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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

دولت سیزدهم و مدیران آن باید نماد شفافیت و صداقت باشند

خب رنگار آدینه تبریز
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی گفتنـد :دولـت
سـیزدهم و مدیـران آن بایـد نمـاد شـفافیت و صداقت باشـند.
پاسـخگویی و در دسـترس بـودن و گفتوگـوی رودررو بـا مردم
و درمیـان گذاشـتن کامیاب یهـا و ناکام یهـا بامردم اقنـاع افکار
عمومـی را در پـی خواهد داشـت.
حضـرت حجتاالسلام و المسـلمین سـیدمحمدعلی
آلهاشـم اظهـار داشـتند :دولـت سـیزدهم بایـد دولـت کار و
خدمـت جهـادی باشـد .همـه م یدانیـم کـه مشـکالت متعدد
اسـت و معضلات اقتصـادی و معیشـتی نیـاز بـه اقدامـات
فوریتـی و میانمـدت و درازمـدت دارد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد :دولـت
سـیزدهم بایـد دولـت وفـاق ملـی و اعضـای آن بایـد یکصـدا و
هماهنـگ باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد :دولـت
سـیزدهم در تمـام سـطوح از بـاال تـا پاییـن بایـد نمـاد

مسـئولی تپذیری ،نقدپذیـری و سـعهصدر انقالبـی در مواجهـه
بـا مطالبـات مردمـی و انتقـادات نخبـگان باشـد.
امـام جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :دولـت سـیزدهم و
مدیـران آن بایـد نمـاد شـفافیت و صداقت باشـد .پاسـخگویی،
در دسـترس بـودن و گفتوگـوی رودررو بـا مـردم و در میـان
گذاشـتن کامیاب یهـا و ناکام یهـا با مـردم اقناع افـکار عمومی
را در پـی خواهـد داشـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه قـرار داشـتن در هفتـه
دولـت اظهـار کردنـد :هفتـ ه دولت ،هفتـ ه قدردانی و سـپاس از
دولتمردانـی اسـت کـه در راه خدمت بـه مردم قدم برداشـتهاند
و شـهیدان رجایـی و باهنـر دو نـام آشـنا ،بـا برکـت و انسـان
مکتبـی و انقالبـی بودنـد کـه تـا ابـد در ذهـن امـت اسلامی
جاویـدان خواهنـد مانـد.
خطیـب پیـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :شـهیدان رجایی
و باهنـر در واقـع دو قهرمـان بودنـد کـه در اسـتقامت ،ایمان و
عمـل صالـح از دیگـران پیشـی گرفتند.

ایشـان بـا بیـان اینکـه هفتـه دولـت ،هفتـه سـپاس و
قدردانـی از دولتمردانـی اسـت کـه در راه خدمت به مـردم گام
برم یدارنـد ،یـادآور شـدند :رجایـی و باهنـر ،دو نـام آشـنا و دو
وجـود بـا برکـت و دو انسـان مکتبـی ـ انقالبـی تـا ابـد در یـاد
امـت اسلامی زنـده و جاوداننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تصریـح کردنـد:
ب یتوجهـی و یـا کمتوجهی نسـبت به سـنتهای دینـی؛ یکی
از آسـی بهای زندگـی مدرن م یباشـد کـه خانوادههـای محترم
و مسـووالن فرهنگـی جامعـه نباید از آن غافل باشـند.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه انتظـار مـردم از دولـت
سـیزدهم بیـان کردنـد :دولـت سـیزدهم بایـد دولـت کار و
خدمـت جهـادی باشـد و همـه م یداننـد که برخی مشـکالت
معیشـتی و اقتصـادی داریـم کـه حـل آن بـه تلاش بیشـتر و
انجـام مجموعـه ای از اقدامـات فـوری ،میان مـدت و دراز مدت
نیـاز دارد.
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یازدهـم شـهریور بـرای اهالـی صنعت چـاپ اهمیت بسـیاری دارد
چـرا کـه در ایـن روز ،صنعـت چـاپ ایـران با بیـش از دو سـده قدمت
دارای هویـت شـد و «روز ملـی صنعـت چـاپ» نـام گرفـت .ایـن روز
یـادآور تلاش مسـتمر و زحمـت مـداوم جمـع بزرگـی از کارگـران،
صنعتگـران و هنرمنـدان و در یـک جملـه وامـدار تلاش بزرگمـردان
فرهنـگ ایـران زمین اسـت.
اخت راع حروف چاپی ،از مه مت رین رخدادهای تاریخ بش ریت
یکـی از مهمتریـن رخدادهـای تاریـخ بشـریت ،اختـراع حـروف
چاپـی مسـتقل و دسـتگاه چاپ بـودهاسـت .نخسـتی نبار ،یوهانس
گوتنبـرگ آلمانـی در سـال  ۱۴۵۶میلادی چـاپ را اختـراع کـرد امـا
در حقیقـت اختـراع فـن چـاپ بـه قرنها پیـش از گوتنبـرگ م ربوط
م یشـود ،شـاید وقتـی بـه کتیبه حقوق بشـر کـوروش هخامنشـی
نـگاه م یکنیـم نشـانههایی از ایـن صنعـت قابـل مشـاهده باشـد.
پیدایش صنعت چاپ در جهان
بسـیاری پیدایش نخسـت این صنعـت حیات بخـش را م ربوط به
چیـن م یداننـد اما از کجا معلـوم که چاپ قرنها پیـش از چین یها
ابـداع نشـده باشـد چـرا کـه جنگهـای پ یدرپـی اجـازه کاوش را از
انسـانها گرفته اسـت و شـاید اگر نابودی فرهنگـی در جنگها نبود
امـروز مطالبـی م یتـوان یافـت کـه چـاپ را بـه ایـران نسـبت داد .با
نگاهـی به تمدن تخت جمشـید و آثـار برجای مانده از شهرسـوخته،
ایـن فرضیه چنـدان دور از ذهن نیسـت.
اگـر گوتنبـرگ را پـدر چـاپ دنیـا معرفـی کنیـم در توضیـح
فعالی تهـای وی م یخوانیـم کـه او روزانه بین  ۳۰۰تـا  ۵۰۰برگ چاپ
م یکـرد .نخسـتین کتابی کـه او پدید آورد کتاب مقدس  ۴۲سـطری
بـود .کتابهایـی کـه در آن زمـان بهچاپ م یرسـید بـه «اینکونابوال»
معـروف اسـت .ابـداع گوتنبرگ ظـرف مدتی حدود  ۴۰سـال در عمده
کشـورهای اروپایـی و در شـهرهایی ماننـد ونیـز ،فلورانـس ،پاریـس و
لیـون رواج پیـدا کـرد و چاپخانههایـی بـا ایـن روش بهوجـود آمد.
پیدایش صنعت چاپ در ای ران
نخسـتین چاپخانه در ای ران در شـهر تبریز تاسـیس شـد .عباس
میـرزا نایبالسـلطنه ،میـرزا زینالعابدیـن تبریـزی را مامـور ف راگیری
فـن چـاپ و راه انداختـن نخسـتین چاپخانـه در تبریـز کـرد .میـرزا
زینالعابدیـن تبریـزی در سـال  ۱۲۳۳هجـری قمـری ابـزارآالت چـاپ
حروفـی را بـه تبریز آورده و تحت حمایت عباس میرزا نایب السـلطنه
کـه در آن زمـان حکمـران آذربایجـان بود مطبعه کوچکی برقـرار کرد.
شـاید علـت جایگزینـی مطبعـه سـنگی بهجـای مطبعه سـربی
ایـن باشـد که افـرادی ،مطبعه سـربی و حـروف آن را بـا بدبینی نگاه
م یکردنـد و عالمـت کفـر م یدانسـتند یـا چـون حـروف ما پارسـی
بـود بـا حـروف سـربی در آن زمـان نم یتوانسـتیم تنـوع در خطـوط
داشـته باشـیم در صورتـی کـه در مطبعـه سـنگی از خوشـنوی سها
کمـک گرفته م یشـد.
یزاده در «کتـاب تبریـز شـهر اولی نهـا» م ینویسـد:
علـی قاضـ 
«سـختگیریهای کهنهپرسـتان باعـث شـده بـود کـه بـه سـبب
گ رانـی طوالنی و سـخت بودن چاپ سـنگی ،چـاپ کتب و مطبوعات
بسـیار گ ران تمام شـده و در نتیجه سـالها انتشـار کتاب و نشـریه با
دشـواریهای فـراوان هم راه باشـد».
حدود  90سـال پس از تاسـیس نخسـتین چاپخانـه در تبریز ،نوه
حاج زینالعابدین (کسـی که نخسـتین چاپخانه سـنگی و سـربی را
در ایـران دایـر کـرد) بهنام زینالعابدیـن مطبعهچی که پـس از زیارت
مکـه بـه نـام حاجی حاج آقـا معروف و هنـگام گرفتن شناسـنامه نام
علمیـه را برخـود انتخاب کرد ،ماشـین چاپی را از اروپـا خریداری کرده
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شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام
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ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند
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ادامه از صفحه اول

و از طریـق کشـور مصـر وارد بنـدر اسـتانبول در ترکیـه فعلی
کـرد و از این بندر توسـط چهل گاومیش به تبریـز انتقال داد.
حاجـی حـاج آقـا علمیه همـراه با دسـتگاههای چاپ سـنگی
خـود هشـت تن از متخصصـان صنعت چـاپ را نیز از کشـور
آلمـان بـرای نصـب و آموزش این دسـتگاهها به تبریـز آورد.
عبـاس میـرزا نایب السـلطنه میرزا زیـن العابدیـن تبریزی
را مأمـور ف راگیـری فـن چـاپ و بـه راه انداختـن چاپخانـه در
تبریـز کـرد .میرزا زیـن العابدین تبریزی به سـال  ۱۲۳۳هجری
قمـری اسـباب و آالت چـاپ حروفـی را به تبریـز آورده و تحت
حمایـت عباس میرزا نایب السـلطنه کـه در آن زمان حکم ران
آذربایجـان بـود مطبعـه کوچکـی برقـرار نمـود و کتـاب مزبور
میـرزا ابواقاسـم ف راهانـی بـود کـه حـاوی قصههایـی از جنگ
میـان دولـت ای ران و روسـیه کـه در مـورخ  ۱۲۲۸هجری قمری
(ب رابـر بـا  ۱۸۱۳میلادی) با عهدنامه گلسـتان به پایان رسـیده
بو د
دکتـر فهیمـه بابالحوائـج در کتـاب «آشـنایی بـا مبانـی
چـاپ و نشـر» خـود م ینویسـد« :عبـاس میـرزا ولیعهـد
فتحعلیشـاه چنـد تـن از ای رانیـان را بـه اروپـا گسـیل کـرد تا
صنعـت چـاپ را بیاموزنـد .سـپس دسـتور داد کـه از روسـیه
ماشـین چـاپ وارد کننـد .در سـال  ۱۸۱۶میلادی هنرمنـد
آذربایجانـی میـرزا زیـن العابدیـن تبریـزی یکـی از همیـن
ماشـی نها رابـه کار گرفـت .دومیـن مطبعه کـه به ایـران وارد
شـد مطبعه سـنگی اسـت که آن نیز در تبریز دایر شدهاسـت.
جـای تعجـب اسـت که مطبعـه نخسـتین پـس از کار کردن
دیگـر معمـول نشـد و مطبعـه سـنگی جـای آن را گرفـت.
شـاید علـت جایگزینـی مطبعـه سـنگی به جـای مطبعه
سـربی ایـن باشـد کـه افـرادی مطبعـه سـربی و حـروف آن را
بـا نظـر بدبینی نـگاه م یکردنـد و عالمـت کفر م یدانسـتند
یـا چـون حـروف ما فارسـی بود بـا حـروف سـربی در آن زمان
نم یتوانسـتیم تنـوع در خطوط داشـته باشـیم در صورتی که
در مطبعـه سـنگی از خوشنویسـان کمـک گرفتـه م یشـد.
علـی قاضـی زاده در کتـاب تبریـز شـهر اولی نهـا م ینویسـد:
سـختگیریهای کهنه پرسـتان باعث شـده بود که به سـبب
گ رانـی طوالنـی و سـخت بـودن چـاپ سـنگی چـاپ کتب و
مطبوعات بسـیار گ ران تمام شـده و در نتیجه سـالها انتشـار
کتـاب و نشـریه بـا دشـواریهای فـراوان هم راه باشـد.
دسـتگاههای چـاپ کـه به ای ران آورده شـدند چـاپ حروفی
(سـربی) بودنـد؛ امـا این نـوع چاپ دارای اشـکاالتی بـود که راه
را بـرای پیدایـش چـاپ سـنگی هموار کـرد .چاپهای سـربی
دارای کیفیت خوبی نبودند و با نادرسـتی امالیی و مشـکالتی
هـم چـون کـم رنگی و پاک شـدن خطـوط مواجه بودنـد .این
نقیصههـا وقتـی کـه در کنار نوشـتههای دسـتنویس با خط
نسـتعلیق و دیگر خطوط دارای کیفیت عالـی ق رار م یگرفت،
بیشـتر خـود را نشـان مـیداد و آشـکار بود که مـردم به متون
دسـتنویس بیشـتر بها م یدهند.
حـدود نود سـال پس از تأسـیس چاپخانـه در تبریز نوه
حـاج زیـن العابدیـن کسـی کـه چاپخانه سـنگی و سـربی
را در تبریـز دایـر کـرد بنـام زیـن االعابدیـن مطبعـه چـی
کـه پـس از زیـارت مکـه بـه نـام حاجـی حـاج آقـا معروف
و هنـگام گرفتـن شناسـنامه نـام علمیـه را برخـود انتخاب
نمـود .وی ماشـین چاپی از اروپا خریداری کـرده و از طریق
کشـور مصـر وارد بندراسـتانبول در ترکیـه فعلـی نمـود و
از ایـن بنـدر توسـط چهـل گاومیـش بـه تبریـز منتقـل
کـرد .حاجـی حاج آقـا علمیـه هم را بـا دسـتگاههای چاپ
سـنگی خـود هشـت تـن از متخصصیـن صنعـت چـاپ را
نیـز از کشـور آلمـان بـرای نصب و آمـوزش این دسـتگاهها
به تبریـز آورد.
ایـن آلمان یهـای متخصـص صنعـت چـاپ در منـزل
مسـکونی حاجـی حـاج آقـا کـه ماشـی نهای چـاپ نیـز در
قسـمتی از ایـن خانـه  ۲۲۰۰متر م ربعی دایر شـده بود سـاکن
شدند .
نامگذاری روز ملی صنعت چاپ
با گذشـت زمان اهمیت صنعت چاپ بر همه روشـن شـد،
نامگـذاري روز  11شـهريورماه بهعنوان روز ملي صنعت چاپ در
ش اسـداهلل جامي (مدير
تقویـم ای رانیـان در سـال  1382و با تال 
كل وقـت دفتـر امـور چـاپ وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی)
انجـام شـد .در آن زمان اهالی صنعت چاپ به شـوراي فرهنگ
ت دادند و توضيحات بسـياري ب راي لزوم ورود
عمومي درخواسـ 
ايـن روز در تقويـم مطـرح کردند تـا در نهايت اين شـورا به اين
جمعبنـدي رسـيد كـه روز ملـي صنعـت چـاپ بـه رسـميت
شـناخته شـود و اینگونـه  11شـهریورماه بهعنـوان روز ملـی
صنعت چـاپ در تقویم نامگذاری شـد.
منابع:
 -1دکتر سـید ابوالفضـل رضوی (مروری بـر تاریخچه چاپ
و چـاپ خانـه در ایـران) کتاب ماه تاریـخ و جغ رافیا مهر ۱۳۸۷
 -2تاریـخ شـفاهی هفتهنامـه مـروری بـر تاریخچـه چاپ و
چـاپ خانـه در ای ران
 -3تاریخ صنعت چاپ ارمنی در ای ران (۱۹۱۲-۱۶۴۰م)

تبریک

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی

با سالم و تحیات؛
انتصـاب شایسـته حضرتعالی
بـه سـمت معـاون اقتصـادی
رئیـس جمهـور ،دبیـر شـورای
عالـی هماهنگی اقتصادی سـران
قـوا و دبیر سـتاد اقتصـادی دولت
کـه بیانگـر تعهـد ،علـم و تقـوا
و روحیـه مردمـی و خدمتگـزاری
حضرتعالـی در صحنـه هـای
مختلف خدمـت صادقانه به نظام
مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران اسـت ،صمیمانـه تبریـک عـرض مـی نمایـم.
بـی تردیـد سـوابق انقالبـی و تجـارب ارزنـده و همچنیـن برنامـه های اقتصادی شـما
گامـی ارزشـمند بـرای رسـیدن بـه اهـداف جهـادی و تحـول آفریـن دولت مردمـی نظام
اسلامی خواهـد بود.
بـا آرزوی توفیقـات روز افــزون؛ سـربلندی جنابعالـی را در سـایه توجهـات حضـرت ولی
عصر(عـج) و در پرتـو رهنمودهـای مقام معظم رهبری (مدظلـه العالـی) از درگاه خداوند متعال
مسئلت دارم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي
در هفته جاری

بازدید نماینده ولی فقیه در استان از نحوه توزیع بسته های کمک
معیشتی توسط هیئت عزاداران الزهرا محله عباسی

آیین رونمایی از پوستر هجدهمین اجالس بین المللی تجلیل از
پیرغالمان حسینی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و استاندار
آذربایجان شرقی

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در جلسه
شورای اداری استان در جوار مزار مطهر شهدای دفاع مقدس در
گلزار شهدای وادی رحمت تبریز

بازدید نماینده ولی فقیه در استان از نحوه توزیع بسته های کمک
معیشتی توسط هیئت عزاداران مسجد شربت اوغلی

مراسم عزاداری مشترک نیروهای مسلح مستقر در آذربایجان شرقی
با سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در محوطه
مصلی و ارک تبریز

دیدار مدیران تابعه وزارت دفاع در استان با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز به مناسبت هفته صنعت دفاعی

دولت سیزدهم و مدیران آن
باید نماد شفافیت و صداقت باشند

ادامه از صفحه اول

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی یـادآوری
کردنـد :پیوسـت رسـانهای و اقنـاع هنرمندانـه افـکار
عمومـی و نخبـگان ،وظیفـه مهـم و راهبـردی دیگـر
دولـت اسـت کـه فقـدان و یـا کمبـود آن ،هزینـه زیادی
را بـه جامعـه تحمیـل مـی کنـد و بـر این اسـاس باید
خدمـات دولـت و حـل مشـکالت را در اختیـار نخبـگان
قـرار دهیم.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
آذربایجـان شـرقی در بخـش دیگـری از سـخنان
خـود افزودنـد :بـی توجهـی و یـا کـم توجهـی
نسـبت بـه سـنت هـای دینـی ؛ یکی از آسـیب های
زندگـی مـدرن مـی باشـد کـه خانـواده هـای محترم
و مسـئولین فرهنگـی جامعـه نبایـد از آن غافـل
باشـند .
امـام جمعـه تبریز گفتنـد :اصی لترین نهـاد اجتماعی
و موثرتریـن عنصـر ت ربیتـی در شـکلگیری شـخصیت
فکـری و اخالقـی انسـان؛ نهـاد خانـواده م یباشـد اثـرات
ب یتوجهـی بـه جایـگاه خانـواده در ت ربیـت فکـری و
اخالقـی انسـان بـا هیـچ جایگزیـن دیگـری قابـل جب ران
نخواهـد بود.
خطیـب پیـام جمعـه تبریـز اضافـه کردند :در سـبک
زندگـی عاشـورایی؛ توجـه بـه مقولـه ازدواج؛ مسـألهای
زی ربنایـی م یباشـد در هـر خانـوادهای و بـا هـر پـدر و
مـادری نم یتـوان بسـترهای الزم بـرای ت ربیـت فرزنـدان
عاشـورایی را ف راهـم کـرد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان در خصـوص
بسـتههای اعالمـی دولـت نیـز گفتنـد :بسـته
هـای برنامـهای اعالمـی بایـد منطقـی ،سـنجیده،
اثربخـش ،دارای اهـداف روشـن بـوده و قابلیـت
سـنجش و ارزیابـی داشـته باشـد و انتظـار همگانـی
ایـن اسـت کـه دولـت جـوان حـزب الهـی در رده
هـای مختلـف مدیریـت بر اسـاس شایسـته سـاالری
تاییـد شـود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان در بخش
دیگـری از سـخنان خـود متذکـر شـدند :آنچـه مسـلم
اسـت اینکـه نبایـد افغانسـتان گرفتـار جنـگ داخلـی
شـود و گفتوگوهـای بی ناالفغانـی تـداوم یافتـه و
منجـر بـه حکومـت فراگیـر بـا عـدم دخالـت آمریـکا
گـردد .ایـن سیاسـتی اسـت کـه نهادهـای مختلـف
ایرانـی در ارتبـاط بـا موضوع افغانسـتان از چند مسـیر
پیگیـری م یکننـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا اشـاره
بـه بحـران افغانسـتان بیـان کردنـد :پی شبینـی
ایـن بـود کـه دولـت اشـرف غنـی سـاقط و طالبـان
بـر کابـل مسـلط شـود و اکنـون ثابـت شـده اسـت
کـه نـه شـرایط طالبـان بـه خاطـر تنـوع و انشـعابات
داخلـی و نـه شـرایط کشـور افغانسـتان و مـردم آن،
اجـازه نم یدهـد کـه طالبـان بـه تنهایـی حکومـت را
بـه دسـت گیـرد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
در ارتبـاط بـا سیاسـت نهادهـای مختلـف
ایرانـی در موضـوع افغانسـتان اضافـه کردنـد :در
صورتـی کـه طالبـان سـودای حکومترانـی بـر
افغانسـتان را در سـر داشـته باشـد ،دولـت او
محکـوم بـه زوال خواهـد شـد؛ افغانسـتان نبایـد
گرفتـار جنـگ داخلـی شـود ،گفتوگوهـای بیـن
افغانـی هـا بایـد تـداوم یافتـه و منجـر بـه حکومـت
فراگیـر بـا عـدم دخالـت آمریکا شـود.
امـام جمعـه تبریـز در خصـوص موقعیـت ویـژه
جغ رافیایـی افغانسـتان نیـز تشـریح کردنـد :افغانسـتان
تنهـا کشـوری اسـت کـه چهـار قـدرت اول سیاسـی و
اقتصـادی در آن ایفـای نقـش کـرده انـد و ایـن نـوع
تالقـی منافـع در کمتـر کشـوری دیـده م یشـود کـه
دلیـل آن ،موقعیـت ویـژه جغ رافیایـی این کشـور بوده و
تسـلط بـر آن ،تسـلط بـر دروازهی شـرق و غرب آسـیا
ا ست .
خطیـب پیـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :وجـود
تضـاد منافـع متعـدد و زرنگتـر شـدن طالبـان،
شـرایط افغانسـتان را از هـر جهـت سـختتر و
پیچیدهتـر کـرده کـه البتـه نبایـد بـا عراق و سـوریه
مقایسـه کـرد.
ایشـان در پایـان تاکیـد کردنـد :در شـرایط کنونـی،
پاکسـتان بـا چیـن نزدیـک بـوده و آمریکا و روسـیه نیز
بـه خاطـر مقابلـه با چیـن در افغانسـتان ق رابـت منافع
دارنـد ،در حالـی کـه ایـران بـا هنـد ،روسـیه و چیـن
تعامـل دارد.
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آداب نمازجمعه

وظائف زن و مرد (عفو و گذشت)
قسمت هشتم

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
زراره در روایتــی بــا ســند معتبــر از امــام باقــر(ع) نقــل
م یکنــد« :الیصلیــن احدکــم خلــف المجنــون و ولدالزنــا؛
پشــت ســر دیوانــه و حــرا مزاده نبایــد نمــاز گزاریــد7».
ســومین ش ــرط مــورد بحــث ،عدالــت امــام جماعــت اســت.
ایــن ش ــرط کــه از اجماعی ــات بلکــه ضروریــات فقاهــت ش ــیعه
اســت ،می ــان مذاه ــب دیگ ــر مس ــئلهای مــورد ن ـزاع م یباشــد.
حنفیهــا ،شــافعیها و مالکیهــا امامــت فاســق را صحی ــح ول ــی
مکــروه م یشــمارند .ایــن ک راهــت بــه نظــر دو گــروه اول در
صورت ــی کــه فاســقی بــه فاســقی اقتــدا کنــد مرتفع م یگ ــردد.
ول ــی بــه نظ ــر مالکیهــا حت ــی در ایــن ف ــرض هــم ک راهــت
باق ــی اســت .پ ــس بــه نظ ــر ایــن ســه مذه ــب ،امامــت فاســق
ب ـرای عــادل مجــاز اســت.
امــا در فقــه حنابلــه ،امامــت فاســق بــه جــز ب ـرای نمــاز
جمعــه و عیدیــن م ــردود و باطــل اعــام شــده اســت .طب ــق
فتــوای حنبلی ــان اگ ــر بــه س ــبب ض ــرورت از اقتــدا بــه عــادل
در نمــاز جمعــه و عیدیــن معــذور شــدیم ،در ایــن ســه نمــاز
امامــت فاســق صحی ــح و مجــزی خواهــد بــود 8.بدیــن ترتی ــب
در نظــر آنــان ،در شــرایط اضطــرار و ضــرورت ،شــرایط امــام
جمعــه آســانتر و محدودت ــر از ش ـرایط امــام جماعــت خواهــد
بــود .در نتیجــه طب ــق مذاه ــب اربعــه اهــل ســنت ،اقامــه نمــاز
جمعــه بــه امامــت فاســق ب یاشــکال اســت.

پزشک من

عالئم رایج ابتال به دلتا ویروس کرونا3-
هند اواخر ماه گذشته میالدی گزارش کرد که از  ۴۵هزار نمونه
مبتال به کرونا در  ۱۲بخش این کشور ،تنها  ۴۸نفر مبتال به این گونه
شناسایی شدهاند .با این وجود ،همچنان دانشمندان باید روی این گونه
جدید تحقیق کنند تا از نحوه برخورد گی رندههای  ACE-2با آن
مطلع شوند.
با وجود این که کرونا دلتا پالس در ایالت «مهاراشت را» هند کشته هم
برجای گذاشته ،مقامات این کشور گونه جدید را خط رناکتر نم یدانند
و هنوز اعتقادی به سرعت انتقال باالتر یا کشندهتر بودن آن ندارند.
با این حال ب رای نتیجهگیری در این زمینه زود است و به تحقیقات
بیشتری نیاز است.
آیا باید در ب رابر گونه جدید محتاطتر بود؟
فرقی نم یکند با کدام گونه کرونا روبهرو باشیم چ را که باید درباره
همه آنها رفتار محتاطانهای داشته باشیم .استفاده از ماسک ،حفظ
فاصله اجتماعی و حضور نیافتن در محی طهای س ربسته شلوغ هنوز
هم بهت رین راهها ب رای جلوگیری از ابتال به کرونا محسوب م یشوند،
مخصوصاً در جوامعی که واکسیناسیون با سرعت پایینی در ج ریان
است .عالوه بر این ،باید شستشوی مداوم دستان هم مورد توجه ق رار
بگیرد.
راههای پیشگیری از ابتالی کرونای دلتا
اولین و مهمترین راه جلوگیری از ابتال به کرونای دلتا ،همچنان
واکسیناسیون عمومی است ،گزارشها نشان م یدهند که اکثر
واکس نهای معتبر دنیا ،بین  ۷۹درصد تا  ۸۸درصد از مبتالیان
حفاظت م یکنند .دو دوز واکسن فایزر تا حد زیادی مؤثر است و
از بستری شدن بیماران در بیمارستان جلوگیری م یکند بهعالوه
همچنان باید به رعایت پروتکلهای بهداشتی و فاصلهگذاریها
ادامه داد.
تأثیر واکسن بر کرونای دلتا چه مقدار است؟
متأسفانه واریانت دلتا نسبت به واکس نها تقریب اً مقاوم است،
خصوصاً در اف رادی که فقط یک دوز دریافت کردهاند .طبق
تحقیقات ،یک دوز واکسن آست رازنکا یا فایزر ،خطر ابتال به گونه
دلتا را در اف راد تا حدود  ٪۳۳کاهش م یدهد .در حالی که این
در ب رابر گونه آلفا % ۵۰ ،ایمنی ایجاد م یکند .دوز دوم واکسن
آست رازنکا باعث محافظت  ۶۰درصدی در ب رابر دلتا م یشود و این
مقدار در فایزر تا  %۸۸هم مؤثر است.

حجت االسالم جلیل جلیلی

امام على عليه السالم :

...فالمتقونفیهاهماهلالفضائل:منطقهمالصوابو

ملبسهماالقتصادومشبهمالتواضع،غضواابصارهمعما
حرم اهلل علیهم ...و لو ال االجل الذى کتب اهلل علیهم
لمتستقرارواحهمفىاجسادهمطرفهعینشوقاالى
الثوابوخوفامنالعقاب.عظمالخالقفىانفسهم
قصغر ما دونه فى اعینهم [ ...نهج البالغه ى فیض
االسالم ،خطبه ى.184

تقوىپیشگان،فضیلتىخاصدارند:گفتارشانازروى

صدق و راستى است ،در لباس و پوشاک «و زندگیشان»
از جمله وظايف متقابل همس ران ،م راعات اصل مهم اخالقي
«عفو و گذشت» در خانواده است  ،محيط خانه تنها در سايه
گذشت و چشم پوشي از خطاهاي شريك زندگي  ،گرما بخش
و دوام بخش زندگي و آرامش خواهد شد.
خطا خصلت انسان ممکن الخطا است اما آن چیزی
که آثار این خطا را که مهم تر از خود خطا است پاک می
کند عفو و گذشت است و اال ممکن است همسری خطای
کوچکی انجام دهد ولی در مقابل شریک زندگی او با پردازش
به آن خطا و باز گو كردن پر تك رار آن و رخ كشيدن آن ،آثار
چندین ب رابر بدی را به بار بیاورد
نبود گذشت در خانواده در کمترین زمان ممکن رابطه
همسری را سرد می کند به تبع آن نزاع و دعوای لفظی و در
ادامه برخورد فیزیکی و در نهایت طالق عاطفی نتیجه محتوم
این رابطه است .
قرآن کریم عفو و گذشت بندگان خدا از یکدیگر را زمینه
ساز عفو خداوند می داند ،چنانچه خداوند در قرآن کریم
ون أَن يَ ْغف َِر َّ
الل
می فرمایدَ « :ول ْ َي ْعفُوا َول ْ َي ْصف َُحوا أَ َل تُحِ ُّب َ
ل َ ُك ْم »باید دیگ ران را ببخشند،ولی این کافی نیست بلکه
باید صفح کنند ،یعنی اشتباهات دیگ ران ،از صفحه دل هم،
پاک و ف راموش شود .آیا دوست نمی دارید خداوند شما را
ببخشد؟یعنی اگر دیگ ران را نبخشید ،خدا هم شما را نمی
بخشد،پس آرامش در زندگی یک زن وشوهر به این است
که اوالً گذشت داشته باشند ،عفو یعنی بدی را دیدن ولی
گذشت کردن وباالتر از آن مقام صفح است ،صفح یعنی بدیها
را ندیدن وبعضی ها از این هم باالتر می آیند نه تنها که بدی
را بدی نمی بینند ،بلکه در مقابل بدی ،خوبی هم م یکنند
این سه مرحله رشد یک انسان بود ،انسانی که به اندک
حرفی دعوا م یکند وتحمل نداشته باشد هم خودش در رنج
و عذاب است وهم خانواده اش .ق ران می فرماید »:والیعفوا
« باید نسبت به هم گذشت داشته باشید بلکه باالتر اینکه
بدیها را هم ندیده بگیرید.
در اين صورت است که گذشت ،معجزه می کند و طرف
مقابل را متوجه خطای خود می کند حریم ها و حرمت ها
را نگه می دارد ،لذا اگر می خواهیم شیطان کینه و کدورت
را در میان اعضای خانواده نکارد الزمهاش گذشت از خطاها و

چشم پوشی از اشتباهات است.
رسول خدا (صلی اهلل علیه و آله و سلم) می فرماید« :از
یکدیگر درگذرید تا کینه ها از میانتان رخت بر بند»
پیوند ازدواج ورود به عرشه مقدسی است که تنها در سایه
صبر و حوصله و عفو و گذشت به ساحل امن و بهشت آرامش
خواهد رسید.
به جهت اينكه انسان مختار آفريده شده است و حق انتخاب
دارد به طور طبيعي ممكن است در برخى از انتخابها دچار
اشتباه شده و از مسير اصلى خارج شود و اين مسئله ب راى
زن و مرد ،هر دو يكسان است .به طور معمول امور م ربوط به
خانه برعهده زن گذارده مىشود و او بايد امور خانه را مديريت
كند ،ممكن است در اين راه دچار اشتباه شود ،حتى ممكن
است در برخورد و رفتار و گفتارش نسبت به همسر خويش
خطا و اشتباه كند كه در اين مواقع بسيار سفارش شده است
كه مردان خطاهاى همسر خويش را ببخشند و آنها را به
اين دليل مورد آزار و اذيت ق رار ندهند.
الم را ِة َعلى َز ْوجِ ها
از امامصادق(ع) پرسيده شد« ،ما
حقُّ
َ
لت َعف ََر لَها ،حق
كان ُم ْح سناً؟ قالَ ...و ا ِْن َج َه ْ
الّذى ا ِذا َف َعلَ ُه َ
زن بر شوهرش چيست كه اگر مرد آن را انجام دهد نيكوكار
است؟ فرمودند ...اگر زن از روى جهل خطایى كرد ،مرد او را
ببخشد».
مرد نیز ممکن است در رفتار و کردار ،اخالق و روش،
کارگردانی نسبت به منزل ،قضاوت در حقّ زن دچار اشتباه
شود ،اين اشتباه و خطاها از هر دو طرف قابل گذشت و
اغماض و عفو است ،و طرفين انتظار گذشت را دارند امام
ك كما اَن َ
صادق (ع) مي فرمايدَ « :و ا ْع ُف َع ّم ْن َظلَ َم َ
ب
َّك تُحِ ُّ
ا َ ْن يُعفى َع ْن َ
ك» از كسى كه به تو ظلم كرده ،در گذر؛
همچنان كه دوست دارى از تو در گذرند.
البته الزم به ذكر است كه همس ران ب راي كامل كردن
همديگر بايد به دنبال كم كردن مي زان خطاهاي خود باشند.
پاورقی ها:
 -1مصاحبه امام جمعه زرند
 -2كنزالعمال ص 245
 -3وسائل الشيعه ،ج ،۲۰ص ،۱۶۹
 -4مستدرک ،جلد  ،9صفحه 11

اعتدال و میانه روى پیش مى گیرند ،راه رفتنشان با

تواضع و فروتنى است ،از آنچه خداوند بر ایشان حرام
دانسته است ،چشم مى پوشند ...اگر به دلیل مرگ

نبود ،بر اثر اشتیاق به ثواب و هراس از عذاب ،حتى به
کوتاهى یک چشم بر هم زدن ،جان در بدنشان نمى

ماند و بى درنگ به خداى خویش مى پیوستند« .تنها»

پروردگار در نزدشان بزرگ و غیر او «هر آنچه هست»
پیش چشمانشان بى مقدار و پست و کوچک است.

اشتغال زندانیان تب ریز

رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی گفت :در حال حاضر ۵۱
درصد از مجموع زندانیان این اســتان در رشــتههای مختلف اشتغال
دارند.
دکتر موسی خلیل اللهی افزود :این اف راد در حوزههایی مانند قالی
بافی ،کفاشی ،تولیدات چرم و صنایع چوبی و آهنی فعالیت دارند که
اداره کل زندانهای آذربایجان شرقی مبالغی ب رای به عنوان دستمزد به
کارگ ران این بخش پرداخت م یکند.
وی با بیان اینکه تالش ب رای اشتغال داخل زندان یکی از راهبردها
و اولویتهای اصلی دستگاه قضائی در آذربایجان شرقی است ،یکی از
چالشهای مهم این موضوع را م ربوط به کمبود فضای فیزیکی داخل
زندانها بیان کرد.
دکتر خلیل اللهی اظهار داشت :به دلیل مشکالت م ربوط به فضای
فیزیکی ب رای ایجاد و تجهیز کارگاههای مختلف ،هم اکنون بسیاری از
کارگاههای فعال به خارج از محل زندانها از جمله زندان مرکزی تبریز
منتقل شدهاند.
وی از خیرین و حامیان زندانیان درخواست کرد تا با مساعدتهای
مالی خود ،دادگستری آذربایجان شرقی و اداره کل زندانهای استان را
ب رای ساخت و تجهیز کارگاههای مختلف هم راهی و یاری کنند ،چون
با ایجاد هر یک از کارگاههای مزبور و اشتغال زندانیان ،م یتوان بسیاری
از مشکالت اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی خانوادههای زندانیان را رفع
کرد.
دکتر خلیل اللهی ،توجه به مســائل اعتقادی و فرهنگی در کنار
آموزشهای م ربوط به اشــتغال و مهارت آموزی را از جمله رئوس مورد
تاکید دادگســتری آذربایجان شرقی در زندانهای استان بیان و اضافه
کرد :باید توجه داشت که هدف اصلی از زندانی کردن مجرمان ،اصالح
و بازآموزی مجرمان است.
وی از اج رای طرح «شــفای قرآنی» در زندانهای آذربایجان شرقی
خبر داد و گفت :این طرح از سالها قبل در زندانهای استان آغاز شده
است و جزو استانهای پیشرو در این زمینه در سطح کشور هستیم.
وی ادامه داد :در قالب این طرح ،تاکنون بیش از  ۲هزار و  ۵۰۰نفر
از زندانیان موفق شدهاند از یک جز تا کل قرآن کریم را حفظ کنند که
دستاوردی بسیار مهم و ویژه به شمار م یآید.
دکتــر خلیل اللهی با بیان اینکه پارســال  ۲۸۵نفــر از زندانیان
آذربایجان شــرقی به دلیل فعالی تهای ممتــاز فرهنگی و قرآنی آزاد
شــده و یا مدت حبس آنها کاهش پیدا کرده است ،افزود :آموزشهای
قرآنی داخــل زندانها در کاهش م راجعات بعــدی مجرمان به داخل
زندانها بسیار مؤثر بوده است.
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مفاخر مذهبي
آیت اهلل عالمه شیخ محمدتقی جعفری تبریزی
حضـرت آیـت اهلل عالمـه شـیخ محمدتقـی
جعفـری تبریـزی ،فرزند کریم از علمـای اعالم و
فقهـای عظام و حکمای کرام ،برخاسـته از تبریز
در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت .در حدود
سـال  1344ق .برابر با  1304ش .در شـهر تبریز
دیـده به جهان گشـود .بـه همت والدیـن دانش
دوسـت خـود ،از کودکـی به تحصیل علـم روی
آورد و بـه رغـم فراز و فرودهای بسـیار ،راه نورانی
معـارف قرآنی رابرگزیـد و وارد حوزه علمیه تبریز
شـد .و مقدمـات علـوم اسلامی را از اسـتادان آنجا آموخت  .در سـن  15سـالگی
رهسـپار حـوزه علمیه تهران شـد .سـطوح عالـی فقه و اصـول را از آیت اهلل شـیخ
محمدرضـا تنکابنـی  ،و شـرح منظومـه و امور عامه اسـفار اربعـه را از حکیم نامی
آیـت اهلل میـرزا مهـدی آشـتیانی فـرا گرفت .سـپس به حـزوه عالمیه قـم رفت و
در مدرسـه دارالشـفا اقامـت گزید و نزد حضرات آیات شـیخ مهـدی مازندرانی و
شـیخ محمدتقی زرگر فلسـفه و عرفـان آموخـت و در درس اخالق امام خمینی
(ره) شـرکت کـرد .رحلت مـادر اورا به تبریز بازگردانـد .وی در مدت اقامت در تبریز
در درس خـارج آیـت اهلل میـرزا فتـاح شـهیدی حاضر شـد .به توصیه اسـتاد عازم
نجـف اشـرف گردید و با اشـتیاق تمام به تحصیـل فقه و اصول و فلسـفه و عرفان
از محضر بزرگانی همچون حضرات آیات عظام شـیخ محمدکاظم شـیرازی سـید
ابوالقاسـم خویی  ،سـید محمود شـاهرودی  ،سـید جمال الدین گلپایگانی  ،سید
محمـد هـادی میالنـی  ،شـیخ صـدرا کوبـه ای  ،شـیخ مرتضی طالقانی  ،سـید
محسـن حکیـم و سـید عبدالهادی همـت گمـارد و به مقام رفیـع اجتهاد نایل
آمـد .آنـگاه بر مسـند تدریس نشسـت و بـه تدریس فقه و فلسـفه پرداخـت .وی
پـس  15سـال اقامـت در نجف اشـرف بـه میهن بازگشـت در ابتدا شـهر مقدس
مشـهد را بـرای سـکونت برگزیـد ،اما پس از یک سـال به تهران نقل مـکان کرد و
همـان جـا را برای انجام رسـالت روحانی اختیار کرد .فعالیت های گسـترده علمی
و فرهنگی ایشـان در قالب تدریس در حوزه و دانشـگاه و تحقیق و تالیف دهها اثر
عمیق علمی در گسـتره معارف اسلامی و هستی شناسـی که با شرح و تفسیر
و تحلیـل نهـج البالغـه و مثنـوی مولـوی و دههـا جلـد اثر نفیس دیگـر صورت
گرفت؛ از ایشـان تندیسـی از فقه و حکمت و عرفان در روزگار خود سـاخت که
علاوه بـر مجامـع علمی مسـلمانان  ،دنیـای غرب را بـه درگاه حضرتش کشـاند
و فیلسـوفان مغـرب زمیـن را بر آسـتان معرفت نشـانش نشـاند .در دوران نهضت
اسلامی و حـوادث پـس از پیـروزی انقلاب و دفاع مقـدس از همراهـی با رهبری
انقلاب و مـردم به پاخاسـته و حتـی از حضور در جبهـه های جنگ دریـغ نورزید.
این اندیشـمند بزرگ دنیای اسلام 25 ،آبان سال  1377در سن  73سالگی ،به
دیار باقی شـتافت و پیکرش در جوار امام رضا (ع) به خاک سـپرده شـد.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

دولت مردان در همه عرصهها سیاست و برنامه روشن
و شفاف داشته باشند
نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان ش ــرقی و امــام جمعه
تب ریــز گفتنـد :دولــت و اعضــای
کابینــه باید یکصـدا و هماهنگ
باشــند ،و بــا رفــع اختــاف
نظرهــا در جلس ــات کارشناس ــی
 ،سیاســت و ب رنامــه روشــن
و شــفاف در همــه عرصههــا
داشــته باشــند.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی
دفت ــر نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی
حضــرت حجــت االســام و المســلیمن ســید
محمدعل ــی آل هاشــم در جلس ــه شــورای اداری
اســتان بــه مناس ــبت هفتــه دولــت در جـوار مزار
مطه ــر شــهدای دفــاع مقــدس در گلـزار شــهدای
وادی رحمــت تب ریــز بــا بی ــان اینکــه تمرکــز بــه
ســه شــاخصه جوان ،انقالب ــی و کاربلــد در ردههای
مختلــف مدی ریت ــی  ،انتظــار م ــردم از دولت اســت
گفتنـد :دولــت س ــیزدهم در تمــام ســطوح بایــد
نمــاد مس ــئولی تپذیری  ،نقدپذی ــری و ســعهصدر
انقالبــی در مواجهــه بــا مطالبــات مردمــی و
انتقــادات نخبگان ــی باشــد.
امــام جمعــه تب ریــز افزودنــد :امتــداد هیــات
دولــت در انتخــاب اســتانداران و فرمانــداران
و مدیــران ارشــد و میانــی تجلــی خواهــد
یافــت ،انتظــار همــگان ایــن اســت کــه دولــت
جــوان حــزب اللهــی در ردههــای مختلــف
مدی ریتــی ب راســاس شایستهســاالری و بــهدور
ازســهمخواه یهای ســتاد انتخابات ــی و قومیت ــی
باشــد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
بــا تاکی ــد ب ــر انیکــه اینکــه دولــت س ــیزدهم و

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

مدی ـران آن بایــد نماد شــفافیت
و صداقت باشــند تص ریــح کردند:
پاســخگویی و در دسترس بودن
و گفتگــوی رودرو بــا مــردم و
درمیــان گذاشــتن کامیاب یهــا
و ناکام یهــا بامــردم اقنــاع
افــکار عموم ــی را در پ ــی خواهد
داشــت.
ایشــان افزودنــد :پیوســت رســانهای و اقنــاع
هنرمندانــه افــکار عموم ــی و نخبگان ــی وظیفــه
مهــم و راهبــردی دولــت اســت .
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
تاکی ــد کردنـد :همــه دولــت م ــردان بایــد دســت
در دســت هــم ،ب ـرای رشــد و ترق ــی همــه جانب ــه
کشــور بکوشــند تــا زمینــه ســاز تحقــق تمــدن
نویــن اســامی مــد نظ ــر مقــام معظــم رهب ــری
باشــند.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان
در ادامــه بــا بی ــان اینکــه هفتــه دولــت ،هفتــه
س ــپاس و قدردان ــی از دولــت مردان ــی اســت کــه
در راه خدمــت بــه م ــردم گام برم ــی دارنــد افزودند:
ایــن هفتــه کــه بــه پــاس گ رامی داشــت یــاد و
نــام دو یــار دی ریــن ملــت ،دو اســوه خدمتگ ـزاری
و تواضــع ،دو انس ــان مخلــص ،شــهی دان رجای ــی و
باهن ــر اســت کــه تمــام همتشــان رفع مشــکالت
ملــت ،پیش ــرفت کشــور ،به ــره گی ــری از نیروهای
جــوان ،رســیدگی بــه مســتمندان و محرومــان
اســت.
امــام جمعــه تب ریــز خاط رنشــان کردنـد :رجایی
و باهن ـر ،دو نــام اشــنا و دو وجــود بــا برکــت و دو
انس ــان مکتب ــی ـ انقالب ــی ،تا ابــد در وجـدان امت
اســامی زنــده و جاویدانند.

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
کشتنحيواناتموذى
س :متأسفانه همسايهاى داريم كه از روى ترحم گ ربه را غذا مىدهد همين امر
موجب شده كه تعداد گ ربهها در كوچه زياد شود و موجب اذيت و آزار و احتمال بيمارى
شده است لذا خواهشمندم بفرماييد آيا از نظر شرعى از بين بردن آنها چه حكمى دارد؟
ج) دفع حي وان موذى اگر مملوک شخص ديگرى نباشد ،جايز است و ظلم به
حي وانى که اذيت نمىکند ،جايز نيست.
ت راشيدنريش
س :در بين دوستان شنيدهام كه پسر مىتواند ب راى يكبار ريشهايش را با تيغ بزند
(ب راى درست رشد كردن ريش) .آيا اين درست است؟
ج) تا وقتى كه مويى به صورت نروئيده است ،كشيدن تيغ
مانعى ندارد ولى اگر مو بر صورت روييده باشد ـ ولو به شكل
پ راكنده و كم ـ كشيدن تيغ ،بنابر احتياط جايز نيست.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  12شه ریور ) 1400
شــهادت جهادگ ــر ضــد اســتعمار انگلي ــس «رييس ــعلي دل ـواري»
( 1294ش)
تأس ــيس ش ــركت بيمــه اي ران بــا س ــرمايه  20ميلي ــون ريــال (1314
ش)
ت َّ
الل «حــاج مالعل ــي واعــظ خيابان ــي»
رحلــت فقي ــه جلي ــل آي ـ 
(1327ش)
درگذشــت فيزيكــدان شــهير دكتــر «محمــود حســابي» پــدر
في زيــك نويــن ايــران ( 1371ش)
روز به َورز
ســاختمان مقب ــره فردوس ــي بــا حضــور وال ــي خ راســان آغــاز شــد.
(1307ش)
موافقتنامــه جديــد بازرگانــي ايــران و شــوروي امضــاء و مبادلــه
شــد 1335(.ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  25محرم ) 1443
شــهادت «حض ــرت امــام زيــنالعابديــن»(ع) امــام چهار ِم ش ــيعيان
بنــا بــه روايت ــي ( 94يــا  95ق)
انتشار نخستين روزنامه در اي ران ( 1253ق)
قتــل «محمــد امي ــن» بــه دســتور ب ـرادرش «مأمــون» در جنــگ
بي ــن س ــپاهيان دو ط ــرف (198ق)
خلــع «امي ــر كبي ــر» از وزارت نظــام پ ــس از عــزل وي از ص ـدارت
ُعظمــي ( 1268ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  3سپتامبر ) 2021
مرگ «اليورك رام ِول» تنها رئيس جمهور انگلستان (1658م)
اعــان جنــگ ف رانس ــه و انگلي ــس بــه آلمــان در ج ريــان جنــگ
جهانــي دوم (1939م)
آغــاز نب ــرد زيردرياي يهــا توســط آلمــان در آغــاز جنــگ جهان ــي
دوم (1939م)

عدالت گستري
البتــه بايــد توجــه داشــت کــه دولــت موقــت
( )۵۸/۸/۱۵-۵۷/۱۱/۱۵در مــدت فعالي ــت  ۹ماهــه خود
بــه نخس ــت وزي ــري بــازرگان بــه جهــت تــاش جــدي
بــه منظــور بازگردانــدن آم ريــکا بــه کشــور ،دولــت ۱۶
ماهــه بن ــي صــدر ( )۶۰/۴/۱-۵۸/۱۱/۱۵بــه علــت دامن
زدن بــه اختالفــات سياس ــي و گ رايــش ليب راليس ــتي
وي و همچني ــن دولــت يــک ماهــه شــهيد رجاي ــي
( )۶۰/۶/۸-۶۰/۵/۱۱بــه ســبب عــدم فرصــت کافــي
اقدامــات قابــل توجهــي در ايــن راســتا صــورت
ندادنــد امــا فعاليــت ســاير دولتهــا در ايــن زمينــه
تحــت عناويــن دوره دفــاع مقــدس ،دوره ســازندگي،
دوره توســعه سياســي و دوره اصولگ رايــي بــه طــور
مج ـزا قابــل بررس ــي م ــي باشــند .کــه مــا در اينجــا
بــه عملک ــرد دولــت نهــم کــه بــا گفتمــان عدالــت و
خدمــت پــا بــه عرصــه مدي ريــت کشــور گذاشــت بــه
اختصــار اشــاره م ــي کنيــم:
در راهبردهــاي کالن دولــت کس ــب رضــاي اله ــي
از ط ريــق عدالــت گس ــتري ،مه ــرورزي ،خدمــت بــه
بنــدگان خـدا و پيش ــرفت و تعال ــي مــادي و معنــوي
کشــور بــه عنــوان ارزشــها مطــرح شــده و آرمــان
خــود را “ف راهــم ک ــردن زمينــه هاي ــي ب ـراي ب رپاي ــي
حکومــت عادالنــه جهاني ” ترس ــيم نمــوده و در بيان
هــدف بنياديــن آن آمــده اســت“ :توســعه عدالــت
محــور -اقامــه قســط تــوأم بــا مهــرورزي ،خدمــت
و تعال ــي و پيش ــرفت ” ب ــر اســاس ارزشــها ،آرمانهــا و
اهـداف فــوق راهب ــرد کالن ايــن دولــت عب ــارت اســت
از“ :بس ــط عدالــت و توســعه و تعال ــي همــه جانب ــه
و درونــزا مبتنــي بــر اســام نــاب محمــدي (ص) و
بکارگيــري علــوم و فنــون پيشــرفته بــراي تحقــق
عدالــت و ارتقــاء ســامت و رفــاه اجتمــاع” .

مسائل و مشکالت مدرسه علمیه
امی رالمومنین(ع)تبریزبررسیشد
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه
 ،نشســت اســاتید و کادر مدرســه علمیــه
امی رالمومنی ــن(ع) تب ریــز بــا حضــور حجــت االســام
اســماعیل روشــن تن ،مدی ــر حــوزه علمی ــه آذربایجان
شــرقی ،در حســینیه ایــن مدرســه بــا رعایــت
پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
در ایــن جلســه ،مســائل و مشــکالت اســاتید
و طــاب مدرســه علمیــه امی رالمومنیــن(ع) تب ریــز
بررســی و راهکارهــا و پیشــنهاداتی از ســوی مدیــر
حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی بــرای حــل
مشــکالت ارائــه شــد.
تسلیت سرپرست حوزه علمیه خواه ران
آذربایجان شرقی به مردم هرمزگان
حجــت االســام مهــدی محمــدی ،سرپرســت
حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجــان شــرقی در
پیامــی ،بــا تســلیت درگذشــت حجــت االســام
جهانگی ــری ،مدیر حــوزه خواه ـران هرمــزگان ،آورده
اســت :دریافــت خب ــر تلــخ و غــم انگی ــز درگذشــت
فاضــل گ رانقــدر و فرهیختــه جنــاب آقــای
جهانگیــری (رحمــت اهلل علیــه ) موجــب تاســف
و تأثــر گردیــد.
رحلــت ایــن عالــم بزرگ ـوار را بــه محض ــر مب ــارک
حضــرت ولیعصــر (عــج) و مقــام معظــم رهبــری و
مدی ــر حــوزه هــای علمی ــه خواه ـران کشــور تس ــلیت
عــرض نمــوده و امیدواریــم بــا اربابشــان حضــرت
اباعبــداهلل الحســین (ع)محشــور شــوند.
ضمــن ع ــرض تس ــلیت و تعزیت بــه بازمانــدگان و
خانـواده محت ــرم آن بزرگـوار ،از خداونــد منان ب رایشــان
صب ــر جزیــل مس ــئلت م ــی نمایم.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

كليات ديوان فدائي

كتاب «كليات ديوان
فدائي» سروده عالمه حاج
مال اسماعیل فدائی ک رازی
از فقها ،علما ،متكلمان و
شاع ران اي راني سده سیزده
هجری قمری ،با مقدمه
و تصحیح دکتر غالمرضا
فدایی از سوی انتشارات
«پيام سحر» در سال
 1392فيپا گرفته و در
 936صفحه روانه بازار كتاب شد.
عالمه حاج مال اسماعيل فدائي ك رازي حدود سال 1184
هجري قمري در منطقه ك راز از توابع اراك ديده به جهان
گشود .ايشان بعد از تکمیل معلومات و غور و تحقیق در
مسائل فقه و اصول به زادگاه خود م راجعت و به امور دینی و
مسائل اجتماعی پرداخت و س رانجام در هفتم ذی القعده سال
 1262هجري قمري بدرود حيات گفت.
تصانيف زيادي از اين عالم عظيم الشان در حوزه هاي
فقه ،رجال ،كالم و حديث بجا مانده است كه شامل عناوين
ذيل مي باشد:
ینابیع الب راهین فی تحقیق الحق الیقین؛ االشعة البدریة
فی شرح الجعفریه؛ الفیوضات القدسیة فی شرح الرسالة
المجلسیه؛ قرة العین الناظرة فی شرح کتاب التبصره؛ معیار
التمییز در شرح وجیز عالمه محمد باقر بن محمد تقی
مجلسی؛ صحیفة الشع را؛ جنات النعیم در احوال عب دالعظیم
حسنی ؛ کفایة الطالب در شرح مختصر منتهی السئوال و
العمل؛ القساطیس المستقسطة فی القوانین المستنبطه؛
ِ
رساله فتوایی االناثیه ؛ رساله فتوایی العوامیه االنامیه؛ االشعه
البدریه در شرح الجعفریه فی فقه الصاله از محقق کرکی؛
منظومه ای در کالم با نام العقیده الوحیده؛ رساله فی الصاله
علی النبی (ص)؛ م راحل التحقیق فی الستواء الطریق؛ شرح
النظام در تاریخ زندگی حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و
ائمه معصومین علیهم السالم و معجزه های آنها و ...
مرحوم عالمه شيخ آقا بزرگ ته راني ،دانشمند كتاب
شناس ،كه كاري سترگ در فهرست نويسي كتب خطي
انجام داده اند در مجلدات گوناگون الذريعه بسياري از آثار
فدائي را ذكر نموده و راجع به ايشان چنين مي نگارد« :حاج
شیخ مال اسماعیل فدایی یکی از دانشمندان و چهره های
نامی و موفق شیعه ،در روزگار خود فقیه بلند م رتبه ای بود» .
عليرغم مقام عالی فقهی،کالمی،اصولی وادبی ،وسعت آثار
و اهميت جايگاه علمي اين عالم عظيم الشان ،نام ايشان
ناشناخته بوده و در اغلب شرح حال هاي شاع ران از وي يادي
نشده است.
مال اسماعيل فدائي صاحب ديوان مفصلي از اشعار
نغز و دلپذير است كه به تازگي چاپ شده و در نوع
خود جالب توجه است .اشعار وي شامل غزل ،قصيده،
مثنوي ،تركيب بند ،ترجيع بند ،رباعي و م راثي و
نوحه ها است .ويژگي اشعار مال اسماعيل فدائي را مي
توان در كثرت ابيات او كه بيش از پانزده هزار بيت شعر
در سبك هاي مختلف است ،دانست .اشعار ايشان داراي
بحرهاي مختلف (نوع و جنس وزن شعر) است .وي در
اكثر قالب هاي سنتي شعر از جمله مثنوي ،قصيده،
غزل ،ترجيع بند و تركيب بند طبع آزمايي نموده است.
مثنويات او بيشتر در مناجات ،مدح و م راثي اهل بيت(ع)
است .عالوه بر آن نوحه ها نيز فصل مشبعي در سروده
هاي فدايي را به خود اختصاص داده است .ايشان در
شعر خود از حوادث تاريخي و داستان هاي قرآني ف راوان
ياد كرده و به ص راحت يا تلميح به آنها پرداخته است.
آرايه هاي ادبي در اشعار او به قدري زياد است كه تقريبا
مي توان آنها را در همه ابيات وي مشاهده نمود .در
خصوصيات اشعار فدائي مي توان به مواردي همچون
عشق و شوريدگي ،روحيه انقالبي ،پاكي قلمي و دوري از
هزل ،نصيحت و موعظه ،توجه مباحث كالمي و استداللي
به ويژه امام شناسي ،مدح امير المومنين علي (ع) ،توجه
به حكمت ،عرفان و مضامين ديني اشاره نمود.
اثر حاضر افزون بر مقدمه ای مفصل در معرفی فدائی و شعر
وی ،دارای فهارس فنی شامل آیات ،روایات ،لغات و اصطالحات است
که می تواند خواننده را در یافتن مطالب متن کتاب یاری رساند.
نسخ خطي ديوان اشعار فارسي ايشان ،هم اكنون در كتابخانه
مرحوم آيت اهلل مرعشي نجفي در قم نگهداري مي شود.

صحيفه نور امام خميني (ره)
دولت و دولت مداری در کالم حضرت امام(ره)
بنیان گذار جمهوری اسالمی ،در پیامی خطاب به نخست وزیر و
هیئت دولت وقت ،به تاریخ  ۲۲خرداد  ۱۳۶۷از ته ران  /جماران ،در مورد
مض رات مداخله در حدود قانونی کار وزارتخانه ها با یکدیگر هشدار داده
و چنین بیان داشته اند:
مسئله ای را که الزم دیدم تذکر دهم ،این است که قوام نظام اسالمی
ِ
لی ِ
قبول اسالم
سیاست مورد
ت
ِ
ای ران بر اتحاد در روش و حرکت در ُک ّ
است .همگی باید سعی کنیم هر حرکتی ،اعم از سیاسی ،نظامی،
اقتصادی و اجتماعی ،که انجام می دهیم به آن کلیت صدمه نزند.
ترسیم کلیت متّخذ از اصول اساسی قوانین اسالمی است که هدایت
فرد و جامعه را بر عهده دارد .هر مسئولی و هر متعه ِد به نظامی باید
سعی کند ب رای پیشبرد نظام در چارچوب محدوده وظایفش عمل کند؛
که در غیر این صورت ،احتمال پاشیدگی نظام جدی است .لذا اگر هر
وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید ،که حتی دخالت او باعث رشد
کار گردد ،مورد قبول نیست؛ چ را که خروج از چارچوب اختیارات ضررش
بسیار بیشتر از رشد کار در نقط ه ای دیگر است .روشن است که مشورت
و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست.
این جانب گاهی به موضع گیری های وزرا و نمایندگان در خارج از
محدوده وظایف شان برخورد می کنم که متعجب می شوم .از باب
مثال سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است .اگر آقایان
اعت راضی دارند ،باید ب رادرانه در هیأت دولت مطرح کنند .اگر به اعت راض
جواب قانع کننده ای داده شد ،که چه بهت ر؛ و ّال وزیر امور خارجه است
ِ
سیاست ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس ،تصمیم
ک ه در چارچوب
گی رنده است .این شیوه پسندیدهای نیست که هر وزیر و یا نماینده
ای هر چه دلش خواست در مجامع عمومی بگوید .آقایان وزرا ،من به
شما و به نمایندگان محترم نصیحت می کنم که سیاستهای یکدیگر را
تضعیف و یا تخ ریب نکنید؛ که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپای
اسالمی صدمه ببیند ،نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می
گیرد ،بسیار شکننده است .کاری نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسالمی
ای ران با این اختالف سلیق ه ها و با این اب راز اختالف ها هیچ گاه راه ثبات
را نخواهد پیمود .خداوند به تمامی شما توفیق خدمت به بندگان خوب
خدا را ارزانی دهد .و السالم.

جاذبه هاي گردشگري

جنگلهای ارسباران (قره داغ)

در بیشــتر نقــاط ش ــرقی وغ رب ــی و شــمالی در اط ـراف دهــات منجـوان
ومیشــه پــاره روســتاهایی مکیــدی و وایقــان ،وینــق ،آئینهلو،دهــات
نآباد(حســن بگلــو ) و دیزمــار جنگلهــای کمنظیــری وجــود دارد
حس 
کــه بــه جنــگل ارس ــبارانی مشــهور م یباشــد.
در پــارک مل ــی ارس ــباران۲۲۰گونــه پ رنــده ۳۸،گونــه خزنــده ،پنج گونه
ـت.
دوزیس ــت۴۸،گونه پس ــتاندار و۲۲گونه ماهی شــناخته شــده اسـ 
منطقــ ه ارســباران در ســایه وجــود زیســتگاههای غنــی یــاد شــده،
زیس ــتگاه پس ــتانداران بــزرگ نظی ــر کل و بـز ،گ ـراز ،خ ــرس قهــوهای ،گرگ،
«وشــق» (ســیاهگوش) و «پلنــگ» م یباشــد.
از گونههــای پ رنــدگان بومــی ارســباران م یتــوان بــه «قــره خــروس
قفقــازی» ،کبــک ،دراج و قرقــاول و انــواع پ رنــدگان شــکاری و تعــداد
ب یشــماری پ رنــدگان آبــزی و خشــک یزی اشــاره کــرد .از پســتانداران
شــاخص ایــن منطقــه کل و بـز ،پلنــگ  ،گ ربــه وحش ــی  ،خرس قهــوه ای
و س ــیاه گــوش را م ــی ت ـوان نــام ب ــرد
«مــارال» ،گونــه منق ــرض شــده منطقــه ارس ــباران نی ــز با انتقــال هفت
راس از پــارک مل ــی گلس ــتان در فضای ــی به وســعت هفت هکتــار در مرکز
ـو رهــا شــده و در حال احیا اســت.
تحقیقات ــی آینالـ 
در ایــن می ــان جنگلهــای بلــوط «مم ــرز» بــه هم ـراه گونههای ــی چون
«کیکــم»« ،ســماق»« ،زرشــک»« ،انــار وحش ــی» ،س ــیب و گالبی وحش ــی،
مع ــرف مناطــق جنگل ــی مت راکــم بــا اقلی ــم مرطــوب ،حکایــت از غنــای
جنگل ــی ایــن منطقــه م یکنند.
می ــوه جنگل ــی ق ــره قــات نی ــز در جنگلهــای ارس ــباران به وفــور یافت
م یشــود.
بــه دلیل ش ـرایط خــاص و ویژه اقلیم ــی و جغ رافیایی ،منطقه ارس ــباران
از پوشــش غن ــی و متنوع گیاه ــی و قارچی برخوردار اســت.
از می ــان دو هـزار و  ۴۰۰گونــه شناســایی شــده در آذربایجان حــدود هزار
و  ۴۰۰گونــه از مجمــوع آنهــا در جنگلهــای ارس ــباران زیس ــت م ــی کنند.
ط ــی ســالهای اخی ــر نی ــز دکت ــر محمدرضــا آصــف ط ــی چنــد ســال
نمونهب ــرداری مس ــتمر و مـداوم ،قارچهــای منطقه ارس ــباران را جمــع آوری،
شناســایی و بی ــش از  250گونــه قــارچ از منطقــه گـزارش کرده اســت.
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