سالروز رحلت حضرت محمد مصطفي (ص)
و شهادت حضرت امام حسن مجتبي (ع) و
امام رضا (ع) تسليت باد.
سال سوم
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 8صفحه

مقام معظم رهبري (مدظله):
از جنبــهی دینی  -که من باز هم روی این مســئله تأکیــد خواهم کرد  -مرقد جناب
احمدبنموســی(ع) و برادران بزرگوارش و دیگر امامزادههــای خاندان پیغمبر(ص) ،یك
نشــانهی بسیار مهمی است .این که پیغمبرزادگان محترم و معتبر ،مردم فارس را مخاطب
خــود و منطقه و منزل آنها را مأمن خود قرار بدهند ،بســیار چیــز پرمعنا و مضمونداری
اســت؛ بخصوص شخصیت برجستهی جناب احمدبنموســی(ع) که در میان امامزادگان
شناختهشدهی خاندان پیغمبر (ص)،جزو برجستگان محسوب میشود .دربارهی او اینجور
السالم)
نوشــتهاند که« :و کان احمد بن موسی کریما جلیال ورعا و کان ابوالحسن( ...علیه ّ
یحبه و یق ّدمه»؛ مردی بخشنده و کریم و باورع و دارای جاللت مقام و منزلت بود و پدرش
ّ
 حضرت موســیبنجعفر(ع)  -این بزرگوار را بر فرزندان و خویشاوندان دیگر خود مقدممیداشت و به او محبت ویژهای داشت.

رايگان
سخن روز

مراسم با شکوه عزاداری دهه سوم ماه صفر
در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)

قدردانی توليت آستان مقدس از حضور گسترده مردم و مسئولين در مراسم بزرگداشت
شهيد محراب حضرت آيت ا ...سيد عبدالحسين دستغيب
تولیــت آســتان مقدس احمــدی و محمــدی با
صــدور پیامی ازحضــور گســترده مردم ،مســئولین،
شــخصیتها ،ادارات ،نهادهــا ،ســازمانها و ...کــه در
برپایی مراسم بزرگداشــت حضرت آیت ا ...شهید سید
عبدالحسین دستغیب شــرکت و حضوری پربار داشتند
قدردانی کردند.
متن پیام حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب
بدین شرح است :

مردم شریف شیراز و استان فارس ،مسئولین محترم
ادارات ،سازمانها ،نهادها ،شخصیتهای محترم کشوری و
استانی بزرگواران عزیز.
بــا درود به پیشــگاه خداوندمتعــال ،الزم می دانم
تشــکر و قدردانی خود و خاندان دســتغیب را از حضور
پرشور و صمیمانه شما در مراسم مختلف یادواره شهید
آیت ا ...ســید عبدالحســین دستغیب در ســالروز سی
ودومین سالگرد شهادت این معلم اخالق ،مهذب نفوس،

اســوه تقوا و پرهیزگاری و یکی از یــاران و همراهان
صدیق امــام راحل (ره) و اولین امام جمعه شــیراز که
خالصانه عمر پربرکت خویش را در راه دین و اسالم ناب
محمدی گذاشت و حسین وار زیست و خود و یارانش به
دست منافقین کور دل به درجه واالی شهادت رسیدند،
ابراز دارم .عزت ،ســربلندی و اقتدار ایران اسالمی را در
پرتو رهبری های مقام معظــم رهبری از خداوند منان
آرزومندم.

به نام خدا

گردشگری مذهبی و ويژگي ها

گردشــگری مذهبي یکی از رایج ترین اشکال گردشگري در
سراسر جهان است که سابقه ان به قرون و اعصار گذشته مرتبط
می گردد و بطور کلی شــامل سفرها و بازدیدهایی می شود که
اصلی ترین هدف از آنها تجربه ای مذهبی اســت .جاذبه های
مذهبــی ،زیارتگاه ها و اماکن مقدس هر ســاله تعداد زیادی از
گردشــگران را به سوی خود جذب می کنند ،تأسیسات اقامتی و
پذیرایی این نوع از گردشــگری مانند مسافرخانه ها و زائرسراها
با توجه بــه بافت اجتماعی  -فرهنگی و عقیدتی گردشــگران
و جامعــه میزبــان دارای ویژگی های خاص خود اســت که در
هر کشــوری از تنوع بســیار باالیی برخوردار می باشد و نکته
قابل توجه در این زمینه این اســت که گردشگری مذهبی تنها
شــکلي از اشکال گردشگری می باشد که بر موانع آب و هوایی
غلبه می نماید .در یك تقسیم بندي کلي جاذبه هاي مذهبي را
مي توان به هشــت دســته تقســیم نمــود-1 :امــام زاده ها
و بقعــه ها  -2مســاجد  -3آرامگاه ها و قبــور  -4تکیه ها و
حسینیه هاي قدیمي  -5آتشکده ها و آتشگاه ها  -6صومعه ها و
خانقاه ها که هریك از این جاذبه هاي مذهبي مي توانند داراي
بعد محلي ،منطقه اي ،فرا منطقه اي ،ملي و بین المللي باشــند.
بــا توجه به تعریف باال ،ما در این زمینه با دو دســته مختلف از
گردشگران رو به رو هستیم .دسته اول کسانیکه از اماکن مقدس
دین خود بازدید مي کنند مانند مســلماناني که به زیارت اماکن
مقدس خود نظیر کعبه ،عتبات عالیات و یا ســایر اماکن متبرکه
مي روند و دسته دوم کسانیکه از اماکن مقدس سایر ادیان دیدن
مــي کنند به عنوان مثال افراد زیادي وجود دارند که مســیحي
نبــوده اما از کلیســاهاي نقــاط مختلف بازدید مــي کنند و یا
مسیحیاني که به دیدن معابد بودایي ها یا سایر ادیان مي روند.
ويژگي هاي سفرهاي مذهبي :ســفرهاي مذهبي نیز
همچون سایر سفرها داراي ویژگي هایي مي باشند که در زیر به
چند مورد از آنها اشــاره مي کنیم -1 :گردشگري مذهبي داراي
اثرات منفي زیست محیطي ،فرهنگي -اجتماعي کمتري نسبت
به ســایر گونه هاي گردشگري است که شــاید بخشي از این
ویژگي به دلیل آموزه هاي مکاتب ،ادیان و مذاهب زائران باشد و
اینکه اغلب زائران افرادي آرام ،اهل صلح و مطیع قانون هستند.
 -2فصلي بودن ســفرهاي مذهبي و اینکه بسیاري از این گونه
ســفرها تنها در فصل هاي خاصي صورت مي گیرند-3افرادي
که دســت به اینگونه ســفرها مي زنند به دلیل اینکه بیشتر در
جســت و جوي معنویات مي باشند زیاد تنوع طلب نبوده و اکثرا
به دنبال سادگي هســتند -4.تمامي افراد از هر طبقه اجتماعي
مي توانند دست به اینگونه سفرها بزنند .به عبارت دیگر اینگونه
ســفرها مختص طبقه خاصي از اجتماع نیســت.تا جایی که در
بسیاري از کشــورهاي در حال توسعه که گردشگري در مراحل
ابتدایي خود به ســر مي برد،براي بســیاري از طبقات اجتماعي،
گردشــگري مذهبي تنها فرصت سفر به شمار مي آید .همچنین
این وضعیت در جوامع متوسط و میاني که طبقات متوسط آن از
نظر مالي و از نظر اجتماعي توانایي ســفرهاي طوالني را ندارند
بیشــتر به چشم مي خورد و وقت آزاد آنها اکثرا به وسیله بازدید
از اماکن مذهبي و زیارتي پر مي شــود-5.اکثر سفرهاي مذهبي
و زیارتي به صورت گروهي و جمعي و به صورت ســازمان دهي
شــده صورت مي گیرند --6برخي از سفرهاي مذهبي از لحاظ
اجراي فرامین مربوط به آن دین و یا مذهب ،حالت اجباري و یا
تاکیــدي به خود مي گیرند که به ناچار تمامي افراد مومن به آن
دین یا مذهب مجبور به اجراي آن ســفر دست کم براي یکبار
مي گردند( .دقیقا نظیر آنچه در دین اسالم مبني بر زیارت خانه
خدا که بر تمامي مســلمانان واجب است وجود دارد -7 ).مراکز
مذهبــي و زیارتي مکان هایي را براي دیــدار و ارتباط مردم از
فرهنــگ ها و مناطــق مختلف پیش بیني مــی کنند  -8تولید
و فــروش صنایع دســتي قدیمي ،طرح ها و تولیدات باســتاني
مناطق مختلف در مراکز مذهبي و زیارتي -9گردشگري مذهبي
داراي جنبه هاي سیاســي نیز است به طوریکه بسیاري از اماکن
مذهبي متعاقبا اماکن ملي نیز به شــمار مي آیند و بســیاري از
اماکن مذهبي براي برپایي جشــن هاي ملي مورد استفاده قرار
مي گیرند.

قابل توجه خیرين و محبین حضرت شاهچراغ (ع)

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

از افرادي که 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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 25دسامبر میالد حضرت مسیح (ع)
حضرت عیسي بن مریم(ع) پیامبر بزرگ الهي و اولوالعزم ،در
روز  25دسامبر سال اول میالدي 622سال قبل از هجرت پیامبر
بزرگ اسالم(ص) ،در بیت لحم واقع در سرزمین فلسطین به دنیا
آمد .با این حال تاریخ تولد حضرت عیســي(ع) دقیق نیست و در
قرن ششــم قبل از هجرت ،روز  25دسامبر به عنوان عید میالد
مسیح(ع)برگزیده شد ،درصورتي که تاریخنویسان ،معتقدند تولد
ایشان  4یا  6ســال قبل از آن بوده است .حضرت عیسي(ع) به
فرمان خداوند ،به گونــهاي اعجازآمیز از مادري باکره و مقدس
متولد شــد و ســپس در گهواره شروع به ســخن گفتن کرد و
پیامبري خود را بشارت داد .زمان جواني حضرت عیسي(ع) دوره
بحراني تاریخ یهود اســت .یهودیان تحت سیطره رومیان چشم
انتظار موعودي نجات بخــش بودند .با این حال با تولد حضرت
مسیح(ع) ،عليرغم دیدن نشانهها و معجزات بر حق آن حضرت،
باز هم با ایشــان به مخالفت برخاســتند .آن حضرت در دوران
حیات خود به موعظه و شفاي بیماران ميپرداخت و در تعلیمات
خویش ،بیشــتر از تمثیل بهره ميگرفت .معجزات فراوان ،تبیین
بیماران عالجناپذیر و
مســائل اخالقي به همراه مثالها ،شفاي
ِ
باالخره پافشــاري بر اطاعت از شــریعت و پرستش خداي یکتا
میان،
باعث شــد تا تعــداد زیادي گرد وي جمع شــوند .در این ْ
پیــروان نزدیك و خاص او حواریون نام داشــتند که دوازده نفر
بودند و همیشه همراه حضرت بودند .حضرت مسیح(ع)که از 3۰
سالگي به نبوت برگزیده شد ،سرانجام مورد تهدید بزرگان یهود
واقع شد و آنان تصمیم به قتل وي گرفتند .زیرا سران یهودي از
اینکه مردم به حضرت عیســي(ع) عالقهمند ميشدند ،احساس
نگراني نموده و ميدانستند اگر او را آزاد بگذارند ،همه مردم به او
ایمان ميآورند .روي گرداني یهودیان از بزرگان خود باعث شــد
تا ســران یهود به این نتیجه برسند که باید حضرت عیسي(ع) را
براي حفظ قوم خود ،قرباني نمایند .در آن ْ
حال ،چون خواستند آن
حضرت را از میان بردارند ،خداوند مسیح(ع) را به آسمانها برد و
یهودیان فردي شبیه به حضرت عیسي(ع) را به صلیب کشیدند.
در روایات اســالمي و شیعي ،بازگشت حضرت عیسي مسیح(ع)
در زمــان ظهور حضرت مهدي موعود(عج) تصریح شــده و به
نمازگزاردن آن حضرت پشت سر امام عصر اشاره گردیده است.
کتاب حضرت عیســي(ع) انجیل نام دارد .نام حضرت عیسي(ع)
در سیزده سوره قرآن 45 ،بار تکرار شده است.
منبع  :مركز پژوهشهاي صدا و سيما

با هدف اشاعه ورزش بین پرسنل و خدام،
«کميته ورزش و اردوهای فرهنگی» در
آستان مقدس ايجاد می شود

معــاون پژوهــش و فنــاوری آســتان مقدس از تشــکیل
«کمیتــه ورزش و اردوهای فرهنگی »در این آســتان مقدس
خبر داد.
وی گفت به پیشــنهاد جمعی از کارکنان آستان مقدس و به
منظور بهره گیری از تجربیات عالقمندان به امر ورزش ،اعضای
کمیته شــکل دهی به عنوان هیات موسس با برگزاری جلساتی
بر تشــکیل کمیته ورزش و اردوهای فرهنگی تاکید و بزودی با
برگزاری انتخابات ،اعضــای کمیته اجرایی ورزش حرم مطهر و
اردوهای فرهنگی ،مشــخص و افراد منتخب امور برنامه ریزی
و ســازماندهی کمیته ورزش حرم مطهــر را تحت نظارت حوزه
معاونت پشتیبانی و منابع انسانی آستان مقدس دنبال می نمایند.
عطایي که خــود به عنوان یکی از اعضای کمیته شــکل دهی
ورزش آســتان مقدس عهده دار برنامه ریزی تشکل این کمیته
می باشــد اضافه کرد فرا خوان الزم بــرای حضور و همکاری
کارکنــان و خدام در فعالیت های ورزشــی و اردوهای فرهنگی
به عمــل آمده و در آینــده نزدیك وبا تشــکیل کمیته اجرائی
برنامه های مختلف ورزشــی فرهنگی جهت کارکنان و خدام در
قالب تیم های ورزشــی و برگزاری اردوهــای فرهنگی اجرایی
خواهد شد.
گفتنی است تعدادی از مسئوالن ورزش استان وپیشکسوتان
ورزشکار و عالقمندان به ورزش در این آستان مقدس به عنوان
خادم و یا پیشکسوت مشــغول فعالیت و ارائه خدمات به زائران،
شهروندان و مجاوران می باشند.

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

روابط عمومي آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

توليت آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) در ديدار افسران نيروی هوايی سپاه پاسداران با ايشان:

قیام حضرت امام حسین(ع) برای نجات بشريت بود
بزرگ مردم شیراز و فارس به وجود بارگاه
امامزادگان واجب التکریم به خصوص مرقد
مطهر حضرت شــاهچراغ(ع) که نوراالنوار
اســت می باشد ایشــان از قول شهیدآیت
ا ...دســتغیب و بــه نقل از شــیخ بهایی
افزودند؛ مردم شــیراز به وجود بارگاه این
امامــزادگان بزرگوار اهل محبت هســتند.
تولیت آســتان مقــدس در پایــان بیانات
خود برای افســران و پرسنل نیروی هوایی
سپاه پاســداران که محافظان آسمان ایران
می باشــند آرزوی موفقیت کردند .همین
گزارش حاکیســت قبل از سخنان حضرت
آیــت ا ...ســید محمدمهدی دســتغیب،

تولیــت آســتان مقــدس احمــدی و
محمــدی(ع) ذکــر مصائب حضــرت ابا
عبدالحســین(ع) را موجــب تقویت قلوب
دانســته و اظهار داشــتند خداوند بهشت
را برای حضرت امام حســین(ع) گذاشت
و این ســالله بزرگ رســول خدا (ص) با
قیام خــود که خدمت بزرگ به بشــریت
بــود ،عالم را زنده کرد .بــه گزارش واحد
اطــالع رســانی روابط عمومــی حضرت
آیت ا ...ســید محمد مهدی دســتغیب در
دیدار گروهی از افســران پایــگاه نیروی
هوایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی شیراز
و روحانیون مستقر در این پایگاه با ایشان
افزودند :دوستی با اهل بیت(ع) بزرگترین

حجت االسالم والمسلمین علی زاده نماینده
ولی فقیه در نیروی هوایی ســپاه شیراز ،در
سخنانی هدف از حضور این گروه را زیارت
مضاجع شــریف حضرات سید میراحمدبن
موسی(ع) و ســید میرمحمدبن موسی(ع)
وهمچنین مالقات با تولیت آستان مقدس
احمــدی و محمدی(ع) و کســب فیض
از محضــر نیکان و ابرار دانســت و اظهار
امیدواری کرد که در ایام سوگواری ساالر و
سرور شهدیان حضرت ابا عبدالحسین(ع)،
افســران نیروی هوایی ســپاه پاســداران
استفاده الزم را از رهنمودهای تولیت آستان
مقدس داشته باشند.

نعمتی است که خداوند به بندگانش ارزانی
داشته و سعادت دنیا و آخرت در دوستی با
اهل بیت(ع) اســت .تولیت آستان مقدس
با اشاره به اینکه همه اهل بیت(ع) کشتی
نجات هستند و حضرت امام حسین (ع) در
راس این کشتی قراردارد گفتند؛ کسی که
محبت اهل بیت(ع) را داشــته باشد غرق
هوای نفس نخواهد شــد و نــوری که از
اهل بیت(ع) به افراد می رســد آنها را از
گمراهی وبروز اشتباه نجات خواهد داد.
حضرت آیــت ا ...ســید محمد مهدی
دســتغیب با اعالم اینکه قیام حضرت امام
حســین(ع) برای نجات بشــریت و علیه
ظلــم و ظالمان بود اظهار داشــتند افتخار

با حضور حضرت آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب تولیت آستان مقدس

مراسم ويژه اربعين حسينی در آرامگاه
حافظيه برگزارشد

در ســالروز اربعین حســینی مراســم ویژه ای با حضور حضرت آیت ا ...سید محمد
مهدی دســتغیب تولیت آســتان مقــدس احمدی ومحمــدی (ع) وجمــع کثیری از
دوســتداران والیت وعاشــقان حضرت ابا عبدالحســین (ع) در آرامگاه حافظ (حافظیه)
برگزار شد .به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی در این مراسم ویژه که خواهران
وبرادران دینی حضور داشتند زیارت اربعین قرائت و تنی چند از مداحان اهل بیت(ع) به
مداحی ومرثیه ســرائی پرداختند  .همین گزارش حاکیست در پایان این مراسم شرکت
کنندگان باقرائت فاتحه به شــخصیت روحانی و عرفانی حافظ این شــاعر بزرگ پارسي
و حافظ قرآن مجید ادای احترام کردند .همین گزارش حاکیســت حضرت آیت اهلل سید
محمدمهدي دستغیب در سخنان کوتاهي ضمن بزرگداشت قیام تاریخي و سرنوشت ساز
حضرت اباعبداهلل الحســین (ع) از حافظ به عنوان یك شخصیت بزرگ ادبي یاد کردند
و گفتند :خواجه شــمس الدین حافظ شیرازي انس و الفت زیادي با قرآن داشت و در اثر
ارتباط با این کتاب آسماني بود که به مرتبت الهي که حافظ قرآن مي باشد دست یافت.

بازديد معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان
حفاظت محيط زيست کشور از آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع)

معاون رئیس جمهور ورئیس ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور با حضور در
بارگاه مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) و زیارت مضاجع شریف ومطهر حضرات سید میر
احمد بن موسی (ع) وسید میر محمد بن موسی (ع) بر آرامگاه شهید محراب حضرت
آیت ا ...سید عبد الحسین دستغیب ادای احترام کرد.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی خانــم دکتر ابتکار به هنگام زیارت
امامزادگان واجب التکریم در جریان روند احداث پروژه های در دســت اجرای آستان
مقدس قرار گرفت.
گفتنی است در این بازدید خانم سیده معصومه دستغیب مشاور استاندار و مدیر کل
امور بانوان استانداری فارس ایشان را همراهی می کرد.

دعوت به همكاري نشريههاي داخلي آستان مقدس
نشريههاي داخلي آستان مقدس كه با عناوين«حضرت 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) كه به غناي

اطالعيه

مطالب نشريهها خواهند افزود .از طرق مختلف ميتوانند با
ماهنامه و نشريه هفتگي تماس حاصل فرمايند كه از جمله آن
نشاني پستي« ،ايميل» ميباشد.

تلفن تماس0711-2233154 ،2131301 :
Email:info@shahecheragh.ir

خواب و بیداری شیطان
آيت اهلل دستغيب شيرازی در كتاب استعاذه می فرمايد:
از عالم و دانشمندی پرسيدند :آيا در اخباری كه به دست ما رسيده ،مطلبی
درباره شيطان نقل شده اســت كه بدانيم مثل انسان يا حيوان خواب دارد يا
خير ؟
عالم با شنيدن اين جمله تبسمی كرد و با جواب لطيفی گفت:
اگر شيطان خواب داشت كه ما قدری راحت بوديم.
ما خواب هستيم و او بيدار ،او خواب ندارد ،بلكه هميشه در كمين انسان است.

آيت اهلل شهيد دستغيب در قسمتی ديگر از كتاب می فرمايد:
به هنگام خواب وضو بگير و با طهارت و وضو بخواب ،زيرا نور وضوی تو
به اندازه خودش شيطان را در خواب از تو دور می كند.
يكی از آثار طهارت و وضو در خواب اين است كه انسان
خوابهای پريشان و مضطرب نمی بيند.
منبع :كتاب قصه های شيطان يا ابليس نامه

در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برگزار می شود

حضور بيش از بيست وسه هزار دانش آموز مكلف در جشن های عبادت
از نیمــه دوم دی مــاه ســال 1392
جشــن های عبادت بیش از  23هزار دانش
آموز مکلــف دختر و پســر در حرم مطهر
حضرت احمد بن موســی شــاهچراغ (ع)
برگزار خواهد شد.
صحرابان مدیــر مرکز کودک و نوجوان
آســتان مقدس با اعالم این خبر ،افزود :در
جلسه شورای هم اندیشــی جشن عبادت
دانش آمــوزان که با حضور مســئولین و
نمایندگانی از استانداری فارس ،فرمانداری
شــیراز ،اداره کل آموزش و پرورش فارس،
نیروی انتظامی ،اداره راهنمایی و رانندگی،
ســازمان اتوبوســرانی ،و حــوزه مدیریت
فعالیت های کودک و نوجوان آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) برگزارشد ،تصمیمات
الزم به منظور تســهیل و مســاعدت الزم
در اجرای هرچه باشــکوه تر مراسم معنوی

جشــن عبادت ویژه دانش آمــوزان دختر
کالس ســوم ابتدایی و دانش آموزان پسر
ســوم راهنمایی نواحی چهارگانه آموزش و

بررسي پژوهش انجام شده در موضوع کتابخانه
آستان مقدس

کارگروه تخصصی کتابخانه آســتان مقدس متشــکل از چندتن از اســاتید دانشگاهي
وکارشناسان خبره در حوزه علوم کتابداری و اطالع رسانی ،ضمن ارزیابی فعالیتهای آستان
مقدس در هفته کتاب جمهوری اســالمی به نقش کاربران کتابخانه در پیشــبرد اهداف و
برنامه ها تاکید کردند.
در نشســت اخیر این کار گروه مطالبی پیرامون فضای مناســب برای کتابخانه کودکان
مطرح شــد و پیشــنهاداتی در این باره عرضه گشت .از دیگر موضوعات مطرح شده در این
جلسه ،بررسی مقاالت دریافتی برای انتشار دومین شماره گاهنامه رواق بود که مورد مذاکره
قرار گرفت و گروه علمی انتخاب مقاله و ویرایشــگر نشــریه نیز تعیین گردیدند ،اطالعاتی
پیرامون پرتال کتابخانه نیز ارائه و مقرر شــد در جلســه آینده ،اعضــاء ورود کلی تری به
مباحث پرتال و پرونده های اختصاصی نشــریه داشته باشــند .بررسی پژوهش انجام شده
پیرامون عملکرد کتابخانه از دیدگاه کاربران نیز از دیگر موضوعات این جلســه بود در این
خصوص مقرر شــد نتایج تحقیق در اختیار اعضاء قرار گرفته و تحلیل آنها در جلســه آینده
مورد بحث قرار گیرد.

پرورش شیراز و شهرســتان های همجوار
گرفته شد.
مدیر مرکــز کودک و نوجوان آســتان

مقدس اضافــه کرد :در این جلســه مقرر
گردیــد برابر تفاهم نامــه منعقده بین اداره
کل آمــوزش و پــرورش فارس و آســتان
مقدس احمدی و محمدی (ع) از پانزدهم
دی ماه ســالجاری به مدت  2ماه ،مراسم
جشــن عبادت با حضور بیــش از  23هزار
دانش آموز مکلــف و مربیان و اولیای آنان
برگزار گردد و همزمان با برگزاری مراســم
جشــن عبادت برای اولیای دانش آموزان
برنامه های ویژه ای به اجرا درآید.
الزم به ذکر است در سال  1391مراسم
بزرگ جشــن عبادت دانش آموزان نواحی
چهارگانه آموزش و پرورش مدارس شیراز از
تاریخ  91/1۰/26لغایت  91/12/6با حضور
 17۰41نفر از آینده ســازان کشور از 2۰1
مدرســه شیراز در آســتان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) برگزار شد.

انتشار پنجاه ونهمین شماره ماهنامه
حضرت احمد بن موسی (ع)

در ادامه سلســله انتشار ماهنامه داخلی احمد بن موسی شــاهچراغ (ع) شماره دی ماه از
چاپ ،خارج و در اختیار عالقه مندان قرار گرفت .این شــماره پنجاه و نهمین شــماره نشریه
است که ضمن ارائه اخبار و اطالعات ماه ،مقاالت پیوسته خود از جمله نم نم (ویژه کودکان)،
رســاله مصور و گردشــگری مذهبی را به خوانندگان عرضه داشته است .مقاالت متنوعی از
جمله :دلیل برگزاری اربعین حســینی چیســت؟  -بر خوان کرم حضرت احمد بن موسی (ع)
شهادت هشتمین غروب ،چشــم اندازی نو در ساماندهی آستان مقدس ،از امانت تا شهادت،
عکاســی از بنای اماکن متبرکه ،دهالویه آبستن حوادث بزرگ غروبی غم انگیز و طلوعی نو
کوچ خورشــید و هنگامه شــهادت و رحلت ،در کنار جدول کلمات متقاطع ،شعر ،برنامه های
فرهنگی و هنری آســتان مقدس و شماره تلفن های ضروری حرم مطهر از دیگر مطالب این
شماره است.
بــا توجه به اینکه این ماهنامه به کمك خوانندگان و خدام حرمین مطهر آماده می شــود
از کســانیکه مایلند مطالب و مقاالت آنها در این نشریه درج گردد ،درخواست می شود ضمن
همکاری وارسال مطالب ما را در پرباری این نشریه یاری دهند .
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شماره 75
دي ماه 1392

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

سیر الی ّ
الل

سلوک چيست؟
ســلوک در لغت عرب ،عبارت از رفتن است علی االطالق .یعنی
رونده شاید که در عالم ظاهر سیر کند و شاید که در عالم باطن سیر
کند و به نزدیك اهل تصوف ،سالك عبارت از رفتن مخصوص است
اهلل است و سیر الی ّ
اهلل و سیر فی ّ
و همان ســیر الی ّ
اهلل نهایت دارد
و سیر فی ّ
اهلل نهایت ندارد و اگر این عبارت فهم نمیکنی به عبارت
دیگر بگویم.
بدان که به نزد اهل تصوف ،سلوک عبارت از رفتن است از اقوال
بد به اقوال نیك و از افعال بد به افعال نیك و از اخالق بد به اخالق
نیك و از هستی خود به هستی خدای.
اخالق مالزمت کند ،معارف
یعنی چون سالك بر اقوال و افعال و
ْ
روی نمایــد و چیزها را چنانکه چیزها هســت بداند و ببیند و چون
معــارف روی نمود و در معارف به کمال رســید ،چیزها را چنانکه
چیزها هســت دانست و دید .عارف آن باشد که از هستی خود بمیرد
و به هســتی خدای زنده شود؛ اگر چه ســالك را هرگز هستی نبود
اما میپنداشت مگر هست .آن پندار تا برخاست و مقصود سالکان و
مطلوب طالبان این است.
یعنی کمال آدمی در جهان چند اســت ـ اقوال نیك و افعال نیك
و اخــالق نیك و معارف ـ هر که در این چهار چیز به کمال رســید
به کمال خود رسید.
ِ
نيت سالک
ای درویش! باید که نیت سالك در ریاضات و مجاهدات آن نباشد
که طلب خدا میکنم از جهت آنکه خدای با همه اســت و حاجت به
طلب کردن نیســت و وجود همه از اوست و بقای همه بدوست «و
بازگشت همه به اوست» بلکه خو ْد همه اوست.
و دیگر آن که باید که آن نباشــد که طلب طهارت و اخالق نیك
میکنم و آن نباشــد که طلب علم و معرفت میکنم و آن نباشد که
طلب کشف اسرار و ظهور انوار میکنم.

اعزام هشتاد خادم افتخاری حضرت
شاهچراغ(ع) به مشهدمقدس

حضور گردشگران خارجی در آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
جمعــی از گردشــگران خارجــی
با حضــور در آســتان مقــدس احمدی و
محمدی(ع) ضمــن بازدید از آثار معماری
و تاریخی و مــوزه با زندگی نامه و فضایل
اخالقی و انســانی حضرت شــاهچراغ(ع)
آشنا شدند.
به گزارش واحد اطــالع روابط عمومی
تعدادی از این گردشگران که از کشورهای
فرانسه ،مجارستان ،فنالند به ایران و شیراز
ســفر کرده اند  .هدف از سفر خودبه ایران
راگذرانــدن تعطیالت کریســمس و دیدن
جاذبــه های مذهبــی  ،تاریخی وفرهنگی
عنوان کرده واز مردم کشــورمان به نیکی
یاد کردند.
این افراد ،مردم شــیراز را میهمان نواز،
خــوش برخــورد و دارای فرهنگــی غنی
دانسته و خصوصیات آنها را منحصر به فرد

خواندند.
همین گزارش حاکیست گروه ها و افراد
خارجی بــا بازدید از آثار مــوزه و معماری
گنبدهــا و صحن آســتان مقــدس ،هنر

آینه کاری را متمایز با دیگر هنرها دانسته و
آن را بی نظیر ودر عین حال با ذوق اعالم
کردند .تنــی چند از بانــوان خارجی که با
حجاب ( چادر) به صحن آستان مقدس وارد

شده بودند این پوشش را بسیار پسندیده و از
آن استقبال کردند و گفتند ما در کشورهای
خود در ورود به مــکان های مقدس نیز از
پوشش روسری و مانتو و به شکلی پوشیده
اســتفاده وآن را احترامی خاص به بزرگان
دین خودمی دانیم.
گفتنی است آســتان مقدس احمدی و
محمدی(ع) در نخســتین روزهای زمستان
شاهد حضور تعدادی از گردشگران خارجی
می باشد،که این افراد شهر شیراز را با وجود
بارگاه های مقدس امامزادگان به خصوص
بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) جز شهرهای
اصلی مورد بازدید قرار داده وحتی این شهر
را به عنوان اولین مقصد گردشــگری خود
انتخاب و دیگر شــهرهای کشــور از جمله
تهران ،اصفهان ،یــزد و تبریز را در مرحله
بعدی قرار می دهند.

قابل توجه زائران گرامي
زيارت حضور آگاهانه ای است در محضر جلوه جمال حق وكمال مطلق
امام صادق (ع)
برادران وخواهران گرامی:
جهت تشرف به صحن وسرای حضرت شاهچراغ (ع) رعایت موارد ذیل ضروری است:
 -1پوشــش مناســب ورعایت عفاف وحجاب ( برای خواهران استفاده از حجاب برتر -
چادر -الزامی است )
 -2به منظور حفظ حرمت این مکان مقدس ،بانوان محترمه از آرایش نمودن وبه همراه
داشتن وسایل آرایشی خودداری نمایند.

 -3همراه داشــتن وســایل همچون ( سالح سرد وگرم ،شــوکر ،بیسیم ،مواد محترقه،
اسپری ،و افشانه ،دوربین عکاســی ،فیلمبرداری ،بسته های حجیم ،مواد غذائی وخوراکی،
پتو وبسته های خواب و )...اکیدا ممنوع میباشد.
-4خواهشــمند است قبل از ورود به صحن وحرم مطهر اشیای با ارزش وقیمتی خود را
به دفتر اشیا با ارزش مستقر در صحن مطهر تحویل فرمائید.
آداب زيارت:
از جمله آداب زیارت :غســل کردن ،گرفتن وضو ،حضور قلب ،پرهیز از عجله وشــتاب،
حفظ آرامش ،خواندن اذن دخول و زیارت نامه و ...است
معاون اماكن متبركه آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)

به منظور قدردانی از تالشهای خادمین افتخاری آستان مقدس
حضرت شــاهچراغ(ع) که در فعالیتهای مســتمر آستان مقدس
تالش مضاعفی داشتند از سوی تولیت آستان مقدس حضرت آیت
ا ...سید محمد مهدی دســتغیب  8۰نفر از این خادمان به منظور
زیارت آستان قدسی حضرت امام رضا(ع) به مشهد اعزام شدند.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی ،به گفته محمدی
معاون اماکن متبرکه این گروه سومین اکیپ از خادمان افتخاری
هستند که طی دو ماه گذشته به این سفر زیارتی اعزام می گردند
وی اضافه کرد گروه مذکور با دو دســتگاه اتوبوس به این ســفر
اعزام وضمن اقامت در مشــهد مقدس وزیــارت بارگاه ملکوتی
حضرت امام رضا(ع) در یك کالس آموزشی نیز که در حرم مطهر
حضرت ثامن الحجج (ع) برگزار می گردد شرکت می نمایند .سفر
این خادمان با در نظر گرفتن زمان رفت وبرگشت  7روز می باشد.

 17و  18دی ماه برگزار می شود

مسابقات قرآنی منطقه پنج قوه قضائيه در
حرم مطهر حضرت شاهچراغ)ع)
دی ماه ســالجاری ســومین حرم اهل بیت میزبان مسابقات
قاریان قرآنی منطقه پنج قوه قضائیه کشور است.
به گزارش واحداطالع رسانی روابط عمومی اولین نشست
هماهنگی این مســابقات بــا حضور معاون فرهنگی و مســئول
روابط عمومی دادگستری فارس و معاونت نشر و توسعه فرهنگ
اســالمی و کارشناسان آســتان مقدس برگزار شد.در این جلسه
اعالم گردیدکه مســابقات مذکــور در تاریخ  17و  18دی ماه به
میزبانی شیراز و در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی(ع) برگزار
خواهد شــد در این جلسه تصمیمات الزم برای پرباری بیشتر این
مسابقات ،نحوه حضور و برگزاری آن به شکل مطلوب اتخاذ شد.
مسابقات قرآنی منطقه پنج قوه قضائیه با حضور قاریان ممتاز
و دیگر شــهرهای منطقه پنج بر پا و برگزیدگان به مسابقات کل
کشوری اعزام می گردند.

کمک های مردمی و خیرخواهانه برای ساخت و تکمیل
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پرچم های يادبود مسجد مقدس جمكران
در موزه حرم مطهر
دو تــن از خادمین مســجد جمکران بــا حضور در حــوزه معاونت
پژوهش و فنــاوری ،پرچم های یاد بود مســجد مقدس جمکران را به
آســتان مقدس اهــداء کردند .نمونه های این پرچم هــا که در ایام ماه
محرم و صفر در بلوار انتظار مسجد جمکران و بر گنبد آن مسجد نصب
شــده اســت برای قرار گیری در موزه حرم مطهر تحویل شــده است.
پرچم های یادبود که در دو رنگ مشکی و سبز آماده شده دارای طرحی
با مضمون ظهور حضرت مهدی عجل اهلل تعالی فرجه الشــریف است.
معاون پژوهش و فناوری آســتان مقدس و مدیریت تبلیغات حرم مطهر
ضمــن قدردانی از این اقدام ،آمادگی آســتان مقــدس را برای تبادل و
تعامــالت دو مجموعه ابراز نمودند .قرار اســت این پرچم های متبرک
مسجد مقدس جمکران در موزه حرم مطهر در معرض دید بازدیدکنندگان
قرار گیرد .پیش از این نیز موزه آستان مقدس دریافت کننده پرچم های
متبرک آســتان مقدس حضرت امام حسین علیه السالم ،آستان مقدس
رضوی و آســتان مقدس حضرت معصومه ســالم اهلل علیها بوده که در
موزه حرم مطهر در معرض دید عالقمندان قرار دارد.

گردآوری و ثبت ديجيتال
فعاليت های فرهنگی و عمرانی

نظر به فعالیت های گسترده آستان مقدس در حوزه های فرهنگی
و عمرانــی و لزوم گردآوری و ثبت مطلــوب کلیه ویدیوها و تصاویر
مربوط به این فعالیت ها ،واحد ســمعی و بصری آستان مقدس اقدام
به ثبت دیجیتال بیش از شــش هزار عنوان منبع دیداری و شنیداری
نمود .این منابع شــامل  6۰8حلقه نوار تصویربرداری 18۰ ،حلقه لوح
فشــرده صوتی و تصویری ،بیش از  3۰۰برنامه پخش شده از صدا و
سیمای استان فارس و شــبکه های کشوری 145۰۰۰ ،قطعه عکس
و  148۰قطعه فایل صوتی می باشــد که طی دو سال اخیر گردآوری،
طبقه بندی ،کد گذاری و ثبت دیجیتال گردیده است.
الزم بــه ذکر اســت که امکان جســتجوی رایانــه ای بین منابع
موجود دیجیتال بر اســاس عنوان ،تاریخ و کلید واژه نیز تعریف شده
تا اطالعات درخواســت شــده توسط پژوهشــگران ،محققان و دیگر
درخواست کنندگان با سرعت بیشتر در اختیار قرار گیرد.

بازديد مديران موزه انقالب اسالمي و دفاع
مقدس کشور از آستان مقدس

هیاتی بیســت نفره ،متشکل از جانشین رئیس ،مشاوران و مدیران
موزه انقالب اســالمی و دفاع مقدس کشــور از موزه آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع) بازدید نمودند.
در ایــن بازدید که با همراهی کارشناســان مــوزه صورت گرفت،
اطالعاتی پیرامون آثار ،اشیاء و تاریخچه شکل گیری موزه حرم مطهر
در اختیار حاضران قرار گرفت .ورشــابی جانشین رئیس موزه انقالب
اسالمی و دفاع مقدس کشور ،ضمن ابراز خرسندی از تشرف به آستان
مقــدس و زیارت حرمین شــریفین ،از نزدیك با آثار و اشــیاء موجود
در موزه آشــنا شــد و ســاخت چنین موزه زیبایی را مورد تمجید قرار
داد .شــایان ذکر است این هیات با اهداء هدایای تبرکی توسط آستان
مقدس مورد بدرقه قرار گرفت.
موزه آســتان مقدس با دارا بودن بیش از چهار هزار شــی با ارزش
که ششــصد شــی آن در معرض دید عالقه مندان قرار دارد در ضلع
جنوبی صحن مطهر قرار گرفته و اشیای نگهداری شده در آن مربوط
به دوران کهن و معاصر است که شامل قرآن های نفیس خطی ،کتب
خطی طالکوب ،اشیای ســفالی ،فلزی ،سکه ها ،مدال ها ،دستنوشته
های شهید آیت ا...سید عبدالحسین دستغیب ،ساعت قدیمی مکانیکی،
کتل ها ،شمعدان ها و صدها شی ارزشمند قدیمی دیگر می باشد.

پروژه های نیمه تمام آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
با توجه به توصيه های مكرر و موكد دين مبين اسالم بر تقدم و پيشی گرفتن در امور خير و عام المنفعه ،ساخت و تكميل پروژه های عمرانی ناتمام آستان
مقدس می تواند با همت واال و مساعدت كريمانه شما مردم بزرگوار ،خدا جو و دوستدار اهلبيت (ع) سرعت مناسب تری به خود گرفته و هرچه زودتر مورد بهره
برداری زائرين گرامی قرار گيرد .خيرين گرامی ومحبين بزرگواردر صورت تمايل به منظور همكاری و مشــاركت در ساخت و تكميل پروژه های عمرانی آستان
مقدس ميتوانند كمک های مالی خود را به يكی از حسابهای ذيل واريز و يا هنگام تشرف به آستان مقدس ،در تمام ساعات به يكی از دفاتر فعال اخذ نذورات
در صحن مطهر حضرت سيد مير احمدبن موسی شاهچراغ (ع) مراجعه نمايند.
شماره حساب بانک صادرات ٠١٠٣٠۵٠٨٩٤٠٠٤
شماره حساب بانک ملی سيبا ٠١٠۵۵٩١٦۷١٠٠٠بارگاه منور حضرت شاهچراغ (ع)
شماره حساب بانک ملی سيبا  ٠١٠۵٦٦٠٣٩١٠٠٣بارگاه مقدس حضرت سيد مير محمدبن موسی (ع)
شماره حساب بانک مهر ١١١١١١١١
شماره حساب بانک ملت ٤۷٣۷٤۷٣۷٤٨
كارت سپهر بانک صادرات٦٠٣۷٦٩١۷۵٦۷۷٤22۷٤٨
شماره حساب بانک رسالت  ١و٣٤٨/٣٣٣٤٤٤//2
همچنين دفاتر ذيل با شماره تلفن ها ی جهت پاسخگويی و راهنمايی در ساعات اداری آماده خدمت رسانی می باشند.
 -2دفتر نذورات آستان مقدس 2١٣١2١٦- 2١٣١2٣٤ -2١٣١2۷۷
 -١دفتر موقوفات آستان مقدس 22٣٤٦٦٠-22٣٣١۵2
 -٣روابط عمومی آستان مقدس 2١٣١2٩٦ - 2١٣١2٩۷-22٣٣١۵٤
خيرين ومحبين گرامی كه مايل به اهداء تجهيزات و مصالح ساختمانی می باشند ،می توانند به مديريت فنی و عمرانی آستان مقدس مراجعه ويا با شماره
تلفن های  22٤١٤٣١ - ۷٤2١٣١2 - 2١٣١2۷٣تماس حاصل فرمايند.

پروژهای در دست اجرای آستان مقدس احمدی ومحمدی (ع)
پروژه رواق كوثر

این رواق درضلع غربی بارگاه مقدس حضرت سید میر محمد (ع) در دست ساخت
اســت که در دو طبقه ( زیر زمین وهمکف ) احداث می گردد .سطح زیر بنای بخش های
زیــر زمین و همکف این پروژه به ترتیــب  26۰۰و  24۰۰متر مربع و هزینه های تملك
زمین آن تماما از محل نذورات مردمی قبال تأمین گردیده اســت .در طراحی مهندسی این
مجموعه چند منظوره که در نوع خود و در میان حرم های مطهر طرحی بدیع و شــاخص
خواهد بود امکانات و فضایی بدین شــرح پیش بینی گردیده است :برگزاری نماز جماعت،
برپایی مجالس دعا ،جشــن ها و مناسبت های ویژه اهل بیت (ع) ،دفتر نگهداری فرزندان
همراه زائران ،دفاتر خدمات فرهنگی و...
این پروژه پس از تکمیل و بهره برداری بطور همزمان پذیرای  4۰۰۰نفر زائر می باشد
و درحال حاضر پیشرفت فیزیکی آن  15درصد و به دلیل کمبود ،اعتبارات عملیات اجرایی
آن متوقف گردیده است.

گرامی با تغییر کاربری قســمتی از بازار جنوبی از محل نذورات مردمی در سال  139۰آغاز
گردیده و در حال حاضر با کمك خیر بزرگوار سرکار خانم اجرائی همسر شادروان ارجمندی
مراحل پایانی را می گذارند وبه زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .گفتني اســت
شادروان ارجمندي و خانواده ایشــان از افراد خیر و نیکونام شیراز هستند که هزینه تکمیل
دارالقرآن کریم آستان مقدس را عهده دار گردیده و براي خود صالحات و باقیات گذاشته اند.

پروژه سالن شهيد مطهری

دارالضيافه

با اجرای این پروژه امکان برگزاری جلسات فرهنگی مذهبی با گنجایش جمعیت 2۰۰۰
نفر زائر خصوص ًا برای دانش آموزان مدارس و اولیاء و مربیان ،فضای نمایشگاهی ،همایش
ها و ....فراهم شده است زیربنای این سالن بزرگ  11۰۰مترمربع در هر طبقه و پیشرفت
فیزیکی آن صد درصد بوده وامید اســت باهمــت خیرین ومحبین گرامی تجهیزات آن نیز
تکمیل گردد.

پروژه احداث رواق و صحن شرقی
دارالضیافه آســتان مقدس در زمینی به متراژ  155۰و زیربنای  365۰مترمربع در ســه
طبقه ( زیرزمین و دو سالن بزرگ پذیرایی در طبقات اول ودوم) با تغیر کاربری محل سابق
بازار درنظرگرفته شــده ،در جنوب صحن مطهر جنب دارالشفاء در دست اجرا می باشد و با
تکمیــل و راه اندازی آن روزانه  5۰۰۰نفر از زائــران حرم های مطهر مورد پذیرایی اطعام
تبرکی آســتان مقدس قرار خواهند گرفت .آغاز عملیات اجرایی این پروژه خداپســندانه در
ســال  139۰بوده و 1۰۰درصد هزینه های تملــك زمین آن از محل نذورات مردمی قبال
تأمین گردیده اســت .پیشرفت فیزیکی این طرح 7۰درصد می باشد عملیات تکمیلی این
پروژه به دلیل کمبود اعتبارات به کندی انجام می گیرد.

دارالقرآن كريم
این پروژه با توجه به کمبود مسیرهای دسترسی به آستان مقدس و فضاهای سرپوشیده
در شرق بارگاه حضرت ســید میر محمد بن موسی (ع) در مجاورت -بازار حاجی -احداث
و مــورد بهره برداری قرار خواهد گرفت .درحال حاضر قریب به  3۰۰۰متر مربع از مناطق
مســکونی و تجاری که در طرح واقع گردیده وشــامل  134واحد مســکونی ودهها واحد
تجاری می باشــد از محل نذورات مردمی خریداری ،تخریب وتســطیح شده و در صورت
تأمیــن اعتبار وکمك خیریــن ومحبین ،بقیه بنا های واقع در طــرح نیز خریداری خواهد
شد.وســپس مراحل ساخت رواق و صحن آن آغاز خواهد شد .صحن شرقی آستان مقدس
در زمینی به وسعت  3۰۰۰مترمربع و زیر بنای رواق آن  1۰۰۰مترمربع می باشد.

رواق دار الذكر(زيرزمين)حرم حضرت شاهچراغ (ع)

ســاختمان جدید دارالقرآن کریم آســتان مقدس با بیش از  95درصد پیشرفت فیزیکی
در دو طبقه با زیر بنای  11۰۰مترمربع و گنجایش  18۰۰نفر قرآن آموز در حال ســاخت و
تجهیز می باشــد .برگزاری محفل انس با قرآن مجید ،دوره های آموزشی ،مسابقات قرآنی،
کالس های تابســتانی و نمایشگاه های قرآنی از برنامه های این مرکز فرهنگی و مذهبی
خواهد بود .عملیات اجرایی این پروژه با توجه به تأکید تولیت محترم آستان مقدس حضرت
آیت ا ...سید محمد مهدی دستغیب نسبت به خدمات رسانی فرهنگی هر چه بیشتر به زائران

ایــن رواق با زیربنای  12۰۰مترمربــع و گنجایش  15۰۰نفر زائر دقیقا در طبقه زیرین
حرم مطهر حضرت ســید میراحمدبن موســی شــاهچراغ (ع) قرار گرفته و نزدیك ترین
مکان به مضجع شــریف این امامزاده واجب التکریم اســت .ضریــح جدید حرم مطهر به
دست استادکاران اصفهانی وشیرازی در ضلع جنوبی این رواق ساخته ونصب گردیده است.
این پروژه در حال حاضر حدود 9۰درصد پیشــرفت فیزیکی داشته و آینه کاری سقف و
دیوار ها در حال انجام اســت .انتظار می رود در صورت تامین اعتبار وکمك خیرین گرامی
در سال جاری این پروژه به اتمام برسد.

با تجمع هزاران نفر از مردم والیتمداردر صحن وحرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع)

شیراز در اربعین حسینی سوگوار و عزادار شد

همزمــان با اربعین حســینی آیین های
عزاداری و سوگواری سید و ساالر شهیدان
حضرت حســین ابــن علــی (ع) در نقاط
مختلف استان فارس شیراز برپاشد.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی ،آســتان مقدس حضرت سید میر
احمد ابن موسی شــاهچراغ (ع) به عنوان
کانون اصلی برگزاری آیین های عزاداری و
سوگواری میزبان هزاران نفر از دوستداران
خاندان عصمت و طهارت بود.
پس از واقعه خونبار تاســوعا وعاشــورا،
یزیدیان ،کاروان خســته و دل آزرده را در
دل کربال رها کردند تا از چشــم دورشــان
کنند ،تا نبیند چشمی قساوت هایشان را ،اما
رسوایی شان در تاریخ جاودانه ماند.
اما در اربعین کاروان خسته و دل شکسته
از راه رسید ،اما شوری دیگر در سردارند این
کاروانیان ،اگر دل ها شکسته ،اگر کودکان
ناالنند ،اگر رخ کبود و چشــم اشــکبار از
ســیلی ها ،اگر دل شکسته اند از فریادهای
بی رحمانه و تازیانه های کوفیان اما امروز
بر تربت حسین بوسه می زنند.
اینجا کربالســت ،اینجا تربتی دارد که

بوی عشــق می دهد ،اینجا آالله هایی در
دل کویر برخاسته اند که اسالم را تا ابدیت
جاودانــه کرد ،اینجا عشــق با خون جاری
است.
بانوی چله نشــین ،امــروز در صحرای
کربــال ،دیدار مجنون را تمنا دارد ،یك چله
بر سر سجاده سرخ عشق نالیده است ،یك
چلــه درد و غم غروب بــرادر در دل ،نوای
محزون عمه عمه طفالن حسین در گوش،
یك چله دربدری و خســتگی راه ،یك چله
اندوه و ماتم ،یك چله واگویه های رباب با
طفل شیرخوار شهید کربال.
بانوی چله نشــین پریشــان به شــوق
دیــدار آمــده ،گرچــه آالله هــا در خون
خفته اند ،گرچه داغ و ماتم ،در خاک کربال موج
می زنــد اما اینجا روزی نفــس یار در آن
بود ،امروز اما داغ یار ،خون عاشــقان هنوز
در کربال می جوشــد ،بانو بوی حسین را از
تربت کربال می جوید.
اینجا کربالست ،کاروان از راه آمد ،خاک
کربال تاب ندارد ،فرات شــرمگین اســت،
آســمان خونبار ،شرم دارند بر رخ کاروانیان
بتابند ،امــا نه انگار در صــورت کاروانیان

همزمــان با ایام رحلــت حضرت محمد
مصطفی (ص) و شهادت حضرت امام حسن

مجتبی(ع) و امــام رضا(ع) صحن و حرم
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) سیاه پوش و در

انقالبــی دیگر اســت ،شــور و شــیدایی
شکوفاســت ،گرچه بال پروازشان شکسته،
گرچه یل کاروانشــان بی دســت گشته اما
بی صدا و صبور پیامشان را رساندند.
اینجــا حــرم حضــرت شــاهچراغ(ع)
اســت ،امروز حرم مطهر حضرت احمد بن
موســی(ع) به کربال وصل بود و عزاداران
حسینی یکصدا و بی امان آقا امام حسین(ع)
را صــدا زدند تا از پس ظلمت و ســیاهی
دوران ،صدایشــان را بشنود و دستگیرشان
باشــد .اینجا در روز اربعین حسینی ،حریم
امن ،ســومین حرم اهل بیــت(ع) در ایران
اســالمی میزبان هزاران زن و مرد ،پیر و
جوان ،حتی خردســاالن ســاقی پوش ،در
عزای حضــرت امام حســین (ع) بود که
یکصدا شــدند ،سیدالشــهدا را صدا زدند و
ظالمــان تاریخ را لعــن و نفرین کردند و با
احترام به بانوی خمیده قامت کربال ندا سر
دادنــد که دراین حرم مطهر به حرمت صبر
و چله نشــینی ات جمع شــده اند تا میثاق
خــود را با تو محکم کنند و بگویند لبیك یا

حسین(ع) را هیچگاه فراموشی نیست.
آنها فریاد برآوردند :حســینم ،کربالیت
تا ابــد جاودان اســت ،همواره حســینیان
بــه خونخواهیــت بــا یزیدیان زمــان در
جنگ اند ،آالله هــا خونین کربال را یکدم،
فراموشی نیست .ابوالفضل رشیدم ،همواره
آزادیخواهــان رشــید و بلندقامت در تاریخ
جاودانــه مانده انــد ،دلدادگــی را با خون
خــود در پای درخت تنومند اســالم جاری
می کنند ،علی اصغرم فریادرســا از حنجره
کوچکت هنوز در آسمان اسالم جاری است،
اربعین شــیراز شوری دیگر در سرداشت
عزاداران حســین نماز ظهــر اربعین را در
حرم احمد بن موسی (ع) به جای آوردند ،و
گفتند هنوز رهروان امام حسین (ع) ،وحدت
و یکپارچگی دارند.
حــرم مطهــر شــاهچراغ (ع) در این
روز میزبــان  25هــزار عزادار حســینی از
سراســر اســتان فارس بودکــه به حرمت
ساالر شــهیدان و  72تن شهید راه کربال
درعزایشان سوگواری کردند .

با سخنرانی حجت االسالم و المسلمین چوگانی و مداحی حاج
مهدی منصوری از تهران برگزار می شود

مراسم با شكوه عزاداری دهه سوم ماه
صفر در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
عزای رحلت پیامبر راستین اسالم و شهادت
امامان بزرگوار برنامه های مناسبتی مذهبی
با شکوه بسیار برگزار می گردد.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی و به گفته مدیر آســتان مقدس این
برنامه ها از روز دوشنبه  9دی ماه مصادف
با  27صفر شب رحلت حضرت محمد(ص)
و شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع) در
صحن حرم مطهر حضرت شــاهچراغ(ع)
برگزار می گردد.
ســید محمدحسن دستغیب گفت در این
شب مراســم عزاداری بعد از برگزاری نماز
مغرب و عشــا با سخنرانی حجت االسالم
والمسلمین چوگانی آغاز خواهد شد.
وی اضافــه کرد در ادامه مراســم حاج
مهدی منصوری مداح معروف اهل بیت(ع)
از تهــران بــه مداحــی و مرثیه ســرایی
می پــردازد و مراســم عــزاداری برگزار
خواهدشــد .مدیر آســتان مقدس در ادامه

دیگــر برنامه های این ایام را بدین شــرح
اعالم کرد:
سه شــنبه دهم دیماه پس از اقامه نماز
مغرب و عشــا ســخنرانی حجت االسالم
والمســلمین رحیمی صــادق ومداحی حاج
محمد شریف زاده.
چهارشنبه یازدهم دیماه مراسم عزاداری
شب شــهادت حضرت امام رضا (ع) پس از
اقامه نماز مغرب وعشا با مداحی حاج حسن
شالبافان از قم.
پنجشــنبه دوازدهم دیماه  :مراسم روز
شــهادت حضــرت امام رضــا (ع) در حرم
مطهر.
پنجشنبه دوازدهم دیماه پس از یرگزاری
نماز مغرب وعشــا سخنرانی وقرائت دعای
پر فیض کمیل توسط حضرت آیت ا ...سید
محمد مهدی دستغیب تولیت آستان مقدس
احمدی ومحمدی (ع) ومداحی حاج کاظم
محمدی از شیراز .

برنامه فرهنگی دارالقرآن آستان مقدس احمدی ومحمدی (ع)
مسئول دارالقرآن آستان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) برنامه هــای فرهنگی این
واحد را که به طور مســتمر اجرا می گردد
اعالم کرد.
به گفته بزرگ نژاد این برنامه ها در این
واحد در آستان مقدس احمدی ومحمدی(ع)
به شرح ذیل می باشد:
آوای ملکــوت ـ ترتیل خوانی 7:3۰تا
 8صبح
زمزم وحی ـ تــالوت  2صفحه قرآن
باترجمه بعد از نماز عصر
طنین وحی ـ حزب خوانی 17 ،تا 18

محفل انس با قرآن ـ تالوت مجلسی،
عصرهای پنج شنبه
نســیم وصل-برنامه صوتی (تالوت،
ترجمه وتفسیر آیات موضوعی قرآن)
گل هــای بهشــت  -عصرها «ویژه
کودکان» شــامل :طرح صــراط -پازل-
نقاشی-کرســی تــالوت -انیمیشــن-
قصه گویی
نمایشگاه دائمی -اجرای مسابقه کتبی
عصرها
طلیعه نور ویژه کارکنان آستان مقدس،
صبح های دوشنبه

ارائــه مطالب قرآن و عتــرت (ع) ،در
هفته نامه آستان
توزیع کارت صلــوات  -توزیع کارت
ختم قرآن
نمایشگاه قرآن های نفیس  -نمایشگاه
و عرضه نرم افزارهای قرآنی
محفل ویژه مناسبت ها
همکاری با سایر ادارات و نیز واحد های
آستان مقدس در مناسبت های مختلف
مسابقات ساالنه حفظ ،قرائت وتفسیر
قرآن کریم
مهد قرآنی -آمادگی قرآنی (صبح ها)

کالسهای قرآن دررشته های مختلف
خواهران (صبح ها)کالسهای قرآن دررشته های مختلف
برادران (عصر ها)
احــکام  -مداحی خواهران وبرادران -
معرق  -خط ریز
طرح نفیسه (ویژه خواهران کم سواد)-
طرح العباد (ویژه برادران کم سواد)
بوســتان مهر  -کالســهای آموزشی
ومشاوره والدین همراه (صبح ها)
اجــرای برنامــه جهــت گروههــای
دانش آموزی و میهمان ها
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

تزکیه نفس و آثار آن در قرآن

تزکیه نفس از رذائل اخالقی و شــهوات نفسانی به جهت آثار و
فوائدی که برای انســان دارد مورد توجه تمام ملت ها و ادیان الهی
بــوده و آنان برای تحصیل این امــر از روش های گوناگونی بهره
می جسته اند .اهل کتاب یعنی یهود ،نصاری و ...نیز به تزکیه نفس
اهتمام زیادی می ورزیدند و در کتب آنان دستورهای فراوانی برای
اصالح نفس و تهذیب آن از شــهوات وجود دارد -چنان که قرآن
کریــم در آیاتی به برخی اعمال آنــان برای تهذیب نفس همچون
تالوت آیات الهی و خواندن نماز در نیمه های شب  -گوشه گیری
از مردم برای عبادت و خودســازی-ترک دنیا و انتخاب رهبانیت -
اشاره کرده است .اسالم نیز برای تزکیه نفس و تطهیر پیروان خود
از آلودگیهای کفر و گناه و اخالق ناپســند اهمیت زیادی قائل شده
که این امر را از موارد ذیل می توان استفاده نمود:
 -١تزكيه هدف بعثت انبياء :قرآن در آیه  51ســوره بقره
خطاب به مســلمانان می گوید :ما به سوی شما پیامبری فرستادیم
تا با تالوت آیات الهی شــما را از آلودگیها پاک ســازد .در آیه ای
دیگر خداوند بر فرســتادن رسوالن خویش برای تزکیه بشر بر آنان
منت نهاده اســت .در آیه  129ســوره بقره نیز حضرات ابراهیم و
اســماعیل(ع) دو پیامبر بزرگ الهی از خداوند تقاضای فرســتادن
رسوالنی می کنند تا نسل و ذریه آنان را از آلودگیها پاک نمایدو در
آیه ای دیگر خداوند حضرت موســی(ع) را با پیام دعوت به تزکیه
به ســوی فرعون می فرســتد .از مجموع این آیات بدست می آید
که تزکیه و طهارت نفس یکی از عمده ترین هدف تمام رســوالن
الهی بوده است
-2رستگاری در گرو تزكيه :رســیدن بــه فالح اُخروی از
باالترین اهداف مؤمنان است که قرآن راه دستیابی به این هدف از
مبارزه با هواهای نفســانی و تزکیه ذکر کرده است.همچنین قرآن
در آیاتی دیگر مؤمنانی را رســتگار دانسته است که در جهت تزکیه
نفس تالش مــی کنند .که زکات در این آیه اعم از پرداخت زکات
و تزکیه نفس است
 .٣تقدم تزكيه بر تعليم و تعلم :قرآن در چهار آیه .تزکیه را
با تعلیم و تعلم در کنار یکدیگر مطرح نموده که در ســه آیه تزکیه را
مقدم داشته و در یك آیه تعلیم مقدم شده است .در این که فلسفه این
تقدیم و تأخیر چیســت و کدامیك در واقع تقدم بر دیگری دارد اقوال
متعددی در بین مفسران مطرح است .برخی تزکیه را مقدم دانسته به
این دلیل که در ســه آیه تزکیه مقدم گردیده عالوه بر این که هدف
اصلی از تعلیم تزکیه انسانها است .عده ای معتقد به تقدیم تعلیم بوده
و به دلیل تقدم آن در یك آیه و نیز به این دلیل که تزکیه بدون تعلیم
و تعلم و آگاهی امکان پذیر نیست .برخی قائل به تساوی رتبه این دو
بوده و معتقدند اصوال در موضوع تزکیه و تعلیم و تقدیم و تأخیر معنی
ندارد و در قرآن کریم موضوعات دنیوی و اُخروی به طور آمیخته و در
کنار یکدیگر آمده است مثال در حالی که در یك سوره سخن از مسائل
مالی اســت در کنارش از موضوعات عرفانی سخن بمیان آمده است.
روی همین جهت گاهی تزکیه مقدم شده و گاهی تعلیم برخی تقدم و
تأخر تزکیه را از باب تعدد مراتب آن دانسته و گفته اند :تزکیه مراتب
گوناگونی دارد .مرتبه ای از آن تنها ارشاد محض و اتمام حجت است
مرتبه ای دیگر دور کردن رذائل اخالقی از نفس اســت مرتبه متجلی
شدن انســان به فضائل اخالقی و مرتبه دیگر تجلی انسان به اسماء
و صفات ربوبیت اســت که برای هر یك از این مراتب درجاتی است
و آیاتی که در آن تزکیه مقدم شــده اشــاره به مرتبه ای از تزکیه و
آیه ای که تزکیه مؤخر شــده اشــاره به مرتبه ای دیگر از مراتب آن
دارد .و لکن ضمــن صحت برخی از این توجیهــات ،نظریه صحیح
تقــدم تزکیه بر تعلیم اســت و این تقدم نه از حیــث وجود خارجی
و بلکــه از جهت اهمیت و درجه اســت که تمام تالشــها و تعلیم و
تعلم ها مقدمه و برای رسیدن به تزکیه است که اگر این هدف بدون
تعلیم حاصل می شــد ضرورتی برای تعلیــم نبود ضمن این که علم
بدون تزکیه همچون بار نهادن کتب بر حیوان اســتَ « .ک َم َث ِل الحِ ما ِر
َیحم ُِل اَسفا ًرا» و تقدم تزکیه در سه آیه از چهار آیه مؤید همین نظریه
استاما این که در دعای ابراهیم تعلیم بر تزکیه مقدم شده بدان جهت
اســت که حضرت ابراهیم(ع) در مقام طلب چند خواســته از خداوند
اســت و در مقام طلب تقدم و تأخر نقشــی ندارد بلکه این مشــمول
اجر اســت که در مرحله عمل به این خواســته ها ،باید تقدم و تأخر
را رعایت کند.
-٤قرار دادن خداوند ،انبياء در زمره تزكيه كنندگان :امر
دیگری که حکایت از اهمیت تزکیه و جایگاه واالی آن در اسالم دارد
این است که قرآن ،خداوند و انبیاء الهی را در زمره کسانی قرار داده که
وظیفه تزکیه بشر را بر عهده داشته و او را در این راه یاری می رسانند.
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 چه قدر حضرت [امام زمان (عج)] مهربان است به کسانی که اسمش را می برند و صدایش می زنند و از او استغاثه می کنند؛ از پدر و مادر هم به آنها مهربان تر است!توسل به ائمه (علیهم السالم) بهتر از
تشرف حاصل کند؛ بلکه شاید خواندن دو رکعت نماز ،ســپس ّ
 الزم نیســت که انســان در پی این باشــد که به خدمت حضرت ولی عصر (عج) ّتشرف باشد.
ّ
ولی عصر (عج) استغاثه کنیم که مسیر را روشن سازد و ما را تا
به
باید
برســیم.
مقصد
به
سالم
تا
است
الزم
خدا
ولی
دســتگیری
هســتیم؛
شــدن
غرق
معرض
در
زندگی
دریای
در
ما
ّ
ّ
مقصد ،همراه خود ببرد.
 دعای تعجیل َفرج ،دوای دردهای ما است.بالکلیه مسدود نیست؛ بلکه اصل رؤیت جسمانی را هم نمی شود
محبان و شــیعیانش زیاد دیده شــده؛ باب لقا و حضور
ّ
 در زمان غیبت هم عنایات و الطاف امام زمان (عج) نســبت به ّانکار کرد!

بیماري ،سر تسلیم در مقابل خداوند

برای کاهش درد،به جای دارو ،غذا ومیوه بخوریم
اگرچــه ایــن روزها مصرف
قرصهــای مســکن بــرای
کاهش دردهای مزمن افزایش
چشــمگیری بویــژه میــان ما
ایرانیهــا پیــدا کرده ،بســیار
شــنیدهایم که ایــن داروهای
مســکن معموال اعتیادآورند و
مصرف زیادشــان نیز عوارض
جانبــی بــه دنبــال دارد .اگر
نمیخواهیــد معتاد به قرصهای
شیمیایی شوید ،توصیههای این
نوشتار را از دست ندهید.
برخی از قرصهای مســکن
نمیتوانند عامل دقیق بروز درد
را حذف کننــد .همچنین مهم
نیست پزشــکان چقدر داروی
مناســبی را بــرای کاهش درد
تجویز کنند چون بــه هر حال افرادی که از دردهای مزمن
رنج میبرند به طور کامل تسکین نمییابند.
برای کاهش درد جایگزینهای مناســب و طبیعی برای
مســکنهای شــیمیایی وجود دارند که میتوان آنها را در
آشــپزخانه هر خانهای پیدا کرد .برخی انواع مواد خوراکی از
طریق مبارزه با التهاب ،مســدود ساختن سیگنالهای درد و
حتی درمان بیماریهای نهفته قادرند درد را از بین ببرند که
برخی از انواع موثر آنها عبارتند از:
 -1گیــالس :ترکیبهــای موجود در گیــالس با نام
«آنتوسیانین» در واقع آنتیاکســیدانهای قوی هستند که
به دو طریق شدت درد را کاهش میدهند .این ترکیبها با
متوقف کردن پیشرفت التهاب و نیز با از بین بردن آنزیمهای
درد مانند مســکنهای آسپرین و ناپروکسن عمل میکند و
در تسکین درد نقش دارند .نتایج یك مطالعه نشان میدهد
افــرادی که هنــگام مصرف صبحانه یك کاســه گیالس
بخورند ،التهاب در بدن آنان  25درصد کاهش مییابد.
-2زنجبیل :این گیاه ریشهای و تند تسکیندهنده سنتی

اشتباهاتی که از نظر عاطفی در روابط خود مرتکب می شویم
و آنها را پرده پوشی می کنیم ،اغلب اثرات ماندگار و زیان آوری
بر روابط ما بــا دیگران می گذارد .این خطاها به تدریج بر روی
هم انباشــته می شود و بعد از چند ســال ،رابطه ما را با دیگران
ســرد می کند و حتی می تواند موجب قطع رابطه با آنها شــود.
برای ایجاد تغییر در مناسباتی که بر اثر اشتباهات عاطفی رو به
نابودی است ،باید واقعیت ها را درک کنیم و بپذیریم که همواره
بخشی از تقصیرات نیز به گردن خود ماست.
برای ترمیم صدمات عاطفی که در رابطه انسانی ما بروز یافته
اســت ،باید تالش کنیم که ابتدا خطای خود را بیابیم و ســپس
آن را بپذیریم اما مشکل این اســت که هنوز عده بیشماری به
آن درجه از مهارت عاطفی نرســیده اند که صمیمانه از دیگران
عذرخواهــی کنند و موضع دفاعی به خــود نگیرند .هنر ظریف
اعتراف به اشــتباه و طلب بخشش ،آخرین مهارت سواد عاطفی
است که هر کسی باید به درستی آن را بیاموزد.
قوانين والزامات يک معذرت خواهی موثر
 -1عذرخواهی باید به شیوه ای درست بیان شود
هر معذرت خواهی شامل دو بخش است -1 :معذرت خواهی،
 -2پاسخ آن.
برای آنکه معذرت خواهی موثر واقع شود ،باید به طور کامل
و درســت بیان شود ،مورد تعمق قرار گیرد و در آخر به آن پاسخ
داده شود.
وقتی کســی دیگری را آزرده می سازد و سپس به شیوه ای
ســطحی عذرخواهی می کند و عذرخواهی او مورد پذیرش نیز
واقع می شود ،عالوه بر اینکه عملکردی موثر به تصویر کشیده
نمی شود ،ممکن است اثرات زیانبار آن برای همیشه باقی بماند
و در طوالنی مدت ،رابطه را به ســوی قهقرا بکشاند و این نوع
عذرخواهی ،هیچ نتیجه مثبت و سازنده ای به بار نیاورد.
بنابراین پذیرش معذرت خواهی نباید به سرعت و بدون تامل
و تعمق صورت گیرد.
 -2معذرت خواهی زمانی موثر واقع می شود که عمل اشتباه
فرد در آن کامال مشــخص شــود .بعضی اوقات مردم به خاطر
عملی که چندان مشکل آفرین نبوده به عذرخواهی می پردازند و
عامل اصلی رنجش را فراموش می کنند .الزم است هر مشکلی
دقیقا و با موشکافی مورد تحلیل قرار گیرد تا معذرت خواهی به

درد دل ،رفــع دریازدگی و حالت تهوع اســت .این گیاه که
ویژگــی آســپرین و ضدالتهابی دارد میتواند در تســکین
دردهای ماهیچهای ،آرتریت و میگرن موثر باشد.
 -3فلفــل قرمز:ایــن ادویــه حــاوی ترکیبــی به نام
«کاپسایسین» است که با تحریك کردن پایانههای اعصاب
و کاهش ماده شیمیایی انتقالدهنده سیگنالهای درد ،نوعی
مسکن موثر به حساب میآید.
 -4گوشــت ماهی:مصرف ماهیهایــی که حاوی مقدار
پایینی جیوه هستند و در عین حال حجم باالیی اسید چرب
امگا 3-دارند در تســکین درد موثر است .امگا 3-در بهبود
جریان خون و کاهش التهاب رگهای خونی و عصبی تاثیر
دارد امــا برای افزایش تاثیر آن الزم اســت از مکملها نیز
استفاده شود.
 -5زردچوبه:از این ادویه سالهاســت که برای کاهش
درد و بهبود فرآیند گوارش غذا اســتفاده میشــود اما طبق
بررســی کارشناســان ،زردچوبه خاصیت ضدالتهابی دارد،
بــدن را از تخریب بافتی و التهــاب مفصل محافظت کرده

و از عملکرد سلولهای عصبی
حمایت میکند.
 -6ماســت:حدود  2۰درصد
مــردم آمریکا به ســندرم روده
تحریكپذیر مبتــال بوده و در
نتیجــه دل درد نیــز در آنــان
شایع اســت .به گفته پزشکان
در ماست چندین باکتری وجود
دارد که در کاهش درد و التهاب
موثر هستند.
 -7قهوه:کافئیــن موجــود
در قهوه بــا تنگ کردن عروق
خونی گشــاد شــده که بر اثر
سردرد ملتهب میشوند از شدت
درد میکاهد.
 -8نعناع:ایــن گیاه از جمله
مــواد خوراکــی اســت که از
گرفتگی ماهیچهای پیشــگیری کرده و به همین دلیل عرق
نعناع در تســکین دلدرد ناشی از سندرم روده تحریكپذیر
استفاده میشود.
 -9سویای ســبز :در مطالعهای که در دانشگاه اکالهما
انجام شــد به گروهی از شــرکتکنندگان  4۰گرم پروتئین
ســویا و به گروه دیگر پروتئین حاوی شــیر داده شد که در
پایان مطالعه مشــخص شد مصرف پروتئین سویا نسبت به
پروتئین حاوی شیر خاصیت مسکنی بیشتری دارد.
 -1۰آب میــوه «قره قاط»:زخمهای گوارشــی ناشــی
از میکروبی موســوم به هلیکوباکتر پیلوری هســتند که به
بافتهای حفاظتکننده جداره لوله گوارشــی شامل معده یا
روده کوچك حمله میکنند .آزمایشها نشــان میدهد که
میتوان با نوشــیدن آب قره قاط از بروز آن پیشگیری کرد.
همچنین الزم اســت این نوشــیدنی به صورت  1۰۰درصد
طبیعی و بدون افزودن شــکر مصرف شــود زیرا در صورت
شیرین شدن حالت التهابآور پیدا میکند.

خداوند متعال در مقابل نعمت سالمتی هر فرد ،بیماری را نیز برای
او مقدر فرموده اســت ،اما جالب است بدانید که همین بیماری که از
سوی بســیاری از افراد بسیار سخت محســوب می شود دارای آثار
روحی فراوانی می باشد و یکی از آن ها جنبه ی تادیبی آن است!
ض َس ُ
ــوط اهلل فِی
الم َر ُ
پیامبر خدا حضرت محمد(ص) فرموده اندَ :
رض ُی َو َد ُب بِه عِبا َده؛ بیماری تازیانه خداوند در زمین اســت که با
ا َال ِ
آن ،بندگان خویش را ادب می نماید ،و همچنین ایشان می فرمایند:
اگر سه چیز در انسان نبود ،هیچ چیز س ِر او را فرود نمی آورد :بیماری،
فقــر و مرگ .اینها همه در انســان وجود دارد و با این حال ،انســان
همچنان گستاخ است.
عالوه بــر این امام صــادق(ع) دراین باره می فرماینــد :اگر بنا
نبود هیچ درد و رنجی به انســان نرسد ،انســان به کدامین وسیله از
زشــتی ها دامن می کشــید و در برابر خداوند فروتنی می کرد و با
مردم مهربانی مــی ورزید؟ آیا نمی بینید انســان را که در هنگامی
که دردی او را فرا می گیرد فروتن می شــود ،و س ِر تسلیم فرود می
آورد و بر درگاه پروردگار خویش عافیت می جوید و دســت به صدقه
می گشــاید؟ و همچنین ایشان فرموده اند که :خداوند متعال بیماری
را نه برای غضب بربندگانش بلکه برای تادیب و ادب نمودنشــان بر
آنها فرو می فرستد.

دارالشفاي آستان مقدس -منبع اينترنت

باعذر خواهی کردن از دیگران اشتباهات
خود را بپذیریم

خاطر اصل عمل (نه ظاهر آن) انجام پذیرد.
 -3در هنــگام معذرت خواهی از عمل اشــتباه خود ،باید از
شــدت تاثیر آ« بر دیگران آگاه باشــیم .اگر میــزان ناراحتی و
رنجش افراد از عملکرد دیگران را به سه بخش «خفیف ،متوسط
و شــدید» تقسیم کنیم ،الزم اســت میزان عذرخواهی ما دقیقا
متناسب با میزان یا درجه رنجش طرف مقابل باشد.
دو اشتباه رايج در عذرخواهی و پذيرش آن
 -١بسنده كردن به يک عذرخواهی لفظی ساده
به کار بردن کلماتی مانند «ببخشید»« ،معذرت می خواهم»
یا «وای؛ اشــتباه کردم» و غیره ،به هیچ وجه عذرخواهی واقعی

محسوب نمی شــود .این نوع عذرخواهی ها شاید در زمانی که
ناخواسته به کسی تنه می زنیم یا به میان حرف کسی می پریم
مثمر ثمر باشد اما در موارد دیگری که احساسات طرف مقابل را
عمیقا جریحه دار کرده ایم ،به هیچ وجه موثر نیستند.
معــذرت خواهــی صحیح و موثر آن اســت که به کســی
کــه به ســبب ایجاد رنجش یــا کدورت در قلب او شــده ایم،
پاســخی عاطفی ،همدالنــه و از صمیم قلب بدهیــم .در واقع
معــذرت خواهی باید از ته قلب و برای رفتار خاصی باشــد که
انجــام داده ایم؛ وگرنه بــی معنا و بی اثر خواهــد بود .اگر به
دنبال معذرت خواهی ،رفتار شــخص تغییــر نکند ،ثمری به بار
نخواهد آورد.

منابع :بحاراالنوار - ،كنز العمال -دانش نامه احاديث پزشگی

 -2سريع بخشيدن
این مورد مربوط به زمانی اســت که طــرف مقابل مرتکب
اشــتباه شده و شــما قرار است او را ببخشــید .در این قسمت
درباره این موضوع بحث می کنیم که ســریع بخشــیدن افراد،
دقیقا به همان اندازه خطرناک اســت که نبخشیدنشان ،زیرا اگر
عذرخواهی دیگران را بدون هیچ واکنشی فورا بپذیرید در روابط
عاطفی خود با او به هیچگونه تغییر مثبت یا بهبود عاطفی دست
نمی یابید.
از این گذشته اگر کسی به خاطر عمل خطایی که مرتکب شده
با یك عذرخواهی ساده و سرسری از کنار رنجش شما بگذرد و
شما هم بگویید که «اشکالی ندارد» ،ناراحتی و دلخوری همچنان
در دلتــان باقی می ماند؛ هرچند که به ظاهر اوضاع آرام به نظر
می رســد .نکته قابل ماجرا آنجاست که این رنجش و دلخوری
باقی مانده در قلب شــما ،همان آتش زیر خاکستری خواهد بود
که باالخره رابطه شــما را تباه خواهد کرد .سواد عاطفی به شما
می گوید که باید به جای سریع بخشیدن افراد ،راجع به آن فکر
کنید و ببینید آیــا از نظر روحی و عاطفی قادرید طرف مقابل را
ببخشید و عذرخواهی اش را قبول کنید یا خیر.
انتخاب با شماســت و هیچ اجباری در کار نیســت .اگر فکر
می کنیــد عذرخواهی او از صمیم قلب و واقعی نیســت ،آن را
رد کنید .هیچ اشــکالی ندارد اگر با خودتان صادق باشــید و به
طرف مقابل بگویید که به عذرخواهی بیشتری نیاز دارید یا هنوز
نمی توانید او را ببخشید و به زمان بیشتری نیاز دارید.
بــه هر حال آنچه در مبحــث عذرخواهی و پذیرش آن مورد
اهمیت اســت ،توجه به این نکته است که اگر عذرخواهی ما از
دیگران یا عذرخواهی دیگران از ما سبب بهتر شدن احساس ما
نشود ،ابراز یا پذیرفتن آن بی فایده است!
به هر حال در رابطه انســانی مبتنی بر سواد عاطفی ،موضوع
عذرخواهی و پذیرش آن از اهمیت بســزایی برخوردار اســت،
زیــرا به محض آنکه افراد در مقوله عذرخواهی و پذیرش آن به
دانشی صحیح دست یابند ،به منبع قدرت و سالمتی روان تبدیل
می شــوند .در واقع وقتی که عواطف و احساست خود را به طور
شــفاف بشناســیم ،به طور کامل آن را ابراز کنیم و احساسات
دیگران را نیز همچون احساســات خودمــان مهم بدانیم ،آنگاه
زندگی تحرک بیشتری می گیرد و لذتبخش تر می شود.
مركز راهنمايي و مشاوره آستان مقدس -منبع اينترنت

رحلت حضرت رسول اکرم (ص)
حضرت رســول اکــرم(ص) در آخرین
ســفر حج (در عرفه) ،در مکه ،در غدیر خم،
در مدینــه قبل از بیماری و بعــد از آن در
جمع یاران یا در ضمن سخنرانی عمومی ،با
صراحت و بــدون هیچ ابهام ،از رحلت خود
خبــر داد .چنان که قــرآن رهروان حضرت
رسول خدا (ص) را آگاه ساخته بود که پیامبر
هم در نیاز به خوراک و پوشــاک و ازدواج و
وقوع بیماری و پیری مانند دیگر افراد بشــر
است و همانند آنان خواهد مرد.
در حجة الوداع در هنــگام رمیجمرات
فرمود :مناســك خود را از مــن فراگیرید،
شــاید بعد از امســال دیگر به حــج نیایم.
هرگز مــرا دیگر در این جایــگاه نخواهید
دید .هنگام بازگشــت نیز در اجتماع بزرگ
حاجیان فرمــود :نزدیك اســت فراخوانده
شــوم و دعوت حق را اجابــت نمایم .عبد
ا ...مســعود می گوید حضرت پیامبر (ص)
یك ماه قبل از رحلــت ،ما را از وفات خود
آگاه نمود ...عرض کردیم :ای رســول خدا!
رحلت شما در چه موقع خواهد بود؟ فرمود:
فراق نزدیك شــده و بازگشــت به ســوی
خداوند است.
زمانی نیز فرمود :نزدیك است فراخوانده
شوم و دعوت حق را اجابت نمایم و من دو
چیز گران در میان شما می گذارم و می روم:
کتاب خدا و عترتم ،اهــل بیتم ...و خداوند
لطیف و آگاه به من خبر داد که این دو هرگز
از یکدیگر جدا نشوند تا کنار حوض کوثربر
من وارد شوند .پس خوب بیندیشید چگونه
با آن دو رفتار خواهید نمود.
روزی بــه آن حضــرت خبــر دادند که
مــردم از وقوع مــرگ شــما اندوهگین و
نگرانند .پیامبــر(ص) در حالی که به فضل

بن عباس و امام علیبن ابی طالب (ع) تکیه
داده بود به ســوی مسجد رهسپار گردید و
پس از درود و ســپاس پروردگار ،فرمود :به
من خبر داده اند شــما از مرگ پیامبر خود
در هراس هستید .آیا پیش از من ،پیامبری
بوده است که جاودان باشد؟! آگاه باشید ،من
به رحمت پروردگار خود خواهم پیوســت و
شــما نیز به رحمت پــروردگار خود ملحق
خواهید شد...
در فرصتــی دیگــر مردم را بــه رعایت
حقوق انصارســفارش و در خطاب به انصار
فرمود :ای گروه انصار ،زمان فراق و هجران
نزدیك اســت ،من دعوت شده و دعوت را
پذیرفته ام...
بدانید دو چیز اســت که از نظر من بین
آن دو هیچ تفاوتی نیســت .اگر بین آن دو
مقایسه شــود به اندازه تارمویی بین آن دو
فرقــی نمی گذارم .هر کــس یکی را ترک
کند مثل این اســت کــه آن دیگری را هم

ترک کرده اســت ...آن دو کتاب آسمانی و
اهل بیت رسالت هســتند ...سفارش مرا در
مورد اهل بیت من رعایت کنید و...
نیز فرمود :آیا شما را به چیزی راهنمایی
نکنم که اگر بدان چنــگ زنید ،پس از آن
هرگــز به ضاللت نیفتیــد؟ گفتند :بلی ،ای
رســول خدا .فرمود :آن (چیز) علی است .با
دوستی من دوســتش بدارید و به احترام و
بزرگداشت من ،او را محترم و بزرگ بدارید
و فرمود :مــرگ من به همیــن زودی فرا
می رسد و من سخن خود را به شما رساندم
و راه بهانه و عذر را بر شــما بســتم .آگاه
باشید ،من کتاب پروردگارم و اهل بیت خود
را در میان شــما می گذارم و دست حضرت
علی (ع) را گرفــت و باال برد و فرمود :این
شــخص علی بن ابی طالب است که همراه
بــا قرآن اســت و قرآن با علی اســت و از
یکدیگر جدا نشــوند تــا روز قیامتکه با من
مالقات نمایند.

در روز دوشــنبه ( 28صفر) آخرین روز از
زندگی رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله آن
بزرگوار در مســجدپس از انجام نماز صبح
فرمــود :ای مردم! آتش فتنه ها شــعله ور
گردیــده و فتنه ها همچون پاره های امواج
تاریك شب روی آورده است.
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله در حالی
جان ســپرد که ســر در دامن علی بن ابی
طالب علیه السالم داشت .علی علیه السالم
شیون کنان ،رحلت پیامبر صلی اهلل علیه و
آله را به اطرافیان خبر داد.
توصيف علی عليه السالم از رحلت
پيامبر اكرم صلی اهلل عليه و آله
رحلــت پیامبر اکــرم صلــی اهلل علیه
و آلــه بــراي امــام علــی علیه الســالم
حادثه اي ســخت و جان ســوز بود .چنان
کــه مي فرماید پــدر و مــادرم فدایت اي
پیامبر خدا ،با مرگ تو رشــته اي پاره شــد
که در مرگ دیگران چنین قطع نشــد و آن
نبوت و فــرود آمدن پیام و اخبار آســماني
بــود .مصیبت تو دیگــر مصیبت دیدگان را
تسلّي دهنده است یعني پس از مصیبت تو
دیگر مرگ ها اهمیتي ندارد .و از طرفي این
یك مصیبت همگاني است که عموم مردم
به خاطــر تو عزادارند .اگر نبــود که امر به
صبر و شــکیبایي فرموده اي و از بي تا بي
نهي نمــوده اي آن قدر گریه مي کردم که
اشك هایم تمام شــود .و این درد جان کاه
همیشه در من مي ماند و حزن و اندوهم دائمي
مي شد .که همه این ها در مصیبت تو کم و
ناچیز است».
همچنیــن آن حضرت در توصیف رحلت
پیامبر فرمودند « :گویا در و دیوار خانه فریاد
مي زد».

بیست و هشتم صفر سالروز شهادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)
والدت
در نیمــه مــاه رمضان ســوم هجري،
اولیــن فرزند حضرت علــي (ع) و حضرت
فاطمه(س) بــه دنیا آمد .پــس از والدت،
نامگذاري از جانب مادر بــه پدر ،و از او به
رســول خدا مح ّول شــد و آن حضرت هم
منتظر نامگذاري پروردگار ماند.
تا اینکــه جبرئیل،امین وحي ،فرود آمد و
گفت « :خدایت سالم ميرساند و ميگوید
چون علي بــراي تو همانند هــارون براي
موســي اســت ،نام فرزندش را نــام فرزند
شبر قرار ده»
هارون یعني ّ
رسول خدا فرمود « :زبان من عربي است
شبر ،عبري است».
و ّ
شــبر در زبان عرب به
«
گفت:
جبرئیل
ّ
معناي« حسن» است» .
به این ترتیب ،کودک ،حسن نام گرفت.
تنهــا کنیهي آن حضــرت « ابو محمد» و
مشهورترین القابش« ســید» و «سبط» و
«تقي» است.
نقش خاتم و انگشتر امام حسن را «العزه
هلل» گفتهانــد؛ روز هفتم پــس از والدت،
رسول خدا (ص) مســتحبات والدت را در
مورد امام حســن(ع) به جا آوردند و وی را
به« ((ام فضل (لبابه)» ،همســر عمویشان،
سپردند تا او را از شیري که به خاطر زایمان
فرزندش ،قثم ،در پستان داشت ،شیر دهد.
رابطه امام حســن (ع) و رسول
خدا (ص)
حضرت امام حســن (ع) بیشتر از هفت
ســال با حضرت رســول خدا (ص) زندگي
نکرد ،ولي در همین مدت به شــدت مورد
عنایت آن حضرت بود و استفادههاي علمي
و تربیتــي فراواني برد .محبت رســول خدا
(ص) به امام حســن (ع)بسیار فراوان بوده
و آن حضــرت ،گاهي نوهاش را در کارهاي
بزرگــي همانند بیعت رضــوان و مباهله با
نصاراي نجران هم شــرکت ميداده است.
رســول خــدا (ص) دربــارهي او تعریف و
تمجیدهــاي فراواني نموده اســت که امام
بعدها به مناسبتهاي مختلف ،از آنها براي
معرفي شخصیت الهي خویش سود جست.
حضرت علــي علیــه الســالم قبل از
شهادت ،امام حسن (ع)را وصي خود تعیین

کرد .رســول خدا (ص) نیز قبل از آن به دو
گونه این وصایت را اعالم کرده بودند؛ یکي
به صورت تصریح به امامت امام حســن(ع)
و امام حســین (ع) پس از پدرشــان ،و دوم
تصریح به امامت اوصیاء دوازدهگانهي خود،
با ذکر اسامي آنها.
امام پس از خالفت
دوران کوتــاه چند ماهه خالفت ظاهري
امام حســن (ع) ،پر ماجرا ســپري شــد.
بالفاصله پس از شهادت حضرت علي (ع)،
امام حســن(ع) به مسجد آمد و در سخناني
شــیوا تلویح ًا مردم را به بیعــت با خویش
فراخواندند .پــس از ســخنراني و با تبلیغ
نافذابــن عباس مردم کوفــه با آن حضرت
بیعت کردنــد .امام نیز بیعتشــان را براین
اســاس که از او پیروي کنند و با هر کس
جنگید ،بجنگند و با هر کس صلح کرد ،صلح
کنند ،پذیرفت؛ و سپس به تحکیم پایههاي
حکومت خویــش پرداخت ،ابن ملجم ،قاتل
پدر ،را گردن زد و اکثر فرمانداران مناطق را
که به دست پدرش نصب شده بودند ،تثبیت
نمود و برخي را تغییر داد.
جاســوسهاي معاویــه را پیــدا کرد و
گردن زد ،نامهي تندي به وي نوشــت و او
را تهدید به جنگ نمــود .نامهنگاري میان
حضرت و معاویه ادامه یافت تا اینکه معاویه
لشکري عظیم به سوي عراق گسیل داشت

و حضرت نیز درصدد تهیه لشــکري براي
مقابله با او برآمد.
صلح امام
مهمترین حادثه در زندگي امام حسن(ع)
جریــان صلح معاویه با آن حضرت اســت.
تحلیل این حادثه ضروري به نظر مي رسد
زیرا خود امام صلحش را حجتي بر آیندگان
ميداند؛ یعني بر اســاس عملکرد حضرت،
وظیفه انســان نیز در شــرایط مشابه با آن
زمان ،صلح و مصالحه است.
بررســي مقدمات و شــرایط و عللي که
صلح را ایجاب کرد و دقت در کیفیت وقوع
صلــح و مواد صلحنامه و موشــکافي نتایج
شــیرین صلح براي جناح حق و ضربههاي
سهمگین آن بر جناح باطل بهخوبي روشن
ميکنــد که صلح آن حضــرت در حقیقت
زمینه انقالب سرخ حسیني را فراهم ساخت
و پایهریز انقالب علمي امام باقر (ع) و امام
صــادق (ع) در عصر طالیي خــأ انتقال
قدرت از بنيامیه به بنيعباس گشــت و به
این ترتیب ،اسالم ناب محمدي که در تشیع
جلوهگــر بود ،نهال خود را آبیاري نمود و به
درخت تنومندي تبدیل کرد.
امام پس از صلح تا شهادت
تمامي تالش امام حسن (ع) پس از قبول
صلح این بود که فواید مــورد نظرش را از
صلح به نتیجه برســاند و بر این اساس در

تمام این مدت به حفــظ نیروهاي کیفي و
خالص ،بازســازي نیروهاي خسته و وازده و
تفسیر صحیح اسالم پرداخت.
عملکرد دشمنشــکن حضــرت پس از
صلح چنان قدرتمند بود که معاویه را به فکر
شهادت آن حضرت انداخت.
سيرت و فضائل و مناقب امام
در زیارت جامعه خطاب به آنان ميگوییم:
« سروران من! ستایش شما را شماره نتوانم
کرد و به آنچه در شأن شماست نتوانم رسید
و به اندازه و قدرتان وصف نتوانم گفت».
امام حســن (ع) نه تنهــا از این خطاب
مستثني نیست بلکه به خصائصي از قبیل«
سبط اکبر» بودن نیز برخوردار است.
حلم بيپایان ،علم فراوان ،جود و عبادت،
زهــد و بالغــت ،تواضع و شــجاعت آن
حضرت ،نه دوست بلکه دشمن را به اعتراف
و اعجاب واداشته است؛ و فضیلت و افتخار،
آن است که دشمن به آن گواهي دهد.
شهادت امام
تــالش موفق امــام حســن (ع) براي
بهکرســي نشــاندن اهداف صلح باعث شد
کــه معاویه طرح قتل حضــرت را پیگیري
نماید تا بتواند به خواســته دیرین خود یعني
تبدیل خالفت اسالمي به سلطنت موروثي،
جامهي عمل بپوشــاند .به این ترتیب سمي
مهلك تهیه کرد و آن را توســط همسر آن
حضرت به او خوراند .حضرت پس از مدتي
درد و رنــج ،در روز  28ماه صفر ســال 5۰
هجري به لقاء اهلل شتافت .برادرش حضرت
امام حسین (ع) ،جنازهي او را پس از تغسیل
و نماز براي دفن به ســوي مسجد و روضه
پیامبر برد ولي ســرانجام بر اثــر ممانعت
بنيامیه در بقیع به خاک سپرد.
ثواب عزاداري بر امام حسن (ع)
رســول خدا صلّي اهلل علیه و آله و سلّم
ســالها پیش از شهادت امام حسن فرموده
بــود  « :هــر کس بر حســن گریــه کند،
چشــمش روزي که دیدهها کور مي شوند
(روزقیامــت) ،کور نمي شــود و هرکس در
مصیبت او اندوهگین شــود ،روزي که همه
دلها اندوهگین اســت ،غم و اندوهي ندارد.
زیارت حسن (ع)مایهي استواري قدمها در
قیامت است» .
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

حضرت امام رضا (ع) و
نحوه شهادت

حضرت امام رضا ـ (ع) ـ در سال  148هـ .ق در شهر مدینه متولد
شد ،و در ماه صفر سال  2۰3هـ .ق در سن  55سالگي در شهر طوس
خراسان به شهادت رسید.
در باب شهادت ایشــان تقریب ًا تمام علماي شیعه و عده زیادي از
علماي اهل سنت قائلند که آن حضرت مسموم و شهید شده اند .قول
مشهور این است که آن حضرت توسط مأمون خلیفه عباسي مسموم
شده و به شهادت رسیده اند.
برخــي از علماي اهل ســنت قائلند که مأمون ،امــام رضا(ع) را
مسموم نکرده است .و براي این گفته خود دالئلي هم ذکر مي کنند.
از جملــه آن دالئل این اســت که مأمون دختر خود را به همســري
امــام جواد (ع) درآورد .مأمون بــه برتري امام رضا (ع) در برابر علما
استدالل مي کرد  .اما «بیشتر مورخین و روات اجماع دارند که مأمون
ســم را به امام (ع) داده نه غیر او»عــالوه بر اینکه مأمون براي این
کار انگیزه هم داشــته .روایاتي از امام رضا(ع) وارد شده است که در
این روایات آن حضرت شهادت خویش را پیشگویي کرده اند و عامل
این جنایت را مأمون دانســته اند .امام رضــا (ع) به هرثمه بن اعین
مي گوید« :موقع مرگ من فرا رســیده اســت ایــن طاغی (مأمون)
تصمیم گرفته مرا مسموم کند»...
شهید مطهري مي نویسد« :قرائن نشان مي دهد که امام رضا (ع)
را مسموم کردند و یك علت اساسي همان قیام بني العباس در بغداد
(بر علیه مأمون) بود .مأمون در حالي حضرت رضا (ع)را مسموم کرد
که از خراســان به طرف بغداد مي رفت و مرتب اوضاع بغداد را به او
گــزارش مي دادند .به او گزارش دادند که بغداد قیام کرده او دید که
حضرت رضا (ع) را نمي تواند عزل کند و اگر با این وضع بخواهد برود
آنجا کار بسیار مشکل اســت .براي اینکه زمینه رفتن آنجا را فراهم
کند و به بني العباس بگوید کار تمام شد حضرت را مسموم کرد و آن
علت اساســي که مي گویند و قابل قبول هم هســت و با تاریخ وفق
دارد همین جهت است»
به نظر مي رســد انگیزه اصلي مأمون در به شهادت رساندن امام
رضا (ع) همین مطلبي باشــد که ذکر شــد .چرا که قیام عباسیان در
بغداد جز به خاطر ترس از روي کار آمدن علویان نبوده است.
 .روایتي را شیخ مفید از عبدا ...بن بشیر نقل کرده که عبدا ...گفت:
مأمون به من دســتور داد که ناخنهاي خود را بلند کنم ...ســپس مرا
خواســت و چیزي به من داد که شبیه تمر هندي بود و به من گفت:
این را به همة دو دســت خود بمال ...سپس نزد امام رضا (ع ) رفت
و به من دســتور داد که انار براي ما بیاور من اناري چند حاضر کردم
و مأمون گفت :با دســت خود آن را بفشــار ،من فشردم و مأمون آن
آب انار را با دســت خود به حضرت خورانید و همان ســبب مرگ آن
حضرت شــد و پس از خوردن آن آب انار دو روز بیشــتر زنده نماند»
روایت دیگري را شیخ مفید از محمد بن جهم ذکر کرده که مي گوید:
«حضرت رضا (ع) انگور دوســت مي داشــت پس قدري انگور براي
حضرت تهیــه کردند .در حبه هاي آن به مدت چند روز ســوزنهاي
زهرآلود زدند .سپس آن سوزنها را کشیده و به نزد آن بزرگوار آوردند...
آن حضرت از آن انگورهاي زهرآلود بخورد و ســبب شهادت ایشان
شد».
روایتي از اباصلت هروي نیز نقل شــده که مي گوید :مأمون امام
رضا ـ (ع) را فراخواند و آن حضرت را مجبور کرد از انگور بخورد آن
حضرت به واسطه آن انگور مسموم شد.
بنابرایــن ،ادلــه اي که اهل ســنت ذکــر کرده اند کــه مأمون
امام رضا (ع را به شــهادت نرســانده بي اســاس مي باشــد .چرا
که مأمون فــردي بود که بــه خاطر حکومت ،بــرادر خویش امین
را به قتل رســاند و محبوبیــت امام رضا (ع) در نــزد او از برادرش
بیشــتر نبود .و گریه ظاهــري او بعد از مرگ امــام (ع) ـ به جهت
منحــرف کردن اذهــان علویان و طرفــداران امام رضــا (ع) بوده
است.
«بعد از شــهادت امام رضا (ع) شیعیان بدن شریف آن حضرت را
در خراسان تشــییع کردند .این تشییع جنازه به حدي پر شور بود که
تا آن زمان مثل آن دیده نشده بود ،همه طبقات در تشییع جنازه امام
حاضر شــدند»] .امام رضا (ع) در سال  2۰3هـ.ق در شهر طوس به
خاک سپرده شد.

«معاد» کتابی شيوا و پر بار از شهيد آيت ا ...سيد عبدالحسين دستغيب (رضوان ا ...تعالی عليه)
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سخن از آخرت و مواقف آن بسیار رفته ،اما سخنی شیرین تر
از گفتار مرد آخرت شهید محراب آیت اهلل دستغیب در این باره
نیست .یك ماه مبارک رمضان در این باره سخن گفت و خالصه
آن بصورت کتابی جالب به نام ((معاد)) به دست عالقمندان
رسیده و هنوز مکرر به چاپ می رسد .بحث های این کتاب از
نخستین منزل که مرگ و حالت احتضار است شروع می شود ،از
کیفیت قبض روح و آسانی و سختی جان دادن ،حضور اهل بیت
هنگام نزع و از پرسش های قبر و فشار آن صحبت می کند .در

مردان علم در ميدان عمل

به منظور استفاده زائران،

پایداری و استقامت در تعلم و تعلیم

پروژه کارت ميهمان در کتابخانه حرم مطهر
حضرت شاهچراغ (ع) اجرائی شد

پايداری ميرزا مهدی نراقی در تحصيل علم
حــاج میرزا مهدی نراقی صاحب«معراج الســعاده » و کتب دیگر
در ایام تحصیل بی نهایت فقیر و تهی دســت بود به حدي که برای
مطالعه قادر به تهیه چراغ روشــنائی نبود و می رفت از چراغهائی که
در جاهای دیگر مدرســه بود استفاده می کرد و هیچ کس از حال او
باخبر نبود،با این سختی و تنگی معاش در تحصیل علوم بقدری جدی
کوشــا بود که هر چه از موطنش به او نامه می رســد سرنامه را باز
نمی کرد و نمی خواند و از ترس اینکه مبادا حرفی و مطلبی نوشــته
باشــند که باعث تفرقه حواس و مانع از درس باشد همه نامه ها را به
طور در بســته در زیر فرش می گذاشت پدر او به نام ابوذر از عاملین
حکام پا کار بوده تصادفا او را کشــتند،خبر قتل پدرش را به او نوشتند
آن مرحوم طبق معمول نامه را نخوانده به زیر فرش گذاشــت چون
بستگان ازاو مایوس شدند کاغذ به استادش نوشتند که واقعه را به او
خبر بدهند و او را برای اصالح ترکه و ورثه پدرش بفرســتند به قریه
نراق ،چون مرحوم نراقی به درس حاضر شــد اســتاد را گرفته خاطر
دید ،عرض کرد:چرا مهم و غصه دار هســتید ؟ استاد جواب داد :شما
باید به نراق بروید عرض کرد:برای چه ؟ گفت:پدرت مریض اســت
مرحوم نراقی گفت:خداوند او را حفظ می فرماید شما درس را شروع
کنید اســتاد به کشته شدن پدر او تصریح کرد و امر که حتما باید به
نــراق حرکت نماید پس آن مرحوم به نراق رفت و فقط ســه روز در
آنجا مانده و دوباره بازگشت و به این ترتیب تحصیل کرد تا رسید به
آن پایه از علم و فضل خارج از وصف.
ازابتدای شهريورتا پايان آبان ماه سال جاری،

آمار امانت کتاب از کتابخانه آستان
مقدس از مرز 8800جلد گذشت

از ابتدای شهریور ماه ســال جاری تاکنون  8867عنوان کتاب
به اعضای کتابخانه آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) امانت داده
شده است.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی از این تعداد 937
عنوان را افراد با تحصیالت کارشناســی ارشد و باالتر 4291 ،عنوان
را کارشناسی 594 ،عنوان را کاردانی 1۰86 ،عنوان را دیپلم و 1959
عنوان را افرادی با سطح تحصیالت پایین تر به امانت برده اند.
گفتنی اســت کتابخانه آســتان مقدس دارای تاالر پژوهش ،میز
امانت و ســالن های مطالعه(خواهران وبرادران ) ،مخزن کتاب ،کتب
خطی وکتاب های چاپ سنگی ،تاالر نشریات ،بخش کودکان،بانك
لوح فشــرده ونرم افزار ،بخش اینترنت و مجهز به سیستم تله لیفت
می باشــد این کتابخانه در سال  1392توســط نهاد کتابخانه های
عمومی کشــور به عنوان کتابخانه عمومی مشارکتی نمونه در سطح
استان و کشور برگزیده شد و هم اکنون با دارا بودن بیش از 5۰۰۰۰
جلد کتاب چاپی 3۰۰۰ ،جلد کتاب چاپ ســنگی 3۰۰۰ ،جلد نســخ
خطــی ،بیش از  2۰۰عنوان نشــریه 735۰ ،جلد کتاب ویژه کودکان
و  52۰۰جلــد کتاب مرجع یکی از غنی ترین کتابخانه های کشــور
می باشد.

کتابخانه حضرت شاهچراغ (ع) میزبان
مدارس ابتدائی شیراز

بخش کودکان کتابخانه آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) در
آذر مــاه  1392پذیرای  271نفر از دانــش آموزان مدارس امین امام
جواد (ع) ،حضرت ابوالفضل (ع) ،حضرت امام محمد باقر (ع) ،حضرت
علی بن ابیطالب (ع) ،وحدت و بنائیون بود.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی در این بازدید ها،
دانش آموزان ضمن آشــنایی با خدمات بخــش کودک کتابخانه ،در
برنامه های تدارک دیده شــده ،از جمله انجام بازی های آموزشــی،
کتابخوانی ،قصه گویی و تماشــای فیلم شرکت کردند.همین گزارش
حاکیســت در حال حاضر این بخش دارای بیش از  35۰۰جلد کتاب
ویــژه کودکان بــا موضوعات مختلــف همچون علمی ،آموزشــی،
مذهبی،قصه ورمان اســت از دیگر قســمت هــای بخش کودکان
می توان به بانك لوح فشرده ونمایش فیلم ،بانك پازل وبازی است.
بخش کودک کتابخانه همه روزه از ســاعت  8الی  14:3۰به روی
عالقه مندان باز و آماده پذیرش و ثبت نام کودکان می باشد.

فصل دوم از برزخ و عالم مثالی و وادی السالم و وادی برهوت،
مظهر بهشت و دوزخ برزخی و از حوض کوثر سخن می رود و به
پاره ای شبهات پاسخ می دهد .در فصل سوم قیامت را
مطرح می سازد و برپائی آن را الزمه عدل خدا می داند و
نمونه هائی از زنده کردن مرده ها را در این عالم ،شاهد توانائی خدا
می داند .آنگاه از فزع قیامت و کسانی که در امانند بحث می کند ،از
نشانه های گناه بر چهره مجرمین و روز پنجاه هزار ساله و نامه
اعمال سخن ها می گوید .آنگاه از میزان و سنجش اعمال ،از

حساب و تفکر و اخذ حقوق و سپس از صراط
و عقبات هفتگانه آن و در آخر از شفاعت و
اعراف بحث می کند .سپس به سراغ بهشت
می رود و از خوردنی ها و آشامیدنی ها و
لباس ها ،روی سیاه و غل و زنجیر و موکلین جهنم و عذاب های روحی
طاقت فرسایش خبر می دهد و به اشکال هائی که شده پاسخ کافی
می دهد که خدای رحمان را با عذاب چه کار و عمر کوتاه چرا
عذاب همیشگی به دنبال داشته باشد؟

تکمیل فرم مربوطه اجازه استفاده از خدمات
گوناگون کتابخانه را کسب نمایند.
معــاون پژوهــش وفنــاوری در ادامه
اظهار داشــت مدت اعتبار این کارت برای
بهره برداری در سه نوبت تعریف شده است
و امانت کتاب به صورت اســتفاده در تاالر
مطالعه می باشــد .گفتنی اســت این طرح
به طور آزمایشــی در هفته کتاب جمهوری
اسالمی در کتابخانه آستان مقدس اجرا شد
و اینك به عنوان یکی از خدمات گســترده
کتابخانه حرم مطهــر در برنامه کاری قرار
گرفته است.

معاون پژوهش وفناوری آستان مقدس
از اجرائی شــدن پــروژه کارت میهمان در
کتابخانه آستان مقدس خبر داد به گزارش
واحد اطالع رســانی روابط عمومی عطائی
گفت با هدف بهره مندی زائران حرم مطهر
حضرت شاهچراغ (ع) که در مدت کوتاهی
در شهر مقدس شــیراز حضور دارند ،طرح
صدور کارت میهمان بــرای بهره مندی از
خدمات کتابخانه آستان مقدس اجرایی شد.
وی اضافه کرد زائران از طریق این طرح که
به صورت رایگان ارائــه خدمت می گردد،
می تواننــد در کتابخانه حضــور یافته و با

استقبال مردمی از نشريات آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
در راســتای اطــالع رســانی وتنویر
افکار عمومی ،آســتان مقــدس احمدی
و محمــدی(ع) از طریــق مراکز فرهنگی
زیرمجموعه اقدام بــه تولیدات مکتوب از
جمله ماهنامه و هفته نامه می نماید.
ماهنامــه حضرت احمدبن موســی(ع)
در  64صفحه در ابتــدای هر ماه بصورت
رنگــی چــاپ و بیــن مراکــز فرهنگی،
زائــران ،حــوزه هــای علمیــه شــهر
شــیراز ،اســتان فارس و کشــور توزیع
می گردد.
ایــن مجله حــاوی ســخنرانی های
تولیــت آســتان مقــدس احمــدی و
محمــدی(ع) مقــاالت و گــزارش های
مصــور ،اخبــار ،گــزارش فعالیــت هاو
عملکرد ،مســابقه جدول ،ارائه محصوالت

فرهنگــی ،برنامــه های آســتان مقدس
و ...می باشد.
نشــریه هفتگی آستان مقدس نیز در 8

صفحه بصورت رنگی چاپ می گردد .این
نشــریه در تیراژ مناسب چاپ و در سراسر
ایران توزیع می گردد که شامل  3۰۰حوزه

علمیه ،مدارس ،سازمانها ،ادارات ،موسسات
و مراکز فرهنگی است و تعدادی نیز بین
زائران ،شهروندان ،و کسبه توزیع می شود.
در این نشــریه اخبار هفتگی آســتان
مقدس ،مطالب تحلیلی ،علمی ،فرهنگی،
اجتماعی و پزشــکی درج و با اســتقبال
مخاطبان روبرو شده است.
به جز نشــریات فرهنگی ،سایت آستان
مقدس نیــز با دربرگیری اخبــار روزانه و
وقایع مرتبط در دسترس کلیه عالقمندان
از طریــق مجازی قــرار دارد .عالقمندان
می تواننــد مقاالت ،خاطــرات و مطالب
مذهبــی ،فرهنگی و علمــی و مرتبط با
آســتان مقدس احمدی و محمدی(ع) را
به روابط عمومی این آستان شریف جهت
درج در نشریات ارسال نمایید.

در آذرماه سال جاری،

از سوی شهروندان و خيرين بيش از 173جلد کتاب به کتابخانه آستان مقدس
احمدی و محمدی (ع) اهدا گرديد
در آذرماه ســال جاری تعداد  173جلد کتاب اهدایی،
توســط شــهروندان به گنجینه کتب کتابخانه آســتان
مقــدس احمــدی و محمدی (ع) افزوده شــد .این کتب
اهدایی کــه موضوعات مختلفی را شــامل می شــوند،
توســط :ندا یوســف صابر ،زهرا فضیلت ،غالمحســین

زیمران،جلیــل خازن ،علی اکبر معمــاری ،کریم اکبری
و محمــد موالنائی به کتابخانه تحویل داده شــده اند .با
قدردانی از اقدام شایســته این خیــران و فرهیختگان ،به
اطالع می رســاند کتب اهدایی با نام ایشان در کتابخانه،
ثبت و برای اســتفاده کاربران در مخــزن کتابخانه قرار

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.

گرفته است.
کتابخانــه آســتان مقــدس روزهــای شــنبه تــا
چهارشــنبه از ســاعت  8الــی  18و پنجشــنبه هــا از
ســاعت  8الــی  16یکســره آمــاده ارائــه خدمت به
عالقه مندان می باشد.
مركز راهنمايي و مشاوره
آستان مقدس احمدي و محمدي(عليهالسالم)

ارائهدهنده خدمات مشاورهاي در زمينة مشكالت
خانواده ،ازدواج ،تحصيل ،كودك و نوجوان
كنترل خشم ،افسردگي ،اضطراب ،وسواس
سنجش هوش و شخصيت.
مكان :ضلع جنوبي آستان مقدس
روبروي كتابخانه حضرت شاهچراغ(ع)
تلفن تماس2١٣١٣۵۵-22٤٠٣٩٩ :

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 -محمدمهدي رويين تن
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)  -رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گويا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الكترونیكيinfo@shahecheragh.ir :
وب سايتwww.shahecheragh.ir :

)ع(
نشريه داخلي آستانش مقدس
احــمــــديومــحــمــدي(ع)

