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اخبار
بازیهای هکاتون  ۱۴۰۰در مسیر
ساخت و تجاریسازی قرار میگیرد

روند ساخت و کمک به تجاریسازی
بازیهای هکاتون سال (۱۴۰۰رویداد بازیسازی
سه روزه) با حمایت مالی ساختار حمایتی همگرا
بنیاد ملی بازیهای رایانهای و ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شناختی آغاز شد.
روند ساخت و کمک به تجاریسازی
بازیهای هکاتون سال (۱۴۰۰رویداد بازیسازی
سه روزه) با حمایت مالی ساختار حمایتی همگرا
بنیاد ملی بازیهای رایانهای و ستاد توسعه علوم
و فناوریهای شناختی آغاز شد.
فرآیند بررسی این بازیها برای تخصیص
حمایتهای مالی به منظور ساخت و توسعه
محصول توسط ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی بهعنوان حامی و طراح مساله هکاتون
 ۱۴۰۰و معاونت پژوهش بنیاد ملی بازیهای
رایانهای انجام میشود.
به گفته فریبا علیزاده سرپرست معاونت
پژوهش بنیاد ملی بازیهای رایانهای ،به همین
منظور اواخر سال  ۱۴۰۰در نشستی با  ۱۳تیم
منتخب رویداد هکاتون  ۱۴۰۰از آنها خواسته
شد در صورت تمایل به ساخت و توسعه بازی
خود ،اعالم آمادگی کنند و  ۶تیم آمادگی خود
را برای ساخت و تجاریسازی بازیشان اعالم و
سند طراحی بازی را برای دبیرخانه این رویداد
ارسال کردند.
در ادامه این فرآیند قرار است سندهای
طراحی بازی ( )GDDدر جلسهای با حضور
نمایندگان ستاد توسعه علوم و فناوریهای
شناختی ،برای آغاز حمایت و تخصیص اعتبار،
مورد ارزیابی نهایی قرار گیرند.
پیش از این نیز بنیاد ملی نخبگان ،امتیاز
فعالیت نخبگی را به تیمهای برگزیده بخش
هکاتون رویداد بازیهای جدی  ۱۴۰۰اعطا
کرده بود .بنا بر اعالم بنیاد ملی نخبگان که
رویداد هکاتون  ۱۴۰۰را به عنوان یک رویداد
رقابتی مسالهمحور در قالب طرح شهید بابایی
به رسمیت شناخته است ،امتیاز فعالیت نخبگی
منتخبان این رویداد به برترینهای این رقابت
تخصیص یافت .بر اساس بررسی هیأت راهبری
طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان ،به اعضای
تیمهای برنده عنوان رتبه اول  ۳۰امتیاز ،برنده
عنوان رتبه دوم  ۲۵امتیاز و برنده عنوان رتبه
سوم  ۲۰امتیاز فعالیت نخبگی اعطا شد.
همچنین به شرط ورود تیمهای منتخب
به ساختار حمایتی همگرا بنیاد ملی بازیهای
رایانهای و تالش برای تولید و تجاریسازی
محصول هکاتون ،امتیاز فعالیت نخبگی این
ِ
تیمها تا سقف  ۱۰۰امتیاز افزایش پیدا میکند.
بنیاد ملی بازیهای رایانهای و نهاد طراح
مساله رویداد هکاتون جایزه بازیهای جدی،
هر سال در راستای حمایت از تجاریسازی و
توسعه بازیهای منتخب این رویداد ،به تیمهای
منتخب تسهیالت میپردازد .در این راستا بازی
«ماسکتو بزن» از بازیهای منتخب رویداد
هکاتون  ۱۳۹۹با کسب حمایتها پس از توسعه
و تجاریسازی ،در بخش جشنواره بازیهای
جدی  ۱۴۰۰شرکت و به فینال این بخش راه
پیدا کرد.
شیروانی مطرح کرد؛

ناشران به پر رونق بودن نمایشگاه
کتاب امسال امیدوارند

مدیر انتشارات سوره مهر ،همزمانی برگزاری
نمایشگاه حضوری و آنالین کتاب را کار دشواری
دانست و گفت :با توجه به تجربههای گذشته،
ناشران به پر رونق بودن نمایشگاه امسال امیدوار
هستند.
علی اکبر شیروانی ،مدیر انتشارات سوره
مهر درباره پیشبینی از استقبال مردم از
نمایشگاه کتاب پس از یک وقفه دو ساله،
گفت :چند نمایشگاه و رویداد در ماههای
اخیر شکل گرفت که نشان از استقبال مجدد
و حضور چشمگیر مردم داشت .به گمانم
نمایشگاه کتاب امسال هم استقبال خوبی
داشته باشد .باالخره اهل کتاب و دوستداران
کتاب بعد از دو سال میتوانند با هم رودررو
دیدار کنند که فکر میکنم این فرصت را
غنیمت بدانند.
وی با بیان اینکه تعطیلی دو ساله
نمایشگاه و شرایط کرونایی تأثیر بسیار زیادی
بر فعالیتهای اهالی حوزه نشر داشت ،افزود:
اینکه صرفاً از تأثیرات عدم برگزاری نمایشگاه
بخواهم چیزی بگویم کار مشکلی است .باالخره
همه جهان در همه وجوهات زندگیشان دچار
پیشامدی عجیب و غریب بودند و زندگی همه
در همه ابعاد متأثر از آن بود .نمایشگاه کتاب
یکی از حلقههای زنجیره کتاب و کتابخوانی
است که طبعاً مثل دیگر حلقههای این زنجیره
متأثر از بیماری فراگیر بود .زندگی همه ما در
این دوسال تغییر شکلهایی داد که هنوز تمام
نشده و کتاب ،کتابخوانی و مطالعه هم قطعهای
از زندگی جمعی است.
شیروانی درباره برگزاری نمایشگاه مجازی
در کنار نمایشگاه فیزیکی گفت :سالهاست
فروش آنالین آهسته و پیوسته جایش را باز
کرده است .اما فراگیری کرونا به این حرکت
آهسته شدت بخشید و تسریع کرد .در کار
کتاب که پیچیدگیهای خاص خودش را دارد،
فروش آنالین تسهیل دسترسی را به همراه
داشت .قضاوت درباره همزمانی برگزاری
نمایشگاه و فروش آنالین دشوار است چون
تجربه نشده است .فارغ از این همزمانی ،نفس
فروش آنالین ضرورتی اجتنابناپذیر است.
وی در پایان افزود :در اکثر کشورها جایی
متولی و متصدی گسترش فرهنگ کتاب
و کتابخوانی است .یعنی فارغ از هدایتگری
مطالعه به ترویج ،تبلیغ و توسعه مطالعه و
کتابخوانی میپردازد .در ایران هر دورهای و
در هر دولتی بخشی به این کار میپردازد و
گاهی تا مدتی بیمتصدی میماند .امیدارم
ستاد و مرکزی آشکار و روشن پیگیر این کار
شود.

نگاهی فلسفی به عرفانهای نوظهور در «رهگذر پر آشوب»

کتاب «رهگذر پر آشوب» به نقد
مبانی و رویکردهای فرقههای نوظهور از
منظر فلسفه و حکمت میپردازد.
رهگذر پر آشوب ،تألیف سید
محمدعلی دیباجی (دانشیار دانشگاه
تهران) ،عبدالرضا آتشین صدف
(کارشناس ارشد فلسفه دین دانشگاه
تهران) و قادر حافظ (دکترای عرفان
دانشگاه ادیان) به نقد مبانی و
رویکردهای فرقههای نوظهور از منظر
فلسفه و حکمت میپردازد و عنوان
کتاب از شعر حافظ عاریت گرفته
شدهاست که گفت:
به چشم عقل در این رهگذار
پرآشوب
جهان و کار جهان بیثبات و
بیمحل است
قرن  ۲۱قرن انفجار فرقهها نامیده
شدهاست .این فرقهها غالباً با شعار و
انگیزه اتصال و ارتباط با ماورا شکل
میگیرند .این ماورا ،حتی در شکل
علمی آن هم در برخی فرقهها مطرح
شدهاست؛ مث ً
ال آنها که به بشقاب
پرندهها تعلق خاطر دینی پیدا کردهاند!
از طرفی ،فهم ماورا در ترانسفیزیک یا
ماورا الطبیعه مطرح بوده که بخشی از
دانش متافیزیک است .طرد این مبحث
و تقلیل آن ،بلکه نقد و مخالفت با آن
در مغرب زمین ،باعث چرخش توجه
از متافیزیک به ماورا ،با شیوههای
فراروانشناختی به معنی اعم کلمه
(شامل علمی و عرفی) آن شدهاست.
از فراروانشناسی دو تلقی وجود
دارد ،یکی از آنها علمی و دیگری در
برابر آن است .در فراروانشناسی علمی
هیچ تأییدی بر آنچه نتوان به طور علمی
و شناختی آن را ثابت نمود ،وجود ندارد؛
در صورتی که فراروانشناسی غیرعلمی
یک رهگذار پر آشوب است و در آن،
درست و نادرست ،امر واقع و امر متوهم،
معنویت و مادیت و عرفان و طغیان به
هم آمیخته است .واگذاری ترانسفیزیک
به بخش علمی فرارواشناسی از یک
جهت مورد نقد است و به بخش عرفی
از طرف دیگر و جدیتر!
عرفانهای نوپدید از واژگان
خدا ،نفس ،روح ،تناسخ ،مرگ ،ارواح،
شیاطین ،عقل ،اراده ،خیال ،توهم،
ادراک و … سخن میگویند؛ از طرف
دیگر مقوالتی چون استدالل ،منطق،
طبیعت ،ماوراءالطبیعة ،درستی،
نادرستی ،دین ،سعادت و… نیز مورد
بحث آنان است؛ اما همه اهل فلسفه
میدانند که تمام اصطالحات و مقوالت
یادشده در درجه اول فلسفیاند و دانش
متافیزیک ،در دو شاخه مفاهیم فلسفی
و الهیات (یعنی امور عامه و الهیات
خاص) به این بحثها پرداختهاست ،اما
پس از رنسانس و در عصر جدید موضوع
متافیزیک و شیوه آن در میان فالسفه
مغرب زمین چرخش اومانیستی ،تجربی
و زبانی پیدا کرد و از مسیر اصلی خود
خارج گشت.
در این کتاب بحث میشود که
فرقههای نوظهور که به صورت التقاطی
یا اختراعی به وجود آمدهاند ،ناشی
از جبران خالء نظامهای متافیزیکی
در غرب است .البته جبران صوری نه
محتوایی .حضور اینها در کشورهای
شرقی نیز به همین دلیل و نوعی
غربزدگی است و در کشورهای اسالمی
کام ً
ال صوری یا سیاسی است؛ و نتیجه
عدم توجه و عدم بازخوانی میراث
متافیزیک به عنوان دانش بنیادین در
عقالنیت و تمدن اسالمی است.
ادیان
فرقهها،
عرفانها،
خودساخته ،جنبشها ،عرفانهای
کاذب ،گرایشهای معنوی و …
اصطالحاتی جایگزین یکدیگرند .برایان
ویلسون در کتاب جنبشهای نوین
دینی مجموعه آنها را نوعی ادیان تلقی
میکند« :در نامگذاری این صور جدید
برخی از جامعهشناسان از اصطالحاتی
چون ادیان سکوالر ،ادیان تمثیلی،
ادیان استعارهای ،ادیان بیشکل ،ادیان
موازی ،ادیان خودساخته ،دین سبک
و دین کدر و… استفاده کردهاند و
دیگران از شبه دین ،تقریباً دین و از
معنویتهای آلترناتیو سخن گفتند».
اما باید در آنها سنخشناسی کرد.
برخی از آنها به فراروانشناسی علمی و
برخی به فراروانشناسی عرفی نزدیکاند.
برای تبیین نظریه کتاب ،پنج

مبحث زیر به صورت تفصیلی مورد
بحث واقع شدهاست:
أ) سرگذشت متافیزیک
ب) چیستی دانش فراروانشناسی
ج) بررسی علل پیدایش جنبشها
د) سنخ شناسی فرقهها
ه) نقد نمونههایی از جنبشها
الف) سخن کتاب در باب
سرگذشت متافیزیک

در کتاب این مطلب مورد مطالعه
واقع شدهاست که رابطه پدیدار شدن
جنبشهای نومتافیزیکی با متافیزیک
چیست .این خود مستلزم آن است که
بدانیم سیر متافیزیک چیست و از زمان
افالطون تا زمان معاصر چه فرایندی
داشتهاست :این مطلب که مابعدالطبیعه
دانشی است که درباره ماورا طبیعت
نیز به تحقیق میپردازد و به اصطالح
ترانسفیزیک را هم شامل است از
متون تاریخ فلسفه
مسلمات فلسفه در
ِ
است .با وجود این ،برخی نویسندگان
همانند نویسنده مدخل متافیزیک در
دائرة المعارف استنفورد ضمن آنکه
میگویند متافیزیک بخشی از فلسفه
است که در مورد ُکنه وجود ،چیستی،
علت اولیه و آنچه غیرقابل تغییر
است ،بحث میکند ،اما از طرف دیگر
معتقدند که متافیزیک به دو شاخه
قدیم و جدید تقسیم شده و هر کدام به
موضوعات فلسفی متفاوتی می-پردازند
و ابدا ً ربطی به پدیدههای غیرطبیعی،
فراطبیعی و ماورایی ندارند .این مسأله
از آنجا ناشی شدهاست که این پدیدهها
امروزه موضوع دانش فراروانشناسی
است و نویسندگان مزبور سعی دارند
تا مرز فراروانشناسی با مابعد الطبیعه
حفظ شود.
افالطون در واقع فیلسوف مابعد
الطبیعه ،بلکه بنیانگذار مابعدالطبیعه
در مغرب زمین است .او مابعدالطیبعه
خود را چنان ترسیم میکند که ارسطو
بسیاری از ایدههای خود را از آن الهام
بگیرد و ضمن دستهبندی دانشهای
زمان خود ،جایگاه فلسفه اولی (یا همان
مابعدالطبیعه) را روشن و موضوعش را
موجود بما هو موجود قرار دهد و بدین
وسیله جایگاه مابعدالطبیعه تحکیم
شود.
در قرون وسطی ،مباحث
متافیزیکی ذیل اصطالحات مهم
دیگری قرار میگرفتند ،یعنی« :دفاع
یا دفاعیه» در قرنهای اولیه« ،الهیات»
درقرنهای میانه؛ یعنی پس از آشنایی
با آثار متفکران مسلمان و سرانجام
اصطالحهای «فلسفه مدرسی» و
«فلسفه مسیحی» در دوره اخیر.
این فعالیت که از نیمه دوم قرن
دوم میالدی آغاز شد ،شامل ر ّدیهنویسی
بر آرایی بود که برخالف دیدگاه
مسیحیت طرح میشدند.
در قرن  ۱۲و  ۱۳کسانی مثل
التین
پیر آبالر و ژیلبر دوال پوره واژه
ِ
 theologiaرا در معنای «رشته علوم
مقدسه» (مشابه و معادل با اصطالح
ّ
«علوم دینی») به کار گرفتند .از این
زمان به بعد ،واژه «الهیات» فقط به
آموزه مربوط به خدا اشاره نمیکرد؛
بلکه به ّ
کل آموزههای مسیحی اطالق
میشد.
اصطالح «فلسفه مدرسی» و هم
واژه «اسکوالستیسیسم» به معنی
اصالت فلسفه مدرسی از ابداعات
اومانیستها برای بیاعتبار نشان دادن
تفکر قرون وسطی بودهاست.
در حقیقت مابعدالطبیعه در
فلسفه مسلمانان چه به معنی مفاهیم
مابعدالطبیعی و چه به معنی سخن

مفقودی

کلیه مدارک شامل سند مالکیت (برگ سبز) برگ فروش کارخانه (برگ کمپانی) و
کارت موتورسیکلت CC200جهان همتا سیکلت بناب فالت مدل  1392به شماره موتور
FALAT167FMLNBF013065شماره تنه  NBF200F9204611شماره پالک
376-46364ایران مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/پیرانشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

کلیه مدارک شامل سند مالکیت (برگ سبز) برگ فروش کارخانه (کمپانی) و کارت
سواری پراید  132مدل  1390به شماره موتور S1422290289582شماره شاسی
 4228058شماره پالک 247ی28ایران 38مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/
پیرانشهر
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ فروش کارخانه (برگ کمپانی) سواری سمند EF7LXمدل  1396به شماره
موتور 147H0302317شماره شاسی  NAACJ1JE0HF284726شماره پالک
273ه64ایران 91مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/پیرانشهر

درباره ماورا طبیعت مسیر دیگری غیر از
فلسفه یونانی را در پیش گرفت و اساساً
جای خود را به واژگان یادشده ،به ویژه
الهیات داد .این کلمه که توسط ابنسینا
وضع شد ،درست به جای مابعدالطبیعه
بود اما در ادبیات معاصر گاهی برای
کالم هم بکار میرود و این ناشی از
خوانش نادرست مطالعات اسالمی غرب
از این واژه و پیروی نویسندگان مسلمان
از آن خوانش است.در کتاب حاضر به
بحث الهیات و مابعدالطبیعه در فلسفه
اسالمی ورود چندانی نشده؛ زیرا چندان
ربطی به موضوع نداشتهاست مگر در
بخش نقد و بررسی.
متافیزیک در عصر روشنگری،
عصر جدید و فلسفه معاصر غرب نیز
از مباحث مهم کتاب است و نتیجهای
که از بررسی رویکرد تاریخی و محتوایی
به آن گرفته میشود ،این است که با
گذشت زمان ،متافیزیک رنگ و روی
می بازد و در حد یک بحث زبانی
در فلسفههای تحلیلی تنزل مییابد.
این ضعف بنیادین بستری برای
فراروانشناسی به وجود میآورد که نوعی
متافیزیکورزی و ترانسفیزیکباوری
است .آنگاه جنبشهای مورد ذکر در
دامن فراروانشناسی پدید آمده و بالنده
میشوند.
ب) چیستی دانش فراروانشناسی

فراروانشناسی ،واکنشی است که
در غرب در قرن  ۱۹و  ۲۰نسبت به
تواناییهای دانش روانشناسی به وجود
آمد .این گرایش ابتدا هم در میان
هواداران و هم از نظر مخالفان آمیخته با
نوعی عوامزدگی و خرافهپرستی و انواع
ادعاهای غیرعلمی در توجیه پدیدههای
غیرطبیعی بود ،اما بهتدریج به صورت
علمی شکل گرفت و توسط دانشمندانی
همچون راین توانست به شاخصهای
علوم تجربی نزدیک شده و سرانجام
در دهه  ۶۰میالدی در انجمن علوم
جایی باز کند .دو تعبیر از فراروانشناسی
اصطالحی که پس از روانشناسی به کار
رفته وجود دارد :فراروانشناسی علمی و
فراروانشناسی غیر علمی.
در دهه اخیر فراروانشناسی
جز یکی از جنبشهای نوپدید تلقی
میشد ،در صورتی که چنین نیست و
این ناشی از خلط معنای فراروانشناسی
با یکی از مصادیق آن مثل احضار
امثال آن است.
ارواح یا ذهنخوانی و
ِ
فراروانشناسی تقریباً همه جنبشهای
نوپدید را شامل میشود.
در سال  ۱۹۲۰مک دوگال از
انگلستان به آمریکا سفر کرد تا به عنوان
استاد روانشناس در دانشگاه هاروارد
تدریس کند .او آشکارا عالقهاش را به
پدیدههای فوق طبیعی نشان داد و
چندی بعد او نیز مانند دانشگاههای
آلمان ،تأسیس رشته فراروانشناسی را

برای بررسیهای جدیتر در این زمینه،
مناسب تشخیص داد .معروفترین
شاگرد مک دوگال ،جوزف بنکز راین
بود؛ محققی جوان و جدی که تحقیقاتش
استاد را تحت تأثیر قرار داد و بعدها ،پدر
فراروانشناسی مدرن شناخته شد.
پدیدههای
تحقیق
درباره
فراروانشناختی مثل رؤیای صادق،
دورجنبانی ،ارتباط از دور (تلهپاتی)،
ارتباط با ارواح ،هیپنوتیزم ،ان .ال.پی،
طالع بینی ،حدس ،پیشآگاهی،
سحر ،روش فرا تحلیل به کار میرود؛
زیرا روش فیزیکی ،میدانی و بررسی
ناخودآگاه جمعی و فرافکنی جوابگو
نیست .منظور از فراتحلیل در
فراروانشناسی ،بررسی مجموعهای از
تحلیلهای کمی است .این مطلب که
دانش نب ّوات در تفکر اسالمی از نظر
موضوع و رویکرد ،نه از جهت روش ،با
فراروانشناسی مشابهت دارد ،در کتاب
مورد بحث واقع شدهاست.
ج) بررسی علل پیدایش فرقهها

در جامعهشناسی فرقهها (مث ً
ال
آنتونی گیدنز در کتاب جامعه شناسی
و هامیلتون در جامعهشناسی دین) از
چهار علت نام برده شدهاست :اثرگذاری
مکتب رمانتیک ،تعارض علم و دین،
رسانهها و تکثرگرایی ،نظریه جهانی
شدن .البته علل درونی مثل دنیاگرایی
و جنبههای سیاسی مثل شستوشوی
مغزی را هم مطرح کردهاند.
ما در این تحقیق قهر با متافیزیک
را به عنوان عامل پنجم و اساساً عامل
اصلی معرفی کردهایم .این مطلب در
فصلهای اول و دوم بهتفصیل مورد
بحث قرار گرفتهاست و در این نوشته
نیز در ابتدا مطرح شد.
د) سنخ شناسی جنبشهای نوپدید

اصطالح جنبشهای نوپدید
دینی ( )NRMمتعلق به ادبیات
جامعهشناسی در نیمه دوم قرن بیستم
میالدی است .خاستگاه آن جنبشهای
اعتراضی علیه مدرنیته و پاسخی به
کاستیهای پدید آمده در جامعه غربی
است .این کتاب ،جنبشهای مذکور
را در قالب یک سنخشناسی استقرایی
مورد مطالعه قرار میدهد:
 .۱گروههای مبنا و مبناگرا شامل:
جنبشهای باطنی ،قباال ،بودیسم
غربی ،تنترا و روحگرایی (معنویتگرایی)
که طیف زیادی از خردهگرایشها مثل
روحگرایی مدرن ،معجزهگرایان ،احضار
ارواح ،تناسخگرایان و … را در خود جا
دادهاست.
باطنی :شامل آموزههای باستانی،
معنویتگرایی (که به زعم این گروه
از معنویتباوران ،اگر نگوییم همه ،ولی
اکثر تجارب معنوی و روحانی افراد
مختلف ،بر پایه تفسیری است که هر
فرد از همین روح واحد دارد) ،یوگای

معنوی ،تئوزوفی.
 .۲فرقههای التقاطی :همه
فرقههای جدید ویژگی التقاطی دارند،
اما برخی از آنها اساس و بنیاد خود را
بر ترکیب چند ویژگی برگرفته از ادیان
بزرگ یا فرقههای دیگر قرار دادهاند
که میتوان آنها را با عنوان فرقههای
التقاطی شناخت .شامل :وودو ،سای بابا،
خوددینی.
 .۳فرقههای شبهعلمی :در ادبیات
فرقهشناسی گاهی از علمشناسی،
فرقههای فراعلم و اصطالحاتی از این
دست سخن به میان میآید .این بدان
دلیل است که دستهای از فرقههای
جدید به دنبال مبانی علمی برای خود
بوده و از این راه قصد جذب مخاطب
دارند؛ اما میدانیم که علم بیطرف است
و هر کسی میتواند با بکارگیری قواعد و
نتایج علمی به مطلوبهایی دست یازد.
دراینجا به هشت فرقه ،و فروع آنها،
اشاره میکنیم که از رویکرد علمی خالی
نیستند ،اما آن را با تکنیک و ترفند خود
درآمیختهاند تا به فراتر از آنچه جنبه
علمی ایشان داللت دارد ،برسند و از این
رو آنها را شبهعلمی نامیدهایم .شامل:
یوگا ،یوگاناندا ،یوگای مدرن ،ریکی،
پرواز ساکر ،فلسفه استینر ،آتریوس و
ساینتولوژی.
 .۴گروههای تخدیری؛
 .۵فرقههای مشهور :شامل
اشو ،اکنکار ،تئوزوفی ،پائولو کوئیلو،
شیطانگرایی و وین دایر.
ه) نقد نمونهها

آخرین بخش کتاب به نقد
نمونههایی از فرقه میپردازد .این نقد،
فلسفی است و بر عناصری تکیه دارد و
به اصولی میپردازد که اختصارا ً عبارتند
از:
 -۱در بسیاری از جنبشها از
فلسفه و منطق بدگویی ،اما فلسفهورزی
به صورت پویشی و اگزیستانسیالیستی
مورد استفاده واقع شدهاست.
 -۲یکی از تکراریترین حمالت فرقهها
به عقل ،منطق و ذهن است تا به این وسیله
مخاطب خود را خلع سالح کنند.
 -۳در ادبیات فرقهها سحر ،سکس
و چیزی غیر از عقل! دائماً تطهیر و
تبلیغ میشود.
 -۴توصیههای مشوش مثل دعوت
به سکوت ،تنهایی ،افسانه خود را پیدا
کردن ،به عشق پرداختن ،در آنها
وجود دارد.
 -۵در الهیات فرقهها خداوند
با توانایی و خیرخواهی محدود و
مبهم معرفی میشود .این انحراف به
شکلهایی کام ً
ال کفرآمیز جلوه میکند.
همانند :او را باید مثل شب تاریک،
عشق جهنمی به بشر ،با چشمهای
آستیگمات ،الهه رقصنده ،و مثل بابانوئل
که شاید نیست ،باید دانست .روی خدا
نباید حساب کرد .و او نمیداند چگونه
به بشر کمک کند.
 -۶نیایش با یک توسع بیحد
تعریف میشود :ادبیات فرقهها پر است
از ادعاهایی که میگوید نیایش یعنی
گریه ،خنده ،سکوت ،حرف شاعرانه .آنها
به مخاطب خود میگویند هیچ کاری گناه
نیست و هیچ احساسی مذهبی نیست.
«رهگذر پر آشوب؛ بررسی فسلفی و
حِ ْکمی جنبشهای نومتافیزیکی غرب»،
تألیف سید محمدعلی دیباجی ،قادر
حافظ و عبدالرضا آتشین صدف با همکاری
پژوهشکده باقر العلوم علیهالسالم ،در ۴۰۴
صفحه ،شمارگان  ۱۰۰۰نسخه ،با قیمت
 ۶۴,۹۰۰تومان توسط شرکت چاپ و نشر
بینالملل منتشر شدهاست.

مفقودی

برگ سبز ،سند کمپانی و کارت شناسایی سواری هاچ بک سایپا QUIK-MTمدل
 1400به شماره انتظامی  62ایران  177ط  42شماره موتور M 15/9182351
شماره شاسی  NAS841100M3364197متعلق به محمد سعیدی مفقود شده و از
درجه اعتبارساقط می باشد.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

برگ سبز خودروی سواری پژو  206SD-TU5مدل  1393به شماره موتور
163B0001326شماره شاسی NAAP41FD5DJ908523به شماره پالک 653ه17
ایران  15بنام فرهاد نورافکن ثمر خزان مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/شاهیندژ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مفقودی

سند اولیه (برگ کمپانی) و شناسنامه مالکیت خودرو (برگ سبز) خودروی سواری
پراید صبا جی تی ایکس مدل  1378به شماره موتور  00081241شماره شاسی
S1412277579911به شماره پالک 832ق 12ایران 27بنام منوچهر یاری به شماره
ملی  2949604811مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد/تکاب
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

آگهی موضوع ماده  ۳قانون  ۱۳آئین نامه تعیین تکلیف وضعیت
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل - :پرونده کالسه 1400114425001001147و رای
شماره  140060325001012535مورخه  1400/12/23به تقاضای خدادادنجفی
پرسگی فرزند محمدرضا نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان بمساحت 145/21
مترمربع مجزی شده از پالک شماره  12فرعی از  3اصلی واقع در بخش  4شهرستان
خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه غالمشاه فرهمند رسیدگی و تائید وانشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
در دو نوبت به فاصله  15روز جهت اطالع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه
کثیراالنتشار ومحلی آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف مدت یک ماه از تاریخ
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
صید آقا نجفوند دریکوندی -رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد
تاریخ انتشار نوبت اول ۱40۱/0۱/۳0 :تاریخ انتشار نوبت دوم۱40۱/02/۱4 :
بعلت تعطیلی عید فطر تاریخ نوبت دوم از  ۱40۱/2/۱4به تاریخ  ۱40۱/2/۱7تغیر یافته است

شماره 3425

اخبار
چرا روز پنجم شوال باید در تقویم
رسمی کشور ثبت شود؟

پنجم شوال دو اتفاق مهم تاریخ اسالم را در
بطن خود دارد :حرکت حضرت امیر(ع) برای نبرد با
شامیان در صفین و رسیدن جناب مسلم بن عقیل
(ع) به کوفه .باید این دو اتفاق را برای نسل جدید
واکاوی کرد.
روز پنجم شوال به دلیل دو اتفاق مهم در
تقویم شیعیان روز خاصی است .در این روز به سال
 ۳۶هجری حضرت امیرالمومنین (ع) برای نبرد
صفین و مقابله با معاویه و سپاهیان شام حرکت
کردند و همچنین روزی است که در آن به سال ۶۰
هجری جناب مسلم به کوفه رسید .این دو مناسبت
اتفاقهای مهمی را در تاریخ اسالم رقم زدند و به
همین دلیل باید به این روز توجه کرد و با تعیین
نامی که روز به آن مسما شود آن را به دل تقویم
رسمی کشور برد.
به روایت منابعی چون «وقعه الصفین» نصر
بن مزاحم (با نام پیکار صفین به قلم پرویز اتابکی
ترجمه شده) و… در این روز به سال  ۳۶هجری
حضرت امیرالمومنین (ع) با سپاهیان خود برای
رفتن به صفین تجهیز شدند و به سمت نبردگاه
حرکت کردند .حضرت ابومسعود عقبه بن عامر
انصاری را در کوفه جانشین خویش قرار دادند.
پیکار صفین که در سال  ۳۷هجری رخ داد،
بسیاری از مرزها در جامعه اسالمی و حدود و ثغور
مسئله والیت پذیری را مشخص کرد .این نبرد که
در ادبیات شیعی به نبرد با قاسطین شهرت دارد ،در
اصل به دلیل سرپیچی معاویه از فرمان خلیفه وقت
رخ داد .معاویه از مدتها قبل از امیرالمومنین (ع)
مقدمات خالفت را برای خود در شام تهیه دیده بود.
وقتی امام به خالفت رسید ،فرمان عزل او را صادر
کرد و یک لحظه نیز با ابقای او بر حکومت شام
موافقت نکرد .نتیجه این اختالف آن شد که سپاه
عراق و شام در سرزمینی به نام «صفین» به نبرد
پرداختند و میرفت که سپاه حضرت پیروز شود،
اما معاویه با نیرنگ خاصی در میان سربازان امام
(ع) اختالف و شورش پدید آورد .سرانجام پس از
اصرار زیاد از جانب سپاهیان حضرت ،امام ناچار تن
به حکمیت ابوموسی اشعری و عمرو عاص داد که
آنان درباره مصالح اسالم و مسلمین مطالعه کنند و
نظر خود را اعالم دارند.
فشار روی امیرمومنان جهت پذیرفتن مسئله
حکمیت به پایهای رسید که اگر نمیپذیرفت،
شاید رشته حیات او گسسته میشد و مسلمانان
بحران شدیدی روبهرو میشدند .پس از فرارسیدن
موعدی که قرار بود حکمین نظر خود را ابراز دارند،
عمروعاص ،ابوموسی را فریب داد و این امر نقشه
موذیانه معاویه را بر همگان آشکار ساخت .پس از
ماجرای حکمیت تعدادی از مسلمانانی که قب ً
ال با
حضرت علی همراه بودند بر ضد ایشان خروج کردند،
و امام را به خاطر قبول حکمیتی که خود بر وی
تحمیل کرده بودند ،مورد انتقاد قرار دادند .همین
مسئله مظلومیت حضرت امیر (ع) را میرساند.
باید بررسی کرد که چرا عمده سپاهیان حضرت
(ع) به فرمان موالیشان عمل نکردند؟ در این نبرد
صحابی جلیل القدر پیامبر (ص) و از نزدیکترین
اصحاب امیرالمومنین (ع) نیز به شهادت رسید.
پیامبر (ص) در زمان حیاتشان طی حدیثی از آینده
چنین خبر داده بودند که جناب عمار به دست گروه
باغی (شورشگر) شهید میشوند و این حدیث میان
عرب شهرت بسیار داشت و باعث رسوایی معاویه
شد و همین حدیث نیز نشان میدهد که پیامبر
(ص) برای پس از خود خط اصیل اسالم را تعیین
فرموده بود که متأسفانه امت توجهی به آن نکرد.
این نبرد درسهای بسیاری را برای مسلمانان امروز
به همراه دارد.
همچنین منابعی چون «مستدرک سفینة
البحار» اثر مرحوم آیتاهلل شیخ علی نمازی
شاهرودی« ،شرح إحقاق الحق و إزهاق الباطل
نوراهلل شوشتری» ابراهیم میانجی« ،فیض العالم
فی عمل الشهور و وقایع االیام» اثر شیخ عباس
قمی« ،تقویم شیعه» شیخ عبدالحسین نیشابوری،
روایت کردهاند که در روز چهارم شوال المکرم سال
 ۶۰هجری جناب مسلم بن عقیل پس از سفری
طوالنی وارد کوفه شد.

اطالع نامه (ثبت طالق)
آقــای مصطفــی ستایشــمند فرزنــد عــزت اهلل بــه اســتحضار میرســاند طــالق همسرشــماخانم
مریــم ســلیمانی بــا حکــم شــعبه  3دادگاه خانــواده فردیــس بــه نــوع خلــع بــه شــماره ترتیــب
5087بتاریــخ 1401/02/15در دفتــر طــالق  2کــرج ثبــت گردیــد3064.
سردفترازدواج 96وطالق 2کرج  -سردفتر علی احمدیان چالن
آگهی فقدان
خانــم لیــال یوســف بیگــی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده
اســت کــه ســند مالکیــت  1/25دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک واحــد تجــاری بــه
مســاحت  7/35متــر مربــع قطعــه  4طبقــه همکــف تحــت پــالک ثبتــی 163/52675مفــروز
از پــالک  17428فرعــی از  163اصلــی واقــع در ســرحد آبــاد در حــوزه ثبتــی شهرســتان
فردیــس بــه شــماره ثبــت 69272و شــماره دفتــر  670وشــماره صفحــه  366بــه نــام لیــال
یوســف بیگــی ثبــت وســند بــه شــماره چاپــی 279697ســری در ســال  93صــادر شــد و
مالــک اعــالم نمــوده کــه بعلــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور
ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه
ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی برابــر مقــررات بــه
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد3135 .
حســن صادقــی نیارکــی  -سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــالک فردیــس -از طــرف
محســن هدائــی
آگهی فقدان
خانــم لیــال یوســف بیگــی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده اعــالم نمــوده
اســت کــه ســند مالکیــت دو دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک دســتگاه آپارتمــان مســکونی
بــه مســاحت  79/78متــر مربــع قطعــه  1تحــت پــالک ثبتــی 163/20315مفــروز از پــالک
 17428فرعــی از  163اصلــی واقــع در ســرحد آبــاد در حــوزه ثبتــی شهرســتان فردیــس
بــه شــماره ثبــت 69964و شــماره دفتــر  677وشــماره صفحــه  334بــه نــام لیــال یوســف
بیگــی ثبــت وســند بــه شــماره چاپــی 303561ســری در ســال  93صــادر شــد و مالــک
اعــالم نمــوده کــه بعلــت ســهل انــگاری مفقــود گردیــده اســت و تقاضــای صــدور ســند
مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده 120
آئیــن نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت آگهــی مــی شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود
ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور مــی باشــد از تاریــخ
انتشــار ایــن آگهــی بــه مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه
ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و
یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نگــردد ســند مالکیــت المثنــی برابــر مقــررات بــه
متقاضــی تســلیم خواهــد شــد3137 .
حســن صادقــی نیارکــی  -سرپرســت اداره ثبــت اســناد و امــالک فردیــس  -از طــرف
محســن هدائــی

