
نیمکت زندگی

j تا مشهدالرضا

رقیه توسلی  پیام داده که: »توی راهن. توی قطار. توی 
کوپه. چند ساعتی میشه راه افتادن... جات خالی، مَشِت 
دلچسب  هوامونو  و  میخونه  دعا  آروم  آروم  داره  صنوبر 

کرده. بی کتاب، حفظی...«.
نوشته: »راستی فالسِک »مادر آقاعطا« جادوییه. دو ساعته 
داریم سه نفری چای نبات می خوریم ازش و انگار نه انگار. 
فکر کنم تا خــودِ مشهد، جــوابــه... الهی دورشــون بگردم، 

موبایل دوتاشون تا حاال چند بار زنِگ دارو پخش کرده...«.
از  میکنن  تعریف  نُقلی خاطره  دلــن.  اهل  »کلی  نوشته: 
قدیما، دلتنگیا، از خواباشون، از جنگ، مجروحیت، از پدر 
بــرادر و شوهرشون که پشت بند هم میرفتن جبهه، از  و 
وقتی پسراشون هنوز پشت لبشون سبز نشده بود و دنبال 

رضایت نامه بودن...«. 
نوشته: »این چهارمین باره که مادر آقاعطا میگه عطاجانش 
دارم؟...  میپرسه میل  ازم  و  خیلی سیب دوست داشت 
انگار هموالیتی های قدرشناس خیلی ساله که اسم »عطا و 

صادق« رو میذارن رو بچه ها و نوه هاشون...«. 
نوشته: کاش بتونم زندگی نامه این دو تا فرشته رو بنویسم. 
حیفه. اینا هنوز رزمنده ان، واال. میدونی ورد زبونِ مشت 
را  تو  که  کس  »آن   میگه  حرفاش  همه  ته  چیه؟  صنوبر 
شناخت خود را نشناخت«... یادم رفت بگم چند پارچه 

آبادی اومده بودن بدرقه شون!... . 
کـِـی شــارژش صفر شــد که  موبایلم خــامــوش مــی شــود. 
خودم نفهمیدم. نگاه می کنم به ساعت دیواری. یک و 
کمی  می بینم چقدر دست  و  است  بامداد  دقیقه  سی 
ندارم از گوشی ام! چقدر خاموشم و دلم می خواهد حاال 
توی آن قطار نشسته باشم و بروم سمت مشهد. آنجا 
آقا. پیش »مشت صنوبر«  باشم، در معیت زوار خاص 
سال  دو  که  خانومی  »زهــرا«  پیش  آقاعطا«.  »مــادر  و 
است نذر و عزم همراهی مادران شهدای گمنام را دارد 

تا مشهدالرضا.
تایی  صفحه گوشی ام روشــن می شود. زهــرای عزیز چند 
عکس فرستاده. خوشبختی آیا باالتر از طی طریق خراسان 

و کوبیدن در خانه امام هشتم داریم؟

پی نوشت
االِمــامِ  الْمُرْتََضى  الرَِّضا  مُوَسى  بْنِ  عَلِىِّ  عَلى  َصلِّ  اَللّهُمَّ 

َّقِىِّ وَحُجَّتَِک عَلى مَنْ فَوْقَ االرض... َّقِىِّ الن الت

سنجاق
آفرین به تو زهراخانوم جان. مطمئنم هیچ چای نباتی به 

شیرینی آن چای نمی رسد که مادرها می ریزند.
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 کتاب »سیر تطور هویت یابی شیعیان 
تا پایان مکتب شیعی بغداد« نقد شد

 بازخوانی تشیع 
با روش تحلیل گفتمان

 نگاهی به اقدام های 400 سال پیش 
برای توسعه فرهنگ کتاب خوانی  در مشهد

نهضت با قدمت وقف کتاب 

 به همت مدیریت رسانه های صوتی و تصویری 
آستان قدس رضوی

خانواده شهدای پالسکو 
4میهمان »تشرف« شدند
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مدیر بنیاد مطالعات اسالمی روسیه:

 دولت روسیه ارتباط خوبی 
با مسلمانان دارد

    سال اول    ویژه نامه 255    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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تولیت آستان قدس رضوی از پروژه های عمرانی حرم مطهر امام 
رضا)ع( بازدید به عمل آورد و از نزدیک در جریان روند پیشرفت 
آن ها قرار گرفت.به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم  والمسلمین 
احمد مروی پروژه های عمرانی حرم امام رضا)ع( از جمله پروژه 
آزادی، توسعه وضوخانه های  ساخت رواق زیرسطحی صحن 
حرم مطهر، مرمت و کاشی کاری های صحن پیامبر اعظم)ص( و 
بافت پیرامون حریم رضوی را مورد بازدید قرار داد. در این بازدید 
مدیران و دست اندرکاران عمران و توسعه حرم مطهر، نحوه اجرای 
پروژه ها را توضیح دادند و تولیت آستان قدس ضمن قرار گرفتن 
در جریان امور و بررسی وضعیت انجام پروژه ها، دستوراتی را 
در خصوص سرعت بخشی به آن ها صادر کرد. حجت االسالم 
 والمسلمین مروی بر ضرورت تسریع در انجام عملیات عمرانی 
ضمن رعایت حسن اجرا و کیفیت تأکید و عنوان کرد: سرعت 
و کیفیت اجرای پروژه های عمرانی حرم مطهر موجب افزایش 
خدمت رسانی به زائران و تسهیل امر زیارت بوده و تأمین رفاه 

زائران در حرم مطهر از اولویت های آستان قدس رضوی است.

h مروری بر 40 مطالبه رهبری از مداحان  در آستانه دیدار سالیانه و سالروز والدت حضرت زهرا

هیئت باید هیئت بماند
 بازدید تولیت آستان قدس رضوی 

از پروژه های عمرانی حرم مطهر 

 رفاه زائران 
در اولویت

۲

منبر مجازی

بخیل  نباشیم

امــام  شــده  نقل  قرائتی   حجت االسالم 
جواد)ع( از سر شب تا صبح یک دعا می کرد، 
که خدایا مرا از بخل نجات بده. خدایا گرفتار 
بخل نشوم... این را توضیح بدهم یعنی چه؟ از 
امام پرسیدند: بخل چیست؟ فرمود: »ان تری 
ما فی یدک شرفا و ما انفقت تلفا« اینکه آنچه 
را در دست دارى مايه شرافت خودت بدانى و 
آنچه را انفاق مى  كنى، تلف شده بپندارى... 
یک مثال بزنم، یک گوسفندی خانه حضرت 
بود، فرمود: بکشید و گوشتش را تقسیم کنید. 
کشتند و گوشتش را تقسیم کردند و گفتند: 
یا رســول هللا، همه رفت و یک مقدار کمی را 
بگویید همه  فرمود  بــرای خودمان گذاشتیم. 
مانده است. آنچه در راه خدا می دهید، نرفته، 

می ماند. آنچه می خوریم از بین رفته است. 
ما بخل در مال داریم، در علم داریم، در هنر 
داریم. بخل در مسکن هم داریم... چند هزار 
ایــران هست. طبقه پایین  تا خانه خالی در 
خالی است، باال خالی است، سوئیت خالی 
است، چقدر خانه خالی است و چقدر آدم 

بی  خانه است؟ مشکل از بخل است.
در عبادت هم بخل می شود. حتی در کتاب... 
خدا رحمت کند آیــت هللا مشکینی را، یک 
بار گفت: من از فردا کتاب هایم را در مسجد 
می گذارم، هر کس که پول ندارد کتاب بخرد، 
بیاید مسجد از کتاب های من استفاده کند. 

بنده خدا پشت موتور نشسته، خانمش هم 
پشتش است. چادر خانم کمی آمده پایین 
ممکن است برود الی چرخ و زنجیر موتور. 
می گوییم آقا شیشه را پایین بکش بگو چادر 
چــرخ... می گوید  نــرود الی  باشید  مراقب  را 
به من چه؟! مگر من پلیس هستم! این قدر 
بی خیال!... در گفتن یک جمله بخل می کند.
 بخل در امور علمی و تحقیقاتی هم داریم. 
ــدم، دیـــدم  ــ ــزوه ای از کــســی دیـ ــ مـــن یـــک جــ
بحث های خوبی است. گفتم اجازه می دهی 
من این را در تلویزیون بگویم؟ گفت عه... من 
زحمت بکشم و تو در تلویزیون بگویی؟ گفتم: 

بفرما. جزوه اش را برگرداندم. 
بخل در وام دادن به نیازمندان هم هست... 
چقدر افراد هستند در بانک پول دارند و چقدر 
آدم بال بال می زنند برای یک مبلغ پول؟ وام 
ندادن بخل است. قرآن می گوید: کسانی که 
بخل می کنند و از امکاناتشان به نفع دیگران 
ماعون  را  ایــن هــا  اســم  نمی کنند...  استفاده 
...عروسی  الْماعُون«  يَمْنَعُوَن   »وَ  مــی گــذارد. 
الحمدلله تمام شد، به سالمت مبارک باشد. 
این پیراهن عروس را بدهند یک عروس دیگر 

هم یک شب بپوشد... اشکال دارد؟
بخل در عفو و بخشش دیگران هم داریم... 
او را ببخش. نخیر!  یک کسی فحش داده، 
بگیرم.  را  یقه اش  قیامت می خواهم  روز  من 

آبرویم را ریخته باید آبرویش را بریزم!

در نهمین نشست بین المللی »اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت b« مطرح شد 

»اقتصاد مقاومتی« از دانشگاه شروع می شود
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری 
ریاست  فــنــاوری  و  علمی  معاونت 
جمهوری با بیان اینكه فاصله بین 
بسیار  ــازار  بـ و  فــنــاوری  علم،  تولید 
طــوالنــی اســـت، خــاطــرنــشــان كــرد: 
بیش از 80 درصد محصوالت مرتبط 

با فناوری های نوین نمی توانند وارد بازار شوند.
به گــزارش آستان نیوز، دكتر محمدحسین بهشتی 
در نهمین نشست علمی از سلسله نشست های 
تولید  و  اشتغال  »اقــتــصــاد،  بین المللی  كنفرانس 
در آیینه قرآن و عترت )ع(« كه با عنوان »اقتصاد، 
اشتغال و تولید در كسب و كارهای نوین و اقتصاد 
دانش بنیان« توسط دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( 
به صورت وبینار برگزار شد، گفت: موضوع كسب 
و كارهای نوین در سال های اخیر با واژه استارت آپ 
كشور  فعلی  شــرایــط  در  و  مــی شــود  مطرح  بیشتر 
تــعــداد قابل توجه  بــه وضعیت مــوجــود و  بــا توجه 
دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی، موضوع 
كسب و كارهای نوین مسئله اساسی و مهمی است 

كه می تواند راهگشای اقتصاد دانش بنیان باشد.
به گفته معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
فناوری ریاست جمهوری، در حال حاضر  و  علمی 
اقتصاد كشور ما مبتنی بر منابع است و نیاز است 
اقتصاد كشور را به سمت كارایی و نوآوری سوق دهیم 

تا از منابع نفتی مستقل شویم.
علم،  سیاست های  نسل های  تبیین  بــه  بهشتی 
فناوری و نــوآوری در کشور پرداخت و گفت: نسل 
اول روی  جهش علمی و فناوری تمركز داشت و در 
ارتقای سرمایه انسانی و زیرساخت های  این راستا 
آموزشـی، پژوهشی و فناوری و كسب جایگاه مناسب 
مورد  راهبردی  فناوری های  و  جهانی  علم  تولید  در 

توجه قرار گرفت.
دانش بنیان  از شكل گیری شركت های  وی حمایت 
و توسعه اكوسیستم اقتصاد دانش بنیان در كشور 
را نسل های دوم و سوم سیاست های علم، فناوری و 
نــوآوری کشور ذكر كرد و توضیح داد: در این راستا 
توسعه مراکز رشد، پارك های فناوری برای شکل گیری 
حمایت  قانون  تصویب  فناوری محور،  شرکت های 
بــرای  ایــجــاد اشتغال  از شــرکــت هــای دانــش بــنــیــان، 
متخصصان و نیروهای جوان نخبه، ایجاد اشتغال 
مولد با سرمایه گذاری کم و ارزش افزوده باال و تبدیل 
نـــوآوری و تولد  بــه مــراکــز  مــراکــز علمی و پژوهشی 
شرکت های دانش بنیان از جمله مهم ترین اقدام ها در 

راستای تحقق این سیاست ها در كشور بوده است.

چالش های کسب و کار نوین ◾
ــاوری معاونت  ــن ــجــاری ســازی ف مــعــاون نــــوآوری و ت
علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نقش 
اســـتـــارت آپ هـــا در تــوانــمــنــدســازی دانــشــجــویــان و 
زیست بوم  در  گفت:  دانشگاهی  دانش آموختگان 
اســتــارت آپــی بـــرای حمایت از دانــش آمــوخــتــگــان و 
نیروهای انسانی حوزه های مختلف از جمله دولت، 
ــازار، ســرمــایــه گــذاران خطرپذیر و  ــ مــراكــز نــــوآوری، ب

بنگاه های اقتصادی دخیل هستند.
در حال حاضر حدود 4 میلیون دانشجو در مقاطع 
دكترای  ــد،  ارشـ كارشناسی  كارشناسی،  كــاردانــی، 
حرفه ای و دكترای تخصصی در دانشگاه های كشور 
مشغول به تحصیل هستند و به طور متوسط ساالنه 

بیش از 550 هزار دانش آموخته دانشگاهی داریم كه 
وارد بازار كسب و كار می شوند، از این رو باید برای 

اشتغال این جوانان برنامه ریزی جدی صورت گیرد.
معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی 
فاصله  اینكه  بیان  با  جمهوری  ریاست  فــنــاوری  و 
بین تولید علم، فناوری و بازار بسیار طوالنی است، 
خاطرنشان كرد: بیش از 80 درصد محصوالت مرتبط 

با فناوری های نوین نمی توانند وارد بازار شوند.
بهشتی اظهار كرد: از سوی دفتر كسب و كارهای 
نوین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به 
ایــران  نـــوآوری  زیست بوم  توسعه  و  منظور حمایت 
در طول هفت سال اخیر 5هزار و 132میلیارد ریال 
برای هزار و 90 پروژه مصوب، بودجه اختصاص یافته 

است.
عدم  ایـــران  پتروشیمی  و  پلیمر  پژوهشگاه  اســتــاد 
شکل گیری یک ساختار استارت آپی مطلوب، مطالعه 

بازار ضعیف، نبود توجه به قابلیت تجاری داشتن 
طرح، عدم توجه به مشتری، ضعف مدیریتی و کار 
تیمی و سرمایه و مشکالت گرفتن تسهیالت را از 
مهم ترین چالش های كسب و كارهای نوین برشمرد.

اقتصاد اسالمی جایگزین اقتصاد غربی شود ◾
دکتر روح هللا رحمانی، مدیركل سابق نوآوری و حمایت 
از سرمایه گذاری وزارت ارتباطات نیز به عنوان دیگر 
سخنران این نشست علمی گفت: همه كتاب های 
اقتصادی از جنبه های متفاوت در یك راستا سعی 
می كنند تنها بر موضوع افزایش سود در سرمایه گذار 

تأكید داشته باشند.
وی بــا طـــرح ایـــن پــرســش كــه آیـــا مهم ترین هدف 
بــه سوددهی  اســتــارت آپ هــا رســیــدن  و  اقتصاد  در 
حداكثری است؟ عنوان كرد: هدف اقتصاد اسالمی 
با اقتصاد غربی بسیار متفاوت است و نیاز است 
اقتصاد كشور بر اساس مبانی غنی و اصیل اسالمی 

و مختص جمهوری اسالمی ایران پایه ریزی شود.
متأسفانه امروز اقتصاد در غرب و اروپا بسیار ناپایدار 
است و با چالش و بحران های متعددی مواجه شده 
است زیرا محرك اقتصاد و نوآوری طمع مادی است 
و باید در اقتصاد اسالمی موضوع رزق به جای طمع 

مادی قرار گیرد.

ــروی انــســانــی؛ مــهــم تــریــن ســرمــایــه اقتصاد  ◾ ــی ن
دانش بنیان

در ادامه نشست علمی »اقتصاد، اشتغال و تولید 
دانش بنیان«  اقتصاد  و  نوین  كــارهــای  و  كسب  در 
مدیر عامل شركت صنایع پیشرفته بنیاد بهره وری 
از چالش های  یكی  رضــوی  قــدس  آستان  موقوفات 
اقــتــصــاد دانــش بــنــیــان و اقتصاد  اصــلــی در حـــوزه 
مقاومتی را موضوع تجاری سازی عنوان كرد و گفت: 
مهم ترین و اصلی ترین سرمایه اقتصاد دانش بنیان، 

نیروی انسانی است.
دكتر مجتبی بهنام با اشاره به تأكیدات رهبر معظم 
انقالب نسبت به اقتصاد مقاومتی اظهار كرد: منظور 
برابر  در  كــه  اقتصادی  یعنی  مقاومتی  اقتصاد  از 
تالطم ها مقاوم باشد و قدم نخست برای تحقق این 

مهم از دانشگاه ها كلید می خورد.
عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( با 

بیان اینكه برای تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان 
نقش  دانشگاه  مقاومتی،  اقتصاد  عناصر  از  یكی 
ویژه ای را ایفا می كند، گفت: در دانشگاه ها و مراكز 
آموزش عالی باید دانشجویی تربیت شود كه خالق، 
كارآفرین و فناور باشد و این سه كنار همدیگر معنا 

پیدا می كند.
وی با انتقاد از اینكه نظام آموزشی كشور ما كپی 
غلط و ناقص از نظام آموزشی غرب است، تصریح 
كرد: متأسفانه در فضای آموزش عالی كشور، نظام 
آمــوزشــی غــرب را بــه صـــورت ناقص كپی كــرده ایــم 
و آمــوزش هــای صــرف تئوری جــای تولید علمی كه 

خروجی فناورانه داشته باشد را گرفته است.
بهنام افــزود: در طول سال اخیر جمهوری اسالمی 
ایــران رتبه نخست را از نظر تولید علم در منطقه 
اقتصاد هنوز  و  اما در بخش فناوری  بدست آورده 
جای كار بسیار است و باید گام های مؤثرتر و جدی تر 

برداشته شود.
شایان ذکر است، كنگره بین المللی »اقتصاد، اشتغال 
در چارچوب  عــتــرت)ع(«  و  قــرآن  آیینه  در  تولید  و 
برنامه های كالن دبیرخانه بین المللی امام رضا)ع( و 
علوم روز و نیز در راستای لبیک علمی و عملی به 
برگزار  انقالب  معظم  رهبر  رویكردهای  و  دغدغه ها 

می شود.

برای تحقق اقتصاد دانش بنیان به عنوان یكی از عناصر اقتصاد مقاومتی، دانشگاه 
نقش ویژه ای را ایفا می كند، در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی باید دانشجویی 
تربیت شــود كه خالق، كارآفرین و فناور باشد و این ســه كنار همدیگر معنا پیدا 

می كند.
گزيدهگزيده



من 
حفظ من 
احادیثنا 
اربعین 
حدیثا بعثه 
اله یوم 
القیامه عاملا 
فقیها
هر كه چهل حديث 
 از احاديث ما را 
را  حفظ كند، خدا او
روز قيامت عالم و 
فقيه مبعوث كند.

الثقه باهلل 
مثن لکل 

غال و 
سلم الی 
کل عال

 اطمينان و توكل 
بر خدا بهاى هرچيز 
گرانقيمت و نـردبان 

هر مقام بـاال و 
رفيعى است.

 هر روز 
يک جزء قرآن

عالمه مجلسی 
اول)ره( در اجازه ای که 

 برای فرزندش 
مال محمدباقر صاحب 

بحاراالنوار نوشته، 
او را به قرائت یک 

جزء قرآن در هر روز و 
مطالعه و تفکر در نامه 

امیرالمؤمنین)ع( به 
امام حسن)ع(- که در 

نهج البالغه مسطور 
است- و عمل به آن، 

سفارش می کند.

برنامه ريزى 
خردمند

لقمان گفت: »برای 
خردمند، سزاوار 
نیست خود را از 
چهار وقت، بی بهره 
بگذارد: وقتی که در آن 
پروردگارش را بخواند؛ 
وقتی که در آن از خود 
حساب کشی نماید؛ 
وقتی که در آن برای 
هزینه زندگانی اش 
کسب کند و وقتی که 
در آن، تنها به لذت 
حالل مشغول باشد 
تا به واسطه آن برای 
وقت های دیگر، یاری 
]و نیرو[ بگیرد«.

سیره علما حکمت

تهیه کننده برنامه »روایت هیئت« از آغاز پخش زنده فصل 
چهارم این برنامه از شبکه افق خبر داد و گفت: قسمت های 
اول و دوم روایــت هیئت به موضوع مطالبات رهبر معظم 
انقالب از ستایشگران اختصاص دارد که با حضور مداحان 

دنبال می شود.
حجت االسالم میالد امینی موحد، تهیه کننده برنامه روایت 
هیئت در گفت وگو با خبرگزاری فــارس با اشــاره به اینکه 

فصل چهارم این برنامه از جمعه یکم بهمن از شبکه افق 
روی آنتن صداوسیما می رود، اظهار کرد: این برنامه درزمینه 
موضوعات تخصصی حوزه هیئت با حضور میهمانان مرتبط 
با هیئت از جمله سخنرانان، مداحان، شاعران، مسئوالن 

هیئت و پژوهشگران دنبال می شود.
وی اضافه کرد: هیئت به مثابه موتور پیشران فرهنگ مذهبی 
کشور نیازمند بررسی تخصصی است؛ بحث و بررسی کارکردها 

و توجه به فعالیت های شاخص هیئت به عنوان حلقه میانی 
به عنوان محورهای اصلی برنامه روایت هیئت دنبال می شود.

تهیه کننده »روایــت هیئت« از شفیع شعله کار به عنوان 
مجری این برنامه یاد کرد و گفت: در دو قسمت آغازین 
فصل چهارم، با توجه به دیدار سالیانه مداحان با رهبر معظم 
انقالب اســالمــی، موضوع به صــورت تخصصی درزمینه 
مطالبات رهبری از جامعه ستایشگری خواهد بود و از جامعه 

مداحان، میهمانانی در این برنامه حضور خواهند یافت.
وی از ارتباط تصویری و تلفنی با شخصیت های مرتبط با 
موضوع خبر داد و گفت: این برنامه جمعه ها با حضور مجری و 
دو میهمان ساعت ۲۰ تا ۲۱ به صورت زنده پخش خواهد شد.

امینی موحد خاطرنشان کرد: »پای منبر« یکی از آیتم های 
برنامه است که با استفاده از آن، گزیده ای از منابر مرتبط 
با مناسبت ها به صــورت کوتاه و گرافیکی به مخاطب ارائه 

می شود،همچنین بخشی با موضوع اخبار خواهیم داشت که 
به صورت گرافیکی آخرین اخبار هیئت ها منعکس می شود.

وی از »هیئت گردی« به عنوان یکی دیگر از بخش های 
برنامه روایـــت هیأت یــاد کــرد و گفت: در ایــن بخش قــرار 
اســت دســتــاوردهــای هیئت های مذهبی بــه ویــژه در حوزه 
اشــتــغــال زایــی و فعالیت های جــهــادی را بـــرای مخاطبان 

منعکس کنیم.

مشاور رســانــه ای جامعه ایمانی مشعر با اشــاره به اینکه 
فصل های قبلی روایت هیأت در عید نوروز، فاطمیه و محرم 
از شبکه افق پخش شده است، عنوان کرد: در فصل چهارم 
به دنبال این هستیم که برنامه را به صورت مستمر و متناوب 

دنبال و به یک مقطع زمانی محدود نشویم.
وی با بیان اینکه »روایت هیئت« نخستین برنامه تخصصی 
سیما در حــوزه هیئت اســت، گفت: در سه فصل گذشته 

۸۰ میهمان در حوزه های سخنرانی، ستایشگری، شعر و 
ادب، اقتصاد هیئت و فعالیت های جهادی به برنامه دعوت 
شدند. ما میهمانان ایرانی و خارجی هم داشته ایم به عنوان 
نمونه مسئول هیئت امام حسین)ع( از آمریکا و مسئول 
یک هیئت لبنانی در برنامه حضور یافتند و بعد بین المللی 

برنامه را تقویت کردند.
وی با بیان اینکه روایت هیئت در استودیو مثبت سه شبکه 

افق تهیه می شود و به همت گروه تلویزیونی روایت جهاد 
روی آنتن می رود، گفت: جمعی از فعاالن رسانه ای جامعه 
ایمانی مشعر به عنوان توانمندان حوزه هیئت در تهیه این 
برنامه مشارکت می کنند. از ظرفیت روان شناسان برای 
آماده سازی میهمانان در راستای رسیدن به یک گفت وگوی 
مفید استفاده خواهیم کرد و برای اجرای پالتوهای موفق نیز 

از ظرفیت پژوهشگران و نویسندگان بهره می بریم.

قاب سیما
برنامه ويژه سيما 
براى پيگيرى 
 مطالبات رهبرى 
از جامعه مداحان

موعظه
آیت اهلل جاودان

   سهل انگارى در مورد نماز، به شيطان جرئت مى دهد
شيطان اول به سراغ نماز آدم مى آيد. مى كوشد نماز را خراب كند 

چون اگر نماز خراب شد مثل اينکه اين ستون و اين ديوار فرو مى ريزد 
ورود شيطان در اين سرزمين جايز مى شود. اگر نماز حفظ نشود، 

اگر احترام آن محفوظ نماند، اگر آدم در مورد نماز سهل انگارى كند، 

فرق نمى كند هر كس باشد او جرئت پيدا مى كند آدم را در گناهان 
بزرگ بيندازد. خدا پيش نياورد گناهان بزرگ گناهانى است كه گاهى 

برگشت در آن ندارد، اين خطر است. ببينيد نماز مثالً دو ركعت صبح 
است، دو تا چهار ركعت، يک سه ركعت، يک چهار ركعت؛ مثالً بگوييد 

دو تا پنج دقيقه، دو تا پنج دقيقه، يک پنج دقيقه. 25 دقيقه، 25 دقيقه 

آدم وقت براى خدا مصرف كند. يک وضوى صحيح ياد بگيريم، يک 
غسل صحيح، يک حمد و سوره. اين خيلى زحمت ندارد اّما نتيجه  

آن عاقبت به خيرى است. يک چيز ديگر گفتم نماز درست عاقبت به 
خيرى مى آورد. باز روايت، فرمودند حضرت ملک الموت وقتى باالى 

سر كسى كه نماز خود را مواظبت كرده،  نماز خود را احترام كرده 

مى آيد خود او تلقين مى خواند براى اين ميت. اين هايى كه باالى 
سر آدم مى گويند، نمى دانيم مى گويند يا نمى گويند اصالً... من يادم 
است يکى از قوم و خويش هاى ما والده  خود را برده بود بيمارستان 

قلب؛ خب شما برو خانه! صبح آمدند جنازه را تحويل دادند! خب 
باالى سر مادرش نبوده است اصاًل اگر هم بود آدم نمى داند در آن 

اضطراب عقلش به چه مى رسيد. اما او)ملک الموت( كه حاضر است، 
او كه قدرتمند است، او براى اين شخص كه دارد از دنيا مى رود تلقين 

مى خواند، اين با اعتقادات صحيح از دنيا مى رود؛ كسى كه با اعتقادات 
صحيح از دنيا رفت عاقبت به خير است. نماز موجب مى شود آدم با 

اعتقاد درست از دنيا برود، خيلى قيمتى است، عاقبت به خير مى شود. 

اين عاقبت به خيرى خيلى قيمت دارد. اصالً شما يک تجربه كنيد، يک 
آدمى كه نماز درست مى خواند رفتارش را ببينيد، يک آدمى كه شلخته 
نماز مى خواند، آن شلختگى در نماز نشانه  يک شلختگى در رفتار آدمى 

است. آن آدم ممکن است خيلى راحت دروغ بگويد، خيلى راحت تر از 
چيزهاى ديگر. كسى كه مواظبت نمازش را مى كند ممکن است يک 

زمان از او گناهى سر بزند، عرض كردم ممکن است اما نمى شود زندگى 
او شلخته باشد، نمى شود همين طورى كل زندگى الابالى و بى بند و 

بار باشد. بنابراين هرچه ما براى نماز خود قيمت قائل شويم، هرچه 
به نماز خود بها دهيم در كل زندگى ما مؤثر است، حتى در اخالق ما. 
نمى شود كسى نماز خود را خوب بخواند و اخالق او مثل شمر باشد.

 نشست علمی نقد کتاب »سیر تطور هویت یابی 
شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد« با حضور 
مؤلف کتاب »عبدالمجید مبلغی« عضو هیئت 
علمی پــژوهــشــگــاه عــلــوم انــســانــی و مطالعات 
فــرهــنــگــی، »محمدعلی حــســیــنــی زاده« عضو 
هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و »مهدی 
فدایی مهربانی« عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم 

انسانی برگزار شد.

هویت یابی شیعیان مسئله اصلی من در کتاب  ◾
بوده است

به گزارش ایبنا، در ابتدای این نشست مبلغی، 
ــرد: ایــنــکــه چــگــونــه شیعه  مــؤلــف کــتــاب بــیــان کـ
نخستین )شیعه ای که در فرایند هویت یابی قرار 
دارد( شکل گرفته، برآمده و سامان پیدا کرده و این 
شیعه نخستین چه ادوار تاریخی را پشت سر 
گذاشته است مسئله اصلی من در این کتاب بود. 
وی ادامــه داد: کتاب چهار گفتمان کانونی را در 
ارتباط با نحوه شکل گیری و سامان یابی شیعه 
لحاظ می کند و از لحاظ تاریخی به آن می پردازد. 
گفتمان اول گفتمان شیعه سیاسی اســت که 
شامل زمینه و زمانه و دوران نخست می شود. 
مدعای کتاب ایــن اســت که در ایــن دوران نوعی 
عمل گرایی سیاسی حاکم بر مناسبات شیعی 
است و این عمل گرایی سیاسی بیانگر ظرفیتی 
اســت که بعدها در چــارچــوب شیعه نمود پیدا 
کرد. طبعاً کسانی در اطراف امام نخستین بودند 
که درک درستی از شیعه بودن داشتند اما آنچه 
ــی داد و پذیرا  در عــرصــه واقعیت بیرونی رخ مـ
می شد بیشتر از آنکه بازگشت به یک جریان 
سازمان یافته از مناسبات سیاسی باشد، گویای 
یــک موقعیت معطوف بــه تخصیص قـــدرت و 
شیوه مدیریت جامعه بود. در این دوران دو کنش 
 اصلی شیعه بنیادگذاری می شود؛ کنش مبارزه و 
کنش کناره گیری. به تناوب در ادوار مختلف ما 

ظهور و بروز این دو کنش را شاهد هستیم.
مبلغی تصریح کرد: این دو کنش در تاریخ شیعه 
 بــه هــم تــنــیــده انــد و افــت و خــیــزی کــه مــیــان این 
دو کنش مشاهده می شود پس از حادثه عاشورا 
اتفاق مهمی در تاریخ شیعه رخ می دهد. زبان 
مبارزه سیاسی با آل امیه تبدیل می شود به زبان 
اســتــعــاری شیعی. در دوره دوم مــا بــا شیعه ای 
مواجه هستیم که امکان بــرای نقد اجتماعی، 
نقد رادیکال اجتماعی و نقد رادیکال سیاسی 
دارد. من اسم این گفتمان را گفتمان اجتماعی 
شیعه گذاشتم. پس از آن ما با گفتمانی از شیعه 
مواجهیم که من آن را گفتمان شیعه اعتقادی 
نامیده ام. به این معنا که برخالف دو دوره قبل، 
شیعه بودن ذیل رویکردی از جنس دانش گرایی 
و این رویکرد دانش گرایانه با بازگشت مؤثر به 

امامان شیعه معنا پیدا می کند.
وی گفت: ما در گفتمان سوم گفتمان شیعه را که 
مجموعه ای از مفاهیم و داللت هاست می بینیم 
کــه یــک امــکــان تاریخی کــامــالً متفاوتی را بــرای 
شیعیان گشوده است. در این گفتمان اگر شما 
بــه لحاظ فکری و نظری بــه خویشتن برگردید 
خواهید دیــد هر روز و هر لحظه منتظرید امام 
زمان)عج( بیاید و با آمدنش حکومت جور برافتد 
و اینکه شب هنگام و بعد از نماز یومیه به انتظار 
بیندیشید و این تشدید هویت مبارزه جوی شما 

را به همراه دارد.
ــاره فصل چهارم  ــ مــؤلــف درب
کتابش اظهار کــرد: در فصل 
چهارم کتاب، شیعه اعتقادی 
و گفتمان اعــتــقــادی شیعه 
را بــه بحث گــذاشــتــه ام. این 
گفتمان از دوران صادقین تا 
آغــاز غیبت صغری را شامل 
می شود. فصل پنجم کتاب 
نیز به گفتمان شیعه هویتی 
اخـــتـــصـــاص یـــافـــتـــه اســــت. 
گفتمانی کــه بــه دوران آغــاز 
غیبت، تأسیس حــوزه نجف 

پس از حمله سالجقه به بغداد بازمی گردد. تالش 
کتاب آن است طی این پنج فصل درکی از سیر 
تا تحول و منطق تطور شیعه از آغاز شکل گیری 
تــا پــایــان مکتب شیعه بــغــداد کــه در پــی حمله 
سالجقه به این شهر و مهاجرت شیخ طوسی به 

نجف اتفاق افتاد به دست دهد.

مزیت کتاب بازخوانی شیعی با روش گفتمانی  ◾
است

در ادامه این نشست حسینی زاده صحبت خود 
درباره این کتاب را ادامه داد و بیان کرد: مزیتی که 
در این کتاب وجود دارد و می تواند خواننده را به 
خواندن آن راغب کند، این است که در مجموع 
نگاه نوآورانه ای به تاریخ صدراسالم و بازخوانی 
شیعی با روش گفتمانی صورت گرفته است و این 
مطالعه با تکیه بر مفاهیمی که در علوم اجتماعی 
جدید وجود دارد انجام و از عبارات و اصطالحات 
جدیدی استفاده شده و با اینکه مطالب گاهی 
قدیمی هستند اما نوع بیان آن به گونه ای نوآورانه 
و خــالقــانــه اســت کــه آن مطالب جــدیــد به نظر 

می آیند.
وی تصریح کرد: این کتاب هرچند نگاه انتقادی 
ندارد اما به دلیل اینکه سعی کرده بین دانش و 
نگرش شیعی با زمانه و زمینه ارتباط برقرار کند 
به گونه ای می تواند یک ساختارشکنی هم در 

خودش داشته باشد.

کتاب نگاهی صرفاً تاریخی به تشیع دارد ◾
در ادامه فدایی مهربانی سخنان خود را درباره این 
کتاب این گونه آغاز کرد: نقدی که من به رویکرد 
تاریخی کتاب دارم ایــن اســت که نگاهی صرفاً 
تاریخی به تشیع دارد. تشیع یگانه ریسمانی 
است که بشر امروز را همچنان به آسمان وصل 
می کند. در فرایند عرفی شدن ذهن و زمین و زبان 
انسان دوره جدید ما دیگر نمی توانیم مفاهیم 
الهیاتی را در کتب مقدس راحت بپذیریم. گویا 
ایــن افــراد از یک دنیای دیگری حــرف می زنند. 
مفاهیم قدسی برای ما بی معنا شده و این بی معنا 
شدن به این دلیل است که ما زیست جهانمان 
دیگر زیست جهان سنت و مذهب نیست و این 

مفاهیم برای انسان مدرن بی معنی است.
ــه داد: نقد اصــلــی مــن بــه رویــکــردهــای  وی ادامـ
گفتمانی این است که وقتی از یک دوره تاریخی 
و درباره گفتمان حرف می زنیم، گفتمان منطقش 
درون خودش است. ظهور معنا در قالب گفتمان 
نسبی است و اساس نگاه های پارادایمی همین 
است. نقدی که به این رویکرد تاریخی دارم این 
است که وقتی می گوییم یک گفتمان، گفتمان 
تاریخی اســت، یک گفتمان، گفتمان فرهنگی 
اســت و یــک گفتمان، گفتمان سیاسی اســت، 
نخستین چیزی که به ذهن متبادر می شود این 
اســت قواعد بــازی در هر یک از ایــن گفتمان ها 
متفاوت اســت. اگــر نگاه ما به تشیع یک نگاه 
ماتریالیستی باشد کامالً معنادار است. اما آیا 
ما برای تشیع می توانیم یک هویت ذاتی در نظر 
بگیریم؟ چون در نگاه گفتمانی نسبت بین دال و 

مدلول یک نسبت شناور است. 
وی در انتها بــیــان کـــرد: بــه عقیده مــن اگــر این 
تاریخی گرایی خــود را به گونه ای به یک معنای 
ذاتــی از امــور الهیاتی وصــل نکند به نیهلیسم 
منجر می  شود. وقتی تاریخی گرا هستیم ظهور 
معنا متعلق به یک دوره تاریخی 
است. رویکرد گفتمانی برای این 
ــی رود کــه نسبی گرایی  بــه کــار مـ
دارد و دیدن تشیع از این منظر 
باعث می شود آن وجه الهیاتی 
در یـــک مــنــطــق تـــاریـــخـــی حل 
نشود. من مخالف نگاه تاریخی 
ــی بــه نظرم  بــه قضیه نیستم ول
باید به این بخش توجه شود که 
آیا به تشیع با یک نگاه رویکرد 
ماتریالیسم فرهنگی پرداخته 
ــی هم  می شود یا یک وجــه درون
برای آن درنظر گرفته می شود؟

»بنیاد مطالعات اسالمی روسیه« که فعالیت 
خود را از سال ۲۰۰۷ آغاز نموده، همکاری مستمر 
علمی با مؤسسات آموزشی-پژوهشی روسی و 
غیرروس، دانشگاه ها و مراکز علمی داشته و در 
حــال حاضر به طــور فعاالنه ای در حــال توسعه 
و تقویت همکاری های خود با مراکز پژوهشی، 
ــروژه هــای علمی، انتشار کتاب به  حمایت از پ
طــور مشترک، تألیف، ترجمه و انتشار آثــار در 
موضوعات مختلفی همچون تاریخ، فلسفه، هنر، 
تاریخ تمدن اسالمی، قرآن شناسی، ایران شناسی، 
حقوق و اقتصاد اسالمی، کتاب کودک و … است. 
بــه مناسبت ســفــر رئــیــس جــمــهــور بــه روســیــه، 
خــبــرگــزاری مهر گفت وگویی بــا حمید هــادوی، 
مدیر بنیاد مطالعات اسالمی روسیه داشته که 

بخش هایی از آن را می خوانیم.

اســام چندمین دین رسمی روسیه محسوب  ◾
می شود؟

اسالم دومین دین رسمی در روسیه است. چهار 
دیــن رسمی در روسیه وجــود دارد که به ترتیب 
مسیحیت، اســالم، یهودیت و بودیسم است؛ 
بودیسم در شــرق روســیــه رواج دارد. مقامات 
روســیــه در صحبت هایشان چندین بــار عدد 
۲۰ تــا ۲۵میلیون را گفته اند؛ در صــورتــی کــه در 
گذشته مقامات روســیــه از بــیــان ایــن عــدد باال 
امتناع می کردند چون در روسیه مشکالتی پس 
از فروپاشی پیش آمد و بخشی از این درگیری ها 
مربوط به مسلمانان در چچن بود و نمی خواستند 
آمار مسلمانان را باال اعالم کنند. اما حاال دولت 
ــاط خــوبــی بــا مسلمانان دارد. در مبحث  ــب ارت
مــذاهــب مختلف آمــار دقیقی وجــود نـــدارد؛ در 
برخی اسناد، شیعیان ۶۰۰هـــزار نفر بیان شده 
است اما خود شیعیان حدود ۲.۵میلیون نفر را 
اعــالم کرده اند. البته این ۲.۵ میلیون شامل دو 
دسته هستند که یک دسته تابعیت روسیه را 

دارند و یک دسته مهاجرند.

در مسکو چقدر مسجد وجود دارد؟ ◾
در حال حاضر پنج مسجد در مسکو داریم؛ یکی 
مسجد خاتم االنبیا در محوطه دیپلماتیک ایران 
است و چهار مسجد در مناطق مختلف مسکو 
داریـــم کــه بعضی مثل مسجد یــادبــود در جــوار 
پــارک پــیــروزی، جدیدساخت هستند و بعضی 
مثل مسجد تاریخی در منطقه تریتی کوفسکایا 
قدیمی هستند. تاریخ ساختمان اولیه مسجد 
جامع مسکو به حدود ۱۲۰ سال پیش برمی گردد 
امــا به درخــواســت مسلمانان و همکاری دولت 
روسیه ساختمان بزرگ و زیبایی ساخته و در سال 
۲۰۱۵ با حضور رئیس جمهور روسیه و بعضی 

مقامات بین المللی افتتاح شد.

شیعیان مسجد خاص و اختصاصی ندارند؟ ◾
در شهرهای مختلف روسیه مساجد اختصاصی 
شیعیان وجود دارد اما تعدادش بسیار کم است. 
البته در بعضی مناطق مساجد بین شیعیان 
و اهــل سنت مشترک اســت و حتی در بعضی 
شهرها شیعیان در مساجد اهل سنت برنامه های 
خود را دارند. در مسکو در حال حاضر شیعیان 
در هیچ مسجدی برنامه ندارند، البته در گذشته 
شبستانی در یکی از مساجد تــازه ســاز مسکو 
به نام آترادنایا مختص شیعیان بود اما به دلیل 
اختالفاتی با مالک ملک مــورد نظر فعالً در این 
شبستان برنامه ای برگزار نمی شود. اختالفات 
چندین سال است که وجود دارد و تقریباً بیش 
از یک سال است که کالً بسته شده و برنامه ای 
در آنــجــا بــرگــزار نــمــی شــود. الــبــتــه شیعیان که 
متوقف نماندند و برای خود حسینیه دارند و یا 
در رستوران ها به مناسبت های مختلف جمع 
می شوند و برنامه اجرا می کنند. با حمایت هایی 
که برای ساماندهی شیعیان از طریق دفتر مقام 
معظم رهبری انجام شد و به درخــواســت خود 
شیعیان، جمعیت ها و تجمعات در سطح روسیه 
رو به گسترش است. البته دفاتر برخی مراجع به 
خصوص آیت هللا سیستانی و مرحوم آیت هللا 

فاضل لنکرانی برنامه های حمایتی داشــتــه یا 
دارند. در حال حاضر عمدتاً فعالیت ها از طریق 
مرکز اسالمی مسکو به مدیریت حاج آقای اکبری 

جدی ساماندهی می شود.

رایزن های فرهنگی ایران در این حوزه ها چکار  ◾
می کنند؟

در قدیم یــک بخش رایــزنــی فرهنگی بــود و کل 
مباحث شیعیان از طریق رایــزن هــای فرهنگی 
انجام می شد. حجت االسالم ایمانی پور که هم 
اکنون رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 
است حــدود ۱۰ سال پیش رایــزن فرهنگی ایران 
در روسیه بود و همه امــور مربوط به شیعیان را 
پیگیری می کرد. یکی از فعالیت های مؤثر و پیگیر 
که در دوره ایشان وجود داشت، حوزه امور مربوط 
بــه شیعیان بــود کــه از طریق دفتر مقام معظم 
رهبری و از مجمع جهانی اهل بیت)ع( پیگیری 
می شد. حدود هشت سال است مرکز فرهنگی 
اسالمی روسیه تأسیس شــده و دارای نماینده 
ــت. مــرکــز فرهنگی اســالمــی  و رئــیــس مــرکــز اسـ
روسیه این قبیل کارها را انجام می دهد و رایزن ها 
مستقیماً در این مسائل ورود نمی کنند البته در 
هر برنامه ای که الزم باشد، کمک می کنند ولی 
خود مرکز اسالمی مستقیماً فعالیت ها را سامان 

می دهد.

کارنامه ایران در نشر معارف اسامی در روسیه  ◾
را چگونه ارزیابی می کنید؟

یکی از رسالت های فرهنگی که ایــران برای خود 
در همه جا قائل شــده، تبیین مباحث و معارف 
اسالمی از دیدگاه صحیح اسالمی است، چون 
در حــال حــاضــر جــریــان هــای تــنــدرو و تکفیری 
وجــود دارد کــه چهره بــدی از اســالم بــه نمایش 
مــی گــذارنــد. روســیــه از قــدیــم بــه دلــیــل سابقه و 
جامعه مسلمانان مــورد توجه بــوده و پیش از 
این، رایزن های فرهنگی در این مسائل به صورت 
مستقیم فعالیت داشتند؛ البته مراکز اسالمی 
هــم یکسری رفــت وآمــدهــای فرهنگی داشتند. 
رایزن های فرهنگی در دوران خودشان فعال بودند 
ولی االن به دلیل وجود مراکز اسالمی و تقسیم 
کــار، این موضوع عمدتاً از طریق مراکز اسالمی 
پیگیری می شود. البته رایزن ها هم کارهایی انجام 
مــی دهــنــد. یکی از مــراکــزی کــه ســال هــاســت در 
روسیه فعالیت می کند، بنیاد مطالعات اسالمی 
ابن سیناست که از سال ۲۰۰۸ به طور رسمی در 
ایــن بنیاد مشغول به کــار هستیم. کــار بنیاد ما 
عمدتاً علمی، پژوهشی و آموزشی است و فعالیت 

تبلیغی نداریم.

 فعالیت های بنیاد مطالعات اسامی ابن سینا  ◾
تا کنون چه اثری داشته است؟

وظــیــفــه ایـــن بــنــیــاد حــمــایــت از تــولــیــد منابع 
پژوهشی و متون درســی در رشته های مختلف 
اسالم شناسی، علوم و معارف اسالمی و همین طور 
بعضی از مباحث ایران شناسی بــوده و هست. 
البته واضح است وظیفه بنیاد کار تبلیغی نیست 
و تــالش بــر ایــن اســت تــاریــخ، علوم و هنر حــوزه 
تمدنی اسالم به صورتی علمی و پژوهشی معرفی 
و تبیین شــود. ایــن فعالیت ها توسط اساتید و 
پژوهشگران روس مورد استقبال قرار گرفته و آثار 
تولیدی بنیاد که با همکاری این اساتید تولید شده 
به عنوان منبع پژوهشی و آموزشی در دانشگاه ها 

مورد استفاده قرار می گیرد.

کتاب »  سیر تطور هویت یابی شیعیان تا پایان مکتب شیعی بغداد« نقد شد

 بازخوانی تشیع 
با روش تحلیل گفتمان

مدیر بنیاد مطالعات اسالمی روسیه:

 دولت روسیه 
ارتباط خوبی با مسلمانان دارد

نیم نگاهگزارش حـــــدود چـــهـــار دهــــه اســت 
ــروز میالد  هــر ســالــه در ســال
حضرت زهرا)س( مداحان به 
دیدار آیت هللا  خامنه ای چه 
در کسوت ریاست جمهوری 
ــد.  ــقــالب مــی رون و چــه در قــامــت رهــبــری معظم ان
خبرگزاری فــارس در گزارشی به بازخوانی و تحلیل 
محتوای مطالبات ایشان در ایــن سال ها پرداخته 
که البته برخی از این مطالبات تا حــدودی عملیاتی 
شده و برخی هم متأسفانه بر زمین مانده اند. تحلیل 
محتوای توصیه های رهبری در ایــن دیــدارهــا حاکی 
از حــدود 4۰ مطالبه مشخص در موضوعاتی چون 
اشعار، هنر مداحی، توجه به خود، مضامین مداحی 
و فرهنگ سازی، موسیقی، خانواده، توجه به سنت ها، 
پرهیز از تفرقه افکنی، پرهیز از رفتارهای خارج از حدود، 
مجالس شــادی، نقد و بررسی مداحی ها و وظایف 
نهادهای مداحی است. در ادامه مشروح این مطالبات 

را می خوانید.

اشعار مداحان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ ◾
ــا هـــمـــواره بر  ــقــالب در ایـــن دیـــدارهـ رهــبــر معظم ان
معرفت افزایی محتوای اشعار تأکید کرده اند. ایشان در 
دیدار ۶9/۱۰/۱۷ فرمودند: »جامعه  مداح، آن وقتی که 
از زبان خوب -شعر عالی، محکم، قوی، گویاـ  و محتوای 
خوب ـ شعر اخالقی، تاریخی، اعتقادی، توحید، نبوت، 
والیت- برخوردار باشد، نقش خود را ایفا کرده است«.

شعری بخوانید که ایمان مخاطبان زیاد شود ◾
مــعــظــم لــه در ۸۶/۰4/۱4 در خــصــوص شعر 
می فرمایند: »)اگر( وقتی شعر را می خوانیم به فکر 
باشیم که از این شعر ما ایمان مخاطبان ما زیاد شود 
پس، هر شعری را نمی خوانیم؛ هرجور خواندنی را 
انتخاب نمی کنیم؛ جوری می خوانیم که لفظ و معنا 
و آهنگ، مجموعاً اثرگذار باشد. در چه؟ در افزایش 

ایمان مخاطب...«. 

در ارائه مضامین، نیاز زمان را پُر کنیم ◾
رهبر معظم انــقــالب در ۸۰/۶/۱۸ در خصوص 
مضامین مــداحــی هــا مــی فــرمــایــنــد: »... مــا باید 
ــرا)س( امـــروز در بین ما  بدانیم کــه اگــر فاطمه زهــ
ظاهر می شدند و یک ساعت، دو ساعت و یا یک 
روز در بین مردم می آمدند، ما را به چه چیزی امر 
می کردند؟... ما باید آن را دنبال کنیم و در تبیین و 
تعلیم و معرفتی که می خواهیم به مستمع بدهیم، 

آن را مالحظه کنیم و نیاز زمان را پُر کنیم«.

نوع خطاب ذوات مقدسه چگونه باشد؟ ◾
 ایشان در همین سال در این خصوص می فرمایند: 
»... از برخی تعبیرات دربــاره ائمه)ع( نباید استفاده 
ــرا)س( آن  کــرد؛ این ها سبک اســت. بــرای فاطمه زهـ
موجود قدسىِ واال، آن انسان برتر و آن معلم بشر، 
از آن تعبیری کــه هــر شــاعــری، چــه شاعر درســت و 
حسابی گوی و چه شاعر هــرزه گــوی، بــرای محبوب و 

معشوق خودش ذکر می کند، نباید استفاده کرد...«.

کشف و ارائه خألهای معرفتی امروز از زندگی اهل  ◾
بیت)ع( 

معظم له در ۸3/۵/۱۷ در خــصــوص اســتــخــدام 
ــد و  ــ ــه مــداحــان دارن مضامین هــم ایـــن تــوصــیــه را ب
مــی فــرمــایــنــد: »ببینید مــا در زنــدگــی ســیــاســی و 
اجتماعیمان به کدام درس اهل بیت)ع( احتیاج داریم، 
آن را از زندگی این بزرگواران و این بزرگوار به خصوص 

استخراج کنید و با زبان شعر بیان کنید«.

بیان فضیلت های رفتاری و عملی اهل بیت)ع( ◾
رهــبــر انــقــالب در همین خــصــوص در ۸3/۵/۱۷ 
 می فرمایند: »در اشعار و مداحی حضرت فاطمه  
زهرا )س(، سیدالشهدا)ع( و دیگر معصومین، باید 
عالوه بر استفاده از مضامین معنوی و تعمیق پیوندهای 
عاطفی، فضیلت های رفتاری و عملی این بزرگواران نیز 
گنجانده شود تا آحاد مردم بتوانند این اسوه ها را الگوی 

اخالق و رفتار فردی و اجتماعی خود قرار دهند«.

این ها سطح معارف دینی را پایین می آورد ◾
ایشان در ۸4/۵/۵ در خصوص استفاده از برخی 
مضامین و مدح های ظاهری از اهــل بیت)ع( تذکر 
می دهند و می فرمایند: »استفاده از مدح ها و تمجیدها 
بی معناست، گاهی هم مضر است. فرض کنید راجع 
به حضرت اباالفضل)ع( صحبت می شود؛ بنا کنند 
از چشم و ابروی آن بزرگوار تعریف کردن؛ مثالً قربون 
چشمت بشم! مگر چشم قشنگ در دنیا کم است؟ 
مگر ارزش اباالفضل به چشم های قشنگش بوده؟!... 
این ها سطح معارف دینی ما را پایین می آورد... ما با این 

معارف نباید شوخی کنیم...«.

طوری انتقاد نکنید که موجب تضعیف شود ◾
مقام معظم رهبری در ۸۷/4/4 در خصوص وجود 
مضامین روز و انقالبی در اشعار مداحان می فرمایند: 
»...اگر کسی ایراد و انتقادی هم دارد، نباید آن را جوری 
مطرح کند که ایــن مدیری که در تــالش هست برای 

اینکه کار را بهتر انجام دهد، او را تضعیف کند«.

اگر مضمون معرفت افزا نداشته باشید، گناه است ◾
ایشان همچنین درباره مضامینی که باید در مداحی ها 
بیاید نیز در9۷/۱۲/۷ می فرمایند: »شعر باید با 
مضمون و محتوای قرآنی و اسالمی و به تعبیر رایج 
امروز شماها، فاطمی و حسینی باشد... گاهی اوقات 
می شنوم که در جلسه  مداح صاحب  هنر، نه شعر و 
نه مضمون در جهت معرفت افزایی نیست؛ این گناه 

است، این ظلم است«.

دل ها را به سمت پیروی از اهل بیت)ع( راغب کنید ◾
رهبر انقالب در خصوص انتخاب محتوا در  9۱/۲/۲3 
هم می فرمایند: »یک چیزهایی هست که گفتن آن ها 
هیچ گشایشی و هیچ فتوحی در ذهن شنونده  شما 
به وجود نمی آورد، هیچ بهجتی در جان مستمع شما 
به وجود نمی آورد؛ این ها را نگویید... آن چیزهایی را 
بگویید که می تواند مستمع شما را به پیمودن راهی که 

آن بزرگوار رفت، تشجیع کند، تشویق کند«.

گفتمان در جامعه به وجود بیاورید ◾
ایشان در 9۵/۱۲/۲9 در باب معرفت اهل بیت)ع( 
می فرمایند: »در بخش محتوا، مسئله، مسئله منقبت 
اهل بیت)ع( و دل ها را نزدیک کردن به محبت و معرفت 
ایشان است. ما انصافاً از لحاظ معرفت اهل بیت خیلی 
عقبیم... بنابراین، این را وجهه همت قــرار بدهید و 
مردم را بامعرفت کنید... آنچه من انتظار دارم از جامعه  
مــداح... این است که بتوانید گفتمان در جامعه به 

وجود بیاورید، فکر به وجود بیاورید«.

مضامین ترویجی که باید در شعر مداحان باشد ◾
ــال بــعــد در 9۶/۱۲/۱۷  رهــبــر انـــقـــالب یـــک ســ
می فرمایند: »شعر را، بیان را جوری انتخاب کنید 
که معرفت مخاطب و ایمان مخاطب باال برود؛ هم 
معرفتشـ  عقالنیت دینی اشـ  هم ایمان قلبی اش. 
ارتقای معرفت و ایمان. روشنگری سیاسی؛ مسائل 
گوناگون سیاسی امروز ما احتیاج به روشنگری های 
واضح و قانع کننده دارد؛ این ها را حتماً بایستی فرا 
بگیرید، به مردم منتقل بکنید. ترویج اخالق و رفتار 
اسالمی؛ اخالق اسالمی و رفتار اسالمی را در بین 
کتاب های اخــالق و از علمای اخــالق بگیرید و به 
مردم منتقل کنید، با استفاده  از هنر که کار شما 

هنر است...«.

سخن متقن و محکم و متین بگویید ◾
یکی دیگر از توصیه ها ی رهبری به مداحان، اتقان 
است. ایشان در 9۱/۱۱/۱۵ می فرمایند: »سعی کنید 
سخن متقن گفته بشود. آنچه باید گفته بشود، چه 
سیره، چه تاریخ، چه مطالعات معارفی و توحید و امثال 
این ها، چه ذکر مصیبت، با اتقان گفته بشود؛ یعنی 

سخن متقن و محکم و متین گفته بشود«.

لوازم پاک و مسلمان زیستن را یاد دهید ◾
یکی از شئون اثرگذاری که رهبر معظم انقالب برای 
مداحان متصور هستند، فرهنگ سازی است. ایشان 
در 94/۱/۲۰ در این خصوص می فرمایند: »آنچه را 
مردم احتیاج دارند و آنچه را این جوان ها احتیاج دارند 
برای پاک بودن، برای پاک زیستن، برای سبک زندگی 
اسالمی، برای مسلمان شدن به معنای واقعی کلمه، 

برای عاقبت به خیری، به این ها یاد بدهید«.

روی مسئله سبک زندگی اسامی کار کنید ◾
ایشان در 9۸/۱۱/۲۶ هم دربــاره این  موضوع تأکید 
کردند و فرمودند: »من می خواهم خواهش کنم که 
بــرادران عزیز در مطالعات خودشان، در پیگیری های 
خودشان روی مسئله سبک زندگی ائمّه)ع( و سبک 
زندگی اسالمی کار کنند؛ شعرای متعهد و برجسته  
ما این را به هنر شعر مزین کنند و در مجالس خوانده 

بشود تا فرهنگ سازی بشود«.

هر آهنگ و آوازی به درد مداحی نمی خورد ◾
موسیقی محور دیگر بیانات و توصیه های رهبر انقالب 
در دیدار با مداحان بوده است. ایشان در ۶9/۱۰/۱۷ 
در این باب می فرمایند: »هر آهنگ و آوازی به درد شما 
نمی خورد. آهنگ و آواز خاصی به درد شما می خورد؛ 

آن هم با شیوه بیان خاص مداحی«.

خودتان آهنگ بسازید ◾
ایشان چندسال بعد و در ۸4/۵/۵ به مداحان 
می فرمایند: »من شنیده ام در مواردی از آهنگ های 
نامناسب استفاده می شود. مثالً فــالن خواننده 
طاغوتی یا غیرطاغوتی شعر عشقىِ چرندی را با 
آهنگی خــوانــده؛ حــاال مــا بیاییم در مجلس امــام 
حسین و بــرای عشاق امــام حسین، آیــات واالی 
معرفت را در ایــن آهنگ بریزیم و بنا کنیم آن را 
ــان آهنگ  خــوانــدن؛ ایــن خیلی بــد اســـت. خــودت

بسازید...«.

نوآوری داشته باشید اما نه هر جور ◾
رهبر انقالب دو سال بعد در ۸۶/4/۱4 نیز دوباره 
به این موضوع اشــاره کردند و فرمودند: »مــداح یا 
خواننده ما بیاید در رادیو و تلویزیون به تقلید -آن 
هم غلط- آهنگ غربی یا آهنگ مجالس لهو را در 
مجلس ایمان و در مجلس معنویت تکرار کند، این 
درست نیست؛ این غلط است. نوآوری، درست؛ اما 
نه این جور. این مربوط به آهنگ است. البته صدای 
خــوب را مــی تــوان با آهنگ بد خــراب کــرد؛ صدای 
متوسط را می توان با آهنگ خوب آرایش داد. خود 

آهنگ یک مسئله است«.

روی مسئله  خانواده تکیه کنید ◾
رهبر انقالب پس از آنکه نقشه مؤثر مداحان در 
فرهنگ سازی را تبیین کردند، سه سال است مداحان 
را به سمت موضوعات مرتبط با خانواده اعم از ازدواج 

و فرزندآوری سوق می دهند. ایشان در 9۷/۱۲/۷ 
فرمودند: »... دشمن بشریت تصمیم گرفته نظام 
خانواده را در بین بشر از بین ببرد... در آن جاهایی 
که از خدا دور بودند موفق شدند، در یک جاهایی هم 
از جمله در ایران اسالمی ما موفق نشدند  اما دارند 
تالش می کنند. این ازدواج های سخت، این ازدواج های 
دیر، این فرزندآوری کم، این به تعبیر غلط زشتشان 
»ازدواج هــای سفید«... شما مبارزه  با این ها را جزو 

برنامه های خودتان قرار بدهید«.

مانند گذشتگان در ابتدای مداحی، نصیحت کنید ◾
از دیــگــر تــوصــیــه هــای رهــبــری بــه مــداحــان حفظ 
سنت های مداحی بوده است. ایشان در ۸4/۵/۵ 
می فرمایند: »در منبر مداحی حتماً در اول، فصلی 
اختصاص بدهید به نصیحت یا بیان معارف به زبان 
زیبای شعر. اصالً رسم مداحی از قدیم این طوری 
بوده است؛ االن یک مقدار آن رسم ها کم شده. مداح 
در اول منبر یک قصیده، یک ده بیت شعر - کمتر، 
بیشتر - فقط در نصیحت و اخــالق، با الفاظ زیبا 

خطاب به مردم  بیان می کرد...«.

محّسنات اساتید و پیشکسوت ها را یاد بگیرید ◾
ایشان دو سال بعد در ۸۶/4/۱4 هم فرمودند: »به 
جوان ها توصیه می کنم شیوه های پیشکسوت ها را 
به کلی کنار نگذارند؛ دست نکشند. من با نوآوری 
موافقم؛ نوآوری هیچ اشکالی ندارد؛ اما اگر بخواهید 
در این نوآوری کمال پیدا کنید، بایستی این نوآوری 
در امــتــداد شیوه  گذشتگان بــاشــد... محّسنات 
اساتید، پیشکسوت ها و کسانی را که در این کار از 
شما یک پیراهن بیشتر پاره کرده اند، یاد بگیرید و 

چیزی بر آن اضافه کنید«.

عزاداری به جای خود، مولودی خوانی و شادی هم  ◾
به جای خود

ایـــشـــان در 9۲/۲/۱۱ هـــم در ایــــن خــصــوص 
می فرمایند: »من در این سال های طوالنی، خیلی 
ــرادران مـــداح کــه اینجا می خواندند،  ــ ــات بــه ب اوقـ
ــردم کـــه جــلــســه جــشــن و  ــی کـ ــراض را مـ ــتـ ایـــن اعـ
مولودی را تبدیل می کردند به مجلس عــزاداری؛ 
ــد و اشـــک گــرفــتــنــد! هر  ــدن ــه خــوان مــفــصــل روضــ
چیزی به جــای خــودش....ایــن جــور نیست که در 
مجلس مــولــودی خــوانــی ائــمــه)ع( هــم حتماً باید 
ــزاداری بــه جای  ــود...عــ ــه ای خــوانــده شــ یــک روضــ
 خــــود، مــدیــحــه و مـــولـــودی خـــوانـــی و شــــادی هم 

به جای خود...«.

»به جوان ها توصيه مى كنم شيوه هاى پيشکسوت ها را به كلى كنار نگذارند؛ دست نکشــند. من با نوآورى موافقم؛ نوآورى هيچ اشکالى ندارد؛ اما اگر 
بخواهيد در اين نوآورى كمال پيدا كنيد، بايستى اين نوآورى در امتداد شيوه  گذشتگان باشد... محّسنات اساتيد، پيشکسوت ها و كسانى را كه در اين كار 

از شما يک پيراهن بيشتر پاره كرده اند، ياد بگيريد و چيزى بر آن اضافه كنيد«.
گزيدهگزيده
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h مروری بر 40 مطالبه رهبری از مداحان  در آستانه دیدار سالیانه و سالروز والدت حضرت زهرا

هیئت باید هیئت بماند

بازی کردن با مسئله مداحی سزاوار نیست ◾
ایشان در ۸۷/4/4 در این خصوص می فرمایند: 
»مداحىِ شما... هر چه هنرمندانه تر باشد، از 
ابزار هنر، از صوت خوش، حنجره  خوب برخوردار 
بــاشــد، بهتر اســت و هــر چــه محتواـ  آنــچــه که 
می خوانیمـ  آمــوزنــده تــر بــاشــد، بـــرای مخاطب 
قابل فهم تر باشد، درس آموزتر باشد، از جهت 
مدیریت فکرىِ مخاطبتان تازه تر و با طراوت تر 
باشد، ارزشــش بیشتر است. البته... )باید( در 
چارچوب تعالیم و معارف اهل بیت )باشد(. لذا 
بــازی کــردن با مسئله مداحی ســزاوار نیست... 
ــان مردم  هیچ اشکالی نــدارد که از شعری با زب
استفاه شود، لیکن با مضمون درست، با مضمون 

صحیح«.

پاالیش درونی هیچ وقت متوقف نشود ◾
توصیه پــاالیــش اخــالقــی از دیگر نکاتی است 
کــه رهــبــری در ایــن ســال هــا بــه مــداحــان توصیه 

مـــی فـــرمـــایـــنـــد: کردند. ایشان در ۶9/۱۰/۱۷ 
»مـــولـــوی مـــی گـــویـــد: هر 
اهل معرفتی هم اگر این 

استحاله و عــروجِ گاهگاهی 
را نداشته باشد، هرچند که 
خود، وسیله پاکی و طهارت و 

نزاهت و زیبایی و آراستگی دیگران 
ــن ســرمــایــه هــا را  ــا ایـ مـــی شـــود؛ امـ

خــودش به تدریج از دست می دهد. 
ــن پاالیش  پــس سعی کنیم کــه اول ای

درونی هیچ وقت متوقف نشود«.

ــای مـــــداحـــــان در  ◾ ــطــ خــ
ــران  ــ ــگ ــ ــا دی ــ ــه بـ ــایـــسـ ــقـ مـ

سنگین تر است
ایشان در ۸4/۵/۵ 
این موضوع را بیشتر 
توضیح مــی دهــنــد و 
می فرمایند: »اگــر ما 

به واسطه انتساب به اهل بیت)ع( خطایی انجام 
دهیم، خطای ما مثل خطای مردمِ عادی نیست؛ 
سنگین تر و سخت تر است. اگر ما خدای نکرده 
کسی را به وادی ضاللت و گمراهی انداختیم، با 

عمل مشابه دیگری تفاوت دارد«.

نباید رفتار و شعر مــداح موجب دوری مــردم از  ◾
مسائل دینی شود

ایشان در ۸۵/۰4/۲۵ می فرمایند: »نباید رفتار و 
یا شعر مداح و ذاکر اهل بیت موجب فاصله گرفتن 
مخاطب از عمل به مسائل دینی و روی آوردن به 

مسائل ظاهری شود«.

مردم به جز خواندن به رفتار شما هم دقت دارند ◾
هشت سال بعد ایشان در9۵/۲/۱۱ می فرمایند: 
»... اگــر شما از لحاظ اخــالق، از لحاظ تدین، از 
لحاظ عفت، نمود تحسین آوری داشتید، همه 
آنچه را که عرض کردیم، به صــورت مضاعف در 
مردم اثر خواهد کرد. اما اگر خدای نکرده برعکس 
شــد... اثر این هنرها و 
زیبایی هایی که در کار 
شما هست، از بین 
خواهد رفت؛ این را مراقب 

باشید«.

نیت ها را خدایی کنید ◾
ــشــان الــبــتــه در 9۱/۲/۲3 هم  ای
نکته دیگری در ایــن خصوص توصیه 
ــرده و فــرمــودنــد: »نیت ها را خدایی  ک
کنید؛ اصل قضیه این است. اگر 
نیت ما در این گفتن، در این 
مــدح و ثناگستری، نیت 
خــدایــی بـــــود...آن وقت 
ایـــن مـــی شـــود یــکــی از 
جــنــودهللا ... می شود 
ســربــاز خـــدا. اگــر نیت 

دیگری بود، نه..«

اخالق مداحى
نگذارید هیئت تبدیل بشود به محیط های دیگر ◾

ســال گذشته رهبر معظم انقالب در99/۱۱/۱۵ 
در باب استفاده از ابزارهای هنری خارج از هیئت 
توصیه مهمی داشتند و فرمودند: »قالب مداحی و 
آن شکل مداحی حفظ بشود. مداحی و مدیریت 
هیئت را با بعضی از کارهای مشابهی که اینجا و آنجا 
انجام می گیرد، اشتباه نباید گرفت. قالب مداحی 
باید حفظ بشود؛ از همه ابزارهای هنری مذکور که 
عرض کردیم -صــدای خوش، نغمه سازی خوش، 
نغمه پردازی خوب- باید در این ها استفاده بشود، 
لکن از چیزهایی که بیرون از این قالب مداحی است 
مطلقاً نخواهید استفاده کنید و اجتناب بشود. 
نگذارید هیئت تبدیل بشود به محیط های دیگر؛ 

هیئت، باید هیئت بماند«.

در هیئت کــاری خــارج از حــدود و ضوابط شرع  ◾
نکنید

یکی از توصیه های مهم در خصوص نوع حرکات و 
رفتارهای مستمعین در مجالس است. ایشان در 

93/۱/3۱ می فرمایند: »در محیط های مراسم 
ــاری که  مذهبی، مراقب باشید هیچ ک

از حــدود ضوابط شرع ممکن است 
بیرون برود، رخ ندهد؛ این را مراقبت 

کنید«.

جوانان لخت شوند  ◾
و باال و پایین بپرند درست 

است؟
ــــک ســال  ــقــــالب ی ــ ــر ان ــبـ رهـ
بعد در 94/۱/۲۰ هــم این 
موضوع را بیشتر باز می کنند 
و مــی فــرمــایــنــد: »... اینکه 
ــزاداری و مدح  ــ مــا مجلس ع
سیدالشهدا راـ ـ که عظمت 

او بــه خــاطــر شــهــادت اســت، 
عظمت او به خاطر فــداکــاری در 

راه خــداســت، عظمت او به خاطر 

گــذشــت اســــت؛ گــذشــت از هــمــه چــیــز، از همه 
خواسته ها، از همه  مطلوب هاـ ـ تبدیل کنیم به یک 
نقطه  سبک، به یک جایی که یک تعدادی جوان 
لخت بشوند، بپرند هوا، بپرند پایین و ندانند چه 

می گویند، درست است؟...«.
کجای این باال و پایین پریدن ها عزاداری است؟ ◾

ایشان یک سال بعد و در 9۵/۱/۱۱ دوباره صریح تر 
در این خصوص می فرمایند: »اینکه بنده گاهی 
اوقات اعتراض می کنم به بعضی از مداحی ها که 
مثالً فرض کنید در عزاداری دهه محرم وقتی انسان 
نگاه می کند که گاهی می آورند عکس هایش را... 
مثالً در یک جلسه همه دارند همین طور می پرند 
هوا و می آیند پایین؛ خب، این چه فایده ای دارد؟ 
این چه تأثیری دارد؟ کجای این عزاداری است؟...«.

عصبیت های بین المذاهبی مسلمین نباید  ◾
تحریک شود

یکی از مهم ترین توصیه های رهبری، پرهیز از 
تفرقه افکنی است. ایشان در ۸۶/4/۱4 در این 
خصوص می فرمایند: »انسجام اسالمی 
یعنی عصبیت های بین المذاهبی 
ــمــان هــا نــبــایــد تــحــریــک  مــســل
شــود. شما نباید کــاری کنید که 
مسلمان  آن  عصبیت 
شما  علیه  غیرشیعه 
ــود؛ او هم  تــحــریــک شــ
متقابالً نباید کاری کند 
کــه غــیــرت و عصبیت 
شــمــا را علیه خــودش 
ــا  تــحــریــک کـــنـــد. آن هـ
همین را می خواهند... 
اگــر دیــدیــد در جامعه 
ــا کـــســـانـــی  ــمــ ــــن شــ ــی ــ ب
هستند کــه عکس این 
رفــتــار می کنند، آن هــا را 

طردشان کنید...«.

ادب هيئت دارى



حسین  محمد
نیکبخت  اگر یادتان 
بــــاشــــد، در صــفــحــه 
نــخــســت رواق اشـــاره 
ــه قـــدمـــت  ــ ــم کـ ــ ــردیـ ــ کـ
کتابخانه حرم مطهر که 
مقدمه ای برای تأسیس کتابخانه بزرگ و 
معروف آستان  قدس رضوی بوده  است، به 
حدود یک سده پس از شهادت امام رضا)ع( 
بازمی گردد. مبنای شکل گرفتن کتابخانه، 
وقف قرآن در حرم مطهر بود و تا مدت ها، 
ایــن کتاب آسمانی اصلی ترین بخش از 
ــروزه در  کتابخانه را تشکیل مــــی داد. امــ
مجموعه گنجینه کتب خطی آستان  قدس 
رضوی، قرآن هایی از قرن های سوم و چهارم 
هجری وجود دارد که واقفان آن ها در زمره 
رجــال و شخصیت های نامدار دوره خود 
بــوده انــد. در قرن نهم هجری، ظاهراً برای 
نخستین بار وقف کتاب هایی غیر از قرآن 
کریم بر حرم رضوی رایج شد؛ البته پیش 
از آن هم معدود کتاب هایی از ایــن قبیل 
وجود داشت. واقف کتاب »روض الجنان« 
)تفسیر ابوالفتوح رازی( که در قرن نهم این 
کتاب را وقــف کــرده  اســت، به ایــن مسئله 
اشاره می کند که کتاب های تفسیری در حرم 
رضوی معدود و نایاب است و به همین دلیل 
کتاب مذکور را وقف کرده است. تردیدی 
نیست کــه وضعیت کتابخانه در حرم 
رضوی در دوره تیموری بهتر شد و با تقویت 
جایگاه وقف در حوزه کتاب و کتاب خوانی، 
شرایط به نحو مؤثری تغییر کرد و احتماالً به 
ایجاد کتابخانه ای کوچک در آستان  قدس 

رضوی انجامید. 

آغاز نهضت وقف کتاب ◾
عصر صفویه را باید دوران رونق فوق العاده 
سنت وقف در حوزه کتاب و کتاب خوانی 
بدانیم. می دانیم که پس از یورش ازبکان 
ــال 968 خــورشــیــدی،  بــه مشهد در سـ
کتابخانه حرم تقریباً از بین رفت و بیشتر 

نسخه های غیرقرآنی آن توسط مهاجمان 
به ماوراءالنهر برده و فروخته  شد. اما پس 
از غلبه شاه عباس بر مشهد، وی افزون بر 
تالش برای بازسازی و توسعه فضای اماکن 
متبرکه، توجهی هم به جایگاه کتابخانه 
حــرم رضــوی کــرد. او تا پیش از ســال985 

خورشیدی، عالوه بر پنج جلد قرآن نفیس، 
بخشی از کتابخانه شخصی خــودش را 
موسوم به کتابخانه شاهی وقف آستان 
قــدس رضــوی کــرد. در بین ایــن کتاب ها، 
افزون بر قرآن های نفیس، کتاب های علوم 
عقلی و اسالمی هم وجود داشت. چنین 

اقدامی موجب رونق وقف کتاب برای حرم 
رضوی شد؛ یعنی تأثیر این رویکرد مانند 
تــالش بــرای توسعه عمرانی حــرم مطهر، 
بــزرگــان کشور را بــرای ورود بــه ایــن حــوزه 
تشویق کرد. مسابقه وقف و اهدای کتاب به 
کتابخانه آستان  قدس رضوی، از این زمان 
دست کم تا پایان دوره صفویه برقرار بود و 
حتی در این بین واقفانی داریم که حجم 
باالیی از کتاب های خود را وقف کتابخانه 
حرم رضوی کردند و به یک معنا، کتابخانه 
آستان قدس شکل واقعی و اصلی خود را 

بدست آورد.

فعاالن عرصه نهضت وقف کتاب ◾
اسکندربیک منشی در کتاب »عالم آرای 
عباسی« بــه مــوضــوع آغــاز نهضت وقف 
کــتــاب در عصر صفویه اشـــاره می کند و 
می نویسد: »در کتابخانه شریفه )کتابخانه 
شاه عباس( آنچه مصاحف و کتب عربی و 
علمی بود از فقه و تفسیر و حدیث و امثال 
ــام ثامن  ذالـــک، وقــف ســرکــار حــضــرت امـ
ضامن ابوالحسن علی بن موسی الرضا)ع( 
فرموده به آستان مقدسه فرستادند«. همان 
 طور که اشــاره شد، این اقــدام سرآغاز ورود 
دیگر شخصیت های مذهبی و سیاسی به 
عرصه وقف کتاب و در واقع شرکت در این 
ــود. شاهزادگان  نهضت فرهنگی بــزرگ ب
صفوی، بانوان حرم سلطانی و پس از آن دیگر 
فرمانروایان این دودمان، موضوع وقف کتاب 
برای حرم رضوی را بخشی جدایی ناپذیر از 
برنامه فرهنگی و مذهبی خود می دانستند. 
بــا ایــن حــال فــعــاالن اصلی نهضت وقف 
کتاب برای کتابخانه آستان  قدس را، نه شاه 

و درباریان صفوی بلکه علما و دانشمندان 
نامدار این دوره تشکیل مــی دادنــد. شیخ 
بهایی یکی از این دانشمندان بزرگ بود که 
نیمی از کتابخانه شخصی خود را مشتمل 
بر کتاب های بسیار نفیس علمی و دینی 
وقف کتابخانه حرم رضوی کرد. حجم وقف 
کتاب از سوی برخی علمای عصر صفوی آن 
 قدر قابل توجه بود که در آن زمان، رکوردی 
بی نظیر به حساب می آمد. از جمله این 
افراد رکــورددار »ابن خاتون عاملی« از علما 
و فقهای نامدار دوره صفوی بود که فقط 
 در یک نوبت و در سال 1036 خورشیدی،

 400 نسخه کتاب خطی را وقف حرم رضوی 
کــرد که در نــوع خــود بی نظیر و قابل توجه 
است. میرداماد و میرفندرسکی نیز از جمله 
واقفان کتاب به حرم مطهر رضوی بودند. 
هر چند که بخش مهمی از این کتاب ها، به 
مرور زمان از بین رفت اما گزارش های مربوط 
به آن ها در کتاب های تاریخی قابل مشاهده 
است. عبدهللا افندی اصفهانی، نویسنده 
کتاب مشهور »ریاض العلما« در گزارش 
خــود از کتابخانه آستان  قــدس رضــوی که 
احتماالً آن را در سال 1070 خورشیدی به 
رشته تحریر درآورده، از تأثیر نهضت وقف 
کتاب بر گسترش و توسعه کتابخانه حرم 
رضوی سخن می گوید و حتی به کتاب های 
نفیسی مانند قرآن های منسوب به ائمه 
معصومین)ع( اشــاره می کند که برخی از 
آن هــا، امـــروزه در مــوزه قــرآن آستان  قدس 
رضوی در معرض دید عموم قرار دارد. این 
نهضت در نهایت، کتابخانه آستان  قدس را 
به یکی از کتابخانه های معتبر جهان اسالم 

تبدیل کرد.

نگاهی به اقدام های 400 سال پیش برای توسعه فرهنگ کتاب خوانی  در مشهد

نهضت با قدمت وقف کتاب 

خبرخبر
امروزامروز

خدمات مشاوره تخصصی دارویی رایگان 
مدیرعامل مؤسسه خدمات دارویــی رضوی از آغاز ارائه 
خدمات مشاوره تخصصی دارویــی رایگان در داروخانه 
ــر ســیــد مهدی ــتـ  مــرکــزی امـــــام)ع( مشهد خــبــر داد.دکـ

ــاق مــشــاوره دارویــــی بــه منظور   هــاشــمــی نــژاد گــفــت: اتـ
پاسخگویی به ســؤاالت دارویــی بیماران به ویــژه بیماران 

خاص به صورت رایگان توسط دکتر داروساز از آذرماه 1400 
در داروخانه مرکزی امام)ع( راه اندازی شده بود که در حدود 
دو ماه اخیر این خدمات مشاوره در حوزه عمومی در دو 

شیفت صبح و بعدازظهر به مراجعان ارائه می شد.
 در راستای تکمیل این خدمات مشاوره دارویی به مراجعان 

داروخانه، ارائه مشاوره در حوزه های تخصصی »سرطان«، 
»فشار خون و دیابت«، »اختالالت خواب«، »پوست« و 
»آسم و آلــرژی« با حضور اساتید گروه داروســازی بالینی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ترتیب در روزهای شنبه 
تا چهارشنبه، از ساعت 16 تا 20 در این داروخانه آغاز شده 

و دامنه خدمت رسانی در این حوزه توسعه یافته است.
مراجعان داروخانه مرکزی امام)ع( می توانند در هر روز در یک 
حوزه تخصصی در فضایی خصوصی ، درباره انتخاب نوع 
داروها، چگونگی مصرف آنها و تداخالت دارویی احتمالی با 
داروسازان گفت وگو کرده و آموزش های الزم را دریافت کنند.

تلویزیون
   خانواده شهدای پالسکو 

میهمان »تشرف« شدند
به همت مدیریت رسانه های صوتی 
و تصویری آستان قدس رضوی و در 
چهارشنبه های امام رضایی خانواده 

شهدای پالسکو میهمان دیشب 
ویژه برنامه »تشرف« از بارگاه منور 

رضوی شدند.
دکتر امیرحسین قاضی زاده هاشمی؛ 

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای 

اسالمی هم از دیگر میهمانان این برنامه 
بود که ساعت 23 از شبکه یک سیما روی 

آنتن رفت. از دیگر برنامه های مدیریت 
رسانه های صوتی و تصویری آستان 

قدس در آخرین چهارشنبه  دی ماه 

می توان به پخش »زیارت امین اهلل« از شبکه 
قرآن و معارف سیما و ویژه برنامه »با تو 

حالم خوبه«، پخش یک جزء ترتیل خوانی 
قرآن کریم و برنامه شمس الشموس از 

شبکه کربال از رادیو جوان اشاره کرد.
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اسکندربیک منشی در کتاب »عالم آرای عباسی« به موضوع آغاز نهضت وقف کتاب در عصر صفویه 
اشاره می کند و می نویسد: »در کتابخانه شریفه )کتابخانه شاه عباس( آنچه مصاحف و کتب عربی و 
علمی بود از فقه و تفسیر و حدیث و امثال ذالک، وقف سرکار حضرت امام ثامن ضامن ابوالحسن علی 

بن موسی الرضا)ع( فرمود.
گزيدهگزيده

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/10/30 صفحه 12      

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی  
  آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی     
 برابررای شماره1400۶030۶022000۶۸2هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم شریف 
خیابانی فرزندعلی بشماره شناسنامه 41۷صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت1۷۵،1۵مترمربع پالک 
1۸۵4۶فرعی از 2۷۶اصلی واقع در بخش13ازمحل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.لذابه منظوراطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله 1۵روزآگهی می ش��وددر صورتیکه اش��خاص نسبت بصدورسندمالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس 
ازاخذرس��ید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،داد خواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهدشد. آ14104۵۸                                           
 تاریخ انتشارنوبت اول:1400،10،30                                   تاریخ انتشارنوبت دوم:1400،11،14                   

محمدرضارجایی مقدم
رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی مزایده غیرمنقول کالسه۱4000۱020واحد اجرای اسنادرسمی سبزوار
بستانکار:خانم فاطمه چشمی
بدهکار:ورثه مهدی خیرآبادی

مورد مزایده شش��دانگ عرصه و اعیان پ��الک ثبتی 1۷۶۸4 فرعی از1اصلی مجزااز ۸114فرعی بخش12س��بزوار 
یک دستگاه آپارتمان مسکونی نوع ملک طلق درطبقه1 به آدرس سبزوارجنت شرقی جنت14پالک 20 به حدود 
شماال:در چهار قسمت که قسمت سوم آن غربی است اول دیوار و پنجره است بطول 3.3۷متر به کوچه دوم به دیوار 
جلوی بالکن بطول1.۵1متر به کوچه سوم دیواریست به طول 0.3۵متر کوچه چهارم دیوار و پنجره است بطول۵.20 
متر به کوچه ش��رقا:در دو قس��مت اول دیواریست بطول0.۸0 به ملک مجاور شماره۸11۵ فرعی دوم دیوار به دیوار 
اس��ت بطول ۸.2۵متر به ملک مجاور ش��ماره۸11۵ فرعی جنوبا:در سه قسمت که قسمت دوم آن شرقی است اول 
درب و دیوار است بطول۵.۷۸متر به راه پله وآسانسور مشاعی دوم دیواریست بطول1.1۶به راه پله وآسانسور مشاعی 
س��وم دیواریست مشترک بطول4.1۵ به آپارتمان قطعه یک غربا:دردو قسمت اول دیواربه دیواراست بطول ۸.۶1به 
ملک مجاور ش��ماره۸4۸3فرعی دوم دیواریس��ت بطول 0.۶0به ملک مجاور شماره ۸4۸3فرعی که سند آن امالک 
با ش��ماره چاپی۷۷۸۷1۵سری د سال ۹4 ثبت وصادرومع الواسطه به آقای مهدی خیرآبادی منتقل شده است که 
طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ۷.300.000.000 ریال ارزیابی شده و پالک فوق۸۷/۸۶ مترمربع در طبقه اول 
واحد شمالی نوع بنااسکلت فلزی وسقف تیرچه بلوک نوع کاربری مسکونی دو خوابه با پذیرایی کف ها سرامیک و 
دیوارها رنگ آمیزی است سرویس های بهداشتی وآشپزخانه باکابینت ام دی اف دیوارها کاشی و کف سرامیک پنجره 
های آهنی و درهای چوبی سیستم سرمایشی کولر آبی و گرمایشی بخاری گازی و آبگرمکن دیواری نمای خارجی 
ساختمان سنگ پالک است دارای انباری و پارکینگ و آسانسور است با قدمت حدودا 10 سال دارای انشعابات آب و 
برق و گاز مجزا که برابر گزارش ملک مزبور در تصرف مالک می باشد وپالک فوق از ساعت ۹ الی 12 روز سه شنبه 
مورخ 1400/11/1۹در اداره ثبت سبزوار واقع در سبزوار روبروی باغ ملی از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از 

مبلغ۷.300.000.000 ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یاحق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها 
باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیر تاتاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده 
باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 

گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت ومکان مقرر برگزار خواهد شد.
)م الف1400/۵۶2( آ14104۵۵                              تاریخ انتشار:1400/10/30

 علی آب باریکی
 رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار 

اجرائیه
مشخصات محکوم علیه:نام و نام خانوادگی:احمد رضا کریمی نام پدر:مجتبی شغل: آزاد نشانی محل اقامت: مجهول المکان

مش��خصات محکوم له:نام و نام خانوادگی :س��عید نصرت سیه الخ نام پدر: محمد ش��غل آزاد  نشانی محل اقامت : 
باخرز سیه الخ

محکوم به
به موجب رای شماره 14002۵3۹0002۵44۹1۹ تاریخ 1400.3.11 شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز 
محکوم علیه محکوم است به:تنظیم سند رسمی یک دستگاه اتومبیل سواری پراید به ش پالک  ۵2ق423 ایران۷۹- 
بابت اصل خواسته و پرداخت خسارت وارده مبلغ 224۵000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له و پرداخت 
نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت .محکوم علیه مکلف است پس از ابالغ برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به 
موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر این صورت برابرمواد 
۶۶ و۶4و3۸ و 3۵ و34 و24 قانون اجرای احکام مدنی و مواد ۵2۶ و۵23 و۵22 قانون آیین دادرس��ی مدنی اقدام 

قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد .آ141043۷

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه اقای علی اصغر جعفری دارای شناسنامه شماره 0۷4043۹۸۶3به شرح دادخواست به کالسه00004۸2از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان حسین جعفری به شناسنامه 
0۷4043۹۸۷1ودر تاری��خ 1400،3،11در اقامتگاه دائمی حوادث ترافیک��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1خانم زهره حس��ین زهی فرزند حس��ین ش ش 412کدملی 0۷4۹1۶2۷۵۹مادر متوفی 2فاطمه فرهمند قلعه 

سرخی فرزند اصغر کد ملی 0۷40۶۸432۹همسر متوفی .
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 3۶2 امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.آ141043۸
شورا-شعبه یک شوای حل اختالف شهرستان باخرز

مهربان

برگ اجرایی                                                                           
مشخصات محکوم علیه                                                   غالم یحیی سپهری  :  مجهول المکان

مشخصات محکوم له       اکرم ایروانی        نام پدر : قاسم                                                                                                   
 نشانی محل اقامت :  اردوغش کوچه شهید موسی ایروانی                                                                    

 محکوم به                                                            
به موجب رای شماره  4۵4    تاریخ   ۹۹/10/2۹   شعبه  هفتم شورای حل اختالف شهر خرو و رای شماره – تاریخ 

– شعبه – دادگاه عمومی- که قطعیت یافته است 
محکوم علیه محکوم است به :   حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال سند رسمی خودرو به شماره پالک 1۷۶ 
ق ۶۹ ایران 12 و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 2۵20000 ریال و همچنین هزینه نشر آگهی در حق خواهان . 

ضمنا نیم عشر دولتی محاسبه شود . 
 .به استناد ماده 1۹ آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی . اجتماعی . فرهنگی  محکوم 

علیه مکلف است                                                              
پس از ابالغ این برگ اجرایی ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به و یا 
انج��ام تعه��د و مفاد رای بدهد . در غیر اینصورت برابر مواد ۶۶.۶4.3۸.3۵.34.24. قانون اجرای احکام مدنی و مواد 
۵2۶.۵23.۵22 قانون دادرسی مدنی اقدام قانونی از سوی اجرای احکام دادگستری صورت می پذیرد . آ141043۶

امضاء و مهر مسیول دبیر خانه شورا                                                                   امضا و مهر قاضی شورا 
سید حسن سامغانی

 قاضی شعبه هفت شورای حل اختالف حوزه ۷                         

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
براب��ررای ش��ماره 1400۶030104۶00103۹تاریخ 1400.۹.۷هیئت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای حسن بیرامی کردکندی فرزند قاسم بشماره شناسنامه 11 صادره ازبستان آباد دریک باب دامداری 
به مس��احت3000مترمربع پالک 2فرعی از20۹اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای 
سیدابراهیم حسینی)حسین دلقندی ومریم چراغی( محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت 
به فاصله1۵روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانند ازتاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت 

مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/21۶  آ-140۹۸۵۷
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.1۵                          تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.10.30

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 1400۶030104۶0010۶۷تاریخ1400.۹.14هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای جعفرارونی کاشانی فرزند عباس بشماره شناسنامه 403۸ صادره ازورامین دریک قطعه زمین بابنای احداثی به 
مس��احت201.43مترمربع پالک 1۶۸1فرعی از1۵۸اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواکه متقاضی خودش مالک 
مشاعی می باشد محرزگردیده است. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله1۵روزآگهی می شوددرصورتی 
که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت 
دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم پس ازاخذرس��ید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض.دادخواست 
خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالکیت صادرخواهدشد.م الف/21۸  آ-140۹۸۵۸
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.1۵                             تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.10.30

رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقدسندرسمی 
برابررای شماره 1400۶030104۶0010۷3تاریخ 1400.۹.1۵هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک پیشوا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای بش��یرمغاری فرزند محمدبشماره شناسنامه 1 صادره ازورامین دریک باب دامداری به مساحت11۶1مترمربع 
پالک فرعی از20۹اصلی واقع درحوزه ثبت ملک پیشواخریداری ازمالک رسمی آقای علی اکبرخوارالهی محرزگردیده 
اس��ت. لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله1۵روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم پس ازاخذرسید.ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض.دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهدشد.
م الف/21۷   آ140۹۸۵۶

تاریخ انتشارنوبت اول : 1400.10.1۵                          تاریخ انتشارنوبت دوم: 1400.10.30  آ-140۹۸۵۶
رئیس ثبت اسنادو امالک شهرستان پیشوا

کارت اتومبیل پژو ۲۰۶ تیپ ۲ خاکستری متالیک 
مدل ۱۳۸۸ به ش���ماره شهربانی ۳۲۴ه ۷۲ ایران 
۸۸ و ش���ماره موت���ور ۱۴۱۸۷۰۴۴۳۰۳ و ش���ماره 
شاسی NAAP۰۳ED۶9J۰۳99۴۷ مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. ف
,1
41
04
44

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی کش���اورزی تراکتور 
دو دیفرانس���یل با داش���بورد آپش���ن به رنگ قرمز 
ب���ه ش���ماره پ���اک ۵۱ _ ۵۲۷ ک ۲۲ و ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   MT۴A۲W۱۳۸۶E موت���ور 
N۳HKTAD۲CHES۰۰۷9۵ مفق���ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
59

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند کمپان���ی خودروی س���واری پرای���د تیپ صبا 
جی تی ایکس مدل ۷۸ به رنگ ش���یری معمولی 
ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۳۲ ای���ران _ ۷۴۸ ط ۵۵ 
شاس���ی  ش���ماره  و   ۰۰۱۳۵۶۴۷ موت���ور  ش���ماره 
S۱۴۱۲۲۷۸۶۱۵۸۷۳ مفق���ود گردی���ده و از درج���ه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
46

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودرو س���واری پراید SE ۱۳۲ مدل  ۱۳9۵ 
به رنگ س���فید به ش���ماره پ���اک ۴۸۴ل99 ایران ۱۲ 
به  ش���ماره موتور M۱۳/۵۷۴۶۶۲9  و شماره شاسی 
NAS۴۲۱۱۰۰G۱۲۰۵9۰۴ به مالکیت پروانه شرفی پل 
خشتی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14
10
44
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
09
88
0

م���درک موق���ت فارغ التحصیل���ی آق���ای وحید 
هم���دم   فرزن���د عب���اس  صادره از مش���هد  به 
ش���ماره ملی۰9۲۳9۶۵9۴۷ در مقطع کاردانی 
رش���ته برق  صادره از واحد دانشگاهی  مشهد  

مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسامی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ،امامیه ۴۲ 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسامی مشهد   

اداره امور فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز خودروی  پژو ۴۰۵ م���دل ۱۳9۴ رنگ نقره 
ای- متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی ۳۷9ن۴۷ ایران 
۳۲  ش���ماره موتور ۱۲۴K۰۷۴۵۶۶۲ و شماره شاسی 
NAAM۰۱CE۰FH۲۵۲۷۲۲ ب���ه مالکیت الهه نحوی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

ح
, 1
41
04
10

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 QM۲۰۰ ب���رگ س���بز موتورس���یکلت روان تری���ل
م���دل۱۳۸9 ش���ماره پ���اک ای���ران ۲۶۳۳۶-۷۶۳ 
ش���ماره موتور NEK***200E*31001921 ش���ماره 
تنه NEK***200E8907021 به نام محمود قارزی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
51

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خ���ودرو وانت پیکان م���دل ۱۳۸۵ رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موتور ۱۱۲۸۵۰۶۱9۵۳ و 
ش���ماره شاسی ۳۰۵۰9۳۱9 و شماره انتظامی ۶9۱ 
م 9۵ ایران ۳۶ به مالکیت رضا بابایی مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 

14
10
44
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهی نامه، س���ند، برگ سبز و کارت خودرو سواری 
پی���کان م���دل ۱۳۸۱ رن���گ س���فید ب���ه ش���ماره موتور 
۱۱۱۲۸۱۲۵۰۴۲ و ش���ماره شاسی ۸۱۴۲۴۶۱۶ و شماره 
انتظام���ی ۶۲۳ ل ۸۵ ای���ران ۳۲ ب���ه مالکی���ت مجید 
ج���وی پای ناجی آباد مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  14
10
43
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری TU5 - SLX ۴۰۵ مدل  
۱۳9۳ به رنگ سفید-روغنی به شماره پاک 9۱۵ه۲۸ 
ایران ۷۴ به  شماره موتور ۱۳9B۰۰۵۳۰۵۵  و شماره 
شاسی NAAM۳۱FCXEK۸۷۶۷9۲ به مالکیت زهره 
تمیزی مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط می گردد.

/ر
14
10
32
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س����بزوبرگ کمپانی   نوع س����واری   سیس����تم سایپا 
پاک۷۴ای����ران  ش����ماره  ب����ه   ۱۳9۶ ۱۳۱SEم����دل  تی����پ 
9۱۱د۷9 ش����ماره موتورM13/5998772ش����ماره شاسی 
NAS۴۱۱۱۰۰H۳۳99۴۲۴ ن����ام مالک علی اصغرحس����ین 
دوس����ت بافنده  مفق����ود گردیده از درجه اعتبار س����اقط 

می باشد. 14
10
46
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

14
09
87
8

م���درک  موق���ت فارغ التحصیل���ی خان���م محبوبه 
اصغ���ری فرزن���د مجید رضا ص���ادره از س���بزوار به 
ش���ماره ملی ۰۷۸۰۷۲۱۰۰۴ در مقطع کارشناس���ی 
پیوس���ته  رش���ته ش���یمی دارویی ص���ادره از واحد 
دانشگاهی  سبزوار   مفقود گردیده است و فاقد 

اعتبار می باشد. 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 
آزاد اسامی س���بزوار به نشانی:  استان خراسان 
رضوی   ، شهرس���تان س���بزوار، انتهای بلوار دکتر 
س���یادتی مجتمع دانشگاه آزاد اسامی اداره امور 

فارغ التحصیان ارسال نمایید. 

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند مالکی���ت کارخان���ه ای خ���ودرو پژو پ���ارس رنگ 
خاکستری متالیک مدل ۱۳۸۷ شماره پاک ایران ۲۲ 
 NAAN۰۱CA۱۸E۷۰۲۸۴۳ ۲۶۷ی 9۷ شماره شاسی -
شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۱۱۳۰۰ به نام ندا صفری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

14
10
46
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی خودروی سواری سیستم لیفان تیپ 
۶۲۰ مدل ۱۳9۰ به رنگ مشکی متالیک به شماره 
 Y۰۰9۱۴۴۴۰ انتظامی ۴۱ _ ۵۲۴ و ۲۷ شماره موتور
و شماره شاسی NAKNF۴۲۱۷BB۱۰۱۷۰۸ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
50

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودرو س���واری پرای���د صب���ا GTX مدل 
۱۳۷۸ رن���گ س���بز یش���می متالیک به ش���ماره موتور 
۰۰۱۲۳۳۰۴ و ش���ماره شاس���ی S۱۴۱۲۲۷۸۶۰۲۳۸۷ و 
ش���ماره انتظام���ی 9۳۴ ن ۵۸ ای���ران ۷۴ به مالکیت 
الیاس کریمی شریف  مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  14
10
44
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���زدا  س���واری    خ���ودروی  س���بز  ب���رگ  اص���ل 
CARA۲۰۰۰i  مدل ۱۴۰۰ به ش���ماره انتظامی ۵۲ 
 E۲N9A9۵9۵  ای���ران99۴ د ۳۳به ش���ماره موتور
 NAGP۲PC۳۱MA۵۲۵۳۶۳ و ش���ماره شاس���ی
متعل���ق به خانم طاه���ره وداد مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
69

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز و س���ند  خ���ودروی س���واری   پژو 
۲۰۶ ت���ی ی���و ۳  مدل 9۴ به ش���ماره انتظامی ۷۵ 
 ۱۶۵A۰۰۲۰۲۸۵ ایران۸۲۳ ب  ۴۴ به شماره موتور
شماره شاسی NAAP۰۳EE۷FJ۲۱۱۰۵۱ متعلق به 
آقای محمد علیرضازاده مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
71

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل برگ ج���واز س���اح س���اچمه زنی ت���ک لول 
کالیبر  ۱۲ مدل کوسه  ساخت روسیه   به شماره 
P۳۳۵۴۴متعلق به آقای  سید  ابوالقاسم عبادی   
به شماره ملی ۰۶۵۳۰۵۰۲۶۷ مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

ف
,1
41
04
68

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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