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سال سی و پنجم

راهکارهای توسعه انتشارات آستان قدس رضوی در عرصه بینالملل
به همت معاونت بینالملل ســازمــان علمی و فرهنگی
آس ـتــان ق ــدس رضـ ــوی ،نشست تخصصی «بــررســی
راهـکــارهــای توسعه انـتـشــارات آسـتــان قــدس رضــوی در
عرصه بینالملل» برگزار میشود .دکتر حسن غالمپور؛
نماینده واحد ارتباطات بینالملل سازمان علمی و فرهنگی

عل
میفرهنگی

بازدید وزیر فرهنگ لبنان
از موزه و کتابخانه رضوی

بازدید کرد.
«محمد وسام المرتضی» در این بازدید
ضمن ابراز خرسندی از سفر به مشهد
گفت :آنچه در کتابخانه و موزههای
حرم مطهر رضوی مشاهده کردم

وزیر فرهنگ کشور لبنان به اتفاق
هیئت همراه از موزهها و کتابخانه
مرکزی آستان قدس رضوی

هدف نشر گسترده این معارف درنــوردد .وی حوزه چاپ و
نشر را یکی از این گذرگاههای مهم ارتباطی ذکر کرد و گفت:
به همین منظور نشست تخصصی «راهکارهای توسعه
انتشارات آستان قدس رضوی در عرصه بینالملل» امروز
ساعت  11تا  13در سی و سومین نمایشگاه بینالمللی

انعکاسی از هنر نیمی از جهان بود.
دیدن گنجینههای متنوع با موضوعات
مختلف در موزههای آستان قدس
رضوی در کنار حظ بصری ،معنویت
را به انسان القا میکند .وی با ابراز

دقایقی همراه با خادمان خواهر حرم حضرت رضا(ع)

بانوان بلندهمت

شگفتی از تنوع و گستردگی آثار
موجود در این مجموعه ،به قرآن پنج
تفسیر در موزه قرآن اشاره کرد و آن را
نمونهای از وحدت میان شیعه و اهل
سنت برشمرد.

◾

گزيده

خدمت من در بخش انوار اســت که به آن انــوارداری میگویند .وظیفه ما این اســت کتابهای دعا و
مهرهای نماز را سر جایشان مرتب و تمیز بگذاریم .اوایل کار برایم کمی مشکل بود اما اکنون که چهار
سال از خدمتم میگذرد عاشق این کار شدم و از خدمتم لذت میبرم.

در حرم است .خدمت در این فضا به
من کمک میکند تا با آگاهی و معرفت
ب ــه رش ــد مــعــنــوی ب ــرس ــم .ای ــن روزه ــا
حــال خوبی را تجربه میکنم و خــدا را
شکر که دوبــاره میزبان خیل زیــادی از
زائران هستیم.

◾

◾بهترین پاداش خدمت
به سراغ یكی دیگر از خادمان حرم مطهر
میرویم و از حــال و هــوای خدمتگزاری
میپرسیم« .زیبا سیدمحمدی» که در
بخش انتظامات خــواهــران اســت ،این
خدمتگزاری را مرهون لطف و عنایت امام

کتاب تهران تدارک دیده شده است .غالمپور ادامه داد:
این نشست تخصصی با حضور ناشران و مؤلفان حوزه
بینالملل و نمایندگانی از کشورهای قطر ،عمان ،لبنان،
عراق ،پاکستان  ،تونس ،تاجیکستان و سوئیس در مصالی
امام خمینی(ره) -سرای اهل قلم برگزار میشود.

مثل زمانی که در خانهام میهمان دارم
و سعی میکنم بهترین پــذیــرایــی را از
میهمانانم انجام دهم ،اینجا هم تالش
میکنم به بهترین نحو به زائران خدمت
کنم .وقتی در حال خدمت هستم و زائر
امام پس از کمک کردن و راهنمایی کردن
میگوید« :خدا پدر و مادرت را بیامرزد»
بهترین پ ــاداش و حــس بــه مــن منتقل
میشود.

صادق ذباح_عکس رضوی

طـــاهـــره فجر
داودلـــــی از هــر
ورودی ك ـ ــه پ ـ ــا بــه
صحن و س ــرای حرم
آقا بگذاری خدمهای
را م ـیبــیــنــی ك ــه در
كمال تواضع و با چهرههایی بشاش
در حال انجام وظیفهاند .یكی مأمور
انتظامات اســت و دیــگــری کفشدار.
به گرمی پاسخ سالمت را میدهند و
حضورت را خوشامد میگویند.
بــرایــشــان فــرقــی نمیکند کــه در کجا
مــشــغــول خــدمــت هــســتــنــد؛ چــوبپــر
به دست بگیرند و به زائــران خوشامد
بگویند و یا در حــال جــمـعآوری گــرد و
غــبــار یــا پــوســت شکالتی کــه احتماال ً
از دســت کودکی به زمین افــتــاده .اگر
بــیــرون از ای ــن مــکــان دارای پــســت و
مقامی باشند امــا اینجا کــه میآیند
كسی بــرای خود عنوان و سمتی قائل
نیست.
«صفیه خانی» از خــادمــیــاران بخش
حریم حــرم مطهر اســت و چند سالی
اس ــت ک ــه تــوفــیــق خــدمــت نصیبش
شــده .او حال و هــوای خدمت در حرم
مطهر ثــام ـنالــحــجــج(ع) را شــیــریــن و
لذتبخش توصیف میکند و میگوید:
هــمــان طــور کــه طبیعت نــو م ـیشــود و
هــمــه چــیــز ج ــان دوب ـ ــاره م ـیگــیــرد ما
هــم نــیــاز بــه رشــد شخصیتی داری ــم و
حرم بهترین مکان بــرای رشد معنوی
انسانهاست .کار من امر به معروف و
نهی از منکر و حفظ امنیت بانوان زائر

آستان قدس رضوی با اعالم این خبر اظهار کرد :امروزه
عرصه ارتباطات از مهمترین خاستگاههای جهانی جذب
مخاطبان از سوی گروهها و فرقههای مختلف اســت ،از
همین رو شایسته است دین مبین اسالم با داشتن معارف
ناب برگرفته از سرچشمه وحی ،گذرگاههای ارتباطات را با
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هشتم(ع) مـیدانــد و میگوید :هشت
سالی میشود که در حرم امام هشتم(ع)
در حال خدمت هستم .اما امسال تجربه
متفاوتتری نسبت به سالهای گذشته
داشتم و بیشتر وقتم را در حرم گذراندم.
احساس میکنم اینجا خانه خودم است؛
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◾حضور زائران ،نعمت است
ایــن بــانــوان بــا وج ــود دلمشغولیهایی
که دارنــد اینجا که میآیند اضطراب و
پریشانی را کنار میگذارند و با خیالی
آسوده خود را وقف زائران این امام مهربان
میکنند.
«لیال خداشناس» هم خادمی است که
هر هفته از شاندیز به مشهد میآید تا
در لباس سبز خادمی ،خدمتگزار زائران
آقا علی بن موسی الرضا(ع) باشد .این
بــانــوی جــوان میگوید :خدمت مــن در
بخش ان ــوار اســت کــه بــه آن انـ ــوارداری
میگویند .وظیفه ما این است کتابهای
دعا و مهرهای نماز را سر جایشان مرتب
و تمیز بــگــذاریــم .اوای ــل کــار بــرایــم کمی
مشکل بود اما اکنون که چهار سال از
خدمتم مـیگــذرد عاشق ایــن کــار شدم
و از خدمتم لــذت م ـیبــرم .در دو سال
گذشته به خاطر کرونا بخش زیــادی از
کتابهای دعــا و قــرآنهــا از صحنها و
رواقها جمعآوری شد اما خوشبختانه با
گذر از شرایط سخت کرونا این کتابها
دوبــاره به قفسهها بازگشتند و زائــران و

مجاوران میتوانند از کتابهای ادعیه
استفاده کنند.
«طــیــبــه م ــؤم ــن ــی ــانزاده» ه ــم از دیگر
خادمانی است که کشیک خدمتیاش
را در بخش کــفــشــداری م ـیگــذرانــد .او
میگوید :شاید شلوغی این روزهای حرم
برای خدمترسانی کمی خستهکننده به
نظر بیاید اما حضور همین زائران برای ما
مشهدیها نعمت است .خیلیها آرزوی
خدمت در ایــن صحن و ســرا را دارنــد و
برای این توفیق لحظهشماری میکنند.
به لطف و مدد همین حضرت که نگاه و
عنایاتشان هیچ گاه از ما دریغ نشده ،دعا
میکنم به جای ماسکهای روی صورت
میهمانان امام هشتم(ع) ،لبهای همه
خندان باشد.
«سیدهلیال طهماسبی» هم از خادمان
بــخــش س ــام ــت اس ـ ــت .او ه ــم مثل
سایر خــادمــان از حضور دوب ــاره زائــران
در مشهدالرضا(ع) خوشحال اســت و
میگوید :دو سالی میشود که به عنوان
خادمیار سالمت در حال خدمترسانی
ب ــه زائـ ـ ــران حــضــرت هــســتــم .کـ ــار من
توزیع ماسک و محلول پاککننده بین
میهمانان امام رضا(ع) است.
به گفته او بهترین لحظه خدمت زمانی
است که کودکان مراجعه میکنند و با
دســتــان کوچکشان ماسک یــا محلول
پاککننده میخواهند و خوشحالم که
میتوانم این لحظات را با خدمت در حرم
مطهر امام هشتم(ع) تجربه کنم و دعا
میکنم حس خدمت به زائران حضرت
نصیب همه بشود.

