مقام معظم رهبري:

«و كان احمد بن موســى

از جنبــهى دينى  -كه من باز هم روى اين مســئله تأكيد

كريما جليــا ورعا و كان

و ديگر امامزادههاى خاندان پيغمبر(ص) ،يك نشــانهى بسيار

يحبــه و يق ّدمــه»؛ مردى
ّ

را مخاطــب خود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند،

و داراى جالــت مقــام

خواهم كرد  -مرقد جناب احمدبنموسى(ع) و برادران بزرگوارش
مهمى است .اين كه پيغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس

بسيار چيز پرمعنا و مضموندارى است؛

بخصوص شخصيت برجستهى جناب احمدبنموسى(ع) كه

در ميان امامزادگان شناختهشــدهى خانــدان پيغمبر (ص)،جزو

برجستگان محسوب مىشود .دربارهى او اينجور نوشتهاند كه:

سال سوم
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السام)
ابوالحسن( ...عليه ّ

بخشــنده و كريم و باورع

و منزلــت بــود و پدرش

 -حضرت موســىبنجعفر(ع)  -اين بزرگــوار را بر فرزندان و

خويشــاوندان ديگر خود مقدم مىداشت و به او محبت ويژهاى
داشت.

 6ذي القعده سالروز بزرگداشت
حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع)

 8صفحه

حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدي دستغيب :

در دهه کرامت بيش از  250برنامه ویژه در آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) و سراسر استان فارس برگزار می گردد

سرمقاله
سيد مصطفي زهرائي

تداوم خوبيها
بي ترديد بر همگان محسوس است كه در اين روزگار ،روزها و ماهها
با سرعتي عجيب در گذر هســتند .علت هرچه باشد چندان مهم نيست.
آنچه اهميت دارد تاخت سريع اسب زمان است كه پرشتاب به سوي آينده
ميتازد و بدون آنكه از كسي اجازه بگيرد به راحتي فردا را از آينده ستانده
و امروز را به گذشته ميسپارد.
اندكــي ذهنمان را به عقب برگردانيم .به راســتي كه ســرعت زمان
شگفتآور است و چه زود فاصلهها شكل ميگيرند.
درســت چندي پيش بود كه با هم نماز عيــد فطر به جا آورديم و روز
اول شوال را جشن گرفتيم و حال ...مراقب باشيم سبك زيستن امروزي را
توجيهي براي اعمال خود ندانيم و از فضيلتهايي كه ارمغان ماه ميهماني
خدا و نتيجه يكماه طاعات و عبادات خالصانه به درگاه كبريايي ايشــان
است ،با جان و دل حفاظت كنيم.
هرچند زمانه ويژگيهايي دارد كه ســبب ميشود آن خوبيها كمكم
توســط بسياري از ما به ورطه فراموشي سپرده شــوند تا آنكه دوباره ماه
ضيافت الهي فرا رسد و باز توفيق كسبشان حاصل گردد .اما در حقيقت چه
كسي از فرداي خود خبر دارد.
چه بسا ممكن است براي خيليها فرصت ديگري فراهم نشود و البته
براي بسياري هم تجربهاي مداوم باشد .اما اگر جز تكرار مكررات ثمري به
بار ننشيند و تغييري اتفاق نيفتد چه سودي خواهد داشت؟ تنها ،چرخيدن
در چرخهاي كه معلوم نيســت كي از حركت باز خواهد ايســتاد و اين با
شــريعت ما در تضاد است .چرا كه آفرينش بيهوده نيست و بر اين منوال
اشرف مخلوقات نيز بايد در مسيري رو به كمال گام بردارد.
پس چه نيكوســت ســعي كنيم همچنان منشــهاي خوب رفتاري و
ارزشهاي پسنديده اخاقي را كه در ماه مهربانيها براي خود برگزيدهايم
تداوم بخشــيم و ماندگار نماييم و از ســويي آنچه ناپسند است و موجب
غفلتمان ميگردد از خويشتن برهانيم.
همه ميدانيم اگر يقين داشته باشيم و صداقت را در زندگي پيشه كنيم
دستي كه باالترين دستهاست ،دستانمان را خواهد گرفت//.

معاون بين الملل مجمع جهاني اهل بيت (ع) خبر داد؛

سيره حضرت شاهچراغ (ع) در برنامه هاي
تبليغي  68كشور دنبال مي شود

معــاون بين الملل مجمع جهاني اهل بيــت (ع) از احداث مراكزي به نام
حضرت امام رضا (ع) خبر داد وگفت سه مسجد در كشور هاي نيوزلند ،كامرون
وماداگاسكار ساخته مي شود .حجت االسام محمد ساالر ،معاون بين الملل
مجمع جهانى اهل بيت (ع) ،در جلسه شوراى هماهنگى ستاد بزرگداشت دهه
كرامت كشور در شيراز ضمن اشاره به برنامه ها و فعاليت هاى خارج از كشور
در دهه كرامت ،گفت :در اجراى اين برنامه ها ســازمان فرهنگ و ارتباطات
اسامى ،مجمع جهانى اهل بيت (ع) و جامعه مطفى العالميه سهيم هستند...
صفحه 7

شاهچراغ(ع) حرم عشق
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اينجا جايگاه امامزادهي واجبالتكريم است كه در پرهيزگاري ،عدالت ،شجاعت و آزادگي زبانزده همگان بود .سيد ميراحمدبنموسي(ع) معروف به شاهچراغ ،بزرگي كه ميهمان شهر شعر
و ادب شيراز شد و با وجود معنوي و نوراني خود براي هميشه شاه نشين گنبدي گرديد كه بر ايوان آن نقش عشق به ثامن االئمه را حك كرده اند.
سيد مير احمدبنموسيبن جعفر(ع) ،فرزند ارشد امام موسي كاظم(ع) معروف به سيدالسادات و شاهچراغ(ع) است .سيد ميراحمدبنموسي(ع) ،يكي از شخصيتهاي عالي مقام و پرهيزگاري
بود كه پدر وي همواره او را به بخشــندگي و دليري ميســتود و پس از شــهادت امام موسي كاظم(ع) ،مردم مدينه به خانه او رفتند و با وي بيعت كردند .اما پس از آن ،سيد مير احمدبن
موسي(ع) در فضائل برادرش امام رضا(ع) سخنها گفت و همگان را بر آن داشت تا به خدمت وي برسند و با او به عنوان هشتمين امام شيعيان بيعت كنند.

سخن روز

ورود آزادگان سرافراز به ميهن اسالمي
«اگر روزي اسرا برگشتند و من نبودم ،سام مرا به آنها برسانيد و
بگوييد خميني در فكرتان بود») امام خميني(ره)
26مرداد  ،1369ميهن اسامي شاهد حضور عزيزاني بود كه پس
از سالها اسارت در زندانهاي مخوف رژيم بعثي صدام ،قدم به خاک
پاک ميهن اسامي خود ميگذاشتند .اين روز يكي از خاطرهانگيزترين
روزهاي تاريخ انقاب اسامي است كه شاهد حضور و آزادي مرداني
بود كه در راه عهد و پيماني كه با خدا بسته بودند ،مجاهدت و استقامت
ورزيدند و آنها توانستند در ســالهاي زجر و شكنجه ،با وجود درد و
بيماري جسمي ،روح و روان خود را حفظ كنند و تقوا و مردانگي خود را
مضاعف نمايند تا در بازگشت به ايران اسامي در صحنههاي مختلف
اجتماعي ،سرمشق و نمونهاي براي صابت و استقامت مردان و زنان
ايران اسامي باشند اين روز برهمه آزادگان مبارک باد..

اين مرد خدايي
به بهانه چهلمين روز در گذشت زنده ياد حشمت ا ...زمرديان

شادروان زمرديان را همه كم و بيش ميشناختيم  .همو كه چهره
شاخص فرهنگي شــهر و ديارمان بود .او كه بيش از شصت سال در
هيأت مذهبي شــيراز خالصانه خدمت كــرد و مورد احترام كوچك و
بزرگ بود و خدمتي شايســته و ماندگار از خود بجا گذاشت .عشق به
اهل بيت(ع) به ويژه محب اباعبداهلل الحســين(ع) در طي سالها از او
يك انســان وارسته ساخته بود .خدمت به اسام و مسلمين بيشترين
دغدغه او بود .او در ماههاي محرم و صفر سر از پا نميشناخت و مرتب
در تكاپو بود تا برنامههاي مذهبي هر چه بهتر و پربارتر برگزار شود و
چه زيبا و بي ريا خودش نوحه ميخواند و عزاداري مي كرد.
چهرهاش هميشــه خندان بود اخاق نيكو ،تواضع و فروتني و بزرگ
منشي و كام نافذ و دلنشين او زبانزد خاص و عام بود و همين خصوصيات
بود كه از او يك انسان متعهد و با كمال و معرفت ساخته بود.
او فارغ از كســب و كار و خانواده هر كجا كه فكر ميكرد ميتواند
قدمي بر دارد حضور پيدا ميكرد و اكثرا در جلسات ،طرح و برنامه داشت
و راهنمايي و ارشــاد ميكرد و مشوق جوانها بود .او در شكل گيري
و تاسيس اكثر مجامع عام المنفعه و خداپسندانه شهر شيراز سهيم بود.
درست است كه در كار تجارت و بازار فعاليت داشت اما هميشه براي
فعاليت ها و جلســات مذهبي وقت ميگذاشت حتي اگر اين جلسات
تا پاسي از شــب طول ميكشــيد ،او حضوري موثر داشت زنده ياد
زمرديان عاوه بر اينكــه در انجمن هاي فرهنگي و خيرخوانه عضو
بود و كارگشايي ميكرد يكي ازاركان مجمع محبين حضرت احمد بن
موسي شــاهچراغ(ع) بود و درشكل گيري آن بسيار تاش كرد و در
شناسايي و معرفي افراد نييكوكار و خير و سرشناس موثر بود .او ارادات
خاصي به امامزادگان شــهر و ديارمان به ويژه حضرت شاهچراغ(ع)
داشــت و معتقد بود كه همه بايد در مسير توسعه ،آباداني و پيشرفت
اين حرمهاي مطهر تاش كنيم .او در تمامي جلسات مجمع حضوري
فعال داشــت و در جهت پيشبرد امور گام بر ميداشت حتي اين اواخر
با اينكه از نظر جســماني ضعيف شده بود در جلسات استاني مجمع
بخصوص در شهرستان گراش حضور پيدا كرد و سخنراني نمود .پيوند
او با روحانيت معظم خصوص ًاشــهيد آيت سيد عبد الحسين دستغيب
و برادر گرامي ايشــان حضرت ا ...سيد محمد مهدي دستغيب توليت
محترم آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)مثال زدني بود.
اكنون او در ميان ما نيست و روح پاكش از كنار ما پر كشيده و به
ملكوت اعلي پيوسته است اما ياد و خاطره اش باقي است .روحش شاد
و با اهل بيت(ع) محشــور و راهش پر رهرو باد .آري همه ما روزي پا
به اين جهان مي گذاريم و اميدواريم روز و شبهاي عمرمان سرشار
ازعشق به اهل بيت(ع)و خدمت به مردم باشد.
دو چيز حاصل عمريست نام نيك و ثواب
از اين دو چون گذري كل من عليها فان
عبدالحسين ده بزرگي -دبيرخانه مجمع محبين حضرت
احمد بن موسي(ع)

حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدي دستغيب :

در دهه کرامت سال جاری  250برنامه ویژه در آستان شاهچراغ (ع) و سراسر استان فارس برگزار می گردد
ويژه برنامه بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) در روز  21شهريور ماه خواهد بود

حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب توليت آستان
مقدس احمــدى و محمدى در گفتگويى ويژه برنامه هاى
دهه كرامت در اســتان فارس را بالغ بــر  250برنامه اعام
كردند.
به گزارش واحد اطاع رسانى ايشان اظهار داشتند با توجه
به پيش بينى هاى به عمل آمده در دهه كرامت كه از روز 16
شهريور ماه آغاز و  26شهريور به پايان خواهد رسيد از سوى
نهادهاى دولتى ،ادارات ،سازمانها ،موسسات و  ....برنامه هاى
ويــژه اى تدوين كه اين برنامه ها در روز  21شــهريور ماه
مصادف با روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) به اوج خود
خواهد رسيد.
توليت آســتان مقدس با اشاره به اينكه در اين ايام دهها
همايش ،جشنواره ،افتتاح پروژه ها ،نمايشگاه ،جشن و آئين
مذهبى فرهنگى ،مســابقات ،انتشار ماهنامه ،نشريه ،بولتن،
بروشور ،پوستر و تبليغات محيطى و آذين بندى و چراغانى و
توزيع نقل و شيرينى و شربت آالت را خواهيم داشت اضافه
كردند براساس اعام ســتاد دهه كرامت استان فارس كليه
ادارات ،سازمانها ،نهادها و موسسات و يژه برنامه هايى را به
اجرا در مى آورند و سراســر استان غرق نور و شادى خواهد
بود.
حضــرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب عنوان
كردنــد در روز  6ذيقعده در  21شــهريور ماه كه مصادف با
روز بزرگداشــت حضرت ســيد ميراحمدبن موسى حضرت
شاهچراغ(ع) خواهد بود از ساعت  5صبح برنامه هاى خاص
اين روز با برگزارى نماز جماعت آغاز مى گردد.
ايشان مهمترين برنامه هاى اين روز را قرائت دعاى عهد،
قرائت زيارت عاشــورا ،برنامه راديويى نداى محبت در صحن

مطهر ،اجراى برنامه نســيم وصل ،اجــراى زنده اذان ظهر و
برگزارى نماز جماعت ظهر و عصر ،اجراى تواشــيح ،قرائت
زيارت نامه حضرت شاهچراغ(ع) ،سخنرانى مذهبى با حضور
سخنران مدعو ،افتتاح مراكز فرهنگى و توسعه آستان مقدس،
اجراى گروه نقاره خانه ،برگزارى نماز مغرب و عشا درصحن
مطهر ،حركت كاروان نمادين حضرت شــاهچراغ(ع) سرآغاز
ويژه برنامه روز بزرگداشــت از ســاعت  20 : 15الى  22به
همراه برنامه هاى متنوع با حضور اقشار مختلف مردم ،قرائت

دعاى گرانقدر كميل توســط حاج مهدى منصورى و پايان
بخش برنامه ها ،مراسم نور افشــانى بارگاه مقدس حضرت
شاهچراغ(ع) عنوان كردند.
توليت آستان مقدس با اعام اينكه جشن هاى دهه واليت
از روز  16شهريور ماه مصادف با مياد حضرت معصومه(س)
تا  26شــهريور ماه زاد روز حضرت امام رضا(ع) خواهد بود از
همگان خواستند در اين برنامه هاى شادى بخش بخصوص
روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) شركت نمايند

حجت االسالم ارباب سليماني دبيرستاد عالي كانون هاي فرهنگي مساجد كشور

دهه کرامت؛ دهه دفاع از والیت ،تكریم سفيران هدایت در ایران اسالمي است
در فــارس ،كانون فكــر وبرنامه ها بايد
حضرت شاهچراغ (ع) قرار گيرد.
حجت االســام حميدرضا سليمانى ،دبير
ســتاد عالى كانون هاى مســاجد كشور ،در
نشســت شــوراي هماهنگي ادهه كرامت
كشور با مسؤوالن استان فارس ،دهه كرامت
را فرصتى براى آزمون دوستى اهل بيت(ع)
دانســت و گفت :دهه كرامــت دهه دفاع از
واليت ،تكريم ســفيران هدايــت در ايران
اسامى است.
مدير عامل خبرگزارى شبستان ،اين دهه
را دهه ابراز ارادت بــه خاندان وحى خواند و
تصريح كرد :ترويج اين دهه مبيين توجه به
خانــدان وحى (ص) بــوده و در روز حضرت
شاهچراغ (ع) بايد استعدادها متمركز شوند.
دبير ستادعالى كانون هاى مساجد كشور
با اشاره به اينكه در فارس بايد كانون فكر و
برنامه ها ،حضرت شاهچراغ (ع) قرار بگيرد ،افزود :بايد استان فارس با اهتمام ويژه برنامه هاى
خود را در خصوص دهه كرامت به عنوان الگو در كشور مطرح كنند.

همزمان با روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) صورت می گيرد

حجت االســام ســليمانى با اشاره به
اقدامات ســتاد بزرگداشت دهه كرامت در
خصــوص حضرت احمد بن موســى (ع)،
خاطر نشان كرد :برگزارى و اجراى حداقل
 20هزار برنامه با محوريت مســاجد ،حرم
امامزادگان ،پايگاه هاى بســيج ،اصناف و
بازاريــان ،مهدهاى كودک ،برگزارى 500
نشســت تخصصى با تبيين ويژگى هاى
حضرت شــاهچراغ(ع) و قرائت زيارت آن
حضرت در شــب و روز ششــم ذيقعده در
بقاع متبركه و مســاجد از جمله اين برنامه
هاست.
خاطرنشــان مى شــود ،همه ساله از
يكــم تا يازدهم ذيقعــده را به عنوان دهه
كرامت مشخص شده كه با مياد حضرت
فاطمه معصومه (س) آغاز ،با بزرگداشــت
امامــزادگان وهمچنين روز بزرگداشــت
حضرت شــاهچراغ (ع) با عنوان «امين واليت» ادامه و با مياد سراسر نور حضرت امام
رضا (ع) پايان مى يابد.

به استقبال دهه كرامت ،در دهه كرامت سالجاری ؛

تجمع كودكان و نوجوانان 8تا  15متولد  21شهريور ماه در جشن شکوفه های كرامت

مجمع ادبی كودكان و نوجوانان آستان مقدس تشکيل می گردد

همزمان با  6ذيعقده (  21شــهريور ماه سال جارى ) روز بزرگداشت مقام و
كرامـــــت حضرت سيد مير احمد بن موسى شاهچراغ (ع) ،جشن تولد كودكان
و نوجوانانى كه تاريخ تولدشان مصادف با سالروز بزرگداشت اين امامزاده واجب
التكريم ميباشد با عنوان جشن شكوفه هاى كرامت در صحن و حرم شاهچراغ(ع)
برگزار مى شود.
صحرابان مدير مركز كودكان و نوجوانان با اعام اين مطلب گفت امسال با
برنامه ريزى انجام شده كودكان و نوجوانانى كه متولد سال هاى  1377تا 1383
(  8تا  15ســال ) ميباشــند مى توانند به خانه معارف كودک و نوجوان واقع در
ضلع شرقى صحن مطهر حضرت شاه چراغ (ع) مراجعه و با ارائه اصل و فتوكپى
شناسنامه خود ثبت نام تا در جشن شكوفه هاى كرامت شركت داده شوند .وى اضافه كرد والدين كودكان و نوجوانان مى توانند جهت
اطاع بيشــتر با تلفن هاى  2233156و  2131314تماس يا به ســايت آستان مقدس  www.shahecheragh.irمراجعه
نمايند .گفتنى است جشن مذكور در روز  21شهريور در آستان مقدس برگزار مى شود.

در راســتاى فعاليت هاى كودكان و نوجوانان ،آســتان مقدس احمدى و محمدى(ع) در دهه كرامت ســال جارى و به ميمنت
 6ذيقعده ،سالروز بزرگداشت مقام و منزلت حضرت سيد ميراحمدبن موسى(ع) مجمع ادبى كودكان و نوجوانان تشكيل مى گردد.
صحرابان مدير فعاليت هاى كودک و نوجوان آســتان مقدس گفت  :كودكان و نوجوانانى كه داراى آثار ادبى هســتند مى توانند
براى عضويت در اين مجمع ثبت نام كنند .وى افزود شرايط ثبت نام ارائه آثار ادبى ،داشتن ذوق شعر و سن بين  11تا  15سال
مى باشد.
مدير فعاليت هاى كودک و نوجوان افزود براى حضور كودكان و نوجوانان ارائه رضايت نامه كتبى ولى ،اصل شناسنامه همراه با
كپى صفحه اول و يك نمونه از آثار ادبى الزامى است.
صحرابان اضافه كرد مكان ثبت نام خانه معارف كودک و نوجوان در ضلع شرقى صحن مطهر و كانون هاى فرهنگى و تربيتى
نواحى چهارگانه آموزش و پرورش است و سايت آستان مقدس به آدرس  www.shahecheragh.ir :و تلفن هاى
 2233156 - 2131314نيز در خدمت اين عزيزان مى باشد.
مدير كودک و نوجوان در پايان گفت اين مجمع در  17شهريور ماه دومين روز از دهه كرامت از ساعت  9صبح در تاالر اجتماعات
شهيد دستغيب آستان مقدس برگزار مى گردد.

حدیثي از پیامبر (ص)
هنگاميكه آيه تطهير ( آيه اي از سورهاحزاب) در خانه امسلمه بر پيامبر اكرم( ص) نازل شد آن حضرت ،فاطمه زهرا ( س) و حسن و حسين( ع) را خواندند  .پسآنها را به عبايى
پوشــاندند در حاليكهعلى( ع) هم پشتســر آن حضرت قرار داشــت .پس او را هم بهآنعبا پوشاند  .سپسفرمود  :بارالها ايشان اهل بيت منند ،پسپليدى را از آنان ببر و آنها را
پاک گردان.
ام سلمه كه درهمان نزديكى بود ،سؤال كرد  :يا رسول اهلل آيا منهم در زمره اهل بيتمىباشم؟ حضرت فرمودند  :شما جايگاه مخصوص خود را داريد و شما در خير و سامتى
هستيد.

همراهی بيش از دوازده هزار نفر از كودكان و
نوجوانان در مراسم شب های قدر آستان مقدس

سفر زائران تابستانی به بارگاه حضرت شاهچراغ (ع)

مدير آستان مقدس درپايان با اشاره به اينكه كمك هاى مادى ومعنوى زائران گره گشاى
مسائل ومشكات اين آستان شريف در امر توسعه وخدمات رسانى مى باشد افزود دفاتر نذورات
حرم مطهر آمادگى دريافت نذورات نقدى وغير نقدى زائرين محترم را دارد.

در نهمين نشست شورای هماهنگی بزرگداشت دهه كرامت در شيراز

برنامه های دستگاه های اداری و مردم نهاد در دهه کرامت اعالم شد

شــوراى هماهنگى بزرگداشــت دهه كرامت در نهمين
نشست خود در شيراز با معرفى برنامه هاى سالروز بزرگداشت
حضرت احمدبن موسى (ع) به كار خود پايان داد.
اعضاء شــوراى هماهنگى بزرگداشــت دهه كرامت طى
مدت يك روز اقامت در شــيراز ضمن زيارت مضاجع شريف
حضرت سيد ميرمحمدبن موسى شاهچراغ(ع) و حضرت سيد
ميراحمدبن موسى(ع) و احترام به ساحت شريف شهيد محراب
حضرت آيت ا ...سيد عبدالحسين دستغيب رضوان ا ...تعالي عليه

با حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب توليت محترم
آستان مقدس ديدار و از رهنمودهاى ايشان بهره جستند.
در ادامه اعضاي ستاد مركزي هماهنگي بزرگداشت دهه
كرامت در نشستى با امام جمعه شيراز ،استاندار فارس و جمعى
از مســئولين استان و شيراز ،برگزارى باشكوه دهه كرامت به
خصوص بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) در استان فارس و
شيراز را مورد بحث و بررسى قرار دادند.
همين گزارش حاكيست اين گروه برنامه هاي اعام شده

تمديد توزيع كارت های ختم قرآن
تا پايان دهه پرفضيلت كرامت
در ايام ماه مبارک رمضان ،مركز دارالقرآن
الكريم آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
اقدام به توزيــع هزاران كارت ختم كام اهلل
مجيد بــه نيت ســامتى و تعجيل در فرج
امام زمان (عج) بين زائران حرمين شــريفين
احمدى و محمدى (ع) نمود.
به دليل استقبال گسترده اى كه ارادتمندان
اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السام)

از اين برنامــه كردند ،مركز دارالقرآن الكريم
با صــدور اطاعيه اى خبر از تــداوم توزيع
كارت هاى ختم قرآن تا پايان دهه پرفضيلت
كرامت داد.
عاقه مندان با مراجعه به مركز دارالقرآن
الكريم واقع در ضلع شــمالى آستان مقدس،
مــى توانند كارت هاى مربوطــه را دريافت
نمايند.

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

خبر كوتاه

همزمان با عيد سعيد فطر آ غاز شد

هزاران زائر از سراسر ميهن اسامى با پايان يافتن ماه مبارک رمضان و همزمان با عيد سعيد
فطر ؛ سفر خود را به سومين حرم اهلبيت ع) در ايران اسامى وزيارت مضاجع شريف امامزادگان
واجب التكريم به خصوص حضرت احمد بن موسى (ع) آغاز كردند.
سيد محمد حسن دستغيب مدير آستان مقدس با اعام اين مطلب گفت  :با توجه موج دوم سفر
زائران در تابستان سالجارى به شيراز وقصد زيارت ضريح مطهر حضرت شاهچراغ (ع) تمهيدات
الزم براى حضور زائران فراهم گرديده اســت ودســت اندر كاران اين آستان شريف با تجهيز
امكانات موجود از جمله كفشــدارى ها ،امانت دارى ها ،سرويس هاى بهداشتى ،سيستم هاى
سرمايشــى ،آبخورى ها ،كتابخانه ،موزه ؛ دار الضيافه ،دفاتر نذورات ،دار اال يتام و ...آماده ارائه
خدمات به زائران ؛ شهروندان ومجاوران مى باشند .
وى اضافه كرد كليه راه هاى ورودى به آســتان مقدس عليرغم ســاخت وســاز رواق امام
خمينى ( ره ) وصحن جمهورى اســامى آماده تردد زائران بوده وبحمدا ...مشكلى براى حضور
زائران وجود ندارد .
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شماره 66
مرداد ماه 1392

از ســوي دســتگاه هاى عضو در خصوص بزرگداشت مقام
حضرت ســيد ميراحمدبن موسى حضرت شاهچراغ(ع) را در
سطوح استانى ،ملى و بين المللى مورد بررسى قرار دادند.
معاون پژوهش و فناورى آستان مقدس به عنوان نماينده
استان فارس در اين شورا اعام كرد كه در دهه كرامت امسال
بيش از  250برنامه شــامل همايش ،جشنواره ،جشن و آئين،
مســابقه ،شــعرخوانى و برنامه هاى متعدد در استان فارس
به اجــرا در مى آيد كه نيمى از آن در ارتباط با بزرگداشــت
حضرت شــاهچراغ (ع) و در روز  21شهريور ماه مصادف با
 6ذيقعده خواهد بود .وى مهمترين برنامه را برگزارى جشن
بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) در اين روز در صحن و حرم
آستان مقدس با حضور اقشار مختلف مردم ،زائران ،كاركنان
ادارات و ســازمانها و نهادها اعام وگفت :اين جشن با شكوه
با حركت كاروان نمادين حضرت شاهچراغ(ع) به سوى بارگاه
مطهر حضرت احمدبن موسى(ع) از خيابان ( شاهزاده قاسم)
احمدى آغاز و با ســخنرانى ،تواشيح ،مولود خوانى ،برگزارى
دعاى كميل و نور افشانى همراه خواهد بود.
گفتنى است در نشست فوق نقطه نظرات اعضا پيرامون
عناويــن روزهاى دهه كرامت با محوريــت زاد روز حضرت
معصومه (س) روز بزرگداشــت امامزادگان ،روز بزرگداشــت
حضرت سيد ميراحمدبن موسى(ع) و مياد با سعادت حضرت
امام رضا(ع) اعام شد.

در آستانه عيد سعيد فطر و بزرگداشت روز خبر نگار انجام گرفت

حضور خبرنگاران رسانه های جمعی در حرم مطهر شاهچراع(ع)
در آستانه عيد سعيد فطر و بزرگداشت روز
خبرنـــگار جمعى از خبرنگاران رسانه هاى
خبرى اســتان فارس و كشور ضمن حضور
در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) ضمن
تجديــد ميثاق با واليــت و اداى احترام به
ذريه رسول اكرم اسام (ص) حضرت سيد
مير احمد بن موســى(ع) اين روز را گرامى
داشتند.

ايــن جمــع پــس از ورود و قرائــت
زيارت حضرت شــاهچراغ(ع) و اذن دخول
مضـــجع شريف حضرت سيد مير احمدبن
موســى(ع) زيارت و نســبت به غبارروبى
نمادين حرم شــريف اقدام نمودند .پس از
اين مراسم بسته هاى تبركى آستان مقدس
به خبرنگاران شركت كننده در اين مراسم
اهدا شد.

همزمان با برگزارى مراسم ليالى قدر ،آستان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) ،پذيراى بيش از دوازده هــزار نفر از كودكان و
نوجوانانى بود كه در اين شــب هــاى پرفضيلت به حرم مطهر
مشرف شده بودند.
به منظور هرچه پربار تر شــدن اوقــات اين عزيزان ،كانون
تاش و انديشــه كودكان و نوجوانــان حرم مطهر برنامه هاى
ويژه اى را تدارک ديده بود.
ويژه برنامه «دوست من كتاب» با موضوع كتاب و كتابخوانى،
«خدا با من حرف مى زند» با موضوع آشــنايى با قرآن به زبان
كودكانه« ،شــعر و قصه» در زمينه آشنايى با فضائل و مناقب
اميرالمومنين حضرت على (ع)« ،نقاشى با موضوع شب قدر»،
مســابقه كتابچه هاى «خانه بهار» و «بهشت شيراز» و انجام
ساير بازى ها و ســرگرمى هاى كودكانه همراه با اهداء جوايز
متبــرک ،از جمله برنامه هايى بود كه آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) براى كودكان در نظر گرفته بود كه با استقبال
زايدالوصفى از جانب آينده سازان فردا و خانواده هايشان مواجه
شد.
«سفره آسمانی» در مركز دارالقرآن آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
همزمــان بــا ايام ماه مبــارک رمضان و عيد ســعيد فطر،
نمايشگاهى قرآنى با عنوان «سفره آسمانى» در مركز دارالقرآن
آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.
اين نمايشگاه با موضوعات قرآنى ،احاديث و روايات ،سخنان
بزرگان دين ،تاثير روزه بر جسم و جان و  ...برگزار شده و هزاران
نفر در اين ماه مبارک از آن بازديد كردند.
به گفته بزرگ نژاد مسئول مركز دارالقرآن الكريم در حاشيه
اين نمايشگاه مسابقه اى با موضوعات ذكر شده برگزار شد كه
جوايزى به برگزيدگان اهدا خواهد شد.

برگزاری اردوی آموزشی فرهنگی خادمان
و كاركنان آستان مقدس
به منظور ارتقاى سطح كيفى و كمى فعاليت هاى كاركنان
آســتان مقدس ،اردويى آموزشــى ،فرهنگى جهت خادمان و
كاركنان آستان مقدس در اردوگاه شهيد آيت ا ...دستغيب برگزار
گرديد.
اين اردو با حضور مسئولين حرم مطهر ،جمعى از خادمان
افتخارى و پرسنل برادران شكل گرفت .در اين روز برنامه هايى
شــامل آئين حرم شناسى و مسابقات ورزشى،فرهنگى همراه با
اهداء جوايز براى شركت كنندگان همراه بود  .قبل از ماه مبارک
رمضان نيز اردوهائي براي خادمان خواهر وپرسنل برگزار شد.

غرفه آستان مقدس در نمايشگاه بزرگ كودک و نوجوان

قدردانی مدير آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) از خبرنگاران

مركز كودک و نوجوان آســتان مقدس در نهمين نمايشگاه
كودک و نوجوان كه در محل دائمى نمايشگاه هاى بين المللى
برگزار گرديد ،حضوري فعال داشت.
صحرابان مسئول مركز كودک و نوجوان آستان مقدس گفت
در غرفه برپا شــده در اين نمايشــگاه كه در سالن نرگس داير
بود صد ها كودک و نوجوان حاضر در اين نمايشــگاه با حضور
در اين غرفه با انواع ســرگرمى ها از جمله نقاشــى ،كاغذ و تا
(اريگامى)،كتابخوانى ،قصه خوانى ،مسابقه نقاشى،خاطره نويسى
اولين زيارت و اولين نماز و انواع بازى هاى سازنده آشنا شده و اوقات فراغت خود را پر نمودند.
وى گفت  :در اين نمايشگاه كودكان و نوجوانان از طريق كارشناسان آستان شريف با زندگى نامه،شخصيت
و فضايل اخاقى حضرت شاهچراغ آشنا شد ند.

مدير آســتان مقدس احمدى و محمدى (ع) با گراميداشت
 17مرداد  -روز خبرنگار ،با تجليل از خدمات صادقانه اين گروه
تاشگر گفت :خبرنگارى كارى خطير و دشوار است و خبرنگاران
رسالتى بزرگ در انتقال اخبار و پيام ها به جامعه دارند.
سيد محمدحسن دستغيب با گرامى داشت ياد شهيد صارمى،
اضافــه كرد :حضور خبرنگاران در عرصه هاى مختلف از جمله
جبهه هاى جنگ و وقايع مختلف نشان از شجاعت و عزم راسخ
آنان در اطاع رسانى به مردم دارد و صداقتى كه در خبرنگاران
است موجب اعتماد مردم به اين گروه گرديده است.
وى با قدردانى از تمامى خبرنگاران ،بخصوص خبرنگاران استان فارس اين روز را به آنها تبريك و براى آنان
در تمامى عرصه هاى اجتماعى و فرهنگى آرزوى موفقيت نمود.

چهار دیواری اختياری!
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شماره 66
مرداد ماه 1392

امام علي(ع) پدر مهربان يتيمان
آنچه براى مردان خدا حائز اهميت است ،خشنودى ذات پاک
اوســت ،و اميرمومنان امام على عليه الســام مردى كه براى
رضاى خدا چنان در جبهه جنگ شمشــير مى زند و پايمردى
نشــان مى دهد كه هيچ پهلوانى را ياراى مقاومتش نيست ،در
نيمه هاى شــب چنان اشــك مى ريزد و بدرگاه خداوند زارى
و ســرانجام به حالــت اغماء مى افتد ،گوئى كه ترســوتر از او
يافت نمى شــود و به گفته شاعر عرب« :جمعت فى صفاتك
االضداد»؛ يعنى :صفات متضاد در شــخص تو ـ اميرالمؤمنين
على عليه السام ـ جمع شده.
آرى او به هنگام خشــم بر دشمنان خدا قاطع ولى در مقابل
كودک يتيم آنقــدر متواضع و مهربان بود كــه در برابر طفل
يتيم روى خاک مى نشســت ،دست مرحمت بر سر او گذاشته
و آه مى كشيد و مى فرمود :بر هيچ چيزى مثل كودكان يتيم آه
نكشيده ام .چنانكه در وصيتنامه باشكوه خود فرمود:
درباره يتيمان از خدا بترسيد .مبادا كه گرسنه بمانند و در جمع
و جامعه شما تباه شوند من از پيامبر خدا شنيدم كه مى فرمود:
اگر كســى يتيمى را ،تا آنجا كه بى نياز شــود ،سرپرستى كند
خداوند به پاداش اين كار ،بهشت را بر او واجب مى كند .چنانچه
اگر كسى مال يتيم را بخورد ،خداوند -سوختن در -آتش را بر
او واجب مى فرمايد.
و در جاى ديگرى فرمود:
« هـــر مـــرد و زن با ايمانى كه از دلسوزى و مهر دست
نوازش بر سر يتيمى بكشد ،خداوند رحمان به هر تار مويى كه
از زير دست او بگذرد برايش ثواب مى نويسد.
علی را حالل کنيد
روزى در كوچههاى كوفــه به تنهائى راه مى رفت ،همانند
همه مســلمين در كمال سادگى با نرمى و آرامش و همه جا را
زير نظر داشت ،چون مسئول بود و نقش رهبريت جامعه را ايفا
مى كرد ،در راه زنى را ماحظه فرمود كه مشك آب بر دوش و
ازنفس افتاده ،به آرامى نزديك آمد و آن زن را خسته و رنجيده
خاطر يافت ،مشك آب را بدوش گرفت تا زن مقدارى استراحت
كند ،در راه جوياى احوال آن زن شد؟ زن عرضه داشت :شوهرم
در يكى از جنگها در ســپاه على بن ابى طالب شهيد شد ،حال
من و چند كودک يتيم ،بدون سرپرســت مانده و آهى در بساط
نداريم.
امام على عليه الســام برگشت و آن شب را تا سپيده صبح
بــه ناراحتى گذراند .صبح زنبيل طعامى با خود برداشــت و به
طرف خانه زن روان شد .بين راه ،كسانى از حضرت درخواست
مى كردند زنبيل را بدهيد ما حمل كنيم .
حضرت مى فرمود:
 روز قيامت اعمال مرا چه كسى به دوش مى گيرد؟به خانه آن زن رسيد و در زد .زن پرسيد :كيست ؟
حضرت جواب دادند:
كســى كه ديروز تو را كمك كرد و مشك آب را به خانه تو
رساند ،براى كودكانت طعامى آورده ،در را باز كن!
زن گفــت :خداوند از تو راضى شــود و بين من و على بن
ابيطالب خودش حكم كند.
حضرت وارد شد ،به زن فرمود :نان مى پزى يا از كودكانت
نگهدارى مى كنى؟
زن گفت :من در پختن نان تواناترم ،شما كودكان مرا نگهدار!
زن آرد را خمير نمود .امام على عليه الســام گوشتى را كه
همــراه آورده بــود كباب مى كرد و با خرمــا به دهان بچه ها
مى گذاشت .با مهر و محبت پدرانه اى لقمه بر دهان كودكان
مى گذاشت و هر بار مى فرمود:
از خدا بخواهيد که علی را ببخشد.
خمير كه حاضر شد اميرمؤمنان عليه السام تنور را هيزم كرد
و شــعله ور ساخت و چهره مبارک خود را نزديك مى آورد و به
خود خطاب مى كرد :يا على آتش دنيا را مى بينى چه ســوزان
است! بدان كه آتش آخرت بسيار سوزان تر است.
در اين ميان يكى از زنان همســايه كه امام را مى شناخت،
وارد شــد و به مادر كودكان نهيب زد :واى بر تو! مى دانى اين
آقا كيست؟! اين پيشواى مسلمين و زمامدار كشور ،على بن ابى
طالب عليه السام است.
زن كــه از گفتــار خود شــرمنده بــود با شــتاب زدگى
گفــت :يــا اميرالمؤمنيــن! از شــما خجالــت مى كشــم،
مرا ببخش !
اما حضرت با تواضع و فروتنى زيادى فرمودند :شما ببخشيد
كه تا كنون مشكات شما را حل نكرده بودم ،از درگاه خدا
بخواهيد كه على را مورد عفو و بخشش خود قرار بدهد.
(بحاراالنوار ،ج  ،41ص )52

گرچه انسانها را ديوارهاى خانه ها
از هــم جدا مىكند و هر كســى وارد
محدوده خانه و زندگى خويش مىشود
امــا زندگى اجتماعى افراد ،جامعه را به
صورت اعضاى يك خانواده در مىآورد
كه بايــد با هم در تعامــل و ارتباط و
تعاون باشــند ،به همين جهت هر دو
همسايه بايد آرام بخش ديگرى باشد و
هر يك زير سايه همسايه خود احساس
امنيت ،آسودگى و اعتماد كند.
هر چه روحيــه دينى و اخوت ميان
افراد جامعه حاكم باشد و افراد قانونمند
باشند ،به همان اندازه رابطهها نزديكتر
و صميمىتر و فاصلهها كمتر مىشود
و دو همسايه ،بازوى يكديگر مىشوند
و در غم و شــادى و راحتى و رنج ،شريك هم مىگردند،
برعكس آن در جوامع غربــى و غرب زده هر چه عايق
مذهبــى كم رنگ تر و ضعيف تر باشــد ،زندگىها حالت
سردى و كسالت بار پيدا مىكند كه نه تنها يك ديوار بلكه
ديوارهاى متعددى ميان دو همسايه و دو هم محلى ،پديد
مىآيد و همه از احوال هم غافل مىشوند.
حاال از خودمان بپرسيم كه همسايه كيست و وظيفه ما
نسبت به او چيست؟ حد و حريم همسايگى تا كجاست؟
در تعاليم و آموزههاى دينى ،تاكيد فراوانى نســبت به
رعايت حقوق همســايگان شده اســت .خداوند متعال در
قرآن كريــم در كنار توصيه به نيكى نســبت به والدين،
خويشــاوندان و يتيمان ،به نيكى نسبت به همسايگان نيز
تاكيد مىفرمايد « :و خدا را بپرستيد و هيچ چيز را همتاى
او قــرار ندهيد و به پدر و مــادر ،نيكى كنيد ،همچنين به
خويشــاوندان و يتيمان و مسكينان ،و همسايه نزديك ،و
همسايه دور ،و دوست و همنشين.»...
حق همسايه در اسام به قدرى داراى اهميت است كه
در روايتى از پيامبر اكرم (ص) نقل شــده است« :جبرئيل

پيوســته مرا درباره همسايه ســفارش مىكرد تا جايى كه
گمــان بردم بزودى او را ارث بر (از همســايهاش) خواهد
كرد» .در حديث ديگرى از پيامبر (ص) نقل شــده كه در
يكى از روزها سه مرتبه فرمود « :به خدا سوگند چنين كسى
ايمان ندارد ...شخصى پرسيد چه كسى؟ حضرت فرمودند:
كسى كه همسايه او از مزاحمت او درامان نيست».
«حسن همســايگى» از جمله موضوعاتى است كه در
روايات ائمه معصومين (ع) بدان ســفارش شده است .امام
صادق (ع) مى فرمايند« :بر شما باد حسن همسايگى ،كه
خداوند به اين كار فرمان داده اســت» و نيز از آن حضرت
روايت شــده است« :حســن همســايگى ،روزى را زياد
مىكند».
يك كارشــناس مذهبى در خراسان جنوبى با اشاره به
اهميت رعايت حقوق همســايگان در اسام ،خاطرنشان
كرد :در لسان ائمه معصومين (ع) عاوه بر تاكيد به رعايت
حقوق همســايگان و احترام و نيكى به آنها ،از اذيت و آزار
رساندن به آنها برحذر داشته شده است .رسول مكرم اسام
(ص) مىفرمايند « :به خدا پناه مىبرم از همســايه بد ،كه
چشمانش تو را مىبيند و دلش مراقب توست .اگر تو را در

خوبى و خوشى ديد ،ناراحت مىشود
و اگــر تــو را گرفتار و بدحــال ديد،
خوشحال مىشود» همچنين فرمودند:
« هر كه به خدا و روز واپسين ايمان
داشته باشد ،نبايد همسايه خود را آزار
دهد».
وى با اشاره به جايگاه همسايه دارى
در اســام ،اذعــان كــرد :زندگــى
اجتماعى و جمعى بشر ،در عين حال
محســنات و نقطههــاى مثبت و
كه ّ
قابل تمجيدى دارد ،برخى آثار منفى
و زيانبــار را نيز در پى دارد .از اين رو
الزم اســت قوانين و دستوراتى وضع
شود تا زندگى جمعى را سر و سامان
بدهد و انســان به راحتــى بتواند به
زندگى خويش در كنار جمع ادامــه دهد .يكى از مواردى
كه نياز به وجود قوانين و دســتورات فقهى و اخاقى دارد،
همسايه دارى است.
امنيت
وى با بيان اينكه همســايه آنقــدر در آرامش و ّ
انســان نقش دارد كه قبل از خريد منزل و در نظر گرفتن
امتيازات مكانى و ساختمانى بايد نسبت به همسايهها دقت
نمود ،افزود :اين اهميت بدان سبب است كه عيب خانه را
مىتوان با تعمير برطرف كرد ،ولى همســايه معيوب را به
راحتى نمىتوان اصاح كرد.
اين كارشناس مسايل مذهبى در باب آداب همسايه دارى
نيز گفت :در هر جامعهاى آداب و رســومى وجود دارد كه
مراعات آن در حق همسايه الزم و ضرورى است .در كنار
آنچه هر انسان از برخوردهاى مناسب درک مىكند ،اسام
نيز سفارشاتى در مورد همسايه دارى دارد.
وى با اشــاره به تفقد و دلجويى به عنوان يكى ديگر از
سفارشات اسام در خصوص همســايه ،عنوان كرد :امام
على عليه الســام در اين خصوص فرمود « :از نشانههاى
نيكو همسايه دارى كردن ،دلجويى از همسايه است.

نقش مذهب در سالمت روان
روان شناسى بهداشــت ،در سالهاى اخير اهميت زيادى براى نقش راهبردهاى مقابله و
ســبك زندگى افراد در چگونگى وضعيت سامت جســمانى و روانى آنها قائل شده است.
شــيوههاى مقابله ،توانايىهاى شناختى و رفتارى هستند كه فرد مضطرب به منظور كنترل
نيازهاى خاص درونى و بيرونى فشــارآور بكار مىگيرد .در مقابله مذهبى ،از منابع مذهبى
مثل دعا و نيايش ،توكل و توسل به خداوند و  ....براى مقابله استفاده مىشود .از آنجايى كه
اين نوع مقابلهها هم منبع حمايت عاطفى و هم وسيلهاى براى تفسير مثبت حوادث زندگى
هستند ،مىتوانند مقابلههاى بعدى را تســهيل نمايند ،بنابراين به كارگيرى آنها براى اكثر
افراد ،سامت ساز است.
رفتارهاى مذهبى ارزش مثبتى در پرداختن به نكات معنىدار زندگى دارند .رفتارهايى از
قبيل توكل به خداوند ،زيارت و  ...مىتوانند از طريق ايجاد اميد و تشــويق به نگرشهاى
مثبت ،موجب آرامش درونى فرد شوند .باور به اين كه خدايى هست كه موقعيتها را كنترل
مىكند و ناظر بر عبادت كنندههاســت ،تا حد زيادى اضطراب مرتبط با موقعيت را كاهش
مىدهــد .بطورى كه اغلب افراد مومن ارتباط خود را با خداوند مانند ارتباط با يك دوســت
بســيار صميمى توصيف مىكنند و معتقدند كه مىتوان از طريق اتكا و توســل به خداوند،
اثر موقعيتهاى غيرقابل كنترل را به طريقى كنترل نمود .به همين دليل گفته مىشود كه
مذهب مىتواند به شيوه فعالى در فرآيند مقابله موثر باشد.
بطور كلى مقابله مذهبى ،متكى بر باورها و فعاليتهاى مذهبى است و از اين طريق در
كنترل اســترسهاى هيجانى و ناراحتىهاى جسمى به افراد كمك مىكند .داشتن معنا و
هدف در زندگى ،احساس تعلق داشتن به منبعى واال ،اميدوارى به كمك و يارى خداوند در
شرايط مشكلزاى زندگى ،برخوردارى از حمايتهاى اجتماعى ،حمايت روحانى و  ...همگى
از جمله منابعى هستند كه افراد مذهبى با برخوردارى از آنها مىتوانند در مواجهه با حوادث
كمترى را متحمل شوند.
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شركت داشتند ،معلوم شد كه بين سه شاخص مذهبى بودن (فعاليتهاى مذهبى غيرسازمان
يافته و فعاليتهاى مذهبى سازمان يافته) و روحيه داشتن و دلگرمى به زندگى ،همبستگى
مثبتى وجود دارد .به عاوه اسپيكا و همكارانش 36 ،مطالعه تجربى در مورد مرگ و درگيرى
مذهبى را مرور كردند و نتيجه گرفتند كه ايمان قوىتر ،يا معتقد بودن به زندگى بعد از مرگ
با ترس كمتر از مرگ ،همبستگى دارد .همچنين افرادى كه نمره باالترى در شاخص مذهب
درونى داشتند ،ترس كمترى را از مرگ گزارش كردند.
مذهب و مقابله با اضطراب
مطالعات ديگــر ،تاثير مداخات مذهبــى را در كاهش اضطراب و تحمل فشــارهاى
روانى پس از بهبودى نشــان دادهاند .به عنوان مثال ،نتايج دو بررســى نشان داد ،كسانى
كه به اعتقادات مذهبى پايبند بودند ،اضطراب و ناراحتى كمترى را نسبت به كسانى كه به
اعتقادات مذهبى پاى بند نبودند ،گزارش كردهاند .گارنتر و همكاران در زمينه سامت روانى
و اعتقادات مذهبى شش مقاله را مورد بررسى قرار دادند.
مذهب و تصور ذهنی از مرگ
زاكرمن و همكاران در پژوهشــى گزارش كردند ،در افراد سالمندى كه نمره كمترى در
شــاخص مذهبى بودن به دست آوردند ،ميزان مرگ و مير  42درصد بود ،در حالى كه اين
ميزان براى افراد سالمندى كه نمره شاخص مذهبى بااليى داشتند 19 ،درصد بود .در مطالعه
ديگرى كونينگ ،كلين و همكاران دريافتند كه سرطان در بين افرادى كه نمره باالترى در
شاخص مذهبى درونى كسب مىكنند كمتر شايع است .در بررسى ديگرى ،مشاهده كردند
افرادى كه هميشه از مقابلههاى مذهبى استفاده مىكنند ،نسبت به افرادى كه كمتر و گاهى
كنند ،در  9شاخص از  12شاخص سسامت روانشناختى ،نمرات
ىكنند،
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ما به شما توصيه مي کنيم :براي سالمتي خود ميوه بخورید
ميوه خوردن بيشــتر از آنكه « چرايي» داشته باشد« چگونگي»دارد .ولي خوب است بدانيد
كه به دليل آنكه سرشار از ويتامينها و مواد معدني و آنتي اكسيدانها هستند كه سيستم ايمني
بدن را تقويت كرده و خطر ابتا به ســرطانهايي از قبيل ســرطان كولون ،راست روده ،ريه،
مري،معده و حلق همچنين بيماريهاي قلبي عروقي را كاهش مي دهد.
مصرف روزانه اين مواد غذايي كمك مي كند تا فشار خون شما در حالت طبيعيتري قرار
بگيرد .ميوه و ســبزيجات حاوي پتاسيم هستند كه سديم( نمك) را دفع و به اين ترتيب فشار
خــون را كنترل مي كنند .بهترين ميوه هاي محافظت كننده عبارتند از مركبات ( ليمو ترش،
پرتقال ،گريپ فروت) همچنين سيب است.
حدا قل مصرف ميوه در يك روز  400گرم
حداقل ميزان مصرف ميوه و ســبزيجات  400گرم اســت و اصوال بايــد روزانه  800گرم
يعني معادل  10واحد ميوه و ســبزيجات در روز بخوريم  .نكته اينكه بايد بين  5تا  10ميوه و
ســبزيجات مختلف و متنوع مصرف كنيد  .تنوع بسيار مهم است .به دليل آنكه ويتامين ها در
كنار هم اثرات هم را تكميل مي كنند .و تاثيرشان به مراتب بيشتر مي شود .پيشنهاد مصرف
يك چنين چيزي است:
براي صبحانه يك عدد ميوه معادل حدود  100تا  150گرم
براي وعده ناهار يك بشــقاب ساالد سبزيجات معادل  100تا  150گرم به اضافه يك عدد
ميوه براي دسر معادل  100تا  150گرم
براي وعده شــام ،سبزيجات پخته معادل  200تا  250گرم به اضافه يك عدد ميوه معادل
 100تا  150گرم
ميوه يا سبزيجات ،كدام اولويت دارد؟
ميوه و سبزيجات به يك گروه غذايي تعلق و ارزش غذايي مشابهي دارند .اين مواد غذايي
سرشار از آب ،فيبرها و ويتامين ها به ويژه ويتامين  cهستند .با اين حال ويتامين  cموجود در
نيست.
همه ميوه ها و سبزيجات يكسان
ســبزيجاتي مانند ليمو
تــرش ،پرتقال،
نارنگــي،

گريپ فروت و ...حاوي ميزان ويتامين cنيست .در عوض موز سرشار از منيزيم است .در بين
ســبزيجات مي توان به سير ،پياز ،موسير ،تره فرنگي ،هويج ،قارچ ،كاهو،كلم و بروكلي اشاره
كرد .بعضي از سبزيجات سرشار از كلسيم يا عناصر گوگردي هستند .در واقع نمي شود گفت
ميوه بهتر است يا سبزيجات يعني نمي شود اولويت بندي كرد .مهم تنوع است  .زماني كه ميوه
و ســبزيجات متنوعي ميل مي كنيد تركيب آنها باعث ميشود ويتامين و مواد معدني متنوعي
هم عايدتان شود.
آيا آب ميوه ها هم اثر ميوه را دارد؟
به عقيده بعضي از متخصصان تغذيه زماني كه آبميوه گرفته مي شود فيبرهاي آن را از بين
مي رود .اگر اهل مصرف آب ميوه هســتيد خودتان دست به كار شويد و آب ميوه بگيريد .آب
ميوه هاي صنعتي به علت داشتن مواد نگه دارنده چندان قابل اعتماد نيستند.

به چه ميوه هاي ارگانيك مي گويند؟
 -1ميوه هايي را ارگانيك مي گويند كه در خاک الزم براي رشــد آنها ،از ســه سال قبل
هيچ ماده شــيميايي استفاده نشده باشــد ،يا به عبارت بهتر خاک آن هميشه با مواد طبيعي،
نظير كمپوســت گياهي تقويت شده باشد پس براي تهيه ميوه ارگانيك ،خاک كشاورزي هم
بايد ارگانيك باشد.
 -2عاوه بر خاک مناسب از سموم دفع آفات گياهي هم استفاده نشده باشد.
 -3روي آنها اص ح
اصاح ژنتيكي صورت نگرفته باشد.
 -4از بعضي گازها براي رشد زودرس آنها استفاده نشود مثل موز.
بهترين شيوه مصرف ميوه:
در حالت كلــي مواد غذايي خــام همه مواد مغذي خــود را حفظ
مي كنند .ميوه و سبزيجات خام حاوي بيشترين ميزان قند ،اسيدهاي
آمينه ،ويتامين  Cيا  B12اماح و مواد معدني هســتند .پخت و
پز اين مواد غذايي به هر شــيوه اي كه باشد بيشتر ويتامين ها
بــه ويژه ويتامين  Cآنها را از بين مي برد .به دليل آنكه اين
ويتامين ها نسبت به گرما حساس هستند .البته توجه داشته
باشيد از يك منظر ديگر خاصيت و برتري سبزيجات خام
نيز نسبي است .با وجود آنكه ويتامين هاي بيشتري حفظ
ميشود .در عين حال امكان دارد ميكروب ها و باكتري ها
نيــز از بين نرونــد .براي اينكه هــم از ويتامين هاي اين
خوراكي ها اســتفاده كنيد و هم نگران اين قبيل مشكات
نباشيد بهتر اســت حد تعادل را رعايت كنيد .روزانه مصرف
يك بشقاب ساالد ســبزيجات خام كافي است .توجه داشته
باشيد روند اســتريل كردن و فشاري كه براي تهيه كنسرو به
مواد غذايي وارد مي شــود ويتامين هاي
هاي B1و B9و به ويتامينc
آنها را تا  50در صد از بين مي برد .از اين گذشــته اگر سبزيجات به
مدت دو يا سه روز در هواي محيط و نور خورشيد قرار داشته باشند نيز
ميزان قابل توجهي از ويتامين  cخود را از دست خواهند داد.

مــى كند؛ اما اين حســگرها در برخى مــوارد از جمله براى
ســالمندان ،بيماران قلبى و مبتايان به ديابت چندان كاربرد
ندارد .محققان براى رفع اين مشكل ،دستگاه كوچكى طراحى
كرده اند كه شباهت زيادى به پستانك كودكان دارد.
اين دســتگاه در هنگام بروز عائم سرگيجه درون دهان

قرار گرفته و با دشــوار كــردن تنفس فرد ،باعث تغيير
اندازه ريه هــا و در نتيجه افزايش جريان خون در مغز
مى شود.
اين دستگاه داراى يك لوله كوچك است كه فرد از
طريق آن تنفس مى كند .لوله شامل فيلترى است كه
ميزان هواى ورودى به دهان را محدود مى كند.
فرد براى دريافت هواى بيشتر مجبور به مكيدن لوله
است؛ مكيدن مداوم لوله باعت منبسط شدن ريه ها مى شود
و در اين شرايط سيگنال هايى در خصوص نياز بدن به
هواى بيشتر ارسال مى شوند كه باعث بازگشت سريعتر
خون به قلب و مغز مى شود.
نتايــج آزمايشهاى اوليه عملكرد اين دســتگاه حاكى از
افزايش  50درصدى فشار خون در مغز است .مطالعه ديگرى
نيز كه در دانشــگاه واندربيلت بــر روى  100بيمار دچار افت
فشار خون ارتواستاتيك صورت گرفت ،كارآيى اين دستگاه را
در افزايش جريان فشار خون در مغز نشان داد.

حجامت بهتر است یا اهدای خون؟
«حجامت بهتر است يا اهداى خون؟» اين سوالى است كه
ذهن افراد زيادى را به خود مشغول كرده  .است.
عده زيــادى فرق حجامت و اهداى خون را نمىدانند و
عدهاى نيز نمىدانند«آيا اهداى خون بهتر اســت يا حجامت
براساس استاندارد سازمان انتقال خون ،از افرادى كه حجامت
مىكنند ،به مدت يك سال خون دريافت نمىكند
به گفته يكي از مســؤولين انتقال خون اطمينان نداشتن
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آيا مي دانيد؟

كودكان به علت داشتن تحرک زياد به
آب بيشتری نياز دارند

مرباها چطور؟
مرباها حاوي ميزان زيادي قند هســتند يعني حدود  50در صد وزن كل آنها را قند تشكيل
مي دهد.
مدت زماني طوالني كه براي پخت آنها اختصاص داده مي شــود نيز ميزان قابل توجهي
از ويتامين هايشــان را از بين مي برد .نمي توان مرباها را جزو مواد غذايي سالم دانست فقط
مي توان از طعم آنها لذت برد.

کاهش عوارض سرگيجه با پستانک!
محققان انگليسى دستگاه كوچكى به شكل پستانك
كــودكان طراحى كرده اند كه با افزايش فشــار خون در
مغز به بهبود عائم سرگيجه به ويژه در سالمندان كمك
مى كند .پس از زمان نسبتا طوالنى سرپا ايستادن ،خون
در پاها جمع شــده و به ميزان كافى به مغز نمى رســد؛
در اين شــرايط فرد به صورت ناگهانى دچار افت فشــار
مى شــود كه اصطاحا افت فشــار خون ارتواستاتيك
( )orthostaticگفته مى شود.
افت فشار ارتواســتاتيك بيشتر در ســالمندان روى
مى دهد و از هر  10ســالمند باالى  60سال يك نفر به
اين مشــكل دچار است؛ اين مساله باعث بروز سرگيجه،
از دســت دادن تعادل و افتادن فرد مى شود كه مى تواند به
شكستگى استخوان منجر شود.
به طور معمول از حســگرهاى فشــار خون مخصوص در
گردن براى تشــخيص افت فشار اســتفاده مى شود كه به
صورت خودكار اقدام به تنظيم فشــار خــون با ضربان قلب
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از شرايط بهداشتى محل انجام حجامت و احتمال وارد شدن
باكترى به خون شخص از علل دريافت نكردن خون از افراد
حجامت شده در سازمان انتقال خون است
وى از شهروندانى كه بر حجامت اصرار دارند ،در خواست
كرد قبل از انجام حجامت اول خون اهدا كنند
اين مســؤول اهداى خون را براى ســامت افراد بسيار
مفيد دانست و گفت :افرادى كه به طور مستمر يعنى حداقل

دو تا چهار بار در ســال خون اهدا مىكنند ،از نظر روحى به
آرامش مىرسند ،زيرا اهداى خون نوعى حس انساندوستانه
و معنوى محسوب مىشود
وي ســن اهداى خون افراد را از  18تا 60سال بيان كرد
و اضافــه كرد :وقتى انســان مىتواند با اهــداى خون خود
نجاتبخش زندگى همنوعى باشــد ،چــرا اهداكننده خون
نباشد؟

معمو ًال وقتى ســخن از تغذيه كودک بــه ميان مىآيد ذهن اكثر
افراد روى غذاى وى متمركز مىشود و از آب صحبتى نمىشود ،اين
در حالى است كه بدن اكثر آنان دچار كمبود اين ماده حياتى است.
محققان در زمينه تغذيه و ســامت ملى كــودكان  ،چهار هزار
كودک  2تا  19ساله را مورد تحقيق قرار دادند.
در اين تحقيق كودكان  2 -5ســاله طى روز ،شش پيمانه آب و
كودكان  6 -11ساله شــش و سه چهارم پيمانه و كودكان بزرگتر
بين سنين  12 - 19سال  10پيمانه آب نوشيدند.
طــى اين تحقيق ،تفاوت ميان ميــزان آب دريافتى بدن دختران
و پســران مورد بررســى قرار گرفت و مشخص شد دختران كمتر از
پسران آب كافى مىنوشند.
كودكان به خاطر داشتن تحرک زياد ،به آب كافى نياز دارند و اگر
آب كافى ننوشند بيش از بزرگساالن با خطر كمآبى بدن ،خستگى
مفرط ،سرگيجه ،سردرد و ضعف عضانى مواجه خواهند بود.
ميزان دريافت آب نه تنها در ســنين و اشخاص مختلف متفاوت
اســت بلكه در يك شخص نيز بر حسب شرايط آب و هوايى ،ميزان
فعاليتهــاى بدن و همچنين نوع غذاهاى مصرفى مىتواند بســيار
متفاوت باشد .بســيارى از ما مىدانيم كه بدنمان به اندازه كافى آب
دريافت نمىكند.
كودكان آب بنوشند تا چاق نشوند
همهى مىدانيم كه شــيوههاى زندگى امروزى ما زمينه افزايش
بروز چاقى را در كودكان فراهم آورده است .وقتى صحبت از اين شيوه
زندگى مىشود معمو ًال اســتفادهى فراوان از فستفودها و نيز عدم
تحرک كودكان و گذراندن وقت زيادى از اوقات فراغت كودكان در
برابر تلويزيون به ذهن خطور مىكند .اگرچه تأثير اين موضوعات در
بروز چاقى براى همه ما ثابت شده ،ولى مؤلفههاى ديگرى از زندگى
امروزى نيز بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد.
مطالعات جديد نشــان دادهاند كه در دســترس بــودن آب براى
كودكان در مدرسه به كاهش خطر اضافه وزن در آنها كمك خواهد
كرد.
مكانيسم اثر اين كه چگونه نوشــيدن آب در كودكان از افزايش
وزن آنان جلوگيرى مىنمايد دقيق ًا مشخص نيست .به نظر مىرسد
كه مصرف آب توســط كودكان در مدرســه باعث كاهش دريافت
نوشيدنىهاى شيرين شده توسط آنها مىشود
متأســفانه مصرف نوشــابهها و نيز آبميوههاى حاوى شكر طى
دهه اخير در بين كودكان و نوجوانان شيوع قابل توجهى يافته است.
در مطالعهاى كه اخيراً در مجله علمى كودكان چاپ شــده اســت،
پژوهشگران آلمانى دريافتند كودكانى كه تشويق به نوشيدن آب در
مدرسه مىشوند ،در بيش از يك سال ،يك سوم كمتر از ساير بچهها
دچار اضافه وزن مىگردند .مكانيسم اثر اين كه چگونه نوشيدن آب
در كودكان از افزايش وزن آنان جلوگيرى مىنمايد دقيق ًا مشــخص
نيســت .به نظر مىرسد كه مصرف آب توســط كودكان در مدرسه
باعث كاهش دريافت نوشيدنىهاى شيرين شده توسط آنها مىشود.
كودكان به خاطر داشتن تحرک زياد ،به آب كافى نياز دارند و اگر
آب كافى ننوشند بيش از بزرگساالن با خطر كمآبى بدن ،خستگى
مفرط ،سرگيجه ،سردرد و ضعف عضانى مواجه خواهند بود
مطالعات انجام شده در بزرگساالن نشان داده است كه نوشيدن
آب بر متابوليســم اثر داشــته و باعث افزايش ســوخت و ساز بدن
مىشود .بر همين اساس در بزرگساالن توصيه آن است كه در روز
 8ليوان آب بنوشند .در كودكان اگرچه اين تأثير به اثبات نرسيده ولى
قطع ًا مصرف منظم آب در تنظيم وزن مفيد است.
اين كه چه ميزان آب در كودكان بايد طى روز استفاده شود بسته
به شــرايط محيطى و نيز ميزان فعاليت بدنى كودكان متفاوت است.
البته توصيه آن اســت كه در حين وعده غذايى حتىاالمكان از آب
استفاده نشود.
نکتهی عملی:
آب بهترين نوشــيدنى براى حفظ سامتى كودكان و نيز كنترل
وزن آنان است .آموزش كودكان توسط والدين و نيز معلمان مىتواند
براى ترغيب كردن بچهها به نوشيدن آب بيشتر موثر واقع شود .البته
تأثيرگذارى اين آموزش منوط به دسترس گذاشتن آب از يك طرف
و نيز مصرف بيشتر آب توسط خود والدين و نيز معلمان است.
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6

شماره 66
مرداد ماه 1392

دعای فرشتگان در حق مؤمنان
كســانى كه در راه حق قدم بر ميدارند هميشــه با سختى هايى
مواجه هستند چرا كه اين راهى است سخت و از عده زياد انسان ها
تعداد كمى رهرو اين راه مى شوند بر خارهاى آن صبر پيشه مى كنند.
طعن و كنايه مخالفان را به جان مى خرند چشم بر زرق و برق دنيا
مى بندند و دل خود را به ياد يار مهربان تســلى ميدهند .و چشم به
رحمتش دارند و خداوند در عوض به مؤ منان راستين بشارت ميدهد
كه شما هرگز تنها نيســتيد ،هرگز احساس غربت نكنيد ،حامان
عرش الهى و مقربترين و بزرگترين فرشــتگان او با شما هم صدا و
دوستدار و طرفداران شما هستند ،آنها پيوسته براى شما دعا مى كنند
و پيروزيتــان را در اين عالم و عالم ديگــر از خدا مى طلبند ،و اين
بزرگترين وسيله دلگرمى است براى مؤ منان امروز و آن روز و فردا.
ِين آ َم ُنوا َربَّ َنا َوسِ ْع َت ُك َّل شَ ْى ٍء َّر ْح َم ًة َو ِعلْ ًما َفا ْغف ِْر
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گرويدهاند طلب آمرزش مىكنند :پروردگارا ،رحمت و دانش تو بر هر
چيز احاطه دارد كســانى را كه توبه كــرده و راه تو را دنبال كردهاند
ببخش و آنها را از عذاب آتش نگاه دار.
گفتار آنها اين اســت كه مى گويند :پــروردگارا رحمت و علم تو
همه چيز را فرا گرفته (تو از گناهان بندگانت با خبرى و نســبت به
آنهــا رحيمى ) خداوندا! آنها را كه توبه كرده اند و از راه تو مى روند
ببخش و بيامرز و آنها را از عذاب دوزخ نگاه دار اين سخن از يكسو
به مؤ منان مى گويد تنها شما نيستيد كه عبادت خداوند مى كنيد ،و
تسبيح و حمد او را مى گوئيد ،قبل از شما مقربترين فرشتگان خداوند
و حامان و طواف كنندگان عرش خدا حمد و تسبيحش مى گويند.
از سوى ديگر به كفار هشدار مى دهد كه ايمان آوردن يا نياوردن
شما مهم نيست ،خدا نيازى به ايمان كسى ندارد آنقدر فرشتگان او
حمد و تسبيحش مى گويند كه به تصور نمى گنجد ،تازه به حمد و
تسبيح آنها نيز احتياجى ندارد.
و از ســوى ســوم به مؤ منان آگاهى مى دهد كه شــما در اين
جهان تنها نيســتيد هر چند در محيط زندگى خود در اقليت باشــيد
نيرومندترين قــدرت هاى غيبى عالم و حامــان عرش پروردگار
پشــتيبان شما و دعاگوى شــما هستند ،پيوســته از خداوند بزرگ
مى خواهند شــما را مشمول عفو و رحمت گسترده اش قرار دهد ،از
خطاهايتان در گذرد ،و از عذاب دوزخ نگاهتان دارد .چه فوز و نجاتى
از اين برتر كه گناهان انسان بخشوده شود ،عذاب و بدى ها از او دور
گردد ،مشمول رحمت الهى شود ،و در بهشت جاويدانش قدم بگذارد
و بستگان مورد عاقه اش نيز به او ملحق گردند.
راهکارهايی برای بهتر زندگی كردن

لذت خوردن و آشاميدن در قرآن

اعجاز از ريشــه ى عجز مي باشــد كه در اصل به معناى
ضعف و ناتوانى اســت (.خليل بن احمد فراهيدى،كتاب العين،
ج ،1ص).215امــا در اصطاح علوم قرآنــي اعجاز به معناى
اين اســت كه انســان چيزى را بياورد كه ديگران از آوردن آن
ناتوان باشند (.فخرالدين طريحى،مجمع البحرين ،ج ،4ص).24
براى ارائه تعريفى دقيق تــر از اعجاز ،قيود ديگرى نيز به اين
تعريف اضافه و بيان شده است ،از جمله اين كه معجزه بايد به
دست انبياى الهى انجام گيرد و به عنوان شاهد بر صدق ادعاى
نبوت باشد (.محمدهادى معرفت ،التمهيد فى علوم القرآن ،ج،4
ص 23و ر.ک :آيت اهلل خويى ،البيان فى تفسير القرآن ،ص).35
دانشــمندان جهان در رابطه با اعجاز قــرآن نظريات مختلفى
ارائه دادند از جمله اين كه آلبرت انيشــتاين ( 1955-1879م)
بزرگترين متفكر و فيزيكدان نقل مى كند كه قرآن كتاب جبريا
هندسه يا حساب نيست  .بلكه مجموعه اي از قوانين است كه
بشر را به راه راست هدايت مى كند،راهي كه بزرگترين فاسفه
دنيا از تعريف و تعيين آن عاجزند (.سايت كانون گفتگوى قرآنى،
)1386/8/18
نمونــه اى از اعجازعلمى قرآن اعجــاز در رابطه با زيتون
وانجير است كه در سوره ى تين به اين مطلب اشاره شده است.
رئيس گروه تحقيقاتى ژاپنى بعد از اين كه مطمئن شد كه قرآن
كريم  1427ســال قبل از آنان نتيجه ى پژوهش آن ها را بيان
كرده است ،اســام آورد.دكتر طه ابراهيم خليفه ،استاد بخش
گياهان داروئى دانشگاه األزهر مصر و رئيس قبلى اين دانشگاه
در مورد ماده ى متالويثوندز مى گويد :اين ماده ايســت كه مغز
انســان و حيوانات ديگر به ميزان بسيار كمى ترشح مى كنند.
اين ماده ى پروتئينى داراى گوگردى مى باشــد كه به راحتى
مى تواند با روى ،آهن و فســفر مخلــوط گردد .اين ماده براى
زنده ماندن انســان بسيار مهم مى باشد .ترشح اين ماده از مغز
انســان بعد از سن  15سالگى تا ســن  35سالگى افزايش مى
يابد و بعد از اين ســن تا  60ســالگى ترشح آن كم مى گردد.
بنابراين اين ماده در انسان به راحتى قابل دستيابى نمى باشد.
در حيوانات ديگر نيز ميزان اين ماده بسيار كم است .از اين رو
گروهى از دانشــمندان ژاپنى اقدام به جســتجوى اين ماده ى
ســحرآميز كه باعث از بين رفتن عوارض پيرى مى شــود ،در
ميــان گياهان كردند و تنها اين مــاده را در دو گياه پيدا كردند

:انجير و زيتون و راســت گفته است خداوند متعال در آن جا كه
ون) (تين)1/دكتر طه ابراهيم
ين َو ال َّز ْي ُت ِ
فرموده اســت َ « :و ال ِّت ِ
در اين قســم خداوند متعال به انجير و زيتــون و ارتباط آن با
خلقت انسان در بهترين زمان و برگرداندن آن به بدترين زمان
مى انديشــد .بعد از نتيجه گيرى از انجير و زيتون فهميد كه به
كارگيــرى آن از انجي ِر تنها يا از زيتون تنها فايده ى مورد نظر
را براى ســامتى انسان ندارد .پس بايد آن دو را باهم مخلوط
كرد .دانشــمندان ژاپنى نيز بهترين ميزان را براى بهترين تأثير
در ميزان ( يك انجير و هفت زيتون ) يافتند .استاد طه ابراهيم
خليفه به جســتجو در قرآن كريم ادامه داد و فهميد كه انجير
يك بار در قرآن كريم ذكر شده و زيتون  6بار به صورت صريح
و يك بار به صورت ضمنى در سوره مؤمنون به آن اشاره شده
ــج َر ًة تَخْ ُر ُج م ِْن ُطو ِر َس ْينا َء
اســت آنجا كه مى فرمايد َ « :و شَ َ
ِلين( خدا وند در اين آيه مى فرمايد
تَ ْن ُب ُت بِال ُّد ْه ِ
ــن َو صِ ْب ٍغ ل ِْلك َ
:و درختى اســت كه در طور سينا مىرويد .روغن مىدهد و آن
روغن براى خورندگان ،نان خورشى است( .مومنون )20 /استاد
ابراهيم طه تمام اطاعاتى را كه از قرآن كريم جمع آورى نموده
بود ،را براى گروه تحقيقاتى ژاپنى فرستاد و بعد از اطمينان اين
گروه از اين كه قرآن كريم  1427ســال قبل از آنان به نتيجه
ى علمى آنان رسيده است ،رئيس آن گروه اسام آورد و مجوز
اين كشف بزرگ را گروه ژاپنى به دكتر طه ابراهيم خليفه داد.
(محمد نظير عرفانى ،وباگ اعجاز علمى قرآن)1390/11/19 ،
البته محققــان خواص درمانى زيادى براى زيتون نقل كرده
اند كه براى كسب اطاعات بيش تر مى توانيد به سايت اطاع
رسانى پزشكان ايران مراجعه كنيد كه اين مطلب در اين احاديث
پيامبر صلى اهلل عليه واله ذكر شده است .پيامبر صلى اهلل عليه
وآله فرمودند« :روغن زيتون را بخوريد و آن را به بدن خود بماليد
كه آن شجره ى مباركه است( ».محمد محمدى رى شهرى،خير
و بركت از نگاه قرآن و حديث ،ص )527رســول خدا صلى اهلل
عليه وآله فرمودند« :زيتون را بخوريد و به بدن بماليد كه هفتاد
مرض از جمله جذام را شــفا مى بخشد( ».محمد محمدى رى
شهرى،خير و بركت از نگاه قرآن و حديث ،ص)527
مطالب قابل بحث پيرامون اعجاز علمى قرآن بســيار زياد
اســت كه در اين مجال به خاطر محدوديت هايى تنها به ذكر
يك نمونه از آن پرداخته شده است.اين مطالب نشان مى دهد

كه جنبه هاى اعجاز قرآن بسيار زياد است كه تنها تعداد اندكى
از اين موارد براى ما روشن گرديده است و ما به عنوان مسلمان
وظيفه داريم آيات قرآن را با تدبر و تفكر تاوت كنيم وفرامين
قرآنى را در زندگى به كار ببريم و به دنبال كشــف اسرار آيات
الهى قرآن باشيم.
منابع
 -1قرآن كريم ،ترجمه محمد مهدى فوالدوند.
 -2سيد ابوالقاســم خويى ،البيان فى تفســير القرآن ،قم،
دارالثقلين1376 ،ش.
 -3فخرالديــن طريحى ،مجمــع البحريــن ،ج ،4تهران،
مرتضوى1375،ش.
 -4خليــل بــن احمدفراهيدى ،كتــاب العيــن ،ج ،1قم،
نشرهجرت1409 ،ق.
 -5محمد محمدى رى شهرى،خير و بركت از نگاه قرآن و
حديث ،قم ،سازمان چاپ ونشر دارالحديث1382 ،ش.
 -6محمدهادى معرفت ،التمهيد فى علوم القرآن ،ج ،4قم،
موسسه فرهنگى انتشاراتى التمهيد1386 ،ش.
 -7سايت كانون گفتگوى قرآنى.
 -8وبــاگ اعجاز علمى قــرآن ،محمد نظيــر عرفانى،
.1390/11/19
نجمه حيدری خادم افتخاری شاه چراغ(ع)

مسابقه فرهنگي ويژه كودكان و نوجوانان
به مناســبت ايام مبارک دهه كرامت و ششم ذي القعده ســال روز بزرگداشت حضرت سيد
مير احمد بن موســي شاهچراغ(ع) مسابقه فرهنگي با موضوع معرفي مقام و منزلت حضرت
شاهچراغ(ع) و حضرت سيد مير محمد بن موسي(ع) برگزار مي گردد.
عاقهمندان ميتوانند پاســخهاي خود را در قالب يك عدد  10رقمي از طريق پيامك اعام

نمايند.
به تعدادي از برگزيدگان مسابقه به قيد قرعه جوايزي همراه با تبركي حضرت اهدا مي گردد.
مهلت ارسال پيامك :حد اكثر تا تاريخ  92/6/26ميباشد.
شماره تماس2131314 -2233156 :

نمونه فرم پاسخ نامه
شماره سئوال
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گزينه صحيح

دين اسام راهكارهاى بسيارى براى غذا خوردن بيان كرده است.
لقمه را كوچك برداريد ،ســر سفره زياد بنشينيد ،با دست راست غذا
بخوريد .اول و آخر غذا نمك خوردن نيز مستحب است.
چند چيز در غذا خوردن مستحب است؛ اول :هر دو دست را پيش
از غذا بشــويد .بعد از غذا دســتخود را بشويد و با دستمال خشك
كند.
دوم :ميزبان پيش از همه شــروع به غذا خــوردن كند و بعد از
همه دســت بكشــد ،و پيش از غذا اول ميزبان دستخود را بشويد
بعد كســى كه طرف راست او نشسته و همين طور تا برسد بهكسى
كه طرف چپ او نشسســته ،و بعد از غذا اول كسى كه طرف چپ
ميزبان نشســته دست خود را بشويد و همين طور تا به طرف راست
ميزبان برسد.
ســوم :در اول غذا «بسم اهلل» بگويد ولى اگر سر يك سفره چند
جور غذا باشــد ،در وقتخوردن هر كدام آنها ،گفتن «بســم اهلل»
مستحب است.
چهارم :با دست راست غذا بخورد.
پنجم :اگر چند نفر ســر يك سفره نشستهاند ،هر كسى از غذاى
جلو خودش بخورد.
ششم :لقمه را كوچك بردارد .سر سفره زياد بنشيند و غذا خوردن
را طول بدهد.
هفتــم :غذا را خوب بجود .بعد از غــذا خداوند عالم را حمد كند.
بعداز غذا خال نمايد ،ولى با چوب انار و چوب ريحان و نى و برگ
درختخرما خال نكند.
هشتم :در اول روز و اول شب غذا بخورد و در بين روز و در بين
شــب غذا نخورد .بعد از خوردن غذا به پشت بخوابد و پاى راست را
روى پاى چپ بيندازد.
نهم  :در اول غذا و آخر آن نمك بخورد .ميوه را پيش از خوردن
با آب بشويد.

سواالت مسابقه

 -1چه كسي در دوران زندگي  1000برده را خريد و درراه خدا آزاد كرد؟
)2امام رضا(ع)
)1امام علي(ع)

 )3سيد عاءالدين حسين(ع)

 )4شاهچراغ(ع)

 -2پس از شهادت امام هفتم ،مردم در ابتدا به چه كسي به عنوان امام هشتم رجوع نمودند؟
)2احمد بن موسي(ع)
)1امام رضا(ع)

 )3سيد مير محمد بن موسي(ع)

)4علي بن حمزه(ع)

 -3مادر حضرت شاهچراغ(ع) به چه نامي مشهور ميباشد؟
 )2ام محمد
 )1ام ابيها

 )3ام احمد

 )4ام رضا

 -4كداميك از شهرهاي زير سومين حرم اهل بيت(ع) است؟
 )2مشهد
 )1شيراز

 )3كاشان

 )4قم

 -5آزاد كردن برده ،كتابت قرآن ،محبوب پدر بودن و عبادت زياد از ويژگيهاي كدام يك از بزرگواران زير ميباشد؟
 )3سيد عاالدين حسين(ع)
)2شاهچراغ(ع)
)1سيد تاج الدين(ع)
 -6لقب سيد عابد مربوط به كدام يك از امام زادگان زير ميباشد؟
 )2سيد حسين(ع)
 )1سيد حسني(ع)

 )3سيد مير محمد بن موسي(ع)

 -7هديه امام موسي كاظم (ع)به حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع) چه بود؟
 ) 2مزرعه يسيره
 )1انگشتري خود

 )3كتاب قرآن

 -8نقش حضرت احمد بن موسي شاهچراغ(ع) در حمايت از امام رضا(ع) به كدام يك از شخصيتهاي حماسه كربا شباهت دارد؟
)3حربن يزيد رياحي
 )2ابالفضل العباس(ع)
)1مسلم بن عقيل

)4سيد ابراهيم(ع)
 )4سيد احمد بن موسي(ع)
)4عصاي خود
 )4حضرت علي اكبر(ع)

 -9حضرت شاهچراغ(ع) در زمان كدام يك از خلفاي عباسي به شهادت رسيد؟
 )2هارون الرشيد
 )1معتصم

 )3مامون

 )4متكلم

 -10آرامگاه كدام يك از شهداي محراب در جوار حرم مطهر حضرت سيد مير محمد(ع) ميباشد؟
 )2شهيد دستغيب
 )1شهيد مدني

 )3شهيد اشرافي

 )4شهيد صدوقي

مديريت فعاليتهاي کودك و نوجوان آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

 16تا  26شهريور ماه دهه كرامت

 6ذي القعده روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) ،روزي خاص براي مردم فارس و شيراز

بارگاه ملكوتي حضرت ســيد مير احمد بن موســي
شاهچراغ(ع) نزد شــيرازيان از قداستي خاص برخوردار
اســت و گنبد نيلوفري حضرتش نقشي است آشنا براي
همه دلشكستگان ،كساني كه از راههاي دور و نزديك
براي زيارتشــان و راز و نياز ،با اين كريم اهلبيت(ع) به
حرمش ميآيند.
اوج شــكوه و عظمت اين امامــزاده واجبالتكريم را
زماني بيشتر حس ميكنيم كه در كنار ضريحش افرادي
را ميبينيم كه با سوز و گداز و ديدگاني پر از اشك به راز
و نياز مشغولند.
در سال  1387به دنبال سفر مقام معظم رهبري به استان
فارس ،ايشان ،شيراز را به عنوان سومين حرم اهلبيت(ع)
معرفي و حرم مطهر حضرت سيد مير احمد بن موسي(ع)
و امامزادگان جليلالقدر ديگر را به عنوان افتخاري براي
شيراز و اســتان فارس ياد كردند .در سال  1388پس از
گذشت يك ســال از اين ســفر بنا به پيشنهاد حضرت
آيت ا ...سيد محمد مهدي دستغيب ،توليت محترم آستان
مقدس احمدي و محمدي(ع) ،روز ششم ذيقعده به عنوان
روز بزرگداشت حضرت شــاهچراغ(ع) ناميده و بحمدا...
اين روز در تقويم ملي به ثبت رسيد.
اين روز (ششم ذيقعده) در دهه مبارک كرامت (مياد
حضــرت معصومه(س) تا مياد باســعادت حضرت امام
رضا(ع)) براي فارســيها و بخصوص شــيرازيها روز
ديگري است .روزي كه به نام يكي از پاکترين افرادي
كه در طول تاريخ به شــيراز قدم گذاشته و در اينجا مأوا
گزيده ،نامگذاري شده است.
از ســال  1388و طــي مــدت  3ســال در اين دهه
برنامههــاي ويژهاي به صورت سراســري و اســتاني و

محلي و حتي فراكشــوري برگزار و مردم با شور و حال
زائدالوصفي در برنامههاي جشن و شادي كه به مناسبت
اين سه رويداد بزرگ است شركت ميكنند.
از گلباران حرم مطهر تا افتتــاح پروژههاي مرتبط با
آســتان مقدس و حتي پروژههــاي عمراني و فرهنگي
ادارات و سازمانها .در اين ايام جشنهاي مختلف برگزار
و مردم خداجوي و عاقهمند به خاندان ائمه معصومين با
حضوري فعال در آنها شركت ميكنند.
همچنين برنامههاي مختلفي از ســوي ســازمانها،
ادارات ،نهادها به همين مناســبت در سطح استان برگزار
ميشود.
در اين دهه به صدادرآمــدن نقارهخانه ،پخش صوت
روحبخش قرآن مجيد ،خواندن دعاها و ادعيهها ،غبارروبي
حرم مطهر شاهچراغ(ع) و ...از ديگر برنامههاست.
در بهرهگيــري از اين ايام در ســال جاري از مدتها
پيش ستاد مركزي برگزاري دهه كرامت استان تشكيل
و برنامههاي خاصي را تدوين كرده اســت .همچنين در
آســتان مقدس احمدي و محمــدي(ع) و اكثر ادارات و
نهادها و سازمانهاي دولتي و حتي غير دولتي ستادهايي
تشكيل و كار خود را آغاز نمودهاند.
با نزديك شــدن به ايام برگــزاري دهه كرامت (16
شــهريور ماه تا  26شهريور ماه  )92در ستاد مركزي كه
اســتانداري فارس ،اداره كل فرهنگ و ارشــاد اسامي
فارس ،اداره كل تبليغات اسامي ،شهرداري شيراز ،سپاه
پاسداران ،سپاه فجر استان ،نيروي انتظامي ،فرمانداري،
آموزش و پرورش ،حوزه هنري فارس ،ميراث فرهنگي،
صنايع دســتي و گردشگري فارس ،اوقاف و امور خيريه،
تربيت بدني ،صدا و ســيما ،شــوراي سياستگذاري ائمه

جمعه ،بازرگاني فــارس ،مجمع امور صنفي ،راهنمايي و
رانندگــي ،كانون فرهنگي امور مســاجد ،اورژانس ،دفتر
نمايندگي ولي فقيه و دهها سازمان و اداره ديگر عضويت
دارند ،آســتان مقدس احمدي و محمدي(ع) را به عنوان
محور اصلي ياري ميدهند تا برنامهاي درخور و شايسته
بارگاه ملكوتي حضرت ســيد مير احمد بن موســي(ع)،
حضرت معصومــه فاطمه(س) و حضــرت امام رضا(ع)
به محضر مردم فهيم و مؤمن فارس و شــيراز در ايران
اسامي عرضه گردد.
گفتني است شــوراي مركزي هماهنگي برنامه هاي
دهه كرامت به پيشنهاد اعضا بخصوص نمايندگان آستان
مقدس احمدي و محمدي(ع) ضمن نامگذاري روزهاي
اول تــا دهم هر روز برنامههاي خــاص برگزار ميگردد
كه از جمله ،روز ششــم ذيقعده (دوم مهرماه) كه به نام
روز بزرگداشت حضرت شــاهچراغ(ع)« ،امين واليت»
نامگذاري گرديده ،مراسم ويژهاي برپا خواهد شد.
از جملــه برنامههايي كــه در طول دهــه كرامت و
بخصوص ششم ذيقعده برگزار ميشود ميتوان به تاوت
كام ا ...مجيد توسط قاريان ممتاز بينالمللي ،گلباران حرم
مطهر ،پخش پيامهاي مســئولين ،حضور مسئولين بلند
پايه در حرمهاي مطهر و زيارت مضجع شريف ،ديدار با
توليت محترم آستان مقدس ،برگزاري برنامههاي مذهبي،
فرهنگي ،تجمع ُپرشــور آحاد مختلف مردم در صحن و
ســراي احمدي و محمدي(ع) ،حضور انبوه عاقهمندان
به ائمه معصومين(ع) در حرمهاي مطهر از جمله بانوان،
ائمه جماعات ،طاب و روحانيون ،شفايافتگان ،مديران و
مسئولين استاني و كشوري ،نيروهاي نظامي و انتظامي،
خانوادههاي شهدا و ايثارگران ،ائمه جمعه ،دانشگاهيان،
فرهنگســازان ،هنرمندان ،ورزشكاران ،خيرين و زائران
ديگر استانها ،حافظان و قاريان و مداحان ،دانشآموزان،
دانشجويان ،نخبگان ،كاركنان ادارات و خادمين رسمي و
افتخاري اشاره كرد.
گفتني است براساس برنامههاي تنظيمي در طول اين
ايام ،بخصوص در روز ششم ذيقعده ،افتتاح بعضي از پروژه ها
و تشــكيل جلسات فرهنگي ،مراســم خاص مذهبي در
حرمهاي مطهر ،اهداي تبركي به زائران ،انتشار ويژهنامه
خاص اين دهه در دستور كار ستاد قرار دارد.
همچنين آذينبندي شهر شــيراز و حرم سوم ،برگزاري
جشــنهاي ويژه از ســوي ســازمانها ،ادارات و نهادها و
آستان مقدس و حضور سخنرانان و مداحان كشوري در اين
برنامهها بخصوص در شبهاي مياد در حرم مطهر ،پذيرايي
از زائران با نقل و شيريني ،مولوديخواني ،نورافشاني و دهها
برنامه ديگر ،از جمله مراســمي است كه قرار است در دهه
كرامت امســال برگزار شود ،تشكيل نمايشگاههاي مختلف
و ايجاد غرفه براي نمايش فيلم و عملكرد آستان مقدس از
ديگر برنامههاي اين دهه است.
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شماره 66
مرداد ماه 1392

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

معاون بين الملل مجمع جهاني اهل بيت (ع) خبر داد؛

سيره حضرت شاهچراغ (ع) در برنامه هاي
تبليغي  68كشور دنبال مي شود
معاون بين الملل مجمع جهانــي اهل بيت (ع) از احداث
مراكزي به نــام حضرت امام رضا (ع) خبر داد وگفت ســه
مســجد در كشور هاي نيوزلند ،كامرون وماداگاسكار ساخته
مي شود.
حجت االســام محمد ســاالر ،معاون بين الملل مجمع
جهانى اهل بيت (ع) ،در جلســه شــوراى هماهنگى ســتاد
بزرگداشت دهه كرامت كشور در شيراز ضمن اشاره به برنامه ها
و فعاليت هاى خارج از كشور در دهه كرامت ،گفت :در اجراى
اين برنامه ها ســازمان فرهنگ و ارتباطات اسامى ،مجمع
جهانى اهل بيت (ع) و جامعه مطفى العالميه سهيم هستند.
وى معرفــى خادمان اهل بيت (ع) در نقاط مختلف دنيا را
به عنوان يكى از فعاليت ها برشــمرد و افزود :افرادى كه در
سراسر دنيا به نحوى در ارتباط با سيره امام رضا (ع) ،حضرت
معصومه (س) و حضرت شاهچراغ (ع) اثر هايى را خلق كرده
باشند مورد شناسايى و معرفى قرار مى گيرند كه امسال سه
صاحب اثر از كشــور هاى اندونزى ،تركيه و پاكستان معرفى
خواهند شد.
نماينده مجمع جهانى اهل بيت(ع) در شوراى هماهنگى
ســتاد بزرگداشــت دهه كرامت اظهار داشت :ترجمه و چاپ
مقاالت و كتاب هاى نگارش شــده از سيره اين سه بزرگوار
به زبان هاى خارجى كه داراى مخاطبان زيادى اســت نيز از
ديگر برنامه هاســت كه امسال صحيفه رضويه به زبان هاى
تركى استانبولى و روسى آماده چاپ است.
وى با اشاره به برخوردارى مجمع جهانى اهل بيت (ع) از
ســه هزار مبلغ فارغ التحصيل حوزه علميه ،تاكيد كرد :سيره
حضرت شــاهچراغ (ع) در برنامه هاى تبليغى مبلغان در 68
كشــور دنبال مى شود كه شامل سخنرانى ،همايش ،نشست
تخصصى معرفى و بيان فضائل اين امامزاده بزرگوار است.
حجت االســام ســاالر از احداث مراكزي به نام مبارک
امام رضا (ع) در كشورهاى مختلف دنيا خبر داد و خاطرنشان
كرد :سه مسجد در كشور هاى نيوزلند ،كامرون و ماداگاسكار
احداث شده اســت كه در نيوزلند اين مسجد با زير بناى سه
هزار متر مربع خواهد بود و ظرف سال آينده افتتاح مى شود.
وى خاطرنشــان كرد :تبيين سيره ائمه اطهار (ع) و ترويج
ســيره آنها ،نشر كتب ،مقاله و مطالب مرتبط در برنامه هاى
اصلى مجمع جهانى اهل بيت (ع) قرار دارد كه به زبان هاى
مختلف ترجمه و در اختيار مخاطبان قرار مى گيرد.

توليت آستان مقدس در ديدار اعضای شورای هماهنگی بزرگداشت دهه كرامت كشور :

خانه اهل بيت (ع) راهی است به سوی بهشت

توليت آســتان مقدس احمدى و محمــدى (ع) در ديدار
اعضاى ســتاد مركزى شــوراى هماهنگى بزرگداشت دهه
كرامت كشــور با ايشــان گفتند :خانه اهل بيــت (ع) راهى
است به سوى بهشــت .حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدى
دســتغيب اظهار داشتند همه ارادتمندان به ذريه هاى رسول
مكرم اسام حضرت محمد(ص) بدانند تا زمانى كه متصل به
ائمه اطهار بوده و از شيعيان مخلص حضرت على(ع) هستند
منحرف نخواهند شد و جايگاهى در بهشت دارند.
ايشان با ذكر اين نكته كه حضرت شاهچراغ(ع) نوراالنوار
و مملو از كرامت و بركات هســتند با ذكر احاديث و رواياتى
خاندان عترت را ملجاء و پناهگاه مردم اعام نمودند و افزودند
دل همه ما منور است به اين امامزاده بزرگوار و مطمئن هستيم
كه در دنيا و آخرت راهنما و راهگشــاى ما همين ذريه هاى
پيامبر(ص) هستند.
قبل از ســخنان توليت محترم آســتان مقدس احمدى و
محمدى(ع) حجت االســام ارباب ســليمانى مشاور وزير
فرهنگ ،و ارشــاد اسامى و رئيس ســتاد مركزى شوراى

هماهنگى بزرگداشــت دهه كرامت در سخنانى ضمن ارائه
گزارشــى از فعاليت هاى اين ستاد طى  5سال گذشته اظهار
داشت دهه كرامت فرصت احياى فرهنگ اهل بيت است و
همانطور كه در فرهنگ شيعه مردم در عزاى عزيران واليت
عزادار هســتند در ايام سرور و شادى و ميادها نيز گسترش
دهنده طراوات و شادابى در ميان امت اسامى مى باشند.
ارباب سليمانى اضافه كرد در ايام دهه كرامت و همزمان
با  6ذيقعده سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) بيش از
 20هزار برنامه مذهبى و فرهنگى در ســطح مساجد كشور،
امامزادگان ،بقاع متبركه از ســوى هيــأت مذهبى ،اصناف،
بازاريان ،مهدهاى كودک ،ادارات و ســازمانها به نام حضرت
ســيد ميراحمدبن موسى (ع) برگزار مى شود و  500نشست
تخصصى نيز در جهت مهجوريت زدايى از خاندان اهل بيت
برگزار خواهدشد.

مشــاور وزير فرهنگ و ارشاد اسامى همچنين از قرائت
زيارت خاصه حضرت شاهچراغ(ع)در بقاع متبركه و مساجد
خبــرداد و گفت :افتتاح مراكز فرهنگى مذهبى و  100كانون
فرهنگى در مساجد با نام حضرت شاهچراغ(ع) ،برگزارى مسابقه
امين واليت در رشــته كتاب خوانى ،شعر ،و وباگ نويسى
و فضا ســازى تبليغى در سراسر كشــور از ديگر برنامه هاى
ويژه اين روز است .وى همدلى و هم سوئي مسئولين و برگزار
كنندگان دهه كرامت را به عنوان يك رويداد مهم عنوان كرد.
در اين ديدار همتى مديركل فرهنگ و ارشاد اسامى فارس
ومعاونت پژوهش و فناورى آستان مقدس در گزارشى فعاليت
هاى انجام شده براى دهه كرامت را تشريح كردند .در پايان
مراســم از سوى مجمع جهانى اهل بيت(ع) به پاس خدمات
توليت محترم آســتان مقدس احمدى و محمدى(ع) لوح و
هدايايى تقديم ايشان شد.

كبوتری است دلم ،دور گندم كرمت
اگر چه نيست مرا شأن زائر حرمت
كبوترى است دلم ،دور گندم كرمت
اگر تو پاى به چشمم نمى نهى بگذار
كه لحظه اى بكشم چشم خويش بر قدمت
تو آن امام رئوفى كه دشمنانت نيز
طمع برند به لطف و عنايت و كرمت
عجب نه ،گر دو جهان را نهى كف دستش
اگر به جان جوادت ،كسى دهد قسمت
خجسته باد خراسان و زنده باد ايران
كه مستدام بود زير سايه علمت
هزار موسى عمران به طور تو مدهوش
هزار عيسى مريم گرفته جان ز دمت
نماز برده به صحن مطهر تو نماز
حرم طواف كند در حريم محترمت
تو آن امام رضايى كه اختيار قضاست
به اقتضاى خداوند جارى از قلمت
هنوز وارد صحن مطهرت نشده
سام مى شنود از تو ،زائر حرمت
عنايتت همگان را گرفت و «ميثم» هم
چو قطره اى است كه افتاده در كنار يمت

غالمرضا سازگار

سليمان و گنجشكان
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هرچه که هستی بيا...
هرچه كه هستى بيا...
گرچه كه پستى بيا...
توبه شكستى بيا...
دوست نظر مى كند...
نيمه شبان خلوت است...
مظهر هر رافت است...
عاشق شوريده را...
دوست نظر مى كند...
اى شده غرق گناه...
خواب گران تا به كى  . . .؟
چاره درد تو را ديده ى تر مى كند
هرچه كه هستى بيا...
گرچه كه پستى بيا...
بنده ى شرم گونه را...
دوست نظر مى كند ...توبه اثر مي كند
توبه اثر مى كند...

از حکايت های شيرين سعدی...
پادشاهى در يك شب سرد زمستان از قصر خارج شد
هنگام بازگشــت سرباز پيرى را ديد كه با لباسى اندک در سرما
نگهبانى مىداد.
از او پرسيد :آيا سردت نيست؟
نگهبان پير گفت :چرا اى پادشاه اما لباس گرم ندارم و مجبورم
تحمل كنم.
پادشاه گفت:من االن داخل قصر مىروم و مىگويم
يكى از لباسهاى گرم مرا برايت بياورند.
نگهبان ذوق زده شد و از پادشاه تشكر كرد.
اما پادشــاه به محض ورود به داخل قصر وعدهاش را فراموش
كرد.
صبح روز بعد جسد سرمازده پيرمرد را در حوالى قصر پيدا كردند
در حالى كه در كنارش با خطى ناخوانا نوشته بود:
اى پادشــاه من هر شــب با همين لباس كم ســرما را تحمل
مىكردم
اما وعده لباس گرم تو مرا از پاى درآورد . . .

معرفی محصوالت سمعی و بصری آستان مقدس

معرفی محصوالت سمعی و بصری
آستان مقدس

گنجشــك نر با ماده ى خود گفت :چرا نمى گذارى با تو جفت شــوم؟ من اگر بخواهم مى توانم قبه ى سليمان را به منقار َبكنم و
به دريا افكنم!
سخن گنجشك به گوش سليمان رسيد .نبى خدا تبسم نمود و به گنجشك نر گفت :آيا اين ادعايى كه كردى را مى توانى انجام
دهى؟!
گفت :نه رسول خدا ،اما شخص ،خودش را نزد زنش ،بزرگ جلوه مى دهد و عاشق را بر آنچه مى گويد نبايد مامت كرد.
سليمان با ماده سخن گفت :چرا از او رو مى گردانى و به او بى اعتنايى مى كنى؟ در حاليكه او ادعاى محبت با تو را ميكند!
گنجشك ماده گفت :اى رسول خدا! او دروغ مى گويد و ادعايش باطل است .چون به جز من ،ديگرى را هم دوست دارد.
سخن گنجشك در دل سليمان اثر كرد و بسيار گريست و چهل روز از عبادتگاه خود بيرون نشد و دعا مى كرد كه خداوند دل او را
از محبت غير او پاک گرداند و مخصوص محبت خود گرداند...
کتاب گناهان کبيره -شهيد دستغيب

صاحب امتياز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
زير نظر روابط عمومي
عکس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس
عکس صفحه اول :سعيد احمدي پناه
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)
رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گويا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الکترونيکيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :

)ع(
نشريه
آستان

داخلي
مقدس

مديرآستان مقدس در همايش حج و زيارت استان های فارس،خوزستان،بوشهر،كهکيلويه و بويراحمد:

بهره مندی از بارگاه حضرت شاهچراغ(ع) فرصتی برای ارادت به خاندان اهل بيت(ع) است
مديرآســتان مقــدس احمــدى و
محمدى(ع) بهره مندى از بارگاه مقدس
حضرت شــاهچراغ(ع) را فرصتى براى
همگان از اين امامزاده شــريف عنوان
كرد.
ســيد محمدحســن دســتغيب در
همايــش حــج و زيارت اســتان هاى
فارس ،خوزســتان ،بوشهر ،كهكيلويه و
بويراحمد كه با حضور عسكرى معاون
پشــتيبانى و منابع انسانى حج و زيارت
كشــور در تاالر كوثر آســتان مقدس
احمــدى و محمــدى(ع) برگزار شــد
افزود :كرامات حضرت سيد ميراحمدبن
موسى(ع) كام ً
ا مشهود است و آنها كه
به عينه شاهد اين كرامات بوده اند خود
را خادم و كفشدار حضرت مى دانند .وى
با اشاره به اينكه آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در قالب
 27حــوزه فرهنگى مذهبى و بيش از  6هزار خادم افتخارى
در خدمت زائران،شــهروندان و مجاوران مى باشد .برگزارى
همايش ها و نشست هاى كشورى و استانى را فرصتى ناب

براى كســانى كه به ائمه اطهار(ع) عشق مى ورزند اعام
كرد.
مدير آســتان مقدس اضافه كرد اطاق ســومين حرم
اهل بيت(ع) از ســوى مقام معظم رهبــرى (مدظله العالي)
وظيفــه همــه مســئولين را بــراى مطرح كردن شــيراز

در ســطح ملــى و بيــن المللــى
و معرفي اقدامات عمرانى و خدماتى در اين
آستان مقدس بيشتر مى كند.
ســيد محمدحسن دســتغيب با تأكيد بر
اينكــه كتابخانه آســتان مقــدس حضرت
شــاهچراغ(ع) در سال گذشــته مقام برتر
كتابخانه هاى كشورى را كسب كرده است
حضور شــركت كنندگان براى ديدار از اين
كتابخانه و موزه را مغتنم شمرد.
همين گزارش حاكيست در اين نشست
آزاد رئيــس حج و زيارت اســتان فارس و
عسكرى معاون پشــتيبانى و منابع انسانى
حج و زيارت در رابطه با اهداف اين جلســه
و مسائل حج و زيارت و تمهيداتى كه براى
زائران خانــه خدا مى بايســت انجام گيرد
سخنانى ايراد كردند.
گفتنى اســت در اين همايش يــك روزه حدود يكصد و
پنجاه نفر از روساى ســازمانهاى حج و زيارت استان هاى
فارس خوزستان،بوشــهر ،كهكيلويه و بويراحمد و مديران
كاروان هاى حج و زيارت استان فارس شركت داشتند.

گلدستهها
به منظور زيبايى بيشــتر اين بارگاه شريف و پخش صوت ملكوتى قرآن و اذان تا اقصى نقاط

شهر و قرينهسازى دو طرف ايوان حرم مطهر ،ساختمان گلدسته جنوبى طراحى و اجرا شد .عمليات

كاشىكارى اين گلدسته با استفاده از رنگهاى طبيعي به طرز زيبا توسط كارگاه معرقكارى آستان
مقدس انجام شده است.

اين گلدسته با گلدسته شمالى همانند است؛ اما با كمى دقتنظر متوجه مىشويم گلدسته شمالى

به اسماءا ...مزين شده درحالىكه بر گلدسته جديد نام ائمه اطهار(ع) و القاب ايشان با ظرافت خاص
نقش بســته است كه اين مهم توسط توليت آستان مبارک طراحى شده است .سر گلدسته حدوداً
سه تن وزن دارد؛ اسكلت آن فلزى و با چوب و مس روكش شده است .اين گلدسته از هشت ترک

تشكيل شده كه در هر ترک آن اسماءا ...با قلمكارى و ميناكارى تزئين شده است .باالى ستونها
مقرنس و جــــانپناه اطراف گلدسته از نرده چوبى با طرح گره ششبند ساخته شده است .اكنون

آســتان مبارک دو گلدسته در شــمال و جنوب ايوان دارد كه ساختمان آن بتن آرمه است .ارتفاع

گلدسته تا زير اتاق مؤذن 20/40متر ،با اتاق مؤذن  23/20متر ،قطر پائين  2/2متر ،قطر باال 2/35

متر و ارتفاع سرگلدسته  3/65متر است.

ًام هحصَل
هٌاسثت
زهاى ترگساری
سخٌراى
هَضَع سخٌراًی
هذاحاى
هکاى
هذت
فرهت
تَضیحات

رثای آفتاب
سالگرد شْادت حضرت احوذتي هَسی شاّچراغ (ع)
 17 ٍ 16رجة  1434تراتر تا  7 ٍ 6خرداد 1392
حجت االسالم ٍالوسلویي دارستاًی (از شْر هقذس قن)
اّویت ترگساری هجالس سالگرد شْادت تسرگاى دیي
حاج کاظن هحوذی – حاج رضا رٍدکی
صحي حرم هطْر حضرت احوذ تي هَسی شاُ چراغ علیِ السالم
 165دقیقِ
 DVD-Videoقاتل پخش تا رایاًِ ٍ دستگاّْای پخش خاًگی
لَح فشردُ شاهل هراسن ترگسار شذُ در  2شة هتَالی هیتاشذ
ایي هحصَل دیذاری -شٌیذاری پس از طی هراحل تکثیر،

توســط
مراحل
شــنيداریدر پس
ديداری-
تکثير،گرفت.
قرار خَاّذ
طی هٌذاى
دسترسازعالقِ
تصری آستاى هقذس
محصولسوعی ٍ
ايــنتَسط ٍاحذ
واحد ســمعی و بصری آســتان مقدس در دســترس عالقــه مندان
قرار خواهد گرفت.

قابل توجه زائران عزيز

زائران عزيز در صورت تمايل به پرداخت نذورات نقدي در سراسر ايران ميتوانند وجوه خود را به شماره حساب سيبا بانك ملي به شماره
 0105591671000مربوط به بارگاه مقدس حضرت شاهچراغ(ع) و شماره حساب سيبا بانك ملي به شماره  0105660391003مربوط به
بارگاه مقدس حضرت سيد ميرمحمدبنموسي(ع) واريز يا به دفاتر دريافت نذورات مستقر در آستان مقدس كه از ساعت  8صبح الي  10شب
آماده دريافت نذورات شما زوار محترم ميباشد ،مراجعه نمايند.

