مقام معظم رهبري:
از جنبهی دینی  -که من باز هم روی این مســئله تأکید خواهم کرد  -مرقد جناب
احمدبنموســی(ع) و بــرادران بزرگوارش و دیگر امامزادههــای خاندان پیغمبر(ص)،
یک نشــانهی بسیار مهمی اســت .این که پیغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس
را مخاطــب خود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند ،بســیار چیز پرمعنا و
مضمونداری اســت؛ بخصوص شخصیت برجستهی جناب احمدبنموسی(ع) که در
میان امامزادگان شناختهشدهی خاندان پیغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب میشود.
دربارهی او اینجور نوشــتهاند که« :و کان احمد بن موســی کریما جلیا ورعا و کان
یحبه و یق ّدمه»؛ مردی بخشــنده و کریم و باورع و دارای
ابوالحســن( ...علیه ّ
السام) ّ
جالت مقام و منزلت بود و پدرش  -حضرت موســیبنجعفر(ع)  -این بزرگوار را بر
فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدم میداشت و به او محبت ویژهای داشت.
سال سوم
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يازدهم ذي القعده ،ميالد سراسر نور امام
همام حضرت علي بن موسي الرضا(ع)
مبارك باد

 8صفحه
سرمقاله

برگزاريباشكوه
جشن هاي دهه كرامت در حرم مطهر

فلسفه زیارت و تأثيرات آن در سير زندگي
درباره زیارت و تاثیرات شــگرف آن در ســیر زندگی ،مسایل بسیاری
مطرح اســت و به اعتقاد علما و صاحبنظران انس و الفت با اهل بیت(ع) و
اهتمام به زیارت این بزرگواران برکات بســیاری را نصیب انسان می کند و
راه رستگاری را مقابل هر قلب عاشقی قرار می دهد.
زیارت ،فرصتی برای خلوت عاشقانه با امام معصومی است که بی هیچ
چشمداشــتی وجود نورانی اش را وقف اســام کرده و توسل به او ما را تا
عرش خدا پرواز می دهد.
 زیــارت عالی ترین درجه توجه و اتصال به معصومین(ع) اســت و بههمین دلیل به آن توصیه موکد شــده اســت .زیارت فرصتی اســت برای
خلوت با خدا در محضر امامی معصوم که واســطه دریافت فیضهای الهی
میان خدای متعال و بندگان اوســت ،بنابراین اهتمام به این فریضه معنوی
برکات بســیاری را در زندگی ما جاری می کند که قطع ًا در طول حیاتمان
ماندگار خواهد بود.
زیارت هم مثل سایر فرایض دینی ما آداب و شرایطی دارد که باید بهآنها توجه کنیم ،حقوق بزرگی از معصومین (ع) بر گردن ماست که احترام
و حفــظ این حقوق تنها با حفظ شــأن و منزلت آنها و عمل صالح محقق
می شود.
وقتی بــه زیارت می رویم نبایــد غافل از شــناخت و معرفت حقیقی
معصومین(ع) باشــیم که در این صورت زیارت ما روحی نخواهد داشــت.
و قطع ًا برای برقراری توســل بیشــتر به اهل بیت(ع) شــناخت صحیح از
آنها اولین رکن اســت؛ بعد از آن همانطور کــه در زیارتنامه این حضرات
میخوانیم:
«من گواهی می دهم که تو امام برحقی و می شنوی و پاسخ می دهی»
در دل و جان به آنچه قرائت می کنیم ایمان و یقین داشته باشیم .نمی شود
به زبان بگوییم حق شما را می شناسیم اما به معارف و رهنمودهای برجای
مانده از این بزرگواران عمل نکنیم؛ این عین ندیده گرفتن حق معصومین
است .ما مدعی پیروی از معصومین(ع) هستیم و زیارت آنها فرصتی مغتنم
برای عرض ارادت و تمسک به آنهاست.
ایران به یمن بارگاه مقدس ثامنالحجج(ع) معطر و متبرک اســت ،در
زیارت این امام همام به نکات بسیاري باید توجه کنیم.
 وجــود مقدس امام رضا(ع) ،حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبنموسي شاهچراغ(ع) منشــأ خیر وبرکت ما ایرانی هاست و باید قدر آنها را
بدانیم .امروز آنچه از توفیق و برکت در اختیار ماست به یمن وجود نورانی
ثامن الحجج(ع) و دیگر امام زادگان اســت و زیــارت آنها هم باید همراه
معرفت باشد ،معرفتی که در سراسر زندگی و احوال ما جاری است.

پيام تبريك توليت محترم آستان مقدس
احمدي و محمدي(ع) به شهردار شيراز
تولیت آســتان مقدس احمدي و
محمدي(ع) در پیامي انتخاب مجدد
مهنــدس پاک فطرت را به ســمت
شهردار شیراز تبریک گفتند.
متن پیام حضرت آیت ا ...ســید
محمد مهدي دســتغیب بدین شرح
است:
جناب آقاي مهندس علیرضا پاک
فطرت شهردار محترم شیراز ،انتخاب
مجدد شــما را به عنوان شهردار این
شهراز سوي شــوراي اسامي شهر

تبریک مي گویم.
امید آنکه در دوره جدید شــوراي اســامي شهر و شــهرداري شما بافت
فرهنگي تاریخي به خصوص آســتان مقدس احمــدي و محمدي(ع) بعنوان
محور طرح توســعه عمراني ،فرهنگي،خدماتي بیــش از پیش مورد توجه و
عنایت قرار گیرد.
بدیهي اســت نگاه معطوف و موشکافانه شما به حرم مطهر حضرت احمد
بن موسي(ع) بعنوان محوریت و مرکزیت شهر مقدس شیراز و رفع مشکات
و نیازمنديهــاي نقــاط محروم ،رضایت خداوند منان  ،ذریه رســول گرامي
اسام(ص) ومردم والیت مدار این شهر را به دنبال خواهد داشت.
براي جنابعالي و همکاران محترم در شــهر شیراز به جایگاه اصلي خود ،از
خداوند منان آرزوي موفقیت دارم.
سيد محمد مهدي دستغيب
توليت آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

جشن و سرور ميالد حضرت امام رضا(ع) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
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مديركل هواپيمايي آسمان جنوب كشور:

حرم مطهرحضرت شاهچراغ (ع) بايد مركز
فعاليت هاي اجتماعي و مذهبي در شيراز شود

همزمان با روز بزرگداشــت حضرت شــاهچراغ (ع) ،مدیرکل،
معاونان و جمعی از کارکنان شرکت هواپیمایی آسمان دفتر شیراز
به آســتان مقدس مشرف شــدند و ضمن زیارت حرمین شریف
احمدی و محمدی (ع) با تولیت آستان مقدس دیدار کردند.
حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دســتغیب در این دیدار با
تاکید بر اینکه ذریه های رســول مکرم اسام (ص) مورد احترام
و تکریم همه مردم ایران هســتند ،گفتند :حضرت شاهچراغ (ع)
دارای کرامات بسیاری هستند و تعداد زیادی از بیماران و نیازمندان
از شفاعت این امین امامت بهره جسته اند.
تولیت آستان مقدس اضافه کردند :مردم دیگر کشورها و ادیان
ممکن است ناامید شوند ولی مسلمانان و آنان که موال و مقتدایشان
حضرت علی (ع) و ائمه اطهار و اهل بیت (ع) است امیدشان به خدا
و آنهاست .در این جلسه سید عباس حسینیان مدیر کل هواپیمایی
آســمان با تبریک دهه کرامت بخصوص روز بزرگداشت حضرت
شاهچراغ(ع) ارادت قلبی خود و کارکنان این سازمان را به ساحت
مقدس حضرت ســید میر احمد بن موسی (ع) ابراز داشت .وي در
ادامه گفت باید حرم مطهرحضرت شاهچراغ(ع) مرکز فعالیت هاي
اجتماعي ومذهبي در شیراز شود وشرکت هواپیمائي آسمان منطقه
جنوب نیز در این زمینــه بر خود الزم مي داند فعالیت هائي را در
رابطه با تحقق این مهم انجام دهد.

مراســم با شکوه جشن و سرور میاد فرخنده حضرت امام رضا(ع) در شب و روز تولد این امام
همام در حرم و صحن مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.
به گزارش واحد اطاع رسانی روابط عمومی حجت االسام والمسلمین عالی پس از نماز ظهر
و عصر در سخنانی پیرامون منقبت ،شخصیت و فضایل حضرت امام رضا(ع) سخنرانی نمود که
سخنان وی با استقبال انبوه نمازگزاران و شرکت کنندگان قرار گرفت.
در شــب میاد ثامن الحجج حضرت امام رضا(ع) نیز پس از برنامه اقامه نماز مغرب و عشــا
و قرائت زیارت خاصه حضرت شــاهچراغ(ع) برنامه مولود خوانی و تواشــیح انجام گرفت .سپس

حجت االسالم والمسلمين نقويان در مراسم بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع )

امنيت و آرامش امروز کشور به برکت نعمت والیت است
حضرت حجت االســام والمسلمین نقویان در مراسم بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع)
گفت :امروز ،امنیت و آرامش در جمهوری اسامی به برکت والیتمداری است و وجود نعمت
والیت در ایران اسامی مانند ریشه نهالی است که هر روز محکم تر و مستحکم تر میشود.
وی با اشاره به وجود آشوب و ناامنی شدید در کشور هایی نظیر سوریه ،عراق و افغانستان
افزود :امروز دشمنان تمام منطقه را به ناامنی کشاندهاند اما در پرتو و سایه والیت مردم ما در
ایران اسامی با امنیت در خیابان ها قدم برمیدارند.
این کارشناس حوزه و دانشگاه با یادآوری هجمه های دشمنان علیه نظام مقدس جمهوری
اسامی و دین مبین اســام خاطرنشان کرد :دشمنان شیعیان سال هاست که با نیش قلم
و بیان خود در رســانه های گســترده اندیشه های خاف اسام بر افکار دینی و آموزه های
شیعه وارد میکنند.
حجت االسام نقویان با انتقاد از بی توجهی برخی از افراد جامعه به خصوص بانوان نسبت
به ارزش های اسامی ،تاکید کرد :متاسفانه برخی از زنان جامعه ما ارزان ،وضع پوشش خود
را از دســت میدهند که باید گفت این ارزش ها آســان به دست نیامده پس نباید آسان از
دست برود.
وی با اشاره به اینکه امروز ادبیات غرب ،خوشگذرانی است ،اظهار داشت :غرب این عالم

مدير آستان مقدس در ديدار اعضای شورای اسالمی شهر:

خواهان همدلي شوراي شهر با حرم مطهر هستيم
جمعــی از اعضــای شــورای
اسامی شهر شیراز ضمن حضور در
حرم مطهر حضرت سیدمیراحمدبن
مو سی ( ع ) با سید محمد حســن
دستغیب مدیرآستان مقدس دیدار و
از فعالیت های انجام شــده در این
آستان شــریف از زبان مدیر آستان
مقدس آگاه شدند.
سید محمدحسن دستغیب در این
دیدار اظهار داشت دهها پروژه عمرانی وفرهنگی در آستان مقدس
شاهچراغ(ع) از مدتها پیش آغاز شده که هریک از  1٠تا  ٩٠درصد
پیشرفت فیزیکی داشته است که متاسفانه به دلیل عدم اختصاص
بودجه دولتی و کاهش درآمدهای آســتان مقدس از محل نذورات
مردمی کارها با کندی دنبال می گردد یا بعض ًا تعطیل شــده اند.
وی از اعضای شورای اسامی شهر خواست تا با همدلی بیشتر و
توجه به طرح توســعه آستان مقدس ،متولیان امر را در راه خدمت
به زائران یاری دهند.
در این دیدار اعضای شــورای شهر شیراز با تاکید بر محوریت
آســتان مقدس در اجرای پروژه ها تمایل خود را برای حمایت از
اقدامات تولیت آستان شریف و برنامه های آن اعام داشتند.

حجت االسام والمسلمین شهاب مرادی استاد مدعو از تهران به ایراد سخنرانی پیرامون شخصیت
واالی حضرت امام رضا(ع) ،سفر ایشان به ایران و ....پرداخت .مداحی حاج کاظم محمدی و اجرای
برنامه های متنوع از دیگر برنامه های این روز بود.
در همین مراسم تنی چند از خدام با حمایل پرچم تبرکی حضرت امام رضا(ع) به میان جمعیت
رفتند که یکی از برنامه های جذاب و دیدنی و استقبال بی نظیر مردم و تبرک جستن از پیشوای
هشتم شیعیان بود .صحن و حرم مطهر در شب و روز میاد با چراغانی و آذین بندی و پذیرایی از
زائران با نقل و شیرینی همراه بود.

را محل تفریح و عشــرت کده می داند و القاء می کند که ما به این دنیا برای عیش و نوش
آمده ایم و هر عمل و کســی که جلو ما را بگیرد ،باید کنار برود حال پدر ،مادر ،همســر و یا
نزدیکانمان باشد.
این استاد دانشگاه همچنین گوش به فرمان رهبر بودن ،مهربان بودن باهم ،به وظایف عمل
کردن ،تاش دولت برای راضی نگه داشتن مردم با نیت خیرخواهی را از جمله راهکارهایی
ذکر کرد که به حفظ ارزش های دینی کمک می کند.
گفتني اســت ،همزمان با ششــم ذیقعده ،سالروز بزرگداشــت حضرت احمد بن موسی
شــاهچراغ (ع) این مراسم باشکوه با حضور مسئوالن کشوری و استانی ،مجاورین و زائرین
حرم حضرت شاهچراغ (ع) در این آستان مقدس برگزار شد ،در این مراسم که حضرت آیت ا ...
سیدمحمد مهدي دستغیب تولیت آستان مقدس احمدي ومحمدي(ع) آیت ا ...اسداهلل ایمانی،
نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ،آیت اهلل سید علي اصغر دستغیب نماینده مردم
فارس در مجلس خبرگان ،نمایندگان مردم شیراز در مجلس شورای اسامی ،مهندس حسین
صادق عابدین استاندار فارس و جمع زیادي از مسوولین حضور داشتند ،پس از اجراي برنامه
هاي متعدد از جمله تواشیح ،مداحي ،قرائت زیارت خاصه حضرت شاهچراغ(ع) دعاي کمیل
توسط مداح اهل بیت (ع) سروري قرائت گردید.

استاندار فارس:

افتخار شيراز به حرم مطهرحضرت احمدبن موسی (ع) است
در نخســتین روز از دهــه کرامــت مهندس
صادق عابدین اســتاندار فارس به اتفاق جمعی از
معاونین استانداری ،شــهردار شیراز مدیران کل
استان فارس ،مسوولین ادارات ،سازمانها ،نهادها و..
ضمن حضور در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
وزیارت مضاجع شــریف این اما مزاده بزرگوار در
مراســم غبار روبی نمادین این حرم مطهر شرکت
کرد.
اســتاندار فارس پس از این مراســم که سید
حســن دســتغیب مدیر آســتان مقدس حضرت
شاهچراغ(ع) و جمعی از معاونین این آستان ایشان
ودیگر مسئووالن را همراهی می کردند در مراسم
تجلیل از مقام دختر که به مناسبت زاد روز حضرت
فاطمه معصومه(س) برپاشده بود شرکت کرده ودر
ســخنانی اظهار داشت هر کشوری به مکانی برتر
وخاص خود می نازد وشهر شیراز واستان فارس نیز به حرم
حضرت شاهچراغ (ع) افتخار می کند.
وی اضافه کرد این حرم مطهر مرکز ثقل شیراز وفارس
است وتمام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی باید بر مرکزیت

این آستان مقدس باشد.
اســتاندار فارس با اشاره به اینکه شــهر شیراز آمادگی
برگزاری مسابقات قرآنی کشوری وبین المللی را دارد گفت با
توجه به آماده سازی صحن ورواق جدید که بالغ بر 15هزار
متر مربــع به فضای فعلی می افزاید این آمادگی وجود دارد

که با حضور یکصد هزار نفر مســابقات کشوری و
بین المللی قران در آستان مقدس با امکانات جدید
برگزار شود.
مهندس صادق عابدین تاکید کرد هیچ کشوری
نمی تواند به کشور عزیز ما حمله نظای داشته باشد.
زیــرا این مملکت به برکت خون شــهدا در مقابل
تمام هجمه های نظامی ایستاده است اما دشمن به
دنبال هجمه فرهنگی اســت وضربه زدن به کشور.
اما اینگونه کانون ها ( بارگاه حضرت شاهچراغ (ع))
در مقابل این گونه هجمه ها است .وی در پایان از
حضرت آیت ا ...دستغیب تولیت آستان مقدس وسید
محمد حسن دستغیب مدیریت آن که امکانات الزم
را برای برگراری جشــن هــای دهه کرامت فراهم
کرده اند گفت همگان باید تمــام امکانات الزم را
برای گسترش فرهنگی به محوریت آستان مقدس
به کار گیرند.
گفتنی اســت در اولین روز از دهــه کرامت دهها برنامه
فرهنگی به مناسبت زاد روز حضرت فاطمه معصومه (س) و
روز دختر در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار شد.

ديدار سرپرست و كاركنان بانك ملی استان فارس با توليت آستان مقدس(ع)

حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) به روايت اسناد و تصاوير تاريخی

جمعــی از کارکنان بانک ملی اســتان فارس در آســتانه ششــم ذیقعده ،روز
بزرگداشــت حضرت شاهچراغ (ع) به حرم مطهر مشــرف شدند و ضمن تجدید
میثاق با حضرت احمد بن موســی (ع) با تولیت محترم آستان مقدس دیدار کردند.
به گزارش واحد اطاع رســانی روابط عمومی ،در این دیدار حضرت آیت اهلل سید
محمد مهدی دستغیب در سخنانی با تبریک دهه کرامت اظهار داشتند همه ما باید
دلهای خود را به نور اهلبیت (ع) منور کنیم و متکی به شــفاعت موال و مقتدایمان
حضرت علی (ع) باشیم .محبت حضرت علی (ع) موهبتی است که در سخت ترین
شرایط  ،حتی در موقع بیماری و مرگ ،فریادرس همه عاشقان والیت است .تولیت
محترم آستان مقدس تاکید کردند :همه ما به عنوان کفشدار و خادم حضرت شاهچراغ (ع) شاهد کرامات بسیار از حضرت آقا بوده ایم و
مطمئن هستم شما که امانت دار مردم در امور بانکی هستید با عنایت خاص این امامزاده واجب التکریم از این کرامات برخوردار خواهید
شد .در این دیدار سرپرست بانک ملی ایران با تبریک این ایام اظهار داشت :بانک ملی مفتخر به برگزاری با شکوه دهه کرامت است و
بنا به تاکید تولیت محترم ،این بانک جشن های دهه کرامت را در سطحی گسترده برگزار کرده است.

به منظور بزرگداشت دهه پرفضیلت کرامت ،از تاریخ  18الی  ٢٦شهریورماه
 1٣٩٢مرکز اســناد کتابخانه ملی فارس شاهد برپایی نمایشگاهی با عنوان
«حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) به روایت اسناد و تصاویر تاریخی» بود.
در نمایشگاه مذکور که توسط سازمان اسناد و کتابخانه های مرکز فارس با
همراهی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) بر پا گردید 4٢،نسخه از اسناد
و تصاویر مرتبط با حرم مطهر حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) و ده ها
کتاب چاپ قدیم وجدید به نمایش گذاشته شد .این نمایشگاه با نمایش عکس ها
و تصاویر مربوط به حدود یک صدســال قبل ،تا پایان دهه کرامت برپا بود و
مورد بازدید صد ها نفر بازدیدکننده قرار گرفت.
این اســناد شامل تصاویر بخشی از مکاتبات ،مدارک و وقف نامه های آستان مقدس از دوران زندیه ،قاجاریه ،پهلوی اول
و دوم بود .این نمایشــگاه ســاعت  1٠صبح روز دوشنبه  18شهریور ماه افتتاح شــد و تا  ٢٦شهریور ماه ادامه داشت .آستان
مقدس احمدی و محمدی (ع) از تمامی پژوهشگران و عاقه مندان برای شرکت در این نمایشگاه دعوت به عمل آورده بود.

سخاوت و بخشش كريم اهل بيت (ع) حضرت امام حسن مجتبي (ع)
در حديثى آمده كه حضرت امام حسن (ع) هيچگاه سائلى را رد نكرد و در برابر درخواست او «نه» نگفت ،و چون به آن حضرت عرض شد :چگونه
است كه هيچگاه سائلى را رد نمىكنيد؟ پاسخ داد:
من ســائل درگاه خدا و راغب در پيشگاه اويم ،و من شرم دارم كه خود درخواست كننده باشم و سائلى را رد كنم ،و خداوند مرا به عادتى معتاد
كرده ،معتادم كرده كه نعمتهاى خود را بر من فرو ريزد ،و من نيز در برابر او معتاد شدهام كه نعمتش را به مردم بدهم ،و ترس آن را دارم كه اگر
عادتم را ترك كنم اصل آن نعمت را از من دريغ دارد.

در پيام وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي به جشنواره بزرگ قرآنی كشور در استهبان

اميدوارم سومين حرم اهل بيت (ع) به قطب قرآنی کشور مبدل شود

اهداي  20هزار سي سي خون توسط خادمان آستان
مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

محراب حضرت آیت ا ...ســید عبدالحسین دستغیب ،دو لنگه در نقره ای اهدایی یمین الدوله
پســر ناصرالدین شاه ،ساعت قدیمی دوره قاجار ،معجر( صندوق) قدیمی مرقد مطهر حضرت
سید میرمحمد بن موسی(ع) و درب خاتم حرم مطهر می باشد.

به مناسبت دهه کرامت ،جمعی از خادمان افتخاری آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) تحت عنوان گروه سفیران نور

به شهرهای گراش ،نورآباد ،کازرون ،داراب ،نیریز  ،مرودشت،
زرقان و شهرک گلستان ،اعزام و با حضور در مراسم عبادی
نماز جمعه این شــهرها با ائمه جمعه ،فرمانداران ،مسوولین،
خانواده معزز شــهداء ،جانبازان و ایثارگــران دیدار و گفتگو
کردند.
كازرون

مدیر آســتان مقدس گفت :در روزهای  1٦شــهریورماه مصادف با میاد حضرت فاطمه
معصومه (س) ٢1 ،شــهریور ماه روز بزرگداشت حضرت احمد بن موسی شاهچراغ (ع) و ٢٦
شهریورماه ،میاد حضرت امام رضا (ع) ،بلیط ورودی موزه آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
نیم بها بود.
سید محمدحسن دستغیب اضافه کرد :موزه آستان مقدس ،همه روزه حتی روزهای تعطیل
از ساعت  8الی  ٢1باز و در خدمت زائران عزیز می باشد.
مدیر آستان مقدس بیان کرد :موزه آستان مقدس قدمتی  48ساله دارد که با  11٠٠مترمربع
زیر بنا در دو طبقه احداث و در جنوب صحن مطهر قرار دارد.
در این موزه بیش از  4٠٠٠شــیء با ارزش تاریخی و فرهنگی نگهداری می گردد که ٦٠٠
شیء آن در معرض دید عاقمندان می باشد و بقیه در خزانه موزه است.
وي افــزود :آثار موجود اکثراً مربوط به ادوار کهن اســت و اشــیایی مربوط به دوران های
مختلف تا عصر حاضر به نمایش گذاشته شده است .از جمله آثار با ارزش موزه ،اشیای سفالی
مربوط به دوران اشکانی شــامل کوزه مخروطی ،قمقمه ،پیه سوز ،خمره های لبه دار ،ساح
های جنگی ،شمشیرهای مربوط به دوره صفوی و سلسله قاجار ،گلدان های فلزی و میناکاری
مربوط به دوران قاجاریه و مجموعه مسکوکات دوره های اشکانی به بعد است.
مدیر آستان مقدس در ادامه اظهار داشت :دیگر اشیای با ارزش موزه ،دو جلد قرآن با قدمت
 8٠٠ســاله ،مجموعه نسخ خطی و اسناد موقوفات حرم مطهر ،آثار ودست نوشت های شهید

اعزام گروه سفيران نور به شهرهای
گراش ،نيريز،نورآباد ،كازرون ،داراب و
مرودشت

نورآباد

نيم بها شدن بليط ورودی موزه آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
در روزهایی از دهه کرامت

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

ني ريز

علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی دولت تدبیر و امید به
جشنواره بزرگ قرآنی کشور که توسط موسسه قرآنی و فرهنگی
بیتاالحزان حضرت زهرا (س) برگزار شد پیام داد.
وی در این پیام چنین آورده است :قرآن ،نور مبین،حبل متین و
راهنمای انسانها به صراط حق و سوق دهنده بشر به راه و رسم
انسانیت است.

حضرت محمد (ص) میفرماید« ،هنگامی که فتنهها مانند شب
تاریک ،به شما روی آورد ،بر شما بادا تمسک به قرآن» ،بنابراین
الزم است در تمام مراحل زندگی در پناه قرآن ،مصون و محفوظ
بمانیم و در قیامت از شفاعت آن بهرهمند شویم .اکنون که موسسه
قرآنی و فرهنگی بیتاالحزان حضرت زهرا (س) اســتان فارس
موفق به تربیت صدها حافظ کل قرآن کریم شــده و مقام معظم

رهبری نیز فرمودهاند مردم فارس همواره جزء پیشروها بودهاند،
این اســتان بهحق و در انصاف یک قله است ،امیدواریم به زودی
فارس سومین حرم اهل بیت (ع) به قطب قرآنی کشور مبدل شده
و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت  1٠میلیون حافظ کل
قرآن به دست توانای شما محقق شود و در آینده شاهد شکوفایی
و گسترش معارف الهی در اقصی نقاط میهن اسامی باشیم.
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شماره 68
شهريور ماه 1392

حرم حضرت شاهچراغ (ع) ،ميزبان دومين دوره
مسابقات قرآن فنی و حرفه ای كشور
خادمان آستان مقدس همچنین در بارگاه منور امامزادگان
مدفون در این مناطق و همچنین قبور مطهر شهداء حضور
یافتنــد و با قرائت فاتحه و نثــار گل به این بزرگواران ادای
احترام کردند.

كارگاه آموزشی استرس پس از سانحه

مرکز روان شناسی و مشاوره آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در راستای وظایف خود

و نیازهای جامعه در روز پنجشنبه  ٢8شهریور ماه سال جاری نسبت به برگزاری یک کارگاه
آموزشی یک روزه تحت عنوان «سبب شناسی ،تشخیص درمان ،اختال ،فشار روانی آسیب زا»
(اختال استرس پس از سانحه) اقدام نمود.
به گزارش واحد اطاع رســانی روابط عمومی ،آخونــد زاده رئیس این مرکز گفت این
کارگاه از ســاعت  8صبح الی  1٢ظهر در ســالن نور صحن مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
برگزار شد.
گفتنی اســت مرکز روانشناسی و مشــاوره آستان مقدس شــاهچراغ(ع) ارائه دهنده
خدمات مشــاوره ای در زمینه مشــکات خانواده  ،ازدواج ،تحصیل ،کــودک و نوجوان،
کنترل خشــم ،افسردگی ،اضطراب ،افسردگی ،وســواس ،سنجش هوش و شخصیت و...
می باشد.

گروه سفیران نور همچنین در بیمارستان ها حضور یافته
و ضمن عیادت بیماران و آرزوی شِ ــفای عاجل برای آن ها
به توزیع بســته های تبرکی آســتان مقدس بین بیماران و
همراهانشان پرداختند.
جهرم

از سوی مركز روانشناسی و مشاوره آستان مقدس شاهچراغ(ع)
برگزار گرديد

داراب

محمدي معاون اماکن متبرکه آســتان
مقدس از اهداي خون توســط خادمان این
آستان شریف خبر داد وي گفت در آخرین
روز هاي دهــه کرامت  4٠نفر از خادمین
حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ،در مرکز
انتقال خون شیراز حضور یافتند و  ٢٠هزار
سی سی خون از آنان دریافت شد.

دکتر علیرضا توســلی ،مدیر کل انتقال
خون اســتان فارس نیز در حاشیه مراسم
خون گیری از خادمین حرم مطهر حضرت
در شــیراز گفت :خادمین بــارگاه مقدس
حضــرت شــاهچراغ (ع) در یک حرکت
خداپسندانه خون خود را به بیماران نیازمند
اهدا کردند.

دومین دوره مسابقات قرآن فنی و حرفه ای
کشو با همکاري آستان مقدس در حرم حضرت
شاهچراغ(ع) از  18شهریور ماه به مدت  ٢روز
برگزار گردید .سال گذشــته نیز حرم مطهر
حضرت شــاهچراغ (ع) میزبان مســابقات
قرآن مرحله کشوری سازمان فنی و حرفه ای
بود ،امســال نیز دومین دوره این مســابقات
بــه میزبانی فــارس برگزار شــد .مدیر کل
فني وحرفه اي فــارس در ارتباط با برگزاري
ایــن مســابقات گفــت همه دســتگاه ها

باید دغدغه فرهنگی داشته باشند.
مبرایي اظهار داشــت :مرحله شهرستانی
مسابقات قرآن در ماه مبارک رمضان با حضور
بیــش از  ٢هزار نفر برگزار و ســپس مرحله
استانی با حضور  15٠نفر شامل  8٠نفر مرد و
 7٠زن اجرایی شد که این نشان دهنده اینست
که سازمان فنی و حرفه ای به بحث فرهنگی
وارد شــده اســت .وي از تولیت و مدیریت
آســتان مقدس به خاطر همکاري در برپایي
این مسابقات قدرداني کرد.

برگزاري
جشن هاي دهه كر

مناسبت های دهه كرامت اعالم شد
 6ذيقعده بزرگداشت حضرت احمدبن موسی(ع)
نگين درخشان بوستان نبوی (ع)
دهه کرامت در ســال جاری با نامگذاری روزهاي خاص و برنامه های متعدد و متنوع مذهبی فرهنگی شــاد و با حضور مردمی در همه
شهرهای ایران به خصوص شهرهای مقدس مشهد ،شیراز و قم برگزار گردید.
ســید محمد حســن دستغیب مدیرآستان مقدس با اعام مطلب فوق افزود به همین مناسبت هر روز از این دهه پرفروغ ،به مناسبتی
خاص ،نامگذاری شده بود که در این روزها ،ویژه برنامه هایی به اجرا در آمد.
وی اضافه کرد دهها برنامه فرهنگی مذهبی از اولین روز دهه کرامت که مصادف با زاد روز حضرت فاطمه معصومه(س) بود در حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد.
مدیر آســتان مقدس در ادامه اسامی مناسبت های این دهه را بدین شرح اعام کرد :اول ذی القعده والدت حضرت معصومه(س) به نام
الگوی مجاهدت و کرامت بانوان ،دوم ذی العقده به نام کریم اهل بیت(ع) الهام بخش زندگی مومنانه ،سوم ذی القعده به نام شهر مقدس قم
مبدا و مقصد منادیان کرامت  ،چهارم ذی القعده به نام ایران اسامی مرهون الطاف خاندان محمدی(ص)  ،پنجم ذی القعده به نام بزرگداشت
امامزادگان(ع) پیام آوران محبت و مودت .ششم ذی القعده به نام بزرگداشت حضرت احمدبن موسی(ع) نگین درخشان بوستان نبوی (ص)،
هفتم ذی القعده به نام شــهر مقدس شــیراز  ،حرم سوم اهل بیت(ع) مأمن امامزادگان ،هشتم ذی القعده به نام کرامت اسامی  ،پرتویی از
ســبک زندگی اهل بیت(ع) نهم ذی القعده عالم آل محمد(ص) به مروج مکتب توحیدی مدافع آئین احمدی (ص)  ،دهم ذی القعده به نام
والیت پذیری نشان افتخار محبین رضوی  ،یازدهم ذی القعده والدت حضرت امام رضا(ع).

با پيام توليت آستان مقدس احمدی و محمدی
جشن شكوفه های كرامت كودكان و نوجوانان برگزار شد

بيانيه آستان مقدس
دهه كرامت فرصتی است برای
آستان مقدس احمدی و محمدی در آستانه دهه
کرامت ســال جاری در بیانیه ای این ایام را نگرشی
بر احوال و بزرگداشت شخصیت هایی عنوان کرد که
در جهان اسام الگو و نمونه هایی برای دوستداران
اهل بیت(ع) هستند.
در ایــن بیانیــه آمده اســت  :دهــه کرامت که
مصادف اســت با آغاز زادروز والدت حضرت فاطمه
معصومه(س) بزرگداشــت امامزادگان ،بزرگداشت
حضــرت ســید میراحمدبن موســی(ع) و میاد با
ســعادت حضرت امام رضا(ع) فرصتی است برای

بارگاه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
در تصاوير نقاشی كودكان

همزمــان با دهه کرامت در ســال روز
بزرگداشــت حضرت شــاهچراغ با پیام
تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)،
حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب
جشــن شــکوفه های کرامت کودکان و
نوجوانان در ســالن شــهید آیت ا ...ســید
عبدالحسین دستغیب آغاز به کار کرد.
در ایــن پیام آمده اســت در این ایام از
آســمان فیروزه و لبخند ،کرامت کریمانی
چون حضــرت رضــا(ع) ،حضرت ســید
میراحمدبن موســی(ع) و حضرت فاطمه
معصومه (س) باریدن گرفته اســت  .امید
که عنایت این بزرگان چراغ هدایتمان باشد.
در ادامه این پیام آمده اســت برگزاری
جشــن تولــد کــودکان و نوجوانانی که

تولدشان در ایام مبارک دهه کرامت در حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) بسیار مبارک و
زیباست.
در پایان این پیام تولیت آســتان مقدس
احمــدی و محمــدی با تبریــک به این
کودکان و نوجوانان بر ایشــان سربلندی و
آشنایی بیشــتر به اهل بیت(ع) را خواستار
شدند.
گفتنی است در این مراسم به کودکانی
که در روز  ٢1شــهریور ماه ســال های
 1٣77تــا  1٣8٣به دنیا آمــده اند و با
مراجعه بــه خانه معارف کودک و نوجوان
ثبت نام کرده اند هدایایی اهدا و با بریدن
کیــک و توزیع نقل و شــیرینی تولد آنها
جشن گرفته شد.

عرض ارادت به خاندان اهل بیت(ع) و تجدید میثاق
با آنها.
در این بیانیه با اشــاره بــه فرصتی که در این
ایام نصیب مردم مســلمان ایران و ســایر ملل
عاقمنــد به خاندان اهل بیت(ع) گردیده ،آمده
است در این ایام عاقمندان ،شیفتگان و عاشقان
والیت با برپایی جشنها  ،مراسم ها و برنامه های
متعدد به جهانیان اعام می کنند که وجود ســه
خورشید تابناک جهان تشــیع که هریک القابی
بزرگ زیبنده وجود مبارک آنهاســت برای مردم

نمايشگاه آثار منتخب جشنواره سراسري پويا نمايی
رضوی در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

جمع کثیری از کودکان شیرازی و فرزندان زائران آستان مقدس ضمن
حضور در حرم و صحن مطهر حضرت شاهچراغ(ع) تصویر بارگاه این امامزاده
واجب التکریم را که برگرفته از خاقیت ذهنی آنان بود بر کاغذهای نقاشی
منقوش کردند.
به گزارش واحد اطاع رسانی روابط عمومی این کودکان در اولین
روز از دهه پرشــکوه کرامت ضمن زیارت حرم های مطهر با مداد رنگی و
مداد شمعی بارگاه حضرت احمدبن موسی(ع) را نقاشی نمودند.
همینگزارشحاکیستتصاویرزیبایاینکودکانونوجوانانپسازترسیمبر
بوم های منصوبه در رواق فرهنگی و صحن مطهر معرض دید عاقمندان
قرار گرفت.
توسط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایشگاهی از آثار منتخب جشنواره
سراسری پویا نمایی رضوی در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برپا شد.
به گزارش واحد اطاع رســانی روابط عمومی همزمان با ایام پر برکت دهه کرامت از
ســوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان فارس با مشارکت آستان مقدس
حضرت شــاهچراغ (علیه السام) نمایشگاهی از پوســتر و آثار منتخب ویژه کودکان و
نوجوانــان درباره فضائــل و مناقب حضرت امــام رضا (ع) ،حضرت احمد بن موســی
شاهچراغ(ع) و حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار گردید.
در این نمایشــگاه با ارائه تصاویری ،زندگی نامه ،فضایل و شخصیت های اخاقی و
انســانی این سه بزرگوار در معرض دید کودکان و نوجوانان قرار گرفت .نمایشگاه مذکور
در طول ایام دهه کرامت در تاالر اجتماعات شهید استاد مطهری آستان مقدس برپا بود.

برگزاری سفره صلوات در صحن مطهر و نقاره زنی

توسط اداره كل ورزش و نوجوانان فارس
از خادمان جوان افتخاری آستان مقدس تقدير شد
در دهه کرامت ســال جاری و در مراســمی با شکوه با حضور بیش از یک هزار خادم
افتخاری خواهر از  15نفر از خادمان افتخاری از ســوی اداره کل ورزش و جوانان فارس
تقدیر شد.
بنا به گزارش واحد اطاع رســانی روابط عمومی در مراســم فوق که نمایندگان اداره
مذکور حضور داشــتند بــا تقدیر از تاش های خادمانی که در خدمــت زائران خواهر و
نمونه ای از اســوه پرهیزکاری و تقوا می باشــند قدردانی گردید و به  15خواهر منتخب
هدایایی تقدیم شــد .در مراســم فوق محمدی معاون اماکن متبرکه و توســلی مسئول
دبیرخانه خادمان افتخاری ســخنانی ایراد و مراســم با اجرای تواشیح و مداحی به پایان
رسید.

در آســتانه برگزاری ویژه برنامه سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع) در
بعداز ظهر این روز گروه نقاره زنی با اســتقرار در جایگاه ویژه با صدا به درآوردن
نقاره و کرنا شــور و حال خاصی در بین زائران ،شهروندان و شرکت کنندگان به
وجود آوردند .این گروه  ٩نفره با لباس مخصوص به مدت نیم ســاعت به اجرای
برنامــه پرداختند همزمان با برنامه نقاره زنی دهها نفر از خادمان افتخاری برنامه
خطبه خوانی را در صحن مطهر اجرا و گروهی دیگر از خادمان بر سر سفره صلوات
نشسته و با ذکر صلوات و دعا تعداد زیادی بسته تبرکی تهیه و بین زائران و شرکت
کنندگان در مراسم توزیع کردند.
اســتقبال شرکت کنندگان در این مراسم به حدی بود که موجب جاری شدن
اشک شوق از چشمان آنها بر سر سفره صلوات گردید.

مسابقه پيامكی به مناسبت دهه كرامت
به مناســبت بزرگداشــت دهه کرامت ،حوزه مدیریت کودک و نوجوان آستان
مقدس احمدی و محمدی (ع) ،مسابقه ای پیامکی با موضوع تبیین مقام و منزلت
حضرت احمد بن موســی شاهچراغ(ع) و حضرت ســید میر محمد بن موسی(ع)
برگزار شد.
عاقه مندان به شــرکت در این مسابقه تا  ٢٦شهریورماه  1٣٩٢که مصادف با
والدت با ســعادت حضرت امام رضا (ع) بود ،پاسخ های خود را در قالب یک عدد
 1٠رقمی به گونه ای که عدد سمت چپ پاسخ سؤال اول باشد از طریق پیامک به
شماره  ٣٠٠٠8٣٩٦ارسال نمودند.
گفتني است در پایان دهه پرفضیلت کرامت ،به نفرات برگزیده هدایای متبرک
آستان مقدس اهدا شد.

يباشكوه
رامت در حرم مطهر

برگزاري برنامه ويژه سالروز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی(ع)

احمدی و محمدی
ی تجديد ميثاق با اهل بيت(ع)
ایران الگو هستند و وجود مطهرشان درشهرهای
مختلف ایران از جمله در مشهد ،قم ،شیراز و سایر
امامزادگان در شــهرها و روستاها نه تنها آرامش
دهنده جان بلکه تسلی روح و سامت جسم بوده
و انوار قدسی آنها بر سرتاسر ایران اسامی تابیدن
گرفته است.
در پایان این بیانیه آمده است برگزاری جشن های
این دهه به خصوص جشــن ســالروز بزرگداشــت
شــاهچراغ(ع) در شــیراز اوقات مغتنمی است برای
ابراز ارادت همه مردم دوســتدار والیت که درشهر

خود وجود نازنین این امامــزاده بزرگوار را به عنوان
عبد صالح و مطیع امامت و فرزند بزرگوار امام موسی
کاظم(ع) پذیرا شــده اند و اینک در آستانه میاد با
شکوه و با سعادت امام هشتم شیعیان حضرت علی
بن موسی الرضا(ع) مولود کریمه این خاندان حضرت
فاطمه معصومه(س) و سالروز بزرگداشت عبد صالح
حضرت سید میراحمدبن موسی(ع) و تبریک این ایام
بر محبان اهل بیت(ع) گرداگرد حرم مطهر حضرت
شاهچراغ(ع) می گردند و میثاق خود را با موالی خود
تجدید می کنند.

صدهاخادم وزائر بر سفره وخوان كرم حضرت
شاهچراغ (ع)

مدیرآستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در گفتگویی ویژه برنامه های سالروز بزرگداشت حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع) را اعام
کرد.
سید محمدحسن دستغیب گفت عاوه بر برنامه های مدون در روز  ٦ذیقعده  ٢1شهریور ماه که از سوی سازمانها ادارات ،و نهادها اعام
شد ،اصلی ترین برنامه از ساعت  7( 1٩بعداز ظهر) با اجرای گروه نقاره خانه در حرم مطهر آغاز گردید .وی افزود برنامه خطبه خواني دهها
خادم افتخاری که در صفوفی منظم اجرا گردید از دیگر برنامه ها بود.
مدیر آســتان مقدس با اعام اینکه برگزاری نماز جماعت به امامت حضرت آیت ا ...ســید محمدمهدی دستغیب تولیت آستان مقدس در
صحن مطهر با حضور انبوه نمازگزاران و شــرکت کنندگان اقامه شــد گفت :در ساعت  ٢٠حرکت نمادین کاروان حضرت سید میراحمدبن
موســی (ع) از دروازه کازرون شــروع و پس از ورود به صحن مطهر در این مکان مستقر شدند .سپس در ساعت  ٢٠ : ٣٠ویژه برنامه سالروز
بزرگداشت با تاوت قرآن مجید ،زیارت خاصه و سخنرانی حجت االسام والمسلمین نقویان از تهران برگزار شد که با برنامه مولود خوانی و
تواشیح با حضور میهمانان مدعو ادامه یافت.
ســید محمدحسن دستغیب در پایان اظهار داشت حسن ختام برنامه سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) قرائت دعای گرانقدر کمیل
توسط مهدی سروری بود.
گفتنی اســت از جمله برنامه هایی که در صحن حرم مطهر در روز  ٢1شــهریور ماه برگزار شد بدین شرح است :برگزاری نمایشگاه قرآن
کریم ،برگزاری ســفره صلوات ،حضور پرسنل امدادگران هال احمر در مراســم ،برپایی محفل انس با قرآن ،برگزاری جشن شکوفه ها با
حضورکودکان و نوجوانان و ده ها برنامه دیگر.

در سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع) به شيراز وارد شدند

حركت كاروان پياده عشق زائران از شهر های فارس
به سوی حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

عصر شعر كودكان و نوجوانان
به میمنت نکو داشــت ایام مبارک دهه کرامت وششــم ذي القعد روز
بزرگ داشــت مقام ومنزلت حضرت احمد بن موسي(شاه چراغ)(ع) توسط
مدیریت فعالیتهاي کودک نوجوان اســتان مقدس ویژه برنامه عصر شعر
کودکان و نوجوانان ســالن شهید ایت اهلل دســتغیب برگزارگردید .در این
مراســم باشکوه تعداد 18نفر از کودکان ونوجوانان شاعر وداستان نویس به
اجراي برنامه و قرائت اثار خود نمودند که مورد توجه و اســتقبال و تشویق
چشــمگیر زائران حاضر در سالن گردید گفتني است در این مراسم هنرمند
نوجوان سعید خوشوقتي همراه با ارایه تصاویري از نقاشي هاي خود اقدام به
کشیدن تصویر از حرم مطهر نمود و در پایان مراسم حاضرین کار هنري و
زیباي گروه دومینوي شیراز را با موضوع حرم شناسي مورد توجه و تشویق
قرار دادند.

دار الضیافــه آســتان مقــدس احمــدی ومحمــدی (ع) در دهه کرامــت با پخت
صــد هــا وعده غــذا در صبح  ،ظهــر وعصر فعــال وجمــع کثیــری از میهمانان ،
خادمــان وزائران بر ســفره حضرت نشســتند واز خــوان این امامــزاده واجب التکریم
بهره جستند .
برابر گزارش واحد اطاع رسانی روابط عمومی در طول دهه کرامت وروزهای اطعام
بیش از  5٠٠٠وعده غذائی در سه نوبت طبخ گردید .

برپايی نمايشگاه آفتاب شيراز در مركز دارالقرآن
آستان مقدس
به مناســبت دهه کرامت و روز بزرگداشــت حضرت احمد بن موســی(ع)
نمایشگاه آفتاب شیراز با محتوای زندگی و شخصیت واالی حضرت شاهچراغ
علیه السام در مرکز دارالقرآن الکریم آستان مقدس برپا شد.
از این نمایشگاه صد ها نفر از زائران وفززندان آنها بازدید کردند.
در حاشیه نمایشگاه سواالتی از موضوعات مطروحه در اختیار بازدیدکنندگان
قــرار گرفت که از بین ارائه دهندگان پاســخهای صحیح به برگزیدگان جوایز
تبرکی آستان مقدس اهدا شد.

برگزاری اولين همايش ادبی كودكان و نوجوانان
در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
همزمــان بــا دهــه کرامت اولیــن همایــش ادبــی کــودکان و نوجوانان
بــه میمنــت ایــن ایام از ســوی مدیریــت فعالیت هــای کــودک و نوجوان
برگزار شد.
صحرابــان مدیــر این واحد گفت ایــن همایش به عنوان یــک مجمع ادبی
ویژه کودکان و نوجوانان شــاعر و داســتان ســرا می باشــد که هــر دو هفته
یــک بار با حضــور اعضای ایــن مجمع که قب ً
ا بــه عضویــت آن درآمده اند
برگزار می گردد.
وی اضافه کرد در این مجمع ادبی مربیان مجرب در رابطه با ارتقای کیفی و
توانمندیهای اعضا در زمینه شعر و داستان آموزش های الزم را به شرکت کنندگان
ارائه داده و راه کارهای الزم را برای فعالیت های بیشتر ارائه خواهند داد.

استقبال از كاروان نمادين حضرت احمدبن موسی
شاهچراغ(ع)

با حرکــت کاروان نمادین حضرت احمدبن موســی شــاهچراغ(ع) از مقابل
مجموعه فرهنگی هنری ابوریحان شــیراز و گذشت از مســیرهای خیابان زند،
چهار راه مشــیر  ،چهارراه پیروزی  ،خیابان شــهید آیت ا ...دستغیب و طی مسیر
خیابان  ٩دی به آســتان مقدس احمدی و محمدی وارد و با استقبال پر شکوه
زائران و مردم والیت مدار شیراز قرار گرفتند.
در این کاروان یکصد نفره به سرپرســتی علیرضا حیدرپور استاد تعزیه استان
فارس با استفاده از اسب و شتر و ادوات و تجهیزات خاطره کاروان حضرت احمدبن
موسی(ع) و سپاهیان و همراهانش در حرکت از مدینه به طرف مشهدمقدس در
اذهان زنده گردید.
آئین حرکت کاروان حضرت احمدبن موسی(ع) در قالب نمایش ،نوحه خوانی و
تعزیه خوانی حکایت از عشــق به سیره نبوی و ذریه رسول مکرم اسام است که
اعضای کاروان به خوبی صحنه های دالوری حضرت شاهچراغ(ع) را در نبرد با
حاکم فارس قتلغ خان به تصویر کشیدند.

همزمان با آغاز دهه کرامت ،کاروان های
زیارتی مشــتمل بر هزاران نفر از نوجوانان،
جوانان و بزرگســاالن از شهرهای مختلف
استان فارس از جمله داراب ،ني ریز ،اقلید،
خفر جهــرم ،فیروزآباد ،جهرم دبیران زرین
دشت ،خرامه ،داریون ،دست خضر و  ...پای
پیاده عازم حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
شدند.
بــه گزارش واحد اطاع رســانی روابط
عمومی و به نقل از محمدی معاون اماکن
متبرکه آستان مقدس امسال چهارمین سال
متوالــی بود که کاروان هــای زیارتی پای
پیاده به سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران
اسامی عزیمت نمودند.
وی افزود حضــور کاروان های زائران
که با پای پیاده از شــهرهای خود به حرم
مطهر مشــرف گردیدند یک حرکت کاما
فرهنگی مذهبی و در راستای تجدید میثاق

با حضرت ســید میر احمد بن موسی (ع) و
آرمان های رهبر معظم انقاب است که از
شهر شــیراز به عنوان حرم سوم در ایران
اسامی نام برده اند.
معــاون اماکن متبرکــه اضافه نمود بر
اساس گزارش های رســیده کاروان های
زیارتی در بین مســیر طی شــده تا شهر
شیراز و حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)
با استقبال پر شور مردم شهر ها و روستا ها
روبرو شده و با عرقیات معطر  ،شربت ونقل
وشیرینی از آنان پذیرائی کردند.
محمدی در پایان گفــت کاروان های
فوق الذکر پس از رســیدن به شیراز در روز
پجنشنبه  ٢1شهریور ماه مصادف با ٦ذیقعده
در ورودی آســتان مقدس مورد اســتقبال
مســئووالن ،خادمان و زائران قرار گرفتند
وپس از اجرای برنامه های فرهنگی مذهبی
در مراسم ویژه این روز شرکت نمودند.

حضرت امام رضا (ع) ،امامي که به فارس آمد
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سلسله مباحث سيره نبوي 10
معاشرت و آداب اجتماعي

دهمین بخش از مباحث ســیره نبوي به فرازهایي از زندگاني
پیامبــر اکرم(ع) در رابطه با تعاون و مشــارکت و ســیره علمي
حضرت ،عدم دخالت در کارهاي دیگران و شــاد کردن مومنین
ازطریق تعاون و مشارکت اشاره مي گردد .امروزه توجه ،به سیره
زندگانــي پیامبراعظم(ع) مي تواند این روحیــه را در آحاد جامعه
تقویت نماید.
تعاون و مشاركت در مسائل اجتماعي :به دلیل اهمیت
مشــارکت و تعاون در امور خیر انسانها باید این روحیه را در خود
تقویت کنند .رسول اکرم(ص) فرمود :مردم عیال خدایند و بهترین
آنها نزد خدا کسي است که سودمند ترین ایشان باشد براي خدا و
نیز کسي که در میان خانواده اي شادي بیافریند .در جاي دیگري
حضرت مي فرمایند :خیر الناس من انتفع به الناس :بهترین مردم
کسي است که نفعش به مردم برسد.
سيرهعلميتعاونپيامبراسالم(ص):جابرکهدرجنگهاي
زیادي همراه پیامبر (ص) نقل مي کند که همواره رسول خدا (ص)،
در عقب لشکر حر کت مي کرد تا به ضعفا و واماندگان رسیدگي
و کمک کند و حتي اگر کســي جا مي ماند وي را پشت سر خود
سوار مي کرد و هر گاه بیش از یک نفر بود ایشان را به همراهان
خویش تقسیم مي کرد روزي حضرت در سفري امر فرمود :براي
طعام ،گوســفندي ذبح کنند .شخصي گفت ذبح کردن آن با من.
دیگري گفت پوست کندن آن با من و سومي گفت  :پختن آن با
من آنگاه حضرت فرمودند جمع کردن هیزمش نیز بر عهده من
است اصحاب عرض کردند یا رسول اهلل ما هیزم جمع مي کنیم و
به زحمت شما نیازي نیست حضرت فرمودند من خوش ندارم که
خود را برتر از شما بدانم ،زیرا خداوند دوست ندارد ببیند بنده اش
خود را از رفقایش برتر دانسته است.
شاد كردن :امروزه وقتي مسئله ادخال سرور و شاد کردن
مومن پیش مي آید ذهن ها فقط متوجه این مي شود که انسان
مزاحي کند یا ســخني بگوید تا دیگران شــاد شوند از مهمترین
مصادیق تعاون و همکاري با دیگران این است که انسان بکوشد
با حل مشکل برادر مومن او را یاري دهد و از صمیم قلب شاد کند
رســول خدا(ص) فرمود :محبوب ترین ادخال سرور و خوشحال
نمودن مومن به این صورت که او را سیر کرده و گرفتاریش را بر
طرف کند است.
بــرآوردن حاجات :در حدیث نبوي آمده اســت :این که
حاجت برادر مومن خود برآورده سازم پیش من بهتر و محبوب تر
از یــک ماه روزه و اعتکاف در مســجد الحرام اســت و در جاي
دیگري فرمودند :هر کس حاجت برادر مسلمان خویش را بر آورده
نماید مانند کسي است که حج کرده و عمره به جا آورده است.
تجليل پيامبر از كار مفيد اجتماعي :در احادیث بسیاري
به فضیلت و برتري اشــخاصي که به نحوي کار مفید اجتماعي
انجام مي دهد تا کید شــده است .آنجا که حتي گفته شده عالم
و دانشــمندي که به کارهاي مفید اجتماعي مشغول باشد در نظر
پیامبراســام(ص) از هزاران عابد بهتر اســت وقتي یاران رسول
خــدا(ص) به فرد قــوي بنیه اي برخوردند و از او خواســتند که
نیرویــش را در راه جهاد براي خدا صــرف کند پیامبر اکرم(ص)
فرمود اگر براي آســایش پدر و مادر و یا فرزند و ناموســش و یا
براي حفظ آبرویش از خانه بیرون شده باشد کارش براي خداست.
دخالت نكردن در كارهاي ديگران :از امور بسیار مهم
در روابط اجتماعي مداخله نکردن در امور دیگران است همواره در
زندگي انسانها تقســیم کار معمول بوده است .نمونه بارز آن زن
و شوهر هستند که هر کدام در جایگاه خود وظایفي دارند و نباید
در امــور یکدیگر دخالت کنند مگر اینکه خود به فعالیت در قلمرو
دیگري راضي باشــند .فردي که در حوزه اي خارج از تخصص
خود وارد مي شــود بــدون تردید کار به صورت درســت انجام
نمي دهد.
پیامبر اکرم(ص) فرمودند :اکثر الناس ذنوبا یوم القیامه اکثرهم
کا ما فیماال یعنیه (در قیامــت از همه مردم گناه آنکس زیادتر
اســت که بیشتر از همه در چیزهایي که بدو مربوط نیست سخن
گوید .در حدیث معتبري از حضرت نقل شده است که :هر کس
در میان سخن برادر مسلمان خود سخن بگوید مانند کسي است
که بر چهره او خراشي وارد کرده است.
تلخيص و گرآوردنده :مجتبي غيب پرور -دارالقرآن آستان
مقدس احمدي و محمدي(ع)

یازده ذی القعده نور آسمانی کودکی در خانه
موسی ابن جعفر علیه السام پرتو افکند که از
جال و جبروت او دل عاشــقان واله و شیفته
شــد .امام رئوف و مهربانی که سرمایه اصلی
ایران اسامی است.
هنوز بعد از چندین قــرن می توان صدای
کاروان را شنید و به دیده نظاره گر نور برافراشته
از کاروانیان بود .درســت است که هزار و ٣٠٠
سال از روزی که کاروان مدینه را به قصد مرو
ترک کرد می گذرد ،اما هنوز هم نور و رحمت
در مسیر گام های این کاروانیان موج می زند.
امام رضا(ع) سال  ٢٠٠هجری قمری مجبور
شد به مرو عزیمت کند ،زمانی که مأمون امام را
به این سفر مجبور کرد تصور نمیکرد امام پس
از طی مسیری سخت با استقبال گسترده مواجه
شده و محل عزیمت ایشان به قطب معنوی و
معرفتی تبدیل شود.
مسیری که مأمون تأکید داشــت حضرت رضا(ع) را از آن
عبــور دهد یکی از راههای متــداول آن زمان بود که از مدینه
به بصره و از طریق ســوق االهواز (اهواز) به فارس و ســپس
از راه کویر و بیابان میان فارس و خراســان می گذشــت و به
مرو ختم شد.
روایت است ،وقتی که امام خود را از سفر به خراسان ناگزیر
یافت ،در چند نوبت کنار مرقد پیامبر آمد و با شــکل وداع خود
با قبر پیامبر ناخرســندی و نگرانی خویش را از این سفر آشکار
ساخت ،تا دیگران نیز بدانند که امام(ع) بر انجام این سفر مجبور
است.
آن طور روایت می شــود ،امام هشــتم در فصل تابستان از
بصره به اهواز حرکــت کرد .با ورود امام به اهواز ،بیماری امام
روی می دهد و مدتی را در این شهر می مانند.

دربــاره خروج امام از اهواز خبر دقیقی وجود دارد که امام از
پل اربق یا اربک عبور کرده اند .درباره ورود به فارس هم دقیقا
معلوم نیست که حضرت از کدام مسیر وارد این استان شده اند.
اما قدمگاه سده در شهر اقلید حاکی از آن است که امام هشتم
در مســیر حرکت خود به سمت مرو از این شهرستان نیز عبور
کرده اند .حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) و اصحاب خویش
بر سر چشمه ســاری که هم اکنون درختانی چند صد ساله و
سر به فلک کشــیده دارد توقف کرده و مدتی در آنجا سکنی
گزیده اند که هم اکنون این چشــمه سار یکی از قدمگاه های
ایران به شمار می رود.
امام با گذشتن از مسیر شهرهای شمالی استان به ابرقو وارد
می شوند که روزگاری جزو قلمرو سرزمینی فارس و بخشی از
شهرستان آباده به حساب می آمده است.
توقــف گاه یا همان قدمگاه بعدی امام رضا(ع) که در منابع

تاریخ محلی به تناوب از آن یاد شــده شهر
ابرقو یا ابرکوه است که در منتهی الیه جاده
شمالی شیراز به شهر یزد است .امام هشتم
شیعیان جهان همین مسیر را ادامه می دهند
تا به مرو می رسند.
اکنون این مسیر به جاده والیت مشهور
اســت ،جاده ای کــه  ٣45٠کیلومتر طول
دارد؛ از مدینه تــا مرو .اما بخش اعظمی از
آن حدود  1٢٠٠کیلومتر در ایران واقع شده
است و مسیر آن ازشلمچه شروع می شود و
بعد از آن به ترتیب در آبادان ،اهواز ،بهبهان،
ســده فارس ،ابرکوه ،دهشیر ،تفت و ...تا به
مرز ترکمنستان می رسد.
هر چند ســفر علی بن موسی الرضا(ع)
با اصرار مأمون خلیفة وقت عباسی صورت
پذیرفت؛ اما در عمل دارای آثار و پیامدهای
درخشانی است.
حضوری که باعث شد شهرهای ایران اسامی منور به انوار
قدســی نوادگان امام موسی بن جعفر شود .به عنوان نمونه در
فارس بالغ بر هــزار و  4٠٠امامزاده وجود دارد که از این حیث
یک رکورد در کشــور محسوب می شود .امامزادگانی که حرم
مطهرشان مامنی اســت برای آرامش دلهای بی قرار عاشقان
اهل بیت عصمت و طهارت(ع).
ارادت مــردم دیار فارس به امام هشــتم شــیعیان و برادر
بزرگوارش حضرت شــاهچراغ (ع) شــهره خاص و عام است.
عاقمندی آنها به امام رضا(ع) و معرفت به ایشان چنان ریشه
دار و عمیق اســت که از هر روشی برای نشان دادن دلدادگی
خود بهره گرفته اند.
بر گرفته از سایت شیرازه

گلباران قبور شهداء توسط خدام آستان مقدس
به مناسبت بزرگداشت دهه كرامت
به مناســبت آغاز دهه کرامت ،خادمین آســتان مقدس حضرت شاهچراغ (علیه السام) جهت
زیارت قبور مطهر شــهدا در گلزار شهداي شیراز حضور یافته و با شهدای واالمقام هشت سال دفاع

مقدس تجدید عهد و پیمان نمودند .در این مراســم که با شکوه خاصی همراه بود خدام در حالی که
به صورت جمعی مرثیه سرایی و نوحه خوانی می کردند قبور شهدا را عطر افشانی و گلباران نمودند.
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شماره 64
نيمه دوم تير ماه 1392

سفيران نور آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) ميهمان مردم شريف داراب
به مناســبت فرا رسیدن دهه خجســته کرامت ،گروهي از
خادمان آســتان تحت عنوان «ســفیران نور» با هدف معرفي
فضائل و مناقــب و تبیین مقام واالي حضرت سیدالســادات
االعاظم احمدبنموسي شاهچراغ (ع) و همچنین اشاعه اخاق
حســنه و ترویج فرهنگ اسامي ،میهمان مردمان خونگرم و

مهماننواز شهرستان داراب در استان فارس بودند.
بازدید از مرکز توانبخشــي و مراقبتي شبانهروزي معلولین
ذهني باالي  14ســال پیام امید ،زیارت بارگاه مطهر امامزاده
ســید عاالدینحسین عليبنالنقي مشهور به پیرمراد ،گلباران
و غبارروبي قبور مطهر شــهدا ،دیدار با خانواده معزز شهیدان

کاووسي و عبدالصمد ســعادت پور ،عیادت از بیماران بستري
در بیمارستان امام حســن مجتبي (ع) و شرکت در نماز جمعه
از جمله برنامههاي پیشبیني شده گروه اعزامي به شهرستان
داراب بود که با مساعدت صمیمانه و استقبال پرشور و پر مهر
مردم و مسووالن مربوطه صورت پذیرفت.

نمايشگاه دست سازه های معرق هنرآموزان دارالقرآن
آستان مقدس در معرض ديد عالقمندان

برگزاري محفل ويژه انس با قرآن در روز بزرگداشت
حضرت شاهچراغ (ع)

به مناسبت بزرگداشــت دهه کرامت
نمایشــگاه دست ســازه های معرق هنر
آموزان این رشــته در دارالقــرآن الکریم
آستان مقدس به نمایش درآمد .به گزارش
واحد اطاع رسانی روابط عمومی در این
نمایشگاه  14اثر دست ســاز هنرآموزان
دارالقــرآن پیرامون آیــات نورانی قرآنی
وحضــرت شــاهچراغ (ع) بــه نمایش
گذاشته شده اســت .نمایشگاه مذکور در
رواق دارالقرآن وعترت صبح وعصر برای
بازدیدکنندگان دایر می باشد .همچنین محفل قرآنی با حضور اقشار مختلف اعم از زائران ،شهروندان
و مجاوران در همین مکان برگزار می گرد .گلهای بهشت برنامه دیگری از واحد دارالقران کریم است
که برای کودکان ونوجوانان برپا وشامل کرسی تاوت  ،جورچین وبازی صراط است.

به مناســبت دهه کرامت و ششم
ذیقعده روز بزرگداشــت حضرت احمد
بن موســی(ع) محفل ویــژه انس با
قرآن در حرم مطهر حضرت شاهچراغ
علیه السام برگزار گردید .این محفل
نورانی بــا حضور قاری بیــن المللی
و نفر اول مســابقات کشــوری حاج
وحید وکیلی و جمعــی از قاریان برتر
اســتان در تاالر دارالعباده حرم مطهر
برگزار شد.
در این مراســم که با مشــارکت مرکز دارالقرآن الکریم آســتان مقدس و دانشگاه علوم
پزشکی شــیراز برگزار شد ،جمع کثیري از قاریان شیرازي ،زائران و عاقمندان به حضرت
شاهچراغ (ع) شرکت داشتند.

حمایت شورای اسالمی شهر شيراز

از آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
توليت آستان مقدس:

شماره 68
شهريور ماه 1392

 .حق دل رئيس شورای اسالمی شهر:

برای طرح توسعه آستان مقدس
خواهان همکاری ،توجه و حمایت
مالی و معنوی شما هستیم

حرم مطهر نگین درخشان شهر و افتخار شهر
شیراز ست

تولیت آســتان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در دیدار جمعی از اعضای شورای اسامی
شهر ،شهردار و مسوولین فرهنگی شهرداری با ایشان لزوم توجه بیشتر مسوولین را به حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) به عنوان محور تمام فعالیت های عمرانی،مذهبی،فرهنگی و
اجتماعی خواستار شدند.
حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب در این دیدار گفتند :همه اعضای این شورا
از متدینین و بزرگان شهر مقدس شیراز هستند.
ایشــان در ادامه افزودند همه ما خادم و کفشــدار حضرت آقا هستیم و من می خواهم
خدمت شــما عرض کنم که ببینید در مشــهد و قم برای حضرت امام رضا (ع) ،و حضرت
معصومه(س) مسوولین چه کارها می کنند .در قم از حرم مطهر تا مسجد جمکران بزرگراه
می ســازند ولی در شیراز کارها برعکس است اقدام مناسبی برای طرح توسعه حرم انجام
نمی شود.
حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دستغیب افزودند البته امیدوارم که شما نمایندگان
مردم و شهردار منتخب کاستی های گذشته را جبران نمایید.
تولیت آستان مقدس در ادامه با اشاره به اینکه مردم هر چه دارند از نور والیت حضرت
علی(ع) و ذریه رسول ایشان است گفتند بدانید هیچ ره توشه ای بهتر از محبت به حضرت
علی(ع) و خاندان اهل بیت(ع) نیست و خدمت به این آستان شریف ( شاه چراغ(ع) ) خدمت
به اسام و مسلمین است.
حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دستغیب اظهار داشتند زائرانی که از سراسر ایران و
راههای دور و نزدیک به شــیراز می آیند وقتی به نزدیکی حرم می رســند و مسدود شدن

راهها را می بینید قطع ًا ناراحت می شوند بیایید برای توسعه حرم ،ایجاد صحن های جدید
برای حضور میلیونها زائر و بازگشــایی راههای مربوطه حمایت ،همکاری و مساعدت مالی
و معنوی نمایید.
ایشان با اشاره به وجود بازار فعلی گفتند ،ایجاد این بازار در رژیم گذشته بود ولی ما دیدیم
که فضای تجاری درست نیست این جا باشد لذا در قسمت شرقی و جنوبی با تغییر کاربری
آنها را به بخش های فرهنگی و اداری تبدیل کردیم مانند دارالقرآن ،دارالضیافه ،مشــاوره،
دارالشفاء ،تاالر شهید مطهری ،مرکز روانشناسی ،ایجاد مرکز شبهات دینی و جابجایی بازار
فعلی نیز تاش شما و ما برای ایجاد امکانات جدید به طرح توسعه می باشد.
حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب با گله از میراث فرهنگی خواستار همکاری
این ســازمان با آستان مقدس شدند .تولیت آستان مقدس در پایان با آرزوی موفقیت برای
اعضای شــورای اسامی شهر و شــهردار توجه به وضعیت ظاهری ،زدودن آثار زشت از
اطراف حرم ،بر چیدن ســدمعبر ،رسیدگی به وضعیت نظافت ،بحث پارکینگ و زیبا سازی
اطراف حرم شدند.
قبل از ســخنان تولیت آستان مقدس غام علی حق دل رئیس شورای اسامی شهر
شیراز در ســخنانی با تبریک دهه مبارک کرامت و ســالروز حضرت شاهچراغ(ع) اظهار
داشتند :حرم مطهر نگین درخشان شــهر و افتخاری است برای شهر ما شیراز که موجب
تقویت معنوی همگان و موجب اقتصاد خوبی برای شهر و استان و جلب گردشگران داخلی
و خارجی است.
وی در ادامه اظهار داشــت این افراد کمر همت بسته اند که مسائل عمرانی و فرهنگی

* پسرم بدان که به زودی در روز قیامت در پیشگاه خداوند
عــ ّز و ّ
جل در باره ی چهار چیز از تو پرســش میشــود)1 :
جوانیــت را در چه راهی به کار بــردی؟  )٢عمرت را در چه
ّ
راهــی فنا کردی و از دســت دادی؟  )٣مالت را از چه راهی
به دســت آوردی؟  )4امکانات و ثروت خود را در چه راهی به
مصرف رســاندی؟ پس آماده باش و جواب این سؤاالت را از
مهیا کن(.نعمت اهلل بن عبداهلل جزایری ،قصص
امروز آماده و ّ
األنبیاء ( قصص قرآن  -ترجمه قصص األنبیاء جزائری) ،ص
).475
* ای پسرم ،دنیا دریایی عمیق است که افراد کثیری در آن
غرق شــدهاند ،پس در این دریا کشتی خود را ایمان و بادبان
آن را تو ّکل قرار بده و توشه سفرت تقوای الهی باشد ،پس اگر
نجات یافتی ،از رحمت خدا بوده و اگر هاک شدی ،به واسطه
گناهانت بوده اســت( .نعمت اهلل بن عبداهلل جزایری ،قصص
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 .شهردار شيراز:

در امر توسعه ،محوریت ،حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) است

كميسيون ويژه ای به نام گردشگری و زيارت ايجاد شده است

شــهر را با جدیت دنبال کنند .در بحث مســائل فرهنگی ،توجه به اماکن مذهبی برایشان
خیلی مهم اســت و به همین لحاظ در شورای چهارم کمیسیون ویژه ای به نام کمیسیون
گردشگری و زیارت ایجاد شده که این کمیسیون توجه ویژه ای به زیارت و بقاع متبرکه به
ویژه به بارگاه های مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) و حضرت سید میرمحمد(ع) دارد و اعام
آمادگی می کنیم برای حمایت و کمک به آستان مقدس.
مهندس پاک فطرت شــهردار شیراز نیز با تبریک این ایام گفت :بحمدا ...شهرداری تا
کنون تاش داشته است که در کنار آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) باشد.
شهردار شــیراز با اعام حمایت خود از آستان مقدس گفت  :فضای شهر شیراز در امر
توســعه با محوریت حرم مطهر باید باشــد چون برکات زیادی برای شیراز و استان فارس
دارد .در این رابطه طرح تفضیلی نیز به ما اجازه می دهد که طرح توسعه را پیگیری کنیم.
در دیدار فوق سید محمد حسن دستغیب مدیر آستان مقدس در گزارشی اعام کرد در حوزه
معاونت نشر و توسعه فرهنگی و پژوهش و فناوری  ٢8واحد فرهنگی به همراه واحد تبلیغات
و روابط عمومی فعالیت می کنند ایشــان با قدردانی از حضور اعضای شورای اسامی شهر و
شهرداری شیراز خوستار تعامل بیشتر شورای اسامی شهر ،شهرداری و آستان مقدس شدند.
در همین جلســه سیده معصومه دستغیب مشاور عالی تولیت در سخنانی گفت :اعضای
شــورای شهر اعضای با ارزشــی هستند و شــهردار منتخب که تجارب خوبی در مسائل
عمرانی ،فرهنگی و اجتماعی دارد نیز توجه الزم را به زیر ساخت ها دارد و انتظار این است
که شــاهد برنامه های خوب فرهنگی و مذهبی با توجه به حضور شما در این حرم مطهر
باشیم.

پندهای حکيمانه ی لقمان
األنبیــاء ( قصص قرآن  -ترجمه قصــص األنبیاء جزائری)،
ص)471
* روزی لقمان به پســرش گفت :امــروز به تو  ٣پند می
دهم که کامروا شــوی .ا ّول این که ســعی کــن در زندگی
بهترین غذای جهان را بخوری! د ّوم این که در بهترین بستر
و رختخواب جهان بخوابی ! س ّوم این که در بهترین کاخ ها و
خانه های جهان زندگی کنی !!! پســر لقمان گفت :ای پدر ما
یک خانواده ی بسیار فقیر هستیم ،چطور من می توانم این
کارها را انجام دهم؟ لقمان جواب داد  :اگر کمی دیرتر و کمتر
غذا بخوری ،هر غذایی کــه می خوری ،طعم بهترین غذای

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

جهان را می دهد  .اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی،
در هر جا که خوابیده ای ،احساس می کنی ،بهترین خوابگاه
جهان است و اگر با مردم دوستی کنی،در قلب آنها جای می
گیری و آن وقت بهترین خانه های جهان مال توست( .سایت
تابناک -کانون گفتگوی قرآنی)
* اي جان فرزند ،هزار حکمت آموختم که از آن چهارصد
حکمت انتخاب کردم و از آن چهارصد هشت کلمه را برگزیدم
که جامع کلمات است.دو چیز را هرگز فراموش مکن -1:خدا
را  -٢مرگ را .دو چیز را همیشــه فراموش کن -1 :به کسي
خوبي کردي  -٢کســي به تو بدي کرد .به مجلســي وارد

شدي ،زبان نگهدار ،به سفره اي وارد شدي ،شکم نگهدار ،به
خانه اي وارد شدي ،چـشم نگهـدار ،به نمـاز ایستـادي ،دل
نـگـهـدار( .وباگ تذکره)
منابع
-1جزائری ،نعمت اهلل بن عبد اهلل ،قصص األنبیاء (قصص
قرآن -ترجمه قصص األنبیاء جزائری) ،فاطمه مشایخ ،تهران،
انتشارات فرحان ،بی تا.
 -٢نــرم افزار جامع االحادیــث ،محصول مرکز تحقیقات
کامپیوتری علوم اسامی.
 -٣سایت تابناک.
 -4سایت کانون گفتگو ی قرآنی.
 -5وباگ تذکره.
نجمه حيدرى خادم افتخارى

مظالم

اثري برجسته از شهيد محراب حضرت آيت ا ...سيد عبد الحسين دستغيب
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شماره 68
شهريور ماه 1392

پذيرش رايگان بيماران در درمانگاه آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

مسؤول درمانگاه آستان مقدس از پذیرش رایگان بیماران در سه
روز از ایام دهه کرامت در دارالشفاء خبر داد.
اخــوت گفت :در ایــام پرفیض دهه کرامت ،از  1٦شــهریور تا
 ٢٦شهریور  1٣٩٢به منظور تبرک و رفاه حال دوستداران اهل بیت
عصمت وطهارت (ع) ،همه روزه از ساعت  8 : ٣٠الی  ،٢٠پذیرش
بیماران در دارالشفای آستان مقدس انجام گرفت که در روزهاي ،1٦
 ٢1و  ٢٦شهریورماه پذیرش بیماران به صورت رایگان بود.
درمانگاه آســتان مقدس با کادری مجرب و پزشــکانی حاذق و
امکانات مجهز درمانی ،در ضلع جنوبی آستان مقدس قرار دارد.

زندگى فردى براى بشر ميســر نيست و از وقتى كه متولد مى شود در كانون خانواده با پدر و مادر ،برادر و خواهر و
سپس بســتگان ديگر آشنايى پيدا مى كند .در مدرسه و سپس اجتماع با ديگران سر و كار دارد و خالصه حق هائى بر
ديگران پيدا مى كند و ديگران نيز نسبت به او حقوقى خواهند داشت ،اثر بخشى حقوق ديگران ،از پدر و مادر و بستگان
و ساير افراد از همكالسى ها ،همسفرى ها ،هم صحبتى ها ،همسايه ها ،هم عقيده ها را بشناسد و از عهده اداء آن برآيد،
تكليف مهم الهى را انجام داده و موانع پيشرفت معنوى خودش را از ميان برداشته ،ولى اگر نشناسد يا بشناسد ،اما اعتنا
ننمايد ،هر چند ساير جهاتش خوب باشــد ،مث ً
ال عباداتش كامل باشد او را سودمند نخواهد بود و تعبيرى كه در همين
كتاب مى خوانيد چون پرنده اى كه بال و پرش سالم است ،ولى سنگ بزرگى به پايش بسته اند ،مى شود و خالصه حقوق مانع اصلى در پيشرفت
معنوى و نجات از مواقف آخرتى است .اگر كسى آن را اداء كرد ،اين مانع را از پيش پاى خودش برداشته است ،و گرنه بايد از حسناتش به صاحبان
حق بدهد يا اگر ندارد از گناهان آنها بردارد در آن روزى كه بيچاره آدمى نيازمند به حســنه است و محتاج به شفاعت تا از گناهانش كم شود و بر
حسناتش افزوده گردد .كتابى كه به اين نام از شهيد محراب آيت اهلل مجاهد سيد عبدالحسين دستغيب مى خوانيد شامل بحث هاى جالبى در اين
زمينه است كه با همان بيان شيوا و رسا در ضمن داستان ها و روايات شيرين پرورانيده است.

صاحب امتياز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
زير نظر روابط عمومي
عكس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس
ميالد پناهي -سعيد احمدي پناه
سيدمصطفي زهرايي -عليرضا يعقوبي
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)  -رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گويا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الكترونيكيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
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توليت آستان مقدس:

رسانه ها باید به عنوان خادمان حرم مطهر پيگير مسائل و مشکالت باشند

به مناسبت روز بزرگداشت حضرت شاهچراغ (ع)  ،تولیت محترم آستان مقدس احمدی و
محمدی (ع) در جمع خبرنگاران رسانه های خبری بر لزوم معرفی هر چه بیشتر حرم مطهر
تاکید کردند.
حضرت آیت اهلل ســید محمد مهدی دستغیب با اشــاره به اینکه رسانه ها باید به عنوان
خادمین حرم مطهر در پیگیری مســائل و مشکات حرم مطهر بکوشند اظهار داشتند :حرم
مطهر حضرت شاهچراغ (ع) ملجا و مامن دلسوختگان اهل بیت (ع) است.
ایشــان با تاکید بر معرفی هر چه بیشتر حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) و سایر حرمین
مطهر توســط رسانه ها ،اضافه کردند :رسانه ها و خبرنگاران باید در معرفی اهل بیت (ع) و

اولیا اهلل (ع) کوشا باشند.
تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف
و نگرانی از مشکات مالی که در راه توسعه حرم مطهر بوجود آمده است افزودند :پروژه های
عمرانی آســتان مقدس به خاطر کمبود بودجه در حال تعطیل شدن است و اگر کمک های
خیرین نبود ،این پروژه تاکنون تعطیل می شد.
خاطر نشان می شود در پایان این مراسم به مناسبت سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ
(ع) از خبرنگاران حوزه اطاع رسانی حرم مطهر تجلیل به عمل آمد و مقرر شد این خبرنگاران
به عنوان خادم افتخاری حرم مطهر معرفی شوند.

در رواق فرهنگی صحن مطهر حضرت شاهچراغ(ع) داير است؛

نمايشگاه تازه های كتاب
در معرض ديد عالقمندان

نمایشــگاه دائمــی
تازه های کتاب آســتان
مقدس بــا عناوین جدید
هم چنان در معرض دید
عاقه مندان قراردارد.
معــاون پژوهــش و
فناوری گفــت در طول
دهه کرامت جمع کثیری
از شــرکت کننــدگان،
زائران و عاقه مندان به
کتاب و کتابخوانی از این
نمایشــگاه دیدن و با عناوین جدید آشنا شدند .وی افزود نمایشگاه
دائمی تازه های کتاب پس از رایزنی های فرهنگی و با مســاعدت
وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی در ســال  ٩1در شمار دریافت
کنندگان ســهمیه کتاب قرار گرفت .این معاون فرهنگی آســتان
مقدس اضافه کرد بر اســاس این طرح نســخه ای از کتاب های
جدیداالنتشار کشور طی فهرست های ثبتی به نمایشگاه حرم مطهر
تحویل می گردد و بر اســاس موضوع تقسیم بندی شده و در غرفه
های نمایشــگاهی پیش بینی شده در صحن مطهر در معرض دید
زائران و مجاورین آستان مقدس قرار می گیرد .معاون پژوهشی و
فناوری یاد آور شد این نمایشــگاه با تازه های کتاب بطور مستمر
روز آمد شــده و کتب دارای جایگزین به مخزن کتابخانه مرکزی
آستان شریف حضرت شاهچراغ(ع) وارد می شود.

ديار عشق
نمي دانم چه حسي در دل دیوانه باور شد
که این چشمان گریانم مداوم خیره بر در شد
که شاید قاصدک آرد پیامي از دیار عشق
گمان دیدن شاه چراغ آمد منور شد
نمي پرسد کسي از من سراغي جز غم و اندوه
نمي دانم چرا با دیدن او گوش غم کر شد
ولي نمي دانم خداوندا که در آن فرصت محدود
درون سینه پر درد من شوري مقدر شد
نمي گنجد در این چند بیتي بیگانه اوصافش
ولي احساس شاعر با هواي تازه بر تر شد
و حتي آسمان سرد و تاریک خیال امشب
پر از دلتنگي و دلشوره اما پر ز اختر شد
مسافر بودم از راه درازي آمدم آن شب
مقبل کن تو این چند لحظه دیداري که آخر شد
به عشقت آمدم آنجا ولي با کولباري درد
تو تنها شاهد اشک گهر باري که پر پر شد
به شیراز آمدم بینم تو را یک لحظه بر مردم
ندیدي موقع رفتن ز پیشت دیده ام تر شد
بمانم با دقایق خوش به عشق لحظه دیدار
بزرگي کن شوم حاجت روا تا عقده کمتر شد.
رضيه رستگار شهريور -92المرد

در آخرين روز از دهه كرامت،

روز دوم مهر ماه در 40مدرسه صورت می گيرد

از يكصدو چهل خادم برتر در آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) تجليل شد

حضور خادمان آستان مقدس در جمع دانش
آموزان و خانواده آنان در شروع سال تحصيلی

آستان مقدس احمدی ومحمدی
(ع) در آخرین روز ار دهه کرامت با
قدردانــی از خادمان برادر با اهدای
هدایائی از یکصدو چهل نفر از آنان
تجلیل کرد .
به گزارش واحد اطاع رسانی
روابط عمومی در این مراســم
که با عنــوان همایش خادمان
افتخــاری در رواق دارالعباده با
حضور صد ها خــادم افتخاری
برگزار شد،
دکتر نعمت اللهی یکی از اساتید
دانشــگاه در باره خدمت در آستان
مقدس وخدمت رســانی به زائران
سخنانی ایراد و آنرا افتخاری برای
خادمان وشیفتگان به ائمه اطهار(ع)
به ویژ ه حضرت احمدبن موسی (ع)
عنوان کرد.
در ادامــه ایــن همایــش که
جمعی از معاونیــن ومدیران این
آســتان شــریف حضور داشــتند

توسلی مســئوول دبیر خانه خدام
افتخــاری گزارشــی از فعالیتهای
انجام شــده توســط این دبیرخانه
و نحوه پذیرش وگزینش خادمان
افتخاری وآموزش انــان ارائه داد
در این مراســم برگزاری مسابقه
از کتــاب فاطمه خدا برای خادمان
تشریح گردید.
پایــان بخش مراســم مذکور
تجلیــل از تعــدادی از خادمــان
افتخاری بدین شرح بود :
تعداد  15نفــر از خادمان جوان
توســط اداره کل ورزش وجوانان
استان فارس
تعــداد  4٢نفــر از خادمانی که
فعالیت های برتر داشته اند.
تعــداد  8٠نفــر از خادمانی که
موفقیــت های الزم را در دوره ها ،
کاس هــا و ...داشــته و یــا
نام آنهــا مزین به نــام رضا (ع)
می باشد.

همزمان با بازگشایی مدارس و
در یک برنامه منسجم و هماهنگ
شده با مدیرکل آموزش و پرورش و
مسوولین  4٠مدرسه و واحد فرهنگی
 1٢٠ ،نفر از خادمان آستان مقدس
با حضور در  4٠مدرسه در رابطه با
زندگی نامه ،فضیلت شــخصیت و
مناقب انســانی و اخاقی حضرت
شاهچراغ(ع) اطاعاتی را به دانش
آموزان و والدین آنها خواهند داد.
به گفته محمــدی معاون اماکن
متبرکه ایــن برنامــه فرهنگی در
راستای تعامل آستان مقدس احمدی
و محمدی و مساعدتهای آموزش و
پرورش فارس انجام گرفته است و
از هر ناحیــه آموزش و پرورش 1٠
مدرسه در ســطوح مختلف تعیین
وجمع ًا  4٠مدرسه مشخص شده اند
که در هر مدرسه  ٣خادم در روز سه
شــنبه دوم مهر ماه حضور خواهند
یافت و برای دانش آموزان و والدین

قابل توجه زائران عزيز

آنها سخنرانی می کنند.
وی اضافه کرد کرامات و معرفی
حضرت ســید میراحمدبن موسی
حضــرت شــاهچراغ(ع) توســط
خادمان باعث آشنایی بیشتر دانش
آموزان و خانواده آنان با شــخصیت
بی بدیــل حضرت شــاهچراغ(ع)
خواهد شد .
معاون اماکن متبرکه اضافه کرد.
در سال گذشــته بیش از  ٣٠هزار
دانش آموز در جشن عبادت که در
آستان مقدس از سوی واحد فرهنگی
کودک و نوجوان برگزار شد شرکت
کردند و هزاران نفرنیز ازآنان ضمن
بازدید از کتابخانه و سایر مکانهای
این آستان شریف توفیق زیارت حرم
های مطهر را پیدا کردند و به طور
حتم حضور خادمان در ابتدای شروع
ســال تحصیلی امکان حضور این
عزیزان را در آستان مقدس حضرت
شاهچراغ(ع) بیشتر می کند.

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.

