ماه فرو ماند از جمال محمد
سال سوم

دي ماه  1392ربيع االول  1436شماره 76

 8صفحه

سرو نباشد هب اعتدا ل محمد

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) ،یک
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

ميالد باسعادت فخر عالم امكان حضرت محمدمصطفي(ص)
و زادروز حضرت امام جعفر صادق (ع)مبارکباد

تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع):

توفيق خدمتگزاری به مردم از برکات الهی است
معاون سازمان میراث فرهنگي صنایع دستی و گردشگري کشور ضمن حضور
در بارگاه حضرت شــاهچراغ(ع) و زیارت مضجع شــریف ایــن امامزاده واجب
التکریم با تولیت آستان مقدس دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی تولیت آســتان مقدس احمدی
و محمدی(ع)در ســخنانی با آرزوی توفیق بــرای خدمتگزاران در عرصه میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بر اخالص و خدمت صادقانه به مردم جهت
خشنودی خداوند متعال تاکید کردند.
در صفحه 2

اهتزاز پرچم های سبز بر فراز گنبدهای
حرمهای مطهر

پرچم سبز فام گنبد بارگاه مطهر حضرت سید میراحمدبن موسی شاهچراغ(ع) همزمان با
آغاز ماه ربیع االول با پرچم عزای حضرت امام حســین (ع) تعویض شد و در مراسمی خاص
بر فراز آن به اهتزاز درآمد .به گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی در این مراســم که
با حضور جمعی از خادمان آســتان مقدس ،زائران ،در صحن و حرم مطهر برگزار شد ،پس از
قرائت زیارت خاصه حضرت شــاهچراغ (ع) و مراسم مداحی ،تنی چند ازخادمان حرم مطهر
طی تشــریفات خاصی پرچم های سبز فام را به جای پرچم های سیاه که به نشانه عزاداری
اهل بیت (ع) و ادای احترام به ســاحت مقدس ســرور و ساالر شــهیدان حضرت ابا عبدا...
الحســین (ع) بر فراز گنبد های فیروزه ای حرم های مطهر حضرت شاهچراغ (ع) وحضرت
سید میر محمد بن موسی (ع) بر افراشته شده بود نصب نمودند .

ذکر و یاد خدا
بــرای یک عاشــق ،لذت بخــش ترین چیزها یاد معشــوق
است .امام ســجاد علیه السالم در این باره می فرماید« :اِلهی ما
ُلوب؛ پروردگارا! چه لذت بخش
اَلَ َّذخَ واطِ َر ا ِْ
اللْها ِم ب ِ ِذ ْک ِر ِک َعلَی الْق ِ
اســت گذر نام و یاد تــو بر دل ها ».آن حضــرت ،هیچ یک از
لذت ها را با لذت یاد خدا برابر نمی داند و از هر لذتی غیر از لذت
یاد خدا آمرزش می خواهد« :اَ ْس َت ْغف ُِر َک م ِْن ُک ِّل لَ َّذ ٍة بِغ َْی ِر ِذ ْک ِر ِک؛
(خدایا)! از هر لذتی جز یاد تو ،استغفار می کنم».
یاد خدا به روح انســان تعالی می بخشــد تــا آنجا که او را با
خدا هم نشــین می سازد .پیامبر گرامی اسالم(ص) در این زمینه
فرموده است:
موســی بن عمران علیه الســالم چون با پروردگار خویش به
راز و نیــاز پرداخت ،عرض کرد :پــروردگارا! آیا تو از من دوری،
تا آوازت دهم یــا به من نزدیکی ،تا با تو نجوا کنم؟ خداوند ّ
جل
جالله وحی فرمود :من هم نشین کسی هستم که مرا یاد کند.
آن حضرت در حدیث دیگری می فرماید:
ّ
ْ
ریاض الْ َج َّن ِة َفلْ ُی ْکث ِْر ِذک َر الل ِ.
َم ْن اَ َح َّب اَ ْن َی ْرت ََع فی
ِ
هر که دوســت دارد در مرغزارهای بهشت بخرامد ،باید ذکر
خدای ،بسیار گوید.
همچنین از آن حضرت روایت است که فرمود:
هیــچ قومی در مجلس ذکــر حق تعالی ننشــیند ،مگر آنکه
فرشتگان گرد ایشان را فرا گیرند و رحمت بر ایشان نازل شود و
خدای ـ ع ّز ّ
وجل ـ میان مقربان خود ،ایشان را یاد کند.
«در واقــع ،مداومت مؤمن بر ذکر خدا ،موجب تزکیه و صفای
نفس و احســاس امنیت و آرامش روانی می شود .اصو ًال انسان
مسلمان ،هنگام ذکر خدا احساس می کند که به خداوند ،نزدیک
است و تحت حمایت و سرپرستی او قرار دارد و همین امر موجب
برانگیخته شــدن حس اعتماد به نفس ،قدرت ،امنیت ،آرامش و
خوشبختی در او می شود».
یاد خدا ،برترین لذت ها و ســبب ساز هم نشینی انسان با خدا
و مایه نــزول رحمت خدا و ایجاد حس اعتماد به نفس و آرامش
در انسان است.
یاد کرد خدا از بنده ،در گرو یاد بنده از اوست
عاشــق اگر یاد معشــوق را رها کند ،معشــوق نیــز از او یاد
نمی کند .این امر بدیهی اســت و خداوند در قرآن کریم در این
باره می فرمایدَ « :فا ْذ ُک ُرونی اَ ْذ ُک ْر ُک ْم؛ به یاد من باشــید تا به یاد
شما باشــم( ».بقره )152 :حافظ نیز این حقیقت را به زبان شعر
چنین بیان می کند:
گرت هواست که معشوق نگسلد پیوند
نگاه دار سر رشته تا نگه دارد
پیامبــر گرامــی اســالم(ص) در این بــاره از قــول خداوند
می فرماید« :تا هنگامی که بنده من ذکر مرا بگوید و لب هایش
به ذکر من حرکت کند ،من با او هستم ».همچنین از امام صادق
علیه السالم روایت شده است:
خداوند می فرماید :ای پسر آدم! در قلب خود به یاد من باش تا
من نیز در جانم به یاد تو باشم .ای پسر آدم! در خلوت به یاد من
باش تا در خلوت به یاد تو باشــم .ای پسر آدم! در میان جمع مرا
یاد کن تا تو را در میان جمعی بهتر از جم ِع تو یاد کنم.
البتــه گرچه ذکــر زبانــی در جای خــود ،آثــار و فضیلت
هــای ویــژه خــود را دارد .اگر با یــاد قلبی همراه نباشــد ،اثر
بخشــی آن بسیار ناچیز اســت و به رشــد و تعالی واقعی روح
نمی انجامد .بی شــک ،ذکر حقیقی ،همان ذکر قلبی اســت .در
روایتی دل نشــین از امام محمد باقر علیه الســالم در این باره
نقل می کنند:
سه چیز ،از سخت ترین کارهای بندگان است :انصاف داشتن
مؤمن؛ مواســات مالی انسان با برادرش و ذکر خدا در همه حال.
مقصود نیز این اســت که آدمی هنگام روبه رو شــدن با گناه و
تصمیم به انجام دادن آن ،خدا را در قلب خود یادآور شــود .پس
یــاد خدا او را از آن گناه بــاز دارد و چنین ذکری نیز مقصود این
آیه شریفه اســت که« :کسانی که پرهیزکارند ،چون وسوسه ای
از شــیطان به آنها برسد ،خدا را یاد می کنند .پس در این هنگام
بصیرت می یابند»( .اعراف)201 :

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

شماره 76
دي ماه 1392

آیت الكرسی مجموعه ای از توحيد
وسپاس جمال وجالل خداوند

باتوجه به اینکه ریشــه اصلی تفکر مهدویت در قرآن در بیش از
یکصد آیه بیان شده است ،لزوم توجه به آیات مهدوی بیش از پیش
احساس می شود ،درحالی که در تفسیر این آیات ،روایات فراوانی بر
پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) نقل شــده اســت که بنابر آنها ،حکومت
امام مهدی(عج) در آخرالزمان همان حکومت مستضعفان و صالحانی
اســت که در قرآن به آن بشارت داده شــده است .یکی از آیاتی که
این موضوع در آن به کار رفته شــده و کمتر به آن دقت شــده است
آیت الکرسی می باشد
آیت الکرسی «ایه  255ســوره بقره است» ،عالمه طباطبایی در
جلد دوم تفسیر المیزان درباره آیت الکرسی میفرماید:
آیت الکرسی،از صدر اسالم مشهور بوده ،در زمان رسول خدا(ص)
و حتــی از زبان آن جناب به این نام بیان میشــد ،همچنان که این
نامگذاری در روایات وارده از آن جناب و از اهل بیت(ع) و از صحابه
به چشم میخورد و این احترام،بدون جهت نبوده ،بلکه بخاطر معارف
دقیــق و لطیفی اســت که در ایــن ایه آمده و آن عبارت اســت از:
توحیــد خالصی کــه جمله ّ
«الل ال اله اال هو» بــر آن داللت دارد و
همچنین «قیمومیت مطلقهای» که در آن آمده و آیت الکرســی در
واقع مجموعهای از توحید و سپاس جمال و جالل خداست که اساس
دین را تشــکیل میدهد چون تمام مراحل دیــن با دلیل عقل قابل
اثبات اســت و نیازی به اجبار و اکراه نیست که در این آیه میفرماید
در قبول دین اجباری نیســت زیرا راه درســت از بیراهه آشکار شده
اســت البته برخی معتقدند این اجبار و اکراه در دین نیست مربوط به
امور تکوینی اســت نه تشریعی یعنی خدا انسان را تکوینا مختار خلق
کرده است اما در حوزه تشریع انسان موظف است به دین حق ایمان
آورده و از آن تبعیت کند.
این آیه مصادیق مختلفی میتواند داشــته باشــد ،همانطور که
همه آیات قرآن که در آن مصادیقی ذکر شــده این آیه نیز اینگونه
اســت یعنی قابل انطباق بر مصادیق مختلفی میباشــد ،بزرگترین
مصــداق آیه که در روایات به آن اشــاره شــده اهل بیــت پیامبر
میباشــد ،مثال پیامبر(ص) در حدیثی به امام علــی(ع) فرمودند تو
عروهالوثقی هســتی .همچنین در حدیثی از امام رضا(ع) نقل شــده
اســت که ایشــان فرمودند عروهالوثقی یعنی والیت امام علی(ع) و
ائمه بعد از او.
از آن طــرف طاغوت در روایات ما به کســانی که حق آل پیامبر
را غصب کردند ،اطالق شــده است ،کسانی که با آنها دشمنی کرده
و مــردم را از طریق هدایــت اهل بیت(ع) به ضاللــت و گمراهی
کشــاندند .باید توجه داشــت که حقیقت اهل بیــت(ع) یکی از آنها
یک نــور واحدند و هرچــه در امور امامی گفته شــده در مورد امام
بعد نیــز گفته خواهد شــد ،بنابرایــن در عصر ما امــام زمان(عج)
مصــداق کامل عروه الوثقی میباشــد کــه انســانها از طریق او
به خدا میرسند.
نکتهای که باید به آن اشاره کرد این است که اگر به امام ریسمان
الهی گفته شــده بود به این جهت است که یک طرف امام به دست
خداســت و یک طرف نیز همان وجود بشــری امام است که ما در
محضر او هســتیم اما امام به مثابه ریسمانی محکم است که بین ما
و خدا قرار گرفته اســت و به مومنان امر شده است که با تا تمسک و
توسل به این ریسمان از آن حرکت کرده و به آن طرفی که به محضر
خداست ،برسند؛ همانطور که قرآن نیز اینگونه است.
در اینجا سوالی مطرح اســت که هدایت باید به وسیله نور باشد،
قرآن فرمود خدا به واسطه نورش هر کس را بخواهد هدایت میکند،
پس چگونه هدایت از طریق امام انجام میشود .در جواب باید بگوییم
کــه این نور در احادیث ما به وجود مقدس خلیفهالل و انســان کامل
اطالق میشــود .در آیه مورد بحث این نــور در احادیث به آلپیامبر
اطالق شده است و ظلمات را دشمنان آن دانستهاند.
در روایات دیگری از امام صادق(ع) نقل شــده اســت که ایشان
فرمودنــد در این آیه خدا میفرماید آنهــا را خارج میکنم از ظلمات
گناهان به نور توبه و مغفــرت به خاطر اینکه آنها تحت والیت امام
عادل از جانب خدا هســتند و کسانی که از نور به سمت ظلمت رفتند
کسانی هستند که تحت امام ظالمی بودند که از طرف خدا نبود ،آنها
خارج شــدند به امامت امامان ظالم از نور اسالم به سمت کفر ،پس
واجب شد بر آنها آتش.
در عصر فعلی ما این نور وجود امام عصر(عج) است ،به واسطه این
نور مومنان هدایت میشوند و هر امری خالف این نور ظلمت است.
آنان که والیت امام را پذیرفتند کارهایشان رنگ خدایی پیدا میکند،
برای خود رهبری الهی برمیگزینند ،همچنین راهشــان روشن است،
آیندهشــان معلوم و به کارهایشــان دلگرم هستند چون از نور ایمان
برخوردارند و خدا اجر مســلمین را ضایع نمیکند ،تنهایی در زندگی
برای آنها تلخ اســت چون میدانند تحت نظر اماماند و همه چیز غیر
از او را کوچک میشــمارند و آنها راهی را جز راه خدا قبول نمیکنند
چون متمسک به سبیلالل شدهاند.
منبع :تبیان

روابط عمومي آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)

ديدار امام جمعه الر با توليت آستان مقدس احمدی ومحمدی (ع)

بارگاه حضرت شاهچراغ (ع) براي مردم فارس نعمت است
دســتغیب از امام جمعه الر خواستند سالم
گرم ایشان را به مردم این شهر ابالغ نمایند.
همین گزارش حاکیســت آیت ا ...نوربخش
با سید محمد حســن دستغیب مدیر آستان
مقدس احمــدی ومحمدی(ع) نیــز دیدار
وپیرامون مســائل مختلــف از جمله طرح
توسعه آستان مقدس ،پروژه های در دست
اقــدام ،برنامه های رفاهــی زائران ،کمک
خیرین ومحبیــن به آســتان مطهروموارد
مرتبط با ان آســتان شــریف بــه گفتگو
پرداختنــد .امام جمعه شــهر الر همچنین
از موزه ،خانه کتــاب ،فعالیت های کودک
ونوجوان در تاالر شــهید آیت ا ...دستغیب،
دارالضیافه موقت و ...بازدید کرد .

حضرت آیــت ا ...ســید محمد مهدی
دســتغیب تولیت آســتان مقدس احمدی
ومحمدی (ع) در دیــدار آیت ا ...نوربخش
امــام جمعه الر با ایشــان ،وجــود بارگاه
حضرت شاهچراغ (ع) را برای مردم فارس
نعمتی بزرگ دانستند.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی ایشان تاکید کردند مردم والیتمدار
فارس عالقه بسیار به امامزادگان مدفون در
این آستان به خصوص برادران حضرت امام
رضا (ع) در شــیراز دارند وبه برکت همین
زراری رســول مکرم اسالم (ص) است که
مردم این شهر دارای معرفت می باشند .
حضــرت آیت ا...ســید محمــد مهدی

تولیت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع):

توفيق خدمتگزاری به مردم از برکات الهی است
سازمان میراث فرهنگي ،صنایع دستی و گردشگري کشور آماده هرگونه همکاری با آستان مقدس احمدی ومحمدی(ع) است
صنایع دستی و گردشــگري کشور با ابراز
خوشحالی خود و همراهان به دلیل توفیق
زیارت بارگاه حضرت شاهچراغ(ع) ودیدار با
تولیت آستان مقدس آمادگی سازمان متبوع
خــودرا جهت هرگونه همــکاری در زمینه
صنایع دســتی با مجموعه متبرک آســتان
مطهر حضرت شاهچراغ(ع) اعالم کرد.
وی گفت خدمت به حضرت شاهچراغ(ع)
بــرای ما اولویت داشــته و ارزش و برکات
فراوانی به همراه خواهدداشت .

معاون میراث فرهنگي ،صنایع دستی و
گردشگري کشــور ضمن حضور در بارگاه
حضرت شــاهچراغ(ع) و زیــارت مضجع
شریف این امامزاده واجب التکریم با تولیت
آستان مقدس دیدار و گفتگو کرد.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی حضرت آیت الل سیدمحمدمهدي
دســتغیب در ســخنانی بــا آرزوی توفیق
بــرای خدمتگــزاران در عرصــه میــراث
فرهنگی،گردشــگری و صنایع دســتی بر

معــاون صنایــع دســتی کشــور ابراز
امیدواری کرد هنرصنایع دستی در سومین
حرم اهل بیت(ع) رشــد بیشتری پیدا کند
و بــه ارزش های دینــی و معنوی خودکه
ریشه در فرهنگ انسانی و خدامحوری دارد
دست یابد .گفتنی است بهمن نامور مطلق
و همراهان هم چنین از موزه آستان مقدس
حضرت شاهچراغ(ع) بازدید و در جریان
فعالیت های این مــوزه و نحوه اهدای
اشیا به این مجموعه فرهنگی قرار گرفت.

اخالص و خدمــت صادقانه به مردم جهت
خشنودی خداوند متعال تاکید کردند.
ایشــان توفیــق خدمــت گــزاری به
مــردم را یکــی از برکات الهی دانســته و
پیرامون فضایل اخالقی و انســانی حضرت
سیدمیراحمدبن موســی(ع) به عنوان یک
شخصیت بزرگ مذهبی سخن گفتند.
همین گزارش حاکیست قبل از سخنان
حضرت آیت ا ...سید محمدمهدی دستغیب،
بهمن نامور مطلق اون میــراث فرهنگي،

معاون نشر وتوسعه فرهنگ اسالمی :

بستر الزم برای فعاليت های فرهنگی بيشتر در آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع) فراهم خواهد شد
معاون نشر و توســعه فرهنگ اسالمی
با تبییــن برنامــه های فرهنگی آســتان
مقدس احمدی و محمدی(ع) تاکید کرد با
برنامه ریزی های انجام شده این فعالیت ها
در سال آینده گسترش خواهد یافت.
به گــزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی محمد علــی مظفری گفت بحمدا...
در  9ماهــه ســالجاری ( فروردیــن تا آذر
ماه )92صدها برنامــه فرهنگی،مذهبی در
صحن و حرم آســتان مقدس از ســوی این
معاونــت ودیگر معاونت هــا ی حوزه های

تحت پوشــش به اجرا درآمده اســت که با
اســتقبال زائــران ،شــهروندان و مجاوران
روبــرو شــده اســت .وی گفــت بــه جز
برنامــه های مناســبتی و ویــژه ،همه روزه
برنامه هــای متعددی برگزار می شــود که
مخاطبان زیادی داشــته و استقبال مشتاقان
ایــن برنامه ها موجب شــده اســت که در
راستای توصیه تولیت آستان مقدس حضرت
آیت ا ...ســید محمدمهدی دستغیب و تاکید
مدیریت این آســتان مطهر بستر الزم برای
اجــرای برنامــه هــای فرهنگی،مذهبی در

سطح گســترده در ســال آینده آماده گردد.
معاون نشــر و توســعه فرهنگ اســالمی
آســتان مقــدس اضافــه کــرد از جملــه
برنامه های اجرا شــده در زیر مجموعه این
معاونت که شامل دارالقرآن کریم ،کودک و
نوجوان ،واحدمناسبتها و مشاوره و راهنمایی
می باشــد می توان به برنامه های فرهنگی،
مذهبی آوای ملکــوت ،زمزمه وحی ،طنین
وحی ،گلهای بهشت ،نمایشگاه دائمی ،طرح
والدین ،برنامه آموزشــی ،طلیعه نور ،نســیم
وصل ،محفل انس با قــرآن ،میثاق و گلها،

دعوت به همكاري نشريههاي داخلي آستان مقدس
نشریههاي داخلي آستان مقدس که با عناوین«حضرت احمد
بن موسي(ع)» به صورت ماهنامه و «شاهچراغ(ع)» به صورت
هفتگي منتشر ميشوند ،آماده پذیرش همکاري عالقهمندان
مي باشند .این همکاري در قالب نگارش مقاله ،گزارش ،خبر و
تهیه عکس پیش بیني گردیده است .صاحبان اندیشه و هنر با
بهرهمندي از ساحت مقدس حضرت شاهچراغ(ع) که به غناي

لحظه های نورانی ،تکریم گلها ،خانه معارف،
اتاق مهارت ،هم اندیشــی کارشناســان ،به
ســوی آرامش ،ضیافت نــور ،دیدنی های
پنــد آموز ،ســرگرمی های ســازنده ،قصه
غنچه ها ،قصه جوانه ها ،نمایشگاه از حجاز
تا شیراز ،بوســتان معرفت ،جشنهای عبادت
دانش آموزان ،برنامه نــم نم ،کارت راهنما،
مشاوره روانشناسی و  ...ندای محبت،حدیث
کسا ،دعای توسل ،زیارت آل یاسین ،زیارت
عاشــورا ،دعای کمیل ،دعــای ندبه ،دعای
سمات ،جویبار احکام ،و  ...اشاره کرد .

اطالعیه

مطالب نشریهها خواهند افزود ،از طرق مختلف ميتوانند با
ماهنامه و نشریه هفتگي تماس حاصل فرمایند که از جمله آن
نشاني پستي« ،ایمیل» ميباشد.

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

در حدیث است که رسول خدا (ص) فرمودند :

إن اهلل تعالي یحب أن یري عبده تعباً في طلب الحالل
خداوند دوست دارد که بنده خود را در راه به دست آوردن روزی حالل ،خسته ببیند.

حضور فعال آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) در اولين نمایشگاه تخصصی
روابط عمومی فارس
اولیــن نمایشــگاه تخصصــی روابط
عمومی های اســتان فارس در شــیراز
با مشــارکت سی وســه روابط عمومی
ازادارات ،نهادها وســازمانهای دولتی در
محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی
فارس برگزار گردید .
بــه گــزارش واحــد اطالع رســانی،
روابــط عمومی آســتان مقدس احمدی
ومحمــدی(ع) بــا در اختیــار داشــتن
غرفه ای به وســعت  24متربع در سالن
نرگــس تولیــدات فرهنگــی ،مکتوب،
انتشارات ودیگر فعالیت های خود را در
معرض دید عالقمندان قرار داد.
همین گزارش حاکیســت ارائه عملکرد
آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) طی
چند سال گذشته به صورت فیلم وعکس
در غرفه مذکوراز دیگر تالش های همکاران روابط عمومی
آستان مقدس در این نمایشگاه بود.
بــه هنــگام افتتــاح اولیــن نمایشــگاه تخصصــی
روابــط عمومی ها که جمعی ازمســئوالن حضور داشــتند
اعالم گردید که همزمان با برپائی این نمایشگاه تخصصی:

نمایشــگاه رســانه ،تبلیغات ،چاپ و بســته بندی شیراز به
میزبانی کانونهای آگهی و تبلیغات در فضایی بالغ بر دو هزار
متر مربع برگزار شده است.
گفتنی اســت در حاشیه این نمایشگاه ها ،نخستین جشنواره
روابط عمومی های برتر اســتان فارس در حوزه نشریات و

ســمینار آموزشی مشــتری مداری در
هزاره ســوم برگزار گردیــد .از دیگر
برنامه های جنبی آن برپائی کارگاهها
و ســمینارهای آموزشــی بــه منظور
باالبردن حداقل اطالعــات مورد نیاز
مدیران کانون هــا و روابط عمومی با
همکاری مجتمع چاپ میثاق بود.
الزم بــه ذکر اســت حضور آســتان
مقــدس شــاهچراغ (ع)در اولیــن
نمایشــگاه تخصصی روابط عمومی ها
از نقــاط قوت آن بــود و تنی چند از
کارکنان روابط عمومی آستان مقدس
جهت حضور در دوره های آموزشی که
در محل نمایشــگاه برگزار می گردد
ثبت نام نمودند.
بر اســاس این گــزارش نمایشــگاه
تخصصــی روابــط عمومی هــای کشــور در شــیراز از
تاریــخ  24الــی  27دی مــاه  92بــا همــکاری انجمن
روابــط عمومــی وکانونهــای تبلیغاتــی اســتان فارس
برگزار گردید.

توزيع بيش از دو هزار غذای تبرکی بين زائران ومجاوران
آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
 8و 9دیماه بیش از دو هزار دســت غذای
تبرکی که در دار الضیافه این آستان مقدس
طبخ گردیــده بود بین زائــران ومجاوران
توزیع گردید .
وی اضافه کرد آستان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) همه ساله در مناسبت های
مختلــف به خصــوص ماه هــای رمضان
(افطــاری) و محرم وصفر بــا طبخ غذاي
تبرکی از زائران ومجــاوران در دارالضیافه
حضرت پذیرائی وآنان از فیض سفره کریم
امامزادگان بزرگوار حضرات سیدمیراحمد بن
موسی (ع) وســید میر محمد بن موسی(ع)
بهرمند می گردند .

مســئول پشــتیبانی آســتان مقدس از
توزیع بیش از دو هزار دســت غذای تبرکی
بین زائــران ومجــاوران بــارگاه حضرت
شاهچراغ(ع) خبر داد .
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی ،احمدی گفت :با مســاعدتوتوصیه
تولیت آستان مقدس احمدی ومحمدی(ع)
حضــرت آیت ا ...ســید محمــد مهدی
دســتغیب بــه مناســبت ســالروزرحلت
پیامبر راســتین اســالم حضــرت محمد
مصطفی(ص) ،شهادت حضرت امام حسن
مجتبی (ع) وشهادت ثامن الحجج حضرت
امام رضا (ع) از سوی آستان مقدس احمدی
ومحمدی(ع) در روزهای یکشنبه و دوشنبه

برگزاری بيست فعاليت فرهنگی در دارالقرآن آستان مقدس
بر اســاس برنامــه تنظیمــی و مدون
دارالقــرآن الکریم آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ(ع) در زمســتان امسال و بهار
سال آینده بیست فعالیت فرهنگی و مذهبی
در این مرکز برگزار می گردد.
به گزارش واحد اطالع رســانی روابط
عمومی بزرگ نژاد مسوول این مرکز گفت
فعالیت هایی که در دارالقرآن الکریم آستان
مقدس احمدی و محمدی(ع) در زمســتان
ســالجاری و بهار سال آینده اجرایی خواهد

شدشــامل بیست برنامه مهدقرآن  ،آمادگی
قرآنی ،برنامه نفیسه ،روخوانی و روانخوانی
قرآن ،مداحــی  ،فصیح خوانــی  ،تجوید،
مفاهیم  ،حفظ ،تفســیر موضوعی  ،ترجمه،
تفسیر نهج البالغه  ،حفظ موضوعی قرآن،
احکام  ،صوت و لحن ،معرق و آموزش خط
و  ...می باشــد .وی افزود کالسهایی که
در رابطــه با موارد فوق در این مرکز برگزار
خواهد شــد ازکودکان مهد تا بزرگساالن را
در بر می گیرد و در طول هفته به تناســب

شــرکت کنندگان از ساعت  8 : 30تا ظهر
و بعض ًا بعداز ظهرها تشکیل خواهد گردید.
مســئول مرکز دارالقرآن در ادامه اظهار
داشت ثبت نام از متقاضیان برای حضور در
این فعالیتها از  14دی ماه آغاز شده وشروع
ترم  5بهمن ماه خواهد بود.
بــزرگ نــژاد با اعــالم ایــن نکته که
امتحانات در دو مرحلــه بصورت میان ترم
و پایان ترم برگزار می گردد گفت امتحانات
میان ترم از  10تا  15اســفند ماه امسال

و امتحانات پایانی اول تا ســوم خرداد ماه
سال آینده برگزار می شود .وی با ذکر این
نکته که ظرفیت کالســها محدود می باشد
از زائران ،شهروندان و مجاوران خواست در
اســرع وقت برای ثبت نام در این کالسها
اقدام کنند .گفتنی اســت مرکز دارالقرآن و
عترت آســتان مقدس از ســاعت  18الی
 14: 30همــه روزه در خدمــت کودکان ،
دانش آموزان  ،بزرگســاالن و خانواده آنها
می باشد.

قابل توجه زائران گرامي
زیارت حضور آگاهانه ای است در محضر جلوه جمال حق وکمال 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 زیارت:
از جمله آداب زیارت :غســل ،گرفتن وضو ،حضور قلب ،پرهیز از عجله وشــتاب ،حفظ
آرامش ،خواندن اذن دخول و زیارت نامه و ...است
معاون اماکن متبرکه آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

نشست هم اندیشی مسئوالن استان فارس پيرامون
مسائل و مشكالت آستان مقدس شاهچراغ (ع)
نشســت هم اندیشی مسئوالن اســتان و دادگاه انقالب اسالمی
شیرازپیرامون مسائل ومشکالت آستان مقدس با حضور سید محمد
حسن دستغیب مدیراین آستان مطهر برگزار شد.
در این نشســت که دادســتان عمومی و انقالب اسالمی شیراز ،
معاون امور نظارت و بازرســی ،سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی
و جرایم امنیتی ،دادیار شــعبه اول دادگستری ،فرماندهی انتظامی
شــیراز ،رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ،رئیــس اردوگاه هدایت
شــیراز ،شهردار منطقه  9و روســای کالنتری های  14و 16شیراز
حضور داشــتند ،شرکت کنندگان در مورد مسائل مطروحه ،به بحث
و تبادل نظر پرداختند و تصمیمات الزم اتخاذ گردید.
تشكيل کارگروه عفاف و حجاب در آستان مقدس
معاون پشــتیبانی و منابع انســانی آســتان مقــدس احمدی و
محمدی(ع) از تشــکیل کارگروه عفاف و حجاب در این بارگاه منور
خبر داد .محمد رضا محمدی خالصي با بیان اینکه اشــاعه و تعمیق
ارزشــهای عفاف و حجاب و استفاده از پوشش برتر نیازمند نهادینه
کردن آن در وجود افراد اســت ،گفت :مشارکت و توجه جدی همه
نهــاد ها و به خصوص اماکن مذهبی در گســترش فرهنگ حجاب
می تواند برای رســیدن به هدف ،یاری رسان باشد .معاون پشتیبانی
و منابع انســانی ،طراحی و معرفی شیوه های کارآمد و برنامه ریزی
برای شناســایی و معرفی الگوهای سالم و ارائه راهکار تاثیر گذار در
زمینه پوشــش اسالمی و گسترش فرهنگ حجاب را از وظایف این
کارگروه برشمرد.
نفرات برگزیده مسابقه بهترین جمله درباره کتاب و
کتابخوانی در هفته کتاب معرفی شدند

از جملــه برنامــه هایی کــه کتابخانه آســتان مقدس حضرت
شــاهچراغ (ع) بــه منظور بزرگداشــت هفتــه کتاب برگــزار نمود،
مسابقه ای تحت عنوان بهترین جمله درباره کتاب و کتابخوانی بود .پس
از فراخوان عمومی ،شرکت کنندگان جمله پیشنهادی خود را به شماره
پیامکی و نشــانی پست الکترونیکی پایگاه اطالع رسانی آستان مقدس
ارســال نمودند .از میان مطالب ارسال شــده ،بنا به نظر هیئت داوران،
تعداد ســه جمله ،برگزیده شدند .آســتان مقدس حضرت شاهچراغ(ع)
ضمن تبریک به برگزیدگان مســابقه و تشــکر از کلیه عزیزانی که در
این مسابقه فرهنگی شرکت کردند ،هدایای برگزیدگان را اهدا نمود.
مراسم الله گردانی خدام حرم مطهر
حضرت شاهچراغ (ع)

مراسم شب رحلت حضرت محمد مصطفی (ص) شهادت حضرت
امام حســن مجتبی (ع) وحضرت امام رضا در حرم مطهر حضرت
سید میر احمد بن موسی شاهچراغ (ع) برگزار گردید.
در این ویژه برنامه حضرت حجت االســالم و المسلمین چوگانی
پیرامون ســیره زندگی حضرت محمد (ص) امامان بزرگوارحضرت
امام حســن (ع) و حضرت امــام رضا (ع) و فضائــل و مناقب این
امامان همام ســخنرانی کرد .پس از برنامه ســخنرانی ،مراســم با
شــکوه الله گردانی با مداحی ومرثیه سرائی حاج مهدی منصوری
مــداح اهلبیت(ع) از اصفهان در رثای رحلت پیامبر وشــهادت امام
حسن(ع) وامام رضا(ع) مضور انبوه زائران عزادار برگزار شد .در این
مراســم خادمان حرم مطهر با در دست داشتن الله های روشن به
سمت بارگاه مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) حرکت و پس از قرائت
زیارت نامه آن حضرت در صحن مطهر به همراه زائران و ارادتمندان
این امامزاده همام به مرثیه سرایی و عزاداری پرداختند.
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قابل توجه خيرین و زائران گرامي

به منظور مســاعدت و همراهي خیریــن و زائرین این امامزادگان
واجب التکریم و عالقمند به مشــارکت در امر خداپســندانه توســعه
درمانگاه خیریه حضرت شــاهچراغ (ع) نظر عزیــزان را به موارد زیر
جلب می نماید.
.1مســاعدت الزم درتامین اعتبارات الزم جهــت احداث درمانگاه
خیریــه جدید حضرت شــاه چراغ(ع) درمجاورت حرمین شــریفین با
امکانات درمانگاه عمومي -درمانگاه تخصصي  -خدمات پاراکلینیکي
و درمانگاه فوق تخصصي
.2مســاعدت در تامین تجهیزات فني و تخصصي دندانپزشــکي -
بخش زنان و زایمان  -بخش قلب و عروق  -آزمایشگاه و رادیو لوژي
آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) از کلیه خیرین و عاشقان اهل
بیت (ع) و این امام زادگان واجب التکریم به منظور تکمیل و توســعه
این پروژه بزرگ درمانی دعوت به همیاری می کند.
بدین منظور خیرین محترم می توانند نذورات وکمک های خود را
به شماره حســاب بانکي دارالشفاء حضرت شاهچراغ(علیه السالم) در
بانک ملي ایران حســاب سیبا  0106800633009واریز و در این امر
خداپسندانه شریک شوند.
تلفــن هــاي تمــاس درمانــگاه -2233001 -2224179 :
 0711 -2131385مي باشد

گذری و نظری بردرمانگاه خیریه
«دارالشفاء» حضرت شاهچراغ(ع)
باورهاي اخالقی و مذهبی ارزشــمندی بین شــیفتگان خاندان نبوت و اهل بیت (ع) وجود دارد که نشأت گرفته از پاکي اخالص و زاللي اعتقاد آنان دارد .آنان باور
دارند ،حس مي کنند و دریافت الزم را از راز و نیازهاي خود با رب جلیل و رحمان و ذریه رسول مکرم (ص) کسب مي کنند و به دیگران گسترش مي دهند .آنان که
به خدمت این باورمندي درآمده اند نیز با تمام توان و تالش مي کوشند در گوشه و زاویه اي از این آرامش و اعتقاد جایي براي خویش بگشایند وگامي در راه راحتي
خیال و آسایش بردارند واحداث درمانگاه خیریه حضرت شاهچراغ(ع) نیز در بستر همین هدف و اندیشه قرار گرفته است.
معرفي دارالشفاء

درمانگاه خیریه حضرت احمدبن موســي (ع) (دارالشفاء) در
ضلع جنوبــي و جنب صحن مطهر حضرت شــاهچراغ (ع) بر
اســاس رهنمود وتوصیه های تولیت آســتان مقدس احمدي
و محمدي (ع) حضرت آیت الل ســید محمد مهدي دســتغیب
به منظور ارائه خدمات بهداشــتي درمانــي و دارویي به زائران،
بیماران و مجاوران حرم مطهر بخصوص مردم منطقه در ســال
 1381موردبهره برداري قرار گرفت .مساحت تقریبي دارالشفاء
 600مترمربع است که در دو طبقه طراحي و ساخته شده است.
در طبقــه فوقاني بخش دندانپزشــکي  ،واحد  ،C.S.Rامور
اداري ،اتاق استراحت پز شــک و پایگاه بهداشت قرار دارد .اما
عمده فعالیت هاي پزشکي در درمانگاه عمومي و کلینیکي واقع
در طبقه همکف انجام می گیرد که شــامل پزشــک عمومي ،
پزشــک متخصــص ،فوق تخصــص ،تزریقات و پانســمان ،
 ، C.P.Rاورژانس،خدمات ســرپایي  ،بخش زنان و زایمان،
داروخانــه  ،پذیرش بیمار می باشــد .از دیگر فعالیت هاي این
مرکــز انجــام خدمات رایــگان درماني و دارویي بــه بیماران
بي بضاعت و همچنین پذیرش رایگان کلیه ي خدام و کارکنان
آستان مقدس مي باشد.

اقدامات انجام گرفته در دارالشفاء

 -1اجراي طرح پزشــک خانواده و پذیرش بیماران
در نوبت صبح
 -2احداث جایگاه پذیرش بیماران مجهز به سیستم
رایانه ای
 -3تکمیــل و تجهیــز مطــب پزشــک عمومي و
متخصص و تفکیک واحد تزریقات و پانســمان خواهران
و برادران
 -4ارائــه خدمــات درماني ،بهداشــتي و دارویي با
تعرفه هاي دولتي و پذیرش خدمات بیمه اي بیماران
 -5امکانات پذیرش بیماران بد حال و مصدومین و
احیاي آنان در صورت نیاز انتقال به مراکز بیمارستانهاي
تخصصي و در صورت نیاز
 -6تکمیــل و تجهیــز اتــاق ویژه بــراي خدمات
تخصصي به بانوان
 -8تکمیل و تجهیز اتاق C.P.R
 -7راه اندازي بخش نوار قلب
 -9ارائه خدمات بهداشتي  ،واکسیناسیون  ،تنظیم خانواده در پایگاه بهداشت
 -11ایجاد بخش دندانپزشکي
 -10ارائه خدمات بهداشتي ودارویي( داروخانه )
 -12استفاده پزشکان متخصص و فوق تخصص جهت معالجه و مداواي بیماران و مراجعین

بخش زنان و زایمان

در این بخش با استفاده از پزشک متخصص زنان
و زایمان خدمات الزم به شرح ذیل ارائه می گردد:
الف ) مراقبت هاي دوره بارداري (کنترل ســالمت
جنین)
ب ) تست پاپ اسمیر
ج ) گذاشتن IUD
د ) معاینات دوره اي جهت پیشــگیري از سرطان
سینه

واحد امداد پزشكي

باتوجه به احتمال وقوع حوادث احتمالي در داخل
صحن مطهــر براي زائران و خادمیــن حرم مطهر،
نیاز به ایجاد مکانــي درداخل صحن مطهر حضرت
شــاهچراغ (ع) جهت تســریع خدمت رســاني به
مصدومین احساس گردید ،بر این اساس واحد امداد
پزشکي در فروردین ماه سال  1390افتتاح گردید.
عمده فعالیت هاي واحد امداد پزشکي
 .1امداد رســاني به مصدومین و بیماران بدحال
داخل صحن و حرم مطهر و انتقال آنان به دارالشفاء
و یا اورژانس
 .2انجام خدمات مشاوره پزشــکي ،بهداشتي به
مراجعین و زائران
.3کنترل فشارخون بصورت رایگان

فعاليت روزانه درمانگاه عمومي ،پزشكان متخصص و
خدمات کلينيكي دارالشفاء

 -1پذیرش بیماران در طرح پزشــک خانواده همه
روزه در نوبت صبح 12/30 - 8/30
 -2پزشک عمومي ،تزریقات  ،پانسمان و داروخانه
همه روزه از ساعت  8صبح لغایت  8شب  ،حتی در ایام
تعطیالت رسمي
 -3مطــب پزشــکان متخصصداخلــي و گوارش ،
نوزادان و کودکان  ،زنان و زایمان و فوق تخصص کلیه،
فشارخون و فوق تخصص گوارش و کبد (شنبه ،دوشنبه،
چهارشنبه)
 -4واحد دندانپزشکي همه روزه از ساعت  8صبح تا
 12 :30ظهر بجز روزهاي تعطیل
 -5پایگاه بهداشــت همه روزه از ساعت  8صبح تا
 13 : 30ظهر بجز روزهاي تعطیل
 -6داروخانه تمام وقت از ســاعت  8صبح لغایت 8
شب فعال مي باشد.

بخش دندانپزشكي

 -1مجهــز نمودن فضاي دندانپزشــکي به تجهیزات
پیشرفته و نصب دو دستگاه یونیت  ،دستگاه رادیو گرافي و
اتوکالو و سایر تجهیزات جانبي با توجه به ضوابط دانشگاه
علوم پزشکي شیراز
-2استفاده از کادر مجرب دندانپزشکان و انجام خدمات
از ساعت  8صبح تا  12 : 30بعداز ظهر
-3پذیرش بیماران بــا تنظیم وقت براي انجام معالجه
و مداواي آنان
ارائه خدمات دندانپزشــکی براي خدام آستان مقدس و
بیماران بي بضاعت با تخفیف انجام مي پذیرد.

ارائه خدمات به زائران،
شهروندان و مجاوران

دارالشــفاء حضرت شاهچراغ (ع) با نیت خدمت رساني
بــه زائران و مــردم محروم منطقه با تعرفــه هاي دولتي
و خدمــات بیمه اي اقــدام به پذیــرش مراجعین محترم
مي نماید .سالیانه در این درمانگاه خیریه بصورت میانگین
 53000هــزار نفــر در بخش هاي مختلف بدین شــرح
پذیرش و مورد معالجه و مداوا قرار مي گیرند.
 .1مراجعیــن ماهیانــه درمانــگاه عمومي دارالشــفاء
 2500نفر اســت .2 ،پذیرش و مداواي بیماران در بخش
دندانپزشکي ماهیانه  130نفر است .3 .مراجعین ،زائران
به واحد امداد پزشکي بطور متوسط ماهیانه  950نفر است  .4 .پذیرش در بخش زنان و زایمان ماهیانه  120نفر است.
 .5خدمات ماهیانه پایگاه بهداشت درمانگاه بطور متوسط  1100نفر است .
الزم به ذکر است بخشي از نذورات آستان مقدس در این فعالیت هاي خداپسندانه دارالشفاء هزینه می شود.

فعاليت و خدمات واحد بهداشت درمانگاه

.1مراقبت هاي ویژه نوزادان و شیرخوارگان و واکسیناسیون اطفال .2مراقبت از مادران بار دار و تشکیل پرونده بهداشتي
 .3طرح تنظیم خانواده و آموزش به آنان  .4مراقبت از بیماران قند خون -فشارخون و سالمندان  .5آموزش رابطین بهداشت

میالد پیامبرمکرم اسالم فخر عالم امکان حضرت
محمد مصطفی (ص)
سرانجام پس از قرنها ،انتظار عالم خلقت
به ســر آمد و بزرگ هدایتگر انسانها پا به
عرصه و جــود نهاد .برتریــن مخلوق خدا
ظاهر شــد ،باران «رحمة للعالمین» باریدن
گرفت ،چشــمه رافت و هدایت فیضان کرد
و نور محمدی عالم ملک و ملکوت را منور
نمود .در شــهری که شرافتش را از و الدت
او دریافت کرد ،چشم به جهان گشود :
«ال اقســم بهذا البلــد  ،و انت حل بهذا
البلد:
ای پیامبر چون تو در این شهر هستی به
این شهر قسم می خورم».
امام علــی(ع) در رابطه با مــکان تولد
پیامبر فرموده اند« :مولده بمکة»
مکه این شــهر امن خدا ،زادگاه آخرین
ســفیر الهی بر خالیق گردید .شــهری که
بواســطه دعای ابراهیم محــل امان و امن
همه موجــودات اعم از نبــات و حیوان و
انســان گردید«:و اذ قال ابراهیم رب اجعل
هذا البلد آمنا»
تعبیــر قرآن در آیات ابتدای ســوره بلد
نشــان می دهد که مکه بــه خاطر اقامت
پیامبر در این شهر و تولدشان درآن ،شرافت
یافته و مورد قسم خداوند واقع گشته است.
والدت حضرت رســول اکــرم (ص) را
در عــام الفیل معادل ســال  570میالدی
گفته اند .روز والدت ایشان  17ربیع االول
بود .
حضرت امــام علــی (ع) در خطبه ای
میــالد پیامبــر(ص) را اینگونــه توصیف
می کنند«:کریما میالده» پیامبری که برای
کرامت بخشــیدن به انســانها مبعوث شده
و غایت بعثت او انحصــار در تتمیم مکارم
اخالقی دارد ،میالد او نیز همواره با کرامت
و به دور از هر دنائت و پستی بوده است.
برنامه انبیاء تکریم انسانهاســت .و چون
دین اســالم اتــم و اکمل ادیان اســت و
پیامبر -اکرم انبیاء -بــرای تتمیم کرامتها
پا به عرصه وجود نهاده اســت ،لذا در عالم
وجود ،میالدی کریم تــر از این میالد رخ
نداده است.
بــا میالد حضرت پیامبــر(ص) حوادث
شــگرف و تحــوالت عجیبــی در زمین و
آسمان پدید آمد .در روایتی از امام صادق(ع)
نقل شده که ابلیس در آسمان های هفتگانه
رفت و آمد می کرد وقتی حضرت عیسی(ع)
متولد شــد ابلیس از سه آســمان محروم
گردید ،و در چهار آســمان دیگر آمدوشــد
داشــت و با تولد پیامبــر اکرم(ص) از رفت
و آمد هفت آسمان محروم و ممنوع گردید
و ســتارگان آسمان ،شــیطان را از آسمان
می راندند.
حوادثی نیز در زمین رخ داد .از جمله آنها
به لرزه درآمدن ایوان کسری و فرو ریختن
چهارده کنگره آن ،خاموش شــدن آتشکده

هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

بيعت با خورشيد ،بيعت با بيداری است

فارســدر نزدیکی فیروز آباد ،خشک شدن
دریاچه ساوه ،سرنگون شدن بتها و اتفاقات
دیگری که در کتب تاریخ اسالم به تفصیل
بیان شده است.
دوران کودکی تــا بعثت پیامبر
اکرم(ص)
از آنجائــی که دوران کودکــی ،دوران
شکل گیری شخصیت ،منش و خصوصیات
اخالقــی و رفتــاری هر فردی اســت ،لذا
کودک در ایــن دوران نیاز به مراقبت ویژه
و تربیت صحیح و سالم دارد.
انبیاء الهی نیز از این امر مســتثنی نبوده
و از آن جایی کــه اینان ،باالخص حضرت
رسول اکرم(ص) در دســتگاه خلقت برای
اهداف بلندی خلقت یافته و قدم به عرصه
وجود نهاده بودند ،لذا تحت تربیت و مراقبت
خاص الهی قرار داشــته و توسط مالئکه و
فرشــتگان الهی مراقبت می شدند .به این
حقیقت در روایاتی تاکید شده است.حضرت
امام محمد باقر(ع) در تفسیر آیه شریفه «اال
من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین
یدیه و من خلفه رصدا» فرموده اند:
خداوند برای پیامبرانش فرشــتگانی را
می گماشــت تا اعمالشان را احصاء کرده و
رسالتشان را به آنها ابالغ کنند و در رابطه با
پیامبر اسالم(ص) نیز خداوند فرشته ای بلند
مرتبه را از هنگام از شیر گرفته شدن پیامبر
بــه بعد بر او متوکل کرد تا او را به ســوی
خوبیها و فضایل اخالقی رهنمون ساخته و
از بدیهــا و رذایل اخالقی بــاز دارد و بارها
اتفاق می افتاد که فرشــته مذکور در زمان
جوانی و قبل از رســیدن به مقام رســالت،
او را بــا کالم «الســالم علیک یا محمد یا

رســول الل» خطاب می کرد و حضرت می
پنداشت که این صدا از سنگ و زمین برمی
خیزد ،لذا تفحص و تامل می کرد و چیزی
نمی دید».
حضــرت علــی (ع) نیــز در ایــن باره
فرموده اند:
«لقــد قرن الل به(ص) من لدن ان کان
فطیما اعظم ملک من مالئکة یســلک به
طریق المکارم و محاسن اخالق العالم لیله
و نهاره...
هنگامــی که از شــیر گرفته شــد خدا
بزرگترین فرشــته از فرشتگانش را شب و
روز همنشــین او فرمود تــا اینکه راههای
بزرگواری را پیمود و خویهای نیکوی جهان
را فراهم نمود».
و از ائمه معصومین (ع) در تفسیر آیه «و
کذلــک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت
تدری ما الکتاب و ال االیمان» روایت شده
است که فرموده اند :این روحی که خداوند
در ایــن آیــه از آن نام می بــرد ،مخلوقی
بزرگتر از جبرئیل و میکائیل است که همراه
پیامبر بــوده و وی را راهنمایی نموده و راه
صواب را نشانش می داد و بعد از پیامبر نیز
همراه ائمه معصومین بود.
و از آثــار مراقبتهای الهــی این بود ،که
حضرت رســول از ســنین آغازین حیاتش
موحد بود و بدون محافظه کاری ،دشــمنی
اش را بــا بتها اعالم می نمود ،از گوشــت
حیواناتــی که در مقابل بتهــا و به نام بتها
ذبح می شــد ،تنــاول نمی کــرد .مراقب
رفتــار و کردارش بود .هرگــز با مردم مکه
و بزمهای شــبانه و عیش و نوشــهای آنها
میانه ای نداشــت ،مانند ســایر کودکان به

تفریــح و لهوولعب توجهی نمی نمود .آداب
و رســوم خرافی که میان اعراب جاهلی و
به خصوص مردم مکه و قریش معمول بود،
او را رنجور می ســاخت .لذا از آنها کنار می
گرفت و روی به خارج شــهرمی نهاد و در
افکار عمیقی فرومی رفت.
و لذا حضــرت امیرالمؤمنین(ع) حضرت
پیامبــر اکــرم(ص) را اینگونــه توصیف
می کنند،:
«خیر البریة طفال و انجبها کهال و اطهر
المطهرین شیمة:
در کودکی شایســته ترین مخلوق و در
سن کهولت نجیب ترین و کریمترین آنان
بــود ،اخالقش از همه پــاکان ،پاکتربود».
به هر ترتیب واضح اســت ،برای کسی که
جهت اتمــام مکارم اخالق مبعوث شــده
اســت ،الزم است خودش در مکارم اخالق
یکه آفاق باشــد و لذا پیامبر اسالم (ع) در
محاسن اخالقی یگانه دوران بود ،به طوری
که دشــمنان نیز به کماالت و محســنات
اخالقی وی معترف بودند.
پیامبر گرامــی اســالم(ص) در دوران
قبل از رســالت ،بــه صداقــت و امانت و
عقــل و فطانت معروف و مشــهور بود ،او
را بــه نام«محمد امین» مــی خواندند ،به
صداقت و امانتش اعتماد فراوان داشــتند،
در بســیاری از کارها به عقــل او اتکامی
کردند.
آری ،تاریــخ پرافتخــار حیــات پیامبر
اکــرم (ص)از کودکی تا بعثت ،سراســر بر
پاکــی نفــس و طهارت باطن ،آراســتگی
ظاهــر و عــزت و کرامــت حضرتــش
گواهی می دهد.

زادروز حضرت امام جعفر صادق علیه السالم
رئیس مذهب جعفری (شیعه)
پدرش حضــرت امام محمد باقر ( ع ) و
مادرش ام فروه دختر قاســم بن محمد بن
ابی بکر میباشد.
کنیه آن حضرت  :ابــو عبدالل و لقبش
صادق است  .حضرت امام جعفر صادق(ع)
تا ســن  12ســالگی معاصر جد گرامیش
حضرت امام سجاد (ع) بود و مسلما تربیت
اولیــه او تحــت نظر آن بزرگــوار صورت
گرفته و امــام (ع ) از خرمن دانش جدش
خوشهچینی کرده است .
پس از رحلت امام چهارم مدت  19سال
نیز در خدمت پدر بزرگوارش حضرت امام
محمد باقر (ع ) زندگی کرد و با این ترتیب
 31ســال از دوران عمر خود را در خدمت
جد و پدر بزرگــوار خود که هر یک از آنان
در زمان خویش حجت خدا بودند  ،و از مبدأ
فیض کسب نور مینمودند گذرانید .
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بنابرایــن صــرف نظر از جنبــه الهی و
افاضــات رحمانی که هــر امامی آن را دارا
میباشــد  ،بهرهمندی از محضر پدر و جد
بزرگوارش موجب شــد کــه آن حضرت با

اســتعداد ذاتی و شم علمی و ذکاوت بسیار،
به حد کمال علم و ادب رســید و در عصر
خود بزرگترین قهرمان علم و دانش گردید .
پس از درگذشــت پــدر بزرگوارش 34

ســال نیــز دوره امامت او بود کــه در این
مدت مکتب جعفــری را پایهریزی فرمود و
موجب بازسازی و زنده نگهداشتن شریعت
محمدی (ص) گردید.

بیعت با خورشــید ،بیعت با بیداری است؛ از آنگاه که نگین کعبه،
در حضور خورشید رسالت و مرادش ،تمام مظلومیت را در چشمهایش
به نظاره نشست و چون بســتگان او را عهدشکن یافت ،به یاریاش
شتافت .او کســی جز «علی» نبود ،که نخستین سرود بیعت را در ده
سالگی سرود و همواره پایبند پیمانش بود.
هشت سال بعد ،هشت تن از مسافران مکه ،ندای نیکی و رستگاری
را از زبــان محمد صلی الل علیهوآله نیوشــیدند و بیعت مولود کعبه را
استمرار بخشیدند.
ســالها بعد ،دوازده ســیاهپوش در ســحرگاهان صحرای «منا»
پیرامون آفتاب فروزان رســالت گــرد آمدند و بیعتــی دیگر ،که :به
آفریدگار ،شــرک نورزند و حق زندگی را از فرزندانشــان نستانند ...و
بیعت به «غدیر» رسید؛ در کنار برکه ای به وسعت دریا ،با موال.
و ما ،اما چرا سکوت کردهایم ،چرا نشسته ایم؟
چرا عهدمان را گسسته ایم؟
دستهای سبز و مهربان خورشید،
از پشت ابرها ،ما را به سوی خود فرامیخواند!
دیوارهای فاصله را برداریم ،تا بهار ،زودتر برسد.
«ربیع» مجال و انگیزهای دیگر برای عاشقانه ماندن است؛
خداوند ،به برکت وجود او ،همگان را آفرید.
اگر او نبود ،هیچ کس نبود و هیچ چیز در دنیا ،قرار نمییافت.
و ما باید در ربیع ،بهاری شویم.
دستها را برآریم و دل به موعود(عج) بسپاریم؛
که بیعت حضرتش بر گردن ماست.
این شیوه بندگان است به اربابان!
«دعای عهد» را در سالروز شکفتن امامتش و غدیر انتظار،
دست در دست یکدیگر در مدارس ،دانشگاهها،
حوزههای علمیه و ...عاشقانه بخوانیم
پنجرهها را بگشاییم .زنگها را بنوازیم
و ایمان بیاوریم اگر خویشتن خویش را بیاراییم،
خورشید پنهان ،ظاهر خواهد گشت؛
وگرنَه ،هرگز در انتظار گشایش نباشیم؛
که شیخ بزرگوار :مفید رحمهالل فرمود:
«حضور آشکار آن حضرت(عج) مانع دارد و مانع ،ما هستیم!»
ربیع ،فرصت خوبی است برای برداشتن حجابها
و کوتاه کردن دیوارهای فاصله...
تا بهار ،زودتر بیاید.

یابن الحسن ! موالي من !

امروز ،خورشید مهربان تر از همیشه بیدار می شود.
روز از شانه های تو آغاز می شود
تا جهان ،بزرگی ات را ببیند؛
چون بزرگی ابراهیم خلیل (ع)
در برابر بتانی که فرو ریختند.
ملکوت را در دست هایت به تماشا می گذارند
تا رسوالن بی رسالت دنیازده،
بهشت را پیچیده در قنوتت به تماشا بنشینند.
جهان ،خالصه ای از لبخند توست
که امامتت را تمام آبشارها قیام می کنند
و جنگل ها قامت می بندند.
بزرگی؛ چون پیامبر گرامی اسالم (ص)
بزرگی؛ چون وحی،
چون پدرانت ردای پیامبر (ص)
بر دوشت آواز عدالت سر می دهد
سر شکافته پدر بزرگوارت علی (ع)
و شمشیر ْ
در دست هایت مشق عشق می کند.
چشم هایت بوی مهربانی زهرا(س) می دهد.
امروز ،روز بزرگی توست؛
بزرگی تو بزرگ تر از تمام پیامبران است.
بزرگی تو سال ها خواهد بود؛
بزرگی تو از ازل آغاز شده و با ابدیت به پایان می رسد.
خدا از امروز ،تو را بزرگ تر از هر کسی می خواهد.
امروز از آن توست؛ مثل تمام فرداهای نیامده،
مثل تمام دیروزها ،مثل تمام روزها،
هفته ها ،ماه ها و سال ها.
تمام فصل های سال،
نامت را از بر کرده اند؛
مثل تمام درخت ها و آب ها
امروز روز والیتعهدي تو
روز آغاز امامت تو
روز زعامت تو
برجان و جهان و مافیهاست
آقاي من !
با عاشقانه ترین نوا
و از صمیم دل و ازعمق جان مي گویم :
آغاز خالفت و امامتت مبارک .

کوتاه گفته های آیت اهلل بهجت در باره امام زمان (عج)
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یک حرف از هزاران

لحظاتی تا مرگ
حالش خیلی عجیب بود فهمیدم با بقیه فرق میکنه
گفت  :یه سوال دارم که خیلی جوابش برام مهمه
گفتم :چشم ،اگه جوابشــو بدونم ،خوشحال میشم بتونم کمکتون
کنم
گفت :دارم میمیرم
گفتم :یعنی چی؟
گفت :یعنی دارم میمیرم دیگه
گفتم :دکتر دیگه ای ،خارج از کشور؟
گفت :نه همه اتفاق نظر دارن ،گفتن خارج هم کاری نمیشه کرد.
گفتم :خدا کریمه ،انشالل که بهت سالمتی میده
با تعجب نگاه کرد و گفت :یعنی اگه من بمیرم ،خدا کریم نیست؟
فهمیدم آدم فهمیده ایه و نمیشه گول مالید سرش
گفتم :راست میگی ،حاال سوالت چیه؟
گفت :من از وقتی فهمیدم دارم میمیرم خیلی ناراحت شدم
از خونه بیرون نمیومدم ،کارم شــده بود تــو اتاق موندن و غصه
خوردن،
تا اینکه یه روز به خودم گفتم تا کی منتظر مرگ باشم،
خالصه یه روز صبح از خونه زدم بیرون مثل همه شــروع به کار
کردم،
اما با مردم فرق داشــتم ،چون من قــرار بود برم و انگار این حال
منو کسی نداشت،
خیلی مهربون شدم ،دیگه رفتارای غلط مردم خیلی اذیتم نمیکرد
با خودم میگفتم بذار دلشون خوش باشه که سر من کاله گذاشتن،
آخه من رفتنی ام و اونا انگار نه
سرتونو درد نیارم من کار میکردم اما حرص نداشتم
بین مردم بودم اما بهشون ظلم نمیکردم و دوستشون داشتم
ماشین عروس که میدیدم از ته دل شاد میشدم و دعا میکردم
گدا کــه میدیدم از ته دل غصه میخوردم و بدون اینکه حســاب
کتاب کنم کمک میکردم
مثل پیر مردا برا همه جوونا آرزوی خوشبختی میکردم
الغرض اینکه این ماجرا منو آدم خوبی کرد
حاال ســوالم اینه که من به خاطر مرگ خوب شدم و آیا خدا این
خوب شدن و قبول میکنه؟
گفتم :بله ،اونجور که یادگرفتم و به نظرم میرســه آدما تا دم رفتن
خوب شدنشون واسه خدا عزیزه
آرام آرام خدا حافظی کرد و تشکر
داشت میرفت
گفتم :راستی نگفتی چقدر وقت داری؟
گفت :معلوم نیست بین یک روز تا چند هزار روز!!!
یه چرتکه انداختم دیدم منم تقریبا همین قدرا وقت دارم .با تعجب
گفتم :مگه بیماریت چیه؟
گفت :بیمار نیستم!
هم کفرم داشــت در میومد وهم ازتعجب داشتم شاخ دار میشدم
گفتم :پس چی؟
گفت :فهمیدم مردنیم،
رفتــم دکتر گفتم :میتونید کاری کنید کــه نمیرم گفتن :نه گفتم:
خارج چی؟ و باز گفتند  :نه!
خالصه ما رفتنی هستیم کی ش فرقی داره مگه؟
باز خندید و رفت و دل منو با خودش برد.

معجزه عسل در سرماخوردگی
مصرف مخلوط عســل و لیموترش به همراه یک لیوان آب جوش
در بیماران مبتال به سرماخوردگي مي تواند در تسکین عالئم بیماري
مفید واقع شود .دکتر جعفر بهزاد محقق متخصص تغذیه ضمن اشاره
به این مطلب گفت  :بیشترین موارد شکایت از سرماخوردگي مربوط
بــه عالئمي از قبیل گلودرد ،بي تابي و بــي قراري ،گرفتگي بیني و
احساس سرما است.
وي ادامه داد  :ســعي در برطرف کردن هر کدام از این عالئم ،به
تنهایي مي تواند در بهبود حال بیمار بسیار موثر باشد زیرا هنوز داروي
قطعي براي ریشه کن کردن ویروس مسبب سرماخوردگي پیدا نشده
و عالوه براین در افرادي که مبتال به نقص سیســتم ایمني نیستند از
بین بردن ویروس لزومي ندارد.
دکتر بهزاد تامین گرماي بدن ،توســط پوشیدن لباس کافي و گرم
نگاه داشــتن محیط را از جمله اقدامات ضروري در ســرماخوردگي
عنوان کرد و افزود  :مصرف یک لیوان آب جوش به همراه عســل و
لیموترش ،یکي از روشــهاي موثر تسکین عالئم سرماخوردگي است
همچنیــن مداومت بر مصرف چاي کم رنگ و آب میوه به دلیل باال
بردن میزان مایعات دفعي بدن موجب تنظیم دماي بدن مي شود.
این متخصص تغذیه ضمن اشــاره به تاثیر بسزاي مصرف ماست
در تقویت سیستم ایمني بدن حین مواجهه با عوامل میکروبي اظهار
داشــت  :با بهبود کارکرد سیســتم ایمني ،بــدن؛ در مقابله با انواع
ویروسهاي مسبب ســرماخوردگي ،قوي تر شده و سریع تر سالمت
خود را باز مي یابد.
دارالشفای آستان مقدس احمدی ومحمدی (ع) منبع اینترنت

عین الل الناظره است ،آیا می توانیم از نظر الهی فرار کنیم و یا خود را پنهان کنیم؛ و هر کاری را که خواستیم ،انجام دهیم؟! چه پاسخی خواهیم داد؟!
* با وجود اعتقاد داشتن به رئیسی که ُ
* هر چند حضرت حجت (عج) از ما غایب و ما از فیض حضور آن حضرت محرومیم؛ ولی اعمال مطابق یا مخالف دفتر و راه و رسم آن حضرت را میدانیم؛ و این که آیا آن بزرگوار با
اعمال و رفتار خود خشنود ،و سالمی  -هر چند ضعیف  -خدمتش میفرستیم؛ و یا آن حضرت را با اعمال ناپسند ،ناراضی و ناراحت می کنیم!
حتمیه برای ظهور آن حضرت ذکر کرده اند .ولی اگر خبر دهند فردا ظهور می کند ،هیچ اســتبعاد ندارد! الزمة این مطلب آن اســت که در بعضی عالیم ،بَداء
حتمیه و غیر ّ
* عالیمی ّ
صورت می گیرد و بعضی دیگر از عالیم حتمی هم ،مقارن با ظهور آن حضرت اتفاق می افتد.
* انتظار ظهور و فرج امام زمان (عج) ،با اذ ّیت دوستان آن حضرت ،سازگار نیست!

اعتراف دانشمندان غربی ،پزشکان و روانشناسان به
اهم ّیت دین و مذهب و ایمان به خداوند
دانشمندان حوزهی اخالق و روانشناسی،
دانشمندان غیرمسلمان ،پزشکان متخصص
و غیرمتخصص و عالمــان ،امروزه پس از
ســالها تجربه ،پیشــامد و تحقیق ،اظهار
اهمیت مذهب و
نظرهای مهمــی دربارهی ّ
ایمــان به خداوند کردهانــد  .اما برای آنکه
بتوانیم ،اهمیت مذهــب و ایمان به خدا را
از زوایای دیگر مورد بررســی قرار دهیم ،به
بیان مختصری از یافتههای بدســت آمده
علمــی میپردازیــم تا ایــن حقانیت بیش
از هرچـــیز برای همگان ثابت شــود ،که
مذهب و معنویت ،پدیدههایی نیستند که در
زندگی متمدن و رو به تحول ،دســتخوش
پیشــرفتها و تجهیزات رفاهی و فیزیکی
بشریت شوند.
دکتــر آدولف پول ارنســت ،متخصص
جراحی عمومی و طب دانشــگاه پنسیلوانیا
مینویســد :مهمترین عامل شفای مریض؛
ویتامینهــا ،دارو ،معاینــات جراحــی و ...
نیســت ،بلکه امید و ایمان است .من به این

نکته پی بردم که از این پس باید «جســم»
مریــض را با به کار بردن وســایل طبی و
جراحــی و «روح» وی را با تقویت ایمانش
نسبت به خدا معالجه کرد .ثابت شده است،
که اگر ایمان و توسل به خداوند در معالجات

منظور شــود و از عوامل معالجه محسوب
گردد ،نتایج درخشــانی به دســت میآید.
پروفســور کاریل یونگ میگوید «:بیماری
قرن ما «بیماری مذهبی» اســت که در اثر
تکنولوژی و جمــود تعالیم و کوته نظری و

تعصب بشر قرن بیستم المذهب شده است
و سرگشــته در جســتجوی روح خود است
و تا مذهبی نیاید ،آرامش و آســایش ندارد
بــی مذهبی پوچی و بیمعنا بودن زندگی را
سبب میشــود و داشتن مذهب و آرمان به
زندگی مفهوم و معنا میبخشد.
دکتر گیلورد هــاوزر در کتاب«گذرنامه
برای یک زندگی نوین» مینویسد « :ما در
زندگی به اعتدال و ایمان احتیاج داریم و من
با ژا.لیبمان بزرگترین فیلسوف عصر حاضر،
هم عقیده هستم ،آنجا که میگوید « :دین
و مذهب در زندگانی به انســان اطمینان و
تکیهگه روحی میبخشد».الکســین کارل
میگویــد «:مذهب ،راه حــل کاملی برای
مسأله بشری پیشنهاد کرده و در طی قرون
متوالی ،کنجــکاوی اضطرابآلودی را که
مردم نســبت به سرنوشــت خود داشتهاند،
تشــکیل داده اســت .الهام مذهبی و توجه
به خداوند و ایمــان ،موجب یقین و ارامش
میشود»

طب و دین معنویت
لزوم اتخاذ رویکرد درمانی جامع با توجه به معنویت ....
در همه ادوار تاریخ ،معنویت بخشــی از زندگی انسان
بوده است و هنوز هم بسیاری از افراد آن را بخش مهمی
از زندگــی خود قلمــداد می کنند .امــروزه مردم جهان،
بیش از پیش به معنویت و مســائل معنوی گرایش دارند
و روانشناســان و روانپزشــکان نیز به طور روزافزون در
می یابند که انتقاد از روش های ســنتی و ســاده ،برای
درمان اختالالت روانی کافی نیســت .انسان به دنیا می
آید ،مراحل مختلف رشــد را طی می کند و سپس از این
جهان می رود اما در ذهن این سوال پیش می آید که آیا
روند و سیر تکاملی انسان همین است؟
و اصــ ً
ال منظور از رشــد و تکامل انســان چیســت؟
سواالتی از این قبیل ،روزگاری اساس علم روانشناسی را
تشکیل می داد ولی متاسفانه به نظر می رسد با پیشرفت
روزافزون علم در دنیای فرامدرن امروز ،علم روانشناســی
به جای کنکاش درباره ماهیت انســان به «علمی» بودن
پدیده های مربوط به انســان پرداخته است ،در حالی که
تجربه نشــان داده علم به تنهایی قادر به پاسخگویی به
همه ســوال های انسان نیســت و اصو ً
ال پدیده هایی در
جهــان وجود دارد که اثبات یا حتــی پرداختن به آنها در
چارچوب علم نمی گنجد.
رشــد معنوی آدمی از زمانی آغاز می شود که کودک
بــه دنبال دلیل می گردد و در مورد پدیده های موجود در
اطراف خود ســوال می کند؛ «چرا آســمان آبی است؟»،
«چــرا خورشــید نورانی اســت؟»« ،چرا انســان به دنیا
می آید؟»« ،چرا ما می میریم؟»« ،معنای مرگ و زندگی
چیســت؟» .اما انسان در بســیاری از موارد در رسیدن به
پاسخ این ســوال ها ارضا نشده باقی می ماند .واژه روان
درمانگر از کلمات یونانی  psycheبه معنای روح یا جان
زندگی بخش و therapeiaبــه معنای خادم یا مالزم
روح گرفته شــده اســت .روان درمانی را رابطه انسانی و
حرفه یی بین درمانگر و درمان جو با هدف پیشــگیری از
پیشــرفت بیماری ها و ارتقای سطح سالمت روانی افراد
تعریف کرده اند.
معنویــت بخش مهمی از مشــاوره و روان درمانی به
شــمار می آید زیرا در حقیقت ،مشــاوره و روان درمانی
ریشــه های معنوی دارند .می توان گفــت روان درمانی
معاصر ظرفیت فراوانی برای بررسی و حل مساله معنویت
بشر داشته و دارد.
معنویت چیست
واژه معنویــت کلمــه یی اســت که برای بســیاری

از مــردم اهمیــت بســزایی دارد و بســیاری معتقدنــد
معنویــت فراتر از کلمات اســت .در حقیقــت ،چنین به
نظــر می رســد که کلمات بــه تنهایی قادر به تشــریح
معنویت نیســتند و کالم از ســخن گفتن درباره معنویت
قاصر است.
اما نکته مسلم این اســت که در نظر بسیاری از افراد
جامعه معنویت اهمیتی حیاتی دارد و درمانگران نیاز دارند
این واقعیــت را درک کنند و اهمیــت آن را در کار خود
بشناســند .گاهی درمانگران احســاس مــی کنند تجربه
های معنوی را می توانند با اســتفاده از کلمات غیرمعنوی
درک کننــد ،اما این امر به منزله محــروم کردن افراد از
آزادی بیان و اســتفاده از کالم اســت ،چرا که مذهب و
معنویــت مجموعه یــی از کلمات و چارچــوب هایی را
ارائــه می دهند که از طریق آنها انســان می تواند معنا و
مفهوم زندگی خــود را درک کند که برخی از درمانگران
به بررســی این پدیده نمی پردازند .این قبیل درمانگران
با بررســی نکــردن ایــن مســاله در کار و توانایی خود
محدودیــت ایجاد می کنند و باید به این محدودیت توجه
داشته باشند.
امروزه تحقیقات نشــان داده است افراد دارای زندگی
معنوی فعال ،بدون تردید از نظر روانشناختی افراد سالمی

هستند .اما بدیهی اســت این امر همیشه و در مورد همه
انسان ها صادق نیست .برای انسانی که با ذهنیت مذهبی
کمک درمانی می طلبد ،مسائل بهداشت روانی به ویژه در
ارزیابی و تشخیص به طرز روشنی مدنظر قرار می گیرد.
اما سوال این است که در پیش گرفتن زندگی مذهبی فعال
تا چه اندازه می تواند اقدام و تدبیری سالم محسوب شود؟
تالش های زیادی برای تفکیک مذهبی بودن و معنویت
سالم و ناســالم صورت گرفته است که یکی از موثرترین
آنها تالش «آلپورت» در این زمینه اســت .آلپورت معتقد
بــود ما می توانیــم موضع مذهبی افراد را براســاس دو
نــوع نگرش طبقــه بندی کنیــم؛ افرادی کــه مذهب
آنها ناپخته و بیرونی اســت و افــرادی که مذهبی پخته
و درونی دارند.
افــرادی کــه دارای مذهــب بیرونــی هســتند،
از مذهــب بــه نفــع خود بهــره مــی برنــد .گرایش
کم عمق فرد به یک مذهب یا فرقه خاص ،توســط خود
او و برای ارضای نیازهای بدوی وی اســت اما در مقابل
افرادی که دارای مذهب درونی هستند ،انگیزه اصلی خود
را در مذهب جســت وجو می کنند و با پیوستن به مذهب
یا فرقه یی خاص ،در تالش برای درونی سازی مذهب و
پیروی کامل از آن هستند.

عملکرد سمعي و بصري آستان مقدس
حضرت شاهچراغ (ع)

نظربــه وظایف و مســئولیت اجتماعي که
مدیریــت روابط عمومــي و امور بین الملل
آســتان مقدس در راســتاي ایجاد تعامل و
جلــب رضایت مخاطبان و زائــران گرامي
بــارگاه ملکوتي حضرت احمد بن موســي
الکاظم شــاهچراغ (علیه السالم) و حضرت
سید میرمحمد بن موسی الکاظم (ع) داشته
است به شکرانه و الطاف حضرت باریتعالي
و عنایت خاصــه این امــام زادگان واجب
التکریــم و توجه و حمایــت تولیت محترم
حضرت آیت ا...سید محمد مهدي دستغیب
و مدیریت آستان مقدس ،روابط عمومی این
بارگاه نورانی موفق گردیده اســت گامهاي
موثري در راســتاي اهداف ترسیم شده به
پیش بــردارد .یکي از زیــر مجموعه هاي
این مدیریت واحد سمعي وبصري است که
عهده دار تهیه عکس وفیلم وگزارش هاي
تصویري اســت  .در طي 9ماهه اول سال
جاري این واحد عملکــردي در خور توجه
داشته اســت نگاهي داریم به فعالیت هاي
سمعي وبصري حوزه روایط عمومي آستان
مقدس حضرت شاهچراغ (ع) .
گزارش فعالیتهای واحد ســمعی و
بصری نه ماهه اول سال 92
الف :عکاسی
تهیه عکس دیجیتال در قالب  830آفیش
عکسبرداری و43000قطعه عکس از جمله:
 عکســبرداری از مراســم برگزارشده درآستان از جمله ویژه برنامه های تحویل سال
نو ،ایام فاطمیه ،غبارروبی ،شهادت حضرت
شاهچراغ (ع) ،نیمه شعبان ،سخنرانی روزانه
تولیت معظم در ماه مبارک رمضان ،شبهای
قدر ،عید سعید فطر،دهه مبارکه کرامت،دهه
والیت ،اعیاد غدیر و قربان
 ســخنرانی روزانه تولیت در دهه اول ماهمحرم  ،عزاداری هیئات مذهبی،دســتجات
سینه زنی ،الله گردانی خدام و ...
 عکسبرداری از برنامه های مرتبط با آستانمقدس ،خارج از حرم مطهر از جمله نمایشگاه
کودک در شهرک گلستان ،نمایشگاه کتاب
و ...
 عکسبرداری مستمر از فعالیتهای عمرانیآســتان مقدس از جمله صحن جدید ،سالن
شــهید مطهری ،دارالضیافه ،خیابان  9دی

ســایتهای آســتان ،هفته نامه ،ماهنامه و
بروشور واحدهای مختلف
 عکســبرداری دوره ای از اماکن متبرکهحرم مطهر
ب :تصویربرداری و ضبط صوتی
تصویربرداری و صدابرداری در قالب حدود
 180آفیش تصویربرداری و  230ســاعت
فیلم و 265ســاعت صوت ضبط شــده از
جمله:
تصویربرداری از مراســم مذهبی و فرهنگی
برگزارشــده در آســتان از جمله سلســله
ســخنرانیهای تولیت محترم در ماه مبارک
رمضان و ماه محرم و...
تصویربرداری از جلسات و دیدارهای تولیت
محترم ،مدیریت و سایر مسئولین آستان
تصویربــرداری از فعالیتهــای معاونتها و
واحدهای مختلف آستان مقدس
ضبط مصاحبه های تصویری و نظرسنجی
از زائران
ضبط صوتی سخنرانی ها ،دیدارها ،کالس و
کارگاههای آموزشی در موارد مقتضی
ج :مانیتورینگ و ضبط شــبکه های
صداوسیما

و...
 عکسبرداری از جلسات و دیدارهای تولیتمحترم ،مدیریت و ســایر مسئولین آستان و
بازدیدهای مسئولین استانی و کشوری
 عکسبرداری از نمایشگاه های برگزار شدهدر آستان مقدس شــامل در پرتوی آفتاب،

ضبط و آرشیو حدود  160ساعت برنامه های
تلویزیونی و رادیویی مرتبط با آستان مقدس
به منظور اســتفاده های داخلی و مســتند
سازی یا ارائه به زائران .از جمله:
 مصاحبه حضوری و ارتباط تلفنی مسئولینآستان با برنامه های مختلف

همپای محراب ،نمایشگاه کتاب و ...
 عکســبرداری از فعالیتهــای معاونتها وواحدهای مختلف آستان مقدس
 -عکســبرداری موضوعــات مــورد نیاز

 موارد پخش مســتقیم برنامه های حرممطهر شامل تحویل سال نو ،نماز جماعت و
ویژه برنامه های مناسبتی
 برنامه های با موضوع آستان مقدس تصاویر حرم در برنامه های مختلفالزم به ذکر است در موارد مقتضی ،از برنامه
های تلویزیونی ضبط شــده ،عکس تهیه و
به همراه خبر مربوطه به ســایت و نشریات
ارائه میگردد.
د :تدوین و برنامه سازی
تدوین و آماده سازی تصاویر ضبط شده در
قالب  65برنامه جهت آرشیو ،تکثیر و رایت
یا پخش تلویزیونی از جمله:
 تولید تیزرهای معرفی برنامه های آستانجهت پخش از صداوسیما(مراســمات حرم
معرفی حضرت -کودک و نوجوان و)... تدوین برنامه های مســتند با موضوعاتفعالیتهای آستان مقدس

نشر آثار ایشان
ارائه روزانه عکس به معاونت پژوهش جهت
قرارگیری روی وبســایت آستان ،وبسایت
تولیت محترم و پرتال کتابخانه
ارائه عکس به روابط عمومی جهت چاپ در
هفته نامه آستان
ارائه عکس به معاونت پژوهش جهت چاپ
در ماهنامه آستان
ارائه عکس و فیلم سخنرانی ها به نشریات
و رسانه های شهر و استان
ارائه عکس به روابط عمومی و سایر بخشها
جهت چاپ تراکت ،بنر و بیلبوردهاو ...
ارائه عکس و فیلــم تولیدی واحد به حوزه
مدیریــت ،معاونتها و دوایر آســتان جهت
بازبینی ،گزارش عملکرد واحدها ،و آرشیو
ارائــه عکــس و فیلم به زائــران ،مداحان،
سخنرانان و اشخاص و ارگانهای درخواست
کننده طبق ضوابط
ارائه مکرر گزارش تصویــری برنامه های
فرهنگــی مذهبــی حرم مطهر به ســایت
آستان مقدس
ز :اطالع رسانی
تنظیــم و ارائه گــزارش تصویــری ویژه
برنامــه های آســتان مقدس به ســایت و
نشریات آستان ( بیش از  50مورد )
تنظیم جداول معرفی موجودی آرشــیوواحد
به منظور ارائه به مراجعین و درج در سایت
و نشریات آستان
بازبینــی محصوالت قبلی واحــد و تنظیم
جداول معرفی محصوالت سمعی و بصری
و درج در هفته نامه آستان (10مورد)
تنظیــم و ارائه اخبــار محصوالت فرهنگی
جدید تولیدی واحد به ســایت و نشــریات
آستان مقدس (  25مورد )
الزم بذکر است که از بین اخبار ارائه شده به
سایت آستان مقدس در مدت مورد نظر این
گزارش ،تعدادی در سایتها و خبرگزاریهای
رسمی کشور انعکاس یافته است.

حضرت شــاهچراغ و  ...که تعداد  25برنامه
در قالب لوح فشــرده قابــل ارائه به زائران
میباشد از جمله ســخنرانی رمضان تولیت
معظم ،شــبهای قدر ،دعــای ندبه ،دعای
کمیل ،سخنرانی اســاتید برجسته کشوری،
سخنرانی محرم تولیت محترم ،ویژه برنامه
اعیاد قربان تا غدیر ،شــیرخوارگان حسینی
و ...
ه :آرشیو
دســته بندی ،کدگذاری و آرشیو عکس و
فیلم به صورت رایانه ای با قابلیت جستجو
بر اساس تاریخ یا مناسبت  ،شامل :
  52000قطعه عکس تولیدی واحد  5000قطعه عکس عکاســان رسانه ها،دوربین روابط عمومی و موارد متفرقه
  260حلقه نوار تصویری تولیدی واحد 150ســاعت فیلم و صوت منتخب ضبطشده از شبکه های صداوسیما
  250ســاعت صوت ضبط شــده توسطواحدهای صوت ،مناسبتهای مذهبی ،روابط
عمومی و سمعی و بصری
 تهیــه  DVDهای نســخه پشــتیبان Backupآرشــیو عکــس و برنامه های
تولیدی (فیلم)
و :ارائه محصوالت فرهنگی
ارائــه روزانه فیلم و صوت ســخنرانی ها و
دیدارهای تولیــت محترم به واحد تنظیم و

که از جمله آنها میتوان به انعکاس  5گزارش
تصویری حرم مطهر در پایگاه اطالع رسانی
آستان قدس رضوی اشاره کرد.
ح :خدمات فنی و متفرقه
 نیازســنجی و پیگیری خرید و تست فنیتجهیزات مورد نیاز واحــد از جمله دوربین
عکاسی و ست صدابرداری بیسیم و دستگاه
ریواندر
 ارائه خدمات اینترنتی دفتر معاونت شاملدانلــود موارد مورد نیاز  ،ارســال و دریافت
ایمیل و فاکس
 ارائه خدمات رایانه ای از جمله اســکن،پرینت ،تایپ ،رایت و  ....در موارد درخواست
شده
 راه انــدازی و پیگیری امور ســامانه پیامکوتــاه اطالع از ویــژه برنامه های مذهبی
آستان
 تجهیــز و نگهداری (ســخت افزار و نرمافــزار) باکس تدویــن غیرخطی با رعایت
استانداردهای پخش صداوسیما
 نصــب و راه انــدازی ویدئوپروژکشــنو پــرده جهــت بکارگیری در مراســم و
همایشها
 پیگیری امور آســتان مقــدس مرتبط دربخشــهای مختلــف صداوســیما ،از جمله
پخش اخبار ،اطالعیه ها ،تیزرهای رادیویی
و تلویزیونی.

 مراســم مذهبی فرهنگی برگزارشده درآستان مقدس :سخنرانی و مداحی  -دعای
کمیل و ندبه  -ســفره صلوات -شــهادت
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هفتهنامهآستانمقدس
احـمـديومـحـمـدي(ع)

توليت آستان مقدس حضرت شاهچراغ(ع):

در اصل موقوفات نباید تصرفی
صورت گيرد

*رامشی مدیرکل ثبت اسنادفارس :کارگروه ویژه ای احیا
وصدور اسناد مالکیت موقوفات آستان مقدس را پیگیری
می کند
مدیر کل ثبت اســناد استان فارس باتفاق جمعی از مسئولین و مدیران
این اداره کل به اتفاق ودیعی معاون موقوفات ونذورات با تولیت آستان
مقدس دیدار و ازرهنمودهای ایشان بهره جستند.
بــه گزارش واحد اطالع رســانی روابط عمومی درایــن دیدار حضرت
آیت ا ...ســیدمحمد مهدی دســتغیب با قدردانی از تالشهای مدیرکل
و دیگر مسئولین و کارشناســان اداره کل ثبت اسناد اظهار داشتندباید
فرصت را از افرادی که قصد تعرض و تصرف در موقوفات این آســتان
مطهر را دارند گرفته شــود و همانطور که امــام راحل فرمودند « باید
موقوفات به اصل خود بازگردد » .
ایشان افزودندکشور ما و قوانین آن اسالمی است و نباید بعضی از افراد
با تعبیرات خود متصرف موقوفات بوده و قصد تبدیل آن را داشته باشند.
تولیت آســتان مقدس با تاکید بر اینکه در اصل موقوفات نباید تصرفی
صورت گیرد گفتند :بحمدا ...ثبت اســناد اســتان فارس طی چندسال
گذشــته رسالت خود را در پیگیری صدور اسناد وقفی به اتمام رسانده و
امیدواریم تمامی موقوفات این آستان شریف ازجمله اراضی کشاورزی و
باغات با صدور سند مالیکت به آستان مقدس باز گردد.
حضرت آیت ا ...ســیدمحمد مهدی دســتغیب خاطر نشان ساختند که
آستان مقدس باید به نیات واقفین عمل کند .
در ادامه این دیدار رامشی مدیر کل ثبت اسناد استان فارس در سخنانی
اطهار امیدواری کرد که با تالشهمکاران خود و حوزه معاونت موقوفات
و نذورات اســتان مقدس کــه به جد پیگیر امور موقوفات می باشــند
امیدواریم نسبت به صدور اسناد مالکیت اقدام گردد.
وی افزود ما حتم ًا مسائل موقوفات ُآستان مقدس حضرات شاهچراغ(ع)
و ســید میرمحمد(ع) رابررســی وپیگیری خواهیم نمود تا به سرانجام
برسدو با توجه به تشکیل کارگروه موقوفات  ،مسائل مربوط با موقوفات
آســتان مقدس در این کارگروه به صورت ویژه برای احیا و صدور سند
مالکیت پیگیری می شود.
حســینی معاون ثبت اسناد فارس نیز گفت با تالش های انجام شده و
تعامالت خوبی که بین مسئولین استان وجود دارد بزودی مشکالت سر
راه صدور اسناد مالکیت موقوفات این آستان مقدس حل خواهد شد.
گفتنی است پس از این دیدار اولین جلسه کارگروه رسیدگی به مسائل
موقوفات آســتان مقدس احمدی ومحمدی (ع) بانظارت مدیرکل ثبت
اسناد استان فارس وحضورکارشناســان موقوفات آستان مقدس وثبت
اسناد استان در دفتر مدیریت این آستان شریف تشکیل و موارد مربوطه
مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

آغاز«جشن های عزت وشكوه بندگی»
ویژه دانش آموزان مكلف

بر اســاس تفاهــم نامه منعقده فی مابین آســتان مقــدس احمدی و
محمــدی(ع) و اداره کل آمــوزش و پرورش فــارس از تاریخ  20دی
ماه الی  15اســفند ماه همه روزه جشنهای عبادت دانش آموزان تحت
عنوان «جشــن عزت و بندگی» در حرم مطهر حضرت شــاهچراغ(ع)
برگزار می گردد.
به گزارش واحد اطالع رسانی روابط عمومی مدیر آستان مقدس گفت
این جشنها صبحها با مشارکت واحد کودک و نوجوان و نواحی چهارگانه
آموزش و پرورش  ،مدیران و اولیای مدارس دخترانه و پســرانه برگزار
و مراســم های ویژه ای در حرم مطهر  ،صحن و سالن شهید آیت ا...
دستغیب این آستان مقدس بر پا خواهد شد و دانش آموزانی که مکلف
شده اند با اجرای برنامه های ویژه جشن تکلیف را بر پا خواهند کرد.
سیدمحمدحســن دستغیب اضافه کرد پیش بینی می گردد در جشنهای
عبادت سالجاری بیش از  23هزار دانش آموز که مکلف شده اند جشن
تکلیف را در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) برپا نمایند..
وی اضافــه کرد به هنگام برگزاری جشــن های عبــادت  ،همایش
آموزشی« تربیت فرزندان» ویژه اولیای دانش آموزان نیز در سالن کوثر
آستان مقدس از ســوی مرکز روانشناسی و مشاوره این آستان شریف
برگزار خواهد گردید .

« اخالق اسالمی » کتابی ارزشمند از سومین شهید محراب حضرت آیت ا ...سید عبدالحسین دستغیب ( رضوان ا ...تعالی علیه )

حضرت آیت ا ...ســید عبد الحســین دستغیب سومین
شــهید محراب به تهذیب طالب علوم دینی عالقه خاصی
داشــت و هر پنجشــنبه درس اخالق ویژه طالب را ادامه
می داد و می فرمود باید علماء نمونه اخالق اسالمی باشند تا
اجتماع مهذب شود و بیش از گفته ها باید با کردار و اخالق
مردم را هدایــت کنند .پس از تاکید امام امت(ره) به وحدت
دانشــجو و روحانی ،آن بزرگوار که سخت به معنویات امام
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مردان علم در ميدان عمل

گوشه ای از زندگی حضرت آیت ا ...شيخ
مرتضی حائری
حضرت آیتالل حاج شــیخ مرتضــی حائری فرزند حاج شــیخ
عبدالکریم حائری(مؤســس حوزه علمیه قــم) در محضر آیات عظام
گلپایگانــی ،نجفی ،صالحی کرمانی حجت و پدر بزرگوارش تحصیل
کرد و ســالیان درازی در حوزه علمیه به تدریس و تالیف مشغول بود.
از تالیفات این عالم فرهیخته «ابغاء الفضیلة فی شــرح الوسیلة» در 6
جلد و «شــرح عروهالوثقی» و دوره کامل اصول در  3جلد است .وی
در سال  1406هجری قمری دار فانی را وداع گفت.
قناعت
خدمت آیت ا ...مرتضی حائری رفتیم ،خادمشــان گفت :قوری و
چراغ نداریم ،وقتــی خدمت خود آقا آمدیم ،فرمود :بله قوری نداریم،
ولی چراغ (گرد ســوز) یکی داریم ،وقتی میگذاریم پشت پنجره ،هر
دو اتاق روشن میشود ،لذا چراغ دیگری الزم نیست.
خانه شیخ
آیت ا ...شــیخ مرتضی در ماه پنج ـ شش میلیون پول به دستش
میرسید ،ولی خودشان در کمال زهد و ورع به سر میبردند ،خانه او
از هفتاد سال پیش تا حال تعمیر نشده است و به همان صورت خشتی
و گلی باقی مانده است.
صیغه عقد
شبی در مســجد اعظم مجلس بزرگداشتی برای مرحوم حاج آقا
مصطفی خمینی برقرار شــده بود ،سواالتی داشتم که میخواستم از
مرحوم آیت الل حاج شیخ مرتضی حائری بپرسم.
بعد از ختم مجلس ،جوانی که از فوت حاج آقا مصطفی ،داماد حاج
آقا مرتضی حائری خبر نداشــت ،عرض کرد :میخواهم شــما صیغه
عقــدم را جاری کنید ،فرمود عیبی ندارد ،از من خواســت قبولش را
بر عهده بگیرم.
بعد از اینکه صیغه عقد خوانده شــد ،جوان مقداری شیرینی آورد،
حاج آقا فرمود :ما عزاداریم و این شــیرینیها این جا خشک میشود،
ببرید .جوان خواســت مقــداری پول بدهد ،فرمود :من ســهم امام
میخورم و این کارها را برای شیعیان رایگان انجام میدهم.
آنگاه جوان نشســت و گفت :میخواهم سهم امام بدهم ،فرمود:
بیاورید
منبع خبرگزاری فارس

طرحهای تازه ای برای رفاه حال زائرين،
در دست اجراست

یکصد و هفتاد و ششمین جلسه شورای معاونین آستان مقدس با
حضور مدیریت ،مشــاورین و معاونین حرم مطهر برگزار شد .گزارش و
برنامه های طرح توســعه حرمین مطهر و مصوباتی درباره فعالیت های
گردشــگری مذهبی ،جذب خدام افتخاری ،فعالیتهای مدون حلقه های
معرفت ،برنامه های رفاهی کارکنان و خدمات جدیدی برای رفاه زائرین
آستان مقدس ،از جمله مباحث این جلسه بود.
مركز راهنمايي و مشاوره
آستان مقدس احمدي و محمدي(عليهالسالم)

ارائهدهنده خدمات مشاورهاي در زمینة مشکالت خانواده،
ازدواج ،تحصیل ،کودك و نوجوان
کنترل خشم ،افسردگي ،اضطراب ،وسواس
سنجش هوش و شخصیت.
مكان :ضلع جنوبي آستان مقدس
روبروي کتابخانه 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 -محمدمهدي رويين تن
نشاني :صحن مطهرحضرت شاهچراغ(ع)  -رواق فرهنگي
تلفن و نمابر2234662-2233154 :
تلفن گويا07112131111 :
صندوق پستي71345-1447 :
آدرس الكترونيكيinfo@shahecheragh.ir :
وب سایتwww.shahecheragh.ir :

)ع(
نشريه داخلي آستانش مقدس
احــمــــديومــحــمــدي(ع)

اهتمام داشــت از جوانان دانشجو خواست در جلسات مزبور
که در مدرســه علمیه قوام تشکیل می شد شرکت نمایند و
انبــوه جوانان نیز این دعوت را پذیرفتند و ســیزده مجلس
از این ســخنرانی ها ضبط گردید و آن شــهید بنا داشــت
این بحث ها ادامــه پیدا کند که دســت جنایتکار منافقین
او را پرپر کرد.
بحث های این کتاب از خودشناســی و هدف از آفرینش

شــروع می شــود و به معرفــی اخالق
انســانی و حیوانی می پــردازد تا بتوان
از خوی های زشــت پرهیــز کرد و به
خوی های انســانی روی آورد .ســپس
درباره کبر و حرص و بخل و حب دنیا بحث می کند و خشم
شــیطانی را آشکار می سازد و حد وسط میان افراط و تفریط
با بیانی رسا و شیوا پیدا می کند.

استقبال گسترده زائران ،دانشجویان و پژوهشگران از
کتابخانه آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع)
کتابخانــه آســتان مقــدس حضــرت
شــاهچراغ(ع) که در ســال  1391توسط
نهــاد کتابخانه هــای عمومی کشــور به
عنوان کتابخانه عمومی مشــارکتی نمونه
در ســطح استان و کشور برگزیده شد ،همه
روزه پذیــرای جمع گســترده ای از زائران
حرمین شــریفین ،دانشجویان ،پژوهشگران
و اصحاب علم و فرهنگ می باشــد که به
منظور بهره گیــری از منابع غنی مطالعاتی
و تاالرهــای مطالعه مجهــز ،به این مکان
فرهنگی مراجعه می کنند.
کتابخانــه آســتان مقــدس حضــرت
شاهچراغ (ع) هم اکنون با دارا بودن بیش از
 50000جلد کتاب چاپی 3000 ،جلد کتاب

چاپ ســنگی 3000 ،جلد نسخ خطی ،بیش

از  200عنوان نشریه 7350 ،جلد کتاب ویژه

کــودکان و  5200جلد کتاب مرجع یکی از
غنــی ترین کتابخانه های عمومی کشــور
می باشــد .ایــن کتابخانه که بــه تمامی
تجهیزات روز و مدرن مجهز است روزهای
شــنبه تا چهارشــنبه از ســاعت  8تا  18و
پنجشنبه ها از ساعت  8تا  16یکسره آماده
ارائه خدمت به عالقه مندان می باشد.
بخش کودکان کتابخانه نیز با دارا بودن
منابع مطالعاتی و آموزشــی متناسب با این
گروه ســنی و ارائه خدماتی همچون قصه
گویی ،نقاشــی ،ساخت کاردستی و تماشای
فیلم ،همه روزه از ســاعت  8تا 14:30باز و
آمــاده پذیرش و ثبت نــام کودکان عزیز و
خانواده هایشان می باشد.

معرفی و شناسایی هنر خاتم کاری د ِر حرم مطهر
حضرت احمد بن موسی (ع)

سید مصطفی شجاعی -کارشناس موزه آستان مقدس

چکیده :
ایران مهد هنرهای تجســمی و صنایع دســتی بیشمار
اســت خاتم کاری هنری بی بدیل و ایرانی اســت که در
اعصار گذشــته و پیش از اســالم در ایران رواج داشته و
مطمنا هنری بومی تلقی می گردد ..هنر خاتم کاری بدون
شک یکی از بومی ترین هنرهای دست هنرمندان این مرز
و بوم به شــمار می رود .عرصه بالمنــازع این هنر اماکن
مقدس با جنبه مذهبی بوده و هست  .اهمیت این هنر در
دوران اسالمی با وقف و دستور ساخت جهت مدفن شریف
امامان و امامزادگان از ســوی اعیان وقت قابل شناسایی
اســت .درب خاتم کاری متعلق به حرم حضرت احمد بن
موســی الکاظم (ع) با تلفیقی از عشــق و هنر ،یکی از با
ارزش ترین آثــار به جای مانده از هنرمنــدان این مرز و
بوم است.
معنی لغوی واژه خاتم
در لغت نامه دهخدا تعریف واژه خاتم ســاز چنین ذکر
شده است «:آنکه پاره های استخوان را در چوب با نقش و
نگار بنشاند(».علی اکبر ،دهخدا )1325،معادل التین خاتم
 SIGHETو خاتم کاری  INLAYمیباشــد( .سید
صدر ،سید ابوالقاسم)1383،
د ِر خاتم حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع):
تاریخ ساخت
به قطعیت رســیدن در مورد تاریخ دقیق ساخت این در
کاری دشــوار و شاید ناممکن باشــد چرا که هیچ امضاء یا
ردی از هنرمند ســازنده دیده نمیشود و این مساله با توجه
به گمنامی هنرمنــدان خاتم کار دوران زندیه این فرضیه را
تقویت مــی کند که احتماال قدیمی تریــن خاتم این درب
متعلق به همین دوره اســت .از طرفی با بررسی های انجام
شــده به نکته قابــل توجهی برخورد می شــود و آن اینکه
حداقل از هشت شیوه خاتم کاری که احتماال متعلق به ادوار
مختلف است نیز بر روی این درب استفاده شده است.برخی
از مرمت های صورت پذیرفته بر روی این درب قطعا متعلق
به دوران قاجار است  .این مســاله با توجه به ترکیب خاتم
و معرق که خاص دوره قاجار اســت قابل اثبات می باشــد.
شایان ذکر اســت که از برخی قطعات خاتم قدیمی مربوط
به سایر اشــیاء خاتم کاری نیز جهت مرمت این اثر استفاده
شده است.

مواد خاص استفاده شده در ساخت در خاتم
یکی از چوب های استفاده شده در خاتم کاری های این
درب متعلق به درخت کمیاب فوفل اســت که رنگ سیاه را
در خاتم پشتیبانی می کند.از دیگر چوب های استفاده شده
در خاتم کاری این درب چوب گردو و عناب است.
از جمله اســتخوان های اســتفاده شده در این درب عاج
فیل اســت که خود موید اهمیت این درب می باشــد ،چرا
که یکی از گرانترین زیور آالت جهان محســوب می شود.
از دیگر اســتخوان های استفاده شــده در این خاتم کاری
می توان به اســتخوان شتر اشــاره کرد.از صدف نیز جهت
ستاره های وسط هر بخش استفاده شده است.
نقره و برنج مفتولهای اســتفاده شده در این هنر ارزشمند
هســتند که به وفور در هر دوره مجــزای کار بر روی درب
از آنها اســتفاده شــده اســت.گمانه زنی برخی از اساتید و
کارشناسان اشیاء موزه ای نهایتا احتمال رد پای هنر دوران
صفویه بر روی این درب را مورد اشاره قرار می دهند.

قابل توجه زائران عزيز

چوب وســط و باالیی این درب از قدمت باال و شاید هم
عصر با اولین خاتم کاری این درب باشد .مرمت های انجام
شده چهار چوب درب را شامل می شود و در مواردی خاتم
کاری دیده می شــود .گل های به کار رفته در ساخت خاتم
این درب به دسته های زیر تقسیم می گردند :
گل های خاتم عبارتند از :
پــره وارو ،پــره داغی ،ابــری ،نه گلی ،شــش لوز ،بته
جقه ای ،طاقی ،قمی ،جناغی و حاشیه های آن نیز عبارتند
از  :شــش گلی ،جویی ،بازوبندی ،طوره دار ،شمســه دار و
تخمه دار
نتیجه گیری
درب موجود در موزه حرم مطهر عالوه بر اصالت هنری
نمایان کننده چند دوره هنری فن خاتم اســت که به همت
اســاتید هنر خاتم کاری مرمت شده اســت .طرح و شیوه
های کار شــده جهت ســاخت این خاتم کاری مجلل کم
نظیر اســت .این هنر بومی ایرانــی دارای پایگاه هایی در
ادوار مختلف بــوده و از جمله این پایــگاه ها می توان به
شیراز و اصفهان اشاره نمود  .قرار گرفتن این درب در حرم
مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) بازگو کننده اهمیت این
مکان مقدس برای هنرمندان و واقفان این اثر بوده اســت
 .شــایان توجه اســت که درب مذکور در فاصله چند متری
قدیمی ترین منبر و هنر خاتم کاری این ســرزمین ساخته
و به کار گیری شــده اســت که خود بیانگر اصالت هنری
خاتم کاری شیراز است.
کتابنامه
 .1دهخدا ،ع ( ،)1325لغت نامه،تهران ،موسسه فرهنگ
دهخدا .
 .2ربیعــی ،ا ( ،)1380هنر فارس در گذر زمان  -کنکاش
در هنرهای سنتی و صنایع دســتی فارس،جلد دوم ،شیراز،
انتشارات نوید شیراز .
 .3ســید اخالقی ،پ ( . )1388دانشنامه کوچک صنایع
دستی ایران ،تهران ،انتشارات قصیده .
 .4ســید صدر ،س ( ،)1383دایره المعارف هنر ،تهران،
انتشارات سیمای دانش .
 .5طهوری،د(،)1365هنر خاتم ســازی در ایران،تهران،
انتشارات سروش
 .6مرزبــان ،پ و معــروف ،ح ( ،)1365فرهنگ مصور
هنرهای تجسمی ،تهران ،انتشارات سروش .

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  6037691756742748و 6037691756686382آماده دريافت
وجوه كارت به كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و همچنين حساب هاي ارزي  0209502712012مخصوص ارزهاي خارجي و  0209502727480همين بانك ويژه دريافت درهم مي باشد.

