
نیمکت زندگی

ببخش!

رقیه توسلی   انگار به برق و باد گذشت، این 30 روز 
باهم بودن و تالوت ها و دورهمی مسجدی و تدارک افطاری. 
»خانم افشار« تک زنگ می زند. یعنی از قنادی رسیده. 
می روم کمکش جعبه های بامیه را ببریم آبدارخانه. امروز 
دم کردن چای با من است. همه چیز را بررسی می کنم. قند 
و چای و استکان و قوری و شکردان و خرما و این هم که از 

جعبه های شیرینی. 
خانم ها گوشه آشپزخانه کتلت ها را می چینند توی ظروف 
یکبارمصرف و گوجه ها را. دو نفر هم در ادامه سبزی خوردن 
اضافه می کنند به آن و ... از تماشای صحنه همدلی آدم ها 
که سیر نمی شوم. مشکل این است که آش رشته نذری 
و  ــوان مسجد  ای روی  مــی روم  نرسیده.  هنوز  برنامه  طبق 
شماره می گیرم. تماس برقرار نمی شود. آقای خمیده قامتی 
نظرم را جلب می کند... با سرعت می رود سمت موبایلی که 

افتاده وسط حیاط...گوشی را برمی دارد و ناپدید می شود.
باالخره دیگ آش از راه می رسد. خانم احمدیان و دخترش 
هم سربه زیر می آیند روی ایوان. دنبال گمشده ای زمین 
را  قضیه  واقــعــاً.  نگرانند  طفلکی ها  می جورند.  را  زمــان  و 
گوشی  می شود.  بلند  آهشان  می کنم.  تعریف  برایشان 

دزدیده شده توسط معتاد ، مال خانم احمدیان بوده!
شماره اش را می گیرم...دفعه دوم جواب می دهد... بعد از 
دو سه تا سرفه وحشتناک می گوید: ... خودم پیداش کردم 

احتیاج دارم و بعد گوشی را قطع و خاموش می کند. 
امــا خنده ام  مــن  دخــتــرش.  و  می خندد  احــمــدیــان  خانم 
نمی آید. گیجم. مادرودختر شاید به خاطر نگرانی من ، 
حرف قراضگی موبایل را پیش می کشند و حرف دزدی که 
به کاهدان زده! و من به آدم عجیبی فکر می کنم که آیا 

نمی داند اینجا کجاست؟
ــار چــای دم می کنم و قـــوری را مــی گــذارم  بـــرای دومــیــن ب
نگاه می کنم  به شب  آبدارخانه  پنجره  از  و  بــاالی سماور 
که گوشی ام زنگ می خورد. گل از گلم می شکفد. شماره 
خانم احمدیان است. آقای بیحالِ بی اعصاب از آن ور خط 
می گوید: گوشی رو میذارم لب حوض بیا ورش دار. فقط 

جان مادرت حالل کن خانوم. خبط کردم.

سنجاق ◾
پیامبر اکرم)ص(:درهای توبه همیشه باز است.
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 با آثاری از استاد رضوانی گشایش یافت
 »بر آستان جانان« در نگارخانه 

موزه مرکزی آستان قدس رضوی 

رونمایی از سه کتاب تازه تألیف 
درباره شهید مطهری 

نکته های ناب/ آیت اهلل مکارم شیرازی

 دروغ گويی 
نشانه يک نوع 
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درباره اعتصاب سراسری سال 1302 مشهد 
در دفاع از علمای عتبات  

تحصن برای تحقیر انگلیس
در گفت وگو با نوه مرحوم حجت االسالم محمدتقی فلسفی مطرح شد 

2 شرط موفقیت خطابه 
از دیدگاه مرحوم فلسفی

    سال دوم    ویژه نامه 325    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

اد
ش

ام
ن ک

سی
 ح

ی-
ضو

س ر
عک

 

معاون اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی گفت: نماز عید 
 فطر در بارگاه منور حضرت ثامن الحجج)ع( به امامت 
ــهــدی اقــامــه خــواهــد   آيـــت هللا ســیــد احــمــد عــلــم ال

شد.
محمد توکلی در گفت وگو با آستان نیوز با تشریح جزئیات 
مراسم اقامه نماز عید سعید فطر در حرم مطهر رضوی 
گفت: این مراسم معنوی از ساعت 6 صبح با تالوت آیات 
قرآن کریم و بیان احکام شرعی روز عید فطر آغاز و سپس 
نماز ایــن عید فرخنده به امامت آیــت هللا سید احمد 
علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام 

جمعه مشهد مقدس اقامه خواهد شد.
وی افزود: اجرای آیین نقاره زنی ویژه روز عید و همچنین 
پذیرایی از نمازگزاران با بسته های متبرک از دیگر برنامه های 

پیش بینی شده در این روز است.
توکلی گفت: به منظور رفاه حال زائران، صحن ها و فضاهای 
پیرامونی حرم مطهر رضوی به طور کامل مفروش خواهد 

شد.

حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری در گفت وگو با قدس مطرح کرد

عید فطر؛ جشن موفقیت در بندگی خداوند
 جزئیات اقامه 
 نماز عید فطر 

در حرم مطهر رضوی

2

دعا

غریق دریای رحمت الهی

حجت االسالم دکتر خیاط  
فِيهِ  ِــي  ْــن وَارْزُق بـِـالــرَّحـْـمـَـةِ،  فِيهِ  نِي  غَشِّ َّهُمَّ  الل
َّوْفِيقَ وَ الْعِْصمَةَ، وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ غَيَاهِبِ  الت

ُّهَمَةِ، يَا رَِحيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن. الت
در دعای بیست و نهمین روز از ماه مبارک 
چند  ســبــحــان  خـــدای  از  دار  روزه  رمــضــان 
درخواست دارد که نخست می گوید خدایا 
در این روز مرا در دریای رحمت خود غرق کن!
سفره پربرکت رمضان دارد برچیده می شود 
و ما از این سفره محروم می شویم. از این رو 
دریای  در  کند  کــاری  که  می خواهیم  از خدا 
رحمت  ایــن  برکات  و  بگیریم  قــرار  رحمتش 
برای  بعد هم  ماه های  در  را  واسعه رمضان 

ما قرار بدهد.
توفیق  طــلــب  از خـــدا  دومــیــن خــواســتــه  در 
اوامــر خداوند  با  را  اعمال خود  که  می کنیم 
و عصمت  توفیق  کنیم. می گوییم  هماهنگ 
انسان  یعنی  داشتن  عصمت  کــن.  روزی  را 
ــدرت درونــــی بــرســد کــه از آنچه   ــ بــه یــک ق

پروردگارنهی کرده، پرهیز کند.
برخی کم یا بی توفیق هستند مثالً رمضان 
نفهمیدند.  چــیــزی  آن  از  ــا  امـ ــده  شـ تــمــام 
نــکــرده... لحظه ای مناجات  الی قــرآن را باز 
است  بزرگی  درد  توفیقی  بی  این  نداشته... 
که گاهی انسان دچار آن می شود. عصمت 
خواستن از خدا در واقع درخواست تقواست؛ 
در  تا  کند  می  حفاظت  را  ما  که  عاملی  آن 

سراشیبی سقوط قرار نگیریم. 
از  را  دل  می خواهیم  خــدا  از  ســوم  فـــراز  در 
و بدگمانی پاک  اوهــام   و  تاریکی ها و شک 
بــدارد. منظور همان تاریکی شدید و حالت 
وهمی است که انسان قدرت تشخیص حق 
از باطل را نــدارد. در اینجا می گوییم خدایا 
دل ما را از وهم و شبهه پاک کن و این میسر 
نمی شود مگر اینکه خود را از گناه پاک کنیم 
ایــن صــورت خــدا به انسان نیروی فرقان  در 

عنایت می کند.
وقتی انسان اهل تهمت باشد حق و باطل را 
از هم تشخیص ندهد درباره دیگران بدگمانی 
کــرده به بدبینی و بدخواهی می رسد و هر 
می کند.  بیشتر  خــود  بــرای  را  ظلمت  لحظه 
دل او کانون فتنه و فساد می شود. انسان اگر 
طهارت قلب نداشته باشد در آن تاریکی ها 
می ماند،  باقی  اوهــام  از  ناشی  ظلمت های  و 
را  صحیحی  مسیر  و  نمی یابد  درســتــی  راه 
در  خواستیم  ابتدا  رو  ایــن  از  نمی کند.  طی 
دریای رحمت او غرق شویم، اگر چنین شود 
توفیق روز افزون شده، کارهای ما با اوامر خدا 
هماهنگ شده، به نیروی عصمت رسیده و 
در دام گناهان قرار نمی گیریم و روح ما هم 
پاک شود، که در این صورت توفیق تقوا پیدا 
کرده و قدرت تشخیص حق از باطل یافته و 

دل از ظلمات دور می شود.

حجت االسالم والمسلمین مروی تأکید کرد

 بهره گیری از ظرفیت معلمان 
در مسیر اهداف فرهنگی  آستان قدس رضوی

ــوی  ــدس رضــ ــ ــان قـ ــ ــت تـــولـــیـــت آســ
نوین  تمدن  پایه گذاران  را  معلمان 
معظم  رهبر  تأکید  مــورد  اسالمی 
این  رویکرد  و  کرد  معرفی  انقالب 
آســتــان مــقــدس را بــهــره گــیــری از 
ظرفیت معلمان در مسیر اهداف 

فرهنگی خود دانست.
به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین 
احمد مروی در آستانه  روز معلم در دیدار جمعی 
از معلمان منتخب استان خراسان رضوی که در 
تــاالر والیــت حرم مطهر امــام رضــا)ع( انجام شد، 
گفت: تعبیر امام خمینی)ره( که معلمی را شغل 
انبیا دانستند، بلندترین و شایسته ترین تفسیری 
 است که می توان برای جایگاه عظیم معلمی بیان 

کرد.
تربیت  را  معلمان  و  انبیا  کــار  تشابه  وجــه  وی 
انسان ها دانست و عنوان کرد: علمی که معلمان به 
دانش آموزان می آموزند، مقدمه تربیت انسان ها و 
جامعه است؛ معلمان در واقع  پایه گذاران تمدن 
انقالب  معظم  رهبر  تأکید  مـــورد  اســالمــی  نوین 

هستند.
به  را  علوم  آمـــوزش  و  تــدریــس  کــار  تنها  معلمان 
تربیت  در  بلکه  نــدارنــد،  بــر عهده  دانـــش آمـــوزان 
فرهنگی و ارتقای مکارم اخالقی نسل آینده کشور 

نیز نقش بسزایی ایفا می کنند.
که  آن گــونــه  جامعه  متأسفانه  اینکه  بیان  با  وی 
را  معلمی  شــریــف  مــقــام  قـــدر  اســــت،  شایسته 
نمی داند، ابراز کرد: معلمان ازجمله افرادی هستند 
در شکل گیری  اســاســی  و  زیــربــنــایــی  نــقــش  ــه  ک
افــراد و آینده جامعه بر عهده دارنــد،  شخصیت 
از این رو اسالم و سیره پیغمبر اکــرم)ص( و ائمه 
بــرای  را  ــژه ای  ویـ جایگاه  و  احــتــرام  معصومین)ع( 

معلمان قائل است.
وی با بیان اینکه بنده به سهم خود از تالش ها، 
ایثارها و مجاهدت  معلمانی که زندگی خود را وقف 
تربیت و تعلیم نسل آینده کشور کرده اند قدردانی 
مــی کــنــم، گــفــت: رویـــکـــرد آســتــان قـــدس رضــوی 
استفاده و بهره گیری از ظرفیت عظیم معلمان در 
از این  مسیر تحقق اهــداف فرهنگی خود است؛ 
تربیتی  و  امور معنوی  باید همکاری فعالی در  رو 
شکل  معلمان  مجموعه  و  قـــدس  ــان  آســت  بــیــن 

بگیرد.
ــا بــیــان ایــنــکــه  ــوی بـ ــ ــــدس رضـ ــتـــان ق تــولــیــت آسـ
باید  قــدس  آســتــان  فرهنگی  و  علمی  بخش های 
سازوکار همکاری و استفاده از ظرفیت معلمان را 
طرح ریزی کنند، عنوان کرد: بارگاه حضرت رضا)ع( 
اقتصادی  و  مذهبی  معنوی،  بــزرگ  یک مؤسسه 
الهام  تربیت،  کانون  مقدس  آستان  این  نیست، 
به ویژه  و هدایت بشریت و متعلق به همه مردم 

معلمان گرامی است.
وی گفت: معلمان از یک سو باید از معنویت بارگاه 
بهره  تربیت نسل جوان کشور  برای  منور رضوی 
بگیرند و از سوی دیگر با توجه به تجربه و علمی 
آستان  باید  ــد،  دارن انسان ها  تربیت  در حــوزه  که 
یــاری   فرهنگی  بــرنــامــه هــای  پیشبرد  در  را   قــدس 

کنند.
از  قــدس رضــوی در بخش دیگری  تولیت آستان 
این  و  پایانی رمضان اشــاره  ایــام  به  سخنان خود 

ماه مبارک را بهار انس دل ها و قلب ها با معجزه 
و  معرفی  کریم  قــرآن  اکــــرم)ص(،  پیامبر  بی بدیل 
اظهار کرد: خداوند قرآن را نازل کرد تا به بشریت 
هشدار و راه درست و صحیح را نشان دهد؛ اما 
نجات بخش غافل  کــتــاب  ــن  ای از  انــســان هــا  اکــثــر 

هستند.

ارســال  گفت:  مــروی  حجت االسالم والمسلمین 
انبیای الهی، ائمه اطهار)ع( و قرآن کریم برای آن 
ماه  و  شوند  خــارج  غفلت  از  انسان ها  که  اســت 
بــرای  فرصت ها  بهترین  از  یکی  رمــضــان  مــبــارک 

نجات انسان از غفلت در مسیر زندگی است.
رضــوی،  قــدس  آســتــان  تولیت  سخنان  از  پیش 
ــیــس ســـازمـــان عــلــمــی و  عــبــدالــحــمــیــد طــالــبــی رئ
فرهنگی آستان قدس رضوی گزارشی از اقدامات 
در  و  ارائـــه  مقدس  آستان  ایــن  علمی  و  فرهنگی 
ادامه سید امیر شوشتری مدیرکل آموزش وپرورش 
اداره  ایــن  برنامه های  از  گزارشی  رضــوی  خراسان 
تــحــول،  کـــردن ســنــد  در خــصــوص عملیاتی  کــل 
جهاد  قرارگاه   راه انـــدازی  معلمان،  رتبه بندی  نظام 
تبیین توسط فرهنگیان و توجه به ارتقای کیفیت 
 آمــوزشــی مـــدارس اســتــان خــراســان رضـــوی ارائــه 

کرد.
سهرابی  محمد  آقــایــان  دیـــدار  ایــن  در  همچنین 
علیرضا  ــا)ع(،  رضــ امــام  مـــدارس  برتر  معلمان  از 
استان  متوسطه  مــدارس  مدیران  نماینده  نجفی 
رضــادوســت  محمدرضا  سید  رضـــوی،  خــراســان 
استان  ابتدایی  مقطع  مـــدارس  مــدیــران  نماینده 
زاده  محمودی  محمدرضا  سید  رضــوی،  خراسان 
فرهنگیان،  دانشگاه  دانشجویی  بسیج  نماینده 

نماینده  نــوعــدوســت  محمدعلی  حــجــت االســالم 
معاونان و مربیان پرورشی مدارس استان خراسان 
معلمان  نماینده  نقیبی  علیرضا  سید  ــوی،  رضـ
تربیت بدنی استان خراسان رضوی و خانم نسیم 
سال  در  استان  نمونه  معلمان  نماینده  فرهنگ 

1401، محورهای ذیل را بیان کردند:

  ضــــــرورت تـــوجـــه بـــه ســنــد تـــحـــول بــنــيــاديــن 

آموزش وپرورش و اقدام در راستای تحقق گام دوم 
انقالب اسالمی

  مجاهدت علمی معلمان در ایام شیوع کرونا و 

آموزش مجازی
امکانات مناسب آموزشی  آوری  اهمیت فراهم    

برای دانش آموزان حاشیه شهر مشهد و مناطق 
کم برخوردار استان 

اردوهــــای جــهــادی بسیج  از  ــرورت حمایت  ضـ   

دانشجویی دانشگاه فرهنگیان
  حمایت آستان قدس رضوی از کادرسازی برای 

نظام مقدس اسالمی در دانشگاه فرهنگیان
فضای  تأمین  بــا  کــتــاب خــوانــی  فرهنگ  تــرویــج    

بــا همکاری آستان  ــوزان  آمـ دانــش  ــرای  ب مناسب 
قدس رضوی

با  رضــوی  قــدس  آستان  بیش ازپیش  همکاری    

وزارت آموزش وپرورش برای شناسایی و حمایت از 
دانش آموزان مستعد بی بضاعت 

از بستر  توسعه دارالقرآن های کریم و استفاده    

فضای مجازی برای فعالیت های قرآنی
تربیت بدنی  مقوله  بــه  بیشتر  توجه  ضـــرورت    

میان  در  بیماری  ها  از  پیشگیری  ســالح  به عنوان 
دانش آموزان

معلمان از یک ســو باید از معنویت بارگاه منور رضوی برای تربیت نســل جوان 
کشور بهره بگیرند و از سوی دیگر با توجه به تجربه و علمی که در حوزه تربیت 
 انســان ها دارند، باید آســتان قدس را در پیشــبرد برنامه هــای فرهنگی یاری  

کنند.
گزيدهگزيده



عد من 
ال یعودک، 
و اهد 
الی من ال 
یهدی الیک
از كسى كه از تو 
عيادت نمى كند، 
عيادت كن و به 
كسى كه به تو هديه 
نمىدهد، هديه بده.

هتادوا 
حتابّوا؛ فان 

اهلدّیه 
تذهب 

بالّضغائن
هديه رّد و بدل 

كنيد تا به همديگر 
بامحّبت شويد؛ زيرا 

هديه كينه ها را
از بين مى برد.

FZ

عيدِ توانستن

عید سعید فطر به 
ما می گوید شما 
می توانید. عید 

توانستن و اعتماد 
به خویشتن است. 

بیایید توانستن هایی 
را که بیش از چهار 

دهه انقالب داشتیم 
به هم متذکر شویم 

و نگذاریم دشمن 
چهره ما را ناامید، 

عبوس و درهم ببیند. 
دشمنان می گفتند 

شما نمی توانید رژیم 
طاغوت را سرنگون 

کنید. گفتیم به 
حول و قوه الهی 

می توانیم. گفتند 
شما نمی توانید 
نظام اسالمی را 

برپا کنید. اما در 
دوازدهم فروردین 

1358نظام اسالمی را 
با آن آرای شگفت آور 

برپا کردیم. گفتند 
نمی توانید از پس 

منافقان مسلح 
داخلی بربیایید اما 

توانستیم و... . 

زيبايى های 
رمضان را
 ادامه دهيم

واقعاً با جرئت 
می گویم اگر پس از 
ماه رمضان هم به 
عباداتمان ادامه 
دهیم و تال شمان 
را کنیم، خدا در 
ماه های دیگر هم 
مثل ماه رمضان، 
نفس هایمان را 
تسبیح، خوابمان 
را عبادت، دعایمان 
را مستجاب و 
تک تک آیات قرآن 
را ثواب ختم قرآن 
حساب می کند. 
پس بیاییم در 
عید فطر این 
تصمیم را بگیریم 
که زیبایی های ماه 
رمضان را ادامه 
دهیم.

برش برش

»آموزه ها و کالم امام علی)ع( در نهج البالغه اختصاص به زمان 
و مکان خاصی نــدارد و پرسش های بشر را در ادوار مختلف 
پاسخ می دهد. برخی از افراد به دلیل شیفتگی به غرب پیام های 
انسانی را به غرب نسبت می دهند حال آنکه اگر نهج البالغه را 
مطالعه کنند درخواهند یافت در کالم امام آموزه های انسانی و 
پیام های زندگی موجود است« عبدالمجید معادیخواه با این 
نگاه کتاب فرهنگ آفتاب را در توضیح و دسته بندی مفاهیم 

نهج البالغه و در قالب معجمی موضوعی نگاشته است.
معادیخواه می گوید نخستین جرقه های فکر نوشتن این 
کتاب، پس از دیدار و صحبت کوتاه او با مرتضی مطهری در 
سال 13۴۷ پدیدار شد؛ زمانی که مطهری به آرزوی نوشته 
شدن معجم معنوی برای نهج البالغه اشاره کرد. معادیخواه 
از سال 135۰ کار تحقیق و تألیف فرهنگ آفتاب را با تشویق و 
حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز می کند. در سال135۲ 

معادیخواه که به همراه تعدادی از روحانیان در زندان اوین دوره 
محکومیت را می گذراند تجربه کار خود را با هاشمی رفسنجانی 
در میان می گذارد و هاشمی نیز عالقه مند می شود چنین کاری 
را درباره مفاهیم قرآن انجام دهد. بخش هایی از کتاب فرهنگ 
آفتاب در زندان نگاشته شد و کار نگارش این مجموعه ۲۰ سال 
ادامــه داشــت، یادداشت ها و فیش های تحقیق بارها تغییر 
کرد و ویرایش شد. عبدالمجید معاديخواه، متولد 13۲1 در 

قم، روحانی، وزیر ارشاد از سال 13۶۰ تا 13۶1 و مسئول بنیاد 
تاریخ انقالب اسالمی ایران از 13۶۲ تاکنون بوده است. او جایزه 
نخست کتاب سال والیت را در اولین دوره آن به خاطر نوشتن 
فرهنگ آفتاب دریافت کرد. این کتاب تاکنون دو بار چاپ شده 
است. نکته قابل توجه اینکه نویسنده موضوعات گسترده 
نهج البالغه را به گونه ای تنظیم کرده که خواننده بتواند به آسانی 
به مفاهیم یک موضوع در سراسر نهج البالغه دست یابد. 

فرهنگ آفتاب، ترتیب الفبایی و شباهت به نمایه سازی دارد. 
معیار اصلی نویسنده در تهيه موضوعات، معانی و مفاهيم 
نهج البالغه بوده، بنابراین مطالب نهج البالغه را در موضوع های 
کلی عرفان، کالم، فلسفه، جهان بینی، آداب، اخالق و فرهنگ، 
سیاست، اقتصاد، فقه و حقوق و تاریخ اسالم عنوان بندی نموده 
است. هر یک از این مداخل نیز به چند زیرمجموعه و نام های 
جزئی تر تقسیم شده اند. زیر نام هر مفهوم، ابتدا متن های 

گزیده نهج البالغه مربوط به آن )بدون اعراب( و سپس ترجمه 
فارسی )بدون توضیح و شرح( قرار دارد.

جلد اول تا نهم این مجموعه به طرح مداخل موضوعی پرداخته 
و در جلد نهم این مداخل پایان می پذیرد. جلد دهم اختصاص 
به نمایه ها و فهرست های گوناگون کتاب دارد. مراجعه به این 
فهرست ها امکان بازیابی مطالب را برای مخاطب آسان می کند. 
اصلی ترین فهرست کتاب زیر عنوان فهرست موضوعی الفبایی 

جلد دهم است، بدین ترتیب که موضوع اصلی به عنوان مبنای 
الفبایی شدن موضوع انتخاب شده و ذیل آن، موضوعات فرعی 
و تقسیم بندی های هر یک به استناد شماره گذاری صورت 
پذیرفته است. افزون بر فهرست الفبای موضوعی، فهرست های 
دیگری نیز در جلد دهم به شرح زیر آمده اند: فهرست راهنما، 
فهرست گفتارها، فهرست نوشتارها، فهرست آیات، فهرست 
احادیث نبوی، فهرست اشعار عربی، فهرست نام اشخاص، 

فهرست قبایل و فهرست امکنه، که در مجموع 1۰ فهرستگان 
را تشکیل می دهند.

برخی از نقدها بر این اثر وارد شده از جمله اینکه متن های عربی 
با اینکه برای مخاطب فارسی زبان تدوین شده اما فاقد اعراب 
است و خواننده نمی تواند از متن های عربی استفاده کند. 
ضمن اینکه این اثر به صورت فردی تنظیم شده و به طور طبیعی 

حوزه هایی از مفاهیم نهج البالغه مغفول مانده است.

فصل نهج البالغه
نوشتن معجمى 
معنوی برای 
نهج البالغه در 
»فرهنگ آفتاب«

نکته های ناب
آیت اهلل مکارم شیرازی

دروغ گويى نشانه يک نوع بى ايمانى است
 از احاديث مختلفى برمى آيد كه دروغ با ايمان سازگار نيست و دروغ گويى 

نشانه يک نوع بى ايمانى است. اين احاديث همه از قرآن مجيد الهام 
مى گيرند آنجا كه مى فرمايد:»إِنَّما َيْفَتِري الَْكِذَب الَِّذيَن...« تنها كسانى 
دروغ مى بندند كه به آيات خدا ايمان ندارند؛ )آری( دروغگويان واقعى 

آن ها هستند. ممكن است مراد از »َيْفَتِري الَْكِذَب« تعمد در كذب بوده باشد. 
از پيامبر)ص( پرسيدند: آيا آدم با ايمان ممكن است ترسو باشد؟ فرمود: 

آری. پرسيدند: آيا ممكن است بخيل باشد؟ فرمود: آری. پرسيدند: آيا 
ممكن است دروغگو باشد؟ فرمود: نه.  اميرمؤمنان على)ع( فرمود: انسان 

طعم ايمان را نمى چشد تا دروغ را - اعم از جدی و شوخى- ترک كند. 

و در سخن ديگری فرمود: از دروغ دوری كنيد كه با ايمان سازگار نيست. 
از اين اخبار به خوبى برمى آيد كه افراد با ايمان از دروغ اجتناب مى كنند 
و ايمان و دروغ يک جا جمع نمى شود. بعيد نيست نكته مطلب عالوه بر 
تيرگى خاصى كه دروغ در قلب انسان ايجاد مى كند اين باشد كه افراد 
دروغگو روی حساب »مقايسه« با خود، دعوت انبيا را به آسانى باور 

نمى كنند، آن ها چون خودشان در مسائل كوچک زندگى دروغ مى گويند 
نمى توانند باور كنند پيامبران در چنان مسائل مهمى حقيقتاً راست 

مى گويند، ممكن است چنين كسانى در صف افراد با ايمان باشند ولى اگر 
اعماق قلب آن ها را جست وجو و كاوش كنيم خواهيم ديد خالى از شک و 
ترديد نيست، البته اين درباره افرادی است كه دروغ بر وجود آن ها سايه 

افكنده و به تعبير حديث »كّذاب« هستند.
عكس اين مطلب نيز صادق است، يعنى افراد راستگو غالبًا زودباور 

هستند چون خودشان اهل صدق و راستى اند و هر سخنى را مى شنوند 
به طبع اوالی خود باور مى كنند و به اصطالح »اُُذن« هستند مگر اينكه 

به آن ها تذكر داده شود. افراد دروغگو بدبينى و سوءظن خاصى به همه 

كس و همه چيز دارند، همه چيز را قالبى، نادرست يا دست كم مشكوک 
مى پندارند، چنين افرادی چگونه ممكن است ايمان محكم و خالى از 

هرگونه شک و ترديد به آن همه گفته های انبيا پيدا كنند؟ از اين رو در 
تاريخ مى بينيم افراد منافق و منحرف و كّذاب غالباً به پيغمبران خدا 

نسبت دروغ گويى مى دادند. موضوع مقايسه با خود يكى از حاالت روانى 

انسان است كه مى تواند كليد حل بسياری از مشكالت شود. بسيار ديده 
شده افراد جانى يا دزد و خائن با حركات غيرعادی خود ديگران را با خبر 
مى سازند چون خودشان از وضع خود باخبرند درباره ديگران نيز چنين 

فكر مى كنند و بنابراين مى كوشند خود را مخفى نمايند و با همين حركات 
غيرعادی نظر ديگران را به خود جلب مى نمايند.

مرحوم حجت االسالم محمدتقی فلسفی از خطبا و 
منبریان معروف معاصر بود. وی در ۶ سالگی به دبستان 
توفیق رفت و به تحصیل صرف و نحو و مقدمات علوم 
دینی پــرداخــت و با پافشاری و اصـــرار مــادر به منبر 
روی آورد. همچنین همزمان با نظارت شدید پدر، به 
تحصیل درس پرداخت و دو روز در هفته را به منبر 
می رفت. نخستین منبر را در سن 15 سالگی در وصف 

امیرالمؤمنین)ع( بیان کرد.
خبرگزاری مهر بر همین اســاس همزمان با ایــام ماه 
مبارک رمضان به منظور آشنایی بیشتر با این عالم 
ربانی و خطیب توانمند و اثــرگــذار با حجت االسالم 
سیدمحمدرضا لواسانی، نوه مرحوم حجت االسالم 
محمدتقی فلسفی به گفت وگو پرداخته که در ادامه 

گزیده ای از آن را می خوانید.
حجت االسالم سیدمحمدرضا لواسانی با بیان اینکه 
با وجود انزوای روحانیون در دوران پهلوی و شکل گیری 
رسانه های جدید مانند رادیو و روزنامه، صدای رفیع 
منابر به عنوان رسانه های سنتی روحانیت، تهدیدی 
در برابر سد حاکمیت به شمار می آمد، گفت: می توان 
ـــان کــرد منابر از خاستگاه اصــلــی خــود فاصله  اذع
بسیار داشتند. از ایــن رو تالش عالمان و روحانیون 
خبیر در منابر بر این استوار شد که در این شرایط به 

نقش آفرینی و روشنگری بپردازند.
ــار مرحوم حجت االسالم  مسئول مؤسسه نشر آث
محمدتقی فلسفی در ادامــه با بیان اینکه در این 

آسیب شناسی، جایگاه انگیزه و 
هدف مــردم نیز مهم اســت، عنوان 
کرد: عــده ای از روی عادت سالیانه 
و در ایام مبارک مانند مناسک ماه 
رمضان یا آیین های محرم و صفر 
در جلسات دینی شرکت می کنند. 
ــرای وقــت گــذرانــی به این  گروهی ب
برنامه ها ملحق می شوند و بعضی 
در پــای منابر بــه خـــواب آرام فرو 
می روند. از این رو منابر اینچنینی 
ــدرت مـــردمـــان شــایــســتــه،  ــ ــه نـ بـ
بــیــداردل و مؤمن واقعی تربیت 
می کنند. صاحب نفسانی باید 

باشند که با ذکر روایات، منابر مفید و انسان ساز را در 
سپهر سخنوری در ورای دیدگان نمایان سازند و این 

مهم از عهده هر صاحب سخنی بر نیاید.

دالیلعلمیوروانشناختیمنبرهایانسانساز ◾
وی تصریح کرد: مرحوم آقای فلسفی به عواملی برای این 
نقش آفرینی اشاره می کنند؛ از آن جمله استقبال عموم 
مردم از منابر و سخنرانی های تأثیرگذار مهم ترین عامل 
معرفی شده به حدی که ممکن بود حتی قهوه خانه ای 
در مجاورت تکیه را نیز به تعطیلی بکشاند. این جاذبه 
قوی از عالقه، اشتیاق و انگیزه عمومی برای گوش جان 
سپردن به سخنان احیاکننده روح و جان پرده برمی دارد 
و سیر تطور و تنوع جاذبه های دینی و معنوی را نشان 
می دهد. انسجام مطالب و برنامه داشتن دقیق برای 
منبر دلیل دوم به شمار مــی رود؛ چرا که برخی خطبا 
جمالتی به شکل طنز بیان می کنند که در جای خود 
می تواند جذاب باشد و سخنور دیگری منبر عالمانه و 

پخته ای را ارائه می کند.
لواسانی اظهار کــرد: ایشان در خاطرات خــود گوشزد 
می کردند این حرفه در طلیعه راه سخنوریشان، استاد 
و راهنمایی نــداشــت طـــوری کــه مجبور بــودنــد منابر 
خطبای معروف عصر خود را درک کنند اما ثمری در این 
حضور نبود و اغلب بدون نتیجه و بهره از مجلس خارج 
می شدند زیرا باوجود بهره مندی از آیه یا روایت آغازین 
منبر، با مطالب غیرمفید توأم می شد؛ اگرچه کسانی 
هم بودند که در ادای سخن توانمند ظاهر می شدند و 
در سخنوری شهره بودند. آهنگ گرم و صدای جذاب 
از دیگر دالیل جذبه مردم به سخن و سخنران محسوب 
می شود. با اینکه محتوای سخنان این خطبا تاریخ، شعر 
و مطالب کالمی و فلسفی بود، اما مرحوم فلسفی خود 
اقرار می کردند من چیزی نمی فهمیدم و به طریق اولی 

عوام مردم نیز چیزی دست گیرشان نمی شد.
مسئول مؤسسه نشر آثــار مــرحــوم حجت االسالم 
محمدتقی فلسفی بیان کرد: به راحتی می توان اقرار 
کرد یکی از دالیل موفقیت خطابه های خطیب نامور 
مرحوم آقای فلسفی روایــت امام صــادق)ع( است که 

همواره نصب العین بوده است در اینکه عالم و دانشمند 
روزآمــد، هیچ گاه در هجمه اشتباهات واقع نمی شود. 
زمان شناسی و مخاطب شناسی از مقدمات اولیه 
یک ارتباط مؤثر است، حتی روان شناسان نیز به آن 
معترف اند. این دو عامل برای پرورش افکار مخاطبان 
شرط الزم اســت. پس اگر در آن دوره و هر خطابه ای 
کمتر کسی موفق بود به دلیل فقدان این دو مهم بوده 
است. ایشان شعر زیبایی را در خاطرات با برکتشان به 

یادگار گذاشته اند:
سخنگوی باشد زبان زمان

 که حال زمان را بود ترجمان
زمان را کسی ترجمانی کند

 که با منطقش همزبانی کند
درخت کهن کایدش بوی مرگ 

به پیوند نو، نو کند بار و برگ
کهن تا نگشتی نوآموز باش
به هر روز دانای آن روز باش

لواسانی ادامه داد: از این رو در آسیب شناسی هایی 
که خود مرحوم فلسفی درزمینه بنا و مبنای منابر 
داشتند این نکته را مهم می دانستند که روش پیامبر 
گرامی اسالم)ص( و ائمه هدی)ع( در مسلمان سازی 
غیر از راهی است که برخی سخنوران می پویند. پرهیز 
از سخنان بی فایده و ثمر برای مردم، سزاوار هر مجلس 
خطابه است. قرآن کریم بهترین سخن گفتن را سخن 
از خداوند می داند و بیان می کند سخنی که رنگ خدا 
نـــدارد و آدمــی را به عمل نیک 
نراند بی رنگ و بو است و طبعاً 
اثر مؤثر در دل و جان مخاطب 
نمی گذارد؛ زیــرا اوســت سرآمد 
همه محبوبان. سخن از محبوب 
است که محبت آفرین می شود و 
مانند بذری در دل مستمع ریشه 
ــجــام درخــتــی  ــد و ســران ــی دوانـ مـ
شکوفا و سرسبز و میوه اش عمل 

صالح می شود.
ــزود: در کــنــار ایـــن توصیه  ــ وی افـ
زیربنایی نیز ابزار و روش های ورود 
و خروج به مبانی اعتقادی و اخالقی 
باید مراعات شود. روش های علمی که مختص همان 
علوم اســت، روش هــای روان شناختی، عاطفی که در 
اقناع مخاطب نقش دارد نیز محل تأمل است. مثالً 
در بیان مسئله توحید، ابتدا باید خدا را اثبات و دالیل 
وجودشناختی و هستی شناختی آن را به اقتضای 
مخاطب بیان کرد، سپس از آیات الهی و دقایق خلقت 
سخن گفت و در مرحله بعد از علم و اراده و قدرت 
خداوند بحث کرد و تفاوت صفات ذاتی و افعالی خداوند 
را برای شنوندگان بیان نمود. از این رو سزاوار نیست به 
گفتن یک آیه بدون هیچ توضیح و استداللی بسنده و 
مخاطب را در میان دریایی از ابهام و شبهه رها کرد. 
مهم تر آنکه شایستگی یک خطابه در این است که از 
واژگان مغلق و دور از فهم مخاطب و کلمات پرطمطراق 

پرهیز کرد.
مسئول مؤسسه نشر آثـــار مــرحــوم حجت االسالم 
محمدتقی فلسفی با تأکید بر اینکه یک منبر خوب 
و یک سخنرانی عالی و انسان ساز حاوی تعالیم الهی 
است تا عقاید، اخالق، اعمال و زندگانی مردم بر مبنای 
آن بنا شود، گفت: مطابق این مسلک، خطابه های مؤثر 
و ماندگار مرحوم حجت االسالم والمسلمین محمدتقی 
فلسفی سلوک یافت تا مسیر منبر از وضع عادی آن 
روز به جهت مناسب دیگری سوق یابد و شنوندگان 
استقبال گرم کنند. نتیجه این آسیب شناسی آن شد 
که مجلس شورای ملی آن روز که سه روز آخر دهه سوم 
ماه صفر مجلس عــزاداری تشکیل مــی داد و از وعاظ 
معروف دعوت می کرد، ایشان را در سن 19 سالگی در 
دو سال پیاپی بــرای سخنرانی دعــوت کــرد. این است 
مخاطب شناسی و روزآمــد بــودن یک عالم و خطیب 
سرشناس که در عنفوان جوانی و تنها در دهه دوم عمر 
خود )نه در سن 9۴ سالگی( در مسندی ملی و مهم بر 
فراز منبر اهل بیت)ع( سخن از خدا و عمل صالح می راند 
و مــردم را به حضرت حق و عمل الهی فرامی خواند. 
جالب تر آنکه حسین پیرنیا رئیس وقــت مجلس 
شورای ملی این دعوت نامه را امضا کرده و ایشان را به 
»جناب مستطاب آقای شیخ محمدتقی فلسفی افصح 

المتکلمین دامت برکاته« نامیده و فراخوانده است.

پژوهشگر فقه و فلسفه گفت: من معتقدم از نهج البالغه 
نمی توان نظریه عدالت درآورد. نظریه عدالت دینی داریم، 
ولی به این معنا که در نحوه تحققش باید سراغ دین برویم.
به گزارش فارس ، در بیست و چهارمین قسمت از برنامه 
»ســوره؛ فصل نهج البالغه« در ادامــه سلسله مباحث 
عدالت و نهج البالغه به موضوع »نظریه های عدالت 
و خوانش های نهج البالغه« پرداخته و با عبدالصالح 

شاهنوش، پژوهشگر فقه و فلسفه حقوق گفت وگو شد.
شاهنوش در ابتدا گفت: نظریه عدالت ایــده ای دربــاره 
عدالت و نحوه اجرایی کردنش در جامعه انسانی است. 
البته ســاحــت هــای مختلفی دارد و مــی تــوانــد ناظر به 
موضوعات مختلفی مثل توزیع ثــروت، نظام قضایی و 

جزایی یک کشور و... باشد.
وی بیان کــرد: رالــز می گوید بــرای ساخت یک سازمان و 
سامانه در یک جامعه مالک ما باید نظریه عدالت باشد، 
همان طور که در یک نظریه معرفت شناسی مالک صدق 
است. یعنی وقتی می توانیم یک جامعه را نظم دهیم که 
سؤاالت اصلی مربوط به عدالت را هم پاسخ داده باشیم 
ولی معموالً نظریه عدالت خودش را در نظریه عدالت 
توزیعی نشان داده و نقطه کانونی مباحث عدالت توزیعی 

بوده است.
مجری برنامه پرسید منظور از عدالت توزیعی چیست؟

وی پاسخ داد: نظریه عدالت توزیعی به این پرسش پاسخ 
می دهد که حقوق و تکالیف در یک جامعه باید به چه 
شکلی تقسیم شود و افراد از چه راه و با چه مبنایی باید 
حقوقشان را بدست بیاورند و تکالیف چگونه روی دوش 

آن ها قرار می گیرد.
شاهنوش گفت: با وجود 
اینکه برخی اندیشمندان 
ــد بگویند  ــردنـ تــــالش کـ
ــت ما  نــظــریــه هــای عــدال
بی طرفانه است و درباره 
خــود عدالت اســت ولی 
وقتی بــررســی می کنیم 
مــی بــیــنــیــم بـــه حسب 
خود مکتب فلسفی هر 

اندیشمندی به آن متمایل بوده نظریه عدالت متفاوتی 
ارائه شده است یعنی از دل لیبرال دموکراسی یک نظریه 
عدالتی درمی آید و از دل سوسیال دموکراسی نوعی نظریه 
دیگر. بنابراین این باورهای فلسفی هستند که می توانند 
نظریه عدالت را ارائه دهند. علتش هم این است که نظریه 

عدالت درباره انسان و انسان موجودی آزاد است.

قرآنعلییامعاویه؟ ◾
وی توضیح داد: چــیــزی کــه مــوجــب مــی شــود بگوییم 
خوانش های ما از عدالت در فهم ما از نهج البالغه مؤثر 
بودند به این برمی گردد که ما وقتی با نهج البالغه مواجه ایم 
در واقـــع بــا یــک متن مــواجــه هستیم. پــس از ماجرای 
حکمیت، وقتی حَکم ها نظر خودشان را اعــالم کردند 
کسانی که در سپاه حضرت بودند سرخورده شدند و با 
ایشان به چالش خوردند اما حضرت می فرمایند: ما در این 
ماجرا، آدم ها را حَکَم ها را قرار ندادیم و قرار بود قرآن حَکَم 
ما شود منتها قرآنی که شما سرنیزه دیدید یک خطی 
بین دو جلد است، زبان ندارد و یکی باید ترجمه اش کند 
)منظور از ترجمه گویا کردن متن است(. این آدم ها هستند 
که به جای قرآن دارند حرف می زنند پس فرق می کند که 

امیرالمؤمنین )ع( از قرآن بگوید یا معاویه.
مسعود دیانی مجری برنامه گفت: آیا از بین نظریه های 
موجود مــی تــوان گفت یک نظریه به نظریه های دیگر 

ارجح است؟
این پژوهشگر فقه و فلسفه حقوق ادامه داد: پیش از پاسخ 
به پرسش بگویم وقتی کسی با یک متن مواجه می شود 
با پیش فرض های کالمی، اعتقادی و فلسفی اش وارد 
متن شده است. اما درباره پرسش شما بگویم بله من فکر 
می کنم یک نظریه می تواند قابل دفاع و موجه باشد. اما 
بهتر است االن وارد این بحث نشویم. یک مشکلی که ما 
در این حوزه داریم اینکه گاهی اوقات تلقی نظریه پردازان ما 
این است که از آن می توان نظریه بیرون کشید در حالی که 
اگــر بخواهیم منصف باشیم باید بگوییم نهج البالغه 
هم متنی است در کنار سایر متون دینی ما. یعنی شما 
نمی توانید به صرف نگاه به نهج البالغه یک نظریه بیرون 
بکشید و آن را به این کتاب نسبت دهید چون نهج البالغه 
برخالف قرآن نوشته یک نفر و جمع آوری یکسری روایات 
است، بنابراین این روایات با یک خوانش و سلیقه خاصی 

جمع آوری شده اند.

دیانی پرسید: آیا نظریه های عدالت الزاماً از بیرون متن 
استخراج می شوند یا ما می توانیم از درون دین هم نظریه 

داشته باشیم؟
وی گفت: عالمه حلی مطلبی دارنــد مبنی براینکه اگر 
حسن و قبح عقلی را انکار کنید قــادر به تصدیق نبوت 
و صدق نبی نیستید و حسن و قبح عقلی از نظر عالمه 
حلی مستقل از هر متنی است بنابراین می خواهم ادعا 
کنم الاقل می توان امتحان کرد که آیا می شود نظریه ای 
مستقل از متن در باب عدالت داشته باشیم و بعد به 
ســراغ آن برویم؟ بــاورهــای فلسفی و کالمی ما یک باور 
در باب عدالت به ما تحمیل خواهند کرد. خدایی که ما 
می شناسیم، قادر مطلق است یا حکیم؟ اگر خدایی که 
می شناسیم قادر مطلق بود عدالت یک جور می شود اما 
اگر خدا را حکیم بدانیم و معتقد باشیم افعال خدا ناظر به 
غرض و مصلحتی است، عدالت طور دیگری می شود. اما 
اگر خدا را انکار کنید و همه چیز را به ماده نسبت دهید یک 
نظریه عدالت دیگری از این طرز فکر اتخاذ می شود. اگر هم 
مثل »یونگ« خنثی باشید ممکن است بگویید عدالت 
محصول محدودیت در منابع است. پس باورهای فلسفی، 
انسان شناسی و خداشناسی و طبقه مفسر ما در اینکه چه 

نظریه عدالتی مطرح کنیم اثرگذار است.
مجری و سردبیر برنامه در ادامه پرسید: تفاوت خوانش ها 
در کجا خــودش را نشان می دهد و اگر امــروز بخواهم از 

اسالم پیش فرض بگیرم چگونه می شود؟
شاهنوش گفت: تلقی من این است خیلی از نظریه های 
ــاره عــدالــت و قــضــاوت هــای ســریــع نــاشــی از  ــ خشن درب
پــیــش فــرض هــایــی اســت 
که قبالً تعلق خاطر پیدا 
کــرده و بعد وقتی بــه متن 
آمـــده خـــودش را تحمیل 
کرده است. ما در مواجهه 
با نهج البالغه که دنیایی از 
معارف است باید با طمأنینه 
رفــتــار کنیم. شلختگی در 
ــن مــســائــل  ــ ــا ای مــواجــهــه بـ
نــتــیــجــه اش فــضــای جدلی 
است که به هیچ سامان و نتیجه ای نمی رسد. عــالوه بر 
اینکه گاهی نهج البالغه فقط در حوزه عدالت توزیعی تمرکز 

پیدا کرده و در این حوزه پررنگ شده است.

نهجالبالغهنظریهعدالتندارد ◾
دیانی در ادامه برنامه پرسید مسئله اصلی ما همچنان 
این است که آیا نظریه عدالت باید از خود فقه بیرون بیاید 
یا اینکه نظریه عدالت می تواند از خود نهج البالغه بیرون 
بیاید؟ یعنی بگوییم در مقابل رالز و دیگران از نهج البالغه 

نظریه عدالت بیرون بیاوریم؟
شاهنوش پاسخ داد: ذات عدالت نمی تواند به امری غیر 
از خودش مقید شود وگرنه دچار »دور« می شویم. ما برای 
درست بودن نظریه مجبوریم چیزی بیرون متن داشته 
باشیم چون اگر بخواهیم بگوییم این نظریه درست است 
چون این متن گفته دچار یک دور می شویم. اگر کلیت 
تاریخ فقه را نگاه کنیم یک نظریه عدالت دارد و آن هم 
اینکه عدالت یعنی عمل به قانون. در تاریخ تفکر فلسفی 
می دانیم ارسطو به عنوان اولین نفری که در این باره بحث 
کــرده، عدالت را در یک معنای عام و یک معنای خاص 
تعریف می کند. در معنای عام می گوید: عمل به قانون، 
عدالت است در معنای خاص می گوید عدالت تساوی 
میان دو چیز است. یکی از چالش های دوران مدرن ترس 
از این است که عدالت مساوی با برابری در نظر گرفته شود 
درحالی که گاهی به صورت ناگزیر عدالت و تساوی برابر هم 
گرفته می شوند. خواجه نصیرالدین طوسی، فیلسوفی که 
فقیهانه می اندیشد وقتی در کتاب اخالق ناصری درباره 
عدالت حرف می زند از لفظ خود »عدالت« شروع می کند 
و می گوید عدالت به معنی مساوات و ارزشمند است چون 
ما را به وحدت می رساند و وحدت یک امر واجب الوجوب 
است. وقتی فیلسوفی مثل خواجه از استدالل متافیزیکی 

شروع می  کند خوانش متن را هم ممکن می کند.
وی اضافه کرد: من معتقدم از نهج البالغه نمی توان نظریه 
عدالت درآورد. نظریه عدالت دینی داریم ولی به این معنا 
که در نحوه تحققش باید سراغ دین برویم. باید بین اساس 
تفکر و ارزش هــا و باورهای ساحت عمل تمایز بگذاریم. 
عالوه بر این توجه داشته باشیم نهج البالغه تنها متن 
دینی نیست؛ قرآن و روایات دیگر هم هستند. پس این طور 
نباشد که کسی فکر کند در میان امامان، امام علی)ع( امام 

عدالت بود و بقیه ائمه)ع( این موضوع را رها کرده بودند.

در گفت وگو با نوه مرحوم حجت االسالم محمدتقی فلسفی مطرح شد

2 شرط موفقیت خطابه 
از دیدگاه مرحوم فلسفی

عبدالصالح شاهنوش در برنامه تلویزیونی »سوره« پاسخ داد

آیا می توان از نهج البالغه 
نظریه عدالت استخراج کرد؟

قاب سیمادیدگاه

زهرا دلپذير    رمضان 
ماه نعمت، برکت و مغفرت 
الهی اســت. مــاه میهمانی 
پــروردگــار اســت؛ روزهایش 
ــا، شب هایش  برترین روزهـ
برترین شب ها و ساعاتش برترین ساعات است. 
روزه داری، انجام واجــبــات، تــرک محرمات، انــس با 
معارف قــرآن و اهــل بیت)ع( بستر بندگی خــدا در 
این ماه است و تأثیر زیادی در پاالیش روحی انسان 
و عروج معنوی او دارد. عید فطر نیز جشن شکرانه 
موفقیت در بندگی خداوند و غلبه بر دشمنان درونی 
و بیرونی است. اما برای استمرار این موفقیت و حفظ 
دستاوردها و زیبایی های معنوی ماه مبارک رمضان 
چه باید کرد؟ در آستانه عید سعید فطر در این زمینه 
با حجت االسالم والمسلمین محمدمهدی ماندگاری، 
کارشناس مذهبی گفت وگویی انجام داده ایم که در 

ادامه می خوانید.

دلیلبرتریماهرمضانبرماههایدیگرچیست ◾
وچراحالوهــوایماهرمضانبادیگرماههایسال

متفاوتاست؟
زیبایی ماه رمضان در درجه اول به زیبایی بندگی 
خداست. روزه داری، انجام عبادت و واجبات الهی، 
ترک محرمات، سحرخیزی، دعــا، ذکــر، استغفار، 
مناجات و توسل، انس با معارف قرآن و اهل بیت)ع( 
بستر بندگی خــدا در ایــن مــاه اســت. زیبایی دوم 
این ماه در خدمت به خلق خداست مثل رزمایش 
همدلی و مــواســات، انفاق مؤمنانه، خدمت های 
جهادی و خالصانه. اصالً سفره های افطار و سحر 
در مــاه رمضان زیبا و معنوی اســت. پیامبر)ص( 
در حدیثی فرموده اند: اگر بندگان بفهمند در ماه 
رمــضــان چــه خبر اســت قطعاً از خــدا می خواهد 
همه ســال رمضان باشد. آن حضرت در حدیثی 
دیگر برکت، رحمت و مغفرت الهی را سه ویژگی 
اصلی ماه رمضان دانسته و می فرمایند: »ای مردم 
همانا مــاه خــدا همراه با برکت، رحمت و آمــرزش 

بــه شما روی آورده؛ مــاهــی کــه نـــزد خـــدا برترین 
ماه هاست. روزهایش برترین روزهــا، شب هایش 
برترین شب ها و ساعاتش برترین ساعات است«. 
رمضان ماه میهمانی خداست. میهمانی های دنیا 
با میهمانی های خدا فرق دارد. در میهمانی های دنیا 
هم به میهمان می گویند خیلی نمانید که اسباب 
زحمت صاحبخانه نشود و هم صاحبخانه بدش 
نمی آید که میهمان زود برود. ولی در میهمانی خدا 
صاحبخانه خیلی دوســت دارد ما در ماه رمضان 
بمانیم و حاضر اســت اگــر ما در حــال و هــوای ماه 
رمضان ماندیم همه امتیازات این ماه مبارک را پس 

از آن نیز برای ما ادامه دهد.

ــایــانمـــاهمیهمانی ◾ چــطــورمــیتــوانــیــمپــسازپ
خداوند،دستاوردهایمعنویوفیوضاتالهیاینماه
مبارکرادرماههایدیگرنیزحفظکنیموادامهدهیم؟
ــاره توفیق روزه ماه  بگذارید ابتدا چند نکته را درب
رمضان یــادآور شوم: نخست اینکه توفیق بندگی 
و روزه در ماه رمضان را خدا به ما داد و ما توفیقی 
اال بالله العلیم العظیم نداشتیم. نعمت حضور در 
ماه مبارک رمضان، نعمت روزه داری، نعمت شب 
ــرآن، نعمت مناجات،  ــــده داری، نعمت تــالوت ق زن
نعمت خدمت و هر کاری که توفیق پیدا کردیم مال 
ما نبود، مال خدا بود چون ما نه فهممان به اینجاها 
می رسد و نه دشمن قسم خـــورده ای مثل ابلیس 
می گذارد ما این کارها را انجام دهیم. پس باید درعید 
سعید فطر بگوییم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما 
کنا لنهتدی لوال ان هدانا هللا و بر این توفیقی که خدا 
به ما داد شاکر باشیم که إلن شکرتم الزیدنکم اگر 
شاکر بودید خدا توفیق بیشتر به ما می دهد. نکته 
دوم اینکه باید باور کنیم تداوم این توفیق، تالش و 
برنامه ریزی ما را می طلبد. من همیشه عرض کردم 
ما شاید نتوانیم تمام آنچه را در ماه رمضان توفیقش 
را داشتیم پس از این ماه ادامه دهیم ولی به تعبیر 
خودم در حد یک آب باریک می شود این کار را کرد. 
خدا می گوید: شما در حد اندک اعمال این ماه را 

ادامه بدهید من تمام آن برکات را به شما می دهم؛ 
همان برکت، همان رحمت، همان مغفرت. امام 
رضا)ع( نیز فرموده اند: رمز سفره برکت الهی، طاعت 
و تــرک معصیت اســت؛ رمــز سفره رحمت، رحم، 
مروت، گذشت و سخاوت و رمز سفره مغفرت الهی 
نیز توبه و استغفار است. اگر ما دائم اهل طاعت، 
تــرک معصیت، رحــمــت، مـــروت، گــذشــت، توبه و 
استغفار باشیم، سه تا سفره استثنایی ماه رمضان 
همچنان بــرای ما گسترده اســت. واقعاً با جرئت 
می گویم اگر پس از ماه رمضان هم به عباداتمان 
ادامــه دهیم و تالشمان را کنیم، خــدا در ماه های 
دیگر هم مثل ماه رمضان، نفس هایمان را تسبیح، 

خوابمان را عبادت، دعایمان را مستجاب و تک تک 
آیات قرآن را ثواب ختم قران حساب می کند. پس 
بیاییم در عید فطر تصمیم بگیریم زیبایی های ماه 
رمضان را که پیش از این عرض کردم ادامه دهیم. 
یکی از زیبایی های ماه رمضان سحرخیزی اش بود. 
بیایم پس از ماه مبارک هم نمی گویم یک ساعت، 
حداقل 1۰ دقیقه قبل از اذان صبح بلند شویم. 
وباالسحارهم یستغفرون: استغفار کنیم که هر چه 
به خوبان دادند از فیض دعای سحر بود. یکی دیگر 
از زیبایی های ماه رمضان سفره ماه رمضان بود. پس 
ماهی سه روز آن هایی که توان دارند و بیمار نیستند، 
روزه بگیرند. اول، وسط و آخر هر ماه. پیامبر)ص( هم 

وعده داده اند: در ماه سه روز، روزه بگیرید ثواب یک 
ماه روزه را دریافت کنید. زیبایی و برکت دیگر ماه 
رمضان خواندن قرآن بود. پس از رمضان هم روزی 
یکی دو صفحه قرآن بخوانیم و انسمان را با قرآن 
قطع نکنیم. رمضان ماه انفاق مؤمنانه بود. پس از 
این ماه مبارک هم هفته ای یک بار انفاق مؤمنانه مان 
را در روز پنجشنبه و شب جمعه به نیت امواتمان، 
صــدقــه صــاحــب الــزمــان و حفظ جــان خــودمــان و 
خانواده مان قطع نکنیم. ماه رمضان، سفره معارف 
دین پهن بــود. پس هفته ای یک روز اهل هیئت، 
توسل و زیـــارت و اشــک و گریه شویم، یعنی این 
ارتباط قطع نشود. از ما حرکت از خدا برکت. پس 
در گام اول شاکر باشیم و حمد و سپاس توفیق خدا را 
بگوییم. در گام دوم به خدا بگوییم خیلی به ما خوش 
گذشت، ممنونت هستیم. می خواهیم این خوشی 
مــاه رمــضــان را ادامـــه بدهیم و درونــمــان نهادینه 
کنیم. خدا می گوید: تو یک قدم بردار من 1۰۰ قدم 
برمی دارم. در گام سوم هم نتیجه را به فضل الهی 
واگذار کنیم و بگوییم: خدایا! ما بندگی به شرط مزد 
نمی کنیم. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن/ 

که خواجه خود روش بنده پروری داند. 

عیدسعیدفطریکیازمهمتریناعیاداسالمی ◾
است.ازآثاروبرکاتاینعیدبزرگووظیفهمؤمنان

دراینروزمبارکبرایمانبگویید.
عید سعید فطر عید معامله توان، عمر و امکانات 
محدود با وجــود نامحدود حضرت رب العالمین 
اســت. عید موفقیت، عید شکر انجام عبادت و 
عید بندگی خداوند است. اصالً عید سعید فطر 
به انسان انــرژی می دهد چون به من و شما نشان 
می دهد می توان یک ماه بندگی خدا کرد. عید سعید 
فطر به من و شما می گوید بندگی خدا و خدمتگزاری 
بــه خلق خــدا غیرممکن نیست. در مــاه رمضان 
بــا اینکه گرسنه  بــودیــد، بــه فکر فقرا و محرومان 
جامعه بودید. عید سعید فطر می گوید می شود 
انسان سحرخیز و شب زنده دار باشد. آدم اگر یک 
وعــده غذا نخورد که نمی میرد، اتفاقاً سالم تر هم 
می ماند چون به ما گفته اند: »صوموا تحصوا« تا روزه 
می گیرید بدنتان سالم است. عید فطر جشن غلبه و 
پیروزی بر نفس اماره است. نشان می دهد می شود 
یک ماه نفس اماره را کنترل کرد و نگذاشت دشمنان 
درونــی و بیرونی بر ما مسلط شوند. دشمن یعنی 
نفس اماره درون و شیاطین بیرون می خواهند به ما 
بگویند نمی توانید بر ما غلبه کنید. ولی عید سعید 
فطر به ما می گوید شما می توانید. عید توانستن و 

اعتماد به خویشتن است. بیایید توانستن هایی 
را کــه بیش از چهار دهــه انــقــالب داشتیم بــه هم 
متذکر شویم و نگذاریم دشمن چهره ما را ناامید، 
عبوس و درهــم ببیند. دشمنان می گفتند شما 
نمی توانید رژیم طاغوت را سرنگون کنید. گفتیم به 
حول و قوه الهی می توانیم. گفتند شما نمی توانید 
نظام اسالمی را برپا کنید اما در دوازدهــم فروردین 
1358نــظــام اسالمی را با آن آرای شگفت آور برپا 
کردیم. گفتند نمی توانید از پس منافقان مسلح 
داخلی بربیایید، اما توانستیم. بله خیلی از عزیزان 
ــم باهنرها، بهشتی ها، رجایی ها  را از دســت دادی
ــم. گفتند  ولــی بــاالخــره منافقان را شکست دادیـ
نمی توانید در مقابل صــدام که همه دنیا پشتش 
هستند بایستید اما توانستیم و به دنیا ثابت کردیم 
حق با ماست و صــدام متجاوز اســت. گفتند اگر 
تحریمتان کنند نمی توانید مملکتتان را بسازید. 
گفتیم: اتفاقاً به قول شهید سلیمانی تحریم ها برای 
ما فرصت است و در ده ها موضوع مختلف در دنیا 
اول شدیم. گفتند از پس گرفتاری های سیاسی، 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تان برنمی آیید، ولی 
۴3 سال است که از پسشان برآمده ایم البته هنوز 
برخی مشکالت مانده ولی از اینکه برخی مشکالت 
موجود را حل کردیم خــدا را شاکریم. رضــا شــاه را 
انگلیسی ها و محمدرضا شاه را آمریکایی ها بر سر 
کار آوردند ولی ما ۴3 سال است داریم مسئوالنمان 
را خــودمــان انتخاب می کنیم. بــد و خــوبــش پای 
خــودمــان. ایــن هــا عید دارد. دشمن دارد بــا تمام 
قــدرت تهاجم فرهنگی می کند. ولــی اعتکاف ها، 
زیارت اربعین ها، هیئت رفتن ها، اشک ریختن ها 
و ماه رمضان ها و لیالی قدر ما موجب شده تهاجم 
فرهنگی دشمن آن اثری را که می خواسته نگذارد. 
قطعاً فساد و حرام خواری هنوز ریشه کن نشده و 
وجود دارد ولی نتوانسته نابودمان کند. این ها همه 
عید دارد. حضرت نوح در 95۰ سال، فقط هشتاد 
و انــدی مؤمن تربیت کــرد ولــی انــقــالب مــا صدها 
مجاهد، شهید و جانباز دارد. االن هم صدها جوان 
مجاهد دارند برای خدا کار می کنند و اگر نمی کردند 

کارها جلو نمی رفت. 
پس حــاال که عید فطر، عید شکر و موفقیت در 
بندگی است، بیاییم شاکر داشته هایمان که همگی 
از لطف خداوند است باشیم و از او تشکر کنیم. به 
لطف خدا امیدوار باشیم. مجاهد و مقاوم باشیم 
تا خدا به ما کمک کند و به ما عزت بدهد. پس با 
تمام وجود بگوییم: الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما 

کنا لنهتدی لوال ان هدانا هللا. 

يک ميهمانى 
صميمانه

عکس: مینا نوعی

عکس نوشت

رواق    گفته اند: »ماندن در مسجد كه خانه خداست به منزله 
ميهمان شدن بر صاحبخانه است؛ بنابراين نخستين پيامد 

اعتكاف اين است كه معتكفان مورد اكرام پروردگار كريم قرار 
مى گيرند«. اين عكس در كنار مجموعه عكس های ديگری كه 
مينا نوعى از اعتكاف رمضانيه بانوان در مسجد جامع تبريز 

ثبت كرده، به خوبى حال و هوای يک ميهمانى خوش آب و رنگ 
و صميمانه را دارد. مادری كه در پيش زمينه دارد جزء خوانى 

روزانه قرآنش را انجام مى دهد و كودكش كه با فاصله ای كم در 
پس زمينه به بادكنک بازی اش مشغول است. تجلى آرامش خاطر 

در رفتن به يک ميهمانى صميمانه به ميزبانى خدا در مادر و 
كودک، هر كدام به شكلى متجلى است.

ــزرگــداشــت شهید مــطــهــری از ســه کتاب  در حــاشــیــه ب
ــرآن«، »مــطــهــری و ادراکــــات اعــتــبــاری« و  ــ »مــطــهــری و ق
»مطهری و نظام سیاسی« از سوی بنیاد شهید مطهری 

رونمایی می شود.
به گــزارش فــارس، رشید جعفرپور، دبیر چهل و سومین 
سالگرد بزرگداشت شهید مطهری در نشست خبری این 
بزرگداشت که در بنیاد علمی فرهنگی شهید مطهری برگزار 
شد، گفت: در این رویــداد از سه کتاب »مطهری و قرآن«، 
»مطهری و ادراکات اعتباری« و »مطهری و نظام سیاسی« 

از سوی بنیاد شهید مطهری رونمایی خواهد شد.
وی ادامه داد: برگزاری مسابقه بزرگ کتاب خوانی از بخش 
پایانی کتاب »نهضت های اسالمی در صد ساله اخیر« با 
عنوان »نهضت های اسالمی ایران« در اپلیکیشن استاد 

مطهری از جمله برنامه های این دوره از بزرگداشت خواهد 
بود، همچنین معرفی 1۰ کتاب استاد مطهری از 11 تا ۲1 
اردیبهشت توسط مدرسان با سابقه آثار استاد به صورت 

زنده از اینستاگرام بنیاد شهید مطهری پخش می شود.
ــه بــرنــامــه هــای وزارت کــشــور بــرای  ــاره ب ــا اشــ جــعــفــرپــور ب
بزرگداشت شهید مطهری خاطرنشان کرد: از برنامه های 
این وزارتخانه می توان به حمایت از برگزاری همایش و 
نشست های مطهری پژوهی، حمایت از ســازمــان هــای 
ــده و  ــامــه هــای پــیــش بــیــنــی شـ ــرن مــردم نــهــاد در اجــــرای ب
تشویق سازمان ها و نهادهای فعال در این عرصه، ارسال 
دستورالعمل به فرمانداری ها و سازمان ها و نهادهای 
استانی برای بزرگداشت این روز و مشارکت و پشتیبانی از 
برنامه های کشوری که توسط ستاد بزرگداشت در استان ها 

اجرا می شود، اشاره کرد.
وی در مورد برنامه های صدا و سیما در چهل و سومین دوره 
بزرگداشت شهید مطهری گفت: این سازمان برنامه هایی 
همچون بــرگــزاری همایش حکمت مطهر در دانشگاه 
صدا و سیما، پخش مستند »مرتضای امت«، بازخوانی 
کتاب نظام اقتصادی اسالم شهید مطهری، مصلح بیدار 
)زندگی نامه شهید مطهری(، درپناه عشق )برنامه زنده 
در خصوص گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری(، 
فرقان )بررسی تاریخچه شکل گیری تا انهدام گروهک 
فرقان به عنوان عامل ترور شهید مطهری(، برنامه معلم 
)در خصوص پاسداشت مقام شهید مطهری(، مدافعان 
آموزش )درخصوص پاسداشت مقام شهید مطهری(، یک 
روز خوب )درخصوص پاسداشت مقام شهید مطهری( و 

کتاب مطهر )بررسی آثار شهید مطهری( را در دستور کار 
خود دارد.

دبیر چهل و سومین سالگرد بزرگداشت شهید مطهری 
در خصوص ویژه برنامه های سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسالمی نیز افـــزود: بــرگــزاری همایش علمی به مناسبت 
بزرگداشت استاد مطهری با همکاری مرکز تعلیم و تربیت 
الحشدالشعبی و مرکز مطالعات قلم در تاریخ 1۰اردیبهشت 

در بغداد از دیگر برنامه های این سازمان است.
جعفرپور بیان کرد: خانه موزه شهید مطهری نیز نمایشگاه 
کتاب  آثار شهید، بازدید مدارس و دانشگاه ها و حوزه های 
آموزشی از خانه موزه، برگزاری نمایشگاه خط و نمایشگاه 
طرح های گرافیکی از آثــار استاد را جزو برنامه های خود 

قرار داده است.

خبرخبر

رونمايى از سه كتاب 
تازه تأليف درباره 
شهيد مطهری 

حجت االسالم محمد مهدی ماندگاری در گفت وگو با قدس مطرح کرد 

 عید فطر؛ جشن موفقیت 
در بندگی خداوند
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عيد سعيد فطر عيد معامله توان، عمر و امكانات 
محدود با وجود نامحدود حضرت رب العالمين 
است. عيد موفقيت، عيد شــكر انجام عبادت و 
عيد بندگى خداوند است. اصاًل عيد سعيد فطر 
به انسان انرژی مى دهد چون به من و شما نشان 

مى دهد مى توان يک ماه بندگى خدا كرد.

گزيدهگزيده



مــحــمــدحــســیــن 
بــیــن    – نیکبخت 
سال های 1299 تا 1302 
خــورشــیــدی، سرزمین 
عراق کانون درگیری های 
سنگین میان شیعیان 
و استعمارگران بود. انگلیسی ها که از مهار 
انقالب عاجز شده بودند، دست به تبعید 
علما زدند. در سال 1301 خورشیدی، شیخ 
مهدی خــالــصــی زاده و سیدمحمد صدر 
که رهبری انقالبیون در کاظمین را برعهده 
داشــتــنــد، بــه ایـــران تبعید شــدنــد و سال 
بعد، در مرداد 1302، پس از فتوای تاریخی 
آیت هللا سیدابوالحسن اصفهانی، مبنی 
بر تحریم انتخابات فرمایشی انگلیسی ها 
ــرای روی کــار آوردن رژیــم سلطنتی، این  ب
مرجع عالی قدر، به همراه میرزای نائینی و 
سیدعلی شهرستانی به ایران تبعید شد؛ 
پیش از این اقدام، علمای اعالم را که قصد 
مهاجرت از نجف به کربال داشتند، در بین 
راه بازداشت و زندانی کردند. شدت عمل 
انگلیسی ها کار را دشوار کرد و درگیری ها باال 
گرفت؛ اقدام وقیحانه استعمارگران، خشم 
مــردم مسلمان ایــران را برانگیخت و بیش 
از همه، مردم مشهد دست به اعتراضات 

گسترده زدند. 

تحصن در مسجد گوهرشاد ◾
اخبار اهانت به علمای اعالم، روز 17مردادماه 
1302 به مشهد رسید. آیت هللا میرزامحمد 
آقــازاده، از طریق تلگراف از ماوقع اتفاقات 
مطلع شــد. بعدازظهر آن روز، نخستین 
مجلس در اعتراض به این اقدام در مسجد 

ــد. شيخ حسن  ــردیـ ــزار گـ ــرگـ گــوهــرشــاد بـ
پائين خيابانى، حاج اسدهللا اصفهانى و 
قوام الذاكرين بر فراز منبر صاحب الزمانی 
قرار گرفتند و سخنرانی آتشینی در دفاع 
از مقام مرجعیت، ایراد کردند. پس از آن، 
همه نگاه ها به سوی فرزند آخوند خراسانی 

و مجتهد اول مشهد بود. او رو به مردم کرد 
و گفت: در اعتراض به این اقدام، همه بازار، 
به استثنای دکان های فروشنده مایحتاج 
عمومی و تمام ادارات دولتی، به استثنای 
ارتش، نظمیه و پست و تلگراف که در برقراری 
امنیت و آسایش مردم نقش اساسی دارند، 

باید در اعتراض به این اقدام تعطیل شوند. 
باید از کنسول انگلیس توضیح خواست 
که چــرا وضعیت در عتبات چنین است 
و مــراجــع عظام و علمای اعـــالم، بــا چنین 
برخورد وقیحانه ای مواجه شده اند. تجمع 
بعدازظهر روز 17 مرداد، خیلی زود به یک 

تحصن گــســتــرده تبدیل شــد؛ تحصنی 
که کنسولگری های دولت های مسلمان، 
مانند افغانستان هم، از آن حمایت کردند. 
برپایه گزارش کنسول انگلیس در مشهد، 
کنسولگری افغانستان به افغانستانی های 
مقیم مشهد دستور داده بـــود که در این 
تجمع شرکت کنند. طی دو روز بعد، مسجد 
گوهرشاد جای سوزن انداختن نبود. عده ای 
شبانه روز در آنجا حضور داشتند. نشریات 
فعال آن روزگـــار مشهد، مانند خراسان، 
چمن، بهار، فکرآزاد و خورشید، دست به 
انتشار شماره فوق العاده و مشترکی زدند 
که به اقــدامــات انگلیس در عــراق مربوط 
بود. نویسندگان پس از طرح خواسته های 
ــازاده، ملک فیصل، پــادشــاه  ــ آیـــت هللا آقـ
دست نشانده عــراق را به باد انتقاد گرفته 
و خواستار تحریم کاالهای انگلیسی در 

اعتراض به این اقدامات شده بودند. 

تظاهرات گسترده به سوی حرم ◾
از سوی دیگر، مردم مشهد به دعوت علما 
و سیاسیون شهر، تظاهرات گسترده ای را 
در مسیر باالخیابان به سمت حرم مطهر 
بــرگــزار کــردنــد؛ مدیریت ایــن تظاهرات بر 
عهده آیــت هللا سیدحسین قمی بــود که 
با همکاری شیخ احمد بهار، میرزا احمد 
دهقان و مشهدی غالم دواســاز جمعیت 
را هدایت می کرد. با وجود خشم گسترده 
حاضران از اقدامات انگلیس، هیچ رفتار 
احساسی اتــفــاق نیفتاد و نظم و ترتیب 
کم نظیری بر تحصن حاکم بود. هر از چند 
گــاهــی، طنین شــعــارهــای ضدانگلیسی 
متحصنان، در فضای شهر مشهد که در 

آن زمان وسعتش بسیارکوچک تر از امروز 
بــود، می پیچید. کنسولگری انگلیس که 
ــداوم تحصن بیمناک بــود، کوشید به  از ت
هر شکل ممکن آن را بر هم بزند؛ ابتدا با 
استفاده از نفوذ خود در دوایر دولتی، رؤسای 
نزدیک به خود را واداشــت تا کارمندان را 
از محل تحصن بیرون بکشند؛ شاید این 
اقدام باعث شود که به تدریج بقیه مردم هم 
صحنه را ترک کنند؛ اما آیت هللا آقازاده در 
اطالعیه ای به کارکنان دولت اخطار داد :»به 
عموم دواير دولتى اخطار ]شود[... كه اعضا و 
اجزای هر اداره كه تعطيل ننمايند به مجامع 
مسلمين راه نخواهند داد«. با این اخطار، 
عمالً اقدامات کنسولگری راه به جایی نبرد. 
به همین دلیل، سرکنسول انگلیس ناچار 
شد که از طریق سردار اسعد بختیاری، والی 
وقت خراسان، به متحصنان پیغام دهد که 
از هر طریق ممکن، خواسته های آن هــا را 
پیگیری خواهد کرد. بعدازظهر روز یکشنبه، 
20 مــرداد 1302، ســردار اسعد بختیاری و 
امیرلشکر با آیت هللا آقازاده دیدار کردند و 
خواستار بازگشایی بازار شدند. او به شرطی 
اجازه این اقدام را داد که اوالً تعداد محدودی 
از متحصنان در مسجد گوهرشاد بمانند 
و ثانیاً، مراتب اعتراض شدیداللحن دولت 
ــران به انگلیسی ها ابــالغ شــود و  و مــردم ای
ــرای ورود علمای اعــالم به ایـــران و  زمینه ب
شهر مشهد فــراهــم گـــردد. مدتی بعد از 
پایان تحصن، آیــت هللا خالصی در میان 
استقبال گسترده مــردم و همراهی 17 تن 
از علمای برجسته حوزه نجف وارد مشهد 
شد. تحصن، با آزاد شدن علما و بازگشتن 
کربال و نجف به حالت عادی، به پایان رسید.

درباره اعتصاب سراسری سال 1302 مشهد در دفاع از علمای عتبات  

تحصن برای تحقیر انگلیس

خبرخبر
امروزامروز

»بر آستان جانان« در نگارخانه موزه مرکزی آستان قدس رضوی 
نمایشگاه »برآستان جانان« آثار خوشنویسی علی اکبر 
رضوانی در نگارخانه موزه مرکزی آستان قدس رضوی به 
نمایش درآمد. در این نمایشگاه 40 اثر از استاد رضوانی به 
سبک خط شکسته نستعلیق به نمایش درآمده که توسط 
همسر ایشان خانم معصومه محمدنیا به هنرتذهیب 

آراسته شده است.  این هنرمند مضامین آثار به نمایش 
درآمده در این نمایشگاه را با توجه به ایام ماه مبارک رمضان، 
اشعار مذهبی با محوریت امام رضــا)ع( و امام علی)ع( و 

اشعار والیت عنوان کرد.
ــی کــه در محضر اســاتــیــدی چـــون یـــدهللا کابلی  رضــوان

خــوانــســاری، امیر احمدفلسفی و عباسعلی صحافی 
مقدم تلمذ کرده ، امــروز اساتیدی همچون استاد زرقی، 
لنگری و اعلمی را برای جامعه خوشنویسان ایران آموزش 

داده است.
علی اکبر رضوانی تاکنون در 42 نمایشگاه اشتراکی نیز 

شرکت داشته که برخی از آن درکشورهایی همچون آمریکا، 
پاکستان و امارات متحده برگزار شده است. گفتنی است 
از سوی این هنرمند پیشکسوت، دو جلد قرآن مجید و 
یک جلد صحیفه سجادیه که به قلم وی به نگارش درآمده 

به کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی اهدا شده است.

در حرم
   حضور تولیت آستان قدس رضوی 

در جمع معتکفان مسجد گوهرشاد
تولیت آستان قدس رضوی همزمان با ایام 

پایانی ماه مبارک رمضان در جمع نوجوانان 
دانش آموز، جوانان دانشجو و طالب معتکف 

در مسجد گوهرشاد حرم مطهر امام 
رضا)ع( حضور یافت.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی ضمن 
گفت وگو با معتکفان دانش آموز، دانشجو 

و طلبه این مسجد، نسبت به بهره مندی از 

فیوضات اعتکاف در جوار حضرت رضا)ع( 
تأکید کرده و گفت: دوران جوانی بهترین 

فرصت برای تهذیب و پاالیش نفس و زدودن 
رذایل اخالقی از صفحه جان است؛ هر چه 

انسان مسن تر می شود زدودن صفات رذیله 

نیز دشوارتر خواهد شد.
شایان ذکر است، مراسم اعتکاف حرم 

مطهر رضوی هر سال در 13 رجب و ایام 
پایانی ماه مبارک رمضان در مسجد جامع 

گوهرشاد برگزار می شود.
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الّثقة باهلل   
مثن لکّل   
 غال و
 سلم الی 
کّل عال 
اطمینان و توکل بر 
خدا بهای هر چیز 
گرانقیمت و نـردبان 
هر مقام بـاال و 
رفیعی است.

مردم مشهد به دعوت علما و سیاسیون شهر، تظاهرات گسترده ای را در مسیر باالخیابان به سمت حرم 
مطهر برگزار کردند؛ مدیریت این تظاهرات بر عهده آیت اهلل سیدحسین قمی بود که با همکاری شیخ 

احمد بهار، میرزا احمد دهقان و مشهدی غالم دواساز جمعیت را هدایت می کرد.
گزيدهگزيده

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواست ورثه رجبعلی جهاندیده و غیره احدی از مالکین مشاعی ششدانگ پالک های 1405 
و 1406 و 1407 فرعی از 119- اصلی واقع در اراضی زشک بخش شش مشهد مبنی بر صدور سند 
مالکیت کاداس��تری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز شنبه تاریخ 1401/02/17 ساعت 9/30 
صب��ح جهت معاینه محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این 
آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین پالک فوق الذکر دعوت به عمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه 
و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. 

بدیهی است عدم حضور در موعد تعیین شده فوق مانع ادامه عملیات ثبتی نخواهد شد. 
م.الف 260  آ40101400

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
از طرف محمد ایرانی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای س��عید آسیابان احدی از ورثه رجبعلی آس��یابان با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی 
درخواس��ت 2778/1401 مورخ 1401/01/20 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی مالکیت سه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ پالک 612 فرعی از 169- اصلی بخش 10 طرقبه ش��اندیز را نموده که پالک 
فوق الذکر به نام رجبعلی آس��یابان ذیل دفتر 187 صفحه 318 به ش��ماره ثبت 37317 ثبت و س��ند 
شماره 913378 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی سند المثنی در اثر 
سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی 
تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از 
تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا 
مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف 259   آ40101402
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می            برابر رای ش��ماره 140060308001005862 مورخ 1400/11/30 هیات اول / دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا یزدانی پور فرزند غالمحسین  بشماره شناسنامه34 صادره از بیرجند 
در  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 329/31 متر مربع تمامی پالک 58 - فرعی از 215 اصلی واقع در 
خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت غالم دزگی دره میرکی 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 دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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.       آ40101399                     شناسه آگهی:1304551
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 1401/02/11      تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/27

حسین براتی 
 رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006000309  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حسین نجاتی طاهر آبادی 
فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 200 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 
158/40متر مربع ) یکصد و پنجاه و هشت و چهل صدم متر مربع ( قسمتی از پالک 91 و 93 اصلی واقع در خراسان 
رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده است . لذا به موجب 
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 محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
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 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ40101391
تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1401/02                                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/27

سید امین موسوی 
رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای ش��ماره  140060306006000329  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای علیرضا رئوفی راف فرزند 
خالقداد بشماره شناسنامه 606  صادره از مشهد نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان به مساحت 153متر 
مربع ) یکصد و پنجاه و سه متر مربع ( قسمتی از پالک 118 فرعی از اراضی خرایه پالک 127اصلی دهستان اربعه 
واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی معصومه فروغیان محرز 
گردیده است . لذا به موجب 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 محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر 
تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که دراین 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 می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ40101392
تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1401/02                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/27

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 و برابر رای شماره  140060306006000310  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا پیروزی فرزند محمد 
بشماره شناسنامه 3928 صادره از تربت حیدریه نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 41 متر مربع )چهل 
و یک متر مربع ( قسمتی از پالک یک فرعی از پالک 606 اصلی  واقع در خراسان رضوی بخش یک شهر حوزه ثبت 
ملک تربت حیدریه خریداری از مالکین رسمی سید محمد حسین ضیایی و اعظم وفایی محرز گردیده است . لذا به 
موجب 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 محلی و کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتش��ر تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین 
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 

می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .آ40101393
تاریخ انتشار نوبت اول : 11/ 1401/02                       تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/27

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

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

امالک واقع دربخش 16 یزد –  سانیج و توابع
701 فرعی از 72 - اصلی – عباسعلی احمدی خلیل اباد نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ251/20 مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002916مورخ 1400/10/20واقع  
در روستای حسن اباد دره شیر سانیج تفت خریداری عادی از نمایندگان قنات  وشورای اسالمی  روستای  دره شیر 

سانیج به نمایندگی از مالکین مشاعی 
701 فرعی از 72 - اصلی – حسن احمدی خلیل اباد نسبت به ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ245/90 مترمربع بموجب  رای شماره 140060321006002905مورخ 1400/10/18واقع  
در روستای حسن اباد دره شیر سانیج تفت خریداری عادی از نمایندگان قنات  وشورای اسالمی  روستای  دره شیر 

سانیج به نمایندگی از مالکین مشاعی 
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضائی 

تقدیم نمایند.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکوروع��دم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.آ40101398
تاریخ انتشارنوبت اول : یکشنبه: 1401/02/11    تاریخ انتشارنوبت دوم : دوشنبه : 1401/02/26
امیرحسین جعفری ندوشن -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده14 قانون ثبت منتش��ر گردیده اینک برحسب درخواست واصله مستند به ماده 
مذکور و ماده 61 آئین نامه قانون ثبت، تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه 6  درگز بخش 7 قوچان 

در ساعت اداری در تاریخ های مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:
پالک94-اصلی قریه اوتانلو قطعه6 درگز بخش 7 قوچان 

پالک های 76و84و90و234و235و236و237 فرعی مجزی ش��ده از 94-اصلی آقای برزو جعفری اوتانلو و خانمها 
حدیثه جعفری اوتانلو و آذر جعفری اوتانلو و خانم جعفری اوتانلو ششدانگ یک قطعه محوطه مشتمل بر چند باب 
منزل و زمین زراعی و سه قطعه زمین مزروعی و یک قطعه باغ میمی و یک قطعه زمین مشتمل بر یک حجر طاحونه 

و زمین مزروعی واقع در روستای اوتانلو

تاریخ های تحدید حدود:10و1401،03،11
لذا به موجب ماده14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار می گردد 
که در روز و ساعت مقرر در این آگهی در محل حضور بهم رسانند و چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده 
قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباش��ند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار ش��ده از طرف 
مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتقای و نیز صاحبان امالکی که در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین می بایست 
از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم 

و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند. آ40101397 تاریخ انتشار؛1401،02،11  
ناصر حسن زاده ،مدیریت اداره ثبت اسناد و امالک درگز

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون 
یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و 
امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو 

نشریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابرکالس��ه012-1401ورأی ش��ماره140160307114000395  آقای س��ید منصور موس��وی االشلو فرزند 
سیداس��ماعیل در شش��دانگ یکقطعه باغ مشجر  به مساحت2280 متر مربع قس��متی از پالک شماره161فرعی 

از47اصلی بخش4 قوچان  واقع دراالشلو از محل مالکیت مشاع برزو وقجرمرادی االشلو
2-برابرکالس��ه 013-1401 ورأی ش��ماره140160307114000396- 1401/02/05    آق��ای محم��د آلخانیان 
فرزندشیرمحمد درششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت1970 متر مربع قسمتی از  پالک شماره 153فرعی 47  

اصلی واقع دراالشلوخراسان شمالی حوزه ثبت ملک شیروان  ازمحل مالکیت برزو وقجر مرادی االشلو
 به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار 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. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.آ40101396
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/11             تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/26

اکبراقبالی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه 1۴۰۰۰۰۰13
 اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه  به موجب پرونده اجرایی کالسه 140000013 یک دستگاه اتومبیل 
س��واری پراید 131 به ش��ماره انتظامی 52‐ 711 ط 58 متعلق به آقای علی غالمی به دلیل عدم ابفای تعهدات از 
ناحیه نامبرده و در قالب طلب بستانکار طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح ارزیابی شده است یک 
دستگاه خودروی پراید131 مدل 1398 رنگ سفید و بدنه ضرب خوردگی جزئی دارد به مزایده گذاشته می شود 
خودروی مذکور به نشانی بشرویه بلوار امام رضا پارکینگ  راهگستر نوین متوقف است از ساعت نه الی دوازده صبح 
چهارشنبه مورخ 1401،2،28 در محل پارکینگ از طریق مزایده به فروش می رسد مزایده از مبلغ 1،480،000،000 
ریال )یک میلیاردو چهارصدو هشتاد میلیون ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته شود شایان 
ذکر است وفق ماده 136 آیین نامه اصالحی شرکت در مزایده منوط به پرداخت  ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با نماینده قانونی در جلسه مزایده است.  و از کلیه هزینه های حق حراج و 
بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و نقل و انتقال و غیره  تا تاریخ مزایده اهم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا 
نش��ده باش��د به عهده خریدار خواهد بود و نیم عرش و حق مزایده نقدا وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده 
تعطیل اعالم گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.  آ40101394   

تاریخ انتشار 1401،02،11           
سید رضا صفایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 1۴۰۰۰۰۰88 اداره ثبت اسناد و امالک 
شهرستان بشرویه

به موجب پرونده اجرائی کالسه 140000088 یک دستگاه اتومبیل سواری پراید 131 به شماره انتظامی
 52-773ط51  متعلق به آقای هادی دهقانی مقدم به دلیل عدم ایفای تعهدات از ناحیه ی نامبرده در قبال طلب 
 131 sl   بستانکار طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری بدین شرح ارزیابی شده است یک دستگاه خودروی پراید
مدل 1390 رنگ نقره ای متالیک و بدنه ضرب خوردگی و رنگ اتاق آفتاب  سوختگی دارد تا تاریخ 1401/03/04 
بیمه دارد و سامانه سوخت دوگانه دستی می باش��د به مزایده گذاش��ته می شود خودروی مذکور به نشانی بشرویه 
بلوار امام رضا پارکینگ راه گس��تر نوین متوقف است. از ساعت 9 ای 12 صیح سه ش��نبه مورخ 1401/02/27 در 
محل پارکینگ از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 860،000،000 ریال )هشتصد و شصت ملیوین 
ریال( شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود شایان ذکر است وفق ماده 136 آیین نامه اصالحی 
شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه ی کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار با 
نماینده ی قانونی در جلسه مزایده است و کلیه ی هزینه های حق حراج و بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و نقل و 
انتقال و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده ی خریدار خواهد بود و نیم 
عشر و حق مزایده نقداً وصول خواهد شد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.آ40101395             تاریخ انتشار:1401/02/11
سید رضا صفایی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بشرویه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رأی ش��ماره 140060306008001855 مورخ 1400/08/27 هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی طرقبه شاندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم فاطمه مشتاق عشق فرزند 
رسول مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مالک خود متقاضی نس��بت به مالکیت شش��دانگ یک باب باغ مشتمل 
بر بنا به مس��احت 1482/59 مترمربع قس��متی از پالک 4845 فرعی از 10- اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 
06 مش��هد حوزه ثبت ملک طرقبه ش��اندیز محرز گردیده است لذا به موجب 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 این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثب��ت مح��ل 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 می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. 

آ- 40100602 م.الف 562
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
و برابر رأی ش��ماره 140060306008002771 مورخ 1400/12/16 هیئت تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحد ثبتی طرقبه ش��اندیز تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای امیر لشکری قاسم دخت 
فرزند محمود مورد تقاضا و انتقال از محل مالکیت مالک رسمی آقای حامد نگوئی نوغانی متقاضی نسبت به مالکیت 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 2511 مترمربع قسمتی از پالک 20 فرعی از 181- 
اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 10 مش��هد حوزه ثبت ملک طرقبه ش��اندیز محرز گردیده است لذا به موجب 
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 این روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رأی 
هیئت الصاق تا در صورتی که اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها 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 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 می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ- 40100604 م.الف 564
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/01/27                          تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/02/11

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی
 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

هیأت 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
براب��ر رأی ش��ماره  140160313010000070 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد ش��یرزاد فرزند انور بش��ماره ش��ناسنامه 2920461524 صادره از بوکان در ششدانگ یک باب خانه به 
مس��احت 124/50 مترمربع مفروز و مجزی ش��ده از پالک 114 – اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان بلوار 
ساحلی نرسیده به خیابان مصباح الدیوان خریداری از آقایان عزیز ، عبداله و محی الدین شیخه علی آبادی احادی از 
وراث احمد شیخه علی آبادی احدی از زارعان صاحب نسق در پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که براي آن 
پالک 5220 فرعی از 114 – اصلی تعیین و اختصاص یافته است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم 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 . آ40100743
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/27               تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/02/11

خالد خانه بیگی-رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

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

ساختمانهاي فاقد سند رسمی
برابرراي ش��ماره 140060319078012323و140060319078012332مورخه1400/12/24 هیات دوم 
موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهاي فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک منطقه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقاي رضا طاهري فرزند نادعلی بشماره 
ش��ناسنامه 119 صادره از گلباف  و خانم زهرا توکلی گوکی فرزند حبیب اهلل بش��ماره شناسنامه 24صادره 
از گلباف هر کدام نس��بت به سه دانگ مش��اع ازشش��دانگ قس��متی از یک باب خانه جهت الحاق به پالک 
6238فرعی از 3968 اصلی  به مساحت 49/73 مترمربع پالک16835 فرعی از 3968 اصلی مفروز و مجزي 
شده از پالک 899 فرعی از 3968 اصلی واقع در بخش 2 کرمان آدرس کرمان خیابان دستغیب نبش کوچه 
62 خریداري از مالک رسمی آقاي باقرمقتدر محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
شد.آ40100709   شناسه آگهی:1300376

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/01/27                              تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/02/11
محمودمهدی زاده 

رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان
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