
همایشها

 بزرگداشت مرحوم 
آیت هللا عبدخدایی در تبریز 

غالمحسین  شیخ  آیــت هللا  مرحوم  بزرگداشت  همایش 
تبریزی )عبدخدایی( با همکاری سازمان علمی و فرهنگی 

آستان قدس رضوی، در شهر تبریز برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، در این همایش بزرگان علم، ادب و 
اندیشه و شخصیت های حوزوی و دینی استان آذربایجان 
شرقی، فرزندان مرحوم آیت هللا شیخ غالمحسین تبریزی 
و پژوهشگران برجسته دینی در سازمان تبلیغات اسالمی 

شهر تبریز حضور داشتند.
آل هــاشــم؛  سیدمحمدعلی  والمسلمین  حــجــت االســالم 
امــام  و  آذربــایــجــان شرقی  اســتــان  در  فقیه  ولــی  نماینده 
جمعه تبریز در ابتدای این همایش با بیان اینکه الگوها 
تالش های  تبریز  علمیه  حــوزه  تقوای  و  علم  اســوه هــای  و 
ارزشمندی در زمینه معرفی بزرگان ارائه داده است، گفت: 
باید برای نسل امروز نگرش این شخصیت های دینی که در 
تکاپوی فراگیری دانش دین بوده و ضمن دغدغه شناخت 
را دنبال  نور  به سوی  نادرست، آهنگ حرکت  از  درست 

می کنند، شناسانده شود. 
بــدانــد و درک کند که  باید  امـــروز  ــرد: نسل  ک اظــهــار  وی 
و  پا نشناخته تالش کردند  از  و عاشقان سر  دیــن بــاوران 
برای حفظ دین از گزند ناپاکی ها، آوارگی ها و سختی های 
راه دچار  این  گاه در  آنــان هیچ  را تحمل کردند،  بسیاری 
به جلوه های  و  نفروختند  دنیا  به  را  دین  لغزش نشدند، 

فریبنده آن پشت کردند.
اسالمی  شخصیت  ایــن  جانفرسای  تــالش  ــــزود:  اف وی 
آنان  نیست  پوشیده  بر کسی  حاکمان ستم پیشه  علیه 
آشنایی  بوم  و  مرز  این  100ساله  دینی  با جریان های  که 
دارنـــد بــه تــالش هــا، آرا و انــدیــشــه هــای ایــشــان اعــتــراف 
جریان  در  دوران  در سخت ترین  ایشان  که  چــرا  ــد؛  دارن
از  تــوان  تمام  با  انحرافی  اندیشه های  و  افکار  اوج گــیــری 
با  مبانی اسالمی به دفاع برخاستند و به همین جهت 
 اخالق و رفتار خود نفوذ عمیقی نسبت به افکار عمومی 

مردم داشتند. 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی استان آذربایجان شرقی 
نیز در ادامــه این همایش گفت: تجلیل از مقام علما از 
وظایف قطعی ما محسوب می شود و باید در زمان حیات 
بهتر است  و  برگزار شود  مراسم هایی  عزیزان چنین  این 
از وجود و بیانات خودشان در همایش ها و بزرگداشت ها 

نهایت بهره مندی را داشته باشیم.

فعالیت جهادی همیشه  و  خــوب  کــار 
خوب و قشنگ است اما گاهی بعضی 
فعالیت های  یــا  و  جــهــادی  کــارهــای  از 
هم  قشنگ تر  می تواند  خیرخواهانه 
آسیب دیدگان  کنید  فکر  شاید  باشد. 
اجتماعی و آن هایی که در گرمخانه ها 
نــیــازشــان یک  تنها  مــی شــونــد  ســاکــن 
ــرم، امــنــیــت و جــایــی  ــ ــذای گ ــ ــده غ ــ وع
دست اندرکاران  اما  است.  خواب   برای 
» فــرهــنــگــســرای قـــــرآن« مــثــل مـــن و 
نــیــازهــای  ــا  آن هـ نمی کنند.  فــکــر  شــمــا 
محدود  را  اجتماعی  آســیــب دیــدگــان 

به جــای گــرم و غــذای گــرم نمی دانند. 
»مهر« نوشته است فرهنگسرای قرآن 
انجام فعالیت های جهادی  در راستای 
در ایام دهه فجر به گرمخانه های تهران، 
کـــرده اســت یعنی همان  اهـــدا  کــتــاب 
کاری که چند ماه پیش سنندجی ها در 

گرمخانه شهرشان کردند. 
می گویند  قرآن  فرهنگسرای  مسئوالن 
ــواب و غــذای  ــای خــ ــرای جـ ــ ــه ب ــاال ک حـ
انجام  کــاری  اجتماعی  آسیب دیدگان 
شــــده، چـــرا نــبــایــد بـــه فــکــر نــیــازهــای 
می خواهند  آن هــا  بــود؟  هم  دیگرشان 

کــمــک  در  ســهــمــی  طـــریـــق  ایـــــن  از 
ــی و  ــ ــع ســـالمـــت روحـ ــهــبــود وضــ ــه ب بـ
در  همچنین  و  داشـــتـــه  ــان  ــ آن ــی  ــ روانـ
اجتماعی  آســیــب هــای  از   پیشگیری 

نقشی ایفا کنند. 
کتاب  هــزار جلد  فعالً  به همین خاطر 
ــاده و  ــ ــدی« آمـ ــ ــوســط کــتــابــخــانــه »هـ ت
ــا هــمــاهــنــگــی  ــنــدی شــــده و بـ بــســتــه ب
تحویل  شــهــرداری  اجتماعی  معاونت 
گرمخانه های مختلف در استان تهران 

شده است.
ــن  ــادی ای ــهـ بـــرنـــامـــه هـــای جـ از دیـــگـــر 

دیدار  فجر  مبارک  دهه  در  فرهنگسرا 
با خانواده شهدا، کمک های مؤمنانه و 
کم درآمد  خانواده های  به  ارزاق  اهدای 
و همچنین تسویه حساب های دفتری 
بوده  منطقه  کم برخوردار  خانواده های 

است.
ــه:  ــتـ ــوشـ نـ خـــبـــر  پـــــایـــــان  در  مـــهـــر   
در چنین  مــایــلــنــد  کــه  عــالقــه مــنــدانــی 
باشند  داشته  مشارکت  فعالیت هایی 
می توانند با روابط عمومی فرهنگسرای 
 ۵۵۷۸11۵۵ تــلــفــن  ــاره  ــمـ شـ ــا  بـ ــرآن  ــ  قـ

تماس بگیرند.
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آیا رهبانیت تنها به دین 
عیسوی اختصاص دارد؟
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 مدل معنویت اسالمی باید 
از متن قرآن و دعا کشف شود

    سال اول    ویژه نامه 271    
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روز 1۵ بهمن ماه 13۵۷، امام خمینی طبق وعده ای 
دولــت  تعیین  بــر  مبنی  ــرا)س(  زهــ در بهشت   کــه 
داده  بود، مهندس مهدی بازرگان را »بدون در نظر 
گرفتن روابط حزبی و وابستگی به گروهی خاص،   
  مأمور تشکیل دولــت موقت« کــرد. این اقــدام در 
از  واقع رسمیت بخشیدن به حکومتی برخاسته 
احکام  و  با پشتوانه مرجعیت  که  بود  اراده مردم 
رژیم  طومار  و  می شد  مستقر  اســالم  مبین  دیــن 
استبدادی و سلطنتی را در هم می پیچید. تعیین 
انقالب،  رهبر  از سوی  موقت  دولــت  نخست وزیر 

در  را  و ســـرور  از شـــادی  موجی 
کشور به وجود آورد. با این حال، 
بــقــایــای رژیـــم گذشته در  هــنــوز 
نقاط  از  دیگر  برخی  و  پایتخت 

کشور فعال بودند...
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نسل انقالبی در آینه مادری
حرممطهردرانقالباسالمی

همبستگی در 
»فلکه حضرت«
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برگ زرینی از تاریخ انقالب در خاطرات خادم حرم مطهر رضوی  

روزی که پیروزی را فریاد کشیدیم
مقارن  روزهـــای  صالحی   سارا 
پیروزی  با چهل و سومین سالگرد 
اوقات  اسالمی،  انقالب  شکوهمند 
مغتنمی است تا با یکی از رادمردان 
دوران مبارزه با نظام طاغوت، »رضا 
شرکت توتونچی« معروف به »رضا 
توکلی« که سال ها توفیق خدمتگزاری در بارگاه نورانی 
امام هشتم را دارد، کمی به گذشته ها  برگردیم و برگی 
از تاریخ معاصر کشورمان را از خالل خاطراتش ورق 

بزنیم.

بــا یــک ماجرایی  ◾ هــر یــک از هــمــدوره هــای شما 
ارتــبــاط شما  انــقــاب پیوستند.  بــه سیل خــروشــان 
تاریخی  از کجا و چه رویــداد  انقابی  با جریان های 

شروع شد؟
به صبح  انقالب،  با جریان  نخستین خاطرات من 
کودتای 2۸ مرداد سال 1332 برمی گردد. زمانی که 
مادربزرگم  خانه  و  نبودم  بیشتر  ساله  بچه ای 6-۷ 
میهمان بودیم. یک باره صدای کامیون های مملو از 
آدم از خیابان  به گوشمان رسید که شعار می دادند؛ 
»درود بر مصدق« و... . در کمال تعجب دیدیم که 
همان افراد و کامیون ها بعدازظهر آمدند، در حالی 
که این بار شعار می دادند: »مرگ بر مصدق!« این 

تعارض همیشه از کودکی برایم سؤال بود.  
یک واقعه مهم دیگر که زمینه آشنایی و پیوندم را 
با جریان های نهضت اسالمی مهیا کرد، دو بار سفر 
شهید نواب صفوی در سال 1333 به شهر مشهد 
بود. همراه پدرم به سخنرانی ایشان در مدرسه نواب 
اثرگذار  و  پررنگ  خاطرات  از  یکی  که  رفتم  صفوی 

عمرم از آن دوران است.

به  ◾ به صــورت جــدی  کجا  از  دقیقاً  زندگی شما 
ــورد و بــه عــنــوان یــک شخص مؤثر  ــارزه گـــره خـ مــب

نقش آفرین بودید؟
1۵ ساله بودم که در نیمه شب عاشورای سال ۵1، یک 
پرده  مناسبتی تهیه کردم و می خواستم در »فلکه 
حضرت« نصب کنم . روی پرده نوشته شده بود: »در 
عاشورای حسین)ع( از آن جهت محزونیم که چرا 
ملت ها با ظلم و ستم مبارزه نکردند و مسیر حق را 
نمی پویند«. متأسفانه همان شب دستگیر و فردایش 
تحویل دژخیمان ساواک شدم و پس از محکومیت، 

به مدت سه ماه زندانی کشیدم.
چند ماه پس از آزادی، به خاطر انتشار اعالمیه های 

انقالبی حضرت امام)ره( دستگیر و در بازجویی های 
ساواک، تحت شکنجه های روحی و جسمی شدید 
قرار گرفتم. این بار به سه و نیم سال محکوم شدم. 
زمان بازجویی آن قدر از دست و پا آویزانم می کردند 
که دست هایم سیاه و بی توان شده بود. ولی آن همه 
سختی و فشار را به خاطر آموزه های دینی تحمل 
کردیم و تغییری در باورها و مسیر حرکتمان ایجاد 

نشد.

کنید.  ◾ تعریف  ما  برای   از خاطرات دوران حبس 
چگونه این همه سختی را برای حفظ و حراست از 

اسام تحمل می کردید؟
با قدرت باور و ایمان به خدا و صد البته با کمک و 
عنایت حضرت حق، تحمل آن همه سختی و فراز 
و نشیب ممکن شد. خاطرم هست اواسط  تیرماه  
وسیله خنک کننده ای  زنــدان  در  گرما.  اوج  و  بود 

نداشتیم، فقط به ذهنم رسید پیراهنم را درآورم و با 
چرخاندن آن کمی خنک شوم. محمد محمدزاده، 
دانشجوی مشهدی و یکی از هم سلولی هایم بود که 
با هم برای تحمل این داغی مفرط هوا و نشنیدن 
دور  تحت شکنجه،  زندانیان  فریاد  و  داد  صدای 
به قدم زدن کردیم و در عین حال  سلول شــروع 
شروع به صحبت کردیم. محمدزاده خطاب به من 
گفت »آقــا، مگر شوخی است که ما چند جوان 

بی پشت و پناه، از پسِ شاه که آمریکا پشتیبانش 
است، بربیاییم و پیروز شویم. آخرش ما را هم مثل 
دیگران زیر شکنجه می کشند و...«. یک ساعت 
تمام به تشریح اوضاع ظلم و ستم و خفقان حاکم 
پرداخت و من هم که همه حرف هایش را درست 

می دیدم، تأیید می کردم.
ــا ایــنــکــه  ــردم، بـ ــ ــی ک ــدت فــکــر مــ مـــن در تــمــام مــ
ولــی همه  اســاس حقیقت اســت  بر  حرف هایش 
حقیقت نیست. می دیدم ما برای هدف و مقصد 
دیگری دست به قیام و مبارزه زدیــم. وقتی نظرم 
را پرسید، یک باره این عبارت بر زبانم جاری شد 
که مگر تو در قرآن نخوانده ای؟ إِذَا جَاءَ نَْصرُ هللاِ 
آیه شریفه قرآن کریم، آبی  این  انگار  و...  وَالْفَتْحُ 
بر آتش وجود من و او ریخت و آرامش خاصی بر 
قلب و وجودمان حاکم شد. آن روزها گذشت و ما 

پس از تحمل مدت محکومیت آزاد شدیم.

راهپیمایی های  آن  و  رســیــد   ۵۷ ســال  اینکه  تــا 
همه  وقتی  افتاد.  راه  به  مردمی  باشکوه  و  عظیم 
می کشیدند:  فــریــاد  یــک صــدا  تظاهرات کنندگان 
»بگو مرگ بر شاه«، من در میان خیل جمعیت، 
به یاد آن روز و به چشم دیدن تحقق وعده الهی، 
نَْصرُ  إِذَا جَاءَ  با چشمانی اشک بار فریاد می زدم: 
هللاِ وَالْفَتْحُ ... آن روز خاطره انگیز را هرگز فراموش 

نمی کنم.

15 ساله بودم که در نیمه شب عاشورای سال 51، یک پرده  مناسبتی تهیه کردم و 
می خواستم در »فلکه حضرت« نصب کنم . روی پرده نوشته شده بود: »در عاشورای 
حسین)ع( از آن جهت محزونیم که چرا ملت ها با ظلم و ستم مبارزه نکردند و مسیر 

حق را نمی پویند«. 
گزیدهگزیده

منبرمجازی

وعده های بی عمل

حجت االسالم فرحزاد  ببینیم چه نکاتی را 
باید در گفت وگو و حرف زدن رعایت کرد؟

اینکه   ... علم«  به  لک  مالیس  »والتقف  اول... 
انسان هر چه را شنید بگوید، اصالً خوب نیست؛ 
چرا که باید برود تحقیق کند و اگر هم ثابت شد، 
ببیند آبروی کسی در آن حرف نباشد، موضوعی 
نباشد که غیبت باشد، ببیند گفتنش صالح است 
یا صالح نیست، پیش از گفتن برانداز کند و اگر 
دیگر  یکی  بگوید.  نباید  واال  بگوید  دارد،  وظیفه 
الذین  ایها  »یــا  می فرماید:  متعال  خــدای  اینکه 
را که  آمنوا لم تقولون ماال تفعلون«، چرا چیزی 
انجام نمی دهید می گویید؟ گفتار ما باید با عمل 
همراه باشد؛ وعده هایی که می دهیم؛ عهد و قول 
و قرارهایی که می گذاریم، مراسمی که با قــرارداد 
منعقد می کنیم؛ چه حقوقی و چه حقیقی و یا 
قرارهایی که می گذاریم  و  قول  ازدواج؛  و  در عقد 
و می بندیم... گفتارمان باید با عملمان توأم باشد 
یا یک ساله  که 6ماهه  وعــده می دهم  اگــر  یعنی 
را  اینجا  روزه  پنج  مــی دهــم  تحویل  را  ــار  ک فــالن 
نقاشی می کنم و بعد 6 ماه طولش بدهیم، این 
نهی شدید شده است. وعده و قول و قراردادهایی 
که نمی توانیم عمل کنیم یا عمل نمی کنیم ؛ این 
حرام مسلم است. به بچه وعده می دهی برایت 
دوچرخه می خرم یا فالن کار را می کنم، به خانمت 
وعده می دهی برایت طال می خرم، تو که می دانی 
در توانت نیست چرا قول های بی خود می دهی؟ 
این خودش گناه کبیره است. سوم... »قولوا للناس 
حسنا« ... حرف قشنگ و پسندیده بگویید. با 
مردم قشنگ صحبت کنید. این خیلی دل ها را 
جذب می کند، خیلی غائله ها را می خواباند... مثل 
حکایت سلطانی که پیرمردی را دید دارد درخت 
زیتون می کارد، خیلی تعجب کرد گفت تو رو به 
قبله هستی، االن دیگر باید کفن و قبرت را آماده 
کنی و دنبال کارهای آخرتت بــروی... چون زیتون 
دیر بار می دهد، پیرمرد گفت قبله عالم! دیگران 
کاشتند و ما خوردیم، ما بکاریم و دیگران بخورند. 
پادشاه از این حرف زیبایش خوشش آمد و گفت 
به خاطر حرف زیبا و حکیمانه هــزار درهــم به او 

جایزه دهند.



ان الرجل 
لیدرک 
باحللم 
درجه 
الصائم 
القائم و انه 
لیکتب 
جبارا و 
الیملک اال 
اهل بیته
همانا مرد ، با 
بردبارى به مرتبه 
روزه گير شب زنده دار 
مى رسد و ]با 
بدرفتارى[ جّبار 
قلمداد مى شود، در 
حالى كه بر كسى 
جز خانواده خود 
فرمان نمى راند.

انعم الناس 
عیشا من 
منحه اهلل 

سبحانه 
القناعه و 

اصلح له 
زوجه

 خوش ترين و 
آسوده ترين زندگى 

را كسى دارد كه 
خداوند پاك او را 
قناعت ببخشد و 

همسرى شايسته 
عطايش فرمايد.

حصائد السنه

شخصی به رسول 
خدا)ص( عرض کرد: 

»نصیحتم کن«.
حضرت فرمود: 

»همین زبانت را 
که خیلی تیز و روان 

است، کنترل و مهار 
کن«. متوجه نشد و 

از این رو درخواستش 
را تکرار کرد و دوباره 

با این جواب حضرت 
مواجه شد: »احفظ 

لسانک«. باز متوجه 
نشد و حرفش را تکرار 

کرد. حضرت فرمود: 
»ویحک«. ناراحت 

شد و ادامه داد: »و هل 
یکب علی مناخرهم 
فی النار اال حصائد 

السنتهم« این هایی که 
به رو، در آتش جهنم 

می افتند، علتش 
»حصائد السنه« 

است. حصیده یعنی 
آنچه درو می شود. 

می فرماید: این 
اشخاصی که به رو، در 
آتش جهنم می افتند، 

نتیجه همان درو 
شده های زبانشان 

است.

ارزش حقيقى 
زن

همواره باید مراقب 
باشیم قبول وزارت و 
وکالت به عنوان یک 
ارزش تلقی نشود 
بلکه به عنوان یک 
وظیفه در جای خود 
محسوب شود و بانوان 
تکلیف اولیه خود را که 
اداره زندگی و تربیت 
اوالد است بدانند و 
پس از آن در صورت 
داشتن شایستگی 
و لیاقت می توانند 
و بلکه واجب است 
پست های حکومتی 
و دولتی را هم احراز 
کنند. در حقیقت 
تمایل اولیه زن و 
فطرت او عالقه به 
محیط خانواده است 
و پس از آن نوبت به 
فعالیت های دیگر 
می رسد. 

پندیه ازگفتوگو

به گــزارش روابــط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، »اخالق 
و معنویت در مکتب شهید سلیمانی« بــه قلم جمعی 
از نویسندگان از ســوی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر 
تبلیغات اسالمی تهیه و به همت مؤسسه بوستان کتاب در 

152صفحه منتشر شد.
نگاه مکتبی به اندیشه ها و خصوصیات شهید سلیمانی، 
موجب نگاه جامع به شخصیت های نظری و عملی ایشان 

می شود و افزون بر آن، ارزش واقعی بینش و منش ایشان را 
نشان می دهد.

اثر پیش رو کوشیده است اخــالق و معنویت را در مکتب 
شهید سلیمانی بر اساس آموزه های دینی و بیان خاطراتی 
از زندگی آن شهید بزرگوار تبیین کند تا ضمن ارائه مطالب 
ارزشمند اخالقی و معنوی، بر جنبه کاربردی و عملی بودن 

آن نیز تأکید مضاعف شود. 

طرح مباحث بلند اخالقی و معنوی با تکیه بر خاطره ها 
و نمونه های عینی و ملموس از زندگی شهید سلیمانی و 
نیز پرداختن به مبانی رفتارهای اخالقی و معنوی شهید 
سلیمانی بر اساس آیات و روایــات، از ویژگی های مهم این 

کتاب است. 
ــر تألیف حجج اســـالم والمسلمین محمدرسول  ــن اث ای
آهنگران، سیدمحمد اکبریان، علیرضا انصاری، عبدالکریم 

پاک نیا تبریزی، کاظم دلیری، محمود ملکی راد و خانم زهرا 
رضائیان است. 

»اخالق و معنویت در مکتب شهید سلیمانی« در 10 گفتار 
تنظیم شده که عناوین این گفتارها عبارت اند از: »تزکیه 
و تهذیب نفس«، »اخــالص«، »توکل«، »عبادت و عشق 
به خــدا«، »دلــدادگــی به ساحت مقدس اهــل بیت)ع(«، 
»ساده زیستی«، »تواضع و فروتنی«، »ایثار و فداکاری«، 

»احسان و خدمت به مردم« و »عدالت اجتماعی«. 
در بخش هایی از این اثر می خوانیم:

ایثار و رستگاری ابدی ◾
شهید حسین پورجعفری، رئیس دفتر و همراه همیشگی 
ســردار شهید حــاج قاسم سلیمانی می گفت: روزی در 
منطقه ای در ســوریــه، حــاجــی خــواســت بــا دوربــیــن دید 

بزند. خیلی محل خطرناکی بود. من بلوکی را که سوراخی 
داشــت، بلند کردم که باالی دیــوار بگذارم تا برای دوربین 
استتار باشد. همین که بلوک را باال گذاشتم، تک تیرانداز 
بلوک را طــوری زد که تکه تکه شد و روی سر و صــورت ما 
ــاره خــواســت با  ریــخــت. حاجی کمی فاصله گــرفــت. دوبـ
دوربین اطراف را دید بزند که این بار گلوله ای کنار گوشش 
روی دیــوار نشست. خالصه شناسایی به خیر گذشت. 

بعد از شناسایی برای تجدید وضو داخل خانه ای شدیم. 
احساس کردم اوضاع اصالً مناسب نیست؛ به اصرار زیاد 
حاجی را سوار ماشین کردیم و راه افتادیم. هنوز زیاد دور 
نشده بودیم که همان خانه منفجر شد و حدود 17 نفر به 
شهادت رسیدند. بعد از این اتفاق حاجی به من گفت: 
»حسین! امــروز چند بــار نزدیک بــود شهید شویم، اما 

حیف...«. 

تاز ه های نشر
»اخالق و معنويت در 
مکتب شهيد سليمانى« 
منتشر شد

موعظه
آیت اهلل حائری شیرازی

   مواظب باشيد ايمانتان وسط دشمنى ها، له نشود
شخصى پيش من آمده بود و از حرفى كه جايى درباره او به زبان 

رانده بودند، ناراحت بود. خواستم صحبتى برايش كنم كه تساليى 
باشد. به او گفتم: حرفى درباره تو زده اند كه دلت از آن حرف آتش 

گرفته است اما آيا دلت براى ظلمى كه به »خودت« شده بيشتر 

مى سوزد يا براى ظلمى كه به »آن ها« شده؟
گفتم: فرض كن تو در بلندى نشسته اى و طرف دستش به تو 

نمى رسد. هر چه مى كند، چيزى گير نمى آورد زير پا بگذارد تا 
دستش به تو برسد. بچه شيرخواره خودش را كه در آن نزديکى 

است، برمى دارد و زيرپايش مى گذارد تا قدش باال بيايد! يعنى 

به اندازه 70-60 كيلو بار روى بچه 6 ماهه فشار مى آورد تا سه 
مشت به تو بزند. تو در آن حالت كه بچه او زير پايش دارد جان 

مى دهد، به فکر اين هستى كه دارى مشت مى خورى يا دلت براى 
آن بچه مى سوزد؟

گفت: قطعًا بچه او كه زير پايش دارد جان مى دهد، براى من 

رنج آور تر است.
پرسيدم: بچه آدم پيشش عزيزتر است يا ايمانش؟ بچه انسان 

براى انسان قيمتى تر است يا ارتباط و انس او با خدا؟
وقتى انسان به برادر دينى خودش ظلم و تعدى كرد، لذت مناجات با 
خدا از دلش گرفته مى شود و آن از بچه انسان، برايش عزيزتر است. 

برو ببين آن كه به تو نسبت ناروا داده، آيا در قلبش لذت مناجات با 
خدا مانده؟ ديگر از اشک شب چيزى مانده؟ سپس توصيه كردم: 
اگر مى خواهى از خودت دفاع كنى، مبادا پا روى ارتباط خودت با 

خدا بگذارى و چيزى به طرف بگويى كه شرع اجازه نداده است.
قرآن مى فرمايد: »و اليجرمنکم شنان قوم على اال تعدلوا اعدلوا 

هو اقرب للتقوى« دلتنگى، دلخورى و بغض كسان ديگر شما را بر 
آن ندارد كه از عدالت خارج شويد، نه؛ عدالت را حفظ كنيد؛ براى 

تقواى شما بهتر است: »اعدلوا هو اقرب للتقوى«.
در وقت دفاع از خود، چيزى نگوييد كه به آن يقين نداريد و اال 

شيطان كاله سرتان گذاشته و ايمان شما زير پا رفته و له شده است. 

اگر بخواهيد توى كوچه و خيابان با كسى دست به يقه شويد، بچه 
به بغل دعوا نمى كنيد!چون بچه وسط دعوا له مى شود، مواظب 

باشيد ايمانتان وسط اين دشمنى ها له نشود كه از بچه مهم تر 
است. 

برگرفته از کتاب »تمثیالت اخالقی-تربیتی«، ج1، ص4

یک قتل فجیع و انتشار فیلمی دردناک در فضای 
مجازی، این روزها بحث مهم کارشناسان حوزه های 
مختلف است. قتل زنی توسط همسرش و نمایش 
علنی ایــن فاجعه، سبب شــده عــده ای بخواهند 
شکل گیری چنین فجایعی را به پای مفاهیم دینی 
بنویسند و آن را با مسئله غیرت دینی پیوند دهند. 
ــروه فقه  حــجــت االســالم علی شفیعی، مــدیــر گـ
کــاربــردی پژوهشکده اســالم تمدنی در گفت وگو 
با ایکنا، دامن زدن به چنین تلقی هایی در فضای 
مجازی علیه آموزه های اسالمی را ناشی از بدفهمی 
دانسته و معتقد است مفهوم غیرت دینی اساساً 
در بستر اجتماعی معنای تحفظ و نگهداری 
دارد نه نفی دیگری. گزیده ای از این گفت وگو را 

می خوانید.

گاهی در بین برخی مسلمانان عکس العمل های  ◾
تند و خشنی در مسائل خانوادگی می بینیم که آن را 
نمود غیرت و تعصب می نامند. آیا در اسالم چیزی به 

نام غیرت یا تعصب ناموسی داریم؟ 
واقعیت این است در عبارات و آموزه های روایی ما 
بحثی با عنوان غیرت وجود دارد و عالمان اخالق 
یکی از ویژگی های انسان ها را غیرت دانسته اند؛ 
اما غیرت برای تحفظ یعنی نگهداری است نه برای 
از بین بردن و نفی کــردن؛ این موضوعی است که 
باید در نظر داشته باشیم. به همین دلیل وقتی در 
روایات گفته شده یکی از ویژگی های انسان مؤمن، 
غیرت در دین است یعنی اینکه تالش کند دین 
خود را حفظ نماید و بر دینداری خود غیرت داشته 
باشد. این سخن بدین معنا نیست که با دیگران 
رفتاری داشته باشد که منجر به نفرت از دین در 
جامعه شود؛ روشن است چنین اتفاقی در جامعه 

به ضد خودش تبدیل می شود.
جالب اســت بیشتر مباحثی که در حــوزه غیرت 
رخ داده در آثــار و کتب اخالقی اســت. در حجم 
بسیار زیادی از روایات که غیرت را به کار برده اند در 
کنار آن صبر، سخاوت، شکیبایی و امثالهم آمده 
است. البته نمی خواهم نفی کنم غیرت می تواند 
یک مفهوم اجتماعی هم باشد اما همان گونه که 
عرض کردم غیرت وقتی مفهوم اجتماعی است، 
به معنای نگه داشتن و تحفظ است ولی اگر شما 
رفتاری داشتید که بنیاد دینی ای که می خواهید از 
آن محافظت کنید را بر باد می دهد بی شک غیرت 
نیست؛ به همین دلیل عالمان اخــالق از افــراط و 
تفریط در غیرت هم سخن می گویند و معتقدند 

باید غیرت را کنترل کرد.
متأسفانه در بــســیــاری از مفاهیم دیــنــی دچــار 
ــن مفاهیم غیرت  ــم؛ یکی از ای بدفهمی شــده ای
است. غیرت دینی به ما اجازه نمی دهد به دختران 
و خواهران و زنانمان تعرض کنیم و جان آن هــا را 
بــه خاطر خطایی کــه انــجــام داده انـــد بــه مخاطره 
بیندازیم هرچند خطای آن ها بزرگ و سنگین هم 
باشد. اتفاقاً غیرت دینی بر مبنای رویکرد سنتی 
که در آن سخن از غیرت ناموسی هم هست به ما 
می گوید اسبابی برای تحفظ این افرادی که نسبت 
به آن ها غیرت ناموسی دارید فراهم کنید نه اینکه 
اگر خطایی رخ داد با تمسک به غیرت، جان آن ها 
را بستانید و با آن ها وارد مواجهه خشونت آمیز 

غیرانسانی و غیراخالقی شوید.
 
فرض می کنیم یک زن تخلف ناموسی انجام داده  ◾

است، آیا از نگاه دین و اخالق، مرد اجازه دارد خودش 
برخورد مستقیم و خشن داشته باشد؟ برخورد باید 

چگونه باشد؟
سؤال مهمی است؛ اگر تخلفی از دختر، خواهر یا 
همسر کسی سر زد آیا اجازه داریم با تمسک به 
غیرت ناموسی، جان این فرد را به مخاطره بیندازیم 
و یــا بــا وی بــه خشونت رفــتــار کنیم؟ قطعاً مجاز 
نیستیم و این اختیار را نداریم. حداکثر چیزی که 

در اینجا وجود دارد نهی از منکر است و 
آن هم سلسله مراتبی دارد.

دو آمـــوزه در دیــن داریـــم کــه باید 
نسبت آن هـــا را تعریف کنیم 
و نمی توانیم یک ســوی آن را 
مورد توجه قرار دهیم و سوی 

دیگر را فراموش کنیم. در آموزه های ما هم غیرت و 
هم امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد بنابراین 
آیا می توانیم با تمسک به غیرت ناموسی از امر به 
معروف و نهی از منکر گذر کنیم؟ قطعاً نمی توانیم 
چنین کاری انجام دهیم بلکه اعمال غیرت حتماً 
باید با رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر 
باشد و نمی توان به این بهانه جان کسی را از وی 

ستاند.
 
در فرهنگ بــرخــی اقـــوام نمونه های زیـــادی از  ◾

قتل های ناموسی به بهانه غیرت و تعصب وجود 
دارد. آیــا ایــن شیوه در تــاریــخ اســالم وجــود داشته 

است؟
بله از گذشته هم چنین مــوردی وجــود داشته و 
متأسفانه گاه آمیختگی این فرهنگ های غلط 
پیشااسالمی با آموزه های اسالمی سبب شده 
رفتارهایی از برخی افــراد سر بزند که ریشه در 
فرهنگ پیشااسالمی دارد اما متأسفانه به نام 
اســـالم تــمــام مــی شــود. معتقدم اســـالم بــه هیچ 
وجــه ایــن اجـــازه را بــه کسی نمی دهد کــه بــدون 
مراجعه به حاکم شرع و در دوران معاصر، بدون 
ــوه قضائیه و نــهــاد حاکمیتی که  مــراجــعــه بــه ق
ــردازد خــود بــه مــجــازات کسی   بــه ایــن امــور مــی پ

اقدام کند.
مــا نمی توانیم بــدون مراجعه بــه قوانین کــه در 
ــدون مراجعه به  جامعه دینی حاکم اســت یــا ب
آرای فقیهان، مستقالً و خــودســرانــه دســت به 
چنین کاری بزنیم. معتقدم دستگاه حاکمیتی ما 
آن گونه که باید و شاید در این مورد ورود نداشته 
بنابراین باید در چنین مـــواردی بــه شــدت تمام 
ورود پیدا کند، چراکه استقالل نهاد حاکمیتی و 
قضایی را با چالش مواجه می کند و هیچ توجیهی 
برای عدم برخورد جدی با چنین کارهایی نداریم. 
نهادهای قانون گذار ما اگر با مشکالت حقوقی 
و قانونی روبه رو هستند باید آن ها را هم برطرف 
کنند؛ تــرس ایــن اســت تــکــرار چنین مـــواردی، 
 کــارآمــدی قوانین را در نــظــام بــا مخاطره جدی 

مواجه کند.
 
به نظر شما ایــن وقایع و جسارت یافتن افــراد،  ◾

نتیجه تحریک مردم به نهی از منکر به شیوه اشتباه 
و با نفرت پراکنی نسبت به هم و یا به بهانه حجاب یا 

ناموس پرستی نیست؟
واقعیت ایــن اســت جسارت ایــن افـــراد، بیش از 
آنکه به آموزه های دینی و تأکید بر اموری همانند 
حجاب و امر به معروف و غیرت ناموسی برگردد 
به تربیت نیافتگی این افراد در خانواده و جامعه 
برمی گردد. دو نهاد مهم شامل خانواده و اجتماع، 
انسان ها را تربیت می کنند. وقتی در خــانــواده 
فرزندان آن گونه که باید و شاید تربیت نمی شوند 
و نهاد اجتماع هم به جای تربیت آن ها، گاه دنبال 
درست کردن توجیه غلط برای برخی رفتارهاست 
چنین رفتارهای غیراخالقی و غیرانسانی شکل 

می گیرد.
بــنــده نــمــی خــواهــم بــگــویــم شــیــوه الــقــا و تبیین 
مباحث دینی بی تأثیر است اما به گمان من اگر 
روان شناسان و جامعه شناسان ما با این شخص 
صحبت کــرده و شخصیت شناسی کنند حتماً 
در هویت سازی این فرد به ضعف نهاد خانواده 
و اجتماع می رسند. البته بــه تبیین های غلط 
آموزه های دینی توسط برخی افراد هم خواهند 
رسید؛ هرچند به نظرم سهم آموزه های دینی در 
تربیت این گونه افراد نسبت به رها کردن این ها 
توسط خــانــواده و جامعه بسیار کمتر 
است. با توجه به تکرار این وقایع 
مباحث  تبیین کننده  ــراد  ــ اف
دینی، در القای مطالب حتماً 
باید به بازخوانی اقدامات خود 
بــپــردازنــد و تــالش کنند در ارائــه 
ــقــای مــطــالــب دیــنــی به  و ال
سمتی بــرونــد کــه چنین 
رفتارهایی به حداقل 

برسد.

رئیس میز سبک زندگی دفتر تبلیغات اسالمی 
گفت: پرداختن به مسئله معنابخشی از متون دعا 
در سه ماه رجب، شعبان و رمضان می تواند سبب 

جهش معرفتی در عرصه معنویت شود.
حجت االسالم والمسلمین محمد شیخ االسالمی، 
رئیس میز سبک زندگی و معاونت فضای مجازی، 
هنر و رسانه دفتر تبلیغات اسالمی در گفت وگو با 
خبرگزاری تسنیم، با تأکید بر ضــرورت بازخوانی 
ــرآن و ادعــیــه به منظور کشف مـــدل معنویت  قـ
اسالمی اظهار کرد: برای پرداختن به معنویت و 
بهره بردن از آن در زندگی، نیازمند منابعی هستیم 

که برای انسان ایجاد معنا کند.
او تصریح کرد: اگر معنا در زندگی انسان از دست 
برود، جهت گیری ها و هدف گیری ها او را به پوچی 
ــن، مسئله ای اســت کــه در اعمال  می رساند و ای
عبادی نیز آن را مشاهده می کنیم. چنان که برخی 
افراد به نماز مشغول هستند اما چون معنایی از آن 
بدست نمی آورند و ادراکی از معنای اعمال عبادی 
ندارند، در انجام آن نیز گاهی دچار تردید می شوند.
رئیس میز سبک زندگی با اشــاره به اینکه برخی 
افراد به دلیل نداشتن معنا در اعمال عبادی، آن 
را از سبک زندگی خود حذف کرده اند، خاطرنشان 
کرد: اگر معنای اعمال عبادی از متن دین نباشد، 

آسیب های جدی در زندگی به همراه دارد.
شیخ االسالمی با بیان اینکه معناسازی های غلط 
سبب مــی شــود اعــمــال عــبــادی ثمره و نتیجه ای 
که باید را نداشته باشند، اظهار کرد: امــروز دیده 
می  شود بسیاری از افرادی که بنای معناسازی برای 
اعمال عبادی را دارند، مفاهیمی جدا از متن قرآن 
و ادعیه برای آن تعریف می کنند. به عنوان مثال 
گفته می شود نماز موجب باز شدن محل چاکراها 

می شود و با این رویکرد سعی می کنند معنایی برای 
نماز پیدا کنند.

او ادامــه داد: این در حالی است که اگر بخواهیم 
معناهای درست را برای معنویت دینی پیدا کنیم، 
مهم ترین منبع، قرآن و ادعیه ماست؛ از این نظر بر 
قرآن تأکید می شود که منبع اصلی و رسمی دین 
ماست و ادعیه و زیارات نیز حقیقت ناب ارتباط 

انسان با خدا هستند.
معاون فضای مجازی، هنر و رسانه دفتر تبلیغات 
اسالمی، معنویت اسالمی را معنویت خدامحور 
ــر بــخــواهــیــم بــه دنــبــال  ــرد و گــفــت: اگـ مــعــرفــی کـ
معناسازی درســت بــرای زندگی روزمـــره باشیم و 
کسب معنویت دقیق و خدامحور داشته باشیم، 
باید به ســراغ قــرآن و ادعیه برویم، چراکه در غیر 
ایـــن صـــورت امــکــان انــحــراف جـــدی وجـــود دارد؛ 
چنان که نمونه آن را در میان بخشی از جوانان 

مشاهده می کنیم.
شیخ االسالمی تصریح کرد: برای معنادهی به اعمال 
عبادی باید به دنبال کشف معناها از قرآن و ادعیه 
باشیم وگرنه به گرداب آسیب هایی وارد می شویم. 
به این ترتیب باید قــرآن و ادعیه را بازخوانی کنیم 
تا از متن آن ها مدل معنویت اسالمی و معنادهی 

دین محور را کشف و استخراج نماییم.
رئیس میز سبک زندگی بر ضرورت استفاده بهینه 
از سه ماه رجب، شعبان و رمضان تأکید کرد و ادامه 
داد: این سه ماه فرصت مغتنمی برای دوره عبادی 
است و دارای ادعیه ای است که می تواند معنادهی 

به عبادات را اوج و مفهوم واال دهد.
او خاطرنشان کــرد: اگر در این سه ماه به مسئله 
معنابخشی از متون دعا پرداخته شود، می توانیم 

جهش معرفتی در عرصه معنویت پیدا کنیم.

حجت االسالم  علی شفیعی مطرح کرد

 »غیرت« برای تحفظ است 
نه از بین بردن دیگری

رئیس میز سبک زندگی دفتر تبلیغات اسالمی مطرح کرد

 مدل معنویت اسالمی باید 
از متن قرآن و دعا کشف شود

سبک زندگیدیدگاه

ــر ایـــن بـــاور اســـت رهبانیت   ایـــن اثـــر ب
اختصاصی به دین عیسوی ندارد و در 
همه ادیان وجود داشته و تنها بر حسب 
شرایط زمانی و مکانی و مسائل درون 

دینی به گونه ها و مدل های مختلفی ظهور کرده است.
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران، دفتر اول کتاب »رهبانیت 
متعالی اسالمی« با عنوان »مؤلفه های اساسی حیات 
ــالم« نــوشــتــه حــجــت االســالم  ــ مــعــنــوی ســلــوکــی در اسـ
والمسلمین علی امــیــنــی نــژاد، اســتــاد فلسفه و عرفان 
اسالمی به همت انتشارات آل احمد و مؤسسه آموزشی 

پژوهشی نفحات به بهای 80هزار تومان منتشر شد.
در بخشی از کتاب می خوانیم: هیچ دینی از رهبانیت جدا 
نیست. با این حال رهبانیت دینی به حسب شرایط تحول 
یافت و در ادیــان مختلف در قالب های گوناگونی ظهور 
کرد. بررسی متون اسالمی  )آیات و روایات( نشان می دهد 

برترین سطح رهبانیت در اسالم بروز یافته است.
رهبانیت متعالی اسالمی  در نقطه اوج خــود، از خود 
گذشتن و مراتب فنا را در قالب خدمت به خلق، امر به 
معروف و نهی از منکر و به خصوص در جهاد و ریخته 
شدن خون ظهور می دهد. جوع و گرسنگی را در آیین روزه 

 های واجــب و مستحب، سیاحت 
و رنــج دل به کــوه و صحرا زدن را در 
چــهــره جــهــاد و حــج هــای واجـــب و 
مستحب و بریدن از شهوات را در 
قالب اعتکاف های پی در پی بروز و 

ظهور می دهد.
اســالم رهبانیت را به متن حضور 
اجتماعی کشانده است به گونه  ای 
که نمونه اعالی رهبانیت اسالمی  
در حــیــات شــاگــرد سلوکی رســول 
ــام  ــنــان و امـ ــیــرمــؤم هللا)ص (، ام
مـــوحـــدان عـــلـــی)ع( مجسم شــده 

است.
در بخش سخن ناشر این اثر آمده 

اســت: »وقــوع انقالب شکوهمند اسالمی ایران در کنار 
ثمرات فزاینده ای که در فضای اجتماعی سیاسی داشت، 
موجب شد پرسش های جدید و گسترده ای در ابعاد 
مختلف دیــن و زندگی دینی مطرح شــود. در واقــع این 
پرسش ها زمینه را برای به سخن درآوردن متون دینی در 
ابعاد مختلف خود، فراهم کرد. یکی از پرسش های مهم 
این بود چگونه میان حیات و حضور اجتماعی و جهاد و 
مبارزه سیاسی با معنویت و ارزش هــای معنوی اخالقی 
مــی تــوان جمع کــرد؟ اســاســاً در سبک زیست اسالمی  
چنین جمعی مــقــدور و مطلوب اســت؟ ایــن پرسش و 
پرسش هایی از این دست منشأ شکل گیری پژوهش هایی 
در حــوزه معنویت اسالمی شده اســت و البته ایــن فضا 
تا رسیدن به نقطه های بایسته فاصله ای جــدی دارد. 
اثــر حاضر در همین فضا گــام برداشته و تــالش نموده 
مؤلفه های معنویت اســالمــی را با زاویـــه ای ویــژه کنکاش 

نماید«.
در مقدمه ایــن اثــر بــه قلم حــجــت االســالم امینی نژاد 
نیز آمده است: »این اثر بر این باور است که رهبانیت 
اختصاصی به دین عیسوی ندارد و در همه ادیان وجود 
داشته است و تنها بر حسب شرایط زمانی و مکانی و 
مسائل درون دینی، به گونه ها و مدل های 
مختلفی ظهور کرده است. اسالم نیز از این 
قاعده مستثنا نیست و به همین جهت 
هیچ تردیدی نمی توان کرد که نه تنها در 
اسالم رهبانیت وجود دارد، بلکه اسالم به 
عنوان آخرین دین و کامل ترین پیام های 
الهی به طراحی نظامی  متعالی و مترقی 
از رهبانیت دست یازیده که توجه به همه 
مؤلفه ها و ابعاد آن، دقت در جامعیت آن 
به لحاظ برطرف کردن نیازهای فطری انسان 
دوره ختمی چشم ها را خیره می کند و وجه 
دیــگــری از هیمنه اســالم و اعــجــاز قــرآن را 

آشکار می سازد«.

کتابخانه
دفتراولکتاب»رهبانیتمتعالیاسالمی«بررسیمیکند

آيا رهبانيت تنها به دين عيسوى 
اختصاص دارد؟

زينب اصغريان در بیان 
شاخص های انقالبی گری 
برای بانوان و به طور ویژه در 
سیره حضرت زهــرا)س( به 
مؤلفه ها و مصادیق زیادی 
اشـــاره مــی شــود؛ نکته مهمی کــه عمدتاً در میان 
این نقش ها کمتر مورد توجه قرار می گیرد، نقش 
تربیتی بانوان در تربیت نسل انقالبی اســت. در 
 بخش نخست گفت وگو با بانوی مجتهده معصومه 
گُل گیری که پیش از این منتشر شد به معنای حضور 
زن در عرصه اجتماع پرداختیم و از زبــان ایشان 
شنیدیم که زن در عین حضور در خانه می تواند 
از ساحت جامعه حــراســت کند. در ایــن بخش، 
موضوعاتی چون تربیت نسل انقالبی و والیتمدار، 
مسئولیت های خــاص اجتماعی زنــان و مبحث 
والیــت اجتماعی زنــان را در گفت وگو با مجتهده 
گل گیری مــورد بحث و بررسی قــرار داده ایــم که در 

ادامه می خوانید.

وقتی از نقش زنان در انقالب صحبت می شود، به  ◾
نظر از مقوله تربیت و نقش تربیتی مادران در این زمینه 
غفلت می شود. با نگاه به سیره حضرت زهــرا)س( به 
نظر شما چطور می توان فرزندانی انقالبی و والیتمدار 

تربیت کرد؟
تربیت فرزند باید از نخستین روزهای انعقاد طفل 
در نزد مادر و بلکه پیش از آن صورت بگیرد یعنی 
مــادر اول باید خــودش را تربیت کــرده باشد؛ باید 
مــؤمــن، بــاتــقــوا، دلــســوز و دغدغه مند بــاشــد، فرد 
بی تفاوتی در برابر فراز و نشیب های اجتماع نباشد، 
دشمن شناس باشد، خداپرست باشد، بعد هم 
که فرزندش متولد می شود فرزند، این امور را از او 
مشاهده کند. به قــول معروف، فــرزنــدان ما چنان 
خواهند شد که ما هستیم نه آنچنان که ما دوست 
داریــم. یعنی آنچنان نیست که ما دوست داشته 
باشیم فرزندمان والیتمدار، انقالبی و مؤمن باشد، 
اما خودمان این طور نباشیم. ما باید رفتاری داشته 
باشیم که این حقیقت را به فرزندانمان منتقل کند.

وقتی مادری انقالبی باشد، وقتی دغدغه جامعه را 
دارد، وقتی در برابر واقعیات دین حساسیت دارد، 
وقتی غاصب را به جای ولی خدا نمی پذیرد، قطعاً این 
روحیه به فرزندان او نیز منتقل می شود. اول باید 
مادر در ابعادی که ضرورت دارد و خدا به او محول 
فرموده دقت داشته باشد تا این روحیات به فرزند 
او هم منتقل شود و در این جایگاه باید کامالً مراقب 
باشد. مثالً کاری که امروزه خانم ها می توانند انجام 
دهند این است که با این روحیه در مجامع دینی 
حضور داشته باشند، از سخنرانی های خوب چه در 
فضای رسانه ای یا بیرون از آن استفاده کنند تا این 

رویه پیشرفت کند.

اگر زنان بخواهند نقش اجتماعی خود را توسعه  ◾
دهند غیر از فرزندآوری و تربیت نیروی انسانی کارآمد 
چه کارهای دیگری ممکن است به عهده آنان گذاشته 

شود؟
خوشبختانه ما امــروز ایــن چنین نقش هایی را از 
بــانــوان می بینیم. طبیعی اســت حضور آن هــا در 
برخی از عرصه ها ضرورت دارد و شاید در برخی از 
این عرصه ها بتوان گفت حضور زنان، یک واجب 
کفایی است، یعنی عده ای باید به آن اقدام کنند تا 
آن تکلیف از دیگران ساقط شود؛ مثل اینکه بانوانی 
که دارای استعداد کافی و شرایط الزم هستند به امر 

پزشکی بپردازند. بنابراین در برخی عرصه ها نه فقط 
این حضور جایز است بلکه در برخی موارد واجب 

کفایی است.
عرصه تعلیم و تربیت از پیش دبستانی و دبستان 
گرفته تا دبیرستان و دانشگاه نیز همین طور است. 
خوشبختانه بسیاری از بانوان با تبعیت از حضرت 
زهــرا)س( که در عرصه های علمی بسیاری حضور 
داشتند، امروز در عرصه های مختلف نقش آفرین 
هستند و بخش زیــادی از رشــد علمی کشور نیز 

به واسطه مجاهدت های آنان در این عرصه است. 

در خصوص مسئولیت های خــاص اجتماعی  ◾
چطور؟ مثالً وکالت یا وزارت و مانند آن؟

پاسخ این است که البته می توانند اما شرایطی باید 
در اینجا لحاظ شود. یکی اینکه به لحاظ فکری و 
اعتقادی بانوان بدانند نقش مهم آن هــا مسئله 
خانه داری و تربیت اوالد است که هیچ بدیلی ندارد 
و هیچ چیزی جایگزین آن نمی شود. در عین حال 
باید به یک نکته مهم تر نیز توجه کنیم و آن، امر 
شایسته ساالری است. یعنی اگر در شرایطی واقع 
شویم که بانویی از همه افراد جامعه اعم از مردان و 
زنان شایستگی بیشتری برای احراز وزارت و وکالت 
دارد البته باید به عنوان وظیفه انجام بگیرد و این 
خانم نه تنها مجاز است بلکه در چنین شرایطی 
که مفروض است باید حضور پیدا کند؛ چنان که 
حضرت زینب)س( در آن مقطعی که امام سجاد)ع( 
در ماجرای کربال بیمار بودند از طرف امام حسین)ع( 
مسئولیت اداره و راهنمایی اسرا را تا زمانی که امام 
سجاد)ع( سالمت خود را بازیافتند بر عهده گرفتند. 
پس اگر در شرایطی واقع شویم که شایسته ترین 
فرد، بانوان باشند یا بانوی خاصی شایسته احراز 
یــک پست اجتماعی و حکومتی و دولــتــی باشد 
البته وظیفه او است که این کار و این تکلیف را به 

عهده بگیرد.
البته هــمــواره باید مــراقــب باشیم قبول وزارت و 
وکالت به عنوان یک ارزش تلقی نشود بلکه به 
عنوان یک وظیفه در جای خود محسوب شود و 
بانوان تکلیف اولیه خود را که اداره زندگی و تربیت 
اوالد است بدانند و پس از آن در صــورت داشتن 
شایستگی و لیاقت می توانند و بلکه واجب است 
پست های حکومتی و دولتی را هم احراز کنند. در 
حقیقت تمایل اولیه زن و فطرت او عالقه به محیط 
خــانــواده اســت و پس از آن نوبت به فعالیت های 

دیگر می رسد. 

در بستر ایــن فعالیت های اجتماعی، مبحث  ◾
»والیت اجتماعی زنان« را چطور باید دید. به تعبیری 

آیا والیت اجتماعی برای زنان نیز مترتب است؟ 
پاسخش را باید از قرآن کریم بگیریم. می دانیم یکی 
از مهم ترین وظایفی که هر مسلمانی دارد امر به 
معروف و نهی از منکر است به طوری که در روایات ما 
آمده همه واجبات دین در برابر امر به معروف و نهی 
از منکر به منزله قطره ای در برابر دریاست. در این 
عرصه خداوند مردان و زنان را برابر دانسته و فرموده 
است: »المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض 
یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر«؛ زنان مؤمن و 
مردان مؤمن همگی نسبت به یکدیگر والیت دارند 
که این والیت را درعرصه امربه معروف و نهی از منکر 
تعریف نموده است. این امر چنان جایگاه واالیی 
دارد که اگر امربه معروف و نهی از منکر نباشد دینی 
استوار نخواهد ماند و روایــات بسیار فــراوان است 

که عنوان می کنند مــردان و زنان به این مهم الهی 
اقدام کنند و بدانند در این مقوله و جایگاهشان هیچ 
تفاوتی با هم ندارند و تعبیر به والیت هم شده است 
که زنان همچون مردان در این عرصه والیت دارند. 
اگر وکالت و وزارت در شرایطی مصداق امربه معروف 
و نهی از منکر باشد قطعاً بــانــوان والیــت دارنــد و 
براساس این والیــت، امربه معروف و نهی از منکر 
و یا مصادیق آن برعهده بانوان قرار داده می شود. 
بنابراین جای تردید نیست بانوان با توجه به آیه 

شریفه ای که ذکر شد والیت دارند.
قــرآن در جای دیگری امر به معروف و نهی ازمنکر 
را این طور تفسیر می کند: »کنتم خیر امه اخرت 
للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر« با 
چنین تعبیری، بانویی که در باب امربه معروف و 

نهی از منکر والیت دارد جزو بهترین امت ها خواهد 
بود و نه تنها از این خدمت و تکلیف معاف نیست 
که مجاز و بلکه مکلف به این انجام وظیفه تا در 
جایگاه خیر امه قرار بگیرد و بهترین امت محسوب 
شود. پس در این باره هیچ نوع مشکلی نداریم که 
باز نقش اجتماعی زن فراتر از محیط خانواده در 
جامعه جهانی تبلور پیدا می کند و از مظاهر قدرت 
اجتماعی زن محسوب می شود. پس در صورتی که 
بانوان اصل شایسته ساالری را رعایت  و در تعارض 
بین خانه و محیط بیرون، مسئله اهم را مالحظه 
کنند، اگر حضور در جامعه به معنای خاص یعنی 
قبول مسئولیت های حکومتی اهم باشد از خانواده 
و این تشخیص، تشخیص صحیحی باشد، باید 
جامعه و حضور در مناصب را ترجیح دهد اما اگر 

این طور نباشد مثالً افراد متعددی هستند یا آقایانی 
هستند که شایسته ساالری در آن ها بیشتر صدق 
می کند و با این بانوی شایسته برابری دارند دراینجا 
گزینش خانم ها باید به سمت خانواده باشد؛ زیرا 
گفته شد تکلیفی که برعهده بانوان است یعنی اداره 
امور و فرزندآوری و تربیت فرزندان، از دیگران ساخته 
نیست و در مرحله دوم تکلیف دیگر درصورت امکان 
برعهده او گذاشته مــی شــود. نباید ایــن مباحث 
خلط شود و کسانی به عنوان احقاق حقوق بانوان، 
خودشان را در عرصه های دیگر وارد کنند بلکه با این 
توضیحاتی که عــرض شد بانوان در حقیقت اگر 
تکالیف دیگری را غیر از فرزندآوری و محیط خانواده 
بپذیرند، آنجا براساس تکلیف و وظیفه الهی است.

یکی از مسائلی که عمدتاً افراد در خصوص سیره  ◾
حضرت زهرا)س( شبهاتی برایشان پیش می آید، جمع 
کردن حضور اجتماعی ایشان و همین مسئله ای که 
شما فرمودید با آن نقل معروف از حضرت است مبنی 
بر اینکه »بهترین امر برای بانوان این است که نه مردی 
او را ببیند و نه او مردی را ببیند«؛ اگر ممکن است به 

این شبهه نیز پاسخ دهید.
پاسخ ایــن اســت جایی که ضــرورت به وجود بیاید 
قطعاً هیچ مشکلی وجود ندارد. ما می بینیم قرآن 
کــریــم می فرماید در صـــورت ضـــرورت و گرفتاری 
که بــرای شما ممکن است پیش بیاید و در جایی 
گرسنه بمانید و جانتان در خطر باشد، مــردار هم 
می توانید تناول کنید، یعنی گوشت حرام مردار در 
یک شرایطی مجاز می شود و شاید واجب شود اگر 
حفظ جان منوط به استفاده از مــردار باشد، باید 
از ایــن مــردار استفاده کنند؛ پس اینکه حضرت 
فرمودند بهترین چیز این است که بانوان خودشان 
را از دید مردان محفوظ بدارند در صورتی است که 
ضرورتی بــرای حضور آن هــا ایجاب نکند، ولی اگر 
ضرورت ایجاب کرد مشکلی نیست و حضور بانوان 

قطعاً مجاز است.
امــا در عین حــال غیر از ضــرورت، وقتی ایــن خانم 
برای انجام یک امر مستحبی، مثالً برای دیدار پدر و 
مادرش از منزل خارج می شود باید اصولی را رعایت 
کند. آن چیزی که خداوند متعال گفته حفظ عفاف 
و حجاب اســت؛ در راه رفتنش نباید سروصدایی 
ایجاد کند، پاهایش را به تعبیر قرآن به زمین نکوبد تا 
زینت آالتی که در بدن خود به کار برده -مثالً خلخال 
پایش- برای دیگران پیامی را به همراه نداشته باشد. 
به طور کلی رفتارش در بیرون از خانه رفتاری نباشد 
کــه پــیــام هــای خاصی را مخابره کند. منظور این 
نیست چشم خانم به مردی نیفتد و چشم مردی 
به این خانم نیفتد، منظور این است که پیام نداشته 
باشد، گرم نگیرند، منظور این است نگاه اول را که 
غیر اختیاری است به نگاه مستمر و نگاه دوم و سوم 

منجر نکنند.
اگــر نــگــاه، یــک نگاه گــذرا باشد هیچ مانعی بــر آن 
مترتب نیست. بعد هم حضرت فرمودند نهایت 
این است اگر ممکن باشد همین نگاه اولیه هم رخ 
ندهد، این البته چیز مطلوب تری است. اما حضرت 
نفرمودند این یک امر واجب است که هیچ مردی او 

را نبیند و او هم هیچ مردی را نبیند.
اگــر منظور آن حضرت وجـــوب ایــن مطلب بــود و 
مسئله نــدیــدن طــرف مقابل امــر واجــبــی بـــود، در 
ــات هم می آمد.  قــرآن به آن اشــاره می شد، در روای
می فرمایند اقتضای فطرت پاک زن این است که 
اگــر می خواهد خیال راحــت داشته باشد به امر 

خـــانـــواده اش بــرســد، همسرش را دوســـت داشته 
باشد، با دیگران مقایسه نکند که فالن مرد و فالن 
مرد از شوهر من بهترند یا فالن... برای او بهتر است 
از اینکه با دیگران مالقات یا اختالطی داشته باشد 
پرهیز کند و این چیزی است که البته همیشه باید 

مراعات شود.

ــارج از مــنــزل کــار می کند چه  ◾ اگــر بــانــویــی در خـ
حدودی را باید رعایت کند؟

جواب این است که عدم اختالط باشد یعنی محیط 
کــار خانم ها از آقــایــان جــدا باشد و بــرای آرامــش و 
امنیت خاطر مــردان و زنــان فاصله داشته باشد و 
حتی برای اینکه کار این دو قشر محصول بهتری 
باشد الزم است مردان و زنان درمحیط های جداگانه 

هر جور فعالیتی را انجام دهند.

حاال اگر امکان جداسازی مردان و زنان در برخی از  ◾
موارد ممکن نباشد چطور؟

باید مراعات کنند حتی االمکان اختالط و پیام رسانی 
نباشد، با هم گرم نگیرند، به قدر ضرورت صحبت 
کنند، تا می شود کنار یکدیگر ننشینند، با هم گرم 
گفت وگو نکنند، در همان حیطه مسئولیتی که دارند 
باید برخورد داشته باشند و باالخره به تعبیر شهید 
مطهری اصرار بر دوشادوش هم کار کردن نداشته 
باشند، چون ممکن است بعد به موارد خطرناکی 

منجر شود. 

ــواده شــان و  ◾ ــانــوان در بــرابــر خــان در عین اینکه ب
فرزندآوری احساس تکلیف می کنند در مــواردی هم 
دوستدار علم و دانــش هستند و در مرحله بعد هم 
مایل هستند در جامعه نقش آفرینی کنند، بنابراین 
پرسش می شود بــرای اینکه به امــور الزم برسند چه 
نکاتی پیشنهاد می شود و چه دستورالعمل هایی را 

می شود مراعات کرد؟
نخستین چیزی که به نظر می رسد، داشتن یک 
برنامه ریزی و پس از آن عمل به یک برنامه ریزی 
اســت. دومــیــن چیزی کــه مــی شــود پیشنهاد کرد 
فشرده کردن امور است و جلوگیری از اتالف وقت. 
می شود برخی از کارها را فشرده کرد و از کیفیت آن 

هم نکاست.
مطلب دیگری که باید برای بانوانی که همسر دارند 
و تشکیل خــانــواده داده انـــد رعایت شــود، کسب 
رضایت همسر و پیشگیری از تضییع حقوق همسر 
و فرزندان است. نمی گوییم رضایت فرزندان، بلکه 
کسب رضایت همسر کامالً در موفقیت بانوان 
نقش دارد چون این همان »حسن التبعل« است، 
این همان نگهداری کانون خانواده است. برای حفظ 
کانون خانواده، خوب است بانوان کسب رضایت 
همسرشان را مدنظر قرار دهند که ان شــاءهللا این 

خود موجب برکت در وقتشان می شود.
چهارم دعا و درخواست از خداوند متعال که این 
مشاهده شــده اســت و بــانــوانــی نقل کــرده انــد در 
زمان های خیلی کم توانسته اند زندگی شخصی و 
خانوادگی را سرو سامان دهند و به امور وسیع تر و 

بیشتری هم بپردازند.
برخی از علما، صحبت از طی زمان دارنــد. یکی از 
بزرگان از اساتید خودشان نقل می کنند که سال های 
سال با صرف یک ساعت وقت توانسته اند صدها 
رکعت نماز را در دل شــب به جا بیاورند و ایــن را 
اسمش را گذاشته اند »طی زمان«. همان طوری که 

طی االرض هست طی زمان هم هست.

نام تو را بردم 
زمستانم 
بهارى شد

شعر: علی اکبر لطیفیان

عکس: حسین کام شاد

عکس نوشت
نام تو را بردم زمستانم بهارى شد

 در خشکسالى دلم صد چشمه جارى شد
بعد از زمانى كه گدايى تو را كردم

دار و ندار من عجب دار و ندارى شد
گفتند جاى توست دل را شست وشو كردم

پس مى شود از خادمان افتخارى شد
مى خواستند از هر طرف تو جلوه گر باشى

اين گونه شد دور حرم آيينه كارى شد
گاهى اسيرى لذت آهو شدن دارد

بيچاره آن كه از نگاه تو فرارى شد
گرد ضريحت با من و گرد دلم با تو

بى تو دوباره اين دلم گرد و غبارى شد
من سائل بى چيز اطراف حرم هستم

من سال هاى سال دنبال كرم هستم

وقتى مادرى انقالبى باشد، وقتى دغدغه جامعه را دارد، وقتى 
در برابر واقعيات دين حساسيت دارد، وقتى غاصب را به جاى 
ولى خدا نمى پذيرد، قطعًا اين روحيه به فرزندان او نيز منتقل 
مى شود. مادر اول بايد در ابعادى كه ضرورت دارد و خدا به او 
محول فرموده دقت داشته باشد تا اين روحيات به فرزند او هم 

منتقل شود و در اين جايگاه بايد كاماًل مراقب باشد.

گزیدهگزیده
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 مجتهده معصومه ُگل گیری از لوازم تربیت نسل انقالبی با توجه به
 سیره اجتماعی حضرت زهرا h می گوید

نسل انقالبی در آینه مادری



حسین  محمد
 15 روز  نیکبخت 
بهمن ماه 1357، امام 
خمینی طبق وعده ای 
که در بهشت  زهرا)س( 
مبنی بر تعیین دولت 
داده  بود، مهندس مهدی بازرگان را »بدون 
در نظر گرفتن روابــط حزبی و وابستگی 
به گروهی خــاص،     مأمور تشکیل دولت 
موقت« کرد. این اقدام در واقع رسمیت 
بخشیدن به حکومتی برخاسته از اراده 
مردم بود که با پشتوانه مرجعیت و احکام 
دین مبین اسالم مستقر می شد و طومار 
رژیـــم اســتــبــدادی و سلطنتی را در هم 
می پیچید. تعیین نخست وزیر دولت 
موقت از ســوی رهبر انــقــالب، موجی از 
شادی و سرور را در کشور به وجود آورد. 
با ایــن حــال، هنوز بقایای رژیــم گذشته 
در پایتخت و برخی دیگر از نقاط کشور 
فعال بودند و البته درگیری های متعددی 
میان انقالبیون و آن هـــا رقــم مــی خــورد. 
ــقــالب توسط  ــع ان ــای پــوشــش خــبــری وق
رسانه های خارجی و لزوم اعالم رسمیت 
یافتن حکومت ملت، حضور حداکثری 
مردم در صحنه را ضروری می کرد؛ مردم 
باید به میدان می آمدند تا به همه دنیا 
نشان دهند کــه حکومت تعیین شده 
ــام امـــت، برخاسته از اراده  از ســوی امـ
آن ها و کامالً قانونی است و بقایای رژیم 
گذشته که به دنبال جلب نظر محافل 
بین المللی و حمایت های خارجی است، 
هیچ جایگاهی در میان ملت ایران ندارد و 

از مشروعیت برخوردار نیست. 

طواف راهپیمایان بر گرد گنبد طال ◾
در همین زمان بود که راهپیمایی های بزرگ 
فلکه حضرت در مشهد شکل گرفت و 
هر روز جمع زیـــادی از مــردم ایــن شهر و 
برخی روستاها و شهرهای کوچک نزدیک 
آن، بـــرای اعـــالم مــواضــع خــود و حمایت 

از فــرمــان  حــضــرت امـــام، بــه اطـــراف حرم 
مطهر می آمدند. این تجمعات در فلکه 
حضرت عموماً به صورت مستقل صورت 
می گرفت؛ یعنی هر گروه و دسته ای برای 
خـــودش پرچم و شعار مستقل داشــت 
و از طــرفــی، کمتر پیش مــی آمــد کــه این 

تجمعات به داخل اماکن متبرکه کشیده 
شود. معموالً محل اصلی برگزاری تجمع، 
ورودی صحن موزه و ابتدای خیابان تهران 
بود. با این حال، گاه پیش می آمد که این 
حرکت ها حالتی جمعی به خود می گرفت، 
مثالً در 18 بهمن، یک راهپیمایی 100هزار 

نفری در فلکه حضرت برگزار شد و جمعیت 
حاضر با حرکت در مسیر این فلکه و در 
واقــع طــواف مرقد مطهر امــام  رضــا)ع(، به 
سر دادن شعارهایی در حمایت از فرمان 
امــــام مــبــنــی بـــر تشکیل دولــــت موقت 
پرداختند. روز 19 بهمن نیز دانشجویان 
و استادان دانشگاه فردوسی با تجمع در 
فلکه حضرت، حمایت همه جانبه خود 
را از فرمان امــام اعــالم کردند. ایــن تجمع 
یکی از خاطره انگیزترین تجمع های دوران 
انقالب اسالمی در مشهد بود؛ جمعیت 
بــدون آنکه بــا هیچ مانعی بــرخــورد کند، 
خـــودش را بــه فلکه حضرت رســانــد و در 
مسیر حــرکــت، ده هـــا هـــزار نفر از اقشار 
مختلف مردم به ویژه بازاریان و طالب هم 
به آن ها پیوستند. تظاهرات این جمعیت 
که از مسیر باالخیابان و پس از توقفی کوتاه 
مقابل بیت آیت هللا شیرازی، خودش را به 
فلکه حضرت رساند، با نظمی فوق العاده 
صــورت گرفت، شعارها بسیار هماهنگ 
بود و نیروهای انتظامات با کیفیتی عالی 
مراسم را اداره می کردند. جمعیت پس از 
رسیدن به فلکه حضرت، برای اظهار ارادت 
و سالم به حضرت ثامن الحجج)ع( توقفی 
کوتاه کرد و سپس مانند دیگر گروه ها به 
حرکت طواف گونه خود در فلکه حضرت 
ادامه داد. جالب اینجاست که در همان روز 
با دعوت یکی از علمای بزرگ حوزه علمیه 
مشهد، جمعی از طالب و بازاریان محله 
سرشور نیز به ســوی حــرم مطهر حرکت 
کرده  بودند تا ضمن تظاهرات، پشتیبانی 
خــود را از تصمیم امــام اعــالم کنند. این 
جمعیت هنگامی که با راهپیمایان مسیر 

باالخیابان، در فلکه حضرت تالقی کرد، 
به آن ها پیوست و بر جمعیت حاضر در 
این مراسم افــزود. در روزهــای بعد به ویژه 
در روز 21 بهمن، بــاز هم مراسم هایی از 
ایــن قبیل در فلکه حضرت بــرگــزار شد؛ 
می توان گفت این مکان در کنار حرم مطهر 
ــای 18 تــا 21 بهمن به  رضـــوی، طــی روزهــ
مکان اصلی تجمعات و نقطه ثقل برپایی 
راهپیمایی های گسترده در حمایت از 
دولت موقت و فرمان امام تبدیل شده  بود. 

اهمیت راهپیمایی های همبستگی ◾
ــا را  ــ ــه بــایــد آن هـ ــن راهــپــیــمــایــی هــا کـ ــ ای
»راهپیمایی های همبستگی« بنامیم، 
نـــقـــش بـــســـیـــار مــهــمــی در شــکــســت 
ــم پهلوی و استقرار  خـــوردن بقایای رژی
حکومت مردمی داشت. همزمان با این 
راهپیمایی ها، تهران عرصه درگیری های 
شدید میان نیروهای مردمی و عوامل 
ــم بــود و نبرد خیابانی به  باقیمانده رژی
مرحله بسیار حساسی نزدیک می شد. 
نباید از یــاد ببریم کــه در همین روزهــا، 
همافران به مردم پیوستند و در شبانگاه 
ــازان گـــارد به  20 بهمن 57، هجوم ســرب
آســایــشــگــاه نــیــروهــای همافر بــر شدت 
ــزود و صدها شهید و مجروح بر  نبرد اف
جــا گــذاشــت. ایــن اقــدام هــا در مشهد و 
پــشــتــیــبــانــی گــســتــرده مــــردم از امــــام و 
همچنین مبارزات گسترده اهالی پایتخت 
و دیگر شهرها هم موجب تقویت روحیه 
آن ها می شد و هم همبستگی ملی را برای 
ساقط کــردن رژیــم استبدادی و استقرار 

جمهوری اسالمی تقویت می کرد.

حرم مطهر در انقالب اسالمی –  قسمت ششم  

همبستگی در »فلکه حضرت«

خبرخبر
امروزامروز

کتابخانه دیجیتال در بیمارستان رضوی
همزمان با دهه فجر انقالب اسالمی، کتابخانه دیجیتال 
علوم پزشکی بیمارستان فوق تخصصی رضوی آغاز به کار 
کرد. دکتر محسن محور با اعالم این خبر گفت: کتابخانه 
دیجیتال این بیمارستان در حال حاضر دارای مجموعه ای 
با بیش از 9 هزار عنوان کتاب الکترونیک التین و افزون بر 54 

هزار عنوان مقاله تخصصی و فوق تخصصی التین در تمامی 
حوزه های علوم پزشکی است که به صورت تحت وب آماده 
ارائه خدمت رسانی به جامعه علمی کشور است. رئیس 
بیمارستان رضوی افزود: کتابخانه پزشکی بیمارستان از 
سال 1384 دایر بوده اما در راستای توسعه هوشمندسازی 

ارائـــه خــدمــات، به کارگیری شیوه های نوین کتابداری و 
اطالع رسانی و همچنین افزایش سرعت اطالع رسانی و 
دسترسی مطلوب به منابع و اطالعات در راستای اهداف 
آموزشی و پژوهشی بیمارستان، دیجیتالی شدن منابع 
ــزود: عموم  ــ ــرفــت.وی اف ــار قـــرار گ کتابخانه در دســتــور ک

متقاضیان به ویژه جامعه علمی کشور اعم از متخصصان، 
پژوهشگران و دانشجویان با مراجعه به وب سایت کتابخانه 
دیجیتال به نشانی library.razavihospital.ir و عضویت 
در این کتابخانه تخصصی می توانند از منابع بسیار غنی 

موجود در آن استفاده کنند.

کتابخانه 
   روایتگر مبارزه

رمان »جگر گرگ«، روایتگر مبارزات انقالبیون 
در سال 1357است که از سوی به نشر 

)انتشارات آستان قدس رضوی( همزمان 
با ایام اهلل دهه فجر برای مطالعه نوجوانان 

پیشنهاد و معرفی می شود.این کتاب نوشته 
عزت اله الوندی، برگزیده بخش داستان 

انقالب دومین جشنواره کتاب سال سبک 
زندگی است که به موضوع انقالب و مبارزات 

انقالبیون در سال 1357 با زبانی تلطیف 

 شده و منحصر به  فرد می پردازد.رمان 
»جگر گرگ« داستان های کوتاه و جذابی از 

روزهای انقالب را در قالب چهار فصل روایت 
می کند. پردازش زیبا، شخصیت پردازی 
موفق، خلق دیالوگ های کوتاه، استفاده 

بجا و موفق از نماد گرگ، جذاب  بودن قلم 
نویسنده، صحنه پردازی های زیبا و تناسب 
زبان داستان با حال مخاطب نوجوان از جمله 

مهم ترین ویژگی های این کتاب به شمار 
می رود.

WWW.QUDSONLINE.IR سه شنبه 19 بهمن 1400   6 رجب 1443  8 فوریه 2022  سال سی و پنجم   شماره 9743   ویژه نامه 271

نعم العون 
الصّمت 
فی مواطن 
کثیره و 
ان کنت 
فصیحا
در بسیاری جاها  
خاموشی، یاوری 
نیکو است ؛ هرچند 
سخنور باشی .

روز 19 بهمن نیز دانشجویان و استادان دانشگاه فردوسی با تجمع در فلکه حضرت، حمایت همه جانبه 
خود را از فرمان امام اعالم کردند. این تجمع یکی از خاطره انگیزترین تجمع های دوران انقالب اسالمی 

در مشهد بود؛ جمعیت بدون آنکه با هیچ مانعی برخورد کند، خودش را به فلکه حضرت رساند.
گزيدهگزيده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای جبار یعقوبی قومی ئی به شناس��نامه ش��ماره 0 کدمل��ی 0740041398 صادره تایب��اد فرزند غالم احمد در 
شش��دانگ یکباب منزل به مساحت 162 مترمربع پالک ش��ماره 586 فرعی از 250 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم شادروان محمد جان توده نشتیفانی و 

قسمتی از پالک** کالسه 337- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 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 رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1411292
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
خانم زینب کریمی جهان آبادی به شناس��نامه ش��ماره 0720870704 کدملی 0720870704 صادره تربت جام 
فرزند عبدالس��تار در ششدانگ یکباب منزل به مس��احت 126/05 مترمربع پالک شماره 181 فرعی از 251 اصلی 
واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت شادروان عبدالعلی نورانی 

)سهم االرثی شهین نورانی( و قسمتی از پالک** کالسه 99- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1411290
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19                                    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/4

کفیل ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای عبدالمناف س��قا فاقد شناسنامه بشرح دادخواست به کالسه 1400/598 از این شورا درخواست نموده چنین 
توضیح داده شادروان زحمان الدین ازبک بشماره فراگیر 041851198008304 در تاریخ 1398/9/27 بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1- متقاضی با مشخصات فوق پدر متوفی 2-حکیم اهلل ازبک 
بشماره فراگیر 104415838887   3-رحیم اهلل  بشماره فراگیر 128062603534   4-بحر الدین به شماره فراگیر 
187980365097 فرزندان ذکور متوفی   5-هنیس��ه ازبک بش��ماره فراگیر 109420969668 فرزند اناث متوفی 

6-مریم ازبک بشماره فراگیر 1807002408 زوجه متوفی 7-هوا ازبک مادر متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ1411288
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی انحصار وراثت
خانم فاطمه بامری مطلق  بشماره ملی 6820058454 بشرح دادخواست به کالسه 1400/599از این شورا درخواست 
نموده چنین توضیح داده شادروان دوستین عبدالهی  بشماره ملی 3591121924 در تاریخ 1400/10/8بدرود حیات 
گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به :1-متقاضی با مشخصات فوق همسر متوفی 2-مهدی عبدالهی 
بش��ماره ملی 3580463004   3-علی عبدالهی بش��ماره ملی 3580333161    4-عبداله عبدالهی بش��ماره ملی 
3580333178فرزندان ذکور متوفی 5-زینب عبدالهی بشماره ملی 3590923288   6-زیور عبدالهی بشماره ملی 
3591809411   7-معصوم عبدالهی بشماره ملی 3591806773 فرزندان اناث متوفی . متوفی ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 

نامه نزد او باشد نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ1411289
رئیس شورای حل اختالف شماره یک دلگان – عظیم بامری

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

نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره 140060306005009339 و 140060306005009340 مورخ 1400/11/12 
هی��ات اول موض��وع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی نیش��ابور تصرفات مالکانه و ب��ال معارض آقایان     
حبیب اله رباطی و رضا رباطی فرزندان محمد ابراهیم هر کدام نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ یک باب 
س��اختمان به مس��احت 262/31 مترمربع از پالک ش��ماره 204 فرعی از 52 اصلی واقع در اراضی زین آباد بخش 
12 حوزه ثبت ملک نیش��ابور خریداری از مالک رس��می آقای رجبعلی بهش��تی فرزند حسن محرز گردیده است.
 ل��ذا ب��ه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتش��ار در ش��هرها 
منتش��ر و در روس��تاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد

 بای��د از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاری��خ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خ��ود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت )م.الف 958(آ1411277

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/04
علی امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای شماره 140060306005009407 مورخ 1400/11/15 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر 
در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض خانم کلثوم سلطانی فرزند نصرت اله نسبت به ششدانگ یک 
باب س��اختمان به مساحت 66/45 مترمربع از پالک ش��ماره 44 فرعی از 48 اصلی واقع در اراضی باغنو بخش 12 
حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی معصومه،مرضیه،راضیه،حاجیه و لیلی شهرت همگی محیطی 

محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. )م.الف 967(  آ1411283
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19                                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/04

علی امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

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

نظر به دستور مواد 1 و 3 و قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رای ش��ماره 140060306005009384 و م��ورخ 1400/11/13 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نیشابور تصرفات مالکانه و بال معارض آقای مصیب لطفی فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت  25759/5 مترمربع از پالک شماره یک فرعی از 96 اصلی واقع در اراضی تاخک 
و پالک 52 فرعی از 48 اصلی واقع در اراضی باغنو بخش 12 حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالکین رسمی 

جواد سمیعی فرزند علی اکبر و علی اکبر سمیعی فرزند سمیع محرز گردیده است.
 لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی کثیر االنتشار در شهرها منتشر و 
در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشد باید از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم و رسید اخذ نمایند معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست )م.الف 977(  آ1411284
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/19                       تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/04

علی امینی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای خلیل نجفی برابر تقاضانامه شماره 29038 مورخه 1400/11/12 منضم دو برگ گواهی استشهادیه 
و شهادت شهود تقاضای المثنی نوبت اول را نموده و مدعی است که سند مالکیت  شش دانگ یک قطعه زمین تحت 
پالک 300 فرعی از 15 اصلی بخش 5 نیش��ابور به علت جابجایی مفقود گردیده که به حکایت دفتر امالک ش��ش 
دانگ پالک فوق ذیل دفتر الکترونیک به شماره 139720306005003765 به شماره چاپی479656 ثبت و سند 
مالکیت به نام خلیل نجفی صادر و تسلیم گردید و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا چنانچه سند مالکیت 
مزبور جهت انجام هرگونه معامله ای به آن دفتر خانه ارائه گردید از انجام معامله خودداری س��ند مربوطه را اخذ و 

جهت ابطال به این اداره ارسال فرمائید.
 لذا به استناد تبصره 5 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف مدت 10 روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به 

صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. )م الف877(  آ1411287 
علی امینی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور

  رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای محمد جواد قدمیاری  دارای شناسنامه شماره     148 به شرح دادخ.است به کالسه  483 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  ابوالفضل قدمیاری به شناسنامه  5740144272  
در تاریخ  1400/11/2  در اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 

1. محمد جواد قدمیاری فرزند فیض اله کد ملی 5749757501 ت.ت  1356/10/1   نسبت  پدر مرحوم 
2. مخدره مرشدلو  فرزند خلیل کد ملی 5749206874 ت.ت   1354/1/2  نسبت  مادر مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1411231
 امیر سلیمانی قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

اگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 257 فرعی از 106 اصلی بخش 3 قوچان واقع در اراضی روستائی در خصوص وقت معاینه و تعیین 
متراژ ششدانگ یک قطعه محوطه پالک فوق مورد تقاضای آقای غالمرضا والی به آدرس قوچان اراضی قریه رهورد که 
به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز یک شنبه 1400/11/24 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده و در محل 
انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با 
مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت 
عدم حضور و نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411217

عباس برق شمشیر رئیس اسناد و امالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 4819-1396 مورخ 1396/10/12 ورای اصالحی شماره 2793-1398 مورخ1398/12/24

هیات به کالسه پرونده شماره 202- 1396 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه 
کاظمی فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 12331 صادره از بجنورد در ششدانگ یکباب خانه به مساحت 80 .98 
مترمربع واقع در اراضی کهنه کند بخشی دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای عیسی باغچقی 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 تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ1411235
تاریخ انتشار نوبت اول :1400/11/19                         تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/04

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک
 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140060319078010214 هیات دوم مورخه 1400/10/28موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک منطقه 
دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي حسن سلطاني نژاد فرزند فضل اله بشماره شناسنامه 
162 صادره از بافت در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156/8 مترمربع تحت پالک 24775 فرعي از 
2787 اصلي بخش3کرمان  واقع در کرمان بلوار رسالت کوچه11 خریداري از مالک رسمي آقاي حسن 
ودیعتی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود 
در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411234

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/11/119                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/12/04
محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

اگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 239 فرعی از 106 اصلی بخش 3 قوچان واقع در اراضی روستائی در خصوص وقت معاینه و تعیین 
متراژ ششدانگ یک قطعه محوطه پالک فوق مورد تقاضای آقای غالمرضا والی به آدرس قوچان اراضی قریه رهورد که 
به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز یک شنبه 1400/11/24 ساعت 10:30 صبح تعیین گردیده و در محل 
انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با 
مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت 
عدم حضور و نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411219

عباس برق شمشیر رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

اگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 2005 اصلی بخش 1 قوچان واقع در اراضی ش��هری در خصوص وقت معاینه و تعیین متراژ 
ششدانگ یک باب منزل پالک فوق مورد تقاضای آقای حیدر احمدی گرمرودی نسبت به ششدانگ پالک به آدرس 
قوچان خیابان حافظ حافظ 17 پالک 7 و 9 که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز چهارشنبه 1400/11/27 
ساعت 8:30 صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک مزبور 
حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل حضور بهم 
رس��انیده و مطالب خود را اظهار دارید در صورت عدم حضور و نبودن اختالف نس��بت به تعیین متراژ اقدام و بنام 

متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1411223
عباس برق شمشیر رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه( 
بستانکار:فاطمه اصغریان کوشکی                            بدهکار:جمشید استادی ایرج 

مورد مزایده و محل آن:مقدار بیست و نه سهم مشاع از نود سهم ششدانگ عرصه و اعیان یکباب 
منزل مسکونی به مساحت 325.95 )سیصدو بیست و پنج متر ونود وپنج سانتیمتر مربع ( به شماره 
پالک ثبتی 562 فرعی از 60اصلی بخش پنج حوزه ثبت ملک اسفراین با شماره دفتر بازداشتی 
الکترونیک 139705807116000713 مورد ثبت شماره 15675 در صفحه 328 دفتر 105 به 
نام جمشید استادی ایرج نام پدر:برات محمد تاریخ تولد:1345/10/03 شماره ملی:0638255155 
ش��ماره شناسنامه:7531 مدیون پرونده اجرائی کالسه 139604007151000127 و به شماره 

بایگانی 9600137 ثبت و صادر و تسلیم شده است ومحدود است به حدود زیر: 
شماال:بطور منکسر به طول های 15 متر و 12.30متر پی دیواری است به پی دیوار  منزل برات 
محمد اس��تادی ایرج از باقی مانده پالک 26 فرعی، شرقا:به طول 14.80 متر درب و دیواریست 
به پیاده  روی خیابان طالقانی ،جنوبا:به طول 15.30 متر دیواریست به دیوار پالک 25 فرعی از 
60 اصلی پشت جوی ، غربا:بطول 15 متر دیواریست به حریم جوی فرطان حقوق ارتفاقی ندارد.

در قب��ال مبل��غ 14/500/000/000 ریال )چهارده میلیارد و میلیارد وپانصد میلیون ریال( بابت 
طلب خانم فاطمه اصغریان کوشکی موضوع سند ازدواج شماره 3327-1371/11/01 دفترخانه 
ازدواج ش��ماره 61 وطالق شماره 54 شهر اسفراین و تا یک عشر اضافه بابت هزینه های قانونی 
که به آن افزوده می گردد بازداشت و پالک فوق جمعا به مبلغ 45/264/000/000 ریال )چهل 
وپنج میلیاردودویس��ت و شصت وچهار میلیون ریال( توسط کارشناس رسمی دادگستری مورد 
ارزیابی قرار گرفته ونظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک در روز چهارشنبه 1400/12/04 از 
ساعت 9 صبح تا 12 ظهر در محل واحد اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین 
به مزایده گذاشته می شود،خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده 
ودر جلسه شرکت نمایند،مزایده فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ 14/500/000/000 
ریال )چهارده میلیارد و میلیارد و پانصد میلیون ریال(بابت طلب بستانکار تا یک عشر اضافه شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی از طرف خریدار نقدا فروخته می شود و طبق ماده 136-اصالح 
آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رسمی  الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک کشور ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه 
کارشناس��ی به حساب س��پرده ثبت وحضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است.

برنده مزایده مکلف  اس��ت ما به التفاوت مبلغ ف��روش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر،مانده فروش را به حس��اب 
سپرده ثبت واریز نکند،مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد .در این 
صورت،عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.الزم به ذکر است پرداخت 
بدهی های مربوط به آب ،برق،گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که 
مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ 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 مستردد خواهد 
ش��دو نیم عشر وحق مزایده نقدا وصول می گردد.ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل گردد،مزایده 

روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
الزم به ذکر اس��ت که اداره ثبت اسفراین نسبت به تخلیه ملک مشاعی هیچگونه تعهدی ندارد 
لیکن نسبت به تنظیم صورتجلسه تحویل ملک فوق توسط مامور اجراء و ابالغ اداره ثبت اسفراین 
اقدام خواهد گردید و بستانکار باید از طریق مراجع ذی صالح حکم خلع ید و تخلیه پالک مشاعی 
فوق را درخواست نماید و اداره ثبت فقط صورتجلسه تحویل ملک را تقدیم بستانکار خواهد نمود.
مش��خصات ملک مطابق نظریه کارش��ناس :ملک مورد نظر یک باب منزل مس��کونی می باشد.

مساحت عرصه براساس سند صادره 325.95متر مربع و اعیان شامل یک باب منزل مسکونی در 
دو طبقه با اسکلت آجری  سقف طاق ضربی کف سرامیک در و پنجره فلزی گرمایش بخاری نمای 
آجری و قدمت 20 سال می باشد.مساحت طبقه همکف 150 متر مربع و براساس گواهی پایان 
کار ش��ماره 5554 تاریخ 1378/04/07 و نامه شماره 22175 مورخه 1377/01/08 شهرداری 
اسفراین مجموعا 40 متر مربع  مغازه ذکر شده است و طبقه اول یک باب آپارتمان محل سکونت 
مالک و با مشخصات گفته شده می باشد و دارای امتیازات آب و برق و گاز  مجزا می باشد و ابعاد 
عرصه موجود با سند مالکیت مطابقت دارد و نشانی ملک : اسفراین خیابان طالقانی روبروی کوچه 

طالقانی 17 می باشد.آ1411237                               تاریخ انتشار:1400/11/19

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم زهره رحمانی   دارای شناسنامه   5740121027  به شرح دادخواست به کالسه    1400،481،7  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حسن حیدری  به شناسنامه 5749125238   
در تاریخ   1400/7/5  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به   

1.  لیال هراتی    فرزند  برات  کد ملی 5749478955   ت.ت  1347/2/1    نسبت همسر    مرحوم  
2.  محمد ابراهیم حیدری    فرزند  حسن  کد ملی 5740121345   ت.ت  1379/2/15   نسبت فرزند   مرحوم 

3. عباس حیدری    فرزند حسن    کد ملی 1050183452   ت.ت  1369/4/9    نسبت فرزند  مرحوم     
  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 
و اال گواهی صادر خواهد شد.آ1411232                                                                                                            

  امیر سلیمانی  قاضی شورا شعبه   هفتم دشورای حل اختالف شهر خرو
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