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اعالم آمادگی بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی برای همکاری 

با حوزه علمیه خراسان
ــنــیــاد پــژوهــش هــای  رئـــیـــس ب
رضوی  قــدس  آستان  اسالمی 
در دیدار با معاونین پژوهشی و 
آموزشی حوزه علمیه خراسان 
ــنــیــاد پــژوهــش هــای  گـــفـــت: ب
اســالمــی ایــن آمــادگــی را دارد 

در راستای بهره مندی از توانمندی ها و ظرفیت های دوجانبه 
علمی، آموزشی و پژوهشی با حوزه علمیه خراسان همکاری 
کند.به گزارش آستان نیوز، دکتر احد فرامرز قراملکی در ادامه 
تدوین متون درسی، بازنویسی متون کهن، انجام مشاوره های 
محورهای  جمله  از  را  دکترا  پایان نامه های  بــرای  پژوهشی 
همکاری این دو مرکز برشمرد که باید با سیاست گذاری های 
درست دنبال شود.وی برگزاری دوره های تربیت مدرسِ منطق 
یا تربیت محقق منطق را یکی از موارد همکاری های دوجانبه 
بنیاد پژوهش های اسالمی و حوزه علمیه خراسان پیشنهاد 
کرد و افزود: منطق مهم است و گاهی دیده می شود طالب 
در این زمینه آموزش های الزم را نمی بینند، از این رو ضروری 
است که دوره هــای آموزشی تربیت مدرس منطق یا تربیت 

محقق اخالق برای طالب برگزار شود.
قراملکی با اشاره به فعالیت دفتر همکاری های مشترک بنیاد 
پژوهش های اسالمی با حوزه علمیه ادامه داد: این مجموعه 
باید بیش از پیش فعال باشد. امید است، تشکیل اتاق های 
فکر عفاف و حجاب، زیارت متعالی، چالش های عمومی شده 
اسالمی  پژوهش های  بنیاد  در  و...  وقف  مطالعات  کالمی، 
بستر همکاری بیشتر این دو مرکز را فراهم آورد.مدیرعامل 
بنیاد پژوهش های اسالمی نیز تشکیل اتاق مطالعاتی در حوزه 
را پیشنهاد کرد و افزود: قطعاً تعامل و همکاری این دو مرکز 
سبب افزایش فعالیت های پژوهشی، انتشار مشترک آثار با 
کیفیت مطلوب، حضور در عرصه جهانی همچون نمایشگاه 

بین المللی کتاب و برگزاری گفتمان های اسالمی خواهد شد.

به  مــی شــود  روزی  چند  توسلی    رقیه 
طرز غریبی همکار پرحرفمان، کم حرف و نزار 
شده... آن قدر که فکر کردیم کرونا گرفته... 
دو نفری مأمور می شوند برای اکتشاف قضیه.
خــنــده اش  نگرانیمان  از  اطـــالع  محض  بــه 
و  می کند  نگاهمان  چــپ چــپ  و  مــی گــیــرد 
داریــد شماها...  دستخوش  واقعاً  می گوید: 
ــدا... زیر  ــم... بــه خــ ــدی دوســتــم، دوســتــای ق
کرونا  تخت،  خیالتون  نــــداره...  زبان کشی 
برسونم  خان ها  فضول  سمع  به  نگرفتم... 
باالسری...  اون  تو حکمت  موندم  فقط  که 
قــول و قرار  آخــه خیر سرمون بعد مدت ها 

گذاشتیم و چمدون بستیم به قصد مشهد. 
بریم شهر گنبد طال، زیارت. خانوادگی. باور 
کنید تدارکات قبل سفر با سرعت نور جور 

شد؛ هتل، بلیت، مرخصی ها.
و بغض دار می خندد که؛ نمی دونید چه کیفی 
کردیم بعدش. بعد اینکه احساس کردیم زائر 
آقا شدیم، طلبیده شدیم. به نظرم یکی از 
قشنگ ترین های زندگی، حال و هوای قبلِ 
این  توی جــاده.  بزنی  اینکه  قبل  مسافرته. 
طور که بری زندگیُت پکیج کنی تو یکی دو 
ــرداری، دوربینُ، لباس  ب تا چمدون. مفاتیح 
گرم و جعبه ماسکُ. تازه اون وقت خوشحال 

و سرخوش به چند نفر زنگ بزنی و تمام و 
کمال ماجرا را تعریف کنی. از روز و ساعتی 
که راهی میشی بگی و از حال نابت و مابقی 

جزئیات. 
آخه مای بنده خدا از کجا می دونستیم تو 

آستین تقدیر چه خبراییه!
خب... البته آن طور نشد که فکر می کردیم. 
مقرر، چمدون ها صندوق عقب جا  روز  تو 
نگرفتن و همگی جای جاده رفتیم بیمارستان. 
گاهی دنیا همینه. غافلگیرکُن و نامرد. پدر 
عزیزم ناخوش احوال شد و بستریش کردیم. 
دکترش میگه باید حداقل یک هفته تحت 

مراقبت باشن.
خودم که خیلی گیجم، نمیدونم اما بچه ها 
انگار  نطلبیدمون.  صاحبخونه  انگار  میگن 

هنوز مستجاب الدعوه نشدیم...

سنجاق
مادربزرگ خدابیامرزم همیشه می گفت: هر 
وقت دیدی دنیا زیاد سر به سرت میذاره 
و افسوس خور شدی، سر بچرخون سمت 
 مــشــهــد... می گفت آقــا را صــدا بـــزن... او 
شاه  قفل باز می کنه... می گفت دلی، دِله که 
عشق سرش میشه و دور و نزدیک نمی کنه.

نیمکت زندگینیمکت زندگی

 به تو 
از دور سالم

WWW.QUDSONLINE.IR

 آیا تکرار زیارت 
به معرفت منجر می شود؟

رمانی درباره »فرقه واقفیه«

 افتتاح شعبه دارالقرآن 
آستان قدس رضوی در کاشمر
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زندگی سخت زنان در غرب حاصل 
بی هویتی مردان غربی است

    سال اول    ویژه نامه 214    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

سومین نشست علمی کنگره اقتصاد، اشتغال و 
تولید در آیینه قرآن و عترت با موضوع اقتصاد، 
فرهنگی،  بــازاریــابــی  و  صنایع  تولید،  و  اشتغال 
آسیب شناسی، چشم انداز و راهکارها برگزار شد.

به گزارش آستان نیوز، در این نشست که به همت 
دانشگاه بین المللی امــام رضــا)ع( ظهر دیــروز به 
صورت وبیناری برگزار شد، وحید ارشــدی؛ عضو 

ــمــی پــژوهــشــکــده  ــل ــئــت ع هــی
مــطــالــعــات اســـالمـــی دانــشــگــاه 
فردوسی مشهد با بیان اینکه در 
جوامع اسالمی شهرهای زیارتی 

از قابلیت های...

حجت االسالم حسن مالیی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

معنویت و مهدویت شاخص تمدن نوین اسالمی
 در سومین نشست علمی 

 »کنگره اقتصاد، اشتغال و تولید 
در آیینه قرآن و عترت« بررسی شد

مزیت های 
راهبردی اقتصاد 

فرهنگ بنیان
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درباره فاضل قندهاری، عالم افغانستانی مدفون در حرم رضوی چه می دانید؟

پرچمدار وحدت و مبارزه با استعمار 
نیکـبخت    محمـدحسیـن 
ــد هــمــواره  ــای یــکــی از نــکــاتــی کـــه ب
شیعیان  ــاریــخ  ت ــررســی  ب در  را  آن 
ارتباط  بگیریم،  نظر  در  افغانستان 
ــداوم و همیشگی آن هـــا بــا ایــران  مـ
ــا در  ــژه حــضــور مستمر آن هـ بــه ویـ
صفحه  در  ایـــن،  از  پیش  اســـت.  مشهدالرضا)ع( 
از  سجادی،  سیدعبدالحمید  دربــاره  رواق  نخست 
علمای مبارز و معاصر افغانستانی سخن گفتیم و 
امروز قصد داریم یکی دیگر از علمای این خطه را که 
پیکرش در حرم مطهر امام رضا)ع( آرام گرفته  است 
به شما معرفی کنیم: مالعبدهللا، مشهور به فاضل 

قندهاری.

نبرد جانانه با استعمار ◾
مالعبدهللا در سال 1191 خورشیدی، یعنی حدود 
پدرش،  آمــد.  دنیا  به  قندهار  در  پیش  209 سال 
مــالنــجــم الــدیــن از عــلــمــای بــرجــســتــه شــیــعــه در 
افغانستان بود و فاضل، مقدمات دروس دینی را 
نزد وی فرا گرفت. این دوران، از نظر سیاسی برای 
نبود.  خوبی  دوران  خاورمیانه  منطقه  مسلمانان 
دولت های حاکم بر منطقه به تدریج رو به ضعف 
گذاشته بودند؛ سرزمین بزرگ هندوستان، تحت 
انگلیسی ها  و  بود  گرفته  قــرار  انگلیس  استعمار 
به خاک  این مستعمره، چشم طمع  برای حفظ 
مردم  انسجام  و  وحدت  از  و  داشتند  افغانستان 
ساکن این خطه جلوگیری می کردند. طولی نکشید 
اسماعیلیه  ســرکــرده  محالتی،  آقــاخــان  فتنه  کــه 
انگلیس  با تحریک و حمایت مستقیم  ایران  در 
آغاز شد و فرار او به کابل، شرایط منطقه را بدتر 
کرد. در سال 1218 خورشیدی، انگلیسی ها رسماً 
اشغال  درصــدد  و  شدند  افغانستان  خــاک  وارد 
آن برآمدند. فاضل قندهاری که در این زمان 27 
و  دوستانش  و  با همراهی خاندان  داشــت،  سال 
برای بیرون راندن اشغالگران بریتانیایی دست به 
به اشغال  قندهار  زمــان  این  زد. در  بــزرگ  قیامی 
هر  از  پــیــش  فــاضــل  بـــود.  درآمــــده   انگلیسی ها 
علمای  با  و  گرفت  پیش  در  را  کابل  راه  اقــدامــی، 
اهل  سنت درباره وضعیت پیش  آمده به گفت وگو 
نشست و به آن ها یادآور شد که امروز درمان این 
درد جز در سایه وحدت ممکن نیست. برای علما 
از جنگ های صلیبی مثال آورد و در نهایت آن ها 
روزهــای  نخستین  در  کــرد.  هم داستان  با خود  را 

ســال 1220 خــورشــیــدی، مــردم کــابــل، جــالل آبــاد، 
قندهار و دیگر نقاط افغانستان به صورت متحد و 
تحت فرماندهی محمد اکبرخان علیه انگلیسی ها 
قیام کردند و در مدت کمی آن ها را با وارد آوردن 
تلفات سنگین به فرار وادار کردند. این پیروزی در 
تاریخ افغانستان نقطه درخشانی بود که با شعار 
همفکران  و  قندهاری  فاضل  پایمردی  و  وحــدت 
این حال، حدود 12 سال بعد، در  با  میسر شد. 
حاکم  مــحــمــدخــان،  دوســـت  خــورشــیــدی،   1232
خودش  حکومت  تثبیت  بــرای  افغانستان  وقــت 
قیام  آن  نتایج  عمالً  و  کرد  انگلیسی ها سازش  با 
تاریخی را بر باد داد. در پی این خیانت آشکار، 
بسیاری از مخالفان انگلیس از افغانستان تبعید 

شدند که یکی از آن ها، فاضل قندهاری بود.

اقامت دائمی در مشهدالرضا)ع( ◾
فاضل پس از خروج از افغانستان، ابتدا تصمیم به 
اقامت دائمی در مشهد گرفت؛ اما مدتی بعد، برای 
تکمیل درس راهی نجف اشرف شد و در محضر 
فراگیری  به  انصاری  مرتضی  مانند شیخ  بزرگانی 
که  فــراوانــی  استعداد  دلیل  به  و  پرداخت  دانــش 
داشت، خیلی زود به عنوان عالمی توانا و فقیهی 
نام آور شناخته شد و عالقه مندان زیادی پیدا کرد. 
فاضل قندهاری پس از تکمیل درس، دوباره راهی 
مشهد شد و در حوزه علمیه این شهر به تدریس 
و تحقیق پرداخت. آقابزرگ تهرانی درباره فاضل 
قندهاری می نویسد: »وی عالمی جامع و ذوفنون 
یــد طــوال و معرفت عظما  بــود کــه در هــر علمی، 
داشت«. فاضل به سرعت در زمره علمای نامدار و 

شناخته شده مشهد قرار گرفت و به دلیل تسلط 
گوناگونی  دانــش هــای  تدریس  مختلف،  علوم  بر 
مانند فقه، اصول، تفسیر، کالم، حکمت، تاریخ و 
ادبیات را برعهده داشت. افزون بر این ها، فاضل 
قندهاری، شاعری توانمند هم بود و در اشعارش، 
هم  و  فارسی  به  هم  و  می کرد  تخلص  »وصـــال« 
»دادیــم  قوی می سرود:  و  زیبا  اشعاری  عربی،  به 
ز دست دامن عقل / کردیم به باد خرمن عقل 
/ صد شور ز عشق در سر افتاد / گردید خراب 
مسکن عقل / تیری زده  است عشق بر جان / کز 
هم بدرید جوشن عقل / از جذبه او وصال سر را 
/ بنمود برون ز روزن عقل«. فاضل با وجود زندگی 
دائمی در مشهد، لحظه ای از اوضاع افغانستان و 
فعالیت های استعمار در آن غافل نبود. انگلیسی ها 

دائماً از حکومت افغانستان درخواست می کردند 
قندهاری در میان  فعالیت طرفداران فاضل  مانع 
شیعیان و اهل  سنت شود. این عالم مبارز و آگاه 
که در پایان عمر به دلیل بیماری قادر به حرکت 
نبود، تا آخرین لحظات عمر، مبارزه با استعمار، 
تدریس و تحقیق را رها نکرد و سرانجام در سال 
1273 خورشیدی در 82 سالگی دار فانی را وداع 
گفت و در دارالضیافه حرم مطهر امام رضا)ع( به 
از  آثار معروف به جا مانده  از  خاک سپرده شد. 
فاضل قندهاری می توان به »البرهان فی قطع شبه 
»تحریر  »تجویدالقرآن«،  )برهانیه(«،  الشیطان 
السالکین فی  العلما«، »دالله  االصــول«، »تذکره 
قواعد العارفین« و »کحل الطرف فی علم الصرف« 

اشاره کرد.
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دکتر عادل پیغامی:

 تأکید بر ارزش ها 
 وجه تمایز 
اقتصاد اسالمی است

منبر مجازی 

 چطور در امتحانات 
رفوزه نشویم؟

حجت االسالم محسن قرائتی  یکی از 
حدود  است.  آزمایش  خداوند  سنت های 
20 آیه درباره آزمایش در قرآن آمده است 
اسماعیل  ابراهیم،  می فرماید:  که  چنان 
بــایــد امــتــحــان شــونــد. خدا  و همه مـــردم 
از ما  این  اما برای  را می داند  استعداد ما 
مزد  ما  به  آن  ازای  به  تا  امتحان می گیرد 
دهد؛ چنان که ما می دانیم فالن فرد خیاط 
ــدوزد پولی  اســت امــا تــا لــبــاس بـــرای مــا نـ
علی)ع(  امیرالمؤمنین  نمی دهیم.  او  بــه 
می داند  خــدا  می فرماید:  نهج البالغه  در 
ــت... او در پی  ــ ــاره اسـ ــ  چــه کــســی چــه ک

عکس العمل ماست.
هــمــه خـــیـــرات و شــــرور اســـبـــاب امــتــحــان 
هستند، لذا قرآن از ما می خواهد که وقتی 
نقمتی داد ناشکری نکنیم و وقتی نعمتی 
ما  عَلى   َــأَْســوْا  ت »لِكَياْل  نکنیم:  داد، سکته 
فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُمْ؛ )این تقدیر حق 
را بدانید( تا هرگز بر آنچه از دست شما رود 
دلتنگ نشوید و به آنچه به شما می دهد 
مغرور و دلشاد نگردید،« یعنی شد، شد، 

نشد هم نشد!
یکی با پول امتحان می شود یکی با پست 
چند  امــتــحــان  مقابل  در  ــردم  مـ مــقــام.  و 
دسته اند: گروه اول جیغ و فریاد می کنند 
هُ  مَسَّ »إِذَا  می فرماید:  آن هــا  ــاره  درب قــرآن 
رُّ جَزُوعًا« این ها بی تحمل هستند. اما  الشَّ
عده ای صبر می کنند که قرآن درباره آن ها 
گروهی  و  ابِریَن«  الصَّ رِ  بَشِّ »وَ  می فرماید: 
سختی ها  ــراغ  ســ ــود  خـ کــه  هستند  هــم 
می روند. مَثَل پیاز و فلفل در این باره خوب 
است، بچه که می خورد جیغ می زند، بزرگ 
می شود می خورد و جیغ نمی زند، بزرگ تر 
 کــه مــی شــود پــول مــی دهــد و پیاز و فلفل 

می خرد.
در روایت است که پیامبر)ص( هر کاری را که 
سخت تر بود، می پذیرفتند. اینکه حضرت 
زینب)س( در تفسیر وقایع کربال فرمودند: 
»ما رأيت اال جميالً« برای آن است که چون 
و  ترش  الهی می نگرند،  به خــوان گسترده 

شیرین را یکسان می دانند.
رفــوزه نشویم؟  امتحانات  چه کنیم که در 
یک راهش این است که از خدا طلب صبر 
َّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا َصبْرًا«؛ راه دیگر آن  کنیم: »رَب
کردند،  دیگران هم صبر  بدانیم  که  است 
نــبــایــد کــم حــوصــلــه بــاشــیــد هــمــه مشکل 
کنم  چــه  پرسید:  مــن  از  دارنـــد؛ شخصی 
در نماز حضور قلب داشته باشم؟ گفتم: 

دکتری پیدا کن با هم برویم!



إّنما 
يداّق الّلٰهُ 
العبادَ فى 
احلساب 
يوم 
القيامةِ 
على قدر 
ما اتاهم 
من العقول 
فى الدنيا
خدا در روز 
قیامت هنگام حساب 
بندگانش به اندازه 
عقلی که در دنیا به 
آن ها داده باریک بینی 
می کند.

ارج اهلل 
رجاء 

الیجرئک 
علی 

معصیه و 
خف اهلل 
خوفًا ال 

یویسک من 
رمحته

به خداوند امیدوار 
باش، امیدی که تو را 

بر انجام معصیتش 
جرئت نبخشد و از 
خداوند بیم داشته 
باش بیمی که تو را 

از رحمتش ناامید 
نگرداند.

 بی هویتی  زن 
در غرب

شأنی که از انسان 
در غرب ساخته اند، 
شأنی مردانه است و 
زن باید تالش کند به 

آن جایگاه به ظاهر 
انسانی ولی با پوشش 

مردانه برسد. ولی 
در واقع زن هویتی 

ندارد و صرفاً استفاده 
ابزاری می شود و 

کرامت انسانی برای 
زن وجود ندارد و یا اگر 
باشد نفعی مردانه در 
پِس آن کرامت است. 

از سویی رسانه ها به 
نحوی تبلیغ می کنند 

که ناخودآگاه زن 
می پذیرد شأن و 

جایگاه او همین است 
و الغیر.

 ارتقای  معرفت 
در سفر زیارتی

زائران در هر سفر به 
این مسئله فکر کنند 
که اگر من جزو زائران 
پر سفر عتبات هستم 
چه بهره بیشتری از 
این تکرار سفر دارم 
و آیا هر سالی که به 
زیارت ائمه)ع( می روم، 
نسبت به سال پیش 
شناخت بیشتری از 
ائمه)ع( پیدا کرده ام؟ 
آیا ارتقا پیدا کرده ام؟
بخشی از این ارتقا با 
خواندن کتاب، حضور 
در جلسات آموزشی و 
وعظ و خطابه و بخشی 
نیز با حس و حال و 
دقت در عملکرد و 
رفتار حاصل می شود. 
برای مثال رعایت 
حال همسفر در 
سفر زیارتی نورانیت 
می آورد. اگر شما 
هر سال بیشتر از 
سال پیش رعایت 
همسفرتان را کردید، 
قطعاً نورانیت شما 
بیشتر خواهد شد.

برش برش

رمان »من خواب دیده ام« نوشته فاطمه الیاسی درباره فرقه 
واقفیه یا ممطوره شنبه 13 آذر در فروشگاه کتاب بین الملل 

رونمایی می شود.
به گزارش مهر، رمان »من خواب دیــده ام« نخستین رمان 
تاریخی است که محور اصلی بحث خود را به جریان واقفیه 
یا همان فرقه  ممطوره اختصاص داده و علل و انگیزه های 
این فرقه را با بیانی داستانی و زبانی شیوا به رشته  تحریر 

درآورده است.
بین انبوه داستان ها و رمان های تاریخی که از گذشته تاکنون 
نگاشته شده، جای خالی بسیاری از موضوعات و وقایع مهم 
به چشم می خورد. از جمله این وقایع، جریان وقف و پدید 
آمــدن فرقه ای به نام واقفیه است که شاید بتوان گفت تا 
امروز رمانی صرفاً به این موضوع و تحلیل ابعاد مختلف آن 

اختصاص نیافته است.

در منابعی همچون الغیبة و اختیار معرفة الرجال طوسی، 
علل الشرایع شیخ صـــدوق، االرشـــاد شیخ مفید، اعــالم 
الوری طبرسی و… به دالیل و عوامل انحراف واقفیه اشاره 
شده است. این منابع مهم ترین عامل انحراف را انباشِت 
ثروت نزد وکالی امام کاظم)ع( می دانند که پس از شهادت 
حضرت، ادعای قائمیت را مطرح کردند و برای اینکه بتوانند 
اموال را نزد خودشان حفظ کنند، از بیعت با امام رضا)ع( 

سر باز زدند.
البته وجود بعضی روایــات که فهم آن ها دشــوار بود نیز به 
این قضیه دامن می زد، اما همه این ها ناشی از سوءبرداشت 
بودند. از طرفی، عامل اصلی انحراف سران واقفیه، نفهمیدن 
یا بد فهمیدن احادیث و روایات ائمه)ع( نبود، بلکه سران 
واقفیه با این ترفند به جذب و به عبارتی درست تر به منحرف 
کردن شیعیان پرداختند. به این معنا که افــرادی همچون 

زیاد بن مروان قندی به خاطر سوءبرداشت از احادیث 
شریف منحرف نشدند، بلکه انگیزه آن ها همان حفظ 
اموال بود، اما با شبهاتی که ایجاد و به احادیث مشکوک 
استناد می کردند، می توانستند مردم را با خود همراه 

سازند.
فاطمه الیاسی که پیشتر با نام »تونل سوم« شناخته شده 
بود، این بار سراغ موضوع متفاوتی رفته و پس از مطالعه 

و بررسی منابع تاریخی، آن ها را در قالب 
رمان »من خواب دیده ام« به رشته تحریر 
در آورده تا بخشی از تاریخ را پوشش دهد 
که در عرصه رمــان کمتر بــدان پرداخته 
شده بود.ما در این کتاب با تحقیق و مقاله 
علمی یا کتاب تاریخی مواجه نیستیم، 
بلکه رمانی پیش رویمان است که مانند 

بسیاری از رمان های تاریخی دیگر، عناصر داستان در آن گرد 
هم آمده  اند و روایتی خلق کرده اند که ریشه در تاریخ و واقعیت 
دارد.ایــن اثر که در ژانر رئال نوشته شده، از سبک کالسیک 
داستان نویسی و خلق شاه پیرنگ پیروی می کند. داستان با دو 
شخصیت محوری که زاویه دید متفاوتی دارند، شکل می گیرد. 
دو شخصیتی که برخورد چندانی با هم ندارند و بیش از یکی 
دو بار در تمام طول رمان با هم مواجه نمی شوند.داستان پر 

است از تقابل ها و تضادها، خوبی ها و بدی ها، زشتی ها و 
زیبایی ها؛ اما شخصیت ها در این رمان سفید یا سیاه نیستند. 
خوب مطلق معنایی نــدارد و بد مطلق جایگاهی. به همین 
دلیل است که شخصیت ها مورد قضاوت قرار نمی گیرند. 
گویی هرکدام چند صباحی روی صحنه می آیند و اعمال و 
تصمیمات خود را به اجرا می گذارند تا خواننده، خود عاقبت 

آن ها را ببیند.

ادبیات دینی
 رمانی درباره 
»فرقه واقفیه«

موعظه
آیت اهلل جاودان

   همنشینی با فرشتگان
حضرت باقر)ع( فرمودند: اصحاب پیامبر محضر ایشان عرض 

ـّفاق؛ ما از اینکه منافق باشیم،  کردند: یا َرسوَل اهلل نخاُف َعلینا الن
درمورد خودمان می ترسیم. لَم تخافوَن ذلک؟ چرا می ترسید؟ إذا 

ـّبتنا َو جـِدنا و نسینا َعن الّدنیا؛ وقتی  ـّرتنا َو َرغ ـّا ِعنَدک فذک کن

خدمت شما هستیم، شما ما را به یاد خدا و قیامت می آوری، برای 
ما یاد می کنی، قیامت و حساب و کتاب را به ما تذکر می دهی و به 

آخرت ترغیب می کنی. می گویی کار کنید، این کار کردن به نفع 
ـّه  ـّا نعایِن اآلِخره َو الَجن شماست، از دنیا دل می کنیم. َزِهدنا َحتی کأن
ـّار؛ زمانی که خدمت شما هستیم آن قدر حالمان عوض می شود  و الن

ـّا نعایِن  مثل اینکه بهشت جلویمان است. آخرت جلویمان است. کأن
ـّار؛ مثل اینکه داریم می بینیم. اما فإذا َخَرجنا ِمن  ـّه و الن اآلِخره َو الَجن
ِعنِدک؛ وقتی از خدمت شما به خانه نزد زن و بچه می رویم، َفَشممنا 

األوالد َو َرأینا العیال؛ مثاًل بچه  کوچک را در بغل می گیریم و می بوییم، 
ـّا  ـَُحّول عن الحال التی کن زن و بچه و اهل و عیال را می بینیم، َیکاُد أن ن

َعلیها ِعندک؛ حالمان تغییر می کند، همان آدم معمولی می شویم. 
ـُن َعلینا َشیء مثل اینکه هیچ خبری نیست. أتخاُف  ـّا لم أک ـّی کأن حت

َعلینا أن َیکوَن ذلک نِفاقًا؟ آقا نمی ترسید این تغییر حاالت ما نفاق 
ـّا؛ نه این نفاق نیست. إنَّ هذه ُخطواُت  باشد؟ فقال لهم رُسوُل اهلل کل
الَشیطان؛ این حالتی است که شیطان چند قدم می آید نزدیک شما. 

ـُّبکم فی الّدنیا؛ شما را به دنیا ترغیب می کند.  نزدیک تر می شود. فُیَرغ
عالقه دنیا را در دلت زنده می کند. واهلل لو تدوموَن علی الحالة التی 

َوَصفتم أنفَسکم بها؛ اگر بر آن حالتی که گفتید دیگر دنیا برایتان هیچ 
قیمتی ندارد، همه اش آخرت است، مثاًل عشق و عالقه به شما، به 

ـَصافَحتکُم الَمالئِکة؛  خدا، به آخرت و به بهشت است مداومت کنید ل

مالئکه می آیند با شما مصافحه می کنند، همنشین فرشتگان 
می شوید، بر آب ها راه می روید. آن هایی که روی زمین طی االرض 

می کنند یک درجه دارند، آن کسی که روی آب راه می رود، درجه 
باالتری دارد. آن کسی که روی آسمان راه می رود درجه باالتری 

دارد. چنین کسی در بین اصحاب حضرت عیسی)ع( بود. شوخی 

نیست، واقعیت داشته. برای ما خیلی شوخی است. امام فرمود آن ها 
می توانستند روی آب راه بروند. اگر یقینشان بیشتر بود، بر آسمان 
هم راه می رفتند. اگر یقین بیشتر بود چه می شد؟ اگر بر آن حالی که 
شما گفتید مداومت داشتید فرشتگان با شما مصافحه می کردند؛ َو 

َمشیتم علی الماء؛ بر آب ها راه می رفتید.

مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه  مقام 
معظم رهــبــری بــه زائــرانــی کــه تــالش می کنند هر 
سال زائر عتبات باشند، توصیه کرد در کالس های 
آموزشی بعثه شرکت کنند و در هر سفر از خود 
بپرسند آیا نسبت به سفر پیش بیشتر ائمه)ع( 

را شناخته اند؟
ــرای زیــارت  پــس از ســال هــا حسرت مــردم ایـــران ب
ــارت عتبات با سرنگونی  عتبات عــراق، امکان زی
رژیم بعثی فراهم شد. این امکان با برگزاری مراسم 
اربعین حسینی گسترده تر و موجب شد تعداد 
قابل توجهی از مردم کشورمان امکان تکرار سفر 

کربالی معلی را هر ساله داشته باشند.
با راه انـــدازی دوبــاره سفرهای زیارتی کربال پس از 
دو سال که به دلیل شیوع کرونا متوقف شده بود، 
بسیاری از مشتاقان زیــارت ائــمــه)ع( در عتبات 
که طی دو سال اخیر از این سفر معنوی محروم 
بودند، در حال تدارک برای رفتن به کربالی معلی 
و سایر شهرهای مذهبی عــراق هستند اما بعثه 
مقام معظم رهبری برای عموم زائران به ویژه زائرانی 
که هر ساله این سفر معنوی را تکرار می کنند چه 
 برنامه هایی دارد و زائرانی که این توفیق را دارند  
بارها و بارها به زیــارت ائمه اطــهــار)ع( بروند، چه 

نکات معنوی را باید مورد توجه قرار دهند؟
در همین خصوص حجت االسالم امیرمسعود 
حــاجــی ابــراهــیــمــی، مــدیــر بــرنــامــه و محصوالت 
فرهنگی بعثه  مقام معظم رهبری در گفت وگو با 
ایکنا، به تشریح محصوالت فرهنگی و برنامه هایی 
ــرای  ــارت ب ــ پــرداخــت کــه بعثه در امـــور حــج و زی
زائــران عتبات عالیات ترتیب داده است و گفت: 
مکان زیارت ائمه)ع( تغییر نکرده است، پس در 
زیارت های مکرر آنچه قرار است موجب تحول، 
معرفت افزایی و مانایی معنویت در سفر شود، 
خود زائــر است و مسئوالن فرهنگی فقط در این 
میان مسئولیت تسهیل گری در حوزه های معرفتی 
و فرهنگی و در اختیار قرار دادن فضا و محتواهای 

فرهنگی و معرفتی به اشکال مختلف را دارند.
ــارت بر  وی با تأکید بر اینکه قــرار اســت در هر زی
معرفت و شناخت ما نسبت به ائمه)ع( افــزوده 
شود، گفت: بعثه مقام معظم رهبری برای افزایش 
و مانایی معنویت سفرهای زیارتی یک سری ابزارها 

و محتواهای فرهنگی تولید می کند.

دفعاتحضورمهمنیست؛بدانیمکجامیرویم ◾
حجت االسالم حاجی ابراهیمی ادامه داد: اینکه 
ما چه زمانی و چند بار به حرم های ائمه)ع( مشرف 
می شویم چندان تفاوتی ندارد، مسئله این است 
بدانیم حقیقتاً کجا می رویم و به محضر چه کسانی 
مشرف می شویم؟ اگر این مفهوم عمیق را درک 
و در ادامه به آنچه ائمه)ع( گفته اند عمل کردیم، 

معنویت وجودی ما ارتقا می یابد.

ــرانازخــودبپرسندبــاتــکــرارسفرکربالآیا ◾ زائـ
بیشترامام)ع(راشناختهاند؟

وی با اشــاره به اینکه بعثه پیش از شیوع کرونا 
برنامه هایی بــرای معرفت افزایی عموم مــردم در 
ایران و عراق اجرا می کرد، گفت: بعثه در حرم امام 
حسین)ع(، حرم حضرت عباس)ع(، خیمه گاه و 
حرم حضرت علی)ع( برنامه سخنرانی و عزاداری 
برگزار می کرد. این برنامه ها عمومی و بــرای همه 
مخاطبان فــارســی زبـــان بـــود. بــرخــی برنامه  های 
فرهنگی نیز به صورت اختصاصی توسط روحانی 
کاروان ها برای کاروان های ایرانی برگزار می  شد که 
شامل مباحث قرآنی، شناخت اماکن و مدفونان 
در اماکن متبرکه و... بود.  برنامه های اختصاصی 
ــادان، طــالب،  ــتـ دیــگــری نــیــز ویـــژه نــخــبــگــان، اسـ

دانشجویان و زوج هـــای جــوان در بعثه مقام 
معظم رهبری در عراق برگزار می شد.

حجت االسالم حاجی ابراهیمی ادامــه داد: 
جلسات آموزشی  توجیهی نیز پیش از سفر 
برای کاروان های اعزامی به عتبات برگزار می شد 

تا اعضای کاروان در ایران با مباحث 
معرفتی، بایدها و نبایدهای 

ســفــر، نــکــاتــی کــه باید 
ــحــاظ امــنــیــتــی،  بـــه ل

حراستی، بهداشتی، اجرایی و... بدانند آشنا شده 
و با روحانی کاروان خود نیز ارتباط برقرار می کردند.
وی با تأکید بر اینکه در وضعیت کرونایی باید 
بررسی کنیم آیا برنامه هایی که قبالً اجرا می شد را 
می توانیم دوباره راه اندازی کنیم یا خیر، گفت: اعزام 
کاروان های ایرانی به عتبات در حال انجام است 
اما باید کمی زمان بگذرد تا بر اساس روند اعزام ها 

اجرای برنامه های فرهنگی را ارزیابی کنیم.

طراحینرمافزارمسابقاتفرهنگیعتباتعالیات ◾
مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه  مقام 
معظم رهبری از طراحی نرم افزار مسابقات فرهنگی 
عتبات عالیات خبر داد و گفت: از این پس این 
نرم افزار در اختیار روحانی کاروان های زیارتی قرار 
گرفته و زائران می توانند با استفاده از تلفن همراه 

خود در این مسابقات فرهنگی شرکت کنند.
وی در پاسخ به ایــن پرسش که آیــا زائــرانــی که به 
صورت مکرر به سفر زیارتی می روند، از برنامه های 
آموزشی پیش از اعزام استقبال می کنند، گفت: 
ایــن جلسات به طــور کلی مــورد استقبال زائــران 
قرار می گیرد اما زائرانی که به صورت مکرر به سفر 
عتبات عالیات می روند، با توجه به شناختی که 
از اماکن زیارتی پیدا کرده اند احساس می کنند 
شناخت کافی از شهرهای مذهبی عــراق دارنــد 
اما باید این مسئله را خاطرنشان کرد که در مبانی 
دینی توصیه شده در مراسم وعظ و خطابه امام 
حسین)ع( شرکت کنید؛ پس بهتر است زائــران 
در این جلسات آموزشی و معنوی شرکت کنند، 
چراکه حضور در این جلسات بر اندوخته معنوی 

آن ها می افزاید.

ــهعــتــبــاتمــیرونــدهــمدر ◾ زائـــرانـــیکــهمــکــررب
جلساتآموزشیشرکتکنند

حجت االسالم حاجی ابراهیمی ادامه داد: با حضور 
در جلسات آموزشی و برنامه های فرهنگی بعثه به 
غیر از آگاهی، شناخت و اطالع پیدا کردن از آخرین 
اخبار مربوط به سفر عتبات، به ارتقای معنوی 
نیز کمک می شود؛ بر همین اساس زائرانی که به 
صورت مکرر به سفر عتبات می روند بهتر است در 
جلسات آموزشی و فرهنگی بعثه در ایران و عراق 
شرکت کنند؛ چراکه آخرین خبرها و اطالعات سفر 

در این جلسات مطرح می شود.

آیاباتکرارسفرکربالامامحسین)ع(رابیشتر ◾
شناختهام؟

وی در بخش پایانی سخنان خود به زائرانی که هر 
سال به سفر عتبات مشرف می شوند، توصیه کرد در 
هر سفر به این مسئله فکر کنند که اگر من جزو زائران 
پر سفر عتبات هستم چه بهره بیشتری از این تکرار 
سفر دارم و آیا هر سالی که به زیارت ائمه)ع( می روم، 
نسبت به سال پیش شناخت بیشتری از ائمه)ع( 

پیدا کرده ام؟ آیا ارتقا پیدا کرده ام؟
مدیر برنامه و محصوالت فرهنگی بعثه  مقام 
معظم رهبری اضافه کــرد: بخشی از این ارتقا با 
خواندن کتاب، حضور در جلسات آموزشی و وعظ 
و خطابه و بخشی نیز با حس و حــال و دقــت در 
عملکرد و رفتار حاصل می شود. برای مثال رعایت 
حال همسفر در سفر زیارتی نورانیت مــی آورد. 
اگــر شما هــر ســال بیشتر از ســال پیش رعایت 
همسفرتان را کردید، قطعاً نورانیت شما بیشتر 

خواهد شد.
وی در پایان گفت: به روحانیون توصیه می کنیم 
به زائــران این هشدار را بدهند که ممکن است 
این سفر آخرین سفر عمر شما باشد و از خود 
ــا خــداونــد مجالی بــه ما  بپرسند آی
می دهد باز هم به زیارت حضرت 
ــبـــدهللا)ع( مــشــرف شــویــم؛  ــاعـ ابـ
چون نمی دانیم آیا عمرمان کفاف 
سفر بعدی را می دهد، باید از هر 
سفری بهره مندی کامل را برده و در 
نمازهای جماعت حــرم هــا، مراسم 
قــرائــت زیــارت هــا، دعــاهــا و مراسم  
مذهبی شــرکــت کنیم و بهره 

ببریم.

اسماء حسینی گفت: در رسانه های غربی جای 
معروف و منکر عوض شده و آنچه به عنوان معروف 
بــه مــردم معرفی مــی شــود، در واقــع منکر اســت؛ 
بنابراین آنچه در غرب دیــده می شود فقط مادی 

است.
به گزارش مهر، برنامه »چراغ« شبکه پنج در هفته 
جاری میزبان »سید اسماء حسینی« کارشناس 
ارشــد رشته  فیزیک، نویسنده و فعال رسانه ای 

مقیم کانادا بود.
حسینی با اشــاره به تجربه زنــدگــی اش در کانادا 
گفت: من بر اساس آمال و آرزوهایی که از آزادی 
در سر داشتم، زندگی در این کشور را انتخاب کرده 
بودم و در ظاهر همه چیز همان طور بود که تصور 
می کردم، اما به لطف خداوند پس از مدتی حضور 
در آن فضا و فرهنگ، متوجه الیه های پنهانی این 
نوع از سبک و سیاق زندگی شــدم. من به دنبال 
آزادی و خوشبختی بــودم اما در واقــع در جایگاه 
خودم نبودم، چون مثل یک مرد باید سختی کار 
را تحمل می کردم. فهمیدم ِصرف نداشتن روسری 
بر سرم، کمک چندانی به من نمی کند؛ چون من 
زنی در جایگاه مردانه بــودم که باید سختی کار و 
استرس های آن سبک زندگی را به دوش می کشیدم 
در صورتی که در کشور خودمان هر چند برخی زنان 
شاغل هم هستند، اما زن وظیفه اقتصادی ندارد 
و نقش زن و مرد در زندگی زناشویی تعریف شده 
و مشخص است. زن ایرانی تکلیف و تعهد مالی 
نسبت به تأمین مخارج زندگی مشترک ندارد اما 
در کانادا زن و مرد برابر هستند؛ به این معنا که زن 
هم باید مثل مرد باشد و پا به پای مرد کار و تالش 
کند و اصالً جایگاهی به عنوان همسرداری و فرزند 
ــدارد. حتی در رسانه هایشان نیز چنین  پــروری ن
جایگاهی به چشم نمی خورد بلکه زن ابزاری است 

که باید دوندگی کند تا کار و درآمد داشته باشد.

زنانایرانیدارایکرامتوارزشهستند ◾
وی خاطرنشان کرد: در کشور ما شأن و جایگاهی 
بــرای زن و مــادر وجــود دارد، به عبارتی زن دارای 
کرامت و ارزشمند است و بزرگان از دیرباز درباره 
مقام مادر و همسر، سفارش های بسیاری داشته اند 
و شعرها ســروده شده اســت، اما در کانادا چنین 
جایگاه و مفهومی برای زن به عنوان مادر یا همسر 
قائل نیستند. اگر هم قدردانی ای شود، صرفاً جنبه 
تجاری دارد و با تهیه یک کادو تمام می شود. در 
حالی که در بین همکاران و دوستان کانادایی ام 
ــد فرزندی  بــارهــا می شنیدم چقدر دوســـت دارنـ
داشته باشند و مادری را تجربه کنند و یا همسری 
متعهد داشته باشند ولی برایشان دست نیافتنی 
بود. برای مثال یکی از همکارانم می گفت: من وارد 
رابطه های مختلفی می شوم تا منجر به ازدواج 
شود ولی این روابط به ازدواج ختم نمی شود. حتی 
تصمیم داشت به ادامه تحصیل بپردازد تا بتواند 
شغل مناسب تری پیدا کند تا شاید امتیازی شود 
برای اینکه بتواند از این طریق ازدواج کند. یا دوستی 
داشتم که از سختی کار تمام وقتش گله مند بود و 
وقتی به او پیشنهاد کار پاره وقت دادم، می گفت: 
من با دوســت پسرم زندگی می کنم و با او توافق 
کــرده ام. اگر من پاره وقت کار کنم، او هم پاره وقت 
کار خواهد کرد و این گونه نمی توانیم مخارج خود را 
تأمین کنیم. در واقع مدل زندگی، نوعی بده بستان 

است که هر یک باید سهم خودش را بپردازد.

زندگیسختزنــاندرغــربحاصلبیهویت ◾
شدنمردانغربیاست

حسینی تصریح کرد: همان طور که گفتم در پس 
ظاهر زیبا و فریبنده کشورهای غربی الیه  پنهانی 
وجود دارد؛ حتی اگر االن هم بخواهم بین ظاهر 
ایران و کانادا یکی را انتخاب کنم، کانادا را انتخاب 
خواهم کرد. ولی واقعیت این است زن ها در جایگاه 
حقیقی خــودشــان نیستند، مـــردان هــم جایگاه 
تکیه گاهی را ندارند و به عبارتی مسئولیتی دربرابر 
زن ندارند و زن باید از پسِ تمام کارهای خود برآید. 
مثالً در زمان بارداری از پُرکردن برگه های بیمارستان 
تا تهیه شناسنامه و … همه به عهده مادر است، 
حتی کمک هزینه دولت نیز به حساب مادر ریخته 

می شود. این امر در واقع نوعی سلب مسئولیت 
ــردان اســـت. گــویــی در جــوامــع غــربــی مــردان  از مـ
بی هویت شده اند و زنان نیز سختی های زیادی را 
متحمل می شوند چون از یک سو باید طبیعتاً نقش 
خودشان را به عنوان همسر و مادر داشته باشند 
و از سویی نیز مثل مردان، مسئولیت کار و تأمین 

درآمد و معاش زندگی را بر دوش دارند.
حسینی یــادآور شد: خاطرم است زمانی که در 
تهران دانشجو بودم، از دنیای غرب برای خودمان 
بهشتی آن طرف آب ها ساخته بودیم. بهشتی 
که قطعاً در ایــران و در بستر جمهوری اسالمی 
برایمان محقق نمی شد؛ بنابراین تمام تالش خود 
را بــرای دستیابی به آن کــردم تا خود را همسو با 
فرهنگ آنجا کنم و در نتیجه تالش هایم به آرزوی 
خود رسیدم و سال ها در کانادا زندگی کردم. اما 
متوجه شــدم آن آرامــش الزم را نــدارم. واقعیت 
و بطن زندگی در کانادا آرامشی که به دنبالش 
بودم را نداشت بنابراین فهمیدم آن بهشتی که 
دنبالش هستم روی زمین نیست؛ یعنی مادی 
نیست. آنــچــه در غــرب دیـــدم فقط مـــادی بــود، 
آزادی ای که انسان را اسیر غرایزش می کند. در 
رســانــه هــای غــربــی جــای مــعــروف و منکر عوض 
شــده و آنچه به عنوان معروف به مــردم معرفی 
می شود، در واقع منکر است. مثل بی بندوباری و 
یا تصویری که از زن ساخته می شود، بی قیدوبند 
و الابالی است. به عبارتی آنچه در رسانه ها تبلیغ 
می شود مغایر با واقعیت دنیاست. مثل مسئله 
اشغال فلسطین که به نحوی تبلیغ شده بود که 
بیشتر مردم کانادا حق را به اسرائیل می دادند! یا 
وقتی از حقوق زن در اسالم صحبت می کردم، باور 
نمی کردند. برخی از ایرانیان مقیم کانادا در مورد 
ایران سیاه نمایی کرده و باورهای غلطی در اذهان 
مردم تزریق می کردند، از جمله اینکه اگر در ایران 
کسی خدا را باور نداشته باشد دستگیر و زندانی 
مــی شــود. بــه نــظــرم بــرخــی افـــرادی کــه مهاجرت 
کــرده انــد، چــون با خودشان روراســت نیستند و 
ــد،  یا تــاوان سنگینی بــرای مهاجرت خود داده ان
سعی می کنند این گونه القا کنند که چون ایران 
بد بود مهاجرت کردم. شأنی که از انسان در غرب 
ساخته اند، شأنی مردانه است و زن باید تالش 
کند به آن جایگاه به ظاهر انسانی ولی با پوشش 
مردانه برسد. ولی در واقع زن هویتی ندارد و صرفاً 
استفاده ابــزاری می شود و کرامت انسانی برای 
زن وجــود نــدارد و یا اگــر باشد نفعی مــردانــه در 
پسِ آن کرامت است. از سویی رسانه ها به نحوی 
تبلیغ می کنند که ناخودآگاه زن می پذیرد شأن و 
جایگاه او همین است و الغیر. برای مثال در یک 
دورهمی با دوستان خانوادگی در کانادا صحبت 
از سلطه و استعمار آمریکا بر جهان بود و اینکه 
ــرده آمریکا  رهــبــران همه کشورها بی تفاوت و ب
هستند که من صحبت های امام خمینی)ره( در 
بهشت زهرا در مورد مبارزه با طاغوت و استعمار را 
برایشان نقل کردم و آن ها از این واقعیت متعجب 
شــدنــد. یــا یکی از همکارانم چند واحــد درســی 
ــود و از  اســالم شــنــاســی در دانــشــگــاه بــرداشــتــه ب
سلمان رشــدی می گفت که من توضیح دادم او 
حقیقت را تحریف کرده و از نظر ما مرتد است و 
شهید مطهری)ره( که نگاه نقادانه ای دارند را به 

او معرفی کردم.

 آیا تکرار زیارت 
به معرفت منجر می شود؟

 زندگی سخت زنان در غرب 
حاصل بی هویتی مردان غربی است

قاب رسانهپرسش و پاسخ آمنه مستقیمی  کتاب 
»نماز و مهدویت بر اساس 
ــار محسن قــرائــتــی« به  آثـ
ــوشــــش حـــســـن مــالیــی  ــ ک
مــدتــی پیش و هــمــزمــان با 
هفته کتاب و کتاب خوانی رونمایی شــد؛ کتابی 
کــه سخنان کــوتــاه و بــه قــول خــود اســتــاد قرائتی 
ساندویچی و فست فودی ایشان در دو موضوع 
یــادشــده را جـــمـــع آوری و بـــرای عــالقــه مــنــدان به 
معلم درس هایی از قرآن در مجموعه ای مستقل 
ــه داده اســت. به مناسبت نشر ایــن کتاب با  ارائ
حجت االسالم حسن مالیی، مدیر گــروه اخالق 
و تربیت مرکز تخصصی مهدویت گفت وگویی 
ــم که در ادامــه مشروح آن تقدیم  ترتیب داده ایـ

حضورتان می شود.

ــازومـــهـــدویـــتبــــراســـــــاسچــه ◾ ــمــ ــ ــابن ــ ــت ــ ک
نیازسنجیهاییدرعــرضــهنشرمــهــدویوبــاچه

اهدافیتدوینومنتشرشدهاست؟
دو مقوله نماز از سویی و مهدویت از سوی دیگر از 
موضوعات بسیار مهمی هستند که در اسالم مورد 
عنایت ویژه واقع شده اند، بنابراین وقتی به قرآن 
کریم و احادیث پیامبر اکرم)ص( و پیشوایان دین 
مراجعه می کنیم، می بینیم به صورت ویژه نسبت 
به دو مسئله نماز و مهدویت عنایت داشته اند. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی از جمله علمایی 
که در ایــن دو عرصه زحمت فـــراوان کشیده و به 
تبلیغ و ترویج معارف نماز و مهدویت پرداخته، 
حجت االسالم والمسلمین استاد محسن قرائتی 
اســت، چنان که ستاد اقامه نماز به همت و عزم 
ایشان راه انــدازی و سپس بنیاد فرهنگی حضرت 
مهدی موعود)عج( به همت ایشان تأسیس شد 
که هر دو این ها برکات فراوان داشته و دارند. در این 
میان کمبود تبیین مناسبات و تأثیر متقابل نماز 
و مهدویت در منبعی مستقل احساس می شد 
تا عالقه مندان به دانستن پیوند این دو مسئله، 
بتوانند در این باره مطالعه کنند. از سوی دیگر با 
توجه به گویا و مستند بودن بیانات استاد قرائتی 
به آیات قرآن و آشنا بودن مخاطب عام با ایشان در 
بیش از 40 سال گذشته به عنوان معلم درس هایی 
از قـــرآن، تــالش شــد در ایــن کتاب سخنرانی ها و 
تألیفات استاد در ایــن دو موضوع را در منبعی 
جمع آوری کنم که چنین شد؛ اتفاقی که پیش از 
این در آثاری همچون »پرتوی از آیه های مهدوی« و 
»شرایط ظهور از دیدگاه قرآن« افتاده است. از این 

رو، در پی درخواست بنیاد فرهنگی حضرت مهدی 
موعود)عج(، با رعایت حفظ امانت، اندیشه های 
استاد قرائتی و نکات و بیانات گویای ایشان را به 
مخاطب عرضه کــرده ام تا عالقه مندان به معارف 
دینی به ویژه نماز و مهدویت از آن بهره مند شوند.

کــتــابدرچــهبخشهاییتنظیمشــدهواین ◾
بخشهاهریککدامبعدازارتباطنمازومهدویت

رابیانمیکنند؟
کــتــاب از ســه بخش کــالن تشکیل شــده اســت؛ 
بخش نخست بــه مشترکات نماز و مهدویت، 
بخش دوم به تأثیر نماز بر مهدویت و بخش سوم 

به تأثیر مهدویت بر نماز می پردازد.
در موضوع مشترکات نماز و مهدویت، بیانات 
مــتــکــثــر و مــتــعــدد اســـتـــاد قــرائــتــی، مــنــســجــم و 
مستندسازی شده و تدوین منطقی یافته است. 
ــن بخش از چند فصل تشکیل شـــده، فصل  ای
نخست آن به جایگاه مشترک نماز و مهدویت 
در اسالم می پردازد. در فصل دوم، آثار مشترک 
نماز و مهدویت همچون سازندگی فردی و جامعه 
مورد بحث و پرداخت قرار گرفته است. در فصل 
سوم شرایط مشترک صحت و قبولی نماز و انتظار 
مــهــدی)عــج( بــه بحث گذاشته شــده و دو عنوان 
مورد پرداخت قرار گرفته؛ یکی شرایط قبولی نماز 
و مهدویت و پس از آن شرایط کمال نماز و انتظار 

امام زمان)عج(.
در فصل بعدی از بخش نخست، آثــار مشترک 
نماز و انتظار بــرای ظهور امــام زمــان)عــج( را بیان 
کرده ایم مثل آگاهانه، عاشقانه و خالصانه بودن 
و در آخرین فصل به آفــات مشترک بین نماز و 
مهدویت و انتظار ظهور حضرت ولیعصر)عج( 
همچون تکبر، خودخواهی، روشنفکرزدگی و... 

پرداخته ایم.

درفصلدومکــتــاببــهکـــدامتــأثــیــراتنــمــازبر ◾
مسئلهمــهــدویــتونــگــرشوعــمــلــکــردمنتظران

پرداختهاید؟
در بخش دوم 6 فصل به تأثیر نماز بر مهدویت 
اخــتــصــاص داده شـــده اســـت مــثــل ایــنــکــه نماز 
دعوت کننده به امام زمان)عج( و معرفت به ایشان 
است. در فصل بعدی نماز امام زمان)عج( در آغاز 
قیام و حکومت ایشان مطرح می شود. پس از آن 
نماز را به عنوان عاملی مؤثر در دستیابی حکومت 
امام مهدی)عج( به اهداف ایشان تعریف کرده  و 
در فصل بعد به جایگاه نماز میان یــاران حضرت 

حجت)عج( پرداخته ایم. فصل پنجم از بخش دوم 
که مفصل ترین آن هاست رابطه نماز و زمینه سازی 

بــرای ظهور را به بحث و بررسی گذاشته و در آن 
از دو عرصه فردی و اجتماعی با مخاطبان سخن 

گفته ایم و درنهایت آنکه در آخرین فصل، جایگاه 
نماز در عصر غیبت تبیین شده است.

تأثیرمهدویتبرنمازدراینکتابچگونهبیان ◾
شدهوبهچهبرکاتیدراثراینارتباطاشارهمیشود؟
در آخــریــن بخش از ایــن کــتــاب بــا عــنــوان تأثیر 
مهدویت بر نماز سه فصل طراحی شده، در فصل 
نخست به تأثیر مهدویت بر افزایش رغبت نسبت 
به نماز پرداخته شــده، در فصل بعدی از اقامه 
کامل نماز به وسیله حکومت امام زمان)عج( سخن 
گفته ایم و در فصل آخر مهدویت به عنوان عامل 
قبولی و پذیرش نماز معرفی می شود؛ مسئله ای که 
بسیار اهمیت دارد چراکه عامل قبولی نماز طبق 
روایات، مهدویت است؛ درنهایت نیز به نمازهایی 
اشاره شده که از طریق آن ها می توان انس و ارتباط 

معنوی با امام زمان)عج( را تقویت کرد.

ایــنجنسازتألیفاتونگاشتههایمهدوی ◾
چقدرمنطبقبرنیازسنجیاستوبهچهنیازهایی

ازمخاطبدرعصرغیبتپاسخمیدهد؟
بــا توجه بــه اقــبــال عمومی کــه تقریباً از دهــه 80 
ــران اســالمــی بــه مباحث  ــ شمسی بــه بــعــد در ای
مهدویت رخ داده و بسیاری از عالقه مندان به 
مهدویت می خواهند از آثار و برکات مهدویت در 
عرصه های مختلف مطلع شوند چنین رویکردی 
که بتوانیم نسبِت بین آموزه مهدویت و فرهنگ 
انتظار را با مقوالت عبادی اجتماعی برقرار کنیم 
تأثیرات معرفتی و عملی بسیاری را در مخاطب 
خود ایجاد می کند. با توجه به اینکه درخواست 
مخاطب نیز چنین است، این کتاب می کوشد در 
مطالعه ای میان رشته ای با مخاطب عام، مناسبات 
میان مهدویت و نماز را برقرار کند. این گونه کتاب ها 
به صــورت تبلیغی ترویجی در اختیار مــردم قرار 
می گیرد و اگر فرهیختگان حوزوی و دانشگاه همت 
کنند در مطالعه ای میان رشته ای می توانند این 
نشر را از سطح تبلیغی ترویجی به پژوهشی ارتقا 
دهند و به تناسب رویکرد نخبگانی این کتاب ها را 
در سطح باالتری استفاده کنند؛ البته این کتاب ها 
با توجه به نو بودن حتی در سطح نخبگانی هم قابل 
مطالعه است تا ایده های پژوهشی را برای آن ها به 
ارمغان بیاورد و به کارهای علمی و عمیق و جدید 

ختم شود.

درجمعبندیکلیازرابطهنمازومهدویتچه ◾
نتایجیبــرایدستیابیبهسبکزندگیمنتظرانه

بدستمیآید؟
یکی از ساحت های ارتباطی مهم در سبک زندگی 
منتظرانه را سبک زندگی عبادی و به عبارت دیگر 
ارتباط با خداوند متعال تشکیل می دهد. در این 
ســاحــت، منتظر امـــام زمــان)عــج( تــالش می کند 
با تقویت پیوند خــود با خــدای سبحان از مسیر 
والیت مهدوی، بر غنای پیوند معنوی با ساحت 

قدس مهدوی بیفزاید. 
از همین رو اگر ارتباط بین نماز)ارتباط با خدا( و 
مهدویت)ارتباط با ولــی خــدا و امــام عصر)عج(( 
ــرای مــنــتــظــران واکــــاوی شـــود موجب  بــه خــوبــی بـ
می شودافراد منتظر احیاناً از سستی و کاهلی در 
مهم ترین فریضه عبادی یعنی نماز پرهیز نموده 
و با ارتقای کیفیت نماز، از لحاظ معنوی نیز رشد 
فــوق الــعــاده ای پیدا کــرده و مــورد عنایت حضرت 
ولی عصر)عج( قرار بگیرند. بدیهی است وقتی نماز 
به عنوان عمود خیمه دین به طور کامل اقامه شود 
خود دین و دستورات الهی نیز در فرد و جامعه به 
صورت کامل تری اجرا خواهد شد و در نتیجه آثار 
و برکات آن نیز در منظر همگان قرار خواهد گرفت 
و این گونه، سبک زندگی منتظرانه به هدف خود 

نزدیک تر می شود.
 
درآراستگیجامعهبهاخالقومعنویتموردنیاز ◾

بـــرایتــمــدنســازی،پیوندنــمــازومــهــدویــتچقدر
راهگشاست؟

نکته بسیار مهمی که در ترویج گفتمان نماز و 
مهدویت و ارتباطات متقابل آن ها با یکدیگر وجود 
دارد آن است که اگر بخواهیم بر اساس بیانیه گام 
دوم انقالب اسالمی که رهبر فرزانه انقالب کالن 
آرمــان انقالب اسالمی را در آن به ساخت تمدن 
اسالمی و ظهور والیت عظمای امام مهدی)عج( 
تفسیر کــردنــد، دســت یابیم بــایــد بــه دو مقوله 
معنویت و مهدویت در بــرنــامــه هــای فرهنگی و 
تربیتی کشور اهمیت ویژه ای دهیم، زیرا این دو از 
شاخص های ممتاز تمدن اسالمی نسبت به تمدن 

غربی است.
 با این توضیح، ترویج همزمان نماز به عنوان یکی 
از عوامل مهم ارتقای معنویت در جامعه با آموزه 
مهدویت می تواند پایه های فرهنگی معنوی نظام 
جمهوری اسالمی را در کشور مستحکم تر نموده 
تا در نتیجه آن نه تنها پیام انقالب اسالمی به 
جهانیان برسد بلکه این تمدن بتواند به عنوان 
تــمــدن الــگــو خــود را بــه جــهــان تشنه معنویت و 

عدالت معرفی کند.

نفس عمیق

احمدی  می دونی خوشبختی چیه؟ عکس نوشت
خوشبختی یعنی اینکه لباس نوکریش 

رو بپوشی، تو یه شب خدمتی تو صحن 
کهنه بایستی و چشماتو بدوزی به گنبد 

و گلدسته اش که بعدش هر کار بکنی 
می بینی نمی تونی چشم و دل از این همه 

درخشندگی برداری. با نگاه به گنبدش 
میگم آقاجانم از معرفت من تا حقیقت 
شما فاصله هست، از زمین تا آسمون 

خودت دست نوکرت رو بگیر و سالم به 
مقصد برسون. بعد زیر لب ازش میخوام 

امشب هم به دل خسته و درمانده ام سری 
بزنه و توفانی از آرامش در وجودم به پا 

کنه که هیچ گاه خسته نشم. بعد حس 
می کنم چقدر دلم می خواست کبوتر 

می بودم و ساعت ها دور گنبد طالییش 
چرخ می زدم. بعد نفس عمیق می کشم و 

دونه دونه حاجت هام رو میگم و یکی یکی 

اونایی که التماس دعا بهم گفتن رو یادم 
میاد و چرتکه میندازم؛ محمد آقا، زینت 

خانم، اونی که مریض داشت، اونی که 
پشت کنکوری بود، اونی که دم بخت بود 

و لنگ خونه و جهیزیه، اونی که دنبال کار 
بود و... دستمو می برم باال و میگم آقا جانم 
به حق دردانه تون حضرت جواداالئمه)ع( 

کار همه رو روبه راه کنید و حاجاتمون 
رو روا کنید... الهی آمین. هنوز شبه و من 

دارم به شما فکر می کنم و در قلبم باهاتون 
 حرف می زنم. احساس می کنم 

کم کم داره سحر میشه، هوا لطافت خاصی 
به خودش گرفته، حرم پر شده از حضور 
باشکوه جن و ملک؛ همه در حال تسبیح 

خدا و زیارت امام رضا. به نظرم درخشش 
گنبد چند برابر شده و شمیم خوشی در 
فضا پیچیده. کمی نفس هایم را عمیق تر 
می کشم. بدجور شیفته این عطر شده ام. 

رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس 
رضوی برای ایجاد ایستگاه مطالعه دیجیتال آستان قدس 
رضوی با محوریت اهل بیت)ع( در 300 مسجد ترکیه اعالم 

آمادگی کرد.
به گــزارش آستان نیوز، یکشنبه هفتم آبــان ماه سیدسجاد 
کــاراکــوش؛ رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه با جمعی 
ــــن اتـــحـــادیـــه و بـــا بـــرنـــامـــه ریـــزی نــمــایــنــدگــی   از اعـــضـــای ای
جامعه المصطفی العالمیه این کشور که به منظور بازدید 
علمی به ایــران سفر کــرد، از سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضــوی بازدید و با حجت االسالم 
سیدجالل حسینی؛ رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی دیدار کرد.
حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی در این دیدار، 

کتابخانه آستان قدس رضوی را معتبرترین و پایدارترین هویت 
فرهنگی و علمی کشور، منطقه و جهان اسالم عنوان کرد.

وی تجهیز 10 مسجد محوری و تأثیرگذار به ایــن ایستگاه 
مطالعاتی در گام نخست را زمینه ای برای دسترسی به منابع 

اطالعاتی با محوریت رضوی برشمرد.
حسینی در بخش دیگر سخنان خود علم ورزی، توسعه دانش، 
سبک زندگی و توجه ویژه به معنویت و اخالق را از مؤلفه های 
پیشران به نقطه تمدن نوین اسالمی و اهل بیت)ع( دانست 
و مراکز علمی اعــم از کتابخانه  و دانشگاه  را در تجهیز این 

مؤلفه ها مؤثر خواند.
در ادامه، رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه در این دیدار از 
عالقه خود به موزه قرآن و نفایس آستان قدس رضوی سخن 
گفت و افزود: این موزه با نگهداری قرآن هایی با قدمت بیش از 

یک هزار سال و نیز قرآن های خطی منسوب به ائمه اطهار)ع( 
و همچنین تطور کتابت و تکامل از خط کوفی تا عصر حاضر، 

مجموعه ای بسیار گرانبها و ارزشمند محسوب می شود.
سیدسجاد کاراکوش بیان کرد: کتابخانه آستان قدس رضوی 
با دارا بودن هزاران منبع چاپی در موضوعات مختلف و وجود 
امکانات وسیع بــرای مراجعان بسیار جای شگفتی و تأمل 

برای بنده دارد.
وی خاطرنشان کرد: اقدام های مجموعه آستان قدس رضوی 
در نگهداری آثار ارزشمند نسخ خطی نشان دهنده اهمیت 

این مجموعه به این آثار غنی و نفیس است.
رئیس اتحادیه حرکت زینبیه ترکیه در پایان، جایگاه سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی را در 
ترویج فرهنگ اهل بیت)ع( به ویژه حضرت علی  بن  موسی 

الرضا)ع( مؤثر دانست و گفت: گسترش فرهنگ شیعی از 
زمان امام رضا)ع( صورت گرفت بنابراین وجود چنین مرکزی در 

مضجع شریف حضرت رضا)ع( الزم و ضروری است.

خبرخبر

 آمادگی کتابخانه آستان قدس 
برای تجهیز300 مسجد ترکیه 

به ایستگاه مطالعه دیجیتال 

حجت االسالم حسن مالیی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

باید به دو مقوله معنویت و مهدویت در برنامه های 
فرهنگی و تربیتی کشور اهمیت ویژه ای دهیم زیرا 
این دو از شاخص  های ممتاز تمدن اسالمی نسبت 
به تمدن غربی هســتند. با ایــن توضیح، ترویج 
همزمان نماز به عنوان یکی از عوامل مهم ارتقای 
معنویت در جامعــه و آموزه مهدویــت می تواند 
پایه های فرهنگی معنوی نظام جمهوری اسالمی 

را در کشور مستحکم تر کند.

گزيدهگزيده

 معنویت و مهدویت 
شاخص تمدن نوین اسالمی
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سومین نشست علمی کنگره 
اقــتــصــاد، اشتغال و تولید در 
آیینه قــرآن و عترت با موضوع 
اقــتــصــاد، اشــتــغــال و تــولــیــد، 
صنایع و بــازاریــابــی فرهنگی، 
آسیب شناسی، چشم انداز و 

راهکارها برگزار شد.
به گزارش آستان نیوز، در این نشست که به همت 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( روز سه شنبه به 
صورت وبیناری برگزار شد، وحید ارشــدی؛ عضو 
هیئت علمی پــژوهــشــکــده مطالعات اسالمی 
دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه در جوامع 
اسالمی شهرهای زیارتی از قابلیت های زیادی 
مثل تولید صنایع فرهنگی و خالقیت اقتصادی 
برخوردارند گفت: در این شهرها تقاضای زیادی 
هم وجود دارد که باید در راستای منافع عمومی 
قرار گیرند. صنایع خالق وابسته به سرمایه های 
فکری و معنوی هستند که به صــورت ملموس 
و غیرملموس وجــود دارنــد و می توانند اشتغالزا 

باشند.
وی افزود: تنوع و انعطاف این نوع صنایع فرهنگی 
خالق و تولیدات آن ها زیاد است و آن ها ظرفیت 
استفاده از رسانه های مختلف دیداری و شنیداری 
ــد. از طرفی قدرت  و شبکه های اجتماعی را دارن

درون زایی و مردمی شدن این صنایع زیاد است.
ارشدی قدرت اشتغال پذیری باال، حفظ هویت، 
فناوری پذیری و مشارکت پذیری باال را دیگر مزایای 
صنایع فرهنگی دانست و افزود: مخاطب پذیری 
ــاال در سنین مختلف، قـــدرت تــأثــیــرگــذاری در  ب
سبک زندگی، حمل و نقل آسان، قابلیت جذب 
سرمایه ها و منابع خرد، قابلیت تجارت باال و... از 

دیگر مزایای آن است.
ــاکـــن مـــقـــدس قــابــلــیــت  ــنــکــه امـ ــا بـــیـــان ای وی بـ
نــمــادســازی بـــرای عــرضــه مــحــصــوالت فرهنگی 
ــه داد: بـــرای مــثــال عــروســک هــای  ــد ادامـ را دارنـ
ضــامــن آهـــو یـــا مــحــصــوالتــی کـــه خـــود آســتــان 
قدس در کنار حرم عرضه می کند می تواند یک 
نمادسازی خــاطــره آور باشد. همچنین در حرم 
مطهر نوآوری های خوبی مثل بخش کبوترانه و 
حکایت های آفتاب وجود دارد که قابلیت ارائه 
برای همه زائران را دارد. کارکردهای دیگر صنایع 
مثل هدایا، سوغات، تقاضامحوری بر اساس 

ســن و گــروه هــا و نــژادهــای مختلف قابل توجه 
بیشتر است.

وی به برخی آسیب های این حوزه هم اشاره کرد 
و افـــزود: هم اکنون صنایع فرهنگی و سوغات 
معروف ما در دست چینی هاست و تولید داخل 
در این زمینه سهم کمی دارد و بــازار در اختیار 
مــنــافــع واردکــنــنــدگــان اســـت. الــبــتــه بـــرای رفــع 
مشکالت موجود باید روی تولید صنایع خالق، 
همگرایی همه بازیگران مؤثر، باال بــردن هزینه 
واردات، ورود رسانه ملی برای تبلیغات و جهت 
دادن به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی 

تمرکز کرد.

توجه اسالم به اقتصاد فرهنگی ◾
در ادامه این نشست حجت االسالم والمسلمین 
حمید فتاحی معصوم، مؤسس و مدیر سابق مرکز 
نوآوری و شکوفایی حوزه علمیه خراسان با اشاره به 
احکام اسالمی در حوزه اقتصاد فرهنگ بنیان افزود: 
توجه اسالم به مسائل اقتصادی و تولید زیاد است 
که از جمله آن تشویق به فعالیت اقتصادی، مذمت 

بیکاری و تشویق به داشتن حرفه و اشتغال است.
وی ادامه داد: اسالم برای تأمین مخارج حاکمیت 
در امــور حیاتی به خمس، زکــات، انفال و جزیه 
و امور غیرحیاتی به صدقه، وقف، هبه، نذر و... 
می پردازد که در امور حیاتی پرداخت آن واجب 

و در امور غیرحیاتی به اختصاص اموال خوب و 
مناسب تأکید دارد.

وی با بیان اینکه در احکام فقهی نیت کار خیر، 
باید خیرخواهانه هم باشد ادامه داد: سه راهبرد 
موجود در آموزه های دینی برای کسب و کارهای 
فرهنگی کشف نیاز دقیق مخاطب، ارجح بودن 
و دغدغه مند بودن صاحب کسب و کار فرهنگی 
اســت بــه طــوری کــه بــه نیازهای ارجــح مسلمین 
پاسخگو باشد. در حوزه های علمیه مرکز نوآوری 
راه انــدازی و تأکید شده محصول تولید شده باید 

صرفه اقتصادی و فرهنگی داشته باشد.
فتاحی معصوم دربـــاره وظایف نهادها در قبال 

راهبردها ادامــه داد: تربیت نیروهای فرهنگی 
مطابق با نیازهای روز، سرمایه گذاری هوشمندانه 
روی ایده های خالق توسط سازمان های متولی و 
تولید باکیفیت و متناسب با ابزارهای روزآمــد از 

جمله این وظایف است.

فرهنگ مــا مــحــدود بــه بــرخــی مفاهیم خاص  ◾
نیست

در ادامــه این نشست مهدی کالنتری از فعاالن 
ــه مفهوم  ــا اشــــاره ب ــوزه اقــتــصــاد و فــرهــنــگ ب حــ
اقتصاد در نهج البالغه گفت: بــازرگــانــان منابع 
اصلی منفعت هستند و خطرات زیادی به جان 
می خرند، از امــور مالیاتی باید مراقبت شــود تا 
آبادانی ایجاد شود. در اقتصاد اسالمی بر خالف 
اقتصاد لیبرالیستی منابع طبیعی محدود نیست 
اما باید با روش های درست از آن ها استفاده شود.

ــاره بــه تأکید رهبر انــقــالب بــه مسائل  وی بــا اشـ
 اقــتــصــادی و فرهنگی بــه صـــورت تــوأمــان افـــزود: 
٢١ سال است که شعار سال با مفهوم اقتصادی 
تعیین می شود. از طرفی رهبر انقالب در عرصه 
فرهنگی احساس ولنگاری کرده اند و رسانه های 
ما هم از شیوع ویــروس هــای فرهنگی جلوگیری 
نمی کنند. فرهنگ ما محدود به برخی مفاهیم 
خاص نیست، مثالً فرش ایرانی یک فرهنگ است 

که کشورهای خارجی آن را کپی می کنند.
کالنتری ادامه داد: در حوزه صنایع دستی ایران، 
هــنــد و چــیــن ســه حـــوزه اصــلــی صــنــایــع دستی 
هستند. امــا در چین ١٢ درصــد و هند ۶ درصد 
شاغالن در این حوزه فعالند در حالی که این رقم 
در ایـــران فقط ۶دهــم درصــد اســت. از طرفی در 
ســال ٩٨ ایــران فقط ۵ میلیون گردشگر خارجی 
داشــت امــا ترکیه بیش از ۴٠ میلیون گردشگر 
جذب کرد و درآمدی حدود 10 برابری در این حوزه 
داشت و این در حالی است که تنوع جاذبه های دو 
کشور قابل مقایسه نیست و ما اگر روی این حوزه 
سرمایه گذاری کنیم از پول نفت بی نیاز می شویم.

وی در پایان با انتقاد از نظام توزیع کشور گفت: 
بــازاریــابــی فرهنگی، جــریــان فرهنگ از تولید تا 
عرضه محصول را بررسی می کند امــا در کشور 
ما محصول به درستی به  دست مصرف کننده و 
جامعه هدف مورد نظر نمی رسد و همین مسئله 
سبب مهجوریت محصوالت فرهنگی شده است.

در سومین نشست علمی »کنگره اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و عترت« بررسی شد

مزیت های راهبردی اقتصاد فرهنگ بنیان

خبرخبر
امروزامروز

تجلیل از خانواده شهید راوری توسط خادمیاران رضوی  
خادمیاران رضوی شهرستان راور در دیــدار با خانواده 
معظم شهید جنگ تحمیلی غالمحسین مرشدزاده، از 

مقام شامخ این شهید واالمقام تجلیل کردند.
ــدار محمد  ــزارش آستان نیوز از کــرمــان؛ در ایــن دیـ بــه گـ
محمودی، مسئول کانون تخصصی خدمت رضوی ایثار 

و شهادت در شهرستان راور اظهار کرد: شهدا از جانشان 
برای زنده نگه داشتن اسالم و پاسداری از انقالب گذشتند و 
اکنون امنیت، آزادی و استقالل کشورمان مرهون رشادت ها 
و مجاهدت های آنان است.اگر امروز انقالب اسالمی ایران 
پیشرفت، سربلندی، عــزت و اعتبار دارد بــدون شک از 

برکت وجود خانواده های معظم شهدا و ایثارگران است و ما 
 محتاج دعای خیر آن ها در همه برهه های زمانی هستیم .

در این دیدار که با حضور رئیس بنیاد شهید شهرستان 
راور و مسئوالن کانون های تخصصی خادمیاران رضوی 
انجام شد، مادر شهید مرشدزاده به بیان خاطراتی از سیره 

و زندگی شهید پرداخت.گفتنی است شهید مرشدزاده در 
سال 1۳۶۵ و در سن ۲۲ سالگی در منطقه فاو بر اثر اصابت 
ترکش مجروح شد و به فیض جانبازی ۷0  درصد نائل آمد 
و پس از سال ها تحمل بیماری و جراحت در سال 1۳۸0 به 

یاران شهیدش ملحق شد .

بقاع متبرکه
   افتتاح شعبه دارالقرآن 

آستان قدس رضوی در کاشمر  
همزمان با سالروز شهادت آیت اهلل 

 سیدحسن مدرس)ره( شعبه 
دارالقرآن الکریم آستان قدس رضوی و 

دفتر پژوهشی شهید آیت اهلل مدرس در 
کاشمر افتتاح و راه اندازی شد.

مدیر عامل مؤسسه فرهنگی و بقاع 
متبرکه آستان قدس رضوی دراین 
مراسم به ظرفیت کاشمر در حوزه 

فعالیت های قرآنی اشاره کرد.
 وی در آیین افتتاح دفتر پژوهشی 

شهید آیت اهلل مدرس)ره(، راه اندازی این 
مجموعه در کنار ظرفیت زیرساختی و 
امکانات موجود در مجموعه کتابخانه 

در حوزه پژوهشی را یک اقدام ارزشمند 
دانست و گفت: با فراهم شدن بستر الزم 
در این زمینه هنرنمایی متناسب با شهر 
کاشمر و شخصیت شهید مدرس اتفاق 

بیفتد.
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ال يأمن 
يوم القيامة 
إال من 
خاف اهلل يف 
الدنيا 
 کسی در قیامت 
 در امان نیست مگر 
آن که در دنیا ترس 
از خدا در دل داشت.

هم اکنون صنایع فرهنگی و سوغات معروف ما در دست چینی هاســت و تولید داخل در این زمینه سهم کمی دارد و بازار در 
اختیار منافع واردکنندگان است. البته برای رفع مشکالت موجود باید روی تولید صنایع خالق، همگرایی همه بازیگران مؤثر، 

باال بردن هزینه واردات، ورود رسانه ملی برای تبلیغات و جهت دادن به سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تمرکز کرد.
گزيدهگزيده

پنجشنبه 11 آذر 14۰۰   26 ربیع الثانی 1443  2 دسامبر2۰21   سال سی و چهارم    شماره 9686   ویژه نامه 214

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم امنه نوابی   بشماره ملی 359137464 شرح دادخواست به کالسه 1400/550 از این شورا درخواست نموده 
چنین توضیح داده شادروان محمد علی نوابی بشماره ملی 3581056331 در تاریخ 1399/12/30  بر اثر تصادف 
بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر اس��ت به  : 1- متقاضی با مش��خصات فوق مادر  متوفی 

2- حمید نوابی بشماره ملی 3590987731 پدر متوفی  متوفی ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه نزد او باشد از تاریخ نشر نخستین اگهی ظرف یکماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد .آ1408418

رئیس شورای حل اختالف شماره یک شهرستان دلگان – عظیم بامری

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای کشاور سابکی فرزند کهور   بشماره ملی 3590828978 به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره 117/1/1400 
در  این ش��ورا درخواس��ت نموده چنین توضیح داده اس��ت که  ش��ادروان امیر س��ابکی فرزند کشاور  بشماره ملی 
6820024010 در تاریخ 1400/5/29 در زادگاهش بزمان بعلت تصادف   فوت نموده است  وورثه حین الفوت وی 
عبارتند  از :1-متقاضی با مشخصات فوق پدر  متوفی   2-حان بی بی شهلی بر شیر به شماره ملی 3591190330 

مادر متوفی 3-فاطمه شالی بر به شماره ملی 6820055285 همسر متوفی  
اینک با اتمام  تشریفات قانونی  درخواست مزبور دریک نوبت اگهی  نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی  نزد او ست از تاریخ نشر اگهی  ظرف  اگهی ظرف مدت یکماه  )30روز ( به دادگاه عومی بخش بزمان تقدیم 

دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ1408443 
رئیس شورای حل اختالف شماره یک بزمان –اکبر گلشن

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک 
متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد 
رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای عبدالعزیز رجبعلی زاده به شناسنامه شماره 9 کدملی 0749494131 صادره تایباد فرزند عبدالغفور در 246560 
سهم مشاع از 386560 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 386560 مترمربع پالک شماره 3 فرعی 
از 253 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مشاعی 

متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 145- 1400
آقای ابراهیم رجبعلی زاده به شناسنامه شماره 0740105000 کدملی 0740105000 صادره تایباد فرزند عبدالعزیز 
در 140000 سهم مشاع از 386560 سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 386560 مترمربع پالک 
ش��ماره 3 فرعی از 253 اصلی واقع در خراس��ان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از 

مالکیت مشاعی متقاضی و قسمتی از پالک** کالسه 146- 1400
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتی که اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 

و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ1408424
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/9/11                                      تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/9/27

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای احس��ان ابراهیمی دارای شناس��نامه ش��ماره 0740340530 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
0000404 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالباقی ابراهیمی 
به شناس��نامه در تاریخ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:

1.احسان ابراهیمی با کد ملی 0740340530 متولد 75.10.28 صادره از تایباد فرزند متوفی 2.صدیقه ابراهیمی با 
کد ملی 0740263382 متولد 72.9.18 صادره از تایباد فرزند متوفی 3.عاشیه ابراهیمی با کد ملی 0749082372 
متولد 60.6.30 صادره از تایباد فرزند متوفی 4.عرفان ابراهیمی با کد ملی 0740526721 متولد 81.9.14 صادره 
از تایباد فرزند متوفی  5.اس��حاق ابراهیمی با کد ملی 0740459236 متولد 79.4.1 صادره از تایباد فرزند متوفی 
6.حمید ابراهیمی با کد ملی 0749082356 متولد 56.2.1 صادره از تایباد فرزند متوفی 7.خدیجه ابراهیمی با کد 
ملی 0749931590 متولد 70.2.10 صادره از تایباد فرزند متوفی 8.جلیل ابراهیمی با کد ملی 0749082364 متولد 
58.3.20 صادره از تایباد فرزند متوفی9.اویس ابراهیمی با کد ملی 0740155393 متولد 70.11.11 صادره از تایباد فرزند 
متوفی10.گلزار رشیدی سورستانی با کد ملی 0749079101 متولد 43.1.8 صادره از تایباد همسر متوفی می باشد.

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

االگواهی صادر خواهد شد.آ1408422
شورا- شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان باخرز-ابراهیم شیخ احمدی

رونوشت آگهی حصر وراثت 
نظر به اینکه آقای حامد  رحمانی  دارای شناسنامه شماره 5749916162 به شرح دادخ.است به کالسه  376 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  محمد قلی  رحمانی به شناسنامه 5749586081 
در تاری��خ  1400/6/1 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به : 

1-علیرضا رحمانی  فرزند محمد قلی   کد ملی  5749212904  ت.ت  1356/6/5 نسبت  فرزند  مرحوم 
2-ابوالفضل رحمانی فرزند محمد قلی  کد ملی  5749212912 ت.ت  1358/6/30 نسبت فرزند مرحوم 

3-امیر  رحمانی فرزند محمد قلی   کد ملی 1064191614  ت.ت  1363/12/8  نسبت فرزند مرحوم 
4-رسول  رحمانی فرزند محمد قلی   کد ملی 1064191622 ت.ت  1365/1/1  نسبت فرزند مرحوم 

5-حامد رحمانی  فرزند  محمد قلی  کد ملی 5749916162 ت.ت  1367/11/1 نسبت  فرزند  مرحوم 
6-زهرا مرشدلو فرزند علی کد ملی 5749184366 ت.ت 1341/2/10 نسبت همسر مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را باستناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هرکس اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد . آ1408402
سید حسن سامغانی

 قاضی شورا شعبه هفتم شورای حل اختالف زبرخان

آگهی مزایده کالسه 140000579 واحد اجرای اسنادرسمی سبزوار
بستانکار:مریم فکور ثقیه نام پدر:علی اصغر شماره ملی:0790390981ساکن سبزوار

بدهکار:محمدادیبی نام پدر:علی اکبر شماره ملی:0639398911ساکن سبزوار
مورد مزایده و محل آن:سی وپنج شهم مشاع از هشتادو دوسهم ششدانگ پالک دوفرعی از هزاروپانصدونودونهاصلی 
بخش یک س��بزوار که ذیل صفحه83دفتر27موردثبت4019موضوع سندمالکیت بش��ماره چاپی 148326سرس 
دس��ال91با ش��ماره دفترالکترونیکی 0139420306011010763به نام آقای محمدادیبی نام پدر:علی اکبر تاریخ 
تولد:1349/04/23 شماره ملی:0639398911شماره شناسنامه23به نشانی:سبزوار فلکه ابومسلم پ 70 نسبت به 
چهار دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند مالکیت صادر شده است و ششدانگ محدود به حدود ذیل است: شماال 
پی اس��ت بطول دوازده متربه کوچه. ش��رقا پی مشترک بطول سی ویک متروپنجاه سانتیمتر به شماره یک فرعی 
از1599- اصلی. جنوبادر دو قسمت اول مرزیست بطول پنج متر وده سانتیمتر به فلکه ابومسلم جدا شده از این ملک 
دوم مرزیست بطول هشت متر و ده سانتیمتر به پالک 1937اصلی. غربا مرزیست اشتراکی بطول سی وچهار متر 
وده سانتیمتر به پالک 1644 اصلی که برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری ششدانگ به مبلغ نودوهشت میلیارد 
وچهارصد میلیون ریال )و چهار دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ شصت وپنج میلیارد وششصدمیلیون ریال( ارزیابی 
قطعی گردیده و به صورت یکباب منزل مسکونی دو طبقه همکف و زیرزمین و مساحت عرصه407/31 مترمربع که 
مساحت همکف200متروزیرزمین 80متر با قدمت حدود 45 سال بنا قدیمی ساز دارای امتیازآب و برق و گاز واقع در 
سبزوار خیابان محقق/محقق 2 وازحاشیه میدان ابومسلم دارای  ممرکه خانم فکور و فرزندانش در آن سکونت دارد 
می باش��د که در قبال طلب بستانکار در پرونده اجرایی کالس��ه 140000579در روز دوشنبه مورخه 1400/9/29از 
ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار از طریق مزایده حضوری نقدا بفروش می رسد 
مزایده از مبلغ چهل ودومیلیارد ریال شروع و به باالترین رقمی که خریدار داشته باشد فروخته می شود و هزینه های 
سند انتقال اعم از عوارض شهرداری مالیات دارایی و دیگر ادارات ذی ربط مشخص نبوده و به عهده برنده مزایده و 
تنظیم سند انتقال منوط به ارائه مفاصاحساب می باشد و اجرای ثبت تکلیفی در تخلیه ملک مشاع نداشته و ضمنا 
هزینه های قانونی و اجرایی مطابق مقررات وصول می گردد و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل رس��می گردد 

جلسه مزایده روز بعد از آن در همان ساعت ومکان تشکیل می گردد.)م الف1400/519( آ1408401
تاریخ انتشار: پنج شنبه1400/09/11

 علی آب باریکی- رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی 1- نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 

1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001195 م��ورخ 1400/06/21 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مرتضی زنگنه 
ابراهیمی فرزند غالمحسن در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 226/26 مترمربع از پالک 
شماره 115 فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری شده مع الواسطه از 

اسفندیار پردل نوقابی مالک رسمی
2- نظر به دس��تور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
1390/09/20 و برابر رأی ش��ماره 140060306013001196 م��ورخ 1400/06/21 هیئت اول موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گناباد تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی خانم معصومه زنگنه 
فرزند علیرضا در سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل به مساحت کل 226/26 مترمربع از پالک شماره 115 
فرعی از 4- اصلی واقع در اراضی نوقاب بخش یک حوزه ثبت ملک گناباد خریداری ش��ده مع الواس��طه از اسفندیار 

پردل نوقابی مالک رسمی
محرز گردیده است، لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و 
ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها 
منتشر و در روستاها رأی هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-1407764
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/08/26                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/09/11

رئیس ثبت اسناد و امالک گناباد
 سیدضیاالدین مهدوی شهری

آگهی دعوت از مجاورین
نظر به درخواس��ت خانم خدیجه رنجبر مالک شش��دانگ پالک 51 فرعی از 53- اصلی بخش شش مشهد مبنی بر 
صدور س��ند مالکیت کاداس��تری پالک مذکور در اجرای کد 914 مجموعه بخشنامه های ثبتی و باستناد ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و 
امالک کشور، نماینده و نقشه بردار این اداره در روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/01 ساعت 9/30 صبح جهت معاینه 
محل ملک مورد تقاضا در محل وقوع ملک حضور خواهند یافت لذا بموجب این آگهی از مالکین مشاعی و مجاورین 
پالک فوق الذکر دعوت بعمل می آید به جهت حفظ حقوق مالکانه و عدم تضییع حق احتمالی در موعد مقرر در این 
آگهی در محل وقوع ملک مورد تقاضا حضور یابند. بدیهی اس��ت عدم حضور در موعد تعیین ش��ده فوق مانع ادامه 

عملیات ثبتی نخواهد شد. م.الف 934  آ1408445
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

دبیر کنگره علمی اقتصاد و اشتغال در آیینه قرآن و 
عترت گفت: تأکید بر ارزش ها، وجه تمایز اقتصاد 

اسالمی با سایر نقاط دنیاست.
به گــزارش آستان نیوز، دکتر عــادل پیغامی دبیر 
کنگره علمی اقتصاد، اشتغال و تولید در آیینه قرآن و 
عترت، در سومین نشست علمی این کنگره با عنوان 
»صنایع فرهنگی، آسیب شناسی چشم اندازها و 
راهکارها« که سه شنبه به صورت مجازی برگزار شد، 
با بیان اینکه صنایع فرهنگی دنیای اسالم با سایر 
نقاط تفاوت دارد؛ گفت: در سرتاسر دنیا صنایع و 
کاالهای فرهنگی با تنوع زیاد در حال عرضه است 
و شرکت و نهادهای دولتی و غیردولتی با بازاریابی 
دقیق و شناخت حوزه های هدف و همچنین با جذب 
دقیق مخاطب به خوبی اقتصاد فرهنگ بنیان را 

پیش می برند، مسئله ای که در دنیای اســالم نیز 
با فــراز و نشیب هایی در حــال انجام اســت. البته 
مسئله مهم، تفاوت بین صنایع فرهنگی اسالمی و 

سایر نقاط جهان است؛ به طوری که صنایع 
اسالمی با تکیه بر ارزش های دینی و الهی 
در حال عرضه محصوالت خود هستند. 
در حالی که ارزش هــای معنوی در سایر 

بازارها جایگاهی ندارد.
عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه 

داد: اقتصاد فرهنگ بنیان مسئله ای 
است که باید بیش از این ها به 
آن اهمیت بدهیم. فرهنگ به 
مفهوم خاص خود زمینه ساز 
فرصت های بسیاری است. 

اقتصاد فرهنگ بنیان مزیت های بسیاری دارد 
ــران هــم در ایــن زمینه مــزیــت هــای راهــبــردی،  و ایـ
انسانی، فرهنگی و اسالمی زیــادی دارد که باید با 
کمک نهاد های خصوصی در ایــن زمینه ها 

سرمایه گذاری کرد.
ــزود: هم اکنون کشورهای پیشرفته  وی اف
در حوزه هایی مانند انیمیشن سازی ورود 
کرده اند و سال هاست به معرفی فرهنگ 
خود و درآمدزایی از این طریق 
ــد و از طــرفــی  ــردازنـ ــی پـ مـ
شبکه های جهانی هم با 
خرید آن مشغول تأمین 
ــاز مــخــاطــبــان خــود  ــی ن
هستند. به این شکل 

ایــن کشورها خــرده فرهنگ های خــود را به نحوی 
ــه و از طرفی اقتصاد  جــذاب و مخاطب پسند ارائ

فرهنگ بنیان خود را تقویت می کنند.
وی بــا اشـــاره ای کــوتــاه بــه اقتصاد فرهنگ بنیان 
ــزود: متأسفانه در این زمینه  در داخــل کشور اف
غفلت های زیــادی صــورت گرفته است و باید با 
شناخت ظرفیت ها و تأکید بیشتر به اقتصاد 
دانش بنیان و فرهنگ بنیان خأل های گذشته را 
پر کنیم. در نهادهایی چون آستان قدس هم در 
سال های اخیر اتقاق های خوبی افتاده که از جمله 
آن فروشگاه های عرضه محصوالت فرهنگی با 
محوریت زیــارت و مفهوم معنوی آن اســت که 
در اطراف حرم مطهر رضوی مثل باب الجواد)ع( 

شکل گرفته است.

نیم نگاهنیم نگاه

دکتر عادل پیغامی:

تأکید بر ارزش ها 
وجه تمایز اقتصاد 

اسالمی است
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