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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
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اطبا  به نام

 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 
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خبرنگار آدینه تبریز 
دولـت  گفتنـد:  آذربایجان شـرقی  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
سـیزدهم و مدیـران آن بایـد نمـاد شـفافیت و صداقت باشـند. 
پاسـخگویی و در دسـترس بـودن و گفت وگـوی رودررو بـا مردم 
و درمیـان گذاشـتن کامیابی هـا و ناکامی هـا بامردم اقنـاع افکار 

عمومـی را در پـی خواهد داشـت.
سـیدمحمدعلی  المسـلمین  و  حجت االسـام   حضـرت 
آل هاشـم اظهـار داشـتند: دولـت سـیزدهم بایـد دولـت کار و 
خدمـت جهـادی باشـد. همـه می دانیـم کـه مشـکات متعدد 
اقدامـات  بـه  نیـاز  معیشـتی  و  اقتصـادی  معضـات  و  اسـت 

دارد. درازمـدت  و  میان مـدت  و  فوریتـی 
دولـت  افزودنـد:  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
سـیزدهم بایـد دولـت وفـاق ملـی و اعضـای آن بایـد یکصـدا و 

باشـند.  هماهنـگ 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد: دولـت 
نمـاد  بایـد  پاییـن  تـا  بـاال  از  سـطوح  تمـام  در  سـیزدهم 

مسـئولیت پذیری، نقدپذیـری و سـعه صدر انقابـی در مواجهـه 
باشـد.  انتقـادات نخبـگان  و  بـا مطالبـات مردمـی 

و  سـیزدهم  دولـت  کردنـد:  تصریـح  تبریـز  جمعـه  امـام 
مدیـران آن بایـد نمـاد شـفافیت و صداقت باشـد. پاسـخگویی، 
در دسـترس بـودن و گفت وگـوی رودررو بـا مـردم و در میـان 
گذاشـتن کامیابی هـا و ناکامی هـا با مـردم اقناع افـکار عمومی 

را در پـی خواهـد داشـت.
قـرار داشـتن در هفتـه   بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
دولـت اظهـار کردنـد: هفتـه  دولت، هفتـه  قدردانی و سـپاس از 
دولتمردانـی اسـت کـه در راه خدمت بـه مردم قدم برداشـته اند 
و شـهیدان رجایـی و باهنـر دو نـام آشـنا، بـا برکـت و انسـان 
مکتبـی و انقابـی بودنـد کـه تـا ابـد در ذهـن امـت اسـامی 

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.

و  سـپاس  هفتـه  دولـت،  هفتـه  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
قدردانـی از دولتمردانـی اسـت کـه در راه خدمت به مـردم گام 
برمی دارنـد، یـادآور شـدند: رجایـی و باهنـر، دو نـام آشـنا و دو 
وجـود بـا برکـت و دو انسـان مکتبـیـ  انقابـی تـا ابـد در یـاد 

امـت اسـامی زنـده و جاوداننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی  تصریـح کردنـد: 
بی توجهـی و یـا کم توجهی نسـبت به سـنت های دینـی؛ یکی 
از آسـیب های زندگـی مدرن می باشـد کـه خانواده  هـای محترم 

و مسـووالن فرهنگـی جامعـه نباید از آن غافل باشـند.
از دولـت  مـردم  انتظـار  بـه  اشـاره  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
و  کار  دولـت  بایـد  سـیزدهم  دولـت  کردنـد:  بیـان  سـیزدهم 
خدمـت جهـادی باشـد و  همـه می داننـد که برخی مشـکات 
معیشـتی و اقتصـادی داریـم کـه حـل آن بـه تـاش بیشـتر و 
انجـام مجموعـه ای از اقدامـات فـوری، میان مـدت و دراز مدت 

نیـاز دارد.

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 تـاش مسـتمر و زحمـت مـداوم جمـع بزرگـی از کارگـران، 
صنعتگـران و هنرمنـدان و در یـک جملـه وامـدار تـاش بزرگمـردان 

فرهنـگ ایـران زمین اسـت.
اختراع حروف چاپی، از مهم ترین رخدادهای تاریخ بشریت

اختـراع حـروف  تاریـخ بشـریت،  از مهم تریـن رخدادهـای  یکـی 
چاپـی مسـتقل و دسـتگاه چاپ بـوده  اسـت. نخسـتین بار، یوهانس 
گوتنبـرگ آلمانـی در سـال ۱۴۵۶ میـادی چـاپ را اختـراع کـرد امـا 
در حقیقـت اختـراع فـن چـاپ بـه قرن ها پیـش از گوتنبـرگ مربوط 
می شـود، شـاید وقتـی بـه کتیبه حقوق بشـر کـوروش هخامنشـی 

نـگاه می کنیـم نشـانه هایی از ایـن صنعـت قابـل مشـاهده باشـد.
 پیدایش صنعت چاپ در جهان

بسـیاری پیدایش نخسـت این صنعـت حیات بخـش را مربوط به 
چیـن می داننـد اما از کجا معلـوم که چاپ قرن ها پیـش از چینی ها 
ابـداع نشـده باشـد چـرا کـه جنگ هـای پی درپـی اجـازه کاوش را از 
انسـان ها گرفته اسـت و شـاید اگر نابودی فرهنگـی در جنگ ها نبود 
امـروز مطالبـی می تـوان 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 
فعالیت هـای وی می خوانیـم کـه او روزانه بین ۳۰۰ تـا ۵۰۰ برگ چاپ 
می کـرد. نخسـتین کتابی کـه او پدید آورد کتاب مقدس ۴۲ سـطری 
بـود. کتاب هایـی کـه در آن زمـان به چاپ می رسـید بـه »اینکونابوال« 
معـروف اسـت. ابـداع گوتنبرگ ظـرف مدتی حدود ۴۰ سـال در عمده 
کشـورهای اروپایـی و در شـهرهایی ماننـد ونیـز، فلورانـس، پاریـس و 

لیـون رواج پیـدا کـرد و چاپخانه هایـی بـا ایـن روش به وجـود آمد.
پیدایش صنعت چاپ در ایران

نخسـتین چاپخانه در ایران در شـهر تبریز تاسـیس شـد. عباس 
میـرزا نایب السـلطنه، میـرزا زین العابدیـن تبریـزی را مامـور فراگیری 
فـن چـاپ و راه انداختـن نخسـتین چاپخانـه در تبریـز کـرد. میـرزا 
زین العابدیـن تبریـزی در سـال ۱۲۳۳ هجـری 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 به جـای مطبعه سـربی 
ایـن باشـد که افـرادی، مطبعه سـربی و حـروف آن را بـا بدبینی نگاه 
می کردنـد و عامـت کفـر می دانسـتند یـا چـون حـروف ما پارسـی 
بـود بـا حـروف سـربی در آن زمـان نمی توانسـتیم تنـوع در خطـوط 
داشـته باشـیم در صورتـی کـه در مطبعـه سـنگی از خوشـنویس ها 

کمـک گرفته می شـد.
علـی قاضـی زاده در »کتـاب تبریـز شـهر اولین هـا« می نویسـد: 
»سـخت گیری های کهنه پرسـتان باعـث شـده بـود کـه بـه سـبب 
گرانـی طوالنی و سـخت بودن چاپ سـنگی، چـاپ کتب و مطبوعات 
بسـیار گران تمام شـده و در نتیجه سـال ها انتشـار کتاب و نشـریه با 

دشـواری های فـراوان همراه باشـد.«
حدود 9۰ سـال پس از تاسـیس نخسـتین چاپخانـه در تبریز، نوه 
حاج زین العابدین )کسـی که نخسـتین چاپخانه سـنگی و سـربی را 
در ایـران دایـر کـرد( به نام زین العابدیـن مطبعه چی 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 
ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۲

به مناسبت 11 شهریور
دولت سیزدهم و مدیران آن باید نماد شفافیت و صداقت باشند  روز ملی صنعت چاپ
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ادامه از صفحه اول ادامه از صفحه اول

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه  در آذربايجان شرقي 

در هفته جاری

بازديد نماينده ولی فقيه در استان از  نحوه توزيع بسته های کمک 
معيشتی توسط  هيئت عزاداران مسجد شربت اوغلی

آيين رونمايی از پوستر هجدهمين اجالس بين المللی تجليل از 
پيرغالمان حسينی با حضور نماينده ولی فقيه در استان و استاندار 

آذربايجان شرقی

ديدار مديران تابعه وزارت دفاع در استان با نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز به مناسبت هفته صنعت دفاعی

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی در جلسه 
شورای اداری استان در جوار مزار مطهر شهدای دفاع مقدس در 

گلزار شهدای وادی رحمت تبريز

بازديد نماينده ولی فقيه در استان از  نحوه توزيع بسته های کمک 
معيشتی توسط  هيئت عزاداران الزهرا محله عباسی

مراسم عزاداری مشترک نيروهای مسلح مستقر در آذربايجان شرقی 
با سخنرانی نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز در محوطه 

مصلی و ارک تبريز

به مناسبت 11 شهریور
 روز ملی صنعت چاپ

دولت سیزدهم و مدیران آن 
باید نماد شفافیت و صداقت باشند  تبریک

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی یـادآوری 
افـکار  هنرمندانـه   اقنـاع  و  رسـانه ای  پیوسـت  کردنـد: 
دیگـر  راهبـردی  و  مهـم  وظیفـه   نخبـگان،  و  عمومـی 
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 مشـکات را در اختیـار نخبـگان 

دهیم. قـرار 
اسـتان   علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
سـخنان  از  دیگـری  بخـش  در  شـرقی   آذربایجـان 
توجهـی  کـم  یـا  و  توجهـی  بـی  افزودنـد:  خـود 
نسـبت بـه سـنت هـای دینـی ؛ یکی از آسـیب های 
زندگـی مـدرن مـی باشـد کـه خانـواده هـای محترم 
غافـل  آن  از  نبایـد  جامعـه  فرهنگـی  مسـئولین  و 

. باشـند
امـام جمعـه تبریز گفتنـد: اصیل ترین نهـاد اجتماعی 
و موثرتریـن عنصـر تربیتـی در شـکل گیری شـخصیت 
فکـری و اخاقـی انسـان؛ نهـاد خانـواده می باشـد اثـرات 
و  فکـری  تربیـت  در  خانـواده  جایـگاه  بـه  بی توجهـی 
اخاقـی انسـان بـا هیـچ جایگزیـن دیگـری قابـل جبران 

بود. نخواهـد 
خطیـب پیـام جمعـه تبریـز اضافـه کردند: در سـبک 
زندگـی عاشـورایی؛ توجـه بـه مقولـه  ازدواج؛ مسـأله ای 
زیربنایـی می باشـد در هـر خانـواده ای و بـا هـر پـدر و 
مـادری  نمی تـوان بسـترهای الزم بـرای تربیـت فرزنـدان 

عاشـورایی را فراهـم کـرد. 
خصـوص  در  اسـتان   در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
بسـته  گفتنـد:  نیـز  دولـت   اعامـی  بسـته های 
سـنجیده،  منطقـی،  بایـد  اعامـی  برنامـه ای  هـای 
قابلیـت  و  بـوده  روشـن  اهـداف  دارای  اثربخـش، 
سـنجش و ارزیابـی داشـته باشـد و انتظـار همگانـی 
ایـن اسـت کـه  دولـت جـوان حـزب الهـی در رده 
هـای مختلـف مدیریـت بر اسـاس شایسـته سـاالری 

شـود. تاییـد 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان در بخش 
دیگـری از سـخنان خـود متذکـر شـدند: آنچـه مسـلم 
اسـت اینکـه نبایـد افغانسـتان گرفتـار جنـگ داخلـی 
و  یافتـه  تـداوم  بین االفغانـی  گفت وگوهـای  و  شـود 
منجـر بـه  حکومـت فراگیـر بـا عـدم دخالـت آمریـکا 
مختلـف  نهادهـای  کـه  اسـت  سیاسـتی  ایـن  گـردد. 
ایرانـی در ارتبـاط بـا موضوع افغانسـتان از چند مسـیر 

می کننـد. پیگیـری 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا اشـاره 
پیش بینـی  کردنـد:  بیـان  افغانسـتان  بحـران  بـه 
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 نمی دهـد کـه طالبـان بـه تنهایـی حکومـت را 

بـه دسـت گیـرد.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
مختلـف  نهادهـای  سیاسـت  بـا  ارتبـاط  در 
در  کردنـد:  اضافـه  افغانسـتان  موضـوع  در  ایرانـی 
بـر  حکومت رانـی  سـودای  طالبـان  کـه  صورتـی 
او  دولـت  باشـد،  داشـته  سـر  در  را  افغانسـتان 
نبایـد  افغانسـتان  شـد؛  خواهـد  زوال  بـه  محکـوم 
بیـن گفت وگوهـای  شـود،  داخلـی  جنـگ   گرفتـار 

 افغانـی هـا بایـد تـداوم یافتـه و منجـر بـه حکومـت 
فراگیـر بـا عـدم دخالـت آمریکا شـود.

ویـژه   موقعیـت  خصـوص  در  تبریـز  جمعـه  امـام 
جغرافیایـی افغانسـتان نیـز تشـریح کردنـد: افغانسـتان 
تنهـا کشـوری اسـت کـه چهـار قـدرت اول سیاسـی و 
نـوع  ایـن  و  انـد  نقـش کـرده  ایفـای  اقتصـادی در آن 
تاقـی منافـع در کمتـر کشـوری دیـده می شـود کـه 
دلیـل آن، موقعیـت ویـژه  جغرافیایـی این کشـور بوده و 
تسـلط بـر  آن، تسـلط بـر دروازه ی شـرق و غرب آسـیا 

. ست ا
ادامـه دادنـد: وجـود  تبریـز  پیـام جمعـه  خطیـب 
طالبـان،  شـدن  زرنگ تـر  و  متعـدد  منافـع  تضـاد 
و  سـخت تر  جهـت  هـر  از  را  افغانسـتان   شـرایط 
پیچیده تـر کـرده کـه البتـه نبایـد بـا عراق و سـوریه 

کـرد. مقایسـه 
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 قرابـت منافع 
دارنـد، در حالـی کـه ایـران بـا هنـد، روسـیه و چیـن 

تعامـل دارد.

برادر ارجمند جناب آقای دکتر محسن رضایی
با سالم و تحیات؛

انتصـاب شایسـته حضرتعالی 
اقتصـادی  معـاون  سـمت  بـه 
شـورای  دبیـر  جمهـور،  رئیـس 
عالـی هماهنگی اقتصادی سـران 
قـوا و دبیر سـتاد اقتصـادی دولت 
کـه بیانگـر تعهـد، علـم و تقـوا 
و روحیـه مردمـی و خدمتگـزاری 
هـای  صحنـه  در  حضرتعالـی 
مختلف خدمـت صادقانه به نظام 

مقـدس جمهـوری اسـالمی 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 

اسـالمی 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 

دارم. مسئلت 

 سيد محمدعلی آل هاشم
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

و امام جمعه تبريز

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 دسـتگاه های چاپ سـنگی 
خـود هشـت تن از متخصصـان صنعت چـاپ را نیز از کشـور 

آلمـان بـرای نصـب و آموزش این دسـتگاه ها به تبریـز آورد.
عبـاس میـرزا نایب السـلطنه میرزا زیـن العابدیـن تبریزی 
را مأمـور فراگیـری فـن چـاپ و بـه راه انداختـن چاپخانـه در 
تبریـز کـرد. میرزا زیـن العابدین تبریزی به سـال ۱۲۳۳ هجری 
قمـری اسـباب و آالت چـاپ حروفـی را به تبریـز آورده و تحت 
حمایـت عباس میرزا نایب السـلطنه کـه در آن زمان حکمران 
آذربایجـان بـود مطبعـه کوچکـی برقـرار نمـود و کتـاب مزبور 
میـرزا ابواقاسـم فراهانـی بـود کـه حـاوی قصه هایـی از جنگ 
میـان دولـت ایران و روسـیه کـه در مـورخ ۱۲۲۸ هجری قمری 
)برابـر بـا ۱۸۱۳ میـادی( با عهدنامه گلسـتان به پایان رسـیده 

د بو
دکتـر فهیمـه باب الحوائـج در کتـاب »آشـنایی بـا مبانـی 
ولیعهـد  میـرزا  »عبـاس  می نویسـد:  خـود  نشـر«  و  چـاپ 
فتحعلیشـاه چنـد تـن از ایرانیـان را بـه اروپـا گسـیل کـرد تا 
صنعـت چـاپ را بیاموزنـد. سـپس دسـتور داد کـه از روسـیه 
ماشـین چـاپ وارد کننـد. در سـال ۱۸۱۶ میـادی هنرمنـد 
العابدیـن تبریـزی یکـی از همیـن  آذربایجانـی میـرزا زیـن 
ماشـین ها رابـه کار گرفـت. دومیـن مطبعه کـه به ایـران وارد 
شـد مطبعه سـنگی اسـت که آن نیز در تبریز دایر شده اسـت. 
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 می کردنـد و عامـت کفر می دانسـتند 
یـا چـون حـروف ما فارسـی بود بـا حـروف سـربی در آن زمان 
نمی توانسـتیم تنـوع در خطوط داشـته باشـیم در صورتی که 
در مطبعـه سـنگی از خوشنویسـان کمـک گرفتـه می شـد. 
علـی قاضـی زاده در کتـاب تبریـز شـهر اولین هـا می نویسـد: 
سـخت گیری های کهنه پرسـتان باعث شـده بود که به سـبب 
گرانـی طوالنـی و سـخت بـودن چـاپ سـنگی چـاپ کتب و 
مطبوعات بسـیار گران تمام شـده و در نتیجه سـال ها انتشـار 

کتـاب و نشـریه بـا دشـواری های فـراوان همراه باشـد.
دسـتگاه های چـاپ کـه به ایران آورده شـدند چـاپ حروفی 
)سـربی( بودنـد؛ امـا این نـوع چاپ دارای اشـکاالتی بـود که راه 
را بـرای پیدایـش چـاپ سـنگی هموار کـرد. چاپ های سـربی 
دارای کیفیت خوبی نبودند و با نادرسـتی امایی و مشـکاتی 
هـم چـون کـم رنگی و پاک شـدن خطـوط مواجه بودنـد. این 
نقیصه هـا وقتـی کـه در کنار نوشـته های دسـت نویس با خط 
نسـتعلیق و دیگر خطوط دارای کیفیت عالـی قرار می گرفت، 
بیشـتر خـود را نشـان مـی داد و آشـکار بود که مـردم به متون 

دسـت نویس بیشـتر بها می دهند.
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 همرا بـا دسـتگاه های چاپ 
سـنگی خـود هشـت تـن از متخصصیـن صنعـت چـاپ را 
نیـز از کشـور آلمـان بـرای نصب و آمـوزش این دسـتگاه ها 

به تبریـز آورد.
منـزل  در  چـاپ  صنعـت  متخصـص  آلمانی هـای  ایـن 
مسـکونی حاجـی حـاج آقـا کـه ماشـین های چـاپ نیـز در 
قسـمتی از ایـن خانـه ۲۲۰۰ متر مربعی دایر شـده بود سـاکن 

. شدند
 نامگذاری روز ملی صنعت چاپ

با گذشـت زمان اهمیت صنعت چاپ بر همه روشـن شـد، 
نامگـذاري روز ۱۱ شـهریورماه به عنوان روز ملي صنعت چاپ در 
تقویـم ایرانیـان در سـال ۱۳۸۲ و با تاش  اسـداهلل جامي )مدیر 
کل وقـت دفتـر امـور چـاپ وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـامی( 
انجـام شـد. در آن زمان اهالی صنعت چاپ به شـوراي فرهنگ 
عمومي درخواسـت  دادند و توضیحات بسـیاري براي لزوم ورود 
ایـن روز در تقویـم مطـرح کردند تـا در نهایت این شـورا به این 
جمع بنـدي رسـید کـه روز ملـي صنعـت چـاپ بـه رسـمیت 
شـناخته شـود و این گونـه ۱۱ شـهریورماه به عنـوان روز ملـی 

صنعت چـاپ در تقویم نامگذاری شـد.
 منابع:

۱- دکتر سـید ابوالفضـل رضوی )مروری بـر تاریخچه چاپ 
و چـاپ خانـه در ایـران( کتاب ماه تاریـخ و جغرافیا مهر ۱۳۸۷

۲- تاریـخ شـفاهی هفته نامـه مـروری بـر تاریخچـه چاپ و 
چـاپ خانـه در ایران

۳- تاریخ صنعت چاپ ارمنی در ایران )۱۶۴۰-۱9۱۲م( 
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 امام علی علیه السالم :
... فالمتقون فیها هم اهل الفضائل: منطقهم الصواب و 
ملبسهم االقتصاد و مشبهم التواضع، غضوا ابصارهم عما 
حرم اهلل علیهم... و لو ال االجل الذی کتب اهلل علیهم 
لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفه عین شوقا الی 
الثواب و خوفا من العقاب. عظم الخالق فی انفسهم 
قصغر ما دونه فی اعینهم... ] نهج البالغه ی فیض 

االسالم، خطبه ی 184.

تقوی پیشگان، فضیلتی خاص دارند: گفتارشان از روی 
صدق و راستی است، در لباس و پوشاک »و زندگیشان« 

اعتدال و میانه روی پیش می گیرند، راه رفتنشان با 
تواضع و فروتنی است، از آنچه خداوند بر ایشان حرام 

دانسته است، چشم می پوشند... اگر به دلیل مرگ 
نبود، بر اثر اشتیاق به ثواب و هراس از عذاب، حتی به 
کوتاهی یک چشم بر هم زدن، جان در بدنشان نمی 

ماند و بی درنگ به خدای خویش می پیوستند. »تنها« 
پروردگار در نزدشان بزرگ و غیر او »هر آنچه هست« 

پیش چشمانشان بی مقدار و پست و کوچک است.

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسالمی

ــل  ــر)ع( نق ــام باق ــر از ام ــند معتب ــا س ــی ب زراره در روایت
می کنــد: »الیصلیــن احدکــم خلــف المجنــون و ولدالزنــا؛ 

ــد.«۷ ــاز گزاری ــد نم ــرام زاده نبای ــه و ح ــر دیوان ــت س پش
ســومین شــرط مــورد بحــث، عدالــت امــام جماعــت اســت. 
ایــن شــرط کــه از اجماعیــات بلکــه ضروریــات فقاهــت شــیعه 
اســت، میــان مذاهــب دیگــر مســئله ای مــورد نــزاع می باشــد. 
حنفیهــا، شــافعیها و مالکیهــا امامــت فاســق را صحیــح ولــی 
ــروه اول در  ــر دو گ ــه نظ ــت ب ــن کراه ــمارند. ای ــروه می ش مک
صورتــی کــه فاســقی بــه فاســقی اقتــدا کنــد مرتفع می گــردد. 
ــم کراهــت  ــرض ه ــن ف ــی در ای ــا حت ــر مالکیه ــه نظ ــی ب ول
باقــی اســت. پــس بــه نظــر ایــن ســه مذهــب، امامــت فاســق 

ــرای عــادل مجــاز اســت. ب
ــرای نمــاز  ــه جــز ب ــه، امامــت فاســق ب ــا در فقــه حنابل ام
ــق  ــردود و باطــل اعــام شــده اســت. طب جمعــه و عیدیــن م
فتــوای حنبلیــان اگــر بــه ســبب ضــرورت از اقتــدا بــه عــادل 
در نمــاز جمعــه و عیدیــن معــذور شــدیم، در ایــن ســه نمــاز 
امامــت فاســق صحیــح و مجــزی خواهــد بــود.۸ بدیــن ترتیــب 
ــام  ــرایط ام ــرورت، ش ــرار و ض ــرایط اضط ــان، در ش ــر آن در نظ
جمعــه آســان تر و محدودتــر از شــرایط امــام جماعــت خواهــد 
بــود. در نتیجــه طبــق مذاهــب اربعــه اهــل ســنت، اقامــه نمــاز 

ــه امامــت فاســق بی اشــکال اســت. ــه ب جمع

عالئم رایج ابتال به دلتا ویروس کرونا-3 
هند اواخر ماه گذشته میالدی گزارش کرد که از ۴۵ هزار نمونه 
مبتال به کرونا در ۱۲ بخش این کشور، تنها ۴۸ نفر مبتال به این گونه 
شناسایی شده اند. با این وجود، همچنان دانشمندان باید روی این گونه 
جدید تحقیق کنند تا از نحوه برخورد گیرنده های ACE-2 با آن 

مطلع شوند.
با وجود این که کرونا دلتا پالس در ایالت »مهاراشترا« هند کشته هم 
برجای گذاشته، مقامات این کشور گونه جدید را خطرناک تر نمی دانند 
و هنوز اعتقادی به سرعت انتقال باالتر یا کشنده تر بودن آن ندارند. 
با این حال برای نتیجه گیری در این زمینه زود است و به تحقیقات 

بیشتری نیاز است.
آیا باید در برابر گونه جدید محتاط تر بود؟

فرقی نمی کند با کدام گونه کرونا روبه رو باشیم چرا که باید درباره 
همه آن ها رفتار محتاطانه ای داشته باشیم. استفاده از ماسک، حفظ 
فاصله اجتماعی و حضور نیافتن در محیط های سربسته شلوغ هنوز 
هم بهترین راه ها برای جلوگیری از ابتال به کرونا محسوب می شوند، 
مخصوصاً در جوامعی که واکسیناسیون با سرعت پایینی در جریان 
است. عالوه بر این، باید شستشوی مداوم دستان هم مورد توجه قرار 

بگیرد.
راه های پیشگیری از ابتالی کرونای دلتا

اولین و مهم ترین راه جلوگیری از ابتال به کرونای دلتا، همچنان 
اکثر  که  می دهند  نشان  گزارش ها  است،  عمومی  واکسیناسیون 
واکسن های معتبر دنیا، بین ۷۹ درصد تا ۸۸ درصد از مبتالیان 
حفاظت می کنند. دو دوز واکسن فایزر تا حد زیادی مؤثر است و 
از بستری شدن بیماران در بیمارستان جلوگیری می کند به عالوه 
فاصله گذاری ها  و  بهداشتی  پروتکل های  رعایت  به  باید  همچنان 

ادامه داد.
تأثیر واکسن بر کرونای دلتا چه مقدار است؟

متأسفانه واریانت دلتا نسبت به واکسن ها تقریباً مقاوم است، 
طبق  کرده اند.  دریافت  دوز  یک  فقط  که  افرادی  در  خصوصاً 
تحقیقات، یک دوز واکسن آسترازنکا یا فایزر، خطر ابتال به گونه 
دلتا را در افراد تا حدود ۳۳٪ کاهش می دهد. در حالی که این 
در برابر گونه آلفا، ۵۰ % ایمنی ایجاد می کند. دوز دوم واکسن 
آسترازنکا باعث محافظت ۶۰ درصدی در برابر دلتا می شود و این 

مقدار در فایزر تا ۸۸% هم مؤثر است.

پزشک من

رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی گفت: در حال حاضر ۵۱ 
درصد از مجموع زندانیان این اســتان در رشــته های مختلف اشتغال 

دارند.
دکتر موسی خلیل اللهی افزود: این افراد در حوزه هایی مانند قالی 
بافی، کفاشی، تولیدات چرم و صنایع چوبی و آهنی فعالیت دارند که 
اداره کل زندان های آذربایجان شرقی مبالغی برای به عنوان دستمزد به 

کارگران این بخش پرداخت می کند.
وی با بیان اینکه تاش برای اشتغال داخل زندان یکی از راهبردها 
و اولویت های اصلی دستگاه قضائی در آذربایجان شرقی است، یکی از 
چالش های مهم این موضوع را مربوط به کمبود فضای فیزیکی داخل 

زندان ها بیان کرد.
دکتر خلیل اللهی اظهار داشت: به دلیل مشکات مربوط به فضای 
فیزیکی برای ایجاد و تجهیز کارگاه های مختلف، هم اکنون بسیاری از 
کارگاه های فعال به خارج از محل زندان ها از جمله زندان مرکزی تبریز 

منتقل شده اند.
وی از خیرین و حامیان زندانیان درخواست کرد تا با مساعدت های 
مالی خود، دادگستری آذربایجان شرقی و اداره کل زندان های استان را 
برای ساخت و تجهیز کارگاه های مختلف همراهی و یاری کنند، چون 
با ایجاد هر یک از کارگاه های مزبور و اشتغال زندانیان، می توان بسیاری 
از مشکات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خانواده های زندانیان را رفع 

کرد.
دکتر خلیل اللهی، توجه به مســائل اعتقادی و فرهنگی در کنار 
آموزش های مربوط به اشــتغال و مهارت آموزی را از جمله رئوس مورد 
تاکید دادگســتری آذربایجان شرقی در زندان های استان بیان و اضافه 
کرد: باید توجه داشت که هدف اصلی از زندانی کردن مجرمان، اصاح 

و بازآموزی مجرمان است.
وی از اجرای طرح »شــفای قرآنی« در زندان های آذربایجان شرقی 
خبر داد و گفت: این طرح از سال ها قبل در زندان های استان آغاز شده 
است و جزو استان های پیشرو در این زمینه در سطح کشور هستیم.

وی ادامه داد: در قالب این طرح، تاکنون بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ نفر 
از زندانیان موفق شده اند از یک جز تا کل قرآن کریم را حفظ کنند که 

دستاوردی بسیار مهم و ویژه به شمار می آید.
دکتــر خلیل اللهی با بیان اینکه پارســال ۲۸۵ نفــر از زندانیان 
آذربایجان شــرقی به دلیل فعالیت های ممتــاز فرهنگی و قرآنی آزاد 
شــده و یا مدت حبس آنها کاهش پیدا کرده است، افزود: آموزش های 
قرآنی داخــل زندان ها در کاهش مراجعات بعــدی مجرمان به داخل 

زندان ها بسیار مؤثر بوده است.

اشتغال زندانيان تبريز

وظائف زن و مرد )عفو و گذشت(
حجت االسالم جليل جليلی  قسمت هشتم 

از جمله وظایف متقابل همسران، مراعات اصل مهم اخاقي 
»عفو و گذشت« در خانواده است ، محیط خانه تنها در سایه 
گذشت و چشم پوشي از خطاهاي شریک زندگي ، گرما بخش 

و دوام بخش زندگي و آرامش خواهد شد.
چیزی  آن  اما  است   الخطا  ممکن  انسان  خصلت  خطا 
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 کردن پر تکرار آن و رخ کشیدن آن، آثار 

چندین برابر بدی را به بار بیاورد
رابطه  ممکن  زمان  کمترین  در  خانواده  در  گذشت  نبود   
همسری را سرد می کند به تبع آن نزاع و دعوای لفظی و در 
ادامه برخورد فیزیکی و در نهایت طاق عاطفی نتیجه محتوم 

این رابطه است . 
قرآن کریم عفو و گذشت بندگان خدا از یکدیگر را زمینه 
کریم  قرآن  در  خداوند  چنانچه  داند،  می  خداوند  عفو  ساز 
اهلَلّ  یَْغِفَر  أَن  وَن  تُِحُبّ أاََل  َولَْیْصَفُحوا  َولَْیْعُفوا   « فرماید:  می 
بلکه  نیست  کافی  این  ببخشند،ولی  را  دیگران  «باید  لَُکْم  
باید صفح کنند، یعنی اشتباهات دیگران، از صفحه دل هم، 
را  دارید خداوند شما  نمی  آیا دوست  فراموش شود.  و  پاک 
ببخشد؟یعنی اگر دیگران را نبخشید، خدا هم شما را نمی 
است  این  به  وشوهر  زن  یک  زندگی  در  آرامش  بخشد،پس 
را دیدن ولی  باشند، عفو یعنی بدی  اوالً گذشت داشته  که 
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 می کنند 
اندک  به  که  انسانی  بود،   انسان  یک  رشد  مرحله  سه  این 
حرفی دعوا می کند وتحمل نداشته باشد هم خودش در رنج 
والیعفوا  فرماید:«  می  قران  اش.  خانواده  وهم  است  عذاب  و 
» باید نسبت به هم گذشت داشته باشید بلکه باالتر اینکه 

بدیها را هم ندیده بگیرید.
این صورت است که گذشت، معجزه می کند و طرف  در 
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 الزمه اش 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 اینکه انسان مختار آفریده شده است و حق انتخاب 
دارد به طور طبیعي ممکن است در برخی از انتخاب ها دچار 
اشتباه شده و از مسیر اصلی خارج شود و این مسئله برای 
زن و مرد، هر دو یکسان است. به طور معمول امور مربوط به 
خانه برعهده زن گذارده می شود و او باید امور خانه را مدیریت 
کند، ممکن است در این راه دچار اشتباه شود، حتی ممکن 
است در برخورد و رفتار و گفتارش نسبت به همسر خویش 
خطا و اشتباه کند که در این مواقع بسیار سفارش شده است 
که مردان خطاهای همسر خویش را ببخشند و آن ها را به 

این دلیل مورد آزار و اذیت قرار ندهند.
زَوِْجها  َعلی  الَمراِة  حّق  »ما  شد،  پرسیده  امام صادق )ع(  از 
الّذی اِذا َفَعلَُه کاَن ُمْحسناً؟ قال... َو اِْن َجَهلْت َعَفَر لَها، حق 
زن بر شوهرش چیست که اگر مرد آن را انجام دهد نیکو کار 
است؟ فرمودند... اگر زن از روی جهل خطایی کرد، مرد او را 

ببخشد.«   
روش،  و  اخاق  کردار،  و  رفتار  در  است  ممکن  نیز  مرد 
کارگردانی نسبت به منزل، قضاوت در حّق زن دچار اشتباه 
و  گذشت  قابل  طرف  دو  هر  از  خطاها  و  اشتباه  این  شود، 
امام  انتظار گذشت را دارند   اغماض و عفو است، و طرفین 
ََّک تُِحّب  صادق )ع( مي فرماید: » َو اْعُف َعّمْن َظلََمَک کما اَن
گذر؛  در  کرده،  ظلم  تو  به  که  کسی  از  َعْنَک«  یُعفی  اَْن 

همچنان که دوست داری از تو در گذرند. 
کردن  کامل  براي  همسران  که  است  ذکر  به  الزم  البته 
همدیگر باید به دنبال کم کردن میزان خطاهاي خود باشند.

پاورقی ها:
 ۱- مصاحبه امام جمعه زرند

 ۲- کنزالعمال ص ۲۴۵
 ۳- وسائل الشیعه، ج ۲۰،ص ۱۶9،
 ۴-  مستدرک، جلد 9، صفحه ۱۱



جمعه 12شهریور 1400-  مصادف با  25 محرم الحرام  1443-  3 سپتامبر 2021- سال هشتم  شماره 358- صفحه4 

کشتن حیوانات موذی
س: متأسفانه همسایه ای داریم که از روی ترحم گربه را غذا می  دهد همین امر 
موجب شده که تعداد گربه ها در کوچه زیاد شود و موجب اذیت و آزار و احتمال بیماری 
شده است لذا خواهشمندم بفرمایید آیا از نظر شرعی از بین بردن آنها چه حکمی دارد؟

ج( دفع حیوان موذی اگر مملوک شخص دیگری نباشد، جایز است و ظلم به 
حیوانی که اذیت نمی کند، جایز نیست.

تراشیدن ریش
س: در بین دوستان شنیده ام که پسر می تواند برای یکبار ریش هایش را با تیغ بزند 

)برای درست رشد کردن ریش(. آیا این درست است؟ 
ج( تا وقتی که مویی به صورت نروئیده است، کشیدن تیغ 
ـ ولو به شکل  مانعی ندارد ولی اگر مو بر صورت روییده باشد 

ـ کشیدن تیغ، بنابر احتیاط جایز نیست. پراکنده و کم 

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 12 شهریور 1400 (
 شــهادت جهادگــر ضــد اســتعمار انگلیــس »رییســعلي دلــواري« 

ش(  ۱۲9۴(
تأســیس شــرکت بیمــه ایران بــا ســرمایه ۲۰ میلیــون ریــال )۱۳۱۴ 

ش(
ــي«  ــي واعــظ خیابان رحلــت فقیــه جلیــل آیــت  اهللَّ »حــاج ماعل

)۱۳۲۷ش(
ــدر  ــابي« پ ــود حس ــر »محم ــهیر دکت ــدان ش ــت فیزیک درگذش

ــران )۱۳۷۱ ش( ــن ای ــک نوی فیزی
روز بهَورز

ســاختمان مقبــره فردوســي بــا حضــور والــي خراســان آغــاز شــد. 
)۱۳۰۷ش(

ــه  ــاء و مبادل ــوروي امض ــران و ش ــي ای ــد بازرگان ــه جدی موافقتنام
ش( شــد.)۱۳۳۵ 

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 25 محرم 1443 (

 شــهادت »حضــرت امــام زیــن  العابدیــن«)ع( امــام چهارِم شــیعیان 
بنــا بــه روایتــي )9۴ یــا 9۵ ق(

 انتشار نخستین روزنامه در ایران )۱۲۵۳ ق(
 قتــل »محمــد امیــن« بــه دســتور بــرادرش »مأمــون« در جنــگ 

بیــن ســپاهیان دو طــرف )۱9۸ق(
ــس از عــزل وي از صــدارت  ــر« از وزارت نظــام پ ــر کبی ــع »امی  خل

ــي )۱۲۶۸ ق( ُعظم
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 

) 3 سپتامبر 2021 (
 مرگ »الیورکراموِل« تنها رئیس جمهور انگلستان )۱۶۵۸م(

ــه آلمــان در جریــان جنــگ   اعــان جنــگ فرانســه و انگلیــس ب
جهانــي دوم )۱9۳9م(

ــي  ــرد زیردریایي هــا توســط آلمــان در آغــاز جنــگ جهان  آغــاز نب
)۱9۳9م( دوم 

دولت و دولت مداری در کالم حضرت امام)ره(
بنیان گذار جمهوری اسامی، در پیامی خطاب به نخست وزیر و 
هیئت دولت وقت، به تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۶۷ از تهران / جماران، در مورد 
مضرات 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 اسامی 
ایران بر اتحاد در روش و حرکت در ُکلّیِت سیاسِت مورد قبوِل اسام 
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 مّتخذ از اصول اساسی قوانین اسامی است که هدایت 
فرد و جامعه را بر عهده دارد. هر مسئولی و هر متعهِد به نظامی باید 
سعی کند برای 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؛ چرا که خروج از چارچوب اختیارات ضررش 
بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه  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 
اعتراضی دارند، باید برادرانه در هیأت دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض 
جواب قانع کننده  ای داده شد، که چه بهتر؛ و ااّل وزیر امور خارجه است 
که  در چارچوب سیاسِت ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم 
گیرنده است. این شیوه پسندیده  ای 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 تخریب نکنید؛ که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپای 
اسامی صدمه ببیند، نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می 
گیرد، بسیار شکننده است. کاری نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسامی 
ایران با این اختاف سلیقه  ها و با این ابراز اختاف ها هیچ گاه راه ثبات 
را نخواهد پیمود. خداوند به تمامی شما توفیق خدمت به بندگان خوب 

خدا را ارزانی دهد. و السام.

صحيفه نور امام خميني )ره(

عدالت گستري
ــت  ــت موق ــه دول ــت ک ــه داش ــد توج ــه بای البت
)۵۷/۱۱/۱۵-۵۸/۸/۱۵( در مــدت فعالیــت 9 ماهــه خود 
بــه نخســت وزیــري بــازرگان بــه جهــت تــاش جــدي 
بــه منظــور بازگردانــدن آمریــکا بــه کشــور، دولــت ۱۶ 
ماهــه بنــي صــدر )۵۸/۱۱/۱۵-۶۰/۴/۱( بــه علــت دامن 
ــه اختافــات سیاســي و گرایــش لیبرالیســتي  زدن ب
ــي  ــک ماهــه شــهید رجای ــت ی ــن دول وي و همچنی
ــي  ــت کاف ــدم فرص ــبب ع ــه س )۶۰/۵/۱۱-۶۰/۶/۸( ب
اقدامــات قابــل توجهــي در ایــن راســتا صــورت 
ــه  ــن زمین ــا در ای ــایر دولته ــت س ــا فعالی ــد ام ندادن
ــازندگي،  ــدس، دوره س ــاع مق ــن دوره دف ــت عناوی تح
ــور  ــه ط ــي ب ــي و دوره اصولگرای ــعه سیاس دوره توس
ــي باشــند. کــه مــا در اینجــا  ــل بررســي م مجــزا قاب
بــه عملکــرد دولــت نهــم کــه بــا گفتمــان عدالــت و 
خدمــت پــا بــه عرصــه مدیریــت کشــور گذاشــت بــه 

ــم: ــي کنی اختصــار اشــاره م
در راهبردهــاي کان دولــت کســب رضــاي الهــي 
ــه  ــت ب ــرورزي، خدم ــت گســتري، مه ــق عدال از طری
بنــدگان خــدا و پیشــرفت و تعالــي مــادي و معنــوي 
ــان  ــده و آرم ــرح ش ــها مط ــوان ارزش ــه عن ــور ب کش
ــي  ــراي برپای ــي ب خــود را “فراهــم کــردن زمینــه های
حکومــت عادالنــه جهاني ” ترســیم نمــوده و در بیان 
ــت  ــعه عدال ــت: “توس ــده اس ــن آن آم ــدف بنیادی ه
ــت  ــرورزي، خدم ــا مه ــوأم ب ــط ت ــه قس ــور- اقام مح
و تعالــي و پیشــرفت ” بــر اســاس ارزشــها، آرمانهــا و 
اهــداف فــوق راهبــرد کان ایــن دولــت عبــارت اســت 
ــه  ــي همــه جانب ــت و توســعه و تعال از: “بســط عدال
ــدي )ص( و  ــاب محم ــر اســام ن ــي ب ــزا مبتن و درون
ــق  ــراي تحق ــرفته ب ــون پیش ــوم و فن ــري عل بکارگی

ــاع. ” ــاه اجتم ــاء ســامت و رف ــت و ارتق عدال

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

مسائل و مشکالت مدرسه علمیه 
امیرالمومنین)ع( تبریز بررسی شد

آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه 
علمیــه  مدرســه  کادر  و  اســاتید  نشســت   ،
ــا حضــور حجــت االســام  ــز ب ــن)ع( تبری امیرالمومنی
اســماعیل روشــن تن، مدیــر حــوزه علمیــه آذربایجان 
 شــرقی، در حســینیه ایــن مدرســه بــا رعایــت

 پروتکل های بهداشتی برگزار شد.
ــاتید  ــکات اس ــائل و مش ــه، مس ــن جلس در ای
ــز  ــن)ع( تبری ــه امیرالمومنی ــه علمی ــاب مدرس و ط
ــر  ــوی مدی ــنهاداتی از س ــا و پیش ــی و راهکاره بررس
حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی بــرای  حــل 

ــد. ــه ش ــکات ارائ مش
تسلیت سرپرست حوزه علمیه خواهران 

آذربایجان شرقی به مردم هرمزگان
ــت  ــدی، سرپرس ــدی محم ــام مه ــت االس حج
حــوزه علمیــه خواهــران آذربایجــان شــرقی در 
ــام  ــت االس ــت حج ــلیت درگذش ــا تس ــی، ب پیام
جهانگیــری، مدیر حــوزه  خواهــران هرمــزگان، آورده 
اســت: دریافــت خبــر تلــخ و غــم انگیــز درگذشــت 
آقــای  جنــاب  فرهیختــه  و  گرانقــدر  فاضــل 
ــف  ــب تاس ــه ( موج ــت اهلل علی ــری )رحم جهانگی

ــد. ــر گردی و تأث
رحلــت ایــن عالــم بزرگــوار را بــه محضــر مبــارک 
ــری و  ــم رهب ــام معظ ــج( و مق ــر )ع ــرت ولیعص حض
مدیــر حــوزه هــای علمیــه خواهــران کشــور تســلیت 
ــرت  ــان حض ــا اربابش ــم ب ــوده و امیدواری ــرض نم ع

ــوند. ــین )ع(محشــور ش ــداهلل الحس اباعب
 ضمــن عــرض تســلیت و تعزیت بــه بازمانــدگان و 
خانــواده محتــرم آن بزرگــوار، از خداونــد منان برایشــان 

صبــر جزیــل مســئلت مــی نمایم.

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

موسوي شفیقه 
معرفي کتاب

در بیشــتر نقــاط شــرقی وغربــی و شــمالی در اطــراف دهــات منجــوان 
ــات  ــق، آئینه لو،ده ــان، وین ــدی و وایق ــتاهایی مکی ــاره روس ــه پ ومیش
ــود دارد  ــری وج ــای کم نظی ــار جنگل ه ــو ( و دیزم ــن بگل حسن آباد)حس

ــه جنــگل ارســبارانی مشــهور می باشــد. کــه ب
در پــارک ملــی ارســباران  ۲۲۰  گونــه پرنــده،   ۳۸ گونــه خزنــده، پنج گونه 

دوزیســت،  ۴۸  گونه پســتاندار و  ۲۲  گونه ماهی شــناخته شــده اســت.    
ــده،  ــاد ش ــی ی ــتگاه های غن ــود زیس ــایه وج ــباران در س ــه  ارس منطق
زیســتگاه پســتانداران بــزرگ نظیــر کل و بــز، گــراز، خــرس قهــوه ای، گرگ، 

ــد. ــگ« می باش ــیاه گوش( و »پلن ــق« )س »وش
ــروس  ــره خ ــه »ق ــوان ب ــباران می ت ــی ارس ــدگان بوم ــای پرن از گونه ه
ــداد  ــکاری و تع ــدگان ش ــواع پرن ــاول و ان ــک، دراج و قرق ــازی«، کب قفق
ــتانداران  ــرد. از پس ــاره ک ــکی زی اش ــزی و خش ــدگان آب ــماری پرن بی ش
شــاخص ایــن منطقــه کل و بــز، پلنــگ ، گربــه وحشــی ، خرس قهــوه ای 

ــرد ــام ب ــوان ن ــی ت ــیاه گــوش را م و س
»مــارال«، گونــه منقــرض شــده منطقــه ارســباران نیــز با انتقــال هفت 
راس از پــارک ملــی گلســتان در فضایــی به وســعت هفت هکتــار در مرکز 

تحقیقاتــی آینالــو   رهــا شــده و در حال احیا اســت.
در ایــن میــان جنگل هــای بلــوط »ممــرز« بــه همــراه گونه هایــی چون 
»کیکــم«، »ســماق«، »زرشــک«، »انــار وحشــی«، ســیب و گابی وحشــی، 
معــرف مناطــق جنگلــی متراکــم بــا اقلیــم مرطــوب، حکایــت از غنــای 

ــی ایــن منطقــه می کنند. جنگل
میــوه جنگلــی قــره قــات نیــز در جنگل هــای ارســباران به وفــور یافت 

ــود. می ش
بــه دلیل شــرایط خــاص و ویژه اقلیمــی و جغرافیایی، منطقه ارســباران 

از پوشــش غنــی و متنوع گیاهــی و قارچی برخوردار اســت.
از میــان دو هــزار و ۴۰۰ گونــه شناســایی شــده در آذربایجان حــدود هزار 
و ۴۰۰ گونــه از مجمــوع آنهــا در جنگل هــای ارســباران زیســت مــی کنند.

طــی ســال های اخیــر نیــز دکتــر محمدرضــا آصــف طــی چنــد ســال 
نمونه بــرداری مســتمر و مــداوم، قارچ هــای منطقه ارســباران را جمــع آوری، 

شناســایی و بیــش از ۲۵۰ گونــه قــارچ از منطقــه گــزارش کرده اســت.

جنگلهای ارسباران )قره داغ(

حضـرت آیـت اهلل عامـه شـیخ محمدتقـی 
جعفـری تبریـزی، فرزند کریم از علمـای اعام و 
فقهـای عظام و حکمای کرام، برخاسـته از تبریز 
در قرن چهاردهم هجری قمری اسـت. در حدود 
سـال ۱۳۴۴ ق. برابر با ۱۳۰۴ ش. 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 اسـامی را از  اسـتادان آنجا آموخت . در سـن ۱۵ سـالگی 
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 عامیه 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 اخاق 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 میانـی  ،  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 ۱۵ سـال 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 اسـامی   و هستی شناسـی  که با شرح و تفسیر 
و تحلیـل نهـج  الباغـه 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 
عـاوه بـر مجامـع علمی مسـلمانان ، دنیـای غرب را بـه  درگاه حضرتش کشـاند 
و فیلسـوفان مغـرب زمیـن را بر آسـتان معرفت نشـانش نشـاند. در دوران نهضت 
اسـامی و حـوادث پـس از پیـروزی انقـاب و دفاع مقـدس از همراهـی با رهبری 
انقـاب و مـردم به پاخاسـته و حتـی از حضور در جبهـه های جنگ دریـغ نورزید.

 این اندیشـمند بزرگ دنیای اسـام، ۲۵ آبان سال ۱۳۷۷ در سن ۷۳ سالگی، به 
دیار باقی شـتافت و پیکرش در جوار امام رضا )ع( به خاک سـپرده شـد.

مفاخر مذهبي
آیت اهلل عالمه شیخ محمدتقی جعفری تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

دیوان  »کلیات  کتاب 
فدائي« سروده عامه حاج 
ما اسماعیل فدائی کرازی 
از فقها، علما، متکلمان و 
شاعران ایراني سده سیزده 
مقدمه  با  قمری،  هجری 
و تصحیح دکتر غامرضا 
انتشارات  سوی  از  فدایی 
سال  در  سحر«  »پیام 
در  و  گرفته  فیپا   ۱۳9۲

9۳۶ صفحه روانه بازار کتاب شد. 
عامه حاج ما اسماعیل فدائي کرازي حدود سال ۱۱۸۴ 
هجري قمري در منطقه کراز از توابع اراک دیده به جهان 
گشود.  ایشان بعد از تکمیل معلومات و غور و تحقیق در 
مسائل فقه و اصول به زادگاه  خود مراجعت و به امور دینی  و 
مسائل اجتماعی پرداخت و سرانجام در هفتم ذی القعده سال 

۱۲۶۲ هجري قمري بدرود حیات گفت. 
تصانیف زیادي از این عالم عظیم الشان در حوزه هاي 
فقه، رجال، کام و حدیث بجا مانده است که شامل عناوین 

ذیل مي باشد: 
ینابیع البراهین فی تحقیق الحق الیقین؛ االشعة البدریة 
الرسالة  شرح  فی  القدسیة  الفیوضات  الجعفریه؛  شرح  فی 
المجلسیه؛ قرة العین الناظرة فی شرح کتاب التبصره؛ معیار 
التمییز در شرح وجیز عامه محمد باقر بن محمد تقی 
مجلسی؛ صحیفة الشعرا؛ جنات النعیم در احوال عبدالعظیم 
حسنی ؛ کفایة الطالب در شرح مختصر منتهی السئوال و 
العمِل؛ القساطیس المستقسطة فی القوانین المستنبطه؛ 
رساله فتوایی االناثیه ؛ رساله فتوایی العوامیه االنامیه؛ االشعه 
البدریه در شرح الجعفریه فی فقه الصاه از محقق کرکی؛ 
منظومه ای در کام با نام العقیده الوحیده؛ رساله فی الصاه 
علی النبی )ص(؛ مراحل التحقیق فی الستواء الطریق؛  شرح 
النظام در تاریخ زندگی حضرت رسول صلی اهلل علیه و آله و 

ائمه معصومین علیهم السام و معجزه های آنها و ...
کتاب  دانشمند  تهراني،  بزرگ  آقا  شیخ  عامه  مرحوم 
شناس، که کاري سترگ در فهرست نویسي کتب خطي 
انجام داده اند در مجلدات گوناگون الذریعه بسیاري از آثار 
فدائي را  ذکر نموده و راجع به ایشان چنین مي نگارد: »حاج 
شیخ ما اسماعیل فدایی یکی از دانشمندان و چهره های 
نامی و موفق شیعه، در روزگار خود فقیه بلند مرتبه ای بود. « 
علیرغم مقام عالی فقهی،کامی،اصولی وادبی، وسعت آثار 
و  اهمیت جایگاه علمي این عالم عظیم الشان، نام ایشان 
ناشناخته بوده و در اغلب شرح حال هاي شاعران از وي یادي 

نشده است.
اشعار  از  مفصلي  دیوان  فدائي صاحب  اسماعیل  ما 
نوع  در  و  شده  چاپ  تازگي  به  که  است  دلپذیر  و  نغز 
قصیده،  غزل،  شامل  وي  اشعار  است.  توجه  جالب  خود 
و  مراثي  و  رباعي  بند،  ترجیع  بند،  ترکیب   مثنوي، 
نوحه ها است. ویژگي اشعار ما اسماعیل فدائي را مي 
توان در کثرت ابیات او که بیش از پانزده هزار بیت شعر 
در سبک هاي مختلف است، دانست. اشعار ایشان داراي 
در  است. وي  وزن شعر(  و جنس  )نوع  بحرهاي مختلف 
قصیده،  مثنوي،  جمله  از  شعر  سنتي  هاي  قالب  اکثر 
غزل، ترجیع بند و ترکیب بند طبع آزمایي نموده است. 
مثنویات او بیشتر در مناجات، مدح و مراثي اهل بیت)ع( 
است. عاوه بر آن نوحه ها نیز فصل مشبعي در سروده 
در  ایشان  است.  داده  اختصاص  خود  به  را  فدایي  هاي 
شعر خود از حوادث تاریخي و داستان هاي قرآني فراوان 
است.  پرداخته  آنها  به  تلمیح  یا  به صراحت  و  یاد کرده 
آرایه هاي ادبي در اشعار او به قدري زیاد است که تقریبا 
در  نمود.  مشاهده  وي  ابیات  همه  در  را  آنها  توان  مي 
همچون  مواردي  به  توان  مي  فدائي  اشعار  خصوصیات 
عشق و شوریدگي، روحیه انقابي، پاکي قلمي و دوري از 
هزل، نصیحت و موعظه، توجه مباحث کامي و استداللي 
به ویژه امام شناسي، مدح امیر المومنین علي )ع(، توجه 

به حکمت، عرفان و مضامین دیني اشاره نمود. 
اثر حاضر افزون بر مقدمه ای مفصل در معرفی فدائی و شعر 
وی، دارای فهارس فنی شامل آیات، روایات، لغات و اصطاحات است 
که می تواند خواننده را در یافتن مطالب متن کتاب یاری رساند. 
نسخ خطي دیوان اشعار فارسي ایشان،  هم اکنون در کتابخانه 

مرحوم آیت اهلل مرعشي نجفي در قم نگهداري مي شود.

کلیات دیوان فدائي 
در  فقیــه  ولــی  نماینــده 
آذربایجــان شــرقی و امــام جمعه 
تبریــز گفتنــد: دولــت و اعضــای 
کابینــه باید یکصــدا و هماهنگ 
باشــند، و بــا رفــع اختــاف 
نظرهــا در جلســات کارشناســی 
، سیاســت و برنامــه روشــن 
و شــفاف در همــه عرصه هــا 

ــند. ــته باش داش
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
ــید  ــلیمن س ــام و المس ــت االس ــرت حج حض
ــه شــورای اداری  ــی آل هاشــم در جلس محمدعل
اســتان بــه مناســبت هفتــه دولــت در جــوار مزار 
مطهــر شــهدای دفــاع مقــدس در گلــزار شــهدای 
وادی رحمــت تبریــز بــا بیــان اینکــه تمرکــز بــه 
ســه شــاخصه جوان، انقابــی و کاربلــد در رده های 
مختلــف مدیریتــی ، انتظــار مــردم از دولت اســت 
گفتنــد: دولــت ســیزدهم در تمــام ســطوح بایــد 
نمــاد مســئولیت پذیری ، نقدپذیــری و ســعه صدر 
ــی و  ــات مردم ــا مطالب ــه ب ــی در مواجه انقاب

انتقــادات نخبگانــی باشــد. 
ــات  ــداد هی ــد: امت ــز افزودن ــه تبری ــام جمع ام
انتخــاب اســتانداران و فرمانــداران  دولــت در 
و مدیــران ارشــد و میانــی تجلــی خواهــد 
ــت  ــه دول ــن اســت ک ــت، انتظــار همــگان ای یاف
جــوان حــزب اللهــی در رده هــای مختلــف 
مدیریتــی براســاس شایسته ســاالری و بــه دور 
ــی  ــی و قومیت ازســهم خواهی های ســتاد انتخابات

ــد. باش
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان 
ــت ســیزدهم و  ــر انیکــه اینکــه دول ــد ب ــا تاکی ب

مدیــران آن بایــد نماد شــفافیت 
و صداقت باشــند تصریــح کردند: 
پاســخگویی و در دسترس بودن 
و گفتگــوی رودرو بــا مــردم و 
ــا  ــتن کامیابی ه ــان گذاش درمی
اقنــاع  بامــردم  ناکامی هــا  و 
افــکار عمومــی را در پــی خواهد 

ــت. داش
ــاع  ــانه ای و اقن ــت رس ــد: پیوس ــان افزودن ایش
ــی وظیفــه  هنرمندانــه افــکار عمومــی و نخبگان

ــت . ــت اس ــردی دول ــم و راهب مه
ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
تاکیــد کردنــد: همــه دولــت مــردان بایــد دســت 
در دســت هــم، بــرای رشــد و ترقــی همــه جانبــه 
کشــور بکوشــند تــا زمینــه ســاز تحقــق تمــدن 
نویــن اســامی مــد نظــر مقــام معظــم رهبــری 

باشــند.
ــتان  ــه اس ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
ــه  ــت، هفت ــه دول ــان اینکــه هفت ــا بی ــه ب در ادام
ــی اســت کــه  ــی از دولــت مردان ســپاس و قدردان
در راه خدمــت بــه مــردم گام برمــی دارنــد افزودند: 
ــاد و  ــاس گرامیداشــت ی ــه پ ــه ب ــه ک ــن هفت ای
نــام دو یــار دیریــن ملــت، دو اســوه خدمتگــزاری 
و تواضــع، دو انســان مخلــص، شــهیدان رجایــی و 
باهنــر اســت کــه تمــام همتشــان رفع مشــکات 
ملــت، پیشــرفت کشــور، بهــره گیــری از نیروهای 
ــان  ــتمندان و محروم ــه مس ــیدگی ب ــوان، رس ج

اســت.
امــام جمعــه تبریــز خاطرنشــان کردنــد: رجایی 
و باهنــر، دو نــام اشــنا و دو وجــود بــا برکــت و دو 
ـ انقابــی، تا ابــد در وجــدان امت  انســان مکتبــی 

ــده و جاویدانند. اســامی زن

دولت مردان در همه عرصه ها سیاست و برنامه روشن 
و شفاف داشته باشند


