
مجاز آباد

 البته مرگ و زندگی 
دست خداست 

دو  یکی  اول،  شایعه  بگوییم  است  بهتر  یا  خبر  رواق 
آیت هللا  شــد...  منتشر   1400 سال  پایان  به  مانده  روز 
کــاربــران  از  دســتــه  آن  احــتــمــاالً  درگــذشــت!  فاطمی نیا 
نخستین  دارنـــد  ســعــی  کــه  فــضــا  ایــن  آنــایــن  همیشه 
را  شایعه  این  باشند  ناگوار  خبر  یک  منتشرکننده های 
به سرعت بازتاب دادند. این در حالی بود که منابع به 
اعزام  و  بدحالی  بیماری،  از  روز گذشته  اصطاح مطلع 
در  و  باالخره  بودند.  داده  خبر  بیمارستان  به  آیــت هللا 
آخرین ساعت ها از آخرین روز سال پیش، خبرگزاری ها 
ارتحال  خبر  نوشتند:  ایشان  رسمی  از صفحه  نقل  به 
قید  در  ایشان  و  مــی گــردد  تکذیب  فاطمی  نیا  آیــت هللا 
بــزرگــواران  دعــای  ملتمس  همچنان  هستند...  حیات 

هستیم. 
 ،1401 مــــاه  فــــروردیــــن   24 روز  ــا  ــ ت ــذشـــت  گـ ــا  ــــن هــ ای
ــاد بــرجــســتــه اخـــــاق در  ــ ــت ــا« نـــوشـــت: »اســ ــن ــق »شــف
پایین در  و هــوشــیــاری  بــا شــرایــط سخت  حــال حــاضــر 
ــشــان گفت:  ــد ای ــرزن بــیــمــارســتــان بــســتــری هــســتــنــد. ف
ــه هــوش  ــه بــیــمــارســتــان در حــالــی کــه ب زمـــان انــتــقــال ب
به  متوسل  من  برای  بگویید  دوستان  به  گفتند   بودند، 

حضرت علی اصغر)ع( شوند«.
گروه های  و  کانال ها  برخی  باز هم  اما  پیش  روز  دو سه 
دوبـــاره  را  اخـــاق  اســتــاد  ــوت  ف خبر  تلگرامی  مختلف 

منتشر کرده و به مخاطبانشان تسلیت گفتند!
دیروز خبرگزاری »مهر« نوشت: »در پی انتشار شایعاتی 
والمسلمین  حجت االسام  بیماری  وضعیت  پیرامون 
فاطمی نیا در فضای مجازی، صفحه مجازی وابسته به 
می رساند  اطــاع  به  کــرد:  اعــام  فاطمی نیا  استاد  دفتر 
بوده  بستری  بیمارستان  در  همچنان  فاطمی نیا  استاد 
ــواران  ــزرگ ب از  مــی بــاشــنــد.  عــزیــز  پــزشــکــان  نظر  تحت  و 
تقاضا می شود اخبار مربوط به استاد را از همین طریق 

فرمایند«.  پیگیری 
ــت خـــداســـت امــا  ــرگ و زنـــدگـــی هــمــه مـــا دسـ الــبــتــه مـ
بـــاور کـــردن یــا نــکــردن شــایــعــات فــضــای مــجــازی دست 
ــت و دروغ  ــا اطــمــیــنــان از راسـ ــت. پــس ت خــودمــان اسـ
حقیقی  و  مــجــازی  فــضــای  در  را  آن  لــطــفــاً  خــبــر   یــک 

نکنید. منتشر 

به همت نمایندگی جامعه المصطفی در اوگاندا 
دومین مسابقه قرآن دانش آموزی و دانشجویی با 
مدیریت کالج اسامی المصطفی در کشور اوگاندا 
برگزار شد. »مهر« نوشته است: دومین مسابقه 
قرآن دانش آموزی و دانشجویی با همکاری رایزنی 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران و دانشگاه کامپاال 
آموزش  40مرکز  از  شرکت کنندگانی  حضور  با  و 

عالی و دبیرستان برگزار شد.
در مـــراســـم اخــتــتــامــیــه ایـــن مــســابــقــه ســفــیــر و 
معاون  ایـــران،  اسامی  جمهوری  فرهنگی  ــزن  رای
رئیس  کامپاال،  دانشگاه  رئیس  اوگــانــدا،  مفتی 
از  نمایندگانی  المصطفی،  کالج  امــنــای  هیئت 
اوگــانــدا  در  ترکیه  و  عــمــان  ــه،  کــشــورهــای ســوری

و ســیــاســی  ــی  ــنـ دیـ ــر شــخــصــیــت هــای  ــایـ  و سـ
حضور داشتند.

برنامه  ایــن  در  المصطفی  اسامی  کالج  رئیس 
در  مختلف  مــراکــز  همکاری  از  قــدردانــی  ضمن 
برگزاری این مسابقه و خوشامدگویی به مدعوین، 
ترویج فرهنگ قرآنی را جزو اهداف کالج المصطفی 
در  همزیستی  و  صلح  فرهنگ  رشــد  موجب  و 

کشور اوگاندا و منطقه دانست.
ــران  نیز  ــ صــالــحــی، سفیر جــمــهــوری اســامــی ای
ضمن خوشامدگویی به مدعوین حاضر در برنامه، 
قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه و تبریک به 
فراهم  در  اوگــانــدا  دولــت  اقــدام  شرکت کنندگان، 

ساختن محیط آزادی مذهبی را ستود.

دوردست هادوردست ها

مسابقه قرآن 
دانش آموزی و 

دانشجویی در اوگاندا 
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نمایشگاه آثاراستادان انجمن خوشنویسان مشهد افتتاح شد

»حلقه عشاق« در نگارخانه رضوان 

 در پیش نشست دومین همایش ملی 
»معنویت های نوظهور و معنویت اسالمی« بررسی شد 

 ظرفیت ها و چالش های 
تجارب نزدیک به مرگ

موعظه/ مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی 

 روش موعظه 
چگونه باید باشد؟
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 تمدید مهلت ارسال آثار 
به جشنواره کتاب سال رضوی

طا رق عبدالباسط روایت می کند

 شأن واالیی که عبدالباسط 
برای قاری قرآن قائل بود

    سال دوم    ویژه نامه 329    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی
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ــع آوری، حــفــظ و  ــمـ وظــیــفــه اصــلــی آرشــیــوهــا جـ
نــگــهــداری، ســامــانــدهــی، اطــاع رســانــی و ایجاد 
همه  نگهداری  چون  است  اسناد  به  دسترسی 
اسناد هزینه های باالیی دارد و در ضمن ممکن 
است خیلی از آن ها کمکی به پژوهشگران نکند، 
پس باید تنها اسنادی که واجد ارزش نگهداری 
نخستین  واقع  در  بمانند.  باقی  هستند  دائمی 
چالش پیش روی آرشیوها، انتخاب اسناد قابل 
نگهداری است.برای همین می گوییم ارزشیابی در 

واقع نوعی شناسایی و انتخاب 
اســـنـــاد بـــه مــنــظــور نــگــهــداری 
دائمی آن ها براساس ارزش های 
مالی، اداری، تاریخی، مذهبی، 

دینی و اجتماعی...

پس از گذشت دو سال از محدودیت های کرونایی

عربستان محدودیت های زیارت بقیع را کاهش داد
 گفت وگو با 

 کارشناس مسئول ارزشیابی اسناد
 سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی

هدیه ای از 
نسل های پیشین
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منبر مجازی 

بی نیازی و آبرو

 225 خــطــبــه  سرلک   حــجــت االســام 
نهج الباغه که یک خطبه کوتاه است، در واقع 
است.  امیرالمؤمنین)ع(  دعاهای  از  فرازهایی 
نکته قابل توجه در این دعاهای امیرالمؤمنین)ع( 
این است که می بینیم انسان های کامل و اولیای 
بــا خــدا حــرف می زنند، می توانند  وقتی  خــدا 
محدودیتی  )چـــون  را  مفاهیم  بــی کــرانــه تــریــن 
ندارند( در قالب واژه ها بیاورند. بنابراین اگر دقت 
کنیم دعاها یک منشور توحیدی و امام شناسی 
اســت، بــه واقــع دعــا یــک نــوع خداشناسی و 

امام شناسی است، دستگاه تربیتی است. 
در این خطبه حضرت به خدا عرض می کنند: 
»خدایا آبرو به من بده و آبرویم را هم با توانگری 
ایـــن جنبه  ــن«.  کـ و مکنت حفظ  تــوانــایــی  و 
عمومی را در روایــت هــای دیگر هم داریــم که 
فقر و نداری گاهی اوقات انسان را به پریشانی 
مؤمنین  خــواســتــه هــای  جمله  از  می کشاند. 
آبادی  دنیای  که  است  این  متعال  از خداوند 
داشته باشند، امکانات فراوانی داشته باشند، 
مگر اینکه در یک شرایط استثنایی این امکانات 
گرایش های قلبی آن ها را متفاوت کند. به هر 
حال خواستن دنیای آباد، دنیای موّسع، خانه 
بزرگ، مرکب مناسب، شرایط زندگی مناسب، 
این ها چیزهایی است که در زبان اولیا از خدای 

متعال بارها و بارها خواسته شده است.
از  امیرالمؤمنین)ع(  خواسته های  از  ادامــه  در 
خداوند باری تعالی این است که: خدایا آبروی 
مرا با بی نیازی حفظ کن، چهره  من را – طبق 
تعبیر دیگری که در خود نهج الباغه در کلمات 
قصار است- با فقر زشت مکن. نداری اعتبار 
می دهد  کاهش  دیگران  نزد  را  انسان  عمومی 
ــا کــه بــا ماک  و پایین مـــــی آورد... همه آدم هـ
موحدانه با ما برخورد نمی کنند، امکانات مالی 
و خواستن شرایط مالی و مادی مشروط به این 
است که انسان را به غفلت نکشاند و این نه 
تنها بد نیست بلکه بسیار خوب است. خدایا 

شخصیتم را با تنگدستی مشکن! 
ــد بـــــاری تــعــالــی  ــ ــداون ــکــه حـــضـــرت از خــ ــن ای
با  و  توانگری  با  مرا  آبــروی  می خواهند: خدایا 
دارایــی و ثروت حفظ کن، به من امکانات بده 
و... به این شرط است که امکانات مادی انسان 
را به غفلت، غرور، خود برتربینی، تبرّج، مباهات 
نابجا و تفاخر ویرانگر نکشاند. حضرت از خدا 
با  را  مــن  شخصیت  و  چهره   کــه  می خواهند 
تنگدستی مشکن. خدایا مرا بی نیاز از آدم هایی 

کن که تو باید روزیشان را برسانی. 
امیرالمؤمنین)ع( می فرماید: خدایا من را به این 
سمت مَبَر، نکند من با آدم های بد از سر تواضع 
دربیایم که آن تواضع من را کوچک تر می کند... 
چون این، دیگر فروتنی نیست، فرومایگی است 
که انسان در برابر کسانی که امکانات مالی دارند 
را بساز،  را کوچک کند. خــودت من  خــودش 

خودت من را بنواز.

چگونه فعالیت عمرانی گسترده با حمله مغول متوقف شد؟  

راز توسعه حرم مطهر در دوره خوارزمشاهیان
نیکبخت   محمدحسین 
تـــاریـــخ شهر  دوره هـــــــای  از  یــکــی 
مــشــهــد و آســـتـــان  قـــدس رضـــوی 
کــه شــایــد بــه خــاطــر نــزدیــکــی به 
مــورد  کمتر  مــغــوالن  هــجــوم  دوره 
شده،  بررسی  و  گرفته  قــرار  توجه 
دوره  این  از  است.  دوره حکومت خوارزمشاهیان 
تاریخی، یادگارهای متعددی در حرم رضوی وجود 
به  مربوط  کتیبه ای  یادگاری ها،  این  از  یکی  دارد. 
سال 612 قمری )594 خورشیدی( است که شعر 
نام عبدهللا بن محمود بن  به  آن توسط شاعری 
عبدهللا سروده شده و در باالی ازاره روضه منوره 
قرار دارد: »بادا هزار بار فزون تر سام حق / بر تو 
ایا غریب خراسان امام حق / مشتاق حضرت توام 
ای سید شهید / حقا که هستم از دل و از جان 
غام حق«. شواهدی از این قبیل نشان می دهد 
حرم مطهر اندکی پیش از هجوم مغوالن، شاهد 
مرمت و بهسازی گسترده ای در فضاهای داخلی 
بوده و حتی اقداماتی هم برای توسعه عمرانی آن 
صورت گرفته  است. سنگاب خوارزمشاهی که آن 
بــاالی سر  و محراب  دوره ساخته اند  را در همین 
مبارک، از دیگر شواهد این توجه ویژه به توسعه 
حرم رضوی است. اما نکته ای که شاید کمتر کسی 
بداند، این است که چطور خوارزمشاهیان، یعنی 
ارادت  دودمانی که چندان در سوابق خود عرض 
به ائمه اطهار)ع( نداشتند، ناگهان به فعالیت های 
عمرانی در حرم رضوی و توسعه مشهدالرضا)ع( 
رغبت نشان دادند؟ راز این توجه ناگهانی چه بود؟ 
آیا خوارزمشاهیان توانستند به مقاصد خود از این 

رویکرد دست یابند؟

دو دهه پرتالطم ◾
دوره ای که از آن صحبت می کنیم، بین سال های 
با  دوران  ایــن  دارد.  قــرار  خورشیدی   599 تا   578
حمله مغول در سال 598 و مرگ سلطان محمد 
خوارزمشاه در سال 599 خورشیدی به پایان رسید 
و از آن پس، استیای مغوالن بر ایران، همه چیز 
را به قهقرا کشاند. سلطان محمد پس از به قدرت 
رسیدن کوشیده بود تا قلمرو خود را از هر جهت 
و غوریان  قراختائیان  با  او در شرق  توسعه دهد. 
درگیر بود. غوریان که در منطقه بامیان افغانستان 
امروزی حکومت می کردند، گاه و بیگاه به خراسان 
هجوم می آوردند. این هجوم پیامدهای بدی برای 

شمال خراسان و مردم مشهد و اطراف آن داشت. 
موقتاً  بــود  توانسته  محمد  سلطان  حــال  ایــن  بــا 
قلمرو  توسعه  به  دســت  و  براند  عقب  را  غوریان 
خود در غرب ایران بزند؛ البته او در این مسیر با 

مشکلی بزرگ هم روبه رو شد.

نقشه سیاسی سلطان محمد ◾
خلفای  آخــریــن  از  یکی  بالله  الناصر  بــغــداد،  در 
عباسی که دست بر قضا فردی زیرک و سیاستمدار 
بود، با سلطان محمد به سختی در افتاد و حاضر 
که  خوارزمشاه  بشناسد.  رسمیت  به  را  او  نشد 
حاضر نبود مانعی به نام الناصر را پیش روی خود 
ببیند، تصمیم گرفت خافت عباسی را منقرض 
کند. او برای این کار، نقشه ای دقیق طراحی کرد 
عباسیان  از  را  خافت  می خواهد  شد  مدعی  و 
به علویان منتقل کند. البته هدف اصلی سلطان 

آوردن  کــار  روی  و  مطلق  قـــدرت  کسب  محمد، 
خلیفه ای بود که همه  جوره تابع فرمان او باشد. 
یعنی  خورشیدی،   594 ســال  در  دلیل  همین  به 
روضه  ازاره  بــاالی  کتیبه  که  همان سالی  درســت 
منوره ساخته شده  است، فرمان داد همه مردم در 
خراسان و مناطق مرکزی ایران با سیدعاءالملک 
ترمذی از علویان خراسان، به عنوان خلیفه بیعت 
کنند. این مسئله سرآغاز تنش های شدیدی بود 

که حتی به چند جنگ مهم نیز انجامید؛ اما زور 
سلطان محمد و الناصر بالله به هم نرسید! 

فرصتی که در اختیار شیعیان قرار گرفت ◾
آغاز این ماجرا که از چند سال پیش شکل گرفته 
 بود، فرصتی طایی در اختیار شیعیان و عاقه مندان 
به مذهب اهل بیت)ع( قرار داد که بتوانند بی واهمه 
از اقدام های دشمنان افراطی و اقدام های تندروانه و 
خشن آن ها، دست به فعالیت های عمرانی، مرمت 
و بازسازی حرم مطهر امام رضا)ع( در مشهد بزنند. 
بــوده  است؛  باال  نیز  این فعالیت ها  ظاهراً سرعت 
کوتاه، مرمت بخش های مختلفی  مدتی  در  چون 
از حرم مطهر به پایان رسید و همان  طور که اشاره 
کردیم، توسعه کمی و کیفی اماکن متبرکه نیز در 
دستور کار قرار گرفت. سلطان محمد خوارزمشاه که 
شهر به شهر از مقابل مغوالن می گریخت، شبی را 

در حرم مطهر امام رضــا)ع( گذراند؛ نقل است که 
صبح آن روز، بیرون از حرم، دو گربه سیاه و سفید 
را دید که با یکدیگر در نزاع هستند؛ سلطان محمد 
به این واقعه تفأل زد و با خود گفت اگر گربه سفید 
پیروز شود، او دوباره قدرت را بدست خواهد آورد؛ 
اما نتیجه آن نزاع، شکست گربه سفید بود. سلطان 
با دیدن این منظره، آشفته و سراسیمه مشهد را 

ترک کرد.

 سلطان محمد پس از به قدرت رسیدن کوشــیده بود تا قلمرو خود را از هر جهت 
توسعه دهد. او در شرق با قراختائیان و غوریان درگیر بود. غوریان گاه و بیگاه به 
خراسان هجوم می آوردند. این هجوم پیامدهای بدی برای شمال خراسان و مردم 

مشهد و اطراف آن داشت.
گزيدهگزيده



ان 
السعید، 
کل 
السعید، 
حق 
السعید من 
احب علّیا 
فی حیاته و 
بعد موته
 همانا سعادتمند
)به معنای( کامل و 
حقیقی کسی است 
که امام علی)ع( را در 
 دوران زندگی و 
 پس از مرگش 
دوست داشته باشد.

ال یسعد 
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و ال یشقی 
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هیچ کس جز با 

اجرای حدود 
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نمی  شود و جز 

با ضايع کردن آن 
بدبخت نمی  گردد.
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 افق های 
تازه

دکتر عباس 
جوارشکیان، دانشیار 
و عضو هیئت علمی 

دانشگاه فردوسی 
مشهد گفت: این 
تجربیات تأمالت 

جدید فلسفی را رقم 
خواهد زد و یا منجر 

به بازخوانی آرا و 
اندیشه ها خواهد شد 
و یا اینکه افق تازه ای را 
در بحث ها و مسائل 

جدیدی در بحث های 
فلسفی پدید خواهد 

آورد.

شبیه تجربیات 
عرفانی

دکتر هادی وکیلی، 
دانشیار پژوهشگاه 
علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی 
گفت: تجربه های 
فراعادی و ماورائی از 
قبیل NDE به راحتی با 
مدل های مادی توضیح 
داده نمی شوند و 
در ارزیابی طرح 
پیشنهادی برای 
NDE ها باید آن دسته 
از ویژگی هایی را در نظر 
بگیریم که به تجربیات 
عرفانی شبیه هستند.

برش برش

ــاه،  ــگـ ــشـ ــاد دانـ ــ ــت ــری، پـــژوهـــشـــگـــر و اســ ــفـ ــعـ  احـــمـــد جـ
۱۷ اردیبهشت ماه در نشست علمی »شبهه شناسی 
خاورشناسان و مسلمانان در مورد قرآن کریم« با اشاره به 
مطالعات خاورشناسان درباره مباحث شیعه، گفت: رژیم 
غاصب اسرائیل از سال ۲۰۰۶ کمیته ای برای تقویت باورها و 
اعتقادات یهودیان تشکیل داده است زیرا می داند تقویت 
باورهای دینی سبب رشد و پیشرفت آنان خواهد شد و از 

ضررهای اقتصادی آنان جلوگیری می کند. به همین دلیل 
حتی در کشورهای اروپایی هم سرمایه گذاری روی علوم 
انسانی در سال های اخیر بیشتر شده، اما ما متأسفانه نه 
تنها بها نمی دهیم، بلکه نسبت به علوم دینی و اعتقادی 

هم کم توجه شده ایم.
ــن نشست عــنــوان کــرد:  بــه گـــزارش ایکنا، جعفری در ای
شیعه پژوهی در غــرب چندان مــورد توجه جــدی نبوده و 

گلدزیهر نخستین بار در سال ۱۸۸۰ انجام و لگنهاوزن کار او 
را ادامه داد و با فاصله نسبتاً زیادی ادوارد براون به تعارضات 
دینی و سیاسی در اسالم اولیه و شیعه پژوهی پرداخت. با 
انقالب مشروطه دونالدسون کتاب مذهب شیعه را نوشت.

وی افزود: او کشیشی بود که ۱۶ سال در مشهد زندگی کرد 
و کتابش مهم ترین منبع شیعه شناسی در غرب شد. با 
پیروزی انقالب اسالمی در سال ۱۹۷۹ میالدی، توجه غرب 

به شیعه جلب و مطالعات در این عرصه هم چند برابر شد؛ 
در سال ۱۹۹۹ طی کنفرانسی مهم ترین محور مطالعات 
شیعه شناسی یعنی جانشینی پیامبر)ص( را به فراخوان 

مقاله و اثر گذاشتند.
ایــن نویسنده و پژوهشگر بیان کــرد: خاورشناسان پس 
از هانری کربن به شیعه شناسی امامیه پرداختند و االن 
ــررســی جــدی  خــالفــت حــضــرت عــلــی)ع( مـــورد بــحــث و ب

اســت. در اینجا این پرسش وجــود دارد که چرا مطالعات 
خاورشناسان در زمینه شیعه با این همه تأخیر شروع شده 
است؟ یکی از پاسخ ها کم کاری خود ما شیعیان است، چون 

علما کمتر به مسائل روز پرداخته و به آن جواب داده اند. 
وی افزود: این کم کاری سبب شده دسترسی به منابع شیعه 
کم باشد، ضمن اینکه در آتش سوزی کتابخانه شیخ طوسی 
در بغداد، منابع بسیار مهم از جمله اصول اربعمائه از بین 

رفت و عالوه بر آن ما هم در معرفی آثار شیعه به دنیا تالش 
چندانی نداشتیم. همچنین دولت های غربی همیشه با 
شیعیان مخاصمه داشتند. در لبنان اجازه نمی دادند شیعه 
پا بگیرد، در یمن و کشمیر همین طور و تالش زیادی داشتند 
و دارند تا در عراق هم شیعه نباشد ولی چندان موفق نبودند. 
یا در آذربایجان اجــازه نمی دهند شیعه بتواند در قدرت 

حضور داشته باشد.

جعفری تصریح کـــرد: خــاورشــنــاســان در بحث جانشینی 
پیامبر)ص( بیشتر دو رویــکــرد تاریخی و پدیدارشناختی 
داشته اند که در رویکرد پدیدارشناختی عمدتاً منتج به نتایج 
منصفانه تر نسبت به رویکرد تاریخی شده است، گرچه رویکرد 
تاریخی بیشتر نتایج مغرضانه به دنبال داشته است. برخی 
اهداف این افراد هم تحقیقی است ولی برخی هدف تبشیری 
بــرای سرکوب شیعه و گسترش اهــداف خــود و به استعمار 

کشاندن کشورهای شیعه نشین داشته و دارند.وی تأکید کرد: 
این ها یافته های تحقیقی واقعی خود را در اختیار جامعه علمی 
قرار نداده و فرضیه های اثبات نشده را به عنوان یافته علمی به 
خورد مردم داده اند که مورد نقد منصفانه اندیشمندان شیعه 
و سنی قرار گرفته است. البته دست از توطئه برنمی دارند، زیرا 
حرف آن ها در برخی الیه های جامعه به خصوص کسانی که 

کمتر مطالعه دارند، تأثیرگذار است و خریدار دارد.

دیدگاه
با پیروزی انقالب 
اسالمی، توجه غرب 
 به شیعه چندين 
برابر شد

موعظه
مرحوم آیت اهلل فاضل لنکرانی 

   روش موعظه چگونه بايد باشد؟
در فرهنگ اسالمی مانند قرآن و روايات بر موضوع پند و نصیحت و 
موعظه سفارش و برای آن قیود و شرايطی نیز قرار داده شده است. 
امام حسن عسكری)ع( می فرمايند: »من وعظ اخاه سرا فقد زانه و 
من وعظه عالنیه فقد شانه« هر کس برادر مؤمن خود را در خلوت و 

به دور از ديد ديگران موعظه کند او را وزين ساخته و از سبک شدن او 
جلوگیری کرده است؛ اما اگر او را در حضور ديگران و به صورت آشكار 

موعظه و نصیحت کند به او اهانت کرده و مقام او را پايین آورده و 
چهره بدی به او پوشانده است.

بنابراين، تبلیغ، هدايت، موعظه و نصیحت نیز بايد در شرايطی انجام 

گیرد که نه تنها شخصیت ها حفظ شود و هیچ اهانتی از آن برداشت 
نشود؛ بلكه به عكس، ضمن اينكه هدايت و موعظه و نصیحت تحقق 

پیدا می کند به طرف مقابل شخصیت ببخشد؛ يعنی هم موعظه شود 
و هم به او ارزش داده شود. اما اگر در کنار موعظه، شخصیت طرف 

خرد شود، چنین موعظه ای عالوه بر اينكه مذموم است، معلوم نیست 

نقش و اثری هم داشته باشد و اگر اثری هم بر آن مترتب شود به يقین 
اثری اندک خواهد بود.

نه تنها موعظه بلكه بسیاری از امور خیر ديگر نیز اثر آشكار و 
پنهانش متفاوت است. توجه کنید که اسالم به چه میزان به اين امور و 
نكات ريز دقت دارد. مثالً گاهی انسان در حضور ديگران به نیازمندی 

کمک می کند، اگرچه آن نیاز او را برطرف کرده ولی در کنار آن موجب 
تحقیر او شده و آبروی او از بین رفته است. به همین منظور نوع 

کمک ها و مساعدت های ائمه معصومین)ع( ما در تاريكی شب بوده؛ 
به گونه ای که نه تنها ديگران متوجه نمی شدند بلكه خود آن نیازمند 

هم متوجه نمی شد اين مساعدت از کجا و از سوی چه کسی انجام 

گرفته است. از اين رو، پس از شهادت امیرالمؤمنین)ع( بود که عده 
زيادی از فقرا فهمیدند اين مساعدت ها از ناحیه آن حضرت بوده 
است.از اينجا معلوم می شود حفظ حیثیت مؤمن در اسالم چقدر 

مورد اهتمام بوده و با نظر اهمیت به آن نگاه شده است؛ ولی متأسفانه 
گاهی مشاهده می شود به حیثیت افراد توجه نمی شود، حتی 

شنیده هايی که روی آن بررسی و تحقیق نشده را اشاعه داده و برای 
ديگران نقل می کند؛ اين شرعاً مسئولیت دارد، حتی به همین مقدار که 
انسان به رفیقش بگويد: شنیدم فالنی سوءاستفاده مالی کرده هرچند 

به طور قطع و به صورت خبر مطرح نشده است؛ همین مقدار در 
لكه دار شدن حیثیت و آبروی يک مسلمان می تواند نقش داشته باشد.

با توجه به افزایش درخواست ها برای زیارت بقیع، 
ــارت بقیع را  عربستان برخی محدودیت های زی
کاهش داد و  به این ترتیب عالوه بر افزایش زمان 
تشرف زائران به این مکان مقدس، نیروهای امنیتی 
از خواندن برخی اذکار در بقیع ممانعت نمی کنند.
بــه گـــزارش خــبــرگــزاری فـــارس، در آستانه هشتم 
شـــوال، ســالــروز تخریب بقیع توسط وهابیون، 
عربستان برخی از محدودیت ها برای زیارت بقیع 
را کاهش داد؛ به طوری که ساعات تشرف به بقیع 
که از ابتدای شیوع کرونا تاکنون محدود شده بود، 

تغییر کرد.
 بر همین اساس، با توجه به افزایش زائران مدینه 
منوره و درخواست ها برای زیارت بقیع، زائــران نه 
تنها حوالی طلوع آفتاب و ظهر، بلکه ساعاتی از 
بعدازظهر تا غــروب نیز امکان تشرف به بقیع را 
داشته و می توانند با ورود به این مکان مقدس به 
زیارت بپردازند. البته همچنان ورود بانوان به بقیع 

و تجمع پشت درهای آن ممنوع است.
عــالوه بر ایــن، در روزهـــای اخیر تصاویری از مزار 
حضرت ام البنین)س( در بقیع منتشر شده که 
برخی آن را برداشته شدن نرده های اطــراف مزار 
مادر سقای دشت کربال عنوان کرده اند و حتی گفته 
می شود این اقدام با درخواست عراق از سعودی ها 

انجام شده است.
در دو سال گذشته محدودیت های زیــارت بقیع 
افزایش یافته بود و  حتی در مدتی تشرف به بقیع 
ممنوع شد، اما با برنامه ریزی های صورت گرفته، 
دوباره درهای بقیع روی زائران بازگشایی و تشرف 

به بقیع ممکن شد.
اکنون نیز با توجه به پذیرش زائـــران خارجی در 
ماه های گذشته و تشرف بسیاری از شیعیان، دولت 
عربستان تا حدودی محدودیت های زیارت بقیع 
را کاهش داده که عالوه بر افزایش زمان تشرف به 
بقیع، بازگشایی برخی از مسیرها روی زائران از این 

تغییرات به شمار می رود.
همچنین به گفته یک منبع آگاه،  نیروهای امنیتی 
مستقر در بقیع،  به تشرف زائران و   حتی خواندن 
برخی ذکرها حساسیت کمتری داشته و در روزهای 
گذشته برخی از شیعیان در بقیع به ذکر مصیبت 
هم پرداختند که البته این امر باید بــدون اشک 

ریختن یا تضرع باشد.
بقیع محل دفن چهار امام شیعیان و خاندان اهل 
بیت)ع( است که دو بار توسط وهابیون تخریب 
شد و  همچنان نیز با وجود وعده سعودی ها برای 
ساخت بقیع، ائمه مــدفــون در ایــن مکان بــدون 
ضریح و بارگاه هستند. بر همین اساس، برخی از 
مخاطبان »فارس من« خواستار پیگیری ساخت 
بقیع شدند. در متن این مطالبه با عنوان » احیای 
حرمین بقیع مطالبه مسلمانان جهان« آمده 
اســت: در سال ۱۳۴۴ هجری قمری آل سعود بنا 
بر نظر یک فــرقــه ای تصمیم بر تخریب حرمین 
شریفین در بقیع گــرفــت و آن را تخریب کــرد. 
تخریب حرمین در بقیع تضییع حقوق جامعه 
اسالمی به ویــژه ایرانیان مسلمان اســت. امــروزه 
زائــران بقیع حق اشک ریختن بــرای آل هللا را هم 
نــدارنــد. احیای شعائر اسالمی و ساخت دوبــاره 
بقیع توسط آل سعود امروز یک مطالبه جدی مردم 
ایران از دستگاه وزارت امور خارجه است. خواهشاً 
وزارت امور خارجه دولت آیت هللا رئیسی به این 
مطالبه چند دهه ای ایرانیان لبیک بگوید و جامه 

عمل بپوشاند.

طــارق عبدالصمد، فــرزنــد شیخ عبدالباسط در 
خاطرات خود از پدرش گفت: پدرم به شخصیت 
خود به عنوان یک قــاری افتخار می کرد. پیش از 
آنکه به مسجد یا جلسه ای بــرود بهترین لباس 
خــود را می پوشید و بهترین عطرها را مـــی زد و 
دوست داشت به گونه ای ظاهر شود که مقام قاری 

قرآن کریم را باال ببرد.
به گزارش ایکنا به نقل از صدی البلد، استان االقصر 
مفتخر اســت یکی از فــرزنــدان آن، شیخ فقید و 
قـــاری جلیل القدر، صاحب »حنجره طالیی«، 
شیخ عبدالباسط عبدالصمد اســت. وب سایت 
صدی البلد با طــارق عبدالباسط، پسر این قاری 
مشهور گفت وگو کرده تا خاطرات خود را از پدرش 

بازگو کند.
طــارق عبدالباسط در بخشی از خــاطــرات خود 
گفت: فراموش نــکــرده ام با پــدرم بــرای شرکت در 
مناسبت های مختلف مذهبی به ویژه نماز جمعه 
می رفتم؛ من و خواهرانم برای همراهی با او مسابقه 
می دادیم. گاهی در داخل ماشین پنهان می شدیم 
و پــدرم پس از رسیدن به مسجد ما را پیش خود 

می یافت.
وی خاطرنشان کرد: شیخ عبدالباسط عبدالصمد 
در تالوت قرآن کریم شعائر خاصی داشت چرا که 
آیــات الهی را با دل و جان می خواند. شهروندان 
به ویژه طالب االزهــر به این امر عالقه داشتند که 
زودتر در مسجد باشند تا در ردیف های اول مسجد 
جا بگیرند و به تالوت پدرم گوش دهند. بنابراین 
بسیاری از ملیت های عرب و خارجی های مسلمان 
در مسجد حضور داشتند؛ پس از اتمام نماز و 
تــالوت، همه مشتاق بودند با او عکس یادگاری 

بگیرند.
شیخ طارق عبدالباسط افزود: پدرم به خردساالن 
و پیران احترام می گذاشت و از او ادب، احترام و 

محبت به مردم را آموخته ام.
وی توضیح داد: پدر نیز به شخصیت خود به عنوان 
یک قاری افتخار می کرد. او پیش از آنکه به مسجد 
یا جلسه ای برود بهترین لباس خود را می پوشید و 

بهترین عطرها را می زد و دوست داشت به گونه ای 
ظاهر شود که مقام قاری قرآن کریم را باال ببرد.

طارق عبدالباسط در ادامه سخنان خود گفت: پدرم 
به تمام دنیا از جنوب تا شمال سفر و قرآن کریم را با 
صدای خود در عربستان ضبط نمود و از پادشاهان 
و سران کشورها افتخارات بسیار زیادی دریافت 
کرد و مانند پادشاهان مورد استقبال مردم کشورها 

قرار می گرفت.
وی ادامه داد: در زمان وفات پدرم، مراسم تشییع 
پیکر او هم مردمی و هم رسمی بود و مشهورترین 
علمای آن زمان از جمله شیخ جاد الحق علی جاد 
الحق و محمدعلی محجوب در تشییع جنازه او 
شرکت کــردنــد. همچنین مهندس فکری مکرم 
عبید به نمایندگی از رئیس جمهور مصر و بیشتر 
سفرای کشورهای عربی و اسالمی در این مراسم 

حضور داشتند.
شایان ذکر است شیخ عبدالباسط صاحب حنجره 
طالیی، در روستای ســاده ای به نام »المراعزه« از 
شهرستان ارمنت در جنوب استان االقصر در 
خانواده ای به دنیا آمد که او را به محبت قرآن، حفظ 

قرآن و تهذیب آن با احکام سوق دادند.
وی متولد ۱۹۲۷ بود و در سن ۶ سالگی نزد شیخ 
محمد االمیر حافظ قرآن کریم شد؛ سپس قرائت 
قرآن و احکام آن را نزد یکی از شیوخ قریه اصفون 
المطاعنه در مرکز اسنا فراگرفت. شیخ عبدالباسط 
ــو مصر و به یکی از  ــل دهــه ۱۹۵۰ وارد رادی در اوای
مشهورترین قاریان جهان اسالم بدل شد. شیخ 
عبدالباسط در ســال ۱۹۸۸ بر اثــر بیماری قند و 

ناراحتی کبد درگذشت.

پس از گذشت دو سال از محدودیت های کرونایی

 عربستان محدودیت های 
زیارت بقیع را کاهش داد

طا رق عبدالباسط روایت می کند

شأن واالیی که عبدالباسط 
برای قاری قرآن قائل بود

نیم نگاهبقاع متبرکه

 چاپ ششم کتاب »افزایش محبت بین 
همسران؛ راهــکــارهــا و شیوه ها از منظر 
اسالم و روان شناسی« به همت مؤسسه 
ــاب روانـــــــــــــه بـــــــــازار  ــ ــ ــت ــ ــ  بـــــوســـــتـــــان ک
نشر شد.به گزارش روابط عمومی مؤسسه بوستان کتاب، 
چــاپ ششم »افــزایــش محبت بین همسران؛ راهکارها و 
شیوه ها از منظر اسالم و روان شناسی« اثر بتول زاهدپور به 
ــان کـــتـــاب در ۲۸۸ صفحه  ــتـ ــوسـ  هـــمـــت مـــؤســـســـه بـ

منتشر شد. 
خانواده نخستین و مهم ترین نهاد اجتماعی بشر است؛ از 
این رو، بنیادی ترین نقش را در شکل گیری افکار، عقاید، رفتار 
و شخصیت هر انسانی ایفا می کند. این مسئله موجب 
شده آموزه های دینی رهنمودهای فراوانی دربــاره اهمیت 
 تشکیل خــانــواده، حفظ آن و وظایف اخالقی و حقوقی 

همسران بیان نماید.
نگارنده در این اثر بر آن شده با خوانشی از متون دینی و قرین 
ساختن آن با علوم روان شناسی و استفاده از طبقه بندی 
علوم که یکی از برجسته ترین معیارهای رده بندی در آموزش 

و تربیت اســت، بــه مقوله راهکارهای 
افزایش محبت بین همسران بپردازد.

ــر پـــایـــه مــطــالــعــات  ــ کـــتـــاب حـــاضـــر ب
میان رشته ای با تلفیق رویکردهای دینی 
و روان شناسی تدوین شده و دو هدف 
اساسی را دنبال کــرده اســت؛ نخست 
تطبیق آموزه های دینی با یافته های جدید 
بشری در حوزه خانواده و تبیین چگونگی 
ــات در راســتــای  ــ کــارآمــدی آیـــات و روای
تحکیم و بالندگی روابط زن و مرد؛ دوم 
ارائه راهکارهای محبت افزایی در محیط 
خانواده، در سه حوزه شناختی، عاطفی 

و رفتاری.
در فصل نخست، پس از بیان دو قِسم 

تفاوت های فردی و نوعی میان زن و مرد، تفاوت های نوعی در 
سه زمینه جسمی، عاطفی و عقلی بررسی و آشنایی، درک و 
پذیرش متقابل تفاوت ها به عنوان راهکار اصلی در این فصل 
مطرح شده است. سپس نقش باورهای دینی و تقویت آن در 
افزایش مهرورزی در نهاد خانواده تبیین می شود. بر اساس 
یافته های این فصل، اعتقاد به توحید، نبوت، معاد و التزام 
به تقوا موجب اهتمام بیشتر همسران به روابط مطلوب با 

یکدیگر می شود. 
در حیطه رفتاری به سبب گسترده بودن رفتارهای نیکو و 
تأثیرگذار، برجسته ترین آن از جمله ابراز محبت، آراستگی، 
احترام متقابل، عذرخواهی و عذرپذیری، گفت و شنود مؤثر، 
همکاری در امور زندگی و استمداد از مشاور، به تفصیل بحث 
شده که التزام به هر یک از این رفتارها سبب افزایش احساس 

رضایتمندی و محبت بین زوجین می شود.
در حیطه عاطفی به دو فصل ارتباط جنسی و هوش هیجانی 
اشاره شده و ارتباط جنسی به لحاظ جایگاه بی نظیر عواطف 
در جهت بخشیدن به این رفتار، در حیطه عاطفی بررسی 
شده و اصول الزم قبل، حین و پس از این ارتباط که منجر 
به افــزایــش ارتــبــاط بین همسران می شود 
مطرح شده است. همچنین در این بخش 
علل سرد مزاجی که یکی از برجسته ترین 
دالیل کاهش محبت زناشویی است، بررسی 

می شود.
در فصل هوش هیجانی مهارت های ضروری 
در چگونگی شناخت و مدیریت احساسات 
خویشتن و درک هیجانات مثبت و منفی 
همسر ذکر  و سپس درزمینه هیجان خشم 
به عنوان اصلی ترین احساس نابود کننده 
محبت میان زن و شوهر به تفصیل پرداخته 
شده و علل و راهکارهای مواجهه با آن بیان 

می شود.

 بنی آدم جز با خدای خودش با هیچ جا 
پیوند واقعی ندارد، از این رو بهشتیان 
تا ابد در بهشت به سر می برند و از آن 

دلزده نمی شوند.
ــارس، آدمـــی بــه تنوع طلبی و  ــزارش خــبــرگــزاری فـ بــه گـ
کمال گرایی اش شناخته می شود. یکی از سؤاالت جدی 
که در حوزه آخرت و زندگی پس از مرگ مطرح می شود 
این است که آیا حضور طوالنی مدت و ابدی در بهشت 
برای انسان، وضعیتی شبیه به روزمر گی تکراری دنیوی 

و حس کسالت آوری به وجود نمی آورد؟
آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از کتاب »زندگی 
در بــهــشــت« بـــه قــلــم حــمــیــدرضــا شــاکــریــن در بــاب 
کــســالــت آور بــودن یــا نــبــودن حــضــور طــوالنــی مــدت در 

بهشت است.
استاد مطهری در این باره می نویسد یکی از اشتباهات 
ــزرگ ایـــن اســـت کــه بعضی خــیــال می  کنند انــســان  بـ
طبعاً طالب تنوع اســت و اصــالً تنوع و اینکه لذت ها 
و محبوب هایش را از نوعی به نــوع دیگر عــوض کند، 
دوســت دارد و خــود تنوع مطلوب اســت؛ در صورتی 
که این طور نیست. تنوع طلبی به این علت است که 
مطلوبی قدرت ندارد مطلوبیت خودش را برای همیشه 
حفظ کند، زیرا آن مطلوب، مطلوب مجازی بشر است 

و مطلوب واقعی و حقیقی نیست.
اگر شیئی مطلوب واقعی و حقیقی باشد، انسان از او 
سرد نمی  شود و اگر از او سرد نشد طالب تنوع نیست. 
قــرآن کریم می فرماید: »در آنجا )بهشت( انسان ها 
طالب دگرگونی )و وضع جدید( نیستند«. رازش همین 
اســت کــه آنجا مطلوب واقــعــی اســت. پــس اگــر واقعاً 
چیزی مطلوب غریزی و ذاتی بشر باشد، ممکن نیست 

وصالش او را سرد و افسرده کند.
از طرف دیگر در نهاد و غریزه بشر معشوق و محبوبی 
کامل  تر و عالی  تر از امور این جهانی است؛ محبوبی که 
کمال الیتناهی است. انسان به دنبال هر محبوبی که 
مــی  رود، در حقیقت نشانی از محبوب اصلی و واقعی 
خود در او می  بیند و به گمان محبوب اصلی به سراغ او 
مــی  رود، امــا پس از وصــال چــون خاصیت آن محبوب 
اصلی را در او نمی  بیند و احساس می  کند این موجود 
قادر نیست خأل وجودی او را پر کند، به سراغ محبوبی 
دیگر می  رود و همین طور… مگر آنکه روزی به محبوب 
اصلی و حقیقی خود نائل شود؛ آن وقت به کمال واقعی 
خود که اتصال به کمال الیتناهی است، خواهد رسید و 
در بهجت و سعادت کامل غرق می  شود و برای همیشه 
آرام می  گیرد و دیگر خستگی و افسردگی و کسالت در 

او راه نمی یابد »أال بِذِکْرِ هللا تَطْمَئِنُّ الْقُلوُب«.
بناباین تفاوت میان نعمت های آخرت و این دنیا همین 
است که در این دنیا انسان طالب تحول و تغیر است، 
امــا در آخــرت طالب تغیر و تحول و نو شــدن و عوض 
یـــرا بهشت بـــرای بهشتی بــه عنوان  شــدن نیست. ز
انعامی از نعمت های الهی است، یعنی حتی بهشت 
جسمانی و لذات جسمانی هم برای او عنوان کرامت 
الهی را دارد، بدین معنی که یک موجود تا در حدّی از 
عرفان و معرفت نباشد بهشت برای او نمی  تواند معنی 
پیدا کند. بــرای یک نفر بهشتی، اســاس لذت ها این 
است که االن میهمان خالق خود اســت، بر سر سفره 
خالق خود نشسته، یعنی با آن حقیقت پیوند خورده 
است که وقتی به آن حقیقت پیوند خورد دیگر مسئله 
خستگی و تنوع و تحول و از سر کوی او رفتن به جای 

دیگر معنی ندارد.

تازه های نشر
کتاب »افزايش محبت بین همسران؛ 

راهكارها و شیوه ها« به چاپ ششم رسید
پرسش و پاسخ

نگاهی به نتیجه تفاوت نعمت های دنیوی و اخروی

 چرا حضور ابدی در بهشت
تكراری و کسالت آور نیست؟

یکی  نیكوکار   پارسا 
از مــبــاحــثــی کـــه در زمینه 
ــوظــهــور و  مــعــنــویــت هــای ن
مــعــنــویــت اســالمــی مطرح 
اســـت، تجربه های نزدیک 
به مرگ و استفاده های معنوی و شبه معنوی از آن 
است. در ایامی که این تجربه ها در قالب برنامه های 
تلویزیونی، کتاب های عامه پسند و فیلم و سریال ها در 
کشورمان مورد استقبال قرار گرفته است، نخستین 
تخصصی  نشست های  سلسله  پیش نشست 
دومــیــن همایش ملی »مــعــنــویــت هــای نــوظــهــور و 
معنویت اسالمی« به این موضوع اختصاص یافت و 
نشستی با عنوان »تجارب نزدیک به مرگ، ظرفیت ها 
و چالش های معنوی« پنجشنبه ۱۵ اردیبهشت 
ماه با سخنرانی حجت االسالم دکتر رضا برنجکار 
استادتمام پردیس فــارابــی دانشگاه تــهــران، دکتر 
عباس جوارشکیان دانشیار دانشگاه فردوسی و 
دکتر هادی وکیلی دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی با اجرای دکتر احمد شاکرنژاد 
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به همت 
پژوهشکده اخــالق و معنویت و با همکاری قطب 

تعمیق ایمان دینی برگزار شد. 

دسته بندی تجربه های نزدیک به مرگ در چهار  ◾
مؤلفه

دکتر هادی وکیلی، دانشیار پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در این 
نشست با بیان اینکه بحث معنویت 
بستر اصلی گفت وگوها در خصوص تجربیات 
نزدیک به مــرگ اســت، گفت: در جایی منتقدان 
اجتماعی قــرن بیستم گفته بــودنــد هیچ چیزی 
همچون یــک انــقــالب معنوی در ســراســر جهان 
برای نجات تمدن بشری کافی نیست و الزم است 
یــک انــقــالب معنوی داشــتــه باشیم. شاید توجه 
به تجربیات نزدیک به مرگ بتواند زمینه ساز این 
انقالب معنوی باشد. این بحث در سال ۱۹۷۵ توسط 
»مودی« مطرح شد و او در کتابش ۱۵ عنصر و ویژگی 
را در این خصوص شناسایی و در سال ۱۹۷۷ چهار 

پیامد دیگر را به این موارد اضافه کرد. 
وی با بیان اینکه متداول ترین ویژگی های تجربیات 
نزدیک به مرگ را می توان در چهار مؤلفه دسته بندی 
نمود، عنوان کــرد: ویژگی های شناختی، عاطفی، 
فــراعــادی و متعالی، ایــن چــهــار مؤلفه هستند. 
ویژگی های شناختی منعکس کننده تغییراتی در 
فرایندهای فکری و مغزی شامل تحریک در حس 
زمـــان، تسریع فرایندهای فکری، مــرور زندگی یا 
حافظه پانوراما و احساس مکاشفه یا درک ناگهانی؛ 
ویژگی های عاطفی منعکس کننده تغییرات عاطفی 
فرد شامل احساس آرامش، رفاه، احساس شادی، 
احساس وحدت کیهانی و رویارویی نور درخشان؛ 
ویــژگــی هــای فــراعــادی منعکس کننده پدیده های 
ــی شامل احساسات فیزیکی آشکار و  ثابت روان
فراعادی، ادراک آشکار و فراحسی، مکاشفه های 
ــارج از بـــدن مــادی  پیش شناختی و احــســاس خـ
بـــودن و ویــژگــی هــای متعالی نیز انعکاس دهنده 
پدیده های ظاهری اخروی است که آن سوی زندگی 
را گــزارش می کند، شامل سفری به قلمرو یا بعد 
عرفانی یا غیرزمینی، مواجهه با وجــود یا ظهور 
عرفانی با ارواح مرئی افــراد متوفی یا افــراد دینی و 
 برخورد با مــرزی که فرد نمی تواند از آن به زندگی 

زمینی برگردد. 

تجربه های نزدیک به مرگ را نمی توان با مدل های  ◾
مادی توضیح داد

دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
با تشریح مدل های ارائــه شده بــرای توضیح تجربه 
نزدیک به مرگ گفت: یک مدل فیزیولوژیک این 
تجربیات را این گونه توجیه می کند که وقتی سطح 
اکسیژن کاهش پیدا می کند و به طور کامل به صفر 
می رسد تجربه نزدیک به مرگ اتفاق می افتد. نکته ای 
که وجــود دارد این است هیپوکسی معموالً منجر 
به تجربیات عجیب و غریب و ترسناک می شود و 
جنگ طلبانه و محرک به لحاظ زیست شناسی است 
در حالی که تجربیات نزدیک به مرگ، صلح آمیز با 

ویژگی های ثابت و جهانی هستند.
مدل فیزیولوژیک دیگری تجربیات نزدیک به مرگ 
را به داروها نسبت می دهد، داروهایی که به افراد در 
حال مرگ داده می شود. اگرچه برخی داروها ممکن 
است تجربیاتی را ایجاد کنند اما مطالعات مقایسه ای 
بیمارانی که دارو دریافت می کنند و کسانی که این 
تجارب را از سر می گذرانند نشان می دهد معموالً 
تجربه گران دارویــی دریافت نکرده و این تجربه را از 
سرگذرانده اند. بنابراین ارتباط متغیر دارو با وقوع این 

رخدادها مورد تأیید قرار نگرفته است.
یک مدل گمانه زننده نیز تجربیات نزدیک به مرگ را 
به انتقال دهنده های عصبی در مغز نسبت می دهند 
یا با برخی قسمت های آناتومیک در مغز مرتبط 
می دانند. شواهد تجربی کمی در این خصوص برای 
تأیید وجود دارد یعنی ممکن است مسیر تبیین یا 
تفسیر این تجارب را نشان دهند اما علت رخداد این 
تجربه ها نیستند. مدل های روان شناسی نیز این 
تجربیات را سازوکار های دفاعی روان شناسی می دانند 
که ما در خصوص ایــن مدل های روان شناسی نیز 

شواهد تجربی کافی نداریم. 
مــطــالــعــات بــیــن فرهنگی شــواهــد بــســیــاری را در 
ــه مـــرگ در جــوامــع  ــزدیــک ب مــحــتــوای تــجــربــیــات ن
مختلف نــشــان مــی دهــد، ایـــن امـــر بــه ایـــن قضیه 
برمی گردد که زبــان تجربه برخالف ساختارگرایان 
 از نـــوعـــی ذات گــــرایــــی تــبــعــیــت مــی کــنــد و انــگــار

 NDE )NEAR DEATH EXPERIENCES( در 
فرهنگ های مختلف، رخداد نسبتاً یکسانی باوجود 
تفاوت های اندکی است که ممکن است در تجربه های 

صاحبان فرایندهای مختلف در آن دیده شود. 
وکیلی در پایان عنوان کرد: نتیجه ای که از این بحث 
می توان گرفت این است که تجربه های فراعادی و 
ماورائی از قبیل NDE به راحتی با مدل های مادی 
توضیح داده نمی شوند و در ارزیابی طرح پیشنهادی 
برای NDE ها باید آن دسته از ویژگی هایی را در نظر 
بگیریم که به تجربیات عرفانی شبیه هستند. به ویژه 
اینکه در همان مدل ها یا آن ویژگی هایی که از آن یاد 
می شود، فرامادی بودن، وابسته به بدن نبودن لحاظ 
شده که این همان چیزی است که ما از آن به بعد 

معنوی یاد می کنیم.

ــن تــجــارب شکستن هیمنه  ◾ ــر ایـ نخستین اثـ
مادی گرایی و دنیاگرایی است

در ادامــــه ایـــن نشست دکــتــر عباس 
جوارشکیان، دانشیار و عضو هیئت 
علمی دانشگاه فردوسی مشهد با عمیق 
و گسترده خواندن تجربه های نزدیک به مرگ عنوان 
کرد: ما با واقعیتی روبه رو هستیم که بسیار قوی تر، 
گسترده تر و عمیق تر از واقعیتی است که در این عالم 
آن را تجربه می کنیم. کسانی که با این واقعیات مواجه 

شده اند، نوع مواجهه شان یک مواجهه مفهومی 
نبوده بلکه یک مواجهه وجودی را از سر گذرانده اند.

جوارشکیان با بیان اینکه این واقعیت مثل هر واقعیت 
دیگری از زوایــای مختلف قابل بررسی است، ادامه 
داد: بررسی این پدیده صرفاً کار علوم تجربی یا حوزه 
عرفان یا فلسفه نیست و یک عرصه میان رشته ای 
است که رشته های مختلفی در آن می توانند ورود پیدا 
کنند. باید توجه داشت این تجربیات مملو از نکات و 
دقایق است که با سؤاالت مختلف می تواند از زوایای 

گوناگون مورد بررسی قرار گیرد. 
وی در خصوص ظرفیت های معنوی این تجارب گفت: 
قطعاً این تجربه های بیرون از بدن بستر معنوی بسیار 
ارزشمندی را برای جامعه بشری به وجود آورده انــد و 
این ها صرف نظر از اینکه مکتب ها و نحله هایی وجود 
داشته باشند و از آن ها استفاده کنند، برای عامه مردم 
منجر به برخی تحوالت معنوی و آثار بسیار ارزشمند 
می شود؛ چه خود این افراد که عموماً پس از این تجربه 

متحول شده اند و تحول معنوی تعیین کننده ای در 
شخصیت آن هــا ایجاد شــده و چه بــرای کسانی که 
غیرمستقیم در معرض این گزارش ها واقع شده  اند، 
آن ها را شنیده اند یا با این افراد در مراوده بوده اند، تحت 

تأثیر شخصیت این ها قرار گرفته و متحول شده اند. 
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان 
ــرش، شکستن هیمنه  اینکه ایــن تجربه ها اولین اث
مادی گرایی و دنیاگرایی اســت، افـــزود: غلبه نگرش 
مادی گرایی که در حد اعــالی خــودش در رشته های 
علمی ما حاکم است، به واسطه این تجربه ها شکسته 
خواهد شد و غیب باوری که مغفول و مجهول و محذور 
واقع شده بود جایگاه خودش را پیدا می کند و دریچه ای 

را بر غیب پژوهی برای بشریت باز خواهد کرد. 
وی نقش ارشادی، تمدنی، تبلیغی، تربیتی و اخالقی 
این تجربیات را برجسته خواند و عنوان کــرد: نوع 
تجربیاتی که افراد دارند قطعاً نقش تربیتی خودش 
را داشته و رفتار و شیوه زندگی اخالقی مخاطبان این 

تجربه ها، تأثیر قابل توجهی خواهد داشت. از نقش 
این مقوله در تقویت ایمان دینی نیز نباید غفلت کرد و 

در خصوص آن نیز باید بسیار بحث نمود.

این تجربیات تأمالت جدید فلسفی را رقم خواهد زد ◾
جوارشکیان ادامه داد: این امر در مطالعات علمی 
نیز می تواند عرصه جدیدی بــاز کند؛ باید توجه 
داشــت اغلب قضاوت هایی که در خصوص این 
تجربیات می شود و صبغه علمی دارد، در شرایطی 
است که این تجربیات هنوز مطالعات علمی نشده 
است، یعنی ما این تجربیات بیمارستانی و بالینی 
که به راحتی در محیط های بیمارستانی و پزشکی 
قــابــل مطالعه اســت را مـــورد مطالعه علمی قــرار 
نداده ایم. به نظر بنده این تجربیات تأمالت جدید 
فلسفی را رقم خواهد زد و یا منجر به بازخوانی آرا 
و اندیشه ها خواهد شد و یا اینکه افق تــازه ای را در 
بحث ها و مسائل جدیدی در بحث های فلسفی 

پدید خواهد آورد.

اساس معنویت های سکوالر مبتنی بر تجارب است ◾
ــا بــرنــجــکــار،  حــجــت االســالم دکــتــر رضـ
استادتمام پردیس فارابی دانشگاه تهران 
آخرین سخنران این نشست بود. وی با 
بیان اینکه مسئله امروز غرب، مسئله معنویت است، 
عنوان کرد: پس از جنگ جهانی دوم این مسئله نمود 
بیشتری پیدا کرد و انسانی که به تعبیری در اثر این 
جنگ ویران شده بود با بحران معنویت، بی معنایی برای 
زندگی، بحران اخالق و امثالهم دست به گریبان شد؛ اما 
غرب ریشه یابی نکرد که چرا دچار این وضعیت شده و 

سراغ راه حل هایی غیر از دین را گرفت.
وی افزود: غرب نخواست این را ریشه یابی کند و سعی 
کرد با معنویت های نوظهور که اساس آن دین و خدا 
نبود و اصطالحاً با معنویت های سکوالر، این بحران 

معنوی را برای انسان غربی حل کند. 
برنجکار با بیان اینکه اکنون بیش از ۴هـــزار فرقه 
معنویت های نوظهور در عالم داریـــم، اظهار کرد: 
مبنای این ۴هزار فرقه، دین نیست بلکه مبنای آن ها 
تجربه های دینی و رسیدن به آرامش و تعابیری چون 
عشق و تعالی بدون دین است. ممکن است کسی 
خودش را مسیحی نیز بداند ولی در این معنویت، 
ــع بــا آن  مسیحیت نقشی ایــفــا نمی کند. در واقـ
تجربیات می خواهند به این زندگی معنا بخشند و 
از این گرفتاری که انسان مدرن به واسطه تمدن مادی 
دچــارش شــده، لحظاتی فرا بــرود ولی این فــراروی از 

بیرون به سمت درون است. 
ــزود: تمدنی کــه مـــادی اســت طبیعی است  ــ وی اف
به واسطه فطرت معنویت جوی انسانی، او را راضی 
نکند و به همین دلیل تالش کند آن را با بازگشت 
انسان از بیرون به درون ولو برای لحظاتی تجربه کند. 
رسیدن به چنین آرامشی برای لحظاتی حتی اگر شده 
با موادمخدر و روانگردان انجام می شود و مبنا و اساس 
این معنویت های سکوالر و بدون دین همین تجربیات 

به معنای عام کلمه است. 

این تجربیات به ما هو تجربه اعتبار ندارند مگر... ◾
وی در ادامه در خصوص تجارب فرامادی و فراحسی، 
قطع نظر از تجارب نزدیک به مرگ نیز عنوان کرد: 
مسئله اعتبارسنجی مشکل بحث عرفان ما نیز 
هست و در اینجا نیز مطرح است. فلسفه و کالم 
ادعایشان این است که روششان عقلی یا عقلی و 
نقلی است و اعتبارشان پذیرفته است، اما بحث در 

اینجا در مورد تجربیات و کشف و شهود ها حداقل 
با پنج اشکال روبه رو است که خود عرفا نیز به این 
مسائل اشــاره کــرده انــد. اشکال اول ایــن اســت که 
ممکن است در اصل این تجربیات خــودِ شیطان 
القائات داشته باشد، چرا که خود شیطان از خداوند 
اجــازه گرفت که وسوسه کند بنابراین ایــن تجربه 
می تواند الهام رحمانی و یا القای شیطانی باشد. 
بنابراین وقتی این مسئله مطرح می شود، آن وقت 
این مسئله ایجاد می شود که ما از کجا می توانیم 
اثبات کنیم این شهود واقعیت و نه القای شیطانی 
اســت. اشــکــال دوم ایــن اســت کــه تجربه، کشف 
واقعیت باشد اما تجربه گر نتواند واقعیت را درست 
درک کند. اشکال سوم این است که ممکن است 
درک کند ولــی نتواند آن را درســت تفسیر و بیان 
کند. اشکال چهارم اینکه این تجربیات برای دیگران 
حجت نیست. دیگر اینکه در بسیاری از موارد این 

تجربیات با یکدیگر متضاد هستند.
وی با بیان اینکه این پنج اشکال سبب می شود این 
تجربیات به ما هو تجربه اعتبار نداشته باشند مگر 
اینکه به یک حجت دیگری تکیه کنند، توضیح 
داد: به نظر من آن چیزی که نقطه مشترک است و 
همه تجربه گرها روی آن اجماع دارند، این است که 
نفس و روح غیر از بدن است و وقتی روح از بدن جدا 
می شود بدون بدن، ادراک می کند. این چیزی است 
که عقل آن را اثبات و دین نیز آن را بیان کرده است. 
این چیزی است که ما می توانیم آن را قبول کنیم و 

تجربیات متناقض را کنار بگذاریم. 
برنجکار افــزود: بنابراین آنچه در این تجربیات با 
ادله دیگر قابل اثبات است را می توانیم قبول کنیم 
و آن هایی را که برخالف ادله است کنار می گذاریم 
و آن هایی را نیز که ادله سکوت کرده ما نیز سکوت 
می کنیم. بنابراین نباید این تجارب را به صورت کلی 

رد کرد یا آن ها را مورد تأیید قرار داد. 

4 حالت جدایی روح از بدن ◾
وی در خصوص تجربیات نزدیک به مرگ نیز گفت: 
ما در چهار حالت روحمان از بدن جدا می شود؛ یکی 
مرگ است که دیگر برنمی گردد یعنی ارتباط نفس 
با بــدن به کلی جــدا می شود و کسی دیگر از اینجا 
برنمی گردد که چیزی به ما بگوید. صورت دوم خواب 
است که ما در خواب نیز بنا بر تصریح قرآن، نفس از 
بدنمان جدا می شود هرچند هنوز ارتباط بین این دو 
مثل ارتباط خورشید با شعاعش وجود دارد. حالت 
سوم، جدا کردن نفس از بدن به صورت اختیاری و 
تجرید اختیاری است که دیندارانی با عنایت خدا به 
این می رسند و حتی با تمرین نیز می توان به آن رسید 
که خیلی نیز کار دشواری نیست و مرتاض ها نیز این 
کار را می کنند. قسم چهارم همین لحظاتی است که 
فرد مثالً به کما رفته است. این مقوله عجیبی نیست 
ولی عده ای همین را نیز انکار می کنند و اصرار دارند 
نفس ما همین بدن است. چالش بحث همین جا 
شکل می گیرد که عرفان های کــاذب نیز بر اساس 

همین تجربیات، دست به ادعا می زنند. 
برنجکار در پایان عنوان کرد: نکته مهم این است که 
دین این مسیر را جلو ما نگذاشته است. اگر بخواهیم 
از موضع دیــن صحبت کنیم باید ببینیم دیــن راه 
رسیدن به این معنویت را چطور برای ما ترسیم کرده 
است. اساس ارتباط انسان با خدا، ذکر و یاد خدا و با 
عبودیت است. اگر معنویت را می خواهیم راهش را 
دین مشخص کرده؛ دین می گوید انسانی که عبودیت 

کند، خدا به او معرفت خواهد داد. 

اگر چه می پرد اما 
همیشه پابند است...

عکس: مسعود نوذری

عکس نوشت

فاطمه يوسفی توی مردمک چشمان من هر روز رد پای زائرانی 
است که قدم از شوق امید برمی دارند و نفس در هوای رجای تو 

می کشند.
زائرانی که کبوترانه تر از من بال هايشان را به امید لبريز شدن 

کاسه های حوائجشان در حريمت پرواز می دهند.
من چشمانم پر است از عكس چشم هايی بارانی تر از ابرهای 

بهاری که دانه دانه مرواريد روی صورتشان می بارد وقتی 
که پس از سال ها تصوير گنبدت نقش می بندد توی مردمک 

چشم هايشان.
کبوتر اين آشیان منم اما آن ها که به تو پناه آورده اند به قدر صد 

کبوتر، دل هايشان جلد بام تو است.

در پیش نشست دومین همایش ملی »معنویت های 
نوظهور و معنویت اسالمی« بررسی شد 

آنچه در اين تجربیات بــا ادله ديگر قابل اثبات اســت را می توانیم قبول کنیم و 
آن هايی را که برخالف ادله است کنار می گذاريم و آن هايی را نیز که ادله سكوت 
کرده ما نیز سكوت می کنیم. بنابراين نبايد اين تجارب را به صورت کلی رد کرد يا 

آن ها را مورد تأيید قرار داد. 

گزيدهگزيده
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ظرفیت ها و چالش های 
تجارب نزدیک به مرگ



حسین  محمد
مــروج  اســنــاد ملی 
هر كشور، گنجینه ای 
ــاســــت كــه  ــهــ ــ ــب ــ ــران ــ گ
همچون پل ارتباطی 
بین گذشته و آینده 
آن سرزمین عمل می کند. در همین 
ارتباط، »زهرا فاطمی مقدم« کارشناس 
مسئول ارزشیابی و پیش آرشیو اسناد 
در اداره اسناد سازمان کتابخانه های 
آســتــان قـــدس رضـــوی معتقد اســت، 
در فرایند آرشیو اسناد، »ارزشیابی« 
مهم ترین فعالیت به حساب می آید. 
در ادامــه برش هایی از گفت وگو با وی 
به مناسبت 19 اردیبهشت روز »اسناد 

ملی و میراث فرهنگی« را می خوانید.

ارزشیابی اسناد به چه معناست و  ◾
چرا معتقدید مهم ترین فعالیت در فرایند 

آرشیو است؟
ــی آرشـــیـــوهـــا  ــلـ بــبــیــنــیــد وظـــیـــفـــه اصـ
جــــــمــــــع آوری، حـــفـــظ و نـــگـــهـــداری، 
ســامــانــدهــی، اطـــاع رســـانـــی و ایــجــاد 
ــت چـــون  ــ ــاد اسـ ــ ــن ــه اســ ــ ــی ب ــرسـ ــتـ دسـ
نگهداری همه اسناد هزینه های باالیی 
دارد و در ضمن ممکن اســت خیلی 
از آن هــا کمکی به پژوهشگران نکند، 
پس باید تنها اسنادی که واجد ارزش 
نگهداری دائمی هستند باقی بمانند. 
در واقـــع نخستین چــالــش پیش روی 
آرشیوها، انتخاب اسناد قابل نگهداری 

است.
برای همین می گوییم ارزشیابی در واقع 
نــوعــی شناسایی و انتخاب اســنــاد به 

منظور نگهداری دائمی آن ها براساس 
ارزش هــــــای مـــالـــی، اداری، تــاریــخــی، 
مذهبی، دینی و اجتماعی اســت. ما 
اگـــر بــخــواهــیــم مــجــمــوع فعالیت های 
آرشــیــوی را روی همه اســنــاد و مــدارک 
انجام بدهیم، وقت و سرمایه زیادی به 

هدر می رود. 

ایــن ارزشــیــابــی اســنــاد کــه گفتید در  ◾
مراکز آرشیوی از جمله مرکز اسناد آستان 

قدس رضوی چگونه انجام می شود؟
اول اینکه به طور کلی فقط اسناد باالی 
40ســال قدمت، واجد ارزش نگهداری 
ــد. مــوضــوع  تشخیص داده مــی شــون
مــهــم دیــگــر، انــتــخــاب و بــهــره گــیــری از 

آرشــیــویــســت هــا یــا هــمــان بایگان های 
حرفه ای و باتجربه و تعیین خط مشی 
بــرای انتخاب اسناد اســت. نخستین 
ــژه در  اقـــدام در ارزشــیــابــی اســنــاد بــه وی
مورد اسناد سازمانی از سوی آرشیوها؛ 
شناخت ســازمــان هــا و اســنــاد مرتبط 
ــرای ایــن کــار ابــتــدا باید  بــا آن هــاســت. ب

بایگانی های ســازمــان هــا و مؤسسه ها 
شــنــاســایــی شـــده و ضــمــن مــراجــعــه به 
بایگانی ها، به تهیه فهرستی از اسناد 
اقدام کرد. همچنین به منظور شناخت 
اسناد هر سازمان ابتدا باید تشکیات 
و شرح وظایف هر یک از واحد های آن 
سازمان را دقیقاً مطالعه کرد تا ارتباط 

اسناد با این وظایف مشخص شود.
مرحله بــعــدی، گزینش اســنــاد اســت. 
در ارزشیابی اسناد اولــویــت نخست، 
»انــتــخــاب اســنــاد حــیــاتــی« اســـت که 
ــه حــیــات  ــ ــرای ادامـ ــ ــا ب ــ ــگــهــداری آن ه ن
ــت مــانــنــد  ــروری اســ ــ ــان ضــ ــازمــ ــر ســ هـ
 اســـاســـنـــامـــه هـــا، قـــــراردادهـــــا، اســنــاد 
حقوقی و...، اولویت بعدی در انتخاب 

اسناد بسته به دیدگاه بایگان هاست. 
از آنجایی که ارزشیابی یک سند بسیار 
مهم است و به ویژه با عدم انتخاب یک 
سند و امحای نادرست آن آسیب های 
ــیــکــره ســـازمـــان  ــه پ جـــبـــران نـــاپـــذیـــری بـ
تولیدکننده و حتی گاه هویت ملی وارد 
مــی شــود، به همین منظور باید اصول 
ــی در  ــاب و چــارچــوب هــایــی بـــرای ارزشــی
نظر گرفت که مــواردی مانند معیارهای 
ارزش گذاری اسناد، روش دریافت اسناد 
)بــه دو صــورت انفعالی و پویا( و تعیین 
ارزش های اسناد )یعنی تقسیم اسناد به 
ارزش های اولیه و ثانویه( به عنوان برخی 
از اصــول ارزشیابی قلمداد می شوند و 
ایــن موضوع نقش تعیین کننده ای در 
تصمیم گیری نهایی دارد. باید دقت 
کرد تا زمانی که اسناد دارای ارزش اولیه 
هستند، بــایــد در بایگانی ســازمــان هــا 
نگهداری شوند و تنها وقتی اسناد از 

ارزش اولیه خــارج و واجــد ارزش ثانویه 
شدند باید به آرشیو منتقل شوند.

مهم ترین چــالــش هــای پیش رو در  ◾
ارزشیابی اسناد چیست؟

ــن چـــالـــش هـــا عــدم  ــری ــکــی از مــهــم ت ی
همکاری سازمان ها و مدیران مربوطه در 
زمینه تعیین تکلیف اسناد، بی توجهی 
بــه اهمیت اســنــاد و ضـــرورت حفظ و 
ــاســـت. مــوضــوعــی که  ــگــهــداری آن هـ ن
ســبــب حــبــس هـــــزاران بـــرگ ســنــد در 
دستگاه ها شــده و ایــن در حالی است 
که ارزشیابی به موقع اسناد نه تنها از 
سردرگمی پژوهشگران و عاقه مندان 
جلوگیری می کند بلکه موجب پردازش 
صحیح اطاعات اسناد شده و بازیابی 
آن را برای مدیران سازمان ها نیز ممکن 
ــدون مــجــوز اوراق  ــ مــی کــنــد. امــحــای ب
اداری و یا نگهداری نادرست اسناد در 
برخی سازمان ها و یا افــراد نیز از دیگر 
چالش های پیش رو در حوزه ارزشیابی 
اســـنـــاد اســــت کـــه ســبــب وارد آمـــدن 
آسیب های بسیار جدی در این حوزه 
شده است. در واقع به جز سازمان ها، 
ــادی نــیــز در نـــزد مـــردم و در  ــ اســنــاد زی
شرایط نامطلوب نگهداری می شوند و 
این در حالی است که اسناد به محلی 
 استاندارد بــرای نگهداری نیاز دارنــد و 
ــا، مــیــزان  ــ هــر گــونــه تغییر شــرایــط )دم
رطوبت، فشار هوا و...( موجب از بین 
رفتن اسناد می شود. باید توجه داشت 
اسناد هدیه نسل های پیشین به نسل 
امروز است و میزان توجه به آن نشانه 

فرهیختگی ملت هاست.

گفت وگو با کارشناس مسئول ارزشیابی اسناد سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی  

هدیه ای از نسل های پیشین

خبرخبر
امروزامروز

»حلقه عشاق« در نگارخانه رضوان 
نمایشگاهی از آثـــار اســـتـــادان انــجــمــن خوشنویسان 
مشهد با عنوان »حلقه عشاق« با مشارکت مؤسسه 
آفرینش های هنری آســتــان قــدس رضــوی در نگارخانه 
رضــوان گشایش یافت. امیرمهدی حکیمی، مدیرعامل 
مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در مراسم 

 افتتاحیه اظهار کرد: این نمایشگاه در راستای قدردانی از 
12 مدرس انجمن خوشنویسان مشهد که به تازگی به درجه 
استادی در این رشته هنری نائل آمدند، با مشارکت انجمن 
خوشنویسان ایران شعبه مشهد و این مؤسسه برپا شده 
است.  وی مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 

را »خانه خوشنویسان« دانست و افزود: این مؤسسه در 
طول ۳0 سال فعالیت خود همواره در کنار هنرمندان از 
جمله خوشنویسان بوده است.در ادامه محمود جمالی، 
ــوان در خصوص جزئیات بــرگــزاری  مدیر نگارخانه رضـ
نمایشگاه حلقه عشاق گفت: 4۳ تابلو خوشنویسی با 

مضامین گوناگون ادبی و مذهبی که توسط استادان انجمن 
خوشنویسان مشهد به خط های نستعلیق، شکسته، 
نسخ و ثلث خلق  شده در نمایشگاه حاضر در معرض دید 
 اهل هنر گذاشته  شده است. این نمایشگاه تا پنجشنبه 

22 اردیبهشت پذیرای عاقه مندان است.

جشنواره ها   
   تمدید مهلت ارسال آثار 

به جشنواره کتاب سال رضوی 
مهلت ارسال آثار برای شرکت در 

سیزدهمین جشنواره بین المللی کتاب سال 
رضوی، تا تاریخ ۲۲ اردیبهشت 1401 

تمدید شد. مهدی قیصری نیک؛ دبیر 
اجرایی جشنواره گفت: مدت ارسال آثار از 
تاریخ اعالم شده دیگر قابل تمدید نخواهد 

 بود و عالقه مندان می توانند تا پایان روز 
۲۲ اردیبهشت آثار خود را به دبیرخانۀ 

دائمی جشنواره به نشانی مشهد مقدس، 
حرم مطهر رضوی، بست شیخ طوسی، 
کتابخانۀ مرکزی آستان قدس رضوی به 

صندوق پستی 1۷۷-۹1۷۳۵ ارسال کنند و 
 برای کسب اطالعات بیشتر به سایت

 library.aqr.ir/ketabsal مراجعه و یا 
با شماره های ۳۲۲۳۲004-0۵1 و 

۳۲۲۳۵441-0۵1 تماس حاصل کنند. 
کتاب های ارسالی می بایست در سال های 

1۳۹۹، 1400 و 1401 منتشر شده باشند. 
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العبادة كثرة 
الصیام و 
الصاله و امنا 
العبادة كثرة 
التفكرفی 
امراهلل
عبادت به فراوانی 
روزه و نماز نیست 
بلكه به بسیار 
 اندیشیدن 
در کار خداست.

یكی از مهم ترین چالش ها عدم همكاری سازمان ها و مدیران مربوطه در زمینه تعیین تكلیف اسناد، 
بی توجهی به اهمیت اسناد و ضرورت حفظ و نگهداری آن هاست. موضوعی که سبب حبس هزاران 

برگ سند در دستگاه ها شده است.
گزيدهگزيده

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

ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 2581مورخ 1371/04/09 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان 
آقای محمد حسین نیکویی فرزند علی بشماره شناسنامه 661 صادره از زنجان و آقای ابوالحسن نیکویی فرزند موسی 
بشماره شناسنامه 884 صادره از زنجان بالمناصفه در یک باب خانه به مساحت 102/25 مترمربع پالک 9 فرعی از 
5245 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 5245 اصلی واقع در بخش یک زنجان ، به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15روز 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 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.آ40101666
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19                         تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/04

علیرضا محمدی – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان زنجان – منطقه دو

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

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
برابر راي ش��ماره 140160319078000879 هیات دوم مورخ��ه 1401/02/5موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
منطق��ه دو کرمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي علي ش��مس الدیني لري فرزند اله مراد 
بشماره شناسنامه 6352 صادره از رابردرششدانگ یک باب خانه به مساحت 236/25 مترمربع تحت 
پالک 2577 فرعي از 20 اصلي بخش6کرمان واقع در قائم اباد خیابان فردوسي کوچه 6  خریداري از 
مالک رسمي آقاي علي ایالقي محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ40101653   شناسه آگهی:1311814
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/02/19                            تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/03/03

محمود مهدی زاده –رئیس ثبت اسناد وامالک ناحیه 2شهرستان کرمان

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

امالک واقع دربخش 7 یزد –  طزرجان و توابع
8 فرعی 749 - اصلی – آقای حمید رضا ابریشمی راد ششدانگ خانه  و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مساحت ششدانگ5 /206 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000084مورخ 1401/01/11واقع  در 

طزرجان خریداری عادی مع الواسطه از بمانعلی سرجمعی  مالک رسمی  
8 فرعی 749 - اصلی –خانم  بی بی سعیده رضوی نیا  ششدانگ خانه  و باغچه بطور مفروز قسمتی از پالک ثبتی 
برابربه مس��احت ششدانگ 5 /471 مترمربع برابر رای شماره 140160321006000082مورخ 1401/01/11واقع  

در طزرجان خریداری عادی مع الواسطه از بمانعلی سرجمعی  مالک رسمی  
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.          بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.آ40101655
تاریخ انتشارنوبت اول : دوشنبه: 1401/02/19                تاریخ انتشارنوبت سه : دوشنبه : 1401/03/03

امیرحسین جعفری ندوشن-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان تفت

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  140160306006000391  هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای حس��ین اس��ماعیل نژاد 
فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 115صادره از تربت حیدریه نسبت به چهاردانگ و نیم مشاع از ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت کل 4/90 متر مربع )چهار و نود صدم  متر مربع ( قسمتی از پالک 1169 فرعی از اراضی نوبهار 
پالک 131 اصلی دهستان اربعه واقع در خراسان رضوی بخش یک حوزه ثبت ملک تربت حیدریه از مالکیت رسمی 
متقاضی و برابر رای ش��ماره 140160306006000392 هیات اول موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مبین اسماعیل نژاد فرزند حسین 
بشماره شناسنامه 0690915748 صادره از تربت حیدریه نسبت به یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ ملک مذکور 
از مالکیت رس��می متقاضی محرز گردیده اس��ت . 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 شهر ها منتشر تا در صورتیکه اش��خاص 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 .آ40101656
تاریخ انتشار نوبت اول : 19 / 1401/02                              تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/03/04

سید امین موسوی -رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای مصطفی زینلی بهلولی خیابانی دارای شناس��نامه شماره 0740223054به  شرح دادخواست به 
کالسه 1،0100087ح از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمرضا 
زینلی بهلولی خیابانی به شناس��نامه 0748529225در  تاریخ 1400،12،13در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است 
1-معصومه ماهر شماره شناسنامه 0748541969 تاریخ تولد1321،11،7محل صدور تایباد-خیابان مادر متوفی 2-صنم 
درپسند شماره شناسنامه 0749525584تاریخ تولد1348،5،2محل صدور تایباد-خیابان همسرمتوفی3-مصطفی 
زینلی بهلولی خیابانی شماره شناس��نامه 0740223054تاریخ تولد1373،4،18محل صدور تایبادفرزندمتوفی4-
مرتضی زینلی بهلولی خیابانی ش��ماره شناسنامه 0740531158تاریخ تولد1381،11،25محل صدور تایباد فرزند 
متوفی 5-سمیرا زینلی بهلولی خیابانی شماره شناسنامه 0740052829تاریخ تولد1368،12،1محل صدور تایباد 
فرزند متوفی 6-سیمین زینلی بهلولی خیابانی شماره شناس��نامه 0740159755تاریخ تولد1371،4،25صادره از 
تایباد فرزند متوفی                اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی 
یک  نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.آ40101657
قاضی شورا- شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان تایباد- قنبر مرزانی

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 رسمی
برابر رای ش��ماره 140060308001000323 م��ورخ 1401/01/27 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 خانم سمیه محزون فرزند محمد بشماره شناسنامه0640406262  در  ششدانگ یکباب منزل 
مس��کونی به مس��احت 107,05 متر مربع قسمتی از پالک 1396 – اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه 

ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت سهراب پسندیده 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 نس��بت 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. آ40101658
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه 1401/02/19                تاریخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 1401/03/04

حسین براتی - رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

 براب��ر رای ش��ماره 140060306012004228 هی��ات اول موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمرتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
/ خانم افسانه عطاردی سرحوضکی فرزند علی اکبر بشماره شناسنامه 9010 صادره از کاشمر در ششدانگ یکباب 
ساختمان به مساحت 63/20متر مربع از پالک 92فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یک حومه کاشمر به آدرس 
خیابان اکبرنژاد 2خریداری از مالک رسمی آقای/ خانم نرجس فاطمی 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 
اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101052 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/02/04                          تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک کاشمر 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060306012004837 و 140060306012004838 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کاشمربه ترتیب تصرفات 
مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای / خانم معصومه ضمیری ذات پاک  فرزند علی  بشماره شناسنامه 782 صادره از 
کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان و محمد ضمیری ذات پاک فرزند علی به شماره شناسنامه 
16147صادره از کاشمر در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 135/65 متر مربع از پالک 
1234فرعی از 58 اصلی واقع در بخش س��ه  کاش��مر به آدرس خیابان قائم – نسیم 16پالک 5 خریداری از مالک 
رس��می آقای/ خانم حس��ن پاکروان  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 اعتراض 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 قضائی تقدیم نماید بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40101053 
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/02/04                          تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/02/19

احمد جهانگیر -قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

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 رسمی
برابر رای شماره 140160308308000008 مورخ 1401/01/23 هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی سربیشه حوزه ثبت ملک سربیشه تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد خسروی فرزند علی  بشماره شناسنامه3 صادره از حوزه 3بیرجند شماره ملی 
0652855083 در یک قطعه بند مزروعی به مساحت390585 متر مربع قسمتی از اراضی مشاعی مزرعه چهکند 
مود پالک 1641 فرعی از 1105 اصلی واقع در اراضی مشاعی مزرعه چهکند مود بخش 2 سربیشه خریداری از مالک 

رسمی مشاعی آقای محمد محسن زاده فرزند کریم 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 نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.آ40101060
تاریخ انتشار نوبت اول :یکشنبه 1401/02/04       تاریخ انتشار نوبت دوم : دوشنبه 1401/02/19

حسین براتی -رئیس ثبت اسناد و امالک بیرجند
 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
براب��ر راي ش��ماره 140160319005000100مورخ 1401،01،22هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
ش��هداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای یعقوب ابراهیم فر  فرزند علی بشماره شناسنامه 0 
صادره از ش��هداد در ششدانگ یکبابخانه وباغچه به مساحت 1348 مترمربع  پالک 1 فرعی از 662-

اصلي واقع در بخش 24 کرمان به آدرس شهداد- روستای علی آباد حجت خریداري از مالک رسمي 
عباس کریمی خبیصی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.

بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 
خواهد شد.   آ40101083 شناسه آگهی:1305777

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401،02،05                           تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401،02،19                                                 
ابراهیم سیدی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهداد

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

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
1-برابر راي ش��ماره 140060319005000915مورخ 1400،12،26هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
ش��هداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای محمود ش��یخ زاده خضری  فرزند احمد بش��ماره 
شناسنامه 40 صادره از شهداد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 867,30 
مترمربع  پالک 1624 فرعی مفروز و مجزی شده از باقیمانده 793 فرعی از 47-اصلي واقع در بخش 
26 کرمان به آدرس س��یرچ- کوچه رش��ید فرخی تقاضا و انتقال ملک از محل مالکیت خود متقاضی 

محرز گردیده است
2-برابر راي ش��ماره 140060319005000916مورخ 1400،12،26هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک 
ش��هداد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای عبدالرضا ابراهیمی  فرزند رستم بشماره شناسنامه 
321 صادره از شهداد در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکبابخانه به مساحت ششدانگ 867,30 مترمربع  
پ��الک 1624 فرعی مفروز و مجزی از باقیمانده 793 فرعی از 47-اصلي واقع در بخش 26 کرمان به 
آدرس س��یرچ-کوچه رش��ید فرخی تقاضا و انتقال ملک از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده 
اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند.بدیهي است در صورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.    
آ40101084             شناسه آگهی :1305830

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401،02،05           تاریخ انتشار نوبت دوم :  1401،02،19    
ابراهیم سیدی 

 رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم ماندانا بنی خلیل فرزند علی به ش��ماره ملی 0778607151 به اس��تناد دو برگ 
استشهادیه گواهی شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه کرده و مدعی است سند مالکیت  سه دانگ پالک 34 فرعی از 26-اصلی بخش 7 قوچان 
که متعلق به نامبرده می باشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سه 
دانگ پالک فوق ذیل ثبت 15100 دفتر 92 صفحه 85 با ش��ماره چاپی 50600 س��ری الف سال 79 
به نام علی بنی خلیل فرزند حاجی محمدرضا ثبت و سند مالکیت صادر و تسلیم گردیده است.سپس 
برابر سند شماره 367-1383،04،18 دفتر اسنادرسمی 6 درگز از طرف علی بنی خلیل به عنوان صلح 
مش��روط به خانم ماندانا بنی خلیل واگذار گردیده و مصالح )علی بنی خلیل(برابر گواهی فوت شماره 
592215ف/22 فوت نموده است و برابر نامه شماره 14044-1400،12،22  اداره مالیاتی درگز سند 
صلح قطعی گردیده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد مفاد ماده 120آئین نامه 
قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خود رابه پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت 

یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام می گردد.   آ40101664
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز-ناصر حسن زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
آقای غالمرس��ول قادری به شناسنامه شماره 2298 کدملی 0748696253 صادره تایباد فرزند اله داد در دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یکباب منزل به انضمام دو طبقه فوقانی به مساحت 790/35 مترمربع )مقدار 223 مترمربع از 
پالک 770 فرعی و مقدار 567/35 مترمربع از پالک 526 فرعی از 276 اصلی( واقع در خراسان رضوی بخش 14 
مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد قس��متی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری و سهم االرثی جمیله و همدم قادری و 

قسمتی از مالکیت مرحوم اله داد قادری و قسمتی از پالک** کالسه 614 - 99
آقای فرشید قادری به شناسنامه شماره 139 کدملی 0749272311 صادره تایباد فرزند اله داد در دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ یکباب منزل به انضمام دو طبقه فوقانی به مس��احت 790/35 مترمربع )مقدار 223 مترمربع از پالک 
770 فرعی و مقدار 567/35 مترمربع از پالک 526 فرعی از 276 اصلی( واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد قسمتی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری و سهم االرثی جمیله و همدم قادری و قسمتی از 

مالکیت مرحوم اله  داد قادری و قسمتی از پالک** کالسه 99-615
آقای فرید قادری به شناس��نامه ش��ماره 108 کدملی 0749577037 صادره تایباد فرزند اله داد در دو دانگ مشاع 
از شش��دانگ یکباب منزل به انضمام دو طبقه فوقانی به مس��احت 790/35 مترمربع )مقدار 223 مترمربع از پالک 
770 فرعی و مقدار 567/35 مترمربع از پالک 526 فرعی از 276 اصلی( واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد 
حوزه ثبت ملک تایباد قسمتی از مالکیت مرحوم غالمرسول قادری و سهم االرثی جمیله و همدم قادری و قسمتی از 

مالکیت مرحوم اله داد قادری و قسمتی از پالک** کالسه 99-616
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.   آ40101660
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/2/19                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/3/3

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
آقای بهزاد قادری به شناسنامه شماره 9470 کدملی 0748434682 صادره تایباد فرزند خداداد در ششدانگ یک 
دربند مغازه به مس��احت 47/49 مترمربع پالک ش��ماره 770 فرعی از 276 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 
14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم خداداد قادری و قسمتی از پالک ** کالسه 

1400 -110
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ40101661
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