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کارت دانشــجویی آقــای عمــران 
عبدالهــی فرزند امیر بــا کد ملی 
ره  شــما و   3580850962
دانشجویی 96111081172002 
دانشــجوی رشــته معماری مقطع 
کاردانی از دانشــکده فنی شهید 
باهنــر زاهدان مفقــود و از درجه 

اعتبار ساقط گردید.

برگ سبز)سند( برگ کمپانی خودرو 
سواری پژو PARSX U7 مدل 96 رنگ 
ســفید روغنی به شــماره انتظامی 
ایــران 21 بشــماره  665 ن55- 
موتور  124K1064838 بشــماره 
 NAAN01CE5HH832040 شاسی
متعلــق بــه اینجانــب امیرحســین 
سلیم پور اشتبین مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز)کمپانی( و کلیه مدارک 
خــودرو پراید مــدل 1382 به 
رنگ ســفید به شماره شهربانی 
11 ایران 828 ه  19 به شماره 
بــه شــماره  موتــور 568583 
 1412282123459 شاســی 
بنام حسین صفری مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.

کارت فعالیت راننده حرفه ای 
بــه شــماره 2815658 بنام 
فرزاد رمضانی فرزند شهریار 
 5174 شناســنامه  شــماره 
صــادره   65/6/3 متولــد 
از درجــه  و  کارزون مفقــود 

اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواری تیبا بشماره 
شهربانی 53 ایران 752 ی 28 
و موتور 8071462 و شاسی 
 NAS811100D5730021
به مالکیت سیدمحمد مجیدی 
 09131094323 همــراه 
مفقــود شــده فاقــد اعتبار 

است.

 131SX برگ سبز سواری سایپا
مدل 1390 به شماره موتور 
4355325 و شــماره شاسی 
بــه   S3412290350115
پالک ایران 64- 564 ب38 
به مالکیت محمدحسین خسکی 
ســخویدی مفقــود گردیده، و 

فاقد اعتبار می باشد.

بــی  ترا ســیدهدایت اله  نــب  اینجا
مالــک خــودرو ســواری وانــت پیــکان 
بــه شــماره انتظامــی 478 ی75 ایران 
63 موتــور 114F0035457 شاســی 
علــت  بــه   NAAA46AA5DG374196
فقدان ســند کمپانی تقاضای رونوشت 
المثنــی نموده اســت. چنانچــه هرکس 
ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف 
مــدت ده روز به دفتر حقوقی ســازمان 
فروش شــرکت ایران خــودرو واقع در 
پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید. 
بدیهی است پس از انقضای مهلت مزبور 
طبــق ضوابط اقدام خواهد شــد. مدت 

اعتبار این آگهی یکسال است.

سند مالکیت وانت مزدا 
 1371 مــدل   1600
صادره از شرکت ایران 
وانت به شــماره شاسی 
و شماره   71604988
موتور 206726 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

گیشا- پاساژ نصر
16 متر مغازه دونبش

اولین مغازه سمت چپ پاساژ
09122151316

دفتر مرکزی
 33118052
33902599

       33942000
   33910862
 33113519

رد33112291-5  
پذی

ی می
آگه

ی 
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زه 
 رو

همه
ان 

کیه
ی 

دگ
ماین

تر ن
دفا

55953636 - 55900897 شهرری 
33962211 - 33962233 سعدی 
36257074 شرق استان تهران 
56344343 اسالمشهر 
56359598 چهاردانگه 

جنوب
22603635 قلهک 

22712976 شمیران 

88900867 - 88801552 مطهری 

شهرآرا         66593010-11- 66592266

شمال
66007479 - 66064647-9 آزادی 

65222933 - 09121620849 شهریار 

026-32226013 - 32224411 کرج 

77909939 - 77936888 تهران نو 

شرق - غرب 

33118052
33110210
33112291 
33902599

 33119236
33911566
33118057
      33110202 

مرکز

33942000
33910862
 33113519
33911568

دفاتر
 نمایندگی کیهان

همه روزه
 تلفنی آگهی

 میپذیرد

بهترین منطقه نیاوران- مرجان
قابل توجــه بانک های دولتی و خصوصی و 

کلیه موسسات مالی و اعتباری
110 متر در 2 طبقه 

رهن کامل قابل تبدیل

0912-0163623

مصطفی خمینی روبروی پمپ بنزین 64 
متر کف 25 متر بالکن فروش معاوضه 

با ملک ماشین 10 میلیارد تومان
09123957476 و 09123996843

شرکت کار در ارتفاع تهران
پیچ رولپالک بدون داربست

20 سال گارانتی 30٪ تخفیف
44061730 -09122932056

اجرای سقف های کاذب 
کناف، تایل، دامپا، رابیتس

آسمان مجازی- دیوار پوش
ضــدآب-  ســقف  نقاشــی- 

بازسازی
مناسب سرویس و استخر
021-44306764
09124677736

موسسه حقوقی کندلوس
دعاوی حقوقی، کیفری، تیم وکالی مجرب
حضوری و تلفنی )نگران هزینه نباشید(

88867526 -09122064480

وکیل پایه یک خانم
تخصصا چک و سفته

 86035213-88892318

تربیت مربی 
 جهت تدریس زبان آموزی قرآن

   طرح بشارت        حضوری- غیرحضوری

77582027 -7757101212
 تا 

8 :
س

تما
ت 

ساع

خرید و فروش
 فیش حج 

تماس 8/30 تا 22/30
66386975 - 66383692

09123252154

ترک اعتیاد موفق
کم هزینه     سرپایی      زیرنظر پزشک
09123844273 - 55623328

فقط نقدی
بهترین خریدار و فروشنده مواد غذایی 

انواع برنج ایرانی و خارجی 
88485672 - 09121139698

فروش لوازم یدکی
استوک بنز سواری

09121718342
سیم کارت فروشی خود را 

 پیامک کنید
فقط 0912 »خرید و فروش«

09126666693

چسب مایع )کاغذ( آماده پخش
 www.karkaskimya.com

09133623139

بدنه فابریک یزدانی
بدون افت قیمت 
09121753528 - 22361184

تصادف بدون نگرانی 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی )نوبت دوم(
مدرک فارغ التحصیلی اینجانب ســکینه حمیدی فرزند محمد به شماره 
شناســنامه 313 صادره از ساری در مقطع کاردانی رشته دینی و عربی 
صادره از واحد دانشــگاهی آزاد اســالمی واحد رشــت با شماره -29
2314/86 مــورخ 79/2/13 مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشــد 
از یابنده تقاضا می شــود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
رشت به نشانی گیالن - رشت - فلکه گاز )پل طالشان( دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد رشت ارسال نماید.

فقط قالیشوییتهــران نـو

77413604           77473604   
  77410515

درشرق تهران کارخانه دارد

دانشنامه تحصیلی اینجانب زهرا 
بادالنــی نــام پدر یوســف با کد 
ملی 0064987789 صادره از 
تهران در مقطع کارشناسی رشته 
روانشناســی عمومی صــادره از 
دانشــگاه آزاد واحد ابهر مفقود 
گردیده و فاقد اعتبار اســت. از 
یابنده تقاضا می شود اصل مدرک 
را بــه دانشــگاه آزاد اســالمی 
واحــد ابهــر به نشــانی کیلومتر 
خرمــدره  ابهــر-  4ترانزیــت 
مجتمع دانشــگاه آزاد اســالمی 
به کدپستی 45619343367 

ارسال نمایید.

تاریخ انتشار: 98/7/23
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان دماوند و رودهن 

شماره ثبت 336 
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم

از اعضای محترم این شرکت دعوت می شود تا در مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت دوم که در ســاعت 15 روز پنج شــنبه مورخه 
98/8/2 کــه در محل ســالن قدســیه- روبــه روی آموزش و 

پرورش تشکیل می گردد، حضور به هم رسانید.
در صورتی کــه هر یک از اعضا نتواننــد در مجمع عمومی فوق 
حضور یابند می تواند استفاده از حق رای خود را برای حضور و 
اعمال در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیار واگذار کند. 
تعداد آرای وکالتی هر عضو 3 رای و هر شخص غیرعضو تنها یک 
رای خواهد بود. بدین  منظور عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید 
وکالتش مورد تایید یک نفر بازرس یا دو نفر عضو هیئت مدیره 
باشد و عضو متقاضی اعطای نمایندگی باید حداکثر ظرف مدت 
7 هفت روز از انتشــار این آگهــی به همراه نماینده خود با در 
دست داشتن مدارک موید عضویت در تعاونی )دفتر تعاونی( 
حاضر تا پس از احراز هویت طرفین،  عضویت متقاضی و اهلیت 
نماینده،  برگه نمایندگی مربوطه توسط مقام مذکور تایید و ورقه 

ورود به مجمع عمومی برای نماینده صادر گردد.
دستور جلسه: 

1- اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب اساسنامه جدید با آخرین 
اصالحات بخش تعاون

2- تغییــر آدرس تعاونــی در یــک واحد ثبتــی )تغییر ماده 6 
اساسنامه(

3- تغییــر تعــداد اعضــای اصلــی و علی البدل هیئــت مدیره 
)تغییرماده 22 اساسنامه(

هیئت مدیره

با حضور در نیازمندیهای روزنامه کیهان دامنه کار خود را گسترش دهید

3 نفر از فرزندان تحت پوشش 
خیریه شهر امید نیکان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شرکت بازتاب سهام توس)سهامی خاص( به شناسه ملی 

10380315290 و شماره ثبت 458728
از کلیه ســهامداران محترم شــرکت بازتاب سهام توس 
دعــوت می شــود در جلســه مجمع عمومی عــادی به طور 
فوق العاده شــرکت راس ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 
مــورخ 98/8/2 واقــع در: تهران، خیابــان وزراء خیابان 

بیستم، پالک 12، واحد 5 حضور بهم رسانید.
دستور جلسه: انتخاب اعضاء هیئت مدیره

هیئت مدیره شرکت

آگهی مزایده 
سرقفلی یک باب آپارتمان تجاری)محل شرکت منحله در 
حــال تصفیه( نقش آور واقع در تهــران- خیابان انقالب 
نرســیده به خیابــان نجات الهــی پالک آبــی 667 طبقه 
همکــف بــه مســاحت 318 مترمربع در همکــف و 201 
مترمربع به صورت نیم طبقــه داخلی به صورت مزایده 
آماده فروش می باشــد. متقاضیان جهت اطالع و دریافت 
اسناد مزایده با شماره تلفن همراه: 09121319761 

و 88364390-021 تماس بگیرید.
مدیر تصفیه شرکت نقش آور

تاریخ انتشار: 1398/7/23

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت دوم
شرکت تعاونی خانه سازان فجر ظهور

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی 
نوبت دوم این شــرکت تعاونی که راس ســاعت 13:30 الی 15:30 روز 
دوشنبه مورخ 1398/8/6 در محل شهر پاکدشت- جاده پارچین- مسجد 

شهرک قائم)عج( تشکیل می شود حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس/ بازرسان
2- تصویب بودجه 98 و پاداش اعضای هیئت مدیره
3- تصمیم گیری در مورد فروش پروژه پاکدشت یک

هیئت مدیره تعاونی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
نظر به اینکه تحدید حدود ششــدانگ پالک 17 اصلی موســوم به قریه گل  گل واقع در حوزه 
ثبتی پلدختر بخش 8 خرم آباد به عمل نیامده اســت لذا حسب درخواست خانم مژگان سلیمانی 
وارده به شماره 1971-98/5/15 مبنی بر تحدید حدود ششدانگ یک باب دامداری و با رعایت 
مفاد مواد  14 و 15 قانون ثبت عملیات تحدید حدود در مورخه 98/6/16 راس ســاعت 9 صبح 
در محل شروع و به عمل خواهد آمد لذا با انتشار این آگهی از متقاضی و مالکین امالک مجاور 
دعوت می گردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یافته و چنانچه ادعایی نسبت به حدود 
و حقوق ارتفاقی آن دارند به نماینده محدود اظهار دارند و کســانی که به عملیات تحدید حدود 
اعتراض دارند می توانند با اســتناد به ماده 20 قانون ثبــت و در اجرای مواد 74 و 86 آیین نامه 
اصالحــی قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود ظرف مدت ســی روز اعتراض 
خود را کتبا به اداره ثبت اســناد و امالک پلدختر ارائه نموده و رســید دریافت نمایند و نیز باید 
ظرف مدت ســی روز از تاریخ تســلیم این اعتراض به مراجع ذیصالح قضایی مراجعه و ضمن 
تقدیم دادخواست، گواهی آن را اخذ و به اداره ثبت پلدختر تسلیم نمایند در غیر اینصورت اقدام 

قانونی بنا به تقاضای مالک از طرف این اداره به عمل خواهد آمد.
* خانم مژگان سلیمانی فرزند رضا علی نسبت به ششدانگ یک باب دامداری تحت پالک 229 
فرعی مجزی شــده از پالک 17-اصلی به مساحت 1200 متر مربع واقع در قریه گل گل حوزه 

ثبتی پلدختر بخش 8 خرم آباد.
تاریخ انتشار: 98/7/6        تاریخ تحدید حدود: 98/7/23

امین عبدی نژاد - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک پلدختر

برابر رأی شــماره 139760326006000565 - 1397/6/12 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد ســند رسمی مســتقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبــت ملک مالیر تصرفات مالکانــه بالمعارض متقاضی آقای علی حیدری فرزند ابوالقاســم 
بشــماره شناسنامه 473 صادره از مالیر سه دانگ مشــاع از ششدانگ اعیانی یکباب مغازه به 
مساحت 53/63 متر مربع قسمتی از پالک 2043 اصلی واقع در بخش یک مالیر برابر قرارداد 
4461308989712220836 - 97/12/22 مالک رسمی اداره اوقاف؛ امور خیریه مالیر محرز 
گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شــود 
در صورتی که اشــخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشــار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت اول: 98/7/8                                  تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/7/23
محمدرضا امینی 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان مالیر

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمان های فاقد سند رسمی

م الف237

نام مستعار کودک:   یلدا رستمی
تاریخ تولد: حدود 1389

تاریخ پذیرش: 96/2/13
نام والدین: محمدرضا رستمی، مرضیه حامدی راد

علت پذیرش: اعتیاد والدین، تکدی گری فرزند
ارجاع دهنده: مرکز کودکان خیابانی شهدای افسریه

نام مستعار کودک:  اسماء کمره ای
تاریخ تولد: حدود 1392

تاریخ پذیرش: 97/2/23
نام والدین: حسین کمره ای

علت پذیرش: اعتیاد والدین، نداشتن سرپرست موثر
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی شهرستان ورامین

نام مستعار کودک:  آرمیتا
تاریخ تولد: حدود 1392
تاریخ پذیرش: 98/1/7

نام والدین: سارا آزاده رنجبر
علت پذیرش: بدسرپرست،  اعتیاد مادر
ارجاع دهنده: اورژانس اجتماعی نواب صفوی

صنعتی  تجهیزات  روئین سازان  شرکت  انتقال 
پاسارگاد با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

14093وشناسه ملی 14006531279
شرکت فوق در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان به شماره 
ثبــت 12669 ثبت و در تاریخ از لحاظ ذیل دفاتر تکمیل گردید که خالصه 
آن به شــرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد: به اســتناد صورتجلسه 
مجمع عمومــی فوق العاده مورخ 1397/05/01 محل شــرکت از اســتان 
مازندران شهرســتان ساری به استان گلســتان- شهرستان گرگان- بخش 
مرکزی- شــهرگرگان-محله امام رضا- کوچه شصت و سوم- خیابان امام 
رضا پالک0- طبقه همکف-واحد3 کدپستی:4918747616 انتقال یافت و 
در مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان تحت شماره 12669 

به ثبت رسیده است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گلستان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

شناسه آگهی:)628102(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل 
و مسافربری قائم شهر جویبار سهامی خاص

 به شماره ثبت 806 و شناسه ملی 10760128523 
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مــورخ 1398/05/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 1- محل شــرکت در واحد ثبتی قائم شــهر به 
آدرس شهرســتان قائم شهر، بخش مرکزی، شهر قائم شهر، محله شریعتی، 
کوچه خزر 46)نهضت( ، بلوار شــهیدان سادات نیا، پالک 0، طبقه همکف- 
کدپســتی 4763857546 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح گردید. رونوشــت بــه اداره حمل و نقل جاده ای شهرســتان 

قائم شهر بازگشت به شماره 16/13/56759 مورخ 1398/7/8.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران 
مرجع ثبت  شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
قائم شهر 

شناسه آگهی: )628154(

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر بر اینکه ســند مالکیت ششدانگ یک باب خانه از پالک ثبتی قطعه 260 تفکیکی به 
شــماره 260 فرعی از 5422 اصلی واقع در بخش یک اردبیل که سند مالکیت به شماره 
چاپــی 569305 به شــرح صفحه 312 دفتر 144 ذیل ثبــت 30188 به نام آقای رحیم 
فرزانه فرزند موســی به شماره شناســنامه 485 صادره اردبیل ثبت و صادر گردیده است 
و برابر درخواســت وارده به شــماره 1015372 مورخه 98/07/14 اعالم داشته که سند 
مالکیت پالک فوق الذکر به  نام نامبرده فوق به علت ســرقت مفقود شده است و پس از 
جست وجوی کامل پیدا نگردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 139880003144000460-1398/07/17 به کلیه دفاتر 
اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 120 اصالحی قانون ثبت 
موضوع یک بار در روزنامه آگهی گردیده که هرکس ادعائی به وجود سند مالکیت یا سند 
معامله به نام خود داشته باشند. ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل 
قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند بدیهی است پس از 
انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی به نام نامبرده فوق صادر و 

تسلیم خواهد شدو سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
رئیس ثبت منطقه یک اردبیل- حیدری

تاریخ انتشار 98/07/23

صفحه 6
 سه شنبه 23 مهر 1398 
16 صفر 1441 - شماره 22308

معارف 
Maaref@Kayhan.ir

درخصوص حرکت پرشور اربعین حسینی، 
سخت است که با قاطعیت بگوییم مهم ترین 
ویژگی های آن چیســت. به  نظــرم باید به 
چیســتِی ظرفیت های تمدنی و تاریخی این 

منسک )آیین( بپردازیم.
نکته  اول این اســت که در این منســک 
ما بــه نوعی شــاهد معنویتی متفــاوت از 
جنس معنویت های دیگر در اسالم هستیم. 
معنویت هایی مثل نماز و روزه و دیگر مناسک 
معنوی در اســالم معموالً یک مکان خاص و 
یک ثبات و تمرکزی دارد، اما منسک اربعین 

حسینی گویا یک اعتکاف سیار است.
اربعین؛ اعتکافی سیار

بر خالف اعتکاف های پیشــینی که مثاًل 
به مسجد یا مکان مقدس دیگری می رویم و 
چند روز آنجا خودمان را محصور می کنیم و به 
صورت متمرکز و ثابت به عبادت می پردازیم، 
این منسک اما از این ویژگی برخوردار است 
که عبادتش از جنس عبادت در حال حرکت 

انواع تذبذب
این تقسیم بندی با توجه به تعلق تذبذب است و گرنه خود این رذیلت همانند 
ضدش، از مقوله باب تشــکیک اســت و دارای مراتب شدت و ضعف می باشد، 

بی آنکه اقسام مختلفی داشته باشد. 
الف- تذبذب در دین: آشکار است که این تذبذب از پست ترین، زیانبارترین 
و زشــت ترین اقسام آن است و فرد را تا سر حد کفر و محروم شدن از توبه به 

سقوط می کشاند. خدای متعال می فرماید: 
ان  الذیــن آمنــوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثــم ازدادوا کفرا لم یکن اهلل 

لیغفرلهم و ال لیهدیهم سبیال.
همانا کســانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، سپس ایمان آوردند، 
ســپس کفر ورزیدند، آنگاه بر کفر افزودند، خداوند آنان را نمی آمرزد و به راه 

راست هدایتشان نمی کند. )نساء-137(
این تذبذب باعث می شود که فرد، دین را به بازی بگیرد، آنچه را به سود خود 
می داند انجام دهد و آنچه را که با منافع دنیویش سازگاری ندارد، ترک کند. 

خدای متعال درباره اینان می فرماید: 
قال الذین ال یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیرهذا او بدله...

کسانی که به دیدار ما امیدوار نیستند، می گویند قرآن جز این بیاور و یا آن 
را تغییر بده... )یونس- 15(

...و یقولون نومن ببعض و نکفر ببعض و یریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیال.
...و می گویند به بعضی ایمان می آوریم و به بعضی کافر می شویم و می خواهند 

میان کفر و ایمان راهی اختیار کنند. )نساء-150(
ب- تذبذب در امور دنیوی و اخروی: فردی که به چنین تذبذبی دچار 
اســت، توان استقامت و تصمیم گیری ندارد و اراده اش در نهایت ضعیف است. 
چنین کســانی ابتدا به کاری اقدام می کنند، سپس پیش از اتمام آن، منصرف 

می شــوند. اینان همیشــه در راهند، بی آنکه به مقصود خود دست یابند گاه با 
شوق تمام به کاری روی می آورند و گاه با نهایت دلزدگی از آن رو می گردانند. 
اینان تعادل ندارند و در کارها حد وســط را مراعات نمی کنند. روشن است که 
چنین کســانی موفقیت به دست نمی آورند و در زندگی خود کامیاب نیستند، 

آنها از مصادیق این آیه شریفه اند: 
...خسر الدنیا واالخره ذلک هو الخسران المبین.

...چنین کسی در دنیا و آخرت زیان کرد و این زیانی آشکار است. )حج- 11(
لزوم اتخاذ راهبرد مقاومت

از این رو قرآن بارها امر به اثبات فرموده و خواسته است تا هر امری باقوت 
واستقامت انجام شود:  ...خذوا ما اتیناکم بقوه...

...آنچه را به شما دادیم، با قدرت بگیرید... )بقره- 63(

فاستقم کما امرت و من تاب معک...
چنانکه به تو امر شــد، استقامت کن و هر که به تو بازگشته )نیز مأمور به 

استقامت است(. )هود- 112(
ثانیا خداوند خیر دنیا و آخرت را در گرو استقامت دانسته است: 

ان الذین قالوا ربنا اهلل ثم استقاموا تتنزل علیهم المالئکه اال تخافوا و ال تحزنوا 
وابشروا بالجنه التی کنتم توعدون. نحن اولیاوکم فی الحیوْهً الدنیا و االخره...

همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت کردند؛ مالئکه 
بر آنان نازل می شــوند )و به آنان می گویند( بیم مدارید و اندوهگین مشوید و 
مژده دهید به بهشتی که به آن وعده داده شده اید. اما در زندگی دنیا و آخرت 

دوستان شما هستیم. )فصلت- 30(
ان الذین قالوا ربنااهلل ثم استقاموا فال خوف علیهم و ال هم یحزنون.

همانا کسانی که گفتند پروردگار ما خداست، سپس استقامت کردند، پس 
نه ترسی بر آنها و نه غمگین شوند. )االحقاف- 13(

و ان لو استقاموا علی الطریقه ال سقیناهم ماء غدقا.
و اگر بر طریق حق پایدار بودند، البته به آنها آب فراوان می نوشانیم. )جن- 16(

ج- تذبذب در پیمان، سوگند، دوستی و حق ازدواج: به راستی این 
تذبذب و بی ثباتی زیانی بزرگ اســت و اغلب پیمان شــکنی ها و برهم خوردن 
دوستی ها و بروز دشمنی ها ناشی از این رذیلت است. چه بسا طالق که مفاسد 
بزرگی را به دنبال دارد، ناشــی از تذبذب است. به خدا پناه می بریم از تذبذب، 
که در جنگهای صدر اسالم، پیروزی مسلمانان را به شکست تبدیل می کرد و 

کسی که تاریخ را مطالعه می کند به درستی این سخن پی می برد. 
تذبذب، دوستی ها رابه دشمنی تبدیل می کند و کانون گرم خانواده ها را دچار 
طالق و بدبختی کرده و به ویرانی می کشد. قرآن کریم با زشت شمردن عمل زنی 
که آنچه را می بافت، پنبه می کرد، ما را از تذبذب و پیمان شکنی برحذر می دارد: 

و ال تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوه انکاثا...
و مانند زنی که رشته خود را پس از تابیدن محکم، واتابیده میباشید... )نحل- 92(

انسان مذبذب و سرگشته، ثباتی ندارد، روزی رحمانی است و روزی شیطانی، 
روزی به گروهی می پیوندد و روز دیگر با آنان قطع رابطه کرده و به گروهی دیگر 
می پیوندد. یک روز اقدام به کاری می کند و روز دیگر آن را رها می کند و کاری 

دیگر را در پیش می گیرد. چنانکه خدای متعال در وصف آنان فرموده است: 
مذبذبین بین ذلک ال الی هوالء و ال الی هوالء...

بین آنان سرگشــته و مذبذب هســتند، نه با اینان هســتند و نه به آنان... 
)نساء- 143(

انسان مذبذب و سرگشته نه فرزند دنیاست، نه فرزند آخرت، بلکه در دنیا 
و آخرت زیانکار است.  

بر اساس آموزه های اسالم، از زمانی که قیامت 
بر پا می شــود تا زمانی که شخص وارد بهشت یا 
دوزخ می شود، پنجاه هزار سال طول می کشد که 
هر هزار سال آن به عنوان یک میقات مطرح است. 

در هر میقاتی به پرونده ای رسیدگی می شود. 
اگر این پنجاه هزار سال را بر اساس سال های 
اخروی در نظر بگیریم، به نظر می رسد حدود 18 
میلیارد ســال طول بکشد؛ زیرا از نظر قرآن، هر 
روز قیامتی، معادل هزار سال زمینی است؛ خدا 
می فرماید: َویَْسَتْعِجُلونََک بِالَْعَذاِب َولَْن یُْخلِفَ اهلُل 
وَن؛ و  ا تَُعُدّ َوْعَدُه َوإَِنّ یَْوًما ِعْنَد َربَِّک َکأَلِْف َسَنْهً ِمَمّ
از تو با شتاب تقاضای عذاب می کنند با آنکه هرگز 
خدا وعده  اش را خالف نمی کند و در حقیقت  یک 
روز ]از قیامت[ نزد پروردگارت مانند هزار سال 

است از آنچه می  شمرید. )حج، آیه 47(
باید توجه داشــت که از نظر قرآن، عروج هر 
امری از زمین به آســمان نیز همین میزان سال 
دنیوی و زمینی است)سجده، آیه 5(، هر چند که 
عروج روح و مالئکه از زمین تا آسمان هفتم که 
امــر از آنجا می آید، هر روزش برابر با پنجاه هزار 
وُح إِلَْیِه فِی  سال دنیوی است: تَْعُرُج الَْماَلئَِکْهً َوالُرّ
؛ فرشتگان و  یَْوٍم َکاَن ِمْقَداُرُه َخْمِسیَن أَلَْف َسَنْهً
روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است 

به سوی او باال می روند. )معارج، آیه 4(
به هر حال، انسان در قیامت در مواقیت پنجاه 
گانه باید به یک معنا پنجاه هزار ســال و به یک 
معنا حدود 18 میلیارد سال صبر کند؛ اما همین 
میزان برای مومن با طی االرض چنان برداشــته 
می شود که از سرعت نور بیشتر است به گونه ای 
که اصال به حساب نمی آید؛ زیرا در روایت است 
که پس از نزول این آیه مسلمانان به پیامبر)ص( 
عرض کردند: » َمــا اَْطَوَل َهَذا الَْیْوَم؛این روز، چه 
روز طوالنی است!«، که یک روزش برابر با پنجاه 
هزار ســال اخروی است! حضرت)ص( فرمود: َو 
ُف َعلَی الُْمْؤِمِن  ٍد بَِیِدهِ اِنَُّه لَُیَخَفّ الَِّذی نَْفُس ُمَحَمّ
َحَتّی یَُکوَن اََخَفّ َعلَْیِه ِمْن َصاَلْهً َمْکُتوبَْهً یَُصلِّیَها 
نَْیا؛ سوگند به خدایی که نفس محمد به  فِی الُدّ
دست اوست، خدا آن را بر مومنان سبک می سازد 
تا جایی که سبک تر از یک نماز واجب که انسان 
در دنیا به جا می آورد.)بحاراالنوار، ج 7، ص 123(
در آن روزهــای قیامتی خدا ســازه اخروی 
هر کســی را بــه خودش نشــان می دهد و هر 
کســی می بیند که در دنیا با خــود چه کرده و 
برای آخرت چه آورده است. در حقیقت ملکوت 
اعمال خودش را در خودش می یابد و خدا آن را 
ُرونَُهْم؛   به وی نشان می دهد؛ قرآن می فرماید:یَُبَصّ
آنان را به خودشــان نشان می دهند.)معارج، آیه 
11( این گونه است که همه اعضا و جوارح آنان 
حقیقت ماهیت وجودی خودشان و اعمالشان را 
به نمایش می گذارند و آنها به چشــم خود سازه 
اخروی خودشان را می بینند که متاله و فرشته، 

یا حیوان یا نبات یا جماد هستند.

 زمان در قیامت
* همه  ســالکان این طریق، گویی در قراردادی نانوشــته، به یک  و میقات های پنجاه گانه

اصولی از جنس اصول معنوی متعهد شده اند. انگار همه در محضر 
امام حسین)ع(هســتند. انگار همه در این دایره  مغناطیسی امام 
معصوم، حلیم و باگذشت و بااخالق شده اند و این را همه به وضوح 

حس کرده اند.

 دکتر احمد رهدار

رهبر انقالب اسالمی در دیدار با جمعی از موکب داران عراقی حرکت عظیم راه پیمایِی اربعین 
را ظرفیت و ابزاری در جهت نیل امت اسالمی به »تمدن نوین اسالمی« دانستند و فرمودند 
»اگر ظرفّیت های کشورهای اسالمی - ظرفّیت عراق، ظرفّیت ایران، ظرفّیت کشورهای دیگر 
منطقه  غرب آسیا و شمال آفریقا- بر روی هم مجتمع بشود، اگر این ظرفّیت ها به هم برسند، 
این دست ها در هم گره بخورند، آن وقت اّمت اسالمی نشان خواهد داد که عّزت الهی یعنی چه؛ 
تمّدن عظیم اسالمی را به جوامع عالَم نشان خواهند داد؛ باید هدف ما این باشد و این راه پیمایی 
اربعین می تواند یک وسیله  گویایی برای تحّقق این هدف باشد. بر این اساس حجت االسالم 
دکتر احمد رهدار استاد حوزه و دانشگاه و پژوهشگر، در گفتار زیر که درپایگاه اطالع رسانی 
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب اسالمی منتشر شده به ابعاد و ظرفیت های تمدنی 

پدیده  پیاده روی اربعین و چرایی جهانی شدن این پدیده بی نظیراشاره کرده است.

گفتاری کوتاه درباره ظرفیت های تمدنی پیاده روی اربعین

چرا راه پیمایِی اربعین در حال جهانی شدن است؟

است. در واقع یک نوع اعتکاف جمعی سیار 
است که در آن هر اقدامی که انجام می دهیم، 
اقداماتی از جنس زندگِی عادی مثل خوردن 
و حرف زدن و خوابیدن و بحث علمی یا ذکر 
گفتن و نماز خواندن و هر کاری از این جنس 
کنش ها، خودش مصداقی از این عبادت و این 

اعتکاف سّیار است.
شاید به تعبیر دیگری بتوان گفت که جواز 
رفتارهای متکثر در متن این منســک باعث 
می شــود که سالک خســته نشود و سالکان  
بســیاری با اذواق )ســلیقه های( متکثر و با 

ظرفیت های جسمی و روحی متکثر بتوانند 
با این منســک نسبت بگیرند. همین ویژگی 
به نوبه  خودش باعث می شــود که هر سال 
جمعیتی بیش از سال های گذشته را به سمت 
خودش دعوت کند. در واقع این ویژگِی حرکت 

اربعین با یک شیبی، به آن، استعداد جهانی  
شــدن می  دهد و ما در همین دهه  اخیر نرخ 
رشد و شتاب این شیب را به  وضوح دیده ایم.

نظم معنوی اربعین
نکته و ویژگی دیگِر این منســک، »نظم 

معنوی« آن اســت. بر خالف نــگاه اولی و 
بــدوی به قضیه کــه در بعضی موارد به  نظر 
می رسد شاید نظم دقیقی رعایت نشده باشد، 
مثاًل در مقوله  بهداشــت، اما وقتی به صورت 
کیفی تــر تأمل می کنیم، متوجه می شــویم 

که نه، در اینجا نوعی نظم حاکم اســت که 
باعث می شــود میلیون ها نفــر در یک زمان 
و جغرافیای محــدودی بتوانند حوائج عادی 
زندگی خودشــان را تأمین  کنند و در عین 
حال، احساس سلوک در یک طریق معنوی 

داشته باشند.
این پدیده اساساً با شاخصه های مدیریت 
عرفی جهاِن امــروز همخوانی ندارد. مثاًل ما 
نمی توانیم با این مدیریت عرفی بیست میلیون 
جمعیت از اقوام مختلف از کشورهای مختلف 
را با زبان ها و با ُخلق و خو و فرهنگ های مختلف 
را در یک زمان و مکان محدود و مشــخصی 
جمع کنیم و در عین حال کمترین ناهنجاری 

و تنش مذهبی و خشونت  را شاهد نباشیم.
همه  ســالکان این طریق، گویی در قراردادی 
نانوشــته، به یک اصولی از جنس اصول معنوی 
متعهد شده اند. انگار همه در محضر امام حسین)ع(
هستند. انگار همه در این دایره  مغناطیسی امام 
معصوم، حلیم و باگذشت و بااخالق شده اند و این 

را همه به وضوح حس کرده اند.

تذبذب در دین از پست ترین، زیانبارترین و زشت ترین اقسام آن است و فرد را تا سر حد کفر و محروم شدن 
از توبه به سقوط می کشاند. خدای متعال می فرماید:  همانا کسانی که ایمان آوردند، سپس کفر ورزیدند، سپس 
ایمان آوردند، ســپس کفر ورزیدند، آنگاه بر کفر افزودند، خداوند آنان را نمی آمرزد و به راه راست هدایتشان 

نمی کند. 

تذبذب و مقاومت در آموزه های قرآن


