
دعا

راضی به رضایش باشیم
مَا  فِیهِ  ـُـَك  أَْســأَل ِّــی  إِن َّهُمَّ  الل دکترخیاط  حجت االسالم 
َّوْفِیقَ فِیهِ ِلَنْ  یرِْضیَك، وَ أَعُوذُ بَِك مِمَّا یؤْذِیَك، وَ أَْسأَلَُك الت

ائِلِیَن. أُطِیَعَك وَ ال أَعِْصیَك، یا جَوَادَ السَّ
در دعای روز بیست و چهارم هم روزه دار از خدای سبحان 
توفیق بده  این روز به من  درخواست می کند که خدایا در 
آنچه رضایت توست انجام بدهم و آنچه موجب ناراحتی تو 
می شود را ترک کنم و توفیق ترک گناه و انجام طاعت خود 
را به من بده. چه وقت انسان می تواند کاری کند خدا از او 
راضی باشد؟ امام صادق)ع( فرمودند وقتی بنده از خدا راضی 
باشد، خدا هم از او راضی می شود! در قرآن هم به این مورد 
تأکید شده که »رَِضی هللاُ عَنْهُمْ وَ رَُضوا عَنْهُ« ... این لذت 
فراوانی دارد که انسان حس کند خدا از او راضی است... این 
حس و رضایت دوطرفه، ارزش بهتر از بهشت دارد. البته 
راضی بودن از کار خدا چندان کار آسانی نیست؛ چرا که 
کارهای خدا به تعبیر عوامانه کار بشر نیست ما هم که عقل 
و درک محدود داریم و فلسفه کارهای خدا را درک نمی کنیم 

یعنی رشد روحی بسیار می خواهد.
اذیت  را  او  آنچه  از  به خدا  پناه می بریم  فــراز  در دومین 
می کند. قطعاً در اینجا از واژه اذیت معنای خاصی مراد 
است. واقعیت این است که ما وقتی خدای ناکرده معصیت 
و گناه می کنیم با این کار خودمان را جهنمی می کنیم این 
چیزی است که خدا را ناراحت و اذیت می کند. گاه فرزندی 
که خطا می کند برای تربیتش تنبیه می شود... این کتک 
را بیازارد پدر و مادر را اذیت  از آنکه بچه  و تنبیه پیش 
اگر می خواهیم کاری کنیم که خدا راضی باشد  می کند. 

نباید کاری کنیم که موجب خشم و ناراحتی او شود.
خدا  از  را  معصیت  تــرک  و  طاعت  توفیق  ســوم  فــراز  در 
پایان  به  را  روزی  اســت.  ارزشمند  بسیار  که  می خواهیم 
بسیار  نکردیم  معصیت  روز  آن  در  که  حالی  در  ببریم 
بـــاارزش اســت ایــن هم به دو فــراز قبل مربوط اســت اگر 
نباشد  آزرده  و  نــاراحــت  و  باشد  راضــی  خــدا   می خواهیم 

ترک معصیت کنیم و انجام طاعت را در پیش بگیریم.

حرص می خورد و حرف  رقیه توسلی  
از آدم کم  حرف و حدیثی  این  می زند! و 
ســالــی  دوازده  ــت.  اســ دور  بـــه  او  چـــون 
و  صبور  فقط  همکاری  عالم  در  می شود 
ساعی دیدمش. ندیدم موضوعی این قدر 
آتــش.  روی  اسپند  بشود  کــه  بتاباندش 
شنیدم.  قلمش  در  را  صدایش  همیشه 
در گزارش ها، یادداشت ها و سرمقاله های 
جاندار خواندنی که ارائه می کند. کنجکاوم 
بفهمم چه قصه ای کاسه صبرش را لبریز 

کرده است؟
و  پرونده اش  بابت  اداره ای  رفته  می گوید 

ســروکــارش افــتــاده بــه ســه طبقه و چهار 
پنج اتاق و هفت هشت کارمند. می گوید 
این  است  قــرار  نمی کرده  را  فکرش  واقعاً 
و  ــروز  امـ ببلعد  یــک جــا  را  حجم حــرص 
ایــن تــعــداد آدم زیــر کــار دررو را یــک جا 
می گوید  بــکــنــد.  کـــاری  نــتــوانــد  و  ببیند 
بی جواب  و ســؤال هــای  اســت  بــد   حالش 

ولش نمی کنند. 
به  اداره  تلفن  بــا  داشـــت  یکی  می گوید 
ــازش مــی پــرداخــت  امــــورات ســاخــت و سـ
ــاب رجـــوع بــرایــش  ــ و اصـــاً گــرفــتــاری ارب
مــورد  در  یکی  آن  نــبــود!  مهمی  مــوضــوع 

ــای گـــوشـــی تـــــازه خـــریـــده مــعــرکــه  ــ ــزای ــ م
ــود، بـــزرگـــوار دیــگــری هــم پیگیر  گــرفــتــه بـ
 جــابــه جــایــی بــچــه هــایــش از مــدرســه بــود 

به خانه و... 
هم  دیگر  اصطاح مسئول  به  آقــای  یک 
ــاره  دربـ را  جمعی  سختکوشانه  داشـــت 
نحوه کاشت مویش اداره می کرد و پیش 
می برد! توی همه اتاق ها به همین منوال. 
تـــا چــشــم مـــی دیـــد و عــقــل کـــار مــی کــرد 

موبایل بازی بود.
ترمز و  همکار شاکی ام یکهو می زند روی 
حرفش را قطع می کند. با عذرخواهی زیاد 

می رود پشت مانیتورش و دعوت می کند 
که ما هم برویم سر کارمان.

ــاب  ــ ارب یـــک  مــی کــنــم.  نــگــاهــش  دور  از 
کارمند  البته یک  و  ریخته  به  هم  رجــوع 
کار  سر  آداب  که  می بینم  وظیفه شناس 
آمدن را خوب می فهمد، حال و حرام و 
کتاب و حساب سرش می شود و بایدها و 

نبایدها را مراعات می کند.

سنجاق
کارها،  برترین  می فرمایند:  عــلــی)ع(  مــوال 

پایبندی به حق است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

در دسترس نیست!
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به همت شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان محقق شد

 بومی سازی در صنعت نساجی
 با حمایت از دانش بنیان ها

در نشست نقد و بررسی کتاب »کهکشان نیستی« مطرح شد

 طرحی جدید از تذکره نویسی

حجت االسالم محمدجواد نظافت:

 راه پیشگیری از نفاق
 انتقاد است
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 سفره افطار متبرک رضوی 
در زندان مرکزی مشهد پهن شد

شلیک توپ ماه رمضان به روایت 
اسناد آرشیو ملی ایران

    سال دوم    ویژه نامه 321    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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اهل فن می گویند »چهارپایه خوانی« از سنت ها 
و آداب تهران قدیم در محرم است که هنوز هم 
ــازار تهران به شمار  ب پــای ثابت مراسم عـــزاداری 
به  مربوط  را  آن  قدمت  البته  هم  برخی  می آید. 
زمان آل بویه می دانند. نوعی از عزاداری و مداحی 
بــیــت)ع( روی چهارپایه ای  اهــل  مــداح  آن  در  که 
می ایستد و عــزاداران گرد او جمع شده، شعری 
را هــمــخــوانــی مــی کــنــنــد. چـــه قــدیــمــی  هــا و چه 
امروزی معتقدند چهارپایه خوانی عاوه  مداحان 
مداحی  و  روضه خوانی  متفاوت  اینکه سبک  بر 
است حتی مقوله ای فراتر از هنر هم به حساب 
می آید چون ریشه در اشک و سوز دل مخاطب 
و چهارپایه خوان دارد. مداحان امروزی می گویند 

در این سبک، مداح باید جایگاه 
اجــتــمــاعــی شــاخــصــی داشــتــه 
البته  از گفتاری روان و  باشد و 

گرم برخوردار باشد...

پربیننده ترین برنامه افطاری سیما امسال نیز میدان نقد و نظر اندیشمندان علوم انسانی شد

افطاری با طعم »مرگ آگاهی«
 از آیین »چهارپایه خوانی« 

چه می دانید؟

فراتر از هنر
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منبر مجازی

فرشته شویم

ماه  شب های  در  آملی   جوادی  آیت اهلل 
مبارک رمضان؛ آدم وقتی میهمان صاحبخانه 
داریــد؟  میل  چه  می گوید  صاحبخانه  شــد، 
است؛  ماه ضیافت  رمضان،  مبارک  ماه  این 
عمره  و  حج  به  مکه  سرزمین  در  که  این ها 
الرحمن اند؛  مــی شــونــد، جــزو ضــیــوف  مــوفــق 
این ها که در ماه مبارک رمضان به فیض روزه 
گرفتن موفق هستند هم جزو ضیوف الرحمان 

هستند.
در شب های ماه مبارک رمضان، دعایی که به 
ما گفتند بخوانید این است که... شما میهمان 
به  بخواهید  چه  هر  از صاحبخانه  هستید، 
شما می دهد. بگویید: خدایا! تو که دست از 
خیر برنمی داری، تو که دینت را حفظ می کنی، 
قرآنت را حفظ می کنی، بیان عترتت را حفظ 
می کنی؛ آن توفیق را بده که دین تو به دست 
من حفظ بشود، نه اینکه من در کنار سفره 
دیگری بنشینم... )اللّهم اجعلنی ممّن تنتصر 

به لدینک و ال تستبدل بی غیری(
آن  را حفظ می کنی،  تو دینت  یقیناً  خدایا! 
به  و  من  وسیله  به  دینت  که  بــده  را  توفیق 
دست من زنده بشود، دیگران در کنار سفره 

من باشند؛ اینکه چیز بدی نیست.
من  به  بگوید  انسان  که  نیست  مــال  اینکه 
ثروت بده، دیگران کنار سفره من بیایند.این 
علم است؛ شما از خدا بخواهید عالم بشوید، 
دیگران از کتاب شما استفاده کنند؛ این چیز 

بدی نیست.
 این جزو دعاهای نورانی شب های ماه مبارک 
من  بــده  را  توفیق  آن  اســت. خدایا!  رمضان 
کلمات علی بن ابیطالب)ع( را بفهمم، کلمات 
کنم،  ترجمه  کنم،  معنا  بفهمم،  را  ائــمــه)ع( 
بنویسم که دیگران استفاده کنند؛ اینکه چیز 

خوبی است.
ماه  فرمود  که  پیغمبر)ص(  نــورانــی  بیان  ایــن 
رمضان را دریابید. آدم اگر گناهی کرد بدهکار 
است. باید گرو بدهد. در محاکم دنیایی، خانه و 
ملک وثیقه قرار می دهد. اما خدا هیچ وثیقه ای 
قبول نمی کند مگر خود انسان را گرو می گیرد. 
...شما بدهکار بودید  »ان انفسکم مرهونه« 
شما را خدا رهن و گرو گرفته است. بیایید در 

ماه رمضان با استغفار فک رهن کنید.
ماه رمضان ماه دعاست. در دعا اگر ما انسی 
داشته باشیم بدانیم خودمان دخیل در کاری 
نیستیم. در این ماه مثل زکریا تربیت شویم. 
ببینید این زکریای پیر چطور با خدا صحبت 
کرد: خدایا می دانی من کی  می کند؟ عرض 
هستم هر وقت خواستم دادی و نگفتی کی 
مــردی،  زنــی،  نکردی  از من ســؤال  هستی... 
رّب  بدعائَک  اکن  لَم  وَ  کــافــری...  مسلمانی، 
ایــن اســت که ما  ــرای  ب مــاه رمضان  شقیّا... 

فرشته شویم.

روایت دفاع جانانه مردم روزه دار مشهد از حریم حرم رضوی 

رمضانِ سخت سال 944 خورشیدی 
محمدحسین نیکبخت  در دهه 
پایانی عمر حکومت شاه تهماسب 
یکم صفوی، اوضاع در شمال شرقی 
ایــران، کمی به هم ریخت و امنیت 
ــن وضعیت  ای دچـــار نقصان شــد. 
ــِگ طمع ازبــک هــا  مــوجــب شــد دیـ
دوباره به جوش بیاید و تصمیم به غارت و تاخت و 
تاز در خراسان و به ویژه اطراف مشهد بگیرند. هدف 
اصلی مهاجمان، ورود به شهر مشهد و از دم تیغ 
ــران و مجاوران و به یغما بــردن نــذورات  گذراندن زائ
و هدایایی بود که در خزانه آستان  قدس نگهداری 

می شد. 

پایداری مدافعان در حمله نخست ◾
نقشه ازبکان ایــن بــود که به صــورت امــواج پیاپی، 
خــراســان و بــه ویـــژه شهر مشهد را آمـــاج حمات 
تحلیل  ترتیب موجب  ــن  ای بــه  و  قـــرار دهند  خــود 
رفتن ساختار دفاعی شهر شوند. اوایل ماه مبارک 
رمضان بود که پیرمحمد خان ازبک، یکی از سرداران 
این طایفه که بلخ را در تصرف خود داشت با 8هزار 
سوار، خودش را به مشهد رساند و شهر را محاصره 
از سقوط شهر  کوشیدند  نیروهای حکومتی  کــرد. 
جلوگیری کنند، اما این کار به سادگی امکان نداشت. 
اُمرای نظامی مشهد مانند صافی ولی خلیفه روملو 
و قنبرعلی خان استاجلو چاره را در بسیج نیروهای 
مردمی دیدند. به این ترتیب انتظامات داخل شهر 
تماماً در اختیار مردم قرار گرفت و نظامیان روی دفاع 
پیرمحمدخان  شدند.  متمرکز  مشهد  بــاروهــای  از 
ازبک با وجود داشتن ابزارهای قلعه کوبی نتوانست 
مدافعان شهر را که با دهان روزه به دفاع از حریم حرم 
مشغول بودند، به زانو درآورد. به همین دلیل پس از 
چند روز دست از محاصره کشید و با نیروهایش از 
اطراف مشهد دور شد. اما او دریافته بود که مشهد 
از نظر نیروهای مدافع، دچار مضیقه و تنگناست و 
اگر با سپاه بزرگ تر و ادوات نظامی بهتری به شهر 
هجوم بیاورند، کار یکسره خواهد شد. پیرمحمدخان 
این دیدگاه را با علی سلطان ازبک و برادرانش که به 
تازگی بر نساء، ابیورد و مرو تسلط پیدا کرده  بودند، در 
میان گذاشت. به این ترتیب علی سلطان تصمیم به 

یک حمله قاطع برای غارت مشهد گرفت. 

جلسه ای مهم در حرم  مطهر ◾
نیمه مــاه مــبــارک رمــضــان فــرا رســیــده  بــود کــه خبر 

ــاره در شهر  دوبـ به سمت مشهد،  ازبــکــان  حرکت 
پیچید. مدافعان باز هم آماده دفاع شدند؛ اما این 
ازبــک چند   بار قضیه فرق می کرد. تعداد نیروهای 
به  این شرایط نمی شد  و در  بود  قبلی  برابر هجوم 
ابراهیم میرزا صفوی، حاکم  کــرد.  قلعه بانی  راحتی 
وقت مشهد جلسه ای با حضور فرماندهان نظامی، 
علما و معتمدان شهر مشهد در حرم مطهر برگزار 
کرد. طولی نکشید که خبر رسید ازبک ها خودشان 
را به طرق رسانده و روستاهای اطراف را به باد غارت 
و چپاول داده اند. گزارش ها حاکی از آن بود که تعداد 
و  دیـــوار  دارد  احتمال  و  باالست  مهاجم  نیروهای 
دروازه های شهر تاب مقاومت نداشته  باشند. در آن 
جلسه سرنوشت ساز، باید تصمیمی قاطع برای نبرد 
و دفاع گرفته می شد؛ آن هم در شرایطی که مردم از 
نظر آذوقه در مضیقه بودند و باید با دهان روزه به 

دفاع از شهر می پرداختند.

رودررو با دشمن ◾
ایام، ایام شهادت امیرالمؤمنین)ع( و شب های قدر 
بحث  و  مــشــاوره  مدتی  از  پس  ابراهیم میرزا  بــود؛ 
ازبکان  با  شهر  دیوارهای  از  بیرون  گرفت  تصمیم 
روبه رو شود. او می دانست که دست کم تا یک ماه 
نیست.  کمکی  نیروهای  رسیدن  به  امیدی  آینده، 
والی مشهد قنبرعلی خان استاجلو و صافی  ولی خان 
را برای صحبت با مردم به حرم رضوی فرستاد و آن 

دو، موضوع را با مردم در میان گذاشتند و از آن ها 
برای حضور در جمع مدافعان دعوت کردند. طولی 
نکشید که جمع زیادی از مردم روزه دار مشهد به 
رمضان  روز 24  پیوستند. سحرگاه  مدافعان  جمع 
پس از خوردن سحری مختصر و سپس اقامه نماز 
خارج  شهر  دروازه  از  حــرم  حریم  مدافعان  صبح، 
نزدیکی  ازبکان در  به سوی محل استقرار  و  شده 
طرق حرکت کردند. هنگام طلوع آفتاب، مدافعان با 
دشمنان غارتگر روبه رو شدند. جنگ بدون مقدمه 
آغاز و به سرعت مغلوبه شد. در آن غوغای عجیب 
ثامن الحجج«  »یــا  فریاد  و  تکبیر  غریو  غریب،  و 
غافل گیری  از  ازبکان پس  نمی شد.  لحظه ای قطع 
اولیه، خودشان را جمع و جور کردند و به نیروهای 
مدافع مشهد تاختند. مشهدی ها تا نزدیک اذان 
ظهر و با دهان روزه ایستادگی کردند و در آن گیر و 
دار، تعداد زیادی از آن ها به شهادت رسیدند؛ اما 

انداخت  به وحشت  را  ازبک ها  مدافعان،  پایداری 
به خصوص اینکه شایع شد به زودی قوای کمکی 
برای مدافعان می رسد. این بود که علی سلطان ازبک 
و نیروهایش فــرار را بر قــرار ترجیح دادنــد. روز 25 
رمضان، مشهد شاهد تشییع و خاکسپاری جمعی 
از شهدای نبرد روز قبل بود؛ مدافعانی که مردانه 
جنگیدند و در آن رمضان سخت، اجازه تعرض به 

حریم حرم را ندادند.

 طولی نکشید که جمع زیادی از مردم روزه دار مشهد به جمع مدافعان پیوستند. 
سحرگاه روز 24 رمضان پس از خوردن سحری مختصر و سپس اقامه نماز صبح، 
مدافعان حریم حرم از دروازه شهر خارج شده و به سوی محل استقرار ازبکان در 

نزدیکی طرق حرکت کردند.
گزيدهگزيده



اکثر ذکر 
املوت فانه 
کم یکثر 
انسان ذکر 
املوت اال 
زهد فی 
الدنیا
زیاد به یاد مردن 
باش، کسی که زیاد 
به یاد مردن باشد 
مسّلمًا از دنیا قطع 
عالقه خواهد کرد.

من ذکر 
املوت و 

مل یستعد 
له فقد 

استهزاء 
بنفسه 

کسی که از مردن 
یاد می کند ولی خود 

را برای آن آماده 
نمی کند در حقیقت 

 خود را مسخره 
کرده است!

 صراحت
  همراه با 

لطافت

تقیه با نفاق فرق دارد 
پس صراحت و انتقاد 

خوب است ولی با 
تقیه فرق دارد. اگرچه 

صراحت باید همراه 
با لطافت باشد یعنی 

وقتی طرف آمادگی 
ندارد، صریح نباشیم. 

در نهج البالغه 
جمله ای داریم مبنی 

براینکه اگر کسی 
می خواهد حرف تندی 
بزند باید طوری حرف 
بزند که مردم پذیرش 
آن حرف را پیدا کنند.

سلسله مراتب

در احادیث، دستورات 
نافله هست ولی به 
کسی گفته نشده همه 
دستورات را انجام دهد 
و این مسئله صرف 
عرفان قاضی نیست و 
درباره همه دستورات 
دین صادق است. 
اگرچه این اثر منطق 
سیر قاضی را مطرح 
کرده ولی این خطر 
نیز وجود دارد عده ای 
که هنوز ظرفیت و 
موقعیت معنوی الزم 
را ندارند شوری بیابند 
و احساس کنند فهم 
خاصی یافته اند و 
وارد فضای سلوک 
شوند. بنابراین به ناشر 
توصیه کردم که در 
متن انتهایی تصریح 
شود، آیت هللا قاضی 
دارای مکتب و استاد 
و سلسله مراتب بوده 
است.

برش برش

سنت »شلیک توپ هنگام سحر و افطار« در شمار آداب 
رمضانی است که اگرچه در دوران ما دیگر رد و نشانی از 
آن باقی نمانده اما حکایت های جذاب و درس آموزی از آن 
روزگار و در پیوند با این سنت، هنوز در میان مردم رواج دارد 

که خالی از مطایبه و عبرت هم نیست.
از جمله اینکه نقل می کنند: به صدرنشین واالقدر حاجی 
میرزا آغاسی عرض کردند بین علما در رؤیت هالل شوال 

اختالف است؛ گروهی مدعی اند ماه را دیده اند و فردا عید 
رمضان است و جمعی اصرار دارند فردا سلخ ماه صیام است 
توپچی حیران مانده است تا چه کند. حاجی فرمودند: عیبی 

ندارد بفرمایید توپ را در کنند؛ اما یواش!
در همین راستا پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 
چهارم اردیبهشت ماه اقدام به برپایی نشستی با عنوان 
»شلیک تــوپ مــاه رمــضــان بــه روایـــت اســنــاد آرشــیــو ملی 

ایــران« کرد که طی آن الهام ملک زاده، عضو هیئت علمی 
پژوهشکده تاریخ، گزارشی از تاریخ رمضانی ایــران عصر 

قاجار و سنت »شلیک توپ« ارائه داد.
ملک زاده در این نشست گفت: بنا بر آیه 187 سوره بقره 
مسئله مهم در روزه ماه رمضان تشخیص درست اول فجر 
برای امساک و اول شب برای افطار است. این کار با توجه به 
طلوع و غروب خورشید و موقعیت ستارگان در آسمان انجام 

می شد و نتیجه آن از راه های گوناگون از جمله اذان گفتن به 
آگاهی مردمان می رسید.

وی ادامــه داد: یکی از بهترین شیوه ها در دوران معاصر 
شلیک توپ بود که بر اثر طنین صدای آن مردم به رسیدن 
وقت سحر و افطار آگاه می شدند. شلیک توپ کار ساده و 
کم هزینه ای نبود و توپچیان کسانی بودند که آموزش های 

الزم را دیده بودند.

در روزگار ناصرالدین شاه هزینه این مراسم به عهده حاکمان 
والیــات بود و با پیروزی انقالب مشروطه پرداخت هزینه 
شلیک تــوپ به عهده وزارت داخله گذاشته شــد، امــا به 
سبب نابسامانی هایی که در دوران سلطنت احمدشاه 
سراسر کشور را فرا گرفت، تهیه مخارج شلیک توپ در ماه 
رمضان معضلی شد که وزارتخانه های داخله، مالیه و جنگ 
درگیر آن شدند و هر یک مسئولیت کار را به عهده دیگری 

می انداخت.
وی ادامه داد: با آمدن رمضان هر سال این مجادله شدت 
می گرفت، با این حال با هر ترتیبی بود این موضوع به صورت 
مقطعی فیصله می یافت تــا ســال بعد کــه دوبـــاره ســر بر 
مــی آورد! با روی کار آمدن رضا شاه، با وجود ممنوع شدن 
پاره ای از مناسک مذهبی ازجمله روضه خوانی و عزاداری در 
ماه محرم، مراسم شلیک توپ در ماه رمضان نه تنها ادامه 

یافت، بلکه قانون مندتر هم شده و ساماندهی، شلیک توپ 
و پرداخت هزینه آن به ارکان حرب کل قشون )ستاد ارتش( 

واگذار شد.
سپس از دی 1310، وزارت داخله عهده دار این کار شد و 
سامان درستی گرفت. حتی برای اینکه در هنگام شلیک 
توپ به رهگذران آسیبی نرسد، تمهیداتی در نظر گرفته 
شد. با این حال به سبب هزینه این کار و نیز کمرنگ تر شدن 

مناسک دینی در حکومت غیردینی رضا شاه، در سال 1319 
دولت خود را از انجام دادن این مراسم کنار کشید و اعالم 
وقت روزه داری را به مؤمنان سپرد که به شیوه سنتی خود 
آن را به انجام برسانند. بدین ترتیب در حالی که کم وبیش در 
پاره ای از شهرها شلیک توپ ماه رمضان ادامه داشت، اما از 
ماه رمضان 1319، دیگر در هیچ نقطه ای از کشور انجام نشد 

و این رویه منسوخ شد.

برگی از تاریخ
 شلیک توپ ماه رمضان 
به روایت اسناد آرشیو ملی ایران

 توپ را در کنند؛ 
اما یواش!

تازه های نشر
راهکارهای آسان شدن مرگ

   مالقات با فرشته مرگ در کتابی تازه روایت شد
»راهکارهای آسان شدن مرگ« به قلم »محمدعلی جابری« توسط 

انتشارات کتاب جمکران راهی بازار نشر شد.
به گزارش فارس، مرگ از آن دست چیزهایی است که کمتر کسی دل 

خوشی از آن دارد. پیک مرگ گاه  و بی گاه به زمین سرکی می کشد 

و برخی را با خود می برد و عده ای را در غم آن ها عزادار می کند. 
بیشتر آدمیان حتی از نام مرگ و هر چیزی که نشانی از مرگ داشته 

باشد فراری هستند. بسیاری از آن هیوالیی هفت سر ساخته اند 
که اندیشیدن به آن لذت زندگی را می برد.فرشته مرگ فرستاده 

خداوند است و با کسی که عمری با خدا دمخور بوده، مدارا می کند. 

دلی که با محبت خداوند آمیخته باشد، به هنگام مرگ ترسان و 
هراسان نمی شود. خداوند وعده داده است: پس اگر مرا دوست بدارد 

او را دوست خواهم داشت و او را در دل مخلوقاتم جای می دهم... 
سختی ها، تلخی و ترس از مرگ را بر او آسان می کنم تا اینکه وارد 

بهشت شود. فرشته مرگ پس از ورود بر او می گوید: خوش آمدی! 

خوشا به حالت، خوشا به حالت، خوشا به حالت، خداوند متعال 
مشتاق تو است.مرگ سخت است؛ ولی اهل بیت)ع( راه های فراوانی 

برای گذر سالم و بی خطر از این گردنه فراروی شیعیان خود 
گذاشته اند.مرگ پلی است که انسان را به خدا می رساند؛ بنابراین 
هراندازه ایمان شخص به خداوند بیشتر باشد اشتیاق به مرگ در 

او زنده تر می شود. افزایش شناخت خداوند، مرگ را برای انسان 
دوست داشتنی تر می کند. کسی که مهربانی خداوند را باور داشته 

باشد، دلش برای مالقات با او تنگ خواهد شد. آن کس که بداند 
خداوند رحمت خود را 100 قسمت کرده و تنها یکی را به زمینیان 
داده و 99 تای آن را برای خود نگه داشته تا در قیامت با بندگانش 

مهربانی کند، دیگر از مرگ نمی ترسد.محمدعلی جابری در کتاب 
»راهکارهای آسان شدن مرگ« به منظور پاسخگویی به سؤال 

»چگونه باید برویم« به ارائه راهکارهایی پرداخته تا با انجام آن ها 
در طول زندگی، مرگی راحت و عبوری آسان از سکرات موت داشته 

باشیم.در برشی از کتاب می خوانیم: »به طور طبیعی مرگ، پدیده ای 

سخت و وحشت زاست، اما در قرآن کریم و روایات اهل بیت)ع( 
راهکارهایی برای آسان و دوست داشتنی شدن آن بیان شده است. 

حال انتخاب راحتی یا سختی جان َکندن به دست انسان است. با عمل 
به سفارش های خداوند و اولیای او می توان مرگی آسان را تجربه کرد 
یا می توان با دور شدن از برنامه های دین، مرگ را بر خود سخت کرد«.

حمیدرضا میررکنی در نشست نقد و بررسی کتاب 
»کهکشان نیستی« عنوان کــرد قالب ایــن اثــر را 
می توان طرح جدیدی در تذکره نویسی دانست که 

دغدغه داستان گویی ندارد.
حمیدرضا میررکنی، پژوهشگر فلسفه و علوم 
انسانی در این نشست که چهارم اردیبهشت ماه 
از سوی خبرگزاری ایبنا در خانه کتاب و ادبیات ایران 
برگزار شد، با اشاره به ضرورت تألیف کتاب هایی چون 
»کهکشان نیستی« در روایت زندگی بزرگان عرفان و 
دین عنوان کرد: مکاتب فکری در ظرف شخصیت ها 
تعریف می شوند و توقع داریــم آنچه می خواهیم 
درباره یک مکتب خاص بدانیم در کتاب های مرتبط 

با شخصیت های متعلق به آن ها ببینیم.
این پژوهشگر فلسفه و علوم انسانی گفت: به عنوان 
نمونه درباره یک راوی حدیث وقتی رجالی می خواهد 
به اظهارنظر بپردازد از کلمه وجه استفاده می کند 
که به معنی روی و چهره و صــورت است و داللت 
زیــادی به آن دارد و می توان به عنوان نمونه گفت 
فالن فرد، وجه شیعه است. به ویژه در سال های اخیر 
که رجوعی به دوبــاره خواندن مکتب ها را شاهدیم 
و کتاب های حدیث از نو خوانده می شوند روایت 
کسانی کــه وجــه شیعه هستند اصــل جنس به 
حساب می آید و در این نقطه شخصیت ها خلق 
می شوند و میل به دوبــاره یافتن را شاهدیم. کتاب 
کهکشان نیستی نیز از این اصل مستثنا نیست و 

دارای وجه ممتاز بسیاری است.
ــاره چگونگی جــمــع آوری مطالب و تحریر  وی دربـ
این کتاب توضیح داد: نخستین بار از طریق وحید 
یامین پور، نویسنده »نخل و نــارنــج« در جریان 
نگارش این اثر قرار گرفتم. وقتی پس از چاپ نخل 
و نارنج خدمت یامین پور رسیدم از وی درباره مکتب 
شوشتری پرسیدم و به من اطالع داد هادی اصفهانی 
در حال نگارش و جمع آوری مطالب درباره آیت هللا 
سیدعلی قاضی طباطبایی است. وی مناسب ترین 
فرد برای نگارش این اثر است که توانسته اطالعات 
جامعی را دربـــاره دوران حیات و حتی نوجوانی 
آیــت هللا قاضی طباطبایی و مشایخ نزدیک و نیز 
شاگردان وی به دست دهد و بهترین راوی و آشنا با 
وی بوده است. وی از سال ها قبل در حال گردآوری 
مطالب بــوده و سوانح معنوی قاضی را درک کرده 

که بعدها به شکل این اثر رمان گونه در آورده است.

فرم تذکره مناسبت زیادی با عرفان اسالمی دارد ◾
ــژگــی هــای ممتاز  مــیــررکــنــی همچنین دربــــاره وی
»کهکشان نیستی« توضیح داد: 50 کتاب درباره 
ــار بسیاری  آیــت  هللا قاضی نوشته شــده و نیز آث
به صــورت کتابچه موجود اســت. از لحاظ فــرم و 
ساختار، نویسنده در مقدمه کتاب »کهکشان 
نــیــســتــی« اشـــــاره کــــرده کـــه وی از مــؤلــفــه هــای 
رمان نویسی پیروی نمی کند و این نکته را در کتاب 
»نخل و نارنج« نیز می بینیم. رمان دارای ویژگی های 
خاصی است و از نظر منتقدان ادبــی مختصات 

ویژه ای برای اطالق نام رمان به یک اثر وجود دارد.
ــزود: رمان نویس دارای یک موضع نسبت  وی اف
به جهان و هستی است. به عنوان نمونه در کتاب 
»نخل و نارنج« که فرمی از داستان گویی را دارد، 
نویسنده از مؤلفه هایی چون درگیر کردن خواننده 
با اثر و ارجاع مدام و شخصیت سازی استفاده کرده 

ــه و لحنی خاص ساخته است  ــی کـ ــالـ حـ در 
کتاب »نخل و نارنج« رمان 
نیست. کتاب »کهکشان 
نیستی« نیز همین گونه 
است و با خواندن آن به یاد 
فرمی می افتیم کــه از قرن 
سوم و چهارم در نزد ادبای 
ــوده و  ــج بـ ــارس رایـ عـــرب و فـ
ــه اســت.  ــام داشــت ــره نـ ــذک ت
تــذکــره مناسبت زیـــادی با 
عرفان اسالمی دارد. عرفان 
اسالمی گـــزاره ای نیست و 
ممکن است درباره تحوالت 
ــان  ــونـ ــــک مـــکـــتـــب در یـ یـ
صحبت کنیم و گـــزاره ای را 
درنــظــر بگیریم ولــی عرفان 

اسالمی گزاره ای نیست و وقتی خواسته اند درباره 
توحید و معارف اسالمی صحبت کنند از احواالت 

مشایخ سخن گفته اند.
میررکنی توضیح داد: به عنوان نمونه اسرارالتوحید 
نمونه اعــالی تذکره به حساب می آید که هدف 
اصلی در آن بیان و مطالعه توحید است ولی در 
ضمن شرح احواالت ابوسعید ابی الخیر به توحید 
پرداخته شده است. اگر ابوسعید درباره عبودیت از 
خوب گدایی کردن سخن می گوید در تمام احواالت 
وی این را شاهدیم. همچنین از دیگر نمونه های 
تذکره نویسی می توان به آثار عطار اشــاره کرد که 
درد داستان گویی ندارد بلکه در قالب شرح احوال 

به بیان مطالب عرفانی می پردازد.
وی تصریح کــرد: فرم کتاب »کهکشان نیستی« 
طرح جدیدی در تذکره نویسی است که به نقل 
عینی اسناد و دستورالعمل ها و سوانح عرفانی 

می پردازد.

نویسنده بــه نحو خــوبــی، معترض عرفان های  ◾
کاذب شده است

این پژوهشگر با تأکید بر اینکه »کهکشان نیستی« 
با بیان طریق اصلی عرفان، معترض عرفان کاذب 
شده است، گفت: این اثر اگر در جاهایی از صوفیه 
ــاره آن اظهارنظر  سخن می گوید بــا احتیاط دربـ
می کند و مستقیم و با قاطعیت درباره کاذب بودن 

عرفان صوفیه سخن نمی گوید.
ــزود: آیــت هللا قاضی را همه می شناسند  وی افـ
و هرکس چندبار پــای منبر رفته باشد نــام وی را 
شنیده است. کتاب »کهکشان نیستی« ما را با 
منطق سیر و سلوک قاضی آشنا می کند و عمده 
مراقبات را در متن آورده و حتی اگر مطلبی را در 
متن نیاورده در پاورقی اشاره کرده و دارای جامعیت 

است.
میررکنی گفت: کتاب »کهکشان نیستی« تأکید 
دارد که قاضی تربیت می شود و استاد می بیند، 
محصول تربیت است و با تربیت به عنوان عارف 
رسیده است. این کتاب خواننده را به سیری منطقی 
در عرفان و رشد قاضی می رساند و توانسته به نحو 

خوبی معترض عرفان های کاذب شود.
وی همچنین با تأکید بر اینکه در فضاهای علمی 
و فرهنگی از جمله حوزه های علمیه وقتی استادی 
مشهور از اثــری تعریف کند آن کتاب در کانون 
توجه قرار می گیرد، افزود: این به معنای پیش بردن 
صنعت سلبریتی در یک اثر نیست. »کهشان 
نیستی« کتابی عمومی  اســت که خواننده های 
زیادی را به دلیل مطالب جالب خود جذب کرده 
و بــا اینکه یــک دهــم تبلیغ هایی کــه دربـــاره آثــار 
دیگر می شود درباره آن نشده خودش توانسته با 

ظرفیت باالی خود محبوب شود.
میررکنی در عین حال تأکید کرد: اصوالً خواندن 
هیچ کتابی را نــمــی تــوان بــه همه توصیه کــرد و 
کتاب های عرفانی نیز به میزانی قابل استفاده اند 
که خواننده موقعیت خود را بداند. در احادیث، 
دستورات نافله هست ولی به کسی گفته نشده 
همه دستورات را انجام دهد و این مسئله صرف 
عرفان قاضی نیست و درباره همه دستورات دین 
صادق است. اگرچه این اثر منطق سیر قاضی را 
مطرح کرده ولی این خطر نیز وجود دارد عده ای که 
هنوز ظرفیت و موقعیت معنوی الزم را ندارند شوری 
بیابند و احساس کنند فهم 
خاصی یافته اند و وارد فضای 
سلوک شوند. بنابراین به ناشر 
توصیه کردم که در متن انتهایی 
تصریح شــود، آیــت هللا قاضی 
دارای مکتب و استاد و سلسله 

مراتب بوده است.
ــیــف کــتــاب  ــأل وی گـــفـــت: از ت
»کــهــکــشــان نیستی« بسیار 
ــر توانسته  خــرســنــدم. ایـــن اثـ
عــــالــــی تــــریــــن مـــضـــامـــیـــن و 
اساسی ترین بیان ها را به صورت 
ســاده و درگیرکننده به تحریر 

درآورد.

رواق در بیست و سومین قسمت از برنامه 
ــوره؛ فصل نهج البالغه« مــوضــوع »نــفــاق در  »سـ
نهج البالغه« با حضور حجت االسالم محمدجواد 
نظافت، نهج البالغه پژوه و مدیر مــدارس علمیه 
حضرت مهدی)عج( مــورد بحث و گفت وگو قرار 

گرفت.
در ابــتــدای برنامه، محمدجواد نظافت بــه بیان 
شاخصه ها و نشانه های نفاق پرداخت و سپس 
در پاسخ به ایــن پرسش مجری که چــرا برخی از 
مسئوالن جمهوری اسالمی ایــران که آرمان های 
امام را دنبال می کنند چنین زندگی های تجمالتی 
و اشرافی دارند، گفت: مشکل اینجاست که ما به 
جای اصــالح خودمان دین را کج می کنیم. اینکه 
ما برای هوس های خودمان توجیه دینی بتراشیم 
درســت نیست. کسانی که بی مباالت اند و بنده 
خدا نیستند اهل اسراف اند، چه در بیت المال و 
چه در زندگی شخصی. منافقین بــرای هر حقی 
یک باطلی آماده کرده اند. براساس قرآن، خدا حق 
و باطل شیطان اســت. منافقین بــرای هر ارزشی 
یک ضد ارزش دارند و حق های جامعه را زیرنظر و 
برایش باطل در نظر گرفتند. حضرت در خطبه 50 
می فرمایند: منافقین باطل و حق را با هم آمیخته 
می کنند. بــه همین دلیل تــئــوری شیعه، تئوری 
درستی است چون می گوید جامعه نیاز به امام 
دارد، امامی که رهبری کند و جامعه ای که امام 
نداشته باشد مکرر فریب می خورد. ایشان در ادامه 
ویژگی های منافقین می گویند آن ها نگاه می کنند 
ببینند چه چیزی در جامعه استوار است برای آن 
هم یک مایلی پیدا می کنند. برای این ها در بسته 
معنایی ندارد و برای هر در بسته ای یک کلید پیدا 
می کنند. منظور از درهای بسته در اینجا یعنی ضد 
ارزش ها. ضمناً خود این ها در جامعه ظلمت ایجاد 
می کنند و بعد راه حل بــرون رفــت از ظلمت ارائــه 
می دهند، جالب اینکه راه حلشان هم خودش یک 

ظلمت جدید ایجاد می کند.
مجری و سردبیر برنامه سپس بیان کرد گاهی گناه 
موجب می شود آدم جرئت حرف زدن و حق گفتن 

پیدا نکند؛ راه عالج این کار چیست؟
ایــن نهج البالغه پژوه پاسخ داد: انسان باید امر 
به معروف خالصانه کند ولو خــودش به آن عمل 
نکند چون اگر کسی امر به معروف خالصانه کند 
ولی خــودش عمل نکند باالخره روی خــودش اثر 
می گذارد، بنابراین باید به حق اعتراف کنیم حتی 
اگر به آن عمل نمی کنیم. منافقان گاهی مناعت 
طبع نشان می دهند و از دنیا می گذرند امــا به 
خاطر دنیا. به بیان دیگر به مال مردم طمع دارند 
اما خودشان را مأیوس نشان  می دهند. آن ها هم 

تحریک شهوت می کنند و هم ایجاد شبهه.
دیانی گفت:  این نکاتی که بیان می کنید به خوبی 
پیچیدگی تشخیص در دوره هــای مختلف تاریخ 

اسالم را نشان می دهد.
نظافت در پاسخ گفت: بله و دقیقاً به درد االن 
می خورد که به راحتی قضاوت نکنیم. راه برخورد با 
شبهات تکیه به محکمات است چون با محکمات، 
متشابهات هم قابل فهم می شود. محکمات ما را 
نجات خواهد داد. منافقین راه ورود خودشان را 
آسان جلوه می دهند تا دیگران را به دام بیندازند 
اما وقتی یک نفر می خواهد توبه کند، راه خروج را 
تنگ می کنند. یعنی راه ورود به عرصه نفاق آسان 
ولی راه برگشت تنگ و سخت است. آخر خطبه 
منافقین حضرت فرمودند منافقین نیش آتش 
جهنم اند و جامعه را به آتش می کشند. در خطبه 
۲10 هم امیرالمؤمنین)ع( اشاره ای به منافقین دارند 

و می گویند اینان کسانی هستند که روکش اسالم 
ــد و احساس گناه ندارند ولــی به جبهه حق  دارن

دروغ می بندند.

ــادی مــوافــقــت کــرد ◾ ــ  اگـــر کــســی بـــا یـــک نــفــر زیـ
منافق است

دیانی در ادامه از نظافت خواست راه های جلوگیری 
از نفاق را شرح دهد و اینکه چگونه از این نفاق جان 

سالم به در ببریم؟
ایــن استاد حــوزه تصریح کــرد: اول از همه بگویم 
بیشتر از همه مسئوالن جامعه باید مواظب باشند، 
چرا که منافق می خواهد پست های کلیدی را بگیرد 
و نفوذ کند چون هرجا قدرت و ثروت بیشتری باشد 
بیشتر می تواند ضربه بزند. راه پیشگیری از نفاق، 
انتقاد است. باید به منتقد جایزه بدهیم نه اینکه 
حذفش کنیم. مسئول باید مراقب باشد متکبر 
نشود. روایتی داریم مبنی براینکه کثرت الوفاقه، 
نفاق؛ یعنی اگر کسی با یک نفر زیــادی موافقت 
کرد، منافق است. البته توجه داشته باشید تقیه با 
نفاق فرق دارد پس صراحت و انتقاد خوب است 
ولی با تقیه فرق دارد. اگرچه صراحت باید همراه 
با لطافت باشد یعنی وقتی طرف آمادگی ندارد، 
صریح نباشیم. در نهج البالغه جمله ای داریــم 
مبنی براینکه اگر کسی می خواهد حرف تندی بزند 
باید طوری حرف بزند که مردم پذیرش آن حرف را 

پیدا کنند.
وی در ادامـــه جمالتی از رهــبــر معظم انقالب 
ــقــالب  ــرد و گـــفـــت: رهـــبـــر مــعــظــم ان ــ ــرائـــت ک قـ
مــی فــرمــایــنــد هــر کــســی هــر حـــرف انــتــقــادی زد 
فــوراً نگوییم او با نظام مخالف اســت؛ خیلی از 
نظرات انتقادی گزنده از روی دلسوزی است. 
ــی را کــه از روی  ــســان بــایــد بــبــوســد آن دهــان ان
دلسوزی انتقاد می کند. درواقع ایشان بیانات 
مکرری دارند مبنی براینکه به هرکسی نگویید 
ضدوالیت فقیه. البته وقتی یک نفر می خواهد 
جمله ای از رهبری بگوید باید حواسش را جمع 
کند تا درست بگوید چون آبروی بزرگان، آبروی 
نظام و ملت اســت و در هنگام خطر ایــن آبــرو 
باید خرج این شود که مردم خطر را دفع کنند. 
رهبر معظم انقالب خودشان الگویی هستند 
بـــرای اینکه بــا تملق مقابله شــود و مسئوالن 
باید مواظب باشند تملق زمینه ای برای نفوذ و 

عُجب نشود.
نظافت در ادامــه بخش هایی از سخنان رهبری 
را در خصوص دوری ایشان از تملق و چاپلوسی 
قرائت کرد و گفت: ایشان در پاسخ به سخنان 
ــان کـــردنـــد ایـــن ســخــنــان هـــم به  ــی تــمــلــق آمــیــز ب
ضــرر مــن اســت و هــم بــه ضــرر شــمــای گوینده. 
امیرالمؤمنین)ع( در خطبه ۲16 می فرمایند: من 
نمی خواهم شما فکر کنید من ستایش و فخر 
را دوســت دارم. باید در جامعه فرهنگ سازی 
شــود کــه ستایشگران مسئوالن طــرد می شوند 
و در عــوض منتقدان بــه مــیــدان مــی آیــنــد. همه 
بــایــد از حــرف حــق زدن امنیت داشــتــه باشند. 
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایند: از سخیف ترین 
حاالت والیان این است که گمان شود اینان فخر 
را دوســـت دارنـــد. همچنین ایــشــان می گویند: 
محافظه کار نباشید، در بــرابــر مــن ظاهرسازی 
نکنید و رفتار مصنوعی نداشته باشید و خاطرتان 
جمع باشد که می توانید راحــت حــرف دلتان را 
ــرای من  بزنید و گمان نکنید اگــر انتقاد کنید ب
سنگین می شود. منافق یعنی کسی که رفتار و 

گفتارش متفاوت است.

در نشست نقد و بررسی کتاب »کهکشان نیستی« مطرح شد

  طرحی جدید 
از تذکره نویسی

حجت االسالم محمدجواد نظافت:

 راه پیشگیری از نفاق
 انتقاد است

قاب سیماکتابخانه ــژاد  قـــابـــل  ــی ن ــم ــاط ف
پــیــش بــیــنــی بــــود کـــه آغـــاز 
ســومــیــن فــصــل از بــرنــامــه 
»زندگی پس از زندگی« نیز 
همچون فصل های گذشته 
میدان نقد و نظر موافقان و مخالفان باشد؛ اما افزایش 
قابل توجه مخاطبان این برنامه و بازخوردهای بیش از 
پیش کلیپ ها و گزیده هایی از آن در فضای مجازی در 
رمضان امسال سبب شد این رفت و برگشت میان 
موافقان و مخالفان پررنگ تر از گذشته به خصوص 
بین اندیشمندان علوم انسانی در شبکه های اجتماعی 
دنبال شود. مسئله ای که با واکنش مسعود معینی پور، 
مدیر شبکه چهار سیما نیز مواجه شد و او در توییتی با 
گالیه از منتقدان و پس از آنکه دیدگاه های موافقان این 
برنامه را ریتوییت کرده بود، نوشت: »به مدد خدا، پای 
ساخته و پخش شدن شوکران، زاویه، سوره و... همان 
کسی ایستاد که پای زندگی پس از زندگی ایستاده؛ 
آنان که سوگوار خرافه زدگی اند، نفوذ سکوالریسم و 
الحاد را نمی بینند؟! مانع طرح تجربه هایی که می تواند 
اعتقادات مــردم را به مکتب اهل بیت و اســالم ناب 

تعمیق کند نباشید؛ کمک کنید به بهتر شدن کار«.
واکنش های مدیر شبکه چهار زمانی به کف تایم الین 
توییتر کشیده شد که حجت االسالم رضــا غالمی، 
رئیس مرکز پژوهش های علوم انسانیِ اسالمی صدرا 
در توییتی نوشته بود: »روایت های طرح شده در برنامه 
تلویزیونی زندگی پس از زندگی، از جهت علمی نه تنها 
ارتباط معناداری با مسئله روح و برزخ ندارد بلکه این 
روایت ها از جهت دینی قابل تأیید و استناد نیست« 
و همان زمان با توییت واکنشی معینی پور مواجه شد. 
او پس از »بالدلیل« خواندن نقد رضا غالمی این گونه 
پاسخ داد: »حضرات آیات جاودان و تحریری از علمای 
اخالق،  استاد فیاضی استاد مسلّم فلسفه اسالمی و 
آیت هللا  شب زنده دار فقیه ژرف اندیش برنامه را تأیید 
کردند. این ها بزرگان عرفان و برهان و فقه اند. آثار خوب 
برنامه نزد مخاطبِ عزیز هم مشهود است. نقدِ خوب 

کنید«.
هر چند میدان نقد و نظر در خصوص این برنامه به 
انــدازه ای پهن دامنه و وسیع است که نمی توان تمام 
دیدگاه ها را در چنین گزارشی پوشش داد، ولی سعی 
کردیم تا حد امکان گزیده ای از آن ها را به تناسب وزن 
طرفین این منازعه در ساحت اندیشه و علوم انسانی 

بگنجانیم. 

نقل و تحقیق در این شواهد و تجارب قدسی، در  ◾
سنت دینی و حکمی ما همواره جایگاه ثابتی داشته است
دکتر سیدحسین شهرستانی، مدیر 
گروه حکمت هنر پژوهشکده فرهنگ و 
هنر اسالمی که باید او را در زمره موافقان 
رویــکــرد ایــن برنامه بــه حساب آورد، زمــانــی کــه تیغ 
انتقادات به فصل دوم این برنامه زیاد شده بود، در 
یادداشتی با عنوان »نقدِ ابتذال و ابتذالِ نقد« با دفاع 
از برنامه زندگی پس از زندگی نوشت: »بنده بارها 
به نقدِ ابتذال در تولیدات هنری و رســانــه ای دینی 
پرداخته ام اما وقتی می بینم خود »نقد« به ابتذال 
کشیده شده است دیگر نمی توانم سکوت کنم. آری، 
نوعی روشنفکرمآبی میان مایه در پهنه علوم انسانی 
و جامعه نخبگانی ما پرسه می زند و به سبب آن، 
نقادی به پرتاب کردن کلیشه های مبتذل به این سو و 
آن سو بدل شده است. نمونه اش برنامه بسیار خوب 
و محققانه زندگی پس از زندگی که یک سر و گردن از 
سایر تولیدات دینی تلویزیون باالتر بود، با این کلیشه ها 
مورد تهاجم بی مبنا قرار گرفت. انگار عده ای نشسته اند 

تا کاری گُل کند و ناگهان خالف پسند عموم و از موضع 
عالم و فرزانه یا عدالت خواه و افشاکننده  اسرار، دیگران 
را از خواب غفلت درآورند و باطن »سکوالر« و »لیبرال« 
ماجرا را برمال کنند! آه که این برچسب های سکوالر و 
لیبرال و اخیرا »نئولیبرال« مثل تفنگ اسباب بازی 
چگونه بین ما مصرف می شود! این »امر سیاسی« 
هم که به یک دالّ میان تهی ولــی دهن پرکن تبدیل 

شده است!
برنامه یاد شده به واقعیتی تجربی که به مسئله 
حیات برزخی و به طور کلی آمــوزه معاد و ایمان به 
غیب بازگشت دارد می پردازد. این موضوع با درنظر 
گرفتن مالحظات و به شیوه ای محققانه و با پشتوانه 
کارشناسی های دینی انجام شده که البته نقص و 
حدود خود را دارد. اما دلیل نفی مطلق چیست؟ 
تجربه ها دروغین است؟ بیایید اثبات کنید دروغین 
است و کدام؟ معتقدید محال است؟ چرا و بر چه 
مبنا؟ نباید به این تجارب پرداخت و باید آن را اظهار 

نکرد؟ چرا؟
عـــده ای هــم مطلبی را طــوطــی وار تــکــرار می کنند: 
خواب و مکاشفه حجت نیست! معنی این سخن 
را می دانند؟ حجت شرعی در استنباط حکم عملی 
نیست! نباشد! مگر بنا بود باشد؟ شواهد و آیات 
حقیقت معاد است. بروید کتب حکمت اسالمی 
را بخوانید که در فصول آخــر، بوعلی و سهروردی 
و صدرا و... »اسراراآلیات« و »نبوات و منامات« را 
طرح می کنند. نقل و تحقیق در این شواهد و تجارب 
قدسی، در سنت دینی و حکمی ما همواره جایگاه 
ثابتی داشته است، البته با رعایت اصول و موازین. 
عالمه طباطبایی به آقای کرباسچیان گفته بود برو 
و تجارب غیبی را جمع و منتشر کن که این ها باید 
مستند شود. وقتی حکمای اصیل چنین می گویند، 
نقد چنین برنامه ای از موضع عقالنیت بی وجه 
است مگر آنکه فرق عقالنیت دینی و راسیونالیسم 

مدرن را لحاظ نکنیم.
می گویند این کار خطیر است و ممکن است سبب 
انحراف شود، هر حقیقتی خطیر است و می تواند 
ــن برنامه بـــرای مــن همین  چنین بــاشــد. ارزش ای
استقبال از خطر و عبور از پــرداخــت هــای روتین 
و مثالً دعـــوت از منبری و پخش مــداحــی اســت، 
برنامه درعــیــن شناخت ایــن خــطــرات، راه خــود را 
سنجیده، شریف و محکم طــی کــرده اســت. کار 
محکم و سنجیده، هرچه باشد امــری را به جایی 
می رساند و آن را از بوته  مهمل گویی می رهاند. هر 
چیزی را باید در مقام خــود سنجید، متأسفانه 
دو ویــروس فراگیر در میان مایگی فضای نخبگان 
دینی رشــد کـــرده اســـت: یکی شبه غرب شناسی 
یـــا آنــچــه مـــن »غـــرب شـــنـــاســـی زدگـــی« مــی نــامــم 
)غرب شناسی×غرب زدگی( که متأسفانه خود من 
هم در انتشار آن سهیم بوده ام و دوم عدالت خواهی 
رادیکال؛ این هر دو با هیچ گفتاری جز خود امکان 

گفت وگو ندارند.
بــایــد دانـــســـت قــلــمــرو فــرهــنــگ وســیــع و واجـــد 
ساحت های زبانی متنوع است. حکمای ما در قرون 
گذشته درک درستی از این الیه ها و اقتضائات آن 
داشتند و بدین سبب در عین نخبگی، مخاطبه 
ایشان با عموم جامعه مختل نمی  شد. اما امروز 
منی که کمی فلسفه و علوم انسانی می خوانم، دیگر 
با هیچ فرم زبانی دیگر امکان همزبانی ندارم. قطعاً 
چنین برنامه ای نمی تواند هویت دینی و انقالبی را 
در همه ابعاد نمایندگی کند ولی مگر دیگر برنامه ها 
چنین اند. هویت دینی ابعادی دارد که اثبات یکی 

بالضروره مستلزم نفی دیگری نیست.

قوام دین در »بعد فردی« آن، به وجود چنین تجارب  ◾
فراعرفی است

دکــتــر ســیــد مــهــدی نــاظــمــی قـــره بـــاغ، 
پژوهشگر و مدرس فلسفه و مدیر مدرسه 
عالی علوم انسانی روزگــار نو نیز امسال 
همچون سیدحسین شهرستانی کــه انــتــقــادات را 
ناشی از یک نوع روشنفکرمآبی میان مایه دانسته بود، 
واکنش منتقدان را به پز و پرستیژ روشنفکریشان گره 
زده و نوشت: »هر دانشجوی فلسفه و الهیاتی اگر نه 
در ترم یک، حداکثر تا یکی دو ترم، منازعه ای را درباره 
تجارب دینی از جمله تجارب شبه مرگ می شنود که 
البته دیگر جزو اطالعات عمومی و کوچه بازاری شده. 
خالصه این نقد اردوگاه آتئیستی این است که تجاربی 
مشابه این تجارب را می شود با فالن قرص و دارو ایجاد 
کرد. پاسخ های زیادی به این نقد می شود داد. از جمله 
اینکه این تجارب مشابه، »یکی« نیستند. به ویژه  که در 
یکی مصرف کننده بعد از اتمام اثر مواد به توهمی بودن 
آن اذعان دارد و در دیگری تجربه کننده، آن را ساحتی از 
واقعیت می داند. گاهی این تجارب را با ادعاهای بیماران 
روانی مقایسه می کنند. خب این ادعا هم گزاف است 
چون مدعی باید بیمار روانی بودن تجربه کننده را اثبات 

کند، بدون آنکه دچار دور شود.
 از اردوگاه مؤمنان تجددزده هم گاهی مطرح می شود 
این تجارب چیزی را اثبات نمی کند. در پاسخ این دسته 
دوم باید گفت باید بین واقعیت تجربه شده و استداللی 
که از این واقعیت برساخته می شود، تفکیک کرد. دومی 

را ممکن است انسان به نادرستی جمع بندی کند ولی 
اولی را به راحتی نمی توان انکار کرد. انکار واقعیتی این 
چنین پربسامد از مردمی با تنوع باالی فرهنگی، سخت 
و به هر حال برعهده منکر است نه بر عهده مدعی؛ او 
تجربه خود را بیان کرده و با برچسب هایی مانند بیمار 
روانی و دروغگو خواندن او، فقط فاشیست و بی منطق 
بودن خود را نشان داده ایــم. البته این ظاهر کالسیک 
توییتری شده ماجرا بود. چرندیات برخی طبق معمول 
ماقبل این حرف هاست. چرا؟ دوبــاره بروید بخوانید: 
فقدان استدالل برای مشاهدات که بدیهی است چون 
هیچ مشاهده شخصی را نمی توان برای دیگری »اثبات« 
کرد. آن را به منزله عدم این رویــداد تلقی می کنند در 
حالی که برای وهمی و دروغ و... بودن آن هیچ استداللی 
ــد. گــاهــی اراجــیــف آتئیستی نــت را بــه عنوان  ــدارن ن
استدالل در اثبات، کپی پیست می کنند. در حالی 
که آن منابع در مبدأ خود نقد شده اند و کپی کننده 
نمی داند نظر فالن پزشک در بهمان کشور، اسمش 
استدالل نیست، اسمش کپی کــردن اســت. اساساً 
چیزی به اسم اثبات تجربی بیشتر از یک قرن است در 
غرب نقد شده و به هیچ عنوان آن معنای سبکسرانه 
کپی کننده را ندارد. این دردها را کجا باید گفت؟ نکته 
آخر اینکه در همه ادیان چنین تجاربی وجود دارد و قوام 
دین در »بعد فردی« آن به وجود چنین تجارب فراعرفی 
است، اگر هیچ تجربه ای نداشتید پس دین نداشتید، 
ایدئولوژی داشتید. مثالً کتاب داستان های شگفت 
مرحوم دستغیب صد برابر عجیب تر از این برنامه را با 

اسناد خودش بیان کرده است.

زندگی پس از زندگی، روشی متفاوت در آشکارسازی  ◾
غیب برای مسلمان مدرن است

از دیــگــر واکــنــش هــای مــوافــقــان بــه این 
برنامه، حجت االسالم حبیب هللا بابایی، 
رئیس مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و پژوهشگر تاریخ 
تمدن و ملل اسالمی بود. او در توییتی در خصوص 
برنامه زندگی پس از زندگی نوشت: »برنامه زندگی 
پس از زندگی یکی از فاخرترین برنامه ها برای توسعه 
فرهنگ »مرگ آگاهی« و »مرگ باوری« است. اهمیت 
مرگ آگاهی فقط در ایجاد حس معنوی و حس بقا 
نیست، بلکه کــارکــرد آن در ایــجــاد »نظم معنوی« 
و مهم تر در مواجهه با بــاورهــای پوچی، ناامیدی و 

بسندگی به دنیا )سکوالریسم( است«. 
او همچنین در توییتی دیگر نوشت: »زندگی پس 
ــا »شــوی  ــه یــک »شـــوی ایــمــانــی« ی از زنـــدگـــی« را ن
الهیاتی« بلکه زبــانــی جدید و روشـــی متفاوت در 
آشکارسازی »غیب« )و ایمان به غیب( برای مسلمان 
مــدرن مــی دانــم، مسلمانی که آغشته به شک های 
پوزیتویستی و همزمان در پــی »اطمینان قلبی« 

)لیطمئن قلبی( است. 

این برنامه ابداً شبیه به یک پژوهش نیست و قدرت  ◾
توجیه نتایج را ندارد

دکتر حامد صفائی پور، دانش آموخته 
دکترای فلسفه علم و فناوری و مدرس 
مهارت های تفکر نقادانه اســت. او در 
یادداشت کوتاهی که منتشر کرد مهم ترین ایراد این 
برنامه را گزینش تجربه گران و به نوعی صرفاً انتشار 
نتایجی دانست که همسو با فرضیه محقق است. 
او در ایــن خصوص نوشت: »در تیتراژ برنامه آمده 
است: این برنامه فقط یک برنامه تلویزیونی نیست 
بلکه شما در حــال مشاهده یک پژوهش هستید. 
ــن اســت کــه چــرا یک  نخستین پــرســش نــقــادانــه ای
پژوهش علمی، یک برنامه تلویزیونی است؟! در کار 
پژوهشی به خصوص پژوهش تجربی، ما می توانیم 
وابستگی هر دو متغیری مثالً نقش فرزند سوم خانواده 
بودن را در خالقیت فرد، یا نقش غذاخوردن در ظروف 
مسی را در کاهش یا افزایش عنصر الــف با در نظر 
گرفتن همه  محدودیت های روش شناختی محاسبه 
کنیم و صد البته ممکن است دستاوردهای پژوهش 
ما با پژوهش دیگری تضعیف یا ابطال شود.  در این 
حال سؤال این است چرا یک پژوهش تجربی که به 
دلیل ماهیت تجربی آن در معرض رد و قبول است، 
به یک برنامه تلویزیونی و همگانی تبدیل می شود؟! 
به خصوص کــه در ایــن پــژوهــش فقط نتایج همسو 
با فرضیه محقق در جریان برنامه تلویزیونی مطرح 
می شود. این امر با اساس روش علمی متفاوت است.

از طرف دیگر، آنچه ما در قاب تلویزیون می بینیم حتی 
با همه داده هــای پژوهشگر منطبق نیست. ساختار 
ایــن برنامه چنین اســت که افـــراد تجربه گر، خــود را 
معرفی می کنند؛ این تجربه گران خود را نمونه   خوبی 
از فرضیه پژوهشگر می دانند )و بنابراین به اصطالح 
نسبت به فرضیه پژوهشگر کور نیستند( و در مرحله 
بعد، احتماالً برخی از این تجربه گران به روی آنتن 
می روند. خب، در همین جا شرط تقارن شواهد، یعنی 
در نظر گرفتن همه  موارد مؤید و مبطل، روایی پژوهش 
و جهت دار نبودن شواهد انتخابی از بین می رود. به 
بیان دیگر این پژوهش به صورت آشکار دارای انواع 

خطاهای »مشاهده گزینشی شواهد« است.

توجه بفرمایید که من اکنون قصد نــدارم بدون ارائه 
دلیل، دستاوردهای این پژوهش  را مورد مناقشه قرار 
دهم. اما به قدر یقین می توان گفت آنچه در قاب سیما 
نشان داده می شود، ابداً شبیه به یک پژوهش نیست 
ــدارد. بلکه این برنامه تنها  و قــدرت توجیه نتایج را ن
نمایشی از شواهد همسو و منطبق به سود تنها فرضیه 
مطرح شده است. به نظر می رسد همین تذکر کافی 
است تا شتاب زدگی در وزن دهی بسیار به این برنامه، 

قدری تعدیل شود«.

آنچه در برنامه زندگی پس از زندگی می بینیم اغلب  ◾
ساخته ذهن گزارش کننده هاست

حــجــت االســــالم دکــتــر امــیــرآقــاجــانــلــو، 
دانــش آمــوخــتــه فلسفه دیـــن نــیــز در 
فرسته اش در صفحه مجازی خود سعی 
کرد با تکیه بر نقل یک تجربه شخصی، انتقاداتش را به 
این برنامه این طور بازگو کند: »این روزها نقل تجربه های 
نزدیک به مرگ در برنامه زندگی پس از زندگی رونقی 
دارد. من منتقد این برنامه ام و اگرچه منکر تأثیر آن 
نیستم اما آسیب ها و ضعف هایش را جدی می دانم. 
از این رو می خواهم یک تجربه واقعی نزدیک مرگ را 
که خودم داشته ام تعریف کنم. سال پنجم ابتدایی 
مننژیت گرفتم، همه بدنم عفونت بود و یک هفته توان 
بیرون رفتن از خانه را نداشتم. یکی از شب ها تب چنان 
شدید شد که هذیان می گفتم، پدرم محل کار بود. تب 
40 درجه و شاید بیشتر حالم را چنان کرد که مادر از 
ترس، خانم همسایه را صدا کرد و باالی سرم مشغول 

پاشویه و... بودند.
خالصه کنم، ماجرا این طور در ذهنم هست که من 
خودم را از باال می دیدم، هذیان ها را می شنیدم. هم 
خودم را می دیدم و هم مادر و همسایه را که باالی سرم 
بودند. جزئیات قابل توجهی از حرف ها و کارهایشان 

در ذهنم هست که برای دوری از اطناب عبور می کنم.
نکته اینجاست داستانی که گفتم واقعی است و من 
ماجرا را همین طور به یاد دارم اما یک واقعیت دیگر هم 
هست، آن ماجرا به دو شکل در ذهنم هست. شکل 
دیگرش این است که من در آن لحظه فقط هذیان 
می گفتم و به طور مبهم کسانی را که باالی سرم بودند 

به یاد دارم و هیچ نگاه از باالیی نبود.
امروز اما دو نحوه روایت از آن اتفاق در ذهنم هست. 
اولی آنکه فقط هذیان می گفتم و هوشیار نبودم دومی 
که از باال همه این ماجرا را می دیدم .حاال باید این ماجرا 
را چگونه تعریف کنم؟ آن را تبدیل به کرامتی کنم که 
باب میل برنامه زندگی پس از زندگی هم باشد یا اینکه 
واقعیت را بپذیرم که روایت دوم را ذهن من از آن اتفاق 

ساخته؟
حقیقت این است که ذهن انسان آگاهانه و ناآگاهانه 
خاطرات و تجربیات را دستکاری می کند. این را روانکاوی 
به خوبی نشان داده است. گاهی خودمان داستان را 
تغییر می دهیم، گاهی در اثر گذر زمان ناخودآگاه ماجرا 

را متناسب با سالیق های ما دستکاری می کند.
بسیاری از خــاطــرات معمولی ما با کمی دستکاری 
می تواند تبدیل به کرامتی یا واقعه ای خاص شود! 
چیزی که به وضوح در این برنامه می توان دید. واقعیت 
ایــن اســت که آنچه در برنامه زندگی پس از زندگی 
می بینیم اغلب ساخته ذهن گزارش کننده هاست.البته 
حساب عارفان و اهل معنویت را که با انجام تمرین هایی 
روح خود را ورزیده کرده اند و توانایی مشاهده اموری از 
عالم غیب را دارند باید از این تجربه ها جدا دانست. 
حــســاب آن مــشــاهــدات و مــکــاشــفــات غــیــر از ایــن 
تجربه های نزدیک به مرگ است و ربطی به هم ندارند. 

نسبتشان نسبت میان توهم و واقعیت است«.

روایت بی تابی

عکس نوشت

نیکوکار گزارش تصویری وداع آیت اهلل جوادی آملی با پیکر 
همسرشان حاجیه خانم روحی که دیروز منتشر شد در 

شبکه های اجتماعی بازخوردهای فراوانی داشت. برای من این 
تصاویر که حاکی از تأثر شدید آیت اهلل جوادی آملی بود، یادآور 
وجهی از زیست علما بود که روایت آن به واسطه محذوریت هایی 

که وجود دارد کمتر انجام شده است. برای مثال مشابه همین 
بی تابی را در خاطرات علما و در زندگی مرحوم عالمه طباطبایی، 

نویسنده تفسیر المیزان برای همسرشان نیز می بینیم؛ بی تابی 
که خود عالمه طباطبایی دلیلش را این گونه روایت می کند: »من 

برای مرگ همسرم گریه نمی کنم. گریه ام برای صفا و کدبانوگری 
و محبت های خانم است. در طول مدت زندگی هیچ گاه نشد خانم 
کاری بکند که من حداقل در دلم بگویم کاش این کار را نمی کرد یا 

کاری را ترک کند که بگویم کاش این عمل را انجام داده بود«.

 پربیننده ترین برنامه افطاری سیما
 امسال نیز میدان نقد و نظر اندیشمندان علوم انسانی شد

مســعود معینی پور در توییتی با گالیه از منتقدان و پــس از آنکه دیدگاه های 
موافقان این برنامه را ریتوییت کرده بود، نوشت: »آنان که سوگوار خرافه زدگی اند، 
نفوذ سکوالریســم و الحاد را نمی بینند؟! مانع طــرح تجربه هایی که می تواند 

اعتقادات مردم را به مکتب اهل بیت و اسالم ناب تعمیق کند نباشید...«

گزيدهگزيده
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افطاری با طعم 
»مرگ آگاهی« 



مــدیــرعــامــل شــرکــت 
نخریسی و نساجی 
خــســروی خــراســان از 
ــومــی ســازی قطعات  ب
ــاال در  دارای فــنــاوری ب
و  نخریسی  صنعت 
نساجی به عنوان یکی از اقدام های مهم 
این شرکت در سال 1400 یاد کرد و آن را 
نتیجه اعتماد به شرکت های دانش بنیان 

و حمایت از آن ها دانست. 
علی فدیشه ای در گفت وگو با آستان نیوز 
گفت: این اقدام با هدف کاهش وابستگی 
بــه شــرکــت هــای خــارجــی، کــاهــش بهای 
تمام شده محصول و کمتر شدن اثرات 

تحریم های ظالمانه انجام شده است.
ــه داد: تــحــریــم هــای ظــالــمــانــه  ــ او ادامـ
بین المللی و ارسال نشدن قطعات حیاتی 
دستگاه های تولیدی از سوی شرکت های 
خــارجــی مــی تــوانــســت اثـــری مــخــرب بر 
تولید داشته باشد اما متخصصان این 
شرکت در تعامل و تفاهم با شرکت های 
ــا ســرویــس کــاری هــای  دانــش بــنــیــان و ب
مــــداوم، مهندسی مــعــکــوس، تولید و 
جایگزینی قطعات مــورد نیاز با مــوارد 
مشابه بومی سازی شده، درصدد رفع این 

مشکل برآمده اند. 

ــادان و  ◾ ــ ــتـ ــ ــاده از تــجــربــه اسـ ــفـ ــتـ اسـ
متخصصان 

ــزود: شــرکــت نخریسی و  ــ فــدیــشــه ای اف
نساجی خسروی خــراســان با استفاده 
از تجربه اســتــادان و متخصصان حوزه 
نخریسی و نساجی در سطح کشور، 
انتقال دانش و پیاده سازی آن در پروژه های 

عملی، گام های ارزشمندی بــرای تحقق 
کاهش وابستگی بــرداشــتــه اســت و به 
عنوان نمونه، جایگزینی برنامه و مانیتور 
ماشین تثبیت نخ )اتوکالو( و همچنین رفع 
ایراد ماشین ریسندگی نخ اپن اند R20 و 

 C51 ماشین مقدمات ریسندگی کاردینگ
از طریق جایگزینی اینورترها، نمونه هایی 
از اقدام های تخصصی انجام شده در این 

خصوص است. 
او ادامــه داد: با توجه به اینکه شرکت 

در این پروژه ها با خطر توقف ماشین ها 
به  دلیل خرابی برنامه، مانیتور و مغز 
پـــردازنـــده مــواجــه بـــوده، بــا هــمــکــاری و 
تعامل بــا شرکت های دانش بنیان در 
حــوزه الکترونیک و تحلیل مشترک، 

تــوانــســتــه نــمــونــه جــایــگــزیــن بـــرای ایــن 
ماشین ها تهیه کند.

فدیشه ای رفــع ایـــراد پمپ هیدرولیک 
ماشین چله پیچی مستقیم را اقدام دیگر 
این شرکت در راستای بومی سازی قطعات 
با فناوری باال معرفی کرد و گفت: با توجه به 
اینکه خرابی پمپ هیدرولیک ماشین با 
فشار 150 بار موجب توقف کامل دستگاه 
می شود و شرکت سازنده دستگاه از ارسال 
ــودداری می کند، شرکت  پمپ یــدک خــ
نخریسی و نساجی خسروی خراسان با 
بررسی پمپ های موجود در بازار و استفاده 
از تجربیات شرکت های دانش بنیان در این 
حوزه، موفق به جایگزین کردن آن ها شده 
تا از این طریق از متوقف شدن این ماشین 

در آینده جلوگیری کند.

افزایش تعداد مشتریان  ◾
مدیر عامل شرکت نخریسی و نساجی 
خــســروی خـــراســـان در ادامــــه گفت: 
مطمئن ترین راه بــرای ادامـــه حیات و 
موفقیت کسب وکارها، ارتقای کیفیت 
خــدمــات و مــشــتــری مــداری اســت و با 
توجه به اهمیت این موضوع، از ابتدای 
سال 1400 با اعمال تغییراتی در واحد 
ــداف این  بــازرگــانــی شــرکــت، تحقق اهـ

حوزه را دنبال کردیم.
او ادامه داد: افزایش تعداد مشتریان و 
فروش نخ به مصرف کننده مستقیم، از 
همان ابتدا دغدغه این واحد بوده و بر 
همین اساس می توان از گسترش بازار و 
تعداد مشتریان به  عنوان یکی از نقاط 
قــوت واحــد بــازرگــانــی در ســال گذشته 

نام برد.

فدیشه ای افــزود: حفظ مشتریان و ارج 
نــهــادن آن هــا از عــوامــل مهم پیشرفت 
ــازار به  ایــن شرکت در مقوله گسترش ب
 شمار می رود و این سیاست گذاری سبب 
شده تعداد مشتریان و مصرف کنندگان 
واقعی شرکت به بیش از 150 مشتری 

افزایش یابد.

افزایش تنوع محصوالت نخ ◾
فدیشه ای تکمیل سبد محصوالت و 
کاهش بهای تمام شده آن ها را بخشی 
دیگر از اقدام های ارزشمند این شرکت 
در سال 1400 عنوان کرد و گفت: با توجه 
به تغییر گرایش بــازار به سمت نخ های 
افکت دار، کشسان و ظریف در سال های 
اخیر و از طرفی وجــود زیرساخت های 
مناسب در شرکت، این مجموعه نسبت 
بــه تولید مــحــصــوالت جــدیــد همچون 
نخ های ظریف پنبه ای نمره 60 کامپکت 

اقدام کرد. 
او ادامه داد: همچنین پس از بررسی های 
بــه عمل آمـــده توسط کمیته بـــازار، این 
مجموعه در نیمه دوم ســـال گذشته 
تجهیزات جدیدی را روی دستگاه های 
ریسندگی نصب کرد تا بتواند به تولید 

انواع نخ کشسان و افکت دار دست یابد.
فدیشه ای افـــزود: با توجه به استفاده 
مداوم واحد بافندگی کارخانه نخریسی 
و نساجی خسروی خراسان از نخ های 
ــا ظــرافــت مختلف بـــرای بــافــت انـــواع  ب
پارچه، این اقدام گامی بزرگ در راستای 
قطع وابستگی واحد بافندگی به سایر 
شرکت ها برای تأمین مواد اولیه مورد نیاز 

محسوب می شود.

به همت شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراسان محقق شد

 بومی سازی در صنعت نساجی 
با حمایت از دانش بنیان ها

 دین دین  
وو  آیینآیین  

چهارپایه خوانی؛ فراتر از هنر
اهل فن می گویند »چهارپایه خوانی« از سنت ها و 
آداب تهران قدیم در محرم است که هنوز هم پای ثابت 
مراسم عزاداری بازار تهران به شمار می آید. برخی هم 
البته قدمت آن را مربوط به زمــان آل بویه می دانند. 
نوعی از عزاداری و مداحی که در آن مداح اهل بیت)ع( 

روی چهارپایه ای می ایستد و عـــزاداران گرد او جمع 
شــده، شعری را همخوانی می کنند. چه قدیمی  ها و 
چه مداحان امروزی معتقدند چهارپایه خوانی عالوه 
بر اینکه سبک متفاوت روضه خوانی و مداحی است 
حتی مقوله ای فراتر از هنر هم به حساب می آید چون 

ریشه در اشک و سوز دل مخاطب و چهارپایه خوان 
دارد. مداحان امروزی می گویند در این سبک، مداح 
باید جایگاه اجتماعی شاخصی داشــتــه باشد و از 
گفتاری روان و البته گــرم بــرخــوردار باشد. همچنین 
مخاطب شناس باشد و در سریع ترین زمــان ممکن 

افــراد را به اوج و شــور نهایی برساند. چند روز پیش 
همزمان با ایــام سالگرد شهادت امیرالمؤمنین)ع(، 
صحن پیامبر اعظم)ص( در حرم مطهر رضوی شاهد 
برگزاری چهارپایه خوانی با مداحی مداح سرشناس 

کشورمان »محمود کریمی« بود.

کرامت رضوی
   سفره افطار متبرک رضوی 

در زندان مرکزی مشهد
در آخرین شب از شب های پرفیض 
قدر جمعی از خادمان بارگاه نورانی 

ثامن الحجج)ع( در زندان مرکزی مشهد 

حضور یافتند تا آن هایی که در زندان به 
سر می برند هم از خوان نعمت پربرکت 

حضرت رضا)ع( بی نصیب نمانند و 
امیدشان از عنایت حضرت ناامید نشود. 

حضور خادمان با اجرای برنامه هایی 

همچون قرائت قرآن و ادعیه شب های قدر 
همراه بود و عالوه بر آن، یک هزار وعده 

 غذای متبرک و یک هزار بسته 
افطاری ساده بین زندانیان و کارکنان 

زندان مرکزی مشهد توزیع شد.

گفتنی است بنیاد کرامت رضوی در 
هر شب از ماه مبارک رمضان 2هزار 

وعده غذای متبرک حضرت را با 
 اولویت نیازمندان حاشیه شهر 

توزیع می کند.
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من اطاع 
اهلل مل یبال 
سخط 
املخلوقین
کسی که از خدا 
 اطاعت می کند 
 از خشم مردم 
باکی ندارد .

شرکت نخریسی و نساجی خسروی خراســان با استفاده از تجربه اســتادان و متخصصان حوزه 
نخریسی و نساجی در سطح کشــور، انتقال دانش و پیاده ســازی آن در پروژه های عملی، گام های 

ارزشمندی برای تحقق کاهش وابستگی برداشته است.
گزیدهگزیده

ابالغ نقشه و صورتمجلس افرازی در اجرای بند ۶- آیین نامه
از : اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان نور

به: کلیه ماکین مشاعی پالك ۱۷۸۴ فرعی از ۱- اصلی بخش ده ثبت نور
نظر به اینکه آقای جعفر صفائی به وکالت از سوی شرکت انگیزه طوس احد از مالکین مشاعی پالک ۱۷۸۴ فرعی از ۱- اصلی بخش ۱۰ ثبت نور واقع در ایزد شهر - امیرآباد - 
خشت سر - شهرک کوه نور البرز به طرفیت سایر مالکین برابر درخواست وارده بشماره ۶۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹،۰۵،۲۰ تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک موکل خویش را 
از کل ششدانگ پالک مذکور از این اداره نموده، و پس از انجام تشریفات الزم ،و موافقت بنیاد مسکن محمودآباد به شماره ۱۴۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰،۱۱،۱۱ و تنظیم صورتمجلس 
افرازی به ش��ماره ۱۴۰۱۸۵۶۰۰۰۶۰۰۰۴۳۷ مورخه ۱۴۰۱،۰۱،۳۱ گردیده و پس از قبول افراز )عدم رد ( از س��وی مس��ئول اداره ، نهایتاً منجر به صدور رای به شماره ۰۹،۴۱۴ 
مورخه ۱۴۰۱،۰۲،۰۱ گردید. لذا به پیوست تصویری از رای و نقشه افرازی فوق که به خواهان به نام شرکت انگیزه طوس به شماره ثبت ۷۷۸۵ و خواندگان به اسامی مهشید الیقی 
مقدم فرزند مجتبی - امیررضا جاسب فرزند عبداهلل - خدیجه کثیری فرزند محمد - فاطمه مهدیان فرزند ناصر - مهری صداقت افشار فرزند هدایت - غالمرضا کیانی فرزند علی 
اکبر - زهرا پیرحسینی فرزند سید مرتضی - مصطفی قاسمی بختیاری فرزند محمد قلی - مجید غفاری فرزند عبداهلل - سید عال حبیبی جو فرزند سید حسن - نازنین مهدیان 
فرزند ناصر - محمدحسن محمدنیا فیروزآباد فرزند محمدرضا - محمد اژدری فرزند اصغر ، ابالغ میگردد تاچنانچه به نحوه افراز فوق اعتراضی داشته باشند می توانند برابر ماده 
۲- قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ۱۰ روز پس از ابالغ اعتراض خویش را به دادگستری شهرستان نور تسلیم و رسید گواهی آن را به این واحد ثبتی تحویل نمائید۰ 
از آنجائیکه وکیل برابر درخواست وارده به شماره ۹۹۶ مورخه ۱۴۰۱،۰۲،۰۱مکتوباً اظهار داشته که به آدرس سایر مالکین مشاعی دسترسی ندارد لذا مراتب فوق به با استناد به 

ماده ۱۸ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا در یکی از جراید کثیراالنتشار چاپ می گردد.
علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

رای افرازی

»گردش کار«
ششدانگ یک قطعه زمین به پالک شماره یک هزار وهفتصد وهشتاد وچهار فرعی از یک اصلی قطعه دو تفکیکی واقع در بخش ده حوزه ثبتی نور استان مازندران به مساحت 
)۱۰۴۳۱( ده هزار و چهارصد و سی و یک مترمربع۰ به حدود اربعه: مقیده در پرونده و سوابق، سپس جعفر صفائی به وکالت از سوی شرکت انگیزه طوس احد از مالکین مشاعی 
پالک ۱۷۸۴ فرعی از ۱- اصلی بخش ۱۰ ثبت نور واقع در ایزد شهر - امیرآباد - خشت سر - شهرک کوه نور البرز به طرفیت سایر مالکین برابر درخواست وارده بشماره ۶۱۷۹ مورخ 
۱۳۹۹،۰۵،۲۰ تقاضای افراز حصه و سهمی مالکیتی ملک موکل خویش را از کل ششدانگ پالک مذکور ازاین اداره نموده که اخطاریه دعوت به افراز به شماره ۰۹،۴۰۹۵ مورخه 
۱۳۹۹،۰۶،۱۲ به خواندگان ابالغ گردیده است و با ارجاع امر به کارشناسان و با حضور کارشناسان در محل و انجام معاینه محل و با بررسی های بعمل آمده و با توجه به گزارش آنان 
مبنی بر اینکه هریک از خواهان و خواندگان با احداث دیوار، سهم خویش را در تصرف داشته و با احداث ساختمان عمال از آن بهره برداری می نماید که منجر به تهیه نقشه افرازی 
گردیده سپس مراتب جهت کسب نظر مرجع ذیصالح به همراه نقشه ای که سهم خواهان و سهم خواندگان در آن نمایش داده شده از بنیاد مسکن انقالب اسالمی محمودآباد 
استعالم بعمل آمده بنیاد مسکن محمودآباد ضمن ممهور نقشه افرازی مکتوباً با افراز پالک فوق الذکر موافقت نموده است که نهایتاً منجر به تنظیم صورتمجلس افرازی به شماره 
۱۴۰۱۸۵۶۰۰۰۶۰۰۰۴۳۷ مورخه ۱۴۰۱،۰۱،۳۱ گردیده بنحویکه قطعه اول افرازی به مساحت )۲۸۵۶( مترمربع و قطعه سوم به مساحت )۷۰۶۰( که در سهم خواندگان به اسامی 
مهشید الیقی مقدم فرزند مجتبی - امیررضا جاسب فرزند عبداهلل - خدیجه کثیری فرزند محمد - فاطمه مهدیان فرزند ناصر - مهری صداقت افشار فرزند هدایت - غالمرضا کیانی 
فرزند علی اکبر - زهرا پیرحسینی فرزند سید مرتضی - مصطفی قاسمی بختیاری فرزند محمدقلی - مجید غفاری فرزند عبداهلل - سید عال حبیبی جو فرزند سید حسن - نازنین 
مهدیان فرزند ناصر - محمدحسن محمدنیا فیروز آباد فرزند محمدرضا - محمد اژدری فرزند اصغر قرار گرفته و قطعه دوم  افرازی به مساحت )۴۹۲( مترمربع که در سهم خواهان 
به نام شرکت انگیزه طوس به شماره ثبت ۷۷۸۵ قرار گرفته حال آنکه سند مورد تقاضا به مساحت ۵۱۵ مترمربع می باشد لذا به میزان ۲۳ مترمربع کسری دارد که وکیل مالک 

نسبت به کسری مساحت تمکین دارد لذا رای اینجانب به موجب ماده ۵- آیین نامه قانون افراز وفروش امالک مشاع به شرح ذیل رای صادر می گردد.
)رای اصداری(

با توجه به اقدامات بعمل آمده درخصوص افراز پالک ۱۷۸۴ فرعی از ۱- اصلی بخش ده حوزه ثبتی نور استان مازندران با اعزام کارشناسان به محل و با بررسی های به عمل آمده 
با توجه به اینکه ماده ۱۵۴ اصالحی قانون ثبت که ادارات ثبت و دادگاه ها را مکلف نموده در هنگام تفکیک و افراز نظر شهرداری را در مورد ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها و نظر 
بنیاد مسکن را به موجب ماده ۵-قانون منع فروش به ......... جویا شوند و با در نظر گرفتن منطوق نامه بنیاد مسکن نور به شماره ۱۴۷۸۲ مورخ ۱۴۰۰،۱۱،۱۱ و همچنین جوابیه 
شماره ۲۶،۱۴۰۰،۷۱۱،۳۱۰ مورخ ۱۴۰۰،۰۵،۱۹ مدیریت منابع آب نور و رویان و جوابیه شماره ۷۷۴،۲۰۸ مورخ ۱۴۰۰،۰۶،۰۱ اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان نور نظر 
اینجانب به موجب ماده ۵- آیین نامه قانون افراز و فروش امالک مشاع مبتنی بر موافقت افراز می باشد. لذا کارشناسان مکلفند به موجب ماده ۶ - همین آیین نامه به کلیه مالکین 
مشاعی پالک فوق ابالغ نمایند تا چنانچه به نظر و رای افرازی اعتراضی داشته باشند؛ می توانند، به موجب ماده ۲ قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز پس از ابالغ، 

اعتراض خویش را به دادگستری شهرستان نور تسلیم و رسید گواهی آن را به این اداره تحویل نمایند.
م الف ۱۳۰۷۱۸۰            آ۴۰۱۰۱۰۹۹                                                                                                   تاریخ انتشار: ۱۴۰۱،۰۲،۰۶
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