مقام معظم رهبري (مدظله):
از جنبهى دينى  -كه من باز هم روى اين مســئله تأكيد خواهم كرد  -مرقد جناب
احمدبنموســى(ع) و بــرادران بزرگوارش و ديگر امامزادههــاى خاندان پيغمبر(ص)،
يك نشــانهى بسيار مهمى اســت .اين كه پيغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس
را مخاطــب خود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند ،بســيار چيز پرمعنا و
مضموندارى اســت؛ بخصوص شخصيت برجستهى جناب احمدبنموسى(ع) كه در
ميان امامزادگان شناختهشدهى خاندان پيغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب مىشود.
دربارهى او اينجور نوشــتهاند كه« :و كان احمد بن موســى كريما جليال ورعا و كان
يحبه و يق ّدمه»؛ مردى بخشــنده و كريم و باورع و داراى
ابوالحســن( ...عليه ّ
السالم) ّ
جاللت مقام و منزلت بود و پدرش  -حضرت موســىبنجعفر(ع)  -اين بزرگوار را بر
فرزندان و خويشاوندان ديگر خود مقدم مىداشت و به او محبت ويژهاى داشت.
سال سوم
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رايگان

 8صفحه

مضجع منور حضرت شاهچراغ (ع) غبارروبي شد

همزمــان با ايــام ســوگوارى حضــرت اباعبداهلل
الحســين(ع) با حضور حضــرت آيت ا ...ســيد محمد
مهــدى دســتغيب توليــت آســتان مقــدس احمدى
و محمــدى (ع) و جمعــى از مســئوالن اســتاني،

خانــواده هاى معزز شــهدا ،ايثارگــران ،جانبازان ،مدير
و معاونيــن ،كاركنــان و خادمــان حرمين شــريفين و
عالقــه مندان به ســاحت مقــدس ائمه اطهــار(ع) و
ذرارى حضرت رســول مکرم اســالم (ص) مرقدهاى

مطهــر امامــزادگان بزرگوار حضرات احمد بن موســى
شاهچراغ(ع) و ســيد ميرمحمد بن موسى (ع) و شهيد
آيت ا ...ســيد عبدالحسين دســتغيب (رضوان ا ...تعالى
عليه) غبارروبى و عطر افشانى گرديد.
ادامه در صفحه 8

امام خميني(ره):

شهيد دستغيب،
معلم اخالق،
ّ
مهذب نفوس
و مرشد مردم
بود

زندگينامه شهيد آيت اهلل
سيدعبدالحسيندستغيب
در صفحه  4و 5

مدير آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)خبر داد

مسدود شدن سردر شمال غربی آستان مقدس تا اربعين حسينی
مدير آستان مقدس گفت ورودى سردر شمال غربى
حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) معروف به باب موسى
بن جعفر (ع) از روز شنبه دوم آذر ماه لغايت دوم دى ماه
مسدود خواهد بود.
بــه گــزارش واحد اطالع رســانى روابــط عمومى
ســيد محمد حسن دســتغيب افزود با عرض تسليت به
مناســبت ايام شهادت سيد و ســاالر شهيدان حضرت

بيست آذر سالروز شهادت اسوه تقوا و
مقاومت حضرت آيت اهلل سيدعبدالحسين
دستغيب را گرامي مي داريم

امام حســين(ع) بدليل اقدامات عمرانى و تکميل رواق
و صحن جديد در ضلع غربى حرم مطهر از روز شــنبه
دوم آذر ماه الى دوشــنبه دوم دى ماه مصادف با اربعين
حسينى ورودى سردر شــمال غربى مسدود و بمناسبت
ورود هيــت هاى عــزادارى در روز اربعين بازگشــايى
خواهد شد.
وى اضافه كرد از زائــران تقاضا مى كنيم به منظور

ورود به حرم مطهر از ساير درهاى آستان مقدس :سردر
شــمالى از سمت بازار حاجى (باب الســجاد (ع)) سردر
جنوبى (باب المهدى عج)ســردر جنوب غربى از سمت
خيابان  9دى (باب الرضا (ع)) ســردر جنوب شــرقى از
طريق مسجد جامع عتيق بست شهيد آيت ا ...دستغيب و
سردر شمالى بازار موسوم به شاهچراغ (ع) (باب االئمه)
تردد نمايند.

سخن روز

میالد امام موسی کاظم(ع)
روز هفتــم ماه صفر ســال 129هـ .ق زمانــى كه امام جعفر
صادق عليه الســالم به همراه خانواده و اصحابشان از سفر حج
به مدينه مراجعت مى كردند ،در مکانى به نام «اَجواء» ،كودكى،
از مادرى به نام حميده اندلســيه به دنيا آمد كه حضرت ،نام او را
موسى گذاشــتند و فرمودند« :اين فرزند بعد از من امامى براى
خلق است».
مهــم ترين و معروف ترين لقب حضرت امام موســى كاظم
عليه الســالم « ،كاظم» است .كظم به معنى بيرون آمدن نَفَس
استَ .كظوم كســى است كه نَفَس خود را حبس مى كند و اين
كنايه از ســکوت است و كاظم يعنى فرو خورنده خشم و غضب.
از ديگر القاب آن حضرت مى توان به عالم ،صالح ،باب الحوائج،
صابــر ،امين و زين المجتهدين اشــاره كرد .مهم ترين كنيه آن
حضرت عبدصالح و ابوالحسن مى باشد كه در ميان اهل حديث
به ابوالحسن اول معروف است.
امام موسى كاظم عليه الســالم از همان كودكى در مجلس
درس پدر ،كه مؤسس و رئيس دانشگاه جعفرى است ،شركت و
جانش را از سرچشــمه علوم و معارف اصيل اسالمى سيراب مى
كرد و در بحث هاى علمى شركت مى جست و در عين ناباورى
اطرافيان ،فردى كهنه كار و قوى ،اهل بحث و منطق و قادر به
اثبات مباحث دشوار و معضل علمى بود و اين موجب محبوبيت
آن حضرت نزد امام جعفر صادق عليه السالم و اصحاب گرديده
بود .مســئله امامــت اين كودک بعد از امــام جعفر صادق عليه
السالم و جانشينى رسول اهلل صلى اهلل عليه و آله وسلم و هادى
و راهنما بودن او محبوبيتى مضاعف نزد پدر به وجود آورده بود.
حضرت امام موســى كاظم عليه السالم با اين كه وضع مالى
امام جعفر صادق عليه الســالم بد نبود و او مى توانست راحت و
بى غم زندگى كند و آسان بخورد و بپوشد و روزگار بگذراند ،در
جوانى در مزرعه پــدر كار مى كرد و با ديگر كارگران ،دوش به
دوش ،در برابر آفتاب به كشاورزى مى پرداخت ناگفته نماند اين
امر ســبب نمى شد كه او خود را از شركت در مجالس درس پدر
محروم كند يا لطمه اى به ديگر وظايف او وارد آورد.
حضرت امام موســى كاظم عليه السالم بيست سال از دوران
زندگى پدر را درک كرد كه براى او بسيار گران قدر و پر ارج بود.
محضــر پدر براى او از آن بابت ارزنده بود كه او قدر پدر ،امام و
استاد خود را مى شناخت و چه بهره ها كه از اشراقات آن استاد و
پدر گرامى براى او حاصل نمى شد .منصور عباسى كه زنده بودن
امام جعفر صادق عليه الســالم را سدى براى خود مى دانست به
طراحى نقشه قتل آن حضرت پرداخت و به حضرت زهر خورانيد.
امام پس از خوردن زهر بيمار و بســترى شد و در فاصله اندک
به ديدار اجداد پاكش شــتافت و سکان امامت را به امام موسى
كاظم(ع) كه بيست سال بيشــتر نداشت سپرد .امام كاظم عليه
السالم نيز همان راه و روش پدر را تعقيب كرد.
حضــرت امام موســى كاظم عليه الســالم هماننــد پيامبر
اســالم(ص) مش ّوق كار و فعاليت بود و خود الگوى كار و تالش
مشــروع در نزد مردم بــود و مى فرمود« :از تنبلى و سســتى
بپرهيزيد كه اين امر مانع بهره گيرى شما از دنيا و آخرت است»
آن بزرگوار در تشويق به كار مى فرمودند« :آن گاه كه كار براى
تأمين زندگى خانواده و عيال باشد ،نوعى از جهاد و داراى همان
پاداش است».

سركار خانم سيده معصومه دستغيب
مشاور محترم استاندار و مديركل امور بانوان استانداري فارس
اقدام شايســته و مدبرانه جناب آقاي دكتر احمدي اســتاندار محترم
فارس را در انتصاب ســركار به عنوان مشــاور و مديــركل امور بانوان
استانداري كه نشان از تجربه و احاطه شما بر امور جاري در ارتقاي جايگاه
امور بانوان و خدمات ارزنده در تصدي مشــاغلي مهم همچون مشــاور
توليت محترم آســتان مقدس احمدي و محمدي(ع) و به عنوان يكي از
خادمان حضرت احمد بن موسي (ع) دارد ،تبريك عرض نموده و موفقيت
بيش از پيش شما را در راه خدمت به مردم به خصوص بانوان گرامي از
خداوند متعال آرزومنديم.
مديريت ،معاونين ،مديران ،كاركنان و خادمان
آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

قابل توجه محبین حضرت شاهچراغ (ع)

آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) جهت احداث دارالقرآن ،مركز مشاوره ،كتابخانه ،موزه و ...نياز به زمين و يا ساختمان مناسب دارد .لذا

از افرادي كه تمايل دارند زمين يا ملك خود را جهت گسترش فعاليت هاي فرهنگي به اين آستان مقدس وقف نمايند دعوت مي نمايد به
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نگاهي به يك آيه

حوزه معاونت موقوفات و نذورات مراجعه و يا به شماره تلفن  2233154روابط عمومي تماس حاصل نمايند.
از همراهي و ياريتان سپاسگزاري مي نماييم.

توليت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در ديدار اعضای پايگاه مقاومت بسيج آبفای فارس:

بسيجی بودن موهبت و افتخار بزرگی است

آية شريفه  100سوره مباركه طه

« كســي كه از او روي برگردانند مسلما روز قيامت بار بسيار
سنگيني بر دوش خواهد كشيد »
در حقيقــت مفهوم اين آيه با آيــه قبل وبعد خودش كامل تر
مي گردد .
جائي كه خداوند ابتدا فرموده كالمي اســتوار وبا ارزش به تو
عطا كرديم ودر آيه 101پس از آوردن عبارت كشيدن بار سنگين
مــي فرمايد همــان روزي كه در صور دميده شــود ودر آن روز
مجرمان را كور وكبود چشم بر مي انگيزم .
خداوند متعال به صراحت به اين معنا اشاره دارد كه خالصي
براي كسي كه از قرآن اعراض نمايد وجود ندارد .اعراض وروي
گرداندن از قرآن به دو صورت است:
-1در مرحلــه فكر و اعتقاد :بدين معني كه بدان ايمان
نمي آورند ،همانند مشركين وپيزوان آيين ها واديان مختلف .
-2ناديده گرفتن دســتورات قرآن در مقام عمل و
زندگي :مانند كســانيکه به احــکام مربوط يه حجاب در قرآن
بــي اعتنائي مي كنند يا نمــاز را كه فرمان قرآن اســت ترک
مي كنند و يا به ســاير اوامر الهي در قرآن مانند خمس  ،زكات،
محبت بــه اهلبيت (ع) ،امر به معروف ونهــي از منکر بي اعتنا
هســتند .كساني كه در اين دنيا چشمان خود را بر قرآن وفرامين
الهي مي بندند در قيامت ودر صحنه قيامت كور حاضر مي شوند.
و اين در حالي است كه بار سنگيني از گناهان وعذاب را بر دوش
مي كشــند .افرادي كه در مقام عمل چه در امور فردي وچه در
امور اجتماعي پاي بند قرآن هســتند هيچگاه گرفتار اين عذاب
بزرگ الهي نمي شوند .
مجتبي غيب پرور با تلخيص از گلستان سوره ها

برگزاری ويژه برنامه شهادت حضرت امام

سجاد(ع) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

روابط عمومي آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

گرفت افزودند ثمرات آن بروز بيدارى مردم
مظلوم جهان در پرتو انقالباتى اســت كه
انجام شــده يا درحال ظهور مى باشــد و
قطع ًا اين انقالب ها نشأت گرفته از انقالب
اسالمى ايران است.
توليت آســتان مقدس در ادامه سخنان
خود بســيجى بودن را موهبت و افتخارى
بزرگ دانســته و افزودند شــما جوانان و
خدمتگزاران در كسوت بسيجى اين افتخار
را تجربه خواهيد كرد.
در ادامــه اين ديدار مهنــدس قلندرى
سرپرست آبفاى فارس با گراميداشت هفته
بســيج و توفيق اعضاى پايــگاه مقاومت
بسيج در زيارت بارگاه حضرت شاهچراغ(ع)
و حضور در ديدار با توليت آســتان مقدس،
گزارشى از خدمات شــركت آبفاى استان
فــارس را به اطالع حضرت آيت ا...ســيد
محمد مهدى دســتغيب رســانده و گفت
كاركنان اين شــركت ضمن بسيجى بودن
سقاى امام حسين(ع) براى رساندن آب به
مردم هستند و اميدواريم لياقت ادامه دهنده
راه شهدا باشيم.
گفتنى اســت اين گروه هم چنين موزه
آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) را مورد
بازديــد قرار داده و با آثــار موجود در موزه
حرم مطهر آشنا شدند.

ســى نفر از بســيجيان پايگاه مقاومت
بســيج آبفاى فارس ضمن ديدار با حضرت
آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب توليت
آســتان مقدس احمدى و محمدى(ع) از
رهنمودهاى ايشان بهره جستند.
به گزارش واحد اطالع رسانى روابط
عمومى اين گروه هــم چنين با حضور در
حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) و زيارت
مضجع شــريف با آرمانهاى شهدا تجديد
بيعت كرده و عزم راسخ خود را براى ادامه
راه آنان اعالم داشتند.
هميــن گــزارش حاكيســت حضرت
آيت ا ...ســيد محمدمهدى دســتغيب در
ســخنان كوتاهى ضمن بزرگداشت هفته
بســيج و نقش بســيجيان در شکل گيرى
انقــالب و حضــور در جبهه هــاى حق
عليــه باطل ،امــام راحــل را بزرگترين و
برجسته ترين بسيجى دانسته و گفتند شما
اعضاى پايگاه مقاومت بســيج شركت آبفا
بعنوان كاركنان بســيجى بايــد خدمتگزار
مردم باشيد و گام هاى شما مى بايست در
جهت رضايت مردم باشد كه مطمئن ًا چنين
نيز هست .ايشان با ذكر خاطراتى ازحضور
در محضر رهبر انقالب و يادآورى اين نکته
كه انقالب ايران توسط ناجى بزرگ حضرت
امام راحل با عظمتى خاص در ايران شکل

در  6ماهه اول سالجاری ؛

بيش از  1300بيمار در درمانگاه دارالشفای حضرت شاهچراغ(ع) به رايگان پذيرفته شدند

به دعوت آســتان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) با اعالم ويژه
برنامه هاى سالروز شهادت حضرت امام سجاد (ع) هزاران نفراز
مــردم متدين و زائران اين امامــزاده واجب التکريم در اين ويژه
برنامه ها شركت كردند .
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومى آستان مقدس،
اين ويژه برنامه ها از روز پنجشــنبه هفت آذر ماه  1٣92مصادف
با شب شهادت حضرت امام سجاد (ع) چهارمين پيشواى شيعيان
جهان با برگزارى زيارت عاشورا و مداحى حاج آقا توانا از ساعت
هفت صبح آغاز گرديد.
همين گزارش حاكيست در همين روز پس از اقامه نماز مغرب
و عشــاء حضرت آيت ا ...ســيد محمد مهدى دســتغيب توليت
آســتان مقدس ،پيرامون سجاياي اخالقي  ،فضايل وزندگي امام
سجاد(ع) به تفصيل سخناني ايراد نمودند.
قرائت دعاى كميل توســط توليت آستان مقدس و حضرت
حجت االســالم توفيق زاده همچنين مرثبه خوانى و مداحى از
ديگر برنامه هاي اين روز بود د.
در روز جمعه هشــت آذر نيز مراســم با ســخنرانى حضرت
حجت االســالم چوگانى و مداحى حاج محمد شــريف زاده از
ســاعت هفت صبح آغاز گرديد و در بعد از ظهر نيز بعد از اقامه
نماز مغرب و عشاء ،حضرت حجت االسالم شريفانى سخنرانى و
حاج سعيد خائف پناه مداحى نمود.
به مناسبت هفته كتاب

كاربران بخش كودک كتابخانه آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) تقدير شدند

كــودكان بخش كتابخانه كودک آســتان مقدس احمدى
و محمدى (ع) به مناســبت هفته كتاب مــورد تقدير قرار گرفتند
بــه گزارش خبرنگار ما در اين هفتــه از تمامى كاربران كتابخانه
كودک با اهداى لوح تقدير و كتاب هاى متناســب با گروه ســنى
آنان قدردانى شد  .بخش كودكان كتابخانه آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) با دارا بودن بيش از  ٤۵00جلد كتاب ،مجموعه هاى
متنوع پازل ،لوح هاى فشرده آموزشى ،اتاق قصه گويى و نمايش
فيلم و  ...همه روزه از ســاعت  ٨الى  1٤:٣0به روى عالقه مندان
باز و آماده پذيرش و ثبت نام كودكان مى باشد.

شــامل زنان و زايمان  ،داخلى و گوارش ،
كودكان و نوزادن است مسئول دارالشفاى
حضرت شاهچراغ(ع) در ادامه گفت انجام
پانسمان ،تزريقات  ،تست قند خون وفشار
خون  ،وصل ســرم و نوار قلب در درمانگاه
انجام مى شــود و پايگاه بهداشت درمانگاه
نســبت به انجام رايگان واكسيناســيون ،
تشکيل پرونده بهداشتى  ،مراقبت از مادران
باردار به طــرح تنظيم خانــواده ،آموزش
رايگان بهداشتى و  ...اقدام مى نمايد.
وى در رابطــه بــا فعاليــت  6ماهــه
دارالشــفاى حضرت شاهچراغ(ع) گفت در
مسئول دارالشفاى حضرت شاهچراغ(ع)
از پذيرفته شــدن بيــش از  1٣00بيمار در
درمانگاه حضرت شــاهچراغ(ع) به صورت
رايگان در  6ماهه اول سالجارى خبرداد.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومى حميد اخوت مســئول دارالشــفاى
آســتان مقدس گفت  :بــا توجه به حضور
عالقه خيل عظيم مشتاقان و محبان اهل
بيت(ع) كه براى تشرف و زيارت ذريه پاک
حضرت رسول مکرم اسالمى(ع) به بارگاه
ملکوتى و سراسر نور حضرت شاهچراغ(ع)
مشــرف مى شــوند درمانگاه و مركز امداد

 6ماهه امسال  ۵۵٨0نفر از طريق پزشك
خانــواده پذيرفته و  907٤نفــر معاينات
پزشــکى شده و  7٨٨٣نيز از ساير خدمات
شامل تزريقات و پانسمان بهره جسته اند .
پذيرش و مــداواى  ٣٣7نفر در بخش
دندان پزشکى ،ارائه خدمات رايگان درمانى
به  1٣2٣نفر ،تحويــل داروى رايگان به
 20٤نفر بيمار بــى بضاعت ،مراجعه ٤٣1
نفر به پزشــکان متخصص و ارائه خدمات
رايگان به  1٤٨0نفر در مركز امدادپزشکى
از ديگر فعاليت هاى دارالشــفاى حضرت
شاهچراغ(ع) مى باشد.

پزشــکى آســتان مقدس از ساعت ٨ : ٣0
تا  ٨شــب در خدمت زائران ،شهروندان و
مجاوران مى باشد.
وى افــزود همه روزه به جز ايام تعطيل
صبــح و عصر پزشــك عمومى در خدمت
نيازمندان مى باشد و پزشك خانواده نيز تا
اذان ظهــر خدمات الزم را به بيماران ارائه
مى كند.
اخــوت بــا اشــاره بــه اينکــه واحد
دندانپزشــکى همــه روزه صبــح ها فعال
مى باشــد اظهار داشت پزشکان متخصص
در طول هفته پذيراى بيماران مى باشند كه

دعوت به همكاري نشريههاي داخلي آستان مقدس
نشريههاي داخلي آستان مقدس كه با عناوين« احمد بن
موسي(ع)» به صورت ماهنامه و «شاهچراغ(ع)» به صورت هفتگي
منتشر ميشوند ،آماده پذيرش همكاري عالقهمندان مي باشند.
اين همكاري در قالب نگارش مقاله ،گزارش ،خبر و تهيه عكس
پيش بيني گرديده است .صاحبان انديشه و هنر با بهرهمندي از
ساحت مقدس حضرت شاهچراغ(ع) به غناي مطالب نشريهها

اطالعيه

خواهند افزود .از طرق مختلف ميتوانيد با ماهنامه و نشريه
هفتگي تماس حاصل فرماييد كه از جمله آن نشاني پستي ،ايميل
ميباشد.

تلفن تماس0711-2233154 ،31301 21 :
Email:info@shahecheragh.ir

گزيده اي از سخنان گهربار حضرت امام حسین علیه السالم
رستگـار نمى شوند مـردمـى كه خشنـودى مخلـوق را در مقـابل غضب خـالق خريدنـد( .بحاراالنوار،ج ،44ص)383
بدرستى كه شيعيان ما قلبشان از هرناخالصى و حيله و تزوير پاک است (التفسير المنسوب الى االمام الحسن العسكرى عليه السالم ص)309
كسى در قيامت در امان نيست مگر كسى كه در دنيا ترس از خدا در دل داشت (مناقب ابن شهر آشوب ج 4/ص( )69 /بحار االنوار ،ج  ،44ص ) 192
عاجزترين مردم كسى است كه نتواند دعا كند (بحاراالنوارج 81ص( )257بحاراالنوارج 90ص)291

با تخريب كارگاه ساختمانی موجود آغاز شد

ايجاد فضای سبز در حاشيه كتابخانه آستان مقدس حضرت شاهچراغ( ع)
همزمان بــا روند اجرايى ســاخت رواق و صحن جديد
آســتان مقدس احمدى و محمدى(ع) كه از ســوى بنياد
مســکن انقالب اســالمى در غرب بارگاه مطهر حضرت
شــاهچراغ(ع) در حال اجرا مى باشــد ،كارگاه ساختمانى و
قسمتى از محوطه كتابخانه بزرگ حضرت سيد ميراحمدبن
موســى(ع) از ســوى پيمانکار طرح توسعه آستان مقدس
تخريب و آماده براى توســعه فضاى عمومى اين آســتان
شريف گرديد.
بــه گــزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومى و
به نقل از سيد محمدحســن دستغيب مدير آستان مقدس،
احــداث فضاى عمومى فوق الذكر شــامل فضاى ســبز،

آب نما و مبلمان شــهرى و ديگر تاسيسات مورد نياز براى
چنين مکان هايى خواهد بود.
وى اضافــه كرد مکان مذكور پس از آماده ســازى
و انجــام عمليات نرده گــذارى از فضــاى موجود متعلق
به شــهردارى جدا و از آنجا كه متعلق به آســتان مقدس
مى باشد به شــکل زيبايى آماده و مورد اســتفاده زائران،
شــهروندان و مجاوران و استفاده كنندگان از كتابخانه قرار
مى گيرد .سيد محمد حسن دستغيب در ادامه گفت مکانى
كه براى احداث اين فضاى عمومى در نظر گرفته شده بالغ
بر  1٤00متر مربع مى باشــد كه به طور يقين چشــم انداز
زيبايى را براى استفاده كنندگان ايجاد خواهد كرد.
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

گزينشگران سراسر كشور در موزه
حرم مطهر

جمعى هفتــاد نفره از شــركت كنندگان در دوره آموزشــى
گزينشــگران سراسر كشور كه به ميزبانى شهردارى شيراز برگزار
شده بود از موزه حرم مطهر بازديد نمودند.
در اين بازديد ،حاضران ضمن آشنايى با فعاليت هاى فرهنگى
آستان مقدس احمدى و محمدى (ع) از اشياء تاريخى و ارزشمند
موزه حرم مطهر بازديد و به ســواالت آنان پيرامون اشياء تاريخى
و كهن موزه پاسخ داده شد.
الزم به ذكر اســت مــوزه حرم مطهر در دو طبقــه قرار دارد
وبيش از چهارصد شي و آثارى از ادوار مختلف تاريخى و اسالمى
و اســناد خطى و نسخ ُم َذهب كه توســط هنرمندان تذهيب كار
و خطــاط در ادوار مختلــف تحرير شــده اســت در معرض ديد
عالقه مندان گذاشته شده است .

با ارائه تصاویری از مراسم مذهبي ماههای محرم و صفر

حضوردوچرخه سواران نيروی دريايی سيرجان و مسئولين نظامی استان فارس
در حرم مطهرحضرت شاهچراغ (ع)

به مناســبت هفتم آذر مــاه روزنيروى
دريايى ارتــش جمهورى اســالمى ايران
و گراميداشــت ياد و خاطره شــهداى اين
روز تيــم دوچرخه ســوارى نيروى دريايى
مركزآمــوزش ســيرجان متشــکل از 20
دوچرخه ســوارپس از ركاب زدن مســير
سيرجان  -شــيراز به حرم مطهر حضرت
شــاهچراغ(ع) مشرف شده و مورد استقبال
مسئولين ارتش جمهورى اسالمى ايران و
خادمين آستان مقدس احمدى و محمدى
عليهماالسالم قرار گرفت.
بــه گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومى آستان مقدس دوچرخه سواران به

همراه امير محمدى فرمانده ارشــد نظامى
منطقه فــارس ،و رئيس عقيدتى  -نظامى
منطقــه فارس و جمعــى ازكاركنان ارتش
جمهورى اسالمى ايران ،پس ازقرائت اذن
دخول و زيارتنامه ،وارد حرم مطهر شــده و
به مضجع نورانى حضرت شــاهچراغ (ع)
اداى احترام نمودند.
اين گروه ضمن شركت در مراسم قرائت
زيارت عاشــورا به مرثيه خوانى و عزادارى
پرداختند .در اين مراسم بسته هاى فرهنگى
و تبركى به اين دوچرخه ســواران اهدا شد
و لوح تقديري نيز از ســوى گروه مذكور به
آستان مقدس اهدا گرديد.

در كار گروه دارالقرآن عنوان شد:

برگزاری دومين دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن مجيد دانش آموزان در آستان مقدس

كارگــروه دارالقــرآن آســتان مقدس
احمــدى و محمدى بر برگــزارى دومين
دوره مســابقات حفظ و قرائت قرآن مجيد
دانــش آمــوزان در بــارگاه حضــرت
شاهچراغ(ع) تاكيد كرد.
بــه گزارش واحد اطالع رســانى روابط
عمومــى به گفته بــزرگ نــژاد دبير اين

كار گــروه در نشســت اخير كــه مظفرى
معاون نشــر ،توســعه و فرهنگ اسالمى،
ديگــر اعضا و هــم چنين نماينــدگان و
كارشناســان نواحى چهارگانــه آموزش و
پرورش شيراز،نمايندگان قاريان و حافظان
و كارشناســان دارالقرآن حضور داشــتند با
بررســى گزارش برگــزارى اولين دوره كه

سال گذشته با حضور يك هزار نفر از دانش
آموزان حافظ و قــارى قرآن برگزار گرديد
مقرر شــد تمهيدات الزم بــراى برگزارى
هرچه با شــکوهتر دوميــن دوره با حضور
تعداد بيشترى از دانش آموزان به عمل آيد.
وى اضافــه كــرد در ايــن نشســت
پيشنهاد شــد كه بخش آزاد نيز به بخش

دانش آموزى اضافه گردد .مســئول مركز
دارالقرآن در پايان اظهار داشــت در همين
جلسه مقرر شد طرح كلى مسابقات تدوين
و جهت تائيد به مسئولين ذيربط ارائه گردد.
گفتنى است اولين دوره مسابقات قرآن
دانش آموزى اســفند ماه ســال گذشــته
برپاگرديد.

حضور نزار قطري ،مداح مشهور اهل بيت (ع) در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
مراســم عزاداري سيد و ساالر شهيدان حضرت اباعبداهلل الحسين (ع) در سومين
روز از ماه صفر مصادف با روز جمعه  1۵آذرماه با حضور انبوه عزاداران در حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع) برگزار ميگردد.
به گزارش واحد اطالع رساني روابط عمومي مراسم عزاداري پس از برگزاري نماز
مغرب و عشا در روز مذكور و همراه با سخنراني حجت االسالم چوگاني مي باشد.
همين گزارش حاكيســت در اين مراســم مداح مشهور اهل بيت (ع) نزار قطري
در جمع عزاداران حســيني به نوحه سرايي و مرثيه خواني مي پردازد .آستان مقدس
حضرت شــاهچراغ(ع) از عموم مردم به ويژه شهروندان و مجاوران براي شركت در
اين مراسم دعوت به عمل مي آورد.

نمايشگاه « روايت عاشقی» در صحن
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) برگزار شد

چهل تابلو عکس مربوط به مراســم مذهبي ماه هاى محرم و
صفر  ،كارى از سوى نمايندگي روزنامه قدس در شيراز در صحن
مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) در معرض ديد زائران و عالقمندان
قرار گرفت.
به گــزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومــى همزمان با
ماه هاى محرم و صفر لحظه هاى شورايى و شورانگيزى در قالب
عکس از ســوى هنرمندان جوان ايرانى تحــت عنوان « روايت
عاشــقى» پيش روى زائران  ،شهروندان ،مجاوران و عالقمندان
قرار گرفته است .عکس هاى تهيه شده در قاب هاى  70×۵0در
صحن مطهــر بر روى بوم قرار گرفته و همــه روزه مورد بازديد
صدها نفر مشتاق قرار مىگيرد.
نمايشــگاه مذكور هم انديشــى هنرمندانى است كه لحظه ،
لحظه هاى برگزارى مراسم محرم و صفر را به زيبايى تمام تهيه
و در قالب تصوير قرار داده اند.

گردهمايی اعضای حلقه های صالحين
بسيج دانشجويی فارس در حرم مطهر

به منظور بهره مندى از فضاى ملکوتى و آشــنايى با ســيره
و زندگى نامه حضرت ســيدمير احمد بن موســى (ع) جمعى از
اعضاى حلقه هاى صالحين بســيج دانشجويى فارس ،نشستى را
در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار كردند.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومى اين افراد به به
اتفاق ســرگروه هاى خود همزمان با بزرگداشت هفته بسيج ،اين
گردهمايى را در حرم مطهر با عنوان عاشقان واليت بر پا نمودند.
گــرد همايى مذكور با مشــاركت آســتان مقــدس احمدى و
محمدى(ع) و توسط فرماندهى ناحيه بسيج دانشجويى فارس بر پا
گرديد .در اين گردهمايى شركت كنندگان با سيره زندگى ،فضايل
اخالقى و مرتبت حضرت سيدمير احمد بن موسى (ع) آشنا شدند.
مداحى و مرثيه خوانى به مناســبت ايام محــرم و زيارت حرمين
شريفين از جمله برنامه هاى حاضرين در اين گردهمايى بود .

حضور چهل گروه دانش آموزی در حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

جناب آقاي موسوي ،مشاور محترم اجرايي استاندار فارس
حضرت حجت االسالم والمسلمين مرادي ،مشاور محترم استاندار در امور روحانيت
جناب آقاي محمدرضا تدين ،سرپرست محترم فرمانداري شيراز
سركار خانم معصومه دستغيب ،مشاور محترم استاندار و مديركل امور بانوان
جناب آقاي سيداحمد احمدي زاده ،مديركل محترم امنيتي و انتظامي
جناب آقاي سيد يحيي هاشمي مديركل محترم دفتر سياسي و انتخابات
جناب آقاي كريم فرهادي ،بازرس ويژه محترم استاندار
جناب آقاي سيدعالءالدين كراماتي ،مديركل محترم اتباع و مهاجرين بيگانه
حسن انتصاب آن بزرگواران را در سمت هاي حساس استانداري فارس از سوي آقاي دكتر احمدي استاندار فارس به آن جنابان تبریك عرض نموده ،اميدواریم
در خدمت به مردم والیتمدار شيراز و استان فارس موفق و موید باشيد .توفيقات بيشتر شما را از درگاه خداوند منان آرزو مي نمایيم.
مديريت  ،معاونين  ،مديران و كاركنان آستان مقدس احمدي و محمدي (ع)

در آبان ماه ســالجارى بيش از هفت هزار دانش آموز دختر و
پســر در چهل گروه دانش آموزى ضمن حضــور در حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع) و زيارت مضاجع حضرات سيد ميراحمدبن
موســى (ع) و سيد ميرمحمدبن موسى(ع) در رواق هاى دارالذكر
و دارالعباده و ســالن اجتماعات شهيد آيت ا ...شهيد عبدالحسين
دســتغيب با استماع سخنان كارشناسان مركز كودک و نوجوان با
زندگى ،سيره  ،شــخصيت و فضايل اخالقى امامزادگان بزرگوار
مدفون در آســتان مقدس آشــنا شــدند .به گزارش واحد اطالع
رســانى روابط عمومى در اين ماه كه مصادف با ايام دهه عاشورا
بود مراســم عزادارى و مرثيه خوانى با حضور انبوه دانش آموزان
برگزار شــد .گفتنى اســت همچنين نوجوانانى كه به سن تکليف
رســيده اند در برنامه هاى جش عبادت شركت در آستان مقدس
شــركت و ضمن اجراى ويژه برنامه هائى با بجاى آوردن مراسم
خاص مکلف مى گردند در ســال گذشته بيش از  2۵هزار نفر در
جشن هاى مختلف از جمله جشن عبادت شركت كردند.

ت
س
ي
رب غ رعافن

يادواره سالروز شهادت اسوه مقاومت و تقوا
ميداديم هيچ ايرادي نميگرفتند ،چون ميدانستند كه راه ما راه
خودشان و هدف ما يکي است .با بچهها خيلي مهربان بودند .در
اوقات فراغت در حياط با بچهها قدم ميزدند و آنگونه كه بچهها و
نوهها دلشان ميخواست ،با آنها رفتار مينمودند .ايشان در كارهاي
خانه هم عالوه بر كارهاي شخصي خود به ما كمك ميكردند .به
كرات ميگفتند :من اجازه امر كردن به خودم نميدهم .ايشان بسيار
ّ
كم خوراک ،دائمالوضو و اهل تهجد و ذكر و دعا بودند».
فرزند شهيد نيز در مورد نقش ارزنده پدر در منزل چنين اظهار
ميدارد:
« ...در ايام مريضي مرحوم والده ،از بچهها نگهداري ميكردند.
حتي خودشان خانه را جارو ميكردند .ايشان مانند جدشان رسول
خدا بودند؛ اذا كان في بيته كان في محنه اهله يعني آن هنگام كه
در خانه بود ،غمخوار اهل خانه بود».

شهيد دستغيب رديف اول  ،نفر اول از چپ  ،در جمع اعضاي خاندان دستغيب

شهيد آيتاهلل سيدعبدالحسين دستغيب در شب عاشوراي سال
 1292هجري شمسي در شهر مقدس شيراز ،در يك خانواده
روحاني پاي به عرصه وجود گذاشت .اين تولد مبارک در خانهاي
محقر در يکي از كوچههاي قديمي شيراز ،كنار بازار مرغ كه امروز
«خيابان احمدي» ناميده ميشود ،صورت گرفت .والدت او در شب
عاشورا سبب گرديد كه به «عبدالحسين» مسمي شود و حياتش
مصداق بارزي از نام شريفش گردد .پدرش سيدمحمدتقي ،فرزند
ميرزا هدايتاهلل ،مرجع عاليقدر تشيع در فارس بود كه به هنگام
تولد فرزندش در كربال به سر ميبرد.
شهيد دستغيب در سن  12سالگي از نعمت داشتن پدر محروم
گرديد و از همان تاريخ سرپرستي مادر ،سه خواهر و دو برادر خويش
را به عهده گرفت .خاندان دستيغب از خاندانهاي اصيل و شريف
استان فارس و شيراز است كه سابقهاي  700-٨00ساله دارد و
از اين سلسله ،رجال ،دانشمندان بزرگ ،ادبا و خطباي شايستهاي
برخاستهاند .اين خاندان با  ٣٣واسطه به حضرت امام سجاد(ع)
ميرسد.
تحصيل علم و معرفت
در سالهاي كودكي ،از بركت هوش سرشار و استعداد شکوفايي كه
خداوند در ذاتش به وديعه نهاده بود ،دروس مقدماتي را خواند و پس
از اتمام دروس سطح ،امامت جماعت مسجد باقرخان را عهدهدار
گرديد و پس از گذراندن سالها رنج و مشقت و فقر شديد مادي ،در
سال  1٣1٤به منظور ادامه تحصيل راهي نجف اشرف شد .ايشان
خود در اينباره ميگويد:
«در زمان رضاخان قلدر ملعون ،ما را چند بار زنداني كردند .بناشان
ضديت با تبليغ بود .بعد فشار آوردند كه اص ً
ال بايد از روحانيت
بيرون بروي و  2٤ساعت مهلت دادند كه بنده خلع لباس كنم و از
روحانيت بيرون بروم و مسجد و منبري نباشم ،به ناچار فرار كردم
و رفتم نجف و اين هم خواست خدا وسيله خيري شد براي استفاده

از محضر بزرگان».
در آنجا از محضر استاداني چون مرحوم آيتاهلل حاج شيخ كاظم
شيرازي  ،آيتاهلل حاج سيدابوالحسن موسوي اصفهاني  ،آيتاهلل
العظمي حاج سيدميرزا آقااصطهباناتي و آيتاهلل حاج ميرزا عليآقا
قاضي طباطبايي كه يکي از اعاظم اهل معرفت بود ،كسب
فيض نمود .در سن  2٤سالگي موفق به كسب درجه اجتهاد از
مراجعي چون آيات عظام آقا ضياء عراقي  ،شيخ كاظم شيرزاي
و سيدابوالحسن اصفهاني گرديد .شهيد دستغيب صاحب  ٨اجازه
اجتهاد بود.
پس از مراجعت از نجف اشرف ،ضمن اقامه نماز جماعت در
مسجد جامع عتيق و تنوير افکار عموم ،تحصيل و فراگيري علم و
دانش را ادامه داد و خدمت فقيه و عارف نامي مرحوم آيتاهلل حاج
شيخمحمدجواد انصاري همداني رسيد و با بهرهگيري از مراحم آن
بزرگوار ،مدارج عاليهاي را در عرفان طي كرد و باالخره همنشيني و
رفاقت با حضرت آيتاهلل نجابت جملگي موجب آزادي از قيود عالم
طبع گرديد و آرزويي جز تقرب به ذات مقدس پروردگار و وصال او
برايش باقي نگذاشت.
بزرگمنشي و سادهزيستي :شيوه اولياء
شهيد دستغيب در خانهاي محقر و ساده كه بيشباهت به خانه
اجداد طاهرينش نبود ،زندگي را به سر ميبرد و از هرگونه تجمالت
و مظاهر فريبنده دنيا پرهيز مينمود .ارادت به اهل بيت عصمت
و طهارت(ع) ،تقوي ،زهد ،صبر ،اخالق حسنه ،قدرت بيان و قلم
از صفات بارز وي به شمار ميرفت .خوراكش كمتر از يك چهارم
نان جوين بود كه آن را با مقداري پياز ،نمك و گاه مختصري پنير
ميخورد و از خوردن گوشت پرهيز مينمود ،چنانکه رياضتهاي
شرعي مداوم ،مجاهدات و ترک شهوات ،او را ضعيف و رنجور
ساخته بود .شبها را با عبادت و تهجد به صبح ميرسانيد و بسيار
روزه ميگرفت .عشق به روضه حضرت ابيعبداهلل(ع) ريشه در
جانش داشت و شبهاي عاشورا لباس سياه عزا به تن ميكرد.
هميشه اول وقت به نماز ميايستاد و در آن هنگام گويي كه ديگر
در اين دنيا نبود .اوقات ايشان يا به عبادت و تالوت قرآن و ذكر
ميگذشت و يا به نگارش و يا به كمك و همدردي با نيازمندان.
به مردم عالقه زيادي داشت و سر و كار ايشان با افراد طبقه پايين
جامعه بود كه همواره به ياري و حل مشکالت آنها ميشتافت.
معو ًال خاموش بود و با دقت به سخنان افراد گوش ميداد و سخنان
درست آنها را ميپذيرفت .با دشمنانش نيز رفتاري شايسته
داشت و به هيچ كس اجازه نميداد كه از مخالفين ايشان بدگويي
كند .حتي گاهي با تعريف از مخالفين خود ،آنها را به شگفتي
ميانداخت .وي در محيط خانه منشاء خير و بركت بود .همسر
ايشان در اين باره ميگويد:
«در امور زندگي به من اختيار تام داده بودند .هر كاري كه انجام

داستان شگفتتر از داستانهاي شگفت
اما شگفتتر از همه كراماتي كه در كتاب «داستانهاي شگفت»
در مورد اولياء خدا نقل شده ،حکايت زير است كه توسط يکي از
دوستان نزديك ايشان ،آقاي سودبخش مشاهده گرديده است:
« ...شهيد بزرگوار حضرت آيتاهلل دستغيب بسيار مقيد بودند نماز را
اول وقت بخوانند .حتي در مسافرتها و ساليان درازي كه خدمت
آن بزرگوار بودم ،به ندرت به ياد دارم كه سر وقت نماز نخوانده
باشند .در يکي از مسافرتهاي عمره كه خدمت ايشان بوديم ،بليط
هواپيما يکسره براي جده فراهم نشد .بليط هواپيما از تهران به
بيروت و از بيروت به جده تهيه شد .در فرودگاه بيروت به طور
ترانزيت چند ساعتي ما را نگاه داشتند .نزديکيهاي مغرب بود كه
هواپيما براي پرواز به جده آماده شد .حضرت آيتاهلل شهيد دستيغب
خيلي سعي ميكردند اگر ميسر باشد هواپيما تأخير كند تا بشود
نماز را سر وقت خواند ،ولي ميسر نشد و وارد هواپيما شديم .در
داخل هواپيما زياد معطل شديم .ايشان خيلي ناراحت بودند كه نماز
نخواندهاند .چند مرتبه خواستند پياده شوند ،گفتند مسافرين همه
سوارند ،االن حركت ميكنيم .باالخره تأخير هواپيما به قدري شد
كه حساب كرديم وقتي به جده ميرسيم ممکن است وقت نماز
گذشته باشد و نماز قضا گردد .حضرت آيتاهلل دستغيب با حالت
پريشان و ناراحت گفتند :پياده شويم هرچند هواپيما برود و ما جا
بمانيم ،اما در هواپيما بسته بود .ايشان با حالت توجه مخصوص و
سکوت چند دقيقهاي سراپا ايستاده بودند كه هواپيما براي حركت
روشن شد .به مجرد روشن شدن هواپيما شعلههاي آتش از موتور
آن نمايان گرديد .با عجله هواپيما را خاموش و در آن را باز كردند و
از مسافرين خواستند كه هرچه زودتر پياده شوند .آيتاهلل دستغيب
با خوشحالي زائدالوصفي با دوستان پياده شدند و مرتب ميفرمودند:
«نماز ،نماز» كاركنان هواپيما ميگفتند حداقل  ٤ساعت تأخير داريم
تا هواپيما آماده حركت شود .به مجرد رسيدن به سالن فرودگاه
ايشان به نماز ايستادند .نماز مغرب و عشاء را با توجه و شکرگزاري
خاصي انجام دادند .سالم نماز را كه دادند ،مأمورين گفتند :آقا سوار
شويد كه نقص هواپيما برطرف شده و ميخواهيم حركت كنيم!»
* ارائه طريق و استمرار رسالت پيامبران
از ديگر خصوصيات ارزنده اين شهيد واال مقام ،برگزاري مراسم
هفتگي دعاي كميل و هدايت و ارشاد مردم بود كه در آن هنگام
كمنظير بود .بيان شيوا و نفوذ كالم ايشان گمراهان بسياري را به
راه آورد و موجب توبه گنهکاران زيادي شد .در حقيقت ،در دوران
طاغوت به رغم فشار و تباهي عالمگير دستگاه حاكم ،مجالس
دعاي كميل ايشان اثري شبيه تأثير صحيفه سجاديه و مبارزه منفي
ائمه اطها(ع) داشت.
پس از پيروزي انقالب شکوهمند اسالمي نيز با آنکه نمايندگي
مردم فارس و امامت جمعه شهر شيراز را بر عهده داشت ،بيشتر
به ارشاد مردم همت ميگمارد تا انجام امور دولتي .ايشان به دولت
اسالمي ارج مينهاد و در امور مربوط به اداره استان و يا شهر
دخالتي نميكرد .معتقد بود كه اگر دخالتهايي صورت گيرد .هرج
و مرج بهوجود خواهد آمد .ميفرمود مسئولين دولتي بايد وظايف
قانوني خود را انجام دهند و ما هم ارشاد و هدايت و اصالح و
تربيت اخالقي مردم را به عهده داشته باشيم كه رسالت پيامبران
است و موجب ميشود كار دولت را به صالح و فالح برساند وگرنه
دوگانگي در اداره امور موجب بيگانگي مردم از حکومت و اسالم

خواهد شد و تشتت و تفرقه و جدايي و
طرح مسائلي كه به سود انقالب نخواهد
بود ،در پي خواهد داشت.
شهيد بزرگوار آيتاهلل دستيغب ،در ميان
مردم و با آنها زندگي ميكرد و اين امر
را سعادتي انکارناپذير ميدانست .يکي
از محافظين ايشان ميگويد« :روزهاي
جمعه حدود ساعت  11/۵ظهر براي رفتن
به نماز جمعه آماده ميشديم و هرچه
اصرار ميكرديم كه اجازه بدهند ماشين
براي رفتن آماده كنيم ،قبول نميكردند
و ميگفتند كه ميخواهم در اين كوچهها
در ميان مردم باشم تا اگر كسي سؤالي و
يا گرفتاري داشته باشد و خجالت بکشد
به منزل بيايد ،به كارش رسيدگي كنم».
با آنکه بارها از وي خواسته شده بود كه
منزل خويش را از درون كوچههاي پرپيچ و خم و قديمي شهر تغير
داده و به جايي رحل اقامت افکند كه حفاظت و حراست از ايشان
امکانپذير باشد ،نپذيرفت .او ميفرمود كه در بين مردم بودهام و تا
آخرين نفس هم بايد در بين اينان و با ايشان باشم و در سختي و
شاديشان شريك و سهيم .بنابراين در همان خانه ساده و بيآاليش

سکونت نمود و در همان كوچههاي پرپيچ و خم هم به شهادت
رسيد .ماشين ضد گلوله و مسائلي از اين قبيل كه نگاه حسرتآميز
مردم را به خود ميكشيد و آه و درد و رنج را از نهادها برميآورد،
در زندگي وي راه نداشت .او معتقد بود كه تشريفات ،جدايي آفرين
است و همه مصائب از جدايي است .در خانه ايشان به روي همه
باز بود و به جوانان از هر طبقه و گروه عشق ميورزيد و آنها را
تکيهگاه واقعي و حقيقي حکومت و انقالب ميدانست .درباره ايشان
ميفرمود« :عليك باالحداث فانهم اسرع الي كل خير» جوانان را
دريابيد ،چرا كه آنها بر پاكي و خير مشتاقترند.
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ن و جهاد...

ا حضرت آيت اهلل سیدعبدالحسین دستغیب

دستغيب صد پاره شد،
ديگر نميآيد
مجلس يادبود شهداي فتح
بستان بود كه شهيد دستغيب
با بيان آنکه «اين بدنهاي ما
جيفه است ،همه خواهند مرد و
مرگ حق است .چه بهتر است
كه در بستر نَميريم ».آرزوي
قلبي خود در پيوستن به خيل
شهدا را آشکار نمود.
از بركت مدارج معنوي بود
كه آن شهيد از راه مکاشفه
درون و الهامات غيبي ،قبل
از شهادت از اين امر آگاهي
يافت .نقل كردهاند كه قبل
از شهادت ايشان ،كسي خواب
يده بود كه محلي آتش گرفته است و دود حلقه حلقه به آسمان
يرود ،آقا هم همراه دود باال ميروند و در آسمان مينويسند:
«الالهاالاهلل» .وقتي كه به ايشان توصيه كرده بودند كه بيشتر
واظب خودتان باشيد ،اظهار داشته بود« :شهادت افتخار ماست،
گر شما حسوديتان ميشود كه من به مقامي برسم و افتخاري

صيبم بشود».
ختر شهيد محراب نيز درباره اطالع از حادثهاي كه در شرف وقوع
ود ،چنين ميگويد« :من شب قبل از حادثه خواب ديده بودم كه
ادر مرحومم به همراه برادرم در «شاهچراغ» با شادي بسيار از
ردم پذيرايي ميكنند و در ضم ن صحن شاهچراغ را هم سياه
رفتهاند .از مادر مرحومم پرسيدم« :چه خبر است؟» ايشان گفتند:
«به استقبال شهدا آمدهايم ،امروز تشييع جنازه است».
يمههاي شب يعني ساعاتي قبل از روي دادن فاجعه ،ناگهان آقا از
خواب بيدار شده ،سراسيمه در بستر نشسته ،دستها را بر پيشاني

نهاده و مرتب «الحول و القوهاله باهلل» را ميخواند .حالتش از يك
خواب هولناک خبر ميداد .او به همسرش ميگويد كه امروز جز با
اشاره سخن نميگويم.
ساعت  11/٣0صبح جمعه  20آذر ماه  1٣60طبق معمول عازم
ميعادگاه نماز جمعه ميشود .از پاسدار ايشان نقل است كه وي به
هنگام خروج از خانه لحظهاي ميايستد ،شالش را محکم ميكند
و ميگويد« :الحول و القوه اال باهلل العلي العظيم .اناهلل و انا اليه
راجعون» بعد از پلهها پايين ميآيد و در حالي كه يك دست بر
سينه دارد و با دست ديگر به سوي باال اشاره ميكند ،به راه
ميافتد .لحظاتي بعد يك دختر  19ساله از گروهك خائن منافقين
با چند كيلو تي.ان.تي به بهانه داشتن نامهاي كه شخص ًا به دست
آقا برساند ،به طرف ايشان ميدود و سپس با يك انفجار مهيب،
آيت اهلل سيدعبدالحسين دستغيب همچون موالي مظلوم خويش
حضرت ابيعبداهلل ،با بدن تکه تکه به لقاءاهلل ميپيوندد.
ديوارهاي كوچه ،درهاي منازل ،كف كوچه و پشت بامها غرق در
خون ميشود و شناسايي بيشتر اجساد غيرممکن ميگردد .از آن
پس نمازگزاران ناله سر ميدهند كه «ديدهها بارد /سينهها نالد/
دستيغب صد پاره شد /ديگر نميآيد».
جسم شهيد ،كفن پوش و به خاک سپرده شد ،اما مشاهده گرديد
كه در خلعت ايشان يك كيسه اضافي هم وجود دارد .بامداد اربعين
حسيني مصادف با هفتمين روز شهادت آن عزيز بود كه خبر آوردند
علويه محترمهاي شب قبل مرحوم آقا را در خواب ديده كه
فرمودهاند« :من ناراحت هستم ،چون قطعاتي از بدن من البالي
آجرهاي كوچه باقي مانده است.
امروز آن را به من ملحق كنيد ».جستجو آغاز گرديد و پس از
تالش فراوان مقداري قطعات پوست و گوشت يافت شد .ساعت
 10همان شب تشييع دوم انجام گرفت و با جاي دادن پارههاي
بدن درون همان كيسه اضافي ،پايين قبر را شکافتند و آن را به
بدن مطهر ملحق نمودند.
بعدها فرزند ايشان طي يك رؤياي صادقه ،اين شهيد سعيد را
همدوش شيخ شوشتري ميبيند.
« شيخ جعفر شوشتري از علما و فقهاي بزرگ شيعه بود كه
در موعظه و ارشاد مردم يد طواليي داشت .وي از شاگردان
شيخ انصاري و صاحب جواهر و در اظهار ارادت به اهل بيت
عليهماسالم و خصوص ًا حضرت ابيعبداهلل الحسين(ع) داراي
منزلت ويژهاي بود .از ايشان آثار ارزشمندي چون خصائص
الحسينيه و مجالس البکاء بر جاي مانده است .شيخ شوشتري
در سال  1٣0٣هجري قمري رخت از جهان بربست و در نجف
اشرف به خاک سپرده شد».
خدمات ارزنده و آثار جاودانه
در سال  1٣21شهيد دستغيب اقدام به تعمير مسجد جامع عتيق
شيراز نمود كه از بناهاي آن قديمي بهشمار ميرفت و بيش از
هزار سال از تاريخ بنيان آن ميگذشت و به مرور ايام رو به ويراني
ميرفت .وي با همت عالي با ياري مؤمنين فارس چنان تعميرات
اساسي انجام داد كه گويي آن مسجد بهتازگي بنا شده است .مأمور
گزارشگر ساواک در اين باره ميگويد ...« :آيتاهلل دستغيب كه
امام جماعت مسجد عتيق است ،وقتي كه اين مسجد خراب بود ،او
شخص ًا در آغاز امر مانند يك عمله در خاکبرداري مسجد اقدام و
سپس با كمك اهالي آن را تعمير كردند».
با پيروزي انقالب اسالمي ،مدارس علميه قوام ،هاشميه و آستانه
در شيراز كه سالهاي متمادي توسط رژيم گذشته غصب و
خالي از طلبه بود ،تحت نظر ايشان در اختيار طالب قرار داده
شد كه اكنون توسط مدرسين برجسته و نمونه اداره ميشود.
بيش از دهها مسجد و مدرسه و حوزه علميه از جمله مدرسه
حکيم ،مسجدالرضا ،مسجد المهدي ،مسجد فرجالرسول ،مسجد
امام حسين و مسجد روحاهلل نيز توسط آن شهيد ساخته شد و
هزاران متر زمين در اختيار مستضعفين قرار گرفت كه در اين
زمينه ميتوان به مجتمع عليبنابيطالب ،شهرک شهيد دستغيب
و مجتع خاتماالنبياء اشاره كرد .وي همچنين كمكهاي
شايستهاي به ساختمان بيش از  ۵00مسجد نموده است.
تأليفات
شهيد آيتاهلل حاجعبدالحسين دستيغب گنجينههايي ارزشمند

از علوم و معارف را براي بشريت در اين عالم به وديعه نهاد كه
عبارتند از:
 -1صالهالخاشعين (اين كتاب در سن  22سالگي به رشته تحرير
درآمد كه دو سوم آن در زمان پهلوي اول سانسور شد).
 -2داستانهاي شگفت
 -٣گناهان كبيره ( 2جلد)
 -٤قلب سليم
 -۵قيام حسيني
 -6سيدالشهداء
 -7خطبه شعبانيه
 -٨استعاذه
 -9معاد
 -10توحيد
 -11بهشت جاويدان (شرح و تفسير سوره شريفه الرحمن)
 -12مظالم
 -1٣نفس مطمئنه
 -1٤بندگي :راز آفرينش
 -1۵ايمان
 -16عدل
 -17اخالق اسالمي
 -1٨آدابي از قرآن (تفسير سوره شريفه حجرات)
 -19سراي ديگر (تفسير سوره شريفه واقعه)
 ٨2 -20پرسش
 -21معارفي از قرآن (تفسير سوره شريفه حديد)
 -22رازگويي و قرآن (تفسير سوره شريفه مجادله)
 -2٣قلب قرآن (تفسير سوره شريفه يس)
 -2٤حقايقي از قرآن (تفسير سوره شريفه قمر)
 -2۵معراج (تفسير سوره شريفه والنجم)
 -26قيامت و قرآن (تفسير سوره شريفه طور)
 -27نبوت
 -2٨امامت
 -29فاطمهزهرا (سالماهلل عليها)
 -٣0زينب كبري (سالماهلل عليها)
 -٣1خطبههاي نماز جمعه
 -٣2ماه خدا
 -٣٣شرح و حاشيه بر كفايهاالصول
 -٣٤حاشيه بر رسائل شيخ
كتابهاي شهيد آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب اكثراً در تيراژ
باال بسيار بااليي چاپ شده و به دست خيل مشتاقان رسيده است.
برخي از كتابهاي حضرت استاد همچون معاد و گناهان كبيره
بيش از يك ميليون تيراژ را به خود اختصاص داده است .تأليفات
ايشان به پنج زبان عربي ،انگليسي ،فرانسه ،آلماني و اردو ترجمه
و چاپ گرديده و ترجمه عربي آن در كمترين مدت در كشورهاي
عربي ناياب شده است.

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

معلم اخالق و مهذب نفوس...

شهيد آيتاهلل دستغيب
در آئينه توصيف امام

بسماهلل الرحمن الرحيم
ياد اين شهيد در دل عاشقان فضيلت و ملت
وفادار ايران زنده است .مسجد و محراب و منبر
شيراز نغمه ملكوتي اين شهيد راه اسالم را از ياد
نميبرند ،درسهاي انسانساز ايشان كه در قلب
انسانهاي متعهد غوغا برپا ميكرد ،جاويدان است.
دستغيب در دست غيبنشينان ملكوت سپرده شد
و در آغوش رفيق اعلي آرميد ،او نمرده كه زندگاني
جاويد در جرگه پردهنشينان قدس و عاشقان
لقاءاهلل يافت.
از خدا بيخبراني كه ه ّمت بر قتل اين رهبران
فضيلت و رهروان به سوي محبوب گماشتهاند ،با
فضيلت و حقطلبي مخالفند ،اينان گمان ميكنند
كه با اين حركات غيرانساني مذبوحانه ،در صف
عاشقان شهادت و سوختگان در راه پيوستن به
لقاءاهلل شكافي پيدا ميشود .اينان طعم ايمان به
غيب و عشق به محبوب را نچشيده و شبپرگاني
هستند كه از وصل آفتاب گريزانند و مردگاني
هستند به صورت زندگان كه با اعمال وحشيانه خود
ميخواهند س ّد راه حقيقت كنند و اسالم عزيز را به
خيال فاسد خود به تباهي كشند.
خداوند قادر اسالم بزرگ را فرو فرستاده و حفظ
و نگهباني آن را تضمين فرموده است .از خداوند
تعالي ،رحمت براي شهيدان خصوصاً اين شهيد
معلم اخالق و مه ّذب نفوس و مرشد مردم خواستار
و براي بازماندگانش صبر و اجر مسألت مينمايم.
و السالم علي عباداهلل الصالحين
هشتم ربيع األول 1402
روحاهلل الموسوي الخميني

حضرت امام موسى كاظم عليه السالم:
6

شماره 73
آذر ماه 1392

«خدايا ،از تو مى خواهم كه زندگى مرا ،زندگى پاک و پاكيزه اى قرار دهى ،به من گشايش و فراخى و نيز آزادى ورهايى عنايت
كنى؛ به من آن زندگانى بخشى كه در آن امنيت و تندرستى همراه با فروتنى و قناعت و سپاسگزارى باشد و عافيت و پرهيزكارى
و پايدارى در آن موج زند».

دكتر احمدی استاندار فارس در مراسم معارفه مدير كل امور بانوان:

خانم دستغيب در مديريت جديد امور بانوان نقش تعيين كننده ای دارد
جمله فرهنگ  ،آموزش عالى  ،در مسائل امنيتى
وهم ديپلماســى خارج  ،اقتصــاد ،قضا و ...نقش
دارند و در صنعت نيز كار آفرينان بزرگى هستند.
دكتر دســتغيب افزود بنا براين محدود كردن
و نگاه تقليدانه به موضوع زنان در يك كمسيون
يا كميته يا كارگروه اشتباه محض است وفراتر از
اين مسئله با به نيمه جامعه نگاه كرد .

استاندار فارس در مراسم معارفه مشاور استاندار
ومدير كل جديد امور بانوان وخانواده اســتاندارى
فارس خواســتار اجــراى روش هــاى جديد و
نگرش هاى نو علمى وعملى براى برطرف كردن
آالم و مســائل اقتصادى وروحى وروانى بانوان ،
به ويژه دختران شــده سيد محمد احمدى گفت
با اين كه در نظام هســتى ،نسبت جمعيت زنان
نســبت به مردان هميشــه درصدى باالتر بوده
اما نگاه منفى به آن ها به ويژه در كشــور هاى
پيشرفته محسوس است .

امور بانوان بايد به همه گروه ها هم
از بعد سياسى و هم از بعد فرهنگى
توجه ويژه داشته باشد
نماينــده مردم شــيراز در مجلس شــوراى
اســالمى اضافه كرد مديريت امور بانوان ،حوزه
اجرائى نيســت ونبايد كار اجرائى در آن صورت
گيرد و امــور بانوان بايد به همــه گروه ها هم
از بعد سياســى و هم از بعد فرهنگى توجه ويژه
داشــته باشد وبا مديريت ســتادى به تواند همه
دســتگاه هــا را به كار گيــرد  .در ابتــداى اين
مراسم ناهيد شمس مدير كل پيشين امور بانوان
استاندارى گزارشى از كارهاى انجام شده در طول
تصدى خود در اين سمت ارائه داد.
در ادامــه اين جلســه خانم ســيده معصومه
دســتغيب در سخنانى با اشــاره به مسئوليتى كه
بر عهده اش گذاشــته شده است اظهار اميدوارى

نگاه سطح پائين جامعه به زنان بايد
اصالح شود
وى در ادامه اظهار داشــت نگاه سطح پائين
جامعــه به زنان بايد اصالح شــود وجايگاه خانم
دســتغيب در مديريت جديد امــور بانوان در اين
مورد نقش تعيين كنندهاى دارد.
استاندار فارس به كارگيرى روش هاى جديد
واستفاده از همکاران دانشگاه وآموزش وپرورش،
افزايش امور فرهنگى وكارهاى پژوهشــى را از
ســوى مدير كل جديد امور بانــوان براى تغيير
نگــرش هاى ســطح پائين جامعه بــه امر زنان
خواستار شد ســيد محمد احمدى در ادامه افزود
بايد مشکل تاريخى بى توجهى به زنان در جامعه
اصالح شود وســتم به زنان به ويژه در روستاها
وجامعه عشــايرى كاهش يابد كه البته اين كار
تنها از طريق كار هاى فرهنگى امکان پذير است.
احمــدى در پايان ســخنان خود خواســتار
كاهــش آثار مخــرب خانواده هاى هســته اى
بــا افزايش مراكز مشــاورهاى براى اســتحکام
پايه هاى خانواده ها شد.
بــه گزارش خبرنگار ما در اين مراســم دكتر
سيد احمدرضا دســتغيب نماينده مردم شيراز در
مجلس شــوراى اسالمى با اشــاره به توانمندى
هاى زنان در ســطح جامعه اظهار داشــت زنان
هيــچ گاه در طــول تاريخ به حــق واقعى خود
نرســيده اند وامروز مــا در مجلس بــه عنوان
نمايندگان مردم معتقديم كــه براى بانوان نبايد
كمســيون زنان وخانواده جداگانه داشــته باشيم
بلکه بايد در تمامى كمسيون ها نقش ويژه زنان
لحاظ گــردد  ،چون زنان در همــه عرصه ها از

كرد كه نگاه بــه امر زنان از يك بخش الحاقى
و حاشــيه اى به بخش پيشرو  ،اثر گزار وجريان
ساز تغيير يابد.
متن كامل ســخنان مشاور اســتاندار ومدير
كل امور بانوان اســتاندارى بدين شــرح است:
از اســتاندار محترم فارس كــه اين فرصت را در

اختيار من قراردادند تا ورود گسترده ترى به حوزه
مسائل زنان داشته باشــم تشکر مى كنم  .البته
امور زنان حوزه اى سهل و ممتنع است.در كشور،
ديگر كمتر مســئولى است كه به اهميت و سهل
بودن مســائل و امور زنان پى نبرده باشد اما در
تمام ســالهاى مسئوليتم در اين حوزه ديده ام كه
با اين وجود نگاه ها به حوزه امور زنان و خانواده
غالبا در شان و اهميت موضوع نيست .
بيشــتر مسئولين ،امور زنان را بخشى الحاقى،
حاشــيه اى وگاه نمايشــى تلقى مــى كنند كه
مجبورند تحملش كند يا بهتر است باشد تا زنان
را راضى نگه دارند كه گويا به آنها توجه مى شود.
بنابراين در دوران مســئوليتم ســعى خواهم كرد
با حمايت اســتاندار محترم و مسئولين ومديران
اســتان و شما همکاران عزيز  ،نگاه به امور زنان
را از يك بخش الحاقى و حاشــيه اى به بخش
پيشــرو  ،اثر گزار و جريان ساز تغيير دهم  .نگاه
بنده به حوزه امور زنان يك نگاه صرف ًا بخشــى
نيست  .امور زنان عالوه بر وظايف بخشى خود ،
وظايف و اهدافى فرا بخشى دارد ،چرا كه زنان در
همه بخش ها حضور دارند كه در همه آنها ،هم،
توانمندى ها يا ظرفيت هاى برجســته اى دارند
كه بدون استفاده مانده است اين مساله عالوه بر
اين كه موجب تنزل جايگاه زنان مى شود كشور

را نيز از اين ظرفيت عظيم محروم مى سازد.
خوشبختانه با تقويت نگاه علمى و كارشناسانه
در دولت تدبير و اميد  ،اميد مى رودكه بتوانيم در
راستاى اين اهداف قدم هاى بلندى برداريم .
براى اين منظور مى بايست توجه ويژه وغير
تشريفاتى وكارشناســى به مقوله پژوهش داشته
باشــيم پژوهش الزمه كار كارشناســانه است و
دولــت نيز خود را به نگاه و فعاليت كارشناســانه
متعهد مى داند.
انشــاء اهلل ما دردو حوزه بــه انجام و تجميع
پژوهــش هاى راهبــردى و كاربــردى خواهيم
پرداخت :اول شــناخت وضعيت موجود :شناخت
وضعيت موجود نقطــه عزيمت هرگونه كارجدى
است ( اطلس خانواده )
عالوه بر آن با تحليل آمارهاى تجميع شــده
بايســتى به تحليل و شناختى از روندهاى موجود
برسيم .
بر اين اســاس برنامه راهبردى و جامع بانوان
استان فارس را تدوين و ارائه خواهيم كرد.
ايــن برنامه چــراغ راهنمايى كارشناســانه و
علمــى ما در تمام فعاليت ها يمان خواهد بود كه
انشاءاهلل به توسعه اســتان كمك شايان توجه و
تحول آفرينى خواهدكرد.

دوم  :پژوهــش در خصــوص طــرح هــا و
برنامه هايمان است كه شامل :
پژوهش هاى وضعيت سنجى  ،امکان سنجى،
شراط سنجى قبل از اجراى برنامه ها
پژوهش هاى اثر بخشــى  ،رضايت ســنجى،
درحين اجراى برنامه هاى مدت دار
پژوهش هاى اثر بخشــى ،رضايت سنجى و

آينده پژوهشى بعد از اجراى برنامه ها است .
يکــى ديگر از مهم تريــن برنامه ها در اين
دوره مســئوليت تغيير نگاه صرفا آسيب شناسانه
به زنان به نگاهى توسعه نگر است.
مى دانيم كه پيشــرفت همــه جانبه در گرو
پذيرش نقش زنان به عنــوان نيمى از جامعه ما
در توسعه و پيشرفت است اما متاسفانه مى بينيم
كه نگاه ها و انتظارات نسبت به دفاترو حوزه امور
زنان بيشتر در رفع نگرانى ها و آسيب هاى زنان
و خانواده خالصه مى شود.
آمار بيكارى در فارس نگران كننده و
در ميان زنان فارس بسيار
نگران كننده تر است
ليکن اكنون با حركت اميد بخشى كه درجهت
رشد و پيشــرفت كشور آغاز شــده نيازمنديم تا
عالوه بر توجه به مســائل آسيب شناختى حوزه
زنان و خانــواده ،حركت و برنامــه ريزى جدى
براى اســتفاده از توانمنديهاى زنان ايرانى  ،چه
در عرصه خانه و خانواده  ،و چه در عرصه جامعه
داشــته باشــيم  .اين نگاه در استان فارس به دو
دليل اولويت و فوريت دارد.
 -1آمار بيــکارى در فارس نگران كننده و در

ميان زنان فارس بســيار نگران كننده تر اســت.
براى رفع ايــن عقب ماندگى ،هر چه ســريعتر
وصابرگونــه وبا برنامه ريزى مى بايســت اقدام
گردد .تــداوم اين وضع ،روز به روز مشــکالت،
آسيب ها  ،عقب ماندگى هاى بيشترى به همراه
خواهد آورد .
 -2دليــل دوم و مهمترتوانمنــدى هــا و
ظرفيت هاى باالى زنان استان ماست .
اســتان فارس بعد از تهران بيشــترين تعداد
نخبگان و اســتعدادهاى برتر كل كشــور را دارا
است كه حدود ٣0درصد شان را بانوان فرهيخته
استان تشکيل مى دهند.
پيشرفت همه جانبه در گرو پذيرش
نقش زنان به عنوان نيمى از جامعه ما
در توسعه و پيشرفت است
زنــان فعال عرصــه اجتماعــى مانند خيرين
و زنان فعال اقتصادى ماننــد كارآفرينان  ،زنان
متخصص ،اساتيد دانشگاه ،زنان صاحب مقام در
عرصه كشــورى و بين المللى نيز در اين استان
فراوانند .و با اين وجود سهم آنان در احراز مشاغل
و جايگاه مناسب و برتر بسيار كمتر از  ٣0درصد
است .
دفتر امور زنان در اين مورد عالوه بر توانمندتر
كردن زنان  ،به تغيــر نگرش ها و بهبود فضاى
كســب و كار مناســب ،شــان زنان نيــز اقدام
خواهدكرد (و همچنين از توانايى آنان براى رفع و
كاهش آسيب ها بهره خواهدبرد)
اما مهم تر از همه اين موارد اين است كه براى
عملى ساختن اين اهداف و ساير اهدافى كه مجال
طرحشان اينجانيست بعد از توفيق الهى  ،حمايت
مســوالن  ،همت و تالش اينجانب و همکارانم ،
به همــکارى و هميارى تك تك فعاالن عرصه
زنــان و فعاالن عرصه هــاى اقتصادى  -علمى
 اجتماعــى -فرهنگى و سياســى اعم از زن ومرد ،دولتى و غير دولتى ،شــهرى و روستايى  ،از
هر جريان و حزب و گروهى چشــم دوخته ايم تا
آگاهى و ســربلندى را براى كشور و نظام مقدس
جمهورى اسالمى فراهم آوريم باكمك و دعاى
خير شما انشاء اهلل .
گفتنى اســت در مراســم مذكور كه معاون
سياسى استاندار فارس ،مشاوران استاندار ،آذرى
مدير كل آموزش وپرورش  ،ســيد محمد حسن
دستغيب مدير آستان مقدس احمدى ومحمدى(ع)
جمعى از مديران استان فارس معاونين ومديران ،
كارشناسان و كاركنان وخادمان آستان مقدس و
همچنين مسئوالن وكارشناسان آموزش وپرورش
حضور داشتند با اهداى هدايا ولوح از خانم سيده
معصومه دســتغيب كه در سمت مشاور مدير كل
آموزش وپرورش اســتان فارس مشــغول انجام
وظيفه بود تقدير به عمــل آمد واز خدمات خانم
شمس نيز تقدير شد.

والدت هفتمين جلوه شمس هدي ،وارث واليت كبري ،فروغ تابان امامت
زندگىنامه امام موسى كاظم عليه السالم
نام:موسى بن جعفر.
كنيه:ابو ابراهيم ،ابوالحســن ،ابوالحسن ا ّول ،ابوالحسن
ماضى ،ابوعلى و ابواسماعيل.
القاب:كاظم ،صابر ،صالح ،امين و عبدالصالح.
نکته:آن حضرت در ميان شــيعيان بــه «باب الحوائج»
معروف است.
منصب:معصوم نهم و امام هفتم شيعيان.
تاريخ والدت:هفتم ماه صفر سال  12٨هجرى .برخى نيز
سال  129را ذكر كردند.
محــل تولد:ابواء (منطقه اى در ميــان مکه و مدينه) در
سرزمين حجاز (عربستان سعودى كنونى).
نســب پدرى:امام جعفر بن محمد بن على بن حسين بن
على بن ابى طالب عليهم السالم.
نــام مادر:حميده مصفّاة .نــام هاى ديگــرى نيز مانند
حميده بربريه و حميده اندلســيه نيز براى او نقل شده است.
ايــن بانو از زنان بزرگ زمان خويش بــود و چندان فقيه و
عالم به احکام و مســائل بود كه امام صادق عليه الســالم
زنان را در يادگيرى مســائل و احکام دينى به ايشان ارجاع
مى داد .و درباره اش فرمود« :حميده ،تصفيه شــده اســت
از هر دنس و چركى؛ مانند شــمش طال .پيوسته فرشتگان
او را حفاظت و پاســبانى نموده تا رســيده است به من ،به
خاطــر آن كرامتى كه از خداى متعال بــراى من و حجت
پس از من است».
مدت امامت:از زمان شــهادت پدرش ،امام جعفر صادق
عليه الســالم ،در شــوال  1٤٨هجرى تا رجب ســال 1٨٣
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اخبار كوتاه

بازديد جمعی از دانش آموزان مقطع
ابتدايی ناحيه يك شيراز از موزه حرم مطهر

هجرى ،به مدت  ٣۵سال .آن حضرت در سن بيست سالگى
به امامت رسيد.
تاريخ و سبب شــهادت 2۵ :رجب سال  1٨٣هجرى ،در
سن  ۵۵سالگى ،به وســيله زهرى كه در زندان سندى بن
شاهك به دستور هارون الرشيد به آن حضرت خورانيده شد.
محــل دفن:مکانى به نــام مقابر قريــش در بغداد (در
سرزمين عراق) كه هم اكنون به «كاظمين»معروف است.
همسران .1:فاطمه بنت على .2 .نجمه.

فرزندان :درباره تعداد فرزندان آن حضرت چند قول وجود
دارد .بنابر نقل يکى از آنها ،آن حضرت  1٨فرزند پسر داشت
كه اسامي آنها بدين شرح است:
 .1امام على بن موســى الرضا(عليه السالم) .2 .ابراهيم.
 .٣عباس .٤ .قاسم .۵ .اسماعيل .6.جعفر .7 .هارون.
ّ
عبداهلل.1٣ .
 .٨حســن .9.احمد .10 .محمد .11.حمزه.12.
ّ
عبيداهلل .1۵ .زيد .16 .حسين .17 .فضل.1٨ .
اســحاق.1٤ .
سليمان.

سمت ها و پست هاي اجرايي مديركل جديد امور بانوان استانداري فارس
 مشــاور مدير كل آموزش و پرورش فارسدر امور بانوان به مدت 11سال
 عضــو هيئت منصفــه مطبوعات فارس بهمدت  2سال
 مدير عامل تشــکل مهــرورزان فرهنگىفارس ويژه بانوان سرپرســت خانواده فرهنگى
فــارس (بــا هدف پيشــگيرى از آســيب هاى
اجتماعى زنان)
 مدير مسئول نشريه داخلى سيماى توسعهدر چهار جلد
 مشــاور عالى توليت محترم آستان مقدسحضرت احمدبن موسى شاهچراغ (ع)
 نماينده آستان مقدس حضرت احمد بن موسىشاهچراغ (ع) در شوراى فرهنگ عمومى استان
 عضو هيئت مديره مركز مشاوره مبشران عضو نظام مشاوره ايرانعضو شوراى داخلى اداره كل آموزش و پرورش
در امور ذيل
 شوراي معاونين تحول ادارى توسعه و تحکيم عفاف و حجاب مستند سازى تحقيقات امور تربيتى و پرورشى كميته پيشگيرى از آسيبهاى اجتماعى حلقه هاى شجره طيبه صالحين تحول بنيادين در آموزش و پرورش تربيتى آموزش و پرورش انجمن اوليا و مربيان مديران ميانى برنامه ريزى مشاوره شوراى امر به معرف و نهى از منکر تدوين راهکارهاى علمى نمــاز -نظم و انظباط فردى واجتماعى
 بسيج فرهنگيانعضويت در شوراهاى برون سازمانى :
 شوراى آموزش و پرورش استان كارگروه فرهنگ عمومى استان كارگــروه تخصصــى بانــوان وخانواده استاندارى
 شــبکه عفاف و حجاب بســيجاستان
حضور در شــوراهاى مختلف
آســتان مقــدس حضــرت
شاهچراغ (ع):
شــوراى معاونين.اجرايى.درآمــد.
برنامــه ريزى نيروى انســانى .فناورى
اطالعات .كودک و نوجوان  .مشاوره و
ارائه خدمات روان شناسى  .دارالقرآن .
كتابخانه .كارگروه دهه كرامت  .كارگروه
فرهنگى و جذب خدام افتخارى

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

روابط مطلوب بين اعضاى خانواده
 ارزشــيابى از طرح ســالمت جسمى روانىدختران مدارس شهر شيراز در راستاى كاهش
آســيب هاى اجتماعى بر آنان در سال تحصيلى
٨٨-٨9

فعاليت هاى آموزشى و تحقيقاتى
 ليســانس در رشته روانشناسى بالينى و فوق ليسانس دررشته روانشناسى عمومى
 گذراندن  1۵1٣ساعت دوره هاى آموزشى ضمن خدمت گذراندن  ۵00ساعت دوره هاى آموزشى خودآموزىتاليف و تحقيــق در زمينه هاى فرهنگى و مباحث زنان با
كســب مجموع امتياز 16/۵از كميسيون تاليف و تحقيق اداره
كل آموزش و پرورش فارس به شرح زير:
 وضعيت جغرافيايى اقتصادى-اجتماعى-فرهنگى گراش بررسى مشکالت نوجوانان و جوانان گراش كتاب سيماى توسعه توانمند سازى بانوان مجرد شاغل در آموزش و پرورش تاثير مشــاوره گروهى بر بحران وجودى نوجوانان شــهرشيراز (چاپ شده)
 آمــوزش مهارت هــاى ارتباط بين فردى به مشــاورانمدارس .دانش آموزان و والدين آن ها
 توانمند ســازى زنان فرهنگى سرپرست خانواده و بررسىنياز هاى آنان
 ارتقاء سالمت روانى زنان فرهنگى بررســى طرح ارتقاء ســالمت جســمى و روانى دختراندانش آموز در مدارس شبانه روزى
 بررسى طرح ارتقاء سالمت روانى زنان فرهنگى بررسى طرح آموزش حقوق به زنان فرهنگى -بررســى طرح آموزش به اولياى دانش آموزان با رويکرد

موفقيت هاى كارى
 بانوى برگزيده ســال  92توســط استاندارفارس
 كارمند نمونه ســال  ٨۵آموزش و پرورشفارس
 دريافت تقدير نامه هاى متعدد اســتانى وكشورى
 فعاليت هاى اجرايى در امور بانوان آموزشو پرورش
 اجــراى تعــداد  2٤طرح مصوب دفتر امــور زنان وزارتآموزش و پرورش كشور در سطح استان فارس
اين طرح ها عبارتند از :
 تقويــت خودبارورى دختران و آمــوزش حقوق به دانشآموزان دختر (مرحله نيم متمركز ) در سال 1٣٨1
 تاثير شــيوه ى رفتار اولياى مدرســه بر سالمت روانى.اجتماعــى دختــران (مديــران و معاونــان دوره ى راهنمايى
و متوســطه) و نشســت هاى تخصصى پيرامون شناســايى
مشــکل ها و ارائه ى راهکار (زنــان فرهنگى و دختران دانش
آموز) در سال 1٣٨۵
 آشــنايى با آموزه هاى فرهنگ دينى (دختران دانش آموزدوره ى راهنمايى و متوســطه ى مراكز شــبانه روزى )  .پيام
آوران فرهنگ و بهداشــت دختران عشاير (دوره ى راهنمايى و
متوســطه ) پيشگيرى و مقابله با آسيب هاى اجتماعى دختران
(مديــران  .مربيان و مشــاوران ) آموزش مديــران و معاونان
مدارس شــبانه روزى دخترانه (دوره ى راهنمايى و متوسطه)
در سال 1٣٨6
 غربالگرى ســالمت زنــان (بانوان فرهنگى سرپرســتخانواده ) در سال 1٣٨٨
عذرا «برنامه ريزى با رويکرد جنســيتى زنان» ( مشاوران
امور بانوان) در سال 1٣٨9
 مشــکوه دختران ( دختران دانش آموز ســوم راهنمايى .والدين و مديران  .معاونان  .مشــاوران و دبيران عالقه مند ) و
محيا ( بانوان سرپرست خانواده ) در سال 1٣90
 طــر ح بشــرى در زمينــه ىبهبــود وضعيت بهداشــتى و ارتقاى
آگاهى دختران ( دانش آمزان مدارس
راهنمايى شبانه روزى )
 ســباى مهر در زمينه ى بهبودوضعيت تحصيلى دختران دانش آموز
محروم و مستعد (دوره ى راهنمايى و
متوسطه )
 ســتاره دخت ايران اســالمى(تجليــل از برتريــن دانــش آموزان
دختر متوســطه) و جشنواره ملى مهر
آفرينان فاطمى ( دانش آموزان دختر
دوره ى متوسطه و بانوان فرهنگى ) در
سال هاى  1٣90و 1٣٨9

با هــدف ارتقاى دانش تاريخى  ،مذهبى كــودكان و نوجوانان و
نيــل به اهداف واالى آســتان مقــدس حضرت شــاهچراغ (ع) در
ايــن زمينه ،موزه حرم مطهــر ميزبان بيش از يکصــد نفر از دانش
آمــوزان مقطع ابتدايى مدرســه دخترانــه فجر ناحيه يك شــيراز
بــود كه بــه رايگان از مــوزه حرم مطهــر ،بازديــد و از نزديك با
قرآن هاى نفيس خطى و همچنين آثار و اشــياء مربوط به ادوار كهن
تاريخى آشنا شدند.
مــوزه حرم مطهــر همــه روزه از ســاعت  ٨الــى  21پذيراى
بازديدكنندگان مى باشد.

بازديد بانوان عضو حوزه علميه فاطمه
الزهرا (س) از نمايشگاه سرچشمه خورشيد

به مناسبت هفته كتاب و همزمان با برگزارى نمايشگاه سرچشمه
خورشــيد در موزه حرم مطهر ،گروهــي از بانوان حوزه علميه فاطمه
الزهرا (س) شــيراز ضمن تشرف به آســتان مقدس و زيارت حرمين
شريفين از موزه و نمايشگاه سرچشمه خورشيد كه در طبقه دوم موزه
بر پا گرديده است ديدن كردند.
نمايشــگاه سرچشــمه خورشــيد ،شــامل تابلوهايى از تصاوير
نســخ خطــى موجود در آســتان مقــدس احمــدى و محمدى(ع)
و هنــر تذهيــب ،خوشنويســى و كتــاب آرايــى در ادوار مختلف
اســالمى اســت كــه بــه معــرض نمايــش عمــوم گذاشــته
شده است.
موزه آســتان مقدس همه روزه صبح وعصــر آماده بازديد زائران،
شهروندان و مجاوران مي باشد .

بازديد بيش از سيصد نفر از دانش آموزان
مدارس شيراز از بخش كودكان كتابخانه
حضرت شاهچراغ (ع)

بيش از ســيصد دانش آموز از بخش كودكان كتابخانه آســتان
مقدس احمــدى و محمدى (ع) در هفته كتــاب وكتابخواني بازديد
كردند .اين دانش آموزان ازمدارس غالمرضا شفيعى ،شهيد صالحى
و على بن ابيطالب (ع) بودند.
در اين بازديد ،دانش آموزان ضمن آشنايى با خدمات بخش كودک
كتابخانه ،در برنامه هاى تدارک ديده شــده ،همچون قصه گويى و
تماشاى فيلم شركت كردند .اين كتابخانه همه روزه از ساعت  ٨الى
 1٤:٣0بــه روى عالقه مندان باز و آماده پذيرش و ثبت نام كودكان
مى باشد.

مسابقه طراحی پوستر با موضوع گراميداشت
هفته كتاب

به منظور بزرگداشت هفته كتاب ،كتابخانه آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) مسابقه اى با موضوع طراحى پوستر برگزار مى كند.
شــركت كنندگان در اين مســابقه بايد پوسترهاى خود را كه مى
تواند حاوى مضامينى در بزرگداشــت هفته كتاب و آســتان مقدس
حضــرت شــاهچراغ (ع) باشــد ،در فرمــت هاى متــداول عکس
بــا وضوح حداقــل  ، dpi ٣00به همــراه مشــخصات كامل خود،
حداكثر تا  2٤آذرماه  1٣92به دبيرخانه مســابقه به نشــانى :شيراز،
كتابخانه حــرم مطهر حضرت شــاهچراغ (عليه الســالم) ،تحويل
يــا از طريق ايميــل بــه نشــانى info@shahecheragh.ir
ارسال نمايند.
برگزيدگان ضمن برخوردارى از هداياى ارزشــمند آستان مقدس،
آثار آنان در نشريات حرم مطهر چاپ و در بنرها و پوسترهاى آستان
مقدس استفاده خواهد شد.

برگزاری كالس هنر دبستان اخترمعدل در
بخش كودكان كتابخانه آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع)

 ٣٨نفر از دانش آمزان مدرســه دخترانه اختر معدل شيراز كالس
درس هنــر خــود را در در بخش كودكان كتابخانه آســتان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) برگزار كردند.
در اين برنامه كه با اســتقبال دانش آموزان و مربيان مواجه شــد،
اين عزيزان ضمن آشــنايى بــا امکانات و خدمــات اين بخش ،در
برنامه هاى تدارک ديده شــده همچون قصه گويى ،نقاشى ،ساخت
كاردستى و تماشاى فيلم شركت كردند.
بخش كودكان كتابخانه آستان مقدس ،همه روزه از ساعت  ٨الى
 1٤:٣0بــه روى عالقه مندان باز و آماده پذيرش و ثبت نام كودكان
گرامى مى باشد.

قسمتي از پيام رهبر معظم انقالب به مناسبت شهادت آيت اهلل سيدعبدالحسين دستغيب
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 ...چهره معظم و دوستداشتني اين مرد خدا محبوبترين
چهره در ميان مردم فارس و مورد احترام عميق مردم در
سراسر ايران بود .روح بيكينه و صفاي باطن و لحن روحاني
او گرميبخش دل مردم بود و مردمي كه او را صميمانه دوست
داشتند ،به شخصيت واالي اين روحاني و مبارز و متقي احترام
ميگذاشتند .هفتاد سال زندگي همراه با طهارت و تقوا و سالها
صرف عمر در راه اسالم و انقالب از اين مرد بزرگوار چهرهاي
ساخته بود مورد احترام و عالقه مردم.چنين مردي از سالله

مردان علم در ميدان عمل

پاک پيامبر و از خدمتگذاران صادق و فداكار اسالم و از ياران
باوفا و مهربان امام و امت ،امروز در شيراز همراه تني چند از
ياران و شاگردان خويش در راه اسالم و قرآن به شرف شهادت
سيد بزرگوار سند ديگري
نائل آمدند .شهادت اين عالم رباني و ّ
است بر پليدي و ناپاكي روح و ماهيت رسواياني كه بقاي خود
را در فناي مردان خدا ميجويند ،اما هرچه در اين راه گام
برميدارند ،رسواتر ميشوند و صفوف مردم را در جهت حفظ
دستاوردهاي انقالب و ادامه راه شهيدان مستحکمتر ميكنند.

همزمان با ايام سوگواری حضرت ابا عبد اهلل الحسين (ع)

مضجع منور حضرت شاهچراغ (ع) غبارروبي شد

شدت پرهيزكاری مرحوم ميرداماد
مرحوم ميرداماد نه تنهــا از محرمات و مکروهات پرهيز مى كرد
بلکه از مباهات كه خالف ادب به نظر بيايد نيز پرهيز مى كرد چنانچه
رسيده است پاهاى خود را دراز نمى كرد چه در منزل و چه در مجلس
چون هميشه خود را در محضر پروردگار مى دانست .
در اللى ءاالخبار مى نويســد تنها هنگام مرگ پاهايش را خودش
رو به قبله كرد و عرض كرد :پروردگارا من مدتهاست بى ادبى نکردم
اما چون حاال امر خودت هست پايم را دراز مى كنم .

را گشــوده و گروهــى منتخب از شــركت
كنندگان درحاليکه مداحــان اهل بيت (ع)
به نوحه خوانى پرداختــه بودند ،وارد مرقد
مطهر شــده و نسبت به جمع آورى نذورات
مردمى ،اقدام و آنها را با تشريفات خاص به
تاالرغبارروبــى منتقل نمودند و مرقد مطهر
را با گالب ناب ،شستشو و با پارچه هاى
مخصوص غبارروبى كردند.
مرثبه خوانى و عزادارى شهادت حضرت
ابا عبداهلل الحســين (ع) از ديگر مراسم اين
غبارروبى بود.
گفتني اســت نذورات جمع آورى شــده

شيخ انصاری و مراعات احكام خدا در حال احتضار
در حاالت مرحوم شــيخ مرتضى انصارى نيز نوشــته اند در حالت
احتضارش پاى او را رو به قبله نمودند و چون شيخ مبتال به بيماري
بــود پاى خود را از قبله منحرف مى كرد حاضرين تعجب كردند و به
شــيخ تذكر دادند .شيخ فرمود شما به وظيفه خود عمل كنيد من هم
به تکليف خودم عمل مى كنم.
الحمدهلل نمردم و از شاگرد خودم استفاده كردم
مرحوم آيت اهلل شــهيد مطهرى نقل كرده اســت كه  :مرحوم آقا
ســيد محمد باقر قزوينى كه يــك از علماى قم بوده نقل كرد كه ما
در درس مرحوم آخوند خراســانى بوديم كه در حوزه درسش هزار و
دويســت نفر شركت مى كردند كه شايد پانصد نفرشان مجتهد بودند
و مرحوم آخوند صداى رســايى داشت كه بدون بلندگو فضاى مسجد
را پر مى كرد ،يك شــاگرد اگر مى خواست اعتراض (و اشکال ) كند
بلند مى شــد تا بتواند حرفش را به اســتاد برساند .يك وقت مرحوم
آيت اهلل بروجردى بلند شــد و به حرف استاد اعتراض كرد ،مرحوم
آخونــد گفت  :يك بار ديگر بگو ،بار ديگــر گفت  ،آخوند فهميد كه
درست مى گويد ،ايرادش وارد است گفت  :الحمدهلل نمردم و از شاگرد
خودم استفاده كردم .
آخوند خراسانی از خدا فقط دو نفر شاگرد چيز
فهم می خواهد.
مرحوم ((نجفى قوچانى )) در كتاب ((سياحت شرق )) مى نويسد:
((جناب آخوند خراسانى كه از پيرمردهاى دوره حاج حبيب اهلل رشتى
بود گفت  :به آخوند برخوردم محترمانه گفتم  :راســت بگو كه از خدا
چه مى خواهى ؟
گفت  :فقط دو نفر شــاگرد مى خواهم كــه حرفهاى مرا بفهمند
بعد از اين نه دولت و نه رياســت و نه مريد و امثال ذلك هيچيك را
نمى خواهم ))
به منظور ارتقای فرهنگ مطالعه و كتابخوانی هدفمند
دوره های آموزشی ويژه مربيان در آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) برگزار مي گردد

بــا توجه به ضــرورت معرفى الگوى مناســب و ارائه روش هاى
جذاب بــراى كودكان و نوجوانان به منظور ارتقاى فرهنگ مطالعه و
كتابخوانى هدفمند ،دوره هاى آموزشى ويژه مربيان در آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) برگزار مى گردد.
به گزارش واحد اطالع رســانى روابط عمومى ،شــوراى كودک و
نوجوان آســتان مقدس با ارائه اين طرح در نشست اخير خود نسبت
به تدوين برنامه مناســب براى اين موضوع ،بــه بحث و تبادل نظر
پرداخت.
در اين جلسه سيده معصومه دستغيب مشاور توليت آستان مقدس
پيرامون ارائه محتواى مناسب براى برگزارى هرچه بهتر جشن هاى
عبادت دختران و پســران در آســتان مقدس و فراهم كردن زمينه
حضور دانش آموزان مدارس محروم در جشــن هاى عبادت سخناني
ايرا د وپيشنهاداتي ارائه كرد.
راه انــدازى كارگاه هــاى دانش آمــوزى در موضوعات مختلف
مذهبى ،هنرى و فرهنگى در برنامه جشــن عبادت پســران ،تقويت
آموزه هاى ادبى كودكان در موضوعات داســتان و شــعر با رويکرد
الگوســازى مناســب براى آنان ،معرفى كتاب هاى مناسب و تهيه
برنامــه اجرايى آمــوزش مربيان با موضوع تربيت كــودک ميانه رو
از ديگر مواردي بود كه در جلســه مذكور از ســوي اعضاي شوراي
كودک ونوجوان مطرح ومورد بحث و بررســى قرار و تصميمات الزم
اتخاذ گرديد.

خفاشاني كه
ديدن
چشم
پير و ز ي ها ي
امت شهيدپرور
ايران را ندارند،
زهر حقد و كينه خود را با كشتن چهرههاي محبوب و مردمي
به كام انقالبيون ميريزند تا كام دشمنان خلق خدا را شيرين
كنند ،اما جز خسران دنيا و آخرت نصيبي نخواهند برد.

همزمــان بــا ايام ســوگوارى حضرت
اباعبداهلل الحسين(ع) با حضور حضرت آيت
ا ...سيد محمد مهدى دستغيب توليت آستان
مقــدس احمدى و محمــدى (ع) و جمعى
از مســئوالن اســتاني ،خانواده هاى معزز
شهدا ،ايثارگران ،جانبازان ،مدير و معاونين،
كاركنــان و خادمــان حرمين شــريفين و
عالقه مندان به ساحت مقدس ائمه اطهار(ع)
و ذرارى حضرت رسول مکرم اسالم (ص)
مرقدهاى مطهر امامزادگان بزرگوار حضرات
احمد بن موســى شــاهچراغ(ع) و ســيد
ميرمحمد بن موســى (ع) و شهيد آيت ا...
سيد عبدالحسين دستغيب (رضوان ا ...تعالى

توسط گروهى از شركت كنندگان با نظارت
توليت آستان مقدس ،شــمارش و تحويل
نمايندگان بانك عامل گرديد تا به حســاب
مخصوص واريز گردد.
نذورات جمع آورى شده به مصرف امور
جارى ،عمرانى ،فرهنگى ،مذهبى ،خدماتى،
ايتام ،نگهدارى تاسيســات و طرح توســعه
آستان مقدس مى رسد.
در مراسمى مشابه ،همچنين حرم مطهر
حضرت ســيد ميرمحمد بن موســى (ع) ،
آرامگاه شــهيد آيت ا ...سيدعبدالحســين
دستغيب غبارروبى و عطر افشانى گرديد.

عليه) غبارروبى و عطر افشانى گرديد.
در اين مراســم معنوى ،شركت كندگان
در حاليکه ملبس به لباس مخصوص بودند
پس از تجمع در مقابــل مركز دارالقرآن و
عتــرت همراه با مداحان اهــل بيت (ع) به
منقبــت خوانى پرداختــه و در ايوان مقابل
بارگاه حضــرت شــاهچراغ(ع) به تالوت
آياتى از كالم ا ...مجيد پرداختند.
مدعوين و شــركت كنندگان در حاليکه
حضرت آيت ا ...سيد محمد مهدى دستغيب
آنهــا را همراهى مى كردند بــا قرائت اذن
دخول به حرم مطهر وارد شــدند ،ســپس
توليــت آســتان مقدس درب حــرم مطهر

بيش از يكصد جلد كتاب به كتابخانه آستان مقدس اهدا شد
تعداد  107جلد كتاب  ،توسط شهروندان
وخيران به گنجينه كتب كتابخانه آســتان
مقدس احمدى و محمدى (ع) افزوده شــد.
اين كتب اهدايى كه موضوعات مختلفى را
شامل مى شوند ،توسط مهناز مشکسار ،ليال
مکتبى فرد ،ليال موسوى  ،فاطمه افروغى،
حســين نوابى ،مسعود لياقت ،على رستمى،
محمد باقــر دهقانى ،كــوروش مهربانى و
مجيد پناهى به كتابخانه تحويل داده شــد.
بــا قدردانى از اقدام شايســته اين خيران و
فرهيختــگان  ،به اطالع مى رســاند كتب
اهدايــى با نام ايشــان در كتابخانه ،ثبت و
براى اســتفاده كاربران در مخزن كتابخانه
قرار گرفته است.

كتابخانــه آســتان مقــدس حضــرت

شاهچراغ (ع) در ســال  1٣91توسط نهاد

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 نذور 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.

كتابخانه هــاى عمومى كشــور به عنوان
كتابخانه عمومى مشاركتى نمونه در سطح
اســتان و كشور برگزيده شد و هم اكنون با
دارا بودن بيش از  ۵0000جلد كتاب چاپى،
 ٣000جلد كتاب چاپ ســنگى ٣000 ،جلد
نســخ خطى ،بيش از  200عنوان نشــريه،
 7٣۵0جلد كتاب ويژه كودكان و  ۵٣00جلد
كتــاب مرجع يکى از غنــى ترين كتابخانه
هاى كشور مى باشــد .اين كتابخانه كه به
كليــه تجهيزات روز و مدرن مجهز اســت
روزهاى شــنبه تا چهارشــنبه از ساعت ٨
الى  1٨و پنجشــنبه ها از ساعت  ٨الى 16
يکســره آماده ارائه خدمت به عالقه مندان
مى باشد.

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 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 الكترونیكيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :
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