تأثير گسترش و توسعه حرم مطهر بر اقتصاد و فرهنگ استان فارس و منطقه جنوب

محوریت شهر شیراز با آستان مقدس احمدی و محمدی (ع) گره
خورده است .بی شک طرح توسعه این حرم شریف که رهبر معظم
انقالب آنرا سومین حرم اهلبیت (ع) نامیدند ،بر فرهنگ و اقتصاد این
شهر واستان فارس تاثیر بسزایی دارد .وجود این آستان شریف بعنوان
قطب گردشگری مذهبی ،در بر گیرنده سفر سالیانه میلیونها نفر
از سراسر میهن اسالمی وحضور صد ها توریست وگردشگر خارجی
است ،که نه تنها موجب رونق اقتصادی اصناف  ،بازاریان ،هتل ها و

مراکز گردشگری گردیده بلکه ترویج وتنویر فرهنگ غنی اسالمی در
پرتو وجود بارگاه های ذریه رسول مکرم اسالم (ص) در بین زائران
وعالقمندان به ائمه اطهار راموجب گردیده است .لذا برمسئوولین
ومدیران مدبر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران وبه خصوص
استان فارس است که با در نظر گرفتن شرایط وایجاد بستر مناسب
بر لزوم توسعه آستان مقدس تاکید وبر حمایت های مادی ومعنوی
اصرار داشته باشند.
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شـخصيت برجسـتهى جنـاب احمدبنموسـى كـه در ميـان امامـزادگان
شناختهشـدهى خانـدان پيغمبـر ،جـزو برجسـتگان محسـوب مىشـود .دربـارهى
او اينجـور نوشـتهاند كـه« :و كان احمدبنموسـى كريمـا جليلا ورعـا و كان
السلام) يُحبّـه و يُقدّمـه»؛ مـردى بخشـنده و كريـم و بـاورع و
ابوالحسـن( ...عليه ّ
داراى جاللـت مقـام و منزلـت بـود و پـدرش  -حضـرت موسـىبنجعفر  -ايـن
بزرگـوار را بـر فرزنـدان و خويشـاوندان ديگـر خـود مقـدم مىداشـت و بـه او
محبـت ويـژهاى داشـت.
از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)

سرمنزل مقصود
اينجا شيراز است و در اين كالنشهر ،حرم احمدي قطعهاي از بهشت است.
اينجا مطاف فرشتگان و افالكيان است و زيارتگاه زائران و مجاوران .اينجا
حرم كبريايي شاهچراغ است؛ اينجا دريچه دلگشايي به جهان غيب است،
اينجا راه ورود و پيوند به ملكوت هستي و منبع عالم نور و قدرت است .اينجا،
همه رؤيت جالل است و عظمت و شكوه و نورانيت .اينجا خانه همه است،
كسي را در اينجا احساس غربت و تنهايي نيست ،فاصلهاي محسوس نيست
و به كسي در اينجا هيچ عنواني ،هيچ سمتي ،هيچ مقامي ،هيچ تشخّ صي و

حضرت سيد مير احمد بن موسی (ع)
و نسبت ایشان با امام رضا (ع)

منابع متعدد و معتبری وجود دارد که نسبت احمد بن موسی (ع) با امام
هشتم(ع) را تایید می کند .این منابع عمدتا شامل کتاب های "انساب "و"
رجال "و"تذکره " هاست که در ذکر اسامی فرزندان حضرت امام موسی
کاظم (ع) می نویسند ":احمد بن موسی ،محمد و حمزه از یک مادر ( به نام
ا ّم احمد ) و علی بن موسی الرضا(ع) ،ابراهیم ،عباس وقاسم از یک مادر و
اسماعیل ،جعفر ،هارون وحسن از یک مادر و عبداهلل ،اسحاق ،عبیداهلل و زید
از یک مادر و فضل ،حسین وسلیمان از یک مادر می باشند .
دختران آن حضرت  - 1فاطمه کبری (حضرت معصومه (س))  - 2فاطمه
صغری  - 3رقیه  - 4حکیمه  - 5ام ابیها  - 6رقیه صغری  - 7ام جعفر
 - 8لبابه  - 9زینب  - 10خدیجه ِ - 11علّیه  - 12آمنه  - 13حسنه
 - 14بریهه  - 15عایشه  - 16ام سلمه  - 17میمونه  - 18ام کلثوم می باشند.
در بین فرزندان امام موسی کاظم (ع) حضرات احمد بن موسی
"شاهچراغ" (ع) ،محمد بن موسی "سیدمیرمحمد" (ع) و حسین بن موسی
" سید عالءالدین حسین" (ع) در شیراز و حضرت معصومه (س) در قم
مدفونند.

هيچ تعلقي نيست.
صميميت هست و مهرباني .آري اينجا صحن و سراي حضرت سيد مير
احمد بن موسي الكاظم(ع) مأمن و پناهگاه دلدادگان واليت و عاشقان اهل
بيت عصمت و طهارت(ع) است .ميعادگاه عاشقاني كه از جاي جاي اين مرز و
بوم و حتي ديگر بالد اسالمي به پابوسي آقا آمدهاند .آنها با هر لهجه و گويش،
لباس و پوشش ،فرهنگ و آيين به اميد بهرهگيري از فيوضات معنوي بارگاه
به اينجا مشرف شدهاند و در فضايي ملكوتي ،امن و آرام به راز و نياز با خالق
هستي پرداخته و در خلوتي با آن وجود و االتبار ،دست تمنا به سويش بلند
كردهاند.

فضایل و شخصیت حضرت شاهچراغ (ع)
مرحوم مقدس اردبیلی می فرماید  " :احمد بن موسی (ع) بزرگواري جلیل
القدر بود که نزد پدر بزرگوارش مق ّدم بر همه فرزندان بود و امام در وصیت
ظاهري وي را به عنوان وصی پس از خود تعیین کرده بود" .
طبق نظر بزرگان علم ومعرفت،از نظر مقام و منزلت و شرافت ،در میان
فرزندان ائمه اطهارپس از حضرت عباس بن علی (ع) معروف به ابوالفضل،
در واالترین مقام قرار دارد  .و از نظر مقایسه در میان فرزندان امام موسی
کاظم (ع) ایشان در بین برادران بعد از امام رضا (ع) از همه سرآمد و بلند
مرتبه تر بوده است .
محدث بزرگوار جناب شیخ عباس قمی در کتاب شریف "منتهی اآلمال"
از شیخ مفید نقل فرموده که  :احمد بن موسی (ع) سیدي کریم وجلیل و
صاحب ورع بوده و حضرت ابوالحسن موسی کاظم (ع) او را بسیار دوست
داشت و بر دیگران مقدم می داشت و یک قطعه زمین زراعتی با آب ،معروف
به ُی َسیره به او بخشیده بود که آن حضرت از در آمد آن هزار بنده را آزاد
فرمود .
گویند ایشان کالم اهلل مجید را به خط مبارك می نوشتند و از وجوه هدیه
آنها بنده اي را خریده و در راه خدا آزاد می فرمود.
شیخ مفید از اسماعیل بن موسی برادر شاهچراغ (ع) نقل کرده اند که
فرمود :روزي پدرم با بعضی از فرزندانش جهت سرکشی به زراعتها از شهر
مدینه بیرون رفت در حالی که برادرم احمد به همراه او بود ؛ پدرم پیوسته به
او نظر داشت واز او غافل نمی شد .
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بیعت احمدبن موسی(ع) با امام رضا(ع)
و استمرار در بیعت

هنگامی که خبر شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در مدینه
منتشر شد؛ مردم بر در خانه "ام احمد" جمع شدند و به سبب
شخصیت واالی احمد بن موسی (ع) گمان کردند که بعد از شهادت
امام هفتم ،وی جانشین بر حق ایشانند و به همین سبب با او بیعت
نمودند و ایشان نیز از آنها بیعت گرفت  .سپس در خطبه اي فصیح
فرمود  :اي مردم همچنان که شما با من بیعت کرده اید بدانیدکه
من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی (ع ) می باشم و بدانید بعد از
پدرم ،او امام و خلیفه بر حق و ولی خداست و از سوی خدا و رسولش
بر من و شما واجب است که امر او را اطاعت کنیم .
پس از آن مردم در حالیکه احمد بن موسی (ع) پیشاپیش آنها بود
به خدمت امام رضا (ع ) رسیده و به امامت آن بزرگوار اقرار نموده و
با آن حضرت بیعت کردند.
پس از آن امام رضا (ع ) درباره ی برادرش احمد دعا نموده و
فرمودند" :همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی خداوند در
دنیا و آخرت حق تو را ضایع نگذارد" .
حضرت احمد بن موسی (ع) فقط به بیعت در این مقطع زمانی
اکتفا نکرد بلکه در تمام مدت در بیعت امام رضا (ع) بود.

نقشه جهان در دوران حيات امام رضا(ع)

عزیمت حضرت احمد بن موسی (ع)
به سوی ایران

مسير حركت امام رضا (ع) از مدينه به مشهد مقدس

انگیزه ی حرکت احمد بن موسی (ع) و برادرانش به سمت
ایران را می توان آگاه شدن وی از توطئه قتل امام و یاری
کردن ایشان در دفع توطئه ذکر کرد.
هر چند بعضی از کتاب ها حرکت کاروان او از مدینه
به سوی خراسان را صرف ًا دیدار برادرش علی بن موسی
الرضا(ع) دانسته اند.
احمد بن موسی(ع) با کسب اجازه به همراه تعداد کثیری
از خاندان که از هفتصد نفر تا پنج هزار نفر ذکر شده است
از مدینه به سوی خراسان حرکت کرد.
«زمان حرکت کاروان وی دقیقا مشخص نیست ولی
حدود اواخر سال  202ه .ق  .تا اوایل سال  203ه .ق .
تخمین زده شده است ».
خط سیرهای متفاوتی برای حرکت کاروان احمد بن
موسی(ع) مطرح شده است ولی با توجه به حرکت ایشان
از مدینه می توان همان مسیر متداول در آن زمان را مسیر
حرکت کاروان دانست.
(یعنی ازمدینه به بصره و از طریق شهرهای اهواز و فارس
و از راه های کویر و بیابانهای میان ایالت فارس و خراسان،
که کوتاهترین راه بوده است و همان مسیری است که امام
رضا (ع) پیمودند ).
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جدال و شهادت
در طول مسیر کاروان احمد بن موسی (ع) به تعداد همراهان ایشان افزوده
می شد به طوری که برخی از مورخان تعداد یاران وی را بالغ بر "پانزده هزار
نفر" ذکر کرده اند .
وقتی اخبار حرکت کاروان به مامون رسید هم داستان شدن آنان با امام
رضا (ع) برایش هراسناک بود لذا امریه ای صادر کرد :
"در هر کجا قافله ی ابن هاشم را یافتند مانع حرکت آنها شوند و آنها را
به مدینه باز گردانند یا بکشند" .
این دستور به هر شهری که می رسید کاروان از آنجا گذشته بود مگر در
«شیراز» که قبل از رسیدن کاروان ،اَمریه به حاکم وقت رسید.
چون « ُقت ُلغ خان» خبر ورود احمد بن موسی (ع) به حوالی شیراز را شنید با
لشکری انبوه از شهر خارج گردید و در برابر کاروان احمد بن موسی (ع) اردو زد.
در باره ی سرگذشت کاروان و اعضای آن روایات متعددی نقل شده است.
در برخی از کتب آن اتفاق را چنین بیان می کنند:
پس از انتشار خبری به عنوان شهادت علی بن موسی الرضا (ع) در بین
کاروان ،احمدبن موسی (ع) همراهان خودرا خواسته و جریان را به اطالع
آنها رسانید و اضافه کرد " غرض این جماعت ریختن خون فرزندان علی بن
ابیطالب (ع) است و من چاره ای جز جهاد ندارم "
یاران و برادران آن حضرت اعالم آمادگی نموده و برای نبرد آماده
شدند«.جنگ نابرابری بین سپاه قتلغ خان و یاران احمد بن موسی (ع)
در قریه ُکشَ ن آغاز شد» که در نتیجه رشادت و فداکاری یاران احمد بن
موسی(ع) دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد واز ترس به درون حصار
شهر پناه برد و دروازه های شهر را بست.
در برخی کتب بقیه رویداد را چنین شرح داده اند که پس از پناه بردنسپاه به درون شهر قتلغ خان به همراه فرماندهان با طرح نیرنگ و خدعه
وانمود به عقب نشینی و شکست کرده و احمد بن موسی (ع) و یاران وی را
به درون شهر کشاند و دروازه های شهر را بست .
دشمنان که از قبل در گذرگاههای درون شهر کمین کرده بودند ،بسیاری
از یاران احمد بن موسی (ع) را هر کدام به وضعی به شهادت رساندند .
بقیه ی کاروانیان در اطراف پراکنده شدند ،که ظاهراً "غالب امامزادگان در
فارس و ایران از این نهضت هستند".

«احمد بن موسی (ع) و چند تن از برادران و یاران مدتی زندگی مخفیانه
را برگزیدند  .حکمران فارس توسط جاسوسان محل اختفای آن حضرت را
یافت و قتلغ خان به همراه سپاهیان خود به او حمله ور شدند ».
برخی از منابع می نویسند که احمد بن موسی (ع) در مقابل آنان شجاعانه
به نبرد پرداخت ولی دشمن با ایجاد شکاف در دیوار محل استراحت ایشان
از پشت سر به او ضربه زد و سپس خانه را بر وی خراب کرد و بدن مطهرش
را در همان مکان رها نمود.

القاب حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع)
در كنار القاب شريف حضرت ،مثل «السيدالكريم» به معني آقاي بخشنده و
بزرگوار و همچنين «سيدالساداتاالعاظم» به معناي آقاي بزرگواران صاحب
عظمت ،لقب «شاهچراغ» معروفترين است و اين برابر با «شاهمردان» لقب
اميرالمؤمنين(ع)« ،شاه شهيدان» لقب امام حسين(ع) و «شاه خراسان» لقب
امام رضا(ع) است و اشاره به آن دارد كه در بين امامزادگان و نوادگان ائمه
معصومين(ع) كه خطه فارس به بركت آنها خاك «هزار مزار» شده ،حضرت
سيدميراحمدبن موسي(ع) «نورانيترين چراغ» و خورشيد آسمان واليت و
امامت است.
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آشکار شدن مزا ِر شریف
حضرت شاه چراغ(ع)

مورخان زمان یافتن مدفن آن حضرت را در "دو
مقطع زمانی با فاصله سیصد سال ذکر کرده اند"،
 یکی در زمان "امیر عضد الدوله دیلمی "(متوفی  372ه .ق ).که بر اثر مرور زمان و زلزلههاي
پي در پي قبر وي از ديدهها مخفي گرديد.
 و ديگري درعصر "امیر مقرب الدین مسعودبن بدر" (متوفی  655ه.ق ).از وزرای اتابک ابی
بکر بن سعد زنگی (متوفی  658ه.ق  ).ملقب به
« ُقت ُلغ خان» کشف گردید.
بیشترین و معتبر ترین منابع که به شرح حال
احمد بن موسی (ع) پرداخته اند "آشکار شدن مدفن
ایشان را در عهد امیر مقرب الدین مسعود بن بدر
می دانند".
زرکوب شیرازی در کتاب شیراز نامه (تالیف سال
 764ه.ق ).می نوسید که امیر مقرب الدین مسعود
بن بدر که از نزدیکان اتابک بن ابوبکر سعد بن
زنگی بن َمدود بود امارتی به عنوان قبر امامزاده
امیر احمد بن موسی درخاطر داشت و در زمان او
قبری یافتند که جسد آن شخص همچنان در حال
اعتدال بوده و تغییر وتبدیل نکرده بود ،و در انگشت
او خاتمی وجود داشت که نام احمد بن موسی بر آن
حک شده بود .که پس از تحقیق علماء ،به دستور
اتابک بن ابوبکر ،مشهدی بر آنجا ساخته شد که به
مرور زمان بین عموم مردم مشهور گشته و خلق از
او استمداد نمودند.
"جنِید شیرازی نیز ضمن تایید آشکار شدن
ُ
مدفن احمد بن موسی (ع) در زمان اتابکان" در
توصیف جسد مبارک آن حضرت می افزاید:
هنگامی که حضرت را رؤیت کردند رنگ مبارک
وی بر نگشته بود و هیچ تغییری در بدن آنحضرت
مشاهده نشد و کفن وی همچنان تازه مانده بود و
از روی انگشتری که در دست داشت وعبارت "
..
بن ُموسی " برآن منقوش بود ایشان
حمد ِ
اَل ِع َّز ُه ِهلل اَ َ
را شناختند .

معماری آستان مقدس حضرت احمد بن موسی(ع)

صحن

در گذشته هر کدام از حرمین احمدی و محمدی دارای صحن مستقلی بودند که از طریق بازار بین الحرمین به
یکدیگر متصل می شدند .در طرح توسعه و عمران آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) پس از خرید و تخریب
اماکن و دکاکین بازار بین الحرمین صحن مطهر وسعت یافته بطوری که هم اکنون حضور هر دو مرقد مطهر
در یک صحن بر عظمت و شکوه آن افزوده است.
صحن مرکزی ،مستطیلی است به مساحت چهارده هزار متر مربع که در اطراف آن  162غرفه در دو طبقه
ساخته شده است .نما سازی رواق ها با آجر و کاشی به طرز زیبایی بدست استادکاران آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) انجام شده است .نرده های چوبی آن به سبک سنتی از چوب ساخته شده و نصب گردیده و کف
صحن مطهر با سنگ گندمک فارس فرش شده است.

گنبد
اولین گنبد بقعه مطهر شاهچراغ (ع) در سال  623ه.ق در زمان اتابکان فارس به دستور "امیر مقرب الدین
مسعود بن بدرالدین وزیر اتابک" ساخته شده است.
 در سال  745ه.ق در دوران آل مظفر ،ملکه تاشی خاتون (مادر شاه ابو اسحاق) گنبد را تعمیرات اساسیمی نماید .این گنبد را هفتاد و دو ترک بعرض نود سانتیمتر بوده است که در "قرن هشتم" ه.ق یکی از
"شاهکارهای هنری و معماری" به شمار می رفت .در سال  1239ه.ق زلزله شدیدی در شیراز بوقوع می
پیوندد که باعث فرو ریختن بناهای بسیار از جمله گنبد و حرم حضرت
شاهچراغ(ع) می شود .به دستور حسینعلی میرزا قاجار حاکم فارس ،حرم
را تعمیر و گنبدی جدید بنا می کنند .شکم آن دو متر و نیم جلو آمدگی
داشته و بر ساقه اش (سوره مبارکه طه) مکتوب بوده است.
در سال  1246ه.ق در زمان فتحعلی شاه قاجار ،گنبد تعمیر می گرددو بر ساقه داخلی آن (سوره مبارکه فتح) با آینه کاری نوشته می شود .گنبد
حرم حضرت شاهچراغ (ع) که یکی از شکیل ترین و زیبا ترین گنبد های
موجود در دنیا می باشد به طرز زیبایی کاشی کاری شده ،و شکوه و زیبایی
خاصی به شهر شیراز داده است .سطح گنبد بیش از پانصد متر مربع وسعت
دارد .ارتفاع آن  14متر و حداکثر قطرش  14متر می باشد .ساقه گنبد به
ارتفاع  2/5متر و مساحت  80متر مربع ،ارتفاع مقرنس  1/20متر می باشد.

گلدسته
به منظور زیبایی بیشتر این بارگاه شریف و پخش صوت ملکوتی قرآن و اذان و قرینه سازی دو طرف ایوان حرم
مطهر ،ساختمان گلدسته جنوبی طراحی و اجراء گردید .عملیات کاشی کاری این گلدسته با استفاده از رنگ های طبیعی
به طرزی زیبا توسط کارگاه معرق کاری آستان مقدس انجام شده است ( .اگرچه این گلدسته با گلدسته شمالی همانند
است اما با کمی دقت نظر متوجه می شویم "گلدسته شمالی به اسماء اهلل" مزین گردیده در حالی که بر "گلدسته جدید
اسامی ائمه اطهار و القاب ایشان" با ظرافت خاص نقش بسته است که این مهم
توسط تولیت آستان مبارک طراحی شده است .سر گلدسته حدوداً سه تن وزن
دارد ).اسکلت آن فلزی و با چوب و مس روکش شده است .این گلدسته از هشت
تَرک تشکیل که در هر تَرک آن اسماء اهلل با قلم کاری و مینا کاری تزئین گردیده
است .باالی ستون ها مقرنس و جان پناه اطراف گلدسته از نرده چوبی با طرح
گره  6بند ساخته شده است .اکنون آستان مبارک دو گلدسته در شمال و جنوب
ایوان دارد که ساختمان آن بتن آرمه می باشد .ارتفاع گلدسته تا زیر طاق موذن
 20 /40متر ،با اطاق موذن  23 /20متر ،قطر پایین  2/2متر ،قطر باال  2/ 35متر،
ارتفاع سر گلدسته  3 /65متر می باشد.
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ایوان
در اطراف چهار طرف ستون های ایوان" اسماء اهلل" نوشته شده و زیر آن مقرنس
چهار ترک و پایین ستون ها هشت پر می باشد .زیر پای ستون ها و نمای جلوی
ایوان از سنگ مرمر یکپارچه با نقوش زیبا به دست سنگ تراشان هنرمند حرم مطهر
حجاری و نصب شده است .ابعاد ایوان مطهر پس از توسعه بطول  38/ 30متر و به
عرض  5/5متر می باشد .دارای ده ستون به ارتفاع  10/ 5متر که دهنه بین ستون ها
 3 /15متر و دهنه وسط  6 /35متر طول دارد .مقبره سید جالل الدین محمد حسینی
متوفای  1331ه.ق معروف به مجداالشراف تولیت حرم در یکصد سال قبل ،در اتاقی
جنب کفشداری شماره  2قرار دارد.

درب طالی ایوان مطهر
ابعاد این درب با چهار چوب دو متر می باشد .از دو لنگه تشکیل شده که
هر کدام به طول دو متر و هفتاد سانتیمتر و عرض نود سانتیمتر و ضخامت
نه سانتیمتر می باشد و باالی آن با قوس  5و  7به ارتفاع  70سانتیمتر
می باشد که با این مطالب تزئین شده است:
قال رسول اهلل انا مدینه العلم و علی بابها ،مثل اهل بیتی کسفینه نوح
من رکبها نجی ،ادخلوها بسالم آمنین ،حب علی حسنه ال تضر معها معصیه؛
روی هر دو درب و چهار چوب آن اشعاری با خط زیبامنبت نقش بسته است.
درب قدیمی حرم مطهر که به درب "ظل السلطان" مشهور بوده است
اکنون در موزه نگهداری می شود.

حرم مطهر
"اولین بنای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) رابه زمان عضدالدوله
دیلمی فرزند حسن ملقب به رکن الدوله از سالطین آل بویه نسبت می دهند
( 338تا 317ه.ق) ".تعمیرات بنای قبلی واضافه نمودن ابنیه جدیددرزمان
اتابکان فارس (623تا  59ه.ق) به دستور" امیر مقرب الدین مسعود بدرالدین
وزیر اتابک ابوبکر سعد زنگی صورت گرفته است" .بعدها تعمیرات متعددی
در بقعه مطهره انجام می گیرد ،از جمله در سال  912ه.ق توسط شاه
اسماعیل صفوی و در سال  1141ه.ق به دستور نادر شاه افشار می باشد.
اگر چه در اثر زلزله های شیراز بخصوص در سال های  997و  1239ه.ق
بخش های عمده ساختمان حرم مطهر ویران می گردد با همت مسئولین
حرم مطهر و مردم در زمان حسینعلی میرزا حاکم فارس ( 1329ه.ق) و
فتحعلی شاه ( 1243ه.ق) مرمت و بازسازی می شود .سقف و دیوارهای
قسمت قدیمی حرم مطهر بطرز با شکوهی آینه کاری شده است .آینه کاری
این رواق ها در سال  1305ه.ق توسط استاد زین العابدین پایان یافته است.
بعداً سالن دیگری به حرم مطهر اضافه می گردد که توسط استادانی چون
حسن ظریف صنایع و رحیم بهرامیان آینه کاری می شود.
محرابی از مرمر در قسمت جنوبی حرم قرار دارد که در سال  1398ه.ق
ساخته و حجاری شده است که از آن به منظور اتصال نماز جماعت صحن
به نماز داخل حرم استفاده می شود .این محراب دقیق ًا قرینه سازه محراب
گونه ای است که در قسمت شمال حرم ،محفظه ای برای قرآن از خاتم،
می باشد که زینت آرای فضای ملکوتی این بخش حرم است.

درب نقره رواق جنوبی (درب عسکر خانی)
درب جنوبی حرم که از آن به رواق جنوبی پایین پا وارد می شوند ،در سال
1330ه.ق به دستور عسکر خان شیراز ساخته شده است .طول درب که رو
به قبله می باشد دو متر و سی سانتیمتر ،عرض یک متر و شصت سانتیمتر،
ضخامت نه سانتیمتر است .درب و چهارچوب آن از نقره روپوش شده است.
باالی درب چهارچوب با خط نستعلیق و روپوش نقره نوشته شده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم -فی کتبا العیون باالسناد عن علی به موسی الرضا (ع)
عن ابائه عن النبی فعن اللوح و القلم عن اهلل و الیه علی بن ابیطالب حصنی
فمن دخل حصنی امن من عذابی" .روی درب نقره تعداد هفده بیت شعر از
مرحوم قدسی با خط خودش با روپوش نقره نوشته شده است".ده بیت درحاشیه،
سه بیت درمتن ،چهاربیت در گوشه ها ،روی هر لنگه درب به تساوی حکاکی
شده است .مشهور است که مقبره عسکر خان در نزدیک این درب می باشد.
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درب نقره رواق شمالی (درب نصیرالملک)
این درب و چهارچوب آن روپوش نقره دارد .طول آن  2 /30متر و عرض 1 /40
متر و به درب نصیرالملک مشهور می باشد .باالی سردرب روی چهارچوب :قال اهلل
تعالی فی االحادیث القدسیه اال اله اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
و قال والیه علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی صدق اهلل،
صانعه حاجی آقا جان زرگر .روی تمام قسمت چهارچوب و حاشیه هر درب بیست
بیت اشعار فصیح الملک شوریده با خط نستعلیق کتابت میرزا علیرضا خوشنویس با
روپوش نقره و بطور برجسته دیده می شود .کتیبه های منقوش روی هر درب :قال
اهلل سبحانه و تعالی فی کتابه الکریم :و من دخله آمنا .قال النبی (ص) لکل شی
اساس و اساس الدین حب اهل بیتی . .قال النبی (ص)علی خیر البشر ،من ابی فقد
کفر .قال النبی (ص) انا مدینه العلم و علی بابها ،بر روی هر دو درب منقوش است.
حاشیه و گوشه های هر دو درب :اللهم صل علی مصطفی محمد ،و المرتضی علی
الفاطمه الزهراء و الحسن و الحسین ،و علی علی السجاد ،و علی محمد بن علی ،علی
جعفرالصادق ،وموسی الکاظم ،وعلی علی بن موسی وعلی محمد بن علی النقی،وعلی
علی بن محمد التقی ،و الزکی الحسن ،و الهادی المهدی ،صاحب العصر و الزمان ،و
العدل المنتظر ،اللهم صل علیه و علیهم اجمعین.

منور
ضریح ّ

"ضریح مطهردرسال  1342شمسی توسط هنرمندان اصفهانی ساخته می شود".
ضریح مطهر تمام ًا از نقره ساخته شده و باالی آن با برگ های طالیی که اسماء اهلل بر
آن نقش بسته ،تزئین گردیده است .طول ضریح مطهر  3/ 58متر ،عرض  2/ 26متر
و ارتفاع آن  2/ 92متر می باشد .در داخل ضریح ،روی مرقد مطهر ،صندوقی بسیار
زیبا از خاتم ساخته شده است .در قسمت باالی اطراف ضریح مطهر اشعار زیر از نقره
ساخته و قلم کاری شده است .در عصر شکوهمند جمهوری اسالمی ایران و به دستور
تولیت ،ستون های بدنه داخلی و سقف ضریح مطهر با خاتم و چوب که در کارگاه
آستان مقدس ساخته می شود تزئین گردیده است .آینه کاری دو طرف جنب ضریح
مربوط به دوران ناصرالدین شاه می باشد .فضای باالی ضریح تا پنجره باالی سر،
احتمال مسجد بودن را می دهد و احتیاط نمودن حکم شرعی مساجد ،مطلوب به نظر
می رسد .پنجره باالی سر نیز فضایی است که خواهران از آن به عنوان اهداء نذورات
و توقف جهت زیارت استفاده می کنند.

دارالعباده
دیوارهای داخلی سالن تا ارتفاع  165سانتیمتر با سنگ مرمر
تزئین شده و اسماء باریتعالی با خط زیبا به رنگ طالیی به دست
سنگ تراشان آستان مقدس بر آن حکاکی شده است .پنجره های
چوبی گره با شیشه های رنگی زینت بخش این فضای ملکوتی
است .آینه کاری و گچبری های داخل سالن به همان سبک سنتی
انجام گرفته است .درب های بزرگ اتصال حرم قدیم به جدید از
چوب ساج ساخته شده و در آن صدف ،مس ،چوب نارنج ،و چوب
فوفل ،چوب عناب و توت بکار رفته است .داخل گره ها با شیشه
رنگی و در حاشیه آن با آینه کاری زینت گردیده است.
این درب ها در چهار لنگه که ابعاد هر لنگه به طول  2/ 74متر
و عرض  92سانتیمتر و ضخامت  8 / 5سانتیمتر می باشد و باالی
آن از قوس  5و  7بصورت گره ریز  4*8به ارتفاع  1/ 26متر ساخته
شده است .در باالی درب های ورودی به قسمت های برادران و
خواهران سخنان امام خمینی (ره) بدین شرح است از چوب نارنج
نقش شده است:
"اسالم و حکومت اسالمی پدیده الهی است که با بکار بستن آن
سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به باالترین وجه تأمین می
کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها
و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند.
و در باالی درب ورودی خواهران :ما مفتخریم که بانوان و زنان
پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه های فرهنگی و نظامی حاضر
و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد
قرآن کریم فعالیت دارند" .منبر بزرگی از سنگ مرمر یک پارچه
تهیه و بطرز زیبایی حجاری شده است زینت بخش این سالن
می باشد.

دارالذکر
رواقی که توسط دو راه پله از انتهای شمالی دارالعباده به پایین
می رود و زیر زمین می باشد دارالذکر نامیده می شود .در دارالذکر
ضریحی زیبا به شکل ذوزنقه نصب گردیده است که رو به مقبره
حضرت احمد بن موسی شاهچراغ(ع) مي باشد .آينه كاري اين
رواق توسط هنرمندان شيرازي در دست اجراست.
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نگاهي و گذري بر فعاليت هاي عمراني ،مذهبي ،فرهنگي و خدماتي آستان مقدس
اقدامات بهينه اي كه پس از انتصاب حضرت آيتا...
سيد محمدمهدي دستغيب ،توليت محترم آستان مقدس
صورت گرفته است بسيار گسترده و در خور توجه است.
اجراي عمليات عمراني ،فرهنگي ،خدماتي و رفاهي
موجب شد اين آستان مقدس كه مقام معظم رهبري آن
را سومين حرم اهل بيت(ع) ناميدند به عنوان محوريت و
مركزيت شهر شيراز ملجأ و مأمن ميليونها زائر از سراسر
ايران و ديگر كشورهاي مسلمان باشد.
مدرنيزه نمودن تمام برنامه هاي آستان مقدس و در نظر
گرفتن معماري شاخص ايران اسالمي در همه زمينه ها

و استحكام بخشي ،به عنوان ركني از برنامه هاي
توليت و آستان مقدس در طول ساليان پس از انقالب
اسالمي بهخصوص در چند سال گذشته مدنظر قرار
گرفته است؛ از آنجا كه نيت واالي واقفين ،خيرين و
نظر خاص توليت محترم آستان مقدس و ديگر مجموعه
مديريتي اين آستان مقدس حفظ ،حراست ،قداست و
توسعه حرم هاي مطهر مي باشد ،ولي متأسفانه به دليل
كمبود منابع درآمدي و به خصوص عدم تخصيص
بودجه مناسب از سوي مسئولين كارها علي رغم عشق
و عالقه توليت و مديران آستان مقدس با كندي صورت

گرفته و زمان بهره برداري را به تعويق انداخته است.
اما آنچه در طول سه سال گذشته در آستان مقدس
شاهد بوديم جز لطف خداوند ،همكاري مردم ،نيات
واقفين و كمك هاي ارزنده نيكوكاران و نذورات زوار
گرامي نبوده و ما همچنان منتظر الطاف زائران ،خيرين و
نيكوكاران در كمك به آستان مقدس در امر فعاليت هاي
عمراني ،مذهبي ،فرهنگي و خدماتي آستان مقدس براي
رفاه زائرين مي باشيم .در گزارش ذيل گوشههايي از اين
فعاليتها و اقدامات را به جهت آگاهي عموم مردم و
مسئولين به اطالع ميرسانيم.

فعاليت هاي عمراني

طرح توسعه ،تغيير کاربري ها ،نوسازي و بهسازي و تكميل نماي ساختمان ،مرمت
و بازسازي و تعمير و نگهداري ،پشتيباني
تأسيسات برقي ،حرارتي و برودتي ،آبرساني ،گازرساني ،مخابراتي ،صوتي.
نوسازي و بهسازي هاي سردرهاي شمالي ،شرقي ،جنوبي ،جنوب غربي ،بست
جنب مسجد جامع عتيق ،سردر دارالشفاء  -ساخت و تکميل گنبد حضرت سيد مير
محمد(ع)  -تکميل نماي ايوان حرم مطهر حضرت سيد ميرمحمد(ع) و ورودي
آرامگاه شهيد محراب حضرت آيت ا ..سيد عبد الحسين دستغيب  -تکميل رواق
هاي طبقه فوقاني صحن مطهر و ايوانها  -انجام تزئينات داخلي سالن هاي کوثر
و نور  -تعميرات اساسي در نماي داخلي موزه -توسعه و بازسازي سرويسهاي
بهداشتي  -حجاري روي سنگهاي جلوي ايوان حرمهاي مطهر و سقاخانه  -نصب
پرده هاي متحرک جلوي ايوانهاي مطهر  -طراحي و نصب نقاره خانه جديد -
بهسازي دارالشفاء  -تکميل کاشي کاري ها ،سقف گنبدي رواق دارالعباده  -حفر
چاه هاي مورد نياز ،جهت تأمين آب فضاي سبز ،حوض صحن و شستشو
احداث مركز قرآن و عترت با مشاركت ورثه
شادروان ارجمندي ،خير فارسي در دست اجراست
فعاليتهاي عمراني در طرح توسعه
تغيير کاربري هاي بازار شرقي از جمله احداث تاالر اجتماعات شهيد محراب
حضرت آيت ا ...سيد عبدالحسين دستغيب  -احداث سالن شهيد مطهري -
احداث واحدهاي فرهنگي -احداث واحد مشاوره  -احداث مهمانسرا  -احداث

بست شهيدمحراب آيت ا ...سيد عبدالحسين دستغيب
احداث امانت داري ها  -احداث ساختمان هاي اداري
احداث اتاق کنترل دوربين هاي مداربسته
خريد چند باالبر ،چکش هاي برقي
ايجاد پست برق ،خريد ،نصب و راه اندازي ديزل ژنراتور ،خريد و نصب لوسترهاي
جديد ،خريد و نصب هواسازها ،خريد و نصب اكزاپست ها ،فن ها
خريد و نصب فن کويل ها و اجراي کانال هاي هوا ،طراحي و نصب سيستم اعالم
حريق  -طراحي ،خريد ،نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته و تجهيز اتاق
کنترل  -طراحي و نصب دزدگير (آژير)  -احياء چاه نيمه عميق
خريد ،نصب و راه اندازي مرکز تلفن ديجيتال ،نصب تلفن گويا،
خريد و نصب و راه اندازي سيستم هاي صوتي و تصويري
احداث دارالضيافه موقت
پروژه هاي در دست اقدام آستان مقدس
احداث رواق و صحن جديد در ميدان سابق احمدي با  60درصد پيشرفت
احداث دارالضيافه جديد  70درصد پيشرفت با زيربناي  3450مترمربع،
مساحت كل  1500مترمربع ،شروع عمليات  ،1390اتمام عمليات 1393
احداث سالن پاسخگويي به شبهات ديني  50درصد پيشرفت فيزيكي
احداث واحد دارالقرآن و عترت با همكاري ورثه شادروان ارجمندي با
 98درصد پيشرفت  -شروع عمليات صحن شمال شرقي به مساحت
4000مترمربع با تملك 34واحد مسكوني و تجاري از طريق نذورات مردمي،
شروع عمليات اجرايي شهريورماه  ،92سال بهره برداري 1393
شروع عمليات صحن شمالي ،مساحت 9000مترمربع ،خريد و تخريب 134
واحد تجاري و مسكوني ،شروع عمليات اجرايي  ،1392سال اتمام پروژه 1393
احداث رواق كوثر با مساحت  2300مترمربع ،زيربناي 5000مترمربع ،تاريخ
اتمام پروژه سال 1393
رواق زيرزمين دارالذكر حرم حضرت شاهچراغ(ع) با  90درصد پيشرفت
فيزيكي
براي اتمام پروژه هاي فوق نيازمند همكاري مالي مردم
از طريق پرداخت نذورات و كمك خيرين مي باشيم
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برخي از فعاليت هاي پشتيباني
 مفروش نمودن صحن آستان مقدس پس از شست و شو و نظافت ،براي اقامه نماز وهمچنين استراحت موقت زائران و مسافران و تمامي صحن در مواقع اقامه نماز ،تطهير و شست
و شوي فرشهاي آستان مقدس و البسه بالغ بر  12هزار مترمربع.
 تهيه صندلي هاي مخصوص براي اداي فريضه نماز جهت زائران مسن و سالمند و تهيهويلچر جهت استفاده موقت زائران سالخورده براي ورود به حرم مطهر.
 خريد 12ميليون ليوان در سال جهت سقاخانه ،پذيرائي ها ومشاركت در مراسم غبارروبي. خريد فرش دستباف و ماشيني براي مفروش نمودن حرمين شريفين و سالنهايجديدالتأسيس و صحن مطهر.
 تهيه پارچه الزم به منظور دوخت روپوش براي خدام افتخاري - ،مكانيزه كردن آستانمقدس به سيستم هاي رايانه اي پرسنلي ،مالي ،انبار و اموال
 -تهيه بسته بندي هاي تبركي حرم مطهر و غذاي تبركي حرم مطهر در ايام مختلف كه

از سال  90تاكنون 120000پرس غذا تهيه و توزيع شده است ،تهيه آش تبركي براي مراسم
زيارت عاشورا و دعاي ندبه در هر هفته روزهاي پنجشنبه و جمعه ،خريد و تهيه غذاي افطاري
ماه مبارك رمضان و اطعام ايتام و بي سرپرستان نيز هرساله صورت گرفته و در حال انجام است.
 خريد و تهيه دستگاه ها و لوازم نظافت مانند سه دستگاه ماشين شست وشوي كف،جاروبرقي هاي دستي و صنعتي براي نظافت فرشهاي حرم مطهر و صحن مطهر
 تهيه هزاران جلد كتب ادعيه و قرآن كريم تهيه حدود يكصد هزار عدد مهر جهت نمازگزاران در هر سال تأمين و تعمير وسايط نقليه اداري ،تأمين سوخت مورد نياز و تهيه بليت براي سفرهايزيارتي و بازديد خدام از شهرستانها در راستاي معرفي حضرت شاهچراغ (ع)
 تهيه هزاران عدد پالستيك كفش زائران -كمك به در راه ماندگان  -ايتام و نيازمندان وبن سبيل از محل كمك خيرين و واقفين

فعاليت هاي مذهبي و مناسبت ها
واحد محصوالت فرهنگي
تهيه ده ها بروشور 7 ،فيلم مستند در قالب لوح فشرده ،تهيه فيلم و سي دي از برگزاري
همايش ها ،مناسبت ها ،فعاليت هاتي آستان مقدس و انتشار كتابچه هايي مرتبط با
معرفي حضرت شاهچراغ(ع) در مناسبت هاي مختلف
واحد فعاليتهاي مذهبي
از برنامه هاي اين واحد طي دو سال اخير ،برگزاري سخنراني هاي مذهبي با حضور ده ها
سخنران و استاد حوزه دانشگاه بوده است که به طور مستمر در حرم و صحن آستان
مقدس اجرا و بيش از  20ميليون مخاطب داشته است.
واحد مشاوره
تشکيل جلسات مشاوره خانواده ،مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي ،مشاوره ازدواج،
مشاوره باليني مشاور کودک و نوجوان ،مشاور شغلي و حقوقي ،اختالالت يادگيري
همچنين طي مدت فعاليت اين واحد ،کارگاههاي آموزشي با حضور اساتيد مجرب حوزه
و روانشناسان براي گروههاي سني از جمله خادمان آستان مقدس برگزار و اردوهاي
آموزشي ،فرهنگي و گردشگري مذهبي
واحد دار القرآن
 برگزاري جلسات محفل انس با قرآن مجيد با حضور ده ها قاري برجسته بين المللي،کشوري و استاني
 برگزاري کالسهاي قرآني در حوزه قرائت ،حفظ ،تجويد ،تفسير و مفاهيم برايمقاطع مختلف تحصيلي  -هماهنگي با نواحي آموزش و پرورش براي مشارکت با برنامه
هاي قرآني حرم مطهر با موضوع ذکر و ختم قرآن و صلوات
 گسترش برنامه هاي قرآني حرم با تعامل رو به رشد مراکز مختلف قرآني در استان فارس برگزاري نمايشگاه هاي قرآني در مناسبتهاي مختلف برگزاري مسابقات قرآنيبرگزاري برنامه هاي ذکر و ختم قرآن و صلواتهمچنين در ايام ماه مبارک رمضان با برنامه ريزي مدون ،مراسم محفل انس با قرآن از
شبکه هاي مختلف استان فارس ،سراسري ،شبکه  4و شبكه شما پخش گرديد.
واحد مديريت فعاليت هاي كودك ونوجوان
اتاق مهارت کودکان شاهچراغ يک مرکز يادگيري مهارت براي کودکان دوره ابتدايي
و نيز همفکري با والدين و مربيان کودک در راستاي مهارت آموزي به کودکان است.
اين اتاق به تجهيزاتي نظير رايانه ،ويدئو پروژکتور ،تخته وايت بورد و چاپگر مجهز شده

است ،کودکاني که از طريق مدارس ابتدايي معرفي مي شوند ،در هماهنگي با والدين و
مربيان پشتيبان مدرسه ،مهارت هاي مورد نياز خود را در اتاق مهارت کودکان شاهچراغ
فرا مي گيرند.
 خدمات رساني فرهنگي به دانش آموزان در قالب خانه معارف کودک و نوجوان ،طرحزيارت و پيوند با واليت ،واحد اتاق مهارت ،برگزاري نمايشگاه
 اجراي برنامه هاي جشن عبادت و جشن تکليف دانش آموزان مدارس نواحيچهارگانه شيراز و ديگر شهرستانهاي استان فارس
برنامه هاي فعاليت هاي کانون «تالش و انديشه» همچنين تهيه کتب ،بروشور
و کتابچه هاي معرفي اولياء و پيشوايان ديني براي کودکان و نوجوانان اهدا به
دانش آموزان و بازديدکنندگان غرفه هاي نمايشگاه کودکان و نوجوانان
واحد تبليغات اسالمي
تاکنون  70کتابچه 20 ،بروشور و دهها بنر به مناسبت ها و مراسم هاي مختلف تهيه
و به چاپ رسانده است .واحد پاسخگويي به مسائل شرعي و شبهات ديني ،در سه نوبت
كاري صبح و عصر و شب پاسخگوي زائران ،مجاوران و شهروندان بوده و به صورت
حضوري و تلفني مشغول انجام وظيفه ميباشد.
اين واحد ،مسائل شرعي و تبليغات ديني را در مباحث نماز و روزه ،خمس ،زكات،
عقود اسالمي ،معامالت ،احكام شرعي ،استخاره و مشورت با قرآن ،آشنا نمودن زائران با
آداب تشرف به مشاهد ائمه(ع) ،امامزادگان واجب التكريم و اماكن مقدس مشاوره ديني و
خانوادگي ،خداشناسي ،نبوت عامه و خاصه امام در قرآن و سنت ،ظهور اديان ملل و فرق
و مذاهب و سؤاالت اعتقادي پاسخگو ميباشد .واحد پاسخگويي در سه حوزه پاسخگويي
حضوري ،پاسخگويي تلفني و حلقه معرفت انجام وظيفه مي كنند.
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فعاليت هاي موقوفات و نذورات

فعاليت هاي پژوهش و فناوري

 فهرست نويسي بيش از ده هزار جلد کتاب توليد و انتشار گاهنامه کتاب و اطالع رساني،مجله آموزشي ،کتابچه پژوهش ،راهنماي موزه،
و -...تورق نسخ خطي (غبارگيري از کتب خطي)
 ديدار نمايندگان کتابخانه آستان مقدس درمراسم ديدار کتابداران كشور با رهبر فرزانه انقالب
 برگزاري مسابقه پيامکي شب قدر و راه اندازيسامانه پيام رساني بلوتوث در فضاي کلي مجموعه
 برگزاري همايش جشنهاي مردمي رضوي،مسابقه دانش آموزي ،نمايشگاه تايپوگرافي
 برپايي نمايشگاه هاي خط و معرفي توليداتفرهنگي حرم مطهر
 بزرگداشت فعاالن در دهه کرامت راه اندازي کارگاه مرمت اشياي موزه حرم تشکيل کارگاه هاي آموزشي تدوين و تصويب سند چشم انداز پنج ساله موزهحرم مطهر
 برگزاري مراسم دريافت پالک طال يادمانرونمايي از گنبد حضرت جواداالئمه(ع)
اجرايطرحپژوهشسنجيمؤلفههايرضايتمنديزائران حرم مطهر
 برپايي نمايشگاه عکسهاي قديمي و نسخ خطي  -نصب دستگاه تله ليفت (باالبر) در کتابخانه توليد و انتشار اولين کتاب به خط بريل براينابينايان
 دريافت شماره بين المللي  ISBNبراي نشريهحرم
 برگزاري دوره آموزشي حافظه جهاني يونسکو باهمکاري مرکز اسناد و کتابخانه ملي
 رونمائي از ضرب سكه حضرت شاهچراغ (ع)– رونمائي از نشانه آستان مقدس

رسيدگي به تمامي امور موقوفات و نذورات از جمله حفظ
اراضي و حراست آستان مقدس و هزينهكردن درآمد حاصل
از آنها در راستاي نيات واقفين است.
هرچند درآمدهاي وصولي بسيار اندك و تنها درصدي از
هزينههاي جاري را تأمين مينمايد ولي اصل وقف آثاري
ماندگار براي واقفين و فرزندان آنها خواهد بود.
وقف ،عملي صالح و از جمله باقيات و صالحات است ولي
در حوزه اقتصادي نيز باعث جلوگيري از انباشتهشدن ثروت
گرديده و با پشتوانه موقوفات چرخ بسياري از مراكز اقتصادي
به حركت درميآيد و موجب ايجاد شغل و ارتزاق جمع كثيري
از استفادهكنندگان از امور وقفي ميگردد.
از جمله مهمترين وظيفه معاونت موقوفات و نذورات احياي
اراضي موقوفه و تحصيل درآمدهاي متناسب بهمنظور تحقق
هرچه كاملتر نيات واقفين است ديگر وظايف اين معاونت
چنين است :ثبت و ارائه مشخصات امالك آستان مقدس،
سعي در ايجاد توسعه فرهنگ موقوفات ،طراحي و اجراي
راهكارهاي مناسب براي ارائه خدمات بهتر به زائران ،تالش
در جهت تبليغ ثواب نذورات و امور خيريه و جذب كمكها
و مشاركتهاي مردمي ،نظارت بر چگونگي اخذ و نگهداري
نذورات نقدي ،سعي و تالش در جهت تأمين نظر خيرين و
نذركنندگان در خصوص مصارف خيرات و نذورات و تفكيك
آنها طبق نظر خيرين و واقفين ،تالش در جهت تأمين نيازهاي
زائران از محل درآمد نذورات مردمي ،ارائه برنامه منظم ساليانه
خيرات در مناسبتهاي مختلف ،تشويق مردم و ايجاد انگيزه
الزم به منظور مشاركت در طرحها و برنامههاي آستان
مقدس ،معرفي و تشريح كامل و جامع برنامهها و طرحهاي
مشاركتي آستان مقدس براي عموم مردم و مشاركتكنندگان،
اجراي برنامههاي مناسب معرفي خيرين و واقفين از طريق
برگزاري همايشها و رسانههاي گروهي.
ازآنجا كه آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) نيازهاي
فراواني دارد لذا با عنايت به تناسب فرهنگ وقف و نذورات،
مهمترين نيازها در فعاليتهاي فرهنگي ،درماني و بهداشتي،
رفاهي زائران ،امور عمراني و خدماتي است.
در امور عمراني ،درآمدهاي حاصل براي تأمين هزينههاي
جاري ،مربوط به حفظ و نگهداري اماكن متبركه ،تأمين
هزينههاي متعلق به مرمت و توسعه حرمهاي شريف ،تأمين
هزينههاي مربوط به تكميل بناهاي فرهنگي ،هزينههاي

مربوط به طالكاري گنبد مقدس حضرت شاهچراغ(ع) به
خواهد رسيد.
از مهمترين فعاليتهاي عمراني انجامشده و در حال
انجام ميتوان به احداث كتابخانه بزرگ حضرت شاهچراغ(ع)
كه يكي از بزرگترين كتابخانههاي موجود در سطح كشور
ميباشد ايجاد موزه و توسعه آن ،احداث رواق كوثر ،تاالر
اجتماعات شهيد دستغيب ،احداث سالن اجتماعات كوثر،
احداث سالن شهيد مطهري ،احداث رواق دارالذكر ،ساخت
ضريح رواق زيرزمين ،احداث دارالشفاء ،توسعه و تكميل
صحن مطهر ،تغيير كاربريهاي بازار شرقي ،ساخت رواق
دارالعباده ،ساخت نقارهخانه جديد ،نوسازي سيستمهاي
صوتي ،آبرساني ،مخابراتي ،روشنايي ،تأسيساتي ،حرارتي و
برودتي ،ايجاد راههاي ورودي متعدد به حرم ،احداث صحن
شمالي ،احداث رواق و صحن جديد و صدها فعاليت ديگر
اشاره كرد.
از آنجاكه درآمدهاي آستان مقدس فقط از طريق درآمد
موقوفات نذورات مردمي ،كمكهاي خيرين و نيكوكاران و
زائران ،تأمين ميشود ،لذا از تمام دوستداران اهل بيت(ع) تقاضا
داريم بهمنظور كمك و مساعدت و اداي نذورات ،صدقات
جاريه وقف و مشاركت در طرحهاي فرهنگي و پروژههاي
عمراني و تأمين بخشي از هزينههاي جاري چه در داخل
يا خارج از كشور ،وجوه خود را به حسابهاي سيبا بانك
ملي به شماره  0105591671000بارگاه حضرت
شاهچراغ(ع) و  0105660391003بارگاه حضرت
سيد مير محمد(ع) يا  11111111بانك مهر اقتصاد
و جام بانك ملت به شماره  47374737/48واريز
يا به دفاتر نذورات مستقر در آستان مقدس تحويل نمايند.

رونمايي از ضريح رواق زيرزمين حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
رواق زيرزمين گنجايش  1000نفر زائر را دارد و ضريح
اين رواق كه بهدست هنرمندان چيرهدست اصفهاني
ساخته شده ،در ضلع شرقي آن نصب گرديده است .توسعه
رواق زيرزمين و ساخت ضريح اين رواق از محل نذورات
مردمي انجام گرفته و تمامي كارهاي گچبري ،آيينهكاري،
مقرنسكاري ،قاببندي و كاسهبندي سقف توسط استادان
زبردست شيرازي انجام شده است .در  2سال گذشته به
جهت طرح توسعه آستان مقدس اقدامات گستردهاي انجام
گرفته كه از جمله ميتوان به ساخت رواق و صحن جديد

در ميدان سابق احمدي ،تاالر اجتماعات شهيد مطهري،
مركز دارالقرآن ،ساختمان دارالضيافه ،مركز پاسخگويي به
شبهات ديني ،احداث رواق كوثر ،ساختمان موزه ،ساختمان
جديد دارالشفاء و ...اشاره كرد .بديهي است خيرين و
نيكوكاران ،زائران گرامي و همه دوستداران ائمه اطهار و
خاندان عصمت و طهارت ميتوانند جهت تسريع در ساخت
و اتمام تعدادي از اين پروژهها كه در دست اقدام است،
ياريرسان آستان مقدس باشند و نذورات خود را در قالب
كمكهاي نقدي به دفاتر نذورات تحويل دهند.
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فعاليت هاي حوزه اماكن متبركه
يکي ديگر از معاونت هاي آستان مقدس ،معاونت اماکن متبرکه است که امور
مختلف مانند حراست ،کفشداري ها ،امانتداري ها ،نگهبانان ،حرم بانان ،امور مربوط
به فرش ،چادر و اقامه نماز ،دارالشفاء ،ايتام ،خدام افتخاري و برگزاري مراسم مرتبط
در مناسبتهاي خاص مانند ايام عزاداري ماه هاي محرم و صفر و ماه مبارک رمضان
و ...را بر عهده دارد.
اين معاونت با سه زير مجموعه مديريت اماکن ،امور خدام و خادمان افتخاري در
جهت ارائه خدمت به زائران حرم هاي شريف فعاليت مي نمايد.
معاونت اماکن متبركه داراي چندين زيرمجموعه است که از جمله مي توان به دفتر
حراست و انتظامات ،دفتر دبيرخانه خدام افتخاري ،اتاق کنترل و مرکز مانيتورينگ
آستان مقدس ،دفتر راهنماي زائر ،دفتر گمشدگان ،امانتداري ها ،کفشداري ها ،دفتر
امداد پزشکي ،بخش تحويل صندلي چرخدار ،مرکز بهداشتي و درماني دارالشفاء،
دارالضيافه حرم مطهر ،دفتر تحويل امانات با ارزش و ...اشاره کرد.
دبيرخانه خدام افتخاري نيز که از زيرمجموعه هاي معاونت اماکن متبرکه آستان
مقدس به حساب ميآيد از مراکز فعال و ُپرکار اين معاونت است که از ابتداي تأسيس
و فعاليت ،نسبت به ثبت نام از خادمان افتخاري و برنامه ريزي در جهت مصاحبه با

آنان اقدام نموده و پس از آن نسبت به برگزاري کالسهاي آموزشي آنان اقدام شده
است و در اين راستا قريب به يک هزار و پانصد ساعت کالس آموزشي را برگزار
کرده است که طي برگزاري اين دوره هاي آموزشي ،موفق به گزينش و به کارگيري
 3000نفر خادم افتخاري اعم از خواهر و برادر شده که براي تمامي اين سه هزار نفر
خادم افتخاري کارت شناسايي معتبر تهيه و چاپ گرديده و به آنان تحويل شده است.
مركز دارالشفاء
يکي ديگر از زيرمجموعه هاي معاونت اماکن متبرکه آستان مقدس احمدي و
محمدي(ع) ،مرکز بهداشتي و درماني دارالشفاء است.
اين مرکز همه روزه حتي در ايام تعطيالت رسمي نيز فعاليت دارد و از ساعت  8صبح
لغايت  8شب و در مراسم خاص به صورت شبانه روزي فعاليت مي کند .ارائه خدمات
پزشکي ،درماني ،مشاورهاي ،خانواده ،تزريقات ،دارويي و ...از جمله کارهايي است
که اين مرکز درماني در راستاي خدمترساني به زائرين و مجاورين انجام مي دهد.
مرکز دارالشفاي آستان مقدس عالوه بر ويزيت بيماران مراجعه کننده و مسافران
و زائران ،به درمان و مداواي کارکنان و خادمان آستان مقدس و خانواده هاي آنان
نيز اشتغال دارد.

قابل توجه زائران عزيز
زائران عزيز جهت كمك به توسعه فعاليت هاي فرهنگي و عمراني حرم مطهر و در صورت تمايل به پرداخت نذورات

نقدي در سراسر ايران ميتوانند وجوه خود را به شماره حساب سيبا بانك ملي به شماره  0105591671000مربوط

به بارگاه مقدس حضرت شاهچراغ(ع) و شماره حساب سيبا بانك ملي به شماره  0105660391003مربوط به بارگاه
مقدس حضرت سيد ميرمحمدبنموسي(ع) 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  6037691756686382و جام بانك ملت به شماره
 47374737/48آماده دريافت وجوه كارت به كارت زائران ،خيرين ،نيكوكاران و شهروندان عزيز مي باشد.
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صاحب امتياز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

روابط عمومي آستان مقدس
تلفن07112233154 :

صندوق پستي71345 - 1447 :
 : www.shahecheragh.irوب سايت
طراحي و چاپ :انتشارات فرهنگ پارس .تلفن2348060 :

بخشي از سخنان حضرت آيت اهلل سيد محمدمهدي دستغيب توليت محترم آستان مقدس
در رابطه با شخصيت حضرت شاهچراغ(ع)
زوار محترم بايد متوجه باشند كه او ًال خداي متعال اين قبيل اماكن را محل
نزول رحمت خود قرار داده و به بركت اولياء خود حوائج خلق را برآورده مينمايد.
اينجا بارگاه نوراني و مقدس سيدميراحمدبنموسي(ع) است كه محل نزول
رحمت الهي و برآمدن حاجات ميباشد البته اساس ،اطمينان شخص به حضرت
باري تعالي است.
ما اينگونه محلها را جايگاه عنايت و نظر خداي تعالي ميدانيم و از مردم شريف
ايران انتظار داريم كه از بركات اين قبيل اماكن غافل نباشند ،بخصوص جوانان
كه آرزوها و اميدها نسبت به آينده در دلشان جاي گرفته كه انشاءاهلل به بركت
اهل بيت پيامبر(ع) كه يكي از شاخصترين آنها ،حضرت سيدميراحمدبنموسي(ع)
است در جهت آرزوهايشان بهرهمند شوند چون خداوند منان اين خانواده را
الم َو َّد َه َفي القُربي»
محل آمال و آرزوها قرار دادهُ « :قل ال اس َئلَ ُكم َعلَيه اَجرا ً اال َ

(سوره شوري /آيه)23
اجر رسالت را دوستي اهل بيت(ع)
قرار داده و به حسب آيه شريفه « ُقل
ما َس َئل ُت ُكم مِن اَج ٍر َف ُه َو لَ ُكم» (سوره
سبا /آيه  )47اين اجر به نفع خود اهل
ايمان است .همچنين اگر كسي بخواهد
به خدا راه پيدا كند به بركت دوستي با اين خانواده برايش ميسر است .چنانكه
آيه شريفهُ « :قل ما اس َئ ُل ُكم َعلَي ِه مِن اج ٍر ا ِّل َمن شا َء اَن َي َتخِ َذ اِلي َربه َسبي ً
ال»
(سوره فرقان /آيه )57
اين مطلب را بيان ميفرمايد كه هركس بخواهد به خدا راه پيدا كند به بركت
دوستي آل محمد(ص) ميسر ميگردد.

ويژه برنامه ها ي سالروز بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع)
 6ذيقعده ( 21شهريور  )1392صحن وحرم مطهر

ساعت  6بامداد :قرائت دعاي عهد توسط مداح اهلبيت (ع) حاج جعفر
عليزاده
ساعت  7بامداد :قرائت زيارت عاشورا توسط مداح اهلبيت (ع) حاج رضا
رودكي
ساعت  9بامداد :اجرايي برنامه راديويي " نداي محبت "پخش مستقيم
از صحن مطهر
ساعت  12بعد از ظهر :اجراي برنامه نسيم وصل توسط مركز دارالقرآن
با تالوت و تفسير كالم ا ...مجيد
ساعت :12/ 40تالوت زنده كالم ا ...مجيد توسط استاد رحم دار
و استقبال از نماز ظهر و عصر و برگزاري نماز جماعت به امامت حضرت
آيت ا ...سيد محمدمهدي دستغيب توليت محترم آستان مقدس احمدي
محمدي(ع)
ساعت  :13/ 30اجراي برنامه تواشيح و مديحه سرايي توسط گروه
تواشيح مصباح الهدا و قرائت زيارت خاصه حضرت شاهچراغ ( ع)
ساعت :16سخنراني استاد مدعو حجت االسالم والمسلمين دكتر سامي با
موضوع فضايل و مناقب حضرت شاهچراغ(ع)

ساعت  :17كلنگ زني صحن شمال شرقي -افتتاح مركزدارالقرآن
وعترت – افتتاح مركز ديجيتالي آستان مقدس با همكاري اداره كل فرهنگ و
ارشاد اسالمي ،رونمايي از اشياي اهدايي يكي از خيرين به موزه آستان مقدس
و برنامه هاي ديگر در نظر گرفته شده.
ساعت : 19اجرا گروه نقارخانه حرم مطهر به مناسبت روز بزرگداشت
حضرت شاهچراغ(ع)
ساعت :19 /26نزديك شدن به اذان مغرب به وقت شرعي با تالوت
آياتي از كالم اهلل مجيد ،اذان مغرب و برگزاري نماز جماعت به امامت حضرت
آيت ا ...سيد محمد مهدي دستغيب توليت محترم آستان مقدس
ساعت  :20حركت نمادين كاروان حضرت سيدمير احمد بن موسي(ع) از
يكي از خيابان هاي اطراف و شروع ويژه برنامه بزرگداشت حضرت شاهچراغ(ع)
در صحن حرم مطهر
ساعت :20 /30قرائت كالم ا ...مجيد ،سخنراني ميهمان مدعو در صحن
مطهر با حضور ميهمانان ويژه ،اجراي برنامه تواشيح و مداحي
ساعت :22قرائت دعاي گرانقدر كميل توسط استاد مدعو حاج مهدي
منصوري
ساعت  :23حسن ختام برنامه هاي ويژه اين روز

رواق منظر چشم من آشیاهنی توست
کرم نما و فرودآ هک خاهن خاهنی توست
ويژه نامه نشريه آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

ه
چ
ا
حرم شا ر غ(ع)

نگين بوستان نبوي(ص)

مقام معظم رهبري:

سه امامزاده صحيح النسب و عاليمقام و بسياري از امامزاده هاي ديگر در شيراز جايگاه قداست اين شهر و انتساب
آن به واليت اهل بيت(ع) را بسيار باال ميبرد اينجا بعد از مشهد و قم در واقع سومين حرم اهل بيت(ع) در سرتاسر
ايران است .هم از لحاظ خدمترساني به زوار اين حرم ،هم از لحاظ معرفي كردن و نشان دادن دلهاي مشتاقان در
سرتاسر كشور و بيرون از كشور متوجه اين بارگاه عظمي كردن كارهايي است كه بايستي انجام بگيرد.
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شــیراز یکی از مهمترین شــهرهای مذهبی ایران اسالمی است .شــهری که مقام معظم رهبری آن را سومین حرم اهل بیت(ع) و سومین
شهر مذهبی ایران اسالمی نامیدند .بی شــک حضور امامزادگان بزرگ و واجب التکریم در شیراز و مرقد مطهر آنان در این شهر بر عظمت
و معنویت آن افزوده و ســفر ســالیانه چندين ميليون نفر از هموطنان از اقصی نقاط کشــور و کشــورهای همجوار به جهت زیارت بارگاه
این بزرگواران به خصوص حضرت ســيد ميراحمدبن موسي(ع) نشانی بزرگ از معنویت شــیراز میباشد .حضرت سيد امير احمد(ع) ملقب
به شــاهچراغ و سيدالســادات االعاظم ،فرزند بزرگوار امام موسي كاظم(ع) است .پســران امام هفتم بنا به مشهور نوزده نفر می باشند.
حضرت ســيد ميراحمدبن موســي(ع) و ســيد مير محمد بن موســی(ع) از یــک مادر که (ام احمد) خوانده میشــد متولــد گردیدند.

شخصيت حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع)
هنگامیکه خبر شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) در مدینه منتشر شد ،مردم
بر در خانه ام احمد جمع شدند .آن گاه همراه با سيد ميراحمدبن موسي(ع) به مسجد
آمدند و به سبب شخصیت واالی ايشان گمان کردند که پس از شهادت امام موسی
کاظم(ع) وی جانشین و امام است .به همین سبب ،با وی بیعت کردند و او نیز از آنها
بیعت گرفت ،پس بر باالی منبر رفت و خطبه ای در کمال فصاحت و بالغت بیان کرد
و فرمود« :ای مردم ،هم چنان که اکنون تمامی شما با من بیعت کرده اید ،بدانید که
من خود ،در بیعت برادرم علی بن موسی(ع) هستم .او پس از پدرم ،امام و خلیفه بحق و
ولی خداست .از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است که از او اطاعت کنیم».
پس از آن ،حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع) در فضایل برادرش علی بن موسی
الرضا(ع) سخن گفت و تمامی حاضران تسلیم گفته او شدند و از مسجد بیرون آمدند،
در حالی که پیشاپیش آنها سيد ميراحمدبن موسي(ع) بود .آن گاه خدمت امام رضا(ع)
رسیدند و به امامت آن بزرگوار اعتراف و سپس همگی با حضرت امام رضا(ع) بیعت
کردند

عزیمت از مدینه به طوس
حضور با برکت امام هشتم(ع) در خراسان باعث می شود که شیعیان و محبان اهل
بیت رسالت با اشتیاق زیارت چهره تابناک امامت و والیت از نقاط مختلف بسوی
ایران حرکت کنند.
حضرت سيد مير احمد بن موسی(ع) نیز در همین سنوات ( 198تا  203ه.ق)
به همراه دو تن از برادرانش به نامهای محمد (ع) و حسین(ع) و گروه زیادی از
برادرزادگان ،خویشان و شیعیان ،بالغ بر دو یا سه هزار نفر از طریق بصره عازم خراسان
شدند .خبر حرکت سيد ميراحمدبن موسي(ع) توسط کارگزاران حکومتی به مامون
رسید .مامون که ورود برادران امام را به مرکز حکومت ،تهدیدی جدی برای موقعیت
حساس خود می دید و از هم داستان شدن برادران و شیعیان امام با وی هراسناک بود،
به همه حکمرانان خود ،دستور داد که :در هر کجا قافله بنی هاشم را یافتند ،مانع از
حرکت آنها شوند و آنها را به مدینه بازگردانند یا مقتول کنند.
حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع) در چند فرسنگی شیراز با قتلغ خان (حاكم وقت
فارس) روبرو شد .در آن جا خبر شهادت برادرش حضرت علی بن موسی الرضا(ع)
انتشار یافت ،و به ايشان خبر دادند که اگر قصد دیدن برادر خود را دارید ،بدانید که
وی فوت شده است.

آيت اهلل سيد محمد مهدي دستغيب :توليت محترم آستان مقدس احمدي و محمدي (ع)
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ما اينگونه محلها را جايگاه عنايت و نظر خداي تعالي ميدانيم و از مردم شريف ايران انتظار داريم كه از بركات
اين قبيل اماكن غافل نباشند ،بخصوص جوانان كه آرزوها و اميدها نسبت به آينده در دلشان جاي گرفته كه
انشاءاهلل به بركت اهل بيت پيامبر(ع) كه يكي از شاخصترين آنها ،حضرت سيدميراحمدبن موسي(ع) است در
جهت آرزوهايشان بهرهمند شوند چون خداوند منان اين خانواده را محل آمال و آرزوها قرار داده.

جدال و پیکار
سپاه قتلغ خان در برابر یاران سيد ميراحمدبن موسي(ع) صف های خود را
آراستند ،و جنگ نابرابری آغاز شد .در نتیجه رشادت و فداکاری یاران سيد
ميراحمدبن موسي(ع) ،دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد .این جدال به
مدت چند روز ادامه یافت .در آخر ،قتلغخان که دریافت قادر به پیکار با ايشان
نیست و با وجود عشق و فداکاری که در سپاه سيد ميراحمدبن موسي(ع) موج
می زند ،توان مقابله مردانه با آنها را ندارد ،با عده ای از فرماندهان سپاه خود،
طرح نیرنگی را ریخت تا بلکه با این روش بر آن ها فایق آیند.
بر اساس نیرنگ و توطئه طراحی شده ،جمعی از سپاهیان جنگ آزموده
خود را با شیوه جنگ و گریز به صفوف یاران سيد ميراحمدبن موسي(ع)
گسیل داشت و به آن ها دستور داد در اولین درگیری وانمود به عقب نشینی و
شکست کنند و به سوی دروازه های شهر بازگردند .اين اتفاق افتاد و یاران و
برادران حضرت با این خدعه وارد شهر شدند ،دشمن مکار ،دروازههای شهر را
بست .سپاهیان که از پیش در گذرگاههای شهر کمین کرده بودند ،یاران سيد
ميراحمدبن موسي(ع) را هر کدام به وضعی و در موضعی به شهادت رساندند.

پیدایش قبر حضرت شاهچراغ (ع) در زمان اتابکان
معتبرترین منابعي که به شرح حال و زندگانی سيد ميراحمدبن موسي(ع)
پرداخته اند ،آشکار شدن مدفن ايشان را در عهد امیر
مقرب الدین مسعود بن بدر بین سال های ()658-623
ّ
میدانند.
پس از شهادت كسي از مكان مقبره ايشان آگاه
نبود تا اينكه با گذر ايام در سده ششم هجري
مقرب
و در دوران اتابكان فارس ‹امير ّ
الدين مسعود بن بدر› كه از خاصگان و
مقربان ‹اتابك بن ابوبكر سعدبن زنگي
بن مودود› بود محل دفن پيكر مطهر
ايشان را در عمارتي در شيراز يافت و
گنبدي بر آن بنا كرد كه امروز جايگاه
شاه نشيني است كه شاهچراغ (ع) شيراز
نام دارد و زيارتگاه دوستداران
اهل بيت(ع) و شيعيان است.

القاب حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع)
مناسبت ناميدن حضرت احمدبن موسي(ع) به شاهچراغ (ع)
كلمه مقدس شاهچراغ(ع) لقب با بركت سيدالسادات اميراحمد فرزند هفتمين ستاره
آسمان امامت و برادر گرامي حضرت امام رضا(ع) هشتمين پيشواي شيعيان جهان است.
«شاه» به معني بزرگ و بزرگوار و پاك نژاد و شريف از هر طبقه است و چراغ روشنايي
و نور است .بنابراين شاهچراغ به معني نوراالنوار (نورانيترين چراغ) است.

در كنار القاب شريف حضرت مثل «السيدالكريم» به معني آقاي
بخشنده و بزرگوار« ،سيدالسادات االعاظم» به معني آقاي بزرگواران
صاحب عظمت ،لقب «شاهچراغ» معروفترين است و اين همانند:
«شاه مردان» لقب اميرالمؤمنين(ع) و «شاه شهيدان» لقب امام
حسين(ع) و «شاه خراسان» لقب امامرضا(ع) است و اشاره به آن دارد
كه در بين امامزادگان و نوادگان حضرات معصومين كه خطه فارس به
بركت آنها خاك «هزار مزار» شده است ،حضرت احمدبن موسي(ع)
نجم است.
«نوراني ترين چراغ» و خورشيد اين آسمان و ماه اين ا َ ُ

مرکز خدمات مشاوره آستان مقدس
با راه اندازی ده باب اتاق در مکان بازار جنوبی آستان مقدس که تبدیل به واحدهای فرهنگی و مذهبی گردیده است خدمات مشاوره ای
مرکز مشاوره و روان شناسی آستان مقدس به این دفاتر منتقل و کار مشاوره را به متقاضیان ارائه می دهد .این دفاتر در طبقه دوم مکان
مذکور قراردارد و فعالیت های مربوط به مرکز فوق را در قالب برنامه های مشاوره در زمینه مشکالت خانواده  -مشاوره قبل از ازدواج-
تحصیل -کودک و نوجوان  -کنترل خشم -اضطراب -وسواس -سنجش هوش  ،شخصیت و ...انجام می دهد.

گنبد حرم مطهر
حضرت شاهچراغ(ع)
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تاریخچه ساخت ايوان حرم حضرت سيدمير احمدبن موسي(ع)

اولین گنبد بقعه مطهر
حضرت شاهچراغ(ع) در سال
 623هـ.ق در زمان اتابکان
فارس به دستور امیر مقرب
الدین مسعودبن بدرالدین
وزیر اتابک ساخته شده
است .در سال  745هـ.ق در
دوران آل مظفر ،ملکه تاشی
خاتون (مادر شاه ابواسحاق)
گنبد را تعمیرات اساسی
می نماید .بر ساقه اش
سوره ي مباركه ي «طه»
مکتوب بوده است .در سال
1246هـ.ق در زمان فتحعلی شاه قاجار ،گنبد تعمیر می گردد و بر ساقه داخلی
آن سوره مباركه ي «فتح» با آینه کاری نوشته می شود.
در سال 1269هـ.ق زلزله ی شدیدی در شیراز رخ میدهد و بر اثر آن کنبد
شکاف برمی دارد که آن را تعمیر می نمایند .در سال 1379هـ.ق به دستور
حضرت آيت ا ...دستغيب توليت محترم آستان مقدس(ع) گنبد قدیمی برچیده
می شود و گنبدی با اسکلت فلزی از آهن تهیه و بر روی پایه های گنبد سابق
کار گذاشته میشود.
ساختار كنوني
گـــنبد حرم حضرت شاهچراغ(ع) یکی از شکیل ترین و زیباترین
گنبدهای موجود در دنیا می باشد .اکنون این گنبد به طرز زیبایی کاشی کاری
شده و شکوه و زیبایی خاصی به شهر شیراز داده است .طرح کاشی کاری گنبد
معرق و در آن رنگهای مشکی ،کرم ،سبز ،قهوه ای ،زرد ،سفید ،فیروزهای،
الجوردی و طالئی استــفاده شده است و نوع کاشی آن جسمی می باشد.

بنای اولین ایوان را به دوران عالءالدوله قاجار نسبت می دهند.ايوان جديد پس از
توسعه صحن مطهراحداث گرديد .دارای ده ستون به ارتفاع  5/10متر که دهنه ي
بین ستونها  15/3متر و دهنه ي وسط  35/6متر طول دارد .دوازده حجره در دو طرف
به صورت دو طبقه ساخته شده و یک دهنه ي بزرگ در وسط دارد که بدنه های آن
با گچبری تزئین گردیده است .در دو طرف درب طاليی حرم مطهر دو راهرو وجود
دارد که به حرم و ایوان منتهی می شوند .سقف ايوان توسط هنرمندان کارگاه نجاری
آستان مقدس به طرز با شکوهی با کارگره تند ،آلت و لغاظ از چوب ساج ساخته شده و
اسماء باریتعالی و ائ ّمه اطهار با چوب نارنج و افرا بر آن تزئین گردیده است.

ضريح مطهر حضرت احمد ابن موسي(ع)
در سال  1243هـ.ق در زمان فتحعلی شاه
قاجار ضريحي ساخته شد كه طول آن  25/3متر و
عرض  75/1متر بوده است و با نقره روپوش شده
و اطرافش اشعاری به زبان عربی و فارسی و سالم
و صلوات بر ائ ّمه اطهار علیهم السالم منقوش بوده
است.
ساختار كنوني
ضریح مط ّهر جديد تمام ًا از نقره ساخته شده
و باالی آن با برگ های طالیی که اسماء اهلل بر
روی آن نقش بسته ،گردیده است .طول ضریح
مط ّهر  58/3مــتر ،عرض  26/2متر و ارتفاع آن
 92/2متر می باشد .در داخل ضریح ،روی مرقد مط ّهر صندوقی بسیار زیبا از خاتم ساخته شده
است .ستون های بدنه داخلی و سقف ضریح مط ّهر با خاتم و چوب تزيين شده است .اين ضریح
مط ّهردر سال  1382هـ.ش با هزينه آستان قدس رضوي در مشهد ساخته شده و خاتم كاري
اين ضريح در كارگاه آستان مقدس سيد مير احمد ابن موسي (ع) ساخته شده است.

بارگاه حضرت سيد ميرمحمد بن موسي الكاظم(ع)
اين امامزاده بزرگوار با حضرت سيد مير
احمدبن موسي(ع) از يك مادرند .آن حضرت
معروف به قائم الليل و صائم النهار و اهل فضل
و تقوي بود.
آن حضرت نيز در جنگ نابرابر اهل بيت(ع) با
قتلغ حاكم فارس حضور داشت و پس از جنگ در
شيراز مخفي شدند و رحلت ايشان به مرگ طبيعي
يا شهادت پس از خفا مشخص نيست اما ايشان در
شيراز به كتابت قرآن كريم مشغول بود و از همين
راه بندگان زيادي را آزاد فرمودند.
حضرت سيدميرمحمدبن موسي(ع) به دليل
كثرت عبادت به محمد عابد مشهور گرديدند.

بقعه مطهره:

حدود سنه  725ه.ق ميرزا عنايت اهلل دستغيب
رضوان اهلل عليه نوري را در خانه خويش مشاهده
ميكند و بعد از جستجو به لوح قبري برمي خورد
و مشخص مي شود كه جسد مطهر حضرت
سيدميرمحمد(ع) در اين خانه مدفون است .ميرزا
عنايت اهلل دستغيب باني اين بارگاه مي شود و
چندين خانه از اطراف آن را خريده و آن را توسعه
ميدهد و بعد هم مقداري امالك بر آن وقف مي
نمايد.مقبره اين حضرت زيارت گاهي پر بركت و
عالي مرتبه دارد كه محل وثوق و اعتماد مردم
جهت نيايش به درگاه پروردگار مي باشد.

موزه حرم
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يكي از موزههاي مهم در كشور ،موز ه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) است .چندين سال پس از راهاندازي موزههاي مشهد و قم،
موزه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع) در شيراز كه از بارزترين موزههاي اماكن مذهبي است ،آغاز بهكار كرد .بناي نخستين آن به
سال 1344هـ  .ش بازميگردد .در آن سال با توجه به آثار و اشياء موجود ،موزهاي هرچند كوچك در زاويهاي از حرم مطهر ايجاد شد.

مروري كوتاه بر

موزه حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
اهميت حفظ آثار و ارائه مناسب مواريث فرهنگي و همچنين وقف آثار بسياري به اين
موزه باعث شد در اوايل زمان توليت حضرت آيتا ...سيد محمد مهدي دستغيب طرحي
جديد براي موزه ،ارائه شد و سالني جديد براي عرضه و نمايش آثار اختصاص يابد.
در اين طرح كه در سال  1363به انجام رسيد ،با تبديل چند اتاق در ضلع شمالي صحن
بهصورت سالني بزرگ ،برخي از اشياء موزهاي به نمايش گذاشته شد؛ اما رفتهرفته
با توجه به وقف و اهداء بسياري از آثار گرانبها به اين موزه و همچنين افزايش
بازديدكنندگان ،به همت توليت آستان مقدس در ابتداي دهه  70در ضلع جنوبي
صحن ،طرح بناي جديد موزه گذاشته شد و ساختمان آن رسم ًا مورد بهرهبرداري
قرار گرفت.
در اين دوره ،ضمن بازنگري ،مرمت و مطالعه دقيق در آثار موجود توسط متخصصين،
مستندنگاري ،ايجاد خزانه اطالعاتي اشياء ،طبقهبندي و نيز تهيه شناسنامههاي
عمومي و تخصصي براي اشياء صورت پذيرفت .مساحت موزه در زمان بازگشايي
 700متر مربع و در يك طبقه بوده است؛ اما بعد از گذشت بيش از يك دهه ،در سال
1388ش اين موزه دوباره دچار تغييراتي شد و فاز اول طرح توسعه و بازسازي آن
در دستور كار قرار گرفت و حوزه معاونت پژوهش و ف ّناوري اطالعات آستان مقدس
احمدي و محمدي(ع) عهدهدار اجراي طرح گرديد .در اين طرح ،با الحاق فضاي
كتابخانه قديمي حرم مطهر (كه در طبقه دوم موزه قرار داشت) به مجموعه قبلي،
مساحتي بالغ بر  300مترمربع به فضاي موزه افزوده شد .در اين بازسازي ،عالوه بر
افزايش آثار به نمايش درآمده ،طراحي ،دكور و ويترينهاي موزه بهطور كلي تغيير
كرد .همچنين موزه به سيستمهاي حفاظتي نيز مجهز گرديد و آثار به صورت چيدمان
دورهاي در آنها قرار گرفت .در حال حاضر ،در موزه و خزانه اين مجموعه فرهنگي ،بالغ
بر چهار هزار شيء باارزش تاريخي و فرهنگي نگهداري ميشود كه در وسعت موجود
نزديك به ششصد اثر در دو طبقه در معرض ديد و پژوهش عالقهمندان ،محققان و
دانشجويان قرار دارد.

برنامههاي آينده موزه
با توجه به اينكه فاز دوم طرح توسعه موزه در برنامه كاري قرار دارد ،فضايي برابر
موقعيت موجود به موزه الحاق ميگردد و امكان نمايش و عرضه ديگر آثار موجود در
خزانه و اشيائي كه شهروندان محترم به موزه حرم مطهر تقديم ميكنند ،ايجاد خواهد
شد .راهاندازي بخش ويژه مسكوكات ،فرش ،سنگ و تمبر در فاز دوم ،پيشبيني شده
است .همچنين تأسيس آزمايشگاه مرمت آثار ،بخش ويژه اسناد و مدارك خطي ،از جمله
واحدهاي فعال در پروژه الحاقي خواهد بود كه در دستور كار آستان مقدس(ع) قرار دارد.

گنجينه هاي موجود در آستان
آثار موجود در موزه و خزانه از لحاظ علمي و تحقيقي به چند دسته تقسيم ميشود:
ظروف سفالي ،مهرهاي سنگي ،تنگهاي شيشهاي ،جعبههاي چوبي ،زيورآالت فلزي،
مسكوكات و نسخههاي خطي سرفصلهاي اين تقسيمبندي است و در هر مجموعه آثار
بينظير ،كمنظير و بسيار گرانبها و ارزشمندي به عنوان آثار شاخص چشمنواز هستند.
دست نوشته هاي شهيد آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب از جمله اين آثار است كه به
چند نمونه از آثار اين موزه اشاره مينماييم.

در دو لنگه قديم حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
اين در ،در سال  1289هجري قمري توسط يمينالدوله (ملقب به ظلالسلطان) فرزند
ناصرالدينشاه قاجار به آستان مبارک اهدا شده است .در ،داراي سه متر ارتفاع و دو متر
عرض ميباشد و از چوب گردو با روكش نقره ساخته شده و به طرزي بسيار باشکوه
و چشمنواز ،نقشهايي بر روي آن حكاكي شده است .در حاشيه هريک از دو در نيز
دوازده بيت از مرحوم احمد وصال متخلص به وقار شيرازي با خط نستعليق به رنگ
آبي ميناکاري شده است .از ديگر نكات قابل توجه اين در ،عكس كوچك ظلالسلطان
است كه در باالي حاشيه در قرار دارد.

صندوققديميمرقدمطهرحضرتسيدميرمحمد(ع)
اين صندوق که بر روي مرقد مطهر
قرار ميگرفته ،داراي قدمت زيادي
ميباشد .جنس آن از چوب است و
در ابعادي حدود هشتاد سانتيمتر
در دو متر ساخته شده است .زيبايي
و شکوه اين اثر هنري هر بينندهاي
را مسحور ميکند .اسماء مبارک
دوازده امام(ع) و نام اولياء عظام
در چهار سوي اين صندوق به خط
ثلث بهطرزي بسيار بديع نوشته و منبتكاري شده است .سطوح چهارگانه آن با
مشبکهاي چوبي ششضلعي آراسته شده و در سطح هر ششضلعي ،نامي منقوش
گرديده است.

تجهيز كتابخانه آستان مقدس به سيستم تله ليفت
دستگاه تله ليفت ،راه حل كارآمد مدرن براي حمل و نقل سريع كتابها ،اسناد و مجالت و ساير منابع كتابخانهاي از مخزن كتابخانه به
ميز امانت و ساير بخشها است .در كشور ما تعداد انگشتشماري كتابخانه به سيستم تلهليفت مجهزند كه ميتوان به كتابخانه آستان
قدس رضوي و كتابخانه ملي اشاره كرد.
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گذري بر تاريخچه كتابخانه آستان مقدس
نخستين بناي كتابخانه آستان مقدس
احمدي و محمدي(ع) ،همزمان با ساخت
بقعه و بارگاه حرم مطهر توسط ملكه
تاشي خاتون (مادر شاه ابواسحاق اينجو)
شكل گرفت.
با پيروزي انقالب اسالمي و انتصاب
حضرت آيت اهلل حاج سيدمحمدمهدي
دستغيب بهعنوان توليت آستان مقدس
احمدي و محمدي(ع) و عنايت ويژه ايشان به كتاب و امور فرهنگي ،كتابخانه حرم مطهر
در سال  1365به طبقه دوم رواقهاي ضلع جنوبي صحن حرم مطهر در فضايي وسيعتر
و با امكانات بيشتر منتقل شد.
با همت و پيشنهاد توليت محترم آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) ،طرح احداث
ساختمان جديد كتابخانه با معماري و فضاي مناسب به همراه امكانات پيشرفته در سال 81
شكل گرفت و ساختمان جديد كتابخانه در روز يكشنبه سوم آبانماه سال  1388همزمان
با روز بزرگداشت حضرت احمدبن موسي(ع) در ضلع جنوب غربي حرم مطهر (بيرون از
صحن اصلي) با  40638نسخه كتاب ( 34702جلد كتاب چاپي 2940 ،جلد كتاب خطي و
 3000نسخه كتاب چاپ سنگي به زبان عربي و فارسي) افتتاح شد و به بهره برداري رسيد.
زير مجموعه كتابخانه به شرح زير است:

ميز امانت و سالن مطالعه

از جمله خدمات ميز امانت ميتوان به اموري شامل امانت ،بازگشت ،تمديد كتب ،ثبتنام
و ورود اطالعات اعضاء ،صدور كارت عضويت ،تمديد كارت عضويت و تحويل كارت
عضويت اشاره كرد .سالن مطالعه برادران و خواهران نيز كه با مدرنترين تجهيزات و
مطابق با استانداردهاي روز دنيا طراحي شده است در طبقات اول و دوم واقع گرديده و
امكان ارائه خدمات به  230نفر از برادران و  180نفر از خواهران را بهصورت همزمان
دارا ميباشد.

مخزن

مخزن كتابخانه ،داراي بيش از  60000جلد كتاب چاپي با موضوعات علمي ،ادبي،
دانشگاهي ،مذهبي ،عمومي و ...ميباشد .كتاب هاي اين بخش با استفاده از سيستم باالبر
كتاب (تله ليفت) به بخشهاي سالن مطالعه و امانت برادران و خواهران منتقل ميشود .به
طور كلي اين بخش ،گنجايش بيش از  120000جلد كتاب را داراست.

تاالر پژوهش
بخش پژوهش كتابخانه كه با عنوان تاالر پژوهش فعاليت ميكند با بيش از يك هزار
عنوان كتاب مرجع در تاالري با ظرفيت سي نفر به پژوهشگران كمك ميكند تا از
مجموعه كتابخانه و منابع و امكانات موجود در سريعترين زمان و به بهترين روش بهرهمند
شوند.

نسخ خطي و كتابهاي چاپ سنگي

بخش نسخ خطي كتابخانه ،گنجينه نفيس و بسيار ارزشمندي را در خود جاي داده است.
اين بخش از كتابخانه دربرگيرنده  2940جلد نسخه خطي و  3000نسخه چاپ سنگي به
زبانهاي عربي و فارسي است .از جمله اصليترين فعاليتهاي اين بخش ،عالوه بر تهيه
نسخ خطي كه به روش خريداري ،اهدا و وقف صورت ميگيرد ،پاسخگويي به نيازهاي
متقاضيان و مراجعان اين بخش است.

تاالر نشريات
تاالر نشريات كتابخانه با هدف تأمين و فراهمآوري
نشريات و برآوردن نيازهاي آموزشي اعضاي
كتابخانه ،فراهمآوردن امكانات پژوهشي و همچنين
آگاهيرساني درباره مسائل و جريانات روز از طريق
اشتراك نشريات ،فعاليت ميكند .اشتراك ساالنه
شمار قابل توجهي عناوين نشريات ،ارائه نشريات
به خط بريل براي نابينايان ،وجود آرشيوي غني از
نشريات و مجالت دوره قاجاريه و پهلوي نيز از بستر فراهم شده براي ارائه خدمات در اين بخش است.

بخش كودكان

امانــت كتــاب :در حــال حاضــر ايــن بخــش داراي بيــش از  3500جلــد كتــاب
ويــژه كــودكان بــا موضوعــات مختلفــي همچــون علمــي ،آموزشــي ،مذهبــي ،قصــه
و رمــان اســت.
بانــك لــوح فشــرده و نــرم افــزار :در ايــن بخــش ،بانــك لــوح فشــرده
و نرمافــزار ايجــاد گرديــده اســت تــا از ايــن طريــق هــم بتــوان در جهــت عاليــق
كــودكان گام برداشــت و هــم لوحهــاي فشــرده و نرمافزارهــاي ســالم بــه لحــاظ
اخالقــي و آموزشــي را در اختيــار آنهــا گذاشــت .در ايــن بانــكلــوح هــاي پويانمايــي
جــذاب قديمــي و جديــد و همچنيــن نرمافزار هــاي آموزشــي موجــود ميباشــد.
اتــاق قصهگويــي و نمايــش فيلــم :در ايــن بخــش ،در ســاعات و ايامــي
كــه توســط كارشناســان برنامهريــزي شــده ،قصهگويــي و نمايــش فيلــم اجــرا
ميگــردد.
بانــك پــازل و بــازي :در ايــن بخــش ،جديدتريــن پازلهــا و بازيهــاي
آموزشــي كــودكان گــردآوري شــده اســت .ايــن بخــش ،جذابيــت بســياري بــراي
كــودكان دارد.

بخش اينترنت

ايــن بخــش ،بــا ظرفيــت 70رايانــه ،اينترنــت
 ADSLبــا پهنــاي بانــد  1mbpsرا بــه
كاربــران ارائــه ميدهــد.
 خدمات اينترنتي و رايانهاي؛ ارائــه خدمــات چــاپ اطالعــات اينترنتــيو تحقيــق و پژوهشهــاي مربــوط بــه آن؛
 ارائه خدمات رايت  CDو DVD؛ ارائــه خدمــات اســكن بهصــورتفايلهــاي مــورد نيــاز.

نمايشگاه دائمي تازه هاي كتاب

از تير ماه سال  1391با مساعدت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،آستان مقدس در
شمار دريافت کنندگان سهميه کتاب نمايشگاه دائمي تازه هاي کتاب کشور قرار گرفت.
نمايشگاه حرم مطهر در رواق فرهنگي صحن مطهر صبح و عصر در معرض ديد زائران
و مجاوران قرار دارد.
ايــن كتابخانــه كــه زير نظــر حــوزه معاونــت پژوهــش و فنــاوري اداره
مــي گــردد صبــح و عصــر در خدمــت اعضــاء و كاربــران مــي باشــد.

دعوت از خيرين ،نيكوكاران و زائران محترم
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بدين وسيله از زوار محترم نيكوكاران خيرين و اقشار مختلف مردم كه قصد دارند با وقف زمين ،خانه و يا هر نوع مستحدثات و امالك
خود به حرم مطهر در ساخت دارالقرآن ،مركز مشاوره ،مركز فرهنگي مذهبي ،مدرسه و موسسه فرهنگي در شهر مقدس شيراز يا
استان فارس نام نيكي از خود بجاي بگذارند دعوت مي نماييم همه روزه از ساعت  8صبح الي  21به دفتر موقوفات و نذورات مستقر در
صحن حرم مطهر مراجعه و اطالعات الزم را كسب نمايند.

نگاهي و گذري بر فعاليت هاي عمراني ،مذهبي ،فرهنگي و خدماتي آستان مقدس
اقدامات بهينه اي كه پس از انتصاب حضرت آيتا...
سيد محمدمهدي دستغيب ،توليت محترم آستان مقدس
صورت گرفته است بسيار گسترده و در خور توجه است.
اجراي عمليات عمراني ،فرهنگي ،خدماتي و رفاهي
موجب شد اين آستان مقدس كه مقام معظم رهبري آن
را سومين حرم اهل بيت(ع) ناميدند به عنوان محوريت و
مركزيت شهر شيراز ملجأ و مأمن ميليونها زائر از سراسر
ايران و ديگر كشورهاي مسلمان باشد.
مدرنيزه نمودن تمام برنامه هاي آستان مقدس و در نظر
گرفتن معماري شاخص ايران اسالمي در همه زمينه ها

و استحكام بخشي ،به عنوان ركني از برنامه هاي
توليت و آستان مقدس در طول ساليان پس از انقالب
اسالمي بهخصوص در چند سال گذشته مدنظر قرار
گرفته است؛ از آنجا كه نيت واالي واقفين ،خيرين و
نظر خاص توليت محترم آستان مقدس و ديگر مجموعه
مديريتي اين آستان مقدس حفظ ،حراست ،قداست و
توسعه حرم هاي مطهر مي باشد ،ولي متأسفانه به دليل
كمبود منابع درآمدي و به خصوص عدم تخصيص
بودجه مناسب از سوي مسئولين كارها علي رغم عشق
و عالقه توليت و مديران آستان مقدس با كندي صورت

گرفته و زمان بهره برداري را به تعويق انداخته است.
اما آنچه در طول سه سال گذشته در آستان مقدس
شاهد بوديم جز لطف خداوند ،همكاري مردم ،نيات
واقفين و كمك هاي ارزنده نيكوكاران و نذورات زوار
گرامي نبوده و ما همچنان منتظر الطاف زائران ،خيرين و
نيكوكاران در كمك به آستان مقدس در امر فعاليت هاي
عمراني ،مذهبي ،فرهنگي و خدماتي آستان مقدس براي
رفاه زائرين مي باشيم .در گزارش ذيل گوشههايي از اين
فعاليتها و اقدامات را به جهت آگاهي عموم مردم و
مسئولين به اطالع ميرسانيم.

فعاليت هاي عمراني
طرح توسعه ،تغيير کاربري ها ،نوسازي و بهسازي و
تكميل نماي ساختمان ،مرمت و بازسازي و تعمير و
نگهداري ،پشتيباني
تأسيسات برقي ،حرارتي و برودتي ،آبرساني،
گازرساني ،مخابراتي ،صوتي.
نوسازي و بهسازي هاي سردرهاي شمالي ،شرقي،
جنوبي ،جنوب غربي ،بست جنب مسجد جامع عتيق،
سردر دارالشفاء  -ساخت و تکميل گنبد حضرت
سيد مير محمد(ع)  -تکميل نماي ايوان حرم مطهر
حضرت سيد ميرمحمد(ع) و ورودي آرامگاه شهيد
محراب حضرت آيت ا ..سيد عبد الحسين دستغيب
 تکميل رواق هاي طبقه فوقاني صحن مطهر وايوانها  -انجام تزئينات داخلي سالن هاي کوثر و
نور  -تعميرات اساسي در نماي داخلي موزه -توسعه
و بازسازي سرويسهاي بهداشتي  -حجاري روي
سنگهاي جلوي ايوان حرمهاي مطهر و سقاخانه -
نصب پرده هاي متحرک جلوي ايوانهاي مطهر -
طراحي و نصب نقاره خانه جديد  -بهسازي دارالشفاء
 تکميل کاشي کاري ها ،سقف گنبدي رواقدارالعباده  -حفر چاه هاي مورد نياز ،جهت تأمين آب
فضاي سبز ،حوض صحن و شستشو
احداث مركز قرآن و عترت با مشاركت
ورثه شادروان ارجمندي ،خير فارسي در
دست اجراست
فعاليتهاي عمراني در طرح توسعه
تغيير کاربري هاي بازار شرقي از جمله احداث
تاالر اجتماعات شهيد محراب حضرت آيت ا ...سيد
عبدالحسين دستغيب  -احداث سالن شهيد مطهري
 -احداث واحدهاي فرهنگي -احداث واحد مشاوره -

احداث مهمانسرا  -احداث بست شهيدمحراب آيت ا...
سيد عبدالحسين دستغيب
احداث امانت داري ها  -احداث ساختمان هاي اداري
احداث اتاق کنترل دوربين هاي مداربسته
خريد چند باالبر ،چکش هاي برقي
ايجاد پست برق ،خريد ،نصب و راه اندازي ديزل
ژنراتور ،خريد و نصب لوسترهاي جديد ،خريد و نصب
هواسازها ،خريد و نصب اكزاپست ها ،فن ها
خريد و نصب فن کويل ها و اجراي کانال هاي هوا،
طراحي و نصب سيستم اعالم حريق  -طراحي،
خريد ،نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربسته و
تجهيز اتاق کنترل  -طراحي و نصب دزدگير (آژير)

 احياء چاه نيمه عميقخريد ،نصب و راه اندازي مرکز تلفن ديجيتال ،نصب
تلفن گويا،
خريد و نصب و راه اندازي سيستم هاي صوتي و
تصويري
احداث دارالضيافه موقت
پروژه هاي در دست اقدام آستان مقدس
احداث رواق و صحن جديد در ميدان سابق احمدي
با  70درصد پيشرفت
احداث دارالضيافه جديد  70درصد پيشرفت با زيربناي
 3450مترمربع ،مساحت كل  1500مترمربع ،شروع عمليات
1390
احداث سالن پاسخگويي به شبهات ديني شروع
عمليات  1390كه در صورت تأمين اعتبار و كمك زائران و
خيرين عمليات اجرايي آن ادامه خواهد يافت .اين سالن در
ضلع جنوبي صحن مطهر قرار دارد.
احداث واحد دارالقرآن و عترت با  98درصد پيشرفت
مراحل پاياني را مي گذارند ،مساحت اين مركز 2000
مترمربع مي باشد كه در اين مرحله ورثه شادروان ارجمندي
مشاركت دارند
عمليات صحن شمال شرقي به مساحت
4000مترمربع در فاز يك كه با تملك  114واحد مسكوني
و تجاري شروع عمليات اجرايي در سال  92خواهد بود،
پس از تأمين اعتبار از طريق نذورات مردمي
عمليات صحن شمالي ،مساحت 9000مترمربع ،خريد
و تخريب واحدهاي تجاري و مسكوني ،شروع عمليات
اجرايي 1392
احداث رواق كوثر با مساحت  2300مترمربع ،زيربناي
5000مترمربع در دو طبقه ،پيشرفت پروژه  15درصد با
مشاركت زائران

چند توصيه مهم به زائران
هنگام تشرف به حرمهاي مطهر از آوردن وسايل نقليه شخصي خودداري و از وسيله نقليه عمومي و تاكسي ،مينيبوس و اتوبوس استفاده
نمايند .به دليل ممنوعيت ،از همراه داشتن بستههاي حجيم همچون ساك و چمدان ،كيسه خواب ،پتو و دوربين عكاسي و فيلمبرداري
خودداري و آن را به امانتداريها تحويل دهند .از آوردن هرگونه سالح سرد و گرم ،شوكر ،افشانه به داخل آستان مقدس خودداري و اشياي
باارزش خود را به دفتر امانات با ارزش تحويل نمايند .رعايت حجاب اسالمي بخصوص همراهداشتن چادر براي خواهران الزامي است.
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فعاليت هاي پشتيباني

 مفروش نمودن صحن آستان مقدس پس از شست و شو و نظافت ،براي اقامه نماز وهمچنين استراحت موقت زائران و مسافران و تمامي صحن در مواقع اقامه نماز ،تطهير و شست
و شوي فرشهاي آستان مقدس بالغ بر  12هزار مترمربع.
 تهيه صندلي هاي مخصوص براي اداي فريضه نماز جهت زائران سالمند و تهيه ويلچرجهت استفاده موقت زائران سالخورده براي ورود به حرم مطهر.
 خريد 12ميليون ليوان در سال جهت سقاخانه ،پذيرائي ها ومشاركت در مراسم غبارروبي. خريد فرش دستباف و ماشيني براي مفروش نمودن حرمين شريفين و رواق هايجديدالتأسيس و صحن مطهر.
 تهيه پارچه الزم به منظور دوخت روپوش براي خدام افتخاري - ،مكانيزه كردن آستانمقدس به سيستم هاي رايانه اي پرسنلي ،مالي ،انبار و اموال
 تهيه بسته بندي هاي تبركي حرم مطهر و غذاي تبركي حرم مطهر در ايام مختلف كه اززمان راه اندازي دارالضيافه موقت كه گنجايش يكصد نفر در روز را دارد تاكنون 120000وعده

غذا طبخ و بين زائران حضرت توزيع شده است ،تهيه آش تبركي براي مراسم زيارت عاشورا و
دعاي ندبه در هر هفته روزهاي پنجشنبه و جمعه ،خريد و تهيه غذاي افطاري ماه مبارك رمضان
و اطعام ايتام و بي سرپرستان نيز هرساله صورت گرفته و در حال انجام است.
 خريد و تهيه دستگاه ها و لوازم نظافت مانند سه دستگاه ماشين شست وشوي كف،جاروبرقي هاي دستي و صنعتي براي نظافت فرشهاي حرم مطهر و صحن مطهر
 تهيه هزاران جلد كتب ادعيه و قرآن كريم  -تهيه حدود يكصد هزار عدد مهر جهتنمازگزاران در هر سال  -تأمين و تعمير وسايط نقليه اداري ،تأمين سوخت مورد نياز و
تهيه بليت براي سفرهاي زيارتي و بازديد خدام از شهرستانها در راستاي معرفي حضرت
شاهچراغ (ع)  -تهيه ده ها تن پالستيك كفش زائران  -كمك به در راه ماندگان  -ايتام
و نيازمندان وبن سبيل از محل كمك خيرين و واقفين
گفتني است همه ساله صدها فعاليت از محل كمك زائران توسط اين معاونت صورت
مي پذيرد.

فعاليت هاي مذهبي و مناسبت ها
 26واحد فرهنگي زيرمجموعه  2معاونت نشر و توسعه فرهنگي اسالمي و
معاونت پژوهش و فناوري و دفتر تبليغات اسالمي آستان مقدس در حال فعاليت
و ارائه خدمات فرهنگي مذهبي به زائرين گرامي مي باشد.
واحد محصوالت فرهنگي
تهيه ده ها بروشور ،فيلم هاي مستند در قالب لوح فشرده ،تهيه فيلم و سي دي از برگزاري
همايش ها ،مناسبت ها ،فعاليت هاتي آستان مقدس و انتشار كتابچه هايي مرتبط با معرفي
حضرت شاهچراغ(ع) در مناسبت هاي مختلف
واحد فعاليتهاي مذهبي
برگزاري سخنراني هاي مذهبي با حضور ده ها سخنران و استاد حوزه دانشگاه که به طور
مستمر در حرم و صحن آستان مقدس اجرا و بيش از  20ميليون مخاطب داشته است.
واحد مركز مشاوره
تشکيل جلسات مشاوره خانواده ،مشاوره تحصيلي و برنامه ريزي ،مشاوره ازدواج ،مشاوره
باليني مشاور کودک و نوجوان ،مشاور شغلي و حقوقي ،اختالالت يادگيري .همچنين طي
مدت فعاليت اين واحد ،کارگاههاي آموزشي با حضور اساتيد مجرب حوزه و روانشناسان براي
گروههاي سني از جمله خادمان آستان مقدس
واحد دار القرآن و عترت
 برگزاري جلسات محفل انس با قرآن مجيد با حضور ده ها قاري برجسته بين المللي،کشوري و استاني
 برگزاري کالسهاي قرآني در حوزه قرائت ،حفظ ،تجويد ،تفسير و مفاهيم براي مقاطعمختلف تحصيلي  -هماهنگي با نواحي آموزش و پرورش براي مشارکت با برنامه هاي قرآني
حرم مطهر با موضوع ذکر و ختم قرآن و صلوات
 گسترش برنامه هاي قرآني حرم با تعامل رو به رشد مراکز مختلف قرآني در استان فارس برگزاري نمايشگاه هاي قرآني در مناسبتهاي مختلف برگزاري مسابقات قرآني  -برگزاري برنامه هاي ذکر و ختم قرآن و صلواتهمچنين در ايام ماه مبارک رمضان با برنامه ريزي مدون ،مراسم محفل انس با قرآن از
شبکه هاي مختلف استان فارس ،سراسري ،پخش گرديد.
واحد مديريت فعاليت هاي كودك ونوجوان
اتاق مهارت کودکان شاهچراغ يک مرکز يادگيري مهارت براي کودکان دوره ابتدايي و نيز
همفکري با والدين و مربيان کودک در راستاي مهارت آموزي به کودکان است .اين اتاق به
تجهيزاتي نظير رايانه ،ويدئو پروژکتور ،تخته وايت بورد و چاپگر مجهز شده است ،کودکاني که
از طريق مدارس ابتدايي معرفي مي شوند ،در هماهنگي با والدين و مربيان پشتيبان مدرسه،

مهارت هاي مورد نياز خود را در اتاق مهارت کودکان شاهچراغ فرا مي گيرند.
 خدمات رساني فرهنگي به دانش آموزان در قالب خانه معارف کودک و نوجوان ،طرحزيارت و پيوند با واليت ،واحد اتاق مهارت ،برگزاري نمايشگاه
 اجراي برنامه هاي جشن عبادت و جشن تکليف دانش آموزان مدارس نواحي چهارگانهشيراز و ديگر شهرستانهاي استان فارس
برنامه هاي فعاليت هاي کانون «تالش و انديشه» همچنين تهيه کتب ،بروشور و کتابچه
هاي معرفي اولياء و پيشوايان ديني براي کودکان و نوجوانان اهدا به دانش آموزان و
بازديدکنندگان غرفه هاي نمايشگاه کودکان و نوجوانان
واحد تبليغات اسالمي
تاکنون بيش از  80کتابچه و ده ها بروشور و بنر به مناسبت ها و مراسم هاي مختلف تهيه
و به چاپ رسانده است .واحد پاسخگويي به مسائل شرعي و شبهات ديني ،در سه نوبت كاري
صبح و عصر و شب پاسخگوي زائران ،مجاوران و شهروندان بوده و به صورت حضوري و
تلفني مشغول انجام وظيفه ميباشد.
اين واحد ،مسائل شرعي و تبليغات ديني را در مباحث نماز و روزه ،خمس ،زكات ،عقود
اسالمي ،معامالت ،احكام شرعي ،استخاره و مشورت با قرآن ،آشنا نمودن زائران با آداب
تشرف به مشاهد ائمه(ع) ،امامزادگان واجب التكريم و اماكن مقدس مشاوره ديني و خانوادگي،
خداشناسي ،نبوت عامه و خاصه امام در قرآن و سنت ،ظهور اديان ملل و فرق و مذاهب
و سؤاالت اعتقادي پاسخگو ميباشد .واحد پاسخگويي در سه حوزه پاسخگويي حضوري،
پاسخگويي تلفني و حلقه معرفت انجام وظيفه مي كنند.

سومين شهيد محراب حضرت آیت اهلل سید عبدالحسین دستغیب كيست؟
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وي در یک خانواده روحانی پای به عرصه وجود گذاشت .شهید آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغیب در سن  12سالگی از نعمت داشتن پدر محروم گردید و
از همان تاریخ سرپرستی مادر ،سه خواهر و دو برادر خویش را به عهده گرفت .خاندان دستغیب از خاندان های اصیل و شریف استان فارس و شیراز است
که سابقه ای  700-800ساله دارد و از این سلسله ،رجال ،دانشمندان بزرگ ،ادبا و خطبای شایسته ای برخاسته اند .این خاندان با  33واسط به حضرت
امام سجاد(ع) می رسد .شهيد آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب اولين امام جمعه شيراز بود كه در سال  1360به دست منافقين به درجه شهادت رسيد.

معاونت پژوهش و فناوري

اين معاونت دربرگيرنده سه حوزه مديريت توليد و
نشر آثار فرهنگي ،پژوهش و تحقيقات و فنآوري
اطالعات است.
اين مديريت ها در تشکيالت سازماني خود نظارت و
اشراف بر مراکز و اداره هايي هم چون کتابخانه حرم
مطهر ،موزه آستان مقدس ،مرکز اسناد فرهنگي،
ماهنامه «احمدبن موسي(ع)» ،دفتر حفظ و نشر آثار
توليت ،نمايشگاه دائمي تازه هاي کتاب ،کتابخانه هاي
تخصصي ،خانه كتاب ،كتابخانه زائر ،كتابخانه
كودك و پايگاه هاي اطالع رساني (سايت) آستان
مقدس را عهده دار مي باشند .از جمله فعاليت هاي
اين معاونت موارد ذيل مي باشد:
 فهرست نويسي بيش از ده هزار جلد کتاب توليد و انتشار گاهنامه ،کتاب و اطالع رساني،مجله آموزشي ،کتابچه پژوهش ،راهنماي موزه،
و...
 تورق نسخ خطي (غبارگيري از کتب خطي) برگزاري مسابقه پيامکي در طول سال و راه اندازيسامانه پيام رساني بلوتوث در فضاي کلي مجموعه
حرم مطهر
 برگزاري همايش جشنهاي مردمي رضوي،مسابقه دانش آموزي ،نمايشگاه تايپوگرافي
 برپايي نمايشگاه هاي خط و معرفي توليداتفرهنگي حرم مطهر
 راه اندازي کارگاه مرمت اشياي موزه حرم تشکيل کارگاه هاي آموزشي تدوين و تصويب سند چشم انداز پنج ساله موزهحرم مطهر
 اجراي طرح پژوهش سنجي مؤلفه هاي رضايتمندي زائران حرم مطهر
 برپايي نمايشگاه عکسهاي قديمي و نسخ خطي توليد و انتشار اولين کتاب به خط بريل براينابينايان
 برگزاري دوره آموزشي حافظه جهاني يونسکو باهمکاري مرکز اسناد و کتابخانه ملي
 رونمائي از سكه حضرت شاهچراغ (ع)– رونمائي از نشانه آستان مقدس

معاونت موقوفات و نذورات
رسيدگي به تمامي امور موقوفات و نذورات از جمله حفظ
اراضي و حراست آستان مقدس و هزينهكردن درآمد حاصل از
آنها در راستاي نيات واقفين است.
هرچند درآمدهاي وصولي بسيار اندك و تنها درصدي از
هزينههاي جاري را تأمين مينمايد ولي اصل وقف آثاري ماندگار
براي واقفين و فرزندان آنها خواهد بود.
وقف ،عملي صالح و از جمله باقيات و صالحات است ولي
در حوزه اقتصادي نيز باعث جلوگيري از انباشتهشدن ثروت
گرديده و با پشتوانه موقوفات چرخ بسياري از مراكز اقتصادي
به حركت درميآيد و موجب ايجاد شغل و ارتزاق جمع كثيري از
استفادهكنندگان از امور وقفي ميگردد.
از جمله مهمترين وظيفه معاونت موقوفات و نذورات احياي
اراضي موقوفه و تحصيل درآمدهاي متناسب بهمنظور تحقق
هرچه كاملتر نيات واقفين است ديگر وظايف اين معاونت چنين
است :ثبت و ارائه مشخصات امالك آستان مقدس ،سعي در
ايجاد توسعه فرهنگ موقوفات ،طراحي و اجراي راهكارهاي
مناسب براي ارائه خدمات بهتر به زائران ،تالش در جهت تبليغ
ثواب نذورات و امور خيريه و جذب كمكها و مشاركتهاي
مردمي ،نظارت بر چگونگي اخذ و نگهداري نذورات نقدي ،سعي
و تالش در جهت تأمين نظر خيرين و نذركنندگان در خصوص
مصارف خيرات و نذورات و تفكيك آنها طبق نظر خيرين و
واقفين ،تالش در جهت تأمين نيازهاي زائران از محل درآمد
نذورات مردمي ،ارائه برنامه منظم ساليانه خيرات در مناسبتهاي
مختلف ،تشويق مردم و ايجاد انگيزه الزم به منظور مشاركت در
طرحها و برنامههاي آستان مقدس ،معرفي و تشريح كامل و
جامع برنامهها و طرحهاي مشاركتي آستان مقدس براي عموم
مردم و مشاركتكنندگان ،اجراي برنامههاي مناسب معرفي
خيرين و واقفين از طريق برگزاري همايشها و رسانههاي
گروهي.
ازآنجا كه آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) نيازهاي

فراواني دارد لذا با عنايت به تناسب فرهنگ وقف و نذورات،
مهمترين نيازها در فعاليتهاي فرهنگي ،درماني و بهداشتي،
رفاهي زائران ،امور عمراني و خدماتي است.
در امور عمراني ،درآمدهاي حاصل براي تأمين هزينههاي
جاري ،مربوط به حفظ و نگهداري اماكن متبركه ،تأمين
هزينههاي متعلق به مرمت و توسعه حرمهاي شريف ،تأمين
هزينههاي مربوط به تكميل بناهاي فرهنگي ،هزينههاي مربوط
به گنبد مقدس حضرت شاهچراغ(ع) به خواهد رسيد.
از آنجاكه درآمدهاي آستان مقدس فقط از طريق درآمد
موقوفات نذورات مردمي ،كمكهاي خيرين و نيكوكاران و
زائران ،تأمين ميشود ،لذا از تمام دوستداران اهل بيت(ع) تقاضا
داريم بهمنظور كمك و مساعدت و اداي نذورات ،صدقات جاريه
وقف و مشاركت در طرحهاي فرهنگي و پروژههاي عمراني
و تأمين بخشي از هزينههاي جاري چه در داخل يا خارج
از كشور ،وجوه خود را به حسابهاي سيبا بانك ملي به
شماره  0105591671000بارگاه حضرت شاهچراغ(ع)
و  0105660391003بارگاه حضرت سيد مير محمد(ع) يا
 11111111بانك مهر اقتصاد و جام بانك ملت به
شماره  47374737/48واريز يا به دفاتر نذورات مستقر
در آستان مقدس تحويل نمايند.

رونمايي از ضريح رواق زيرزمين حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)
عمليات اجرايي اين رواق با گنجايش  1000نفراز
حدود  2سال پيش آغاز و ضريح دوم حضرت
شاهچراغ(ع) در ضلع شرقي اين رواق نصب گرديده
است .عمليات اجرائي شامل گچ بري ،آينهكاري،
مقرنسكاري ،قاببندي و كاسهبندي سقف انجام و
فاز اول اين رواق در اواخر بهمن ماه سال گذشته به
بهره برداري رسيده و در سال جاري به بهره برداري
كامل خواهد رسيد.
عنوان پروژه :رواق (دار الذكر) زير زمين توسعه حرم
مطهر
مساحت 900 :متر مربع
زير بنا 900 :متر مربع
شروع عمليات اجرائي :سال 1389

خاتمه عمليات :سال 1392
هدف :رفع كمبود فضاي زيارتي به منظور رفاه حال
زائران ،ايجاد مكاني روحاني و معنوي براي نيايش
زائران در كنار ضريح جديد كه نهايتا" رفاه زائران را
به دنبال خواهد داشت.

همدلي سفيران نور با بيماران بيمارستانها
جمعي از خادمان آستان مقدس احمدي و محمدي(ع) تحت عنوان «سفيران نور» با عيادت از بيماران بيمارستانها ضمن دلجويي از آنان،
همدلي خود را با اين عزيزان اعالم ميدارند .گروه سفيران نور به منظور اشاعه اخالق حسنه و ترويج فرهنگ اسالمي و همچنين معرفي
شخصيت و مقام واالي حضرت شاهچراغ(ع) برنامه «همدلي» را در روزهاي چهارشنبه و به خصوص به مناسبتهاي مختلف اجرا ميكنند.
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حوزه اماكن متبركه
يکي ديگر از معاونت هاي آستان مقدس ،معاونت اماکن متبرکه است که امور
مختلف مانند حراست ،کفشداري ها ،امانتداري ها ،نگهبانان ،حرم بانان ،امور مربوط
به فرش ،چادر و اقامه نماز ،دارالشفاء ،ايتام ،خدام افتخاري و برگزاري مراسم مرتبط
در مناسبتهاي خاص مانند ايام عزاداري ماه هاي محرم و صفر و ماه مبارک رمضان
و ...را بر عهده دارد .اين معاونت با سه زير مجموعه مديريت اماکن ،امور خدام و
خادمان افتخاري در جهت ارائه خدمت به زائران حرم هاي شريف فعاليت مي نمايد.
معاونت اماکن متبركه داراي چندين زيرمجموعه است که از جمله مي توان به دفتر
حراست و انتظامات ،دفتر دبيرخانه خدام افتخاري ،اتاق کنترل و مرکز مانيتورينگ
آستان مقدس ،دفتر راهنماي زائر ،دفتر گمشدگان ،امانتداري ها ،کفشداري ها ،دفتر
امداد پزشکي ،بخش تحويل صندلي چرخدار ،مرکز بهداشتي و درماني دارالشفاء،
دارالضيافه حرم مطهر ،دفتر تحويل امانات با ارزش و ...اشاره کرد.
دبيرخانه خدام افتخاري نيز که از زيرمجموعه هاي معاونت اماکن متبرکه آستان مقدس
به حساب مي آيد از مراکز فعال و ُپرکار اين معاونت است که نسبت به ثبت نام از
خادمان افتخاري و برنامه ريزي در جهت مصاحبه با آنان اقدام نموده و پس از آن نسبت
به برگزاري کالسهاي آموزشي آنان اقدام شده است و در اين راستا قريب به يک هزار

و پانصد ساعت کالس آموزشي را برگزار کرده است که طي برگزاري اين دوره هاي
آموزشي ،موفق به گزينش و به کارگيري  4000نفر خادم افتخاري اعم از خواهر و برادر
شده که براي تمامي اين سه هزار نفر خادم افتخاري كالس هاي مختلف آموزشي در
جهت تكريم زائران ،حرم شناسي ،زبان انگليسي ،احكام ،قرآن و موارد مرتبط ديگر در
سال  91و سال  92داير گرديده و همه آنها داراي کارت شناسايي معتبر مي باشند.
مركز دارالشفاء
يکي ديگر از زيرمجموعه هاي معاونت اماکن متبرکه آستان مقدس احمدي و
محمدي(ع) ،مرکز بهداشتي و درماني دارالشفاء است.
اين مرکز همه روزه حتي در ايام تعطيالت رسمي نيز فعاليت دارد و از ساعت  8صبح
لغايت  8شب و در مراسم خاص به صورت شبانه روزي فعاليت مي کند .ارائه خدمات
پزشکي ،درماني ،مشاورهاي ،خانواده ،تزريقات ،دارويي و ...از جمله کارهايي است
که اين مرکز درماني در راستاي خدمترساني به زائرين و مجاورين انجام مي دهد.
مرکز دارالشفاي آستان مقدس عالوه بر ويزيت بيماران مراجعه کننده و مسافران و زائران،
به درمان و مداواي کارکنان و خادمان آستان مقدس و خانواده هاي آنان نيز اشتغال دارد.
همچنين مركز امداد پزشكي در صحن مقدس به صورت رايگان در خدمت زائران مي باشد.

قابل توجه زائران عزيز
زائران عزيز جهت كمك به توسعه فعاليت هاي فرهنگي و

دريافت نذورات مستقر در آستان مقدس كه از ساعت 8

عمراني حرم مطهر و در صورت تمايل به پرداخت نذورات

صبح الي  10شب آماده دريافت نذورات شما زوار محترم

نقدي در سراسر ايران ميتوانند وجوه خود را به شماره

ميباشد ،مراجعه نمايند .همچنين شماره كارت سپهر

حساب سيبا بانك ملي به شماره  0105591671000مربوط

بانك صادرات به شماره هاي 6037691756742748

به بارگاه مقدس حضرت شاهچراغ(ع) و شماره حساب

و  6037691756686382و جام بانك ملت به شماره

سيبا بانك ملي به شماره  0105660391003مربوط به بارگاه

 47374737/48آماده دريافت وجوه كارت به كارت

مقدس حضرت سيد ميرمحمدبنموسي(ع) واريز يا به دفاتر

زائران ،خيرين ،نيكوكاران و شهروندان عزيز مي باشد.

زائران گرامي آيا مي دانيد؟
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از محل نذورات اهدايي شما و كمك خيرين پروژه هاي طرح توسعه آستان مقدس اجرا مي گردد؟

صميمانه از شما انتظار داريم ما را در احداث اين پروژه ها با نذورات ،كمك مالي به صورت نقدي و غيرنقدي و وقف اموال و امالك
ياري نماييد

پروژههاي در دست اجراي آستان مقدس حضر ت شاهچراغ (ع)

پروژه رواق كوثر
به دستور توليت محترم (حضرت آيت ا ...سيد محمد
مهدي دستغيب) نزديكترين فضاي موجود پيرامون
حرم مطهركه از سالها پيش از محل نذورات مردم
خريداري و به احداث رواقي دو طبقه اختصاص

يافت كه حرم هاي مطهر حضرت سيد مير احمد بن
موسي(ع) و حضرت سيد مير محمد بن موسي(ع) را
به هم مرتبط مي سازد.
عنوان :رواق كوثر
مساحت زمين 2300 :متر مربع
زير بنا 5000 :متر مربع
شروع عمليات :سال 1390
هدف :از ويژگيهاي اين طرح ايجاد فضاي مناسب
و آرام براي حضور عارفانه زائران عزيز و خلوت
با حضرت رب العالمين به منظور عبادت و دعا و
رفع حوائج آنها ميباشد .اين رواق در صورت تأمين
اعتبار با مشاركت مردم و محل نذورات آنان احداث
مي شود.

احداث دارالضيافه آستان مقدس
به منظور بهره بردن از اطعام تبركي خوان كريمه
اهل بيت(ع) با توجه به كمبود فضاي فعلي دارالضيافه
موقت و استقبال بسيار خوب زائران حضرت و نياز
به توسعه و گسترش آن با تغيير كاربري قسمتي از
بازار جنوبي متعلق به آستان مقدس عمليات اجرائي
ساخت دار الضيافه در ضلع جنوبي آستان مقدس آغاز
شد.
عنوان پروژه :دارالضيافه آستان مقدس
مساحت 1500 :متر مربع
زير بنا 3450 :متر مربع
شروع عمليات 1390 :پيشرفت فيزيكي 70 :درصد
هدف از اجراي پروژه :اطعام و پذيرائي از  4000نفر
از زائران و خادمان آستان مقدس از خوان كريمه اهل

بيت (ع) در دارالضيافه حضرت شاهچراغ (ع) بصورت
روزانه با احداث آشپزخانه مجهز ،سالنهاي پذيرايي
خواهران و برادران.
اميد آنكه با كمك زائران و خيران گرامي اين پروژه به
زودي به پايان رسد.

احداث صحن شمال شرقي
( مجاور بارگاه حضرت سيد مير محمد بن موسي (ع) )

نبود صحن اختصاصي براي زائران حرم مطهر حضرت
سيد مير محمد(ع) ونيز لزوم دسترسي راحت از سمت
شمال شرق به آستان مقدس موجب شد كه از چند

سال قبل تاكنون نسبت به خريد و تملك  114فقره
امالك مجاور شامل  34مغازه و  80واحد مسكوني از
محل نذورات مردمي اقدام گرديده و در حال حاضر اكثر
امالكي كه در طرح مي باشند خريداري شده و تسطيح
شده است .هدف از اجرا :ايجاد و الحاق صحن شمال
شرقي به صحن آستان مقدس وايجاد فضاي مناسب
براي حضورزائران و رفع كمبود فضاي رو باز مي باشد.
عنوان پروژه  :ايجاد صحن شمال شرقي
مساحت 8000 :متر مربع
شروع عمليات در صورت تأمين اعتبار و كمك زائران
و خيران سال1392

احداث ساختمان
دارالقرآن كريم و عترت

با توجه استقبال روز افزون زائران ،شهروندان و
مجاورين از محل فعلي دارالقرآن و با عنايت به كمبود
فضاي كافي با تغيير كاربري قسمتي از بازار جنوبي
متعلق به آستان مقدس احداث ساختمان دارالقرآن و
عترت جديد در دستور كار قرار گرفت.
عنوان پروژه  :احداث دارالقرآن كريم و عترت
مساحت 1200 :متر مربع
زير بنا 2000 :متر مربع
شروع عمليات :سال1390
اتمام پروژه :سال 1392
هدف از اجراي پروژه :ايجاد فضاي مناسب براي
حضور قاريان -دانش آموزان -نوجوانان و برپائي
كالس هاي فراگير آموزش قرآن و برگزاري مسابقات
بزرگ قرآني
اين پروژه با مشاركت مالي ورثه خير شيرازي شادروان
ارجمندي مراحل پاياني را مي گذارند.

احداث صحن شمالي

بدليل مشكالت ناشي از كمبود فضاي باز صحن و حضور
ميليوني زائران ،احداث صحن شمالي در دستور كار آستان
مقدس قرار گرفت و با خريد تعدادي از خانههاي مجاور از محل
نذورات مردمي و تخريب آنها ،نسبت به تسطيح زمين اقدام شد.
عنوان پروژه :احداث صحن شمالي
مساحت :حدود دو هكتار
شروع عمليات نيمه دوم سال 1391
هدف از اجراي پروژه :ايجاد فضاي مناسب ورفع كمبود
فضاي رو باز (صحن ) به منظور حضور چشمگير زائران
خصوصا در ايام خاص سال و مناسبتها.
گفتني است حدود يك هكتار از مساحت اين صحن توسط
حرم مطهر از محل نذورات مردمي تملك شده است.

صاحب امتياز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)

حرم شاهچراغ (ع) نگين بوستان نبوي (ص)

روابط عمومي آستان مقدس  -تلفن07112233154 :
عكس ها :واحد سمعي و بصري آستان مقدس

زائران گرامی :

صندوق پستي71345 - 1447 :

www.shahecheragh.ir

 :وب سايت

طراحي و چاپ :انتشارات فرهنگ پارس .تلفن2348060 :

آیــا میدانیــد نــذورات شــما بــه بــه حــرم هــای مطهــر حضــرت ســیدمیراحمدبن
موســی(ع) و حضــرت ســید میرمحمــد(ع) بــه چــه مصارفــی خواهــد رســید.

قسمت اعظمی از وجوهات جمع آوری شده
از نذورات مردمی نیز بابت حقوق خدام و
خدمات ،هزینه های آب ،برق،گاز،تلفن ،البسه،
وسایل تنظیف ،خرید فرش ،لوستر ،هزینه
تعمیرات و نگهداری ،طرح توسعه ،سرویس
های بهداشتی ،مناسبتها ،نمایشگاهها ،خرید
کتب دینی ،قرآن ،مهر ،تهیه لوازم مانند خرید

پرغبارروبی ،عطر افشانی ،خرید لیوان ،هزینه
های تبلیغات ،انتشارات و  ....هزينه می گردد.
لذا از همه زائران گرامی ،شهروندان و کسانی
که تمایل دارند قسمتی از هزینه های انجام
شده را از طریق نذورات تامین نمایند دعوت
می گردد با مراجعه به دفاتر نذورات از طریق
نقدی واریز به داخل حرم ،یا از طریق واریز

به حساب بانکی سیبا بانک ملی به شماره
 0105591671000یا کارت به کارت سپهر
بانک به شماره 6037691756742748
اقدام نمایند بدیهی است آستان مقدس
آماده دریافت نذورات غیرنقدی هم چون
گوسفند،گاو،شتر ،اقالم خوراکی مانند برنج،
روغن مي باشد.

خانه کتاب آستان مقدس
با هدف ترويج فرهنگ کتاب و کتابخواني
و ايجاد شوق و اشتياق به مطالعه ،خانه
کتاب از سوي معاونت پژوهش و فناوري
در آستان مقدس راه اندازي شد .خانه کتاب
در حال حاضر پنج کتابخانه تخصصي داخلي
در واحد دارالقرآن الکريم ،مرکز مشاوره و
روان شناختي ،مرکز کودک و نوجوان ،مرکز
ساختماني و عمران و کتابخانه زائر ،مستقر
در حرم مطهر حضرت سيد مير محمد(ع) را
تحت پوشش دارد.

داراالیتام چیست؟

داراالیتام واحدی درآستان مقدس است که سرپرستی تعدادی از خانواده های بی سرپرست را از
محل نذورات زائران ،كمك خيران و  ...تحت پوشش دارد.

شـخصيت برجسـتهى جناب احمدبنموسـى كـه در ميان امامزادگان شناختهشـدهى خانـدان پيغمبر ،جزو
برجسـتگان محسـوب مىشـود .دربـارهى او اينجـور نوشـتهاند كـه« :و كان احمدبنموسـى كريما جليال
السلام) يُحبّـه و يُقدّمه»؛ مردى بخشـنده و كريم و بـاورع و داراى جاللت
ورعـا و كان ابوالحسـن( ...عليه ّ
مقـام و منزلـت بـود و پـدرش  -حضـرت موسـىبنجعفر  -ايـن بزرگـوار را بـر فرزنـدان و خويشـاوندان
ديگـر خـود مقـدم مىداشـت و بـه او محبت ويژهاى داشـت.
از بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي)
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سرمنزل مقصود
اينجا شيراز است و در اين كالنشهر ،حرم احمدي قطعهاي از بهشت است.
اينجا مطاف فرشتگان و افالكيان است و زيارتگاه زائران و مجاوران .اينجا
حرم كبريايي شاهچراغ است؛ اينجا دريچه دلگشايي به جهان غيب است،
اينجا راه ورود و پيوند به ملكوت هستي و منبع عالم نور و قدرت است .اينجا،
همه رؤيت جالل است و عظمت و شكوه و نورانيت .اينجا خانه همه است،
كسي را در اينجا احساس غربت و تنهايي نيست ،فاصلهاي محسوس نيست
و به كسي در اينجا هيچ عنواني ،هيچ سمتي ،هيچ مقامي ،هيچ تشخّ صي و

حضرت سيد مير احمد بن موسی (ع)
و نسبت ایشان با امام رضا (ع)

منابع متعدد و معتبری وجود دارد که نسبت احمد بن موسی (ع) با امام
هشتم(ع) را تایید می کند .این منابع عمدتا شامل کتاب های "انساب "و"
رجال "و"تذکره " هاست که در ذکر اسامی فرزندان حضرت امام موسی
کاظم (ع) می نویسند ":احمد بن موسی ،محمد و حمزه از یک مادر ( به نام
ا ّم احمد ) و علی بن موسی الرضا(ع) ،ابراهیم ،عباس وقاسم از یک مادر و
اسماعیل ،جعفر ،هارون وحسن از یک مادر و عبداهلل ،اسحاق ،عبیداهلل و زید
از یک مادر و فضل ،حسین وسلیمان از یک مادر می باشند .
دختران آن حضرت  - 1فاطمه کبری (حضرت معصومه (س))  - 2فاطمه
صغری  - 3رقیه  - 4حکیمه  - 5ام ابیها  - 6رقیه صغری  - 7ام جعفر
 - 8لبابه  - 9زینب  - 10خدیجه ِ - 11علّیه  - 12آمنه  - 13حسنه
 - 14بریهه  - 15عایشه  - 16ام سلمه  - 17میمونه  - 18ام کلثوم می باشند.
در بین فرزندان امام موسی کاظم (ع) حضرات احمد بن موسی
"شاهچراغ" (ع) ،محمد بن موسی "سیدمیرمحمد" (ع) و حسین بن موسی
" سید عالءالدین حسین" (ع) در شیراز و حضرت معصومه (س) در قم
مدفونند.
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هيچ تعلقي نيست.
صميميت هست و مهرباني .آري اينجا صحن و سراي حضرت سيد مير
احمد بن موسي الكاظم(ع) مأمن و پناهگاه دلدادگان واليت و عاشقان اهل
بيت عصمت و طهارت(ع) است .ميعادگاه عاشقاني كه از جاي جاي اين مرز و
بوم و حتي ديگر بالد اسالمي به پابوسي آقا آمدهاند .آنها با هر لهجه و گويش،
لباس و پوشش ،فرهنگ و آيين به اميد بهرهگيري از فيوضات معنوي بارگاه
به اينجا مشرف شدهاند و در فضايي ملكوتي ،امن و آرام به راز و نياز با خالق
هستي پرداخته و در خلوتي با آن وجود و االتبار ،دست تمنا به سويش بلند
كردهاند.

فضایل و شخصیت حضرت شاهچراغ (ع)
مرحوم مقدس اردبیلی می فرماید  " :احمد بن موسی (ع) بزرگواري جلیل
القدر بود که نزد پدر بزرگوارش مق ّدم بر همه فرزندان بود و امام در وصیت
ظاهري وي را به عنوان وصی پس از خود تعیین کرده بود" .
طبق نظر بزرگان علم ومعرفت،از نظر مقام و منزلت و شرافت ،در میان
فرزندان ائمه اطهارپس از حضرت عباس بن علی (ع) معروف به ابوالفضل،
در واالترین مقام قرار دارد  .و از نظر مقایسه در میان فرزندان امام موسی
کاظم (ع) ایشان در بین برادران بعد از امام رضا (ع) از همه سرآمد و بلند
مرتبه تر بوده است .
محدث بزرگوار جناب شیخ عباس قمی در کتاب شریف "منتهی اآلمال"
از شیخ مفید نقل فرموده که  :احمد بن موسی (ع) سیدي کریم وجلیل و
صاحب ورع بوده و حضرت ابوالحسن موسی کاظم (ع) او را بسیار دوست
داشت و بر دیگران مقدم می داشت و یک قطعه زمین زراعتی با آب ،معروف
به ُی َسیره به او بخشیده بود که آن حضرت از در آمد آن هزار بنده را آزاد
فرمود .
گویند ایشان کالم اهلل مجید را به خط مبارك می نوشتند و از وجوه هدیه
آنها بنده اي را خریده و در راه خدا آزاد می فرمود.
شیخ مفید از اسماعیل بن موسی برادر شاهچراغ (ع) نقل کرده اند که
فرمود :روزي پدرم با بعضی از فرزندانش جهت سرکشی به زراعتها از شهر
مدینه بیرون رفت در حالی که برادرم احمد به همراه او بود ؛ پدرم پیوسته به
او نظر داشت واز او غافل نمی شد .

فضایل مادر
مادر احمد بن موسی فرزندان پسر دیگري به نام
محمد و حمزه از امام موسی کاظم (ع) بدنیا آورد که
ایشان را به احترام نام فرزند بزرگش " ام احمد "
می نامیدند .
عالمه مجلسی در کتاب مرآه ..العقول در شرح حدیث
پانزدهم می گوید :ا ّم احمد مادر بعضی از اوالد حضرت
امام موسی کاظم (ع) بود و او داناترین ،پرهیزگارترین و

گرامی ترین زوجه ها نزد آن حضرت بود که اسرار خود
را به وی می سپرد .در روایتی در اصول کافی بیان شده
است که پس از گذشت چهار سال از تبعید امام موسی
کاظم(ع) به بغداد ،صبحی امام رضا (ع ) به خانه ی
ام احمد آمده و وی را خواسته و به او گفت :آن امانتی
را که پدرم به تو سپرده است بیاور ،ام احمد بسته
امانت را به امام رضا (ع) تحویل داده و گفت امام

موسی کاظم (ع ) محرمانه به من فرمود :این امانت را
نزد خودت نگهدار و احدی را مطلع نکن و چون از دنیا
رفتم هر کدام از پسرانم آمد و آن را در خواست کرد
آن را به او بده.
این حدیث گویای آن است که ام احمد مورد اعتماد
امام موسی کاظم (ع) و بانویی راستگو و پرهیزگار بوده
است و اولین کسی بود که با امام رضا (ع) بیعت کرد.
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بیعت احمدبن موسی(ع) با امام رضا(ع)
و استمرار در بیعت

هنگامی که خبر شهادت حضرت امام موسی کاظم (ع) در مدینه
منتشر شد؛ مردم بر در خانه "ام احمد" جمع شدند و به سبب
شخصیت واالی احمد بن موسی (ع) گمان کردند که بعد از شهادت
امام هفتم ،وی جانشین بر حق ایشانند و به همین سبب با او بیعت
نمودند و ایشان نیز از آنها بیعت گرفت  .سپس در خطبه اي فصیح
فرمود  :اي مردم همچنان که شما با من بیعت کرده اید بدانیدکه
من خود در بیعت برادرم علی ابن موسی (ع ) می باشم و بدانید بعد از
پدرم ،او امام و خلیفه بر حق و ولی خداست و از سوی خدا و رسولش
بر من و شما واجب است که امر او را اطاعت کنیم .
پس از آن مردم در حالیکه احمد بن موسی (ع) پیشاپیش آنها بود
به خدمت امام رضا (ع ) رسیده و به امامت آن بزرگوار اقرار نموده و
با آن حضرت بیعت کردند.
پس از آن امام رضا (ع ) درباره ی برادرش احمد دعا نموده و
فرمودند" :همچنان که حق را پنهان و ضایع نگذاشتی خداوند در
دنیا و آخرت حق تو را ضایع نگذارد" .
حضرت احمد بن موسی (ع) فقط به بیعت در این مقطع زمانی
اکتفا نکرد بلکه در تمام مدت در بیعت امام رضا (ع) بود.

نقشه جهان در دوران حيات امام رضا(ع)

عزیمت حضرت احمد بن موسی (ع)
به سوی ایران

مسير حركت امام رضا (ع) از مدينه به مشهد مقدس

انگیزه ی حرکت احمد بن موسی (ع) و برادرانش به سمت
ایران را می توان آگاه شدن وی از توطئه قتل امام و یاری
کردن ایشان در دفع توطئه ذکر کرد.
هر چند بعضی از کتاب ها حرکت کاروان او از مدینه
به سوی خراسان را صرف ًا دیدار برادرش علی بن موسی
الرضا(ع) دانسته اند.
احمد بن موسی(ع) با کسب اجازه به همراه تعداد کثیری
از خاندان که از هفتصد نفر تا پنج هزار نفر ذکر شده است
از مدینه به سوی خراسان حرکت کرد.
«زمان حرکت کاروان وی دقیقا مشخص نیست ولی
حدود اواخر سال  202ه .ق  .تا اوایل سال  203ه .ق .
تخمین زده شده است ».
خط سیرهای متفاوتی برای حرکت کاروان احمد بن
موسی(ع) مطرح شده است ولی با توجه به حرکت ایشان
از مدینه می توان همان مسیر متداول در آن زمان را مسیر
حرکت کاروان دانست.
(یعنی ازمدینه به بصره و از طریق شهرهای اهواز و فارس
و از راه های کویر و بیابانهای میان ایالت فارس و خراسان،
که کوتاهترین راه بوده است و همان مسیری است که امام
رضا (ع) پیمودند ).

جزوه آموزشي ويژه خدام افتخاري

جدال و شهادت
در طول مسیر کاروان احمد بن موسی (ع) به تعداد همراهان ایشان افزوده
می شد به طوری که برخی از مورخان تعداد یاران وی را بالغ بر "پانزده هزار
نفر" ذکر کرده اند .
وقتی اخبار حرکت کاروان به مامون رسید هم داستان شدن آنان با امام
رضا (ع) برایش هراسناک بود لذا امریه ای صادر کرد :
"در هر کجا قافله ی ابن هاشم را یافتند مانع حرکت آنها شوند و آنها را
به مدینه باز گردانند یا بکشند" .
این دستور به هر شهری که می رسید کاروان از آنجا گذشته بود مگر در
«شیراز» که قبل از رسیدن کاروان ،اَمریه به حاکم وقت رسید.
چون « ُقت ُلغ خان» خبر ورود احمد بن موسی (ع) به حوالی شیراز را شنید با
لشکری انبوه از شهر خارج گردید و در برابر کاروان احمد بن موسی (ع) اردو زد.
در باره ی سرگذشت کاروان و اعضای آن روایات متعددی نقل شده است.
در برخی از کتب آن اتفاق را چنین بیان می کنند:
پس از انتشار خبری به عنوان شهادت علی بن موسی الرضا (ع) در بین
کاروان ،احمدبن موسی (ع) همراهان خودرا خواسته و جریان را به اطالع
آنها رسانید و اضافه کرد " غرض این جماعت ریختن خون فرزندان علی بن
ابیطالب (ع) است و من چاره ای جز جهاد ندارم "
یاران و برادران آن حضرت اعالم آمادگی نموده و برای نبرد آماده
شدند«.جنگ نابرابری بین سپاه قتلغ خان و یاران احمد بن موسی (ع)
در قریه ُکشَ ن آغاز شد» که در نتیجه رشادت و فداکاری یاران احمد بن
موسی(ع) دشمن شکست خورد و عقب نشینی کرد واز ترس به درون حصار
شهر پناه برد و دروازه های شهر را بست.
در برخی کتب بقیه رویداد را چنین شرح داده اند که پس از پناه بردنسپاه به درون شهر قتلغ خان به همراه فرماندهان با طرح نیرنگ و خدعه
وانمود به عقب نشینی و شکست کرده و احمد بن موسی (ع) و یاران وی را
به درون شهر کشاند و دروازه های شهر را بست .
دشمنان که از قبل در گذرگاههای درون شهر کمین کرده بودند ،بسیاری
از یاران احمد بن موسی (ع) را هر کدام به وضعی به شهادت رساندند .
بقیه ی کاروانیان در اطراف پراکنده شدند ،که ظاهراً "غالب امامزادگان در
فارس و ایران از این نهضت هستند".

«احمد بن موسی (ع) و چند تن از برادران و یاران مدتی زندگی مخفیانه
را برگزیدند  .حکمران فارس توسط جاسوسان محل اختفای آن حضرت را
یافت و قتلغ خان به همراه سپاهیان خود به او حمله ور شدند ».
برخی از منابع می نویسند که احمد بن موسی (ع) در مقابل آنان شجاعانه
به نبرد پرداخت ولی دشمن با ایجاد شکاف در دیوار محل استراحت ایشان
از پشت سر به او ضربه زد و سپس خانه را بر وی خراب کرد و بدن مطهرش
را در همان مکان رها نمود.

القاب حضرت سيد ميراحمدبن موسي(ع)
در كنار القاب شريف حضرت ،مثل «السيدالكريم» به معني آقاي بخشنده و
بزرگوار و همچنين «سيدالساداتاالعاظم» به معناي آقاي بزرگواران صاحب
عظمت ،لقب «شاهچراغ» معروفترين است و اين برابر با «شاهمردان» لقب
اميرالمؤمنين(ع)« ،شاه شهيدان» لقب امام حسين(ع) و «شاه خراسان» لقب
امام رضا(ع) است و اشاره به آن دارد كه در بين امامزادگان و نوادگان ائمه
معصومين(ع) كه خطه فارس به بركت آنها خاك «هزار مزار» شده ،حضرت
سيدميراحمدبن موسي(ع) «نورانيترين چراغ» و خورشيد آسمان واليت و
امامت است.
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آشکار شدن مزا ِر شریف
حضرت شاه چراغ(ع)
مورخان زمان یافتن مدفن آن حضرت را در "دو
مقطع زمانی با فاصله سیصد سال ذکر کرده اند"،
 یکی در زمان "امیر عضد الدوله دیلمی "(متوفی  372ه .ق ).که بر اثر مرور زمان و زلزلههاي
پي در پي قبر وي از ديدهها مخفي گرديد.
 و ديگري درعصر "امیر مقرب الدین مسعودبن بدر" (متوفی  655ه.ق ).از وزرای اتابک ابی
بکر بن سعد زنگی (متوفی  658ه.ق  ).ملقب به
« ُقت ُلغ خان» کشف گردید.
بیشترین و معتبر ترین منابع که به شرح حال
احمد بن موسی (ع) پرداخته اند "آشکار شدن مدفن
ایشان را در عهد امیر مقرب الدین مسعود بن بدر
می دانند".
زرکوب شیرازی در کتاب شیراز نامه (تالیف سال
 764ه.ق ).می نوسید که امیر مقرب الدین مسعود
بن بدر که از نزدیکان اتابک بن ابوبکر سعد بن
زنگی بن َمدود بود امارتی به عنوان قبر امامزاده
امیر احمد بن موسی درخاطر داشت و در زمان او
قبری یافتند که جسد آن شخص همچنان در حال
اعتدال بوده و تغییر وتبدیل نکرده بود ،و در انگشت
او خاتمی وجود داشت که نام احمد بن موسی بر آن
حک شده بود .که پس از تحقیق علماء ،به دستور
اتابک بن ابوبکر ،مشهدی بر آنجا ساخته شد که به
مرور زمان بین عموم مردم مشهور گشته و خلق از
او استمداد نمودند.
"جنِید شیرازی نیز ضمن تایید آشکار شدن
ُ
مدفن احمد بن موسی (ع) در زمان اتابکان" در
توصیف جسد مبارک آن حضرت می افزاید:
هنگامی که حضرت را رؤیت کردند رنگ مبارک
وی بر نگشته بود و هیچ تغییری در بدن آنحضرت
مشاهده نشد و کفن وی همچنان تازه مانده بود و
از روی انگشتری که در دست داشت وعبارت "
..
بن ُموسی " برآن منقوش بود ایشان
حمد ِ
اَل ِع َّز ُه ِهلل اَ َ
را شناختند .

معماری آستان مقدس حضرت احمد بن موسی(ع)

صحن

در گذشته هر کدام از حرمین احمدی و محمدی دارای صحن مستقلی بودند که از طریق بازار بین الحرمین به
یکدیگر متصل می شدند .در طرح توسعه و عمران آستان مقدس حضرت شاهچراغ (ع) پس از خرید و تخریب
اماکن و دکاکین بازار بین الحرمین صحن مطهر وسعت یافته بطوری که هم اکنون حضور هر دو مرقد مطهر
در یک صحن بر عظمت و شکوه آن افزوده است.
صحن مرکزی ،مستطیلی است به مساحت چهارده هزار متر مربع که در اطراف آن  162غرفه در دو طبقه
ساخته شده است .نما سازی رواق ها با آجر و کاشی به طرز زیبایی بدست استادکاران آستان مقدس حضرت
شاهچراغ (ع) انجام شده است .نرده های چوبی آن به سبک سنتی از چوب ساخته شده و نصب گردیده و کف
صحن مطهر با سنگ گندمک فارس فرش شده است.

گنبد
اولین گنبد بقعه مطهر شاهچراغ (ع) در سال  623ه.ق در زمان اتابکان فارس به دستور "امیر مقرب الدین
مسعود بن بدرالدین وزیر اتابک" ساخته شده است.
 در سال  745ه.ق در دوران آل مظفر ،ملکه تاشی خاتون (مادر شاه ابو اسحاق) گنبد را تعمیرات اساسیمی نماید .این گنبد را هفتاد و دو ترک بعرض نود سانتیمتر بوده است که در "قرن هشتم" ه.ق یکی از
"شاهکارهای هنری و معماری" به شمار می رفت .در سال  1239ه.ق زلزله شدیدی در شیراز بوقوع می
پیوندد که باعث فرو ریختن بناهای بسیار از جمله گنبد و حرم حضرت
شاهچراغ(ع) می شود .به دستور حسینعلی میرزا قاجار حاکم فارس ،حرم
را تعمیر و گنبدی جدید بنا می کنند .شکم آن دو متر و نیم جلو آمدگی
داشته و بر ساقه اش (سوره مبارکه طه) مکتوب بوده است.
در سال  1246ه.ق در زمان فتحعلی شاه قاجار ،گنبد تعمیر می گرددو بر ساقه داخلی آن (سوره مبارکه فتح) با آینه کاری نوشته می شود .گنبد
حرم حضرت شاهچراغ (ع) که یکی از شکیل ترین و زیبا ترین گنبد های
موجود در دنیا می باشد به طرز زیبایی کاشی کاری شده ،و شکوه و زیبایی
خاصی به شهر شیراز داده است .سطح گنبد بیش از پانصد متر مربع وسعت
دارد .ارتفاع آن  14متر و حداکثر قطرش  14متر می باشد .ساقه گنبد به
ارتفاع  2/5متر و مساحت  80متر مربع ،ارتفاع مقرنس  1/20متر می باشد.

گلدسته
به منظور زیبایی بیشتر این بارگاه شریف و پخش صوت ملکوتی قرآن و اذان و قرینه سازی دو طرف ایوان حرم
مطهر ،ساختمان گلدسته جنوبی طراحی و اجراء گردید .عملیات کاشی کاری این گلدسته با استفاده از رنگ های طبیعی
به طرزی زیبا توسط کارگاه معرق کاری آستان مقدس انجام شده است ( .اگرچه این گلدسته با گلدسته شمالی همانند
است اما با کمی دقت نظر متوجه می شویم "گلدسته شمالی به اسماء اهلل" مزین گردیده در حالی که بر "گلدسته جدید
اسامی ائمه اطهار و القاب ایشان" با ظرافت خاص نقش بسته است که این مهم
توسط تولیت آستان مبارک طراحی شده است .سر گلدسته حدوداً سه تن وزن
دارد ).اسکلت آن فلزی و با چوب و مس روکش شده است .این گلدسته از هشت
تَرک تشکیل که در هر تَرک آن اسماء اهلل با قلم کاری و مینا کاری تزئین گردیده
است .باالی ستون ها مقرنس و جان پناه اطراف گلدسته از نرده چوبی با طرح
گره  6بند ساخته شده است .اکنون آستان مبارک دو گلدسته در شمال و جنوب
ایوان دارد که ساختمان آن بتن آرمه می باشد .ارتفاع گلدسته تا زیر طاق موذن
 20 /40متر ،با اطاق موذن  23 /20متر ،قطر پایین  2/2متر ،قطر باال  2/ 35متر،
ارتفاع سر گلدسته  3 /65متر می باشد.
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ایوان
در اطراف چهار طرف ستون های ایوان" اسماء اهلل" نوشته شده و زیر آن مقرنس
چهار ترک و پایین ستون ها هشت پر می باشد .زیر پای ستون ها و نمای جلوی
ایوان از سنگ مرمر یکپارچه با نقوش زیبا به دست سنگ تراشان هنرمند حرم مطهر
حجاری و نصب شده است .ابعاد ایوان مطهر پس از توسعه بطول  38/ 30متر و به
عرض  5/5متر می باشد .دارای ده ستون به ارتفاع  10/ 5متر که دهنه بین ستون ها
 3 /15متر و دهنه وسط  6 /35متر طول دارد .مقبره سید جالل الدین محمد حسینی
متوفای  1331ه.ق معروف به مجداالشراف تولیت حرم در یکصد سال قبل ،در اتاقی
جنب کفشداری شماره  2قرار دارد.

درب طالی ایوان مطهر
ابعاد این درب با چهار چوب دو متر می باشد .از دو لنگه تشکیل شده که
هر کدام به طول دو متر و هفتاد سانتیمتر و عرض نود سانتیمتر و ضخامت
نه سانتیمتر می باشد و باالی آن با قوس  5و  7به ارتفاع  70سانتیمتر
می باشد که با این مطالب تزئین شده است:
قال رسول اهلل انا مدینه العلم و علی بابها ،مثل اهل بیتی کسفینه نوح
من رکبها نجی ،ادخلوها بسالم آمنین ،حب علی حسنه ال تضر معها معصیه؛
روی هر دو درب و چهار چوب آن اشعاری با خط زیبامنبت نقش بسته است.
درب قدیمی حرم مطهر که به درب "ظل السلطان" مشهور بوده است
اکنون در موزه نگهداری می شود.

حرم مطهر
"اولین بنای حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) رابه زمان عضدالدوله
دیلمی فرزند حسن ملقب به رکن الدوله از سالطین آل بویه نسبت می دهند
( 338تا 317ه.ق) ".تعمیرات بنای قبلی واضافه نمودن ابنیه جدیددرزمان
اتابکان فارس (623تا  59ه.ق) به دستور" امیر مقرب الدین مسعود بدرالدین
وزیر اتابک ابوبکر سعد زنگی صورت گرفته است" .بعدها تعمیرات متعددی
در بقعه مطهره انجام می گیرد ،از جمله در سال  912ه.ق توسط شاه
اسماعیل صفوی و در سال  1141ه.ق به دستور نادر شاه افشار می باشد.
اگر چه در اثر زلزله های شیراز بخصوص در سال های  997و  1239ه.ق
بخش های عمده ساختمان حرم مطهر ویران می گردد با همت مسئولین
حرم مطهر و مردم در زمان حسینعلی میرزا حاکم فارس ( 1329ه.ق) و
فتحعلی شاه ( 1243ه.ق) مرمت و بازسازی می شود .سقف و دیوارهای
قسمت قدیمی حرم مطهر بطرز با شکوهی آینه کاری شده است .آینه کاری
این رواق ها در سال  1305ه.ق توسط استاد زین العابدین پایان یافته است.
بعداً سالن دیگری به حرم مطهر اضافه می گردد که توسط استادانی چون
حسن ظریف صنایع و رحیم بهرامیان آینه کاری می شود.
محرابی از مرمر در قسمت جنوبی حرم قرار دارد که در سال  1398ه.ق
ساخته و حجاری شده است که از آن به منظور اتصال نماز جماعت صحن
به نماز داخل حرم استفاده می شود .این محراب دقیق ًا قرینه سازه محراب
گونه ای است که در قسمت شمال حرم ،محفظه ای برای قرآن از خاتم،
می باشد که زینت آرای فضای ملکوتی این بخش حرم است.

درب نقره رواق جنوبی (درب عسکر خانی)
درب جنوبی حرم که از آن به رواق جنوبی پایین پا وارد می شوند ،در سال
1330ه.ق به دستور عسکر خان شیراز ساخته شده است .طول درب که رو
به قبله می باشد دو متر و سی سانتیمتر ،عرض یک متر و شصت سانتیمتر،
ضخامت نه سانتیمتر است .درب و چهارچوب آن از نقره روپوش شده است.
باالی درب چهارچوب با خط نستعلیق و روپوش نقره نوشته شده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم -فی کتبا العیون باالسناد عن علی به موسی الرضا (ع)
عن ابائه عن النبی فعن اللوح و القلم عن اهلل و الیه علی بن ابیطالب حصنی
فمن دخل حصنی امن من عذابی" .روی درب نقره تعداد هفده بیت شعر از
مرحوم قدسی با خط خودش با روپوش نقره نوشته شده است".ده بیت درحاشیه،
سه بیت درمتن ،چهاربیت در گوشه ها ،روی هر لنگه درب به تساوی حکاکی
شده است .مشهور است که مقبره عسکر خان در نزدیک این درب می باشد.
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درب نقره رواق شمالی (درب نصیرالملک)
این درب و چهارچوب آن روپوش نقره دارد .طول آن  2 /30متر و عرض 1 /40
متر و به درب نصیرالملک مشهور می باشد .باالی سردرب روی چهارچوب :قال اهلل
تعالی فی االحادیث القدسیه اال اله اال اهلل حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی
و قال والیه علی بن ابیطالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی صدق اهلل،
صانعه حاجی آقا جان زرگر .روی تمام قسمت چهارچوب و حاشیه هر درب بیست
بیت اشعار فصیح الملک شوریده با خط نستعلیق کتابت میرزا علیرضا خوشنویس با
روپوش نقره و بطور برجسته دیده می شود .کتیبه های منقوش روی هر درب :قال
اهلل سبحانه و تعالی فی کتابه الکریم :و من دخله آمنا .قال النبی (ص) لکل شی
اساس و اساس الدین حب اهل بیتی . .قال النبی (ص)علی خیر البشر ،من ابی فقد
کفر .قال النبی (ص) انا مدینه العلم و علی بابها ،بر روی هر دو درب منقوش است.
حاشیه و گوشه های هر دو درب :اللهم صل علی مصطفی محمد ،و المرتضی علی
الفاطمه الزهراء و الحسن و الحسین ،و علی علی السجاد ،و علی محمد بن علی ،علی
جعفرالصادق ،وموسی الکاظم ،وعلی علی بن موسی وعلی محمد بن علی النقی،وعلی
علی بن محمد التقی ،و الزکی الحسن ،و الهادی المهدی ،صاحب العصر و الزمان ،و
العدل المنتظر ،اللهم صل علیه و علیهم اجمعین.

منور
ضریح ّ

"ضریح مطهردرسال  1342شمسی توسط هنرمندان اصفهانی ساخته می شود".
ضریح مطهر تمام ًا از نقره ساخته شده و باالی آن با برگ های طالیی که اسماء اهلل بر
آن نقش بسته ،تزئین گردیده است .طول ضریح مطهر  3/ 58متر ،عرض  2/ 26متر
و ارتفاع آن  2/ 92متر می باشد .در داخل ضریح ،روی مرقد مطهر ،صندوقی بسیار
زیبا از خاتم ساخته شده است .در قسمت باالی اطراف ضریح مطهر اشعار زیر از نقره
ساخته و قلم کاری شده است .در عصر شکوهمند جمهوری اسالمی ایران و به دستور
تولیت ،ستون های بدنه داخلی و سقف ضریح مطهر با خاتم و چوب که در کارگاه
آستان مقدس ساخته می شود تزئین گردیده است .آینه کاری دو طرف جنب ضریح
مربوط به دوران ناصرالدین شاه می باشد .فضای باالی ضریح تا پنجره باالی سر،
احتمال مسجد بودن را می دهد و احتیاط نمودن حکم شرعی مساجد ،مطلوب به نظر
می رسد .پنجره باالی سر نیز فضایی است که خواهران از آن به عنوان اهداء نذورات
و توقف جهت زیارت استفاده می کنند.

دارالعباده
دیوارهای داخلی سالن تا ارتفاع  165سانتیمتر با سنگ مرمر
تزئین شده و اسماء باریتعالی با خط زیبا به رنگ طالیی به دست
سنگ تراشان آستان مقدس بر آن حکاکی شده است .پنجره های
چوبی گره با شیشه های رنگی زینت بخش این فضای ملکوتی
است .آینه کاری و گچبری های داخل سالن به همان سبک سنتی
انجام گرفته است .درب های بزرگ اتصال حرم قدیم به جدید از
چوب ساج ساخته شده و در آن صدف ،مس ،چوب نارنج ،و چوب
فوفل ،چوب عناب و توت بکار رفته است .داخل گره ها با شیشه
رنگی و در حاشیه آن با آینه کاری زینت گردیده است.
این درب ها در چهار لنگه که ابعاد هر لنگه به طول  2/ 74متر
و عرض  92سانتیمتر و ضخامت  8 / 5سانتیمتر می باشد و باالی
آن از قوس  5و  7بصورت گره ریز  4*8به ارتفاع  1/ 26متر ساخته
شده است .در باالی درب های ورودی به قسمت های برادران و
خواهران سخنان امام خمینی (ره) بدین شرح است از چوب نارنج
نقش شده است:
"اسالم و حکومت اسالمی پدیده الهی است که با بکار بستن آن
سعادت فرزندان خود را در دنیا و آخرت به باالترین وجه تأمین می
کند و قدرت آن را دارد که قلم سرخ بر ستمگری ها و چپاولگری ها
و فسادها و تجاوزها بکشد و انسان را به کمال مطلوب خود برساند.
و در باالی درب ورودی خواهران :ما مفتخریم که بانوان و زنان
پیر و جوان و خرد و کالن در صحنه های فرهنگی و نظامی حاضر
و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسالم و مقاصد
قرآن کریم فعالیت دارند" .منبر بزرگی از سنگ مرمر یک پارچه
تهیه و بطرز زیبایی حجاری شده است زینت بخش این سالن
می باشد.

دارالذکر
رواقی که توسط دو راه پله از انتهای شمالی دارالعباده به پایین
می رود و زیر زمین می باشد دارالذکر نامیده می شود .در دارالذکر
ضریحی زیبا به شکل ذوزنقه در این رواق نصب گردیده است
که رو به مقبره احمد بن موسی(ع) بوده و حدود  10الی  15متر
(خط مستقیم) با پیکر مطهر حضرت فاصله دارد.

صاحب امتياز :آستان مقدس احمدي و محمدي(ع)
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 : www.shahecheragh.irوب سايت
طراحي و چاپ :انتشارات فرهنگ پارس .تلفن2348060 :

زير نظر دبيرخانه امور خدام افتخاري
تلفن گويا07112131111 :

حضرت سيد مير محمد بن
موسی الکاظم (ع)
"حضرت سید امیر محمد (ع) فرزند گرامی حضرت
موسی بن جعفر(ع)با برادرش حضرت شاهچراغ (ع) از
یک مادرند".
آن حضرت شب ها به نماز می ایستاد و روزها روزه
می گرفت.
ایشان اهل فضل و صالح و تقوی بودند.
در زمان خالفت مأمون عباسی،احمد بن موسی(ع)
به همراه شیعیان و نزدیکان به قصد دیدار برادرشان
حضرت رضا (ع) از مدینه به سمت طوس حرکت می کنند
و همان طوری که در مورد حضرت شاهچراغ (ع) گفته
شد ،در جنگ سختی که بین اهل بیت و یاران احمد
بن موسی(ع) با سپاه ُقت ُلغ خان "حاکم فارس" درگرفت
عده ای از بنی هاشم شهید و عده ای متفرق و در زوایا
مخفی گردیدند.
حضرت سید میر محمد (ع) نیز در این وقایع مخفی
شده و بعد از آن ،شهادت و یا رحلت این بزرگوار
مشخص نیست .آنچه مسلم است ایشان در خفا به
کتابت قرآن کریم مشغول بوده و از همین راه بندگان
بسیاری را آزاد فرمودند.
حدود سنه  752ه.ق .میرزا عنایت اهلل دستغیب (جد
اعالی شهید آیت اهلل دستغیب) رضوان اهلل علیه ،نوری
در خانه خویش مشاهده می کند و بعد از جستجو به لوح

قبری بر می خورد و مشخص می شود که جسد مطهر
حضرت سیدمیر محمد(ع)در این خانه مدفون است.
میرزا عنایت اهلل دستغیب بانی بارگاه این بزرگوار می شود
و چندین خانه از اطراف خریده و آن را توسعه می دهد
و بعد هم مقداری امالک بر آن وقف می نماید .در کنار
مرقد مطهر حضرت سید میر محمد (ع) فرزند ایشان
حضرت سید ابراهیم مجاب مدفون می باشد.

گنبد حرم مطهر

ساخت اولين گنبد را به زمان ظهيرالدوله نسبت

ميدهند و در عهد نادرشاه افشار چون بناي خرابي
داشته همزمان با بقعه مرمت شد .سطح گنبد
حدود  252متر مربع ،ارتفاع آن  12متر و حداكثر
قطرش  10متر است كه به شكل بسيار زيبايي با
كاشيكاري تزيين شده است.

ايوان حرم مطهر
حضرتسيدمير محمد(ع)
ايوان اين حرم مطهر بهمنظور گشايش
در امر زيارت زوار ،بهطوري چشمگير وسعت
يافته و نماسازي آن توسط هنرمندان بارگاه
ملكوتي حضرت شاهچراغ(ع) به پايان رسيده
است.
نماي سقف ايوان از چوب ساج و نارنج
ساخته شده است .كاشيكاريها ،استادي
هنرمندان شيرازي است كه در كارگاه گرهكاري
حرم مطهر به كار مشغولاند.
چهاركاسههاي ابتدايي ورودي دو طرف ايوان،
تحسين هر هنردوست را برميانگيزد .ابعاد ايوان
پس از توسعه به طول  20متر و عرض  6متر
است .چهار ستون آن به ارتفاع  9 /5متر است
كه دهنه وسط به عرض  4 /80متر و دو دهنه
طرفين هركدام به عرض  6 /30متر است.

