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الدنیا سنه
واآلخره
یقظه و
حنن بینهما
اضغاث
احالم

دنیا همچون
(چرت)
نیمه خواب ُ
است و آخرت بیدارى
است و ما در این میان
رهگذر و بین
خواب و بیدارى
به سر مى بریم.

خبر
امروز

تجلیل از پژوهشگران برتر

با حضور رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز اسناد
آستان قدس رضــوی ،از پژوهشگران برتر تــاالر محققان
کتابخانه مرکزی آستان قدس تجلیل شد .حجتاالسالم
سیدجالل حسینی در مراسم تجلیل از پژوهشگران
برتر تاالر محققان کتابخانه مرکزی آستان قدس با اشاره

معرف
ت و مهارت

مرکز معرفت و مهارت دانشگاه علوم
اسالمی رضوی ،دوره «آموزش مداحی»
را برای برادران مستعد و عالقهمند
به صورت حضوری برگزار میکند.

این مرکز با اشاره به فرمایش رهبر
معظم انقالب مبنی بر اینکه« :مداحی،
معرفتافزایی است ...جوشاندن
چشمههای عواطف در دلهاست»
تصمیم به برگزاری دوره آموزش

اهل بیت(ع) دعوت کرد تا در کنار تخصص ،در امور کاری
تعهد را نیز بیاموزند.
درادامهاینمراسممصطفیجاللیانابراهیمی؛دانشجوی
دکترایبرق،محسنجاللیانفریمانی؛مؤلفکتابواستاد
راهنمای بیش از  40پایاننامه ،حلیمه خاتون حیدری؛

مداحی گرفته است.
این دوره با حضور برخی از مداحان
باتجربه در 15تا 20جلسه یک ساعته
برگزار میشود و در پایان گواهینامه
پایان دوره به شرکتکنندگان اعطا

تولیت آستان قدس رضوی در پنجمین اجالسیه آستانهای مقدس و بقاع متبرکه تأکیدکرد

ضرورتحضوراجتماعی
و خدماتی اعتاب مقدسه

عکس رضوی

ت ـ ــولـ ـ ـی ـ ــت آسـ ـ ـت ـ ــان
قـ ـ ـ ــدس رضـ ـ ـ ـ ــوی بــر
ض ـ ـ ـ ـ ـ ــرورت ح ـ ـضـ ــور
اعـ ـت ــاب م ـقــدســه در
عرصههای اجتماعی و
خدمترسانی به مردم
مبتنی بر سیره اهلبیت(ع) تأکید کرد.
بــه گ ــزارش آسـتــا ننـیــوز ،حـجـتاالســام
والمسلمین ا حـمــد م ــروی در پنجمین
اجــاس ـیــه آس ـتــا نهــای م ـقــدس و بقاع
متبرکه ایران اسالمی که با حضور جمعی
از تولیتهای اعتاب مقدسه و بقاع متبرکه
ایــران اسالمی به میزبانی آستان مقدس
ح ـضــرت عـبــدالـعـظـیــم(ع) در شـهــر ری
برگزار شد ،ایــام شهادت حضرت فاطمه
زهــرا(س) را تسلیت گفت و با بیان اینکه
بقاع متبرکه و اعتاب مقدس کانونهای
هــدایــت و نشر دیــن هستند ،اب ــراز کــرد:
وج ــود مضجع شــریــف ام ــام رض ـ ــا(ع) و
امامزادگان عظیمالشأن در ایران اسالمی
نعمتهای بــزرگ و ظرفیتهای ملکوتی
و نورانی هستند که خداوند تبارکو تعالی
برای هدایت جامعه در اختیار ما قرار داده
است.
وی با بیان اینکه بقاع متبرکه و امامزادهها
در کشور هر کــدام به تعبیر رهبر معظم
انقالب باید هدایتگر و عامل نشر معارف
دیــن باشند ،اف ــزود :همان گونه کــه امــام
علی بــن مــوسـیالــرضــا(ع) و امــامــزادگــان
الزمالـتـعـظـیــم در دوران حـیــات ظاهری
خــود منشأ نــورانـیــت ،آرام ــش و هدایت
جامعه بهسوی سعادت بودهاند ،اکنون نیز
مضجعهای شریفشان باید همان کارکرد

برگزاری دوره آموزش مداحی

به بیش از  2هــزار دسـتــاورد پژوهشی پژوهشگران تاالر
محققان ،این اقدام را قابل تحسین و قدردانی دانست.
حجتاالسالم علی راجــی از اسـتــادان حــوزه و دانشگاه
و از چهرههای پرتالش تبلیغی کشور نیز در سخنانی،
پژوهشگران عرصههای مختلف را به مطالعه معارف و علوم
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گزيده

مردم نیاز به ارتباط اجتماعی دارند و این نیاز مردم را میتوانیم با برگزاری روضههای خانگی برطرف
ن صورت جشنهای غربی با فرهنگ خارجی که هیچ بار معنوی و دینی ندارند ،جای
کنیم ،در غیر ای 
آنها را پر خواهند کرد.

را داشته باشد.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه
حضرات حی و حاضر هستند و حیات
دارن ــد امــا ما از درک فیض حضور آنها
محروم هستیم ،تصریح کرد :در رابطه با
مسائل آستان قــدس سؤالی را خدمت

رهبرمعظمانقالبمطرحکردم،معظملهبا
این یک جمله که «ببینید اگر امام رضا(ع)
بودند چه میکردند؟» پاسخ دادنــد و ما
بارها از این یک جمله برای رفع مشکالت
استفاده کردهایم و هدایت گرفتهایم.
حجتاالسال م والمسلمین مروی در ادامه

سال سی و چهارم

شماره 9698

چند پیشنهاد را مطرح و با تأکید بر نقش
مؤثر آستانهای مقدس بر احیای دوباره
و رون ــق بخشیدن بــه دورههـ ــای سنتی و
خانگی قــرآن کریم در میان م ــردم ،بیان
ک ــرد :آسـتــانهــای مـقــدس میتوانند در
احیای سنتهای اصیل فراموششده و
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دانشجوی دکترای تفسیر و علوم قرآنی ،حسین صالحی؛
تزاده؛
دانشجوی دکترای تاریخ و مؤلف کتاب ،سمیه سعاد 
دانشجوی دکترای رشته برنامهریزی درسی و ...با اهدای
هدایایی از سوی رئیس سازمان کتابخانهها ،موزهها و مرکز
اسناد آستان قدس رضوی مورد قدردانی قرار گرفتند.

خواهد شد .برخی از سرفصلهای
آموزشی در این دوره شامل صداسازی
و ردیفهای آوازی ،آشنایی با اوزان
شعری،مقتلشناسی،تاریخاهلبیت(ع)
و ...است.

سنتهای اسالمی کمرنگ شــده تالش
کنند تــا ایــن سـنـتهــای بسیار خــوب و
ارزشمند احیا شوند.
تولیتآستانقدسرضویگفت:جلسات
قرآن خانگی در قدیم در شبهای جمعه
در هر کوچه و محلهای برپا میشد و برکات
بسیاری نیز داشت و عالوه بر تقویت قرآن
در جامعه موجب ایجاد الفت ،محبت و
تقویت روابط صمیمی و دینی میان مردم
میشد که اکنون متأسفانه این جلسات
مقداری کمرنگ شده است.
وی تـصــریــح ک ــرد :م ــردم نـیــاز بــه ارتـبــاط
اجتماعی دارند و این نیاز مردم را میتوانیم
با برگزاری روضههای خانگی برطرف کنیم،
در غیر ای ـن صــورت جشنهای غربی با
فرهنگ خارجی که هیچ بار معنوی و دینی
ندارند ،جای آنها را پر خواهند کرد.
حجتاالسال م والمسلمین مروی تصریح
ک ــرد :آسـتــانهــای مـقــدس میتوانند در
عرصههای فرهنگی و اجتماعی وحدت
رویه داشته باشند ،همانطور که در دوران
کرونا ایــن کــار به خوبی صــورت گرفت که
رضایت رهبر معظم انقالب را نیز به دنبال
داشت.
تــولـیــت آس ـتــان م ـقــدس رضـ ــوی گفت:
امیدواریم این وحدت رویهها و هماهنگی
در حوزههای مختلف مثل تحویل سال نو
با همکاری آستانهای مقدس و برنامههای
معنوی ،خالقانه ،نو و جذاب آنها ادامه
داشته باشد.
حجتاالسالموالمسلمین مروی نسبت
به توجه آستانهای مقدس به مجاوران
نیز متذکر شد و گفت :در حوزه مجاوران

کمکاری شده است ،بسیاری از اقدامهای
اعتاب مقدسه در حــوزه زائ ــران بــوده و از
مجاورا ن غافل شدهایم ،آنها نقش مهمی
در ترویج فرهنگ اهلبیت(ع) دارند.
وی بــر ضـ ــرورت خــدم ـترســانــی اعـتــاب
مقدسه بــه م ــردم مبتنی بــر سـیــره اهل
بـیــت(ع) تأکید کــرد و اف ــزود :امــروز بدون
حضور در حوزههای اجتماعی و خدماتی
نمیتوانیم نفوذ و کارکرد مثبت داشته
باشیم .مسیحیت توانسته با تأسیس
بیمارستان و مدرسه پا به عرصه گذاشته
و نفوذ پیدا کند.
تولیت آستان قــدس رضــوی در ادامــه به
برخی خدمات اجتماعی آستان قدس
رضوی اشاره و تصریح کرد :خدام حضرت
رضــا(ع) در مسائل مختلف اجتماعی از
جمله آزادی زندانیان ،رفع اختالفهای
خانوادگی ،سرکشی به اقشار بیبضاعت
جامعه و غیره بسیار خوب عمل کردهاند.
وی بیان کــرد :به عنوان مثال همزمان با
شب والدت حضرت زینب(س) به همت
و پیشگامی آستان قدس رضــوی ،جشن
گلریزان آزادی  ۱۳۷بانوی زندانی جرایم
غیرعمدباحضورخیرانبرگزارو ۷۰میلیارد
ریــال بــرای آزادی آ نهــا کمک جمعآوری
شد.
حجتاالسالم والمسلمین مروی گفت:
ظرفیت و برکت حضور امــام رض ــا(ع) در
مشهد و امامزادگان عظیمالشأن در قم
و شهر ری آ ن قدر باالست که با استفاده
از این ظرفیت نورانی میتوانیم بسیاری
از مسائل اجتماعی را حل کنیم و نیاز به
وجود دادگستری نخواهیم داشت.

