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

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

برجستگان محسوب مىشود .دربارهى او اينجور نوشتهاند كه:

داشت.
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جشن هاي دهه كرامت

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

سرمقاله

كرامت حقيقي انسان
بازدید دو ساعته تولیت آستان مقدس از پروژه های عمرانی

پروژه رواق و صحن جديد
تا پايان سال جاري
به بهره برداری می رسد

سيد مصطفي زهرائي

در ميان مخلوقات خداوند ،آدمي موجودي شگفت است و شخصيتي ممتاز
و مقامي برتر دارد .خرد ورزي و مختار بودن در گزينش شــيوه زندگي ،وي را
از ديگــر موجودات تميز ميدهد .اما در مقابل ،خود نيز مســوول نتيجه كردار
و اعمال خويش اســت .پس همواره در حيات مادي كه محيطي مناسب براي
شكوفايي اســتعدادهاي اوســت مورد آزمايش قرار ميگيرد تا بدين گونه راه
ســعادت حقيقي در پيش گيرد و با حســن اختياري كــه دارد طريق عبوديت
پــروردگار را برگزيــده و از اين رهگذر به مقام قرب الهى نائل شــود .خداوند
انســان را نيروى عقل و انديشه بخشيد و به وى كرامت ذاتى عطا نمود .اما با
وجود ذات كريم انسان ،كرامت حقيقى او اكتسابى است و در پرتو ايمان ،عمل
صالح و تقواى الهى نمايان ميگردد.
كرامت ذاتي آدمي بذر پاكي اســت كه ميتواند پــرورش يابد و همچون
گلي بشــكفد و يا در همان اندازه ،بذر باقي بماند .اگر كرامت حقيقي انســاني
رشــد كند و وي در پي كسب آن باشد آن هنگام آدمي گوهر اصيل خويش را
بازيافته و به ســوي كمال سوق داده شده است .چراكه او موجودي تك بعدي
و فقط خاكي نيست و روحش منسوب به رب العالمين است كه اگر غير از اين
بود ديگر ســخني از كرامت وي به ميان نميآمد .انسان واجد داشتن كرامت
اســت و با تكيه بر رشد آن ميتواند تربيت نبوى را بنا نهد و از تمام پليديها و
نامايمات دورى گزيند.
انســان تا كرامت نداشته باشــد نمىتواند تكريم كند و انبيا و اوليا الهي به
ويژه پيامبر مكرم اسام(ص) با كرامتترين انسانها بودند .ايشان در مقام اسوه
حسنه ،انســاني كريم بود و آنچه از سيره آن بزرگوار در دست است مطلب را
تاييد ميكند .كرامت به معناى دورى جســتن از پســتى و فرومايگى است و
انســان كريم اينچنين است .وقتي رســول خاتم(ص) الگوي كرامت حقيقي
هستند ،قطعا ساله هاي پاكشان انسانهاي كريمي ميشوند كه زبانزد خاص
و عامند .كسانى كه شخصيت و شــرافت معنوى دارند و تمايات نفسانى در
نظر آنها پست و كوچك است .آنان كه هرگز با ارتكاب گناه آن مقام را سست
و موهون نمىســازند و خويش را به ذلّت و خــوارى نميافكنند .آنان آنچنان
به ســاح تقوا و پرهيزگارى مجهز گشتهاند كه به درجه عصمت و پاكدامني
رســيدهاند .آنقدر روحي عظيم يافتهاند كه خود نيز نمونه بارز كرامت شــدهاند
و چه زيبا با اين نشــان شــهرت گرفتهاند .امام و امامزادگان واجب التعظيمي
كه كرامت حقيقي انســان را جســتهاند و همگان را محصور كرامت خويش
كردهاند .ايشــان روحي آسماني و كرامتي كبريايي دارند و به سبب اجر و قرب
الهــي خويش ،خاكيان نيازمند را بي نياز ميكنند .آري! اگر كســى روح را به
كرامت و عظمت حقيقي بشناســد؛ پيوســته در سايه رحمت حق قرار گرفته و
هميشــه از ذلت و معصيت ابا خواهد داشت .دنيا با همه عظمتش در ديدگان
وي خوار و كوچك مىشــود و در مقابل كماكان مقامي بس بزرگ مييابد كه
در وصف نميگنجد.

مدیرآستان مقدس خواستار شد
شورای اسالمی شهر شیراز در دوره چهارم توجه بیشتری
به طرح توسعه بارگاه حضرت شاهچراغ(ع) داشته باشد

در دهه کرامت ،برگزيدگان دومین دوره مسابقه عکاسی ويژه
خدام و کارکنان حرم های مطهر سراسر کشور معرفی خواهند شد

معاونت پژوهش و فناورى آستان مقدس
احمدى و محمدى (ع) با همكارى موسسه
فرهنگى هنرى حضرت احمد بن موســى
شــاهچراغ (ع) و بــا هــدف بكارگيرى
توانمنــدى هــاى خادمين آســتان هاى
مقدس سراســر كشــور و در ادامه سلسله

برنامه هاى فرهنگى آموزشى خود دومين
دوره مسابقه عكاسى ويژه خدام و كاركنان
رسمى و افتخارى حرم هاى مطهر كشور
را برگزار كرد.
در اين مسابقه كه آخرين مهلت شركت در
آن تا پايان تير مــاه  ١٣٩٢بود تعداد ۵٣٢
قطعه عكس توسط شركت كنندگان ارسال
شــد و در نهايت پس از راى داوران تعداد
ســه عكس به عنوان آثار منتخب شناخته
شدند.
صاحبان آثار برتــر در دهه كرامت معرفى
و ضمن برخــوردارى از هداياى آســتان
مقدس ،آثارشــان در نشريات حرم مطهر
چاپ خواهد شد.

در آستانه ايام دهه کرامت صورت گرفت:

حضور نماينده ولی فقیه در کمیته امداد امام خمیني(ره) کشور
در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

عســكراوالدى نماينده ولى فقيه در
كميته امداد امام خمينى(ره) كشور ضمن
تشرف به بارگاه حضرت سيد ميراحمدبن
موسى(ع) مضجع شــريف اين امامزاده
واجب التكريم را زيارت كرد.

به گزارش واحد اطاع رسانى روابط
عمومى حبيب اهلل عسكراوالدى نماينده
ولى فقيه دركميته امداد كشور در معيت
حســين انوارى سرپرســت كميته امداد
وديگر اعضاى شــوراى مركزى كميته
امــداد و نيز معاونين ارشــد اين نهاد در
حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) حضور
يافتندو پس از زيــارت ،در نماز ظهر و
عصــر به امامــت آيت ا ...ســيد محمد
مهدى دستغيب شركت نمودند .در پايان
اين تشرف بســته هاى تبركى از سوى
آســتان مقدس به نامبــرده و همراهان
اهداء شد.

مديرآستان مقدس احمدى و محمدى خواستار توجه بيشتر اعضاى شوراى
اســامى شهر در دوره چهارم بر طرح توســعه بارگاه حضرت سيد ميراحمدبن
موسى(ع) شد.
ســيد محمد حسن دستغيب گفت از آنجا كه طرح توسعه شهر شيراز بر
محوريت ســومين حرم اهل بيت(ع) گذاشته شده است از شوراى چهارم انتظار
مى رود كه توجه بيشــترى بر طرح توسعه بارگاه حضرت شاهچراغ(ع) داشته و
ايــن امامزاده واجب التكريم را از مهجوريتى كه اطراف آن را فرا گرفته اســت
رهايى بخشند.
وى اضافه كرد ،وجودساختمان هاى مخروبه و فرسوده در حال فرو ريختن،
وضعيت نامناسب كوچه ها ،حضور زننده و ژنده پوش معتادان و متكديان ،حضور
بى محاباى دستفروشان در اطراف حرم هاى شريف و سرو صداى آنها ،ترافيك
غيرقابل كنترل و درهم خيابان احمدى و سه راه احمدى و  ...چهره اى زشت را
پديد آورده است كه ضمن تأسف و تأثر زائران و گردشگران دل هر عاقمند به
اهل بيت(ع) را به درد مى آورد.
مدير آستان مقدس افزود به نظر مى رسد شوراى اسامى شهر دوره چهارم به
همراه شهردار مردمى اين شهر بايد تاش كنند كه همراه با انجام فعاليت هاى
عمرانــى ،مســائل اجتماعى و فرهنگــى اطراف حرم هاى شــريف را مد نظر
قراردهند زيرا مركزيت شــهر شــيراز بر محوريت حضرت شاهچراغ(ع)و ديگر
امامزادگان مى باشد .سيد محمدحسن دستغيب در پايان با تقدير از تاش هاى
انجام شــده آمادگى آســتان مقدس را براى همكارى با شوراى اسامى شهر
و شــهردارى شــيراز و ديگر ارگانهاى ذيربط براى رفع ســريع مهجوريت ها
اعام كرد.
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اينجا جايگاه امامزادهي واجبالتكريم است كه در پرهيزگاري ،عدالت ،شجاعت و آزادگي زبانزد 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 6 .ذي القعده مصادف با ٢١
شهريورماه سال جاري سالروز بزرگداشت حضرت احمدبن موسي شاهچراغ(ع) گرامي باد.

سخن روز

مردم گرايی ،حق گرايی
دوست داشتنى ترين چيزها در نزد تو ،در حق ميانه ترين ،و
در عدل فراگيرترين ،و در جلب خشــنودى مردم گسترده ترين
باشد ،كه همانا خشم عمومى مردم ،خشنودى خواص (نزديكان)
را از بين مى برد ،اما خشــم خواص را خشنودى همگان بى اثر
مــى كند .خــواص جامعه ،همواره بار ســنگينى را بر حكومت
تحميل مى كنند ،زيرا در روزگار ســختى يارى شــان كمتر ،و
در اجــراى عدالت از همه ناراضى تر ،و در خواســته هايشــان
پافشارتر ،و در عطا و بخشش ها كم سپاس تر ،و به هنگام منع
خواســته ها دير عذر پذيرتر ،و در برابر مشكات كم استقامت
تر مى باشند.
در صورتى كه ســتون هاى استوار دين ،و اجتماعات پرشور
مسلمين ،و نيروهاى ذخيره دفاعى ،عموم مردم مى باشند ،پس
به آن ها گرايش داشته و اشتياق تو با آنان باشد.
نامه  53حضرت علي(ع) به مالك اشتر

در سوگ ششمین پیشوای جهان تشیع

ويژه برنامه شهادت امام جعفر صادق(ع)
در بارگاه حضرت شاهچراغ(ع)
باز تكه هاى ابر سياه
در دل آسمان مى خواهند
حكايــت تلخــى را بــه
سرايند  .نورى بر دستان
مدينه تشــيع مى شــود
اينك امــام علم و ديانت
و سراينده ســرود زيباى
خداپرســتى به ســوى
معبود مى شــتابد .اكنون
فرزنــد ديگرى از خاندان
آل عبــا وديــن خدا زهر
تلخ دسيسه هاى پليدان
را مى نوشــد و امــام همه خوبى ها و خانــه همه دانش ها
امام جعفر صادق(ع) انديشــه تشيع در پله ششم ،تاريخ را به
ماتم مى خواند ،ماتم چشمه جوشان كام تشيع ،ماتم خزانه
دار علم على(ع) فاتح قله هــاى بلند دانش خداوندى،وارث
بزرگ پدر.
اينك در آستانه شــهادت ششمين پيشواى جهان تشيع
اشــكهاى تمام عاشقان خاندان على(ع) از ابرهاى غمگين
آســمان بقيع مى بارد و هر باريه يــاد آن لحظه ،كه زهر
خصم را نوشــيد جگرهايمان به خون مى نشــيند و در اين
روز فرزند گراميش حضرت ســيد ميراحمدبن موســى(ع)
نيز عزادار اســت در ســوگ جدش و مردم عزادار شيراز و
زائران حرم حضرت شــاهچراغ(ع) نيز در بعد از ظهر روز
يكشنبه دهم شهريور ماه بعد از نماز عصر همراه با مداحى
ســيد مهدى ميرداماد از شهرستان قم به سوگ نشستند و
پس از برگزارى نماز مغرب و عشا در صحن مطهر مستمع
ســخنرانى حجت االســام المســلمين صديقى از تهران
بودند.
هم چنين در روز دوشــنبه  ١١شــهريور ماه مصادف با
سالروز شــهادت بعد از نماز عصر در رواق دارالعباده محمد
شــريف زاده مداحى نمود و پس از نماز عشا نيز حاج خليل
نگهبان ضمن قرائت ادعيه و برنامه عزادارى مرثيه سرايى
داشت.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی (ع):

پزشکان وارسته ترین افراد و از خادمان تأمین سالمت جامعه هستند
حضــرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى
دستغيب در ديدار مســووالن دارالشفاى
حضرت شاهچراغ (ع) كه به مناسبت روز
پزشك انجام گرفت ،پزشكان را اسوه ايثار
و پيام آوران شــفا از سوى خداوند و ائمه
اطهار (ع) برشمردند.
ايشان با ذكر احاديث و رواياتى از ائمه
اظهار داشــتند :ســايه اى در زير عرش
خداوندى اســت كه جايــگاه خادمان به
مردم و آنهايى اســت كه موجب شــادى
و رفع غم از چهره نيازمندان مى گردند.
حضــرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى
دستغيب در ادامه اظهار داشتند :دارالشفاى
فعلى بسيار كوچك است و هرچند به دليل
ايجاد مجتمع تجارى در حاشــيه آســتان
مقدس ،جايى براى گسترش اين درمانگاه
نگذاشتند ولى تاش مى كنيم درمانگاهى
بزرگ و مجهز به تجهيزات روز پزشكى در نزديكى آستان
شريف و مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ايجاد كنيم تا زائران،
شــهروندان و مجاوران بتوانند از حضور پزشكان حاذق در

مجاورت آستان مقدس بهره مند گردند.
گفتنى اســت در اين مراســم ،اخوت  -مدير دارالشفا
حضرت شاهچراغ (ع) ،ضمن ارائه گزارشى از فعاليت هاى
اين درمانگاه ،گفت درحال حاضر هشــت پزشك عمومى

رســمى و پنــج پزشــك متخصص و
عمومى افتخارى در حال خدمت رسانى
به زائــران ،بيمــاران و مجاورين بارگاه
ملكوتى حضرت شــاهچراغ (ع) هستند.
وى اضافه كــرد همچنين در نوبت صبح
پزشــك خانواده آماده پذيــرش بيماران
اســت كه آمار تحت پوشش آن ١٢۷۵
نفر مى باشد.
مديرمسئول درمانگاه دارالشفا گزارشى
از خدمات رايگان به بيماران بى بضاعت
و در راه مانده ارائه نمود و گفت :در سال
 ٤۵٤ - ١٣٩١نفــر از اين افراد با هزينه
 ٣٣ميليون ريال تحت مداوا قرار گرفته اند،
همچنين در همين سال  ٨٣ميليون ريال
براى درمان و ارائه خدمات پزشكى براى
 ١١٤١نفر از خدام حرمين شريفين هزينه
شده است.
در خاتمه اين مراســم توليت محترم آستان مقدس از
پزشــكان حاضر در دارالشــفا با اهداى لوح تقدير و شاخه
گل تقدير كردند.

تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع):

نام خلیج فارس ،غیر قابل تغییر است

توليت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) كسانى كه
نام خليج فارس را جعل مى كنند افرادى خودسر عنوان
كردند و افزودند :آنها بجز دست و پا زدن كارى از پيش
نمى برند.
حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب
در جمع طاب وابســته به نيروى دريايى سپاه پاسداران
و خانــواده آنها كه در حوزه هاى مخلتف در شــهرهاى
خوزستان ،بوشــهر ،هرمزگان و جزاير سه گانه و ديگر
جزاير مستقر در حوزه آبى خليج فارس فعاليت مى كنند
با اعام مطلب فوق گفتند :از زمان شــكل گيرى خليج
فارس نام اين حوزه آبى همين بوده اســت و تا ابد نيز به
همين نام باقى خواهد ماند.
ايشــان با اشاره به اينكه همه كســانى كه در شهرها و مناطق گرم جنوب خدمت مى كنند
افرادى مومن و خادم و ايثارگر و خود ســاخته هســتند افزودند ،شــما عزيزان و خانواده هاى
حب على(ع) را داريد و مطمئن باشــيد كه از دوســتى حضرت على (ع)
محترمتان بدانيد كه ّ

ضرر نمى بينيد.
توليت آســتان مقدس در ادامه اظهار داشتند دنيا و
آخــرت ما به محبت حضرت علــى(ع) و خاندان بزرگ
امامت وابسته است و د وستى با اهل بيت(ع) حسنه اى
است كه دوستداران آنها ضربه نمى خورند.
حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دستغيب با
تاكيد بر اينكه اهالى مكتب تشــيع اميد به خدا و رسول
خدا و اهلبيتش را سرمنشاء زندگى خود قرار دادند و اگر
دستشــان از دنيا قطع شــود توكل به خدا و ائمه اطهار
دارند افزودند :بدانيد آنهايى كه در اين دنيا حاجتى دارند
با توسل جستن به ائمه ذريه آنها حاجت روا خواهند شد .
در ادامه ايــن ديدار نماينده روحانيون نيروى دريايى
سپاه در سخنانى هدف از اين سفر را زيارت طاب علوم دينى و خانواده آنان از حرم هاى مطهر
و جاذبه هاى مذهبى وفرهنگى شــيراز در ديدار با بزرگان اســتانى به خصوص ماقات توليت
آستان مقدس و رهنمود گرفتن از ايشان در امور جارى اعام داشت.

مرکز مشاوره آستان مقدس در دهه کرامت برگزار می کند

کارگاه آموزش « ارتقای وفاداری همسران »
مديرمركز مشاوره و روانشناسى آستان مقدس احمدى و
محمدى خبر از برگزارى كارگاه آموزشى ارتقاى وفادارى
همسران در اين آستان شريف داد.
به گزارش واحد اطاع رسانى روابط عمومى آخوند زاده

به مناسبت شهادت حضرت جعفر صادق(ع) برگزار گردید

مراسم الله گردانی و شام غريبان در حرم مطهرحضرت شاهچراغ(ع)
همزمان با ســالروز شــهادت ششمين پيشــواى جهان تشيع حضرت
امــام جعفر صادق(ع) مراســم عــزادارى بعد از نماز مغرب و عشــاء روز
دوشــنبه يازدهم شــهريور ماه در صحــن مطهر حضرت شــاه چراغ(ع)
برگزار شد.
به گزارش واحد اطاع رســانى روابط عمومى پس از اتمام نماز
مغرب و عشــاء كه از سوى حضرت آيت ا ...سيد محمدمهدى دستغيب
توليت آستان مقدس اقامه گرديد حاج خليل نگهبان مداح اهل بيت(ع)
به مرثبه سرايى پرداخت و سپس از سوى خادمان افتخارى اين آستان
شــريف مراسم باشــكوه الله گردانى و شام غريبان با حضور اقشــار مختلف مردم ،زائران ،شــهروندان و مجاوران
بر پا شد.
مراسم الله گردانى با حضور دهها نفر از خادمان و در صفوف منظم در گرداگرد صحن مطهر انجام شد.

گفت اين كارگاه آموزشــى تحت عنــوان كرامت خانواده
در تاريخ  ٢١شــهريور ماه مصادف با  6ذيقعده ســالروز
بزرگداشــت حضرت شــاهچراغ(ع) با تكيه بر آموزه هاى
قرآن كريم براى مشــاوران و روانشناســان آستان مقدس

برگزار مى گردد.
وى اضافــه كرد كارگاه مذكور بــه مدت يك روز طى
 ٨ســاعت بر پا و استاد مدعو حجت االسام دكتر هادى
از قم مى باشد.

فراخوان مشارکت در برنامه های دهه کرامت
جشن هاى دهه كرامت ( اول تا  ١١ذيقعده ) سال جارى از  ١6الى ٢6
شــهريور ماه در سراسر ايران اسامى به ويژه شهر مقدس شيراز از سومين
حرم اهل بيت(ع) با محوريت حضرت شاهچراغ(ع) در روز  ٢١شهريور ماه
 6ذيقعده با شكوه بسيار برگزار خواهد شد.
از آنجا كه اين جشن ها و برنامه ها از سوى مردم شريف شيراز و استان
فارس و ادارات ،سازمانها ،نهادها و ارگانها برگزار خواهد گرديد لذا از عموم
مردم دعوت مى گردد هرگونه طرح ،برنامه و پروژه اى را كه براى اين ايام
در نظر دارند يا پيشــنهاد مى نمايند با ذكــر موضوع و نحوه اجرا از طريق
ايميل به آدرس  Info @ shahecheragh.irيا تلفن  ٢٢٣٣١۵٤مديريت روابط عمومى و يا مســتقيم ًا به اين
مديريت واقع در صحن مطهر حضرت شاهچراغ(ع) رواق فرهنگى روابط عمومى تحويل نمايند.
بديهى است آستان مقدس در صورت انتخاب طرح يا برنامه اى كه قابليت اجرايى داشته باشد همكارى الزم را معمول
خواهد داشت.

چند حديث از پیامبر (ص)
 هر چيزىاساسى دارد و اساساين دين دانشاست و يك دانشمند براى شيطاناز هزارعابد بدتراست. خداوند فرشتهاى دارد كههنگام نماز بانگ مىزند  :آدمى زادگان برخيزيد و آتشهايى را كه بر خويشتن افروختهايد به نماز خاموش كنيد. از گناهان بزرگ اين است كه مال ديگرى را بدون حق تصرف كنند. يكى از اقسام اسراف اين است كه هر چه مىخواهى بخورى. -همانا اين دين محكم است ،پس به مايمت در آن پيش برويد.

حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع) غبارروبی شد
همزمان با روز جهانى مســاجد ،مراسم معنوى غبارروبى
مضاجع مطهر حضرت احمد بن موســى شــاهچراغ (ع) و
حضرت ســيدميرمحمد بن موسى (ع) درفضائى كه با طنين
ا ...اكبــر ،صلوات وذكــر دعا همراه بود بــا حضور حضرت
آيت ا ...سيد محمدمهدى دســتغيب  -توليت محترم آستان
مقــدس ،جمعــى از خانواده هــاى معزز شــهدا ،ايثارگران،
جانبازان و همچنين مســئولين اداره كل ثبت اسناد و اماک

نيز در مراسمى مشــابه توسط خدام آستان مقدس غبارروبى
شد.
گفتنى اســت در پايان اين مراسم وجوه جمع آورى شده
پس از شــمارش به نمايندگان بانك عامل ســپرده شد تا به
حســاب مخصوص آســتان مقدس واريز گردد .اين نذورات
به مصــرف هزينه هــاى جــارى ،عمرانى و رفــاه زائران
خواهد رسيد.

حضور کاروان پیاده حرم تا حرم در آستان
مقدس حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع )
در آســتانه دهه پر بركت كرامت ،كاروان پياده «حرم تا حرم» متشكل از نيروهاى پياده
ارتش جمهورى اســامى ايران به آستان مقدس حضرت شاهچراغ (عليه السام) مشرف
شدند.
محمدى ،معاون اماكن متبركه آســتان مقدس ضمن اعام اين خبر افزود :كاروان حرم
تا حرم كه در مسير زيارت حرم مطهر حضرت امام رضا (عليه السام) به حرم مطهر حضرت
شــاهچراغ (عليه السام) مشرف شدند با پاى پياده ،مسيرهاى شيراز -مرودشت  -سعادت
شهر  -آباده  -اصفهان  -قم  -تهران  -سمنان و سبزوار تا مشهد مقدس را مى پيمايند و
به حرم مطهر حضرت امام رضا (عليه السام) مشرف مى شوند.
وى در ادامه ابراز داشــت :فرماندهى ارشد نظامى استان فارس و جمعى از كاركنان به
حرم مطهر مشرف شدند و امير سرتيپ حســين محمدى در زمينه حركت كاروان ،الزامات
مسير و برنامه هاى ارتشيان در دهه كرامت سخنرانى نمود.
محمدى گفت :اميدواريم در دهه كرامت امســال نيز همچون ساليان گذشته با همكارى

برگزاری کالس آموزش زبان انگلیسی برای خادمان
بــه منظور خدمت رســانى بهتر به
گردشگران خارجى كه به آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) مشرف مى شوند،
كاس هاى ويژه آموزش زبان انگليسى
براى خادمــان و كاركنــان مرتبط ،در
آستان مقدس برگزار مى گردد.
به گفته ســيد محمدحسن دستغيب
 مدير آســتان مقدس ،اين كاس هادر مرحله اول ،شــامل آموزش مكالمه
بوده و سپس دوره هاى تكميلى برگزار
خواهد شــد .وى اضافه كــرد :در حال

حاضــر كاس ها هفتــه اى يك بار با
حضور اســاتيد مبرز و شركت خادمان
حرمين شــريفين برگزار مى شود و در
مرحله بعدى كاركنان رســمى آســتان
مقدس نيز اين آمــوزش را فرا خواهند
گرفت.
گفتنى است در حال حاضر دهها خادم
رسمى خواهر و برادر و بيش از سه هزار
خادم افتخارى در آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) مشغول خدمت رسانى به
زائران عزيز مى باشند.

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

خبر كوتاه

همزمان با روز جهانی مساجد

اســتان فارس و مسئولين حوزه معاونت فرهنگى  -اجتماعى
شــهردارى شيراز ،اعضاى شوراى اســامى شهر مرودشت،
خادمان و كاركنان آستان مقدس و زائران و عاقه مندان به
ذريه رسول مكرم اســام (ع) مدير آستان مقدس ،معاونين،
مسوولين وخادمان با شكوه بسيار برگزار شد.
به گــزارش واحد اطاع رســانى روابط عمومى آســتان
مقدس ،شركت كنندگان در اين مراسم با تجمع در ايوان حرم
مطهر حضرت سيد مير احمدبن موسى شاهچراغ (ع) ،مراسم
را بــا تاوت قرآن آغاز نموده و پــس از قرائت اذن دخول و
زيــارت نامه به حرم مطهر وارد شــدند و درب ضريح مطهر
حضرت شــاهچراغ (ع) توســط حضرت آيت ا ...سيد محمد
مهدى دستغيب گشــوده شد و جمعى از شركت كنندگان در
اين مراســم با ورود به ضريح مطهر نذورات مردمى را جمع
آورى و مضجع مطهر را با گاب ناب ميمند شستشو وسپس
غبارروبى نمودند .همزمان با غبارروبى ،مداحان اهل بيت (ع)
به ذكر فضائل و مناقب حضرت احمد بن موسى (ع) پرداختند.
حرم مطهر حضرت سيد مير محمد بن موسى الكاظم (ع)
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و هميارى خادمين آســتان مقــدس بتوانيم مبلغ كرامت واالى حضرت احمد بن موســى
شاهچراغ (عليه السام) براى تمامى هموطنان باشيم.
الزم به ذكر اســت گروه كاروان پياده حرم تا حرم طبق برنامه زمان بندى شــده در روز
پنجشــنبه ،مورخ  ٩٢ /٨/ ٢همزمان با عيد ســعيد غدير خم به حرم مطهر رضوى مشرف
خواهند شد.

حضور خادمان آستان مقدس در بیمارستان های
ارديبهشت ،ام آر آی ،الزهرا (س) و مادر و کودک
در ادامه عيادت و دلجويى خادمان
آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
از بيماران بيمارســتان هاى شيراز كه
هــر هفته صورت مى گيــرد خادمان
حرم مطهر در قالب گروه «ســفيران
نور» به بيمارســتان هاى ارديبهشت
و ام آر آى،قلب الزهــرا (س) و مادر
و كودک ،مراجعــه و ضمن عيادت و
دلجويى از بيماران و همراهانشــان،
 ۷٨٠بســته تبركى آســتان مقدس

را بيــن آنان توزيع و آرزوى شِ ــفاى
عاجل و ســامتى براى اين عزيزان
كردند.
الزم به ذكر اســت از ابتداى سال
جارى تاكنون خادمان آستان مقدس از
 ٣٢٠٠نفر از بيماران بيمارستان هاى
شــيراز عيادت و بيش از  ٣۵٠٠بسته
تبركى حرم مطهر حضرت شاهچراغ
(عليــه الســام) بيــن آنــان توزيع
كردند.

مشاور عالی تولیت آستان مقدس:

مسوولیت روابط عمومی ها در اطالع رسانی،
خطیر و مهم است
مشــاور عالــى توليت
آســتان مقدس احمدى و
محمدى (ع) بــا تاكيد بر
نقش حســاس و پراهميت
روابط عمومى ها در اطاع
رســانى صحيــح و دقيق،
مســووليت آنها را خطير و
مهم اعام كرد.
به گــزارش واحد اطاع
رسانى آستان مقدس ،سيده
معصومه دســتغيب در نشســتى با مديريت و كاركنان روابط
عمومى حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) گفت :روابط عمومى
به عنوان يك واحد تخصصى ،نقشى فرا گير در اطاع رسانى
و ارتباط ســازنده بين مردم و سازمان دارد .وى اظهار داشت:
روابط عمومى آســتان مقدس توانسته است خاء بين آستان
مقدس و مردم را با اقدامات انجام شــده و رهنمودهاى توليت
محترم حرمين شــريفين حضرت آيت ا ...ســيد محمدمهدى
دســتغيب ،رفــع كند .دســتغيب در ادامــه افــزود :جايگاه
روابط عمومى مى طلبد كه نسبت به پركردن فضاهاى خالى و
رصد كردن فعاليت ها اقدام كند و در اين راه بايد از تمام توان
حوزه هاى مختلف معاونت ها و مديريت ها بهره جويد.
مشاور عالى توليت آستان مقدس با تأكيد بر اينكه سيستم
ادارى نبايد روابط عمومى را دســت و پا بســته كند ،گفت:
حضور مســتمر و به موقع روابط عمومــى در تمام برنامه ها،
مراسم ها ،همايش ها و آنچه كه در آستان مقدس اتفاق مى افتد
الزامــى اســت و بايــد از پشــتيبانى تمامــى مســئولين
برخوردار باشد.
ســيده معصومه دســتغيب روابط عمومى را بازوى توانمند
مديريت در انعكاس خواســته ها و مطالبات آســتان مقدس
عنوان كرد.
گفتنى اســت در اين جلسه ابواالحرار مدير روابط عمومى
آســتان مقدس ،گزارشــى اجمالى از فعاليت هاى پنج ماهه
گذشته ارائه داد و هر يك از مسوولين واحدهاى اين مديريت،
نيازها ،پيشنهادات و نقدهاى خود را مطرح كردند.

مرکز روان شناسی و مشاور آستان مقدس برگزار می نماید

همايش بزرگ «مودت و رحمت» ويژه
زوج های جوان

زوج هاى جوان و جوانان در آســتانه ازدواج در همايشى
تحت عنوان « مودت و رحمت» خود را محك خواهند زد.
بــه گزارش واحد اطاع رســانى روابــط عمومى مركز
روانشناســى و مشاوره آستان مقدس همزمان با بزرگداشت
دهــه كرامت و مياد با ســعادت حضــرت معصومه(س)
همايــش بزرگ « مودت و رحمــت » را با موضوع ازدواج
موفق مبتنى بر آموزه هــاى دينى ويژه زوج هاى جوان و
جوانان در آستانه ازدواج برگزار مى كند.به گفته آخوند زاده
رئيس اين مركز اين همايش روز يكشــنبه  ١۷شهريور ماه
از ساعت
 ۵الى  ۷بعد از ظهر در ســالن نور صحن مطهر حضرت
شاهچراغ(ع) در ضلع جنوب شرقى طبقه دوم برگزار خواهد
شد.

کلنگ زنی و افتتاح پروژه های عمرانی و فرهنگی در آستان مقدس احمدی و محمدی

در دهه کرامت برگزيدگان مسابقه عکاسی مراسم جشن عبادت
دانش آموزان معرفی خواهند شد

 ٢١شــهريور ماه ســال جارى مصادف با  6ذيقعده يك پروژه در آستان مقدس احمدى و محمدى كلنگ زنى و دو پروژه
عمرانى و فرهنگى نيز افتتاح و مورد بهره بردارى قرار مى گيرد .به گزارش واحد اطاع رسانى روابط عمومى سيد محمد حسن
دســتغيب گفت در دهه كرامت سال جارى و همزمان با  6ذيقعده روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) با حضور توليت محترم
آستان مقدس حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب و جمعى از مسئولين استان فارس عمليات اجرايى احداث صحن شمال
شرقى آغاز خواهدشد .مديرآستان مقدس افزود :مقدمات اجراى احداث اين پروژه از چند سال پيش با خريد ده ها خانه و واحدهاى
تجارى آغاز شــد و پس از عمليات تخريب و تســطيح اين مكان ،در دهه كرامت سال جارى ،ساخت اين صحن با رواق هاى
الزم آغاز خواهد شد .وى در ادامه اظهار داشت هم چنين در اين روز مركز قرآن و عترت كه از مدتها پيش ساخت آن آغاز و به
دليل كمبود اعتبارات و كاهش درآمدها متوقف شده بود با همكارى يكى از خيرين (همسر شادروان ارجمندى) شروع و مراحل
پايانى را طى مى كند كه افتتاح آن نيز در روز  ٢١شهريور ماه خواهد بود .سيد محمدحسن دستغيب سومين پروژه آماده افتتاح را
بهــره بردارى از مجتمع فرهنگى ديجيتال آســتان مقدس احمدى و محمدى اعام كرد و گفت با افتتاح اين پروژه شــاهد
فعاليت هاى خوبى در آستان مقدس خواهيم بود .مديرآستان مقدس اضافه كرد در صورت تأمين اعتبار الزم و همكارى خيرين
و نيكوكاران و زائران عمليات ساخت دارالضيافه ،دارالشفاء ،پروژه فرهنگى مذهبى كوثر و ديگر فعاليتها ادامه پيدا خواهدكرد.

بــه منظور تبرک جســتن از بارگاه ملكوتى حضــرت احمد بن
موسى شاهچراغ عليه السام ،مراســم بزرگ جشن عبادت دانش
آموزان نواحى چهارگانه آموزش و پرورش مدارس شيراز از با حضور
 ١۷٠٤١نفر از آينده سازان كشــور از  ٢٠١مدرسه شيراز در آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.
به همين مناسبت مسابقه عكسى با موضوع اين مراسم باشكوه
و بيادماندنى توسط آستان مقدس برگزار شد و از ميان صدها قطعه
عكس ارسالى توسط شركت كنندگان ،با نظر داوران سه عكس به
عنوان آثار برگزيده شناخته شدند.
عكس هاى برتر در دهه كرامت معرفى و عكاســان آن ضمن برخوردارى از هداياى آســتان مقدس ،مورد تقدير
قرار مى گيرند.

همزمان با سال روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) انجام می گیرد

سلسله مباحث سیره نبوي :معاشرت و آداب اجتماعي
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14واقعیت شگفتانگیز درباره بدن
انسان
 -١ســلول مغز يك انســان مى تواند  ۵برابر اطاعاتى كه
ويكى پديا دارد را در خود نگهدارى كند.
 -٢بــدن تان به اندازه اى گرمــا در عرض  ٣٠دقيقه توليد
مى كند كه با آن مى شود نيم گالون آب را جوشاند.
 -٣مغز به همان ميزان از انرژى كه يك چراغ برق  ١٠وات
استفاده مى كند ،بهره مى جويد.
 -٤بيشتر نوزادان با چشمانى آبى به دنيا مى آيند.
 -۵تكانه هاى عصبى با سرعت  ٢۷٤كيلومتر بر ساعت به
مغز وارد و از آن خارج مى شوند.
 -6عطســه ها با ســرعت  ١6١كيلومتر بر ساعت حركت
مى كنند.
 -۷اســيد معده به اندازه كافى قوى است تا يك تيغ ريش
تراشى را حل كند.
 -٨روده باريك بزرگترين عضو درونى بدن است.
 -٩راســت دست ها  ٩سال بيشــتر از چپ دست ها عمر
مى كنند.
 -١٠ناخن انگشــت ميانى ســريع تر از ناخن باقى انگشت
ها رشد مى كند.
 -١١نوزادان با  ٣٠٠استخوان متولد مى شوند .بزرگساالن
 ٢٠6استخوان دارند.
 -١٢شــما براى برداشــتن يك قدم از  ٢٠٠ماهيچه يارى
مى جوييد.
 -١٣پاهــا مى توانند در حدود نيــم ليتر در طول روز عرق
توليد كنند.
 -١٤پوست تان هر  ٢۷روز پوست اندازى مى كند

«سیدالکريم»
مي خوانمت به كرامت يا سيد الكريم
اي سيد كتابت يا سيد الكريم
در خاندان عصمت وواالئي وشريف
لطفش بوداين شرافت يا سيد الكريم
در آسمان شيراز نوري است دائمي
انوار تابان هدايت يا سيد الكريم
در الباي اشعار به حق معنوي
نغزي است از لطافت يا سيد الكريم
در خاطردلم عهدي است بي ريا
از كودكي به اوج ارادت يا سيد الكريم
در يبعت توايم و تو در بيعت رضا
كردي وفا به امانت يا سيد الكريم
ذكر تجلي قرآن همواره درحرم
قربان ذكر و دعايت يا سيد الكريم
تو تكيه گاه شمس و قمر اختران همه
بر گنبد آستان و منارت يا سيد الكريم
نور تو باالي نور اميران عالم است
تو شاهچراغي و موال يا سيد الكريم
هر ناخوشي كه دلش با تو بوده است
بخشي به او مهر دوايت يا سيد الكريم
مهراب ايزدي است اين جان فداي قدسيت
پيوند آسماني صفايت يا سيد الكريم
در جهد توسزدت دستان خيبري
واالترين رتبه شهادت يا سيد الكريم
شان نزول عبادت بي گمان توئي
اي حامي واليت يا سيد الكريم
قرآن به بطن تووتو در درون آن
اي صاحب قرائت يا سيد الكريم
مجتبي غيب پرور -شهريورماه ٩٢

مركز راهنمايي و مشاوره
آستان مقدس احمدي و محمدي(عليهالسالم)

ارائهدهنده خدمات مشاورهاي در زمينة مشكالت
خانواده ،ازدواج ،تحصيل ،كودك و نوجوان
كنترل خشم ،افسردگي ،اضطراب ،وسواس
سنجش هوش و شخصيت.
مکان :ضلع جنوبي آستان مقدس ،روبروي بانك ملي
تلفن تماس2131355-2240399 :

نهمين بخش از مباحث ســيره نبوي به مباحثي چون
ايثارگري -آســان گيــري و بحثهاي مربــوط به حفظ
شخصيت و شاخصهاي شخصيت اشاره دارد .آن چيزي
كه بسيار مهم اســت اخاق الهي پيامبر(ص) در معرفي
اين مباحث به جامعه مسلمانان است.
ايثار و از خود گذشــتگي از آداب پســنديده در روابط
اجتماعي اســت تا آنجا كه امير المومنين(ع) مي فرمايند
«ايثار بهترين احســان و باالترين مرحله از مراتب ايمان
اســت .به طور كلي فرد ايثارگــر در جامعه از محبوبيت
زيادي برخوردار است .پيامبر اكرم(ص) در سفر از آبي كه
خود مالك آن بود پس از همه ياران و بعنوان آخرين نفر
نوشيد و يا در ســيره حضرت آمده است كه تا آخر عمر
سه روز متوالي شكمش از غذا سير نبود .هر چند توانايي
چنين كاري را داشت.
اموري كه بايســتي در روابط اجتماعي رعايت شــود
شــخصيت و احترام خود فرد است .به هر حال احترام و
شخصيت هر كس وابسته به رفتار خود اوست
شاخص هاي حفظ شخصيت:
الف :شــوخي هاي بي مورد :در عين حال كه شوخي
باعث نشاط و شادابي انسان مي شود ،اما شوخي بي مورد
شــخصيت و آبروي انســان را به خطر مي اندازد شوخي
بزرگتر به كوچكتر او را ســبك مي كند .و يا كســي در
مراسم فاتحه تشــييع جنازه شوخي نميكند  .هر سخن
جائي و هر نكته مكاني دارد.
ب :در خواســت هاي مكرر و بيجا :گاهي انســان در
امري كــه مقبوليت اجتماعــي نــدارد و از واجبات و از
مستحبات الهي هم نيست اصرار و پافشاري بيش از حد
مي نمايد كه همين مســئله باعث لطمه به شــخصيتش
مي شود.
ج) بار خود را بر دوش ديگران انداختن :چنانچه انسان
بكوشد تا فردي سبك بال در جامعه باشد و بار خود را بر
دوش جامعــه بيندازد در روابط خود با ديگران دچار زيان
خواهد شد و محبوبيتش را از دست مي دهد.
بازگو كردن مشكالت:
بعضي از افراد با بوجود آمدن مشــكل كوچك ،زمين
و زمان را به هم مي زنند و آن مشــكل را بزرگ جلوه
مي دهند اين افراد در همه جا مشــكل را بازگو مي كنند
و با همه درددل مي كنند .اســرار خانواده شان را بر ما
ســاخته و در حقيقت شخصيت خود را تخريب مي نمايند
امام صادق(ع) در سفارش به يكي از يارانش مي فرمايد:
شــرح حال خود را براي مردم بازگو نكن ،زيرا اگر چنين
كني نزد مردم ذليل و خوار مي شوي.

آسان گيري:
« َم ّن شــاقَّ شا ََّقا ...بِه»هركس به ديگران سخت گيري
نمايد خداوند با او سخت مي گيرد  .اين حديث نبوي نشان
دهنده اين اســت كه اگر در جامعه آسان گيري بعنوان يك
هنجار پذيرفته شــده باشد اين امر موجب بزرگي آن جامعه
مي گردد .انســان بايد در زندگي آسان گيري را شعار خود
كرده و اهل عفو و گذشت باشد .زماني كه انسان به ديگران
سهل مي گيرد ديگران هم تمايل بيشتري جهت برقراري
ارتباط نشان مي دهند .پيامبر اسام(ص) مي فرمايند مومن
خوش اخاق و آسان گير است و در مقابل كافر بد اخاق
و سخت گير است.
آسان گيري در سيره نبوي:
انــس بــن مالك كــه خــادم پيامبر اكــرم(ص) بود
مي گويد :ده ســال در خدمت حضرت بودم و هيچ وقت به
مــن اف نگفت .وي مي گويد براي افطار حضرت شــربتي
مهيا كرده بودم.و آن بزرگــوار دير كردند .تصور نمودم كه
صحابه ايشان را دعوت كرده اند و به همين خاطر شربت را
خوردم .ســاعتي پس از نماز عشا حضرت تشريف آوردند و
پس از آنكه از اطرافيان پرسيدم كه حضرت افطار كرده اند؟
يا نه و متوجه شــدم كه افطار نكرده اند با اندوه و غم بسيار
شب را به روز آوردم .حضرت درباره شربت سوال نكردند و
فردا را هم روزه گرفتند.
شاخص هاي آسان گيري:
در پرداخــت و طلب :پيامبر اكــرم(ص) فرموده اند
خدا رحمت كند بنده آســان گير را كه هنگام فروش خريد

پرداخت و دريافت آسان گيري مي كند.
در امــر تعليم و تربيت :حضرت فرموده اند آســان
بگيريد و ســخت نگيريد اين كام بســيار براي مربيان و
معلمان آموزنده اســت چرا كه تجربه نشــان داده است كه
سخت گيري موجب دل سردي فرزندان آن مدرسه مي شود.
در روابــط اجتماعي :در حديث نبوي آمده اســت:
ال تكن ممن بشــد علي الناس واي بر كساني كه بر مردم
سخت بگيرند.
در بخشــش و هديه دادن :حضــرت فرمودند به
ديگران ببخش و ســخت مگير كه اگــر چنين كني بر تو
سخت گرفته ميشود.
در پذيرفتــن عذر :امام ســجاد (ع) در نصيحت به
فرزند خود فرمودند« اگر مردي از ســمت راســت به تو بد
كرد ســپس از طرف چپ از تو عذر خواســت ،عذرش را
بپذير و در صدد انتقام گرفتن از او بر ميا.
در امر تبليغ دين :حضرت به سفيران تبليغ فرمودند:
آســان بگير و بر مردم سخت مگير و به مردم بشارت بده و
نفرت ايجاد مكن.
سادگي در رفتار :در زندگي حضرت مشاهده مي شد
كه چه بســا با پاي برهنه ،پياده ،بــدون رداو عمامه به راه
مي افتاد.
در نشستن و خوابيدن :در ســيره حضرت ايشان بر
زمين مي نشست ،مي خوابيد و غذا ميخورد .هر گاه بيگانه اي
وارد مي شد پيامبر را نمي شناخت تا اينكه سئوال مي كرد.
در برخورد هاي اجتماعي :مردي نزد پيامبر(ص) تا
سخن بگويد چون او را ديد دست پاچه شد و به لرزش افتاد،
حضرت فرمودند راحت باش من كه پادشــاه نيستم حضرت
با مردم مهربان و بسيار خودماني بود.
در امر ازدواج :روزي زني در مســجد از پشت پرده
به حضرت عرض كرد آيا كســي هست كه با او ازدواج كند
و سرپرســت او بشود .پيامبر اكرم(ص) با اعام به اصحاب
يــك نفر داوطلب پيدا كرد .اما آن مــرد گفت جز پيراهني
كه پوشــيده ام چيزي نــدارم حضرت فرمــود :آيا با قرآن
آشناهســتي؟ گفت بله فقط سوره واقعه را آموختم حضرت
پس از كسب رضايت زن مهريه زن را آموختن سوره واقعه
بــه زن قرار داد و عقد ازدواج بين آن دو نفر را جاري شــد.
امروزه حتي تصور اين گونه ازدواج را هم نمي توانيم داشته
باشيم .زيرا چنان شرايط سختي را براي ازدواج گذاشته ايم
كه دختر و پسرهاي جوان به راحتي نمي توانند ازدواج كنند.
تلخيص و گردآوردنده :مجتبي غيب پرور
دارالقرآن الكريم آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

نقش ایمان در زندگی
تاكنون پژوهش هاى بسيارى در خصوص ارتباط ميان
ايمان و رضايت از زندگى انجام شــده اســت  .نتيجه اين
پژوهش ها در كشــورهاى مختلف و حتى در كشــورهاى
غربى ،نشــان دهنده اين است كه بين باال بودن ايمان ،و
رضايت از زندگى ،ارتباط مســتقيم وجود دارد  .زندگى هر
انسانى ،متناسب با وضعيت اجتماعى ،اقتصادى و فرهنگى
او همراه با مشــكاتى است .يكى از نقش هايى كه ايمان
و اعتقاد در مســير زندگى دارد ،تأثير آن در حفظ و افزايش
ســامت روانى اســت  .با يك تعريف كلى ،افرادى داراى
سامت روانى هستند كه دست كم  ٢ويژگى داشته باشند:
 .١از زندگى خود راضى باشند.
 .٢ديگران از رفتار و انديشه آنها احساس رضايت كنند.
همچنين ســامت روانى الزم است دست كم در  ٣زمينه
مشهود باشد :
 .١شغل فرد
 .٢ارتباطات اجتماعى

 .٣ارتباط با خانواده.
با توجه به نكاتى كه در خصوص ســامت روانى ذكر
شــد ،الزم است اضافه شــود كه ايمان با توجه به تأثيرات
متنوع و گســترده اى كه بر ذهن انســان دارد ،مى تواند
موجــب پديد آمدن اين صفات شــود  :صبورى ،احترام به
ديگران ،هدف مندى ،پرهيز از خشــونت ،حمايت از همسر
و فرزنــدان ،پرهيــز از بدگويى و غيبت ،وجــدان كارى،
مســئوليت پذيرى ،اميد به آينده و جلوگيرى از افسردگى،
اضطراب و دلهره .مهمترين علت اهميت ايمان ،اين است
كــه فرد با ايمان همواره پــروردگار را حامى خود مى داند.
پروردگارى كه نيرومندترين ،مهربان ترين و بخشنده ترين
پشــتوانه اســت .افرادى كه چين احساسى دارند ،هيچ گاه
خود را در بن بســت نمى بينند .آنها هميشــه اميدوارند و
اين موجب آرامش آنهاست .انسان هاى با ايمان ،نزديكى
خود به خالق هستى را مشروط به رعايت اخاقيات و حفظ
حقــوق ديگران مى دانند و اعتقاد دارند كه براى رســيدن

برای استجابت دعا چه باید کرد؟

شــك و ترديد همواره حاالتى آشــنا براى انسانها بوده است .افراد مردد به اين سو و آن
ســو مى نگرند و همواره اين سوال برايشان پيش مى آيد كه آيا قدرتى وجود دارد كه بتوان
از آن كمــك گرفت  .ايــن ترديد به خاطر عدم اعتماد و ايمان كامل به وجود قدرت برترى
است كه تمام كائنات زير قدرت خود دارد.
هنگامى كه در حالت دعا قرار مى گيريد با اين موضوع ايمان داشــته باشــيد كه قدرت
روحى شــما تنها علت و سبب و تنها عامل نجات دهنده شماست و از صميم قلب اطمينان
حاصل كنيد كه با وجود آن هر غير ممكنى ممكن و هر عملى ميسر مى شود .در وهله اول
اين جمله تاكيدى را همواره با خود تكرار كنيد :روزى خواهد رســيد كه من به آرزوى خود
برسم .آرى روزى مى رسد كه من خوشبختى خود را بيابم  -اما فراموش نكنيد كه خواست
و آرزوى خود را به آينده و به بعد موكول نكنيم و آن چه مى خواهيم در زمان حال از ضمير
باطن بخواهيم و به آســانى بدان جان ببخشيم و البته اين در صورتى ميسر است كه به آن
ايمان كامل داشته باشيم.
هنگامى كه براى كســى دست دعا به سوى آســمان بلند مى كنيد او را در اعماق روح
و ضمير باطن خود بنشــانيد و او را با چهره اى شــاد و روحى آزاد ببينيد و از اينكه دعايتان
مســتجاب خواهد شد شــكر گزارى كنيد  .هنگامى كه با روح و اعتقاد روبه سوى خداوند
مى كنيد با شناختى كه از او داريد مى دانيد كه آرزويتان را بر آورده خواهد كرد.
زيــرا خداوند هرگز با شكســت ميانــه اى ندارد  .نه آن را مى شناســد و نه آن را براى

به هدف بايد انديشــيد ،برنامه ريــزى كرد و تاش نمود.
انسان هايى كه چنين ويژگى هايى دارند ،همواره محبوب
ديگران هســتند؛ جمع شــرايط مذكور ،توان و اعتماد به
نفسى واقعى به انسان هاى با ايمان مى دهد كه بتوانند در
مواجهه با مشــكات زندگى با موفقيت عمل كنند .ايمان
و اعتقاد ،بزرگترين سرمايه اى است كه خداوند به بندگان
خود اعطا كرده ،پس بكوشيم اين سرمايه پر ارزش را حفظ
كنيم و آن را افزايش دهيم  .براى رســيدن به اين هدف،
حتم ًا به نكات زير عمل كنيد :
 - ١با رعايت حقوق ديگران ،خود را به پروردگار نزديك
كنيد .
 - ٢هدف مند باشــيد و براى رسيدن به آن ،از برنامه
ريزى و تاش غافل نشويد  .مطمئن باشيد خداوند بهترين
حامى شما خواهد بود .
 - ٣همــواره از خداوند كمك بخواهيد  .او قوى ترين و
آگاه ترين دوست شماست.

بندگانش مــى خواهد .بعنــوان مثال اگر
تصوير تندرســتى عزيز بيمار خــود را به
ذهنتان بســپاريد و تمامى دقت خود را بر
روى بهبودى او متمركز كنيد خداوند نيز بر
اين تمركز ذهن شما صحه خواهد گذاشت.
آخرين مرحله دعا شامل شناخت و قبول
آن اســت و اعتقاد به اين مسئله كه حتما
اجابت خواهد شد .اما اين نكته را به خاطر
داشــته باشــيد كه ما هرگز قادر به ديدن
وجــدان و ضمير و اعتقادات باطنى خود نيســتيم  ,اما مى توان با قدرت ايمان به آرزوهاى
خود جامه عمل بپوشــانيم و دعا ها را مستجاب كرد.اما بيشتر اوقات اين سوال به ذهنمان
خطور مى كند  - :پس چرا دعاهايمان مستجاب نمى شود؟ پاسخ آن در سوال پنهان است.
زيرا ترس و ترديد در آن به خوبى روشــن اســت  .چنان به خداوند ايمان داشته باشيد كه
دركودكى خود را به مادر مى ســپرديد و جز او كس ديگرى را نمى شــناختيد و عشــق او
را با تمام و جود احســاس مى كرديد هنگامى كه در مورد اســتجابت دعاهايتان دچار شك
مى شويد  .دقت خود را بر خواسته تان متمركز كنيد  .پس از آنكه تمام ذهن و فكر خود را
از اين فكر و ايده انباشتيد ،پس از چندى شاهد رشد و شكوفايى آن خواهيد شد.

آيت اهلل سيد محمد مهدي دستغيب :ما اينگونه محلها را جايگاه عنايت و نظر خداي تعالي ميدانيم و از مردم
شريف ايران انتظار داريم كه از بركات اين قبيل اماكن غافل نباشند ،بخصوص جوانان كه آرزوها و اميدها

نسبت به آينده در دلشان جاي گرفته كه انشاءاهلل به بركت اهل بيت پيامبر(ع) كه يكي از شاخصترين آنها،

حضرت سيدميراحمدبن موسي(ع) است در جهت آرزوهايشان بهرهمند شوند چون خداوند منان اين خانواده
را محل آمال و آرزوها قرار داده.
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

در حرم امين واليت...

شخصیت حضرت سید میراحمدبن موسي(ع)
هنگامىكــه خبر شــهادت حضــرت امام موســى كاظــم(ع) در مدينه
منتشــر شــد ،مردم بر در خانه ام احمد جمع شــدند .آن گاه همراه با سيد
ميراحمدبن موســي(ع) به مسجد آمدند و به ســبب شخصيت واالى ايشان
گمان كردند كه پس از شــهادت امام موســى كاظم(ع) وى جانشين و امام
است .به همين سبب ،با وى بيعت كردند و او نيز از آنها بيعت گرفت ،پس بر
بــاالى منبر رفت و خطبه اى در كمال فصاحت و باغت بيان كرد و فرمود:
«اى مردم ،هم چنان كه اكنون تمامى شــما با من بيعت كرده ايد ،بدانيد كه
من خود ،در بيعت برادرم على بن موســى(ع) هستم .او پس از پدرم ،امام و
خليفه بحق و ولى خداست .از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است
كه از او اطاعت كنيم».
پس از آن ،حضرت ســيد ميراحمدبن موسي(ع) در فضايل برادرش على
بن موســى الرضا(ع) سخن گفت و تمامى حاضران تسليم گفته او شدند و از
مســجد بيرون آمدند ،در حالى كه پيشاپيش آنها سيد ميراحمدبن موسي(ع)
بود .آن گاه خدمت امام رضا(ع) رســيدند و بــه امامت آن بزرگوار اعتراف و
سپس همگى با حضرت امام رضا(ع) بيعت كردند
عزيمت از مدينه به طوس
حضور با بركت امام هشــتم(ع) در خراســان باعث مى شود كه شيعيان و
محبان اهل بيت رســالت با اشــتياق زيارت چهره تابناک امامت و واليت از
نقاط مختلف بسوى ايران حركت كنند.
حضرت ســيد مير احمــد بن موســى(ع) نيز در همين ســنوات (١٩٨
تــا  ٢٠٣ه.ق) بــه همراه دو تــن از برادرانش بــه نامهاى محمــد (ع) و
حســين(ع) و گروه زيــادى از برادرزادگان ،خويشــان و شــيعيان ،بالغ بر
دو يا ســه هــزار نفر از طريــق بصره عازم خراســان شــدند .خبر حركت
ســيد ميراحمدبن موســي(ع) توســط كارگــزاران حكومتــى بــه مامون
رسيد .مامون كه ورود برادران امام را به مركز حكومت ،تهديدى جدى براى
موقعيت حساس خود مى ديد و از هم داستان شدن برادران و شيعيان امام با
وى هراســناک بود ،به همه حكمرانان خود ،دستور داد كه :در هر كجا قافله
بنى هاشــم را يافتند ،مانع از حركت آنها شــوند و آنها را به مدينه بازگردانند
يا مقتول كنند.
حضرت ســيد ميراحمدبن موســي(ع) در چند فرسنگى شيراز با قتلغ خان
(حاكم وقت فارس) روبرو شــد .در آن جا خبر شهادت برادرش حضرت على
بن موســى الرضا(ع) انتشار يافت ،و به ايشان خبر دادند كه اگر قصد ديدن
برادر خود را داريد ،بدانيد كه وى فوت شده است.

جدال و پیکار
ســپاه قتلغ خان در برابر ياران ســيد ميراحمدبن موســي(ع) صــف هاى خود
را آراســتند ،و جنگ نابرابرى آغاز شــد .در نتيجه رشــادت و فداكارى ياران سيد
ميراحمدبن موســي(ع) ،دشمن شكست خورد و عقب نشينى كرد .اين جدال به مدت
چند روز ادامه يافت .در آخر ،قتلغخان كه دريافت قادر به پيكار با ايشــان نيست و با

و به آن ها دســتور داد در اولين درگيرى وانمود به عقب نشــينى و شكست
كنند و به سوى دروازه هاى شهر بازگردند .اين اتفاق افتاد و ياران و برادران
حضرت با اين خدعه وارد شــهر شــدند ،دشــمن مكار ،دروازههاى شهر را
بســت .سپاهيان كه از پيش در گذرگاههاى شــهر كمين كرده بودند ،ياران
سيد ميراحمدبن موســي(ع) را هر كدام به وضعى و در موضعى به شهادت
رساندند.

شــيراز يكی از مهمترين شــهرهای مذهبی ايران
اسالمی است شــهری كه مقام معظم رهبری آن را
ســومين حرم اهل بيت(ع) و ســومين شهر مذهبی
ايران اسالمی ناميدند .بيشك حضور امامزادگان بزرگ
و واجب التكريم در شــيراز و مرقد مطهر آنان در اين
شــهر بر عظمت و معنويت آن افزوده و سفر ساليانه
چندين ميليون نفر از هموطنان از اقصی نقاط كشور و
كشورهایهمجواربهجهتزيارت بارگاهاينبزرگواران
به خصوص حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع) نشانی
بزرگ از معنويت شــيراز ميباشد .حضرت سيد امير
احمد(ع) ملقب به شاهچراغ و سيدالسادات االعاظم،
فرزند بزرگوار امام موسي كاظم(ع) است .پسران امام
هفتم بنا به مشهور نوزده نفر می باشند .حضرت سيد
ميراحمدبن موسي(ع) و سيد مير محمد بن موسی(ع)
از يك مادر كه (ام احمد) خوانده میشد متولد گرديدند.

پیدايش قبر حضرت شاهچراغ (ع) در زمان اتابکان
معتبرترين منابعي كه به شرح حال و زندگانى سيد ميراحمدبن موسي(ع)
مقرب الدين مسعود بن
پرداخته اند ،آشكار شدن مدفن ايشان را در عهد امير ّ
بدر بين سال هاى ( )6٢٣-6۵٨مىدانند.
پس از شــهادت كسي از مكان مقبره ايشان آگاه نبود تا اينكه با گذر ايام
مقرب الدين مسعود
در سده ششــم هجري و در دوران اتابكان فارس ‹امير ّ
بن بدر› كه از خاصگان و مقربان ‹اتابكبن ابوبكر سعدبن زنگيبن مودود› بود
محل دفن پيكر مطهر ايشــان را در عمارتي در شيراز يافت و گنبدي بر آن
بنا كرد كه امروز جايگاه شاه نشيني است كه شاهچراغ (ع) شيراز نام دارد و
زيارتگاه دوستداران اهل بيت و شيعيان است.

وجود عشــق و فداكارى كه در سپاه ســيد ميراحمدبن موسي(ع) موج مى زند ،توان
مقابلــه مردانه با آنهــا را ندارد ،با عده اى از فرماندهان ســپاه خود ،طرح نيرنگى را
ريخت تا بلكه با اين روش بر آن ها فايق آيند.
بر اســاس نيرنگ و توطئه طراحى شده ،جمعى از ســپاهيان جنگ آزموده خود
را با شــيوه جنگ و گريز به صفوف ياران سيد ميراحمدبن موسي(ع) گسيل داشت

مناسبت نامیدن حضرت احمدبن موسي(ع) به شاهچراغ (ع)
كلمه مقدس شــاهچراغ(ع) لقب با بركت سيدالســادات اميراحمد فرزند
هفتمين ستاره آســمان امامت و برادر گرامي حضرت امام رضا(ع) هشتمين
پيشواي شيعيان جهان است.
«شــاه» به معني بزرگ و بزرگوار و پاكنژاد و شــريف از هر طبقه است و
چراغ روشنايي و نور است .بنابراين شاهچراغ به معني نوراالنوار (نورانيترين
چراغ) است.
القاب حضرت سید میراحمدبن موسي(ع)
در كنار القاب شريف حضرت مثل «السيدالكريم» به معني آقاي بخشنده
و بزرگوار« ،سيدالسادات االعاظم» به معني آقاي بزرگواران صاحب عظمت،
لقب «شــاهچراغ» معروفترين اســت و اين همانند« :شــاهمردان» لقب
اميرالمؤمنين(ع) و «شــاه شــهيدان» لقب امام حسين(ع) و «شاه خراسان»
لقب امامرضا(ع) اســت و اشاره به آن دارد كه در بين امامزادگان و نوادگان
حضــرات معصومين كه خطه فارس به بركت آنها خاک «هزار مزار» شــده
است ،حضرت احمدبن موسي(ع) «نوراني ترين چراغ» و خورشيد اين آسمان
نجم است.
و ماه اين اَ ُ

برگزاری دومین دوره مسابقات قرآن کریم ویژه فرزندان و کارکنان سازمان آموزش
فنی و حرفه ای کشور در آستان مقدس احمدی و محمدی(ع)
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در شهريور ماه سال جاري اولين دوره مسابقات قرآن كريم ويژه
فرزندان و كاركنان ســازمان آموزش فنى و حرفه اى كشــور در
آستان مقدس احمدى و محمدى(ع) برگزار مي شود .در اين دوره
از مسابقات  ٢٠٠٠نفر شــركت و  ١۷٠٠نفر به مرحله نهايي راه

پیام حضرت آيت ا ...العظمی مکارم شیرازی به
اولین دوره مسابقات قرآن کريم ويژه کارکنان
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

يافتند .مراســم اختتاميه اين دوره مطابق سال گذشته در سومين
حرم اهل بيت(ع) برگزار مي شود .در اين صفحه كه اختصاص به
برگزاري اين مسابقات دارد قسمتي از بيانات مقام معظم رهبري در
جمع قاريان و همچنين پيام آيت اهلل مكارم شيرازي و بخش هايي

از سخنان توليت محترم آستان مقدس ،نماينده محترم ولي فقيه
و امام جمعه شــيراز ،پيام معاون محترم وزيــر تعاون كار و رفاه
اجتماعي در اولين دوره در ســال گذشته و همچنين مصاحبه با
رياست ستاد برگزاري دومين دوره مسابقات را مي خوانيم.

انس با قرآن دلهاى ما را با معارف قرآن آشناتر خواهد
كرد .هرچه در دنياى اســام كمبود هست ،بر اثر دورى
از معارف الهى و معارف قرآنى است .قرآن كتاب حكمت
است ،كتاب علم اســت ،كتاب حيات است .حيات امتها
و ملتها در آشــنايى با معارف قــرآن و عمل به مقتضاى
اين معارف و عمل به احكام قرآنى اســت .انســانها اگر
طالب علمند و بوسيله معرفت و آگاهى و علم مى خواهند

زندگى را رونق ببخشند و راحتى و رفاه را براى خودشان
تامين كنند ،راهش بوســيله قرآن نشــان داده مى شود.
انسانها اگر در پى ارتباط با خداوند متعال و صفاى معنوى
و روحى و آشنايى با مقام قرب الهى هستند ،راهش قرآن
است.
(مقــام معظم رهبــرى  ٩٠/۵/١١در جمــع قاريان،
حافظان و اساتيد قرآن)

بخشي از سخنرانی حضرت آيت ا ...سید محمد مهدي دستغیب
تولیت محترم آســتان مقدس احمدی و محمدی(ع) در اولین
دوره مسابقات قرآني سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

بخشي از ســخنرانی آيت ا ...ايمانی نماينده محترم
ولی فقیه در استان و امام جمعه شیراز در اولین دوره
مسابقات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور:

بسيار مسرور و خوشحالم كه در خدمت شما قاريان و حافظان عزيز قرآن
كريم هستم .شما كه قلبهايتان به نور قرآن و محبت اهل بيت (عليهم السام)
روشــن است و قطعا ســعادت دنيا و آخرت در اين است قرآن كام خداست
و تمام آن نور و علم اســت و حضرت رســول اكرم صلــوات اهلل عليه آن را
بــه عنوان امانت در ميان ما گذاشــته و اين فرمايش خود حضرت رســول
(صلى اهلل عليه و آله و سلم) است كه بزرگترين نعمتى كه خداى تعالى بر ما
ارزانى داشته است همانا قرآن و اهلبيت (عليهم السام) است.

از اينكه سازمان آموزش فنى و حرفه اى اين توفيق را يافته است كه با قرآن
انــس و الفت پيدا كند يعنى جمع كاركنان اين ســازمان در يك فضاى جمعى
انس و الفتى گرد آمده اند زيرا مســلما انــس و الفت فردى با آيات الهى وجود
دارد ،كارى شايسته ،ارزشمند و در خور تقدير است .اميدوارم خداوند پاداش خير
به همه اين عزيزان عنايت فرمايدو از اينكه سومين حرم اهل بيت(ع) پيش گام
شده است بسيار خرسندم.

بخشــی از پیام جناب آقای دکتر پرند معاون محترم وزير تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
و رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به مسابقات قرآن:
برگزارى مسابقات قرآن براى نخستين بار در اين سطح و در سومين حرم اهل بيت (ع) در جوار بارگاه ملكوتى احمدبن موسى
الكاظم (ع) مى تواند سرمنشاء بركات و خيرات فراوان براى تاش و همت مضاعف توسط كاركنان سازمان آموزش فنى و حرفه اى
در خدمت رسانى به مردم و نظام مقدس جمهورى اسامى ايران باشد.

برگزاري مسابقات قرآن کريم تجربه اي ارزشمند و از افتخارات اداره کل آموزش فني و حرفه اي فارس است
به بهانه برگزارى دومين مسابقات قرآن كريم كاركنان وفرزندان سازمان آموزش
فنى و حرفه اى كشــور و هم زمان با برگزارى مســابقات در شــهر شيراز در دهه
كرامت گفتگويى با مهندس مبرائى مديركل آموزش فني و حرفه اي استان فارس و
رئيس ســتاد برگزاري دومين دوره مسابقات قرآن كريم ،صورت پذيرفت كه به شما
خوانندگان گرامى تقديم مى گردد:
 ســال گذشــته اداره كل آموزش فنى و حرفه اى فارس ميزبــان اولين دورهمســابقات قرآن كاركنان سازمان آموزش فنى و حرفه اى بود ،لطف ًا در اين خصوص
و دستاوردهاى اجراى آن توضيح بفرمائيد.
بســم ا ...الرحمــن الرحيم ،ضمــن عرض ســام خدمت همــه خواننــدگان عزيز و با
تشــكر از مســئوالن محترم آســتان مقدس احمــدى و محمــدى خصوص ًا آيت ا ...ســيد
محمد مهدى دســتغيب توليت محترم آســتان كه چه در ســال گذشــته و چه در سالجارى
نهايــت لطــف و عنايــت خــود را شــامل مجموعه ســازمان آمــوزش فنــى و حرفه اى
كشــور نمودنــد از همكارى صميمانه ايشــان در اجراى هــر چه بهتر اوليــن و دومين دوره
مســابقات كمال تشــكر و ســپاس را دارم ،همانطور كــه رهبرى معظم انقــاب ،فرمودند
آنچه همواره بايد اهميت داشــته باشــد ،دغدغه مســائل فرهنگى اســت و اين مسئله مهم
بايــد دغدغه همه افراد جامعه اســامى باشــد ،در همين راســتا و با عنايت به سياســت ها
و راهبردهــاى فرهنگــى ســند جامــع مهــارت و فــن آورى كه بــه خوبى دغدغــه مفام
عظمــاى واليت در مباحــث فرهنگى را در ســازمان آموزش فنى و حرفــه اى مد نظر قرار
داده اســت ،پيشــنهاد برگزارى اين مســابقات توســط اداره كل آموزش فنــى و حرفه اى
اســتان فــارس در ديمــاه ســال  ١٣٩٠بــه ســازمان ارســال گرديــد  .با حمايــت هاى
رياست محترم ســازمان و شوراى فرهنگى و استقبال از اجراى با شكوه آن مقرر گرديد اولين
دوره آن در شــهر شيراز و در جوار آســتان مقدس احمدى و محمدى برگزار گردد ،كه با لطف
و عنايت قرآن بحمدا ...به شايســته ترين وجه ممكن برگزار گرديد ،كه از جمله دســتاوردهاى
ارزشــمند آن مى توان به مواردى نظير ايجاد روحيــه قرآنى در بين كاركنان و خانواده محترم
ايشان ،توسعه فعاليتهاى فرهنگى در بين مراكز آموزشى و ادارات كل و تأثيرات مستقيم آن در
ارتقاء اخاق اســامى كاركنان اشــاره نمود و البته اين كار بعنوان يك تجربه ارزشمند و برگ
زرين در مجموعه افتخارات اداره كل آموزش فنى و حرفه اى فارس به يادگار باقى خواهد ماند.
جناب آقاى مهندس مبرايى در رابطه با اينكه شيراز مجدداً بعنوان ميزبان دومين
مسابقات قرآن انتخاب گرديد،توضيح بفرمائيد؟

بدون شــك برگزارى ميزبانى اين برنامه قرآنى توســط اداره كل آموزش فنى و
حرفه اى اســتان فارس از لطف و عنايت خداوند بــزرگ و كرامات كام ا ...مجيد
اســت كه شامل مجموعه همكارانم در استان شــده است ،در سال گذشته برگزارى
اين برنامه به عنوان بزرگترين رويداد فرهنگى در ســازمان ،چنان شور و هيجانى در
اداره كل ايجاد نموده بود كه حقيق ًا وصف نشــدنى اســت ،همه همكاران دوش به
دوش هم و فارغ از سلسله مراتب ادارى در اين زمينه تاش نمودند و بهترين هديه
قرآنى هم به اين عزيزان افتخار ميزبانى مجدد بود كه به لطف قرآن و نظر مســاعد
مجموعه ستاد و رياست محترم سازمان شــامل حال همكارانم گرديد ،البته فضاى
روحانى شاهچراغ (ع) و سومين حرم اهل بيت از جمله موارد بسيار مؤثر و تأثير گذار
در انتخاب مجدد شيراز به عنوان ميزبان دومين دوره بود ،همچنين استقبال بى نظير
مسئولين محترم اســتان از جمله حضور نماينده محترم ولى فقيه و امام جمعه شهر
شــيراز حضرت آيت ا ...ايمانى و آيت ا ...دســتغيب توليت محترم آستان احمدى و

محمدى در مراسم اختتاميه زمينه ساز اين امر بود.
 از وضعيت برگزارى دومين دوره مســابقات و تعداد نفرات شركت كننده و سايرموارد مربوط به صاحديد توضيحاتى ارائه فرمائيد؟
مرحله شهرستانى و اســتانى اين دوره از مسابقات در فضاى معنوى ماه مبارک
رمضان در كليه اســتانها و با رقابت نزديك به  ٢٠٠٠نفر از همكاران و در  6رشــته
برگزار شد كه  ١۵٠نفر از اين عزيزان به مرحله كشورى اين مسابقات راه پيدا نمودند.
برادران در رشته هاى حفظ جزء يك ،تفسير سوره لقمان و صوت و لحن و خواهران
در رشــته هاى حفظ جزء يك ،تفسير سوره نور و ترتيل به رقابت مى پردازند ،مكان
برگزارى سالن شــهيد مطهرى و كوثر حرم مطهر مى باشد .جهت برگزارى هر چه
بهتر اين مسابقات كه در تاريخ  ١٨لغايت  ٢٠شهريور ماه سالجاري برگزار مي شود،
همانند سال گذشته كميته هايى تشــكيل گرديده كه شامل كميته فرهنگى ،روابط
عمومى ،پشتيبانى ،فني وداوري و حفاظت مى باشد و دبيرخانه مسابقات نيز از ماهها
پيش كار برنامه ريزى در اين زمينه را آغاز نموده است و مجموعه همكارانم در اين
كميته ها تمهيدات الزم را جهت ارتقاء سطح مسابقات نسبت به سال گذشته به كار
برده و در اين زمينه تاش فراوانى داشــته اند ،ضمن ًا در زمينه آشنايى هر چه بيشتر
شــركت كنندگان با جاذبه هاى فرهنگى شهر شيراز و استفاده هر چه بيشتر از زمان
حضور،برنامه ريزى الزم بعمل آمده و جهت رفاه حال اين بزرگواران هتل بين المللى
پارس نيز به عنوان مكان اسكان پيش بينى شده است.
 در پايان اگر جمع بندى در اين خصوص داريد جهت اطاع خوانندگان محترمبفرمائيد؟
از جمله اهداف اوليه دست اندركاران اين مسابقات ترويج فرهنگ غنى قرآنى بوده
كه بحمدا ...با توجه به حجم باالى شركت كنندگان نسبت به سال گذشته و افزايش
رشــته ها و شــركت فرزندان كاركنان در سالجارى به اين مهم نزديك شده ايم ،به
عقيده من استمرار اين فعاليت در سالهاى آتى ما را به مرزهايى از رشد و تعالى خواهد
رساند كه تصور آن ،شايد در ابتدا برايمان غيرقابل باور مى نمود ،ان شاء ا ...به لطف و
عنايت خداوند بزرگ روزى را شاهد خواهيم بود كه سازمان آموزش فنى و حرفه اى
كشــور نه تنها در مســائل مرتبط با مهارت آموزى و اشــتغال در جامعه تأثير گذار
باشد بلكه در مسائل فرهنگى و اعتقادى نيز كه به تعبير مقام معظم رهبرى بزرگترين
اقتدار است به نقطه اى از اوج و كمال برسد.

بازديد دو ساعته تولیت آستان مقدس از پروژه های عمرانی

پروژه رواق و صحن جدید تا پایان سال جاري به بهره برداری می رسد
آيت اهلل سید محمدمهدي دستغیب :از انتخاب مهندس تابش رئیس کل بنیاد مسکن انقالب اسالمي راضي و احساس مي کنم انتخابم درست بوده است

حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب از روند اجرايى پــروژه احداث رواق و
صحن جديداالحداث در ميدان سابق احمدي ابراز رضايت كردند.
ايشان در بازديد دو ســاعته خود از اين پروژه با قدرشناسى و تقدير از مهندس تابش
رئيس كل بنياد مسكن انقاب اسامى كشور و هم چنين شهبازى مدير پروژه فوق الذكر
و ديگر دســت اندركاران ساخت اين مجموعه بزرگ مذهبى ،فرهنگى و مسئولين استان
از جمله اســتانداري ،شهردار ،مديركل راه و شهرسازى و  ...اظهار داشتند  :بحمدا ...روند

اجرايى اين پروژه به خوبى پيش مى رود و انتظار اين است كه با توجه به حجم عمليات
گســترده بتوانيم زودتر از برنامه پيش بينى شده شــاهد بهره بردارى آن تا پايان سال و
استفاده زائران ،شهروندان و مجاوران از اين مجموعه باشيم .ايشان با ابراز خوشنودى از
انتخاب مهندس تابش به عنوان فردى مطلع ،كارآمد ،داراى سوابق مديريت در پروژه هاى
حرم هاى مطهر و عمرانى گفتند من از انتخاب خود راضى و احســاس مى كنم انتخابم
درست بوده است.
حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دستغيب اظهار داشتند با اتمام اين پروژه كه
به عنوان طرح توســعه از آن ياد مى گردد عمليات اجرايى صحن شمالى و شمال شرقى
و حرم تا حرم نيز به پيش خواهد رفت و با اتصال مســجد شهدا به اين صحن و رواق و
هم چنين اتصال مســجد جامع عتيق كه از طريق بست شهيد دستغيب انجام شده شاهد
تحولى بزرگ خواهيم بود.
همين گزارش حاكيست توليت آســتان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) كه مديرآستان
مقدس ،معاونين و جمعى از مســئولين اين آستان شريف ايشان را همراهى مى كردند از
قسمتهاى مختلف از جمله شبســتان آقايان در طبقه اول ،شبستان بانوان در طبقه دوم،
محراب ،ســقف گنبدى ،رواق هاى جانبى و ديگر مجموعه هاى در دست ساخت بازديد
كردند.كه در هر قسمت مهندس شهبازى مدير پروژه و ديگر مهندسين توضيحات الزم
را به اطاع ايشــان و همراهان رساندند .مهندس شهبازى در اين بازديد كفت  :آنچه كه
امروز در شرف انجام است پيشرفت فيزيكى باالى  6٠درصد پروژه شامل صحن و رواق
اســت كه سازه اسكلتى آن ك ً
ا به پايان رسيده و  ١٠٠درصد سقف و  ۷٠درصد بدنه نيز
انجام شــده  .وى اضافه كرد سيســتم هاى سرمايشى،گرمايشى ،لوله ها ،تاسيسات ،گچ
برى ها ،كف ســازى طبقه دوم به پايان رســيده و كارهاى محراب و سقف گنبدى نيز
انجام شده است.
مديــر اجرايى اين پروژه تاكيد كرد از آنجا كه قرار اســت اين پروژه فاز به فاز اجرا و
تكميل گردد لذا با پايان هرقســمت آن را تكميل و در اختيار متوليان آستان مقدس قرار
مى دهيم و به زودى عمليات روكارى و چوب كارى ستونها و نصب سنگ بدنه نيز آغاز
خواهد شد .وى اضافه كرد مهندس تابش رئيس كل بنياد مسكن انقاب اسامى هفته اى
دو بار با سفر به شيراز روند كارها را شخص ًا دنبال مى نمايند و بحمدا ...هيچ مشكلى مانع
پيشــرفت كار نخواهد بود.گفتنى است بيش از  ٢٠٠نفر از مهندسين ،كارشناسان فنى و
عمرانى و كارگران ماهر و نيمه ماهر بطور شــبانه روز در دو شــيفت كارى در اين پروژه
مشــغول به كار هستندو زير بناى رواق هاى اين پروژه بالغ بر  ٨۵٠٠مترمربع و مساحت
صحن در فاز اول  6۵٠٠متر با تمام امكانات پيشــرفته اســت  .دهها چشمه سرويس
بهداشتى و خدماتى براى زائران پيش بينى و خدمات الزم از طريق اماكن مورد نياز ارائه
خواهد شد.

سازمان اسناد و کتابخانه های مرکز فارس با همکاری آستان مقدس برگزار می کند

«حرم مطهرحضرت شاهچراغ(ع) به روایت اسناد و تصاویر تاریخی»
دهه كرامت امســال كه از  ١6الى  ٢6شــهريور ماه
برگزار مى گردد ،سالن نمايشگاهى مركز اسناد كتابخانه
ملى فارس شــاهد برپايى نمايشــگاهى با عنوان« حرم
مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) به روايت اسناد و تصاوير
تاريخى خواهد بود».
اين نمايشگاه از سوى سازمان اسناد و كتابخانه هاى
مركز فارس با مشــاركت آســتان مقــدس احمدى و
محمدى(ع) بر پا خواهد گرديد.
در نمايشگاه مذكور مستندات ،اسناد و تصاوير مرتبط
با حرم مطهر حضــرت احمدبن موســى(ع) رقبه ها و
موقوفات به نمايش گذاشته مى شود.
اين اســناد تصاوير و وقف نامه هاى آستان مقدس از

دوران زنديه ،قاجاريه ،پهلوى اول و دوم مى باشد.
گفتنى اســت كه وقف اماک ،باغات،مستحدثات و
بناها و زمين هاى زراعى از زمان بانو تاشــى خاتون از
قرن ۷۵٠هـ  .ق تاكنون به عنوان يك ســنت حســنه
ادامه داشته است .اين نمايشــگاه ساعت  ١٠صبح روز
شــنبه  ١6شــهريور ماه با حضور مســئولين كشورى
و اســتانى افتتــاح خواهد شــد و تا  ٢6شــهريور ماه
ادامه دارد.
دهه كرامت از اول ذيقعــده مصادف با تولد حضرت
معصومه(س) ،شروع و تا روز  ١١ذيقعده مياد حضرت
رضــا(ع) به نــام روز امامزادگان و شــش ذيقعده روز
بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) نامگذارى شده است.

بــه مناســبت ششــم ذى القعــده ( ٢١شــهريور ماه)
ســالروز بزرگداشــت مقام و منزلت حضرت احمد بن موسى
شــاهچراغ(ع) برنامه اى تحت عنوان «عصر شــعر كودک
و نوجــوان» به همت حوزه مديريــت فعاليت هاى كودک و
نوجوان آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار مى گردد.
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

دختران شهر بهشت در حرم مطهر
حضرت سید میرمحمدبن موسی(ع)
حرم مطهر حضرت ســيد ميرمحمد بن موسى(ع) برادر
گرامى حضرت شاهچراغ(ع) روز  ١6شهريورماه مصادف با
اول ذيقعده شاهد حضور جمع كثيرى از خواهران در مراسم
بزرگداشــت والدت حضرت معصومه(س) خواهدبود.مشاور
عالى آســتان مقدس به واحد خبر روابط عمومى گفت  :در
اين مراســم كه همراه با سخنرانى يكى از اساتيد و تاوت
قرآن توســط قاريان و حافظان قرآن خواهيم بود روز مياد
اين بانوى بزرگ اسام جشن گرفته خواهد شد.
ســيده معصومه دســتغيب افزود :اين مراســم در رواق
دارالمائك حرم مطهر حضرت سيد ميرمحمدبن موسى(ع)
و از ساعت  ١٠تا  ١٢صبح و در روز  ١6شهريور ماه برگزار
خواهــد گرديد .وى با تاكيد بر اينكه اين ويژه برنامه خاص
خواهران خواهد بود گفت واحد خدام خواهران برگزارى آن
را با مشاركت مركز دارالقرآن عهده دار مى باشد.

خوراکیان عنوان کرد:

 137شهر جهان ،میزبان جشنهای زير
سايه خورشید است

مديرعامل مؤسسه خدمات مشاورهاى ،جوانان و پژوهشهاى
اجتماعى آســتان قدس رضوى گفت :امســال ششــمين دوره
جشــنهاى زير سايه خورشــيد همزمان با دهه كرامت در ١٢٠
شــهر كشور و  ١۷شهر از  6كشور جهان با هدف ترويج زندگى
رضوى و زيارت از راه دور حضرت رضا(ع) برگزار خواهد شد.
رضا خوراكيان ،مديرعامل موسســه خدمات مشاورهاى،
جوانان و پژوهشهاى اجتماعى آســتان قدس رضوى ،در
نشست خبرى جشنهاى زير سايه خورشيد كه در محل اين
موسسه برگزار شد ،گفت« :نقشه خوشبختى من در دستان
شماست» شعارى اســت كه امسال بر اساس آن كاروانها
در شهرها و روستاها حضور مىيابند ،همچنين سخنرانى و
برنامههاى آنها طبق برنامهاي كه از قبل براى مسئوالن و
اعضاى كاروانها تدارک ديده شــده ،انجام مىشود .گفتني
است تصميم فوق در نشست شوراي هماهنگي دهه كرامت
كه در شيراز و شهرهاي مرتبط برگزار گرديد اتخاذ شد.

“ندای کرامت” در فضای حرم و صحن
حضرت شاهچراغ (ع) طنین انداز می شود

برگزاری برنامه «عصر شعر کودک ونوجوان» همزمان با روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع)
به گزارش واحد اطاع رســانى روابط عمومى آستان
مقدس ،اين مراســم با حضور شاعران كودک و نوجوان،
روز چهار شــنبه ،مورخ  ٩٢ /6/ ٢٠ساعت  ۵بعد از ظهر
در تاالر شــهيد آيت اهلل دســتغيب واقع در ضلع شرقى
صحن آستان مقدس برگزار مى شود و شركت كنندگان

7

در خصوص فضائل و مناقب حضرت احمد بن موسى (ع)
به شعر خوانى مى پردازند.
آســتان مقدس احمدى و محمدى (ع) از تمامى كودكان
و نوجوانان عزيز براى شــركت در اين مراسم دعوت به عمل
مى آورد.

به همت واحد امور مناســبت هاى حوزه معاونت نشــر و
توســعه فرهنگ اسامى آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
و بــا همكارى معاونــت اماكن متبركه ،ويــژه برنامه «نداى
كرامت» در دهه كرامت اجرا مى شود.
اين ويژه برنامه شامل پخش تاوت آياتى برگزيده از كام
ا ...مجيــد در باب امامت و واليــت ،زيارتنامه هاى امين ا،...
جامعه كبيره ،زيــارات خاصه حضرت معصومه (س) ،حضرت
احمد بن موسى شاهچراغ (ع) و حضرت امام رضا (ع) ،قرائت
حديث شريف كساء ،سرود ،مداحى ،تواشيح ،مولودى خوانى،
سخنرانى اساتيد حوزه و دانشگاه ،پخش بيانات برگزيده مقام
معظم رهبرى و ساير بزرگان متناسب با دهه كرامت مى باشد.
مظفرى معاون نشــر و توســعه فرهنگ اسامى آستان
مقــدس با اعام اين خبر افزود :اين ويژه برنامه برنامه از روز
 ١ذيقعده ( ١6شهريور) تا  ١١ديقعده ( ٢6شهريور) تا پاسى از
شــب ادامه خواهد داشت و از طريق استوديوى حرم ،مستقر
در صحن مطهر بصورت زنده براى زائران پخش خواهد شد.

دهه کرامت و برگزاری پنج نمایشگاه ویژه کودکان و نوجوانان در آستان مقدس

برنامه های ویژه از سوی آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

حجاز تا شيراز و شهادت ايشان همراه با زندگى نامه
آن حضرت) ،نمايشگاه «بهشت شيراز» (برگرفته از
كتابى به همين نام) ،نمايشــگاه خانه بهار (برگرفته
از كتابى به همين نام) ،نمايشــگاه مصور از حضور
كــودكان و نوجوانان در فعاليت هاى فرهنگى حوزه
كودک و نوجوان آستان مقدس و نمايشگاه نقاشى و
خاطره نويسى مشتمل بر نقاشى و خاطرات برگزيده
كودكان و نوجوانان اشاره كرد.
گفتنى است اين نمايشــگاه ها از ساعت ٨ : ٣٠
الى  ١٣و  ١6الى  ٢٠در تاالر هاى شــهيد مطهرى
و شــهيد دستغيب براى كودكان ،نوجوانان و والدين
آنها و زائران محترم داير مى باشد.

دهــه كرامت ســال جــارى آســتان مقــدس احمدى و
محمدى(ع) شــاهد برپايى حزب خوانى روزانه قرآن صبح و
عصر توسط زائران حرم هاى مطهر خواهيم بود.
محمــود بزرگ نژاد در رابطه بــا برپايى اين محفل قرآنى
بــه واحد خبر روابط عمومى گفت :ايــن برنامه در طول دهه
مبارک كرامت از  ١6الى  ٢6شهريور به مدت  ١٠روز برگزار
خواهدشــد و خاص زائران گرامى مى باشــد .وى اضافه كرد
برنامه مذكور « تاوت نور» هديه به كاتب الكريم نام گرفته
و تمام عاقمندان به ســاحت مقدس ائمه اطهار به خصوص
حضرت شاهچراغ(ع) مى توانند بدون محدوديت سنى خواهر
و برادر در اين ويژ برنامه شركت نمايند.

مدير آستان مقدس احمدى و محمدى (ع) گفت
 :در دهــه كرامت ســال  ١٣٩٢كه از  ١6الى ٢6
شــهريور ماه برابر با  ١تا  ١١ذيقعده  ١٤٣٤برگزار
مى شود ،پنج نمايشگاه به منظور آشنايى كودكان و
نوجوانان با شخصيت و فضايل واالى حضرت احمد
بن موسى شــاهچراغ (ع) در صحن آستان مقدس
برگزار مى گردد.
بــه گزارش واحد اطاع رســانى روابط عمومى
آستان مقدس ،سيد محمدحسن دستغيب افزود :از
جمله اين نمايشگاه ها كه همراه با برگزارى مسابقه
از متــون تابلوهاى در معــرض نمايش خواهد بود
مى توان به نمايشــگاه ســفرى از حجاز تا شيراز

(بصورت نوشتار و مصور از سفر حضرت شاهچراغ (ع) از

(( تالوت نور)) هديه به کاتب الکريم

با انديشه شناسی ،معرفت فطری رو به کمال می رود
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ســر آغاز دين الهى و نخستين دعوت پيغمبران و اولين برنامه ى مكتب هاى الهى شناخت خداست.
اولين حركت فكرى بشــر بايد درباره ى خدا باشد .از آن معرفت اجمالى رو به كمال برود و به معرفت
تفصيلى راه يابد .معرفت خدا يعنى ،بشناسد كه اين عالم را صانعى است ،جهان پديده است و هر پديده
را پديدآورنده ايســت ،اين حد از معرفت فطرى اســت و هر بشرى اين معنى را در ذات خود مى يابد.
هيچ چيز بدون علت و سبب پيدا نمى شود .بچه هنگامى كه به شعور مى رسد ،اگر از پشت سر چيزى
جلوش بگذارند ،پيش از آنكه دســت به آن شــى دراز كند ،نگاه مى كند ببيند آورنده اش كيست يا چيست؟ چيزى كه نبوده
وقتى اينجا پيدا مى شود ،حتما آورنده مى خواهد ،چون آوردن پديده است.

فصل اول کتاب توحید اثر برجسته شهید آيت ا ...سید عبدالحسین دستغیب (رضوان ا ...تعالي علیه)

عجب حکايتي است...
و عجب حكايتي است:
عكس شهدا را مي بينيم
عكس شهدا عمل مي كنيم!
مقام معظم رهبري:
امروز زنده نگه داشتن ياد شهدا كمتر از شهادت نيست.
در روزهاي خاصي از دهه کرامت؛

ورودی موزه حضرت شاهچراغ(ع) نیم بها می باشد
مديــر آســتان مقدس گفت  :در طــول دهه مبــارک كرامت اول تا
 ١١ذيقعده مصادف با  ١6تا  ٢6شهريور ماه در روزهاي خاصي از اين دهه،
ورودى موزه آستان مقدس نيم بها خواهد بود .سيد محمدحسن دستغيب
اضافه كرد اين موزه صبحها از ساعت  ۷ : ٣٠ا لى  ٢١حتى روزهاى تعطيل
باز و در خدمت زائران ،شهروندان و مجاوران مى باشد.
وى افــزود  :موزه آســتان مقدس قدمتى  ٤٨ســاله دارد كه با ١١٠٠
مترمربع زير بنا در دو طبقــه احداث و در جنوب صحن مقدس قرار دارد.
مدير آســتان مقدس تاكيد كرد در اين موزه بيش از  ٤٠٠٠شىء با ارزش
تاريخى و فرهنگى نگهدارى مى گردد كه  6٠٠شــىء آن در معرض ديد
عاقمندان مى باشد و بقيه در خزانه موزه مى باشد.
سيد محمدحسن دستغيب در ادامه افزود آثار موجود اكثراً مربوط به ادوار
كهن اســت و اشيايى مربوط به دوران هاى مختلف تا عصر حاضر به تماشا
گذاشــته شده است  .وى با اشاره به اينكه از جمله آثار با ارزش در اين موزه
اشياى ســفالى مربوط به دوران اشكانى شامل كوزه مخروطى ،قمقمه ،پيه
سوز و خمره هاى لبه دار است گفت ساح هاى جنگى ،شمشيرهاى مربوط
به دوره صفوى و سلســله قاجار ،گلدان هاى فلــزى و ميناكارى مربوط به
دوران قاجاريه ،مجموع مسكوكات دوره هاى اشكانى به بعد ديگر مجموعه
اين موزه اســت .مديرآستان مقدس ديگر اشــياى موجود را دو جلد قرآن با
قدمت  ٨٠٠ســاله ،مجموعه نسخ خطى و اسناد موقوفات حرم مطهر ،آثار
ودست نوشت هاى شهيد محراب حضرت آيت ا ...سيد عبدالحسين دستغيب،
دو لنگه در نقره اى اهدايى امين الدوله پســر ناصرالدين شاه ،ساعت قديمى
دوره قاجار ،معجر( صندوق) قديمى مرقد مطهر حضرت ســيد ميرمحمدبن
موسى(ع) ،درب خاتم حرم مطهرو دهها اشياى ديگر گرانقدر اعام كرد.

سجده شکر
به عشق پابوسى تو ،آيه وصل خوانده ام
به معدن جودو سخا ،دست طلب رسانده ام
طواف بارگاه تو ،داده مراجاى دل
جاى جان مى طلبم ،زهردو استفاده ام
حبذا ،زلف بيكرانه ات
سجده شكر ّ
صحبت غيردر نظر ،نباشد اين نشانه ام
وصف وثناى تو همى ،نيست اگر به كار من
رافع تشنگى بود ،چشيدن و ستانده ام
جامه خادمى به تن ،اشك روان گواه من
مهلت چند روزه را ،بيش كن وزياده ام
فاش كنم نهان خود ،رندى اگر با بود
شفاعت من از گنه ،حاصل استغاثه ام
على واثقى

)ع(
نشريه
آستان

داخلي
مقدس

مدير آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) خبر داد؛

اجرای بیش از دویست برنامه فرهنگی مذهبی در دهه کرامت
آغــاز دهــه كرامت
سال جارى ( اول ذيقعده)
 ١6شــهريور ماه ،شيراز
ســومين حرم اهل بيت
شاهد بر پايى دهها برنامه
فرهنگى مذهبى خواهد
بود.
مدير آستان مقدس با
اعام اين مطلب گفت هر سال از اول ذيقعده كه مصادف
بــا زاد روز حضــرت معصومه(س) تــا  ١١ذيقعده مياد
حضــرت امام رضا(ع) برنامه ها و جشــن هاى متعددى
برگــزار مى شــود كه به جز ايــن دو روز ديگر روزهاى
شاخص اين ايام پنجم ذيقعده روز بزرگداشت امامزادگان
و ويژه برنامه آن  6 -ذيقعده سال روز بزرگداشت حضرت
شاهچراغ(ع) در ايران به خصوص در شهر شيراز و استان
فارس مى باشد.
سيد محمدحسن دستغيب افزود آغازگر دهه كرامت در
شيراز و حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) با همايش افتخار
خدمت با حضور دهها خادم خواهر،بانوان زائر و شهروند با
انجام سخنرانى و تجليل از خادمان نمونه و همايش مودت
و رحمت ويژه زوج هاى جوان شروع خواهد شد.
وى اضافه كرد ديگر برنامه هاى اين روز كه ك ً
ا به بحث
همايش و جشــن با موضوعات عفاف و حجاب ،حجاب برتر،
شــخصيت و جايگاه دختــران در خانــواده و اجتماع ،برپايى
نمايشــگاه ،آثار تجسمى ،عكس،كتاب،نقاشــى ،شعرخوانى،
برگزارى اردو ،مسابقه عكاســى ،مسابقه ورزشى ،دل نوشته،

پخــش فيلم و كليپ ،كتابخوانى ،پيامك و انتشــار نشــريه،
بروشــور و جريده و  ....اختصاص دارد توســط آستان مقدس
حضرت شــاهچراغ(ع) امور بانوان اســتاندارى ،فرماندارى،
شــهردارى ،فرهنگ و ارشاد اسامى ،ســازمان فرهنگى و
اجتماعى شهردارى،ناحيه مقاومت بسيج سپاه بقيه ا ...سازمان
تبليغات اســامى فارس ،شوراى هماهنگى تبليغات اسامى،
بسيج سپاه محمد رسول ا ...شركت شهرک هاى صنعتى،منابع
طبيعــى و آبخيز دارى ،جهاد دانشــگاهى ،آموزش و پرورش
فارس و نواحى چهارگانه ،دانشــگاه پيام نور ،دانشــگاه علوم

پزشــكى ،ائمه جماعات استان فارس ،ميراث فرهنگى صنايع
دســتى و گردشگرى ،تاكســيرانى ،دبيرخانه كانون فرهنگى
هنرى مســاجد فارس ،اوقاف ،امور اقتصــادى و دارايى ،اداره
كل امور عشــاير ،اتحاديه انجمن هاى اسامى ،مجمع امور
صنفى ،تعاون روستايى ،حوزه هنرى بسيج هنرمندان ،انجمن
خوشنويسان ،اتحاديه انجمن اســامى دانش آموزان ،جهاد
كشاورزى ،صدا و سيماى فارس و  ....اجرا مى گردد.
وى در پايان گفت در كليه شــهرهاى اســتان فارس
توســط مردم وادارات مراسم هاى مشابهى برگزار خواهد
شد.

نگاهی به موقعیت فعالیت های پژوهشی آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

استقبال کم نظیر مردم نور آباد ممسنی از
حضور گروه سفیران نور
روز جمعه گذشته هزاران نفر از مردم نمازگزار نور آباد ممسنى با استقبال
گرم از گروه ســفيران نور در آستانه دهه كرامت ،ميثاق خود را به ائمه اطهار
و فرزند گرامى هفتمين پيشواى تشــيع حضرت سيد ميراحمدبن موسى(ع)
ابراز داشتند.
محمدى معاون اماكن متبركه آستان مقدس در اين رابطه گفت همزمان
با شــروع جشــن هاى دهه كرامت جمعى از خادمان حضرت شاهچراغ(ع)
مهمان مردم شهرســتان نور آباد ممسنى بودند .وى افزود در اين برنامه ١٨
نفر از خادمان افتخارى آستان مقدس ملبس به لباس مخصوص در حالى كه
پرچم مقدس اين آستان شريف را به همراه داشتند پس ازعزيمت به امامزاده
ســيد عاء الدين (ع) معروف به « درب آهنى» مضجع اين امامزاده بزرگوار
را زيارت و حرم مطهر ايشان را غبارروبى نمودند .معاون اماكن متبركه افزود
حضور در گلزار شهداى گلگون كفن اين شهرستان و قرائت فاتحه و گلباران
قبور اين عزيزان از ديگر برنامه هاى گروه سفيران نور بود .محمدى در ادامه
اظهار داشــت در برنامه هاى تدوينى ،ديدار با خانواده هاى چهار شــهيد و
دلجويى از آنان و اهداى بســته هاى تبركى و حضور اين گروه در بيمارستان
ولى عصر(عج) و توزيع  ٢٠٠بســته متبرک در برنامه هاى آنان قرار داشت.
وى با اعام اين نكته كه در هنگامه ظهر خدام آستان مقدس به سمت مصلى
نماز جمعه شهرستان حركت نمودند گفت در اجتماع با شكوه مردم نماز گزار
جمعه حجت االسام والمســلمين نامدار قبل از خطبه هاى جمعه پيرامون
شخصيت واالى حضرت سيد ميراحمدبن موسى(ع) به سخنرانى پرداخت و
با ذكر صلوات جمعيت كثير مردم ،بيش از  ١٠٠٠بسته تبركى بين نمازگزاران
توزيع شــد .از جمله حاشــيه هاى اين ديدار مردمى اســتقبال عامه مردم از
برنامه هاى اين گروه و همراهى آنان در برنامه هاى ذكر شده بود.

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

شــوراى پژوهش و تحقيقات آستان مقدس متشكل از
متخصصان و صاحبنظــران حوزه هاى مختلف علمى و با
اهــداف تدوين و تصويب سياســتها و تعيين اولويت هاى
پژوهشــى آســتان مقدس ،فراهم آورى شــرايط مناسب
براى انجام امور پژوهشــى ،تدوين راهكارهاى مناســب
براى برقرارى ارتباط پژوهشــى با مراكز و شخصيت هاى
پژوهشى و فرهنگى؛ تهيه ،تدوين و تصويب آئين نامه هاى
پژوهشى ،بررسى و تصويب طرحهاى پژوهشى پيشنهادى
و همكارى با بخش هاى مختلف آســتان مقدس احمدى
و محمدى (ع) براى رسيدن به هدفهاى پژوهشى آستان،
در ســال  ١٣٩٠تشــكيل شده اســت .تاكنون طرح هاى

پژوهشــى مختلفى با همكارى و حمايت آســتان مقدس
حضرت شــاهچراغ (ع) انجام شده است كه براى اطاع و
استفاده پژوهشگران و همچنين جلوگيرى از دوباره كارى
به تعدادى از آنها اشاره مى شود.
الف :طرح هايى كه با حمايت و همراهى آستان مقدس
حضرت شــاهچراغ (ع) در ســال  ١٣٩٠انجام شده است:
آفتاب شــيراز ( پژوهشــى نو و جامع پيرامون شخصيت و
مدفن حضرت احمد بن موسى (ع) معروف به شاهچراغ(ع)):
به كوشش دكتر على كانترى ،با اسليمى هاى گنبد نيلى
(پژوهشى در حوزه شعر در تكريم حضرت احمد بن موسى
الكاظم شاهچراغ (ع)) به كوشش مرضيه و معصومه مرادى
و همراهى سازمان بسيج هنرمندان سپاه فجر فارس كه در
پاييز  ١٣٩٠به صورت كتاب توســط انتشارات رخشيد و با
حمايت آستان مقدس منتشر شده است ،علل و آثار هجرت
حضرت احمد بن موسى شاهچراغ (ع) به شيراز :پايان نامه
كارشناسى ارشد در رشته تاريخ گرايش تاريخ اسام كه به
كوشــش هاجر راستى و راهنمايى دكتر حسين پوراحمدى
در اسفند  ١٣٩٠انجام شده است.
ب :طرح هايى كه با مديريت و اجراى آســتان مقدس
در سال  ١٣٩٠صورت گرفته است :ماه تمام «دفتر نخست
(شرح احوال حضرت شاهچراغ (ع) و گذر ساخت آستان هاى
مقدس احمدى و محمــدى(ع) در طول تاريخ) پژوهش و
تحقيق فريده كارانديش و فرزاد زارع؛ ماه تمام» دفتر دوم
(نگاهى به تغييرات ســاختارى و ساختمان آستان مقدس
از پيروزى انقاب اســامى تا حال حاضر) پژوهشگر امير
عفاف؛ سيد مير احمد بن موســى شاهچراغ(ع) -ديروز و
امروز (نگاهى پژوهشى و تحقيقى در حوزه عكس و تصوير ):
تحقيق و عكس از منصور صانع ،امير عشــق (كتابشناسى
حضرت احمد بن موسى شاهچراغ(ع) به ضميمه كتابنامه

قابل توجه زائران عزيز

ســومين شــهيد محراب حضــرت آيت اهلل دســتغيب):
پژوهش و تحقيق ميثم جوان بخت ،ســنجش مؤلفه هاي
رضايتمندي زوار حرم مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) و ارائه
راهكارهــاي اجرايي براي بهبود خدمات مجرى دكتر على
ســلطانى؛ ارزيابى كيفيت خدمات كتابخانه آستان مقدس
احمدى و محمدى شــاهچراغ(ع) با استفاده از پرسشنامه
ليب كوال :مجرى نجمه نير.
ج :طرح هاى پژوهشى در دست انجام آستان مقدس:
نقش حضرت احمدبن موسى (ع) در تاريخ تشيع شيراز
و فــارس ،تاريخچه زندگانى بــزرگان مدفون در حرم و
صحــن مطهر ،تحليل محتواى عريضــه هاى زائرين به
حرم مطهر حضرت احمد بن موســى (ع) ،بررسى اسناد
و مخطوطات موقوفات آســتان مقدس ،تدوين دانشنامه
حضرت احمد بن موســى (ع) ،فرصت ها و چالش هاى
گردشــگرى مذهبى در شــيراز با تأكيد بر نقش آستان
مقدس احمدى و محمدى (ع).
شايان ذكر است كه آستان مقدس احمدى و محمدى
(عليهماالســام) با هدف ترويــج فرهنگ دانش پژوهى و
حمايت از طرح هــاى تحقيقاتى دانشــجويان ،محققان،
اساتيد دانشگاه و طاب حوزه هاى علميه ،فهرست اولويت
هاى پژوهشى خود را اعام مى نمايد.
عاقــه منــدان جهت ارائــه طرح هــاى تحقيقاتى
و پايــان نامه هاى پژوهشــى بــا پســت الكترونيكى
 pazhuhesh@shahecheragh.irمرتبــط
شــده و همچنين بــراى كســب اطاعات بيشــتر با
شــماره هــاى  ٢٢٣٣٠٠٤و  ٢١٣١٣٣6تمــاس حاصل
فرمايند و يا به پايگاه اطاع رســانى آســتان مقدس به
نشــانى  /http://shahecheragh.irبخــش
فراخوان طرح هاى پژوهشى مراجعه نمايند.

زائران عزيز جهت كمك به توسعه فعاليت هاي فرهنگي و عمراني حرم مطهر و 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 .همچنين شماره كارت سپهر بانك صادرات به شماره هاي
 6037691756742748و 6037691756686382آماده دريافت وجوه كارت به كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و شهروندان عزيز مي باشد.

