند
جمعی از دخــتــران خــانــواده شهدای لشکر فاطمیون و 
مدافعین حــرم حضرت زیــنــب)س( در قالب ویژه برنامه 
»دخــتــران آفــتــاب« بــا حضور در رواق کوثر حــرم مطهر 
رضوی میهمان امام رئوف شدند.به گــزارش آستان نیوز، 
حجت االسالم والمسلمین همایون عباسی، مسئول 

فرهنگی لشکر فاطمیون در مشهد در این گردهمایی که به 
همت مدیریت زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برگزار 
شد، ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت معصومه)س( 
گفت: یکی از ویژگی های مهم حضرت معصومه)س(، 
شباهت ایشان به حضرت زینب)س( بود که به  عنوان یک 

بانوی مسلمان سکوت نکردند و به میدان آمدند تا مبلغ 
سیره عالم آل محمد)ص( حضرت امام رضا)ع( باشند.وی 
با بیان صفات علمی و معنوی حضرت فاطمه معصومه)س( 
افزود: حضرت معصومه)س( راه حجت خدا را ادامه دادند 
و از همین رو می توانند بهترین الگو برای خواهران و دختران 

شهدا در زمینه صبر و استقامت باشند.در این مراسم 
جمعی از فرزندان شهدای مدافع حرم حضرت زینب)س( 
به قرائت قرآن، اجرای سرود مناسبتی و قرائت دلنوشته 
پرداختند و در پایان نیز با اهدای بسته های متبرک رضوی 

از دختران با اسامی فاطمه و معصومه تجلیل شد.

کتاب و 
کتاب خوانی

رونماییازکتابهایصوتی
نخستینمجموعهکتابهایصوتی
بهنشر)انتشاراتآستانقدسرضوی(

درحرممطهرحضرترضا)ع(
رونماییشد.حسینسعیدیمدیرعامل

بهنشردرحاشیهاینمراسمجزئیاتاین
مجموعهصوتیرااعالمکردوگفت:این

مجموعهشامل۲۶عنوانکتابصوتیدر
موضوعاتمختلفاستکهبامشارکت
مدیریترسانههایصوتیوتصویری

آستانقدسرضویتولیدشدهاست.
تولیداینمجموعهبا10عنوانکتاباز

آثارفاخربهنشربامحوریتزندگانیامام
رضا)ع(آغازشد.

درادامهاینطرح،1۶عنوانکتابدر

حوزههایدفاعمقدسوادبیاتپایداری،
ادبیاتدینیونوجوانبهاینمجموعه
افزودهشد.نوعقرائتاینکتابهابا

توجهبهزبانکتاب،تکگویندهیاچند
گویندهاست.
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حاجشیخمرتضیآشتیانیالبتههمانزمانضمنتحصیلدرنجف،حوزه
درسراهمبهراهانداختهبودوتدریسمیکرد.برایهمینبهتهرانهمکه
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شادانه

ــای جـــوان کــارکــنــان ارتـــش از  ــ جمعی از زوج هـ
اســتــان هــای تــهــران و آذربــایــجــان غــربــی، ضمن 
زیارت بارگاه منور ثامن الحجج)ع(، در جشن ویژه 
نومزدوجین که توسط مرکز امور بانوان و خانواده 
بنیاد کرامت رضوی در حرم رضوی برگزار شد، شرکت کردند. 

به گــزارش آستان نیوز، طــرح »زنــدگــی به سبک رضــوی« به 
ابتکار مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی با هدف 
افزایش صیانت و اعتالی روزافزون نهاد خانواده و بهره گیری از 
ظرفیت های آستان قدس رضوی و همچنین مجموعه نهادها 
و تشکل های مردمی برای زائــران و مجاوران به ویژه زوج های 
جوانی که آغاز زندگی خود را با حضور در حرم مطهر امام علی 

بن موسی الرضا)ع( شروع می کنند، اجرایی شده است.
در همین راستا، 91 زوج جوان از خانواده نیروی پدافند هوایی 

ارتش در استان های تهران و آذربایجان غربی که برای زیارت 
حضرت رضا)ع( به حرم مطهر مشرف شده اند، از خدمات طرح 

»زندگی به سبک رضوی« بهره مند شدند.
مرحله اول این طرح که در قالب برگزاری جشنی شاد و مفرح 

ویژه زوج هــای جوان در رواق دارالهدایه حرم رضوی به اجرا 
درآمــد، آمــوزش هــای مناسب آغــاز زندگی مشترک و حفظ 
ــژاد؛  ــ کــانــون خــانــواده توسط حــجــت االســالم مسلم داودی ن
کارشناس روان شناسی و امور خانواده ارائه شد. سخنرانی، 
 مولودی خوانی، اهــدای متبرکات از جمله شاخه های گل 
فوق ضریح مطهر و یک جلد قرآن کریم با پیام تولیت آستان 
قدس رضوی از دیگر بخش های این جشن بود و در خاتمه 
نیز همه زوج ها میهمان خوان کریمانه رضوی در مهمانسرای 

حضرت  شدند.
ــه سبک  ــل بـــعـــدی »زنـــدگـــی بـ ــراحـ ــت، در مـ ــ گــفــتــنــی اسـ
ــر پــوشــش ایـــن طـــرح مــی تــوانــنــد از  ــای زیـ ــ ــوی«، زوج هـ ــ رضـ
 آمــوزش هــا و راهنمایی های تلفنی و مــجــازی کارشناسان 

پشتیبان استفاده کنند.

جشن »زندگی به سبک رضوی« ویژه زوج های جوان ارتش 

آگهی فقدان سند مالکیت 
سند مالکیت ۴۳۰۰ سهم مشاع از ۱۵۸۰۲۰۵سهم ششدانگ پالک ۳۱۸فرعی از ۳۸ اصلی بخش ۱۴ قزوین ذیل 
ثبت ۱۲۸۲۴ صفحه ۱۶۷ دفتر جلد ۳۹ به ش��ماره چاپی ۹۴۷۳۹۷به نام وحید عباس��ی صادر و تسلیم شده است 
.سپس مالک با ارائه دوبرگ فرم شهادت شهود مدعی فقدان سند به علت سهل انگاری گردیده وتقاضای صدور سند 
مالکیت المثنی خود را نموده که مراتب به استناد ماده ۱۲۰آئین نامه اصالحی قانون ثبت اعالم می گرددتا هرکس 
به نحوی از هر انحاء نسبت به ملک مذکور حقی داشت و یا معامالتی به نفع او شده و یا مدعی وجود سند نزد خود 
باشد از تاریخ انتشار این آگهی تا مدت ده روز ضمن مراجعه به این اداره اعتراض خود را با ارائه اصل سند مالکیت 
و سندمعامله تسلیم نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض به این اداره نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت ارائه نشود اداره ثبت المثنی سند مالکیت را طبق مقررات صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد این آگهی 

در یک نوبت به شرح ذیل منتشر خواهدشد. شماره ردیف م الف ۵۶۰  آ۱۴۰۷۸۵۵
شعبان عسگری -مدیر ثبتی حوزه ملک منطقه یک قزوین

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای رحیم فوالدی تنها به ش��ماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۵۸۷  به ش��رح دادخواست به کالس��ه ۱۴۰۰/۵۴۳ از این شورا 
درخواس��ت نم��وده چنین توضیح داده ش��ادروان  بج��ار فوالدی تنها  به ش��ماره مل��ی ۳۵۹۰۹۳۱۱۷۵ در تاریخ 
۱۳۹۲/۷/۱۶ در اقامتگاه دائمی خویش بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است : ۱- متقاضی 
با مشخصات فوق فرزند   متوفی ۲- نعیم فوالدی تنها     به شماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۵۹۵      ۳-رحیم فوالدی تنها    
به شماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۵۸۷      ۴- حمید فوالدی تنها     بشماره ملی ۳۵۸۰۵۸۹۹۷۰   ۵-مجید نوروزی روان    
به شماره ملی ۳۵۸۰۰۵۳۳۴۵ فرزندان ذکور متوفی    ۶-زربانو فوالدی تنها   بشماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۶۳۳    ۷-مه 
بانو فوالدی تنها بش��ماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۶۱۷    ۸-امنه فوالدی تنها   بش��ماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۶۲۵   ۹-ش��هناز 
فوالدی تنها  بشماره  ملی ۳۵۸۰۵۸۹۹۶۲   ۱۰-روز خاتون فوالدی تنها  بشماره ملی ۳۵۸۰۵۸۹۷۵۱   ۱۱-زینب 
فوالدی تنها بشماره ملی ۵۳۶۰۲۶۷۰۱۱    ۱۲-ملوک فوالدی تنها  بشماره ملی ۳۵۸۰۵۸۹۷۸۴   ۱۳- زری فوالدی 
تنها بشماره ملی ۳۵۹۰۹۳۸۶۰۹ فرزندان اناث متوفی ۱۴-مهر خاتون نوروزهی دوان بشماره ملی ۳۵۹۰۹۳۵۸۵۵ 

همسر متوفی    .متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . آ۱۴۰۷۶۹۲
رئیس شورای حل اختالف شماره  یک دلگان – عظیم بامری 

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای  احسان  ایروانی   دارای شناسنامه  ۵۷۴۰۰۰۳۵۸۱  به شرح دادخواست به کالسه   ۳۴۸ ز این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد  ایروانی    به شناسنامه ۵۷۴۸۹۴۰۱۱۶  
در تاری��خ  ۱۴۰۰/۸/۱ در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به   

۱. احسان ایروانی     فرزند محمد کد ملی ۵۷۴۰۰۰۳۵۸۱   ت.ت ۱۳۶۹/۱۲/۱ نسبت فرزند مرحوم 
۲. محسن   ایروانی  فرزند محمد کد ملی ۱۰۵۰۰۵۱۴۲۴    ت.ت  ۱۳۶۸/۳/۴     نسبت فرزند مرحوم

۳. زهرا   ایروانی     فرزند محمد کدملی  ۵۷۴۰۱۳۶۷۱۷  ت.ت  ۱۳۸۰/۹/۵  نسبت فرزند مرحوم   

۴.  فاطمه ایروانی    فرزند حسن کد ملی ۵۵۳۹۷۱۹۵۶۵ ت..ت  ۱۳۳۹/۴/۱۵ نسبت همسر مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ۱۴۰۷۸۵۴                                                                                                             

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

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ۱۴ مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
آقای سراج سلیمانی زاده به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۰۷۴۰۲۱۸۳۷۹ صادره تایباد فرزند عبدالغفار در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۴۲/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲۶۰ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۴ مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبدالغفار سلیمانی زاده و قسمتی از پالک 

** کالسه ۹۸-۵۲۳
آقای اویس سلیمانی زاده به شناسنامه شماره ۰ کدملی ۰۷۴۰۰۵۴۰۳۱ صادره تایباد فرزند عبدالغفار در سه دانگ 
مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۴۲/۳۰ مترمربع پالک شماره ۲۶۰ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش ۱۴ مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت عبدالغفار س��لیمانی زاده و قسمتی از 

پالک** کالسه ۹۸-۵۲۲
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که 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 صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۷۲۹۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۸/۱۲                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۸/۲۷

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش ۱۴ مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:

آقای عبدالغفار س��لیمانی زاده به شناس��نامه ش��ماره ۶۷۸ کدملی ۰۷۴۸۵۹۲۰۰۸ صادره تایب��اد فرزند محمد در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت ۱۸۴/۴۰ مترمربع پالک شماره ۲۶۰ فرعی از ۲۷۶ اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش ۱۴ مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت عبدالغفار سلیمانی زاده و قسمتی از پالک** 

کالسه ۹۸-۵۱۷
لذا بموجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و 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 ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ۱۴۰۷۲۹۵
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۸/۱۲                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۴۰۰/۸/۲۷

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد-مهدی حسین زاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

براب��ررای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۴۵۳هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای 
عبدالمجید فالح تفتی فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه ۳۱۷ صادره از تفت در ششدانگ زمین محصور بطور مفروز 
به مس��احت ۱۰۰ مترمربع قس��متی از پالک ۲۴۱۹ اصلی بخش ۶ یزد واقع درتفت خریداری از مالک رسمی خانم 
فاطمه حسینیان تفت محرزگردیده است .     لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۷۲۸۶
تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲                               تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی

 
 آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابررای شماره ۱۴۰۰۶۰۳۲۱۰۰۶۰۰۱۴۴۳هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای محمد مهدی 
دهقان طزرجانی فرزند محمدحس��ین بشماره شناسنامه ۱۲۴۲صادره از یزد دریک ششدانگ یک باب خانه باغچه 

به مساحت ۴۱۰ مترمربع بطورمفروزقسمتی از پالک ۲۰۱۱ اصلی بخش ۷ یزد واقع درطزرجان خریداری ازسهام 
مجهول مالکین مشاعی محرزگردیده است .   لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی تقدیم نمایند.   بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ۱۴۰۷۲۸۷
 تاریخ انتشارنوبت اول: ۱۴۰۰/۰۸/۱۲                             تاریخ انتشارنوبت دوم: ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت
از طرف علی محمد شبانیان تفتی 

  
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای علی خموش با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواست ۱۷۵۶۶/۱۴۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ 
تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی مالکیت ۱۵۰ س��هم مش��اع از ۱۰۰۰۰ سهم شش��دانگ پالک ۲۲۸ فرعی از 
۱۸۰- اصل��ی بخ��ش ۱۰ طرقبه ش��اندیز را نموده که پالک فوق الذکر برابر س��ند قطعی ش��ماره ۱۱۴۲۶۲ مورخ 
۱۳۹۹/۶/۲۷ میزان ۱۵۰ س��هم به نام علی خموش ثبت و س��ند به شماره با ۰۵۹۹۶۶ و /۹۸ و شناسه الکترونیکی 
۱۳۹۹۲۰۳۰۶۰۰۸۰۰۹۱۰۵ صادر و فاقد بازداش��ت و رهن می باش��د حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در 
اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده ۱۲۰ اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه 
اش��خاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��ند ظرف ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی 
اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه 
پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این 

اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف ۸۹۹  آ۱۴۰۷۸۸۹
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست آقای کاظم باقرزاده به وکالت از طرف خانم منیره علی نقی زاده بعنوان مالک مشاعی مبنی بر تعیین 
طول ابعاد و مساحت جهت پالک ۲۶۳ فرعی از ۱۰- اصلی بخش ۶ مشهد نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه 
تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ ساعت ۱۰ صبح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت 
لذا بموجب این آگهی از کلیه مجاورین پالک فوق دعوت به عمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع 
حق احتمالی، در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی است عدم حضور در 

موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف ۹۰۹  آ۱۴۰۷۸۹۰
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف احمد احمدی
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