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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز : 
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز بـه امامـت حضرت 
حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلـی آل هاشـم 
رعایـت  بـا  و  تبریـز  خمینـی)ره(  امـام  مصلـی  محـل   در 

شیوه نامه های بهداشتی اقامه شد.
در  هاشـم  آل  المسـلمین  و  االسـام  حجـت    حضـرت 
خطبـه هـای نماز جمعـه تبریز بـا دعوت تمام مسـلمین به 
رعایـت تقـوا گفتنـد: تقـوا در طوفـان شـهوات پناهـگاه بزرگ 
و امنـی اسـت کـه مانـع سـقوط انسـان در دام نفسـانیات 

شـیطانی می شـود.
خطیـب جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد: انسـان بی تقـوا در 

برابـر شـهوات ماننـد انسـان بی سـاح اسـت.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با قرائت آیه سـی ام 
سـوره روم اظهار داشـتند:  خانـواده در شـکوفایی فطرت الهی 
کـودک نقـش اول و زیـادی دارد. کودکـی کـه در فضـای بـی 
تقوایـی رشـد کنـد، از مسـیر توحیدی خـود دور خواهد شـد.

امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: پـدر و مـادر بایـد در مقابـل 
خداونـد در خصـوص ایـن موضـوع پاسـخگو باشـند.

ایشـان بـا بیـان اینکـه ترکیـب و سـاختار وجودی انسـان 
طوری طراحی شـده که حقیقت طلب اسـت گفتنـد: خداوند 
کـودک را بـا وجـدان توحیـدی خلق کـرده و کـودک با فطرت 
خـود درک می کنـد کـه خدایـی وجـود دارد. ایـن خانـواده و 
جامعه اسـت که باید مسـیر شـکوفایی را فراهم کنند. فضای 
نامطلـوب خانـواده و جامعـه طهـارت روحـی کـودک را آلـوده 

مـی کند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا تاکیـد بـر 
اینکـه دیـن، زبان فطرت انسـان اسـت اظهار داشـتند:  احکام 
دینـی برای شـکوفایی حقیقت وجودی انسـان طراحی شـده 
اسـت. یکـی از علـل اصلی دین گریزی نسـل جـوان امروز، بی 
توجهـی بـه مسـاله فطـرت و تبلیـغ و تربیت دینـی جوانان 

است.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان تصریـح کردند: 
متولیـان موظفنـد تا بـا زبان فطـرت با انسـان صحبت کنند. 
پـدر و مـادری که بر اسـاس فطرت الهی تربیت نشـود چطور 
مـی توانـد کودکانـش را بر اسـاس فطـرت الهی تربیـت کند. 
مبـادا بخاطـر غفلت شـرمنده حیات معقـول و ابـدی کودک 

شویم.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان به سـالروز تشـکیل شـورای 
عالـی انقاب فرهنگـی به فرمان حضـرت امام)ره( اشـاره کرده 
 و گفتنـد: خـدا کسـانی را کـه در راه فرهنـگ انقـاب تـاش 

می کنند، موفق بگرداند.
ایشـان بـا برشـمردن راهکارهای تحقق عدالت بیـان کردند: 
اگـر تقـوا در انسـان حاکـم شـود انسـان بـه سـمت عدالـت 
مـی رود. یکـی از ایـن راهکارهـای تحقـق عدالـت مبـارزه بـا 

اسـراف و مصـرف گرایـی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: چـه ثـروت هایی کـه در 
زندگـی تجماتی هدر می رود و شـکاف بین فقیـر و غنی روز 

به روز بیشـتر می شـود.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان به والدت حضـرت زینب)س( 
و روز پرسـتار اشـاره کـرده و اظهـار داشـتند:  ایشـان اوسـوه 
معرفـت، شـجاعت و بصیـرت و حسـین )ع( دوم بـا پوشـش 

زن اسـت.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامـه دادند: چه روز 
مناسـبی به نام روز پرسـتار اسـم گذاری شده اسـت. پرستاران 
عزیـز زحمـات زیـادی می کشـند و از خـواب و استراحتشـان 

گذشـته و در بالیـن بیماران حاضر می شـوند.
خطیـب جمعـه تبریـز افزودنـد: در دفـاع مقدس شـهدای 
پرسـتار زیـادی داشـتیم. نـام پرسـتار خـودش آرامـش بخش 

است.

بیسـت و هفتـم آذرمـاه، یادآور عروج سـرِخ مجاهدی خسـتگی ناپذیر 
و عالمـی ربانـی، آیـت الّل مفتـح، اسـت کـه از پیشـروان اندیشـه وحدت 

حـوزه و دانشـگاه بود.
ایـن شـهید واالمقـام در راه تحقـق ایـن اندیشـه و آرمـان بلنـد کـه از 
اندیشـه بلنـد امام راحل رحمه الل برخاسـته بود، تاش هـای بی وقفه ای 
انجـام داد. بـه پاس فعالیت های چشـم گیر شـهید مفتـح در راه تحقق 
وحـدت حـوزه و دانشـگاه لـزوم ارتباط، همـکاری و هم فکری این دو قشـر 
اندیشـمند، روز 27 آذرـ  که سـالروز شـهادت دکتر مفتح نیز می باشـدـ  

روز وحـدت حوزه و دانشـگاه نام گذاری شـده اسـت.
 شـهید محمد مفتح در سـال ۱۳۰7 در خانواده ای روحانی در روسـتای 
کلـه سـر   در بخـش فامنیـن از توابـع شـهر همـدان متولـد شـد. پدرش 

شـیخ محمود مفتـح از روحانیان همـدان بود.
در همـدان نـزد افـرادی چـون آخوند ما علـی، دروس اولیه فقـه را فرا 
گرفت و در سـال ۱۳22 و در ۱۵ سـالگی برای ادامه تحصیل راهی شـهر 
قـم شـد. در آنجـا در محضر درس: سـید روح الل خمینی، سـید حسـین 
طباطبایـی بروجردی، سـید محمدرضا گلپایگانی، سـید محمدحسـین 
طباطبایـی، دامـاد و حـاج آقـا رحیـم اربـاب حضور یافـت و بـه آموختن 

درس آنـان همت گماشـت.
 امـا عاقـه او باعـث شـد تـا بـه تحصیـات جدیـد نیـز بپـردازد. بـا 
گذشـت زمـان، عـاوه بـر این که یکـی از مدرسـین معروف حـوزه علمیه 
شـد، موفـق به اخـذ درجه دکتری در رشـته فلسـفه گردیـد. در طول این 
مـدت در دبیرسـتانها تدریـس می کـرد و مدتـی نیـز مـدرس حـوزه بود.

 او همـراه بـا درس و بحـث بـه منبرها می رفـت و سـخنرانی می کرد. 
مقـاالت متعـددی در روزنامه هـا و مجات اسـامی علیـه حکومت پهلوی 
به رشـته تحریـر درمی آورد و به جذب دانشـجویان و طـاب می پرداخت. 
بـه شـهرهای مختلـف ایـران از جملـه: آبـادان، اهـواز، خرمشـهر، کرمـان، 
اصفهان، یزد و شـیراز مسـافرت می کرد. در جلسـات سـخنرانی چند هزار 
نفـری شـرکت می جسـت و علیـه حکومـت پهلـوی سـخنرانی می کرد. 
بـه خاطـر فعالیت هـای سیاسـی و مخالفت بـا حکومت پهلـوی وی را به 
زاهـدان تبعیـد کردند و از ورود به اسـتان خوزسـتان ممنوعش سـاختند. 
در سـال ۴۸ پـس از آزادی بـه تهـران آمد و در دانشـکده الهیـات و معارف 
اسـامی دانشـگاه تهـران، دانشـگاه تهران، همـگام با مرتضـی مطهری به 

تدریـس پرداخت.
وی در 27 آذر ۱۳۵۸ هنگام ورود به دانشـگاه تهران توسـط گروه فرقان 
هـدف گلولـه قرار گرفـت و به همـراه دو محافظش جـواد بهمنی و اصغر 
نعمتـی در مقابل دانشـکده الهیات دانشـگاه تهران با رگبار گلوله کشـته 

. شد
 حـوزه هـای علمیـه در جامعه دینی و نظـام مـا دارای جایگاهی بس 
مهـم و واال هسـتند. نقـش حوزه هـا در حرکت اسـامی و تربیت جامعه 
بسـیار حسـاس و سرنوشت سـاز اسـت. با نگاهی به تاریخ پرفراز و نشیب 
کشـورمان در مـی یابیـم که عالمـان دینی همـواره سرپرسـتی و هدایت 
جامعـه را بـر عهـده داشـته و در حـوادث و بـه ویژه مبـارزات مـردم علیه 
طاغـوت و حکومـت هـای جائـز زمـان خویش، پیشـاپیش مردم بـه قیام 
برخاسـته انـد. بـا پیـروزی انقـاب و تشـکیل حکومـت اسـامی، و پدید 
آمـدن افـق هـای تازه، مسـئولیت سـنگین تـری بر عهـده حوزویـان قرار 

گرفته اسـت.
 دانشـگاه همواره جایگاه آموزش و کاوش در حوزه اندیشـه های علمی 
بـوده اسـت و رسـالت بلنـد آنان سـوق دادن جامعه به سـوی مقاصد بلند 
فرهنگـی و اجتماعی اسـت. دانشـگاهیان به عنوان روشـن فکرانـی که از 
افـق باالتـری بـه جامعـه مـی نگرنـد، مـی تواننـد در پیشـبرد جامعه به 

سـوی رشـد و تعالی نقش بسـیار مهمی ایفـا نمایند.
بـرای منـزوی کـردن   در نظـام گذشـته تـاش هـای بسـیاری 
روحانیـت و از سـوی دیگـر غربـی کردن کشـور و نهادهـای فرهنگی 
پیـروزی  بـا  پذیرفـت.  دانشـگاه هـا، صـورت  ویـژه  بـه  آموزشـی،  و 
و  روحانـی  قشـر  دو  الل  رحمـه  امـام  رهبـری  سـایه  در  و  انقـاب 
دانشـجو بـرای پیـروزی انقـاب اسـامی پیشـگام گردیدنـد. روحانی 
و دانشـجو بـا درک موقعیـت حسـاس و مهـم خـود همـواره نقـش 
خـود را در انقـاب حفـظ کردنـد و پیشـاپیش سـایر اقشـار بـرای 
انـد. بـه دلیـل  ایفـای مسـئولیت هـای خویـش وارد عمـل شـده 
اهمیـت نقـش ایـن دو قشـر در هدایـت جامعـه اسـت کـه وحـدت 
میـان آنهـا همـواره مـّد نظـر امـام راحـل رحمـه الل و مقـام معظم 

العالـی( بـوده و هسـت. رهبری)مدظلـه 
 شـاید نخسـتین مانـع در راه وحـدت حـوزه و دانشـگاه عـدم وضوح و 
تبییـن دقیـق مفهـوم آن نـزد طرفیـن باشـد. به نظر می رسـد کـه این 
موضـوع بـه صـورت جدی بررسـی نشـده و در عوض، برخـی نتایج علمی 
و احتمالـی ایـن وحـدت در زمینـه های مختلف مـورد تأکید بوده اسـت. 
نبـوِد همدلـی و خـوش بینی متقابـل نیز می توانـد مانع دیگـری در راه 

وحـدت حـوزه و دانشـگاه به شـمار آید.
 موِضـع گیـری ها و سـخنان غیردوسـتانه برخی از طرفیـن به تدریج 
همدلـی و خـوش بینـی متقابـل را گـم رنـگ سـاخته و می سـازد. یکی 
دیگـر از موانـع وحدت، عدم شـناخت دقیق از خصوصیـات و توانایی های 
خـود و طـرف مقابل اسـت. هـر کـدام از این مـوارد خود نیازمند بررسـی 
جداگانـه و دقیق اسـت تـا موانع وحدت و همدلی این دو قشـر فرهیخته 

از میـان رفتـه و پیوندهـای دوسـتی و اتحاد، مسـتحکم تر گردد.
منبع:  

زندگـی نامـه شـهید آیت الل دکتر محمـد مفتح -غامرضـا گل زواره- 
مرکـز پژوهـش های صدا و سـیما- قم - سـال۱۳۸۸

»دربـاره شـهادت حضـرت فاطمه)س( باالخـره ۴۰ یا 7۵ روز بعـد از رحلت 
صحیـح اسـت یـا ۹۵ روز؟ رهبـر عالی قدر پاسـخ واقعا حکیمانـه ای دادند و 
فرمودنـد: بـرای شـما چـه فرقی می کنـد کدامیـک صحیح باشـد خداوند 
خواسـت کـه مـردم بیشـتر به یـاد مـادر ما باشـند و بیشـتر برای مـادر ما 
عزاداری و بیان فضائل ایشـان را بکنند.« در آسـتانه شهادت آن حضرت همراه 

ما باشـید تـا در این باره بیشـتر بدانید.
دربـاره تاریـخ شـهادت حضـرت زهـرا )س( روایات مختلف اسـت. از چهل 
روز تـا شـش مـاه بعد از رحلـت پیامبر )ص(. میـان علمای شـیعه، دو تاریخ 
مشـهور و مقبـول اسـت: یکی هفتاد و پنـج روز بعد از رحلت پیامبـر )ص( و 

دیگـری نود و پنـج روز.
بـا توجـه به رحلت پیامبر اسـام )ص( در بیسـت و هشـتم صفـر، بنا به 
روایت 7۵ روز، در مورخة سـیزدهم تا پانزدهم جمادی االوّل، شـهادت حضرت 
زهـرا )س( اسـت و ایـن ایام را فاطمیة اوّل می خوانند اما بنا بـه روایت ۹۵ روز، 
شـهادت حضرت زهرا )س( در سـوم تا پنجم جمادی الثانی اسـت و این ایام 

را فاطمیـة دوم می خوانند.
بنابرایـن؛ ایـام فاطمیه جمعا ۶ روز می باشـد، ۳ روز در ماه جمـادی االول 
و ۳ روز در مـاه جمـادی الثانی. فاطمیـه اول از ۱۳ تا ۱۵جمادی االول اسـت و 

فاطمیـه دوم از سـوم تا پنجم جمادی الثانی اسـت.
ظاهـراً علـت اینکـه سـه روز در هـر مـاه بعنـوان روز شـهادت آن حضرت 
معرفـی شـده اسـت بـه ایـن دلیل اسـت کـه ایـن احتمـال وجـود دارد که 
ماههـای قمـری از رحلت پیامبر )ص( تا شـهادت حضـرت زهـرا )س(، 2۹روز 
بـوده باشـند، حال آنکه در صـورت کامل بودن ماههای قبل، روز شـهادت ۱۳ 

جمـادی االول و یـا سـوم جمـادی الثانی خواهـد بود.
چـرا کـه طبق تقویم، حداکثر سـه مـاه قمـری 2۹ روزه و حداکثـر ۴ ماه 

قمـری ۳۰ روزه مـی توانند پشـت سـر هم قـرار گیرند.
امـا در عـرف، به دهـه دوم جمادی االول، از دهم تا بیسـتم جمـادی االول 
کـه بنابـر قول 7۵روز، شـهادت آن بانـوی بزرگوار در آن واقع شـده اسـت دهه 
فاطمیـه اول و بـه دهـه اول جمادی الثانـی از اول تا دهم جمـادی الثانی، که 
طبـق قـول ۹۵روز، شـهادت حضـرت زهرا سـام الل علیهـا در آن واقع شـده 

اسـت، دهـه فاطمیه دوم گفته می شـود.
علت بروز اختاف در روز شهادت چیست؟

در مـورد تعـداد روزهایـی که حضرت صدیقه طاهره سـام الل علیها پس 
از رحلـت پدر بزرگوارشـان در قید حیات بـوده اند در میان کتاب های تاریخی 
اختـاف وجـود دارد. بعضـی از مورخین مثل یعقوبی این زمـان را چهل روز و 
کسـانی مثل عایشـه، دختـر ابی بکر، این مدت را شـش مـاه و گروهی دیگر 

هشـت ماه ذکر کـرده اند.
عامه مجلسی

امـا در میـان ایـن اقـوال، آن قولـی کـه بـرای ما قابـل اعتنا اسـت روایات 
رسـیده از ناحیـه ائمه هدی علیهم السـام می باشـد، به نقـل مرحوم عامه 
مجلسـی، مرحـوم ابوالفرج اصفهانی در کتـاب مقاتل الطالبین اینگونه اظهار 
نظر کرده: مدت زمان حیات فاطمه زهرا سـام الل علیها بعد از وفات پیامبر 
صلـی الل علیـه وآله مـورد اختاف قرار گرفته اسـت، به طـوری که کمترین 
زمان ذکر شـده در این رابطه ۴۰ روز و بیشـترین زمان هشـت ماه می- باشـد، 
امـا آنچـه نـزد ما مسـلم و مورد قبول اسـت روایات رسـیده از امـام باقر علیه 
السـام اسـت کـه حضرت مـی- فرماید: بدرسـتی کـه زمان رحلـت صدیقه 
کبری سـام الل علیها سـه مـاه بعد از رحلـت پیامبر مکرم اسـام صلی الل 

علیـه و آله بود.
طبری شیعی

همچنین مرحوم طبری شـیعی در کتاب دالیل االمامه به سلسـله اسناد 
خـود روایاتـی از حضـرت امام صادق علیه السـام نقل مـی کند که حضرت 
مـی فرمایـد: حضرت صدیقـه طاهره علیها السـام در ماه جمـادی االخر روز 

ادامه در صفحه ۳

ادامه در صفحه ۳

27 آذر روز وحدت حوزه و دانشگاه

تاریخ دقیق شهادت
 حضرت فاطمه زهرا)س( چه روزیست؟

شت شهید زبرگدا

تجمالت عامل شکاف بین غنی و فقیر
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اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه 
 در آذربايجان شرقي در هفته جاری

ديدار دانشجويی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و 
امام جمعه تبريز با دانشجويان خوابگاه دانشگاه تبريز

تجليل نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز از 
فرزندان و خانواده های محترم شهدای هوا نيروز ارتش

حضور  و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی 
و امام جمعه تبريز در کنگره دّر يتيم به مناسبت پانزدهمين 

سالگرد ارتحال استاد عابد تبريزی

حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز در مراسم تشييع پيکر مرحوم حجت االسالم عالمی

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و 
امام جمعه تبريز در پايگاه ششم هوانيروز ارتش

 جمهوری اسالمی ايران

همزمان با شب ميالد حضرت زينب کبری )س( ديدار 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز با 

فرزندان خانه طوبی

جلسه شورای هماهنگی برزگداشت يوم اهلل 9 دی با حضور 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار اعضای تشکل های دانشجويی استان با نماينده ولی فقيه 
در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

ديدار برگزيدگان و نفرات برتر مسابقات قرآنی 
دانش آموزان با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و 

امام جمعه تبريز

روز دانشجو یوم اهلل است

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
سـاالر افخمـی در سـخنرانی پیـش از خطبـه های نمازجمعـه این هفته 
تبریز با تبریک والدت با سـعادت حضرت زین)س(و فرا رسـیدن روز پرسـتار   و 
با بیان این که یکی از مناسبات تقویمی هفته گذشته روز ۱۶ آذر روز دانشجو 
بـود  گفـت:  آیا روز دانشـجو مناسـبتی بـی اثر در تقویم اسـت که هر سـاله 
بایسـتی خوانده و بازگو شـود ؟ یا روز دانشـجو صرفا روزی نمادین برای برگزاری 
مراسـمات و جلسات تشـریفاتی در سراسر کشور اسـت؟ خیر؛ روز دانشجو روز 
ملـت اسـت ، روز صـدای مسـتضعفین اسـت، روز آینده سـازان این سـرزمین 
اسـت ، روز دفاع از مظلوم و مبارزه با ظالم اسـت،  روز اسـتقال کشور است، روز 

مبارزه با اسـتکبار جهانیسـت  و به معنای واقعی یوم الل اسـت .
وی خاطرنشـان کـرد: گـواه تاریخـی عناوین ذکر شـد ه  و دلیـل نامگذاری 
ایـن روز بـه این دلیل اسـت  که دانشـجویان تنها پـس از چندین مـا ه بعد از 
کودتا 2۸ مرداد   و اعمال سـلطه و نفوذ دشـمنان ملت  توسط خائنین داخلی 
بـرای مبـارزه با شـیطان بزرگ (آمریکا) علم اسـتقال و دفاع از این سـرزمین را 
برافراشـته انـد و بـا نثـار جانشـان  و با خون خود مسـیر مبـارزه با اسـتکبار را 

طـوری نشـان کرده اند که مسیرشـان تـا ابدالدهر باقـی خواهد ماند
افخمی در ادامه به  رسـالت دانشـجو اشـاره و ابراز داشـت:  رسالت دانشجو 
ایـن اسـت  کـه در جامعه به عنـوان عنصر اصلی انقاب اسـامی باقی بماند . 
بهترین تعبیر برای تفهیم رسـالت و جایگاه یک شـخص  به عنوان دانشجو را 
شـهید بهشـتی بیان کرده اند :دانشـجو موذن جامعه اسـت  اگر خواب بماند 
نمـاز امـت قضا می شـود .به بیـان دیگر می توان گفت ایشـان دانشـجویان را 
به نوعی  راهبران اجتماعی و جریان سـازان تمدنی جمهوری اسـامی معرفی 

اند. کرده 
وی افـزود:  وظایـف دانشـگاه و دانشـجو در چنـد رکن اساسـی تعریف می 

شـود که عبارتنـد از :
۱-  فعالیت علمی

تولیـد علـم و تربیت نیروی متخصص متعهد  البته علمی که نافع باشـد  
یعنی بتواند مشـکلی از مشـکات مردم و کشـور را رفع کند علمی که تحرک 
آن در زندگـی روزمـره مـردم احسـاس شـود علمـی که در راسـتای پیشـرفت 

روزافزون کشـور به کار برده شـود 
مدتهاسـت بـا توجـه به نیاز عصـر حاضر و جوامـع دنیا   یکـی از میادین 
مبارزات منطقه ای و جهانی  مسـئله تکنولوژی  فناوری و علم اسـت. کشـور 
ما علی رغم پیشـرفت های حاصل شـده  بسـیار از این رقابت دور میباشـد . 
دالیـل متعـددی بـرای ناکارآمدی و بیماری نظام علمی وجـود دارد  که در ادامه 
بـه بررسـی برخـی از آن دالیـل خواهیـم پرداخـت. بـرای درمان بیمـاری نظام 
علمی بایسـت نظام آموزشـی چه در سـطح آموزش و پرورش و چه در سـطح 
عالـی  صنعت و سـایر حـوزه های مرتبـط را واکاوی و با یک نگاه جامع و کلی 
مهندسـی کرد . مشـکل ناکارآمدی نظام آموزشـی ما   نه با جلسات و سمینار 
قابـل حـل اسـت  نه با بخشـنامه هایی که اجرایی شـدن شـان هـزار حرف و 
حدیـث در پـی دارد. تنهـا راه حـل نجـات نظام آموزشـی  تحول سـاختاری  و 
نگرش و تنظیم مجدد سیاسـت های کلی نسـبت به  داشـته هاو خواسـته 
هـای وضـع موجود اسـت . در ادامه به بیان چند موردی که در تحول سـاختار 

آموز شـی  بایسـتی به آن توجه شـود اشـاره خواهم نمود. 
2- آرمانگرایـی واقـع بینانـه  و مطالبـه گری صحیح مشـکات  و حقوق 
مردم در مسـائل مختلف دانشـجوی تراز انقاب اسـامی همواره سـعی بر این 
داشـته  که در جهت تحقق آرمانهای انقاب اسـامی  یعنی  عدالت اجتماعی  
آزادی  اسـتقال و اسـام قدم بردارد. انتقاد  تحلیل مسـائل  ریشـه یابی  ارائه 
راهـکار و دسـت بـه کار شـدن برای رفع مشـکات منطقـه ای و کشـور ی  از 

جمله کارهاییسـت که می شـود ذیـل این عنوان انجـام داد.
البتـه چنـد سالیسـت یکسـری فعالیت هـا  عمومـا ذیل مطالبـه گری  
توسـط دانشـجویان در بخش های مختلـف صورت گرفته و میگیـرد  ولی به 

هیچ عنـوان کافی نیسـت .

 دشمن می خواهد با فشار مردم را خسته کند
امام جمعه بناب گفت: پرستاران در ایام کرونا جهاد اکبر راه انداختند 

و برای ابد درخشیدند.
 حجت االسام  و المسلمین مصطفی باقری بنابی در خطبه های 
آیین عبادی سیاسی جمعه شهرستان بناب با تبریک والدت حضرت 
زینب )س( و گرامیداشت روز پرستار اظهار کرد: پرستاران عزیز در تمام 
روزگار فداکاری و ایثارگری کرده اند اما در حوادث و اوضاع شــیوع کرونا 

نقش بزرگی ایفا و مردم را مدیون خود کردند.
وی افزود: پرستاران عزت و شرفی که به وجود آوردند برای همیشه 
در سینه تاریخ خواهد درخشید و جا دارد از پرستاران و کادر درمانی و 
پزشکی که شبانه روز برای سامت مردم فداکاری کردند، تقدیر و تشکر 

نمایم.
خطیب جمعه شهرســتان بناب همچنین با تبریک ۱۶ آذر روز 
دانشــجو تصریح کرد: جوانان و دانشجویان در نظام اسامی رسالت 
خطیری بر عهده دارند و نقش دانشجوی مسلمان در تمام برهه های 

کشور سرنوشت ساز است.
باقری بنابــی با بیــان اینکه کشــور ما در مقطع حســاس و 
سرنوشت سازی از تاریخ قرار گرفته است؛ اضافه کرد: تمام شیاطین و 
دشمنان نظام به این نتیجه رسیده اند که اگر جمهوری اسامی را در 
این منطقه زمین گیر و حذف نکنند، بعد از این دیگر امکان شکست 

این کشور میسر نخواهد بود.
وی اذعان داشت: دست پرورده های شیاطین با انواع حمات و ایجاد 
مشکات معیشتی برای مردم در صدد این هستند که مردم را خسته 

کنند و بین انقاب، قرآن و مردم فاصله بیندازند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب با بیان اینکه این 
نظام و انقاب در ۴2 ســال گذشته فراز و نشیب های زیادی را پشت 
سر گذاشته ولی با عنایت خداوندی و درایت فرزندان این ملت در سپاه، 
بسیج، ارتش و سایر قوا در مقابل اشرار دنیا ایستادند و مقاومت کردند 

و سرسختانه از والیت و عزت ایران اسامی دفاع کردند.
باقری بنابی یادآور شد: با وجود اینکه در داخل مشکاتی داریم ولی 
جمهوری اسامی امروز در اوج اعلی و قدرت قرار دارد و بنا به فرموده 
امام راحل مردم و جوانان ما از مردم و جوانان صدر اسام و مردم زمان 

پیامبر اکرم )ص( متفاوت هستند.
وی خاطرنشان کرد: به برکت انقاب اسامی این انقاب گردنه های 
صعب العبور را پشت سر گذاشته اما با یک شرط و آن هم استقامت 

است.
امام جمعه بناب در ادامه خطبه های نماز جمعه این شهرستان 
متذکر شــد: در مقطع حساس فعلی وظیفه همه مردم مخصوصاً 
دانشــجویان حفظ وحدت و همدلی است و جنگی که به نام جنگ 
اقتصادی دشــمنان نظام راه انداخته اند، در برابر این هجمه سنگین 
دشــمن مقاومت و ایستادگی کنند و مســووالن نیز با رسیدگی به 

معیشت اقشار آسیب پذیر گره مشکات آنها را باز کنند.
باقری بنابی تصریح کرد: مذاکره کنندگان نیز در تاشــند تا گره 
مشکات را در مذاکرات باز کنند و امیدواریم تاش و اقدامات آنها در 

برداشتن و رفع تحریم ها میسر باشد.

انتقاد امام جمعه 
سراب از تعلل استانداری در تعیین فرمانداران

امام جمعه سراب از تعلل استانداری در تعیین فرمانداران انتقاد کرد.
حجت االسام علی اکبر اکرمی امام جمعه سراب در خطبه های نماز 
جمعه سراب اظهار داشت: از استاندار آذربایجان شرقی می خواهم تا در 

اسرع وقت ممکن فرمانداران و مدیران کل استان را تعیین کند.
وی افزود: اگر قصد دارید فرمانداران فعلی را نگهدارید، اعام کنید 
و اگر می خواهید تغییر دهید در سریع ترین زمان ممکن فرمانداران 

انقابی و مدیران کل تعیین شود تا ادارات از باتکلیفی خارج شوند.
اکرمی با اشاره به اینکه استاندار باید اقتدار داشته باشد، یادآور شد: در 
پاسخ به چرایی این تعلل مخالفت نمایندگان عنوان می شود در حالی 

که استاندار باید با اقتدار وارد میدان شود.
امام جمعه سراب به اقدام اخیر دولت در برخورد با برهم زنندگان بازار 
ارز اشاره کرد و از سربازان گمنام امام زمان )عج( در برخورد با اخالگران 

ارزی تشکر کرد.
حجت االسام اکرمی در ادامه بر بهسازی نمازخانه کنار کارخانه در 

حال احداث نفلین تاکید کرد.

امام جمعه هشترود: 
مسئوالن نگاه ویژه به پرستاران داشته باشند

امام جمعه هشترود گفت: پرستاران در روزهای سخت کرونایی با 
صبر و استقامت زینبی نشان دادند که متعهد به کار خود هستند از 

این رو مسئوالن نیز باید توجه ویژه ای به این قشر داشته باشند.
حجت االسام حسن جعفریان در خطبه های نماز جمعه این هفته 
هشترود افزود: حضرت زینب )س( با صبر و استقامت، درس ایمان و 
دینداری داد و اکنون به الگویی برای زنان ایران اســامی به خصوص 

پرستاران تبدیل شده است.
وی افزود: پرســتاران در روزهای سخت کرونایی نشان دادند که به 
کار خود که همانان صیانت از سامت جامعه است، متعهد هستند و 

جامعه نیز باید قدردان آنان باشد. 
حجت االسام جعفریان همچنین با اشاره به اهمیت مقوله فرهنگ 
در جامعه، اظهار کرد: مسئوالن به بودجه  فرهنگی توجه خاص ندارند 
و بودجه هــای اندک نیز با توجه به واقعیت های میدانی و ظرفیت ها 

هزینه نمی شود.
خطیب جمعه هشترود تاکید کرد: همه در قبال فرهنگ به ویژه 
فرهنگ کودک و نوجوان و همچنین فضای مجازی مسئولیت داریم و 

باید احساس مسئولیت کنیم.
وی از والدین خواست نسبت به آسیب ها و همچنین فرصت های 

فضای مجازی آگاهی پیدا کنند.

تجليل نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز از نفرات برتر آموزش و پرورش استان در مسابقات 

کشوری قرآن دانش آموزان
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ادامه از صفحه اول
ادامه از صفحه اول

تاریخ دقیق شهادت
 حضرت فاطمه زهرا)س( چه روزیست؟

تجمالت عامل 
شکاف بین غنی و فقیر

سـه شـنبه، سـه روز از ماه گذشته در سـال ۱۱ هجری از دنیا رفتند.
ایـن دو روایـت مبنـای مورد اتخاذ غالب علمای شـیعه من جمله سـید 

طـاووس در کتاب شـریف اقبال می باشـد.
کلینی

امـا دسـته دوم دیگـری از روایـات صحیحه هم ایـن مـدت را 7۵ روز ذکر 
کـرده انـد از جملـه ایـن روایـات، روایـت مرحوم کلینـی از امام صـادق علیه 
السـام اسـت کـه حضـرت می فرمایـد: »بدرسـتی که توقـف فاطمه علیه 
السـام در ایـن دنیـا پس از پـدر گرامیـش 7۵ روز بود.«این دسـته از روایات 
هـم مبنای نظـر برخی از علمای شـیعه از جملـه مرحوم کلینـی گردیده.

البتـه ممکن اسـت دلیل اختـاف در ایـن دو دسـته از روایات صحیحه 
رایـج نبـودن نقطه گـذاری بر کلمـات در زمان صـدور روایات باشـد. توجه به 
شـباهت »خمسـه و سـبعون« با »خمسـه تسـعون« موید این معنا است.

راویان سنی چه می گویند؟
در ایـن مجال بخشـی را هـم به آثار و تالیفات بزرگانی اهل سـنت مانند 
ابـن قتیبه، ابن شـهر آشـوب سـروی، أبـی الفتح محمد بـن عبدالکریم بن 
أبی بکر احمد شهرسـتانی، ذهبی مورخ مشـهور، عمر رضا کحاله از علمای 
معاصـر اهل سـنت و احمدبن یحیی معروف به »بـاذری« و ابن ابی الحدید 
معتزلـی اختصـاص دادیم تا بدانیم واقعیت شـیعه از زبان سـنی ها چگونه 

بیان شـده است.
ابن قتیبه دینوری، قرن سوم هجری

ابومحمـد عبدالل بن مسـلم بن قتیبه دینـوری )معروف به ابـن ُقَتیَبة( 
در گذشـته به سـال 27۶ هجـری، در کتاب خـود بنام »االمامة والسیاسـة« 
تحـت عنوان«کیـَف کانَـت بیعـة علـی أبی طالـب کـرََّم الل وجهـه« )علی 
کـرم الل وجهـه چگونه بیعـت کرد( با ذکر سـند از عبـدالل بن عبدالرحمن 
انصـاری روایـت کـرده که گفـت: همانا روزی ابوبکـر از عده ای کـه از بیعت با 
او سـرپیچی کرده و نزد علی علیه السـام جمع شـده بودند، سـراغ گرفت.

پـس عمـر را بـه دنبـال آنهـا -کـه در خانه ی علـی جمع شـده بودند- 
فرسـتاد، پـس آنها از خـارج شـدِن از خانه خـودداری نمودنـد، در این هنگام 
عمـر دسـتور داد کـه »هیـزم حاضر کنیـد« و خطـاب به اهـل خانه گفت: 
قسـم بـه آن کـس کـه جـان عمر در دسـت اوسـت باید خـارج شـوید و اال 
خانـه را بـا اهلش به آتش می کشـم! شـخصی به عمر گفـت: ای ابا حفض، 
آیـا مـی دانـی در ایـن خانـه فاطمه اسـت!؟ گفت: اگـر چه فاطمـه در خانه 
باشـد! باز در همان کتاب جلد ۱ صفحه ۱۳ با ذکر سـند آمده اسـت:.. پس 
از چنـدی کـه گذشـت عمر به ابوبکر گفـت بیا تا نزد فاطمه علیها السـام 

برویـم، چرا کـه ما او را بـه غضـب درآورده ایم.
پـس بـه اتفـاق یکدیگر نزد فاطمه علیها السـام رفتـه و از او اجـازه ورود 
گرفتنـد، لکن فاطمه علیها السـام به آنها اجازه ی ورود نـداد، ناچار نزد علی 
علیـه السـام آمـده و بـا او سـخن گفتند، تـا آنکه آنهـا را بـر فاطمه علیها 

السـام وارد کرد.
پـس همیـن کـه آن دو نـزد فاطمـه علیها السـام نشسـتند، فاطمه 
علیهـا السـام صـورت خود را بـه دیـوار برگردانـد. در این هنـگام آن دو به 
فاطمـه علیها السـام سـام کردنـد، لکن او جـواب سـام آنها را نـداد، لذا 
ابوبکرشـروع بـه سـخن کـرده و گفـت: ای حبیبه ی رسـول خدا آیـا ما در 
مـورد ارث پیامبـر و همچنین در مورد شـوهرت تو را به غضـب در آوردیم؟ 
فاطمـه علیهـا السـام گفت: چه می شـود تـورا، که اهـل و خانـواده ات از 
تـو ارث ببرنـد، لکـن مـا از محمد صلـی الل علیـه وآله ارث نبریم! سـپس 
فرمـود: آیـا اگـر حدیثـی از پیامبـر را به یاد شـما بیاورم قبـول می کنید، 
و بـه آن اعتقـاد پیـدا مـی کنید؟ عمـر و ابوبکـر گفتند:آری. پـس فاطمه 
گفت: شـما را به خدا قسـم آیا از پیامبر نشـنیدید که می گفت: »رضایت 
فاطمـه، رضایـت مـن و غضـب فاطمـه، غضـب من اسـت. پـس هر کس 
فاطمـه دختـر مرا دوسـت داشـته باشـد، همانـا مرا دوسـت داشـته و هر 
کـس فاطمـه را راضـی کند مـرا راضی کرده اسـت و هر کس فاطمـه را به 
غضـب آورد، همانـا مرا به غضب آورده اسـت«. عمر و ابوبکر گفتنـد: آری از 

پیامبـر صـل الل علیه و آله شـنیدیم.
فاطمـه علیها السـام گفـت: پس همانا مـن، خداوند و مائکه را شـاهد 
مـی گیـرم کـه شـما دو نفـر مرا به سـخط و غضـب درآوردیـد و مـرا راضی 
نکردیـد، و هـرگاه پیامبر را ماقات کنم از شـما دو نفر به او شـکایت خواهم 

کرد.
در ایـن هنـگام، ابوبکـر شـروع به گریـه کـرد در حالی که فاطمه سـام 
الل علیهـا مـی گفـت: بخـدا قسـم تـو را در هـر نمـازی که بخوانـم نفرین 

خواهـم کرد.
ابن شهر آشوب سروی، قرن ششم

ابن شـهر آشـوب سـروی )درگذشـته به سـال ۵۸۸هجری( در کتاب 
المناقـب خـوداز کتـاب المعـارف ابـن قتیبـه دینـوری در بیـان ذکـر 
اوالد فاطمـه سـام الل علیهـا چنیـن نقـل مـی کنـد؛ فرزنـدان فاطمه 
عبارتنـد از: حسـن، حسـین، زینـب ام کلثـوم و محسـن کـه همانـا از 
ضربـه قنفذ کشـته شـد. الزم به تذکر اسـت کـه در چاپ هـای امروزی 
کتـاب المعـارف ابـن قتیبـه چنین آمده اسـت: پـس علـی دارای چند 
فرزنـد شـد به نـام های حسـن، حسـین، ام کلثـوم و زینب کبـری؛ که 
مادرشـان فاطمـه دختـر رسـول خـدا بـود، لکـن محسـن ابـن علی در 

سـن کودکی درگذشـت!
شهرستانی؛ قرن ششم

أبـی الفتـح محمد بـن عبدالکریم بـن أبی بکـر احمد شهرسـتانی )در 
گذشـته سـال۵۴۸ هجری( در کتـاب خود بنام »الملـل و النحل« می گوید: 
»همانـا چنـان ضربه ای به شـکم فاطمه علیهـا السـام در روز بیعت زد که 

فاطمه علیها السـام جنین خـود را از شـکم انداخت«.
مورخ مشهور، ذهبی؛ قرن هشتم

ذهبی مورخ مشـهور )در گذشـته ی سال 7۴۸هجری( در کتاب خود بنام 
»لسـان المیزان« با ذکر سـند می گوید: »محمدبن احمد حماد کوفی« )از 
حافظیـن حدیـث اهـل سـنت( گفته اسـت: »بدون شـک چنان لگـدی به 

فاطمه علیهاالسـام زد که محسـن از او سقط شد«
منبع:

زندگانـی حضـرت فاطمه الزهرا)س( و دختران آن حضرت - سـید هاشـم 
رسـولی محاتی - نشـر فرهنگ اسامی - سـال ۱۳۸7 - تهران

ایشـان با گرامیداشـت روز دانشـجو تاکید کردند: دانشجو 
باید مطالعه کافی داشـته و صاحب اندیشـه باشـد.

نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان خاطـر نشـان کردنـد: 
دانشـجویان بایـد هویت خود را شـناخته و مسـئولیت پذیر 
باشـند و جایـگاه معلمـی را نسـبت بـه اساتیدشـان عزیـز 

بدارند.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان  با اشـاره به روز 
پژوهـش گفتنـد: تمـام نهادها به امـر پژوهش توجـه دارند و 
در سـایه پژوهش اسـت که موفقیت ها بدسـت آمده اسـت.

نماینده ولی فقیه در اسـتان تصریح کردنـد: باید از نتایج 
پژوهـش هـا اسـتفاده خوبـی کنیم نـه اینکه در آرشـیوها و 

اتاق هـا بمانند.
امـام جمعـه تبریـز بـه روز حمـل و نقـل اشـاره کـرده و 
گفتنـد: حمـل و نقـل در کشـور نقش بسـیار مهمـی دارد؛ 
از تمامـی عوامـل حمـل و نقـل در شـهر هـا و جـاده هـا و 

مسـیرهای دریایـی و هوایـی تشـکر مـی کنم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان با اشـاره بـه رویکـرد ایران 
در مراکـرات اخیـر ویـن گفتنـد: ایـران سـه سـند آمـاده 
 کـرده اسـت؛ ۱( رفـع تحریـم هـای مغایـر بـا برجـام 2( بـه

 تضمیـن هـای الزم توجه شـود ۳( راسـتی آزمایـی اقدامات 
طـرف مقابل.

خطیـب جمعـه تبریـز ابراز داشـتند:  پافشـاری ایـران بر 
ایـن سـه مـورد، اروپـا را به انزوا کشـانده و آمریـکا را عصبانی 

کرده اسـت.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان گفتند: آمریـکا می خواهد 
فعـا توافـق موقت داشـته باشـد امـا توافق موقت عـاوه بر 
اینکـه باعث تخفیف هـای تحریمی و نه لغو آنها می شـود، 
جامعیـت نـدارد و همچنیـن مخالف قانـون اقـدام راهبردی 

مجلس اسـت.
ایشـان راهـکاری هـای رفـع مشـکات اقتصـادی کشـور 
را برشـمرده و تاکیـد کردنـد: گـره زدن نجـات اقتصـاد بـه 
مذاکـرات یـک جنـگ روانـی و ادراکـی برای ملتهـب کردن 
جامعـه اسـت.تحریم هـا نهایتـا بیسـت درصـد در وضعیت 

اقتصـادی تاثیـر دارد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان تصریـح کردند: 
دولـت به طـور جدی دنبال لغـو تحریم هاسـت اما فرهنگ 
سـازی بـرای مدیریـت جهـادی همراه بـا عقانیـت و تدبیر 
صحیـح در مدیـران کشـور بایـد )در دسـتور کار آنهـا قـرار 

بگیرد( باشـد.
نماینـده ولی فقیه در اسـتان افزودند: اصاح سـاختارهای 
معیـوب اقتصـادی، تدوین قانـون برای اصاح فضای کسـب 
و کار، فـروش امـوال مازاد دسـتگاه ها و شـرکت های دولتی 
کـه درآمـد هنگفتـی دارد، شـفاف سـازی میـزان حقـوق و 
مزایـی دولتی و شـفاف سـازی نظـام پرداخت نیـز باید مورد 

توجه قـرار گیرد.
خطیـب جمعه تبریز به سـفر مقام امنیتی امارات اشـاره 
کـرده و اظهـار داشـتند:  امـارات بعـد از رسـوایی در جریـان 
عـادی سـازی روابـط بـه صهیونیسـت هـا در صـدد برقراری 

نوعـی موازنـه و جبران اسـت.
ایشـان گفتنـد: امـارات نمـی توانـد کشـور بزرگی بـه نام 
ایـران را از حـوزه اقتصـاد خود حـذف کند؛ بخـش عمده ای 
از رونـق اقتصـاد امـارات مرهـون روابط آسـان با ایران اسـت. 
دولـت ایـران ضمن اسـتفاده از ایـن فرصت پدید آمـده، باید 

مراقب باشـد.

مهــرورزی، به معنی »دوســتی« و »محبت« اســت. مهرورزی، 
مفهومی عام و گســترده می باشــد که شــامل یک یا چند رفتار 
نمی شــود، بلکه مجموعه ای ارزشمند از خوبی هاست که در زندگی 

اجتماعی و در تعامل با دیگران از انسان سر می زند.
مهرورزی و محبت، یکی از شیرین ترین و دلپذیرترین مفاهیم و 
واژه های زندگی بشــر است. دوست داشتن و محبوب بودن، هر دو 

مورد عاقه، محبوب و مطلوب انسان هاست؛
 مهرورزی، نه تنها در روابط انسانی دارای ارزش است، بلکه ریشه 
در مهرورزی الهی دارد. انسان و جهان مرهون و مدیون مهرورزی خدا 
هســتند و بدون رحمت الهی، نه مخلوقی وجود دارد و نه خلقتی، 
نه پیام آوری ظهورمی کند، نه کتابی از آســمان نازل می گردد و نه 

انسان، راهی به سوی زندگی می یابد. 
اولین مهرورز 

خداونــد، کانون مرکزی همة رحمت هــا، محبت ها و مهرورزی 
هاســت و آفرینش، ریشــه در رحمت و مهرورزی خــدا دارد. او هم 
بهترین حبیب اســت و هم بهترین محبوب؛ هم رحیم است و هم 
رحمان و این دو صفت، در صدر تمام سوره های قرآن، عاوه بر متن 
بســیاری از آیات، تکرار شــده اند. در قرآن کریم چهار بار از خداوند 
متعال به عنوان »ارحم الراحمین«؛ برترین مهربانان، یاد شده است. 
شــاید یکی از امید بخش ترین آیات قرآن، آیة ۱2 سورة انعام باشد 
که در آن خداوند نوید می دهد که مهرورزی را بر خویشتن حتمی 

کرده است.
خلقت، آیتی از مهربانی خداســت و رســالت، شاهدی دیگر بر 
مهربانی های او و نزول قرآن کریم و دیگر کتاب های آسمانی، نشانه 
های رحمت عام او می باشند که زمینه را برای بهره گیری از رحمت 

خاص الهی فراهم می آورند.

رحمت الهی، بیکرانه است و مرزی برای مهربانی خدا نیست؛ »و 
رحمتی وسعت کّل شیء«

بشر با استفادة درست از رحمت عام خداوند، شایستگی ورود به 
میهمان سرای خاص او را در بهشت برین، پیدا می کند. 

مهرورزی رمز موفقّیت پیامبر )ص(
مهرورزی  و محبت نقش سازنده و مؤثری را جهت گرایش انسان 
ها به سوی حق و عدالت ایفا می کند و در بسیاری از موارد ارتباطات 
را صمیمی تر کرده و آتش کینه ها و اختافات را خاموش می سازد.

بر همین اساس سعدی شیرازی چنین سروده است:
بنــده حلقه به گوش ار ننوازی برود    لطف کن لطف که بیگانه 

شود حلقه به گوش 
نبی مکرّم اسام )ص( به عنوان کامل ترین اسوه راستین بشریّت، 
نســبت به تمام مردم بســیار صمیمی و مهربان بود. آن بزرگوار با 
داشــتن این خصلت ستودنی توانســت در طول 2۳ سال دل های 
بسیاری را شیفته مکتب خویش کند و از منجاب ضالت به صراط 
مســتقیم هدایت نماید. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: » َوَما 
أَرَْســلَْناَک إاَِلّ رَْحَمًة لِلَْعالَِمیــَن؛  ما تو را جز رحمتی برای جهانیان 

نفرستادیم.«
و پیامبــر اعظم )ص( فرمود: »اگر مهربانی و ماطفت به صورتی 
مجّســم شود، آن چنان زیباست که خداوند مخلوقی زیباتر از آن را 

نیافریده است.« 
راز موفقیت پیامبر)ص( در مدیریت حکومتی نیز، عشــق ورزی 
و عشــق به مردم بود. اگر این شــیوه مفید و کارآمد در مدیریت او 
وجود نداشت، هرگز توفیق رفع مشکات و موانع طاقت فرسا را پیدا 

نمی کرد. 
به همین جهت خداوند فرمود: » َفِبما رَْحَمٍة ِمَن الَلّ لِْنَت لَُهْم َو 
وا ِمْن َحْولَِک...؛  به موجب رحمتی  ا َغلِیَظ الَْقلِْب اَلنَْفُضّ لَْو ُکْنَت َفًظّ
که خداوند به تو عنایت کرد، برای آنان نرم شدی و اگر خشن و تند 

خو بودی از اطراف تو پراکنده می شدند«
محبــت و ماطفت آن حضرت بود که دشــمنان کینه توز را به 
دوستان صمیمی تبدیل کرد. در حدیثی از حضرت امام حسین)ع( 

بــه نقل از پدر بزرگــوارش حضرت علی)ع( چنین آمده اســت که: 
پیامبر)ص( در برخورد با دیگران همیشه مهربان، خوش رو و خندان 
بــود و هرگز بی رحم، پرخاش گر و اهل تملّق نبود. هیچ کس از او 
مأیوس نمی شــد و هرکس بــه در خانه او می آمد، نومید باز نمی 
گشــت. هرگاه فرد و غریب و ناآگاهی با خشونت سخن می گفت و 
درخواستی داشــت، تحمل می کرد و به یارانش می فرمود: هرگاه 
کسی را دیدید که حاجتی دارد، به او عطا کنید و هرگز کام کسی 

را قطع نمی کرد تا سخنش پایان گیرد.« 
و این چنین بود که دل ها را کانون محبت خود ساخت و میلیون 

ها دل را از این رهگذر با خداوند آشتی داد. 
مهربانی کارگزاران

حضرت علی علیه الســام هنگام انتصاب مالک اشتر به والیت 
مصر، در بخشــی از عهدنامه مفصل و آموزنده خود، خطاب به وی 

چنین می فرماید:
لَُهْم َو  ــَة  لَْمَحبَّ ا َو  ــِة  ِعیَّ لِلرَّ لرَّْحَمــَة  ا َقلَْبــَک  أَْشــِعْر  »َو 
أَْکلَُهْم  تَْغَتِنُم  َعلَْیِهْم َســُبعا ضارِیــا  بِِهْم َو التَُکونَنَّ  للُّْطــَف  ا
فِی  لََک  نَظیٌر  إِّمــا  َو  لّدیِن  ا فِی  لََک  أٌَخ  ِّما  ا َُّهــْم ِصْنفاِن:  ن َفإِ

 » لَْخلِْق ا
دلت را برای مردم، کانون مهر و محبت ساز و آنان را دوست بدار 
و مبادا بر آنان درنده خوی شــوی و خوردن آنان را بر خود غنیمت 
شمری؛ چرا که آنان دو دسته اند: یا برادر دینی تواند یا نظیر تو در 

آفرینشند.
شــهید گران قدر، استاد مطهری در شرح این قسمت از عهدنامه 

مالک اشتر چنین می نویسد:
قلب زمام دار باید کانون مهر و محبت باشــد. نســبت به ملت، 
قدرت و زور، کافی نیست. با قدرت و زور می توان مردم را گوسفندوار 

راند، ولی نمی توان نیروهای نهفته آنان را بیدار کرد و به کار انداخت. 
نه تنها قدرت و زور کافی نیســت، عدالت هم اگر خشک اجرا شود، 
کافی نیســت، بلکه زمام دار همچون پدری مهربان باید مردم را با 
قلبش دوســت بدارد و نســبت به آنان مهر بورزد و نیز باید دارای 
شــخصیتی جاذبه دار و ارادت آفرین باشــد تا بتواند اراده و همت 
و نیروی عظیم انســانی آنان را در پیشــبرد هدف مقدس خود به 

خدمت بگیرد .
و باز شایســته است که هرگز این سخن امام صادق علیه السام 

را از یاد نبریم که فرمود:
»تَواَصُلــوا َو تَبارّوا َو تَراَحُموا َو تَعاَطُفوا « ؛ به یکدیگر بپیوندید و 
پیوند محبت را محکم ســازید و به هم نیکی کنید و با هم مهربان 

و عطوف باشید.
پیامبران خدا نیز نخســت با محبت و مهربانی، مردم را شیفته 
کردار آسمانی خود کردند. آن گاه به ارشاد و هدایت آنان پرداختند. 
آنان با داشــتن عصمت و تقوا، مهربــان ترین و پرعاطفه ترین افراد 

زمان خود بودند. 
 چند پیشنهاد زیر به شما کمک خواهد کرد مهرورزی و محبت 

به دیگران را برای خود به یک عادت تبدیل کنید.
۱. عفو و گذشت داشته باشید

2. . فداکار و ایثارگر باشید 
۳. با والدین خود به نیکی  رفتار نمایید

۴. در نظر داشــته باشــید که مهرورزی به دیگران لزوماً زحمتی 
ندارد

۵. هر روز صبح هدفی مهرورزانه برای خود مشخص کنید
۶. از دیگران تشکر کنید

7. برای خود هدف متعالی داشته باشید
۸. با خودتان هم مهربان باشید

۹. خوشرو  و متبّسم باشید 
۱۰. خادم مردم باشید 

۱۱. برای  برآوردن نیاز دیگران تاش کنید
۱2. با همسایگان خود خوشرفتار باشید

مهرورزی و محبت در آئین اسالم

حجت االسالم جليل جليلی
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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 مانعی 
ندارد ولی اگر مو بر صورت روییده باشدـ  ولو به شکل 
جایز  احتیاط  بنابر  تیغ،  کشیدن  ـ  کم  و  پراکنده 

نیست.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 26 آذر 1400 (
 انتقــال پیکــر شــهیدتندگویان پــس از ۱۱ ســال اســارت در عــراق 

)۱۳7۰ ش(
ُّهــي«  رحلــت محقــق و مــدرس فرزانــه آیــت  اللَّ شــیخ »هــادي تأل

در همــدان )۱۳7۵ش(
ابطال معاهدات تحمیلي روسیه تزاري علیه ایران )۱2۹۶ش(

تحویــل ۴۵ تــا ۶۰ فرونــد میــراژ 2۰۰۰ بــه عــراق از ســوي فرانســه 
در اوج جنــگ بــا ایــران )۱۳۶۵ش(

ــي  ــماعیل اصفیای ــید اس ــت اللَّ »س ــل آی ــه جلی ــت فقی رحل
)۱۳۶۸ش( شــندآبادي« 

روز حمل و نقل
ــه وزارت  ــي ســیم مملکــت را ب ــران دســتگاه هــاي ب هیئــت وزی

ــود. )۱۳۰۵ش( ــذار نم ــراف واگ ــت و تلگ پس
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 12 جمادی االول 1443 (
  درگذشــت »ابــن عبدالســام« فقیــه، قاضي و خطیب مســلمان 

در قاهره)۶۶۰ ق(
 درگذشت »ابن طولون« فقیه، ادیب و مورخ دمشقي)۹۵۳ ق(

ــب  ــم و ادی ــزي« عال ــي تبری ــي مامقان ــرزا محمدتق ــد »می  تول
معــروف بــه »حجــت االســام« )۱2۴7 ق(

 والدت آیــت  الل حــاج آقــا رحیــم اربــاب، عالــم عظیم الشــأن حــوزه  
علمیه اصفهــان )۱2۹7ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) 17 دسامبر 2021 (

معــروف  دانشــمند  و  مختــرع  هنــري«  »جــوزف  تولــد    
امریکایــي)۱7۹7م(

ــاه  ــارت« پادش ــون بُناپ ــط »ناپلئ ــان« توس ــان »می ــدور فرم  ص
فرانســه )۱۸۰7م(

 درگذشــت »ســیمون بولیــوار« قهرمــان معــروف امریــکاي 
جنوبــي)۱۸۳۰م(

ــدر  ــي و پ ــیمي دان شــهیر انگلیس ــوي« ش ــري دِی ــد »َهْمْف  تول
ــه( ــیمي )۱۸7۸م( )ر.ک: 2۹ م الکتروش

وحدت حوزه و دانشگاه در کام امام
به مناســبت روز وحدت حوزه و دانشــگاه، مدرسان و طاب 
حــوزه علمیه و دانشــجویان عضو دفتر تحکیــم وحدت حوزه و 
دانشگاه در روز 27 آذر ۱۳۵۹ با امام خمینی در حسینیه جماران 
دیــدار کردند. امام در ابتدای بیاناتشــان در ایــن دیدار اهمیت 

وحدت حوزه و دانشگاه را یادآور شدند و فرمودند: 
»چه مجلس شــورانگیزی است و چه اجتماع مبارکی! یک روز 
بود که دانشگاه و حوزه های علمیه نه آنکه از هم جدا بودند، َجّوی 
به وجود آورده بودند که با هم شــاید دشمن بودند. نه دانشگاهی 
تحمل روحانی را داشــت و نه روحانی تحمل دانشــگاهی. اساس 
هم این بود که دو قشــری را که با اتحادشــان تمام ملت متحد 
می شــوند از هم جدا نگه دارند، و با هم مخالفشان کنند تا ملت 
اتحاد پیــدا نکند. بحمدالل در این نهضت اســامی، این انقاب 
اســامی، این تحول بزرگ حاصل شــد که هیچ یــک از این دو 
طایفه خودشان را از دیگری انشاء الل جدا نمی دانند. آن وحشتی 
مین از  م داشتند و آن وحشتی که معَمّ که دانشــگاهی ها از معَمّ
دانشگاهی ها داشته اند، به اذن خدای تبارک و تعالی مرتفع شد. 
و حاال شما برادران دانشگاهی و برادران روحانی در کنار هم برای 
رفع مشکات و برای به پیروزی رساندن انقاب مجتمع هستید.« 
بنیانگذار جمهوری اســامی در ادامه با بــی فایده خواندن علم 
بدون تهذیب و تعّهد خطاب به حاضرین بیان داشــتند: »دانشگاه 
و حوزه های علمیه و روحانیون می توانند دو مرکز باشــند برای 
تمام ترقیات و تمام پیشــرفت های کشور. و می توانند دو مرکز 
باشــند برای تمام انحرافات و تمام انحطاطات. از دانشگاه هست 
که اشــخاص متفکر متعهد بیرون می آید. اگر دانشگاه، دانشگاه 

باشد، 
صحیفه امام؛ ج ۱۳، ص: ۴۱2 - ۴22 

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

شــهر مراغــه دارای تعــداد زیــادی از بــرج  هــا و گنبدهای تاریخــی مربوط 
بــه دوران قبــل و بعــد از اســام، مخصوصــا دوران حکومــت ســلجوقیان و 
ایلخانــان اســت. یکــی از ایــن بــرج  هــای تاریخــی بــرج مقبــره غفاریــه یــا 
گنبــد غفاریه اســت کــه در شــمال غربی شــهر مراغــه و در کنــار رودخانه  
ی صافــی چــای قــرار دارد. طبــق گفتــه هایــی کــه وجــود دارد ایــن بــرج 

مدفــن »امیــر شــمس  الدین قراســنقر« اســت.
گنبــد غفاریــه در فاصلــه ســال های 72۵ و 72۸ هجــری قمــری در زمان 
حکومــت ایلخانیــان توســط ســلطان ابوســعید بهــادر خان ســاخته شــد. 
علــت نامگــذاری گنبــد غفاریــه بــا توجــه بــه متــون تاریخــی ایــن اســت 
کــه عارفــی بــه  نــام نظــام  الدیــن احمــد بــن حســین  الغفــاری در زمــان 
فرمانروایی ســلطان یعقوب بن حســن  بیــگ آق  قویونلو هنــگام مراجعت 
از حــج، عمارتــی در نزدیکــی ایــن بنــا احــداث و امــاک و باغــی جهــت 
مصــارف آن وقــف کــرد. بــه  همین دلیل ایــن عمــارت و بناهای وابســته و 

همچنیــن بــرج مزبــور بــه  غفاریــه شــهرت یافتند.
ایــن بنــای تاریخــی در هفــت مــرداد ســال ۱۳۱2 هجــری شمســی بــه 

شــماره ۱۳7 در آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســید.
گنبــد غفاریــه بــا الهــام از گنبــد ســرخ مراغه به  شــکل مربعی ســاخته 
شــده اســت کــه روی ســکویی ســنگی و بــر فــراز ســردابه دخمــه ای قــرار 
دارد. ایــن ســازه آجــری دارای دو طبقــه فوقانــی و زیری اســت. چهار گوشــه 
بنــا به وســیله ســتون های آجــری بــا نقــوش لــوزی جذابیتــی دوچنــدان 
پیــدا کرده انــد. درگاه ورودی بنــا به ســمت شــمال واقــع شــده و دارای یــک 

طاق نمــای بــزرگ و دو طاق نمــای باریــک و بلنــد اســت.
ازاره بنــا بــه ارتفــاع دو متــر از ســنگ مرمر ســفید ســاخته شــده اســت 
کــه بعضــی از قطعــات آن بــه ابعــاد ۱۵۰ در 7۰ ســانتی متر هســتند. این 
ــن رفتــه و در دوره  ــوده کــه از بی ــوش ب ــدی دو پ بنــا در اصــل دارای گنب
اخیــر بــه همــت ســازمان میــراث فرهنگی تعمیــر و مرمت شــده اســت.

ــی کاری  ــا، کاش ــه های بن ــروزه ای در گوش ــی فی ــی های آب ــود کاش وج
معــرق در میــان تزیینــات آجــری و کتیبه هــای کاشــی کاری به رنــگ آبی 
فیــروزه ای و مشــکی، بــه ایــن بــرج مقبــره ویژگــی خاصــی بخشــیده اند.

طــاق نمــای مرکــزی شــامل تزیینــات زیبــای معلقــی مرکــب از آجــر و 
کاشــی های الــوان ســیاه و ســفید و فیــروزه ای و دو کتیبــه به خــط ریحان 
می شــود. کتیبــه ای در دو ســطر بــاالی در و کتیبــه دیگــری بــاالی طــاق 
بــه چشــم می خــورد. متــن کتیبــه ســه ســطری بــاالی طــاق علی رغــم 

تحمــل آســیب های زیــاد قابــل خوانــدن اســت:

 برج مقبره غفاريه

ــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی و  نماینــده ول
امــام جمعــه تبریــز گفتنــد: پرســتاران فرشــتگان 
ــا آالم  ــند ت ــی کوش ــه م ــتند ک ــی هس مهربان
دردمنــدان را بــا چشــم پــاک دانــش و مهــر خــود 

تســکین دهنــد.
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
ــید  ــلمین س ــام والمس ــت االس ــرت حج حض
محمدعلــی  آل هاشــم بــه مناســبت روز پرســتار 
ــان اینکــه  ــا بی ــی از پرســتاران ب ــدار جمع در دی
پرســتاران در مســیر بهبود و ســامتی مــردم گام 
ــر مــی دارنــد، گقتنــد: هــرگاه  دانــش زمینــی  ب
ــگ  ــا رن ــد کاره ــد یاب ــمانی پیون ــش آس ــا دان ب
خدایــی پیــدا مــی کنــد و تــاش ایــن پرســتاران 
ــارو  ــارز ایث ــداق ب ــا مص ــخت کرون ــرایط س در ش
فــداکاری اســت و رنــگ خدایــی دارد و بایــد قــدر 

ــم. آن را بدانی

ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــه تبری ــام جمع ام
نقــش  پرســتاران در ایــن برهــه بــی بدیل اســت، 
ــه  گفتنــد: مجاهــدت شــبانه روزی کادر درمــان ب
ویــژه پرســتاران عزیــز محبوبیــت و مقبولیت آنها 

ــرده اســت. ــر دو چنــدان ک را در ســالهای اخی
ــتان  ــی اس ــگ عموم ــورای فرهن ــس ش رئی
ــه نامگــذاری ســالروز والدت حضــرت  ــا اشــاره ب ب
گفتنــد:  پرســتار  روز  به عنــوان  زینــب)س( 
حرکت هــای نمادیــن و تجلیــل از پرســتاران 
ــن  ــا بهتری ــمندی اســت، ام ــن روز کار ارزش در ای
قشــر  ایــن  مشــکات  رفــع  گرامیداشــت 

اســت. زحمت کــش 
ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
افزودنــد: پرســتاران بــا تمــام تــوان برای ســامتی 
جامعــه تــاش مــی کننــد و ایــن خدمــت 
صادقانــه بــا هیــچ پــاداش دنیــوی قابــل جبــران 

نیســت.
ــه اســتان  ــس شــورای حــوزه هــای علمی رئی
ــن  ــای ای ــج و نیازه ــع حوائ ــه رف ــان اینک ــا بی ب
قشــر خــدوم ضــروری اســت، افزودنــد: بــا در نظــر 
ــرای  ــد ب ــور بای ــات کش ــرایط و امکان ــن ش گرفت
ــی  ــاش و همت ــان ت ــکات کادر درم ــع مش رف

ــیم. ــف داشــته باش مضاع

ــداد  ــش تع ــرقی: کاه ــتاندار آذربایجان ش اس
ــت ــول نیس ــل قب ــیون قاب ــز واکسیناس مراک

ــش  ــت: کاه ــرقی گف ــتاندار آذربایجان ش اس
تعــداد مراکــز واکسیناســیون در اســتان 
ــی  ــول نیســت، ول ــل قب ــچ وجــه قاب ــه هی ب
ــد  ــورد تایی ــز م ــد مراک ــی هدفمن جابجای

ــت. اس
ــتانی  ــتاد اس ــه س ــرّم در جلس ــن خ عابدی
مقابلــه بــا کرونــا اظهــار داشــت: بررســی های 
ــی از  ــه در برخ ــی داد ک ــان م ــته نش گذش
مراکــز رعایــت شــیوه نامــه هــای بهداشــتی 
ضعیــف شــده بــود کــه پایــش و نظــارت هــا 
ــت. ــش یاف ــت افزی ــرل وضعی در راســتای کنت

وی ادامــه داد: بــا افزایــش رعایت شــیوه نامه های 
بهداشتی در ســازمان ها، ادارات، مراکز خصوصی 
و دولتــی توســط عمــوم مــردم و افزایــش میزان 
واکسیناســیون، میــزان فوتی هــای روزانــه از ۵۰ 
نفــر در اســتان بــه زیــر ۱۰ نفــر کاهــش یافتــه 

است.
ــیما،  ــروری اســت صــدا و س ــزود: ض ــرّم اف خ
ــتای  ــی در راس ــز فرهنگ ــا و مراک ــانه ه رس
اقنــاع ســازی کســانی کــه تــا بــه امــروز بــه 

ــد، اقدامــات  ــی واکســینه نشــده ان ــر دلیل ه
ــد. ــی انجــام دهن فرهنگ

ــای  ــه ه ــیوه نام ــت ش ــرد: رعای ــه ک وی اضاف
بهداشــتی بســیار مهــم اســت و بایــد در کنار 
ــد  ــز تاکی ــم نی ــن مه ــر ای ــیون ب واکسیناس
شــود تــا رونــد کاهشــی ابتــا و فوتــی هــا در 

اســتان ادامــه یابــد.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی در خصــوص 
ــز  ــا و مراک ــگاه ه ــدارس، دانش ــایی م بازگش
آموزشــی نیــز اظهــار داشــت: نحوه بازگشــایی 
این مراکز در جلســات مختلف بررســی شــده 
و ضــروری اســت شــیوه نامــه های بهداشــتی 
ــی در  ــه اجتماع ــت فاصل ــوص رعای ــه خص ب
ــدی  ــورت ج ــه ص ــا ب ــگاه ه ــدارس و دانش م
ــه  ــورد توج ــان م ــان و مخاطب ــط مجری توس

ــرد. ــرار گی ق

ــرقی  ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
ــه تشــکیل شــوراهای حــل اختــاف  ــا اشــاره ب ب
تخصصــی گفــت: بــرای حــل پرونــده ای کــه در 
خصــوص اصنــاف تشــکیل شــده بایــد از ظرفیت 

خــود اصنــاف اســتفاده شــود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی دادگســتری 
ــی ــر  موس ــرقی، دکت ــان ش ــتان آذربایج  کل اس

ــاق  ــای ات ــا اعض ــت ب ــی در نشس ــل اله  خلی
اصنــاف تبریــز، بــا اشــاره بــه ایجــاد شــوراهای حل 
اختــاف تخصصــی اظهــار داشــت:  یکی دیگــر از 
ــه در خصــوص تشــکیل  ــوه قضائی راهبرد هــای ق
ــردم در  شــوراهای حــل اختــاف، مداخلــه دادن م
مســایل و مشــکات بــدون مراجعــه بــه دســتگاه 

ــی اســت. قضای

وی بــا بیــان اینکــه در راســتای بهــره منــدی 
از ظرفیــت مردمــی بــرای حــل مشــکات قضایی 
تشــکیل شــوراهای حــل اختــاف تخصصــی در 
ــده ای  ــرای حــل آن پرون ــزود: ب ــوده، اف ــت ب اولوی
کــه در خصــوص اصنــاف تشــکیل شــده بایــد از 

ظرفیــت خــود اصنــاف اســتفاده شــود.
ــرقی  ــان ش ــتری آذربایج ــس کل دادگس رئی
ــه تشــکیل شــوراهای حــل اختــاف  ــا اشــاره ب ب
تخصصــی اصنــاف در تبریــز تاکیــد کرد: فلســفه 
ــی  ــاف تخصص ــل اخت ــوراهای ح ــودی ش وج
دخالــت نکــردن مســتقیم در پرونــده هــای 
مــردم و کاهــش مراجعــات بــه دســتگا قضایــی و 
بهــره منــدی از ظرفیــت خــود مــردم بــرای حــل 

ــت. ــردم س ــکات م مش
وی بیــان اینکــه اصنــاف تبریــز در انجــام امور 
ــار داشــت:  ــوده اظه ــر همیشــه پیشــقدم ب خی
ــر  ــور خی ــام ام ــتای انج ــز در راس ــان تبری بازاری
ــرام  ــان ج ــازی زندانی ــوزه آزادس ــا در ح مخصوص
غیرعمــد و مالــی همیشــه در کنــار دادگســتری 

ــد. ــوده ان ــه اســتان ب و ســتاد دی

  پرستاران با چشم پاک دانش و مهر، آالم دردمندان
  را تسکین میدهند

کاهش تعداد مراکز واکسیناسیون قابل قبول نیست

لزوم بهره مندی از ظرفیت اصناف برای حل مشکالت قضایی 
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مطهري  مرتضي  الل 
تالیف گردیده و به همت 
سال  در  انتشارات»صدرا« 
در  و  گرفته  فیپا   ۱۳7۳
با  و  تدوین  صفحه   ۱۶۰
بازار  روانه  نسخه   ۵۰۰۰
نشر گردید. هم اکنون نیز 
پاسخگوي بخشي از نیاز 

عاقه مندان و شیفتگان آثار استاد شهید مي باشد.
حافظ همان غزلسرای بنامی است که تاریخ، نام پر آوازه اش را نه 
تنها در جرگه شاعران، که در صدر کارنامه  عرفان جهان ثبت کرده 
است. گوته شاعر و ادیب مشهور اروپا پس از سال ها مطالعه در 
ادبیات منظوم جهان به این نتیجه رسید که زبان حافظ اعجاز شعر 
تاریخ است و هیچ گاه تکرار نخواهد شد و ما بر این عقیده ایم که 

زبان او اگر اعجاز نباشد، کرامت است.
عرفان به معنی یافتن حقایق از طریق کشف و شهود است و 
عارف، در اشعار حافظ به معنی شخص خودشناس، خداشناس و 
حقیقت جوي است. استاد مطهري در عرفان حافظ مي فرماید: 
دیوان حافظ یک دیوان عرفانی است در حقیقت یک کتاب عرفان 
است به عاوه جنبه فنی شعر به عبارت دیگر دیوان حافظ عرفان 
است به عاوه هنر. دیوانی است که از عرفان سرچشمه گرفته و به 

صورت شعر بر زبان سراینده جاري گشته  است.
غزلیات حافظ شرح ایام و لیالی عمری است که در مکاشفه  
محبوب و سیر خرابات عرفان گذشته است. پس می توان گفت 
او عارفی کامل است نه غزلسرایی مشهور که شاعرپیشه ای عارف 

مسلک باشد.
مرا در منزل جانان چه جای عیش چون هردم 

جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها
اثر حاضر که در سال های قبل با عنوان »تماشاگه راز« چاپ و 
منتشر مي شد به صورت زیبا و جذاب به معرفی اجمالی عرفان 
جلسه  پنج  بر  مشتمل  مجموعه  این  است.  پرداخته  اسامی 
کنفرانس استاد شهید آیت الل مطهري در زمینه عرفان حافظ مي 
باشد که در حدود سال ۱۳۵۰ شمسي در دانشکده الهیات و معارف 

اسامي دانشگاه تهران ایراد شده است.
اما  است  برخوردار  بسیاري  عرفاني  دواوین  از  فارسي  شعر 
از معروفترین و شاخص ترین اشعار عارفانه در زبان فارسي مي 
توان دیوان مثنوي و دیوان حافظ را نام برد. دیوان حافظ ار قدیم 
االیام یک دیوان عرفاني تلقي شده است. در مجموعه حاضر استاد 
بینی  اصول جهان  اشعار حافظ  عارفانه خواندن  مطهری ضمن 
عرفانی را بیان می نماید. ایشان برای شناخت حافظ به دو راه 
مراجعه به تاریخ و دیوان او اشاره می نماید و ضمناً پنج فرضیه را در 

باب شخصیت فکری و اشعار او را بررسی می کند. 
بعضی از سواالت مهمی که این کتاب عهده دار پاسخ دادن به 

آنهاست عبارتند از:
- حافظ کیست؟

- چگونه می توان با زبان او آشنا شد؟
- رمز تفسیر اشعار حافظ چیست؟

- چگونه می توان از تفاسیر نا صحیح در مورد اشعار حافظ 
دوری گزید؟

- اصول جهان بینی عرفانی چیست؟
- آیا ظاهر اشعار حافظ حقیقت است؟

- علت رمز گویی عرفا چیست؟
مجموعه پنج سخنراني استاد به صورت پنج فصل در این اثر 
نگارش یافته است. در فصل اول راه های شناخت حافظ و فرضیه 
های موجود در مورد زندگی و افکار او طرح شده است و در ضمن 
عرفان عملی و نظری معرفی گردیده است. در ادامه این فصل، 
محی الدین عربی به عنوان پایه گذار عرفان نظری یا فلسفه عرفان 
معرفی شده و نقش او در تبیین افکار عرفانی و تربیت شاگردان 

مختلف و تاثیر در آیندگان شرح داده شده است.
در فصل دوم استاد فرموده اند که لحن اشعار حافظ و به کار 
گیری همان کلمات و اصطاحات عارفان به گونه ای است که امکان 
تفسیر مادی و ظاهری وجود دارد. همچنین ایشان فرموده اند اگر 
بخواهیم زبان حافظ را بفهمیم اول باید عرفان را بشناسیم و با 
افرادی چون محی الدین عربی، مولوی، شیخ محمود شبستری، 
مغربی، هاتف اصفهانی، شیخ بهایی، عامه طباطبایی آشنا شویم، 
لذا استاد نمونه ای از اشعار این افراد را آورده و نشان داده که همان 
اصطاحات و تعابیر اشعار حافظ در این اشعار هم وجود دارد. نهایتا 
استاد نتیجه می گیرد که حافظ گلی از بوستان معارف اسامی 

است در ادامه علت و علل رمز گویی عرفا بر شمرده می شود.
در فصل سوم بحث می شود که اگر هر کدام از فرضیه های 
موجود در مورد حافظ پذیرفته شود نتیجه کار چه خواهد بود و آیا 
اشعار حافظ و واقعیت های زندگی وی آن فرضیه را تایید می کند 
و می شود صرفا با اتکا به یک یا چند شعر وی که پی به مفهوم آن 

نبرده ایم یک حکم کلی صادر کنیم. 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب

 عرفان حافظ

شـیخ  عامـه  الل  آیـت  حضـرت 
عبدالحسین امینی فرزند میرزا احمد از 
علمـای اعـام و فقهای عظـام و مجاهد 
شـیعه در قرن چهاردهم هجری قمری 
اسـت. در سال ۱۳2۰ ق. برابر ۱2۸۱ ش. 
در خاندانی روحانی در شـهر سراب دیده 
به جهـان گشـود. دروس مکتب خانه ای 
ومقدمـات را نـزد پـدر آموخت. سـپس 
سـطوح عالـی را نـزد اسـتادان و عالمان 
بـزرگ حـوزه علمیـه تبریـز همچـون 
حضرات آیات سـید محمد موالنا، سـید 
مرتضی خسروشـاهی و شـیخ حسـین توتونچی تبریزی فراگرفت. آن گاه رهسپار 
نجف اشـرف شـد و از بزرگان عملی و معنوی دیار نور، حضرات آیات عظام سـید 
محمـد فیروزآبـادی و سـید ابوتراب خوانسـاری و دیگر بزرگان بهره بـرد و به مقام 
شـامخ اجتهـاد رسـید و از حضـرات آیات عظام سـید ابوالحسـن اصفهانـی، میرزا 
محمدحسـین نایینی و شـیخ عبدالکریم حائری یـزدی و دیگـران گواهی اجتهاد 

و اجـازه روایـات دریافـت کرد.
پـس از نیـل بـه مقامـات عالی علمـی و معنـوی به تبریز بازگشـت و بـه انجام 
فعالیـت هـای دینـی همـت گمـارد . پـس از اندکی درنـگ، جذبه های عشـق به 
سـاحت مقـدس امیرمومنـان او را بـه نجف اشـرف بازگردانـد. وی در جوار مضجع 
نورانـی مـوالی متقیـات اقامت گزیـد و با همتی واال به تدریـس و تحقیق و تالیف 
پرداخت. شـور عشـق و نور اخاص، رفیق طریق وی گشـت و او را توفیق آفرینش 
اثری داد که نقطه عطفی در اثبات امر امامت و احقاق حق والیت شـد. آن بزرگوار 
در میـدان جنـگ تاویـل کتـاب الل کـه پـس از تنزیـل آن به رسـول الل بـه وقوع 
پیوسـت و همـه زمان هـا و مکان ها را در برگرفـت، به یاری موالیش علی مرتضی 
برخاسـت و هر آنچه از جان و جاه و مال داشـت به پای دوسـت افکند و تمام عمر 
بـرای اثبـات حقیقت، اقصی نقـاط عالم را در نوردیـد و ده ها هزار کتاب و اسـناد و 
اشـعار را از نظـر گذرانـد و کتاب بی بدیل »الغدیـر« را تالیف کرد؛ کتابی که برهان 
قاطـع و دلیـل سـاطع در برابـر منکـران حادثه غدیر شـد و دوسـتان را بی نیـاز از 

احتجاج و دشـمنان را برای همیشـه مجاب نمود.

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل 

عالمه شیخ عبدالحسین امینی
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