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بهترین چیزی
را که دوست دارید
درباره شما بگویند
درباره مردم بگویید.

بازدید  255هزار نفر از موزههای حرم رضوی

مــعــاون امــور مــوزههــای ســازمــان کتابخانهها ،موزهها
و مــرکــز اســنــاد آســتــان قــدس رض ــوی گــفــت :بــا وجــود
محدودیتهای کرونایی ،در هشت ماه گذشته حدود
 255هزار زائر ایرانی و خارجی از گنجینههای مختلف
موزههای رضوی بازدید داشتهاند.

وقف و نذر

شماهممیزبانباشید

اگرتا حاال چایخانههای حرم رضوی
را ندیدهاید  ،خوب است بدانید با افتتاح
چایخانه جدید حرم مطهر رضوی در
باغ رضوان ،در حال حاضر سه چایخانه

گزيده

◾

برش

◾

عنایت
امام رضا(ع)
قائممقامی با بیان
اینکه خوشنویسی
هنری است که هنرمند
را به خلوت میبرد
و باطن او را رهنمون
میسازد ،افزود :شیوع
بیماری کرونا در دو
سال اخیر فرصتی
برایم فراهم کرد تا قدر
لحظات خلوت خودم
را بدانم ،عنایتهای
حضرت حق و امام
رضا(ع) را حس کنم
و همچون بسیاری از
هنرمندان بتوانم از
خلق اثر در این شرایط
سخت بیماری،
برای حرکت و منبع
امیدواری جامعه
استفاده کنم.

بهداشتی از زائران و مجاوران میزبانی
میکنند و خاطره زیارت را برای آنها
دلگرمکنندهتر میسازند .نکته جالب
درباره فعالیت این چایخانهها این است
که مردم هم میتواند از طریق شماره

دغدغهاصلیبسیجی
رفع گرفتاری مردم است

◾برکات تشکیل بسیج

◾ 70ماه حضور در جبهههای نبرد
من یک روز پس از تشکیل بسیج مستضعفین
در پایگاه بسیج شهر کاخک از توابع شهرستان
گناباد عضو این نهاد مردمی و مقدس شدم.
در آن شرایط با وجــود سن کم امــا عالقهمند
خدمت به مردم و انقالب بودم.

در حرم هستند که لذت نوشیدن
چای پس از زیارت را به زائران تقدیم
میکنند .خادمان حضرت رضا(ع)
در این چایخانهها هر روز از ساعت
 15تا  22با رعایت دستورالعملهای

بــا اش ــاره بــه افــزایــش آمــار بازدیدکنندگان مــوزههــای
رضوی ،تصریح کرد :موزه مرکزی با  11گنجینه مستقل
و مــوزه فرش آستان قدس رضــوی با حــدود  235هزار
بازدیدکننده ،بیشترین تعداد بازدیدکنندگان را به
خــود اختصاص داده اســت .مــعــاون امــور مــوزههــای

گفتوگوبا«محمدرضاصحافزاده»
یکی از قدیمیترین بسیجیان آستان قدس رضوی

مروج کاشانی یــک روز
پــس از تشکیل بــســیــج در
تاریخ پنجم آذر ســال1358
به عضویت بسیج درآمــد و
به گفته خــودش طــول مدت
بسیجی بودنش از طول عمر
سازمان و تشکیالت بسیج فقط یک روز کمتر
اســت .در ســال  1359و در سن 14سالگی به
جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام میشود
و تا پایان دوران دفاع مقدس ضمن حضور در
مناطق جنگی ،به افتخار جانباز شیمیایی نائل
میشود.
ای ـنهــا بخشهایی از سخنان «محمدرضا
صــحــافزاده» یکی از قدیمیترین بسیجیان
آستان قدس رضوی است .در ادامه برشهایی
از گــفـتوگــوی مــا بــا وی را میخوانید .او هم
اکنون  54ساله و کارمند دبیرخانه معاونت
مالی و پشتیبانی سازمان مرکزی آستان قدس
رض ــوی اســت و  26ســال سابقه فعالیت در
آستان قــدس رضــوی دارد .گفتنی اســت این
گفتوگو همزمان شد با عود بیماری و مشکالت
تنفسی نــاشــی از جــراح ـتهــای شیمیایی
دوران دفــاع مقدس و صــحــافزاده روی تخت
بیمارستان به پرسشهای ما پاسخ داد.
به نظر من مهمترین دستاورد و برکات تشکیل
بسیج ،رفــع گــرفــتــاریهــا و مشکالت م ــردم و
کمک به کشور در شرایط جنگ ،صلح ،آرامش
و نیاز و به طور کلی در همه شرایط بوده است.
بسیجی نیروی مخلص حاضر در میدان عمل
اس ــت .یــک بسیجی خیلی بــه خ ــودش فکر
نمیکند بلکه بیشتر به فکر مردم کشورش و
خدمت به آنهاست ،اصال ًبسیج یعنی خود
مردم .بسیج از مردم جدا نیست .هر جا کمک
و حضور مردم باشد اثرات و برکات این حضور
را شاهد هستیم .اصال ًبسیج برای خدمت به
کشور و مردم به وجود آمد .بسیجی در همه
جــا کمک و خــدمــت بــه م ــردم را مــقــدم بــر هر
چیزی میداند .حاال چه دوران دفــاع مقدس
بــاشــد و چــه دوران ســازنــدگــی پــس از جنگ،
چه زمــان بــروز حــوادث و بالیای طبیعی و چه
شرایط کرونایی.

قــیــصــری نــیــک ب ــا ب ــی ــان ایــنــکــه بــیــشــتــریــن شــمــار
بازدیدکننده مربوط به ما ههای تیر و آبــان میشود،
اظــهــار ک ــرد :در آب ــان س ــال ج ــاری بــیــش از  54هــزار
بازدیدکننده از هموطنان و زائــران خارجی موزههای
آستان قدس رضــوی را مــورد بازدید قــرار دادهانــد .وی
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یک روز پس از تشکیل بسیج مســتضعفین در پایگاه
بسیج شهر کاخک از توابع شهرستان گناباد عضو این
نهاد مردمی و مقدس شدم .در آن شرایط با وجود سن
کم اما عالقهمند خدمت به مردم و انقالب بودم.

با شروع جنگ تحمیلی در سن 14سالگی به
عنوان بسیجی دیدهبان و به صورت داوطلب
به جبهههای نبرد حق علیه باطل اعزام شدم
و در عملیات مختلف حضور داشــتــم و این
توفیق را پیدا کردم تا به مدت  70ماه به عنوان
یــک بسیجی دیــد هبــان در جبههها حضور
داشــتــه بــاشــم .در دوران دفــاع مقدس چهار
مرتبه به افتخار جانباز شیمیایی در مناطق
جنگی جزیره مجنون ،مهران ،کردستان عراق و
خرمشهر نائل شدم.
من چه آن زمــان و چه حــاال بسیجی را کسی
مـ ـیدان ــم ک ــه ب ــه فــکــر مـ ــردم بـ ــوده و دغــدغــه
اصلیاش رفع گرفتاریهای مردم به خصوص
در ش ــرای ــط ســخــت ،بــحــرا نهــا و مشکالت
اجتماعی است و در واقع خودش را وقف مردم
میکند.

◾

◾ورود به تشکیالت آستان قدس رضوی
جنگ که تمام شد در آزمون سراسری شرکت
کــردم و در رشته مهندسی کشاورزی گرایش
زراع ــت و اص ــاح نباتات دانــشــگــاه فــردوســی
مشهد قبول شدم .در کنار تحصیل ،به علت
عالقهای که به تشکیالت امام رضا(ع) داشتم
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سال سی و چهارم

شماره 9683

در سال 1372همکاری خودم را با روزنامه قدس
در قسمت تصحیح و کنترل متون نگارشی
شــروع کــردم .ســال 1375به استخدام رسمی
روزنامه قدس درآمــدم و حــدود  10سال یعنی
تا س ــال 1385در ایــن روزنــامــه خدمت کــردم و
بعد هم به سازمان مرکزی آستان قدس منتقل
شدم .االن هم کارمند بخش دبیرخانه معاونت
مالی و پشتیبانی سازمان مرکزی آستان قدس
هستم.

◾

◾بسیجی بودن در آستان «رضا»
حضور در تشکیالت منتسب به بارگاه مطهر
امام رضا(ع) البته توفیق بزرگی است و در عین
حــال مسئولیت بــزرگتــری بــر دوش انسان
قــرار میدهد .ما که در دستگاه امــام رضــا(ع)
کــار میکنیم و خــادم ایــن تشکیالت هستیم
وظیفه سنگینی بر عهده داری ــم .انتساب و
وابستگی به هر جایی برای انسان مسئولیت
م ـ ـیآورد .بسیجی ب ــودن هــم افتخار اســت و
هم مسئولیتآور ،حاال اگر این مسئولیت در
دستگاه امام رضا(ع) باشد ،حرمت و اهمیتش
صد چندان میشود .یک شخص بسیجی در
آســتــان قــدس نسبت بــه یــک بسیجی خــارج

از این دستگاه باید صدها و هزاران پله از نظر
رعایت قداست و حرمت این انتساب و عمل به
مسئولیتش تالش و کوشش کند .مردم وقتی
بــه یــک بسیجی در تشکیالت آســتــان قدس
نگاه میکنند ،انتظار دارند این فرد نسبت به
سایر افراد بیش از دیگران احترام و قداست این
دستگاه را رعایت کند .بسیجی در دستگاه امام
رضا(ع) دو مدال بر سینه دارد و با این دو مدال
که همچون دو بال هستند باید بیش از دیگران
به سوی رضایت الهی و رضایت امام هشتم(ع)
حرکت کند.
واقعا ًمسئولیت در این دستگاه بسیار سنگین
است .همیشه از امام رضا(ع) خواستهام که من
و همکاران بسیجیام را کمک کنند تا وظایف
خادمی و بسیجی بودن در دستگاه و تشکیالت
آستان قدس را با کمک الهی به نحو شایسته
انجام دهیم .به نظر من بسیجی بودن در این
دستگاه یعنی خدمت در خدمت یا خدمت
مضاعف .بسیجی این آستان مبارک باید در
همه لحظات زندگی مراقب نظارت حضرت
رضــا(ع) بر اعمال و رفتار خودش باشد .البته
این نظارت در مورد همه انسانهاست ،اما به
نظر من برای بسیجیان خادم بیش از دیگران
است.

◾

◾شخصیت امام رضا(ع) باید الگوی بسیجیان
آستان قدس باشد

ه ــم ــه حـ ــضـ ــرات م ــع ــص ــوم ــی ــن(ع) ال ــگ ــوی
انــســانهــای دی ـ ـندار و خــداپــرســت هستند
و بـــرای مــا بسیجیان آســتــان ق ــدس رضــوی
ک ــه واب ــس ــت ــه ب ــه ایـ ــن تــشــکــیــات هــســتــیــم،
شخصیت حضرت امام هشتم(ع) باید اسوه و
الگویمان باشد.
یعنی دقــت کنیم ببینیم حــضــرت رض ــا(ع)
و مــعــارف و ســنــت و ســیــره رض ــوی از مــا چه
مـیخــواهــنــد ،هــمــان را ســرلــوحــه برنامههای
زنــدگــی و خدمت خــود در زنــدگــی شخصی و
اجتماعی قــرار دهیم .زندگی امــام رض ــا(ع) و
همه پیشوایان دینی ،سراسر درس و عبرت
است و باید از این نسخه بیبدیل هدایت که
نعمت الهی به همه انسا نها و به خصوص
شیعیان اســت در زنــدگــی بــه نحو شایسته
استفاده کنیم .معیار کار بسیجی ،ناظر بودن
خــدا در همه حــاالت و شــرایــط اســت .بــا خدا
عهد ک ــرد هام تا آخرین نفس ،بسیجی باقی
بمانم و از خدا میخواهم که همه ما را در این
نیت و هــدف کمک کــنــد .از خــدا میخواهم
در روز قیامت شرمنده بسیجیان بـیادعــا و
بااخالص به ویــژه شرمنده شهدای بسیجی
و گمنام نباشیم.

نمایشگاه آثار خوشنویسی «احمد قائممقامی» در نگارخانه رضوان گشایش یافت

نـ ــمـ ــایـ ــشـ ــگـ ــاهـ ــی از آث ـ ـ ــار
م ــن ــت ــخ ــب خ ــوش ــن ــوی ــس ــی
احــمــد قــائـممــقــامــی ،هنرمند
پیشکسوت خراسان رضوی با
عنوان «من و معشوق» در نگارخانه رضوان
مشهد گشایش یافت.
احــمــد قــائـممــقــامــی در حــاشــیــه افتتاحیه
نمایشگاه که با حضور جمعی از هنرمندان
برجسته کشور بــرگــزار شــد ،به آستا ننیوز
گــفــت :ح ــدود  70اثــر سیا همشق در ابعاد
مختلف که در حدود یک سال کتابت شده،
در این نمایشگاه در معرض دید عالقهمندان
گذاشته شده است.

◾

◾نقشی از گذشتگان
وی ب ــا اش ـ ــاره ب ــه عــاقــه و تــمــرکــز خ ــود به
خوشنویسی دوره قاجار یعنی شیوه «میرزا
غالمرضا اصفهانی» گفت :آثار نمایشگاه
حاضر در دو بخش ارائه شده که برخی از آثار
دارای ارتباط با دورههــای تیموری ،صفویه و
قاجار است.
این هنرمند پیشکسوت ادامه داد :تمام آثارم
را با نگاهی عاشقانه به خوشنویسی خلق
کردم و این رشته هنری را ابزاری برای ارتباط
با معبود خود میدانم که نام نمایشگاه نیز
بیانگر این رابطه درونی است.
استاد قائممقامی با بیان اینکه خوشنویسی
هنری است که هنرمند را به خلوت میبرد
و باطن او را رهنمون میسازد ،افزود :شیوع

بیماری کرونا در دو سال اخیر فرصتی برایم
فــراهــم ک ــرد تــا ق ــدر لــحــظــات خــلــوت خــودم
را بــدانــم ،عنایتهای حــضــرت حــق و امــام
رض ــا(ع) را حس کنم و همچون بسیاری از
هنرمندان بتوانم از خلق اثر در این شرایط
سخت بیماری ،برای حرکت و منبع امیدواری
جامعه استفاده کنم.
وی اظهار کرد :همانطور که در طول تاریخ،
نقش پای گذشتگان راه هنرمندان امروزی را
هموار ساخته است ،ما هم با برگزاری چنین
نمایشگا ههایی میتوانیم از یک طرف د ِین
خــود را به هنرمندان گذشته ادا کنیم و از

طرف دیگر پل عبوری برای فرزندان زمانه خود
باشیم و ردپایی برای آیندگان بگذاریم تا آنها
هم پرچمدار این هنر فاخر و مقدس باشند و
به جایگاه هنری خود در آینده برسند.
ایــن مــدرس برجسته خوشنویسی گفت:
فضای خــوب نگارخانه رض ــوان وابسته به
مؤسسه آفرینشهای هنری آستان قدس
رضــوی موجب ادام ــه ایــن مسیر و رسالت
تاریخی ما هنرمندان شده است.

◾

◾هنر جهانی

در ادام ــه رســول م ــرادی ،هنرمند و مــدرس
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ســازمــان کتابخانهها ،مــوزههــا و مرکز اســنــاد آستان
قدس رضوی با اشاره به استقبال گردشگرها و زائران
خارجی از مجموعه موزههای آستان قدس رضوی ،به
بازدید 2هزار و  746زائر غیرایرانی از مجموعه موزههای
رضوی اشاره کرد.

حساب  5951927400بانک ملت ،با
شناسه واریز  521044و یا در سایت
 nazr.razavi.irو اپلیکیشن رضوان،
در این نذر و میزبانی از زائران امام
هشتم(ع) شریک باشند.

گزارش خبری

سیاهمشقهای «من و معشوق»

WWW.QUDSONLINE.IR

برجسته خوشنویسی کشور ،آثار سیاهمشق
احمد قائممقامی در این نمایشگاه را در تاریخ
خــط نستعلیق بینظیر دانــســت و اف ــزود:
حضور پرشور هنرمندان و هنردوستان در
این محفل فرهنگی ،قابل قدردانی و نشانه
هــمــدلــی ح ــاض ــران اس ــت .ب ـیشــک چنین
محافل فرهنگی در عالم معنا پرتو درخشانی
خواهد داشــت ،چــون به هنر خوشنویسی
متصل است.
وی با تأکید بر جایگاه و ارزش قلم در قرآن
کریم بیان کرد :خوشنویسی ،هنری جهانی
است و جایگاهی فراتر از نوشتن زبان فارسی
دارد چنان که مخاطبان غیرایرانی نیز بسیار
مجذوب زیبایی خط نستعلیق میشوند.
استاد مرادی با اشاره به برخی از آثار هنری
و ادبــی بیبدیل کشور همچون آثــار استاد
فرشچیان و اشــعــار حــافــظ و خــیــام گفت:
ای ــران دارای تــاریــخــی کهن و گنجینههای
منحصر بـه فــرد هنری اســت کــه هویت ما
ایرانیان را تشکیل میدهد و موجب افتخار
و سربلندیمان در مجامع هنری جهان شده
است .بیشک این آثار باید به نسل جوان
امروز بیشتر معرفی شود.
نمایشگاه خوشنویسی «مــن و معشوق»
تا پنجشنبه  11آذر  ،1400از ساعت  9تا 12
و  17تــا  20در نگارخانه رض ــوان بــه نشانی
مشهد ،کوهسنگی  ،17شماره  ،16پذیرای
هــنــردوســتــان بــا رعــایــت دستورالعملهای
بهداشتی است.

خبر
افتخاری دیگر نصیب انتشارات
آستان قدس رضوی شد

مرغک زرین برای «بهنشر»

کتاب «به سیب گفتم سالم خانم» از انتشارات
بهنشر در بخش شعر کودک برنده مرغک زرین
جشنواره کتاب سال کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان شد.
به گزارش آستاننیوز ،جشنواره جایزه کتاب سال
کــودک و نوجوان کانون پــرورش فکری کودکان و
نوجوانان در شاخههای داستان و شعر کودک و
نوجوان ،بازنویسی و تصویرگری با هدف کمک به
ارتقای کیفیت آثار و معرفی کتابهای مناسب
مخاطبان ک ــودک و نــوجــوان و خــانــوادههــا و نیز
حمایت از پــدیــدآورنــدگــان ایــن حــوزه بــه دبیری
مصطفی رحماندوست برگزار شد.
در ایــن جشنواره ،کتاب «بــه سیب گفتم سالم
خانم» توانست در بخش شعر کــودک از میان
 11اثر راه یافته به دبیرخانه جشنواره ،نشان مرغک
زریــن جشنواره کتاب سال کانون پــرورش فکری
کودکان و نوجوانان را به خود اختصاص دهد.
پیش از این کتاب «به سیب گفتم سالم خانم»
در جشنواره جایزه کتاب ماه و سال کانون پرورش
فکری کودکان و نوجوانان بنا بر انتخاب هیئت
داوران نشان مرغک سیمین ماه اسفند سال 1399
را کسب کرده است.
ایــن کتاب از مجموعه کتا بهای شعر کــودک،
ســروده ناصر کشاورز از شاعران و نویسندگان
مطرح و برگزیده معاصر در حوزه ادبیات کودک و
نوجوان است .از این نویسنده پرکار تاکنون بیش از
 300عنوان کتاب در حوزه ادبیات کودک و نوجوان
از جمله «اتل متل ترانه»« ،قصههای چی بود،
چی شد» ،مجموعههای «سالم خدای مهربون»،
«کله کدو»« ،کی بود کی بود»« ،یکی شکل خود
من»« ،دوست شو با آب و خاک»« ،خداجونم از
تو سپاسگزارم» و ...منتشر شده است.
او در ای ــن اث ــر بــا اشــعــار کــودکــانــه ،مــفــاهــیــم و
مــوضــوعــات کــاربــردی وی ــژه کــودکــان را در قالب
موضوعات مختلف مانند میوهها ،بازی ،حیوانات،
خانه ،هستی و طبیعت ،بــاور ،مذهب ،محیط
پــیــرامــون و دنــیــای خــیــالــی ک ــودک و ...آم ــوزش
میدهد .اشعار این مجموعه عالوه بر موسیقایی
و شاد بودن با بهرهگیری از تصاویر شعری ملموس
و عینی بــرای ک ــودک ،حالت روای ــی دارد و سیر
داستانی خود را حفظ کرده است.
دکتر قراملکی بیان کرد

قلب پژوهش
در آستان قدس رضوی

مدیرعامل بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قدس رضوی گفت :بنیاد پژوهشهای اسالمی
باید قلب پژوهش در آستان قدس رضوی باشد.
به گزارش آستاننیوز ،دکتر احد فرامرز قراملکی
در مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهشی و
برنامهریزی بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان
قــدس رض ــوی ،گفت :بــا حضور تولیت آستان
قدس رضوی در برنامهای از آثار شاخص تولید
ش ــده تــوســط بــنــیــاد پــژوه ـشهــای اســامــی از
جمله «حــســابــداری وقــف»« ،خــادم تــراز» و...
رونمایی خواهد شد.وی با بیان اینکه باید بنیاد
پژوهشهای اسالمی به سمت بنیادی باعظمت
و باشکوه پژوهشی حــرکــت کــنــد ،اظــهــار کــرد:
بنا بــه تــأکــیــدات تولیت آســتــان قــدس رضــوی،
ایــن مجموعه باید در راســتــای تأمین نیازهای
پــژوهــشــی آســتــان ق ــدس رضـ ــوی بــه فعالیت
بپردازد.
قراملکی در ادامه بر ضرورت همکاریها و فعالیت
پژوهشی بینابخشی بنیاد پژوهشهای اسالمی با
همکاری دانشگاههای علوم اسالمی رضوی و امام
رضا(ع) تأکید کرد و افزود :در این راستا اتاقهای
فکر عفاف و حجاب ،مطالعات کاربردی وقف و...
در بنیاد پژوهشهای اسالمی تشکیل شده که
در آینده نزدیک با همکاری پژوهشگران شاهد
اقدامهای خوبی در این زمینه خواهیم بود.
وی از تدوین پروژه بزرگ «دانشنامه واقفان آستان
قدس رضوی» در راستای همکاریهای بینابخشی
مؤسسههای آستان قدس رضوی خبر داد و یادآور
شد :انجام پژوهشهای عمیق در حــوزه زیــارت،
تشکیل تیم ترجمه آثار ،برگزاری نمایشگاههای
بینالمللی کتاب و همکاری در پروژه تدوین «تاریخ
حــوزه علمیه خراسان» از اقــدامهــای مهم پیش
روی بنیاد پــژوهـشهــای اســامــی آســتــان قدس
رضوی است.

