
نذرارباب

به شلوغی حرمت قسم

رقیه توسلی   واقعیتش نمی دانم چطور با تمام مراعات 
و تدابیر حداکثری، کرونا گرفتم؟

افتاده ام گوشه ای. درواقع قرنطینه کرده ام خودم را. اطرافیان 
گناه دارند. نباید زندگی آن ها هم کوویدی شود. دوروبرم پُر 
از ادوات مبارزه است. شربت، قرص، اسپری، تب سنج، 
ِسرُم. برای هزارمین بار چندبرگ دستمال کاغذی برمی دارم 
و می برم سمت دهان و بینی و آن وقت با چشمانی  بیحال 
دیوارهای نشیمن را رصد می کنم. خوشحالم که چند روز 
پیش رفتم »بــازار پرچم«. قسمت شد با خــودم بهترین 
شیفته  طــرح  همه  آن  بین  از  که  خانه.  بیاورم  را  اسم ها 
  »أحب مُحَرَّمك ...« بشوم. آن وقت معطل نکرده و همان 
را  آویــزان کنم جایی توی دید و بیرق ها  را  روز کتیبه عزا 
سنجاق بزنم روی تابلوهایی در تیررس نگاهم. نقاطی که 
بشود هر لحظه به آن ها  فکر کرد، سالم داد و عاشقانه 
حرف زد با آقا امام حسین )ع(. خوشحالم حاال که کرونای 
از  کــرده که قدم  و زنجیر  را توی غل  پایم  و  نامرد دست 
قدم برندارم اما دور از محرم و روضه نیستم. خانه ام شور 
حسینیه را دارد. خوشحالم حق الناس را زیرپا نمی گذارم 
و ویروس ها را نمی برم توزیع کنم بین خلق هللا. با اینکه 

روحم برای هیئت پَر می کشد. 
دوستان احوالپرس و دعاگو شده اند. پیداست که دلشان 
سوخته برایم. که چرا حاال؟ چرا این ساعات مهم؟ چرا تو 
که جزو دو ماسکه های روزگــار بــودی؟ یکی از رفقای ناب 
دانلود،  روی  زنــم  می  تا  فرستاده.  مداحی  هم  چندتایی 
صدای جناب محمدحسین پویانفر می پیچد توی هال. 
عجب! از کجا می دانست دلم چقدر گرفته. که با مهربانی 
دعوتم کرد پای مجلس. سرفه پشت سرفه و درد پشت 
هــوای هیئت  و  اما بی محلی می کنم. حال  آید  درد می 
می ریزد توی اتاق. المپ ها را خاموش می کنم و قرص 
زبــان. خدا شاهد است که  زیر  را می گذارم  مکیدنی گلو 
بیرحم تر از کرونا نداریم. سرفه و تب حمله ور می شوند 
و من وســط بــازی هــای ایــن ویــروس، همصدا با مــداح می 
گویم؛ به سیاهی علمت قسم، به شلوغی حرمت قسم، 

نسپاری ام به کسی، حسین)ع(... .
نفسم باال نمی آید. کمی راه می روم توی اتاق بلکه عالئم 
فروکش کنند که چشمم می خورد به تابلو خطاطی. میان 
می شود. سیاه مشق  گلم شکفته  از  گل  درد،  از  دنیایی 
انصاف  یَم...  الشِّ اَفَضلُ  ااَلِنصافُ  نوشته؛  است.  آقاجانم 

داشتن بهترین خدمت رسانی است.
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 از سیاه پوشی ضریح تا آیین نخل بندی

 روایت ۴ قرن سوگواری 
در حرم مطهر رضوی

نویسنده کتاب »شهادت نامه حسین و شهیدان کربال« مطرح کرد

تخیل در ادبیات عاشورایی 
باید مبتنی بر معرفت باشد

هنرعاشورایی

قلم های سوگوار

    سال دوم    ویژه نامه 401    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

عی
 نو

یال
 ل

مادری ایستاده، طفل 9ماهه اش را در آغوش دارد 
و با اشک برایش الالیی می خواند؛ دیگری دست 
ــوزادش  ن پیشانی  روی  اصغر  علی  یــا  سربند  بــر 
آرام  یاد کوچک ترین شهید کربال،  به  و  می کشد 
اشک می ریزد و حال و هوای محفل شیرخوارگان 
تماشایی تر  را  رضـــوی  مطهر  حــرم  در  حسینی 
می کند. میهمانان این محفل مادرانی هستند که 
کوچک ترین یاران حسین و سربازان امام زمان)عج( 

را به این بزم عاشورایی آورده اند.
و صدای  دارد  خاصی  شور  مراسم  لحظه  لحظه 
هر مرثیه و دعایی، به حجم بیقراری و غم مادران 
در  ایستاده  را  9مــاهــه اش  یکی طفل  مــی افــزایــد. 
واعظی  نــوای حاج احمد  با  و همراه  آغــوش دارد 

برایش الالیی می خواند؛ دیگری 
را روی  ــدش  ــرزن ف کــه  در حــالــی 
فرش خوابانده، دست بر سربند 

»یا علی اصغر«...

در گفت وگو با مدیرگروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بررسی شد

بهروایتعالمآلمحمدخامسآلمحمد
گزارشی از محفل شیرخوارگان حسینی 

در حرم مطهر رضوی

الالیی های 
عاشورایی

2

4

منبر مجازی

 عاشورا 
درس بزرگ شکرگزاری

حجت االسالم فرحزاد   درباره درس هایی 
داشته  می توانیم  کربال  و  عاشورا  ازواقعه  که 
باشیم ، یکی از آن هــا مسئله سپاسگزاری و 
ابتالیی  و  بال  و  اســت... مصیبت  شکرگزاری 
چه  کربال؛  جریان  و  عاشورا  روز  از  سخت تر 
شهادت و چه اســارت نداریم... ولی شما در 
ایــن قافله  انتهایی که  تا  ابتدا  از  طــول سفر، 
به مدینه برگشت، یک مــورد پیدا نمی کنید 
که آقا ابا عبدهللا)ع(، اصحاب و یاران و اهل 
بیتش گالیه داشته باشند... شکایت از خدای 
متعال داشته باشند...به عنوان مثال بین آن ها 
و خدای متعال شکرابی شده باشد و به خدا 
اعتراض کنند که این چه گرفتاری است ؟ چه 
بیچارگی وچــه دربــه دری اســت؟ ... به مردم 
گفتند شما ظلم می کنید... اشتباه می کنید...
ــد، ولــی نسبت به  به مسیر گمراهی می روی
خدای متعال نه تنها گالیه و شکایتی نبوده، 
بلکه همه اش حمد و مدح و ستایش و ثنا 
ــوده... مثالً شب  بـ و تشکر از خــدای متعال 
که  ای  )ع( درخطبه  ابــا عبدهللا  آقــا  عــاشــورا 
خواندند فرمودند: ای خدا من مدح و ستایش 
را  تو  ثنای  را می کنم...  تو  می کنم... تعریف 
می گویم... حساب کنید کسی که در محاصره 
دشمن است، می داند فردا همه عزیزانش پرپر 
می شوند، خودش هم به شهادت می رسد و 
اهل بیتش اسیر می شوند، ولی می گوید خدایا 
من بهترین مدح ها و ثناها را از تو می گویم. 
آقا امام سجاد )ع( که درحقیقت در این سفر 
رنج های بسیار زیادی کشیدند... حاال عزیزانی 
راه  بنده  قــول  به  تقریباً  می شوند  که شهید 
میانبُر را می گیرند و میانبر می زنند، روحشان 
پرواز می کند و می روند، ولی عزیزانی که جانباز 
از  گرفتاریشان  می شوند،  اسیر  یا  می شوند 
شهید بیشتر است... زخم زبان ها، گرفتاری ها، 
دردهــا، رنج ها ، زنــدان هــا... معتقدم حضرت 
زینب، حضرت سجاد و اهل بیت واقعاً رنج 
بــوده... در  اسارتشان بیشتر از شهید شدن 
این سفر کوفه و شام و ابتالئاتی که داشتند... 
مردم  مدینه  به  برگشت  وقتی  قافله  خــب... 
مــدیــنــه جــمــع شــدنــد از صــحــبــت هــای امــام 
سجاد)ع( بهره بگیرند... امام سجاد )ع( خطبه 
لَهُ  وَ  َّهَ  شان را این گونه شروع می کنند: إِنَّ الل
اول شاید  متعال...   ... همانا خــدای  الْحَمْدُ 
می خواهند بگویند چه گرفتاری هایی برایشان 
پیش آمده... اما فوری می گویند و» له الحمد« 
...یعنی یک وقت فکر نکنید ما از خدا ناراضی 
ــم، شکایت داریـــم... به  هستیم... گالیه داری
مقام  در  نه  حکایتیم  مقام  در  معروف  قــول 
شکایت... این خودش یک درس بزرگی است، 
در مسئله شکرگزاری و مسئله کفران نعمت.  
نشانه  و  بیت)ع(  اهــل  دوستان  یک عالمت 

مؤمن، این است که شکرگزار باشد. 

بصیرت »بُریر بن خضیر« او را به کربال رساند 

ژِن خوب واقعه عاشورا
مجید تربت زاده   جوان 
کــه بگوییم شــوخــی و  نــبــود 
خنده هایش مال سرخوشیِ 
»بُریر«  اســت.  جوانانه اش 
تغییر  مــی شــد  روزی  چــنــد 
کرده بود. قاری سرشناس کوفه که تا پیش از این، 
مردم شهر او را به خاطر تقواپیشگی و عبادت های 
مثال زدنی اش، به خاطر جلسات آموزش قرآنش 
القرّا« لقب  و به خاطر متانت و آقایی اش »سید 
داده بــودنــد، حــاال انــگــار آدم دیــگــری شــده بــود. 
حال  در  چــه  ای،  ســـوژه  و  مــی کــرد  پــیــدا  فرصتی 
استراحت، چه روی اسب و در حال حرکت، چه 
پس از نماز و ... لب باز می کرد به شیرین گویی و 
خنده های از ته دل. از روزی که به »مکه« آمده 
و رسیده بود خدمت امام حسین)ع(، دیگر کسی 
نشانه های »بُریر« گذشته را در او ندیده بود. حتی 
دیگر  هم  شــده اش  شناخته  عبادت های  و  نمازها 
وصل  بــرای  تالش  نبود.  کوفی اش  نمازهای  مانند 
شــدن نبود، خــودِ وصــل شــدن بــود، عینِ رسیدن 
نمازهایش  و  »بُریر«  نرسیده،  کربال  به  هنوز  بود. 

هردو کربالیی شده بودند انگار!

دربانان بهشت ◾
خاطر  به  تنها  شهرتش  البته  خُضیر«  بن  »بُریر 
آبا،  و  پــدر  وقتی  حتی  نبود.  گفتیم  باالتر  آنچه 
اجداد، نژاد و قبیله اش را بررسی می کنیم به قبیله 
پاکدامنی  و  به شجاعت  که  »همْدان« می رسیم 
درباره  )ع(  علی  و می گویند حضرت  بودند  ُشهره 
آن ها گفته اند: »اگر دربان بهشت باشم، اجازه ورود 
بدیشان می دهم و خوش آمدشان خواهم گفت«. 
نه اینکه فکر کنید قرار است تنها از »ژن خوب« و 
نقش آن در جایگاه و مقام مادی و معنوی »بریر« 
استاد  که  »بصیرت«ی  شاید  اصالً   ! بزنیم  حرف 
قرآن و آقای قاریان شهر کوفه را به کربال رساند، 
ژنتیک نباشد. شجاعت و پاکدامنی ممکن است 
دارم.  اما شک  را  بصیرت  شــود،  منتقل  »ژن«  با 
از »ژن«  که  اســت  آن هایی  از جمله  »بـُـریــر« هم 
خوبش بهره گرفته بود برای رسیدن به »عشق«. 
به  و  هست  هم  بصیرت آفرین  البته  که  عشقی 
اجازه می دهد همه جایگاه،  عاشقی مثل »بُریر« 
شهرت و پست و مقام های دنیایی اش را رها کند 
هست  هرطور  کوفه،  جاسوسان  چشم  از  دور  و 
فرزند  کنار  و  بــه مکه  هــزار سختی  بــا  را  خــودش 

رسول خدا)ص( برساند. 

روضه خوانی ◾
دروغین  جلوه های  از  بیزاری  و  خلوت گزینی  زُهــد، 
دنیایی، این گونه اش خوب است. »بریر« به این ها 
هم معروف بود، اما این شهرت به زهد، عبادت و 
شهر  سرشناس  عابد  نشد  سبب  نشینی  خلوت 
اجتماعی  و  سیاسی  رخــدادهــای  بی خیالِ  کــوفــه، 
پیرامونش شود. آن همه سیر و سیاحت در قرآن، 
تــدریــس، آن همه خــوانــدن آشــکــار و در  آن همه 
خلوت قرآن، اگر قرار باشد آدم را از واقعیت ها دور 
کند و حجابی بشود برابر چشم هایش تا واقعیت 
و  حکومتش  و  مــانــنــد»یــزیــد«  درد آوری  و  کــریــه 
پشیزی  نبیند،  را  مانند حسین)ع(  نابی  حقیقت 
نخواهد ارزید. این ها را گفتیم که یادمان باشد یاران 

امــام)ع( در ماجرای کربال تنها اقــوام و خویشان یا 
غالمان و موالی و یا شخصیت هایی کم نام و نشان 
نبودند. که یادمان باشد وقتی قرار به پای کار آمدن 
در صحنه های دشوار باشد، از داشته های پیشین، 
و  پاکدامنی  با  که  بصیرتی  و  شجاعت  همان  جز 
کارمان  به  بقیه چیزها  است،  آمده  بدست  تالش 
نمی آید. که یادمان باشد این مطلب، روضه خوانی 
یادمان  که   . است  قهرمانانش شده  و  کربال  بــرای 
زندگی نامه،  شــرح  به  همیشه  روضه خوانی  باشد 

مظلومیت، مقتل خوانی و ... نیست.

یکی از »اندک«ها ◾
 با رسیدن به مکه و رساندن خودش به امام )ع( 
آغاز  تازه  بماند  که  نشده  تمام  نشده...  تمام  کار 
و حال خوش  که سرمستی  بود. همان گونه  شده 
را  این  بــود.  اصلی  »رسیدن«  مقدمه  هم  »بریر« 
خوب می دانست که تا »رسیدن« هنوز چند منزل 
و چند مرحله دیگر مانده است. برای همین وقتی 

»بریر«  می کرد  آغــاز  را  خطبه خوانی اش  امـــام)ع( 
سراپا گوش می شد. حکایت گفتن و شنیدن نبود . 
»بریر« انگار حرف به حرف، کلمه به کلمه و جمله 
به جمله سخنان امام)ع( را می نوشید. می نوشید 
که سرمست تر شود: »... و اما بعد ... مردم برده 
تا  آنند  پی  در  و  است  زبانشان  بر  دین  دنیایند، 
وقتی زندگی شان بگذرد. هرگاه با بال آزموده شوند، 
دینداران اندك می شوند...«. »بریر« وقتی امامش 
همین  که  می دید  می دانست،  می گفت،  سخن 
روزها با بالیی بس سترگ، آزموده می شود و چه 
پیشاپیش  وقتی  می کرد  حالی  چه  می برد،  لذتی 
خودش را از جمله آن آزموده شدگانی می دانست 
که اندک اند. چقدر دوست داشت این »اندک« ها 

را. چقدر دوست داشت این »اندک« بودن را . 
بــود که شب دوم محرم وقتی موالیش  بــرای همین 
خطبه خواند، بیعتش را برداشت و گفت : اینجا- کربال 
- جای محنت و رنج است؛ اینجا محل فرود آمدن ما 
و مركب های ما و ریخته شدن خون مردان ماست...«. 
بُریر برخاست و گفت: »ای فرزند رســول خــدا)ص(، 
خداوند به ما لطف کرد، خدا به ما حال داد که اجازه 
پیدا کردیم در رکابت باشیم...که این بدن هایمان در راه 
تو، به خاطر تو قطعه قطعه شود... که جدّت شفیعمان 
باشد...«. آنجا بود که اطرافیان دلیل سرخوشی و نشاط 
 »بریر« را فهمیدند. قاری قرآن تا ته ماجرا را خوانده 

بود.

آینده شیرین ◾
... و پس از آن شب هرچه ته ماجرا نزدیک تر می شد 
»بریر« سرحال تر و شوخ طبع تر می شد. جوری که 
بــود به  انداخته  شب عــاشــورا، وقتی نگرانی چنگ 
جان اطرافیانش، شوخی های »بریر« انگار حوصله 
»عبدالرحمن« رفیق دیرینه اش را هم سر برد که : 
»مرد! بس کن...مرا به حال خودم بگذار...اصالً حال 
مزاح ندارم...حاال وقت مزاح نیست«. بریر با همان 
لبخند و شیرینی روزهای پیش پاسخ داد: کدامتان 
پیش از این ها، از من شوخی و مــزاح دیــده بودید؟ 
تو دیده بودی عبدالرحمن؟ به خدا قسم آینده ام را 
می بینم...برای این آینده شیرین بیتاب و شادمانم... 
قــدم...  دو  عبدالرحمن...فقط  مانده  دیگر  قــدم  دو 

حمله و شهادت...«.

نرود میخ آهنین در سنگ ◾
امام)ع( اجازه داده بود با »عمربن سعد« حرف بزند 
را دگرگون  قرآن »سعد«  بزرگ  قاری  شاید سخنان 

فرمانده سپاه  اجـــازه  بی  وارد شــد.  بی ســالم  کند. 
دشمن مقابلش نشست، چشم در چشمش دوخت 
و سخن گفت. اما اشتیاق و تمنای حکومت بر »ری« 
آن قــدردر چشمان »سعد« می درخشید که »بریر« 
دانست میخ آهنین سخنانش در سنگ فرو نخواهد 
رفت. نجات »سعد« ممکن نبود. برای نجات خودش 

بازگشت. بازگشت برای برداشتن دو قدم آخر.

حال شیرین ◾
پا به میدان گذاشت و رجز خواند. مرد کهنسالی 
وسط  می بارید  اش  چهره  از  عبادت  روشنایی  که 
معقل«  بن  »یزید  که  خواند  رجــز  آن قـــدر  میدان 
برابرش حاضر شد. خواست با حرف و دلیل او را 
از صحنه خارج کند. دروغگویش خواند و »بُریر« 
کداممان  ببینیم  و  کنیم  مباهله  حاضری  گفت: 
لعنت  را  دروغــگــو  بخواهیم  خــدا  از  دروغگوست؟ 
دقیقه  کــنــد... چند  پــیــروز  او  بــر  را  راستگو  و  کند 
بعد »یزید« زیر ضربه کاری شمشیر »بریر« جان 
داد تا نوبت به دروغگوهای بعدی برسد... یک به 
یــک... آخرین دروغگو »رضــی بن منقذ « بود که 
وقتی به خاک افتاد، از وحشت مرگ دیگران را به 
کمک طلبید... نیزه ای از پشت سر، ناغافل رسید... 
»بــریــر« حــاال قــدم آخــر را برداشته بـــود... »آینده 
شیرین«ی که دیشب به »عبدالرحمن« گفته بود، 

حاال شده بود »حال شیرین«... .   

2



لو یعلم 
الناس ما 
فى زیارة 
قرب احلسین 
) علیه 
السالم ( 
من الفضل 
، ملاتوا شوق
اگر مردم 
می دانستند که چه 
فضیلتی در زیارت 
مرقد امام حسین 
) علیه السالم ( 
است از شوق زیارت 
می مردند.

من كان 
يوم 

عاشورا 
يوم مصيبته 

و حزنه 
و بكائه 
جعل اهلل 
عزوجل 

يوم القيامة 
يوم فرحه 
و سروره

هر کس که عاشورا، 
روز مصیبت و اندوه 

و گریه  اش باشد، 
خداوند روز قیامت را 
براى او روز شادى و 

سرور قرار می دهد.

LC

پاداش زیارت 
   j امام حسین

جابر جعفی روایت 
می کند که امام 

صادق علیه السالم 
ل فرمود:  به مَُفضَّ

میان تو و قبر حسین 
علیه السالم، چقدر 

راه است؟ گفت: 
پدر و مادرم فدایت 
باد! یک روز و چند 
ساعت. فرمود: آیا 

او را زیارت می کنی؟ 
گفت: آری. فرمود آیا 

به تو بشارت دهم؟ 
آیا تو را به بخشی از 

پاداش آن ]خبر دهم 
و[ شاد سازم؟ گفتم: 

آری فدایت شوم! 
فرمود: مردی از شما 

وسایلش را برمی دارد 
و برای زیارت او آماده 

می شود. پس اهل 
آسمان، بشارت او را 
به یکدیگر می دهند 
و چون از درِ خانه اش 
بیرون می رود، پیاده 

یا سواره، خداوند 
چهار هزار فرشته از 
میان فرشتگان بر او 

می گمارد که بر او درود 
بفرستند تا به قبر 

حسین علیه السالم 
برسد.

گریه زمین و 
آسمان در روز 
عاشورا
مرحوم آیت اللّه 
وجدانی فخر سرابی 
نقل می کند که 
در یکی از روزهای 
عاشورا، از نزدیک 
قبرستان نو )قم( عبور 
می کردم. استادم 
عاّلمه طباطبایی را 
دیدم. به من فرمود: 
می دانی در روز عاشورا، 
زمین و آسمان بر 
امام حسین)ع( گریه 
می کنند؟ گفتم: 
آری. فرمود: می دانی 
مرغ های آسمان بر 
ایشان، گریه می کنند؟ 
گفتم: آری. فرمود: 
می دانی ریگ های 
بیابان، گریه می کنند؟ 
گفتم: آری. )البته 
من به احترام استاد، 
هر چه می گفتند، 
تصدیق می کردم(. در 
ادامه، عاّلمه دست 
برد و از زمین، سنگی 
را برداشت و با دست، 
آن را مانند پنیر، باز 
کرد و قطره خونی را در 
آن، نشان داد و فرمود: 
این طور!

روایت حکایت

کتاب »میقات بال« شامل ترجمه ای تازه از کتاب لهوف توسط 
انتشارات کتابستان منتشر و راهی بازار نشر شد.

به گزارش خبرگزاری کتاب ایران)ایبنا(، »میقات بال« دربردارنده 
ترجمه  محسن هاشمی از کتاب لهوف به تازگی از سوی 

انتشارات کتابستان منتشر و راهی بازار نشر شده است.
واقعه عاشورا از مهم ترین و دردناک ترین اتفاقات تاریخ اسالم 
است که تأثیری عمیق و ماندگار در قلب های مسلمانان و 

به ویژه شیعیان گذاشت. مقتل های بسیاری درزمینه واقعه 
عاشورا نوشته شــده، اما یکی از معتبرترین و دقیق ترین و 
مختصرترین آن ها، کتاب »لهوف« اثر سید بن طاووس است. 
او از عارفان و فقیهان بزرگ قرن هفتم هجری است و مقتل 

ایشان تمام مقاتل پیش از خود را تحت تأثیر قرار داد.
ُّفوف« یا »اَلمَلْهوف عَلی قَتْلَی  ُّهوف عَلی قَتْلَی الط »ألل
ُّفوف« مشهور به لُهوف، از مقتل نگاری های مشهور  الط

شیعیان در بــیــان مصائب واقــعــه کــربــال و شــهــادت امــام 
حــســیــن)ع(، نوشته سید بــن طـــاووس )مــتــوفــای ۶۶۴ق( 
است. نویسنده، کتاب را برای مسافران عتبات و زائران امام 
حسین)ع( و به صورت مختصر نوشته و به همین سبب، 
سلسله اسناد روایــات را حذف کرده و تنها آخرین راوی یا 

منبع روایت را بیان نموده است.
کتاب لهوف وقایع مرتبط با امام حسین)ع( را از پیش از 

تولد وی تا رویدادهای پس از واقعه عاشورا دربرمی گیرد. 
ــژوه، ابــن طــاووس  به گفته محمد اســفــنــدیــاری عــاشــوراپ
نخستین کسی است که قیام امام حسین)ع( را بر اساس 
شهادت عرفانی تبیین کرده است. با این حال نویسنده 
از ذکر مطالب اغراق آمیز خودداری نموده است. همچنین 
محدث نوری بر آن است چون سند روایات در کتاب بیان 
نشده، چندان معتبر نیست. از همین منظر، پذیرفته 

شدن کتاب لهوف ناشی از جایگاه معنوی سید بن  طاووس 
دانسته شده است.

تاکنون چندین ترجمه فارسی از کتاب لُهوف منتشر شده که 
می توان از ترجمه سید احمد فهری با نام »آهی سوزان بر مزار 
شهیدان« و برگردان محمدمحمدی اشتهاردی با  نام »غم نامه 

کربال« نام برد. 
کتاب لهوف در منابع با نام های مختلف آمــده اســت. این 

اختالف نام، ناشی از اختالف نسخه ها و نام گذاری خود مؤلف 
است؛ زیرا مؤلف برای کتاب های خود اسامی گوناگون یا نامی 

واحد را با تغییر برگزیده است.
همان طور که اشاره شد، گرچه با توجه به اتقان و اهمیت این 
کتاب، ترجمه های بسیاری از آن به زبان فارسی در دسترس 
است اما مترجم معتقد است آفت بیشتر ترجمه ها، نداشتن 
جذابیت داستانی و یا استفاده از لغات و عبارت سنگین و 

پیچیده است که مطالعه آن را دشوار می کند و از همه مهم تر 
آنکه همین مسائل سبب شده بسیاری از جوانان تمایلی به 

مطالعه این مقتل ارزشمند نداشته باشند.
مترجم )محسن هاشمی( در این اثر تالش کرده وقایع را طوری 
مرتب کند تا سیر داستانی آن حفظ شود و با استفاده از 
فضاسازی ها و توصیفات گوناگون، مطالعه داستان را آسان 
کند. از دیگر ویژگی های اثر می توان به بیانِ ادیبانه اهداف و 

ابعاد حماسه عاشورا در خالل متن اشاره کرد.
دغدغه اصلی مترجم کتاب، در دسترس بودن ترجمه ای 
روان و داستانی از نخستین مقتلِ معتبر و موجز شیعیان 
است تا مطالعه آن برای همه اقشار به خصوص جوانان 

ساده و روان باشد.
کتاب »میقات بال« با ۱۴۸ صفحه و قیمت ۶۰هزار تومان از 

سوی انتشارات کتابستان منتشر شده است.

تازه های نشر
ترجمه اى جدید 
از مقتل لهوف 
منتشر شد

نکته ها
عالمه مصباح یزدی

   قیام عاشورا براى اقامه احکام اجتماعی اسالم
معناى به خطر افتادن دین در زمان امام حسین)ع( این 

نبود که مردم نتوانند نماز بخوانند و روزه بگیرند و یا قائل 
به بت پرستی شوند و به بت سجده کنند! هیچ کس 

نمی گفت بت بپرستید یا نماز نخوانید و روزه 

نگیرید و قرآن نباشد. همان مسجد اموى، دارالقرآن و دارالحفاظ بود و 
قرآن در آن آموزش داده و حفظ می شد. پس مسئله و مشکل در کجا بود؟ 
مشکل بر سر »احکام اجتماعی« اسالم بود. احکام فردى مثل نماز و روزه 
که چندان ارتباطی به حکومت پیدا نمی کرد مشکل و مسئله اى نداشت. 
نماز خواندن یا نخواندن مردم مشکلی براى معاویه درست نمی کرد. او 

خودش هم می گفت من با شما نجنگیدم که نماز بخوانید یا روزه بگیرید، 
این ها کارهایی است که به خودتان مربوط است؛ من با شما بر سر 

»حکومت« جنگیدم. شما هرچه می خواهید نماز بخوانید، روزه بگیرید، 
مسجد بسازید و به حج بروید، اما به حکومت من کارى نداشته باشید!
اگر بخواهیم با زبان و ادبیات امروز جامعه خودمان بیان کنیم، معاویه 

می گفت: هرچه می خواهید نذر و نیاز کنید، نوحه بخوانید، سینه و 
زنجیر بزنید، َعَلم و ُکتل بردارید، سفره حضرت رقیه )س( بیندازید 
و آش امام حسین و اباالفضل العباس)ع( درست کنید، ولی کارى به 

حکومت و سیاست نداشته باشید.
در هر صورت، ِصرف مسجد و نماز و قرآن و نوحه و سینه، براى 

حکومت ها هیچ ضررى ندارد و آن ها هم با این امور کارى ندارند. 
آنچه براى حکومت ها مشکل درست می کند و دردسرساز است احکام 

اجتماعی اسالم است. حکومتی که بخواهد به فساد و تباهکارى بپردازد 
و ثروت ملی را به یغما ببرد و براى منافع شخصی و حزبی با شیاطین و 

قدرت هاى استعمارى کنار بیاید، با احکام اجتماعی اسالم مشکل خواهد 

داشت و آن را مانعی بر سر راه خود می بیند. آنچه مانع می شود چنین 
حکومتی به اغراض و منافعش دست پیدا کند احکام و مسائل فردى اسالم 

مانند نماز و روزه و نذر و نیاز نیست، بلکه اسالمی است که بخواهد در 
حیطه مسائل اجتماعی و سیاسی و حکومتی دخالت کند و در این زمینه 

امر و نهی و دستورى داشته باشد. اگر اسالم بخواهد »میزان قوانین 

اجتماعی« قرار گیرد و بنا شود روابط و مناسبات اجتماعی بر اساس 
قوانین و احکام اسالمی تنظیم شود، اینجاست که بین دین و حکومت 

تزاحم و اصطکاک پیدا می شود و حکومت در صدد حذف و تعطیلی دین 
برمی آید. آن گاه در چنین شرایطی است که اسالم در معرض مخاطره 

قرار می گیرد و ممکن است حفظ و بقاى آن در گرو نثار خون و جان باشد.

ــامــه حسین و شهیدان  نــویــســنــده »شــهــادت ن
ــن)ع( خالق  ــاره بـــه ایــنــکــه حــســی ــ کـــربـــال« بـــا اشـ
بزرگ ترین داستان های انسانی است، گفت: در 
کربال انسان ها و حتی اشیا و جانداران هم قصه 

می آفرینند.
ــادی زاهــــدی نویسنده »شــهــادت نــامــه  محمد هـ
حسین)ع( و شهیدان کربال« در گفت وگو با خبرنگار 
مهر درباره جایگاه داستان های عاشورایی و اهمیت 
معرفی آن به مخاطبان گفت: عاشورا قصه ای است 
که نه تنها قهرمان آن بلکه خالق آن امام حسین)ع( 
است. چرا خالق؟ برای اینکه گویی امام در ماجرای 
کربال در پی خلق یک قصه حقیقی و جاودانه است 
تا این قصه با ظرفیت های دراماتیک و تراژیک خود 
بتواند در طول عصرها و قرن ها زنده بماند و گوش های 
مردم را برای شنیدن آن، زبان های گویندگان را برای 
ــرای همدلی با آن  بازگفتن آن و دل هـــای افـــراد را ب
همواره آماده و همراه نگه دارد و ازاین رو می بینید در 
کربال تنها یک قصه نیست که جلب توجه می کند، 
قصه هایی گوناگون در مــورد افــراد و حتی اشیای 
حاضر در کربال چنین ویژگی ای دارنــد و هر یک از 

شهیدان یا اسیران کربال یک قصه شنیدنی اند.

درکربالاشیاوجانداراننیزقصهمیآفرینند ◾
نویسنده کتاب »شهادت نامه حسین )ع( و شهیدان 
کربال« افزود: در کربال نه تنها انسان ها بلکه اشیا و 
جانداران نیز قصه می آفرینند؛ مشک، علم، تیر، 
شمشیر، انگشتر، فرات و اسب ها مثل ذوالجناح، 
اســب عقاب و مانند آن؛ بنابراین کربال هرچند 

یـــک قــصــه شــنــیــدنــی، یک 
تراژدی سهمناک و خواندنی 
و یــک مــاجــرای یکپارچه و 
ــگـــون اســـــت امـــــا در  ــمـ هـ
دل خـــود داســتــان هــایــی 
ــا دارد که  ــب مــتــراکــم و زی
ــدازه همان داستان  ــه ان ب
اصــلــی کشش و جاذبه 
ــد، گویی هــرکــدام از  دارنـ
اشیای حاضر در کربال از 

خیمه، علم، خندق و گودال گرفته تا مردان و زنانی 
که حماسه سازان صحرای کربال هستند هر یک 
مأموریتی برای خلق و آفرینش قصه ای دارند. شاید 
در کمتر داستانی، دست ها بتوانند چنان ظرفیت 
شگفت درامــاتــیــکــی ایــجــاد کنند کــه در مــاجــرای 
دست های حضرت عباس)ع( اتفاق افتاده است 
به گونه ای که گویی دست ها نه به عنوان عضوی از 
بدن قهرمان داستان بلکه به عنوان عنصر اصلی 

داستان و قهرمان آن جلوه می کنند.
وی افزود: بنابراین امام حسین)ع( نه تنها قهرمان 
میدان کربالست بلکه آفریننده یکی از بزرگ ترین 
داستان های انسانی و الهی است و گویی می کوشد 
عناصر بیشتری از داستان را کنار هم قــرار دهد 
و روایتی زیباتر از حقیقت را فرا روی ما بگذارد؛ 
حقیقتی که نه تنها در گذر زمان کهنه نمی شود 
ــراوت آن افــــزوده مــی شــود.  بلکه بــر زیــبــایــی و طــ
داستان کربال یک کل است که اجزای آن هر کدام 
در خــدمــت روایـــت اصــلــی هستند امــا هــر کــدام 
داستانی جداگانه اند و هر یک ظرفیت دراماتیک 
عجیبی دارند؛ در این داستان نه تنها قهرمانان بلکه 
ضدقهرمانان نیز می توانند داستان های هولناکی از 

زشتی و جنایت را روایت کنند.
زاهـــدی گفت: نکته دوم در زمینه داستان های 
ــاد همه  ــمـ ــورا نـ ــاشــ ــ ــــه ع ــت ک ــ ــن اسـ ــ ــورا ایـ ــاشــ ــ ع
خوبی هاست؛ کالسی است که در محدوده یک نیم 
روز برگزار شد اما عمق و ژرفایی به وسعت ابدیت 
ــن رو معرفی عــاشــورا به مخاطبان آن،  دارد و ازایـ
چنان که بود می تواند خوبی، زیبایی، عشق، ایثار و 
مانند آن را در جامعه مخاطب توسعه دهد. هدف 
امام حسین)ع( اصالح امت بود و همه نمادهای 

اصالح را در کربال به نمایش گذاشت.

5رسانهبازتابدهندهواقعهعاشورا ◾
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر منابع مورد 
توجه شیعی در روایــات عاشورایی، به پنج رسانه 
بازتاب دهنده این واقعه اشاره کرد و گفت: نخست 

رسانه شعر است؛ از همان ایام تاکنون بسیاری از 
شاعران اشعاری در سوگ ساالر شهیدان سرودند 
و ایــن ســروده هــا به عنوان منبعی از منابع مهم 
تاریخی مـــورد تــوجــه بـــوده اســـت؛ هرچند شعر 
بازگوکننده تمام واقعیت نیست و نگاه شاعر در 
فهم و روایــت ماجرا یا تصویر آن، دخالت بسیار 
دارد امــا شعر با شورانگیزی های خــود، ماجرای 
کربال را زنده نگه می داشت و بخشی از آن را بازگو 
می کرد. مثالً دعبل خزاعی در قصیده تائیه خود 
که در محضر امام رضا)ع( خواند به ماجرای کربال 

می پردازد و می گوید:
ــو خــلــت الحسین مــجــداّل/ و قــد مــات  افــاطــم ل

عطشانا بشط فرات
اذاًللطمت الخد فاطم عنده/ و اجریت انهارا علی 

الوجنات
دوم: مجالس عزای امام حسین)ع(. یکی از مبانی 
اسناد، مجالس مرثیه ای بود که با تأکید امامان در 
محضر آنان و در خانه های ارادتمندان اهل بیت)ع( 
برگزار می شد و در آن، گویندگان و شاعران به شرح 

ماجرای کربال می پرداختند.
سوم: روایــات و گزارش هایی که حاضران در کربال 
برای دیگران بازگو می کردند. اهمیت واقعه کربال 
از سویی و توجه مردم از سویی دیگر سبب می شد 
کسانی این روایات را برای دیگران نقل کنند؛ گاهی 
کسانی مثل مختار نیز حاضران در سپاه ابن سعد 
را وادار می کردند جنایت خود را شرح دهند و مردم 
می شنیدند و ایــن روایـــات سینه به سینه نقل و 

درنهایت در جایی ثبت و ضبط می شد.
چــهــارم: مــورخــان و تــاریــخ مکتوب از آن واقعه. 
بدیهی است کسانی 
ــبــت،  ــی ث ــ نـــیـــز در پ
ضبط وقایع و نگارش 
آن بــر اســـاس روایـــات 
حاضران برمی آمدند 
ــن  ــ ــری ــ ــروف ت ــ ــع ــ کــــــه م
ــا ابــومــخــنــف لــوط  آن هــ
ــت کــه  ــ ــحــیــی اسـ ــن ی ــ ب
خوشبختانه اثـــر او در 
تاریخ طبری حفظ شده و 
شاگرد او محمد بن سائب کلبی نیز مقتلی نوشت 

که شیخ مفید آن را روایت کرده است.
پنجم: روایت هایی که خود امامان شیعه از کربال 
بــرای مــردم بازگو می کردند که این منبع از منابع 
بسیار مهم روایت تاریخ کربالست. مثالً در امالی 
شیخ صدوق ماجرای کربال از آغاز تا پایان توسط 
امام صــادق)ع( روایت شده که ایشان از پدر خود 
امام باقر و ایشان از امام سجاد)ع( روایت کرده اند.

زاهـــدی دربـــاره به کارگیری عنصر تخیل توسط 
نویسندگان در ادبیات عاشورایی گفت: به نظر 
من کسانی که می خواهند در مورد عاشورا شعری 
بگویند یــا داستانی بنویسند ابــتــدا باید تاریخ 
مستند کربال را به دقت خوانده باشند و با ظرایف و 
دقایق این حادثه عظیم و اثرگذاری آن آشنایی کامل 
پیدا کنند، آموزه های اهل بیت)ع( را بشناسند و 
آنگاه به ســراغ خلق آثــار ادبــی بروند. یعنی ابتدا 
باید تمام واقعه را در همان حد که مقدور است 
شناخته باشند تا بتوانند اثری ادبی بیافرینند زیرا 
همان گونه که می دانید تخیل رکن اصلی یک اثر 
ادبی به ویژه شعر است و اگر این تخیل، مبتنی بر 
معرفت نباشد و بر پایه معرفتی عمیق بنا نشده 
ــرود. بنابراین اگر  باشد ممکن اســت به بیراهه ب
تخیل بر شالوده معرفت شکل بگیرد می تواند آثار 
زیبایی را بیافریند و اگر بر مبنای معرفت نباشد به 

نظر من به هیچ رو روا نیست.
ــای قـــرآن و  ــوزه هـ ــان گــفــت: عــبــور از آمـ ــای وی در پ
اهل بیت)ع(، گفتن و نوشتن چیزهایی که موجب 
وهــن مذهب و شریعت اســت و با مقام و جایگاه 
امامت و آموزه های آن بزرگواران مطابقت و همخوانی 
ندارد، نوشتن سخنی که مستندی درست ندارد و یا 
گفتن مطلبی از جایی یا کسی که بی مبنا و مستند 
نوشته یا می گوید و نوشتن مطالبی که با خرد و علم 
در تضاد است و خرافه و جهل را گسترش می دهد 
خط قرمزهایی هستند که در نوشتن از عاشورا و در 

ادبیات عاشورایی باید آن ها را رعایت کرد.

رواق   تقریباً غیرممکن اســـت در جست وجوی 
اثری جامع که با روایات پیوند خورده باشد درباره یک 
موضوع بگردیم و به نام و آثار مرحوم آیت هللا ری شهری 
برنخوریم. کسی که برای پژوهش در حوزه احادیث و 
روایات، مؤسسه علمی فرهنگی »دارالحدیث« را ایجاد 
کرد و همیشه به دنبال به سرانجام رساندن پژوهش هایی 
برای تولیدات حدیثی بود که از جامعیت برخوردار باشد. 
در همین راستا مرحوم ری شهری پژوهش جامعی را برای 
امام حسین)ع( و قیام عاشورا با عنوان »دانشنامه امام 
حسین)ع(« با همکاری شماری از پژوهشگران توانمند 
»پژوهشکده علوم و مــعــارف حــدیــث« در ۱۴ جلد و 
۶هزارو۶۰۰ صفحه به سرانجام رسانید و در آذرماه ۱3۸۸، 

در دسترس همگان به ویژه اصحاب تحقیق قرار داد. 
گــام بعدی مرحوم ری شــهــری، ایجاد ارزش افــــزوده به 
منظور بهره برداری حداکثری از این دانشنامه جامع 
بود. در همین راستا بود که بخش هایی از این دانشنامه 
که -با شهادت سیدالشهدا)ع( و یاران باوفایش مرتبط 
بــود و- بیش از سایر بخش ها بــرای آشنایی هــر چه 
بیشتر و عالمانه عموم خوانندگان با تاریخ حماسه 

ــت و از سوی  ــرد داشـ ــارب کــربــال ک
دیگر می توانست دستمایه ای 
ــرای مبلغان  بسیار مناسب بـ
ــژه در ســفــرهــای  ــ ــه وی ــ دیــنــی )ب
تــبــلــیــغــیــشــان( بـــه شــمــار آیـــد، 
بــا عــنــوان »شــهــادت نــامــه امــام 
حسین)ع( بر پایه منابع معتبر« 
به صورت جداگانه منتشر شد. 

ایــن اثــر در دو جــلــد، متن کامل 
ــا یـــازدهـــم  بـــخـــش هـــای شــشــم تـ
دانــشــنــامــه یـــاد شـــده و منتخبی 
از »درآمـــد« و بخش یکم و نیز دو 
قطعه کوچک از بخش های نهم 

و سیزدهم آن را در مجموع در حجمی نــزدیــک به 
2هزارو5۰۰ صفحه در خود دارد.

مرحوم ری شهری در مقدمه این اثر هدف از نگارش این 
مجموعه را توجه دادن به ضرورت های بازنگری در تاریخ 
عاشورا معرفی می کند و می نویسد: »ظرفیت گسترده 
فرهنگی واقعه عاشورا و جایگاه ویژه آن در جهان اسالم 
به ویژه نزد پیروان اهل بیت)ع( ایجاب می کند موضوع 
نهضت حسینی به عنوان یکی از اصلی ترین مسائل 
مطرح در مکتب تشیع، در حوزه های علمیه و دانشگاه ها 
توسط توانمندترین دانشمندان و کارشناسان مورد 
تحقیق و تدقیق قــرار گیرد و نخبگان آشنا با قــرآن و 
حــدیــث و تــاریــخ اهـــل بـــیـــت)ع(، ضمن جــمــع آوری، 
جمع بندی و ارزیابی گزارش های تاریخی، ابعاد متنوع و 
آموزنده این حماسه سرشار از هدایت، عزت و سعادت را 
تبیین و تفسیر نمایند. اما با کمال تأسف باید گفت عدم 
توجه الزم از جانب حوزه های علمیه و شخصیت های 
بزرگ علمی شیعه به این مسئله بسیار مهم، از یک 
سو و گره خــوردن مراسم عــزاداری سیدالشهدا)ع( با 
معیشت شماری از مــردم از سوی دیگر، سبب شده 
در بسیاری از مجالس عـــزاداری 
امام حسین)ع(، تحریک عواطف 
مردم جایگزین تبیین اهداف بلند 
نهضت حسینی شود و بدین سان، 
ــازار گــزارش هــای ضعیف  نه تنها ب
و بــی ریــشــه ای کــه جنبه عاطفی 
آن هــا قوی است - هر چند خالف 
شأن و منزلت اهل بیت اند - رونق 
یابد بلکه به تعبیر استاد شهید 
مطهری، با این استدالل ماکیاوِلی 
ــه را تــوجــیــه  ــل ــه »هــــــدف، وســی کـ
می کند«، راه برای جعل و دروغ در 

مرثیه سرایی هموار شود«.

نویسنده کتاب »شهادت نامه حسین و شهیدان کربال« مطرح کرد

تخیل در ادبیات عاشورایی 
باید مبتنی بر معرفت باشد

چند نکته درباره »شهادت نامه امام حسین j بر پایه منابع معتبر« مرحوم ری شهری

شهادت نامه ای که از دل 
»دانشنامه امام حسینj« متولد شد

کتابخانه حسینیدیدگاه

امروز بیش از 2هزار سند تاریخی و کهن در 
حرم مطهر رضوی از ارادت دیرینه مردمان 
این سرزمین در پاسداشت ایام عزاداری 

ماه محرم و صفر حکایت می کند.
 زهرا فاطمی  مقدم مسئول بخش ارزشیابی و پیش  آرشیو 
اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضــوی در گفت وگو با آستان نیوز از وجــود حدود 
2هــزار سند از دوره صفویه تا پایان دوره قاجار در این 
مجموعه سخن می گوید که به عزاداری های ماه محرم در 

حرم مطهر امام رضا)ع( اشاره دارند.
وی قدیمی ترین سند از میان این اسناد در مورد عاشورا را 
متعلق به سال ۱۰۱۱ هجری قمری در دوره صفویه عنوان 
کرد که ۴33 سال قدمت دارد. در این سند به تعطیلی 
حمام آغچه، از موقوفات آستان قدس رضوی و تعطیلی 
دکان  ها، مکتبخانه حرم و سایر فعالیت های جاری و عادی 

در روز عاشورا اشاره شده است.

لباسعزابرتنخورشید ◾
بــرای ورود به مــاه محرم الحرام و انجام عـــزاداری سید و 
ســاالر شهیدان، مجموعه ای از آداب و رســوم در بارگاه 
ــوی، مطابق دســتــور متولی وقـــت )تولیت(  مطهر رضــ
ایــن آســتــان مــبــارک بــه کارکنان مرتبط و مسئول ابــالغ 
می شده که سیاه پوشی گنبد طالی حرم مطهر رضوی و 
گلدسته ها و مفروش کردن رواق ها و محل روضه خوانی 
برای مرثیه سرایی حضرت اباعبدهللا الحسین)ع( از جمله 

این آداب بوده است.
فاطمی مقدم قدیمی ترین خبر در مورد مراسم بارگاه منور 
حضرت ثامن الحجج)ع( به روایت اسناد تاریخی موجود 
در آرشیو گنجینه رضوی را متعلق به سال ۱2۷۴ قمری در 
دوره قاجار عنوان کرد و افزود: از این تاریخ به بعد تقریباً هر 
ساله ایوان های طالی صحن عتیق و جدید )صحن آزادی 
فعلی( و گلدسته های طال و دور تا دور ضریح مطهر امام 

هشتم)ع( درمجموع با ۱2 تخته پارچه مشکی سیاه پوش 
می شده است.

 
نخلبندی؛نمادتابوتشهدایکربال ◾

همچنین در اسناد برجا مانده از تشکیالت اداری آستان 
قدس رضوی دوره صفویه و افشاریه اطالعاتی در مورد 
اجرای مراسم نخل بندی در حرم امام رضا)ع( در روز عاشورا 
به چشم می خورد؛ در حالی که امروزه مراسم نخل بندی در 
حوزه مرکزی ایران رواج بیشتری دارد و در شهرهایی مانند 

مشهد به دست فراموشی سپرده شده است.
وی به مقدمات مراسم نخل گردانی اشاره دارد که تزئین 
و آرایــش نخل و به دیگر سخن »نخل بندی« از جمله 

ضروریات آن به حساب می آمد.
فاطمی مقدم قدیمی ترین خبر در مورد نخل بندی در حرم 
رضوی را مربوط به عاشورای سال ۱۰۶۷ قمری عنوان کرد و 
ادامه داد: معموالً پیش از آغاز مراسم، نخل ها را با وسایل 
گوناگونی از جمله پارچه، آینه، كاغذ الوان، ورق نقره و طال 
و دیگر زیورآالت تزئین می کردند تا هنگام حمل از شکوه و 

جلوه خاصی برخوردار باشد.
اجرای مراسم های آیینی و مذهبی در قالب روضه خوانی، 
سینه زنی، خطبه خوانی و شمع گردانی در صحن عتیق 
)بــا نــام کنونی صحن انــقــالب( در شب عــاشــورا، حضور 
دسته های عــزاداری در حرم رضوی و نیز حمل وسایل و 
نمادهای گوناگون از ارکان باشکوه آداب و رسوم سوگواری 
محرم و صفر در حرم مطهر امام رضا)ع( بوده که این آیین 
همچنان در شکل های مختلف در ایام عزاداری اباعبدهللا 

الحسین)ع( برگزار می شود.
آنچه در حرم مطهر رضوی برگزار می شود اعم از شب های 
قــدر، مناجات خوانی، آیین های نقاره خانه و بسیاری از 
مراسم های دیگر، براساس اسناد موقوفاتی برای آن تداوم 
یافته که هزینه ها و خرج کردهای هر کدام از این مراسم ها 

بر اساس موقوفات آن مشخص شده است.

 در آینه اسناد
روایت۴قرنسوگواریدرحرممطهررضویازسیاهپوشیضریحتاآییننخلبندی

مرورى بر 400 سال اسناد عزادارى حسینی 
موجود در کتابخانه آستان قدس رضوى

ــن  ــی ــس ــدح ــم ــح م
ــی    ــان ــاش  مــــروج ک
»حسین)ع(« یگانه است، 
هم خودش و هم رفتارش، 
هم قیامش و هم تاریخش، 
هم زنــدگــی اش و هم شهادتش؛ هم عاشورایش 
یگانه است و هم کربالیش یگانه؛ یعنی از ابتدای 
تاریخ تا انتهای عالم تکرار نشده و نخواهد شد. 
امام حسین)ع( خصائص و ویژگی های منحصر 
به فرد زیادی دارد که برخی از آن ها را هیچ کسی با 
او اشتراک ندارد و برخی را هم فقط ممکن است 
معدودی از افــراد، آن هم فقط از سایر حضرات 
معصومین)ع( با وی مشترک باشند. به مناسبت 
ماه محرم الحرام و ایام شهادت جانسوز حضرت 
اباعبدهللا الحسین)ع(، در گفت وگو بــا »دکتر 
مرتضی انفرادی« مدیرگروه فرهنگ و سیره رضوی 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
به بررسی برخی از ویژگی های امام حسین)ع( از 
دیدگاه عالم آل محمد حضرت رضا)ع( پرداختیم. 

در ادامه گزیده ای از سخنان وی را می خوانید.

منزلتوجایگاهامامحسین)ع( ◾
تبیین فرهنگ حسینی در حقیقت تدوین تاریخ 
انسانیت در این کره خاکی است. حرکت عظیم 
و انــســان ســاز ســیــدالــشــهــدا)ع( در واقـــع اســاس 
حق طلبی، عدالت محوری، شجاعت و پاکبازی 
است. برای همین است که ماجرای زندگانی امام 
حــســیــن)ع( بــه عــنــوان نــیــروی مــحــرک در جهت 
ــالم مــحــســوب و از آن یک  تــفــکــرات صحیح اسـ
فرهنگ متعالی استنباط می شود تا الگویی برای 

همه زمان ها و مکان ها باشد.
ــرای تعظیم و  ــ هــمــه حــضــرات مــعــصــومــیــن)ع( ب
بزرگداشت امام حسین)ع( تالش های گوناگونی 
ــجــام داده انـــــد و ایـــن مــوضــوع در ســیــره عالم  ان
آل محمد)ع( و با توجه به روایات رسیده از ایشان 

جلوه دیگری دارد.
مقام واالی سیدالشهدا)ع( بر همگان مبرهن است 
و امام رضا)ع( نیز در روایتی از پیامبر اسالم)ص( 
منزلت امام حسین)ع( را زیبایی زمین و آسمان 
مَاوَاتِ   َّهِ  يَا زَيْنَ  السَّ بیان می فرمایند: يَا أَبَا عَبْدِالل

وَ اْلَرَِضين.
در این قسمت از روایت امام رضا)ع( ویژگی امام 
حسین)ع( با زینت آسمان و زمین آغاز شده است 
و در ادامــه حدیث، شخص امام رضــا)ع( سوگند 
پیامبر)ص( را بیان و ویژگی های متعددی برای آن 

حضرت برمی شمارند.
ِّ نَبِيّاً إِنَّ الْحَُسيَْن بَْن عَلِيٍّ فِي  َّذِي بََعثَنِي بِالْحَق وَ ال
َّهُ لَمَكْتُوٌب عَنْ يَمِينِ  مَاءِ أَكْبَرُ مِنْهُ فِي اْلَرْضِ وَ إِن السَّ
َّ وَ جَلَّ مِْصبَاحُ هُدًی وَ َسفِينَةُ نَجَاةٍ وَ  َّهِ عَز عَرْشِ الل

ٌّ وَ فَخْرٌ وَ عِلْمٌ وَ ذُخْرٌ. إِمَامٌ غَيْرُ وَهْنٍ وَ عِز
سوگند به خداوندی که من را بحق، به پیامبری 
مبعوث کرد منزلت حسین بن علی)ع( در آسمان 
واالتر از جایگاه او در زمین است و همانا در سمت 
راست عرش خداوند عزوجل نوشته شده وی چراغ 
هدایت و کشتی نجات است، امامی استوار، دارای 

عزت، افتخار، علم و گنجینه است.
امــام رضـــا)ع( در حدیثی دیگر در مــورد منزلت 
ــام حــســیــن)ع( مــی فــرمــایــنــد: هــر کس  واالی امـ
دوست دارد خداوند را در حالی که از گناهانش 
پاک است مالقات کند، حسین را دوست داشته 

باشد.

َّ وَ جَلَّ، وَ قَدْ مُحَِّص ذُنُوبُهُ،  ََّه عَز مَنْ َسرَّهُ أَنْ يَلْقَی الل
اَلمُ. فَلْيَتَوَلَ  الْحَُسيْنَ  عَلَيْهِ السَّ

غمجانگدازحادثهکربالازمنظرامامرئوف)ع( ◾
حادثه کربال چنان برای تمام اهل بیت)ع( جانکاه 
بــود که روایــت هــای متعدد در مقتل های بسیار 
از زبــان ایــشــان در مجامع حدیثی آمــده اســت. 
در بیان امام رضــا)ع( نیز این واقعه چنین تبیین 

شده است:
إِنَّ يَوَْم الْحَُسيْنِ أَقْرََح جُفُونَنَا وَ أَْسبََل دُمُوعَنَا وَ أَذَلَّ 
عَزِيزَنَا بِأَرْضِ كَرٍْب وَ باََلءٍ وَ أَوْرَثَتْنَا الْكَرَْب و الْباََلءَ إِلَی 

يَوْمِ ااِلنْقَِضاءِ.
روز شهادت حسین چشمان ما اهل بیت)ع( را 
مجروح، اشک های ما جاری و عزیز ما خوار شد و 

ما را تا قیامت به گرفتاری و بال دچار ساخت.
ایشان عالوه بر بیان حزه و اندوه آل هللا در این ایام، 
به شیعیان جدشان نیز اعالم می کنند اگر دوست 
دارید همنشین ما اهل بیت)ع( در بهشت باشید 

در اندوه ما اندوهگین باشید.
إِنْ َســرََّك أَنْ تَكُوَن مََعنَا فِي الــدَّرَجـَـاِت الْعُلَی مَِن 

الِْجنَانِ فَاحْزَنْ لِحُزْنِنا.

زیارتامامحسین)ع( ◾
زیارت امام حسین)ع( دارای ویژگی های بسیاری 
است و اثرات معنوی زیادی برای زائران مرقد مطهر 
ایشان ذکر شده است. همچنین در روایات برکات 

بی شماری برای این امر مهم معرفی شده است.
زیــارت امــام حسین)ع( در احادیث امــام رضــا)ع( 
نیز جلوه ویژه دارد. ایشان ثواب زیارت جدشان را 

این گونه به پسر شبیب بیان می فرمایند:
َّ وَ جَلَّ وَ  ََّه عَز ْــَن َشبِيبٍ إِنْ َســرََّك أَنْ تَلْقَی الل يَا اب
اَل ذَنَْب عَلَيَْك فَزُرِ الْحَُسيَْن)ع(؛ ای پسر شبیب!  
اگر دوست داری پاک و بدون گناه به مالقات خدا 

بروی، امام حسین)ع( را زیارت کن.
ــا)ع( نقل شــده مبنی  ــام رضـ روایـــت دیــگــری از ام
بر اینکه ایامی که زائر امام حسین)ع( به زیارت 
مشغول است از عمر او محسوب نمی شود و جزو 
َّامَ  زَائِرِي   مدت زندگی اش به حساب نمی آید؛ إِنَ  أَي
الْحَُسيْنِ )ع( اَل تُحَْسُب مِنْ أَعْمَارِهِمْ وَ اَل تَُعدُّ مِنْ 

آجَالِهِم .
ــارت امــام  ــ ایــشــان در حــدیــثــی دیــگــر فضیلت زی
حسین)ع( را برابر با یک حج مقبوله دانستند؛ مَنْ  

َّهُ  لَهُ  حَجَّةً مَبرورَه. أَتَی  قَبْرَ الْحَُسيْنِ  كَتَبَ  الل
همچنین یکی از یاران و اصحاب حضرت رضا)ع( 
به نام صفوان نقل می کند: از امام هشتم)ع( در 
مــورد زیــارت امــام حسین)ع( پرسیدم. حضرت 
فــرمــودنــد: زیـــارت امــام حسین)ع( بــرابــر اســت با 

عمره. 
ْــتُ  الـــرَِّضـــا)ع( عَــنْ زِيَــــارَةِ قَبْرِ  ــأَل ــالَ : َس َـ ْــوَانَ  ق َصــف
الْحَُسيْنِ)ع( أَيُّ َشيْ ءٍ فِيهِ مَِن الْفَْضلِ قَاَل تَعْدِلُ 

عُمْرَةً.
محمد بن سنان یکی دیگر از یاران ایشان در مورد 

ــارت امــام حسین)ع( از حضرت نقل کــرده که  زی
معادل یک عمره صحیح و مقبوله است؛ مُحَمَّدِ 
ـَـارَةُ قَبْرِ  بْنِ ِسنَانٍ قَاَل َسمِعُْت الرَِّضا)ع( يَقُولُ  زِي
ً مَبْرُورَةً  َّهِ عَلَيْهِ تَعْدِلُ عُمْرَة َاتُ  الل الْحَُسيْنِ  َصلَو

َّل. مُتَقَب

گریهبراباعبدهللاالحسین)ع( ◾
یکی از روش هــای تعظیم شعائر حسینی و زنده 
نگه داشتن قیام عاشورا که روایــات زیــادی نیز از 
سوی حضرات معصومین)ع( برای آن بیان شده 
گریستن بر مصائب اباعبدهللا الحسین)ع( است. 
امام رضا)ع( نیز برای گریه بر جد مظلومشان ثواب 

عظیمی را در جاهای مختلف آورده اند:
اِنْ بَکَیَْت عَلَی الحَُسینِ)ع( حَتّی تَصیرَ دُمُوعَُک 
ـَـبـْـتـَـهُ  ْـــبٍ اَذْن ُـــلَّ ذَن َـــَک ک ـْـَک غَــفـَـرَ الــلـّـهُ ل ــدَّی عـَـلــی خَ
َصغیرا کاَن اَوْ کَبیراً قَلیال کاَن اَوْ کثیراً؛ اگر بر امام 
حــســیــن)ع( گــریــه کنی تــا اینکه اشــک هــایــت بر 
گونه هایت جاری شود، خداوند گناهانی که مرتکب 
شدی، چه بزرگ و چه کوچک، چه کم و چه زیاد 

را می بخشد.
ــا)ع( در عــبــارتــی دیــگــر همه افـــراد را بر  امـــام رضــ
گریستن بــر مصائب امـــام حــســیــن)ع( ترغیب 
می نمایند و اثر این کار را بخشش گناهان کبیره 

بیان می فرمایند.
 فََعلَی مِثْلِ الْحَُسيْنِ فَلْيَبِْك الْبَاكُوَن فـَـإِنَّ الْبُكَاءَ 
يَحُطُّ الذُّنُوَب الْعِظَام ؛ پس گریه کنندگان بر مثل 

ــرا گریه بــر حسین)ع(  حسین)ع( گریه کنند زی
گناهان بزرگ را از بین می برد.

 ویژگیهایتربتامامحسین)ع( ◾
درتعالیمرضوی

ــاری هــا و  ــث پـــروردگـــار جــهــانــیــان بــه بــرکــت جــان ن
ازخودگذشتگی های امام حسین)ع( اختصاصات 
مهمی را برای ایشان در نظر گرفته است که یکی از 
آن ها عظمت و برکت تربت مرقد سیدالشهدا)ع( 
است. با توجه به احادیث اسالمی ذات خاک کربال 
دارای شرافت است و فضیلت های زیادی برای آن 

بیان شده است.
تربت در اصطالح شیعیان به خاک اطــراف مرقد 
مطهر اباعبدالحسین)ع( گفته مــی شــود و این 
خاک همواره در بین شیعیان مقدس بوده و حتی 
احکام فقهی ویــژه ای را برای آن بیان کرده اند. در 
بین ارادتمندان معصومین)ع( استفاده از خاک 
کربال به نیت شفا، برداشتن کام نوزادان به وسیله 
تربت حسینی، استفاده از آن به عنوان مهر نماز 
و همچنین هدیه تربت به دیگران و... سنت مؤکد 

به شمار می آید.
ــورد تـــربـــت مـــقـــدس کــربــال  ــ ــام رضــــــا)ع( در مـ ــ امـ

َّهِ تََعالَی.  می فرمایند: هُوَ أَمَانٌ  بِإِذْنِ الل
همچنین ایشان تربت امام حسین)ع( را درمان هر 

درد و امان از هر ترسی بیان کرده اند.
َّهِ الْحَُسيْنِ)ع( ِشفَاءٌ مِنْ كُلِّ  طِينُ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ الل

دَاءٍ وَ أَمَانٌ مِنْ كُلِّ خَوْف
و حتی شفا داشتن تربت امام حسین)ع( را برای 

هر دردی به جز مرگ روایت کرده اند.
ٍَّة  َّهِ)ع( ِشفَاءٌ مِنْ  كُلِ  عِل َّهُ قَاَل: طِينُ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ الل   أَن

امُ  الْمَوْت. امَ  وَ السَّ إاِلَّ السَّ
 امام رضــا)ع( در روایتی دیگر خــوردن هر خاکی را 
حرام می دانند به جز خوردن تربت امام حسین)ع( 
را که از آن به عنوان شفا یاد می کنند. ابن سعد 
اشــعــری می گوید در مـــورد خــاک تــربــت کــربــال از 
ــشــان فــرمــودنــد:  ــا)ع( پــرســیــدم؛ ای ــ حــضــرت رضـ
هر خاکی حــرام اســـت... به جز خــاک مرقد امام 
ْــنُ َسعْدٍ  حسین)ع( که شفای هر دردی اســت؛ اب
ِّينِ فَقَاَل كُلُّ  اْلَْشَعرِيُّ قَالَ  َسأَلُْت الرَِّضا)ع( عَنِ الط
َّهُ ِشفَاءٌ  طِينٍ حَرَامٌ...  مَاخاََل طِينَ  قَبْرِ الْحَُسيْنِ  فَإِن

مِنْ كُلِّ دَاء.
در روایتی دیگر از ابی بکار است که وی می گوید: از 
قسمت باالسر مرقد مطهر امام حسین)ع( خاک 
سرخی در اختیارم بــود که محضر امــام رضــا)ع( 
رسیدم و به حضرت عرضه کــردم. سپس ایشان 
آن خــاک را در کف دســت مبارک خــود گرفتند و 
بوییدند و گریه کردند به طوری که اشکشان جاری 

شد، سپس فرمودند: این تربت جدم است.
َّتِي عِنَْد رَأْسِ  ُّرْبَِة ال َّارٍ قَاَل: أَخَذُْت مَِن الت عَنْ أَبِي بَك
)ع( طِيناً أَحْمَرَ فََدخَلُْت عَلَی  ِــيٍّ ْــنِ عـَـل الْحَُسيْنِ ب
ِّهِ ثُمَّ َشمَّهَا  الرَِّضا)ع( فََعرَْضتُهَا عَلَيْهِ فَأَخَذَهَا فِي كَف
َّی جَرَْت دُمُوعُهُ ثُمَّ قَاَل هَذِهِ تُرْبَةُ جَدِّي . ثُمَّ بَكَی حَت

تسبیحساختهشدهازتربتحسین)ع( ◾
تسبیح کربال که به تسبیح تربت نیز مشهور است 
به تسبیحی گفته می شود که از خاک مرقد امام 

حسین)ع( ساخته شده باشد. 
پدر بزرگوار امــام رضــا)ع( در روایتی می فرمایند: 
شیعیان ما از چهار چیز بی  نیاز نیستند، حصیری 
که بر آن نماز بگزارند، انگشتری که در دست کنند، 
مسواکی که با آن مسواک کنند و تسبیح از تربت 

سید الشهدا)ع( که دارای 33 دانه باشد.
با توجه به منابع حدیثی و تاریخی نخستین کسی 
کــه در بین مسلمانان از تسبیح استفاده کــرد، 
وجود مقدس حضرت زهــرا)س( بود. ایشان برای 
تسبیحات پس از نماز، نخی پشمی را گــرده زده 
بودند و با آن ذکــر می گفتند امــا پس از شهادت 
حضرت حــمــزه)ع( عموی بــزرگــوارشــان در جنگ 
احد، از خاک مزار ایشان تسبیحی ساختند و با 

آن ذکر می گفتند.
با توجه به ایــن سنت، شیعیان پس از شهادت 
سیدالشهدا)ع( از تربت او تسبیح ساختند و 

استفاده می کردند.
ــورد ویــژگــی تسبیح کربال  ــام رضــا )ع( نیز در م ام

می فرمایند:
َّهِ وَ  ُّرْبَِة فَقَاَل: ُسبْحَاَن الل ِّينَ  مـِـَن الت رَ الط مـَـنْ  أَدَا
ٍَّة  َّهُ أَكْبَرُ. مََع كُلِّ حَب َّهُ وَ الل َّهِ وَ اَل إِلََه إاِلَّ الل الْحَمْدُ لِل
َّةَ آاَلفِ حََسنٍَة، وَ مَحَا عَنْهُ  َّهُ لَهُ بِهَا ِست مِنْهَا كَتََب الل
َّةَ آاَلفِ دَرَجٍَة، وَ أَثْبََت  ِّئٍَة، وَ رَفََع لَهُ ِست َّةَ آاَلفِ َسي ِست

فَاعَِة مِثْلَهَا. لَهُ مَِن الشَّ
ــام  ــر کــســی تــســبــیــحــی از تـــربـــت حـــضـــرت امـ هـ
َّهِ  حسین)ع( در دست بگرداند و ذکر ُسبْحَاَن الل
ْــبـَـرُ را بگوید  َّهُ أَك َّهُ وَ الل ـَـَه إاِلَّ الل َّهِ وَ اَل إِل وَ الْحَمْدُ لِل
ــه تسبیح، خــداونــد ۶هــزار حسنه برای  با هر دان
ــاک می کند و  ــزار گــنــاه از او پ او می نویسد و ۶هـ
۶هزار درجه مقامش باال می رود و به همین مقدار 

شفاعت برای او ثبت می شود.

زائران نوجوان 
در اجتماع 

»احلی من العسل«

عکس: وحید بیات - قدس

اجتماع »احلی من العسل« یکی از باشکوه ترین اجتماعات عکس روز
عزادارى حرم مطهر رضوى در ماه محرم است؛ محفلی به نام 

و یاد قاسم بن الحسن)ع( که با حضور چند هزار نوجوان برگزار 
می شود.

به گزارش آستان نیوز، صبح پنجشنبه 13 مردادماه پسران 
نوجوان، گروه گروه با سربند و لباس سیاه براى شرکت در 

اجتماع بزرگ عزاداران نوجوان به نام »اَحلی من العسل« وارد 
رواق امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوى شدند. اجتماعی که 

حدود 3هزار نوجوان در آن حضور یافتند تا نام نوجوان کربال، 
حضرت قاسم)ع( را گرامی بدارند.

تعدادى از نوجوانان، پرچم هاى سیاه و قرمز و سبز »یا 
اباعبداهلل الحسین)ع(« و »آجرک اهلل یا صاحب الزمان)عج(« را 

روى دست می چرخاندند و مربیان و خادمان هم شور و حال 
همسن و ساالنشان را دو چندان می کردند.  پدرها و مادرها 
هم که پسرانشان را به این مراسم آورده بودند، در گوشه و 

کنار نشسته و با تماشاى نوجوانان خود، بر مظلومیت حضرت 
قاسم اشک می ریختند. 

در گفت وگو با مدیرگروه فرهنگ و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی بررسی شد

b به روایت عالم آل محمد b خامس آل محمد

تبیین فرهنگ حســینی در حقیقت تدوین تاریخ انسانیت در این کره خاکی اســت. حرکت عظیم و انسان ساز سیدالشهدا)ع( در 
واقع اساس حق طلبی، عدالت محورى، شجاعت و پاکبازى است. براى همین است که ماجراى زندگانی امام حسین)ع( به عنوان 
نیروى محرک در جهت تفکرات صحیح اسالم محسوب و از آن یک فرهنگ متعالی استنباط می شود تا الگویی براى همه زمان ها 

و مکان ها باشد.
گزیدهگزیده
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فجر  طاهره 
داودلی  مادری 
ایــســتــاده، طفل 
9 مــاهــه اش را در 
آغـــوش دارد و با 
اشــک برایش الالیــی می خواند. دیگری 
 دســـت بـــر ســربــنــد » یـــا عــلــی اصــغــر «
روی پیشانی نــوزادش می کشد و به یاد 
کوچک ترین شهید کــربــا، آرام اشک 
می ریزد و حال و هوای محفل شیرخوارگان 
حــســیــنــی در حــــرم مــطــهــر رضـــــوی را 
تماشایی تر می کند. میهمانان این محفل 
مــادرانــی هستند که کوچک ترین یــاران 
حسین)ع( و سربازان امام زمان)عج( را به 

این بزم عاشورایی آورده اند.

اشک های عاشقانه ◾
لحظه لحظه مــراســم شــور خاصی دارد 
و صـــدای هــر مرثیه و دعــایــی، بــه حجم 
ــادران مــی افــزایــد. یکی  بــیــقــراری و غــم مــ
طفل 9مــاهــه اش را ایــســتــاده در آغــوش 
دارد و همراه با نــوای حاج احمد واعظی 
ــگــری در  ــد؛ دی ــــی مــی خــوان ــرایــش الالی ب
حالی که فرزندش را روی فرش خوابانده، 
دســت بر سربند »یــا علی اصــغــر«  روی 
پیشانی او می کشد و به یاد کوچک ترین 
شهید کربا، آرام اشک می ریزد. ملیحه 
خسروی می گوید: »فرزندم 6ماهه است 
و دوست داشتم با او به مراسم عزای طفل 
6 ماهه امام حسین)ع( بیایم تا بیشتر از 
گذشته، حس و حــال عــاشــورا را تجربه 
کنم، دوســت دارم در خــودم و فــرزنــدم، 
صــبــوری و مهربانی سیدالشهدا)ع( را 

پرورش دهم و از صاحب این مجلس  هم 
برای همه عاقبت بخیری طلب کنم«. 

 زهرا محمدی، مادر جوانی که اشک ریزان 
برای طفل خردسالش الالیی می خواند، 
می گوید: »وقتی ذکــر مصیبت 6 ماهه 
کربا را می خوانند و چشمم به کودک 

خودم می افتد، ناخودآگاه به یاد بی گناهی 
و بی زبانی حضرت علی اصغر)ع( می افتم 

و نمی توانم اشک نریزم«. 

اینجا هم نام حاج قاسم زنده است ◾
مادری دیگر، نوزادش را روی دست بلند 

کـــرده و هــمــزمــان حاجتش را بــا چشم 
اشک آلود زمزمه می کند. او درباره علت 
حضورش در این مراسم می گوید: خدا 
فرزندم را پس از چهارسال انتظار به ما 
داده و مــن هــم هــر ســال بــه ایــن محفل 
 مـــی آیـــم تـــا فـــرزنـــدم را بــیــمــه حــضــرت 

علی اصغر)ع( کنم و ان شاء هللا سرباز 
امام زمان)عج( باشد.

خواسته اش از امــام حسین)ع(، سفر 
کربا همراه با طفل خردسالش است 
و ایــن آرزو را هــم دارد: دلــم می خواهد 
بچه  مــن در راه حــاج قــاســم سلیمانی 
قدم بردارد و دلم قرص است اگر در این 
 مسیر باشد همه چیز برایش همراه با 

سعادت است. 
این صحبت یکی دیگر از مادران حاضر 
در محفل هم، روایت حال دل بسیاری 
از آن هــاســت:» فــرزنــدم را آوردم تــا نذر 
شیرخواره کربا کنم و دعا می کنم تک 
تک بچه ها امروز عاقبت بخیر شوند... 
از امام رضا)ع( هم می خواهم به حرمت 
شـــهـــدای کـــربـــا، شـــهـــادت را نصیب 
فرزندانم کند؛ چون شهادت در راه حق 

بزرگ ترین عاقبت بخیری است«. 
گرمای تابستان و حضور پرشور مادران و 
شیرخوارگان، لب های بسیاری را تشنه 
کــرده اســت. مـــادری کمی آب در لیوان 
می ریــزد و صبورانه منتظر می شود تا 
طفل شیرخوارش آب را با لبان کوچکش 
مزمزه کند؛ کاری که هر روز بارها انجامش 
مــی دهــد امــا تــکــرارش در محفل عــزای 
6 مــاهــه کــربــا، او را بــه هــق هــق و زاری 

می اندازد.
 کمی آن طرف تر مــادری نــوزادش را روی 
پا گذاشته و با چشم گریان کودکش را 
می خواباند. همان طور که به کودکش 
چشم دوخــتــه، مــی گــویــد: کــودکــم پنج 
ــروز نخستین مراسم  ماهه اســت و امـ
مذهبی است که او را با خودم آورده ام، 

مــحــرم امــســال کــه خـــودم مـــادر هستم 
خیلی بیشتر حس و حال عاشورا را درک 
می کنم، به غم حضرت ربــاب و حس و 
حالش در لحظه شهادت فرزندش که 
فکر می کنم بی اختیار اشک می ریزم و 
با خودم می گویم چه صبری داشتند که 

توانستند این مصیبت را تحمل کنند.

 نخستین مشق عاشورایی ◾
سخنران مراسم  با یادآوری واقعه کربا، 
مــی گــویــد: امــــروز در ایـــن جــمــع، جــای 
سخنرانی نیست و فقط جــای روضــه 
خوانی برای این مصیبت است. این کار 
بزرگی است که امــروز مــادران با طفان 
 شــیــرخــواره خــود گــرد هــم آمــده انــد تــا از 
6 ماهه کربا یاد کنند و فرزندانشان را به 
حضرت علی اصغر)ع( دخیل ببندند. او 
توصیه ای هم برای مــادران دارد: یادتان 
باشد تربیت صحیح تربیتی اســت که 
کسی نتواند دست فرزند شما را از اهل 

بیت)ع( کوتاه کند. 
ــادران  ــ ــت؛ مـ ــ ــایـــان اسـ مـــراســـم رو بـــه پـ
طفل هایشان را روی دســت بــه سمت 
آسمان بلند می کنند، با اشک چشم، 
آن هــــا را نـــذر عــلــی اصــغــر مــی کــنــنــد و 
برایشان عاقبت بخیری می خواهند. 
ــرای تربیت  همه می دانند راهــی دراز ب
شیرخوارگانشان دارنــد، شیرخوارگانی 
کــه نخستین مشق عــاشــورایــی شــان را 
با نجوای مــادرانــه در سایه پر مهر امام 
رئــوف شنیده اند و قــرار اســت پا به پای 
مادرانشان، در زندگی قدم بردارند، قدم 

در راه حسین، در راه کربا... .

گزارشی از محفل شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر رضوی

الالیی های عاشورایی

کتابخانهکتابخانه

»یک دختر بی گوشواره« در شاعرانه های عاشورایی 
کتاب »یک دختر بی گوشواره« یکی از هشت اثر منتخب 
در سیزدهمین پویش کتاب خوانی به نشر با عنوان »از 
حسین)ع( بخوانیم« است که همزمان با ماه های محرم و 

صفر برگزار می شود.
این کتاب ، روایتی شاعرانه از وقایع کربا و عاشورا برای 

کودکان و نوجوانان اســت.در این اثــر، »شاهین رهنما« 
قصه های شهیدان دشت کربا را در قالب اشعاری همچون 
تکرار خورشید، تشنه تر، پرواز اول، شرم، دختر ماه و روی 
نیزه روایت می کند. این کتاب با روایتی احساسی دنیای 
حقیقی این واقعه بزرگ را برای نوجوانان به تصویر می کشد 

و آنان را با حقیقت واقعه عاشورا آشنا می سازد.
دختر بی گوشواره، به عنوان کتابی از »مجموعه اشعار 
مذهبی نوجوان« به دلیل قوت سروده ها و موضوع آن مورد 
توجه قرار گرفته و پیش از این به عنوان اثر برگزیده بخش 
شعر کودک و نوجوان سومین دوره کتاب سال عاشورا و 

نامزد نهایی شانزدهمین دوره قلم زرین انتخاب شده است. 
در یکی از اشعار این مجموعه می خوانیم: »تنی خسته 
برخاک/ سری روی نیزه/ نه یک سر، بگو لشکری روی 
نیزه ... نه لشکر، که دریا / که دیده ست دریای پهناوری 

روی نیزه؟ ...

هنرعاشورایی
   قلم های سوگوار

همزمان با روزهای عزاداری سرور و 
ساالر شهیدان، صحن غدیر حرم مطهر 
رضوی میزبان جمعی از زائرانی بود که 
آمده بودند به تماشای هنر هنرمندانی 

بنشینند که سخنان گرانبهای امام رئوف 
درباره مظلوم ترین مظلوم عالم، یعنی امام 

حسین)ع( را خوشنویسی می کردند.
 به گزارش آستان نیوز، جمعی از 

هنرمندان خوشنویس حرم مطهر 

رضوی با کتابت آثار هنری با موضوع 
احادیث امام رضا)ع( درباره امام 

حسین)ع( و قیام عاشورا به ساحت 
مقدس سیدالشهدا)ع( عرض ارادت کردند 
و این آثار هنری را به عنوان هدیه متبرک، 

به زائران این بارگاه مطهر هدیه دادند.
 این برنامه با عنوان »عاشورای رضوی« 
با همکاری دارالقرآن الکریم آستان قدس 

رضوی و مدیریت  زائران غیر ایرانی 
آستان قدس رضوی برگزار شد.
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این صحبت یکی دیگر از مادران حاضر در محفل هم، روایت حال دل بســیاری از آن هاست:» فرزندم 
 را آوردم تا نذر شــیرخواره کربال کنم و دعا می کنم تک تــک بچه ها امروز عاقبت بخیر شــوند... از

 امام رضا)ع( هم می خواهم به حرمت شهدای کربال، شهادت را نصیب فرزندانم کند؛ چون شهادت در 
راه حق بزرگ ترین عاقبت بخیری است«.

گزيدهگزيده

      صفحه 12

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آیین نامه  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 براب��ر رای ش��ماره 1401603063510000مورخ 1401/5/4هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک خلیل آباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا محمدی فرزند غالمرضا به شماره 
شناسنامه 1817صادره از کاشمر در یک باب کارگاه پسته پاک کنی  به مساحت 9769/15متر 
مربع قس��متی از پالک ش��ماره 60 اصلی واقع در بخش پنج خلیل آباد به آدرس : خلیل آباد- 
روستای سعدالدین -حاشیه جاده  به جعفر آباد -روبروی چاه موتور رستم خان خریداری از مالک 
رس��می آقای رستم دلیری محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 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 .  آ-40106087
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/5/15                     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/5/30

علی خدادادی-رئیس ثبت اسناد و امالک خلیل آباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 )موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون (

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات 
مفروزی و مالکانه اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از 
نش��ر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و 
آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اعی و س��ایر 
صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو 
ماه از انتشار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد و امالک 
میاندوآب ، دادخواس��ت خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی اس��ت در غیر 
اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر 

خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره  140160313006001811 مورخ 1401/04/25 تقاضای آقای احس��ن اله 
محمودی فرزند حیدر مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ اعیانی یک باب مغازه قسمتی 
از پ��الک 9377 فرع��ی از یک  اصلی بخش 14 مراغه ح��وزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب 
خریداری شده از آقای وجدان اعظمی به شماره پرونده هیأت 244 – 1400 به مساحت 50/50 

مترمربع که برای آن پالک  3003 فرعی تعیین شده است .  م/الف 10  آ-40106089
تاریخ انتشار نوبت اول : شنبه مورخ 1401/05/15

تاریخ انتشار نوبت دوم : یکشنبه 1401/05/30 
سعید سیفی –  سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

اگهی تعیین متراژ 
کلیه مجاورین پالک 2185 اصلی بخش 1 قوچان واقع در اراضی شهری در خصوص وقت معاینه 
و تعیین متراژ شش��دانگ یک باب منزل پالک فوق ، مورد تقاضای خانم سیده فاطمه دستوری 
اسفجیر نسبت به ششدانگ پالک به آدرس قوچان خیابان شهید داودی نرسیده به کمربندی بعد 
از چهارراه پنجم پالک 24 که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز پنج شنبه1401/5/20 
ساعت 8/30 صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی 
ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت 
مقرر در محل حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت عدم حضور و نبودن 
اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-40106091

عباس برق شمشیر رئیس ثبت اسناد امالک قوچان

آگهی فقدان سندمالکیت
خانم شیرین شمس با ارائه دوبرگ استشهادیه که در دفتر اسناد رسمی شماره 138 آمل تصدیق 
شده است اعالم داشته ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمین پالک ثبتی 15 فرعی 14 اصلی 
بخش 5 الحاقی ثبت نور در دفتر 6 ، صفحه 7 و شماره ثبت 756 سند بشماره سریال 190634 
به نام خانم شیرین شمس ثبت و صادر گردیده بود به علت جابجایی مفقود شده لذا درخواست 

صدور سند المثنی نموده است.
در اجرای ماده 120 آیین نامه اصالحی قانون ثبت وتبصره های ذیل آن مراتب دریک نوبت آگهی 
میگردد چنانچه اش��خاصی مدعی انجام معامله با وجود اصل س��ند مالکیت مذکور نزد خود می 
باش��ند ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی می بایست اعتراض خود را به پیوست اصل 
س��ند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه و رسید آن را دریافت نمایند. بدیهی است 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا درصورت اعتراض اصل سند مالکیت و یا 
سند معامله ارائه نگردد این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت المثنی خواهد نمود.

م الف 1359359  آ-40106092
تاریخ انتشار: 1401/05/15 

علی سعادتی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نور

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهره خوش بخت با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواست 1401/14602 
مورخ 1401/05/10 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی به میزان مالکیت یک سهم مشاع از 156 
سهم مشاع از 20/17 سهم مشاع از مدار 270 سهم مشاع ششدانگ پالک 3 فرعی از 92- اصلی 
بخش 6 مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام زهره خوش بخت ذیل دفتر 252 صفحه 305 
به شماره ثبت 47244 ثبت و سند شماره 91771 صادر گردید و فاقد بازداشت و رهن می باشد 
حس��ب اعالم متقاضی صدور سند المثنی در اثر س��هل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 
اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورتجلسه گردد. 
چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا 
سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت المثنی به نام مالک 

خواهد نمود. م.الف397  آ-40106095
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای محم��ود واله نامق��ی وکالتاً از ط��رف آقای رحیم بیات پور به ش��ماره وکال��ت 19729-

1400/12/18 تنظیمی دفترخانه 400 ش��یراز با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء شده طی 
درخواس��ت 9361/1401 م��ورخ 1401/03/29 تقاضای صدور س��ند مالکیت المثنی به میزان 
مالکیت 205 سهم از 392041 سهم از 418018 سهم ششدانگ پالک 3139 فرعی مجزی شده 
از 1384 فرعی از 93- اصلی بخش 6مشهد را نموده که پالک فوق الذکر به نام رحیم بیات پور ذیل 
دفتر 341 صفحه 125 به شماره ثبت 61054 ثبت و سند شماره 639975 صادر گردید و فاقد 
بازداشت و رهن می باشد حسب اعالم متقاضی صدور سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده 
در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی 
مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب 
صورتجلس��ه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. م.الف398  آ-40106096
تاریخ انتشار: 1401/5/15

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای هدایت اله هاش��می نس��ب با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 
6298/1401 م��ورخ 1401/03/03 تقاض��ای صدور س��ند مالکیت المثنی ب��ه میزان مالکیت 
شش��دانگ پ��الک 3823 فرعی از 93- اصلی بخش 6 مش��هد را نموده ک��ه پالک فوق الذکر به 
نام هدایت اله هاش��می نس��ب ذیل دفتر 538 صفحه 376 به شماره ثبت 101314 ثبت و سند 
به ش��ماره  0166304 الف /88-16 صادر گردید و فاقد بازداش��ت و رهن می باشد حسب اعالم 
متقاضی صدور سند المثنی در اثر سهل انگاری مفقود شده در اجرای ماده 120 اصالحی آیین نامه 
قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل سند 
مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام 
مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود 

این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند ج مالکیت به نام مالک خواهد نمود. 
م.الف399   آ-40106097

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی استرداد سند مالکیت
نظر به اینکه آقای محمد ریگی مصالح س��ند صلح خیاری 59211 م��ورخ 1399/02/15 دفتر 
42مش��هد و )سپس سند صلح مذکور برابر اقرارنامه فسخ ش��ماره 62675 مورخ 1399/08/08 
فسخ شده است( تقاضای صدور سند المثنی در پالک 1981 فرعی از 1497 فرعی از 20 اصلی 
بخش 9 مشهد را نموده که به حکایت ثبت دفتر امالک ششدانگ پالک مذکور ذیل ثبت دفتر 
امالک الکترونیک بشماره 1395505306003001725 بنام مجید ریگی ثبت و سند به شماره 
چاپی 833375 الف93 صادر گردیده اس��ت. متقاضی فوق مدعی اس��ت که سند اولیه نزد آقای 
مجید ریگی می باشد که اخطاریه به نامبرده ابالغ و سپس گواهی گردیده است. که سند اولیه را 
ارائه دهد لیکن ظرف مهلت مقرر از تحویل سند خودداری نمود لذا بدینوسیله یک نوبت آگهی 
می شود تا چنانچه سند اولیه نزد نامبرده یا هر کس دیگر می باشد ظرف مدت 10 روز از تاریخ 

انتش��ار آگهی س��ند اولیه را به این اداره تحویل و رسید اخذ نماید. ضمناً پس از انجام تشریفات 
قانونی سند مالکیت بنام متقاضی صادر خواهد شد. م.الف400    آ-40106098

سرپرست اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی
از طرف رستم عبدالهی

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

ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر راي ش��ماره 140160326003001022-1401/04/23هی��ات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقای احمد علی بداغ فرزند  محمد  به شماره 
شناسنامه 47 صادره از اسدآباد همدان در 3/8 دهم )سه و هشت دهم ( دانگ مشاع از ششدانگ 
یک قطعه باغ معنب به مساحت ششدانگ 2691/05 متر مربع پالک شماره 1315 اصلی واقع 
در اراضی باغات فخرآباد شهرستان اسدآباد در بخش شش همدان خریداری مع الواسطه از  مالک 
رس��می کربالیی ش��فیع فرزند مرحوم کربالیی رحیم به استناد بنده الف  ماده یک قانون تعین 
تکلیف محرز گردیده است  . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز 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 تسلیم و پس 
از اخذ رس��ید، 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.) م الف 217(  آ-40105340
تاریخ انتشار اول  :1401/04/30            تاریخ انتشار دوم  15:/1401/05

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد- سیروس قلی زاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره 140060306003001876- 1400/11/6 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک مش��هد ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سعید کشافی فرزند غالمرضا 
بشماره شناسنامه 4001 صادره از مشهد در ششدانگ یک باب محوطه محصور مشتمل بر بنای 
احداثی به مساحت 126/85 مترمربع قسمتی از پالک باقیمانده 32 فرعی از 20 اصلی بخش 9 
مشهد، حوزه ثبت ناحیه یک مشهد واقع در مصلی 16 پالک 15 خریداری از مالک رسمی آقای 
هادی تفقد محمد پور محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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 792   آ-40105316
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/4/29             تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/5/15

سرپرست ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علی فضلی

برگ س���بز و پالک موتورس���یکلت سیس���تم س���ناتور 
م���دل  ای  گوج���ه  قرم���ز  رن���گ  ب���ه   CG125 تی���پ 
1387 ب���ه ش���ماره موت���ور 8702460  و ش���ماره  تن���ه  
N2D***125E8708640 به  شماره پالک ایران 639- 
17292 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می گردد.
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بدین وسیله به اطالع همگان می رساند که 
برگ س���بزخودرو اینجانب  سجاد ایرانمنش  
ب���ه ش���ماره مل���ی 2992931306  مربوط به 
 PARS XU7  خ���ودرو س���واری پ���ژو  تی���پ
رنگ  س���فید – روغنی  مدل س���ال 1396 به 
شماره پالک 45 ایران 245 د  52  به شماره 
موتور   124K1125917   و ش���ماره شاس���ی  
NAAN01CE2HH010716 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز کامیون کمپرس���ی سیس���تم ولوو تیپ ان 
10 )2*4( مدل 1357به شماره موتور110374 شماره 
شاس���ی 024597 و شماره پالک 597ع33 ایران 12 
متعلق به مهدی رضایی فرزند اس���داله مفقود ش���ده 

وفاقد اعتبار می باشد.
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مدرک دانش���نامه پای���ان تحصیالت دوره کارشناس���ی 
اینجان���ب بهنوش مح���ب راد فرزند علی اکبر ش���ماره 
دوره  مقط���ع  ش���اهرودبه  از  31ص���ادره  شناس���نامه 
کارشناسی پیوس���ته رشته پرس���تاری از دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد مشهد  مفقود گردیده و از درجه اعتبار 
ساقط می باشد . ازیابنده تقاضامی شود اصل مدرک 
را به دانش���گاه آزاداس���المی مشهدبه  نشانی : استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، قاسم آباد،چهارراه 
استادیوس���فی ،مجتم���ع دانش���گاهی  دانش���گاه آزاد 
اسالمی واحد مش���هد پردیس دانش���گاه آزاداسالمی 

مشهد اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نماید .
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برگ س���بز و برگ کمپانی خودرو س���واری س���یتروئن 
SX  زانتی���ا م���دل 1387  به ش���ماره پالک 626 ط 84 
ایران 42 و ش���ماره موتور745287 و ش���ماره شاسی  
زه���ره ش���جاعت مفق���ود  بن���ام   S1512287165046

گردیده و اعتبار ندارد .
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برگ س���بز و کارت خودروی بلریانس H330 مدل 
96 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 136 د 
 BM15L*G040397 43 ایران 74 ش���ماره موتور
و شماره شاس���ی NAPH330ABH1029358 به 
مالکیت فاطمه اسعدی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز س���واری پراید مدل 1381 رنگ س���ورمه ای 
تی���ره متالیک به ش���ماره انتظام���ی  145 ی 23 ایران 
42 بنام محمد محمدی نیا فرزند علی محمد شماره 
 S1412281837321 : موتور : 370390 شماره شاسی

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.
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من وعظ 
اخاه سرًّا 
فقد زانه و 
من وعظه 
عالنیه فقد 
شانه
هرکس دوست 
و برادر خود را 
محرمانه موعظه 
کند، او را زینت 
بخشیده و چنانچه 
علنی باشد سبب 
ننگ و تضعیف او 
شده است.
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