مقام معظم رهبري (مدظله):
از جنبهی دینی  -كه من باز هم روی این مســئله تأكید خواهم كرد  -مرقد جناب
احمدبنموســی(ع) و بــرادران بزرگوارش و دیگر امامزادههــای خاندان پیغمبر(ص)،
یك نشــانهی بسیار مهمی اســت .این كه 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) كه در
میان امامزادگان شناختهشدهی خاندان پیغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب میشود.
دربارهی او اینجور نوشــتهاند كه« :و كان احمد بن موســی كریما جلیال ورعا و كان
یحبه و یق ّدمه»؛ مردی بخشــنده و كریم و باورع و دارای
ابوالحســن( ...علیه ّ
السالم) ّ
جاللت 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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بازاينهچشورشاست هكردخلقعالماست

تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)

ایام شهادت ساالر شهیدان از جمله تعظیم شعائر الهي است
در آستانه فرا رسیدن
مــاه محــرم ،تولیــت
آســتان مقدس احمدی
و محمــدی((ع)) ضمن
تاكید بر حســن اجرای
برنامه هــای عزاداری
حضرت ابا عبد اهلل الحسین اظهار داشتند :مراسم عزاداري
در راســتاي یاد و بزرگداشــت ایام شهادت ساالر شهیدان

فرا رسیدن ماه محرم الحرام و شهادت
سومین پیشواي شیعیان جهان تسلیت باد

از جمله تعظیم شــعائر الهی اســت و نشــانه تقوی قلوب
ارادتمندان اهلبیت(ع) به شمار می آید.
حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدي دســتغیب با تاكید
بر رعایت اصول آیین ســوگواری حضرت سید الشهداء (ع)
به وســیله هیئت های عزاداری و سوگواران خامس آل عبا
یادآور شــدند :باید در نظر داشته باشــیم كه در انجام این
مستحب موكد ،از محرمات الهی پرهیز شود.
حضرت آیت اهلل ســید محمد مهدی دســتغیب ضمن

توصیه به همراهی ،هماهنگی و انسجام دستجات عزاداری
در ایام عاشــورا افزودنــد :حرم مطهر حضــرت احمد بن
موســی(ع) به عنوان مهمتریــن و بزرگترین مركز مذهبی
استان ،كانون توجه و حضور ارادتمندان اهلبیت(ع) در ایام و
لیالی سوگواری حضرت سید الشهداء (ع) است و انتظار می
رود آئین های عزاداری به نحو مطلوب ،بایســته و در شان
شهر مقدس شــیراز و حرم قدسی حضرت شاه چراغ(علیه
السالم) برگزار شود.

سخن روز

محرم و ياران عاشورا

باز دل ،بي شــکیب طلوع غمي مکرر شــد .دوباره آه و اندوه به سینه
خرامید و الماس سرشك ،چمان و بي امان به رواق دیدگان آمد.
چهل سپیده است كه سپیدار غم در دل شیدائیان ریشه كرده و فراق
یاران عاشورا ،اشك شیعه در فرات ارادت روان كرده است ،یا حسین!
با عشــق لقاي یــار ،ماه محرم را آغاز كردیم و در عاشــورا دیده در
خون مي نشا نیم
امروز دل ها با شــوق به سوي كربال راهي است ومزار شهیدان نینوا
بوسه گاه خاكساران و دل نثاران امیر حماسه و نور است.
امروز هستي ،حســین را زمزمه مي كند و عطشناكان والیت ،عباس
بن علي را مي خوانند.
محدم بیعت دوباره با عاشوراست.
بعثت جانهاي ملتهب است و تکرار پیمان پایدار شیعه در غدیر
روز برائت از سلطه ستم و هنگامه عهد عاشقان شهادت است.
یادمان روزهایي است كه خورشید را فراز نیزه هاي جهل دیدیم و بر
مظلومیت فضایل ،گریستیم.
تذكار آناني اســت كه حق نمایان ،سالح باطل گرفتند و بر روشناي
حقیقت شوریدند.
اینك ما عاشــقان هدایت حسیني با تاسي به شــاهدان عاشورا كه
رقص شمشــیر بال را به هیچ انگاشــتند ،شمشــیر غم به جان خریده و
«بلي» گویان اهل وال گشته ایم و سرانجام سرخ سیدالشهدا مي جوییم؛
زیر شمشیر غمش رقص كنان باید رفت
زان كه شد كشته او ،نیك سرانجام افتاد
ما درس اســتمرار ایثار ناب حســیني و عدل بي عدیل علي (ع)از
خروش زهرایي زینب (س) آموخته ایم و بســان آن اسوه استقامت سرخ،
تا تمامیت هستي مان را فداي ساحت والیت كنیم و در سیل سختي هاي
دهر و هجمه هراسناک حرامیان ،به
براي زیارت مرقد عنایت حسین (ع)از آستانه والي زینب گذشته ایم
و براي دیدار ضریح عطوفت علي (ع) ،خاكبوس رواق پاک مهر زینبیم و
همــاره براي لقاي حریم قدس فاطمه از محضر مطهر زینب كبري اجازه
مي طلبیم و ارادت به ساحت بانوي نینوا ،بهشت بي كرانه ماست.
واقعه عاشورا
موضوع امام حســین(ع) ،زندگی و حركــت آن حضرت ،یك برنامه
مکتب و نظام فکری اســت .سنگری اســت دفاعی برای برافراشته نگه
داشــتنه پرچم عزت و شرف جامعه بشری .حضرت اباعبداهلل الحسین(ع)
سمبل اســتقالل ،اخالص ،توحید ،اخالق ،شجاعت و در یك كالم همه
خوبی هاســت .و در این مجموعه ،واقعه عاشــورا یك انقالب ،تحول و
نهضت اســت .قیامی است كه هم خود فی نفسه موضوعیت دارد ،و هم
گذشته و آینده بر محور آن تنظیم شده است.
از همین رو خداوند همه انبیا را مامور كرده اســت تا حادثه عاشورا و
حركت امام حسین(ع) را مطرح نمایند .خداوند جریان حضرت امام حسین
را از طریق جبرئیل برای آدم ،نوح و ابراهیم و ســایر انبیا(ع) بازگو كرده،
و انبیا نیز قلب خود را با یاد امام حسین (ع) صفا داده و نشان داده اند كه
یاد امام حســین (ع)در متن همه مکاتب است .لذا عاشورا چشمه جوشان
حیاتی اســت كه همــه از آن بهره گرفته اند .حتی وجــود مبارک پیامبر
خاتم(ص) نیــز از همان روز والدت حضرت سیدالشــهدا(ع) ،برنامه آن
حضرت را بسیار واضح و روشن مطرح كرده اند .حضرت رسول(ص) روز
والدت حضرت اباعبداهلل(ع) ،گریه كردند و در پاسخ به سوال از علت این
گریه موضوع قتل امام حسین را در همان روز اول والدت بیان فرمودند.
امیرالمومنیــن(ع) نیز در ایام جنگ صفین ،روزی در عالم رویا جریان
كربال را دیدند .وقتی بیدار شــدند گریه كردند .اصحاب عرض كردند :آقا
چرا گریه می كنید؟ فرمودند :در عالم رویا حســینم را دیدم كه در دریای
خون دست و پا می زد .در همین راستا شعار وجود مبارک امام زمان(عج)
هم «یالثارات الحسین» است و اولین ندایی كه آن حضرت سر می دهند
و در عالم مطرح می كنند ،احیــای جریان كربال و مطرح كردن حقیقت
قیام حسینی است.
و ما نیز هر صبح جمعه ندبه كنان و«این الطالب بدم المقتول بکربال»
گویــان پی خونخواه و منتقم خون حســین و یارانش می گردیم تا وعده
الهــی «و لقد كتبنا فی الزبــور من بعدالذكــر ان االرض یرثها عبادی
الصالحون» (انبیا  )105تحقق یابد .انشااهلل!

توزیع بروشور سخنرانی تولیت محترم آستان در
دهه اول ماه محرم

همزمان با فرا رســیدن ماه عزای ســرور و ساالر شــهیدان  -حضرت ابا
عبداهلل الحســین (ع) واحــد تبلیغات حرم مطهر مبادرت به انتشــار خالصه
سید محمد مهدی دستغیب تولیت محترم آستان
ســخنرانی حضرت آیت اهلل ّ
مقدس احمدی و محمدی (ع) در شبهای دهه اول این ماه كه در سال گذشته
به چاب رسانده بود نموده و در بین خیل مشتاقان و محبین اهل بیت عصمت
و طهارت علیهم الســالم توزیع می كند .الزم به ذكر اســت كه خالصه این
ســید محمد مهدی
ســخنان نیز ،در پایگاه اطالع رســانی حضرت آیت اهلل ّ
دستغیب به نشــانی  http://www.mdastgheib.irجهت استفاده
بیشتر دوستداران حضرتش گذاشته شده است.

قابل توجه محبين حضرت شاهچراغ (ع)

آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) جهت احداث دارالقرآن ،مرکز مشاوره ،کتابخانه ،موزه و ...نیاز به زمین و یا ساختمان مناسب دارد .لذا

از افرادي که تمایل دارند زمین یا ملک خود را جهت گسترش فعالیت هاي فرهنگي به این آستان مقدس وقف نمایند دعوت مي نماید به
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درد دل عرفانی

درد دل

گفتم :خداي مــن ،دقایقی بود در زندگانیم كه هوس مي كردم
سر سنگینم را كه پر از دغدغه دیروز بود و هراس فردا بر شانه های
صبــورت بگذارم ،آرام برایت بگویم و بگریم ،در آن لحظات شــانه
های تو كجا بود؟
گفت :عزیز تر از هر چه هست ،تو نه تنها در آن لحظات دلتنگی
كــه در تمام لحظات بودنت بر مــن تکیه كرده بودی ،من آنی خود
را از تو دریغ نکرده ام كه تو اینگونه هســتی .من همچون عاشقی
كه به معشــوق خویش می نگرد ،با شوق تمام لحظات بودنت را به
نظاره نشسته بودم.
گفتم :پس چرا راضی شــدی من برای آن همه دلتنگی ،اینگونه
زار بگریم؟
گفت :عزیزتر از هر چه هســت ،اشــك تنها قطره ای است كه
قبل از آنکه فرود آید عروج می كند ،اشــکهایت به من رسید و من
یکی یکی بر زنگارهای روحت ریختم تا باز هم از جنس نور باشــی
و از حوالی آسمان ،چرا كه تنها اینگونه می شود تا همیشه شاد بود.
گفتم :آخر آن چه ســنگ بزرگی بود كه بر ســر راهم گذاشــته
بودی؟
گفــت :بارها صدایت كردم ،آرام گفتم از این راه نرو كه به جایی
نمی رسی ،تو هرگز گوش نکردی و آن سنگ بزرگ فریاد بلند من
بود كه عزیزتر از هر چه هســت ،از این راه نرو كه به ناكجا آباد هم
نخواهی رسید.
گفتم :پس چرا آن همه درد در دلم انباشتی؟
گفــت :روزیت دادم تا صدایم كنی ،چیــزي نگفتی ،پناهت دادم
تــا صدایم كنی ،چیزی نگفتی ،بارها گل برایت فرســتادم ،كالمی
نگفتی ،می خواستم برایم بگویی آخر تو بنده من بودی چاره ای نبود
جز نزول درد كه تو تنها اینگونه شد كه صدایم كردی.
گفتــم :پس چرا همان بار اول كه صدایت كــردم درد را از دلم
نراندی؟
گفت :اول بار كه گفتی "خدا" آنچنان به شــوق آمدم كه حیفم
آمد بار دگر خدای تو را نشــنوم ،تو باز گفتی خدا و من مشــتاق تر
براي شــنیدن خدایی دیگر ،من اگر مي دانستم تو بعد از عالج درد
هم بر خدا گفتن اصرار می كنی همان بار اول شفایت می دادم.
گفتم :مهربانترین خدا ! دوست دارمت...
گفت :عزیز تر از هر چه هست من دوست تر دارمت...

حوزه معاونت موقوفات و نذورات مراجعه و یا به شماره تلفن  2233154روابط عمومي تماس حاصل نمایند.

از همراهي و یاریتان سپاسگزاري مي نماییم.

دیدار مدیر و کارکنان نوسازی مدارس فارس با تولیت آستان مقدس

تاکید تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی بر رعایت حجاب در ورزشگاه ها
جمعی از كاركنان نوســازی مدارس فارس
بــه اتفاق مدیركل این نهــاد فرهنگی ضمن
تشرف به آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
و زیارت مضجع شریف این امامزاده بزرگوار با
حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دستغیب
تولیت آستان مقدس دیدار و از سخنان ایشان
بهره مند شدند.
به گــزارش واحــد اطالع رســانی روابط
عمومی تولیت آستان مقدس در سخنانی با ارج
نهادن بهکارهای فرهنگی به خصوص احداث
مدارس كــه در تربیت كودكان و نوجوانان در
عرصه هــای اجتماعی تاثیــر دارد به احداث
ورزشگاهها توسط این سازمان اشاره كردند و
گفتند در احداث این گونه ورزشــگاهها بحث
حجاب و جایگاه بانوان مد نظر قرار گیرد .حضرت آیت ا ...سید
محمد مهدی دســتغیب در این جلسه با تبریك دهه والیت

و فرا رســیدن عید ســعید غدیر به والیت و امامت حضرت
علی بن ابی طالب (ع) اشــاره كردند و اظهار داشتند ،والیت
موالی متقیان منتی است بر سر ماشیعیان و خداوند هركس

را دوست داشت دوستی علی را در دلش قرار
داده است و امیدوارم كه همه ما كه از محبان
حضرت علی (ع) هستیم در كنار حوض كوثر
نیز از محبت پیشوای شیعیان بهر ه گیریم.
گفتنی اســت قبل از سخنان تولیت
آســتان مقدس،احمد دســت نیان مدیركل
نوســازی مدارس فارس در گزارشی فعالیت
های این اداره كل در اســتان را برشــمرد و
اعالم كرد توســط اداره كل نوسازی بالغ بر
 800كالس درس مقاوم سازی گردیده است
و تعداد 60واحد نیز ســالن ورزشــی احداث
گردیده كه امیدواریم نســبت به احداث سالن
ویژه دختران نیز اقدام نماییم.
در پایان این دیدار توصیه های الزم از
سوی تولیت آستان مقدس به شركت كنندگان داده شد و آنان
از بسته های تبركی بهره جستند.

حضور قاریان برجسته قرآن در حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع)
قاریان برجســته استانی و كشوری قرآن با حضور در
حرم مطهر حضرت شــاهچراغ(ع)و شركت در محفل
ویــژه انس با قران به تالوت آیاتــی از كالم ا ...مجید
پرداختند.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی در این
مراسم ویژه كه به همت واحد دارالقرآن و عترت آستان
مقدس برگزار گردید حجت االسالم توفیق زاده و حاج

جواد هاشــم زاده به تالوت آیاتــی از كالم ا ...نورانی
قرآن پرداختند.
از دیگر برنامه های این مراسم كه در روز عید سعید
غدیــر در رواق دارالعباده برگزار شــده مولودی خوانی
و اهدای جوایز به برندگان مســابقات نمایشگاه های
مختلف فصل تابســتان بود .در پایان مراسم مذكور به
شركت كنندگان بسته های تبركی اهدا شد.

مرکز روان شناسی و مشاوره آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) برگزار می کند

سالمت روان و ایجاد شبکه حمایتی در خانواده

مركز روان شناسی و مشاوره آستان مقدس احمدی و محمدی با هدف سالمت روان
و ایجاد شبکه حمایتی در خانواده ،همایشی را با همین عنوان در تاالر شهید مطهری آستان
مقدس برگزار می كند.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی به گفته آخوند زاده مسئول این مركز،همایش
مذكور با حضور  300نفر از مشــاوران ،كارشناسان آموزش و پرورش فارس ،آستان مقدس
و دیگر نهادها وهم چنین عالقمندان به سالمت روان از ساعت  9الی  11صبح روز چهار
شنبه اول آبان ماه با سخنرانی دكتر بهرام جوكار برگزار می شود.
وی افزود از آنجا كه یکی از مهمترین مشــکالت خانواده ها به بحث ســالمت
روان باز می گردد ،لذا این همایش با توجه به تاكید دین مبین اســالم و اعتقادات مردم به
اماكن مقدسه به خصوص امامزادگان واجب التکریم می تواند مورد توجه شركت كنندگان
قرار گیرد.

معاون موقوفات و نذورات آستان مقدس:

عمل وقف باید بین مردم
نهادینه شود

معاون موقوفات و نذورات آســتان مقدس احمدی ومحمدی
خواستار نهادینه شدن وقف در بین عامه مردم به خصوص خیرین
و محبین حضرت شاهچراغ(ع) باشد.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی ودیعی در جلسه
شورای تبلیغات و بررسی مسائل فرهنگی وقف و جذب
مشاركت های مردمی و نذورات گفت مهمترین عامل مشاركت
مردم در بحث وقف و مشــاركت در امور مربوط به آستان مقدس
حضرت شاهچراغ(ع) فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای
این امــر به خصوص نهادینه كردن عمل وقف به عنوان میراثی
ماندگار و اثربخش در زندگی روزمره واقفین است.
وی اضافــه كرد عمل وقف باید دربین مردم تعمیم داده
شود و افرادی كه ملك ،مال و یا آثاری از خود را در راه ائمه اطهار
و امامزادگان(ع) به خصوص حضرات سید میراحمدبن موسی (ع)
و ســید میرمحمد بن موسی(ع) وقف می نمایند بدانند كه عمل
صالح آنها در دنیا و آخرت ماندگار و از بركت عمل آنان زندگیشان
از رونق بیشــتری برخوردار خواهدشد .دراین جلسه یدالهی مدیر
نــذورات نیز در رابطه با كمك های مردمی در قالب نذورات كه
به مصرف طرح توسعه،كمك به ایتام و
بی سرپرســتان ،فعالیت های فرهنگی ،مذهبی ،اجتماعی و
رفاهی زائران و حفظ و نگهداری تاسیســات و ابنیه و ...می گردد
ســخن گفت و توجه به جلب مشاركت های مردمی را خواستار
شد.
در جلسه فوق الذكر معاون نشــر و توسعه فرهنگ اسالمی،
كارشناســان روابط عمومی ،دارالقرآن وموقوفــات و نذورات راه
كارها و پیشنهادات الزم را ارائه دادند.

روابط عمومي آستان مقدس شاهچراغ(ع)

مشاور مدیرکل آموزش و پرورش در بیست و چهارمین گرد همایی امور بانون

شناخت حضرت شاهچراغ(ع) باید به یک فرهنگ تبدیل شود
مشاور عالی تولیت آستان مقدس احمدی و
محمدی و مشاور مدیركل آموزش و پرورش
در امور بانوان در بیســتو چهارمین گردهمایی
مشاوران امور بانوان ادارات آموزش و پرورش
فارس خواســتار فرهنگ ســازی در راستای
شناخت حضرت شاهچراغ(ع) شد.
به گــزارش واحــد اطالع رســانی روابط
عمومــی ســیده معصومه دســتغیب در این
گردهمایی كــه در تاالر نور آســتان مقدس
احمدی و محمدی برگزار شد گفت :همه باید
تالش كنند تا زندگی نامه،فضایل و شخصیت
حضرت احمدبن موســی(ع) برای همگان به
خصوص نوجوانان بیشتر شناخته شود.
وی با تاكید بر اینکه با تعامل بین آموزش
و پرورش و آســتان مقدس شاهچراغ(ع) می
توان بســتر الزم را برای حضور دانش آموزان
در حرم مطهر فراهم كرد گفت :آستان مقدس آمادگی الزم را
برای جذب خدام افتخاری از بین فرهنگیانی كه تمایل دارند

به كسوت خادمی در آیند فراهم می كند.
مشاور عالی تولیت آســتان مقدس هم چنین از برگزاری
مســابقات فرهنگی با محوریت حرم و زندگی نامه حضرت

شــاهچراغ (ع) در بین فرهنگیان خبر داد و
گفت  :جوایز ارزنده ای برای شركت كنندگان
در این مسابقات در نظرگرفته خواهد شد.
سید معصومه دســتغیب در ادامه سخنان
خود در این نشســت اضافه كرد متاســفانه
علیرغم تالش های صورت گرفته و تبلیغات
مناسبت ،شخصیت حضرت شاهچراغ(ع) و
نقش بارگاه ایشان در سومین حرم اهل بیت
آنطور كهباید و شاید معرفی نگردیده است و
جا دارد تمام مســئولین دست به دست هم
دهند و نسبت به این موضوع اقدام كنند.
گفتنی است در ادامه این نشست یك
روزه كه  60نفر از مشاوران امور بانوان ادارات
آموزش و پرورش حضور داشــتند تعدادی از
آنان پیرامون مســائل مختلف سخنانی ایراد
كردند .این نشســت یــك روزه به مدت 5
ساعت ادامه داشت و شركت كنندگان از طعام تبركی حضرت
شاهچراغ(ع) بهره مند شدند.

گزيده اي از سخنان گهربار امام حسين عليه السالم
امام حسين (عليه السالم)  :فقيران و تهی دستان مومنان چهل سال زودتر از ثروتمندان وارد بهشت ميشوند ،امام (عليه السالم) برای درک بيشتر اين موضوع
مثالی را هم بيان فرمودند  :مانند دو كشــتی كه از گمرک می گذرند ،مامور وصول گمرک به آن دو كشــتی نگاه ميكند و يكی از آنها را پر از بار می بيند و دســتور
می دهد آنرا نگه داريد .ارشاد القلوب جلد  1صفحه 370
امام حســين (عليه السالم)  :ايمان بنده مومن كامل نميشود مگر اينكه در او چهار خصلت باشد .1 :اخالقش نيكو باشد.2 ،بخشنده باشد.3 ،از گفتن حرفهای
زيادی خودداری كند.4 ،زيادی مالش را انفاق كند .ارشاد القلوب جلد  1صفحه 454

از سوی مدیر آستان مقدس احمدی و محمدی

برنامه های دهه اول ماه محرم در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
اعالم شد

مدیــر آســتان مقدس
حضرت شــاه چــراغ(ع)
برنامه های ویژه ماه محرم
ســال جــاری را در حرم و
صحن مطهر این امامزاده
واجب التکریم اعالم كرد.
سید محمد حســن
دستغیب با اعالم روز شمار
برنامه هــای دهه اول ماه
محرم گفتویژه برنامه های
دهه ماه محرم سال جاری
كه مصادف با شروع سال 1435هجری قمری می باشد شامل
نوحه سرایی،مرثبه خوانی و مجالس وعظ و عزاداری خامس
آل عبا و برقراری مجالس خاص می باشد.
وی اضافه كرد مراســم ویژه دهه اول مــاه محرم از روز
دوشنبه ســیزدهم آبان ماه مصادف با اول ماه هجری قمری
آغاز
می شود كه اختصاص به حضرت زهرا مرضیه (س) دارد.
مدیر آستان مقدس عناوین و اجرای ویژه برنامه ها را كه
همه شب بعد از نماز مغرب و عشا كه به امامت حضرت آیت
ا ...سید محمد مهدی دستغیب تولیت آستان مقدس در رواق
دارالعباده حرم مطهر برگزار می گردد بدین شرح اعالم كرد:
دو شــنبه سیزدهم آبان ماه شب اول ماه محرم با موضوع
حضرت زهرا مرضیه (س) ،نوحه خوانی و مرثیه سرایی توسط
مداح حاج علی حســین زاده ،مراسم عزاداری با حضور هیأت
مذهبی ،زائران ،شهروندان و مجاوران.
سه شنبه چهاردهم آبان ماه شب دوم ماه محرم با موضوع
و رود كاروان حســینی به كربال ،نوحه خوانی و مرثیه سرایی
توسط مداح حاج خلیل نگهبان ،مراسم عزاداری با حضور هأت
مذهبی ،زائران ،شهروندان و مجاوران.
چهارشنبه پانزدهم آبان ماه شب سوم ماه محرم با موضوع

حضرت رقیه (س) نوحه خوانی و مرثیه ســرایی توسط مداح
مجتبی نادری ،مراســم عزاداری با حضــور هیأت مذهبی،
زائران ،شهروندان و مجاوران
پنجشــنبه شــانزدهم آبان ماه شــب چهارم ماه محرم با
موضوع دو طفالن مســلم ،نوحه خوانی ،مرثیه سرایی توسط
مداح حاج عباس سید عباس انجوی ،مراسم عزاداری با حضور
هیأت مذهبی،زائران ،شهروندان و مجاوران.
جمعه هفدهم آبان ماه شــب پنجم ماه محرم با موضوع
عبدا ...بن حســن(ع) نوحه خوانی ،مرثیه سرایی توسط مداح
حاج علی موال مراسم عزاداری با حضور هیأت مذهبیزائران،
شهروندان و مجاوران.
شــنبه هجدهم آبانماه شب ششــم ماه محرم با موضوع
حضرت قاسم(ع) نوحه خوانی ،مرثیه سرایی توسط مداح حاج

مهدی عرشی ،مراسم عزاداری با حضور هیأت مذهبیزائران،
شهروندان و مجاوران.
یکشــنبه نوزدهم آبان ماه شب هفتم ماه محرم با موضوع
حضرت علی اصغر(ع) ،بستن آب بر خیام حرم ،نوحه خوانی،
مرثیه ســرایی توســط مداح حاج علی مــوال نوحه خوانی،
مرثیه سرایی ،مراســم عزاداری با حضور هیأت مذهبیزائران،
شهروندان و مجاوران.
دوشنبه بیســتم آبان ماه شب هشتم ماه محرم با موضوع
حضرت علی اكبر(ع) ،نوحه خوانی ،مرثیه سرایی توسط حاج
رضا رودكی و مراسم عزا داری با حضور هیأت مذهبیزائران،
شهروندان و مجاوران.
ســه شنبه بیست و یکم آبان ماه شــب نهم ماه محرم با
موضوع حضرت ابوالفضل(ع) ،نوحه خوانی و مرثیه ســرایی
توســط مداح حاج كاظم محمدی ،مراسم عزاداری با حضور
هیأت مذهبیزائران ،شهروندان و مجاوران.
چهار شنبه بیســت و دوم آبان ماه شب دهم ماه محرم با
موضوع حضرت امام حسین(ع) ،نوحه خوانی و مرثیه سرایی
توسط مداح حاج سعید خائف پناه و مراسم عزاداری با حضور
هیأت مذهبیزائران ،شهروندان و مجاوران.
پنجشنبه بیســت و سوم آبان ماه شب یازدهم محرم شام
غریبان ،با موضوع حضرت زینب و خاندان سیدالشــهداء(ع)،
نوحه خوانی و مرثیه خوانی توسط مداحان ،حاج امیر یقطین و
حجت االسالم توفیق زاده باحضور هیات های مذهبیزائران،
شهروندان و مجاوران.
گفتنی است عالوه بر برنامه های فوق همه روزه از ساعت
 9الی  10صبح ویژه برنامه ندای محبت و  11تا قبل از نماز
برنامه صوتی نســیم وصل در صحن و حرم مطهر به اجرا در
می آید .در ایام ماه محرم نیز همه روزه پس از برگزاری نماز
ظهر وعصر حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دســتغیب
تولیت آستان مقدس پیرامون وقایع كربال و ماه محرم با نماز
گزاران سخن خواهندگفت.

نذورات و مشارکت هاي شما زائرین محترم صرف چه مواردي مي گردد؟
وجوهات و نذورات جمع آوري شده زير نظر مقام محترم توليت حرمين شريفين احمدي و محمدي(ع) در موارد ذيل هزينه مي گردد.
امور فرهنگي -رفاهي زائرين محترم ،تبليغات ،انتشارات ،مراسم هاي مختلف مذهبي و ملي ،تامين هزينه هاي روشنايي ،تاسيسات ( آ ب و برق و گاز) ،امور بهداشتي
و تنظيف َ ،خريد فرش تعميرات و نگهداري و بازسازي آستان مقدس
از عزيزان عالقه مند ،زائران گرامي ،شهروندان ،دوستداران اهل بيت(ع) و تمامي كساني كه تمايل دارند در تامين قسمتي از هزينه هاي مذكور مشاركت نمايند دعوت
مي گردد نذورات نقدي خود را به يكي از دفاتر واقع در صحن و يا ورودي آســتان مقدس و يا از طريق واريز به حســاب نذورات آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) به
يكي از شماره حساب هاي زير اقدام نمايند.
 -1نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 0105591671000 :بانك ملي
 -2نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 4737473748:بانك ملت شعبه لطفعلي خان زند
 -3نذورات (حضرت شاهچراغ(ع))11111111:بانك مهر
 -4نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)):شماره حساب 3334444،1و  348و  348،3334444،2بانك رسالت
 -5نذورات (حضرت شاهچراغ(ع)) 0105660391003:بانك ملي
به منظور رفاه حال متقاضيان عزيز ،امكان دريافت نذورات شما از طريق كارت به كارت به شماره كارت  6037691756742748بانك صادرات ،فراهم گرديده است.
ضمناً دفتر نذورات در ورودي آستان مقدس ،آماده دريافت تمامي نذورات غير نقدي( فرش ،لوستر ،لوازم تنظيفي و تزييني ،گوسفند و )...شما عزيزان مي باشد.
زائران و شهروندان گرامي مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر از فعاليت هاتي فرهنگي  -مذهبي و خدماتي به سايت آستان مقدس و يا روابط عمومي تماس حاصل
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
فرمايند.
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شماره 71
آبان ماه 1392

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

به منظور معرفی زندگی نامه و شخصیت ،فضایل اخالقی
حضرت شاهچراغ(ع) صورت گرفت

حضور خادمان آستان مقدس
در شهرستان های استان فارس

معاون اماكــن متبركه از اعــزام خادمان افتخاری و رســمی
آســتان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) در مناسبت های مختلف به
شهرستانهای مختلف و دیدار با مسووالن و مردم خبر داد.
به گزارش واحد اطالعرسانی روابط عمومی ،محمدی در تشریح
فعالیــت های خادمین گفت  :در ســال جاری بیــش از 40نفر از
خادمین افتخاری كه بیشــترین فعالیت را در نوروز سال  92داشتند
به مشــهد مقدس اعزام شــدند و ی افزود در همین راستا در دهه
كرامت با مشاركت استانداری فارس ،ریاست شورای سیاست گزاری
ائمه جمعه اســتان ،فرماندار و بخشــدار شهرستان های كازرون،
ممسنی،گراش ،نی ریز،داراب،مرودشت،جهرم ،فیروز آباد ،فراشبند،
شهرصدرا و 150 ...نفر از خادمان تحت عنوان سفیران نور با حضور
در شــهرهای فوق ضمن شــركت در نماز عبادی،سیاسی جمعه با
امام جمعه فرماندار،مســوولین ادارات و مــردم دیدار و با حضور در
قبور مطهر امامزادگان و شــهدا ،مزارهای شریف را گلباران كرده
و با توزیع بســته های فرهنگی و تبركی نسبت به معرفی زندگی
با شــخصیت و فضایل اخالقی و انسانی حضرت سید میرمحمدبن
موسی شاهچراغ(ع) اقدام كردند .معاون اماكن متبركه افزود حضور
 120نفر از خادمان خواهر و برادر در مراســم آغاز سال تحصیلی و
نواختن زنگ مدرســه ،برگزاری همایش افتخار خدمت و تجلیل از
 150نفر از خادمان ،شركت بیش از یکصد نفر از خادمان در سازمان
انتقال خون به منظور اهدای خون به نیازمندان ،ویزیت رایگان برای
 112نفر خادم در دارالشــفای حضرتی ،استقبال  80نفر از خادمان
از  550نفر شــركت كنندگان در كاروانیان پیاده عشق ،استقبال از
تجدید میثاق كنندگان با حضرت احمدبن موسی (ع) ،حضور جمعی
از خادمــان در صنایع الکترونیك شــیراز ،حضور  60نفر از خادمان
در مراسم غبارروبی و گلباران امامزادگان مدفون در شیراز ،عیادت
دهها نفر از خادمان تحت عنوان سفیران نور در بیمارستانهای شیراز
و شهرستانها و اهدای بسته های تبركی و فرهنگی و حضور مستمر
در مراسم غبارروبی،الله گردانی ،سفره صلوات ،خطبه خوانی ودیگر
برنامه ها از دیگر فعالیت های خادمان بوده است.

نشست مربیان طرح صالحین سازمان بسیج
هنرمندان در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

اولین نشســت مربیان طرح صالحین سازمان بسیج هنرمندان
فارس با مشاركت آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)در تاالر نور
آستان مقدس احمدی و محمدی .برگزار شد.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی در این نشست كه
 20نفر از مربیان و رابطین طرح صالحین از شیراز و دیگر شهرهای
استان فارس حضور داشتند حسنی مسئول سازمان بسیج هنرمندان
فارس و خانم وزارتی یکی از رابطین سرگروهها پیرامون برنامه های
سازمان و هماهنگی های بین گروهها مطالبی بیان داشتند.
در این نشســت یك روزه كه به عنوان اولین جلســه مشورتی
استانی اعالم گردیده شركت كنندگان نظرات خود را پیرامون برنامه
های این سازمان اعالم كردند.
گفتنی اســت سازمان بسیج هنرمندان فارس بیش از  4000نفر
از هنرمندان را در رشته های مختلف از جمله خوشنویسی ،نقاشی،
طراحی ،عکس ،گرافیك ،فیلم ،صنایع دســتی ،موسیقی و ...تحت
پوشش دارد .تا كنون نمایشگاههای متعددی از سوی این سازمان
در سطح استان برگزار گردیده است كه برگزاری نمایشگاه خطاطی
ومشــق شب قدر كه در نیمه اول آبان ماه در آستان مقدس برگزار
شد از جمله این نمایشگاه ها بود.

آشنائي با فعاليت هاي حوزه معاو
تالوت قرآن مجید توسط قاریان مطرح ،در
حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

قاریان مطرح اســتانی و كشــوری قرآن با حضور در حرم مطهر
حضرت شاهچراغ (ع) و شركت در محفل ویژه انس با قران به تالوت
آیاتی از كالم ا ...مجید پرداختند.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی در این مراسم كه به
همت واحد دارالقرآن و عترت آســتان مقدس برگزار گردید ،حضرت
حجت االســالم توفیق زاده و حاج جواد هاشم زاده به تالوت آیاتی از
كالم ا ...مجید پرداختند.
از دیگر برنامه های این مراسم كه در روز عید سعید غدیر در رواق
دارالعباده حرم مطهر برگزار شــد ،مولــودی خوانی و اهدای جوایز به
برندگان مســابقات نمایشــگاه های مختلف مركز دارالقرآن در فصل
تابســتان بود .در پایان این مراسم ،به شــركت كنندگان بسته های
تبركی آستان مقدس اهدا شد.

معاونت پژوهش و فن آوری اطالعات در مجموع تشكيالت آستان مقدس زير نظر توليت آستان مقدس و يكی از معاونت های تحت نظارت مديريت حرم مطهر محسوب می شود.
در زير گروه اين معاونت ،سه مديريت با عناوين زير تعريف شده است :
مديريت توليد و نشر آثار فرهنگی
مديريت پژوهشی و تحقيقاتی
مديريت فناوری اطالعات
اين مديريت ها در تشكيالت سازمانی خود بر فعاليت مراكز و اداره هايی همچون كتابخانه حرم مطهر ،موزه  ،مركز اسناد فرهنگی ،ماهنامه داخلی ،دفتر حفظ و نشر آثار مقام توليت،
نمايشگاه دائمی تازه های كتاب ،كتابخانه های تخصصی مجموعه و پايگاه های اطالع رسانی آستان مقدس نظارت و مديريت دارند.
در گزازش ذيل تالش شده است ،خوانندگان محترم بطور اجمالی با فعاليت واحدهای گوناگون معاونت پژوهش و فناوری اطالعات آستان مقدس )ع( آشنا شوند .اميد آنكه اين خدمت
مورد رضايت حق تعالی ،مجاورين و زائرين بارگاه منور و ملكوتی حضرت سيد مير احمد بن موسی شاهچراغ )ع) و حضرت سيد مير محمد بن موسی (ع) قرار گيرد.

كتابخانه عمومی حرم مطهر

توسط رئیس مرکز دولت الکترونیک

نرم افزار جامع نظام پیشنهاد ها به آستان
مقدس حضرت شاهچراغ ارائه شد

از ســوی قائم مقام معاونت توســعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست
جمهوری و رئیس مركز دولت الکترونیك اولین نرم افزار جامع نظام پیشنهاد
ها به بارگاه حضرت سید میر احمد بن موسی (ع) ارائه شد .به گزارش واحد
اطالع رســانی روابط عمومی در نشست مشترک مدیران شركت های برق
منطقه ای فارس  ،مازندران وگلستان ومعاونین ومدیران آستان مقدس كه
با حضور دكتر احمد بزرگیان قائم مقام معاونت توســعه مدیریت وســرمایه
انســانی ریاســت جمهوری ورئیس مركز دولت الکترونیك وشــعرا عضو
شورای اسالمی شهر شیراز برگزار شــد  ،دكتر بزرگیان پیرامون ویژهگی
های این نرم افزار ســخنانی ایراد نمود  .وی گفت در راستای تبین معارف
حضرت شاهچراغ (ع) ونشــان دادن دلهای مشتاقان این حضرت در كشور
اسالمیمان وارادت خاص دست اندركاران این طرح واستفاده كنندگان از نرم
افزار نظام پذیرش پیشــنهاد ها كه بالغ  600اداره دولتی ،نهادها  ،سازمان
ها ،موسســات وشركت های خصوصی می باشند مصمم شدیم كه با انعقاد
تفاهم نامه وارائه آئینامه  ،یك نســخه از اولین نرم افزار جامع نظام پیشنهاد
ها را به بارگاه های مقــدس حضرت امام رضا (ع) حضرت معصومه (س)
وحضرت شاهچراغ (ع) ارائه وانشاءا ..از بركات این بزرگواران بهره ببریم .
رئیس مركز الکترونیك افزود به منظور اســتمرارو بهره برداری از نظام
پذیرش پیشــنهاد ها و بررســی و اجرای آن بهترین روش جلب مشاركت
مســؤوالن ومردم بوده وبر اســاس آیات قرآنی و سیره معصومین ،جلب
مشاركت وهمفکری ریشه در اعتقادات ما داشته و شنیدن ایده های دیگران
و سخنان آنها رحمتی از جانب پروردگار می باشد.
وی با تاكید بر اینکه تجارب بیست و چند ساله ما را به سمتی سوق داده
است كه با بهره گیری از نظرات و پیشنهادات افراد جامعه می تواند ما را به
ســر منزل مقصود برساند  ،فواید نرم افزار جامع نظام پیشنهاد ها را تشریح
كرد .در ادامه این نشســت موســویان معاون شركت برق منطقه ای فارس
و ســید محمد كاظم نژاد مشاور مدیر عامل و مجری نظام پذیرش بررسی
پیشنهاد ها كه دبیر كمیسیون تحول اداری شركت برق منطقه ای مازندران
و گلستان را بر عهده دارد در سخنانی اهداف این نرم فزار  ،موفقیت آن در
بین اســتفاده كنندگان از آن ،زمینه حضور مردم در بحث مشاركت در نظام
پیشنهاد ها و نقش آن در توسعه فرهنگی اجتماعی را كه اساس كار آن برای
كاربران در اماكن مقدسه می باشدبه تفصیل برشمر دند.
در ادامه جلســه معاونین و مدیران آســتان مقدس به طرح سؤاالتی از
نحوه اجرا  ،نوع استفاده  ،آموزش كاركنان و خدام از نرم افزار ،شركت مردم
وزائران در مشــاركت برنامه ها و پیشنهادات مطرح كه پاسخ الزم داده شد.

در پایان این نشست دو ساعته ،نسخه ای از تفاهم نامه تنظیم شد ه و یك
نسخه از نرم افزار جامع نظام پیشنهادات به آستان مقدس ارائه گردید كه
پس از بررســی و امضای تفاهم نامه به صورت همه جانبه اجرائی خواهد
شد .گفتنی اســت در سال گذشــته این نرم افزار در اختیار آستان قدس
رضوی و حرم مطهر حضرت معصومه (س) قرار گرفته كه مقرر اســتدر
سال جاری عملیاتی گردد.

تاسیس كتابخانه حرم مطهر به زمان ساخت بقعه و بارگاه حرم
شریف احمد بن موسی شاهچراغ ع) باز می گردد كه در قسمتی
از مدرســه ساخته شده برای مرقد مطهر توسط بانو تاشی خاتون
(مادر شاه ابواسحاق اینجو) شکل می گیرد و مجموعه ای كتاب
ارزشمند به آن اهدا می گردد.
محــل كتابخانه در گذر زمان در چند مــکان تغییر می كند.
ســاختمان جدید كتابخانه آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)
در فضایی به مســاحت چهار هزار و دویســت متر مربع در ســه
طبقه با معماری بسیار زیبایی كه در پیوند با معماری حرم مطهر
اســت و تلفیقی بسیار با شکوه از هنر اسالمی دارد طی سه سال
ســاخته شده است این پروژه فرهنگی در طبقه همکف تاالرهای
پژوهش ،میز امانت و ســالن مطالعه اختصاصی برادران در طبقه
زیریــن ،مخزن كتاب ،بخش كــودكان ،بخش كتاب های چاپ

در موضوعات علمی آموزشــی ،اعتقادی  ،قصه و درمان و بیش
از هزار جلد كتاب علمی ویــژه راهنمایی والدین جهت برقراری
ارتباط صحیح با فرزندانشان موجود است.
به لحاظ توجه گســترده كودكان به دنیــای مجازی و برنامه
هــای كارتونی ،بخشــی از كتابخانه به لوح های فشــرده و نرم
افزارهای آموزشی اختصاص یافته است .اتاق قصه گویی و اتاق
نمایــش فیلم نیز از بخش های مرتبــط با كتابخانه كودک حرم
مطهر اســت كه با برنامه های خود در حــوزه آموزش كودكان
فعالیت می نماید .بانك پازل و بازی در برگیرنده جدید ترین پازل
ها و بازی های آموزشی نیز در این كتابخانه فعال بوده و خدمات
خود را به اعضاء ارائه می نماید.
كتابخانه كودک حرم مطهر با برگزاری برنامه ها و مســابقات
فرهنگی همــواره تالش دارد اطالعات روز آمــدی را در اختیار
كودكان قرار دهد .این كتابخانه بر اســاس برنامه های تنظیمی
مــورد بازدید دانش آمــوزان مدارس و كوچولوهــای مهد های
كودک قرار می گیرد.
كتابخانه كودک در طبقه همکــف كتابخانه حرم مطهر قرار
گرفته است.

موزه حرم مطهر

ســنگی و روزنامه های قدیمی و در طبقه دوم ،تاالر نشــریات،
میز امانت و ســالن اختصاصی مطالعه خواهران ،بخش اینترنت و
مجموعه مدیریتی قرار گرفته اند.
این كتابخانه كه در ضلع شــرقی حرم مطهر واقع گردیده در
روز ششــم ذی القعده (ســال  )1388مصادف با روز بزرگداشت
حضرت شــاه چراغ (ع) افتتاح و خدمات خود را به جامعه عرضه
داشته است.
كتابخانه حضرت شاهچراغ (ع) از جمله مراكز فرهنگی ممتاز
كشور محسوب می شود كه در ســال  1391به عنوان كتابخانه
برتر كشور شــناخته شد  .این كتابخانه در طول هفته یکسره باز
بــوده و برنامه های متنوع فرهنگی را در برنامه های كاری خود
دارد.

كتابخانه كودک آستان مقدس
بــا توجه به اهمیت و نقش كودكان در جامعه و تاثیر مطالعه
در شکل گیری شــخصیت آنان ،حرم مطهر اقدام به راه اندازی
كتابخانه ویژه ای جهت كودكان و نوجوانان نموده است .در این
كتابخانه اختصاصی بیش از چهار هزار عنوان كتاب ویژه كودک

موزه حرم مطهر به ســال  1344هجری شمسی و در بخشی
از حرم مطهر آغاز به كار می كند .این فضا كه قابلیت های الزم
برای ارائه آثار و تماشــای عالقه مندان نداشت پس از چندی و
در ســال  1372به مکان دیگری از صحن مطهر منتقل می شود
و خدمات مرتبط با موزه در اختیار بازدید كنندگان قرار می گیرد.
در سال هشتاد و هشت به پیشنهاد تولیت محترم حرمین احمدی
و محمدی (ع) فاز اول طرح توســعه و بازسازی موزه موجود در
دستور كار قرار می گیرد و با الحاق بخشی از كتابخانه قدیم حرم
مطهر ،موزه جدید آســتان مقدس با مساحتی بالغ بر یك هزار و
هفتصد متر مربع با طراحی زیبا و مجهز به سیستم های حفاظتی
آغاز به كار می نماید .در موزه و خزانه آن بیش از چهار هزار شی
با ارزش تاریخی و فرهنگی نگهداری می شود كه مورد بازدید و
مطالعات عالقه مندان ،محققان و دانشــجویان قرار میگیرد .قرار
اســت در آینده نزدیك و با الحاق فاز دوم به موزه شــاهد بخش

های ویژه فرش ،مسکوكات ،سنگ و تمبر باشیم .در حال حاضر
طبقه اول موزه به اشــیای تاریخی و طبقه دوم موزه به نســخ و
دست نوشته های خطی اختصاص یافته است .موزه در خود برخی
آثــار منحصر به فرد از جمله دو لنگه در نقره/معجر قدیمی مرقد
شریف/آجر كتیبه ایالمی /سکه ولید ثانی جای داده است .بخشی
از موزه حرم مطهر به دست نوشته ها،اسناد مبارزاتی و آثار مرتبط
با شهید محراب حضرت آیت اهلل دستغیب شاخص گردیده است.
موزه در ضلع صحن مطهر واقع شــده به صورت یکســره از
ساعت  8/30صبح تا  20/30آماده بازدید عالقمندان است.

مركز اسناد و مدارک فرهنگی و
تاريخی

از دیرباز جمع آوری نســخ خطی و تهیه مکتوبات ارزشمند در
فضاهای فرهنگی مذهبی متداول بوده است و این رسم گرانمایه
در آســتان مقدس نیز ســر فصل مهمی از امــور فرهنگی را در
بر می گیــرد .در همین مقوله ،اهداء كتب خطی ،چاپ ســنگی
بویژه در حوزه موقوفات باعث ایجاد مركزی در حرم مطهر شــده
اســت كه وظیفه حفظ و نگهداری مکتوبات فرهنگی و تاریخی
را بر عهده دارد .در حال حاضر بخشــی از این اســناد و مدارک
فرهنگی كه شــامل كتاب های خطی ،كتاب های چاپ سنگی،
طومارها ،مکاتبات ،وقف نامه ها ،نشریات و  ...می باشد در مركز
اسناد كتابخانه مركزی آستان مقدس نگهداری شده و بخشی نیز
در موزه حرم مطهر در مقابــل دیدگان بازدیدكنندگان قرار دارد.
به جهت معرفی این داشــته ها تا كنون ســه جلد كتاب حاوی
اطالعات تخصصی كتب موجود در مركز اسناد و مدارک تهیه و
انتشار یافته است .كارشناسان این حوزه بر اساس علم روز نسبت
به معرفی و مراقبت از این آثار همت دارند.
دفتر نشر آثار حضرت آیت اهلل سید محمد مهدی دستغیب
صورت برداری و تنظیم ســخنرانیها و تبدیل آنها به شــیوه
نوشــتاری،طبقه بندی موضوعی و آماده ســازی بــرای تولید از
عملکــرد این دفتر مي باشــد .از جمله آثار تولیــدی از این دفتر
تا كنون می توان به ســه كتاب ارزشمند به نام های نغمه های
عارفانه( شــرح دعای ملکوتی ســحر) و علم النفــس و تذكرة
الخاشعین اشاره نمود.

ماهنامه حضرت احمد بن موسی (ع)
ماهنامه داخلی آســتان مقدس از سال  88انتشار یافت .این
فعالیت فرهنگی كه نام مبارک احمد بن موســی (ع) را بر تارک
خــود دارد به صورت مجله و در چهل صفحــه به صورت چهار
رنگ تولید و انتشار می یابد .نشریه به مناسبتهای مختلف دارای
مطالب متنوع بوده و ستونهای ثابتی نیز برای پیگیری خوانندگان
در هر شــماره اختصاص می یابد .جدا از موضوعات مناســبتی
تحریریه نشــریه تالش دارد با ورود به حوزه مباحث ساختاری و
بنیادین اطالعات جامعی را در اختیار خوانندگان قرار دهد .جدول
برنامــه های فرهنگی و مذهبی كه در حرم مطهر به اجرا در می

ونت پژوهش و فن آوری اطالعات
هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

اهداي  367کتاب ارزشمند به آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع)

آیند و نیز نگاهی تصویری به اخبار و رویدادهای هر ماه از مطالب
دائمی این نشریه می باشد.
این مجله از طریق بخشــهای مختلف آستان مقدس در اختیار
عالقه مندان قرار گرفته و از طریق پســت به مشــتركین تحویل
می گردد.

صورت رایگان تحت پوشــش قرار داده است و كتاب های مورد
نیازشــان را تامین می كند .اهداء رایگان كتاب های تهیه شده از
ســوی خانه كتاب به مهد كودک ،آموزشگاه ها ،مدارس و دیگر
مراكز آموزشی از اصلی ترین وظیفه خانه كتاب محسوب می شود.
عالقــه مندان به قرار گرفتن در فهرســت خدمات این مركز می
توانند از طریق مکاتبه تحت پوشــش خانه كتاب حرم مطهر قرار
گیرند .الزم به ذكر اســت خانه كتاب در حال حاضر پنج كتابخانه
تخصصی داخلی در واحد های دارالقران الکریم ،مركز مشــاوره و
روانشناختی ،مركز كودک و نوجوان ،مركز ساختمانی و عمرانی و
كتابخانه زائر( مستقر در حرم مطهر حضرت سید میر محمد علیه
السالم) نیز تحت پوشش دارد.

پايگاه های اطالع رسانی

رایانه ای آســتان مقدس بر تمامی امکانات و تجهیزات رایانه ای
حرم مطهر از مرحله خرید ،نصب ،اجرا تا پشــتیبانی نظارت كامل
را اعمال داشــته و خدمات تعمیر و نگهــداری رایانه ،چاپگر ،نیاز

نمايشگاه دائمی تازه های كتاب
به دلیل بهره مندی آحاد جامعه از فضاهای مجازی و كســب
اطالعات مورد نیاز از این رســانه ،آســتان مقدس با هدف ایجاد
ارتباط با مخاطبین ،پایگاه های اطالع رسانی خاصی را طراحی و
در دسترس قرار داده است.

از تیرماه  91آســتان مقدس در شمار دریافت كنندگان سهمیه
كتاب نمایشــگاه دائمی تازه های كتاب كشــور قــرار گرفت .بر
اســاس این طرح نســخه ای از كتاب های جدیداالنتشار كشور
طی فهرست های ثبتی به نمایشگاه حرم مطهر تحویل می گردد.
كتب توسط كارشناسان نمایشــگاه طبقه بندی و صورت برداری
می گردد و بر اســاس موضوع تقسیم بندی شده و در غرفه های
نمایشگاهی پیش بینی شده در صحن مطهر در معرض دید زائرین
و مجاورین آســتان مقدس قرار می گیرد .این فعالیت كه مساعی
اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس را همراه داشت مخاطبان
را با تازه ترین آثار مکتوب آشنا ساخته و در جریان فضای فرهنگی
كشور قرار می دهد .كتاب های دریافتی در پروژه نمایشگاه دائمی
تازه های كتاب بطور مستمر روزآمد شده و كتب دارای جایگزین
به مخزن كتابخانه مركزی آستان مقدس وارد می شود.

خانه كتاب

با هدف ترویج فرهنگ مترقی اســالم عزیز و ایجاد شــوق و
اشتیاق به مطالعه و كتابخوانی در بین آحاد مردم به ویژه كودكان،
دانش آموزان و دانشــجویان خانه كتاب حرم مطهر در بهار سال
 90آغاز به كار نمود.
در این واحد به كمك و مســاعدت زائران ،خیرین و ادارات و
سازمان های عالقه مند ،مجموعه ی قابل توجه از كتاب در گروه
های ســنی مختلف فراهم آمده است و از طریق خرید جدید و یا
دریافت هدیه مســتمرا به تعــداد آن اضافه می گردد .در چرخش
این تعامل فرهنگی ،آستان مقدس متقاضیان دریافت كتاب را به

الف :پايگاه اطالع رسانی آستان مقدس
وب ســایت فارسی آســتان مقدس با دو نشــانی http://
 www.shahecheragh.irو http://www.
 shahcheragh.comقابل دسترســی است و در خصوص
فعالیت ،برنامه و مراســم حرم مطهر اطالع رســانی می كند .این
پایگاه در بخش های مختلف خــود همچون اخبار  ،ارتباط با ما،
نقشه سایت،درباره حضرت ،نگارخانه ،موقوفات ،دارالقران الکریم،
روابط بین الملل ،كتابخانه ،موزه،دارالشــفاء،دفتر یادبود ،اشــعار و
متــون ادبی ،درباره شــیراز ،پایگاه های مرتبــط اطالعات مورد
نیاز كاربران را ارائــه می كند .تولیدات فرهنگی حرم مطهر ،ارائه
خدمات دریافت نشــریه ها آستان مقدس ،اوقات شرعی  ،جدول
زمانبندی مراسم و برنامه های روزانه و هفتگی حرم مطهر و چند
سر فصل دیگر از جمله ورودی ها به فضای پایگاه است.
ب :پايگاه اطالع رسانی مقام محترم توليت
به دلیل ابراز درخواســت های كاربران این پایگاه با نشــانی
 http:// www.mdastghib.irدر دســترس قرار دارد.
بخش های مختلف این وب ســایت شــامل زندگانی ،خاطرات،
گالــری عکس و فیلم ،دیدارها ،ســخنرانی هــا ،تالیفات ،اخبار و
پرسمان است.
ج  :پرتال كتابخانه آستان مقدس
به منظور كسب اطالعات از بخش ها و فعالیت های گوناگون
آســتان مقدس پرتــال كتابخانه با نشــانی http://www.
 shlib.irدر فضاهای مجازی قابل دسترس شده است .معرفی
بخــش امانت كتاب ،كتابخانه تخصصــی كودک ،تاالر پژوهش،
تاالر نشریات و نســخ خطی از طریق این سامانه انجام می شود.
همچنین امکان ثبت نام و جســتجو در منابع و اطالعات كتاب ها
و مقاالت نیز از دیگر خدمات این پایگاه است.
بخش اینترنت كتابخانه آستان مقدس
بخش اینترنت در ساختمان كتابخانه مركزی آستان مقدس دو
بخش خواهران و برادران به صورت مجزا فعال است كه در بخش
برادران با اســتقرار پانزده سیســتم با یك خط اینترنتی ADSL
بــا پهنای باند  kbps 512و در بخــش خواهران با نصب یازده
سیستم با یك خط اینترنتی با پهنای باند  kbps 256در اختیار
كاربران می باشد.
در تامین خواســته مراجعین ،بخش اینترنت آســتان مقدس
خدمات چــاپ اطالعات اینترنتی  ،خدمات رایت لوح فشــرده و
اسکن را انجام داده و در هر بخش به كاربران درباره نحوه استفاده
از رایانه و اینترنت توســط كارشناسان و متخصصان آموزش های
الزم را ارائه می نماید.

پشتيبانی و اتوماسيون اداری

كارشناســان و متخصصان حوزه فناوری به منظور پشتیبانی از
شبکه ،ســخت افزارها و نرم افزارها ،مدیریت و امنیت اطالعات

ســنجی و كارشناسی را در بخش سخت افزاری و آموزش ،نصب
سیســتم عامل و نرم افزارهای كاربردی و رفع مشــکالت را در
بخش نرم افزاری انجام می دهند .نگهداری شــبکه ،رفع نقص و
توسعه شبکه ،توسعه اینترنتی ،برپایی كالس های آموزشی نیز از
دیگر فعالیت های كارشناســان این حوزه است .بر اساس طرحی
كه در دستور كار اجرایی قرار گرفته است.

عضويت در كارگروه ها
مدیران و كارشناسان حوزه معاونت پژوهش و فناوری اطالعات
با توجه به تخصص و آگاهی های خود در شوراهای مختلف آستان
مقدس عضویت دارند كه ذی ً
ال به آنها اشاره می گردد.
 .1شورای معاونین آستان مقدس همراه بامسئولیت دبیرخانه شورا
 .2شوراي اجرائي
 .3شورای برنامه ریزی آستان مقدس
 .3شورای مدیران آستان مقدس
 .4كارگروه تخصصی پژوهش و تحقیقات همراه با مســئولیت
دبیرخانه كارگروه
 .5كارگروه تخصصــی فناوری اطالعات همراه با مســئولیت
دبیرخانه كارگروه
 .6كارگروه تخصصی ساماندهی نیروی انسانی
 .7كارگروه تخصصی ارزشیابی
 .8كارگروه تخصصی فعالیت های روابط عمومی و رسانه
 .9كارگروه تخصصی كودک و نوجوان
 .10كارگروه سیاستگذاری تولیدات فرهنگی همراه با مسئولیت
دبیرخانه گروه كاری
.11كارگروه كتابخانه همراه با مسئولیت دبیرخانه گروه كاری
.12كارگروه موزه همراه با مسئولیت دبیرخانه گروه كاری
 -13كارگروه زیبا سازي

تعداد  367جلد كتاب اهدایی ،در مهر ماه سالجاري توسط شهروندان
به گنجینه كتب كتابخانه آســتان مقدس احمدی و محمدی (ع) افزوده
شد .این كتب اهدایی كه موضوعات مختلفی را شامل می شوند ،توسط
خانم ها :زهرا رنجبر ،فاطمه زارع ،اعظم زارع ،ســهیال عباســی ،راحله
زارع ،فرشته صدری مهر ،مدینه كشانی ،فرشته بحرینی ،سعیده نصراله
زاده و آقایان نوید احمدی زاده ،عباس علی مختاری ،حســین محمدی،
غالمحسین فخیمی ،علی اكبر راستی ،عبدالرسول مرادی ،محمدمهدی
سپهرمنش و كریم محمودحقیقی به كتابخانه تحویل داده شده اند.
با قدردانی از اقدام شایسته این خیران و فرهیختگان  ،كتب اهدایی با
نام ایشان در كتابخانه ،ثبت و برای استفاده كاربران در مخزن كتابخانه
قرار گرفته است .كتابخانه آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در سال
 1391توســط نهاد كتابخانه های عمومی كشــور بــه عنوان كتابخانه
عمومی مشــاركتی نمونه در سطح استان و كشــور برگزیده شد و هم
اكنون بــا دارا بودن بیش از  50000جلد كتاب چاپی 3000 ،جلد كتاب
چاپ سنگی 3000 ،جلد نسخ خطی ،بیش از  200عنوان نشریه7350 ،
جلــد كتاب ویژه كودكان و  5300جلــد كتاب مرجع یکی از غنی ترین
كتابخانه های كشــور می باشد .این كتابخانه كه به كلیه تجهیزات روز
و مدرن مجهز است روزهای شــنبه تا چهارشنبه از ساعت  8الی  18و
پنجشــنبه ها از ساعت  8الی  16یکســره آماده ارائه خدمت به عالقه
مندان می باشد.

مراسم جشن «برساحل غدیر» در حرم و
صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

مدیر آســتان مقدس احمدی محمدی (ع) از برگزاری جشــن های
عید ســعید غدیر در حرم و صحن مطهر حضرت شاهچراغ (ع) دردهه
والیت (عید قربان تا عید غدیر) خبر داد .ســید محمدحســن دستغیب
گفت :در دهه والیت مراســم متعددی در آستان مقدس اجرا شد و در
ادامه این ویژه برنامه ها مصادف با شــب عید غدیــر خم ،ویژه برنامه
فرهنگی  -مذهبی «برساحل غدیر» در بزرگداشت امر والیت و امامت
بعد از نماز مغرب و عشــاء اجرا گردید كه شامل قرائت ادعیه ،سخنرانی
حضرت حجت االســالم و المســلمین محمدی از تهران ،اجرای گروه
تواشیح مصباح الهدی و مداحی حاج نجف روستا بود.
مدیر آستان مقدس با تاكید بر اهمیت عید سعید غدیر خم به عنوان
یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان و شیعیان گفت :مراسم ویژه ای با قرائت
خطبــه غدیر از ســاعت هفت صبح با حضور مــداح اهل بیت (ع) حاج
محســن فرهمند همراه بود و بعد از نماز مغرب و عشاء با قرائت دعای
كمیل توســط حضرت آیت ا ...سید محمدمهدی دستغیب تولیت آستان
مقدس ،مراسم ادامه یافت و مداح اهل بیت (ع) توفیق زاده نیز ایشان
را همراهی كرد.

اجرای پنج ویژه برنامه صوتی نسیم وصل
توسط مرکز دارالقرآن آستان مقدس

به مناســبت دهه والیت و عید سعید غدیر ،ویژه برنامه صوتی نسیم
وصل طی پنج جلســه برگزار گردید .در هر یك از این برنامه ها كه به
مدت سی دقیقه و با حضور كارشناسان مذهبی برگزار شد ،فضیلت این
عید سعید ،جزئیات واقعه غدیر و احادیث و اشعار ادبی به سمع شنوندگان
و زائران حرمین شریفین رسید.

بازدید مسئولین شهرداری و اعضاء شورای
اسالمی شهرستان خوی از موزه حرم مطهر

جمعی از اعضای شورای اسالمی و مسئولین شهرداری خوی پس از
تشــرف به آستان مقدس و زیارت مرقد شریف حضرت احمد بن موسی
(ع) از موزه حرم مطهر بازدید نمودند و از نزدیك با آثار و اشیاء موجود در
آن آشــنا شدند .این بازدید بدنبال برگزاري هفته فرهنگي شیراز وخوي
انجام گرفت.

تولیت آستان مقدس احمدی و محمدی در دیدار با اعضای شورای شهرستان خوی :

محبت حضرت علی(ع) به کسی داده می شود که خداوند دوستش داشته باشد
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احاديثی بسيار زيبا از امام حسين (ع)

حضرت آیت ا ...ســید محمد مهدی دســتغیب در جمع
اعضای شورای اسالمی شهرستان خوی با ایشان فرمودند  :از
حضرت امام رضا(ع)نقل شده است كه « محبت حضرت علی
(ع) به كسی داده می شود كه خداوند دوستش داشته باشد.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی تولیت آستان
مقدس احمدی و محمدی ضمن تبریك عید سعید غدیرخم
به عنوان یکی از اعیاد بزرگ مسلمانان و شیعیان تاكید كردند.
خداوند نعمت والیت حضرت امیرالمومنین (ع) را در دل همه
ما قرار داده اســت و خداوند به بركت همین والیت ،شیعیان
ودوســتداران این امام همام را در مرتبــه ویژه ای قرار داده
است.
ایشــان افزودند شهر شیراز از وجود ذراری حضرت پیامبر
(ص) در مرتبت خاصی قراردارد بطوری كه از حضرت آیت
ا ...سید عبدالحسین دستغیب نقل شده كه ایشان از قول شیخ
بهایی نقل كرده اند كه در جلسه ای گفته اند هر كسی محبت

آل علی(ع) را می خواهد به شــیراز و فارس برود زیرا در
شیراز شهر امامزادگان بزرگی از جمله :شاهچراغ(ع) است كه
مردم عالقه خاصی به آنها دارند .حضرت آیت ا ...سید محمد
مهدی دستغیب در ادامه اظهار داشتند غیر از تشیع هركسی
اسباب دنیا برای آنها قطع شــود راه به جایی ندارند و شیعه
است كه از محبت والیت بهره مند شده و به آنان متوسل
می گردند.
تولیت آســتان مقدس تاكید كردند شما اعضای شورای
اسالمی شهر خوی و شهرداری این شهر كه به بارگاه مقدس
حضرت شاهچراغ(ع) مشرف شده اید بدانند محبت حضرت
علی(ع) در دلهای شماســت .ایشــان در پایان اضافهکردند
همانطوركه از لقب حضرت احمد ابن موســی شاهچراغ (ع)
مشخص است ایشان نوراالنوار است.
همیــن گزارش حاكیســت قبل از ســخنان تولیت
آستان مقدس احمدی و محمدی نایب رئیس شورای اسالمی

شهر خوی در سخنان كوتاهی با ابراز تشکر از حضرت آیت
ا ...سید محمد مهدی دستغیب گفت حضور اعضای شورای
اسالمی شــهر خوی به دنبال بحث خواهرخواندگی دو شهر
خوی و شیراز در سال گذشته و جاری و سفر هیئت فرهنگی
شهرداری شیراز به خوی در شهریور ماه گذشته صورت گرفته
است .وی از شهر خوی به عنوان شهر آیت ا ...خویی مرجع
تشیع ،شهر شــمس تبریزی و شهر پوریای ولی نام برد و از
اینکه افتخار حضور در شــهر شیراز سومین حرم اهل بیت را
پیدا كرده اند آن را یك توفیق نامید و گفت عناوین و القابی
كــه مقام معظم رهبری به شــیراز داده اند در تاریخ ماندگار
خواهد شد.
گفتنی اســت  30نفر از اعضای شورای اسالمی شهر
خوی ،مسئولین شهرداری این شــهر و نمایندگانی از حوزه
معاونت فرهنگی و اجتماعی شــهرداری شیراز در این دیدار
حضور داشتند.

نمونه هایی از اخالق عملی امام حسین ( علیه السالم )
هایی كه به مناســبت هایی ایراد كرده و از دعای عرفه و دعاهای
دیگر كه از آن حضرت در كتاب های شیعه و سنی نقل شده ،ظاهر
و آشکار است.

شجاعت

ناتوان ترين مردم
امام حســین (ع) :ناتوان ترین مردم كسی اســت كه از دعا كردن
واماند و بخیل ترین مردم كسی است كه از سالم كردن واماند.
كمخردی
امام حسین (ع) :عجله كردن ،كمخردی است
چنان كن كه می پسندی با تو آن كنند
امام حســین (ع) :درباره برادر مؤمنت پشــت ســر سخنیی بگو كه
دوست داری او پشت سر تو بگوید.
رضايت مخلوق
امام حسین (ع) :كسانی كه رضایت مخلوق را به بهای غضب خالق
بخرند ،رستگار نخواهند شد.
در امان بودن در روز قيامت
امام حســین (ع) :هیچ كس روز قیامت در امان نیست ،مگر آن كه
در دنیا خداترس باشد.
قرارگيری در جايگاه ظلم
امام حســین (ع) :ای مردم! رســول خدا فرمود :هر كس ســلطان
زورگویی را ببیند كه حرام خدا را حالل نموده ،پیمان الهی را میشکند
و با ســ ّنت و قوانین رسول خدا از در مخالفت درآمده و در میان بندگان
خدا ،راه گناه و معصیت و ســتم و دشمنی را در پیش میگیرد ،ولی با
عمل یا ســخن اظهار مخالفت نکند ،بر خداوند است كه او را در محل
و جایگاه آن سلطان ظالم قرار دهد.
اصالح جامعه و عمل به احكام
امام حســین (ع) :خداوندا ،تو آگاهی كه آنچه انجام دادیم ،نه برای
رقابت در كسب جاه و مقام بود و نه برای چیزهای پوچ و بیهوده دنیا،
بلکه برای این بود كه نشــانههای راه دینت را ارائه دهیم و (مفاسد را)
در شــهرهای تو اصالح كنیم تا بندگان مظلوم تو در امنیت و آسایش
باشند و به احکام تو عمل كنند.
واالتر ،زيباتر و بهتر
امام حســین (ع) :اگر دنیا باارزش شــمرده شود ،منزل آخرت و دار
ثواب الهی باارزشــتر و واالتر اســت .و اگر بدن و جسم انسانها برای
مرگ آفریده شده ،به خدا سوگند كشته شدن انسان با شمشیر (شهادت)
بهتر است.
و اگر رزق و روزی موجودات تقســیم شــده و مق ّدر گردیده ،زیباتر
و آن است كه انسان در طلب رزق و روزی كمتر حرص داشته باشد.
اگر جمع كردن اموال برای ترک كردن آن اســت ،چرا انسان آزاده
نسبت به این چیزی كه ترک كردنی است بخل بورزد.
الاقل آزاده باشيد
امام حســین (ع) :وای بر شــما ای پیروان آل ابیسفیان ،اگر دینی
ندارید و از معاد و روز قیامت نمیترســید ،پــس الاقل در دنیا آزاده و
جوانمرد باشید.
در احوال عبادت كنندگان
امام حســین (ع) :عدهای از روی طمع عبــادت خدا می كنند ،این
عبادت ســوداگران اســت ،و جمعی از ترس بندگیی خدا میكنند ،این
عبادت بردگان اســت و برخی به انگیزه شکر خدا را عبادت می كنند،
این عبادت آزادمردان و بهترین عبادتهاست.
ستم بر چه كسی؟
امام حسین (ع) :بترس از ستم كردن بر كسی كه به جز خدا یاوری
ندارد.
عقل كامل
امام حسین (ع) :عقل كامل نمیشود مگر با پیروی از حق.

دالوری و شجاعت برای مقابله با دشمن و نهراسیدن از خطرات
یکی از مهم ترین ســجایای اخالقی اســت كه در حسین بن علی
علیه الســالم و یاران شــهیدش و آزادگان اهل بیت علیهم السالم
جلوه گر بود .روح حماســی در میدان های نبــرد در خصلت های
فردی و زمینه های تربیتی آن امام ریشه داشت .صالبت و قاطعیت
امام حســین علیه الســالم در مخالفت كردن بــا یزید و خودداری
ورزیدن از بیعت با وی ،تصمیم گرفتن برای حركت به سوی كوفه
و مبارزه با یزیدیان ،متزلزل نشــدن روحیه از شــنیدن اخبار داخل
كوفه ،اعالم آمادگی برای نثار خون در راه احیای دین ،نهراسیدن از
انبوهی ســپاه گرد آمده در كربال ،رزم آوری های سلحشورانه و بی
ِ
نظیر امام حســین علیه السالم و سربازان و خاندانش ،جنگ نمایان
عباس ،علی اكبر و قاســم و صدها صحنه حماسی دیگر ،همه جلوه
هایی از شجاعت حسین بن علی علیه السالم و یارانش است.

جوانمردی و بزرگواری

عنایت ویژه محمد صلی اهلل علیه و آله ،آغوش زهرا علیهاالسالم،
پرورش علی علیه الســالم و شایســتگی های شخصی ،در حسین
علیه السالم جمع شــد و از او ،نمونه ای از بزرگواری ،جوان مردی
نیکی
و فضیلت ساخت .مکتب حسین علیه السالم ،پاداش نیکی را ِ
برتر می داند .آری مکتب انســانیت چنین اســت .آنان كه نیکی را
پاداش نمی دهند انسان نخواهند بود و آنان كه سزای نیکی را بدی
می دهند ،بویی از انســانیت نبرده اند .امام حســین علیه السالم در
مسیر خود به كوفه ،از سرزمین اشراف گذشت و به اصحابش دستور
داد آب فراوانی بردارند و همه مشك ها را پر كنند .یاران حسین علیه
السالم نیز به دســتور امام ،آب زیادی برداشتند و حركت كردند .در
حربن یزید ریاحی برخوردند
منزل گاه بعدی به نام ذوحسم ،به سپاه ّ
كه مأمور بودند امام حسین علیه السالم را نزد ابن زیاد ببرند .در آن
حر كه سخت تشنه شده بودند،
گرمای شدید ،فریاد العطش سربازان ّ
بلند بود .حسین علیه الســالم به یاران خویش دستور داد تا نه تنها
سپاهیان دشمن ،بلکه اسب ها و مركب هایشان را نیز سیراب كنند.

تواضع

یك روز بر چند كودک عبور كرد كه سرگرم خوردن یك قطعه
نان بودند .بچه ها از امام خواســتند تا با آنها هم غذا شــود .امام با
لطف و مهربانی ،دعوت اطفال را پذیرفت و با آنها هم غذا شــد .آن
گاه بچه ها را با خود به خانه برد و آنها را از غذا ســیر كرد و به آنها

جود و سخا

لباس پوشانید .سپس فرمود :
این كودكان ،از من سخاوتمندترند ؛ زیرا آنها هرچه داشتند ،بذل
كردند ،ولی من بخشی از مال خویش را بخشیدم.

خداترسی

ابن شهر آشوب در مناقب آورده است كه از حسین علیه السالم
پرســیدند  :ما أَ َ
عظ َم خو ُف َك م ِْن َربِّك ؛ چه زیاد از خدا می ترسی؟
خاف ّ
فرمود َ :ی ْأ َم ُن یو َم القیا َم ِة إِ ّال َم ْن َ
اهلل َ فِی الدنیا ؛ از عذاب خدا
در قیامت ایمن نیست ،مگر كسی كه در دنیا از خدا بترسد.
از دعای آن حضرت در روز عرفه ،میزان شــناخت و ترس او را
از خدا درمی یابیم كه با چشــمی گریان پس از بیان اوصاف باری
تعالی و كیفیت آفرینش جهان هستی و شخصیت شخیص خود ،آن
چنان خدا را در همه احــوال ،حاضر و ناظر اعمال خویش می داند
كه گویی او را به چشــم بصیرت می بیند ،آنجا كه می گوید  :كور
باد چشمی كه تو را مراقب خود نبیند و در زیان و خسران باد و بنده
ای كه نصیب و بهره ای از عشق و محبت خود در او قرار نداده ای.

دانش

علم حســین علیه السالم و دیگر امامان علیهم السالم به افاضه
ربانی و بخشــش الهی و تعلیم خاص شخص پیامبر صلی اهلل علیه
و آله بود .هرچه در حاالت سید الشهدا علیه السالم دقیق تر شویم،
بیشــتر به این نکته دســت می یابد كه یك بصیرت خارق العاده و
بینش غیبی در امر دین ،راهنمای آن حضرت بوده است .دانش آن
حضرت از احتجاجات او با دشمنان اهل بیت علیهم السالم به ویژه
معاویه و مروان و نامــه هایی كه به معاویه مرقوم فرموده و خطبه

آغاز و عنوان سوره ها در باره امام حسین علیه السالم
واژه گرانقدر بسم ّ
اهلل
آغاز و عنوان سوره هاست
و حســین علیه السالم نیز
عنوان شــهادت و ســاالر
حق اســت.
شــهیدان راه ّ
ایــن واژه مقــ ّدس یکصد
و چهارده بــار در قرآن به
اراده خدا به كار رفته است
و حســین علیه السالم نیز
خــاص او به
بــا الطــاف
ّ
همین شمار ،وسیله نجات
وبخشایش و آمرزش دارد.
این واژه پرشــکوه به عنــوان تکلیف به
هنگام ذبح و نحر حیوانات به زبان آورده
می شود و حسین علیه السالم نیز بدان
دلیل كه در سخت ترین شرایط و شیوه،
حق و عدالت قربانی شد به هنگام
در راه ّ
ذبح و نحر قربانــی ،خاطره اش تجدید
می گردد.
برداشت ديگری از آيات
در قرآن ،آیاتی اســت كــه نامها و
خاصی دارد همانند
نشانه ها و ویژگیهای ّ
آیات نــور ،تطهیر ،آیة الکرســی ،آیات

شفا و شــفابخش ،آیات سجده و آیاتی
كه برای امور ویژه ای اســت و حســین
علیه الســالم نیز اینگونه است و دارای
مقام واالیی اســت كه علم و عظمتش،
خاص خدا بر او ،آسمانها
به خاطر الطاف ّ
و زمین را در برگرفته اســت و نیز دوآیه
و نشــانه نورانی دارد كه یك آیه نور در
مورد سرمق ّدس اوست و یك آیه نور در
مورد پیکر مط ّهرش.
نشانه و آیه نخست در راه شام برای
بســیاری از مردم آشکار شــد ،ازجمله :
هنگامی كه سر مق ّدســش از كنار خانه

زید بــن ارقم ،عبــور داده
شــد ،به ناگاه صاحب خانه
درخشش نوری را نگریست
كه از پنجــره به درون خانه
درخشــیدن گرفت ،شگفت
زده به دنبال منشاء نور دوید
كه دیــد از خورشــید وجود
حسین علیه الســالم و سر
مق ّدسی است كه بر فراز نیزه
است .
آیــه و نشــانه د ّوم را
كشاورزی از قبیله بنی اسد،
كه شبانگاه عبورش به شهادتگاه حسین
علیه الســالم افتاد و انبوه پیکرهای به
خون خفته یاران حســین علیه السالم را
در پهن دشت كربال نظاره كرد ،دریافت.
او می گوید  :در میان شــهیدان به خون
خفته ،پیکری را دیــدم كه در ظلمت و
سیاهی شــب ،همانند خورشید درخشان
نورافشــانی می كنــد و از فروغ نورش
دشت غمبار كربال روشن است و شیری
را دیــدم كــه در كنار آن پیکــر مط ّهر،
سوگوار نشسته است.

درباره كرامت و جود و بخشــش حســین بن علی علیه السالم
داســتان های زیادی نقل شده است كه به عنوان نمونه به دو مورد
اشاره می كنیم :
 عمرو بن دینار روایت می كند كه امام حســین علیه الســالمبه عیادت اســامة بن زید رفت و او بیمار بود .وی را اندوهناک دید.
علتش را جویا شــد .اسامه گفت  :شصت هزار درهم بدهکارم .امام
فرمود  :بر عهده من كه آن را بپردازم .اسامه عرض كرد  :می ترسم
قبل از ادای دین بمیرم .امام حســین علیه السالم فرمود  :نخواهی
ُمرد تا من قرض تو را بپردازم و حضرت پیش از فوت اسامه ،دینش
را پرداخت كرد.
 انس می گوید  :من خدمت امام حســین علیه الســالم بودمكه كنیزش یك شــاخه گل آورد و به امام علیه السالم تقدیم كرد.
حضــرت فرمود  :تــو را در راه خدا آزاد كــردم .انس می گوید  :به
حضرتش عرض كردم  :یك شــاخه گل ارزشی ندارد كه به خاطر
آن او را آزاد كردی ! امام حســین علیه الســالم فرمود  :خدا ما را
چنیــن ادب آموخته اســت كه می فرماید  :و چون شــما را تحیت
گویند ،شــما بهتر از آن تحیت گویید یا مثل آن و آزاد كردن كنیز
تحیت بهتر بود.

زهد

بهترین نشانه زهد كامل و خوار شمردن دنیا ،فداكاری و گذشت
آن حضرت از جان خود و جوانان و برادران و اصحاب و یاران و تن
دادن بــه آن همه مصیبت و بال بود .اگر دنیا و مال و نعمت آن ،در
نظر كسی بی قدر و ارزش نباشد ،نمی تواند این گونه در راه حق و
یاری دین خدا و بزرگداشــت هدف عالی خود ،پایداری و استقامت
ورزد تا به حدی كه بدن قطعه قطعه عزیزانش را ببیند و صدای ناله
زنان و كودكان را بشــنود ،ولی در راه یاری دین خدا ،ثابت و پابرجا
بماند و در مقابل باطل ،نرمش نشــان ندهد .حســین علیه السالم
كســی نبود كه به خاطر زندگی دنیا و خوش گذرانی ،مصالح عالی
برقراری چنان
اســالمی را نادیده بگیرد و با گرفتن حق السکوت،
ِ
دســتگاه فاســ ِد ظلم و كفر را امضا كند و در ادای تکلیف و وظیفه
مهمی كه از طرف خدا به عهده دارد ،مسامحه و كوتاهی ورزد.

اشعار ویژه ماه محرم
غالمرضا سازگار
آقا به خدا ما ز شما فاصله داریم
آقا به خدا ما ز شما فاصله داریم
با اصل مرامت به خدا فاصله داریم
با شور تو و كرببال محفلمان گرم
هم با تو و باكرببال فاصله داریم
با چشمهی احساس تو ای خون خداوند
با این همه تزویر و ریا فاصله داریم
تا كرببال تا غم تنهاییت آن روز
صد حنجره فریاد صدا فاصله داریم
دیوار و در و دفترمان عکس شهیداست
با حرمت خون شهدا فاصله داریم
گر مرجـع تقلید شما زینب كبری است
خواهر ز چه رو این همه ما فاصله داریم
تصویر تو را آینه فریاد بر آورد
با عصمت حق ،تا به كجا فاصله داریم
ما وارث خون شهداییم ولی حیف
با شیر زن كرببال فاصله داریم
عمریست كه زندانی اندیشهی خویشیم
با ذهن پر از عطر هوا فاصله داریم
دیروز كه در سنگرمان ذكر و دعا بود
امروز كه از ذكرو دعا فاصله داریم
با عشق و صفا خانه یکی بود دل ما
افسوس كه با این همه جا فاصله داریم
آیا شده از خویش بپرسیم كه امروز
باعشـق سرآغاز چرا فاصله داریم ؟

يك روايت در فضيلت صلوات

رســول خدا صلي اهلل عليه و آله و ســلم ميفرمايند  :ديشب خواب عجيبي ديدم .ديدم مردي از امت من در حال

گذشــتن از پل صراط ميلرزد و در هر قدمي ميلغزيد .اما ديدم صلواتي كه بر من فرســتاده بود آمد و دست او را
گرفت و به سالمت او را از پل صراط گذرانيد (.آثار و بركات صلوات ،ص ).143

شماره 71
آبان ماه 1392

برکات صلوات
یکي از ختم هاي مجرب براي گرفتن هر حاجتي ،مادي
یا معنوي ،فرســتادن صلوات و هدیه این صلوات به محضر
نوراني معصومین علیهم السالم است چنان چه رسول اعظم
صلي اهلل علیه و آله و ســلم ميفرماینــد  :هر كه روزي بر
من صلوات فرســتد حق تعالي د ِر عافیت را بر وي گشــاید
و حاجت معنــوي و مادي ،دنیایي و اخــروي او به حرمت
صلوات بر محمــد و آل محمد علیه و علیهم صلوات اهلل بر
آورده ميشــود (.جامع االخبار ،ص  67و مستدرک الوسایل
ج،5ص) .100
و بهتر آن اســت كه این ختوم به عدد نام این بزرگواران

انتخاب شود .در زیر راهنماي شمارنده اعداد نامهاي چهارده
معصوم علیهم الســالم طبق حروف ابجد جهت ختم گرفتن
ذكر ميشود(.به عنوان مثال به یمن و بركت نام مبارک امیر
المؤمنین علیه الســالم و به عدد نام ایشان صد و ده صلوات
فرستاده شود و)...
 -1نام مبارک پیامبر اعظم صلي اهلل علیه و آله و ســلم
= 92
 -2نام مبارک امیرالمومنین علیه السالم = 110
 -3نام مبارک حضرت فاطمه زهراء علیها السالم = 135
 -4نام مبارک امام حسن علیه السالم = 118

سواالت و معماهایی درباره بهشــت از متن كالم الهی
استخراج شده است كه هشت مورد از آنها را مطرح و پاسخ
آنها را از آیات قرآن كریم بیان میكنیم.
به گزارش ایســنا ،این  8معما و پرسش و پاسخ به شرح
ذیل است:
 -1چشمههای بهشتی در قرآن كدامند؟
چشمههای كافور ،زنجبیل ،سلسبیل ،كوثر ،تسنیم.
 -2نهرهایی كه در قرآن از آنها نام برده شده كدامند؟
نهرهای شیر ،عسل ،آب زالل ،شراب.
 -3نامهای بهشت در قرآن كدامند؟

 -5نام مبارک امام حسین علیه السالم = 128
 -6نام مبارک امام سجاد علیه السالم = 110
 -7نام مبارک امام محمد باقر علیه السالم = 92
 -8نام مبارک امام صادق علیه السالم = 353
 -9نام مبارک امام كاظم علیه السالم = 116
 -10نام مبارک امام رضا علیه السالم = 110
 -11نام مبارک امام جواد علیه السالم = 92
 - 12نام مبارک امام هادي علیه السالم = 110
 - 13نام مبارک امام حسن عسکري علیه السالم = 118
 -14نام مبارک امام عصر علیه السالم = 59

 -7چه انسانهایی وارد بهشت میشوند؟
انسانهایی كه با عبارت "یحب" مورد دوستی خداوند
هســتند ،مانند :یحــب التوابین ،یحــب المتطهرین ،یحب
المحسنین ،یحب المتقین ،یحب الصابرین ،یحب المتوكلین،
یحب المقسطین ،یحب الذین یقاتلون فی سبیله ،افرادی كه
ایمان و عمل صالح دارند.
 -8زنان بهشتی در قرآن چه ویژگیهایی دارند؟
(زیبا روی و سیاه چشم)(،باكره و باحیا)( ،درخشان مانند
لولو و مرجان)(،زنان با حیای مانند یاقوت و مرجان)(،زنانی
زیبا كه در سراپرده محفوظ هستند.

تذکرات ضروري و مورد نیاز زائرین

 -1براساس فرمایش و توصیه گرانقدر ائمه معصومین(ع)،
هرگز نماز را از اول وقتش به تأخیر نیندازید.
 -2هنگام برگزاري نمازهاي جماعت با خادمان انتظامات
نماز همکاري نمایید.
 -3جهت حفظ حرمت ،از گذاشــتن قرآن ،مفاتیح ،كتب
ادعیــه و مهر نماز و ...در بین صفوف نماز و روي زمین جدا ً
خودداري نمایید.
 -4هنگام برگــزاري نمازهاي جماعت تلفن همراه خود
را خاموش نمایید.
 -5بر اساس تأكید آیات و روایات ،داشتن چادر و حجاب
مناســب براي خواهران الزامي بــوده و رعایت آن در حرم
مطهر از اهمیت بیشتري برخوردار است.
 -6آرامــش محیط معنــوي حرم را حفظ نمــوده و از
فرســتادن صلوات و قرائت دعا با صــداي بلند ،بهویژه در
اطراف ضریح مطهر پرهیز نمایید.
 -7به منظور حفظ معنویت خاص حرم مطهر ،مکانهاي
عبادت و زیارت آقایان و بانوان از هم جدا شــده است؛ لذا
الزم اســت خانوادههاي محترم قب ً
ال محل مراجعت خود را
در صحن مقدس تعیین نمایند.
 -8حرم مطهر به صورت شــبانهروزي آماده پذیرایي از
زائران حضرت ميباشد.
 -9از بستن قفل و پارچه به ضریح و پنجرههاي فوالدي
و ...كه موجبات وهن مذهب بوده و هیچ ســند و مدركي در
منابع دیني ندارد ،خودداري فرمایید.
 -10نوشــتن مطالب خرافي و كذب و خالف واقع روي
قرآنها و كتب ادعیه عالوه بر وهن مذهب ،تصرف در مال
وقف محسوب ميشود و از نظر شرعي حرام است.
 -11خواهــران محترم ،جهت وضــو از وضوخانههاي

تعبیهشــده در ســرویسهاي بهداشتي اســتفاده نموده و
بــه منظور حفظ موازین شــرعي از وضو گرفتــن در كنار
حوضهاي صحنهاي حرم مطهر خودداري نمایند.
 -12جهت آشــنایي با فعالیتهــاي معاونتها و ادارات
آســتان مقدس ميتوانید به دفاتر روابط عمومي و راهنماي
زائر مراجعه كنید.
 -13جهــت دریافت اطالعات در مــورد زمان و مکان
برنامههاي فرهنگي حرم مطهر و یافتن مســیرها به دفاتر
راهنماي زائر مراجعه نمایید.
 -14جهــت اطــالع از برنامه فرهنگي حــرم مطهر به
صورت غیر حضوري و نیز دریافت پاســخ سؤاالت شرعي
ميتوانید با تلفن ؟؟؟؟؟؟؟ تماس بگیرید.
 -15در صورت داشــتن ســؤاالت اختصاصي پیرامون
حضرت ســیدمیر احمد بن موســي(ع) و سیدمیرمحمد بن
موســي(ع) یا تاریخچه حرم مطهر و مشاهیر مدفون و ...به
واحد حرمشناسي مركز پاسخگویي به سؤاالت دیني مراجعه
فرمایید.
 -16تابلوهاي اطالعرساني مستقر در نقاط مختلف حرم
مطهر ،شما را با زمان و مکان برنامههاي مختلف فرهنگي
حرم مطهر آشنا ميسازد.
 -17جهت ســهولت در امر زیارت ،به توصیههاي خدام
آستان مقدس كه ملبس به لباس فرم هستند توجه فرمایید.
 -18اســتفاده از كتابخانه مركزي آستان مقدس ،ویژه
اعضاي آن ميباشــد؛ لذا زائریــن محترم در صورت نیاز به
مطالعه یا اســتفاده از امکانات كتابخانه بایستي به كتابخانه
مركزي حرم مطهر مراجعه و كارت میهمان دریافت نمایند.
 -19دعوتنامههاي دارالضیافــه حضرت(ع) همه روزه
توســط مامورین آستان مقدس در محل اســکان زائرین،

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

تراوشات احساس

پاسخ به  8معمای بهشتی از قرآن کریم
جنات عدن ،جنات الفردوس ،جنات الماوی ،جنات نعیم.
 -4وسعت بهشتی كه در قرآن ذكر شده چه مقدار است؟
به اندازه وسعت و پهنای آسمانها و زمین(هفت آسمان
و زمین).
 -5میوههای بهشتی كه در قرآن آمده كدامند؟
انار ،انگور ،رطب( همه نوع میوه در بهشت وجود دارد اما
اسمهای آن ذكر نشده است).
 -6زنان بهشتی با چه نامهایی در قرآن آورده شده است؟
حورالعیــن ،خیرات الحســان ،حور مقصــورات ،فرش
مرفوعه.
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هتلها ،زائرســراها ،حسینیهها و ...و در ایام تعطیالت مانند
تابســتان و عید نوروز عالوه بر محلهاي فوق ،در مدارس،
پارکها و كمپهاي زائر توزیع ميگردد.
 -20رعایت اصول بهداشــتي و پرهیز از كشیدن سیگار
در همهجــا ،خصوص ًا در حرم مطهر حضرت(ع) مورد انتظار
است.
 -21بــه منظور رعایت نظــم در رواق هاي حرم مطهر
همواره از ســمت راست خود حركت كرده و در مسیرهاي
تردد توقف نفرمایید.
 -22از عکســبرداري و فیلمبــرداري در حــرم مطهر
خودداري نمایید.
 -23جهت اداي دین و تقدیم وجوهات یا كاالي نذري
خود به دفاتر نذورات واقع در صحن و رواقهاي حرم مطهر
مراجعه فرمایید.
-24نذورات ،امانات و وجوهات شــرعي را فقط به دفاتر
مربــوط تحویل دهید و از دادن هرگونه نذورات یا امانات و
وجوهات به خدام و سایرین خودداري نمایید.
 -25در صورت همراه داشتن وسایل در مواقع ضروري،
آن را تحویل دفاتر داده و رسید دریافت نمایید.
 -26قبل از تشــرف به حرم مطهر ،پول و اشــیاء
قیمتي خود را به دفتر هتل ،زائرسرا ،مهمانپذیر و ...بسپارید
و در هنگام تشــرف به حرم مطهر از همراه داشــتن كیف
دستي و انواع دوربین عکاســي و فیلمبرداري و كیف زنانه
خودداري نمایید.
 -27دفاتــر امانت وروديهــاي حــرم مطهر ،از
دریافت هرگونه وسایل حجیم از قبیل پتو ،چمدان ،وسایل
خوراکپزي و خوراكي معذور هستند.
 -28در صــورت برخورد با اطفال و افراد گمشــده،
آنها را با دفاتر رسیدگي به امور گمشدگان یا دفاتر نگهباني
مستقر در صحن راهنمایي فرمایید.
 -29در صورت پیداكردن اشــیاء قیمتي ،همچون
كیف پول ،گوشــي تلفن همراه ،پول نقــد ،قطعات و ...آن
را به دفتر نگهداري اشــیاء گمشده مستقر در صحن مطهر
تحویل دهید.
 -30در صورت گمكــردن همراهان یــا فرزندان
خردســال خود ،ضمن حفظ آرامش و خونســردي ،به دفتر
افراد پیداشده مراجعه فرمایید.
 -31در صورت برخورد با افراد مشــکوک و موارد
خاص به آگاهي حرم مطهر یا به خدام اطالع دهید.
 -32سالمندان یا زائراني كه قادر به حركت نیستند
ميتواننــد جهت تشــرف به حرم مطهــر از خدمات دفاتر
صندلي چرخدار و صندلي تاشــو در وروديهاي حرم مطهر
استفاده نمایند.
 -33موزه آستان مقدس كه در ضلع جنوبي صحن
مطهر قرار دارد ،همه روزه یکســره باز بوده و آماده بازدید
زائرین محترم است.

....بیائید اینگونه زندگی كنیم
*تا مپرسند مگوی ،تا نخوانند مرو
*قول از راستی باز مگیر ودر جواب سخن تعجیل مکن
*دل را بازیچه دیو مساز
*در نهان بهتر از ظاهر باش
*نان ممسك را مخور،نان خود را از كس دریغ مدار
* از فرمان نفس حذر كن
*دشمن را اگر حقیر باشد خوار مدار
*با ناشناس همسفر مشو
* بیاموز وبیاموزان
*كم خور وكم گوی وكم خفت
* بترس از كسی كه از كس نترسد وهر چه كند از كس نپرسد
* اندک خود را به ازبسیار دیگران دان
*غم بیهوده مخور
*دوستی خدا را در كم آزاری شناس
*خود را از حال خود غافل مدار
*به طاعت خود مغرور مشو وعمل خود را به ریا بر زبان میار
* صحبت دنیا وعقبی را در صحبت دانا شناس

اینگونه زندگی کنیم
شاد شاد ،اما دلسوز
مثبت مثبت ،اما مراقب
سالم سالم ،اما صالح
محکم محکم،اما نرم
سریع سریع ،اما پیوسته
متواضع متواضع ،اما سربلند
آزاد آزاد ،اما قانونمند
صبور صبور ،اما پیگیر
پر پر ،اما افتاده
ساده ساده،اما زیبا
مهربان مهربان ،اما جدی
امیدوار امیدوار ،اما كوشا
سبز سبز ،اما بیرنگ
متفاوت متفاوت ،اما همخوان
خالص خالص ،اما خالق
مطمئن مطمئن،اما هوشیار
سبك سبك ،اما سنگین
بخشنده بخشنده ،اما متعادل
مومن مومن ،اما راستین
عاشق عاشق ،اما عاقل
سختگیر سختگیر ،اما به وقتش
شکرگزار شکرگزار ،دیگه اما نداره
كام ً
ال هدفمند پیش به سوی خوشبختی وموفقیت

گردآورنده :هاشمي /خادم افتخاري میان شهر فسا

کیفر آزردن پدر و مادر چیست؟

حواسمان باشــد خدای ناكرده كوچکترین بی احترامی نسبت به
عزیزترین آفریدههای الهی یعنی پدر و مادرانمان نکنیم و مبادا دل
آنان را بشــکنیم .عاق والدین (خشم آوردن و دل شکستن و آزردن
خاطر پدر و مادر) از گناهان كبیره و ســبب بدبختی انسان در دنیا و
آخرت است كه موجب كوتاهی عمر و تلخ و سخت شدن زندگی بر
انســان ،و فقر و پریشانی انسان میشود و در آیات و روایات از این
كار مذمت شده و بدترین نوع قطع رحم است.
پیامبر خدا(ص) درباره كیفر و عقوبت عاق والدین فرمودند « :به
فرزند نافرمان گفته میشــود :هر كار (عبادی) كه میخواهی بکن.
ا ّما من تو را نمیآمرزم».
امام صــادق(ع) نیز میفرماینــد« :هركه به پــدر و مادر خود
كینهتوزانه نگاه كند ،خداوند هیچ نمازی از او نپذیرد».
امــام هادی(ع) نیز در حدیثی درباره عواقب این عمل ناپســند،
فرمودنــد « :نافرمانــی والدین ،تنگدســتی در پــی دارد و به ذلّت
میكشاند»
همچنین پیامبر خدا(ص) در حدیثی بسیار پندآموز فرمودند :سه
گناه اســت كه كیفرشان در همین دنیا میرسد و به آخرت نمیافتد:
آزردن پدر و مادر ،زورگویی و ســتم به مردم و ناسپاســی نسبت به
خوبیهای دیگران.

قیام حسینی(ع) کتابي پر بار ازآیت ا ...شهید سید عبدالحسین دستغیب
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شماره 71
آبان ماه 1392

مردان علم در ميدان عمل

راز عدد هفت در قرآن کریم

كتاب «درخشش عدد هفت در قرآن كریم» نوشته «عبد
الدائم الکحیل» نویســنده سوری توســط كمیته جایزه بین
المللی قرآن كریم دبی به چاپ رسید .به گزارش پایگاه خبری
تقریب بــه نقل از «العربیه»«،عبد الدائم الکحیل» مولف این
كتاب گفت :برای تالیف این كتاب حدود 10ســال تحقیقات
علمی انجام داده اســت .وی در این كتاب نشان میدهد كه
قرآن دارای یك نظم عددی اســت كه ســر سلسله آن عدد
هفت و توابع آن میباشد.
وی افزود :بعد از بررســی هر آیه و تعداد حروف و كلمات
آن و تعداد این آیات و موقعیت آن در ســوره خواهیم دید كه
این اعداد حســاب شــده و در نهایت یکی از توابع عدد هفت
میباشد.
وی گفت :عدد هفت 27 ،بار در قرآن ذكر شــده .وی اشــاره
كرد :اولین عددی كه خداوند در قرآن ذكر كرده ،عدد هفت است.
وی افزود :میان ســوره «بقره» كه اولین بار عدد هفت در
این ســوره آمده و ســوره «نباء» كه آخرین هفت در آن ذكر
شده 77 ،سوره قرار دارد.
میان آیه  29سوره بقره كه برای اولین بار عدد هفت آمده تا
آیه  12ســوره نباء كه آخرین عدد هفت در آن آمده 5649 ،آیه
وجود دارد كه در آن عدد هفت و یکی از توابع عدد هفت وجود
دارد كه اگر 7را ضرب در عدد  307بکنیم ،عدد باال به دســت
میآید .این كتاب دارای بخشهای دیگری ،از جمله بررســی
اسرار عدد هفت در قرآن و سنت و بخشهای دیگر میباشد.
سال ٌم قو ً
ال مِن َر ِّب رحیم (.یس)58/
«از جانــب پــروردگاری مهربان به آنان ســالم گفته می
شود».
این ندای روح افزا و نشــاط بخش و مملو از مهر و محبت
خدا ،چنان روح انسان را در خود غرق می كند...

افزایش  40در صدی بازدید کنندگان از
موزه آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
نسبت به سال گذشته

تعداد بازدید كنندگان از موزه آســتان مقدس حضرت شاهچراغ
(ع) در سه ماه دوم سالجاری به نسبت به مدت مشابه سال قبل 40
در صد افزایش داشت.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی ،شــجاعی از
كارشناســان موزه حرم مطهر این افزایش را حاصل شــوق زیارت
شهروندان از حرمین مطهر و اطالع رسانی درباره جاذبه های موزه
آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) عنوان كرد.
وی گفت :این افزایش در رده پژوهش گران و دانشجویان بیشتر
مشهود بوده است.
گفتنی اســت موزه آستان مقدس با دارا بودن بیش از چهار هزار
شــی با ارزش كه ششصد شی آن در معرض دید عالقه مندان قرار
دارد در ضلع جنوبی صحن مطهر قرار گرفته و اشیای نگهداری شده
در آن مربوط به دوران كهن و معاصر اســت كه شامل قرآن های
نفیس خطی ،كتب خطی طال كوب ،اشــیای سفالی ،فلزی ،سکه،
مدال ها ،دست نوشته های شهید آیت ا...سید عبدالحسین دستغیب،
درب نقره ای مضجع چوبی حرم مطهر ســید محمدبن موسی (ع)،
ساعت قدیمی مکانیکی ،كتل ها ،شمعدان ها و صدها شی ارزشمند
قدیمی دیگر می باشد.

قيام ابی عبداهلل الحســين(ع) نقطه عطفی در تاريخ اسالم می
باشد كه چون كوكب درخشانی فصل جديدی در زندگی بشريت می
گشايد ،انقالبی كه مبدا و منشاء انقالبات ديگر و حركتی شگرف كه
موجب تحرک بيشتر گروه ها و جنبشی فوق العاده كه سبب بيداری
توده ها و پيدايش افكار جديــد و آزادی خواهی های حقيقی كه در
بندگی خدا خالصه می شود ،گرديد.
با فرياد ((مرگ با شــرافت بهتر از زندگی ننگين است)) و ((اگر

دين نداريــد ،در زندگی دنيايتان آزاد مرد باشــيد)) روح حميت و
جوانمــردی را در غافالن و بی خبران بيدار می كند و با ناله (( خدايا
به خواست تو خشــنودم و برای فرمانت فرمانبردار ،جز تو معبودی
ندارم)) راه بندگی را در رضا و تســليم برای خــدا می نماياند و با
مناجات ((همه مردمان را به جملگی در راه دوســتی تو رها نمودم و
خانواده ام را برای ديدارت به اســارت دادم .خداوندا اگر مرا در راه
دوستيت پاره پاره كنی ،دلم به غير تو مايل نمی گردد)) راه عشقبازی

و محبت ورزی حقيقی را نشان می دهد.
زاده حســين و پيــرو مكتبش كه خون
حسينی(ع) در اعماق وجودش می جوشيد،
حضرت آيت اهلل شــهيد سيد عبدالحسين
دســتغيب در زمينه قيام جدش حسين عليه السالم سخنرانی های
جالب و آموزنــده ای دارد كه به صورت كتابي نفيس آماده و بزودی
اين اثر هم در اختيار عالقمندان گذاشته مي شود .

حمایت از پژوهشگران در دستور کار آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
قرار گرفت
مدیر آســتان مقدس احمــدی و محمدی از حمایت حوزه معاونــت پژوهش و فناوری از
پژوهشگران در ارتباط با فعالیت های مجموعه بزرگ این آستان مطهر خبر داد.
سیدمحمدحسن دستغیب گفت شورای پژوهش و تحقیقات حرم مطهر با تعیین اولویت های
پژوهشــی موضوعات مورد نیاز را برای پیشــبرد اهداف خود تعیین و از پژوهشگران عالقمند
درخواست می نماید برای انجام این تحقیقات آستان مقدس را یاری و همراهی نمایند.
وی با اشاره به اینکه عالقمندان برای ورود به همکاریهای تحقیقاتی و پژوهشی می توانند
از طریق حضور در دبیرخانه شــورا،كاربرگ های تحقیقاتی را تکمیل و جهت بررســی ارائه
نمایند،گفت پایگاه اطالع رســانی آســتان مقدس نیز اطالعات الزم را در اختیار متقاضیان و
عالقمندان قرار می دهد.
ســید محمدحسن دســتغیب در ادامه اظهار داشت از شورای پژوهشــی آستان مقدس با
عضویت متخصصین عضو هیأت علمی دانشــگاه در باره پژوهشهای دریافتی اعالم نظر می
نمایند .مدیر ارشــد آســتان مقدس با اعالم اینکه تا كنون چندین پژوهش ارزشمند از طریق
پژوهشگران عالقمندمصوب و اجرایی شده است گفت از دیگر تالشهای انجام شده در شورای
مذكور حمایت از پایان نامه های تحصیلی و تولیدكتاب است.

براي تسهیل در ترددهیئت هاي عزاداري

راه ورودي درب اصلي آستان مقدس
تسطیح و بازگشایی شد

مدیــر آســتان مقــدس احمدی و
محمدی(علیهما السالم) از بازگشایی
راه های دسترسی هیئت های مذهبی
و تسهیل در تردد آنها به آستان مقدس
حضرت شاهچراغ(علیه السالم) در دهه
اول محرم سال جاری خبر داد.
سید محمدحسن دســتغیب گفت:
طبق یك ســنت دیرینه ،هر سال در
دهه محــرم هیئت هــای مذهبی از
نقاط مختلف شــهر شیراز حركت و به
منظور ادای احترام و عرض تســلیت
شهادت سید و ساالر شهیدان حضرت
ابا عبداهلل الحســین (علیه السالم) به
آستان مقدس مشرف و پس از عرض
تسلیت به ساحت مقدس حضرت احمد
بن موســی(علیهما الســالم) و اجرای
مراسم نوحه خوانی ،سینه زني و زنجیر
زنی از آستان مقدس خارج می گردند،

اما امسال به لحاظ اجرای طرح توسعه
رواق و صحن غربی انتظار می رفت
كه ایــن برنامه با مشــکالتی مواجه
گردد كه بحمــداهلل بــا رهنمودهای
تولیت محترم آســتان مقدس حضرت
آیت اهلل ســید محمد مهدی دستغیب
و همکاری صمیمانه شهرداری بافت
تاریخی  -فرهنگی شیراز ،بنیاد مسکن
انقالب اســالمی فارس ،مدیریت فنی
 عمرانــی ومعاونت اماكــن متبركهآســتان مقدس احمدی و محمدی(ع)
و دیگر دســت اندركاران ،این مسیر از
طریق خیابان شهید دستغیب و خیابان
احمدی شــمالی بازگشایی گردید .وي
اضافــه كرد بــراي ورود هیئت ها ي
عزاداري وزنجیر زني تســهیالت الزم
فراهــم آمده وتــردد آنها بــه راحتي
امکان پذیر گردیده است.

دعوت نشریه فرهنگی « رواق »آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع)

از پژوهشگران ،نویســندگان و دانشجویان
برای تهیه مقا له كتابخانه آستان مقدس احمدی
و محمدی (ع) با هدف نشــر مقاالت علمی و
كاربردی ،گزارشات و مصاحبه های تخصصی،
نقد و بررســی های مختلف در حــوزه ترویج
فرهنگ مطالعــه و كتابخوانــی و همچنین با
هدف فراهم آوردن بستری مناسب برای انتشار
مقاالت عالقه مندان و متخصصان حوزه كتاب
و كتابخوانی و كتابداری اقدام به انتشار گاهنامه
كتاب و اطالع رســانی با عنوان «رواق» نموده
اســت به گزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی مسوالن این گاهنامه از كلیه اساتید دان
پژوهشگران،
شگاهی،
نویســندگان و دانشــجویان كه مایلند مقاالت
و آثــار خود را برای این گاهنامه ارســال دارند،
درخواســت می نماید مقاالت و آثار خود را در
حوزه ذكر شــده از طریق پست الکترونیکی به
نشــانی ()pazhuhesh@shahecheragh.ir

قابل توجه زائران عزيز
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)
حساب شماره 4737473748بانك ملت و شماره حساب  11111111بانك مهر و شماره حساب
1و  348/3334444/2بانك رسالت 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  6037691756742748و6037691756686382
آماده دريافت وجوه كارت به كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و همچنين حساب هاي ارزي
 0209502712012مخصوص ارزهاي خارجي و  0209502727480همين بانك ويژه دريافت

درهم مي باشد.

ارسال نمایند؛ همچنین برای اطالعات بیشتر
نیز می توانند با شماره های0711-2131333
و  0711-2131336و 0711-2131306
تماس حاصل فرمایند.
برخی از عناوین مقاالت منتشــر شــده در
شماره نخســت این گاهنامه كه به دو صورت
چاپی و الکترونیکی منتشر گردیده از این قرار
اســت :كتابخانه های عمومــی و ترویج علم:
آقای پروفســور جعفر مهراد /آســیب شناسی
روند نشر كتاب و مطالعه در ایران :آقای محمد
عسلی /تجربه امر قدسی در شعر حافظ :آقای
دكتر محمدرضــا خالصی /گفتارهایی در اصول
درست نویسی :آقای محمدرضا زرسنج /فریاد
جرس :شنوش راه استاد كریم محمود حقیقی/،
شیوه های داستان نویسی :عطا طبائی /اخالق
حرفه ای كتابداری :ســکینه پاســدار /خادمان
نور :میثم جوان بخت /دانشــگاه و كتابداری:
مریم یقطین /نابینایان در كتابخانه :میثم جوان
بخت /كودک و كتابخانه :خدیجه اسدی و زهرا
رستگار /فناوری در كتابخانه :سعیده محمدپور/
كتاب در صدا و ســیما :میثم جوان بخت /بوی
كتاب نو :زهرا رستگار /كتابخانه مجازی :حجت
اله سركوبی /جایزه ادبی :عطا طبائی /تورق در
كتابهای ماندگار :عطا طبائی.
عالقمندان برای دریافت نسخه الکترونیکی
نشــریه رواق می توانید به پایگاه اطالع رسانی

آستان مقدس به نشانی shahecheragh.ir
بخش نشریات مراجعه نمایند.

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

ارائهدهنده خدمات مشاورهاي در زمينة مشكالت
خانواده ،ازدواج ،تحصيل ،كودک و نوجوان
كنترل خشم ،افسردگي ،اضطراب ،وسواس
سنجش هوش و شخصيت.
مكان :ضلع جنوبي آستان مقدس
روبروي كتابخانه حضرت شاهچراغ(ع)
تلفن تماس2131355-2240399 :

صاحب امتیاز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
زیر نظر روابط عمومي
عکس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس
میالد پناهي -سعید احمدي پناه
سیدمصطفي زهرایي -علیرضا یعقوبي
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)  -رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گویا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الكترونيكيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :

)ع(
نشريه
آستان

داخلي
مقدس

