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انتصاب معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
در حکمی از س ــوی مــدیــر عــالــی ح ــرم مطهر رض ــوی،
حـجـتاالســام حسین شریعتینژاد بــه سمت معاون
تبلیغات اسالمی آستان قــدس رضــوی منصوب شد.به
گزارش آستاننیوز مصطفی فیضی ،مدیر عالی حرم مطهر
رضوی در مراسم معارفه معاون تبلیغات اسالمی آستان

کتا 
بخوانی

تمام كردن احسان
از آغاز كردن آن
بهتر است.

قدس رضوی گفت« :هما ن طور که در سند سیاستهای
کالن آمــده و تولیت آستان قدس رضــوی نیز بارها تأکید
کردهاند ،مهمترین محور فعالیتهای آستان قدس ،حرم
مطهر رضوی و در رأس آن فعالیتهای فرهنگی است و
جایگاه همه ما خادمی زائران و فراهم آوردن شرایط زیارتی

«زندان زاهر» منتشر شد

کتاب «زندان زاهر» جدیدترین اثر
انتشارات آستان قدس رضوی (بهنشر) به
بیان روایتی درخشان از زندگی امام موسی
الکاظم(ع) در دوران خالفت هارونالرشید

میپردازد.
این اثر در قالب هشت داستان ،روایت
روشنی از شرایط اجتماعی و سیاسی
دوران حکومت هارونالرشید ،خلیفه
ستمگرعباسیوهمچنینگوشهایاز
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آسانبرایآناناست،شأنکارفرهنگیدرحرممطهررضوی
نیز در سه بخش مکان ،مناسبت و فرد تعریف میشود که
این بخشها نیازمند سازوکار الزم خود است و باید مورد
توجهویژهباشد».درحکمانتصابمعاونتبلیغاتاسالمی
آستان قدس رضوی بر نکاتی از جمله استفاده از قالبهای

معجزات و کرامات امام هفتم(ع) است که
برای سالها در زندان و سیاهچالهای
زندانعباسیماندند.
«زندانزاهر»بهنویسندگیمحمدرضا
عابدیشاهرودی،نویسندهوپژوهشگر

میزبانیکریمانهخادمانرضویازنیازمندان

ســـارا صالحی
جمعی از دربانان بارگاه
منور ثامنالحجج(ع)
بـ ـ ــه رس ـ ـ ــم و س ــی ــره
م ــع ــص ــوم ــی ــن(ع) به
ک ــل ــم ــه «خـ ــدمـ ــت»
وســعــت بخشیدند و بــا هــمــان رخــت و
لباس خادمی که مأمور ایستادن بر درگاه
حــرم مطهر رضــوی هستند ،در روزهــای
پایانی دهه فاطمیه دم نانواییهای کوچه
پسکوچههایشهرمشهدایستادندوبه
نام مادر معظم اهل بیت(ع) ،نان و غذای
گرم به دست نیازمندان دادند.

نمکپروردهلطفرضاییم

◾

ایمان جنتی  -عکس رضوی

◾به نیت مادر سادات و سرباز والیت
در شبهای سرد دی مــاه« ،محمدرضا
آقــائــی کــبــیــر» فــهــرســت بــلــنــدبــاالیــی از
نانواییهای مستقر در  30منطقه شهری
و روستایی از حوالی شهر مشهد را به
دست گرفته و همراه همکشیکیهایش
محله به محله جلو میروند و از نانواییها
سرکشی میکنند تا برنامه پخت و توزیع
نان گرم با بهترین کیفیت انجام شود.
او در جریان بازدید از مناطق حاشیهنشین
میگوید« :به برکت وجــود مــادر سادات
و والیت ،خانم فاطمه اطهر(س) و به نام
ســردار شهیدمان حاجقاسم سلیمانی،
بروبچههای کشیک ششم دربانان حرم
مطهر حــضــرت رضـ ــا(ع) بــاز هــم دست
به کار شدند تا این بار با اجــاره تعدادی
از نــانــوایـیهــای حاشیه شهر و تقدیم
نان صلواتی در کمال عزت و کرامت ،در
خدمت همسایگان امام هشتم باشیم».

گزيده

در شبهای ســرد دی ماه« ،محمدرضا آقائی کبیر» فهرســت بلندباالیی از نانواییهای مستقر در
 30منطقه شهری و روستایی از حوالی شهر مشهد را به دست گرفته و همراه همکشیکیهایش محله
به محله جلو میروند و از نانواییها سرکشی میکنند تا برنامه پخت و توزیع نان گرم با بهترین کیفیت
انجام شود.

آنهــا روز عید غدیر ســال گذشته هم
 128هـ ـ ــزار ق ـ ــرص ن ـ ــان ب ــی ــن اق ــش ــار
بیبضاعت شهر مشهد توزیع کردند.
از آغــاز کــرونــا هــم بین بیمارستانهای
درگیر درمــان بیماران کرونایی ،در طول
مــاه مبارک رمضان و ...به نــام شهدای
خراسان برنامه توزیع نان را اجرا کردند.

وی این را هم اضافه میکند که خادمان
ام ــام رضـ ــا(ع) بــه زودی برنامه ب ــزرگ و
فاخری همزمان با والدت حضرت فاطمه
زهرا(س) دارند.

◾

◾روح کرامت
در هر نانواییِ نشان کرده ،دو خادم دربان

سال سی و پنجم

شماره 9718

مأمور به خدمت هستند؛ یکی از آنها
نان پخته را از دست شاطر میگیرد و به
دیــوار نانوایی میزند و دیگری به تعداد
درخواست مراجعان ،نان دست مردم
میدهد.
گـ ــرد آرد ب ــر مــشــکــیِ ق ــب ــای خــدمــت
«سیدمهدی صداقت» نشسته ولی آن
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نوآورانه تبلیغی برای انتقال معارف ،بهرهمندی از تجارب
ارزنده تبلیغی و فرهنگی حوزههای علمیه ،علما ،اساتید و
صاحبنظران ،برگزاری سخنرانیهای تخصصی و عمومی با
استفادهازسخنرانانوخطبایبرجستهوفاضلبومی،ملی
و جهان اسالم اشاره شده است.

علوم اسالمی به زبانی ساده و داستانی
نوشته شده و با قیمت۲۰هزار تومان در
فروشگاههایکتاببهنشردرمشهدو
سراسر کشور در دسترس عالقهمندان
قرار دارد.

قدر گرم نان زدن و گرفتن از تنور است که
متوجهش نشده .کنار دستش «جواد
مبیدی» بــا گــشــادهرویــی پــذیــرای همه
مراجعان است و نان گرم دست زن و مرد
و کودک میدهد و میگوید« :این حرکت
از جمله توفیقاتی است که نصیب خدام
حضرت رضا(ع) شده تا یک بار دیگر در
این روزهای دشوار در خدمت بخشی از
شهروندان مشهدالرضا(ع) باشیم .شاید
به نظر برسد این ما هستیم که چند عدد
نان و روزی سر سفره مردم میبریم ولی
در واقــع بــه لطف ایــن عــزیــزان ،فرصت
خدمت در روزه ــای شــهــادت بــانــوی دو
عالم حضرت زهرا(س) روزی و نصیب ما
شده و از این بابت خدا را شکرگزاریم».
همه اهالی محل شنیدهاند که مردم ،نان
متبرک از این نانوایی به سفره میبرند.
از بین صف زنانه ،پیرزنی زندهدل مرتبا ً
رهــگــذران هممحلهای را با صــدای بلند
تشویق میکند که بیایند و حداقل یک
نــان بگیرند .خطاب به همسایگان هم
میگوید« :بیاین ...یک دونه نون هم که
شده بگیرین ،دست خالی نمونین .نون
امروز از برکت امام رضاست».
از او میپرسم« :حاجخانم این نان چه
فرقی میکند؟» ،میگوید« :این نان ،رزق
ما از کَرَم آقاست ...خدا به خادمان امام
رض ــا(ع) خیر بدهد که به ایــن محلهها
ســر میزنند ،مــردم ایــن شهرک خیلی
ضعیفاند ،به سختی نان سر سفره زن
و بچه خود میبرند».
حین توزیع نان ،حاجعلی نوعی از ذاکران
کشیک درب ــان ــان هــم بــا چند صلوات

مــحــمــدیپــســنــد ،ب ــه س ـ ـراغ ذک ــر اهــل
بیت(ع) میرود و حال و هوای حرم و بارگاه
مطهر ثامنالحجج(ع) را به محلههای
پایین شهر م ـ ـیآورد :بــه روی رض ــا(ع)
شمس امــامــت صــلــوات ...بــر شافع ما
روز قیامت صلوات ...خواهی نشوی الل
به هنگام ممات ...بفرست بر این روح
کرامت صلوات. ...

◾

◾پهن شدن سفره کرامت رضوی

چند تن از خادمیاران رضوی با ذکر سالم
و صلوات بر اهل بیت(ع) دیگ غذا را هم
میزنند .یکی از آنهــا میگوید« :همه
کارها با عنایت حضرت رضــا(ع) پیش
میرود ،ما فقط وسیلهایم ...گاهی بوده
که قصد انجام کاری را کردیم و سفارشها
را هــم دادهای ـ ــم ولــی یــک ری ــال پــول در
صندوق نداشتیم .مانده بودیم که حاال
چطور پــول جــور کنیم و آبــروی مجلس
اهل بیت(ع) را حفظ کنیم ...رو زدهایم به
خود آقا امام رضا(ع) ...ساعتی نکشیده
که یک نفر با چک  15میلیون تومانی
آمده و خالصه برنامه را آبرومندانه برگزار
کــردیــم ...طی ایــن سالها هنوز نشده،
کارمان روی زمین بماند».
خـ ــادمـ ــان و خـ ــادمـ ــیـ ــاران خ ــودش ــان
نــمـکپــرورده خــوان مهر و احسان این
خاندان باکرامت و مادر معظم سادات
هستند .در طول سالیان خدمتگزاری،
عشق و م ــه ــرورزی را از در خــانــه اهل
بــیــت(ع) مشق کــردنــد تــا ام ــروز توفیق
یافتهاند دســت تنگدستی را به رضای
امام رئوف بگیرند.

