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آشیانه دانایی و مهربانی

شاید  کتابی اش!  نــوع  از  امــا  مهربانی  ــوار  دی مثل  تقریباً 
خوانده شده  کتاب های  می شود  که  باشید  شنیده  کمتر 
جای  هــم  را  گنجه ها  و  قفسه ها  گــوشــه  شــده  تلنبار  یــا 
مطمئنی گذاشت تا آن ها که عالقه مند هستند و به کتاب 
خاصی نیاز دارند، آن را برداشته و استفاده کنند. جالب 
است بدانید مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، دوباره 
آشیانه های کتاب خود را با هدف ارائه خدمات به رهگذران 
باغ ملی  این مؤسسه در  بیرونی  اهل مطالعه در فضای 

پایتخت راه انداخته است.
کاتالوگ های  و  بــروشــور  نشریه،  کــتــاب،  جلد   60 حــدود 
فرهنگی از مجموعه منابع اهدایی مازاد به کتابخانه ملی 
ملک در موضوعات گوناگون انتخاب و در آشیانه های کتاب 

گذاشته شد تا عالقه مندان از آن استفاده کنند.
طرح آشیانه های کتاب از آبان 1396 با هدف ترویج فرهنگ 
مطالعه با عنوان »گردش کتاب در باغ ملی« آغاز شد، اما 
در دو سال گذشته به دلیل شیوع بیماری کرونا متوقف 

شده بود.
در این طرح از عموم مــردم دعــوت می شود از این منابع 
مطالعاتی استفاده کنند یا آن ها هم کتاب های مازاد موجود 
در خانه، محیط کار و کتابخانه هایشان را در این آشیانه ها 
برای مطالعه دیگران قرار دهند و در تجهیز هر چه بیشتر 
آن کمک کنند. کتابخانه و موزه ملی ملک نیز به عنوان 
متولی راه اندازی این آشیانه های کتاب در تالش است تا هر 
دو یا سه هفته یک بار، کتاب های جدیدی در این آشیانه ها 

قرار دهد. 

همه ماجرا را نمی دانیم،  رقیه توسلی   
همین  قدر در جریانیم که خانواده ای سر ارث 
و میراث کارشان به جاهای باریک کشید... 
به تفنگ ساچمه ای و تیراندازی. انگار برادری 
که یک آن خون به مغزش نرسید، زد زیر 
کاسه کوزه خواهر برادری و دنیایشان را خراب 
کرد. اسلحه کشید روی همشیره هایش و هی 
پشت هم ماشه چکاند. یک بار، دو بار، سه 

بار... .
باز خدا عالمه؛ این جمله را »خانم متقی« به 
زبان می آورد و می گوید: البته فکر می کنم این 
درد خیلی از خونواده هاست. یکیش همین 

خود ما. مادر بنده خدای من، بیست ساله 
همه جا داره میگه از برادرش بابت تقسیم 

ارث رضایت نداره. 
خــانــم صـــدر هــم خیلی جـــدی مــی پــرســد: 
دوســت داریــد همین االن یه آمــار بگیریم؟ 
باالخره یه جامعه آماری کوچیک به حساب 
میایم دیگه... هان؟ باور کنید 90درصد رأی 
همین جمع، رأی به اجحافه. اصالً تقسیم 
ارث خـــوری خواهرها مگه  و  زور  و  ناعادالنه 
اتفاق جدیدیه؟ سال هاست همه ما شنیدیم، 

بازم می  شنویم. 
رفته  ریسه  خنده  از  کــه  جمشیدی  خانم 

می گوید: قبول ندارم. به این تلخی که میگید 
ذکــر مستندات عرض  بــا  نیست خــدایــی! 
کنم خدمتتون کــه درســتــه دایــیــا )دایــی هــا( 
قلدربازیشان گل میکنه وقت ارث و میراث 
اما برادر هم مثل باقی چیزا، خوب و بدش 
موجوده. همین مادر و خاله های منو بیایید 
ببینید چه داداشاشونُ میبرن آسمون هفتم! 

چه راضین از ارث بریشون!
طبق  و  می کنند  اظهارنظر  همکاران  تمام 
معمول پرونده این داستان هم با پایان باز، 
بسته می شود و می رویم سمت میز کارمان. 

سه نکته ذهنم را اما سنگین کرده؛ عاقبت 

خواهر سوم این قصه چه می شود، عمرش 
آیا خالف دو خواهر مرحومش به دنیا خواهد 
بـــود؟ چــقــدر کـــار قــاضــی الــقــضــات سخت 
برای  ما خواهران خوبی  آیا  اینکه  و  اســت! 

برادرهایمان هستیم؟

مکث
پدر خدابیامرزم ورد کالمش این بود؛ بهترین 

ارثیه برای آدمیزاد، دوست داشتن است.

پی نوشت
به  زدن  اکـــرم)ص( می فرمایند: ضرر  پیامبر 

وارث از گناهان کبيره است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 دوست داشتن 
بهترین ارثیه است

WWW.QUDSONLINE.IR

 »قاب فرش های متبرک« 
در فضای مجازی، واقعی نیست!

دکترمحسنمیرباقریپاسخمیدهد

چرا خودکشی گناه کبیره است؟
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مدیرعاملبنیادکرامترضویخبرداد

 جمع آوری 300 میلیارد تومان 
برای کمک به نیازمندان 

    سال اول    ویژه نامه 208    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

ارادترزمندگانبهامامرضاj بهروایتمحمداحمدیان

زیارت در شب عملیات
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تولیت آستان قدس رضوی: 

احیای روحیه بسیجی 
 مشکالت کشور را 

حل می کند

تولیت آســتــان قــدس رضـــوی احــیــای روحیه 
رفع  موجب  را  مقدس  دفــاع  دوران  بسیجی 
مشکالت کشور دانست.به گزارش آستان نیوز، 
در  مـــروی  احمد  والمسلمین  حــجــت االســالم  
المکاسب المحرمه که در  پایان جلسه درس 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، فرارسیدن هفته 
بسیج را گرامی داشت و گفت: بسیج یکی از 
عنایت های الهی بود که خداوند به قلب و زبان 

امام خمینی)ره( جاری کرد. 

سبک زندگی مؤمنانه  ◾
حجت االسالم  والمسلمین مروی با بیان اینکه 
اســت،  زنــدگــی  و سبک  اندیشه  یــک  بسیج 
تصریح کرد: اگرچه سبک زندگی بسیجی در 
دوران دفاع مقدس جلوه ای خاص پیدا کرد، اما 
با پایان دوران دفاع مقدس این سبک زندگی 
تمام نشد و تجلی دیگری پیدا کرد. در دوران 
دفاع مقدس جوانانی باایمان، پاکیزه و مخلص 
برای دفاع از دین خدا و لبیک به امر ولی فقیه 
و نایب امام زمان)عج( از بهترین سرمایه زندگی 
خود که جانشان بود، گذشتند تا دین خدا را 
یــاری کنند. اخـــالص، ایــثــار، روحــیــه جهادی، 
حمایت از دین و ولی خدا تا پای جان و انجام 
کار برای رضای الهی از جمله ویژگی های سبک 
زندگی بسیجی است که هر کسی در هر لباس، 
ظاهر و زمانی از این ویژگی ها برخوردار باشد، 

یک بسیجی است.
در  پیروزی  مــروی  والمسلمین  حجت االسالم  
دوران دفــاع مقدس را تجلی تحقق معجزه و 
روحیه  تجلی  گفت:  و  دانست  الهی  نصرت 
بسیجی، مقاومت، ایثار، جهاد و اخالص ملت 
ایران در دوران دفاع مقدس یکی از امدادها و 
نصرت های الهی بود که مستکبران آن را در نظر 
نگرفته بودند و همین امر موجب شکست آن ها 
شد.تولیت آستان قدس رضوی دوری از روحیه 
بسیجی را موجب متضرر شدن کشور دانست 
و گفت: اگر روحیه بسیجی دوران دفاع مقدس 
را در عرصه سازندگی نیز حفظ می کردیم، در 
صحنه  های سازندگی، عمران، آبادانی، اقتصاد و 
احیای کشور موفقیت های بزرگی رقم می خورد.

گرفتاری ها نتیجه دوری از روحیه بسیجی ◾
ــروی روحــیــه  ــ حــجــت االســالم  والــمــســلــمــیــن م
بسیجی را روحیه اخــالص و کــار بــرای رضای 
خداوند خواند و گفت: هر کجا روحیه بسیجی، 
یعنی اخالص و کار برای خدا حاکم بوده شاهد 
پیشرفت و موفقیت بوده ایم و همه گرفتاری ها 
و آفت ها نتیجه منیّت و خودخواهی و دوری 
از روحیه بسیجی اســت. در جبهه  عناوین و 
منیت ها نبود، این ها بعد آمد و این مشکالت 
را ایجاد کرد؛ اگر روحیه و سبک زندگی بسیجی 
دوران دفاع مقدس را حفظ می کردیم بسیاری 

از گرفتاری ها مرتفع شده بود.
تولیت آستان قدس رضوی در ادامــه سخنان 
خـــود بــه تبیین وظــایــف روحــانــیــون بسیجی 
پرداخت و تصریح کرد: تبیین و تبلیغ صحیح 
تأکید  آن  بر  امــام خمینی)ره(  که  نابی  اســالم 
اســالم  و  آمریکایی  اســـالم  مقابل  در  داشـــت 
است.  بسیجی  روحانیون  وظیفه  متحجرین 
تبیین اندیشه امــام)ره( و رهبری برای مردم به 
 ویژه نسل جوانی که دوران طاغوت، امــام)ره( و 
روحانیون  وظیفه  ندیده  اند  را  تحمیلی  جنگ 
بسیجی است، روحانیون بسیجی باید شرایط و 
وضعیت فعلی را نسبت به گذشته برای نسل 
جوان تبیین و البته در کنارش ضعف ها و دلیل 
ایجاد این ضعف ها را نیز بیان کنند. طالب و 
روحانیت بسیجی باید در عرصه های مختلف 
که  باشند  داشته  حضور  اجتماعی  خدمات 
البته این  گونه نیز هست، در موضوع کرونا و در 
دورانی که هیچ  کس حاضر نمی شد فوت شدگان 
کرونایی را غسل دهد این طالب بودند که در 
اقدامی جهادی غسل و نماز اموات کرونایی را بر 

عهده گرفتند که دشوارترین کارها بود.
ــه به  ــ ــوی در ادامـ تــولــیــت آســـتـــان قـــدس رضــ
اعمال  بــا  دشــمــنــان  ســیــاســت هــای خصمانه 
ــی بــرای  ــ تــحــریــم هــای اقــتــصــادی و جنگ روان
ناکارآمد نشان دادن جمهوری اسالمی اشاره و 
ابراز کرد: دشمن با اعمال فشارها و تحریم های 
را  که ضعف ها  اســت  آن  دنبال  به  اقتصادی 
بــه حساب اصــل انــقــالب و نــاکــارآمــدی نظام 
نظام  که  بــگــذارد؛ در حالی   جمهوری اسالمی 
اسالمی اگر ناکارآمد بود در دوران دفاع مقدس 
از بین رفته بود، نظام و انقالب ناکارآمد نیست 
ما نتوانسته ایم خوب عمل کنیم. هر کجا هم 
منطبق بر اسالم و اهداف انقالب عمل کرده ایم 
بــوده و نصرت الهی شامل حــال ما  موفقیت 

شده است.

نگاهی به پیشینه یکی از مسیرهای پررفت و آمد به حرم رضوی

خیابان امام رضا j و پرونده تاریخی آن
محمدحسین نیکبخت  خیابان 
خیابان های  از  یکی  ــا)ع(  رضـ امــام  
بسیار شلوغ و پرتردد اطــراف حرم 
رضــوی و به ویــژه محل قــرار گرفتن 
متعدد  مهمانپذیرهای  و  هتل ها 
دلــیــل،  همین  ــه  ب اســــت،  مشهد 
خرید  مراکز  می آید.  حساب  به  زواری  منطقه ای 
اطراف آن هم شهرت زیادی دارد؛ مثالً ورودی بازار 
تا  آب(  )فلکه  بیت المقدس  میدان  از  که  رضــا)ع( 
میدان 17 شهریور امتداد دارد، در حاشیه مسیر 
خیابان امــام  رضـــا)ع( قــرار گرفته  اســت. از طرفی، 
امتداد این خیابان به پایانه مسافربری مشهد ختم 
می شود و همین مسئله، بر حجم تــردد و حضور 
امــروز  زائـــران مــی افــزایــد. در صفحه نخست رواق 
می خواهیم با هم تاریخ این خیابان نه چندان قدیمی 

و برخی اتفاق های رخ داده در آن را مرور کنیم.

تولد خیابان امام  رضا)ع( و حاشیه های آن ◾
قدمت خیابان امام  رضا)ع( حدوداً 89 سال است؛ 
این خیابان را ضمن اجــرای طرح های عمرانی حرم 
در سال 1311 خورشیدی ساختند و در واقع، نقطه 
جنوبی  ضلع  در  و  اســت  طبرسی  خیابان  مقابل 
امــام  رضــا)ع(  قــرار دارد. عرض خیابان  حرم مطهر 
از همان ابتدا، حدود 30 متر در نظر گرفته شد و 
امتداد آن به حدود 1/8 کیلومتر می رسید. از منظر 
تاریخی، باید این خیابان را به صورت تقریبی، مرز 
میان دو محله سرشور و عیدگاه دانست. هنگامی 
که عملیات ابتدایی ساخت این خیابان آغاز شد، با 
توجه به برنامه ایجاد خیابان خسروی نو )اندرزگوی 
گورستان  از  بخشی  آن،  غربی  قسمت  در  فعلی( 
قدیمی عیدگاه را تخریب و تسطیح کردند و در آن 
میدانی به نام فردوسی ساختند که بعدها به میدان 
دقیقی تغییر نام داد و امروزه آن را با نام »فلکه آب« 
خیابان  و  می شناسند  بیت المقدس«  »میدان  یا 
خسروی نو، به این میدان متصل شد. درباره میدان 
امام  خیابان  گفت.  خواهم  هم  باز  بیت المقدس، 
 رضــا)ع( را پس از ساخت به نام خیابان »طهران« 
نام گذاری کردند و دلیل آن، قرار داشتن مسیر حرکت 
به سمت پایتخت در انتهای این خیابان بود. یکی از 
ویژگی های خیابان امام  رضا)ع( طراحی زاویه امتداد 
آن نسبت به حرم رضوی است؛ این خیابان را طوری 
طراحی کرده اند که وقتی یک نفر در وسط خیابان 
می ایستد، دو مناره در دو طرف گنبد طال می بیند؛ در 
حالی که در اصل فقط یک مناره در کنار گنبد وجود 
دارد؛ مناره دوم، در واقع همان مناره ایوان عباسی در 

شمال صحن عتیق است که در دوره نادرشاه ساخته 
و با طال پوشانده شد. این ابتکار، جلوه خاصی به 
دورنمای حرم رضوی از خیابان امام رضا)ع( می دهد. 
در حاشیه این خیابان کوچه هایی قدیمی و مشهور 
در مشهد قدیم وجــود داشــت که امــروزه بسیاری 
از آن هــا دیگر وجــود خارجی ندارند و نامشان زیر 
هزاران تُن آهن و فوالد دفن شده  است؛ کوچه هایی 
عیدگاه،  قبرستان  گــوهــرســود،  صــدراالطــبــا،  مانند 
میرزای ضابط، کربال، پی باره، بانک قدیم، گندم آباد، 
چهل ستون )حوض نو(، سجده گاه، چاه نو)چهنو( و 
محمدشریف. در حاشیه این خیابان در دهه 1310 
خورشیدی، ساختمان موقت اداره پست، کارخانه 

حریربافی یزدی و بانک روس و ایران قرار داشت.

یک خیابان با کلی رویداد ◾
خیابان امام  رضا)ع( با وجود عمر نسبتاً کوتاهش، 

دارد.  خــود  تاریخی  حافظه  در  را  بسیاری  وقایع 
امتداد این خیابان به سمت حرم رضوی، در تیر 
سال 1314 خورشیدی به محل قدیمی صحن موزه 
)رواق امام خمینی)ره( فعلی( ختم می شد؛ جایی 
رضاشاه  نظامی  نیروهای  تجمع  محل  زمانی  که 
در شب 21 تیرماه بود و بعد، حمله به متحصنان 
در مسجد گوهرشاد آغاز شد و آن فاجعه بزرگ 
که به سرکوبی قیام گوهرشاد انجامید، رقم خورد. 
هر چند که خیابان امام  رضا)ع( در سال های دهه 
محل  و  کالنتر  چــهــارراه  تا  نهایتاً   ،1320 و   1310
داشت،  ادامــه  فردوسی  قدیمی  دبیرستان  فعلی 

به  باریک تر  مسیر  یک  طریق  از  آن،  امتداد  امــا 
میدانی می رسید که امروزه آن را با نام »15 خرداد« 
»فلکه  آن  به  مشهد  قدیمی های  و  می شناسند 
گرفتن  قرار  نام گذاری،  این  دلیل  ضد« می گویند. 
هوایی  پدافند  عنوان  به  مشهد  ضدهوایی  تنها 
شهر، در وسط این میدان بود. این ضدهوایی را در 
دوره رضاشاه نصب کردند که مثالً از شهر دفاع کند 
اما وقتی در شهریور 1320 خورشیدی، هواپیماهای 
شــوروی بر فراز مشهد به پــرواز درآمدند، کاشف 
به عمل آمد که ضدهوایی مذکور، فقط 75 گلوله 
دارد و به همین دلیل، اصالً موفق به زدن حتی یک 
هواپیمای مهاجم نشد! بگذریم؛ پس از شهریور 
1320 و تسلط روس ها بر شهر مشهد، نخستین 
چاه آب عمیق شهر مشهد توسط آن ها در میدان 
دقیقی حفر شد؛ به همین دلیل، این میدان در 
میان مردم مشهد به »فلکه آب« شهرت یافت. 

برخی معتقدند که این نام گذاری، پیش از احداث 
که  زمانی  یعنی  افــتــاده  اســت؛  اتفاق  چــاه عمیق 
بزرگی  آن، حوض آب  و وسط  را ساختند  میدان 
داشت  زیبایی  گلکاری  اطرافش  که  کردند  ایجاد 
و برای بسیاری از مــردم، محل تفرج و گردش به 
حساب می آمد. خیابان امــام  رضــا)ع( به ویــژه در 
بسیار  نقش  هــم،  مشهد  اسالمی  انقالب  تاریخ 
مشهور  تظاهرات های  از  بسیاری  دارد.  پررنگی 
مانند راهپیمایی تاسوعا و عاشورای سال 1357، در 
این خیابان برگزار شد و صفحات زرینی را در تاریخ 

شهر مشهد رقم زد. 

قدمت خیابان امام  رضا)ع( حدوداً 89 ســال اســت؛ این خیابان را ضمن اجرای 
طرح های عمرانی حرم در سال 1311 خورشیدی ساختند و در واقع، نقطه مقابل 

خیابان طبرسی است و در ضلع جنوبی حرم مطهر قرار دارد.
گزيدهگزيده
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حجتاالسالمادیبیالریجانیازظرفیتهایخاطرهو
حکایتبرایتربیتمیگوید

 داستان دینی 
 در خدمت 
سبک زندگی



من نام 
عن عده 
انبهته 
املکاید
هر کس از دشمن 
خود غافل شود 
 دسیسه ها او را 
به خود آورد.

 کالم 
فی احلق 
خیر من 

سکوت 
علی باطل

سخن گفتن درباره 
حق، از سكوت بر 

باطل بهتر است.

 فرمولی 
در خدمت 

سبک زندگی

محمدباقر ادیبی 
الریجانی می گوید: 

کاری که استاد قرائتی 
در تفسیر انجام 

می دهند و تفسیر 
نورشان چنین است 
این است در هر آیه 

پس از ترجمه و توضیح 
مختصر، می گویند 
از این آیه چند نکته 

قابل برداشت است. 
اگر چنین کاری شود 

یعنی یک جریانی نقل 
شود و بعد عبرت ها و 
توضیحات بیاید که 

برای مثال چند جنبه 
تربیتی اخالقی از این 

داستان قابل برداشت 
است، برکات بسیار 

دارد و فرمول های 
سبک زندگی و قاعده 
نحوه تحول اجتماعی 

را یادمان می دهد.

 خاطره  ای که
به کمكم آمد

نویسنده کتاب »از 
داستان ها باید آموخت؛ 
خاطرات و حکایات« 
می گوید: داستان هایی از 
آیت هللا حق شناس)ره( 
و نحوه برخورد ایشان را 
شنیده بودم و عین همان 
برای من رخ داد. برای 
مثال ایشان در سفری 
که به مکه مشرف شده 
بودند، پس از انجام 
اعمال در مکه، ساعت 
3-2 نیمه شب شده و 
دو ساعت تا اذان صبح 
باقی مانده بود. ایشان به 
اطرافیان فرموده بودند تا 
اذان بیدار بمانیم چون 
اگر بخوابیم هم نماز شب 
و هم نماز صبح از دست 
می رود؛ عین همین اتفاق 
برای ما افتاد و در سفر 
حج و پس از اعمال، دو 
ساعتی تا اذان صبح 
فرصت داشتم و ماندم و 
این داستان به یادم آمد؛ 
صبح فردا از برخی حجاج 
شنیدم نمازهایشان قضا 
شده بود!

برش برش

 »مخاطب شناسی در ارتباطات تبلیغی« عنوان پژوهشی 
است به قلم سیدحسین شرف الدین که تالش می کند با 
شناخت ضعف ها و آسیب های تبلیغ سنتی با محوریت 
مخاطب به ارائه الگوی ارتباطی مطلوب با الهام از یافته های 

دینی و علمی بپردازد.
به گزارش مهر، مخاطب در نظام تبلیغ دینی )سنتی( چه 
جایگاه، حقوق، نیازها و انتظاراتی دارد؟ تلقی های مختلف از 

»مخاطب« در دیدگاه ها و شیوه های مختلف ارتباطی به ویژه 
ارتباطات تبلیغی کدام اند؟ نظام تبلیغ مطلوب به ویژه با 
توجه به عنصر مخاطب، چه ویژگی هایی دارد؟ نظام تبلیغی 
موجود با الگوی غالب و رایج، با محوریت مخاطب چقدر با 
نیازها، خواسته ها، انتظارات و مصالح ثابت و متغیر مخاطب 

همخوانی دارد؟
نظام های ارتباطی سنتی و مدرن ناگزیرند به جایگاه مهم 

مخاطب در فرایند ارتــبــاط توجه کنند و پیام خــود را با 
روش هــای متنوع و بدیع به ذهن و قلب مخاطب برسانند 
که در این بین رقبای تبلیغ سنتی برای جذب هرچه بیشتر 
مخاطبان خــود، قالب ها و شیوه های نوین ارتباطی را در 

فضای حقیقی و مجازی طراحی می کنند.
هرچند تبلیغ سنتی دین که بر پایه ارتباط چهره به چهره 
مبلغ و مخاطب شکل گرفته، هنوز هم تأثیرگذارترین نوع 

تبلیغ است، اما ضرورت دارد نظام تبلیغ سنتی برای حفظ 
جایگاه الگودهی خود در میان مخاطبان عام و خاص، هم 
ظرفیت های مناسب در این نوع تبلیغ دین و هم ضعف ها و 

کاستی های خود را شناخته و اصالح کند.
سید حسن شرف الدین با همکاری گروه تربیتی– اجتماعی 
پژوهشکده باقرالعلوم)ع( در کتاب »مخاطب شناسی 
در ارتباطات تبلیغی با رویکرد مخاطب در تبلیغ سنتی« 

کوشیده  نظام ارتباطات در تبلیغ سنتی را با توجه به نیازها، 
فرصت ها و آسیب هایی که در فرایند تبلیغ وجــود دارد، 
بررسی کرده و راهکارها و پیشنهادهای الزم را برای کاهش یا 

رفع این آسیب ها ارائه دهد.
بررسی قوت ها و ضعف های نظام ارتــبــاط تبلیغ سنتی 
مــوجــود بــه ویــژه بــا تــوجــه بــه نــیــازهــا، انــتــظــارات و مصالح 
مــخــاطــب، شــنــاخــت عــلــل و عــوامــل مــؤثــر در بـــروز ایــن 

کاستی ها، نتایج و پیامدهای فرهنگی ناشی 
از این ضعف ها، چگونگی ترمیم این کاستی ها 
و افزایش ضریب کارآمدی این نظام در تحقق 
ــبــاطــی و  اهــــداف و آرمـــان هـــای تبلیغی و ارت
گسترش و تعمیق فرهنگ دینی از اهداف این 

پژوهش به شمار می رود.
نویسنده در اثر خود تالش کرده  با رویکردی نظری 

و با الهام از مطالعات انجام شده و شواهد تجربی و 
شهودی، نظام تبلیغ سنتی را در وضعیت موجود با 
محوریت مخاطب و نیازها و مطالبات وی و با هدف 
ظرفیت شناسی و مسئله شناسی مــورد واکـــاوی و 
تحلیل قرار داده و به سؤاالت اصلی و فرعی مطرح 

شده در این پژوهش پاسخ دهد.
بسیاری از محتوای این نوشتار به دلیل ماهیت 

ــررســی کــتــاب هــا،  ــا مــطــالــعــه و ب ــادی، ب ــن اســـنـــادی و اســت
پایان نامه ها، نشریات )مــقــاالت علمی(، وب سایت ها 
و وبــالگ هــای مرتبط با حــوزه تبلیغ و تبلیغ دیــن تأمین 
شده است؛ از این رو، روش استفاده شده در مقام گردآوری 
و تجمیع یافته ها، برگه نویسی و تهیه گزارش های اسنادی 
و در مقام تحلیل و تفسیر و نقد یافته ها، روش تحلیل 

محتوای کیفی است.

تازه های نشر
پژوهشیبهقلمسیدحسینشرفالدین

کتاب »مخاطب شناسی 
در ارتباطات تبلیغی« 
منتشر شد

گزیده کتاب
»نقش دعا در زندگی انسان ها«

   بشر در سایه اعتدال پرورش می یابد
عده ای از اصحاب پیامبر)ص( زمانی که آیه »و من یّتق اهلل یجعل 

له مخرجًا« نازل شد درهای خانه شان را بستند و به عبادت 
پرداختند و گفتند: تنها عبادت ما را کفایت می کند. پیامبر)ص( 

این موضوع را شنید، شخصی را فرستاد تا از آن ها سؤال کند 

چه چیز شما را به این کار واداشته است؟ گفتند:  ای پیامبر، 
خداوند روزی ما را تكفل نموده و به همین دلیل عبادت را قبول 

کردیم. پیامبر)ص( فرمود: »اگر کسی چنین بكند خداوند به 
خواسته های او جواب نمی دهد و شما را سفارش می کنم به کار و 
کوشش. من دوست ندارم مردی را که دهان باز کند و از خدا طلب 

روزی کند و کار و کوشش را ترک کند«.
در این مورد آیات و روایات فراوانی داریم؛ اما در مجموع همه یک 

مسئله را تعقیب می کنند و آن عبارت است از داشتن یک زندگی 
معتدل. بشر که از میان تمامی مخلوقات الهی ممتاز شده در سایه 

اعتدال، قابل آموزش و پرورش است و بدون آن هیچ توفیقی شامل 

حال او نخواهد شد.ما اگر از کار و دعا هدفی داریم باید به آن درست 
توجه کنیم زیرا در صحنه زندگی انسان هایی بوده و هستند که 
زندگانی خوب و ساده ای داشته و با آسایش کامل بدون دلهره و 

اضطراب به زندگی ادامه می دادند؛ یعنی هم کار می کردند و هم دعا 
و عبادت را به جا می آوردند.

اگر به زندگانی امامان)ع( توجه کافی شود روشن می شود این ها در 
هر زمانی، کار و عبادت را همزمان به جا می آوردند.

 در حاالت امام باقر)ع( آمده است: روزی بیل در دست گرفته و در 
مزرعه ای  مشغول کار بودند و از شدت کار و کوشش عرق از پیشانی 

مبارکشان جاری بود. 

در این میان شخصی پیدا شد و رو به امام)ع( کرد و گفت: چرا 
این قدر خودت را به زحمت انداخته ای و به کار و کوشش بی وقفه 
ادامه می دهی، مگر در دنیا چقدر عمر خواهی کرد که برایش این 

قدر اذیت و آزار را متحمل می شوی؟ اگر در این حال مرگ، تو را 
درک کند چه جوابی به خدا خواهی داد؟

امام)ع( فرمود: »اگر در این حال مرگ مرا درک کند مالئكه ها حال 
عبادت را برایم ثبت خواهند کرد؛ اما تو  ای نِق زن و  ای کسی که به 
حقیقت دین و آیین آشنایی نداری! آگاه باش خطرناک ترین زمان 
آن وقت است که تو در حال گناه باشی و اگر مرگ تو را درک کند در 

آن حال چه جوابی به خدا خواهی داد؟«

بر اساس آموزه های قرآن و حدیث اهل بیت)ع( به 
محض آنکه انسانی خودکشی می کند فرشته های 
عذاب را مشاهده کرده و رویدادهایی برای او اتفاق 

می افتد.
خبرگزاری تسنیم در گفت وگویی که با دکتر محسن 
مــیــربــاقــری، اســتــاد قــرآنــی  انــجــام داده بــه بررسی 
مرگ در اثر خودکشی پرداخته است. آن طور که 
این محقق معارف اسالمی توضیح می دهد نگاه 
دنیایی ما این طور برایمان رقم می زند که کسی مرگ 
فوری دارد و یا برای کسی مرگ و جان دادن طوالنی 
است. اما در عالم حقیقت این طور نیست و چون 
روح باقی و پــایــدار اســت، مراحل مــرگ بــرای همه 
ــرادی هم که اقــدام به  انسان ها یک نوع است و اف
خودکشی می کنند، مراحل عذاب جان دادن را به 
طور مشخص دارند، چه از نگاه ما فوری جان بدهند 

و یا مدت جان دادن آن ها طوالنی باشد.

نوع مرگ افــرادی که خودکشی می کنند چگونه  ◾
است و چه تفاوتی با مرگ طبیعی دارد؟

کسی که خودکشی می کند همانند یک قاتل و مجرم 
در پیشگاه خداوند حاضر می شود. چون او نیز یک 
نفر را کشته و آن فرد،  خود شخص است. بنابراین 
خودکشی همان قتل است و فرد، قاتل محسوب 

می شود.
به همین دلیل بر اساس روایات این نکته مشخص 
مــی شــود کــه کسی کــه خودکشی می کند بسیار 
سخت جان می دهد. وقتی فرشته های عــذاب بر 
او نازل می شوند، آن ها در حالی هستند که به خود 
ظلم کــرده انــد. چنان که در قــرآن کریم می فرماید: 
َّاهُمُ الْماََلئِكَةُ ظَالِمِی أَنْفُِسهِمْ؛  آنان  َّذِیَن تَوَف »إِنَّ ال
که فرشتگان، جانشان را در حالی که ظالم به خود 

بوده اند می گیرند«.
َّهَ عَلِیمٌ بِمَا  و فرشتگان به آن ها می گویند: »بَلَی إِنَّ الل
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ؛  آری، خداوند به آنچه انجام می دادید 
عالم اســت«. از کارهای بسیار زشت آن است که 
انسانی را بکشند، چراکه ما مسئول و نگهدارنده 
خود نیستیم بلکه بنده خدا هستیم و حضور ما 
در این دنیا برای آن است که رسم بندگی را به جا 

بیاوریم.

گاهی افراد با دارو و یا مواد مخدر و... خودکشی  ◾
می کنند که در این صــورت مرگ طوالنی مدت دارد. 
اما اگر در اثر پرتاب شدن از جایی یا شلیک اسلحه 
خودکشی کند، آیا باز هم مراحل جان دادن او در عالم 
حقیقت طوالنی است یا همان طور که ما در این دنیا 

می بینیم، مرگ فوری دارد و فوری جان می دهد؟
اینکه مرگ و خودکشی چگونه رخ می دهد تفاوت 
ــادی در عالم حقیقت نـــدارد. بــه محض آنکه  زیـ
انسانی خودکشی می کند فرشته های عــذاب را 

مشاهده کرده و رویدادها برای او اتفاق می افتد.
نگاه دنیایی ما این طور برایمان رقم می زند که کسی 

مرگ فــوری دارد و یا بــرای کسی مرگ و جان دادن 
طوالنی است. اما در عالم حقیقت این طور نیست 
و چون روح باقی و پایدار است، مراحل مرگ برای 
همه انسان ها یک نوع است و افرادی هم که اقدام 
به خودکشی می کنند، مراحل عذاب جان دادن را به 
طور مشخص دارند، چه از نگاه ما فوری جان بدهند 

و یا مدت جان دادن آن ها طوالنی باشد.
در سوره واقعه نیز حال محتضر ترسیم شده است: 
»فَلَواَْل إِذَا بَلَغَِت الْحُلْقُوَم؛ وَأَنْتُمْ ِحینَئِذٍ تَنْظُرُوَن؛ وَ 
ْــرَُب إِلَیْهِ مِنْکُمْ وَ لکِنْ ال تُبِْصرُوَن؛  فَلَوْ ال إِنْ  نَحْنُ أَق
کُنْتُمْ غَیْرَ مَدینیَن؛ تَرِْجعُونَها إِنْ کُنْتُمْ صادِقیَن؛  و 
در آن هنگام خود نظاره گرید پس چرا هنگامی که 
جان کسی به گلو رسد و شما وقت مرگ )بر بالین 
آن مرده حاضرید و او را( می نگرید و ما به او از شما 
نزدیک تریم لیکن شما بصیرت ندارید. پس چرا 
اگر حیات به دست شما و طبیعت است و شما را 
آفریننده ای نیست، روح را دوبــاره به بدن مرده باز 

نمی گردانید اگر راست می گویید؟«

چرا در قرآن از لحظه مرگ به لحظه یقین تعبیر  ◾
شده است؟

همان طور که اشاره کردید، از لحظه مرگ به لحظه 
یقین تعبیر شده چون در آن لحظه پرده ها از جلو 
چشم کنار می رود و انسان با عالم حقیقت مواجه 
َّا  می شود. در سوره مدثر در این باره می فرماید: »وَكُن
َّی أَتَانَا الْیَقِینُ؛  و ما روز جزا را  نُكَذُِّب بِیَوْمِ الدِّینِ؛ حَت
تکذیب می کردیم تا آنکه یقین )که ساعت مرگ 
اســت( بر ما فــرا رسید« در آن لحظه همه مؤمن 

می شوند ولی چه جای ایمان آوردن است؟!

در ســوره حجر نیز از زمــان مرگ به عنوان لحظه  ◾
یقین تعبیر شده است. دلیل این موضوع چیست؟

ََّك  در آیه 99 سوره مبارکه حجر می فرماید: »وَاعْبُدْ رَب
َّی یَأْتِیََك الْیَقِینُ؛ و پروردگارت را تا هنگامی که تو  حَت
را مرگ بیاید، بندگی کن«. درواقع لحظه مرگ برای 
همه افــراد فارغ از دین و ایمان آن هــا، لحظه یقین 
است. البته افرادی که در این دنیا مؤمنانه زندگی 
کرده اند، آشنایی و انس بیشتری با عالم پس از مرگ 
دارند و این آشنایی موجب می شود در لحظات جان 

دادن، فشار و عذاب زیادی را متحمل نشوند.
آخــــــــرت و امــا کسانی کــه بــدون توجه بــه عالم 

زندگی حقیقی در این دنیا به 
ســر مــی بــرنــد، در لحظات 
جان دادن و ورود به عالم 
ــگــر، آنــچــه می بینند  دی
بــرایــشــان آشــنــا نیست 
ــر گناهان دنیایی  و در اث

دچـــار فــشــار روحــی 
زیادی می شوند.

با توجه به ورود ناگهانی و انبوه قــاب فرش های 
متبرک حرم رضــوی در بــازار به ویژه در تهران، آیا 
تمامی قاب فرش ها اصل است یا نمونه های کپی یا 

غیراصلی هم در آن ها یافت می شود؟
به گزارش فارس، در سال های اخیر قاب فرش های 
حرم رضوی به محصولی خاص برای هدیه تبدیل 
شــده؛ یک یــادگــاری مذهبی که می تواند خاطره 
زیــارت و حــال و هــوای حــرم مطهر را در یک قاب 

کوچک جای دهد.
ایــن قاب فرش ها همان فرش های استفاده شده 
در حرم رضوی است که پس از استهالک، بسته 
به نوع و میزان خرابی ای که در آن ها وجود داشته 
کمی ترمیم شده و به تکه های کوچک تر تقسیم 

می شوند.
در برخی از این قاب فرش ها هم به جای تکه فرش، 
ترنج قالی جدا و به قاب فرش تبدیل می شود، اما 
مسئله ای که خیلی از افــراد با آن درگیر بوده اند 
این است چگونه فرش های وقفی تبدیل به قاب 
فــرش بــرای فــروش می شوند؟ و اینکه با توجه به 
ورود ناگهانی و انبوه این محصول در بازار به ویژه 
در تهران، آیــا تمامی قــاب فرش ها اصــل اســت یا 
نمونه های کپی یا غیراصلی هم در آن هــا یافت 

می شود.
موضوع دیگر تفاوت فاحش قیمت این محصول 
در بـــازار اســت، تــا جایی کــه شما یــک قــاب فرش 
کــوچــک از فــرش هــای حــرم رضـــوی را بــا نــرخ هــای 

متنوعی از 35 هزار تا 800 هزار تومان می بینید.

قاب فرش های اصلی حرم رضوی تنها در اختیار  ◾
دو مرکز است

در زمان تولیت آیت هللا واعظ طبسی و بنا بر اعالم 
ایشان، هرگونه خرید و فــروش فرش های حــرم و 
تبدیل آن به قاب فرش بــرای فــروش ممنوع بود و 
اهدای آن ها به صورت یادگاری تنها از طریق روابط 
عمومی آســتــان قــدس رضــوی صــورت می گرفت 
امــا پس از فــوت ایشان، رونــد تولید قــاب فرش ها 

آغاز شد.
بر اساس اعالم روابط عمومی آستان قدس رضوی 
به خبرگزاری فارس، قاب فرش های حرم رضوی که 
هیچ کدام شامل فرش های وقفی نمی شوند، تنها 
از سوی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس 
رضوی و فروشگاه به نشر )انتشارات آستان قدس 

رضوی( عرضه می شود.
با توجه به استقبال مردم و احتمال سوءاستفاده 
از این موضوع بهتر است خرید این قاب فرش ها 

صرفاٌ از این دو فروشگاه صورت گیرد.
حمید کــارگــر، مدیرعامل شــرکــت فــرش آستان 
قدس رضوی در همین خصوص به این خبرگزاری 
گفت: تولید و تأمین فرش برای حرم مطهر رضوی 
در همه ایام سال و همچنین فرش آرایی رواق های 
حرم مطهر برای برگزاری نماز جماعت، جشن ها، 
ــاص بــرعــهــده  ســـوگـــواری هـــا و مــنــاســبــت هــای خـ

»شرکت فرش آستان قدس رضوی« است.
وی افزود: این شرکت عالوه بر انجام همه مراحل 
تولید فرش از طراحی، رنگرزی، بافت و پرداخت، 
کارهایی همچون انبارداری و نگهداری تخصصی 
فرش ها، غبارروبی، لکه گیری، شست و شو و مرمت 

مستمر فرش ها را نیز برعهده دارد.

خــروج 3 هــزار مترمربع فــرش دستباف از حرم  ◾
رضوی تا پیش از شیوع کرونا

ــوی و  ــارگــاه رضـ ــران ب ــ ــاالی زائ بــا تــوجــه بــه شــمــار بـ
پاخوردگی مکرر و مداوم فرش ها در این مجموعه، 
پس از مدتی فرش ها نیاز به تعویض و جابه جایی 

پیدا می کنند و فرش های مستعمل پس از چند 
سال از حرم خارج می شوند.

کارگر تصریح کــرد: تا پیش از شیوع کرونا و 
کاهش جمعیت زائران، به طور تقریبی ساالنه 
نزدیک به 3 هــزار مترمربع فــرش دستباف و 
حدود 50 هزار مترمربع فرش ماشینی از حرم 
ــن فــرش هــای  مطهر رضـــوی خـــارج مــی شــد. ای

ــیــمــت گــذاری و  مستعمل پـــس از ق
ــی تخصصی، بــه سایر  ــاب ارزی
امــاکــن متبرکه، هیئت های 

مذهبی یا مساجد واگــذار و بخشی نیز به دیگر 
متقاضیان و خریداران عرضه می شوند.

وی درباره ماجرای قاب شدن تکه های فرش و فروش 
آن ها به مردم گفت: در یکی دو سال اخیر برخی از 
اشخاص حقیقی یا شرکت های فعال در بخش 
خصوصی با خرید ایــن فرش ها اقــدام به قطعه 
قطعه کــردن آن هــا کــرده و با قــاب کــردن قطعات، 
آن ها را با عنوان »قاب فرش های متبرک« به فروش 
می رسانند، این سبک از فروش قطعات یا قاب های 
فرش متبرک در فضای مجازی هم گسترش یافته 

است.
طبیعی اســـت اشــتــیــاق شــهــرونــدان بــه داشتن 
قطعه ای متبرک از فرش هایی که سال ها در حرم 
مطهر رضوی بوده اند موجب رونق چنین کسب و 

کاری شده است.

ناهنجاری در عرضه قاب فرش های متبرک ◾
مدیرعامل شرکت فرش آستان قدس رضوی ادامه 
داد: متأسفانه با گسترش این اقــدام، آن هم در 
شکل و شمایلی که نه شأن و شئون بارگاه مطهر 
رضــوی را رعایت می کند و نه حرمت مشتاقان و 
عالقه مندان به داشتن تکه فرش ها را، با وضعیت 
ناهنجاری در عرضه این محصوالت رو به رو شدیم.
در نتیجه شرکت فرش آستان قدس رضوی و برخی 
مجموعه های وابسته به آستان قدس از جمله مرکز 
آفرینش های هنری و شرکت به نشر خود اقدام به 

تولید و عرضه این گل فرش های متبرک کردند.

»قـــاب فــرش هــای مــتــبــرک« در فــضــای مجازی  ◾
واقعی نیست!

وی در پاسخ به این پرسش که آیا می توان به قاب 
فرش هایی که در فضای مجازی و دیگر فروشگاه ها 
عرضه می شود اعتماد کرد، گفت: به هیچ عنوان! 
شما در نظر بگیرید حدود یک سال است با توجه 
به محدودیت های کرونایی و کمتر استفاده شدن 
از فرش های حرم مطهر، فرشی از حرم خارج نشده، 
مگر شرکت های خصوصی در سال های گذشته 
چه میزان فرش خریداری کرده بودند که همچنان 
مشغول فروش این قاب ها در تیراژ وسیع هستند؟
البته برخی از این شرکت ها برای صحت سنجی 
موضوع و نشان دادن سندی بر اصالت کارشان و 
تعلق داشتن فرش به حرم مطهر اقدام به انتشار 
فاکتور خرید فرش از شرکت فرش آستان قدس 
می کنند اما نمی توان اطمینان داشت از آن فاکتور 
برای چند فرش استفاده می کنند و آیا فاکتور واقعاً 

متعلق به همان تکه فرش متبرک است یا خیر.

قیمت اصلی قاب فرش ها چقدر است؟ ◾
وی تأکید کرد: به همین دلیل خرید مستقیم از 
شرکت فرش آستان قدس رضوی و دو نهاد وابسته 
به این آستان از جمله مرکز آفرینش های رضوی 
و شرکت به نشر و فروشگاه های این مجموعه ها، 
مطمئن ترین راه بــرای در اختیار گرفتن قطعات 

متبرک از فرش های حرم مطهر رضوی است.
مــدیــرعــامــل شــرکــت فــرش آســتــان قدس 
رضــــوی در خــصــوص قیمت ایــن 
محصوالت هم گفت: قطعات 
فــرش هــای ماشینی را ارزان و 
معموالً از ٥٠ تا ٢٠٠ هزار تومان 
)بسته به اندازه( می فروشند اما 
قطعات فــرش هــای دستباف که 
منحصراً در اختیار مجموعه های 
ــه بـــه آســـتـــان قــدس  ــســت واب
است قیمت های 
باالتری دارند.

دکترمحسنمیرباقریپاسخمیدهد

 چرا خودکشی 
گناه کبیره است؟

مدیرعاملشرکتفرشآستانقدسرضویهشدارداد

 »قاب فرش های متبرک« 
در فضای مجازی، واقعی نیست!

آستانپرسمان

 طرح توسعه حرم امامین جوادین)ع( در 
کاظمین با پیشرفت ساخت صحن امام 
باقر)ع( و تکمیل سنگفرش بخشی از 

حرم سرعت گرفت.
به گزارش فارس، طرح توسعه حرم امامین جوادین)ع( در 
کاظمین در سال های اخیر با تصمیم متولیان این آستان 
و برنامه پیشنهادی کشورمان اجرایی شد؛ به طوری که در 
کنار بازسازی بخش هایی از این حرم، چند ورودی و صحن 

نیز به منظور سهولت تردد زائران احداث شد.
هم اکنون نیز ساخت صحن امام باقر)ع( در حرم امامین 
جـــوادیـــن)ع( بــه همت ایــرانــیــان در حــال انــجــام اســت و 
ــرای طــرح هــای مختلف و  ــازســازی عتبات بــا اجـ ســتــاد ب
ــن صحن را  افــزایــش نــیــروهــا رونـــد ســاخــت و تکمیل ای
افزایش داده است. البته به گفته مسئوالن، این صحن 
 تاکنون حدود 55 درصد پیشرفت داشته و سال ۱۴0۴ به 

بهره برداری می رسد.
با وجــود ایــن، مسئوالن ستاد بــازســازی عتبات در کنار 
احداث صحن جدید، سایر صحن ها را نیز بازسازی و حتی 
کفپوش های آن را تغییر داده اند تا این مکان مقدس برای 
حضور میلیونی زائران مهیا شود. عالوه بر این، طالکاری 
و ترمیم یکی از گلدسته های حرم که دارای انحنا بود، به 

همت مهندسان ایرانی انجام شده است.

عتبات
c توسعه حرم امامین جوادین 

سرعت گرفت

آمنه مستقیمی  کتاب 
»از داستان ها باید آموخت؛ 
ــات« از  ــاطـــرات و حــکــای خـ
ــاری اســت که  ــ تــازه تــریــن آث
ــه هــمــت مــؤســســه ایــمــان  ب
ــرداز اندیشه به  ــ ماندگار، توسط انتشارات واژه پ
چاپ رسیده  است. مؤلف در این کتاب، خواسته 
یا ناخواسته، با ضبط دقیق خاطرات شفاهی ای 
که اغلب روی منبرها نقل می شود، قدمی مهم در 
بــاال بــردن دقــت بازگویی مطالب توسط اهــل منبر 
برداشته است؛ چرا که اگر مطلبی فقط شفاهی و 
سینه به سینه نقل شود و در جایی مکتوب نشود، 
از خطر تحریف مصون نیست. دو منبع مهم این 
خاطرات، یکی آیت هللا محمدعلی جــاودان است 
که مؤلف به سبب مصاحبت طوالنی با ایشان، 
خاطرات زیــادی از ایشان شنیده  است و یکی هم 
کتاب »گنجینه دانشمندان« تألیف محمد شریف 
رازی. به منظور بررسی چرایی رفتن به سراغ چنین 
سوژه ای و اهداف آن برای مخاطب با حجت االسالم 
والمسلمین محمدباقر ادیبی الریجانی، استاد حوزه 
علمیه و مؤلف این کتاب گفت وگویی ترتیب داده ایم 

که در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

»از داستان ها باید آموخت؛ خاطرات و حکایات«  ◾
بر چه مداری نگاشته شده و می خواهد مخاطب را در 

چه مسیری با خود همراه کند؟
از نــام کتاب پیداست باید از داستان ها آموخت. 
نگاه عموم ما به داستان، نگاهی سرگرم کننده و برای 
وقت گذرانی است، نگاه رُمانی که وقتمان را پر کنیم 
اما نگاه قرآن به داستان، نگاه عبرت آموزی و پندگیری 
اســت، یعنی داستان بــرای ما درس هایی از اعتقاد 
و اخــالق و حتی درس هــایــی از احکام شرعی دارد. 
استادان و بزرگانی که در محضرشان بودیم وقتی این 
داستان ها را نقل می کردند برای آن نبود که وقت درس 
و منبر را برای ما پر کنند بلکه در پی تربیت و هدایت 
ما بودند، از این رو داستان های متعددی حتی در 
مسائل شرعی از لسان بزرگان شنیده ایم. مرحوم 
آیت هللا مجتهدی)ره( داستان هایی درباره مشکالت 
طهارت و نجاست نقل می کردند که راه نجات وسواس 
را یاد دهند؛ این داستان ها کلیدی است یعنی نکات 
کلیدی در آن ها وجود دارد که اگر انسان در آن ها توجه 
و تفکر و تعقل کند، بسیار درس آمـــوز اســت. برای 
خود من بارها اتفاق افتاده داستان هایی از آیت هللا 
حق شناس)ره( و نحوه برخورد ایشان را در یک جریان 
شنیده بــودم و عین همان بــرای من رخ داد و در آن 

شرایط قرار گرفتم. برای مثال در سفری که ایشان  به 
مکه مشرف شده بودند، پس از انجام اعمال در مکه، 
ساعت 3-2 نیمه شب شده و دو ساعت تا اذان صبح 
باقی مانده بود، ایشان به اطرافیان فرموده بودند تا 
اذان بیدار بمانیم چون اگر بخوابیم هم نماز شب و هم 
نماز صبح از دست می رود؛ عین همین اتفاق برای ما 
افتاد و در سفر حج و پس از اعمال دو ساعتی تا اذان 
صبح فرصت داشتم و ماندم و این داستان به یادم 
آمد، صبح فردا از برخی حجاج شنیدم نمازهایشان 

قضا شده بود!
این داستان ها می تواند نکات کلیدی و گشایش 
و گره گشایی داشته باشد چون نمونه های این ها 
تکرارپذیر است. نگاه قرآن هم چنین است و برای 
صاحبان خرد عبرت دارد؛ به عبارت بهتر، قرآن به 
عنوان کتاب هدایت درصــدد قصه گویی نیست؛ 
اینکه قرآن داستان حضرت موسی)ع( و خضر)ع( 
و یا داستان حضرت عیسی)ع( و... را بیان می کند 
بــرای جنبه های تربیتی و هدایتی اســت تا از این 

داستان ها درس بگیریم.

ــان هــا بــایــد آمـــوخـــت؛ خـــاطـــرات و  ◾ در »از داســت
حکایات« با چه کیفیتی به نقل تشرفات پرداخته اید 

که برای مخاطب باورپذیر باشد؟
در ایــن کتاب خــاطــرات و داســتــان هــای تشرفات به 
محضر ائمه)ع( که برخی سینه به سینه نقل شده بود، 
آمده؛ من از استادم شنیده بودم و برخی از این خاطرات 
و داستان ها را مستقیماً از افرادی نقل کرده ام که خود 
محور داستان و اتفاق بوده اند، بخش دیگری را در کتاب 
»گنجینه دانشمندان« خوانده بــودم. چون این اثر 
مهجور مانده و برای عموم مردم ناشناخته است و از 
سال 53 تجدیدچاپ نشده وقتی آن را مطالعه کردم به 
داستان هایی رسیدم که برای عموم مردم کاربردی است 
و درصدد نقل آن ها برآمدم. من هشت جلد این کتاب 
را خواندم و یادداشت برداری کردم و جنبه های هدایتی 
بسیار در آن ها یافتم و برخی را آورده ام؛ موضوع دیگر 
آن بود این داستان های نقل شده در تاریخ ثبت شود، 
اگر می خواست در حافظه من یا استاد من و ناقالن 
آن ها بماند، از بین می رفت و جنبه تربیتی آن مؤثر واقع 
نمی شد چون برخی از این داستان ها در کنار جنبه 
اخالقی تربیتی، بُعد تاریخی هم دارنــد که می تواند 
کمک حــال ما باشد. داستان هایی را در ایــن کتاب 
آورده ام که مخاطب بداند درها و راه ها بسته نیست. 
فــرضــاً اگــر داستانی از تشرفی نقل شــده، بــه زمــان 
معاصر تعلق دارد نه پنج شش قرن پیش تا مخاطب 
بداند راه هدایت و رسیدن و حتی تشرف باز است و 

مسیر آن وجود دارد منتها باید طی شود؛ نخست 
با حرکت مثبت یک انسان و از سوی دیگر با توجه و 
عنایت معصومان)ع( به انسان. برای مثال در این کتاب 

داستانی از فرمانده ارتش روسیه تزاری آورده ام که مورد 
عنایت حضرت عباس)ع( قرار گرفته و بعد شیعه شد 

و زندگی اش تغییر کرد.

شیوه بیان تشرفات در آثار مکتوب چگونه باید  ◾
باشد که مخاطب با آن ارتباط برقرار کند؟

در این بــاره افــراط و تفریط بسیار اســت؛ برخی به 
گونه ای بیان می کنند که دور از دسترس اســت و 
برخی هم طــوری که گویی هر لحظه ممکن است 
اتفاق بیفتد و زمینه سازی نمی خواهد! در این کتاب 
آورده ام راه بسته نیست اما این گونه هم نیست 
که هر روز و هر زمان ممکن باشد. برای مثال امام 
زمــان)عــج( فرمودند )نقل به مضمون(: شما اهل 
دیانت باشید و دینتان بر دنیایتان نچربد، دین 
را قربانی دنیا نکنید و بــرای منافع چــنــدروزه دنیا 
ارزش های اخالقی و دین را زیر پا نگذارید، اگر چنین 
باشید ما خود سراغ شما می آییم. چنان که به یکی 
از علما وقتی می خواست با علم جفر و... مکان 
زندگی حضرت)عج( را دریابد، فرمودند: مثل فالن 
کاسب منصف بــاش من خــودم نــزد شما می آیم. 
در بیان تشرفات باید به گونه ای با مخاطب ارتباط 
بگیریم که بداند تشرف دستورات عجیب و غریب 
نمی خواهد، عمل به سیره معصومان)ع( برای انس 

با آن حضرات)ع( کافی است.

آیــا در ایــن کتاب داســتــانــی دربـــاره عنایت امــام  ◾
رضا)ع( به زائران هم آورده اید؟

بله، ایــن عنایت بــه پیش از انــقــالب بــازمــی گــردد. 
ــودم. در اتــاق  ــ شخصاً بــه مشهد مــشــرف شـــده ب
همجوار ما پیرمردی از بستگان آیــت هللا جــاودان 
ــاودان( حضور  )پسرعموی ایشان حــاج محمد جـ
داشت و داستانی را از کسی که این اتفاق برایش 
افــتــاده بــود بــرای ما نقل کــرد. دوســت ایشان نقل 
کــرده بود در خــواب نیمروزی امــام رضــا)ع( را دیدم 
که حضرت)ع( زنجیر میمونی را گرفته و آوردنــد و 
فرمودند: از او پذیرایی کن. با صدای زنگ از خواب 
بیدار شدم و رفتم در را باز کــردم. مردی از ما خانه 
برای اجاره خواست؛ با اینکه رسم ما نبود منزلمان را 
اجاره دهیم اما با یادآوری خوابی که دیده بودم، پاسخ 
مثبت دادم و همه اختیارات خودمان را در اختیار 
او گذاشتیم. روز پایانی گفت رفتار شما با من مثل 
میهمان بود نه کسی که مستأجر بوده است االن 
هم پولی نمی گیرید. صاحبخانه خوابش را تعریف 
می کند؛ آن فرد که در آن زمان شغل ناجوری داشته، 

متنبه می شود و می گوید: شغلم را تغییر می دهم.

این گونه کتاب ها و تألیفات در انس مخاطب با  ◾
اهل بیت)ع( چه تأثیر و برکاتی دارد؟

عموم ما به بیان داستان و خاطره و قصه گویی تعلق 

خاطر داریم و راحت تر آن را می پذیریم و زودتر با آن 
انس می گیریم. گاه کتابی علمی نگاشته می شود 
یا منبری علمی برپا می شود که مخاطب خاص 
خود را دارد و هر قشری درک و حوصله آن را ندارد، 
اما داستان و خاطره با همه سنین تناسب دارد و با 
هر سطح علمی و سواد می توان آن را عرضه کرد و 
ماندگاری آن بیشتر است تا فرمول و قاعده علمی. 
همان طور که قرآن از داستان ها استفاده کرده و به اثر 
و ماندگاری آن به عنوان ضرورت همیشگی تأکید 
دارد امروز نیز این بحث مطرح است چون داستان ها 
کالس درس هستند وگرنه به عنوان گــذران وقت 

خاصیتی ندارند.

بــرای نوشتن از کرامات و عنایات امــام رضــا)ع( و  ◾
سیره ایشان به گونه ای که فضای جامعه را متأثر کند، 

چه پیشنهادی دارید؟
در این زمینه آثــاری نوشته شده اما باید با نگاهی 
که گفتم باشد، همراه با بازنگری و بازنویسی. برای 
مثال مــواردی را که در حــرم مــورد عنایت حضرت 
ثامن االئمه)ع( قرار می گیرند و  در دفتر ثبت و ضبط 
می شوند، بازنگری کنیم تا بدانیم از این داستان ها از 

کرامت امام مهربانی ها)ع( چه آموخته ایم.
کــاری که استاد قرائتی در تفسیر انجام می دهند 
و تفسیر نــورشــان چنین اســت در هــر آیــه پــس از 
ــن آیه  ترجمه و توضیح مختصر می گویند از ای
چند نکته قابل برداشت اســت. اگــر چنین کاری 
شود یعنی یک جریانی نقل شود و بعد عبرت ها و 
توضیحات بیاید که برای مثال چند جنبه تربیتی 
اخالقی از این داستان قابل برداشت است، برکات 
بسیار دارد و فرمول های سبک زندگی و قاعده نحوه 
تحول اجتماعی را یادمان می دهد. همین شیوه 
را می توان درباره سیره امام رضا)ع( هم پیاده کرد، 
حتی بحث های اعتقادی را می توان در قالب داستان 
مطرح نمود چــون ماندگاری بیشتری دارد. برای 
مثال رهبر معظم انقالب، در جلسه ای با مرحوم 
فرج هللا سلحشور، کارگردان آثاری همچون یوسف 
پیامبر)ع( و... فرمودند داستان حضرت ایوب)ع( را 
بارها خواندم و گفتم اما وقتی در قالب فیلم دیدم 
به گونه ای دیگر تأثیر داشت. زمانی مرحوم سلحشور 
در زمان ساخت سریال یوسف پیامبر)ع( به قم آمد 
و با آیت هللا جوادی آملی ارتباط گرفت، ایشان به 
وی گفت: اگر قرار بود پیامبری بیاید منبر تبلیغش 
رسانه بود. همان طوری که داستان اثرگذار است، 
تصویر هم اثرگذاری بیشتری دارد. حتی می توان 
مباحث سنگین فلسفی را با زبان داستان بیان کرد.

ز صد یكی نتواند 
حدیث وصف تو گفتن

عکس:امیرحسینقاسمزاده

زهی به منزلت از عرش برده فرش تو رونق عکس نوشت
تویی که خاک تو با آب رحمتست مخمر 

چو دین احمد مرسل مبانی تو مشید  
ز هر چه عقل تصور کند فضای تو اوسع 

ز آستان تو حصنیست نه سپهر معظم  
کدام مظهر بیچون بود به خاک تو مدفون 
حصانت تو بر از صد هزار حصن مشید  

ز بس رفیعی و محكم ز بس منیعی و معظم 
چنان نماید سرگشته در فضای تو گردون 

به نزد نزهت تو نزهت بهشت مضیع 
ز صد یكی نتواند حدیث وصف تو گفتن 

چو بر فرود سپهر برین که پرده نیلی 
سپهر را بشكافد ز هم تجلی نورت 

چه قبه ای تو که گر رفع پایه تو نبودی 
چه بقعه  ای تو که نبود بهای یک کف خاکت

زمین ز یمن تو محسود هفت کاخ مطبق
تویی که فیض تو با فر سرمدست ملفق

چو شرع حیدر صفدر قواعد تو موثق
ز هر چه وهم تخیل کند بنای تو اوثق

ز خاکروب تو گردیست هفت کاخ مروق
که از زمین تو خیزد همی خروش اناالحق

رزانت تو بر از صد هزار کوه محلق
به راستی که خموشیست در ثنای تو اوفق

که در محیط یكی بادبان گسیخته زورق
به جنب ساحت تو ساحت سپهر مضیق

هزار صاحب و صابی هزار صابر و عمعق
به دامن تو نمودار هفت طارم ازرق

چنان که صخره صما شود ز صاعقه منشق
زمین شدی متزلزل بسان توده زیبق

هزار تخت مرصع هزار تاج مغرق

 حــجــت االســالم محمدباقر قــیــومــی، عضو هیئت علمی 
جامعة المصطفی)ص( در نشست »قصه پردازی در قرآن 
و عهدین« گفت: در متون عهدین مفاهیم متعددی وجود 
دارد که مربوط به قصه و داستان اســت. درس آمـــوزی این 
قصه ها از زمینه های مختلف می تواند مورد توجه قرار گیرد. 
یکی از مباحثی که در قصه ها اهمیت دارد این است که آیا 

این قصه ها واقعی هستند یا خیر؟ 
این امر با چالش های متعددی هم روبه رو شده که مهم ترین 
آن عدم همراهی تاریخ علمی با این مباحث اســت؛ یعنی 
مــا صرف نظر از ایــن متون کــه تاریخی هستند، از منظر 
نسخه شناسی و متن شناسی، شاهد آن نگاه تاریخی علمی 
نیستیم که ما را به حادثه وصــل کند. در واقــع با مشکل 
سندیت تاریخی روبه رو هستیم و این مشکل کامالً جدی 

است. بنابراین برخی گفته اند این داستان ها نمادین هستند 
و بــراســاس هدفی کــه ایــن متن دارد چنین داستان هایی 

ساخته شده است.
در میان مفسران اسالمی چنین دیدگاهی کمتر وجود دارد، 
چرا که قرآن سندیت باالیی دارد. در واقع تنها دین و متنی که 
اسناد تاریخی معتبر دارد اسالم و قرآن است. وقتی به قرآن 
رجوع می کنیم، آیاتی صراحتاً بیان می کنند این داستان ها 
واقعی هستند و در خارج اتفاق افتاده اند و می توانند الگو 
باشند، چــون مــا قــرآن را بــراســاس پایه های علمی معتبر 
می دانیم و برای حجیت عقلی متن مقدس، ادله و مبانی 
معرفت شناختی داریــم بنابراین همه آنچه در قرآن وجود 

دارد اثبات عقلی می شود.
درباره اهداف قصه پردازی نیز باید گفت در تورات و انجیل، 

کارکرد قصه ها یکسان نیست و پیام اصلی هر دو آن ها با 
ــورات به شکل تاریخی  قــرآن متفاوت اســت. داستان در ت
نوشته شده که علمی نیست، بلکه تاریخ مقدس است و 
داستان ها را پشت سر هم و با نظم بیان می کند. در اینجا 
قومیت بنی اسرائیل و افتخارات آن هــا بسیار مــورد توجه 
است. در انجیل نیز داستان پردازی ها به شخصیت عیسی 
مسیح برمی گردد و ارزش همه داستان های انبیا این است 
که چقدر به حقیقت حضرت مسیح واقف بوده اند. قرآن 
کتابی تاریخی نیست و هدف آن نیز متفاوت است. کارایی 
اصلی قــرآن ایــن اســت انــســان را ذیــل توحید بــه سعادت 
برساند. همچنین وقتی داستان ها را در این دو متن مقایسه 
می کنید، می بینید داستان ها در تورات و انجیل طوالنی تر 

از قرآن است.

دیدگاهدیدگاه

 تفاوت قصه پردازی
 در سه کتاب آسمانی

نویسندهکتاب»ازداستانهابایدآموخت«
ازظرفیتهایخاطرهوحکایتبرایتربیتمیگوید

 در این کتاب خاطرات و داســتان های تشــرفات بــه محضر ائمــه)ع( که برخی 
سینه به سینه نقل شده بود آمده؛ یعنی من از اســتادم شنیده بودم و برخی از این 
خاطرات و داستان ها را خود من مستقیماً از افرادی نقل کرده ام که خود محور داستان 

و اتفاق بوده اند، بخش دیگری را در کتاب »گنجینه دانشمندان« خوانده بودم. 
گزیدهگزیده

 داستان دینی 
در خدمت سبک زندگی
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 قسمتی از قصیده قاآنی )از شاعران نامدار عهد قاجار( ◾
 در ستایش رواق منور امام ثامن ضامن السلطان علی بن موسی الرضا)ع(



ــردار محمد  آستاننیوز  ســ
احمدیان در سن 50 سالگی، در 
حالی که 33 سال از پایان جنگ 
ــذرد امــا هنوز با  تحمیلی مــی گ
یاد و خاطره شب و روزهای دفاع 
 مــقــدس و رزمـــنـــدگـــان زنــدگــی 
 می کند. از جمله راویــان دفاع مقدس است که  از 
12 سالگی و در عملیات محرم پا به جبهه های جنگ 
گذاشت و با وجود پایان جنگ هنوز که هنوز است 
در دفاع مقدس ، پا پس نگذاشته است. روایتگری 
دفاع مقدس را از سال 74 شروع کــرده  اما کارش 
فقط روایت جنگ نیست. گویا سالها در تفحص 
پیکر شهدای جنگ تحمیلی هم فعالیت کرده و 
در این مــورد هم خاطرات زیــادی دارد. خــودش در 
این باره گفته است: » سال 73 رفته بودم سری به 
رفقای زمان جنگ بزنم، که توی پادگان لشگر، شهید 
غالمی را دیدم. پرسیدم: کجا هستی؟ گفت: اهواز. 
او در تعاون لشگر بود. درباره تفحص گفت. خواستم 
من هم پیش آنها بروم، قبول کرد. رفتم  محل کار و 
التماس کردم تا پانزده روز برایم مأموریت زدند که 
در آنجا کار کنم. این پانزده روز از سال 73 تا 81 طول 
کشید. عظمت کار تفحص به گونه ای بود که گاهی 
وقت ها بعضی از بچه ها که اصالً در جنگ نبودند، 
با التماس و تضرع در آنجا ماندگار می شدند و جزء 
نیروهای تفحص می شدند. تصمیم گرفته شده 
بود بچه هایی که بر منطقه مسلط هستند و جنگ 
رفته بودند، عضو تفحص باشند، ولی در حاشیه 
کار، خیلی از بچه هایی که جنگ ندیده بودند هم با 

التماس و تضرع، عضو گروه شدند«. 
به مناسبت فرارسیدن هفته گرامیداشت بسیج و 
برای بررسی انس و الفتی که رزمندگان و بسیجیان 
با امام رضــا)ع( داشتند و آثار و برکات این انس در 
مقدس شدن دفاع ما، با سردار »محمد احمدیان«، 
گفت وگویی کــرده ایــم که در ادامـــه مشروح آن را 

می خوانید.

بسیجی ها و بروبچه های جنگ چقدر با امام  ◾
رضا)ع( مأنوس بودند و این انس چه تجلیاتی داشت؟
ارادت بچه بسیجی ها و رزمندگان به امام رضا)ع( 
در جبهه تجلی یــافــت، شاید موقع اعـــزام و در 
ظاهر چیز خاصی در این باره در آن ها نمی دیدیم 
اما در جبهه توسل و عرض ارادت و انس با امام 
رضــا)ع( در اوج قرار داشــت، پس از عملیات ها یا 
هر زمــان دیگری که به مرخصی می آمدیم قرار 
می گذاشتیم و راهــی مشهد می شدیم. یکی از 
قشنگ ترین اتــفــاق هــای زنــدگــی مــن در سفر به 
مشهدالرضا)ع( رخ داد. پس از عملیات والفجر8 
تــعــدادی از رزمندگان را با عنوان فاتحان فــاو از 
همه یگان ها به مشهد اعــزام کردند، اتفاق های 
فراموش نشدنی ای در ایــن سفر رخ داد. در این 
سفر همه در یک حسینیه مستقر شدیم کنار 
مــن بسیجی  ای از بــنــدرعــبــاس بــه نــام »محمد 
دجله« بود. من به تازگی پس از نقل یک ماجرا در 
برنامه سحر ماه رمضان، متوجه شدم این رزمنده 
در عملیات کربالی5 به شهادت رسیده است. 
 برادرش با دیدن برنامه تلویزیونی تماس گرفت و 

خبر شهادتش را داد.

... و ماجرای آن خاطره شیرین چه بود؟ ◾
وقتی در حسینیه مستقر شدیم قرار شد برای زیارت 
غسل کنیم و آمــاده شویم، اما دیدم شهید دجله 
رفت و کبوتری خرید، واقعیتش من که هم سن و 
سال او بودم خوشم نیامد و در دل گفتم ما از جنوب 
و به عشق امــام رضــا)ع( راهــی مشهد شده ایم تو 

رفته ای کبوتر خریده ای و کبوتربازی می کنی؟!
جالب آنکه محمد، این کبوتر را در داخل یک کارتن 
در حسینیه نگاه می داشت و در طول آن پنج روز 
هر وقت حرم می رفتیم آن را با خود می آورد تا شب 
آخر که پاتوقمان در صحن گوهرشاد بود، جمع 
شدیم و مــداح دعــای وداع می خواند و می گفت 
بسیاری از این دست هایی که باال آمده چند روز 
 دیگر پرخون می شود و واقعاً هم  چنین شد و ما 
400 رزمنده گریه می کردیم، دیدم محمد در همان 
حال با کبوتر حرف می زند، فهمیدم ماجرا چیز 
دیگری است... بعد از روضه دیدم محمد، کبوتر 
را پر داد! وقت خداحافظی رفتم از دلش دربیاورم 
و پرسیدم قصه کبوتر چه بود؟ گفت: من بار اول 
است که به مشهد می آیم و می دانم بار آخری هم 
هست که زائر امام رضــا)ع( می شوم این کبوتر را 
خریدم و به او گفتم آب و غذا و خانه و مرگت در 
این حرم است فقط هر روز به نیت من یک  بار دور 
گنبد بگرد! این قبیل راز و نیازها و انس و الفت ها 
نشان مــی داد بچه های رزمنده چه انــس و سر و 
سرّی با امام رضا)ع( داشتند؛ من آداب زیارت امام 

رضا)ع( را از محمد یاد گرفتم.

از انس و الفت ها و زیارت بچه های رزمنده خاطره  ◾
دیگری هم دارید؟

بله، در یکی از تشرف ها شهید ابوالفضل رئیسی 
با اینکه چند روز مشهد بودیم، با ما حرم نیامد، 
وقتی پرسیدم چرا نمی آیی؟ گفت: تو متوجه شدی 
من یک دردی دارم یعنی آقا متوجه نشده اند؟ روز 
آخر به حرم آمد و خیلی گریه کرد و گفت: حاجتم را 

گرفتم، او دو ماه بعد به شهادت رسید!
یا شهید حسین برهانی که کتاب »حماسه تپه 
برهانی« داستان زندگی اوست؛ برهانی فرمانده بود 
و از بچه پولدارهای اصفهان. پدرش به او وعده های 
مالی آنچنانی از ماشین، خانه و همسر داده بود 
فقط به این شرط که جبهه نرود حتی برای او خودرو 
گران قیمتی هم خرید امــا او چند روزی گم شد، 
پس از بازگشت گفت: با این ماشین مشهد رفتم و 
حرف هایم را با امام رضا)ع( زدم و گفتم: جنس من 
این دنیایی نیست، پدرجان! بگذار من بــروم! این 
حسین برهانی خالق حماسه تپه برهانی است... 
این قصه های واقعی در حرم امام رضا)ع( رخ می داد، 
بچه ها پیش از عملیات ها به مشهد می رفتند و از 

امام رضا)ع( حاجاتشان را می گرفتند.

با توجه به توصیه ای که در روایت های ما بر زیارت  ◾
بامعرفت شده است، زیارتی که بسیجیان و رزمندگان 
از امام رضا)ع( داشتند چقدر همراه با عنصر معرفت 

بود؟
اینکه می دانستند زیارتشان آخرین زیارت است، 

یعنی معرفت داشتند. آن ها به ما یاد دادند اگر در 
حرم آمدید کبوتر دل را پرواز دهید؛ شاید یک  بار 
توفیق زیارت امام رضا)ع( را بیابیم اما امثال محمد 
دجله ها به ما یاد دادنــد اگر حتی یک  بار به حرم 
حضرت علی بن موسی الرضا)ع( رفتید دلتان را 
همیشه ساکن حرم امام رضا)ع( کنید؛ این یعنی 

زیارت به رفت و آمد مکرر نیست.
باید بدانیم چه اتفاقی در این زیارت ها می افتاد 
که شهیدان می فهمیدند وجودشان این دنیایی 
نیست و به این دنیا و زندگی آن تعلق ندارند؟! آن ها 
ارتباط دلی و قلبی با آستان مقدس رضوی داشتند 
و همه این ها جنبه زیارت بامعرفت است، خیلی ها 
ــا)ع( مــی رونــد و دســت خالی  ــارت امـــام رضــ بــه زیـ
بازمی گردند اما رزمندگان دست پر بازمی گشتند؛ 

چراکه زیارتشان بامعرفت بود.

با توجه به دوری رزمندگان و بسیجیان از حرم امام  ◾
رضا)ع( و حضورشان در جبهه، چطور از راه دور زائر 

امام رضا)ع( می شدند؟
ما یــاد گرفته بودیم از راه دور ســالم دهیم و زائر 
امـــام رضـــا)ع( شــویــم، در مناطق عملیاتی وقتی 
دلتنگ پنجره فوالد می شدیم یا در سه کنج طالییه 
دل هایمان به سمت حرم پر می کشید یا وقتی در 
عملیاتی کار گیر می کرد، از همان راه دور به امام 
رضــا)ع( سالم می کردیم و ارتباط می گرفتیم و گره 
از کار ما باز می شد. مهم آنکه نه فقط در میدان 
جنگ بلکه در هنگام آمــوزش هم فرماندهانی 

مثل شهید بزرگوار حسین خرازی به ما می گفتند 
اگر رستگاری و پیروزی می خواهید از امام رضا)ع( 

به عنوان صاحب مملکت بخواهید.
شاید حسب ظاهر دیر به دیر به زیارت امام رضا)ع( 
می رفتیم اما دل هایمان غالباً پشت پنجره فوالد بود 
چه پیش از عملیات و چه در معرکه و خط شکنی 
متوسل به امام رضا)ع( می شدیم؛ نمونه بارز این 
توسل در عملیات والفجر8 بود وقتی بچه ها به دلیل 
بارندگی و طوفان تردید داشتند که بروند یا نروند؛ 
انگار امام رضــا)ع( به ما پیغام دادند و اینکه پیِک 
قرارگاه پرچم آستان را آورد برای ما حجت بود که 
امشب بروید و عجیب بود که در آن شب معجزه 
رخ داد، در معرکه جنگ با بهشت مشهد ارتباط 

می گرفتیم!

از نظر الهام از سیره امــام رضـــا)ع( در اوصافی  ◾
همچون رضایت مندی، رأفــت و... بچه بسیجی ها 
و رزمــنــدگــان چقدر سعی در شبیه شــدن بــه امــام 

مهربانی ها داشتند؟
شاید خیلی ها فکر کنند ما رفتیم بجنگیم اما 
اگر وصیت نامه حاج علی محمدی از فرماندهان 
گــردان حاج قاسم را بخوانید بهتر ایــن مسئله را 
درک می کنید که هیچ جای دفــاع ما جنگ نبود، 
وقتی می نویسد: »ای بـــرادر عــرب! مــی دانــم دیر 
یا زود در جنوب یا غــرب کشور خــون مــرا خواهی 
ریخت، من برای نجات تو آمده  ام...« آیا این نگاه جز 
رأفت و مهربانی و جز عمل به سیره اهل بیت)ع( 
است. یا وقتی شهید حسین خرازی در عملیات 
بیت المقدس فرمانده گــردان بعثی را اسیر کرد و 
به او گفت: می خواهم تو را رها کنم بروی و بگویی 
ما برای کشتن شما نیامده ایم بلکه برای نجاتتان 
آمده ایم. برخی به ایشان خرده گرفتند که او از نیرو و 
تجهیزات ما مطلع است... اما شهید خرازی چیزی 
را در وجود او کاشت که بعد خود و گردانش به طور 
کامل بازگشتند و اسیر ما شدند تــازه فهمیدیم 
حسین چه کرده است! این ها همه عمل به سیره 
امــامــان)ع( اســت. لحظه به لحظه سیره و سبک 
زندگی بسیجیان و رزمندگان ما رضایت مندی 
بود و دلیل تقدس دفــاع ما همین سیره و سبک 

زندگی است.
ان شــاءهللا هر کــدام از ما که به زیــارت و حرم امام 
رضا)ع( می رویم و در هر صحنی حضور داریم، به 
نیابت آن ها که کبوتر دلشان در حرم است و بسیاری 

از آن ها هنوز پیکرشان بازنگشته هم زیارت کنیم.

ارادت رزمندگان به امام رضا j به روایت محمد احمدیان

زیارت در شب عملیات

خبرخبر
امروزامروز

جمعآوری300میلیاردتومانبرایکمکبهنیازمندان
مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی از جمع آوری 300 میلیارد 
تومان کمک خیران سراسر کشور توسط خادمیاران 
و هزینه کرد آن در راه کمک بــه نیازمندان خبر داد.
محمدحسین استادآقا گفت: در سال جاری با تالش 
115 هــزار خادمیار و به همت خیران و نیک اندیشان 

در سراسر کشور، با وجــود شرایط سخت اقتصادی و 
محدودیت های مالی، حدود 300 میلیارد تومان کمک 

مالی برای نیازمندان جمع آوری شده است.
مدیرعامل بنیاد کرامت رضــوی، باور مردم به حضرت 
رضــا)ع( و اعتماد آن هــا به خادمان حضرت در آستان 

قدس رضوی را دو عامل اطمینان بخش برای مشارکت در 
کارهای خیر برشمرد و افزود: مردم ما کمک های خود را بر 
اساس محبت به حضرت رضا)ع( و به هر میزانی که در 
توان دارند، تقدیم می کنند و ما نیز تالش می کنیم واسطه 
خیر باشیم و کمک های آن هــا را به دســت نیازمندان 

واقعی برسانیم.وی تصریح کــرد: ما خادمان حضرت 
رضا)ع( در آستان قدس رضوی نیز باید رفع مشکالت 
معیشتی، درمانی و تحصیلی را در اولویت  فعالیت های 
خود قرار دهیم و در کنار آن، برای ارتقای سطح معرفتی 

جامعه تالش کنیم.

به نشر
آموزشنویسندگیخالق

دومینجلسهقرارگاهمرکزیدختران
انجمناسالمیمشهد،درفروشگاهمرکزی
کتابومحصوالتفرهنگیبهنشربرگزار
شد.بهگزارشآستاننیوزنیلوفرنویدی؛

نویسنده،مربینوجوانوطنزنویس
درایننشستدرخصوصشگردهای

نویسندگیخالقگفت:آزادنویسیروزانه
وبیاناهدافمشخصوروشندرباره

توقعاتخودازنوشتنازگامهایکلیدی

درآغازنویسندگیخالقاست.ویدرادامه
داشتننظمواستمرار،تمرینمداومدر

نوشتن،آشناییباکتابهاینویسندگیو
خواندنکتابهایمختلفراازدیگراصول

نویسندگیخالقعنوانکرد.همچنین

فاطمهساداتعابدیدرزمینهارتقایابعاد
تشکیالتدانشآموزی،موضوعاتیازقبیل

اهمیتکارگروهی،مصادیقوچگونگی
فعالیتهایانجمنیدرمدرسهو...با

حاضرانگفتوگوکرد.

WWW.QUDSONLINE.IR

فی تقلب 
االحوال 
علم جواهر 
الرجال

 
گوهروجودی
انسانهادرتغییر
ودگرگونیحاالت
وحوادثمختلف
شناختهمیشود.

مایادگرفتهبودیمازراهدورسالمدهیموزائرامامرضا)ع(شویم،درمناطقعملیاتیوقتیدلتنگپنجرهفوالدمیشدیمیادر
سهکنجطالییهدلهایمانبهسمتحرمپرمیکشیدیاوقتیدرعملیاتیکارگیرمیکرد،ازهمانراهدوربهامامرضا)ع(سالم

میکردیموارتباطمیگرفتیموگرهازکارمابازمیشد.
گزيدهگزيده
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آگهی تاریخ   04 / 09  / 1400 صفحه 12      

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم گلش��ا رضائی بهلولی به شناسنامه شماره 235 کدملی 0749406062 صادره تایباد فرزند رحمان در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 108/50 مترمربع پالک شماره 5001 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت خانم ها فرشته، فریده و فرخنده 

مجیدی و قسمتی از پالک ** کالسه 99-181 
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 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 رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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.آ1407571
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/19                                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/4

رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دس��تور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای شعبان اسداهلل پور به شناسنامه شماره 7 کدملی 0749547138 صادره تایباد فرزند اسداله در ششدانگ 
یکباب منزل به مس��احت 132/32 مترمربع پالک شماره 617 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت فقیر محمد میرجانی و قسمتی از پالک** 

کالسه 99-563
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی و ماده 13 

آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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 س��ند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407572

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/19                                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/4
رئیس ثبت اسناد وامالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای اصغر حسینی گندمشادی به شناسنامه شماره 39 کدملی 0749889063 صادره تایباد فرزند اکبر در 
ششدانگ یکباب منزل به مساحت 106/50 مترمربع پالک شماره 610 فرعی باقیمانده از 250 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل تمامت مالکیت رسمی و مشاعی آقای اصغر 

حسینی گندمشادی )متقاضی(** کالسه 1400-202
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه اس��ت 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 مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1407559 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/8/19                                             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

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

براب��ر رای ش��ماره  140060318603006738 م��ورخ 1400/07/06 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای علی حضرتی سیاه پوش فرزند شکور به شماره شناسنامه 711 صادره از رشت 
در قریه شالکوه در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 126/28  متر مربع پالک 
فرعی 40779 از اصلی  77  مفروز مجزی از پالک  178  از اصلی  77  واقع در بخش چهار رشت خریداری 

از مالک رسمی آقای فتحعلی مهربان  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 یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2233  آ1407552
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/08/19                                تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/04 

سعید بدوی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه دو رشت-از طرف نعمت ذوقی

آگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد
سال 1400

پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به استناد تبصره ذیل 
ماده 13 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود

251- اصلی مهروس
پالک 5978 فرعی از 251- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مشهد به نام آقای امین الدین شیبانی فرزند 
حس��ین نسبت به ششدانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 140060306015000877 مورخ 1400/5/5 

هیئت قانون تعیین تکلیف
276- اصلی کاریز

پ��الک 1406 فرعی مجزا ش��ده از 287 فرع��ی از 276- اصلی واقع در تایباد بخش چهارده مش��هد به نام 
آق��ای عبداالحد س��االری صب��وری فرزند رحمدل نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل طبق رأی ش��ماره 

140060306015000112 مورخ 1400/1/22 هیئت قانون تعیین تکلیف
در ساعت نه صبح روز یک شنبه مورخ 1400/9/28 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد.

لذا از متقاضی و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع ملک 

حضور به هم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون 
ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده 
20 قانون و مواد 74 و 86 آئین نامه قانون ثبت ظرف مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود 
اعتراض خود را کتباً به این اداره تسلیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به 
تقدیم دادخواست به مرجع قضائی نمایند در غیر اینصورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی 
و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.آ1408130

تاریخ انتشار: روز پنج شنبه مورخ 1400/9/4
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دورود به شرح ذیل 
رسیدگی و تأیید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوق در روزنامه کثیراالنتشار 
و محلی آگهی انتشار و عالوه بر آن در روستاها الصاق تا چنانچه اشخاص نسبت به مورد تقاضا اعتراض دارند 
از تاریخ نشر اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان دورود تسلیم دارند و برابر مقررات معترض مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مراجع قضایی ذیصالح اقدام و گواهی تقدیم دادخواس��ت تحویل 
ثبت اسناد نماید و ادامه عملیات ثبتی موکول به ارائه حکم نهایی می باشد در غیر اینصورت متقاضی با ارائه 
گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت و پس از انقضای مدت مذکور و یا عدم وصول اعتراض س��ند مالکیت مورد 
تقاضا براس��اس مدلول رای وفق مقررات صادر خواهد ش��د در هر حال سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به 

مراجع قضایی نخواهد بود.
پرونده کالسه 1399114425005000153 و رای شماره 140060325005001623 مورخه 1400/08/08 
به تقاضای آقای علیرضا بهرامی فرزند ولی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب ساختمان به 

مساحت 35/47 متر مربع مفروز و مجزا شده از پالک 117 اصلی واقع در بخش 4 شهرستان دورود.
خروجی از مالکیت: رحیم پیامنی فرزند علی و علیجان نصرتی فرزند غالمعلی و عزیز قائدرحمت فرزند گدا                                                                                                                   

م الف 767    آ1407526
انتشار نوبت اول: 1400/08/18                                             انتشار نوبت دوم: 1400/09/04                                                              

 مصطفی امان اله بهاروندی
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دورود
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