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 جغرافیای تاریخی هجرت 
امام رضا j در کتابی جدید

هــمــزمــان بــا ســـالـــروز هــجــرت حــضــرت رضــــــا)ع(، كتاب 
»جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا)ع( از مدینه تا مرو« 
قدس رضوی  آستان  اسالمی  پژوهش های  بنیاد  از سوی 
و  اســالم  تاریخ سیاسی  از مقاطع مهم  معرفی شد.یكی 
امام  والیتعهدی  پذیرش  ماجرای  اطهار)ع(  ائمه  زندگانی 
ــرضــا)ع( اســت. ایــن مــوضــوع بــه دلیل  علی بــن موسی ال
مورخان  از  بسیاری  توجه  بودنش  سؤال انگیز  و  اهمیت 
تاكنون كتاب های  را به خود جلب كرده  و  قدیم و جدید 

بسیاری را به خود اختصاص داده است.
با توجه به اهمیت این موضوع، بنیاد پژوهش های اسالمی 
تحقیقاتی جغرافیای  پـــروژه ای  در  رضــوی  قــدس  آســتــان 
تاریخی، سیاسی و اجتماعی شهرهایی كه  حضرت رضا)ع( 
توقف  آنجا  در  یا  و  كــرده  آنجا عبور  از  مأمون  به دستور 

داشته اند را مورد بررسی و دقت قرار داده است.
از نقشه ها، منابع کهن و نوشته های  با استفاده  نویسنده 
سیاسی،  جغرافیای  آن  در  و  نگاشته  را  اثــر  ایــن  جدیدتر 
را  رضـــا)ع(  امــام  گذرگاه های  و  تاریخی شهرها  و  اجتماعی 
معرفی کرده است. هدف وی از گزینش چنین موضوعی برای 
پژوهش، کمک به تبیین ابعاد حرکت سیاسی امام رضا)ع( و 
از جمله والیتعهدی آن حضرت است.اثر حاضر در شمارگان 
5هزار نسخه و در قطع وزیری به قلم »جلیل عرفان منش« و 
»محمد فلسفی« نگاشته شده و در اختیار عالقه مندان به 

كتاب و كتاب خوانی قرار گرفته است.

رقیه توسلی  کــاری و سر به زیر است. 
دو ســه سالی مــی شــود شــاگــرد مــغــازه یکی 
دیدم  بارها  ماست.  خیابان  سوپری های  از 
اگر مشتری سفارشی دارد که از قضا توی 
قفسه ها موجود نیست چطور با خوشرویی 
می پرد برای آوردن آن از انبار. حواسم بود که 
برایشان  را  پدربزرگ ها  چند دفعه ای خرید 

می برد تا کنار ماشین. 
به اصل  برسم  که  گفتم  را  این ها  القصه... 
از  کــه  آقـــای عطایی صاحبکار.  بــه  مــاجــرا. 
است.  این صنف  باتجربه های  و  قدیمی ها 
محاسن سفید است اما خُب انگار دو ساعت 

پیش خبطی کرده که نباید. از روی عصبانیت 
گویا دل این شاگرد جوان را بد شکسته. به 
گفته خودش هم تهمت زده و هم آبروبری 
کرده.به قصد خرید می روم توی سوپر. کسی 
حرف  تلفن  بــا  دارد  عطایی  آقـــای  نیست. 
بلند. یک درمیان عذرخواهی  بلند  می زند. 
می کند، هی خودش را لعن و نفرین می دهد 
و آن وسط ها بغض دار هم می شود. ناخواسته 
پــدر شــاگــردش صحبت  با  متوجه می شوم 
می طلبد.گفت وگویشان  حاللیت  و  می کند 

تمام می شود. می روم برای حساب و کتاب.
ــای عــطــایــی  ــ ــالم مــی کــنــم. چــشــمــان آقـ ســ

کاسه خــون اســت. راستش خــوف می کنم. 
خریدهایم را می گذارد توی پالستیک. منتظر 
می مانم که کارت خوان را بیاورد سمتم که 
با صدای خفه ای می گوید: صلواتیه پدرجان. 
فقط یه نصیحتی از من به شما. هیچ وقت 
میدون نده به خشمت. ای داد بیداد. من 
گناهکار که امروز جهنمُ واسه خودم خریدم. 
دل جــوونِ مردمو شکوندم. گفتم بهش که 
به یه سابقه دار نباید اعتماد می کردم و کار 
مــی دادم. بهش تهمت زدم که دزدی کرده. 
جلو کلی مشتری سکه یه پولش کردم. بعد 
یه ساعت فکر می کنی چی شد؟ رسوای دو 

عالم شدم. فهمیدم اشتباه کردم و مشتری 
زنگ زد که کیفش پیدا شده. استغفرهللا. بر 

شیطان لعنت!
میدونی شاگردم چی کار کرد؟ تمام مدت که 
داشتم بی اعتبارش می کردم الم تا کام حرف 
ــزد. آخــرش فقط گفت: حــاج آقــا! اشتباه  ن
می کنین. کاش دوربین مدار بسته داشت 

اینجا... .

سنجاق
موال علی )ع( می فرمایند: بُهتان زدن به آدم 

بی گناه، گناهش بزرگ تر از آسمان است.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

بر شیطان لعنت
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 بنیاد کرامت رضوی و کمیته امداد امام خمینی)ره( 
تفاهم نامه همکاری امضا کردند

پای کار توانمندسازی 
مددجویان

در گفت و گو با حجت االسالم کامیاب مطرح شد

 مدعیان یمانی 
در ترازوی نقد علم رجال

 تقریری بر معنای خشوع 
در تالوت قرآن

    سال دوم    ویژه نامه 368    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

خطی،  نسخ  در  مــوجــود  مکتوب  مــیــراث  تحلیل 
به  اســالم  در جهان  دانــش  بازتولید  بــرای  راهــی 
شمار می رود. در این گزارش به معرفی کهن ترین 
نسخه موجود صحیفه سجادیه در آستان قدس 
رضوی می پردازیم که با نوشتاری از مرحوم »دکتر 
این کتاب  احمد مهدوی دامغانی« همراه است. 
با عنوان »الصحیفة السجادیة الکاملة« به عنوان 
کهن ترین نسخه موجود صحیفه سجادیه، چاپ 

ــردان دســتــنــویــس  ــ ــرگ ــ نــســخــه ب
آستان  کتابخانه   12405 شماره 
قدس رضوی و مربوط به کتابت 
سال416 هجری قمری است که 

یکی از نفیس ترین و ...

در گفت وگو با نویسنده و پژوهشگر تاریخ تشیع بررسی شد

تالش های امام رضا jبرای پیشگیری از بروز تعارض در میان علویان

مروری بر مقدمه استاد مهدوی دامغانی 
بر قدیمی ترین نسخه از صحیفه سجادیه

 شوق خدمت 
b به اهل بیت 

در کهنسالی

۲
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منبر مجازی 

غافل نباشیم

که  چیزی  آن  ماندگاری  حجت االسالم 
اولــیــای خدا  مــا،  تربیت اسالمی در دیــن  در 
به ویژه امیرالمؤمنین)ع( به ما توصیه کردند، 
نشویم.  غــافــل  جامعه  محرومین  از  اینکه 
طبیعتاً باید زندگی مسئول با بقیه فرق کند 
چون گرفتاری هایش زیادتر است و مشکالتش 
راه  اما مسئول می تواند طــوری  بیشتر است 
برود که نشان بدهد از محرومین جامعه غافل 
بعضی  و  آخوندها  از  بعضی  حتی  نیست. 
از مسئولین دارنــد طوری زندگی می کنند که 
که  نمی دانند  اصــالً  ایــن هــا  می گویند:  مــردم 
اســت...  ایــن مملکت  در  فقیر  میلیون  چند 
مثالً وقتی تفریح ما به جاست، عید ما، باغ 
بــاال و پایین مــا. سیاحت مــا و لــذت هــای ما 
جاست.  به  جشن ها  و  عروسی  جاست.  به 
بـــرای مـــردم بگوییم مــا طرفدار  در شـــورا هــم 
محرومین هستیم... خنده دار است! ... وقتی 
مرد  یک  از  فرمودند:  ما  به  امیرالمؤمنین)ع( 
نصرانی غافل نباشید. پیرمردی شده و از کار 
افتاده است. ولی باید حواست به نان او باشد. 
اجــازه  ما  مسئولین  به  امیرالمؤمنین)ع(  ایــن 
می دهد از محرومین غافل باشند؟ غفلت دارد 
همه را می سوزاند. واال به خدا مردم ما تحمل 
فقر و مشکالت را دارند. این بی تفاوتی هاست 
که تحملش سخت است... پس ما می گوییم: 
فقیر بــاش ولــی غافل نباش. غنی بــاش ولی 
نباش.  غافل  ولی  باش  نباش. مسئول  غافل 
روحانی باش ولی غافل نباش. اجــازه بدهید 
یک حرف تند قرآنی بزنم... برادرها و خواهرها 
مرا ببخشید... اگر غافل باشیم... خداوند در 
ســوره اعــراف فرموده: هر کس غافل باشد از 
ِ  بَلْ هُمْ  حیوان پست تر است. »أُولئَِك كَاْلَنْعام
أََضلُّ أُولئَِك هُمُ الْغافِلُونَ«... کسانی که بریز 
و بپاش هایی دارند، بخور بخورهایی دارند، این 
قدر دارند اسراف می کنند، به این ها می گوییم 
همسایه تان، قوم و خویشتان، کنار دستتان، دو 
کوچه آن طرف تر نان شب ندارند. یک خانمی 
با من تماس گرفته خدا شاهد است این قدر 
گریه کرد، که من متأثر شدم. گفت: برای کار 
همسرم و برای نان خانه مان گیر کردیم... زمانی 
امیرالمؤمنین)ع(  خبردار شد بچه های یتیم 
گرسنه هستند. رفت آتش تنور را روشن کرد، 
صورتش را در آتش گرفت، بوتراب مزه آتش را 
بچش. این قدر در مکتب ما در مورد غفلت از 
فقرا و محرومین دارند تأکید می کنند... خب 
اگر این قدر غفلت بد اســت، غافل نباشیم. 
مسئولین بزرگوار در برابر خدا مسئول هستید. 
هستید.  مسئول  ــردم  مـ معظم،  روحــانــیــت 
مسئول  هــمــه  هستید.  مــســئــول  ــدارهــا  ــول پ
هستید. حتی فقرا برای دست گیری نسبت 
اگر  هستید.  مسئول  خودتان  از  پایین تر  به 
غافل نباشیم خدا دوستمان دارد. غافل باشیم 

شیطان کیف می کند... .

درباره زندگی و مجاهدت های فقیه قائنی، عالم مبارز مدفون در حرم مطهر رضوی

 دفاع از سنگر فقاهت 
در برابر هجمه رضاخانی 

 محمدحسین نیکبخت  
ــای  ــوزه هــ ــه حــ ــ ــان ک ــاخــ رضــ
بر  ــزرگــی  ب مــانــع  را  علمیه 
برنامه های ضدملی  راه  سر 
خود می دید، از حدود سال 
سخت  و  کــردن  محدود  بنای  خورشیدی،   1307
نزدیک  گذشت  بــا  گــذاشــت.  را  آن هــا  بــر  گرفتن 
در  علمیه  مــدارس  تاریخ،  ایــن  از  ســال  به هفت 
بسیاری شهرهای کوچک تعطیل و حتی تخریب 
تاریخ  در  را  پرمحنتی  دوران  وضعیت،  این  شد. 
بــه علوم  کــه در آن، عــالقــه مــنــدان  رقــم زد  ایـــران 
دینی و مفاهیم قرآنی در مشقت و سختی تمام 
گوشه  در  گــاه  حــال،  ایــن  با  روزگــار می گذراندند. 
این  برابر  آگاه و شجاع در  ایــران، علمایی  کنار  و 
و  می ایستادند  ضدمردمی  رفتار  و  خودکامگی 
نگه  اهتزاز  در  را  علمیه  مــدارس  فعالیت  پرچم 
مرحوم  نــام آور،  علمای  ایــن  از  یکی  می داشتند. 
بود؛  »امام«  به  قائنی مشهور  فقیه  سیدحسین 
استادان مسلم  از  و  قائن  نامدار  و مجتهد  فقیه 
علوم اسالمی که در برابر رفتارهای عُمّال رضاخان 
مدرسه  کامل  احــیــای  بــه  موفق  حتی  و  ایستاد 
در  فقیه  محمدحسین  سید  شــد.  قائن  علمیه 
سال 1333 خورشیدی درگذشت و او را در صحن 

عتیق حرم مطهر رضوی به خاک سپردند. 

در محضر آخوند خراسانی ◾
خورشیدی،   1239 ســال  در  قائنی  فقیه  مرحوم 
شد.  متولد  علم  اهــل  خــانــواده ای  در  و  قائن  در 
ملقب  حسینی  زکی الدین  سید  آیت هللا  پدرش، 
و  خــراســان  بنام  دانشمندان  از  شیخ العلما،  بــه 
ــود. سید  بـ قــائــن  ــام جــمــاعــت مسجد جــامــع  امـ
پدر  نــزد  را  دینی  علوم  مقدمات  محمدحسین 
مجاهد  مــرحــوم سیدحسن  بــزرگ تــرش،  بــرادر  و 
گذراند. خانواده وی، یکی از خانواده های طرفدار 
داشتند  قرار  علمایی  زمره  در  و  بودند  مشروطه  
به دست  استبداد، سالح  بــردن  بین  از  بــرای  که 
گرفته و به مبارزه پرداختند. آیت هللا سیدحسن 
در  قائنی  فقیه  مــرحــوم  اســتــاد  و  بــرادر  مجاهد، 
جریان همین مبارزات به شهادت رسید. مرحوم 
عمویش،  دعوت  به  و  سالگی   19 در  قائنی  فقیه 

دانش خود  تکمیل  به  تا  اشرف شد  راهی نجف 
بپردازد. در همین سفر بود که توانست به حلقه 
در  قائنی  فقیه  یابد.  راه  خراسانی  آخوند  درس 
عظام  آیــات  مانند  بزرگانی  هم بحث  ــان،  زم ایــن 
خوانساری  سیداحمد  و  شاهرودی  سیدمحمود 
بود. در سال 1290 خورشیدی و پس از درگذشت 
در درس  قائنی  فقیه  آخوند خراسانی،  مشکوک 
 1293 سال  تا  و  کرد  شرکت  گنابادی  علی  شیخ 
سال  ایــن  در  ماند.  اشــرف  نجف  در  خورشیدی 
ــدار خــانــواده، راهــی قائن شــد. قصد  به قصد دی

داشت پس از تجدید دیدار با بستگان، دوباره به 
نجف اشرف بازگردد، اما دعوت و اصرار اهل علم 
قائن  علمیه  مدرسه  در  را  او  و حضور  وجــود  که 
در  شــد  موجب  می دانستند،  واجــب  و  ضــروری 
زادگاهش ماندگار شود و در مدرسه علمیه قائن 
به تدریس علوم دینی بپردازد. طولی نکشید که 
شهرت فقیه قائنی و دانش او در منطقه پیچید 
و طالب علوم دینی از شهرها و روستاهای دور و 

درس  پای  و  آمدند  قائن  علمیه  به حوزه  نزدیک 
وی نشستند.

مقاومت در برابر دیکتاتوری رضاخان ◾
واقعه  از  پس  مدتی  خورشیدی،   1314 ســال  در 
با دستور  قیام مسجد گوهرشاد، عمال رضاخان 
وی به تخریب مدارس علمیه در سراسر کشور و 
زدنــد. یکی  امــوال آن دست  و  مصادره موقوفات 
بود.  قائن  علمیه  مدرسه  علمیه،  مــدارس  این  از 
تلخ ترین  از  یکی  مدرسه،  به  رژیــم  عمال  حمله 
حوادث تاریخ قائن را رقم زد. طالب برای مدتی در 
متدینان  برخی  خانه های  یا  شهر  جامع  مسجد 
پای درس استادان خود می نشستند، با این حال 
برای طالبی که جا  به خصوص  این وضع  تــداوم 
و در حجره های مدرسه علمیه  نداشتند  و مکان 
توان فرسا  و  سخت  بسیار  می گذراندند،  ــار  روزگ
نفوذی  از  استفاده  با  قائنی  فقیه  مرحوم  بــود. 
را  جریانی  تدریج  به  داشــت،  مــردم  میان  در  که 
پهلوی  رژیم  زیاده خواهی  برابر  در  ایستادن  برای 
سازماندهی کرد. این جریان در ابتدای کار موفق 
را در ســال 1317 خــورشــیــدی پس  مــدرســه  شــد 
بگیرد و کار بازسازی آن را آغاز کند؛ به این ترتیب 
و  مــردم  حمایت  و  قائنی  فقیه  مرحوم  همت  با 
اما  شد.  احیا  دوبــاره  مدرسه  این شهر،  بازاریان 
فقیه  نبود.  سادگی  این  به  موقوفات  گرفتن  پس 
کردند  احضار  شهربانی  اداره  به  بارها  را  قائنی 
نتوانستند  امــا  دادنـــد  قــرار  بــازخــواســت  مــورد  و 
و  مــدیــریــت  بــا  او  کــه  رونـــد فعالیت جــریــانــی  در 
مشکلی  کــرده  بــود،  سازماندهی  خــود  هوشیاری 
ایجاد کنند. طولی نکشید که با سقوط رضاخان 
احیا  نیز  مــدرســه  مــوقــوفــات   ،1320 شهریور  در 
علمی  فعالیت های  و  آمــوزش طالب  رونــد  و  شد 
مرحوم  یافت.  ادامــه  قبل  از  بهتر  حتی  مدرسه 
دلیل  به  عمر،  اواخر  در  فقیه  سیدمحمدحسین 
کبر سن و عوارض ناشی از آن به شدت ضعیف 
شده  بود. به همین دلیل با پیشنهاد طبیب برای 
اما  شد؛  مقدس  مشهد  راهــی  معالجه  و  زیــارت 
این آخرین سفر وی بود. آن مرحوم در 28 اسفند 
1333 در 94 سالگی درگذشت و پیکرش در حرم 
مطهر رضوی، صحن عتیق به خاک سپرده شد.

۲



لکل 
شیء وجه 
و وجه 
دینکم 
الصاله 
هر چیز دارای 
سیماست ، سیمای 
دین شما نماز است. 

انّ مما 
یزّین 

االسالم 
االخالق 

احلسنه فیما 
بین الناس 

 خوش اخالقى 
 در بین مردم 

زینت اسالم است.    

 دینتان را
 به او بسپرید

امام کاظم)ع( همواره 
پسران خود را به 
حمایت و یاری و 

اطاعت از امام رضا)ع( 
سفارش می فرمودند. 

ابوصلت هروی از 
اسحاق بن موسی 

بن جعفر)ع( روایت 
کرده که گفت از پدرم 
موسی بن جعفر)ع( 
شنیدم که به پسران 

خود فرمود: »این علی 
بن موسی برادرتان، 

عالم آل محمد است. 
پس دین هایتان را از 
او بپرسید و هرچه به 
شما گوید آن را حفظ 

کنید. زیرا مکرر از 
پدرم جعفر بن محمد 
شنیدم که می فرمود: 

عالم آل محمد در 
صلب تو است و ای 
کاش او را می دیدم و 

او على امیرالمؤمنین 
نامیده می شود«.

گواه  باشید! 

مخزومی می گوید: 
امام کاظم)ع( پیش از 
آنکه به زندان برود به 
دنبال ما فرستاد و ما 
را جمع کرد و فرمود: 
می دانید شما را برای 
چه دعوت کردم؟ 
گفتیم: نه. فرمود: 
»گواه باشید که این 
پسرم )علی بن موسی( 
وصی من و پس از من 
جانشین من است. 
هر که از من طلبی دارد 
از این پسرم بگیرد و به 
هر که وعده ای دادم از 
او بخواهد و هر کسی 
از مالقات من ناگزیر 
است، جز به وسیله 
نامه او مرا مالقات 
نکند«.

برش  برش 

کتاب »فلسفه تمدن اسالمی؛ چیستی، مبانی و مراحل« 
نوشته سید علیرضا واسعی در 325 صفحه به چاپ رسید. 
به گــزارش روابــط عمومی نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی، »فلسفه تمدن اسالمی؛ چیستی، مبانی و مراحل« 
اثــر سید علیرضا واسعی اســت که در پژوهشکده اسالم 
تمدنی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی تهیه و به همت 

نشر این پژوهشگاه منتشر شد. 

بیش از دو دهه است که رهبر معظم انقالب، راهبرد اصلی 
انقالب اسالمی را تمدن اندیشی و تمدن سازی برشمرده و 
دیدگاه های روشن و عمیقی را در این موضوع بیان کرده اند.در 
این میان، پژوهشکده اسالم تمدنی مأموریت اصلی خویش را 
تأمین پشتوانه های علمی تمدن نوین اسالمی – ایرانی از طریق 
نگرش به اسالم به مثابه دین تمدن ساز و توانمند در برپایی 
جامعه متعالی تعریف کرد و مطالعات و پژوهش های مربوط 

به »ضعف بینش تمدنی معطوف به تمدن نوین اسالمی« را 
به عنوان یکی از مهم ترین پیشران های تمدن ساز در دستور 

کار خویش قرار داد.
اثر پیش رو در راستای تعمیق بحث های تمدنی و تقویت 
فضای گفتمانی و جریان سازی در ساحت تمدن با هدف 
تبیین چیستی تمدن اسالمی و پــردازش مبانی، اصــول، 
عناصر و مؤلفه های تمدن و بازخوانی ادوار و مراحل آن و 

دستیاب کردن گوهر تمدن با نگاهی فلسفی - تاریخی به 
رشته تحریر در آمده است. 

این کتاب در پنج فصل تألیف شده است: فصل نخست 
به جایگاه و اهمیت گفت وگوی تمدنی و ضرورت پرداختن 
به فلسفه تمدن اسالمی اختصاص یافته است. همچنین 
رویکردهای کالنی را که در دوره کنونی معطوف به تمدن ابراز 
شده و دغدغه های تمدنی را کانون گفت وگوها قرار داده، به 

بحث و مداقه گرفته است. 
فصل دوم به تبیین فلسفه تمدن اسالمی و مبانی آن عنایت 
دارد و در آن از معنای تمدن و تمدن اسالمی، فلسفه و مراد از 
آن در فلسفه های مضاف، فرهنگ و آنچه در آن در مطالعات 
تمدنی ارائه می شود، مبانی تمدن اسالمی و در نهایت مراد 
از اســالم سخن به میان مــی آورد و در ادامــه فلسفه تمدن 

اسالمی مورد خوانش واقع می شود.

نگاه حاکم بر این فصل آن است که تمدن امری انسانی و 
رهــاوردی بشری است؛ یعنی پیش از او در طبیعت وجود 
نداشته و اگر از سوی خداوند و با وساطت پیامبران بر آدمیان 
وحی ای نازل شده تا جامعه ای انسانی سامان دهد، باز در 
ظرف وجــود آدمیان رنگ می یابد و اثر می کند و طبعاً اگر 
پذیرشی از سوی آدمیان نبود، چیزی به نام تمدن شکل 

نمی گرفت. 

ــان و ویــژگــی هــای آن« که  »چیستی تمدن اســالمــی و ارکـ
موجب تمایز آن با تمدن های دیگر می شود، در فصل سوم 
بیان می شود. اقوال گوناگونی که در این باره بیان شده، در 
حد ضرورت و مجال کتاب، ارزیابی و به اجمال نشان داده 
می شود که این تمدن از چه زمانی هویت می یابد و در چه 

حوزه هایی با تمدن های دیگر مرز و تمایز پیدا می کند. 
در ادامــه این فصل و در فصل چهارم، مبانی و بنیادهای 

تمدن اسالمی مــورد بحث و بررسی قــرار می گیرد و در آن 
اصول و مبناهایی که به شکل تمدن متمایز از تمدن های 
دیــگــر بــا عــنــوان اســالمــی شــده مـــورد کـــاوش و مــداقــه قــرار 

می گیرد.
در پنجمین و آخرین فصل از این اثر، مسیر حرکت تمدن 
اسالمی بر پایه دغدغه های بیان شده به تصویر کشیده 

شده است.

تازه های نشر
 »فلسفه تمدن 
اسالمى؛ چیستى، 
مبانى و مراحل« 
منتشر شد

موعظه
آیت اهلل حائری شیرازی

   مسائل زندگى مثل حل جدول است
قرآن، محکم و متشابه دارد؛ حوادث زندگى هم محکم و متشابه 

دارد. پیشامدهایى که برای انسان به وجود مى آیند، تصمیماتى 
که مى خواهد بگیرد، همگى محکم و متشابه دارد. 

 مسائل زندگى مثل حل »جدول کلمات متقاطع« است. جدول 

کلمات متقاطع هم محکم و متشابه دارد. این جدول کلمات متقاطع، 
یک عبرتى است برای انسان. به شما توصیه مى کنم چند بار 
جدول کلمات متقاطع را حل کنید؛ نه به خاطر تفریح بلکه به 

خاطر اینکه مسئله محکم و متشابه دستتان بیاید. 
شما چه جوری این جدول را حل مى کنید؟ وقتى مى خواهید این 

جدول را حل کنید ابتدا یک مروری در افقى ها مى کنید، یک مروری 
هم در عمودی ها. جواب هایى برای هرکدام از سؤاالت در ذهنتان 

مى آید. بعضى هایش دو احتمالى هستند، بعضى هایش سه احتمالى 
یا چهار احتمالى و... بعضى هایش هم تک احتمالى هستند؛ یعنى 

یقین و قطع دارید که جوابش چه چیزی است. شما اول همین که یقین 

دارید را مى آورید و حروفش را در جدول پر مى کنید. اگر بر اساس این 
حروف، یکى دیگر هم یقینى شد آن را هم در تقاطع با این، درستش 
مى کنید. وقتى چند تا از این محکماتت را نوشتى، بعد متشابهاتى 

که مانده است، هر کدامش دو تا حرفش ، سه تا حرفش با بقیه تقاطع 
پیدا مى کند و خودبه خود روشن مى شود. از همین جا تا آخر جدول 

پیشروی مى کنید. همین طور که رو به آخر مى روی، هى مسائلت 
حل مى شود. در نهایت مى بینید تمامش را بدون هیچ شبهه ای حل 
کرده اید. به این هایى که اول یقین داشتید مى گوییم: »محکمات«، به 

این هایى که دو احتمالى و سه احتمالى بودند مى گوییم: »متشابهات«. 
همه چیز زندگى همین است، در همه کارها محکم و متشابه کنید. 

محکماتش را پیاده کنید و اساس نقشه و برنامه تان قرار دهید، بعد 
متشابهات، خودش البه الی این ها شکل مى گیرد و معنا مى شود. 

خودش کشف مى شود. خیر و شر هم عیناً همین است. کفر و ایمان 
هم عیناً همین است. اول صحبتم نگفتم یک عده ای هر روز که 

مى گذرد، روشن تر مى شوند؛ بصیرتر مى شوند؛ آگاه تر مى شوند. اما 

یک عده ای هر روز که مى گذرد گمراه تر مى شوند؟ علتش همین است. 
جدول کلمات متقاطع این درس را به انسان مى دهد که تا وقتى مسئله 
محکمات حل نشده، انسان نرود سراغ متشابهات و روی آن ها اقدامى 
نکند. ابتدا جاهای خالى که جای محکمات است را پر کند، متشابهات 

جای خودش را پیدا مى کند. 

دست گذاشتن روی مفهوم و ابزار علم رجال برای 
ــواداران احمد اسماعیل  نقد و بررسی جریان هـ
بصری در منطقه با عنایت به اینکه این جریان از 
ابتدای ابراز وجود خویش در سال2۰۰۰م ماهیت 
اخباری گرایانه خویش را به خوبی بروز داده حائز 
اهمیت بسیار است چرا که ضعف بسیار احمد 
اسماعیل و پیروانش در حوزه علم رجال به نوعی 
ایــن علم را به پاشنه آشیل عقیدتی ایــن جریان 

کامالً منحرف مبدل نموده است. 
حجت االسالم مسلم کامیاب، متخصص نقد 
رجالی جریان احمدالحسن در گفت وگو با قدس 
آنالین سعی دارد این ضعف جریان دجال بصره 
را به خوبی هویدا سازد. گزیده ای از شگردهای این 
جریان را در این خصوص به روایت حجت االسالم 

کامیاب در ادامه می خوانید.

استناد به نصوص متشابه ◾
ــات رخ  ــ از آســیــب هــایــی کــه در فهم صحیح روای
می دهد، درآمیختگی روایـــات محکم و متشابه 
است. احادیث »متشابه« احادیثی اند که معانی 
گوناگونی را برمی تابند و در داللــت بر مقصود، 
گویایی و استواری محکمات را ندارند و از این رو، 
شبهه برانگیزند. بی گمان احادیث اهل بیت)ع( 
به ویژه آن بخش از سخنانشان که مربوط به معارف 
دین و اصول اعتقادی است، همانند قرین خود، 

قرآن کریم، محکم و متشابه دارند. 
جریان احمد اسماعیل با سوءاستفاده از روایات 
متشابه به اثبات ادعــای خود پرداخته است. به 
عنوان نمونه  با انتخاب یکی از نقل های حدیث 
لوح و بدون در نظر گرفتن روایات دیگر، تعداد ائمه 
را به 13 عدد رسانده و احمد اسماعیل بصری را 

به عنوان قائم و امام سیزدهم معرفی کرده است.
در راه حل احادیث متشابه با تشکیل خانواده  
حدیث و جمع آوری روایات یک موضوع و نیز آیاتی 
که به نوعی ناظر بر موضوع آن حدیث است، امکان 
ارجاع روایات متشابه به محکمات فراهم می شود. 
همچنین بــا توجه بــه سایر قــرایــن، صــدر و ذیل 

حدیث، معنای حدیث متشابه روشن می شود.

تحریف روایات ◾
تحریف بر وزن تفعیل و از ماده )حرف( اخذ شده 
و مراد از آن، عدول کردن و تمایل از شیئی به شئ 
دیگر اســت. حدیث محرف آن اســت که در آن، 
تغییری از روی جهل و سفاهت تغییر دهندگان یا 
به صورت اضافه نمودن عبارتی به گفتار اصلی یا کم 
نمودن عبارتی و یا تغییر حرفی به جای حرفی دیگر 
که مشابه آن نیست روی داده باشد. این تحریف 

یا در سند روایت است و یا در متن رخ داده است.
ایــن تحریف گاهی بــه صــورت لفظی و گاهی به 
شکل معنوی صورت گرفته است. به عنوان نمونه 
احمد اسماعیل در معرفی خود به روایتی استناد 
می کند که رسول خدا فرمود: »إذا رأیتموه فبایعوه 
فأنّه خلیفةالمهدی«  هرگاه او را دیدید با او بیعت 
کنید زیرا او خلیفه مهدی است. برداشت او از این 
روایت آن است که خود را جانشین امام مهدی)عج( 
بــدانــد. ایــن در حالی اســت کــه اصــل روایـــت این 
چنین است: »إذا رأیتموه فبایعوه فأنّه خلیفة اللّه 
المهدی « هرگاه او را دیدید با او بیعت کنید زیرا او 
خلیفه خدا مهدی است.از منظر معنوی به روایت 
»لَهُ  اْسمَـانِ  اْسمٌ یَخْفَی وَ اْسمٌ یَعْلُنُ؛ دو نام دارد، 
یکی نهان و دیگری آشکار، امّا نام نهان احمد و نام 
آشکار محمد است« استناد کرده اند. اسم مخفی 
و گمنام احمد، در برابر شخصیت آشکار که امام 
مهدی باشد قرار گرفته است. در حالی که تصریح 
روایت »له اسمان« یک فرد دارای دو اسم است و 

نمی توان از یک نفر اراده دو فرد نمود.

 مغالطه در برداشت از روایات ◾
این جریان با ادعای اینکه برخی از روایــات برخی 
دیگر را تفسیر می کنند، بی ضابطه و از روی مغالطه 
به تفسیر برخی روایات اشاره دارد. نمونه هایی از 
این شگرد را می توان در کتاب نقد تعدد قائمیت که 
به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر 

شده مالحظه کرد.

تقطیع روایات ◾
جــریــان مدعی یمانی در اســتــنــادات خــود بــه طور 
بی ضابطه روایات را تقطیع کرده است. مقصود از 
تقطیع حدیث، بخش بخش کردن حدیث و ذکر 
بخشی از آن بدون آوردن بخشی دیگر از یک حدیث 
است. به طور نمونه در روایتی به اوصاف احمد بصری 
ٌ  عَرَبِیٌ  وَ ِجْسمُهُ   بدین گونه اشاره کرده اند: »لَوْنُهُ  لَوْن
ِــیٌ« ایــن در حالی که اصــل روایــت  ِجْسمٌ  إِْســرَائـِـیــل
ٌ  عَرَبِیٌ  وَ ِجْسمُهُ   »الْمَهْدِیُّ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِی لَوْنُهُ  لَوْن
َّهُ کَوْکٌَب  ِجْسمٌ  إِْسرَائِیلِیٌ  عَلَی خَدِّهِ اْلَیْمَنِ خَالٌ کَأَن
« است. با عدم ذکر عبارت »عَلَی خَدِّهِ اْلَیْمَنِ  دُرِّیٌّ
َّهُ کَوْکٌَب دُرِّی« معتقد است این حدیث بر  خَالٌ کَأَن
فرد دیگر یعنی احمد اسماعیل انطباق دارد زیرا خود 
جریان یمانی در روایت مشابه دیگری وجود خال را 

بر امام مهدی تطبیق داده اند.

ایجاد آشفتگی ذهنی ◾
از جمله شگردهای مدعیان دروغین ایجاد آشفتگی 
ذهنی در مخاطب اســت. آنــان با نقل روایت های 
ــدرت تحلیل را از  متعدد در مــورد یــک مسئله، ق
مخاطب گرفته و مغالطات خــود را بــر مــریــدان و 
جذب شدگان تحمیل می کنند. به طور مثال یکی از 
پیروان احمد اسماعیل با نقل روایاتی درمورد مدت 
حکومت امــام عصر)عج( که از هفت سال شروع 
شده تا 3۰۹ سال ادامه دارد تنها به نقل روایات بدون 
هیچ گونه تحلیل خاصی اشاره کرده و در پایان گزینه 
3۰۹ سال را برای احمد اسماعیل برگزیده است. 
این در حالی است که برخی روایات آن از اساس به 

مسئله حکومت امام داللت ندارد.

استناد به متون غیرمعتبر ◾
یکی از مواردی که به حدیث اعتبار و ارزش می دهد 
منبع نقل آن حدیث است که همواره مورد اهتمام 
حدیث پژوهان بوده است .برای تحلیل یک منبع و 
اعتبارسنجی آن، مؤلفه هایی مانند انتساب کتاب، 
شهرت و مقبولیت کتاب در دوره هـــای مختلف، 
شخصیت علمی نویسنده، حوزه و مدرسه حدیثی، 
اساتید و شاگردان نویسنده، ضبط، انضباط و دقت 
نویسنده، تحلیل شیوه نگارش، اتقان و عدم اتقان 
محتوایی، فراوانی مضامین مورد توجه نویسنده، 
بررسی مضامین مرتبط مطرح نشده، مقایسه 
کــتــاب بــا کــتــاب هــای مــشــابــه، مقایسه مضامین 
موجود با کتاب های مشابه و بررسی متون شاذ و 
مستبعد وجود دارد؛ بر حسب این ویژگی ها می توان 
منبع را مــورد قضاوت قــرار داد در غیر این صورت 
اگر صحیح ترین روایــت هم در منبع غیرمعتبری 
ذکر شده باشد ارزش چندانی نــدارد زیــرا احتمال 

دست ساز بودن این روایات بسیار فراوان است.
جریان یمانی بدون در نظر داشتن اعتبار و عدم 
اعتبار منابع و صــرف وجــود روایــت در منبع هر 
چند غیرمعتبر به ترویج افکار انحرافی فرقه دست 
زده اند. برخی از این منابع از اساس از اهل سنت اند 
تا جایی که حتی در میان اهل سنت هم از اعتبار 
چندانی برخوردار نیستند مانند الفتن نعیم بن 
حماد. برخی دیگر با رویکرد غالیانه تألیف شده 
است مانند هدایه الکبری خصیبی. برخی دارای 
گــرایــش هــای اعــتــقــادی خــاص اسماعیلی است 
مانند شــرح االخــبــار قاضی نعمان. برخی دیگر 
از اســاس از متون اهــل سنت اخــذ شــده و دربــاره 
موضوع مهدویت نبوده و خــود مؤلف هم بدان 
اعتماد نداشته است مانند التشریف بالمنن فی 
التعریف بالفتن  سید بن طاوس. گونه دیگر روایات 
تازه یافت در آن دیده می شود که در قرون اولیه در 
هیچ منبعی یافت نشده است مانند الزام الناصب 
و بشاره االســالم؛ نمونه های دیگر از این روش در 
استناددهی این جریان وجود دارد که می توان به 

منابع منتشر شده در این زمینه مراجعه کرد.

چــنــدی پیش حــجــت االســالم علیرضا پناهیان 
در مورد تالوت قرآن چنین بیان کرده بود: »بنده 
معتقدم صوت عراقی از صوت مصری برای گریه 
کردن مناسب تر است. قرآن باید با گریه توأم شود؛ 
پیامبر)ص( چند جوان انصار را دیدند و فرمودند: 
من آیــات پایانی ســوره زمــر را می خوانم هر کدام 
گریه کردید بهشت را بر شما تضمین می کنم. 
پیامبر)ص( قرائت فرمودند و یکی از آن ها گفت 
من گریه ام نمی گیرد، به وی فرمودند: خودت را به 
گریه بزن و بهشت را برای او هم تضمین فرمودند«.
ایــن صحبت ها موجب شد خبرگزاری ایکنا به 
تبیین مفهوم خشوع در تالوت و نسبت آن با حزن 
و اشک ریختن بپردازد و تالوت خاشعانه و راه های 
حصول آن را با افــراد صاحبنظر در میان بگذارد. 

گزیده ای از این گزارش را می خوانید.

خشوع به چه معناست؟ ◾
یکی از محوری ترین مسائل در این زمینه تعریف 
خــشــوع و خشیت و نسبت آن بــا حــزن اســت. 
آیت هللا محمدباقر تحریری در این زمینه معتقد 
است: خاصیت ایمان انسان مؤمن این است که 
در برابر ذات اقدس الهی حالت کوچکی احساس 
می کند. حالت خشوع، تأثر خــاص قلبی است 
که در برابر یک موجود با عظمت بــرای انسان به 
وجود می آید که این شخص خودش را در برابر او 
کوچک می بیند؛ چون نماز اظهار خضوع تام در 
برابر خداوند متعال است به فرد نمازگزار برای پیش 
از نماز، حین نماز و بعد از نماز دستوراتی داده اند 
کــه مــوظــف اســت آن هـــا را انــجــام دهــد کــه این ها 
نمودارهایی هستند از باور انسان به عالم غیب و 
خدایی که کمال مطلق و محیط به همه موجودات 
است. حال هر چقدر این توجهات برای نمازگزار و 
یا خواننده قرآن بیشتر باشد و در قلب او به صورت 
بــاور شکل بگیرد، روح نیز از ایــن توجهات تأثیر 

می پذیرد که این تأثیر را خشوع می گویند.
ایــن اســتــاد اخـــالق در مـــورد گریستن در هنگام 
تــالوت هم بر ایــن بــاور اســت که در روایــات بحث 
حزن و گاهی هم بحث گریه کردن هنگام قرائت 
قرآن مطرح می شود که این حزن نتیجه آن حالت 
خشوع است و گاهی هم نتیجه خشیت می شود. 
گریه هم اینچنین است که در وجود انسان دارای 
اقــســامــی و زمینه های مختلفی اســـت؛ یکی از 
زمینه های مطلوب آن این است که خشیت الهی 
انسان را به گریه بیندازد و انسان عظمت خدای 

متعال را درک کند.
در روایات نیز توصیه شده  قرآن را با حزن بخوانید، 
خاصیت حزن نیز این است که انسان را به فکر 
ــی دارد. رســـول خـــدا)ص( می فرمایند: »إِنَّ  ــ وا م
َــزََل بِالْحُزْنِ«، قرآن با حزن نازل شده، به  الْقُرْآَن ن
این معنا که نزول قرآن برای دگرگونی است که ما 
متوجه خودمان و آن جایگاهی که خداوند برای ما 
قرار داده شویم. این حزن مانند حالتی است که 
انسان در طول روز کار می کند اما نمی داند نتیجه 
کارش چیست در نتیجه این نگرانی حزن به وجود 
می آید. حزن حقیقی در واقع این نگرانی است که 
انسان فکر کند و ببیند این سیر وجودی اش به کجا 
منتهی می شود، قرآن این سیر وجودی را برای ما 

بیان می کند.
در نتیجه، حقیقت قرائت قــرآن بــرای حصول به 
خشوع و خشیت است که همراه با حزن نیز باشد 
و گاهی هم ممکن است به بکا و گریه بینجامد، از 
این رو می بینیم وقتی ائمه)ع( قرآن می خواندند 
مستمعان را مجذوب می کردند. در روایت است 
وقتی امام حسن)ع( قرآن تالوت می کردند کوچه ای 
ــود بسته  کــه مــنــزل ایــشــان در آنــجــا واقـــع شــده ب
می شد، علت هم این بود که آن تأثیر حقیقی را در 
جان ها داشت و ائمه)ع( با آن هدف عالی حرکت 
می کردند. بنابراین در روایـــات بــرای قرائت قرآن 
نشانه هایی را بیان فرموده اند که آثــاری هم بر آن 

مترتب کرده اند.

پیامبر )ص( در هنگام تالوت گریه نمی کردند ◾
ــاور محمدعلی لــســانــی فــشــارکــی، محقق و  بــه بـ
پژوهشگر قــرآنــی پیامبر)ص( در هنگام تــالوت 

گریه نمی کردند. بر همین اساس تحلیل ایشان 
چنین است: اگر بخواهید یک حدیث ولو جعلی 
پیدا کنید که بگوید پیامبر)ص( وقتی بر مردم 
قرآن را تالوت می کردند -در نماز یا خارج از نماز-  
می گریستند، نمی توانید پیدا کنید. مورد معتبری 
را داریــم که پیامبر)ص( از شنیدن صــدای تالوت 
قرآن منقلب شدند، اما اینکه رسول خدا)ص( در 

حال تالوت گریه می کردند، نداریم.
عــده ای خیال می کنند تالوت قرآن با حزن یعنی 
با اندوه خواندن که گویی عزیزی را از دست داده 
است، اما حزن مورد نظر هیچ ارتباطی با غم و اندوه 
ندارد. مهم تر اینکه باید فضای صدور این روایات 

نیز مورد بررسی قرار گیرد.
ــدارد.  البته اگــر من ایــن حرف ها را بزنم ارزشــی ن
علما باید بگویند علت اینکه گفته  شده قــرآن با 
حزن نــازل شده پس آن را با حزن بخوانید، مراد 
این است زمینه، زمینه ای بوده که دیدند قرآن را به 
گونه ای می خوانند که گویی رها و آزاد و شاد است و 
با این حدیث به دنبال این بودند این روش خواندن 
تصحیح شــود. این روایــات به دنبال آن است که 
بگوید قاری در هنگام تالوت قرآن بی غم و آزاد و رها، 
گویی که بر فراز ابرهاست نباشد. قرآن طبیعتش 
بغض آلود است؛ این مسئله نیز به قرآن شناسی 
برمی گردد که طبیعت کالم خدا بغض آلود است 
و به حالت طرب و رقصیدن و... نیست؛ این یکی 
از جنبه های معنایی این دست روایات است، اما 
فهم متعارف از این روایات در مسیر دیگری افتاده 

است.

منظور از تـــالوت بــا حــزن تـــالوت بــا غــم و انــدوه  ◾
نیست

محمدرضا ستوده نیا، عضو هیئت علمی گروه علوم 
قــرآن و حدیث دانشگاه اصفهان هم بر این باور 
است که نمی توان از روایات چنین استنباط کرد که 
باید قرآن را با حالت غم خواند. در صحبت های این 
استاد دانشگاه آمده است: اگر منظور از حزن، غم 
و اندوه باشد که کتاب خدا را با غم و اندوه بخوانید 
طبیعتاً صحیح نیست، کما اینکه در پژوهش هایی 
که داشته ایم و این مورد را بررسی کرده ایم، به این 
نتیجه رسیدیم حزنی که مدنظر روایات است غیر 
از غم و اندوه است، بلکه احتماالً منظور از آن تأثیر 

و تأثر است.
ــازل شده  ــرای اثــرگــذاری در نفوس بشر ن ــرآن ب ق
است. قاری هم باید همان گونه که نازل شده، آن 
را تــالوت کند و طــوری بخواند که اول خــودش از 
کلمات وحیانی قرآن متأثر شود و سپس دیگران 
را متأثر کند؛ ایــن اثــرپــذیــری و اثــرگــذاری همان 

حزن است.

خودسازی، مقدمه رسیدن به خشوع ◾
مــرحــوم آیـــت  هللا محمد مــحــمــدی ری شــهــری، 
مفسر قرآن هم در مورد خشوع در تالوت معتقد 
بود: تنها راه رسیدن به خشیتی که الزمه قرائت 
مطلوب قرآن محسوب می شود خودسازی است، 
اگر قاری قرآن، مشمول این آیه شود که خداوند 
ِــَم تَقُولُوَن مَا  َّــذِيــَن آمَنُوا ل ُّهَا ال می فرماید: »يـَـا أَي
اَل تَفَْعلُوَن« حتماً به مرتبه خشوع نیز نخواهد 
رسید. با این اوصــاف اگر انسان بخواهد حالت 
خشوع پیدا کند و به تبع آن، تالوت اثرگذار ارائه 
نماید باید حداقل مرتبه ای از خودسازی را طی 
کرده باشد. همان طور که آیت هللا بهجت)ره( نیز 
می فرمودند: اینکه خداوند در قــرآن می فرماید 
َّــذِيــَن هـُـمْ فـِـي َصاَلتِهِمْ  ْــمـُـؤْمـِـنـُـوَن/ ال ْــلـَـَح ال »قـَـدْ أَف
َّغْوِ مُعْرُِضوَن « در  َّذِيَن هُمْ عَنِ الل خَاِشعُوَن/ وَ ال
واقــع ایــن ارتباط بین آیــات به ایــن معناست که 
حاصل شدن خشوع در نماز با اجتناب از کارهای 

لغو بدست می آید.

 مدعیان یمانی 
در ترازوی نقد علم رجال

 تقریری بر معنای خشوع 
در تالوت قرآن

نیم نگاهدیدگاه فاطمى نژاد   محسن 
وجـــــود تـــعـــارض در مــیــان 
جوامع و اعصار مختلف از 
موارد اجتناب ناپذیر است. 
تعارض به عنوان فرایندی که 
فرد یا گروه به آن دچار می شوند، می تواند درون فرد یا 
درون گروه و یا میان افراد و یا گروه ها با یکدیگر رخ دهد. 
با اینکه تعارض در مواردی موجب رقابت و پیشرفت 
خواهد شد، اما در برخی موارد پیامدهای مخرب و 
منفی نیز خواهد داشت. در زمان امام رضا)ع( نیز در 
ابعاد سیاسی-اجتماعی و اعتقادی-فرهنگی، شاهد 
بروز تعارض هایی در میان جامعه و حتی درون خاندان 
امام رضا)ع( هستیم. فاطمه ایزدشناس، پژوهشگر 
تاریخ تشیع در کتاب »سیره امام رضا)ع( در رویارویی 
با تعارض های خاندان علوی« درصدد تبیین سیره 
امام رضا)ع( در مواجهه با تعارضات به وجود آمده 

درون خاندان علوی برآمده است. 
او در این کتاب در پی اثبات این گزاره است که امام 
رضا)ع( همواره در پی پیشگیری از بروز هرگونه تعارض 
در جامعه و خاندانشان از طریق تبيين مسئله 
امــامــت و اعــالم عــدم مشروعیت حکومت و عدم 
همکاری با آن بودند. به بــاور او، امــام در زمــان بروز 
تعارض های سیاسی-اجتماعی موجود، با شرکت 
نکردن در قیام ها و همچنین رفق و مدارا با افراد خاندان 
و گره گشایی از مشکالت آن ها به رویارویی با تعارضات 
پرداختند و راهکارهایشان در مواجهه با تعارض های 
فرهنگی-اعتقادی، معرفی شیعه واقــعــی، امــر به 
معروف و نهی از منکر، نخبه پروری، مبارزه با مبنای 
فکری نادرست و در پی آن تصحيح عقاید، گفت وگو و 

مذاکره و یا طرد افراد فرقه های منحرف بود. 
بــه بهانه انتشار ایــن کــتــاب، بــا فاطمه ایزدشناس 
نویسنده و پژوهشگر تاریخ اسالم گفت وگویی ترتیب 
داده ایم تا ما را بیشتر با ایده اش در کتاب »امام رضا و 

رویارویی با تعارضات خاندان علوی« آشنا کند. 

به طــور خالصه امــام رضــا)ع( با چه تعارض هایی  ◾
درون خاندان علوی مواجه بودند و در این مسیر چه 

روش هایی را به کار گرفتند؟
از آنجایی که درون هر خانواده و یا اجتماع ممکن 
است تعارض هایی وجود داشته باشد، وجود تعارض 
در خاندان امام رضا)ع( نیز باوجود تمامی تالش های 
حضرت برای پیشگیری از بروز آن ها، اجتناب ناپذیر 
بود. با توجه به شرایط و اوضاع آن زمان تعارض هایی 
که حضرت درون خاندان با آن ها روبه رو شدند، عبارت 
بودند از: تعارض های سیاسی-اجتماعی که شامل 
تعارض در عرصه قيام ها، تعارض مربوط به مسائل 
اقتصادی و در پی آن هــا تعارض های خویشاوندی 
می شدند و همچنین تعارض های فرهنگی-اعتقادی 
نظير تعارض های ناشی از پدید آمدن دو فرقه واقفيه 

و زيديه.
ــرای پیشگیری و  البته حــضــرت از هیچ تــالشــی بـ
مواجهه بــا تــعــارض هــای درون خــانــدانــی فــروگــذار 
نکردند. پرداختن به همه این تعارض ها و راهکارهای 
حضرت در ایــن مجال ممکن نیست ولــی به طور 
خالصه می توان راهکارهای پیشگیرانه امام را عبارت 
از این مــوارد دانست: تبیین مسئله امامت، اعالم 
عدم مشروعیت حکومت، عدم رضایت از پذیرش 
والیتعهدی. حضرت در مواجهه بــا تعارض های 

سیاسی-اجتماعی از راهکارهایی چون شرکت نکردن 
در قيام ها، همکاری نکردن با حکومت، مدارا با خاندان 
و گره گشایی از کار آن ها استفاده کردند. راهکارهای 
حضرت در مواجهه با تعارض های فرهنگی-اعتقادی 
شامل معرفی شیعه واقعی، امر به معروف و نهی 
از منکر، مبارزه و برخورد با مبنای فکری نادرست و 
تصحیح عقاید، گفت وگو و مذاکره، تذکر و انتقاد، طرد 

کردن و مبارزه با انتشار عقاید نادرست بود.
راهکارهای هوشمندانه امــام رضـــا)ع( موجب شد 
تعارض های مختلف سیاسی-اجتماعی و یا فرهنگی-
اعتقادی نتوانند بر پیکره شیعه و خاندان حضرت 
شکاف عمیق ایجاد کند و موجب از هم گسیختگی 
بنیان دین و خاندان شود. با نگاهی گذرا به سیره امام 
رضــا)ع( در مواجهه با تعارض های درون خاندانی 
می توان به این جمع بندی رسید که برخی از عوامل 
بروز تعارض های درون خاندانی عبارت بودند از: عدم 
شناخت جایگاه امامت، ناسازگاری در اهداف امام 
و افــراد، تفاوت در ادراک دین به دلیل بی توجهی به 
امام معصوم در جهت شناخت و معرفت صحيح از 
دین، جاه طلبی برخی از افراد، سوء استفاده از مقام و 

موقعیت و. ...
تعارض مدنظر بنده در این اثر، از جنس تعارض مضر 
با پیامدهای منفی بوده نه تعارض با کارکرد مثبت؛ 

برخی از پیامدهای منفی ناشی از این تعارضات را 
می توان این گونه نام برد: ایجاد مانع بر سر راه اهداف 
امام رضــا)ع( در تبلیغ دین و آمــوزش عقاید دینی و 
فرهنگی اسالم ناب، از هم گسیخته شدن یکپارچگی 
شیعیان امامیه به عنوان افراد و اعضای یک گروه به 
دلیل ایجاد انشقاق و در نتیجه انشعاب به فرقه های 

مختلف عقیدتی و سیاسی.

ریــشــه تــعــارض هــایــی کــه در کــتــاب بــه آن اشــاره  ◾
ــه پــیــش از دوران امـــام رضـــا)ع(  کـــرده ایـــد بالطبع ب

برمی گردد. این تعارض ها از کجا نشأت می گیرند؟
جرقه های ایجاد تعارض میان علویان و جدایی و 
انشقاق میان آنان را می توان پس از رحلت پیامبر 
اکرم)ص( در مسئله امامت جست وجو کرد که البته 
پرداختن به آن در این فرصت امکان پذیر نیست به 
همین دلیل می توان تعارض های پس از شهادت امام 
حسین)ع( در میان علویان را اجماالً مــورد بررسی 
قرار داد. علویان در گذر تاریخ انشعاباتی پیدا کردند 
و پس از شهادت امــام حسین)ع( عـــده ای محمد 
حنفیه را بزرگ علویان دانستند و به امامت او و سپس 
فرزندش ابوهاشم اعتقاد پیدا کردند و به کیسانیه 
معروف شدند. عده ای نیز امام سجاد)ع( را امام خود 
دانستند. پس از شهادت امام سجاد)ع( برخی امامت 

امام محمد باقر)ع( را پذیرفتند اما برخی به پسر دیگر 
امام سجاد)ع( زید گرویدند و موسوم به زیدیه شدند. 
پس از شهادت امام جعفر صادق)ع( عالوه بر کسانی 
که امامت امام کاظم)ع( را پذیرفتند، برخی اسماعیل، 
پسر بزرگ امام صادق)ع( که در زمان حیات پدر از دنیا 
رفته بود را امام خود دانستند و به اسماعيليه معروف 
شدند. در زمان امام رضا)ع( نیز غیر از کسانی که بر 
امامت ایشان اذعان داشتند عده ای بر امامت امام 

کاظم)ع( توقف کردند که به واقفيه مشهور شدند.
از طرفی خاندان علویان که همواره با اقسام مشکالت 
و فشارها و آزارهــا و اذیت ها از سوی امویان و سپس 
عباسیان مواجه بودند، علیه حاکمان زمــان خویش 
به مبارزه برمی خاستند. در این زمینه از نظر سیاسی 
و فکری به دو شاخه حسنیان وحسینیان منشعب 
شدند. شاخه حسنیان شامل فرزندان امام حسن)ع( 
و شاخه حسينيان شامل فرزندان امام حسین)ع( و 
امام سجاد)ع( می شدند. از این رو در جریان قیام های 
ضد اموی، فرزندان امام حسن)ع( نیز از فرزندان امام 
حسین)ع( جدا شدند و در این راستا شاهد بروز تعارض 
سیاسی میان خاندان علوی هستیم و هر یک از این دو 

گروه از علویان تحت زعامت جداگانه ای قرار گرفتند.
با توجه به نوع نگرش این دو طیف در مبارزه و سیاست 
و در ادامه به وجود آمدن یکسری عقاید متفاوت با 

اعتقادات و آموزه های ائمه، انشقاق ها و تعارضات 
عقیدتی در خاندان علوی به وجود آمد و موجب بروز 
فرقه ها و در نتیجه شکاف و رقابت عقیدتی و سیاسی 
میان آن هــا شد. زیــرا در مقابل اعتقاد حسنیان بر 
قیام و حرکت های مسلحانه، اعتقاد امامیه و برخی از 
حسینیان بر این بود که عالوه بر امامت دینی، زعامت 
سیاسی هم از آن شخص امــام معصوم)ع( است 
اگرچه قیام علنی و مبارزه مسلحانه علیه حکومت 

جور نداشته باشد.
به بیانی دیگر در میان فرقه های شیعه برخی امامت 
را ضرورتی دینی و الهی و برخی نیز ضرورت سیاسی 
می دانستند و برخی نیز به هر دو آن ها معتقد بودند. 
یعنی برخی از علويان همان شیعیانی بودند که قائل 
به امامت منصوص امام معصوم)ع( از سوی رسول 
خدا)ص( بودند و برخی دیگر از علویان شاخصه هایی 
دیگر چون صرف علوی و فرزند و خویشاوند بودن با 
پیامبر)ص( به همراه قیام به شمشیر در بعد سیاسی 
را برای مسئله زعامت کافی می دانستند. وجود چنین 
تعارضاتی میان علويان موجب تیرگی روابط با امامان 

معصوم شد.

تعارض ها و نحوه مواجهه با آن درون خاندان تا کجا  ◾
پیش رفت و جنس مواجهه با آن چگونه بود؟

تعارض در اینجا بدین معناست که در تعامل میان 
افــراد این خاندان و یا آن ها با دیگران، بر سر منافع 
اسالمی و انسانی، به نوعی اختالف و عــدم توافق 
وجود داشته است. با توجه به اینکه تعارض دارای 
الیه های مختلفی اســت و از مرحله عــدم توافق به 
خشونت و سپس به جنگ می انجامد؛ باید گفت 
تعارض های درون خاندانی علویان در مرحله عدم 
توافق بوده است و به این مرحله که علویان با یکدیگر 
به جنگ بپردازند، کشیده نشد. اما تعارض میان 
خاندان علوی و خالفت عباسی در مرحله خشونت و 
جنگ قرار گرفت. در خاندان علوی، حتی میان برخی 
از افراد خاندان با امام رضا)ع( نیز تعارض و اختالف 
وجود داشت. بروز تعارض از مسائل اجتناب ناپذیر 
ــراد این  اســت؛ امــا امــام رضـــا)ع( به عنوان یکی از اف
خاندان و به خصوص به عنوان امام و پیشوای دینی 
همواره درصدد پیشگیری از بروز تعارض در اجتماع 
و خاندان خویش بوده است زیرا بهترین راه مواجهه 
با مشکالت و به طور خاص، تعارض، پیشگیری از 

وقوع آن است.

از موضوعاتی که ذیل سرفصل های کتاب به آن  ◾
اشاره کردید ولی کمتر به آن توجه شده، مواردی چون 
مواجهه با تعارض های اقتصادی درون خاندان است، 

این تعارض ها از کجا نشأت می گیرد؟
مسئله اقتصادی و دنیاپرستی همواره یکی از عوامل 
بروز تفرقه، تعارض و دشمنی بوده است. در این میان 
خاندان علوی نیز مستثنا نبوده است. رقابت برای 
رسیدن به منافع محدود در این زمینه نیز از جمله 

علل بروز تعارض شد.
بــرای نمونه می بینیم امــام کاظم)ع( به شخصی از 
علویان به نام علی بن اسماعيل بن جعفر الصادق)ع( 
که بــرادرزاده ایشان و پسرعموی امام رضا)ع( ولی از 
افراد خودفروخته و فریب خورده خاندان علوی بود، 
کمک مالی و هدایایی داد تا او را از طمع در دنیا و 
طرح دوستی با هارون منصرف کند. اما این شخص 

در مقام سعایت از امام کاظم)ع( به يحيی بن خالد 
گفت: اموال از شرق و غرب به سوی او سرازیر است که 
در خزانه هایی نگهداری می کند و زمینی را به قیمت 

3۰هزار دینار خریده است.
حتی هنگامی که امام کاظم)ع( به شهادت رسید و 
امامت امام رضــا)ع( آغاز شد؛ فرقه ای به نام واقفیه 
پدید آمد که بر امام کاظم)ع( توقف کردند و امامت 
امام رضا)ع( را نپذیرفتند. یکی از دالیل بروز و به وجود 
آمدن این فرقه مسائل اقتصادی بود. انگیزه اقتصادی 
وقوف کنندگان را می توان یکی از عوامل برجسته و 
مهم پیدایش این فرقه دانست. زیرا هنگامی که امام 
هفتم)ع( به شهادت رسید، مبالغ زیادی از وجوهات 
شرعی و هدایای مردم نزد نمایندگان و وکالی حضرت 
جمع شده بــود. گفته شده تنها نزد دو تن از آن ها 

1۰۰هزار دینار جمع شده بود.
عــده ای از خواص شیعه و برخی از بزرگان اصحاب 
امام کاظم)ع( فریفته مال دنیا و مادیات شدند و طمع 
تصاحب در امــوال موجب شد از دنیا رفتن امــام را 
انکار کنند. انگیزه مال اندوزی در آن ها با انگیزه های 
دینیشان در تضاد و تعارض قرار گرفت و سرانجام 
دنیاطلبی غلبه یافت. آنان به انحراف کشیده شدند و 

انشقاقی در شیعه رقم خورد.
با اینکه امام رضــا)ع( با استدالل های قوی آن ها را 
از این کار منع می کرد و دستور بازگشت اموالی که 
نزدشان بود را صادر کرد، اما آن ها از اطاعت فرمان 
امام سر باز زدند. عثمان بن عیسی رواسی از جمله 
نمایندگان و وکــالی امــام کــاظــم)ع( بــود که تسلیم 
مطامع دنیوی شد و به بهانه زنده بودن امام، سخنان 
امام رضا)ع( مبنی بر از دنیا رفتن و تقسیم میراث 
پدرش را نپذیرفت. او به امام رضا)ع( نوشت: »اگر 
پدرت وفات نیافته از این اموال چیزی به تو نمی رسد 
و اگــر هم بنابر آنچه می گویی وفــات یافته مــرا امر 
نکرده چیزی به تو بدهم و کنیزان را آزاد کــرده ام و 

آن ها را شوهر داده ام«.
از طــرفــی در آن زمـــان علویان بــراســاس سیاست 
عــبــاســیــان، زیــرفــشــار اقــتــصــادی شــدیــد بــودنــد. 
مشکالت مالی فـــراوان در میان علویان موجب 
لغزش هایی از ســوی آن هــا در برخوردشان با امام 
رضا)ع( شد. به عنوان نمونه برادر امام رضا)ع( عباس 
بن موسی از جمله علویانی بود که مشکالت مالی و 
اقتصادی بر او غلبه کرده و دارای بدهی بود. شاهد 
این مدعا سخن امام رضا)ع( با او درباره شکایتش 

از امام درزمینه وصیت نامه امام کاظم)ع( است.
امــام رضــا)ع( با عباس همدردی نموده و دلیل کار 
ناشایست او را مشکل مالی معرفی می کند. امام به 
او فرمود: ای برادر می دانم بدهکاری و دیون به شما 
فشار آورده و شما را به این کار و کشمکش واداشته 
است. همچنین هنگامی که برادر دیگر امام رضا)ع(، 
ابراهيم بن موسی نیز دچار مشکالت مالی بود؛ امام 
به یــاری اش شتافت و به او کمک مالی کرد. با این 
حال مسائل اقتصادی سبب شد عباس بن موسی 
و تنی چند از بــرادرانــش امــام رضــا)ع( را به دادگــاه 
بکشانند. می توان گفت از جمله عوامل بروز تعارض 
میان امــام رضـــا)ع( و علویان، مسائل اقتصادی، 
ضعف اعتقادی و انگیزه های سیاسی بــود. حتی 
بستگان نزدیک حضرت نیز از این امــور مستثنا 
نبودند و در اهداف و روش و نوع عملکرد خود با امام 

رضا)ع( در تعارض قرار گرفتند. 

راهکارهای هوشــمندانه امام رضا)ع( موجب شــد تعارض های مختلف سیاسى-اجتماعى و یا 
فرهنگى-اعتقادی نتوانند بر پیکره شیعه و خاندان حضرت شکاف عمیق ایجاد کند و موجب از هم 

گسیختگى بنیان دین و خاندان شود.
گزيدهگزيده
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در گفت وگو با نویسنده و پژوهشگر تاریخ تشیع بررسی شد

تالش های امام رضا j برای پیشگیری از 
بروز تعارض در میان علویان

      صفحه 10

حوزه ثبت ملک ناحیه دو  رشت
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

براب��ر رای ش��ماره 140160318603002261 م��ورخ 1401/02/22 موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض  آقای ابراهیم 
احمد ناطور فرزند اسرافیل به شماره شناسنامه 193 صادره از خلخال در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت 202/47 متر مربع پالک فرعی 41427 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 425 از اصلی 77 واقع در 

بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غالمحسین غالمرضا پور محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 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. م الف 535     آ40103208
تاریخ انتشار نوبت اول :1401/03/21                       

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/05
سعید بدوی-رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت 
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مدرک موق���ت پایان تحصیالت اینجانب غزاله 
شریعت فر فرزند حسین با  شماره شناسنامه 
777 صادره از مش���هد و کد ملی 0941427171 
در مقطع کارشناس���ی پیوس���ته رش���ته طراحی 
صنعتی صادره از دانش���گاه آزاد اسالمی واحد 
مش���هد  مفق���ود گردیده اس���ت و فاق���د اعتبار 

می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اصل م���درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
س���ازمان مرکزی دانش���گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  
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آگهی فقدان مدرک تحصیلی
م���درک ف���ارغ التحصیلی اینجانب حس���ین 
یحیای���ی الیزه فرزن���د کریم به ش���ماره ملی 
2650107510 ص���ادره از رودب���ار در مقط���ع 
مهندس���ی  رش���ته  ناپیوس���ته  کارشناس���ی 
تکنول���وژی ب���رق قدرت ص���ادره از دانش���گاه 
صنعتی سجاد به ش���ماره 35/ن/94 تاریخ 
94/9/16 مفق���ود گردی���ده و فاقد اعتبار می 
باشد.از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به دانشگاه صنعتی سجاد به آدرس .مشهد 

بلوار جالل آل احمد 64 ارسال نماید.
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برگ س���بز خودرو سواری پژو 405GLX مدل 1381 
رنگ یشمی متالیک به شماره موتور 22528102630 
و شماره شاسی 81304441 و شماره انتظامی 219 
ط 41 ایران 32 به مالکیت حسن قاضی زاده قوچان 

کهنه  مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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کلیه مدارک خودرو سواری پژو آردی مدل 1382 رنگ 
سبز یش���می روغنی به شماره موتور 11782004108 
و شماره شاسی 82130819 و شماره انتظامی 885 
ب 26 ای���ران 42 به مالکیت حس���ین حیدری برزو 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودرو سواری پراید تیپ 131SL به رنگ نقره ای 
– متالیک مدل1390 به شماره موتور 4376202 به 
شماره شاسی S3412290388497  به شماره پالک 
261ص22 –ایران95 بنام عبدالمجید ساربانی مفقود 
گردیده و ازدرجه اعتبار س���اقط می باشد /ایرانشهر/

40
10
41
12

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ح
, 4
01
04
11
5

اینجان���ب صدیق���ه ناص���ری مال���ک خ���ودرو وانت 
پی���کان تی���پ 1600 رن���گ س���فید م���دل 1389 به 
ش���ماره پ���الک 52 834 ط12 ب���ه ش���ماره بدن���ه 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه   NAAA46AA0BG147429
11489057705 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد تقاضای 
رونوشت المثنی اسناد مذکور را نموده ام چنانچه 
هرک���س ادعای���ی در م���ورد خودروی مذک���ور دارد 
ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقی سازمان فروش 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند 
مراجعه نماید. بدهی است پس از انقضای مهلت 

مذبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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حسین  محمد
کاشانی   مـــروج 
تحلیل میراث مکتوب 
موجود در نسخ خطی، 
راهــــی بــــرای بــازتــولــیــد 
دانش در جهان اسالم 
به شمار می رود. در این گزارش به معرفی 
کهن ترین نسخه موجود صحیفه سجادیه 
در آستان قدس رضــوی می پردازیم که با 
نوشتاری از مرحوم »دکتر احمد مهدوی 

دامغانی« همراه است. 

معرفی این کتاب نفیس  ◾
این کتاب با عنوان »الصحیفة السجادیة 
الکاملة« بــه عــنــوان کهن ترین نسخه 
ــه، چــاپ  ــادیـ ــجـ مـــوجـــود صــحــیــفــه سـ
ــردان دســتــنــویــس شــمــاره  ــرگـ نــســخــه بـ
12405 کتابخانه آستان قــدس رضوی 
و مــربــوط بــه کــتــابــت ســــال416 هجری 
قمری اســت کــه یکی از نفیس ترین و 
کهن ترین نسخه های موجود در کتابخانه 
آستان قدس رضوی به شمار می رود و با 
مشارکت و همکاری بنیاد پژوهش های 
اسالمی آستان قدس رضوی و مؤسسه 
پژوهشی میراث مکتوب در قطع وزیری و 
در سال 1399 چاپ و منتشر شده است. 
در این نسخه چاپی، مقدمه ای از استاد 
مرحوم »دکتر احمد مهدوی دامغانی« و 
»سید محمدحسین حکیم« نیز آورده 
شده است. در بخشی از این کتاب درباره 
کهن ترین نسخه صحیفه سجادیه این 

گونه آمده است: 
»...قـــدیـــمـــی تـــریـــن نــســخــه شناخته 
شــده از صحیفه سجادیه در خراسان 

کتابت شده است و اکنون نیز در همان 
جــا نــگــهــداری مــی شــود. نسخه شماره 
12405 کتابخانه آستان قدس رضوی در 
ســال1348 شمسی در جریان تخریب 
و تعمیر قسمتی از دیــواره هــای باالسر 
حرم، قسمت فوقانی دارالسالم، با شمار 
چشم گیری از اوراق و مصاحف قدیمی 

زیر سقف به دست آمد...«. 

قصه شوق  ◾
ــکــی« اســـتـــادیـــار  ــر مــحــمــود مــل ــتـ »دکـ
پژوهشکده علوم اسالمی رضوی وابسته 
به بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 
قدس رضوی درباره توصیف کار پژوهشی 

انجام شده توسط استاد مرحوم دکتر 
احمد مهدوی دامغانی در ایــن نسخه 
برگردان دستنویس موجود در کتابخانه 

آستان قدس رضوی به ما می گوید: 
کار پژوهشی استاد مهدوی دامغانی که 
چاپ شد، مقدمه ای است 20صفحه ای 
بر کهن ترین نسخۀ صحیفه سجادیه در 

نهمین دهۀ عمر پربرکت آن استاد سفر 
کرده. این چاپ در واقع چاپ عکسی و 

برگردان دستنویس است. 
استاد مهدوی دامغانی بــرای تحریر این 
مقدمه بیش از 16کــتــاب از جمله کتاب 
ارشـــاد االریـــب )معجم االدبـــاء( یاقوت را 
دیده اند که همۀ هفت جلد آن را برای یافتن 
نکته ای خوانده و همۀ دعاهای این نسخه را 
با همکاری زنده یاد همسرشان »بانو تاجماه 

آصفی شیرازی« مقابله کردند. 
ایــن چه شــور و شــوق و شیدایی اســت که 
تالشی بدین اندازه سخت را بر انسانی در 
آستانۀ 95سالگی سهل می گرداند؟ جز 
ادای وظیفۀ خدمتگزاری به حضرت ختمی 
مرتبت و اهل بیت و عترت طاهره سالم هللا 

علیهم اجمعین. 

 ادای وظیفه نوکری به اهل بیت)ع(  ◾
تا آخرین سال های عمر 

در ابــتــدای ایــن کتاب و دربـــاره چگونگی 
اشتیاق و تالش مرحوم استاد دکتر احمد 
ــن گونه  مــهــدوی دامــغــانــی از زبـــان وی ای

نگاشته شده است: 
بسم هللا الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی هللا علی 
سیدنا محمد و آله الطاهرین 

خوانندگان ارجمند و فاضل ایــن سطور 
و مقدمۀ مفصلی کــه بـــرای معرفی این 

مخطوطۀ نفیس به عرضتان رسانده ام: 
اگــر بدانید که من بندۀ حقیر ناچیز که 
قریب نود و پنج سال از عمرم گذشته است 
به چه ضعف و زحمت و صرفاً برای ادای 
وظیفۀ نوکری و خدمتگزاری به حضرت 
ختمی مرتبت و اهل بیت و عترت طاهره 

سالم هللا علیهم اجمعین این صفحات 
را نــوشــتــه ام و چگونه بــا کمک همسر 
 مهربانم بانو دکتر تاجماه آصفی شیرازی 
حفظها هللا تعالی ادعیۀ صحیفه مبارکۀ 
مندرجۀ در این مخطوطه را با متن چاپی 
آن ادعــیــه در صحیفه مقابله کـــرده ام؟ 
ــنــک در حقیقت عاجز  مـــنِ بـــنـــده، ای
و افتاده و زمینگیرم. بــرای آنکه کتابی را 
از قفسه بـــردارم چگونه بــا مشقتی آن 
را بــرداشــتــه ام و سپس بــر جــای خــودش 
در قفسه گذاشته ام و چگونه همین که 
نیم صفحه ای بنویسم چشمم و دستم 
ــروران  خــســتــه مـــی شـــود؟ عـــزیـــزان و ســ
خواننده، از همه تان برای طلب مغفرت و 
حُسن عاقبت و سهولت امرِ من و همسرم 
در این مدت باقیمانده از عمرمان، توقع و 

تمنا دارم و التماس دعا می کنم.
و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. 

فیالدلفیا: احمد مهدوی دامغانی، فقیر 
فانی عُفی عنه و عن والدیه 

1 جمادی الثانیه 1441 
همچنین در پایان مقدمه نگاشته شده از 
این استاد برجسته، این گونه آمده است: 

»... به پایان رسید آنچه را که می بایست 
حسب التکلیف و قربة الی هللا تعالی با 
تمسک به عنایت امام ابی الحسن علی 
بن الحسین السجاد صلواة هللا و سالمه 
علیهما، برای معرفی این مخطوطه بسیار 

نفیس بنویسم، والحمدلله اوال و آخرا ...
روز جمعه بیستم جمادی الثانیه، میالد 
مسعود مــبــارک حضرت صدیقه کبری، 
فاطمه زهــرا ســالم هللا علیها و علی ابیها 
و علی بعلها و بنیها...« فقیر فانی: احمد 

مهدوی دامغانی

مروری بر مقدمه استاد احمد مهدوی دامغانی بر قدیمی ترین نسخه موجود ازصحیفه سجادیه

شوق خدمت به اهل بیت bدر کهنسالی

کرامت کرامت 
رضوی رضوی 

پای کار توانمندسازی مددجویان
با امضای تفاهم نامه همکاری بین بنیاد کرامت رضوی 
و کمیته امداد امام خمینی)ره(، این دو مجموعه انقالبی 
ظرفیت حداکثری خود را برای توانمندسازی اقتصادی 
مددجویان زیر پوشش کمیته امداد و نیازمندان دهک های 
پایین پای کار خواهند آورد.دستیابی مددجویان و نیازمندان 

به توانمندسازی اقتصادی، استقالل مالی و خودکفایی 
یکی از اهداف مهم این تفاهم نامه است و در این مسیر 
ایجاد اشتغال پایدار، ایجاد زنجیره های ارزش و ارتقای 
سطح نقش آفرینی محرومان در تقویت تولید داخلی 
دنبال خواهد شــد.در این برنامه مشترک، بنیاد کرامت 

رضــوی تعهداتی همچون »انتخاب مناطق هدف برای 
ایجاد زنجیره ارزش شغلی«، »انتخاب رسته شغلی برای 
هر منطقه« و همچنین »شناسایی و معرفی افراد مستعد 
و واجد شرایط دریافت تسهیالت« را بر عهده دارد. کمیته 
امداد امام خمینی)ره( نیز اقداماتی همچون »همکاری در 

زمینه تأمین منابع مالی و تسهیالت«، »کمک به تأمین 
هزینه و فضای ارائه آموزش های هدفمند و استاندارد«، 
»برگزاری دوره های آموزشی مهارتی برای محرومان مستعد 
اشتغال آفرینی« و »همکاری برای دریافت مجوزهای الزم 

ایجاد مشاغل« را در دستور کار دارد.

قرآن کریم
   آغاز ثبت نام دوره هاي آموزشي 

طرح »شمیم تالوت رضوی«
ثبت نام دوره هاي آموزشي طرح »شمیم تالوت 
رضوی« از سوی مرکز قرآن کریم آستان قدس 

رضوی برای فصل تابستان آغاز شد.

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در 
گفت وگو با آستان نیوز  گفت: طرح شمیم تالوت 

رضوی شامل کالس های آموزشی عمومی 
قرآن کریم از جمله روان خوانی قرآن کریم، 

تجوید مقدماتی و تکمیلی، تدبر در قرآن کریم 

 )جزء  ۳۰(و ترتیل )نغمات و الحان(
 است.

حجت االسالم و المسلمین سید مسعود میریان 
ادامه داد: دوره های آموزشی این طرح در 

تابستان سال جاری به صورت حضوری و 

 مجازی ویژه گروه های سنی ۸ سال به باال 
در مساجد سطح شهر مشهد برگزار می شود.

وی افزود: عالقه مندان تا ۱۰ تیرماه فرصت دارند 
 برای ثبت نام به سایت

 https://eduquran.razavi.ir مراجعه کنند.
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اّنی 
الحب 
ان اداوم 
علی 
العمل وان 
قّل

من دوست دارم 
 کار »نیك« را 
ادامه دهم اگر چـه 
کم بـاشــد.

»الصحیفه الســجادیه الکامله« به عنوان کهن ترین نســخه موجود صحیفه سجادیه، چاپ نسخه 
برگردان دستنویس شماره ۱24۰5 کتابخانه آستان قدس رضوی و مربوط به کتابت سال4۱6 هجری 
قمری است که یکی از نفیس ترین و کهن ترین نسخه های موجود در کتابخانه آستان قدس رضوی به 

شمار می رود.
گزيدهگزيده

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401/566مورخ03/11/ 1401هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محسن ضحاکی افخم فرزند احمد به شماره شناسنامه 4000079700 
صادره از اسدآباد در59/619 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی محاط  به 
مساحت ششدانگ 45776/29 متر مربع در قسمتی از پالک 39 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای 
موسی آباد  خریداری با واسطه از مالك رسمی  آقای عباسعلی ضحاکی افخم  محرز گردیده است. لذا 
به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.)م الف 150(  آ-40104114
تاریخ انتشار اول  1401/04/05                تاریخ انتشار دوم  1401/04/20

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 1401/133مورخ01/25/ 1401هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حسن هاشمی نیا فرزند عباسعلی  به شماره شناسنامه 1993 صادره از 
اسدآباد در36/380 شعیر مشاع از 96 شعیر ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی آبی محاط  به مساحت 
ششدانگ 45776/29 متر مربع در قسمتی از پالک 39 اصلی واقع دراسدآباد اراضی روستای موسی 
آباد  خریداری با واس��طه از مالك رس��می  آقای عباس��علی ضحاکی افخم  محرز گردیده است. لذا به 
منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. )م الف 148(   آ-40104119
تاریخ انتشار اول  1401/04/05                   تاریخ انتشار دوم  1401/04/20
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان كرمان
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو كرمان

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 140160319078000316مورخه 1401/01/21 هیات دوم موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
منطقه دو کرمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای علی علی فرسنگی فرزند کرمعلی بشماره 
شناس��نامه 40 صادره از کرمان درششدانگ یك باب خانه به مساحت 420/5 مترمربع پالک16896 
فرعی از3968 اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 776و417فرعی از 3968 اصلی  واقع در بخش 2 
کرمان آدرس کرمان خیابان صیاد ش��یرازی بعد از چهارباغ منزل دوم خریداری از مالك رسمی آقای 
ارباب زال پارس��ائی 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 مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر 

خواهد شد. شناسه آگهی:1338771  آ-40104122
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/04/05                تاریخ انتشار نوبت دوم :1401/04/20

محمودمهدی زاده رییس ثبت اسناد و امالک منطقه 2کرمان

آگهی فقدان سند مالكیت
 لیالاس��دی جعفری بااعالم مفقود ش��دن س��ندمالكیت ملك موردآگهی وباتسلیم استش��هادیه گواهی امضاء ذیل 
ش��ماره یكتا13992151256000716وشماره ترتیب22668مورخ1399.10.23 دفتر اسنادرسمی شماره 6پیشوا 
و ط��ی درخواس��ت وارده 1399856010460005953مورخ1399.10.23تقاضای صدور المثنی س��ند مالكیت 
ت��ك برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی م��ی گردد 1. نام ونام 
خانوادگی : لیالاسدی جعفری 2-میزان مالكیت:سه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی یك دستگاه آپارتمان*3-شماره 
پالک:1906فرعی از113-اصلی مفروزازپالک113 * 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا . 5-علت ازبین 
رفتن : مفقودشدن به دلیل جابه جایی 6-خالصه وضعیت مالكیت:سه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی یك دستگاه 
آپارتمان مسكونی به مساحت71.67مترمربع قطعه اول طبقه همكف تحت پالک113.1906مفروزازپالک1761ذیل 

دفترالكترونیكی شماره139820301046002222بنام لیالاسدی جعفری ثبت وسندبه شماره چاپی 348023صادر 
گردیده اس��ت.لذاباتوجه به اعالم فقدان س��ندمالكیت ملك فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تك برگی آن 
مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملك مورد آگهی معامله کرده که درقس��مت شش��م این آگهی ذکرنشده یامدعی 
وجوداصل س��ندمالكیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک 
پیشوامراجعه واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالكیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت 
مقرراعتراض نرس��دویادرصورت اعتراض اصل سندمالكیت یاس��ندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثنی مالكیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل :پیشوا-خ شریعتی-

طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا. م الف117   آ-40104120
 رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

آگهی فقدان سند مالكیت
 امیرحس��ین عصاری بااعالم مفقود ش��دن سندمالكیت ملك موردآگهی وباتسلیم استش��هادیه گواهی امضاء ذیل 
ش��ماره یكتا13992151256000715وشماره ترتیب22668مورخ1399.10.23 دفتر اسنادرسمی شماره 6پیشوا 
و ط��ی درخواس��ت وارده 1399856010460005954مورخ1399.10.23تقاضای صدور المثنی س��ند مالكیت 
ت��ك برگی نموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی م��ی گردد 1. نام ونام 
خانوادگی : امیرحسین عصاری2-میزان مالكیت:سه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی یك دستگاه آپارتمان*3-شماره 
پالک:1906فرعی از113-اصلی مفروزازپالک113 * 4-محل وقوع:واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا . 5-علت ازبین 
رفتن : مفقودشدن به دلیل جابه جایی 6-خالصه وضعیت مالكیت:سه دانگ مشاع ازششدانگ اعیانی یك دستگاه 
آپارتمان مسكونی به مساحت71.67مترمربع قطعه اول طبقه همكف تحت پالک113.1906مفروزازپالک1761ذیل 
دفترالكترونیكی شماره139820301046002223بنام امیرحسین عصاری ثبت وسندبه شماره چاپی 348023صادر 
گردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سندمالكیت ملك فوق الذکر ودرخواست صدورسندالمثنی تك برگی آن مراتب 
اعالم تاهرکس نسبت به ملك مورد آگهی معامله کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجوداصل 
س��ندمالكیت نزد خودمی باش��د،ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسناد وامالک پیشوامراجعه 
واعتراض کتبی خودرا ضمن ارائه اصل سندمالكیت یا سندمعامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراض 
نرسدویادرصورت اعتراض اصل سندمالكیت یاسندمعامله ارائه نشوداداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالكیت 
طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تس��لیم خواهد کرد./ نش��انی ثبت محل :پیش��وا-خ شریعتی-طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا. م الف118    آ-40104126
 رئیس اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا

سازمان ثبت اسناد و امالک كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک كاشمر 
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 140160306012000853 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك کاشمرتصرفات مالكانه بالمعارض آقای / خانم 
صدیقه کهن فرزند علی اکبربشماره شناسنامه 3 صادره از علی آباد در ششدانگ  اعیان یكباب ساختمان به مساحت 
220/50 متر مربع از پالک 128فرعی از 3026 اصلی واقع در بخش یك حومه کاش��مر به آدرس خیابان س��لمان 
فارسی 15 پالک2 خریداری از  آقای/ خانم اداره اوقاف 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 مالكیت 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 یك 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 مالكیت صادر خواهد شد   آ-40104123
تاریخ انتشار نوبت اول:1401/04/05               تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/04/20

احمد جهانگیر - قائم مقام رئیس واحد ثبتی 

هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی 

وساختمانهای فاقد سندرسمی                                                  
برابررای شماره140060306022001074هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مس��تقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملك فریمان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای محمدرضا 
گلش��اهی فرزند رمضان به شماره شناس��نامه1680دریك قطعه زمین مزروعی  مشجربه مساحت55000مترمربع 
پالک182فرعی از 207اصلی واقع در بخش13خریداری ازمالك رس��می آقای علی اصغر صالحی کته شمش��یری 
محرزگردیده اس��ت.لذابمنظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی می ش��وددرصورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدورسند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه  
اعتراض خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یكماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه 
مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادرخواهد شد.  آ-40104125                  
تاریخ انتشارنوبت اول:1401،4،5.                    تاریخ انتشارنوبت دوم:1401،4،19.                   

محمدرضارجایی مقدم-رئیس ثبت اسنادوامالک

آگهی مزایده خودرو كالسه 1۴۰۰۰۰۲۴3
موض��وع پرونده اجرائی کالس��ه 140000243 له:خانم فاطمه کریمیان یاقول علی��ه: ورثه مرحوم کامبیز صاحبی 
مق��دم مدل��ول س��ند ازدواج17503-1381/12/03یك دس��تگاه خودرو پ��ژو 405 رنگ نقره ای��ی مدل 1392 
به ش��ماره 782ص43ایران 12 متعلق به مرحوم کامبیز صاحبی مقدم که طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ 
1/450/000/000ریال)معادل صد و چهل و پنج میلیون تومان(ارزیابی شده و سیستم پخش صوت دارد الستیك 
چرخ ها 70 درصد و روکش صندلی دارد بر اساس کارشناس رنگ خودرو کاپوت رنگ دارد سرشاسی جلو زدگی دارد 
سینی صندوق دو طرف صافكاری و خوردگی دارد درب عقب ریختگی زنگ دارد گلگیر و درب عقب راست آبرنگ 
دارد و به دلیل توقیف بودن خودرو در پارکینگ امكان باز کردن درب های ماش��ین و روش��ن کردن آن همچنین 
بررس��ی فنی و زیربندی آن ممكن نگردید.لذا مزایده از س��اعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 1401/04/20در اداره 
ثبت اسناد و امالک درگز واقع در شهرک فرهنگیان نبش امام رضا )ع(7 از طریق مزایده به فروش می رسد.مزایده از 

مبلغ1/450/000/000شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا"فروخته می شودو کلیه هزینه های قانونی به عهده 
برنده مزایده اس��ت و نیم عش��ر و حق مزایده نقدا"وصول خواهد شد ضمنا"چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی اعالم 

گردد، مزایده روز اداری بعد اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ-40104126
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز-ناصر حسن زاده

آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قوچان
نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد 1و3 قان��ون تعیین تكلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
مصوب1390/9/20امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یك قانون  مذکور مس��تقر درواحد ثبتی شهرستان 
قوچان موردرس��یدگی وتصرفات مالكانه وبالمعارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع دربخش یک قوچان

1-رای شماره 140160306010000695  قسمتی از پالک 2307- اصلی  باقیمانده آقای امیرقلی باربد نسبت به 
ششدانگ یكباب مغازه به مساحت 188/97 مترمربع خریداری ازآقای علی اصغرسلطانی مالك رسمی.

2-رای شماره140160306010000643 قسمتی ازپالک 4488-اصلی خانم مریم چابك بادخور نسبت به ششدانگ 
یكباب منزل  به مساحت 69/29 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای محمدرضا داوری نژاد مقدم قوچانی مالك رسمی.

3-رای شماره140160306010000682 قسمتی ازپالک 4488-اصلی خانم رئوفه محبوبی خسرویه نسبت به ششدانگ 
یكباب منزل  به مساحت 99/44 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای محمدرضا داوری نژاد مقدم قوچانی مالك رسمی.

بخش۲قوچان
4-اراضی یعقوب آباد پالک یك-اصلی بخش 2قوچان ،رای ش��ماره 140160306010000692  قسمتی از پالک 
637فرعی آقای محسن امرانی نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 147/66 مترمربع خریداری مع واسطه 

ازآقای علی امرانی مالك رسمی.
5-اراضی خواجه فنجان پالک 31-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره 140160306010000779  قسمتی ازپالک 
227 فرعی آقای رضا محمدعلی مزرجی نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 621/55 مترمربع خریداری 

بدون واسطه ازآقای ابراهیم محمدعلی مزرجی مالك رسمی.
6-اراضی قازمه یادگار پالک 60-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره 140160306010000734 قسمتی ازپالک88 
فرعی آقای علی اکبر قائمی مزرجی نس��بت به شش��دانگ یكباب منزل به مساحت 685/4 مترمربع خریداری مع 

واسطه ازآقای علی اصغر قائمی مزرجی مالك رسمی.
7-اراضی پاکتل پالک 61-اصلی بخش 2قوچان رای ش��ماره 140160306010000754  آقای وزیرگلدی بابائی 
نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 155769/8 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقایان عباسقلی 

جعفری ومحب علی فرزند رمضان )شاپوری(مالكین رسمی.
8-اراضی هی هی پالک 102-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره140060306010000712  قسمتی ازپالک 214 
فرعی اداره کل دامپزشكی خراسان رضوی نسبت به ششدانگ اعیان یكباب ساختمان به مساحت 4902/68 مترمربع 

اجاره از محل مالكیت امالک آستانقدس رضوی مالك رسمی.
9-اراضی کالته بیر پالک 130-اصلی بخش 2قوچان رای ش��ماره 140160306010000742  آقای س��ید جالل 
شهیدی یساقی نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 167098 مترمربع خریداری بدون واسطه 

ازآقای سیدجمال شهیدی مالك رسمی.
10-اراضی فرخان علیا پالک 166-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره140160306010000697  آقای مهدی افرا 
نسبت به شش��دانگ یكباب منزل به مساحت 113 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای محمدرسول اکبرفرخانی 

)اکبری مهر( مالك رسمی.
11-اراضی کالته جانقلی پ��الک 168-اصلی بخش 2قوچان ،آراء ش��مارههای673و 140160306010000671  
آقایان س��یدرضا س��یدی عسگرآباد وعبداله اسالی نیا نسبت به ششدانگ یك قطعه محوطه محصور مشتمل بربنا 
به مساحت 1509/86 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقایان سیدبابا سیدفرخانی وسیدحیدررضائی فرخانی مالكین 

رسمی.)سهام متقاضیان مساوی است(
امالک متقاضیان واقع دراراضی كالته مصطفی پالک 169-اصلی بخش۲قوچان

12-رای شماره140160306010000728  قسمتی از پالک اصلی وقسمتی ازپالک463 فرعی آقای هادی عظیمی 
نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 99/68 مترمربع  خریداری از آقای حسن افتخاری)پالک463فرعی (

ومحمدخوش راه فرخانی )پالک 169 اصلی( مالكین رسمی.
13-رای شماره14016030601000646 آقای براتعلی نوری زاده حسن آبادی نسبت به ششدانگ یكباب منزل به 

مساحت 160/29 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای  محمدمال علی فرخانی مالك رسمی.
14-اراضی کالته منصورخان پالک 170-اصلی بخش 2قوچان ، رای ش��ماره140160306010000756 قسمتی 
ازپالک اصلی وقس��متی ازپالک1763 فرعی آقای محمداسكندری نس��بت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
89/68 مترمربع خریداری بدون واسطه ازآقایان غالمرضا خوش باطن)پالک1763فرعی(وقربان بگی فرخانی)پالک 

اصلی( مالكین رسمی.
15-رای ش��ماره140160306010000739 قس��متی ازپالک اصلی وتمامت پ��الک3793 فرعی آقای مصطفی 
صاح��ب کارفرخان��ی نس��بت به شش��دانگ یكباب س��اختمان ب��ه مس��احت 115/2 مترمربع مالكیت رس��می 

متقاضی)پالک3793فرعی( و خریداری مع واسطه ازشهرداری قوچان)پالک اصلی( مالك رسمی.
16-رای ش��ماره140160306010000640 آقای مرتضی کارآمد محب سراج نسبت به ششدانگ یكباب مغازه به 

مساحت 38/69 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای محمد حمزه باجگیران مالك رسمی.
17-رای شماره140160306010000726 آقای امیر رضائی امیرآباد نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 

115/55 مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای قنبرقورچی مالك رسمی.
18-رای ش��ماره140160306010000675  قسمتی ازپالک 1905 فرعی خانم سكینه ارحمی چیتگر نسبت به 
ششدانگ یك باب منزل  به مساحت 93/08 مترمربع خریداری بدون واسطه ازآقای حسن ارحمی چیتگرمالك رسمی.

19-رای شماره140160306010000744 آقای علیرضا روشنی سراب نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 
123/73مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای عزیزاله امیدوار مالك رسمی.

20-اراضی  فتح آباد پالک 176-اصلی بخش 2قوچان ،رای شماره140160306010000686  قسمتی ازپالک 97 
فرعی آقای علی طالبی قره چشمه نسبت به ششدانگ یكباب منزل به مساحت 910 مترمربع خریداری مع واسطه 

ازآقای محمد داوری نژاد مقدم قوچانی مالك رسمی.
امالک متقاضیان واقع دراراضی كالته میرزا محمدرضا پالک 18۰-اصلی بخش۲قوچان

21-رای شماره140160306010000763  قسمتی ازپالک اصلی وتمامت پالک125 فرعی آقای حسین کارگران  
نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 54399/8 مترمربع ازمحل مالكیت رسمی ومشاعی متقاضی.

22-رای شماره140160306010000761  قسمتی ازپالک اصلی وتمامت پالک126 فرعی آقای حسین کارگران  
نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به مساحت 67187/35 مترمربع ازمحل مالكیت رسمی ومشاعی متقاضی.
23-رای شماره140160306010000783  آقای حسین کارگران  نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 14457/96 مترمربع ازمحل مالكیت رسمی ومشاعی متقاضی.
24-رای شماره140160306010000782  آقای حسین کارگران  نسبت به ششدانگ یك قطعه زمین مزروعی به 

مساحت 31770/7 مترمربع ازمحل مالكیت رسمی ومشاعی متقاضی.
25-اراض��ی محب س��راج پالک 197-اصل��ی بخش 2قوچان ،رای ش��ماره140160306010000748 قس��متی 
ازپالک165فرعی از114 فرعی خانم پری علیزاده نس��بت به شش��دانگ یكباب منزل به مساحت 104/8 مترمربع 

خریداری مع واسطه ازخانم زینب موقرمالك رسمی.
26-اراضی آبگرگ پالک 215-اصلی بخش 2قوچان ، رای شماره140160306010000684 آقای  غالمرضا هراتی 

مطلق نسب به ششدانگ یكباب دامداری به مساحت 3409/92 مترمربع ازمحل مالكیت رسمی ومشاعی متقاضی.
بخش3قوچان

27-اراض��ی قره ش��اهوردی پالک 233-اصلی بخش 3قوچ��ان ، رای ش��ماره140160306010000752 تمامت 
پالک441 فرعی آقای موس��ی الرضا اکبری ش��اهوردی نسبت به شش��دانگ یك قطعه باغ به مساحت 8872/48 

مترمربع خریداری مع واسطه ازآقای علی راحتی مالك رسمی.
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی دردو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق این روزنامه محلی /کثیر االنتشار درشهرها منتشر ودرروستاها 
رای هیات الصاق تادرصورتیكه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید ازتاریخ انتشار اولین آگهی 
ودرروس��تاها ازتاریخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملك تسلیم ورسید اخذ نمایند.
معترض باید ظرف یك ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم قطعی دادگاه 
است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
راارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكیت مینماید وصدور سند مالكیت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه 
نیست.بدیهی است برابر ماده 13 آیین نامه مذکور درموردقسمتی ازامالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده 
واح��د ثبتی بارای هیات پس ازتنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب رادراولین آگهی نوبتی وتحدید حدود 
بصورت همزمان باطالع عموم میرساندونسبت به امالک درجریان ثبت وفاقد سابقه تحدیدحدود واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود رابه صورت اختصاصی منتشر مینماید.  آ-40104130
تاریخ انتشارنوبت اول:   05 /  04 /1401              تاریخ انتشارنوبت دوم:   20 / 04  /1401

عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسنادوامالک قوچان

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

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

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رای ش��ماره 140160319005000156مورخ 1401/02/24هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك 
شهداد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم خدیجه آهار فرزند نمكعلی بشماره شناسنامه 
1 صادره از ش��هداد در شش��دانگ یكبابخانه به مساحت ششدانگ 315،5 مترمربع  پالک 2 فرعی از 
458-اصلی واقع در بخش 23 کرمان به آدرس ش��هداد خیابان کش��اورز تقاضا و انتقال ملك از محل 
مالكیت آقای محمدحسن هدایت 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 مالكیت 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 یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالكیت صادر خواهد شد.
آ40103386  شناسه آگهی:40103386

تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/03/22                    
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/04/5                                                   

ابراهیم سیدی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهداد 

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک جغتای

 هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره 18000075 1401603060 -1401،03،08هیات اول دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك جغتای تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضی شرکت پارت گوال گیتی به شماره ثبت 34115 و شناسه ملی 10380493200 یك قطعه زمین مزروعی، 
به مساحت 342436.99 متر مربع، قسمتی از پالک 18- اصلی ) موسوم به اراضی شهرستانك ( واقع در بخش 7 
سبزوار حوزه ثبت ملك جغتای خریداری مع الواسطه از محل مالكیت ثبتی آقایان رضا کیوانلو شهرستانكی فرزند 
باباخان به مقدار ده هكتار و براتعلی پشتی )پشی( فرزند حسین به مقدار 242436.99 مترمربع به متقاضی مزبور 
محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز اگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراف طبق مقررات 

سند مالكیت صادر خواهد شد. آ40103322
 تاریخ انتشار نوبت اول : 1401،03،21                         

تاریخ انتشار نوبت دوم :1401،04،05
حمیدرضا آریان پور رئیس ثبت اسناد و امالک
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