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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

به مناسبت  9مهر
روز جهانی سالمندان

سـالمندی دوره ای از زندگی اسـت که از  ۶۰یا  ۶۵سـالگی شـروع می شـود.
در تع ریف سـالمندی نمی توان زمان خاصی را مشـخص کرد ،بلکه سـالمندی
را مـی توانیـم بـا ویژگی های خاصی که فـرد در زمانی از زندگـی خود پی دا می
کند بشناسیم.
سـازمان ملل در سـال  ۱۹۸۲شـورای جهانی سـالمندی را تشـکیل داد و در
همـان سـال طرحـی را ب رای تعیین یک روز جهانی ب رای سـالمندان ارائـه داد تا
اینکـه در سـال  ۱۹۹۰ایـن شـورا اول اکتبر را روز جهانی سـالمندان تعیین کرد.
سـالمندی دوره ای از زندگی اسـت که از  ۶۰یا  ۶۵سـالگی شـروع می شود.
در تع ریف سـالمندی نمی توان زمان خاصی را مشـخص کرد ،بلکه سـالمندی
را مـی توانیـم بـا ویژگی های خاصی که فـرد در زمانی از زندگـی خود پی دا می
کند بشناسیم.
معموال سـالمندی با کاهش یا افت توانایی های جسـمی ،فکری ،اجتماعی
و ...شـناخته می شـود .برخی از این تغیی رات در جسـم روی می دهد به عنوان
مثـال در سـالمندی ۵۰درصـد از سـلول هـای قشـر مـخ تحلیـل مـی رود ،به
خصـوص نـورون هـای عصبـی کـه ارتباط مسـتقیمی بـا بینایی ،شـنوایی و
اعصـاب حرکتـی دارنـد .این تحلیـل در بخش هایـی از مخ که م ربـوط به نظم
بخشـی اطالعـات ،قضـاوت و تفکر اسـت کمتر اتفـاق می افتد .به سـبب این
کـه قلـب بـا نیروی کمتری پمپـاژ می کند ،بیمـاری های قلبـی و عروقی نیز
پیـش می آید .ضعف دسـتگاه ایمنی هم باعث می شـود سـالمندان نسـبت
بـه جوانـان زودتر بیمار شـوند و دی رتر بهبـود یابند.
از نظـر اجتماعـی هم سـالمندان با تحـوالت زیـادی در زندگی روبـه رو می
شـوند .برخـی از این رویدادها عبارت اسـت از :بازنشسـتگی ،یائسـگی ،سـپرده
شـدن به خانه سـالمندان به وسـیله فرزندان ،فوت همسـر و ...به هر حال مهم
ت رین مشـکالت سـالمندان که به نوعی ب رای اط رافیان هم مشـکالتی ایجاد می
کند به خطر افتادن سلامتی و اسـتقالل آن ها و احسـاس تنهایی و گاهی هم
حس بـی ارزشـی در روابط با دیگ ران اسـت.
بـه نظـر مـی رسـد مـی تـوان از سـه نـوع سـالمندی سـخن گفـت .یک
نـوع سـالمندی را بـه عنـوان «سـالمندی طبیعی» مـی شناسـیم .در این نوع
از سـالمندی شـخص سـالمند بـا تغیی رات فکـری و جسـمی در حـدی که از
ایـن دوره سـنی انتظـار مـی رود یعنـی شـامل اکث ریـت سـالمندان می شـود
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به اسرائیل اجازه توطئه نمی دهیم

خب رنگار آدینه تبریز
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد:
جیـره خـواران رژیم صهیونیسـتی وحـدت ملت و دولـت ای ران و
جمهـوری آذربایجـان را نشـانه گرفتـه اند ،امـا به اسـرائیل اجازه
توطئه نمـی دهیم.
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در ب رنامـه تلویزیونـی پیـام جمعـه بـا اشـاره بـه
موضع گیری های سـبک عده ای در جمهـوری آذربایجان گفتند:
ای ران اسلامی همیشـه در تمام سـطوح از رهبر معظـم انقالب تا
دولـت و مـردم از اسـتقالل و تمامیت ارضی جمهـوری آذربایجان
حمایـت کـرده اسـت؛ امـا برخـی ایـن واقعیـت را ندیده یـا نمی
خواهند ببینند.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه مـا در امـور داخلـی هیچ
کشـوری دخالـت نمـی کنیم ولـی اجـازه توطئه علیـه خودمان
را هـم به مـزدوران رژیم صهیونیسـتی در منطقـه نخواهیم داد،
اظهار داشـتند :اظهارات سـبک جیره خواران رژیم صهیونیسـتی
تاثیـری در اتحاد و همدلی شـیعیان ایـران و جمهوری آذربایجان
ندارد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا تاکید بـر اینکه
امـام حسـین علیـه السلام و عاشـورا و اربعیـن بزرگتریـن
حلقـه هـای پیونـد دهنـده مـردم ایـران و جمهـوری آذربایجـان
هسـتند ،گفتنـد :مقامـات جمهـوری آذربایجان بداننـد که رژیم
صهیونیسـتی در پـی ایجـاد فتنـه و نـا امنـی در منطقه اسـت
چـرا کـه حیـات این رژیم جعلی وابسـته به فتنـه و جنگ میان
امت اسلامی اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد:
دسـتگاه های مسـئول باید بدانند سـفر اربعین ،اردوی تفریحی
نیسـت ،ناهماهنگـی هـای بوجود آمده مرتفع شـود ،مشـکالت
زائـران در فـرودگاه تبریز قابل توجیه نیسـت.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در ادامـه
سـخنان خـود بـا ابـراز ناخرسـندی از شـرایط و مشـکالت
بوجـود آمـده در فـرودگاه تبریـز بـرای زائـران اربعیـن
حسـینی گفتنـد :مسـافران اربعیـن حسـینی کـه از طریـق
فـرودگاه تبریـز عـازم نجـف هسـتند از ناهماهنگـی هـای
بوجـود آمـده گالیـه دارنـد.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه به مسـئوالن تذکـر جدی
مـی دهم که در وقـت باقی مانده زائ ران را اذیـت نکنند ،افزودند:
سـفر اربعیـن اردوی تفریحـی نیسـت ،سـفر بـرای حضـور در
پیاده روی اربعین حسـینی اسـت هر دسـتگاهی که مسئولیت
دارد ،اداره کل فـرودگاه هـا ،دفتـر حـج و زیـارت ،سـتاد عتبـات،
شـرکت هواپیمایـی آتـا در مـدت باقـی مانـده مشـکالت را حل
کننـد تا مـردم اذیت نشـوند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان از مسـئوالن ارشـد
اسـتان و اسـتاندار آذربایجـان شـرقی خواسـتند بـه مسـئوالن
دسـتگاه های ذی ربـط در خصوص رفع مشـکالت زائ ران اربعین
تذکـر جدی داشـته باشـند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی ادامه دادنـد :ارتقاء
سـطح آرامـش جامعـه و کاهش آسـیب هـای کرونا وابسـته به
واکسـن اسـت .والدیـن واکسیناسـیون فرزنـدان خـود را بـرای
حضـور در مـدارس جـدی بگی رند.
ایشـان بـا اشـاره بـه بازگشـایی تدریجـی مـدارس و پیگیری
آمـوزش ترکیبـی حضـوری و مجـازی در مدارس گفتنـد :والدین
دانـش آمـوزان عزیز توجه داشـته باشـند و از عادت غلـط انتظار
در صـف اجتنـاب کننـد ،االن در کشـور واکسـن به وفـور وجود
دارد امـا اسـتقبال بـرای تزریـق آن کم اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکه ارتقـاء سـطح آرامش
جامعـه و کاهـش آسـیب های کرونا وابسـته به واکسـن اسـت،
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به مناسبت فرارسیدن
سالروز بزرگداشت مولوی

هشـتم مهرمـاه در تقویـم رسـمی کشـور بـه عنـوان «روز
بزرگداشـت مولـوی» ثبـت شـده اسـت.
جاللالدیـن محمـد بلخـی معـروف بـه مولـوی و موالنـا
و رومـی در ششـم ربیـع االول سـال  604هجـری در شـهر
بلـخ دیـده بـه جهـان گشـود .مولـوی از مشـهورترین شـاع ران
ای ران یتبـار پارسـیگوی اسـت نـام کامـل وی «محمـد ابـن
محمـد ابـن حسـین حسـینی خطیبـی بکـری بلخـی» بـوده
و در دوران حیـات بـه القـاب «جاللالدیـن»« ،خداونـدگار» و
«موالنـا خداونـدگار» نامیـده م یشدهاسـت .در قرنهـای بعـد
(ظاهـرا ً از قـرن  )۹القـاب «مولـوی»« ،موالنا»« ،مولـوی رومی»
و «ملای رومـی» بـرای وی بـه کار رفتهاسـت و از برخـی از
اشـعارش تخلـص او را «خامـوش» و «خَ مـوش» و «خا ُمـش»
دانسـتهاند .زبـان مـادری وی پارسـی بـوده اسـت.
پـدر او موالنـا محمـد بـن حسـین خطیبـی معـروف بـه
بهاءالدیـن ولـد و سـلطانالعلما ،از بزرگان صوفیـه و مردی عارف
بـوده اسـت .پدر مولـوی مردی سـخنور بوده و مـردم بلخ عالقه
ف راوانـی بـه او داشـته کـه ظاهـرا همین وابسـتگی مـردم به او
سـبب ایجـاد تـرس در محمـد خوارزمشـاه گردیـد و او را علیـه
بهاءالدیـن ولـد ب رانگیخـت .بـه همیـن دلیـل بهاءالدیـن ولـد
پـدر مولـوی احتمـاالً در سـال  ۶۱۰قمـری ،همزمـان بـا هجوم
چنگیزخـان از بلـخ کـوچ کـرد و سـوگند یـاد کرد که تـا محمد
خوارزمشـاه بـر تخـت نشسـته ،بـه شـهر خویـش بازنگردد.
مولـوی در سـفر زیارتـی کـه پـدرش از بلـخ عـازم آن شـد
پـدرش را هم راهـی نمـود ،در طی این سـفر در شـهر نیشـابور
همـراه پـدرش بـه دیـدار شـیخ فریدالدیـن عطار عارف و شـاعر
شـتافت .ظاهـرا شـیخ فریدالدیـن سـفارش مولـوی را در همان
کودکیـش ( 6سـالکی یـا  13سـالگی ) بـه پـدر نمـود .در ایـن
سـفر حج علاوه بر نیشـابور در بغـداد نیز مدتـی اقامت کردند
و ظاهـرا بـه خاطـر فتنـه تاتـار از بازگشـت بـه وطـن منصـرف
گردیـده و بهـاء الدیـن ولـد در آسـیای صغیـر سـاکن شـد .اما
پـس از مدتـی ب راسـاس دعـوت علاء الدیـن کیقبـاد بـه شـهر
قونینه بازگشـت.
مولـوی در هجـده سـالگی بـا گوهـر خاتـون دختـر خواجه
الالی سـمرقندی ازدواج نمـود کـه حاصل این ازدواج سـه پسـر
و یـک دختـر بـود .پس از فـوت پدرش بهـاء الدین ولـد راه پدر
را ادامـه داده و بـه هدایـت و ارشـاد مـردم عمـر خـود را سـپری
نمود.
مولـوی در عیـن حالـی کـه مـردم را ت ربیـت م ینمـود از
خـودش نیـز غافـل نبـوده تـا جایی کـه وقتـی موفق بـه دیدار
محقـق ترمـذی گردیـد خـود را شـاگرد او کـرده از تعلیمـات
و ارشـادات او نهایـت بهـره را بـرد و ظاهـرا بـه تشـویق همیـن
اسـتادش بـرای تکمیل معلوماتش رنج سـفر به حلـب را برخود
آسـان نمـوه و عـازم شـهر حلـب گردید .ایشـان در شـهر حلب
علـم فقـه را از کمـال الدیـن عدیـم ف را گرفـت و پـس از مدتی
که به شـهر دمشـق رفـت از دیدار بـا محی الدیـن ع ربی ،عارف
و متفکـر زمانـش نیـز کمال اسـتفاده را برد و از آنجا عازم شـهر
قونیـه گردیـد و بنابـه درخواسـت سـید برهـان الدیـن طریـق
ریاضـت را در پیـش گرفـت .پـس از مـرگ محقـق ترمـذی بـه
مـدت  5سـال مـدرس علوم دینـی گردید که نتیجـه آن ت ربیت
چهارصـد شـاگرد م یباشـد.
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

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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پیام تبریک

ادامه از صفحه اول

ادامـه دادنـد :بـا توجـه بـه شـرایط پیـش آمـده و ف راوانی
واکسـن مـردم نسـبت بـه تزریق واکسـن خـود و فرزندان
اقـدام کننـد تـا دانـش آمـوزان بـا خیـال راحـت در سـر
کالس هـای درس خـود حاضـر شـوند.
رئیـس شـورای حوزه علمیه اسـتان با بیـان اینکه روند
بازگشـایی مـدارس تابـع یـک سـری اولویـت هایی اسـت،
گفتنـد :حفظ سلامت دانشآمـوزان و معلمـان ،عدالت در
تأمیـن فرصتهـای آمـوزش ،اقنـاع افکار عمومی نسـبت
بـه تقـدم آمـوزش حضـوری بـه غیرحضـوری و بازگشـایی
اقتضایـی و تدریجـی بـرای حضـوری شـدن مـدارس الزم
است.
خطیـب پیـام جمعـه تبریـز گفتنـد :در ایـام کرونا به
ظاهـر مـدارس تعطیـل بود ،اما معلمان در بسـتر شـبکه
آموزشـی شـاد ،فضـای مجـازی و تلویزیـون در خدمـت
دانـش آمـوزان بودنـد و امـر تعلیـم و ت ربیـت را پیگیـری
مـی کردنـد و اولیـا محتـرم خصوصاً مـادران عزیـز در این
ایـام کـه آمـوزش مجازی بـر آمـوزش حضوری مقـدم بود،
نقـش آفرینـی کردنـد و در واقـع بجـای معلمـان ایفـای
نقـش میکردند.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی ت ربیت را مقدم
بـر تعلیـم دانسـته و گفتنـد :معلمیـن گ رامی و دلسـوز؛
از نظر ت ربیــت صــحیح دانــش آمــوزان ،دقت بسیاری
داشـته باشـید و بـه بحـث ارتقـاء معنویـت دانـش آموزان
اهمیـت ف راوانـی قائل شـوید.
امـام جمعـه تبریـز ارتبـاط تنگانـگ و مسـتمر اولیـا
دانـش آمـوزان و م ربیـان مـدارس را مـورد تاکید قـرار داده
و گفتنـد :خانـواده هـا بـه امید اینکـه معلمان بـه وظایف
خـود در مـدارس عمـل مـی کننـد دانـش آموزان خـود را
بـه مدارس نفرسـتند بلکه بـرای تکمیل ت ربیـت بهتر آنها
بـا اولیا مدارس ارتباط مسـتمر و تنگاتنگ داشـته باشـند
و بـه رفتارهـای کـودکان خـود در منـزل و مدرسـه نظارت
الزم را داشـته باشند.
ایشـان در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تاکیـد
بـر اینکـه معلمـان و دبی ران پرورشـی نسـبت به مسـائل
ت ربیتـی توجه ویژه داشـته باشـند ،افزودند :در قـرآن کریم
هـم امـر ت ربیـت و تزکیه قبل از تعلیم مورد توجه اسـت و
بایـد مدارس بـرای ارتقـاء معنویت دانش آموزان و تشـویق
آنهـا بـه انجام ف رایـض دینی و نمـاز اهتمام جدی داشـته
باشند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان در ادامـه
بـا تبریـک و گ رامیداشـت هفتـه دفـاع مقـدس و یـاد و
خاطره شـهدای  ۸سـال دفاع مقدس از مسـئوالن آموزش
و پـرورش و بنیـاد حفـظ و نشـر ارزشـهای دفـاع مقـدس
خواسـتند نسـبت بـه تبییـن آمـوزه هـای فرهنـگ ایثار
و شـهادت در مـدارس ب رنامـه ریـزی مدون داشـته باشـند
و نسـل جدیـد را بـا حقایـق جنگ و اندیشـه های شـهدا
آشـنا کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا تقدیر از
ریاسـت محترم جمهوری اسلامی ای ران ممانعـت از اج رای
سـند اسـتعماری  ۲۰۳۰و توجـه بـه سـند تحـول بنیادین
آمـوزش و پرورش را بسـیار ارزشـمند دانسـتند.

فرازی از وصیت نامه شهدا

ب رادر ارجمند

امیرسرتیپ خلبان حمید واحدی

سالمعلیکم

انتصـاب شایسـته جنابعالـی به عنـوان فرمانده نیـروی هوایـی ارتش جمهوری اسلامی ای ران از سـوی

فرماندهـی معظـم کل قـوا را صمیمانـه تبریک عرض مـی نمایم.

بـی تردیـد حسـن اعتمـاد معظـم لـه ،بیانگـر تعهـد ،کارآمـدی و شایسـتگی هـای برجسـته شـما در

صحنـه های مختلـف خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ای ران اسـت ،تجارب ارزنـده و روحیه

جهادی  ،انقالبی شـما ،سـابقه ارزشمندی اسـت که یاری بخش جنابعالی در مسـئولیت جدید خواهد بود.

بـا آرزوی توفیقـات روز افزون ،سـربلندی حضرتعالی را در اج رای منویـات و راهبردهای مورد تاکید رهبر معظم

انقلاب در نیروی هوایی را درسـایه سـار توجهات حضرت ولی عصر(عـج) و در پرتو هدایت های حکیمانه رهبر
فرزانـه انقلاب حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی) را از درگاه خداوند متعال مسـئلت 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

به مناسبت  9مهر روز جهانی سالمندان
ادامه از صفحه اول

آیین تکریم و معارفه امام جمعه سابق و جدید هادیشهر
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،مردم و
مسئوالن شهر هادیشهر

آیین تکریم و معارفه امام جمعه سابق و جدید خسرو شهر
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی ،مردم و
مسئولین شهر در مسجد امام حسین(ع)

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در آیین تجلیل و
تکریمسراسریازیکمیلیونپیشکسوتدفاعمقدسومقاومت
درآذربایجانشرقیهمزمانباسراسرکشوردرمصالیاعظم
تبریز که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر حوزه علمیه طالبیه
تبریز باحضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام
جمعه تبریز در مسجد جامع تبریز ویژه طالب و روحانیون

دیدار جمعی از آزادگان و ایثار گران دفاع مقدس با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
به مناسبت هفته دفاع مقدس

دیدار آقای دکتر حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان
وادب فارسی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و
امام جمعه تبریز

همایش اقتدار عاشورایی سپاه ناحیه غدیر تبریز با حضور سردار

دیدار دکتر حدادی منش معاون سالمت و امور بیمه مرکز خدمات
حوزه های علمیه کشور و دکتر بادین مدیر عامل شرکت بیمه آسیا با
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

سرلشکر پاسدار حسین سالمی و نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مواجـه مـی شـود .در نوع دیگر یعنی «سـالمندی آرمانـی» هدف های
زندگی ،آسـایش ،اسـتقالل و پیگیری اهداف شغلی همچنان در زندگی
سـالمند وجود دارد به طوری که سـرزندگی وی محفوظ اسـت .باالخره
«سـالمندی آسـیب گونه» ،سـالمندی اسـت کـه در آن بیمـاری های
شـدید و کاهش محسـوس در عملکردهای سالمند مشاهده می شود.
بناب رایـن باورهـای مـا درباره سـالمندان همیشـه قابل تعمیـم به همه
سـالمندان نیسـت و نمـی توان یک سـری باورهـای کلیشـه ای درباره
همه سـالمندان داشت.
سـالمندان ،در روزگاری دیگـر و در شـرایط و آدابی متفـاوت پرورش
یافتـه اند و دل بسـته سـنت هـای خود هسـتند و بدیـن دلیل ،نمی
تواننـد بی مهری نسـل جدید را به سـنت های قدیم بپذی رنـد .جوانان
نیـز در محیـط هایی نـو و تحت تأثیر ع وامل جدیدی رشـد کـرده اند.
از ایـن رو ،باگ رایـش هـای تـازه و نوجویی هـای گاه اف راطی ،با سـنت ها
به سـتیز برمی خی زند .این سـنت گ رایی از یک سـو و نوگ رایی از سـوی
دیگ ر ،بسـتر مناسـبی بـرای پدیـد آمـدن بح رانـی در درون خانـواده و
اجتماع اسـت.ب رای زدودن فاصله های میان دو نسـل ،هم جوانان و هم
سـالمندان ،نیازمند نقد حکیمانه هستند .جوانان باید بدانند هر کهنه
ای ،بـی ارزش و کـم اهمیت نیسـت و هـر تازه ای ،مطلوب و مشـروع و
پذیرفتنـی .کهن سـاالن نیز بایـد بپذی رند که هر کهنه ای ،ارزشـمند و
مقبـول و هـر نویـی ،بـی قـدر و منفور نیسـت .بـا این همـه ،باید این
ارزش در میان جامعه اسلامی ما نهادینه شـود که با وجود هر اختالف
و تفـاوت سـلیقه ،سـالمندان از هـر نـو و تـازه ای ،گ رامی تـر ،مهم تر و
شایسـته تر به احت رامند.
تک ریـم سـالمندان و احتـرام ویژه آنـان ،از آموزه های روشـن فرهنگ
اسلامی اسـت .قـرآن مجید که دفتـری گشـوده از نور و هدایت اسـت،
در آیـه 23سـوره اسـراء می فرمایـد« :به پدر و مـادر نیکی کنید .هرگاه
یکـی از آن دو ،یـا هـر دو آنهـا نـزد تـو بـه سـن پیری رسـند ،کمت رین
اهانتـی بـه آنها روا مـدار و بر آنها ف ریاد مزن و گفتار لطیف و سـنجیده
و بزرگوارانـه بـه آنها بگو».
پیامبـر اکـرم صلی اهلل علیه و آله نیز در سـخنی گ ران قـدر ،واالیی
سـالمندان را ایـن گونه ترسـیم مـی کند« :احتـرام به پیـران امت من،
گ رامی داشـت من اسـت».
امام علی علیه السلام  ،بزرگداشـت سـالمندان را زمینه سـاز احت رام
خـود انسـان مـی دانـد و مـی فرمایـد« :بـه بزرگانتـان احتـرام کنید تا
کوچـک ترها شـما را محترم شـمارند».
امـام صـادق علیـه السلام نیـز در این بـاره فرمـوده اسـت« :پی ران
خویـش را تک ریـم کنید».
رسـول گ رامـی اسلام فرمودنـد  :یکی از صور تک ریـم و تعظیم ذات
اقدس الهی احت رام و تجلیل سـالخوردگان مسـلمان اسـت.
از عمـدهت ریـن راههاى انتقال یک فرهنگ به نسـلهاى آینده ،رفتار
پدر و مادر و م ربیان اسـت .کودکان ،از آنچه را در رفتار بزرگترها ببینند،
الگـو مـیگی رند .احتـرام به بزرگترهـا و رعایت ادب و تک ریم نسـبت به
سـالخوردگان ،اگـر در عمـل و رفتار ما تجلـى یابد ،فرزندان مـا نی ز ،این
فرهنـگ را مـیآموزنـد و بـا همیـن آداب و سـنن بار م یآیند .کسـى
ق شناسـى از فرزندانـش دارد ،باید همین
کـه انتظار ادب و معرفت و ح 
حالـت را نسـبت به پـدر و مـادر و بزرگترها نشـان دهد ،تـا کوچکترها
هـم از او بیاموزند.
سـالمندان امـروز جوانـان دیـروز انـد  ،پـس بهتـر اسـت اندکی به
فردای خویش نیز بیاندیشـیم و سـالمندان  ،این اندیشـه های سرشار و
خامـوش را تک ریـم نماییم که تک ریم بزرگان مایه برکت در زندگی اسـت.
منابع:
 -1بهداشـت سـالمندان -مریـم تاجـور -انتشـارات ماهتـاب -
سـال 1387
 -2نحـوه توانمندسـازی سـالمندان در کارولینـای شـمالی-
نزاده ،فاطمه
انتشـارات بعثـت -ترجمـه کریم مهـری ،مجید حسـ 
اکبـری  -سـال 1393
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آداب نمازجمعه

رحلت پیامبر اکرم (ص)
و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
پاســخ ایــن دلی ــل از نــگاه گ ــروه دوم چنی ــن اســت :اوال:
عمومیــت آیــه محــل مناقشــه اســت و اصــوالً اینکــه امــر
در ایــن آیــه بــر وجــوب نمــاز جمعــه داللــت دارد یــا امــر
ارشــادی اســت یــا اســتحبابی ،جــای تأمــل جــدی دارد.
ثانی ـاً :ه ــر چنــد عمومی ــت آیــه پذیرفتــه شــود ،بــا وجــود
مخصــص قطع ــی ،جــای تردیــدی ب ـرای تخصی ــص آیــه باق ــی
نم یمانــد.
دلیــل دوم بــرای نفــی منصــب بــودن امامــت جمعــه،
تمس ــک بــه عمــل امی رالمؤمنی ــن(ع) در روز محاص ــره منــزل
عثمانبنعفــان ،خلیفــه ســوم اســت .ایشــان بــا آنکــه ســلطان
نب ــود ،در آن روز کــه روز جمعــه و مصــادف بــا روز عی ــد بــود،
امــام نمــاز عی ــد را ب ــر عهــده گرفــت.
پاســخ ایــن دلیــل نیــز ایــن اســت :اوالً :بنابــر اصــول
اعتقــادی مذهــب امامیــه آشــکار اســت کــه امــا م علــی(ع)،
ه ــر چنــد در ظاه ــر خالفــت را در اختی ــار نداشــت ،در واقــع
بــه عنــوان امــام واقع ــی منصــوب از ط ــرف خــدا ،نمــاز عی ــد را
اقامــه ک ــرده اســت .ثانی ـاً :جریــان یــاد شــده ،م ربــوط بــه نمــاز
عی ــد بــوده اســت و س ـرایت احــکام م ربــوط بــه نمــاز عی ــد بــه
نمــاز جمعــه ،تــا وقت ــی مشــترک بــودن آنهــا ثابــت نگ ــردد،
قی ــاس اســت .ثالثـاً :شــاید ایــن نمــاز بــا اذن و هماهنگ ــی بــا
خلیفــه برگ ـزار شــده اســت.

پزشک من

توصیه های طالیی ب رای م راقبت از پوست
در فصل پاییز و زمستان2-
توجه داشته باشید در فصول سرد ب رای تامین رطوبت و م راقبت از
پوست بهتر است از دستگاه بخور سرد استفاده کنید چون بخور گرم
ممکن است باعث خشکی پوست شود.
ب رای م راقبت از پوست در زمستان و پاییز هم به ضد آفتاب نیاز
داریم
استفاده از کرم ضدآفتاب محدود به فصل تابستان نمی شود و در
فصل پاییز و زمستان هم ب رای م راقبت از پوست باید از کرم ضد آفتاب
استفاده کنید .پس اگر تا به حال فکر می کردید به دلیل مالیم تر
شدن نور آفتاب در فصل های پاییز و زمستان نیاز به ضدآفتاب ندارید
سخت در اشتباه بوده اید ،چون مصرف نکردن ضدآفتاب در فصل سرما
باعث خشکی پوست می شود .پس ب رای م راقبت از پوست در پاییز از
ضدآفتاب هایی با  SPF25به باال استفاده کنید تا پوستتان در ب رابر
اشعه های خورشید در امان باشد و دچار خشکی نشود.
اهمیت ضد آفتاب ب رای م راقبت از پوست در فصل پاییز
از کرم دور چشم استفاده نمایید
ب رای م راقبت پوست در پاییز استفاده از کرم دور چشم را در الویت
ق رار دهید .استفاده از کرم های دور چشم بهت رین راه ب رای م راقبت از
پوست دور چشم است .چون دور چشم فاقد غدد چ ربی است پس
س ریع تر از سایر نواحی دچار خشکی و چروک می شود .استفاده از
کرم دور چشم به حفظ رطوبت کمک کرده و مانع از خشکی و ایجاد
چروک می شود.
م راقبت از پوست لب با بالم لب
خشک شدن مداوم لب ها و ترک خوردگی آنها از مشکالت
شایع به خصوص در فصل پاییز و زمستان است .زیرا لب ها
فاقد غدد چربی بوده و به خشکی محیط بسیار حساس
هستند و به آسانی دچار خشکی و ترک خوردگی می شوند.
بسیاری از ما برای رفع خشکی لب ها مدام آنها را با آب
دهان خیس می کنیم ولی این کار نه تنها مشکل را حل
نمی کند بلکه باعث شدید تر شدن آن می شود .پس برای
مراقبت از پوست در فصل پاییز به جای لیس زدن از بالم
لب استفاده کنید .هنگام خرید بالم لب دقت داشته باشید
بهترین بالم لب برای مراقبت از پوست لب ،بالم لب هایی
هستند که حاوی  SPFمی باشند.

۲۸ماه صفر سالروز رحلت سيد انبياء و ب رت رين آف ريده خدا محمد مصطفي (صلي اهلل
عليه و اله و سلم) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) است .رسول خداوجود مقدسي كه
خداوند متعال تمام جهان را به يمن او و عترت پاكش آف ريد و نور او اول مخلوق خداوند
است .پيامبري كه خداوند حكيم بارها در قرآن ك ريم او را ستوده است.
سخن در فضايل و مناقب آن حضرت بسيار است،اما آنچه در اين مقام بايد گفت
عظمت مصيبت خاتم االنبياء (صلي اهلل عليه و آله) است؛ تا آنجا كه امام باقر (عليه
السالم)درروايتيچنينميفرمايد«:منأصيببمصيبةفليذكرمصابهبالنبي(صلي
اهلل عليه و آله) فانه من أعظم المصائب» (كافي ج ۳ص) ۲۲۰
هر كس به مصيبتي گرفتار شد ،پس بايد مصيبت خود را نسبت به پيامبر
االنبياء (صلي اهلل عليه و آله) بياد آورد پس همانا كه مصيبت پيامبر از بزرگت رين
ت
مصيبتهاس .
در روايات ما گزارشهاي متعددي از آخ رين روزهاي حيات ش ريف رسول خدا االنبياء
(صلي اهلل عليه و آله) و نيز آخ رين لحظات آن حضرت نقل شده است از جمله:
صحيح بخاري معتب رت رين كتاب اهل سنت چنين نقل مي كند« :زماني كه حال
تب بر پيامبر شديد شد فرمود :كاغذي بياوريد تا ب رايتان نوشته اي بنويسم كه پس از
آن گم راه نشويد .عمر گفت :تب بر پيامبر خدا غالب شده است وكتاب خدا نزد ماست
و ب راي ما كافي است .پس اصحاب حاضر در جلسه با هم اختالف پي دا كردند و بگو
مگو زياد شد .پيامبر فرمودند :از نزد من برخي زيد و شايسته نيست در نزد من تنازع
كنيد .پس ابن عباس خارج شد در حالي كه مي گفت :مصيب ت! و تمام مصيب ت!
زماني بود كه بين رسول خدا و نوشته او مانع
شدند(».صحيح بخاري ج ،۱ص).۳۶
همچنين ابن عباس چنين مي گويد:
«هنگامي كه وفات پيامبر ف را رسيد گ ريستند
تا محاسنشان از اشك ،تر شد پس به آن
حضرت گفته شد :يا رسول اهلل چه چيز باعث
گ ريه شما شد؟ فرمود :ب راي فرزندانم مي گ ريم و
ب راي آنچه ش رار امتم پس از من با آنان خواهند
كرد ،گويا فاطمه دخترم را مي بينم در حالي
كه پس از من به او ظلم شده و ف رياد مي زند :يا
ابتاه ،يا ابتاه ،پس احدي از امتم او را ياري نمي كند.
فاطمه (سالم اهلل عليها) سخن پدر را شنيد و گ ريست پس پيامبر به دخترشان
فرمودند :دخترم گ ريه مكن! آن حضرت پاسخ داد :گ ريه من به خاطر آنچه پس از شما
با من خواهد شد ،نيست؛ بلكه من از ف راق و دوري شما مي گ ريم يا رسول اهلل! پيامبر
فرمودند :تو را مژده مي دهم كه به زودي به من ملحق مي شوي پس تو اول كسي
هستي كه به من خواهد پيوست(».امالي شيخ طوسي ص)۱۸۸
از طرفي بنابر نقلي اين روز مصادف با شهادت سبط اكبر رسول خدا ،امام حسن
مجتبي (عليه السالم) است ،امامي كه پيامبر خدا او را سي ِد جوانان اهل بهشت معرفي
كرد .آن حضرت در طول مدت حيات خويش با ستم ها و جفاهاي ف راواني مواجه شد،
تا آنجا كه آن دسته از يارانش كه به مقام امامت الهي آن حضرت و عصمت ايشان،
معرفتي نداشتند با شنيدن خبر صلح ايشان با معاويه  ،به خيمه آن حضرت حمله
ور شدند ،سجاده را زير پاي ايشان كشي دند و پاي مباركشان را مجروح نمودند .بي آنكه
بدانند يا بخواهند بپذي رند كه امام معصوم و حجت خدا هر عملي كه انجام دهد بر
اساس دستور الهي مي باشد و جاي چون و چ را و اعت راض ندارد .چ را كه اعت راض به
حجت معصوم الهي در واقع اعت راض به خداوند حكيمي است كه عمل امام عليه
السالم به امر و رضايت او انجام شده است.
س رانجام آن حضرت با زهر مسموم شدند و كار غ ربت و مظلوميتشان تا
بدانجا رسيدكه بدن مطهرشان در روز تشييع تير باران شد ...صلي اهلل عليك
يا حسن بن علي المجتبي همچنين آخر ماه صفر بنا به نقلي مصادف با
شهادت حضرت شمس الشموس علي بن موسي الرضا عليه آالف في التحيه
و الثناء مي باشد ،امامي كه رئيس مذهب ،صادق آل محمد (صلي اهلل عليه
و اله و سلم) آرزوي ديدار او را دارد ،و تماشاي جمال او را تم ّن ي مي كند ،و
خداوند سبحان ،و خاتم پيمب ران مدّاح كمال او هستند ،عقل از ادراك مقام او
عاجز  ،و بيان از شمارش فضائل او قاصر است .هروي مي گويد :در زماني كه
آن حضرت در سرخس محبوس بود ،نزد زندانبان رفتم ،و از او خواستم كه آن
حضرت را ببينم .گفت :ميسر نيست .گفتم :چ را؟ گفت :بسي از اوقات شبانه
روز هزار ركعت نماز مي خواند ،و ساعتي قبل از ظهر و عصر هنگام زردي آفتاب
در مصاليش كه مشغول نماز نيست به مناجات پروردگار مشغول است(...عيون
اخبار الرضا ج ،۱ص)۱۹۷
كمي ت و كيفيت آن مظهر علم و
اين نمونه اي از عبادات آن حضرت است كه ّ
عرفاني است كه ادراك آن شايسته مق ربين درگاه خداست...
اين امام همام در سال  ۲۰۳هجري در حالي كه  ۵۵سال از عمر مباركشان مي
گذشت توسط مامون عباسي به شهادت رسيد در حالي كه خود مامون اعت راف مي
كند كه آن حضرت اعلم و اعبد اهل زمين است(،عيون اخبار الرضا ج ،۲ص )۱۴۹غافل
از آنكه اعلم و اعبد از تمام اهل زمين ،افضل از تمام اهل زمين بوده و به حكم عقل و
فطرت و كتاب و سنت ،افضل از كل ،امام الكل است.
و صلي اهلل علي علي بن موسي الرضا الم رتضي االمام التقي النقي و حجتك علي
من فوق االرض و من تحت الثري
حدیثثقلین
«حدیث ثقلین» ،که چون قرآن و اهل بیت در آن ثقلین خوانده شده اند به این
نام معروف شده ،حدیثی است که درآن پیامب ر ،قرآن و اهل بیت خویش را جانشینان
خویش ق رار داد که مردم پس از او به کمک آنها هدایت یابند .این حدیث از نظر شیعه
و سنی حدیثی صحیح است و نزد علمای همه مذاهب اسالمی مشهور و معتبر است.
شیعیان این حدیث را از دالیل امامت و خالفت بالفصل امیر المؤمنین علی بن ابی
طالب (ع) می شمارند.
متنحدیث
این حدیث نقل های متفاوتی دارد مطابق با یکی از این نقلها ،پیامبر در حجه الوداع
(که در واپسین روزهای عمر آن حضرت ق رار دارد) به عنوان وصیتی ب رای امت خود
َاب َّ
ك فِ ُ
فرمودند «ِ :إِن ِّي تَا ِر ٌ
الل َو ِعت َْرت ِي
يك ُم ال َّث َقلَ ْي ِن َما إ ِ ْن ت ََم َّس ْكت ُْم ب ِ ِه َما ل َ ْن تَضِ ُّلوا ِكت َ
أَ ْه َل ب َ ْي تِي َو إِن َّ ُه َما ل َ ْن يَ ْف َت ِر َقا َح َتّى يَ ِر َدا َعلَ َّي ال ْ َح ْو َ
ض َفان ُْظ ُروا َك ْي َف تَخْ ُل ُفون ِّي فِي ِه َما أَ َل
اج َتن ُِب وا؛
هذا َع ْذ ٌب ُف ر ٌ
جاج َف ْ
ات َفاشْ َربُوا َو هذا ِملْ ٌح أُ ٌ
همانا من در ميان شما دو چيز سنگين و گ ران ميگذارم ،كه اگر بدانها چنگ زنيد
هرگز پس از من گم راه نشويد :كتاب خدا و عترت من أهل بيتم ،و اين دو از يك ديگر
جدا نشوند تا در كنار حوض كوثر بر من درآيند ،پس بنگ ريد چگونه پس از من در باره
آن دو رفتار كنيد ،آگاه باشيد كه اين (يعنى تمسك بعترت) آب خوشگوار و شي رين
است پس بياشاميد ،و آن ديگر (يعنى روى ب رتافتن از ايشان) آب شور و تلخ است و
از آن بپرهي زيد»]۱[.
گفتنی است مطابق با نقلهای مختلف این روایت ،حدیث «ثقلین» در مقاطع و
زمانها و مكانهای گوناگونی از پیامبر اسالم صادر شده و با اختالفهایی در الفاظ نقل
گردیده است كه عموماً در الفاظی چون «كتاب»« ،عترت» و «اهل بیت» مشتركاند و
در دیگر الفاظ ،در صدر و ذیل روایات اختالفاتی دیده م یشود.

مفهوم«ثقلین»
«ح َر َم ین» كه مفرد آن «ثَقَل»
واژه «ثقلین» دوگونه خوانده م یشود؛ گاه بر وزن َ
است ،خوانده م یشود ،به معنای چیز گ رانمایه و پ رارزش و به معنای متاع مسافر نیز
آمده است و گاه بر وزن «سِ َ
بط ْی ن» به معنای شیء سنگین وزن م یآید.
برخی از محقّقان اولی را به معنای گ رانمایه معنوی و دومی را به معنای اعم گرفتهاند.
[ ]۲واژه «ثقالن» در كالم الهی درباره «جن و انس» به كار رفته (الرحمن ،آیه  )3و در
سخن پیامبر گ رامی اسالم  -صلّ ی اهلل علیه و آله -بیانگر «قرآن و اهل بیت علیهم
السالم » است.
اعتبارحدیثثقلین
عالمه سید محمد حسن میر جهانی(ره) در این مورد می گوید«:روایت ش ریف ،از
جمله روایات متواتر است و ف راتر از یکصد روایت در کتاب های معتبر شیعه و سنی با
همان مضمون بیان شده است و بیشتر آنها نیز تواتر لفظی دارند .ب رای آگاهی بیشتر
از این مطلب می توان به کتاب احقاق الحق عالمه نور اهلل شوشتری ،عبقات االنوار
عالمه میرحامد حسین هندی ،و الغدیر عالمه حاج شیخ عب دالحسین امینی(ره)
رجوع نمود ]۳[ ».الزم به ذکر است صحت حدیث ثقلین از نظر ف ریقین در رسالهای
که «دارالتق ریب بین المذاهب االسالمیه» در مصر در این مورد چاپ نموده به اثبات
رسیدهاست.
حدیث ثقلین در روایات اهل سنت
«حدیث ثقلین» از مشهورت رین احادیث مسلمانان است و دانشمندان و بزرگان
ب هایشان ،اعم از صحاح
مذاهب اسالمی در كتا 
و سنن و مسائید و تفاسیر و سیره ها و تواریخ
و لغت و غیر اینها ،از این حدیث یاد كردهاند.
اهل سنت این حدیث را معتبر دانسته و آن را
از دهها ط ریق و از بیست و اندی صحابه پیامبر
ـ صلّ ی اهلل علیه و آله ـ روایت كردهاند.
در كتاب «صحیح مسلم» كه از معروفت رین
منابع دست ا ّول اهل س ّنت است چنین آمده:
پیامبر خدا ـ صلّ ی اهلل علیه و آله ـ در میان ما
برخواست و خطبه خواند ،در محلی كه آبی بود
«خم» (غدیر خم) كه در میان مكه و مدینه ق رار داشت .پس حمد خدا را به جا
به نام ّ
آوردو بر او ثنا گفت و موعظه كرد و پند و اندرز داد؛
سپس فرمود :ا ّما بعد ،ای مردم! من بشری هستم و نزدیك است فرستاده پروردگارم
بیاید و دعوت او را اجابت كنم و من در میان شما دو چیز گ رانمایه به یادگار م یگذارم؛
نخست ،كتاب خدا كه در آن هدایت و نور است ،پس كتاب خدا را بگی رید و به آن
تمس ك جویید ـ پیامبر درباره قرآن تشویق و ترغیب ف راوانی كرد ـ سپس فرمود:
ّ
و اهل بیتم را؛ و سه بار فرمود :به شما توصیه م یكنم كه خدا را درباره اهل بیتم
ف راموشنكنید»]۴[.
در كتاب معروف سنن ترمذی نیز(صحیح ترمذی) ،در بحث مناقب اهل بیت ـ
الس الم ـ از قول «جابر بن عب داهلل» م یخوانیم« :رسول خدا ـ صلّ ی اهلل علیه
علیه ّ
و آله ـ را هنگام حج ،روز عرفه دیدم كه بر شتر مخصوص خود سوار بود و خطبه
م یخواند .شنیدم كه م یفرمود« :یا ایها الناس! انی قد تركت فیكم ما ان اخذتم به لن
تضلوا؛ كتاب اهلل و عت رتی ،اهل بیت ی]۵[».؛(ای مردم! من در میان شما دو چیز گذاردم
كه اگر آنها را بگی رید (و دست به دامن آنها شوید) هرگز گم راه نخواهید شد؛ كتاب
خدا وعت رتم ،اهل بیتم)
سپس ترمذی م یافزاید:همین معنا را ابوذر و ابوسعید (خدری) و زید بن ارقم و
خدیفه نیز روایت كردهاند.روایات دیگر این حدیث ،در لفظ و محتوا نزدیك و شبیه
به هم م یباشند]۶[.
حدیثثقلیندرمنظرشیعه
شیعیان این حدیث را یكی از دالئل امامت و وصایت بالفصل حضرت امیر المؤمنین
یدانند و آن را به هشتاد و دو ط ریق ،با عبارات گوناگون از رسول خدا
الس الم م 
علیه ّ
ـ صلّ ی اهلل علیه و آله ـ روایت كردهاند ]۷[.موارد زیر به عنوان خطوط مهمی که این
حدیث در ب رابر مسلمانان ترسیم م یكند مورد اشاره ق رار گرفته است:
الس الم ـ همیشه هم راه یكدیگر و جدایی ناپذی رند و آنها
 .1قرآن و اهل بیت ـ علیه ّ
الس الم ـ رجوع كنند.
علیه
ـ
بیت
اهل
به
كه طالب حقایق قرآناند ،باید
ّ
 .2همان گونه كه پیروی از قرآن بدون هیچ گونه قید و شرط بر همه مسلمانان
الس الم ـ نیز بدون قید و شرط واجب
واجب است ،پیروی از اهل بیت ـ علیهم ّ
م یباشد.
الس الم ـ معصوماند؛ زی را جدایی ناپذیر بودن آنها از قرآن از
علیهم
ـ
بیت
اهل
.3
ّ
یك سو و لزوم پیروی بدون قید و شرط از آنان از سوی دیگ ر ،دلیل روشنی بر معصوم
بودن آنها از خطا و اشتباه و گناه است؛
 .4پیامبر گ رامی اسالم ـ صلّ ی اهلل علیه و آله ـ در این حدیث ش ریف فرمود« :این
دو همیشه با هم هستند تا در كنار حوض كوثر نزد من آیند ،این به خوبی نشان
الس الم ـ به عنوان
م یدهد كه در تمام طول تاریخ اسالم فردی از اهل بیت ـ علیه ّ
پیشوای معصوم وجود دارد و همان گونه كه قرآن همیشه چ راغ هدایت است ،آنها نیز
همیشه چ راغ هدایتاند ،پس باید كاوش كنیم و در هر عصر و زمان آنها را بیابیم؛
 .5از این حدیث ش ریف استفاده م یشود كه جدا شدن یا پیشی گرفتن از اهل
الس الم ـ پایه گم راهی است و هیچ انتخابی را نباید بر انتخاب آنها مقدم
بیت ـ علیه ّ
داشت .6 .آنها از همه افضل و اعلم و ب رت رند]۸[.
پ ان ویس
.1شیخ مفيد ،اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد 1413 ،ق ،ج ،1ص233
.2التحقیق فی كلمات القرآن الك ریم ،ماده ثقل؛ مجمع البح رین ،لسان العرب و....
.3قرآن و عترت(ع) ،موعود ،مهر  ،1386شماره  ،80صفحه  23در دسترس در سایت
حوزه
.4صحیح مسلم ،ج  ،4حدیث .2408
.5صحیح ترمذی ،حدیث .3786
.6خالصه عبقات األنوار ،حدیث ثقلین ،دایره المعارف تشیع ،مدخل حدیث ثقلین،
پیام قرآن ،آیت اهلل مكارم شی رازی و دیگ ران.
.7دایره المعارف تشیع ،مدخل حدیث ثقلین ،اعیان الشیعه ،ج  ،1ص .370
.8پیام قرآن ،ج  ،9ص .75
منابع.
(كافي ج ۳ص) ۲۲۰
(صحيح بخاري ج ،۱ص).۳۶
(امالي شيخ طوسي ص)۱۸۸
(عيون اخبار الرضا ج ،۱ص)۱۹۷
سيد محمدحسن جواهري ،حدیث ثقلین ،مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي
حوزه علميه ،سایت اندیشه قم
مقاله جایگاه اهل البیت علیهم السالم در همین دانشنامه
قرآن و عترت(ع) ،موعود ،مهر  ،1386شماره  ،80صفحه 23
شیخ مفيد ،محمد بن محمد ،اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،قم ،موسسه
آل البیت ،چاپاول 1413 ،ق.

به مناسبت فرارسیدن سالروز بزرگداشت
مولوی
ادامه از صفحه اول

مولـوی همچنانکـه گفتیـم یـک لحظـه از ت ربیـت خـود
غافـل نبـوده ،تاریـخ اینچنیـن م ینویسـد کـه روزی شـمس
وارد مجلـس موالنـا م یشـود .در حالـی که موالنـا در کنارش
چنـد کتـاب وجـود داشـت .شـمس از او م یپرسـد ایـن کـه
اینهـا چیسـت؟ موالنـا جـواب م یدهـد قیـل و قـال اسـت.
شـمس م یگویـد و تـرا بـا اینهـا چـه کار اسـت و کتابهـا را
برداشـته در داخـل حوضـی کـه در آن نزدیکـی قـرار داشـت
م یانـدازد.
موالنـا بـا ناراحتـی م یگویـد ای درویـش چـه کار کـردی
برخـی از اینهـا کتابهـا از پدرم رسـیده بوده و نسـخه منحصر
بفـرد م یباشـد .و دیگـر پیـدا نم یشـود؛ شـمس تبریـزی در
ایـن حالـت دسـت بـه آب بـرده و کتابهـا را یـک یـک از آب
بیـرون م یکشـد بـدون اینکـه آثـاری از آب در کتابهـا مانـده
سـری اسـت؟
باشـد .موالنـا بـا تعجـب م یپرسـد ایـن چـه ّ
شـمس جـواب م یدهـد ایـن ذوق وحـال اسـت که تـرا از آن
خبـری نیسـت .از ایـن سـاعت اسـت که حـال موالنـا تغییر
یافتـه و بـه شـوریدگی روی م ینهـد و درس و بحـث را کنـار
مـی گـذارد و شـبانه روز در رکاب شـمس تبریـزی به خدمت
م یایسـتد .و بـه قـول اسـتاد شـفیعی کدکنی تولـدی دوباره
م ییابـد.
هـر چنـد کـه مولـوی در طـول زندگـی شـصت و هشـت
سـاله خود بـا بزرگانـی همچون محقـق ترمذی ،شـیخ عطار،
کمـال الدیـن عدیـم و محـی الدین ع ربی حشـر و نشـرهایی
داشـته و از هـر کـدام توشـهای ب راندوختـه ولی هیچکـدام از
آنهـا مثـل شـمس تبریـزی در زندگیـش تاثیر گذار نبـوده تا
جائیکـه رابطـهاش بـا او شـاید از حـد تعلیـم و تعلـم بسـی
باالتـر رفتـه و یـک رابطـه عاشـقانه گردیـده چنانکـه پس از
آشـنایی با شـمس ،خود را اسـیر دسـت و پا بسـته شـمس
دیده اسـت.
پـس از غیبـت شـمس از زندگـی موالنـا ،بـا صلاح الدین
زرکـوب دمخـور گردیـد ،الفـت او بـا ایـن عـارف سـاده دل،
سـبب حسـادت عـدهای شـد .پـس از مـرگ صلاح الدیـن،
حسـان الدیـن چلبـی را به عنوان یـار صمیمی خـود برگزید.
کـه نتیجـه همنشـینی مولـوی بـا حسـام الدیـن ،مثنـوی
معنـوی گردیـده کـه حاصـل لحظههایـی از هـم صحبتی با
حسـامالدین م یباشـد .علاوه بـر کتـاب فـوق ایشـان دارای
آثـار منظـوم و منثـور دیگـری نیـز م یباشـند کـه در زیـر به
نمونههایـی از آنهـا اشـاره م یشـود.
آثار منظوم مولوی
مثنـوی معنـوی :مثنـوی معنـوی مهمتریـن اثـر مولـوی
اسـت .ایـن مجموعه شـعر دارای شـش جلد اسـت و بیسـت
و هفـت هـزار بیـت دارد .بسـیاری ،مثنـوی معنـوی را یکی از
بزرگتریـن آثـار شـعر عرفانـی م یداننـد.
غزلیـات یـا دیـوان شـمس :مجموعـه غزلیـات موالنـا
حـدود  ۲۵۰۰غـزل اسـت کـه در در پایـان و مقطع بیشـتر
آنهـا موالنـا تخلـص خـود را بیـان نکـرده و بـه نام شـمس
تبریـزی تخلـص کـرده اسـت
بنابرایـن ایـن بخـش از آثـار موالنـا بـه کلیـات یـا
دیـوان شـمس معـروف شـده اسـت .در ایـن اثـر بیـش
از سـی و پنـج هـزار بیـت بـه فارسـی و هـزار بیـت
بـه عربـی و کمتـر از دویسـت بیـت (اغلـب بـه ملمـع
فارسـی-ترکی یـا فارسـی-یوانی) بـه ترکـی و یونانـی
موجـود اسـت.
رباعیـات :رباعیـات بـه پایـه غزلیـات و مثنوی نم یرسـد و
متضمـن  ۱۶۵۹رباعـی  ۳۳۱۸بی ت اسـت.
ّ
آثار منثور مولوی
فیـه مـا فیـه :مجموعـه تقریـرات موالنـا اسـت کـه در
مجالـس خـود بیان کـرده و با مثنوی مشـابهت فـراوان دارد.
بیانـات موالنـا در مجالـس را پسـر او بهاالدیـن یـا یکی دیگر
از مریـدان یادداشـت کـرده اسـت .فیـه مـا فیـه نسـبت بـه
مثنـوی مفهـوم تـر و روشـنتر اسـت و کنایات شـعری ندارد
و بـه نثر اسـت.
مکاتیـب :ایـن اثـر بـه نثـر اسـت و شـامل نامههـا و
نوشـتههای موالنـا بـرای معاصریـن خـود اسـت.
مجالـس سـبعه :این اثر شـامل مواعظ و مجالـس موالنا و
سـخنانی اسـت کـه او بر سـر منبـر بـرای پنـد دادن دیگ ران
بیان کرده اسـت.
باالخـره روح نـاآرام جالالدیـن محمـد مولـوی در غـروب
خورشـید روز یکشـنبه پنجـم جمـادی االخـر سـال  672هـ
قمـری بـر اثر بیمـاری ناگهانی که طبیبـان از درمان آن عاجز
گشـتند بـه دیـار باقی شـتافت.
منابع
 1ـ اخلاق عملـی و تدبیـر منـزل در مثنـوی موالنـا ،
معصومـه سـالم کار  ،قزویـن  :سـایه گسـتر 1348-
 2ـ ارتبـاط غیرکالمـی در مثنـوی معنـوی  ،کیومـرث-
فالحـی  ،تهـران  :آوای سـرزمین ماهـور 1381 ،
 3ـ جلـوه هـای معـاد در مثنـوی  ،فـرح اهلل موسـوی  ،ته ران :
گل آرا 1381 ،
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مفاخر مذهبي
آيت اهلل العظمي ميرزا ابوالحسن انگجي تبريزي

ضرورت توجه به سالمت و بهداشت
دانش آموزان در مدارس

حضرت آيت اهلل الظمي ميرزا ابوالحسـن
انگجـي تبريزي فرزند ميرزا محمد از اعاظم
علمـا و اکابـر فقهاي قـرن چهـارده هجري
قمـري برخاسـته از شـهر تبريـز اسـت .در
سـال  1282ق .برابر با  1244ش .در محله
«انگچ»تبريـز ديده به جهان گشـود.
مقدمـات و سـطوح عالي فقـه و اصول را
از اسـتادان حوزه علميه تبريز از جمله سيد
فتاح سـرابي و محضر حضـرات آيات عظام
ميـرزا محمود اصولي فرا گرفت .در بيسـت
و دو سـالگي رهسـپار حـوزه علميـه نجف
گرديـد و از محضـر حضـرات آيات عظام ميـرزا حبيب اهلل رشـتي ،مولي محمد
فاضـل ايروانـي و شـيخ محمدحسـن مامقاني بهره بـرد و به مقام شـامخ اجتهاد
در علـوم اسلامي نايل آمد.
ايشـان پـس از نيـل به مقامـات عالي علمي و معنـوي به تبريز بازگشـت و به
تبليغ و ترويج معارف ديني و تدريس در علوم اسلامي و رسـيدگي به امور ديني
جامعه همت گارد و از مراجع تقليد آذربايجان شـد .در آغاز نهضت مشـروطيت
بـه حمابـت از آن برخاسـت لکن پس از مشـاهده انحـراف و دگرگوني اهـداف از
آن کنـاره گرفـت .در اعتـراض بـه فتنه و آشـوب سـال هاي سـياه رضاخاني در
سـال1347ق. 1307( .ش) تبريـز را تـرک گفـت و پـس از يـک سـال در پـي
درخواسـت مـردم به شـهر بازگشـت .زهد و پارسـايي بي اعتنايي به جـاه و مقام
دنيايي وقار و متانت سـکوت و ابهت ،قوت خارق العاده حافظه ،احاطه بر مسـائل
علمـي و فقهـي اهتمـام شـديد در امـر به معـروف و نهـي از منکر ،اسـتواري در
حدود الهي و پايبندي بي چون و چرا به ارزشـهاي ديني را ازخصايص برجسـته
آن عالـم ربانـي و فقيـه عالي قدر شـمرده اند .از ايشـان آثاري در فقـه و اصول به
يـادگار مانـده اسـت همچـون  .1کتـاب الحج  .2کتـاب الطهاره  .3کتـاب الصاله
 .4رسـاله اي «ازاحـه االلتبـاس عن حکم المشـکوک من اللباس»  .5حاشـيه بر
مکاسـب شـيخ انصاري .6حاشـيه بر کتاب «رياض المسـائل» آيت اهلل سيدعلي
طباطبايـي  .7شـرح بـاب ارث از کتـاب نجاه العباد آيت اهلل شـيخ محمدحسـن
نجفـي و  .8حاشـيه بر کتـاب فذائد االصول شـيخ انصاري.

نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان ش ــرقی و امــام جمعــه
تب ریز گفــت :اولویت در بازگشــایی
مــدارس حفــظ ســامت و
بهداشــت دانــش آمــوزان و اولی ــا و
م ربیــان مــدارس باشــد.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش
روابــط عمومــی دفتــر نماینــده
ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی
حضــرت حجــت االســام والمســلمین ســید
محمدعل ــی آل هاشــم در م راســم بازگشــایی مدارس
اســتان «زنــگ مهــر» در مدرســه مردانــی آذر بــا
بی ــان اینکــه نس ــل نوجـوان کشــور امیدهــای آینده
هس ــتند ،گفتنـد :اولویــت ام ــروز آمــوزش و پ ــرورش
بــا هماهنگ ــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بایــد حفــظ
بهداشــت و ســامت دانش آمــوزان باشــد و خانوادهها
بــا توجــه بــه ف راوان ــی واکس ــن در کشــور نس ــبت به
واکسیناس ــیون فرزن ـدان خــود اق ـدام کننــد.
امــام جمعــه تب ریــز بــا اشــاره بــه فــوت
شــهادت گونــه نوجــوان 15ســاله ایــذه ای در
ج ریــان آتــش ســوزی یــک منــزل و نجــات  2بانــو از
گـدازه هــای آتــش ادامــه دادنـد :نس ــل نوجوانــان مــا
افتخــار میهــن عزیزمان هس ــتند و اینگونــه ایثارگ رانه
و فداکارانــه در تاریــخ مانــدگار شــده انــد ،از ایــن رو
بایــد در م ـدارس نس ــبت بــه حفــظ ســامت آنهــا
اقــدام موثــر و عملــی صــورت گیــرد.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان بــا
تاکی ــد ب ــر اینکــه معلمــان و دبی ران پرورش ــی نس ــبت
بــه مس ـائل ت ربیتی توجــه ویژه داشــته باشــند ،افزودند:
در ق ــرآن ک ریــم هــم امر ت ربی ــت و تزکیه قب ــل از تعلیم
مــورد توجه اســت و بایــد مدارس ب ـرای ارتقــاء معنویت

دانــش آمــوزان و تشــویق آنهــا
بــه انجــام ف رایــض دین ــی و نمــاز
اهتمــام جــدی داشــته باشــند.
نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان شــرقی ارتبــاط
تنگانــگ و مس ــتمر اولی ــا دانش
آمــوزان و م ربیــان مــدارس
را مــورد تاکیــد قــرار داده و
گفتن ـد :خان ـواده هــا بــه امی ــد
اینکــه معلمــان بــه وظایــف خــود در مــدارس
عمــل میکننــد دانــش آمــوزان خــود را بــه مـدارس
نفرســتند بلکــه ب ـرای ت ربی ــت بهت ــر آنهــا بــا اولی ــا
مـدارس ارتب ــاط مس ــتمر و تنگاتنگ داشــته باشــند
و بــه رفتارهــای کــودکان خــود در منــزل و مدرســه
نظــارت الزم را داشــته باشــند.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمی ــه اســتان در ادامه
بــا تب ریــک و گ رامی داشــت هفتــه دفــاع مقــدس و یــاد
و خاط ــره شــهدای  8ســال دفــاع مقــدس از مس ــئوالن
آمــوزش و پ ــرورش و بنی ــاد حفظ و نش ــر ارزشــهای دفاع
مقــدس خواســتند نس ــبت بــه تبیی ــن آموزههــای
فرهنــگ ایثــار و شــهادت در مــدارس ب رنامــه ریــزی
مــدون داشــته باشــند و نس ــل جدیــد را بــا حقایــق
جنــگ و اندیشــه هــای شــهدا آشــنا کننــد.
امــام جمعــه تب ریــز در بخــش دیگ ــری از ســخنان
خــود بــا تقدی ــر از نی ــت هــای خی ــر و خداپس ــندانه
خانـدان مردان ــی آذر در تأس ــیس و راه انـدازی م راکــز
علم ــی و آموزش ــی گفتنـد :ایــن خانـدان عــاوه ب ــر
ایجــاد بس ــتر ب ـرای تعلی ــم و ت ربی ــت فرزن ـدان ایــن
م ــرز و بــوم بیمارســتانی تخصص ــی ب ـرای کــودکان
افتتــاح ک ــرده انــد و م ــردم آذربایجــان قــدردان ایــن
خدمــات و نی ــت هــای خـدا پس ــندانه هس ــتند.

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

سرعت بخشي به روند محروميت
زدايي با توزيع سهام عدالت
يک ــي از اقدامــات نظــام اســامي کــه در
دوره اصولگ راي ــي جهــت رفــع محرومي ــت از
طبقــات آس ــيب پذي ــر جامعــه ،و کاهــش
فاصلــه طبقات ــي صــورت گرفته ط ــرح توزيع
ســهام عدالــت مي ــان اقشــار کــم درآمــد و
متوســط جامعــه م ــي باشــد کــه در مرحلــه
اول بــه دهکهــاي اول و دوم شــامل چهــار
ميلي ــون و  ۶۰۰هـزار نف ــر تعلــق گرفــت .در
ايــن مرحلــه دو هـزار و  ۳۰۰ميلي ــارد تومــان
ســهام واگ ـذار شــده و ســود ســهام مرحلــه
اول ني ــز مي ــان  ۴۵۰۰۰۰۰نف ــر توزيــع شــده
اســت.
در راســتاي اج ـراي مرحلــه دوم ايــن طرح
تاکنــون  ۲۲۵۰۰۰۰۰نف ــر برگــه ســهام عدالت
توزيــع شــده کــه شــامل ســه دهــک پايي ــن
جامعــه گرديــده و  ۶دهــک بعــدي ني ــز تــا
پايــان ســال جــاري بــه مي ـزان  ۴۲ميلي ــون
نف ــر ســهام توزيــع م ــي گ ــردد.
در حــال حاض ــر  ۴۴ش ــرکت در س ــبد
ســهام عدالــت قــرار دارنــد و هــر نفــر
بــه مي ـزان يــک ميلي ــون تومــان و ه ــر
خانــوار  ۵نفــره ،پنــج ميليــون تومــان
ســهام دريافــت م ــي کنــد .ســود ســهام
مرحلــه دوم ني ــز بــه زودي پرداخــت م ــي
گ ــردد.

استاد پیشکسوت حوزه علمیه تبریز
تکریم شد
معــاون ســامت و امــور بیمههــای مرکــز
خدمــات حــوزه هــای علمی ــه کشــور بــا حضــور در
منــزل حجــت االســام طاهــا رضای ــی نــژاد از اســاتید
حــوزه علمیــه تبریــز ،ار ایــن اســتاد پیشکســوت
تجلی ــل ک ــرد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه
دکتــر حــدادی منــش ،معــاون ســامت و امــور
بیمههــای مرکــز خدمــات حــوزه هــای علمیــه
کشــور بــا حضــور در منــزل حجــت االســام طاهــا
رضایــی نــژاد از اســاتید حــوزه علمیــه تبریــز،
ضمــن تکریــم و پاسداشــت مقــام ایــن اســتاد
پیشکســوت ،اســاتید را ســرمایههای علمــی و
اخالق ــی حــوزه معرف ــی ک ــرد و پاسداشــت مقــام و
منزلــت بــزرگان را معرف ــی الگــوی برت ــر و تحکی ــم
هویــت طلبگــی دانســت.
حجــت االســام مهــدی خواجــه ،معاون ســامت
و امــور بیمــه مرکــز خدمــات حــوزه علمی ــه اســتان
آذربایجــان ش ــرقی هــم در ایــن دیــدار اظهــار ک ــرد:
یکــی از اولویتهــای مرکــز خدمــات دیــدار بــا
علمــای س راســر اســتان اســت ،ولــی ایــن طــرح
در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا بــا وقفــه کوتاهــی
مواجــه شــده بــود.
وی اب ـراز امی ــدواری ک ــرد کــه بــا رفــع مشــکل
کرونــا ،تکریــم معمریــن و خانوادههــای مرحومی ــن
بــا ســرعت بیشــتر و در کوتاهتریــن زمــان صــورت
گی ــرد.
در ادامــه ،حجــت االســام رضایــی نــژاد بــا
تشــکر از زحمــات کارکنــان مرکــز خدمــات ،با اشــاره
بــه برخــی مشــکالت طــاب ،خواســتار پیگیــری
مرکــز ب ـرای رفــع آنهــا شــد.

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

باز و بسته کردن آب در بین وضو
اگر در بین کارهای وضو (ب رای جلوگیری از اس راف) ،شیر آب را
ببندیم ،اشکالی در صحت وضو ایجاد می کند؟
جواب :باز و بسته نمودن شیر آب در بین وضو اشکال ندارد.
نجس بودن لباس نمازگزار
اگر نمازگزار بعد از نماز متوجه شود که لباسش نجس بوده ،آیا نمازش
باطل است و باید اعاده شود؟
جواب :اگر بعد از نماز بفهمد ،نمازش صحیح است ولی اگر قب ً
ال
نجاست آن را م یدانسته و ف راموش کرده و با آن نماز خوانده است،
نمازش باطل است.
خرید و فروش وام
آیا خرید یا فروش وام ازدواج جایز است؟
جواب :پس از دریافت وام ،خرید و فروش آن جایز نیست
ولی اگر بر اساس مقررات قانونی نظام بانکی
کشور ،امتیاز دریافت وام ،قابل واگذاری باشد،
قبل از دریافت وام ،فروش یا مصالحۀ امتیاز آن،
اشکال ندارد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  9مهر ) 1400
مــرگ (عبدالحســين تيمــور تــاش) وزيــر مســتبد دربــار
رضاخــان پهلــوي ( 1312ش)
عمليــات غيوراصلــي در جــاده حميديــه  -اهــواز ،توســط
ســپاه پاســداران انقــاب اســامي( 1359ش)
آغاز عمليات متوسط مسلم بن عقيل(ع) ( 1361ش)
درگذشــت (س ـراج مني ــر) محقــق مع ــروف پاكس ــتاني (1369
ش)
رحلــت عالــم ربان ــي و حكي ــم اله ــي آيـت َّ
الل «س ــيد محمــد
حس ــيني» مع ــروف بــه «آقانجف ــي همدان ــي» ( 1375ش)
کارخانــه هائ ــی کــه بــه اســتان هــای ســاحلی ،کرمانشــاهان،
کردســتان ،کرمــان و سیســتان انتقــال یابنــد تــا  15ســال از
پرداخــت مالیــات معافنــد(1352ش)
خرمشهر صاحب آب لولهکشي شد 1336( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  23صفر ) 1443
رحلــت آيــت َّ
الل «ش ــيخ محمــد باق ــر آقانجف ــي اصفهان ــي»
عالــم بــزرگ مردم ــي ( 1301ق)
تشــكيل دولــت موقــت در كرمانشــاه «اعضــاي كميتــه
مهاجــرت» ( 1334ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  1اكتبر ) 2021
مــرگ «ارســطو» دانشــمند شــهير و بلنــدآوازه يونــان
باســتان (322ق.م)
آغــاز نبــرد «گوگامــل» بيــن ايــران و يونــان و انقــراض
سلســله هخامنشــيان ( 330ق.م)
درگذشــت «پيركورنــي» نويســنده و نمايشنامهنويــس
شــهير ف رانســوي (1684م)
پايــان دادگاه تاريخــي «نورنبــرگ» و صــدور حكــم دربــاره
جانيــان نــازي (1946م)

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

مسافران آسماني :زندگينامه و خاطرات حماسه هاي ده
تن از شخصيت هاي انقالبي و فرماندهان آذربايجاني
دوران دفاع مقدس

كتاب «مساف ران آسمان ي :زندگينامه و خاط رات حماسه هاي ده تن
از شخصيت هاي انقالبي و فرماندهان آذربايجاني دوران دفاع مقدس»
به كوشش داود خدايي تاليف گرديده و به همت انتشارات «سازمان
بنياد شهيد و امور ايثارگ ران استان آذربايجان شرقي» در سال 1393
فيپا گرفته و در  5000نسخه با  224صفحه در قطع رقعي به زيور
طبع آراسته شد .و هم اكنون در اختيار نسل جوان در جستجوي
حقيقت روزهاي آتش و خون ق رار دارد.
همه انسانها می می رند ولی شهی دان این س رنوشت همگانی را به
بهت رین وجه سپری كردند ،وقتی ق رار است این جان ب رای انسان نماند
چه بهتر در راه خدا این رفتن انجام بگیرد .مهمت رین امتیاز شهدای
انقالب اسالمي نسبت به كسانی كه در سایر كشورها در راه آرمانهای
خود فداكاری می كنند انتخاب آگاهانه و به دور از احساس است.
انقالب اسالمي اي ران مرهون خون شهدا و رهبري الهي حضرت
روح اهلل است؛ شهدا جانانه در راه جانان ايستادند و با خون خود سند
استقالل و آزادي اي ران از قيد و بند استب داد و استعمار را به رهبري
امامشان امضا نمودند .حضرت امام خميني (ره) در خصوص اهميت
خون شهدا چنين فرمودند« :شهادت رمز پيروزي است ملتي كه
شهادت را آرزو دارد پيروز است .خون شهي دان ما امتداد خون پاك
شهي دانك ربالست».
بدون شك جوانان عاشق و شهادت طلب ميهن اسالمي يكي از
ع وامل مهم و اساسي مقاومت و پيروزي در دفاع از انقالب اسالمي
و تماميت ارضي كشور مقدس جمهوري اسالمي بوده و مقاومت
تحسين ب رانگيز ايشان در ب رابر استكبار جهاني ،صحنههاي ب يبديل
و ب ينظيري از شهادت و ايثار را خلق كرد  .دوران هشت سال دفاع
مقدس تنها يادآور آتش خانمان سوز متجاوزين بعثي نيست ،بلكه
محل نمايش و شكوفايي ش رافت ملتي است كه يك تنه مقابل
زورگويان ايستاد .از همين رو هر چه از آن دوران طاليي حيات ملت
اي ران ،فاصله مي گي ريم ،نياز به ثبت ،ضبط و نشر خاط رات آن سال
ها نيز بيشتر احساس مي شود كه اگر به ضبط و ثبت و تفسير و
توزيع آن اهتمام نورزيم ،به فرهنگ وتاريخ مردم اين مرز و بوم ،جفايي
جب رانناپذيررواداشتهايم.
بديهي است كه از دل همين خاط رات ناگفته ،آثار ممتازي در گونه
هاي متنوع هنري از جمله :شع ر ،قصه ،رمان ،فيلم ،نمايش نامه و
هنرهاي تجسمي پديد مي آيند .شاعر امروز اي راني م يتواند يك بار
ديگر همانند فرزانه طوس ،مثنوي حماسه بس رايد و اين بار قهرمان
شعرش نه رستم دستان كه شهداي بزرگوار باشند؛ م يتواند مثنوي
معنوي را جاني دوباره بخشد و تمثي لها را از صحنههاي نبردي
انتخاب كند كه از ت راوش خون و جان است .عارف فرزانه اي راني ،امروزه
م يتواند تذكرة االوليايي ديگر با مضمون شهداي انقالب اسالمي به
رشته تح رير درآورد؛ م يتواند بوستاني دگر بس رايد و گلستاني نو
بياف ريند.
مجموعه حاضر در راستاي عينيت بخشيدن به هدف فوق؛
زندگينامه ،خاط رات پر ف راز و نشيب حماسه هاي ده تن از شخصيت
هاي انقالبي و فرماندهان موثر آذربايجان در دفاع مقدس را روايت
مي كند .اين اثر شامل زندگ ینامه و خاط رات شهید آیتاهلل قاضی
تاهلل اسداهلل مدنی ،سردار شهید مهدی باکری،
طباطبایی ،شهید آی 
سردار شهید حسن شفی عزاده ،امیر س رلشگر خلبان شهید جواد
فکوری ،سردار شهید حمید باکری ،سردار شهید علی تجالیی ،س رار
شهید م رتضی یاغچیان ،سردار شهید محمدحسن کسایی و سردار
شهید نادر ب رپور است.
در ميان فرماندهان برجسته شهيد استان ،از دو تن از علماي
برجسته و تاثيرگذار آذربايجان ،شهداي مح راب آيت اهلل قاضي
طباطبايي و آيت اهلل مدني ،در اثر حاضر ياد شده است .تاثير
آيت اهلل قاضي در مبارازات مردم آذربايجان عليه رژيم ستم
شاهي و همچنين پيروزي انقالب اسالمي قابل انكار نيست.
تا حدي كه در اسناد ساواك از او با نام «خميني تب ريز» ياد
كرده اند .آيت اهلل مدني نيز از شخصيت هاي بي نظير و
منحصر به فردي بود كه در ايام پس از پيروزي انقالب نقش
تاثيرگذاري در آذربايجان ايفا كرد .مبارزات آيت اهلل مدني با حزب
خلق مسلمان ،تهييج جوانان ب راي حضور در جبهه ها و  ...تنها
نمونه هايي از حضور آيت اهلل مدني در صحنه هاي انقالب اسالمي
است.
مطالب مجموعه حاض ر ،حاصل مصاحبه با راويان خاط رات و
استفاده از منابع و اسناد موجود در بنياد حفظ آثار و ارزش هاي دفاع
مقدس استان آذربايجان شرقي مي باشد .در خاتمه نيز  13اثر كه
نويسنده محترم جهت تاليف مجموعه حاضر از آنها بهره گرفته اند
معرفي گرديده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)
دولتهای اسالمی تحت نفوذ استعمار
مـن در ایـن وقـت کـم و بـا عارضـهای کـه به سـینه من-
یـک قـدری -عـارض شـده اسـت نم یتوانـم تمـام مطالبی را
کـه تصـور کـردهام تحویـل بدهم؛ مهمـات قضایـا را به گوش
ملـت ،به گوش شـما آقایان م یرسـانم .مـن از اوضاع عمومی
دول اسلامی بسـیار متاسـفم؛ از اوضاع خصوص ای ران بسـیار
متاسـفم .دولتهای اسلامی ،چه سلاطین اسلام ،چه روسای
جمهوری اسلامی ،چه نخسـت وزی ران دول اسالمی ،در تحت
اسـتعمار غافل از مقاصد دیانت اسلام هسـتند؛ مطلع
تاثیـر
ْ
نیسـتند بـه مسـائل اسلام؛ نم یخواهنـد مطلع بشـوند به
احـکام اسلام؛ نم یتواننـد بـا ایـن وضعـی کـه دارنـد مطلع
ت ب رای بشـر ،و بشـر اگر اتباع
بشـوند که اسلام چه آورده اسـ 
کنـد از اسلام ،بـه کجا خواهد رسـید.
ایجاد اختالف ،نقشه استعمار
دولتهای اسـتعمار طلـب ،دولتهایی کـه م یخواهند ذخایر
مسـلمین را بب رنـد ،بـا وسـیلههای مختلـف ،بـا نی رنگهـای
متعدد ،دول اسلامی را ،سـران دول اسالمی را ،اغفال م یکنند.
گاهی به اسـم شـیعه و سـنی اختالف ایجاد م یکنند .حتی
در شـرق ،آنهایـی هـم کـه جـزء مسـلمین نیسـتند ،آنهـا
هـم ،گـول خوردهانـد .گفتـه م یشـود کـه در هندوسـتان در
مثـل عیـد «اضحـی» « »۲مقـدار زیـادی از گاوهـای مقدس
پیـش گاوپرسـتان م یآورنـد و بـه مسـلمین به قیمـت ارزان
م یفروشـند و آنها را وادار م یکننـد که گاوهای مقدس پیش
آن طوایـف را ،ذبـح کننـد و بعـد بـه آنها م یگویند کـه اینها
گاوهـای مقـدس شـما را ذبـح کردنـد؛ یک هیجانـی در بین
هنـدو [و] مسـلم ،در بیـن طوایـف هندیهـا ،بپا م یشـود و
یـک غوغـا و توجه بلنـد م یشـود؛ و از این غوغا آنها اسـتفاده
م یکننـد ،شـرق را م یبلعنـد .در دول اسلامی ،بیـن طوایف
مسـلمین به اسـم اسلام و به اسـم مذهب ،چیزهایی پخش
م یکننـد؛ تبلیغاتـی م یکنند که طوایف مسـلمین به جان
هـم بیفتنـد و بـا هم اختالف شـیعه و سـنی پیـدا بکنند و
آنهـا به ذخایری که مسـلمین دارند دسترسـی پیـدا بکنند و
نتوانند مسـلمین کاری انجـام بدهند.
صحیفه امام خمینی (ره) ،صفحه ۳۷۳

جاذبه هاي گردشگري
تاالب دیب سیز

شهرســتان اه ــر بــا داشــتن قدمــت تاریخ ــی ،آب و ه ـوای مطلوب
و مناظــر دیدنــی فــراوان از جملــه مناطــق بکــر و گردشــگری
آذربایجــان ش ــرقی اســت.
اهــر بــا واقــع شــدن در منطقــه کوهســتانی دارای اقلیمــی
ســرد و خشــک بــا بارشهــای نســبتاً خــوب و ج ریــان آبهــای
روان در رودخانــه هــا و آب راهــه هــا اســت کــه ب ـرای مهــار و ذخی ــره
ایــن آبهــا ب ـرای مصــارف آب ش ــرب و کشــاورزی ســدهای متعــدد
بــزرگ و کوچک ــی در نقــاط مختلــف شهرســتان ایجــاد شــده کــه از
جملــه ســدهای مهــم ایــن شهرســتان م ــی ت ـوان بــه ســد بــزرگ
ســتارخان در جــاده اه ــر  -ورزقــان ،ســد خاک ــی آزادگان در نزدیک ــی
روســتای آرپی ــرزن ،ســد خاک ــی تــاالب دیــب س ــیز و ســد خاک ــی
روســتای خونی ــق اشــاره ک ــرد کــه در کنــار کارب ــری فن ــی ســدها،
ک رانــه آنهــا بــا طبیعــت زیب ــا و دل انگی ــز خــود محل ــی مناســب
ب ـرای گردشــگری و تف ریحات ــی ماننــد :بازی هــای آبی شــنا ،قایق رانی،
ماهیگی ــری ،س ــرگرمی و غی ــره اســت و م ــی توانــد اوقــات خوب ــی را
ب ـرای گردشــگ ران و میهمانــان ایجــاد کنــد.
تــاالب دیــب س ــیز نی ــز در  ۲۵کیلومت ــری ش ــرق اه ــر ق ـرار دارد و
تاالب ــی نی ـزاری و دایم ــی اســت کــه مــورد اســتفاده پ رنــدگان مهاج ــر
آبــزی ق ـرار م ــی گی ــرد.
اخیــرا بــا ایجــاد دیــواره خاکــی ایــن تــاالب تبدیــل بــه ســد
قشــاق شــاهوردی شــده اســت و آب آن مــورد مص ــرف کشــاورزی
ق ـرار م ــی گی ــرد.
ایــن تــاالب در  ۲کیلومت ــری جنــوب روســتای قشــاق شــاهوردی
در جنــوب جــاده ارتباط ــی اهر-مشــگین شــهر ق ـرار دارد.
تــاالب گس ــتره ای شــمالی جنوب ــی دارد و طـوا آن در حــدود ۵۰۰
مت ــر و ع ــرض آن  ۳۰۰مت ــر اســت.
ارتفاع تاالب از سطح دریا در حدود  ۱۳۶۰متر است.
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