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فرهنگسازینذری
پویــش مردمــی «نــذر مــادر» ،عنــوان طــرح اولیــن
مشــارکت بانــوان در تهیــه نــذری دســتهجمعی
اســت کــه بــه همــت بــاغ اردوگاه خاتــون همزمــان
بــا ایــام فاطمیــه اجــرا و نذریهــای تهی هشــده در
شــب شــهادت حضــرت زهــرا«س» توزیــع شــد؛
طرحــی کــه در آن عــاوه بــر تجمیــع نذرهــای
کوچــک ،عــرض ارادتــی بــه ســاحت مقــدس
بانــوی دوعالــم بــود .اینبــار نذریهــای ســنتی
و کوچــک جلســات خانگــی و محلهای به شــکلی
جدیــد و گســترده در پخــت نــان متمرکــز شــد و
تهیــه نذریهــای بانــوان بــا محوریــت نــان در
یتــر
دورهمیهــای ســاده و بیریــا ،رنگــی معنو 
بــه خــود گرفــت .امــا چــرا نــان؟ نــان مــاده غذایــی
بابرکتــی اســت کــه در آموزههــای مــا جایــگاه
باارزشــی دارد و ایــن الگــو و مــدل فرهنــگ نــذری
بــا کمتریــن امکانــات میتوانــد بــه تغذیــه ســالم
خانوادههــای ایرانــی نیــز کمــک کنــد .همچنیــن
ایــن پویــش بــه ترویــج آموزههــای دینــی قرائــت
حدیــث کســا و ســورۀ کوثــر کمــک میکنــد و نیــز
بــه تشــکیل گروههــای فعــال بانــوان در محــات
مشــهد و انجــام فعالیتهایــی فرهنگی و مذهبی
مشــابه منجــر میشــود.
باغ خاتون ،شروع پویش

وقتیاسمحضرتزهرا

بانوانمحلهرادور همجمعمیکند
[الههارجمندیراد]
مســجد فاطمیــه خیابــان امــام خمینــی ،79اولیــن مقصــد دورهمــی پخــت نــان پویــش «نــذر
مــادر» اســت؛ مســجدی کــه بانــوان فعــال محلــه در آن گــرد هــم آمدنــد تــا در آخریــن مرحلــه
طــرح شــرکت کننــد و در فضایــی معنــوی و صمیمــی ،نــان بپزنــد .خانمــی از منــزل خــود اجــاق گاز کوچــک
نجــا انجــام دهنــد .چندیــن خانــم دیگــر هــم اقــام نــذری خــود را آوردهانــد
رومیــزی آورده تــا کار پخــت را هما 
یشــود و هنــگام آمــاده کــردن خمیــر ،زیــارت
تــا در یــک نــذری بــزرگ شــریک شــوند .صلــوات زیــاد فرســتاده م 
یشــود ،تمــام نــان
امی ـناهلل میخواننــد .عطــر ســبزی خمیــر در فضــای مســجد پیچیــده و شــب کــه م 
ســبزیها هــم آمــاده شــده تــا بــرای توزیــع بســتهبندی شــود.
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اجــرای پویــش بــا انتخــاب رابطــان و مربیــان
مؤمــن و انقالبــی کــه در پیادهســازی ایــن طــرح
توانمنــد باشــند ،شــروع شــد 90 .نفــر از مربیــان در
جلسـهای توجیهــی در محــل بــاغ اردوگاه خاتــون
شــرکت کردنــد تــا بتوانند ب هطــور مؤثــر وفعالتری
در محــات مشــهد ،بانــوان عالقهمنــد بــه ایــن
طــرح را جــذب کننــد و آمــوزش دهنــد .ایــن
مربیــان بــا مهــارت پخــت نــان و شــیرینی و نیــز
آمــوزش آن ،پــس از برگــزاری جلســات توجیهــی
در مســاجد محــات خــود ،از بانــوان مایــل بــه
مشــارکت در تهیــه نــذری دعــوت کردنــد و پخــت
نــان و نیــز شــیرینی و حلــوا را نیــز بــه صــورت
رایــگان بــه آنــان آمــوزش دادنــد.
مدیــر بــاغ اردوگاه خاتــون در معرفــی طــرح پخــت
نــان نــذری میگویــد :ایــن طــرح بــا هــدف ترویــج
فرهنــگ نــذر و بــا همــکاری ســازمان بســیج
جامعــه زنــان ،دفتــر تبلیغــات اســامی ،شــورای
اجتماعــی محــات ،اداره کل تبلیغــات اســامی،
دفتــر نمایندگــی آســتان قــدس رضــوی در
خراســان رضــوی ،برخــی تشــکلهای فرهنگــی

