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حضرت آیت اهلل العظمی
صافیگلپایگانی

مرجع عالیقدر جهان تشییع
دعوت حق را لبیک گفتند

هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي
پیامتسلیتنمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقی
و امام جمعه تبریز در پی ارتحال مرجع عالیقدر

درب اتاق مدیران به روی مردم بازباشد

ایشان از استوان ههای حوزه علمیه قم و در دوران انقالب
امین امام خمینی(ره) بودند

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای در پیامی درگذشـت فقیـه عالیمقـام و مرجع بصی ر،
حضـرت آیـة اهلل آقـای حاج شـیخ لطـف اهلل صافـی گلپایگانی را تسـلیت گفتند.
متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
بـا تاسـف خبـر درگذشـت فقیه عالیمقـام و مرجـع بصی ر ،حضـرت آیـة اهلل آقای
حـاج شـیخ لطـف اهلل صافـی گلپایگانی رضـوان اهلل علیـه را دریافـت کردم .ایشـان از
اسـتوانههای حوزهی علمیه قم و از برجسـتگان علمی و عملی و پر سـابقهت رین عالم
دینـی در آن حـوزهی مبارک بودنـد .در دوران مرحوم آیة اهلل بروجردی در شـمار ب رت رین
تالمـذهی آن اسـتاد بـزرگ ،در زمان مرحوم آیة اهلل سـید محمدرضـا گلپایگانی هم راه
و مشـاور علمـی و عملـی ایشـان ،و در دوران انقالب ،امین و مورد اعتمـاد حضرت امام
خمینی رحمة اهلل علیهم به شـمار میرفتند .سـالها در شـورای نگهبان رکن اصلی آن
شـورا محسـوب م یشـدند و پـس از آن هم همـواره دربارهی مسـائل انقالب و کشـور،
دلسـوزانه و مسـئوالنه ورود میکردنـد و بارهـا اینجانـب را از نظـرات و مشـورتهای خود
مطلع و بهرهمند میسـاختند .ق ریحهی شـعری ،حافظهی تاریخی ،پرداختن به مسائل
اجتماعی از دیگر ابعاد شـخصیت این عالم کهنسـال و بزرگوار بود .رحلت ایشـان ب رای
مکرم و فرزندان
جامعهی
علمی ِ
ِ
دینی کشـور مایهی تأسـف اسـت .اینجانب به خاندان ّ
گ رامـی ایشـان و نیـز بـه م راجـع معظـم و علمای اعلام حـوزهی علمیه و مقلـدان و
ارادتمندان ایشـان بویژه در قم و گلپایگان تسـلیت عرض می کنم و رحمت و مغفرت
الهـی را ب رای ایشـان مسـألت می نمایم.
س ّی دعلیخامنهای
 12بهمن 1400

تشیعحضرتآیتاهللالعظمیصافیگلپایگانی

سم اهلل الرحمن الرحیم
ات ال ْ َعال ُِم ثُل َِم فِی ْالِ ْس َل ِم ثُلْ َم ٌه َل یَ ُس ُّد َها شَ ْی ٌء
إ ِ َذا َم َ
إِل َى یَ ْو ِم الْق َِی ا َم ِه
عـروج ملکوتی سـتاره تابناک  ،شـخصیت دانشـمند و فقیه
اهـل بیـت عصمـت و طهـارت علیهـم السلام مرجـع عظیـم
الشـان تشـیع حضـرت آیـت اهلل العظمـی حاج شـیخ لطف اهلل
صافـی گلپایگانـی جهـان اسلام را عـزادار و قلـوب شـیعیان را
آکنـده از غـم و انـدوه فـراوان اخت.
فقـدان ایـن مـرد بـزرگ و اسـتوانه علـم و تقوا بر پیکـر عزیز
اسلام و روحانیـت ثلمـه ای جب رانناپذیـر وارد سـاخت ؛ ایشـان
فقیهـی نکتـه سـنج و دقیـق النظـر و مصـداق بـارز « صائنـا
لنفسـه « بود که عمر شـریفش را در راه اشـاعه فقه آل محمد
علیه السلام و پاسـداری از حریـم والیت و مبـارزه علیه طاغوت
صـرف نمود.
هم راهـی و پشـتیبانی از نظـام مقدس جمهوری اسلامی و
نقش آفرینی در شـورای محترم نگهبان و مسـائل مهم کشـور
از ویژگـی های شـخصیتی و سـجایای اخالقی آن عالم وارسـته
و مظهـر علم و تقـوا بود.
اینجانـب ایـن ضایعـه مؤلمـه را به سـاحت مقـدس حضرت
ولـی عصـر (عجـل اهلل تعالـی فرجـه الشـریف ) مقـام عظمای
والیـت حضـرت آیـت اهلل العظمـی امـام خامنـه ای (مدظلـه
العالـی) و م راجـع عظـام تقلید  ،جامعه معظـم روحانیت  ،حوزه
علمیـه و بیـت مکـرم و فرزنـدان گ رامی ایشـان تسـلیت عرض
نمـوده و بـرای آن فقیـد سـعید رحمت واسـعه الهی و حشـر با
ائمـه معصومیـن علیـه السلام و بـرای بازماندگان صبـر و اجر
جزیـل و از درگاه ایـزد منـان مسـئلت دارم.
سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

پیام تسلیت مقام معظم رهبری در پی درگذشت

حضرت آیت اهلل آقای حاج شیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی؛

خبرنـگار آدینه نبریز:
نمـاز عبـادی سیاسـی جمعـه تبریـز بـه امامـت حضرت
حجت االسلام و المسـلمین آل هاشـم در محـل مصلی امام
خمینـی(ره) تبریـز و بـا رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی
اقامه شـد.
حضرت حجت االسلام و المسلمین سـیدمحمدعلی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریز بـا دعوت
نمازگـزاران بـه رعایـت تقـوای الهـی گفتنـد :تقـوا
پلیـس باطنـی انسـان در چهـارراه قلـب بـرای کنتـرل
ورودی هـای قلـب اسـت .رزق معنـوی و الهـی انسـان
مناسـب بـا سلامت قلـب انسـان تعریـف و تنظیـم
خواهـد شـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا تاکیـد بـر
لـزوم ت ربیـت صحیح کـودک اظهار داشـتند :زی ربنـای اصلی
تقـوا در وجـود انسـان در دوران کودکـی و بـا توجه کیفیت
اعمـال پـدران و مـادران شـکل می گیـرد .پـدران و مـادران
رسـالتی باالتـر از توجـه بـه شـکل گیری تقـوا در وجـود
فرزندانشـان ندارند.
نماینـده ولـی ققیـه در آذربایجانشـرقی بـا ق رائـت
آیـه  ۱۷سـوره لقمـان گفتنـد :بـا توجـه بـه مفاد ایـن آیه،
اقامـه نمـاز و تعهـد بـه فریضـه امـر بـه معـروف و نهی از
منکـر باعث تشـکیل سـتون فقـرات تقوا در وجـود کودک
می شود .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه آذربایجان شـرقی
افزودنـد :اگـر کـودک شـیرینی ایـن فرایـض را بچشـد با
کمـال اشـتیاق بـه سـمت ایـن فرایـض هدایـت خواهـد
شد .
خطیـب جمعـه تبریز توجـه و تعهد بـه عدالـت را مقوله
س رنوشـت سـازی در انسـان دانسـته و اظهار داشتند :فلسفه
بعثـت انبیـا عدالـت اسـت .پـدران و مـادران نبایـد نسـبت
بـه شـکل گیـری روحیـه عدالـت محـوری در کودکانشـان

بی تفاوت باشند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامـه
ضمـن تبریـک پیشـاپیش والدت امـام باقر(ع) بـه فضیلت
مـاه رجـب اشـاره کـرده و تصریـح کردنـد :مـاه رجـب مـاه
خودسـازی اسـت و در ایـن مـاه مـی توانیـم بیشـتر بـه
خداونـد متعـال نزدیـک تـر شـویم .انسـان مـی توانـد در
ماه هـای رجـب ،شـعبان و رمضان ،بیشـتر از خود حسـاب
بکشد .
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود
چنیـن بیـان کردنـد :علمـای اخلاق و عرفان بـرای اینکه
انسـان مواظـب نفـس خـود باشـند م راحلـی را نقـل
کـرده انـد .مرحلـه اول اینسـت کـه در طـول روز بـا خـدا
عهـد ببندیـم کـه خداونـدا مـرا از بنـدگان راسـتین خـود
قـرار بدهـد و خـودش از اعمالمـان م راقبـت کنـد.
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :مرحلـه دوم،
مراقبـت از دیـن خودمـان ،مرحلـه سـوم محاسـبه
خویشـتن و بازجویـی روزانـه از نفـس اسـت .بهترین وقت
محاسـبه شـب قبـل خـواب اسـت؛ چـون خـواب نوعـی
مـرگ اسـت.
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :مرحلـه چهـارم مواخـذه
خویشـتن و مرحلـه پنجـم نیـز مجـازات خویش بـه خاطر
اعمـال ناشایسـت انسـان بـه نحـو مشـروع ماننـد نـذر و
صدقـه مـی باشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـه دیـدار رهبـر
انقلاب بـا مداحـان کشـور اشـاره کـرده و بیـان کردند:
ایشـان در ایـن دیـدار چنـد نکتـه کلیـدی فرمودنـد.
هیئـت یـک واحـد اجتماعـی بـر محـور مـودت اهـل
بیـت(ع) بـه سـمت اهـداف اهـل بیـت(ع) اسـت .هیئت
عـزاداری محـل تبییـن و بیـان احـکام و پاسـخ بـه
سـواالت اسـت.

پیام تسلیت جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی
در پی ارتحال مرجع عالیقدر جهان تشیع آیت اهلل صافی گلپایگانی
بسمهتعالی
«الذین تتوفاهم المالئکة طیبین یقولون سالم علیکم ادخلوا الجنة»
ارتحـال عالم پارسـا و مجاهد  ،محدث واالمقام ؛ نویسـنده نسـتوه ؛ شـاعر عاشـق آئیینی اهل
بیـت ؛   شـیخ الفقهاء و المجتهدیـن ،مرجع عالیقدر جهان تشـیع حضرت آیـت اهلل العظمی حاج
شـیخ لطف اهلل صافی گلپایگانی « اعلی اهلل مقامه الشـریف « که عمر شـریف خود  را در راه ترویج
معـارف دینـی و حمایـت از مبانی دین مبین اسلام و مذهب جعفری  و نشـر احـکام  فقهی صرف
کردنـد و از فقهـای نامـدار انقالبی هم راه امام راحل ؛ ارکان شـاخص شـورای نگهبـان در عصر امام و
حامیـان به هنـگام مقام معظم رهبـری و زعمای بصیر حـوزه علمیه قم بودنـد را به محضر مقدس
امـام زمـان عجل اهلل فرجه الشـریف و م راجـع عظام تقلید بویـژه حضرت آیـت اهلل العظمی خامنه
ای ؛ بیـت مکرم صافی گلپایگانی ؛ حوزه های علمیه عالم تشـیع و مقلدین محترمشـان صمیمانه
تسـلیت عرض کـرده علو درجات آن مجتهـد محقق والئی و مخلـص را از خدای منـان خواهانیم .

جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی
محمد ایمانی

ادامه در صفحه2

پیام تسلیت رئیس جمهور در پی ارتحال حضرت آیتاهلل العظمی
صافیگلپایگانی:
آی تاهللالعظمیصافیگلپایگانیهمزمانباتالشدرپاسداریاز
ارزشهای دینی ،در سنگر مبارزات انقالبی نیز حضوری فعال داشت
رئیـس جمهـور در پیامـی به مناسـبت درگذشـت حضرت آیـتاهلل العظمی
صافـی گلپایگانـی بـا اشـاره بـه اینکه ایـن مرجـع واالمقـام همزمان با تلاش در
پاسـداری از ارزشهـای دینـی و ت ربیت شـاگردان ،در سـنگر مبـارزات انقالبی نیز
حضـوری فعـال داشـت ،تصریـح کـرد :بـه یقیـن آثـار مانـدگار و سـلوک معنوی
ایشـان همـواره الهامبخـش و چ راغی فـراروی طلاب و فضالء و حوزههـای علمیه
خواهـد بود.
آیـتاهلل دکتـر سـید اب راهیم رئیسـی در پیام تسـلیت درگذشـت آیـتاهلل صافی
گلپایگانـی ایـن ضایعـه بـزرگ را محضر مقـدس حضرت بقیـهاهلل االعظم(عـج) ،مقام
معظـم رهبـری (مدظلـه العالـی) ،حوزههـای علمیـه ،بیت شـریف و عموم مقلـدان و
شـاگردان و دوسـتداران ایشـان تسـلیت گفتـه و از پیشـگاه خداونـد متعال بـرای روح
مطهر آن عالم وارسـته ،عل ّو درجات و همجواری با ائمه اطهار(ع) را مسـألت کرده اسـت.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است؛
بس ماهللالرحمنالرحیم
انا هلل و انا الیه راجعون
ات ال ْ َعال ُِم ثُل َِم فِی ْالِ ْس َل ِم ثُلْ َم ًة َل یَ ُس ُّد َها شَ ْی ٌء.
إ ِ َذا َم َ
ارتحال مرجع عالیقدر شـیعیان ،حضرت آیتاهلل العظمی صافی گلپایگانی (طاب
ثـراه) ،موجب تأثر و اندوه فـراوان گردید.
ایـن عالـم ربانی که از شـاگردان مبـرز آیات عظـام بروجردی ،حجـت و گلپایگانی
بـوده و پـس از انقلاب اسلامی عضـو مجلـس خبـرگان قانـون اساسـی و مدتـی
مسـئولیت خطیـر دبیری شـورای نگهبان را بر عهده داشـت ،با بینـش عمیق دینی،
زهـد و سادهزیسـتی و قلبـی سرشـار از عشـق به اسلام و اهل بیـت(ع) ،بویژه حضرت
ول یعصر(عـج) عمـر گ رانمایـه خـود را وقـف مجاهـدت در مسـیر گسـترش معـارف
اسلامی و نظـام اسلامی نمود.
ایـن مرجـع واالمقـام همزمان با تالش در پاسـداری از ارزشـهای دینـی و تألیف آثار
ارزشـمند ف راوان و ت ربیت شـاگردان ،در سنگر مبارزات انقالبی نیز حضوری فعال داشت.
بـه یقیـن آثـار ماندگار و سـلوک معنوی ایشـان همـواره الهامبخـش و چ راغی فـراروی
طلاب و فضلاء و حوزههای علمیـه خواهد بود.
اینجانـب ایـن ضایعـه بـزرگ را محضر مقـدس حضـرت بقیـهاهلل االعظم(عج)،
مقـام معظـم رهبـری (مدظلـه العالـی) ،حوزههـای علمیـه ،بیـت شـریف و عموم
مقلدان و شـاگردان و دوسـتداران ایشـان تسـلیت عرض نموده و از پیشگاه خداوند
متعـال بـرای روح مطهر آن عالم وارسـته ،علـ ّو درجات و همجواری بـا ائمه اطهار(ع)
مسألت دارم.
سید اب راهیم رئیسی
رئیس جمهوری اسالمی ای ران

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
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درب اتاق مدیران
به روی مردم بازباشد
ادامه از صفحه اول

ایشـان ادامـه دادنـد :مداحـی هنـر منحصـر بفـرد
اسـت؛ اشـک دل را صفـا مـی دهـد و مسـتمع را بـه
تاریـخ بـرده و بـا معـارف آشـنا مـی کنـد.
خطیـب جمعـه تب ریـز یکـی از راهکارهـای ایجـاد
عدالـت در جامعـه را مبـارزه بـا فسـاد دانسـته و گفتند:
یکـی از ضـرر هـای فسـاد اقتصـادی اینسـت کـه
بیـت المـال خالـی می شـود و به جیب شـخص طماع
و ح ریـص می رود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ضمـن
تشـکر از ارائـه دهنـدگان میزخدمـت در مصلـی
اظهـار داشـتند :میزهـای خدمـت حرکـت خوبـی
اسـت امـا نبایـد در طـول هفتـه درهـای ادرات به
روی مـردم بسـته باشـد .بایـد مسـئولین در هفتـه
سـاعاتی تعییـن کننـد تـا مـردم مشکالتشـان را
بگوینـد.
ایشـان در ادامـه بـا بیـان اینکـه موفقیـت تیـم
ملـی فوتبـال ایـران در صعـود بـه جـام جهانی جای
خوشـحالی دارد گفتنـد :امیدواریـم بـا اقدامـی کـه
اسـتاندار و نماینـدگان مجلـس شـروع کرده انـد
مشـکالت تیـم فوتبـال ت راکتـور تبریـز و سـایر
باشـگاه ها بـه زودی حـل شـود .ضمـن تشـکر از
پیگیـری و اقدامـات ،درخواسـت دارم تـا این مسـاله
بـه صـورت جـدی پیگیـری شـود.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا تاکیـد بـر
اینکـه بایـد بـرای ایجـاد ایمـن سـازی سـامانه
فنـاوری صـدا و سـیما تلاش زیـادی شـود اظهـار
داشـتند :حرکـت دیـروز در صـدا و سـیما واقعـا
جـای تاسـف و نگرانـی اسـت .از مسـئولین
فنـی صـدا و سـیما در سـطح کشـور و اسـتان
مـی خواهـم تلاش بیشـتری بـرای امنیـت بکنند
تـا مایـه آبروریزی نباشـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
راه انـدازی جنـگ تحمیلـی و حمایت همـه جانبه
از صـدام بـه امیـد بـر انـدازی جمهـوری اسلامی
را اشـتباه محاسـباتی آمریـکا دانسـته و گفتنـد:
آن جنـگ در نهایـت بـا همـه خسـارت هـا موجب
اقتـدار و عـزت نظام اسلامی شـد.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه دهـه فجر
بهـار جهـاد تببیـن اسـت تاکیـد کردنـد :تـوان و
ظرفیـت هـای جبهـه خـودی و حقانیت ایـن جبهه
مهـم تریـن ابزاری اسـت که اگـر به درسـتی حرکت
اتفـاق بیفتـد قطعـا دشـمن و حرکات او بـرای همه
مشـخص خواهد شـد.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :اینکـه رهبـر
انقلاب اسلامی مـی فرماینـد بایسـتی حقایـق را
بـا منطـق قـوی و سـخن قـوی و عقالنیـت کامـل
همـراه بـا زینـت عاطفـه و بـه کارگیـری اخلاق
منتشـر کـرد بـه این معناسـت کـه هر بیـان حقی
کـه همـراه بـا دعوت اسـت بایـد عناصـر دعوت در
آن رعایـت شـود .بایـد دسـتاورد های انقلاب را در
تمـام حـوزه هـا را مطـرح کرد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا تاکیـد بـر
لـزوم نظـارت بـر قیمت هـای بـازار اظهار داشـتند:
نمـی گویـم مشـکل نداریـم ،مـن پریـروز بـه محله
سـیالب رفتـم و از مغـازه هـا بازدیـد کـردم .بـه
میـوه فـروش رفتـم و قیمـت هـا را دیـدم .آقایـان
دسـتگاه نظارتـی کجاییـد؟ این بی سـر و سـامانی
در بـازار تـا کِی؟
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگری از سـخنان
خـود گفتنـد :در آسـتانه مـاه رمضـان و عیـد قـرار
داریـم .بـه بـازار رسـیدگی کنیـد .از بـی توجهـی
دسـتگاه هـای نظارتـی گلـه مندم.
خطیـب جمعـه تبریـز در ادامـه سـخنان خـود با
محکـوم کـردن جنایـات ائتلاف سـعودی بـر علیـه
مـردم یمـن گفتنـد :ائتلاف جنایتـکار سـعودی و
امـارات علاوه بـر محاصـره همـه جانبـه مـردم یمن
بـا قطـع اینترنـت و اخلال در سیسـتم اطالعاتـی
یمـن جلـوی خبررسـانی صادقانـه و بـی طرفانـه به
جهـان را گرفتـه انـد .آل سـعود چـاره ای جـز آتـش
بـس نـدارد و خود را باید ب رای شکسـت بـزرگ آماده
کند .
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تصریـح کردند :ما
مـردم آذربایجـان و نمازگـزاران جمعـه تبریـز حمایت
خودمـان را از مـردم مظلـوم یمـن اعلام م یداریـم و
بـه ع ربسـتان و امـارات هشـدار م یدهیم.

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

دیدار آقای سید احمد حسینی سرکنسول جمهوری
اسالمی یاران درجمهوری خود مختار نخجوان با نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

آئین افتتاحیه حسینیه گلزار شهدا محله شنب غازان .
مراسم اهدای جهیزیه به نوعروسان توسط موسسه خیریه
کوثر شنب غازان با حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از خواننده
پیشکسوتتبریزیآقایاسفندیارقرهباغی

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از
ابوالشهیدین آقای اکبرنژاد درخشان

مراسم جشن میالد حضرت زهرا (س) و تجلیل از طالب ممتاز
مدرسه علوم دینی امیرالمومنین تبریز با حضور و سخنرانی
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
از رئیس اسبق کانون وکالی نبریز
آقای عظیم زاده

فرازی از وصیت نامه شهدا

برگزاری  ۶۰۰عنوان برنامه شاخص
دهه فجر در آذربایجان شرقی

میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی ،
مدیرکلتامیناجتماعی،بیمهسالمت
ومدیر درمان تامین اجتماعی استان در
پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی
اعظم حضرت امام( ره) تب ریز

رئی ــس شــورای هماهنگی تبلیغــات اســامی آذربایجان ش ــرقی گفـت :در
جشــن مل ــی انقــاب اســامی و دهه فج ــر ســال  ۱۴۰۰در اســتان ،بالغ ب ــر ۶۰۰
عنـوان ب رنامــه شــاخص و محــوری و دههــا ب رنامــه زیرشــاخص برگزار م یشــود.
حجــت االســام میکائی ــل اســکندری در ســخن رانی پی ــش از خطب ههــای
نمــاز جمعــه تب ریـز ،بــا تب ریــک ف رارس ــیدن چهــل و ســومین ایــام اهلل دهــه
فج ــر انقــاب اســامی ،اظهــار ک ــرد :پس از تشــکیل ســتاد دهه فجر اســتان،
جلس ــات متعــددی برگـزار شــده و احــکام مس ــئوالن کمیتههــای اج رایی نیز
بــا امضــای امــام جمعــه تب ریــز صــادر شــده اســت .ب ــر این اســاس هــم ب رنامه
ریــزی برگـزاری م راســمات ایــام اهلل دهــه غج ــر در اســتان انجــام گرفـت.
وی بــا بی ــان اینکــه محورهــای برگ ـزاری م راســمات ایــن ایــام ،هماهنــگ
بــا شــعار امس ــال جشــن پی ــروزی ملــت بــزرگ ای ـران تحــت عن ـوان «به ــره
گی ــری از فناوریهــای نــو و حضــور جــدی در فضــای مجــازی» اســت ،افــزود:
مهمت ریــن محــور برگ ـزاری ب رنامههــا ،ایجــاد ط ـراوت ،تازگ ــی و خالقی ــت و
توجــه ویــژه بــه نوج ـوان و جوانــان و زنــان جامعــه اســت کــه هم ـواره مــورد
هجمههــای دشــمن در جنــگ نــرم قــرار داشــتهاند.
وی بــا بی ــان اینکــه دهــه فج ـر ،دهــه قدرتنمای ــی م ــردم بــا ســاح ایمــان
بــوده اســت ،ادامــه داد :پررنــگ ک ــردن نقــش م ــردم در برگـزاری جشــن انقالب
اســامی یک ــی از اولویتهــای مــا بــوده زی ـرا انقــاب اســامی مــا یــک انقالب
مردم ــی اســتکــه بــا وحــدت و انس ــجام آحــاد ملــت هم ـراه بــا ســاح ایمان
بــه ثمر رس ــیده اســت.
اســکندری در تشــریح ب رنامههــای ایــام اهلل دهــه فجــر  ۱۴۰۰در اســتان،
گفـت :ب رنامههای ــی چــون بــه صـدا درآمــدن زنــگ انقــاب در مـدارس پایلوت
و حوزههــای علمی ــه ،برگـزاری م راســم  ۱۲بهمــن در تــاالر اجتماعــات مصل ــی
امــام (ره) همزمــان بــا س راس ــر اســتان ،م راســم غبارروب ــی مـزار مطهر شــهدای
اســتان در  ۱۴بهمــن ،شــب شــعر فج ــر بــا حضــور تمام ــی شــع رای آیین ــی
اســتان ،نشس ـتهای تحلیل ــی در خصــوص دســتاوردهای انقــاب اســامی،
یادوارههــای شــهدا و تک ریــم از خانوادههــای شــهدا ،همایشهــا و مس ــابقات
قرآن ــی ،مس ــابقات علمی ،فرهنگی ،هن ــری و ورزش ــی و انواع میزگردهــا در دهه
فج ــر امس ــال بــه اج ـرا درم یآینــد.
وی ادامــه داد :تولیــد و پخــش ب رنامههــای متنــوع ،انــواع نمایشهــا و
تئاترهــا ،اج ـرای گروههــای س ــرود س ــیار و ثابــت در روز راهپیمای ــی ،تبیی ــن
دســتاوردهای انقــاب اســامی توســط اســاتید حــوزه و دانشــگاه در قالــب
همایشهــا ،برگـزاری می ــز خدمــت در ادارات و مناطــق  ۱۰دهگانــه شــهرداری
تب ری ـز ،ب رپای ــی چــادر خدمــت ،مالقاتهــا و اعــام تخفیفــات الزم از ســوی
دســتگاههای خدمــات رســان ،مالقــات مردمــی بــا مدیــران کل ادارات،
برگ ـزاری جش ـنهای انقــاب اســامی در م ـدارس ،مس ــاجد ،پایگاههــا ،ادارات
و حوزههــای علمی ــه و همایشهــا و ب رنامههــای تبیین ــی در خصــوص اج رای
بیانی ــه گام دوم انقــاب نی ــز از جملــه ب رنامههای ــی اســت کــه در ایــام اهلل دهه
فج ــر امس ــال برگ ـزار م یشــود.
وی افــزود :ب رنامههــای دیگ ــری چــون اج ـرای م راســم گلبانــگ تکبی ــر و
نورافشــانی در شــب  ۲۲بهمن ،پخش س ــرودهای انقالبی و شــاد در مسیرهای
راهپیمای ــی و ب رپای ــی نمایشــگاههای فرهنگ ــی هن ــری از دســتاوردهای انقالب
نی ــز در دســتورکار ســتاد دهــه فج ــر اســتان ق ـرار دارد.
رئی ــس شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان ش ــرقی از افتتاح
گس ــترده پروژههــای عم ران ــی در اســتان ط ــی ایــام اهلل دهــه فج ــر خب ــر داد و
گفـت :بالــغ ب ــر  ۲۱۳۲پروژه بــا اعتب ــار  ۴۶هـزار و  ۵۱۶میلی ــارد و  ۴۳۴میلیون
ریــال در اســتان بــه به ــره ب ــرداری م یرســد.
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دیدارهایعمومیدرراستایتسهیلدسترسی
مردم به مدیران قضایی انجام می شود

سیمای قاضی در حکومت اسالمی و والیی
حجت االسالم علی اصغر هوشیار

در دیدار مردمی رئیس کل دادگســتری آذربایجان شرقی
 45 ،مورد از درخواســت های مراجعان به دســتگاه قضایی
بررسی و دستورات الزم در این خصوص صادر شد.
آدینــه تبریز به گــزارش روابط عمومی دادگســتری کل
استان آذربایجان شرقی ،دکتر موسی خلیل الهی رئیس کل
دادگســتری آذربایجان شرقی در حاشــیه دیدارهای مردمی
اظهار داشــت :دیدارهای عمومی در راستای تحقق سیاست
های تحولی قوه قضائیه ،به منظور تســهیل دسترسی مردم
به مدیران قضایی که در طول ســال انجام می شود.
وی افــزود :عمده درخواســت ها و علــل مراجعان طی
دیدارهــای عمومی موضوعات مربوط به خانواده زندانیان در
رابطه با درخواست مرخصی و آزادی مشروط است.
رئیس کل دادگســتری آذربایجان شــرقی ،با بیان اینکه
بخشــی از خواســته ها نیز مربوط به کیفیت رسیدگی به
پرونده ها و دیگر ادارات و ســازمان ها اســت ادامه داد :طی
دیدار امروز نیز بیش از  45مورد از درخواست های مراجعان
به دســتگاه قضایی بررســی شده و دســتورات الزم در این
خصوص صادر شد.

قــوه قضائی ــه ملجــا و پناهــگاه م ــردم ســتمدیده اســت ،قوه
ای اســت مس ــتقل و هی ــچ مقام ــی حــق دخالــت در آن نــدارد
و اگ ــر کس ــانی پی ــدا شــوند کــه ندانس ــته در امــور قضای ــی
دخالــت م ــی کننــد ،بایــد بداننــد کــه ب ــر خــاف دســتورات
ش ــرعیه و نظــام جمهــوری اســامی عمــل ک ــرده انــد و اگ ــر
دانســته تخلــف مــی کننــد ،مســتحق عقــاب و تعقیــب
هس ــتند.
امام خمینی (ره)  -صحیفه نور  -ج ۱۸
پیامدهــای منفــی فقــدان عدالــت عدالــت مهــم تریــن

ســعادت و فضیلــت و عــزت مس ــلمین روشــن گردیــده اســت.
چنــد نکتــه تاریخ ــی در جریــان جنــگ خنــدق و اح ـزاب
قابــل توجــه و بس ــیار آموزنــده اســت کــه در قس ــمت بعــدی
مــورد اشــاره ق ـرار خواهــد گرفــت.
ضرورت نادیده انگاشتن روابط
مــن ب ـرای چندمی ــن بــار اعــام م ــی کنــم کــه ه ــر گ ــروه
و شــخصی اگ ــر چــه از بس ــتگان و اق ربــای اینجانــب باشــند،
خــود مس ــئول اعمــال و اقــوال خــود هس ــتند و اگ ــر خــدای
نخواســته تخلــف از احــکام اســام کردنــد ،دســتگاه قضای ــی

چی ــز در جامعــه اســت؛ «فــان الحــق بــه قامــت الس ــموات
واالرض» .آســمان و زمی ــن بــه عدالــت وابس ــته اســت ،نظــام
اجتماعــی هــم بــه عدالــت وابســته اســت .اگــر عدالــت
نباشــد ،هیــچ چیــز در جامعــه نیســت .در یــک جامعــه
آزاد حت ــی آزاد بــه س ــبک آمریکای ــی ،اگ ــر عدالــت نباشــد،
امنیــت هــم در خدمــت طبقــه مرفــه ،برخــوردار و ســوء
اســتفاده چ ــی اســت .اگ ــر عدالــت نباشــد ،همــه خی ـرات
بــه یــک ط ــرف م ــی رود.
مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای (مدظله العالی )
روایــت دانشــمند مع ــروف اهــل ســنت حاکــم نیشــابوری
از پیامبــر گ رامــی اســام (ص) دربــاره فضیلــت علــی بــن
ابیطالــب (ع)
در بحــث گذشــته بــه اهمی ــت پی ــروزی اســام در جنــگ
احــزاب و خنــدق و نقــش امی رالمومنیــن علــی (ع) در آن و
ســخن رســول گ رام ــی اســام (ص) در ایــن بــاره اشــاره شــد
جنگــی کــه در بــاره آن آیــات بســیاری در قــرآن مجیــد و
روایــات ف راوان ــی وارد شــده اســت .اهمی ــت آن در حــدی قابــل
توجــه بــوده کــه در ق ــرآن مجی ــد ســوره ای بنــام ســوره احزاب
نامگــذاری گردیــده کــه در آن در آیــات متعــدد بــه ایــن جریان
مهــم تاریخ ــی اشــاره گردیــده اســت کــه از جملــه آن جریانات
نقــش شــخصی امــام عل ــی (ع) اســت کــه حت ــی دانشــمندان
و عالمــان بــزرگ اهــل ســنت نی ــز بــه ایــن حقیقــت و تاريــخ
مهــم اســامی بــا تعبی ـرات مختلــف پرداختــه انــد .از جملــه
آنهــا روایــت حاکــم نیشــابوری (از دانشــمندان اهــل ســنت) از
رســول گ رام ــی اســام (ص) اســت کــه م ــی فرمایــد :رســول
خــدا(ص) پــس از پیــروزی علــی (ع) بــه عمــرو کــه باعــث
پی ــروزی س ــپاه اســام و شکس ــت لشــکر کف ــر و ش ــرک و نفاق
گردیــد فرمودنــد« :المب ــارزه عل ــی بــن ابیطالــب(ع) لعم ــر بــن
عب ــدود یــوم الخنــدق افضــل مــن اعمــال امت ــی ال ــی یــوم
القیامــه» یعنــی مبــارزه و پیــروزی علــی (ع) بــا عمــر بــن
عب ــدود در روز جنــگ خندق ــی افضل ــی اســت از کل اعمــال
و عب ــادات امــت مــن تــا روز قیامــت( .مس ــلدرک هاکــم ج )۳
(تفس ــیر نمونــه چ)۱۷
کــه ایــن حقیقــت نشــانگر فضیلــت و عظمــت و فــداکاری
و نقــش عل ــی (ع) در حفاظــت و پاســداری اســام از خط ــر و
تــداوم آن تــا روز قیامــت اســت .یعن ــی اســام بــه برکــت
فــداکاری آن حض ــرت ریشــه گرفتــه  ،پایــدار مانــده ،تثبی ــت
گردیــده ،پیش ــرفت ک ــرده و تــا ام ــروز و تــا قیامــت پایــدار و
ماندن ــی گردیــده اســت .بناب رایــن در حقیقــت همه مس ــلمانان
مرهــون و مدیــون فــداکاری علــی (ع) در دفــاع و حمایــت از
اســام و پیامب ــر و مس ــلمانان م ــی باشــند .و ام ــروز نی ــز در
جهــان پیچی ــده صــدا و نــدای اســام بــه برکــت عل ــی (ع) و
فرزنــدان عل ــی (ع) در جهــان طنی ــن افکنــده و چ ـراغ هدایت و

موظــف اســت آنــان را مــورد تعقی ــب ق ـرار دهــد و هرک ــس
و ه ــر دســتگاه ،چــه قضــات ش ــرع و چــه دادگاههــا و چــه
غی ــر اینهــا ،ه ــر کس ــی تعدیــات خــود را بــه اســم مــن و یــا
بــه انتس ــاب بــه مــن اج ـرا کننــد ،مج ــرم و مفت ــری اســت،
امام خمینی (ره)  -صبحیفه نور مج
بشر تشنه عدالت و دنيبال عدالت است
امــام زمانتــان م ــی کنی ــد کــه «اعــز همــه خالیــق عنــد
اهلل و عنــد عب ــاده الصالحی ــن اســت « -ایــن اســت کــه م ــی
گویی ــم « :یمـ ً
ا اهلل بــه االرض عــادال و قس ــطا» نم ــی گویی ــد
دینـاً و خلقـاً بش ــر تشــنه عدالــت و دنب ــال عدالــت اســت.
مقام معظم رهبری حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای
(مدظله المالی)
علی (ع) و بزرگ واری آن حضرت
از زبان دشمن سرسخت
در ادامــه بحــث گذشــته در مــورد فضائــل و مناقــب
پیامب ــر اســام (ص) و حض ــرت عل ــی (ع) کــه الگــوی تمــام
عیــار همــه مســلمانان و شــیعیان و محبــان و دوســتان
حقیقــی در عدالــت ،قضــاوت ،انصــاف ،اخــاق ،ظلــم
ســتیزی ،جهــاد ،مبــارزه ،احســان ،انفــاق و توجــه جــدی
بــه حقــوق شــهروندی و ...م ــی باشــد در ایــن قس ــمت نی ــز
در تکمیــل و بیــان نقــش آن حضــرت در جریــان جنــگ
اح ـزاب و خنــدق اشــاره م ــی شــود و نکات ــی کــه در تاریــخ
اهــل ســنت نی ــز بــه آن اشــاره گردیــده بازگــو م ــی شــود
کــه همگــی داللــت بــر شــخصیت و عظمــت ،شــجاعت
و انســانیت تمــام عیــار آن حضــرت دارد .نوشــته انــد در
ایــن جنــگ پ ــس از هالکــت و کشــته شــدن عم ــرو بدســت
علــی (ع) ،مشــرکین فــردی را خدمــت پیامبــر فرســتادند
تــا جنــازه عمــرو را بــه ده هــزار درهــم خریــداری کنــد،
زیــرا آنــان تصــور مــی کردنــد کــه مســلمانان بــا جنــازه
عمــر و همــان خواهنــد کــرد کــه ســنگدالن در جنــگ
احمــد بــا جنــازه حمــزه سیدالشــهدا کردنــد ،چــرا کــه
مش ــرکین و کفــار پیک ــر حض ــرت حمــزه را مثلــه نمودنــد
و پــاره پــاره و قطعــه قطعــه کردنــد ،پیامب ــر (ص) فرمودنــد
مــا در ب رابــر مــردگان بهایــی نخواهیــم گرفــت مــا هرگــز
در مقابــل مــردگان پولــی نمــی خواهیــم و بــدون اخــذ
بهای ــی ،جنــازه او را تحویــل دادنــد ،و نی ــز در تاریــخ آمــده
اســت وقتــی خواهــر عمــرو در کنــار کشــته بــرادرش
رس ــید مالحظــه نمــود زره گ ـران قیمــت او را حض ــرت عل ــی
(ع) از تــن بی ــرود نک ــرده اســت ،گفــت « مــا قتلــه االکفــو
کریــم» یعن ــی مــن اعت ـراف م ــی کنــم کشــنده ب ـرادر مــن
م ــرد کریــم و بزرگــواری بــوده اســت .نکتــه دیگ ــری کــه در
ایــن بــاره آمــده اســت ســخن ابــن اب ــی الحدیــد دانشــمند
اهــل ســنت اســت کــه در کتابهــای معتب ــر از جملــه ف ــروغ
ابدیــت آمــده اســت .

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
امام جمعه م راغه کشتار مردم یمن توسط ائتالف سعودی را
محکوم کرد
عضوخبرگان رهبری و امام جمعه م راغه حمالت جنگنده های ع ربستان
سعودی و امارات و حامیان آنها به یمن و کشتار مردم مظلوم این کشور را
محکوم کرد.
حجت االسالم و المسلمین محمدتقی پورمحمدی در خطبه های این
هفته نماز جمعه اظهار داشــت :ائتالف ســعودی این هفته در عرض سه
ساعت بیش از  ۶۰بار یمن را بمباران کردند و متاسفانه دنیا همچنان سکوت
اختیار کرده است.
وی افزود :جنگندههای ائتالف متجاوز ع ربستان و امارات روز جمعه یک
زندان در استان صعده را بمباران کردند و در نتیجه آن ۸۲ ،نفر شهید و ۲۶۶
نفر دیگر زخمی شدند.
وی با بیان اینکه ائتالف سعودی می خواهد زیرساخت های یمن را نابود
کند ،خاط رنشان کرد :از کسانی که خود را حاکم دنیا می دانند بعد از این
حمالت خبری نشد و همچنان شاهد کشتار مرد مظلوم یمن هستیم.
امام جمعه م راغه بیان کرد :در مقابل این حمالت وحشیانه ،یمنی ها نیز
پاسخ کوبنده ای به ع ربستان و همکار آن امارت دادند.
وی اضافه کرد :مردم یمن مقاوم و صبور هستند و تا به امروز با امکانات
کم و دست خالی در مقابل حمالت ایستادگی کردند.
وی ادامه داد :متاســفانه مردم یمن فقیر هستند و در طول سال های
اخیر بسیاری از کودکان در این کشور به علت فقر و سوء تغذیه جان خود
را از دست دادهاند.
وی با محکومیت شدید حمالت امارات و ع ربستان سعودی و کشورهایی
که از آنها حمایت می کنند ،اضافه کرد :آنها چگونه سر خود را باال نگه می
دارند و چگونه جواب شهدا را خواهند داد.
امام جمعه م راغه در ادامه به ف را رســیدن دهه مبارک فجر اشاره کرد و
افزود :مردم ای ران اسالمی در  ۱۲بهمن سال  ۱۳۵۷استقبال ب ینظیری از امام
راحل داشتند که در تاریخ بی سابقه است.
پورمحمدی اظهار امیدواری کرد :امســال هم ب رنامه های دهه فجر با
رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزار شود.
امام جمعه هشترود بر لزوم برگزاری باشکوه ب رنامه های
گ رامیداشت دهه فجر تاکید کرد
امام جمعه هشــترود گفت :دهه فجــر یادآور خاط رات شــی رینی از
رشادتهای ملت ای ران با رهبری حضرت امام (ره) برعلیه رژیم طاغوت است
و باید ب رای گ رامی داشت این دهه تمامی ادارات و نهادها ب رنامه ریزی داشته
باشند.
حجت االسالم حسن جعف ریان امام جمعه هشترود در خطبه های نماز
جمعه این هفته در مسجد جامع این شهر ف رارسیدن دهه مبارک فجر را
تب ریک گفت.
وی با اشاره به دیدار رهبری با مداحان نیز افزود :همانطور که رهبر معظم
انقالب بیان کردند هیات ها محل جهاد تبیینی اســت و هیات ها باید
به دنبال جذب جوانان باشــند اما نه با هر قیمتی و باید ساختار و اصول
حفظ شود.
جعفریان با محکوم کردن کشتار شیعیان یمن اظهار کرد :کشتار
ملــت بی گناه یمن توســط دولتهای متخاصم ســعودی ،امارات و
آمریکا در راســتای حمایت آنها از رژیم صهیونیســتی است اما ملت
یمن از حق قانونی خود جهت تشــکیل کشــور مســتقل دست بر
نخواهند داشت .
امام جمعه هشترود با اشاره به تغییر فرماندار هشترود نیز ادامه
داد :آقای امینیان فرماندار ســابق تالشــهای خــود را به اندازه توان
کشــیدند و ما از طرف مردم غیرتمند هشترود از وی قدردانی می
کنیم.
وی اضافه کرد :آقای توری فرماندار جدید هشــترود نیز جزو نیروهای
ارزشی ،والیی ،خدوم و با بصیرت منطقه هشترود است که به موطن خود
برگشته تا خدمت کند.
جعف ریان خاط رنشان کرد :مردم هشترود از فرزند خودش که با صداقت
وارد می دان شــده حمایت قاطع خواهند کــرد و امیدواریم با حضور وی
مشکالت اساسی شهرستان در آینده نزدیک بسیار بهتر شوند.
امام جمعه بناب بر صیانت از جمهوری اسالمی تاکید کرد
امام جمعه بناب با بیان اینکه جمهوری اســامی خون بهای شهی دان
زیادی است و ب رای حفظ آن هم خون زیادی همچون حاج قاسم سلیمانی
ریخته شــده است ،گفت :نباید بگذاریم این امانت الهی تضعیف و پایمال
شود.
حجت االسالم شیخ مصطفی باقری بنابی در خطبه های آیین عبادی
سیاسی نماز جمعه بناب با گ رامی داشت و تب ریک ف را رسیدن ایام اهلل مبارک
دهه فج ر ،گفت :نعمت والیت و جمهوری اسالمی نعمتی بی بدیل است که
خداوند آن را به ملت ای ران ارزانی کرده است.
وی با اشــاره به آیاتی از قرآن ک ریم اظهار کرد :خداوند مردم را به توجه
به دو مسأله توجه داده است :یادآوری نعمت ها و قدرشناسی مذاهب الهی،
چ را که قدرشناسی از مذاهب الهی نعمت های خداوندی را افزون می کند و
کف ران نعمت باعث نزول بال می شود.
امام جمعه بناب با اشــاره به اینکه نگهداری این امانت وظیفه یکایک
ماست؛ گفت :ای ران امروز پایگاه مسلمانان ،پایگاه توحید و حرم اهل بیت
عصمت و طهارت است و مشکالت و تنگناهای مالی و اقتصادی هم خواهد
شکست و یک امتحان ب رای ما و دولت است.
وی با بیان اینکه جنگ اقتصادی دشمنان با جمهوری اسالمی به خاطر
اسالم است؛ افزود :موضوعات دیگر بهانه است و دع وای دشمن با جمهوری
اسالمی ای ران دع وای اسالم است.
حجت االسالم باقری بنابی اظهار کرد :جمهوری اسالمی زمینه سازی و
آماده سازی ب رای استق رار حکومت جهانی است و ما در این برهه حساس
تاریخ فقط امانتدار جمهوری اسالمی هستیم تا آن را به صاحب اصلی اش
تحویل دهیم.
وی در ادامه افزود :عظمت مردم ای ران جاوید و ماندگار اســت و به طور
قطع با مقاومت و ایستادگی از این امتحان نیز س ربلند بیرون خواهیم آمد.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل
حاج میرزا مصطفی مجتهد تبریزی
حضرت آیـت اهلل حاج میرزا
مصطفـی مجتهـد تبریـزی
فرزنـد آیـت اهلل میرزاحسـن
آقـا مجتهـد از علمـای اعلام
و فقهـای عظـام و از نوابـغ
برخاسـته از خانـدان عظیـم
الشـان مجتهـد تبریـزی در
قـرن چهاردهم هجـری قمری
اسـت .درسـال  1297ق .ب رابـر
بـا 1259ش .در تبریـز دیده به
جهـان گشـود  .دروس مکتب
خانـه ای  ،مقدمـات و سـطوح عالی علـوم دینی را نزد اسـتادان حوزه
علمیـه تبریز آموخت .آنگاه رهسـپار حوزه مقدس نجف اشـرف شـد
و از محضـر حضـرات آیـات عظـام آخوند ملا محمد کام خ راسـانی،
شـیخ الشـریه اصفهانـی و ...بهـره بـرد و به مقـام رفیع اجتهـاد نایل
آمد.
این سـتاره پرفروغ با نبوغ خارق العاده اش داشـت به آفتابی عالمتاب
تبدیل می شـد که به مرضی صعب العالج مبتال گردید و ناچار نجف
اشـرف را ترک کرد و به میهن بازگشـت .پس از دو سـال اقامت در ته ران
بـه تب ریـز رفـت و به رغـم درد و رنج بیماری با نشـاط بـه فعالیت های
علمی خود پرداخت.
حض رتـش را علاوه بر داشـتن فضایل و مـکارم اخالق به روشـن رایی،
سـخای نفس ،صفای باطن و عشـق سـوزان به ساحت مولی الموحدین
علیه السالم سـتوده اند.
رحلـت غـم انگیـز او در پانزدهـم رمضـان سـال 1327ق .ب رابـر بـا 23
خـرداد سـال 1298ش .بـه وقـوع پیوسـت .
پیکـر پاکـش پس از تشـییع باشـکوه به نجف اشـرف منتقـل و در
آرامـگاه خانوادگـی مجتهـدی تب ریزی به خاک سـپرده شـد.

ضرورت ت ربیت نسل جوان با آموزه های قرآنی و نماز

نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی و امــام
جمعــه تب ریــز بــا تاکی ــد ب ــر اینکــه زیرســاخت هــای
فی زیک ــی در حــوزه دین ــی و اســامی در جامعــه وجــود
دارد ،گفتنـد :نس ــل جـوان جامعــه را بایــد بــا آمــوزه های
قرآن ــی و نمــاز ت ربی ــت کنی ــم.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی حضــرت
حجت االســام والمس ــلمین س ــید محمدعلی آل هاشم
در جلس ــه ســتاد اقامــه نمــاز اســتان و ســتاد مهدویــت با
تاکی ــد ب ــر جــذب حداکث ــری جوانــان به مس ــاجد گفتند:
ب ـرای ترویــج فرهنــگ اســام نــاب محمــدی زیر ســاخت
هــای فی زیکــی از جملــه مســاجد و حســینیه هــای
بس ــیاری بــا نی ــت هــای خی ــر مردم ــی اح ـداث شــده
اســت ،امــا ب ـرای داشــتن ت ربی ــت نس ــل نمــاز خ ـوان و
عامــل به ق ــرآن نیازمنــد اقدامــات عملی اثرگذار هس ــتیم.
امــام جمعــه تب ریــز بــا اشــاره بــه فعالیــت هــای
اثرگ ـذار در حــوزه ق ــرآن و نمــاز در م ـدارس اضافــه ک ــرد:
حضــور نس ــل ج ـوان در م ـدارس یــک فرصــت اســت
و اق ـدام اثرگ ـذار و جــذب حداکث ــری آنهــا بــه نمازخانــه
هــا میتوانــد آمــوزه هــای نمــاز و ق ــرآن را در بی ــن آنهــا
نهادینــه ســازد.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه اســتان از
صداوســیما خواســتند زنــگ نمــاز دانــش آمــوزان بــا
قالــب هــای هنــری در تلویزیــون نمایــش دهنــد.
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی آشــنایی

فرمانده نیروی دریایی بر استفاده از توان داخلی در زمینه صنایع
دریایی تاکید کرد

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392
آیه الکرسی
در جایی که ق رائت آیه الکرسی وارد است تا کجا باید تالوت گردد؟ تا
«و هو العلی العظیم» یا تا «هم فیها خالدون»؟
جواب :در هر جایی که آیه الکرسی گفته شود آیه اول (تا «و هو العلی
العظیم» ) ،م راد است مگر در جایی که به آن دو آیه بعدی (تا «هم فیها
خالدون») ،تصریح شده باشد.
وضو و غسل با وجود ناخن بلند
آیا بلند بودن ناخن مانع رسیدن آب به زیر ناخن و در نتیجه باعث
باطل شدن وضو می شود؟
جواب :صرف بلند بودن ناخن ،مانعی ب رای وضو
محسوب نمی شود و موجب بطالن آن نیست؛ اما
حد معمول بلندتر
اگر زیر آن مقدار از ناخن که از ّ
است ،مانعی باشد باید برطرف شود.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  15بهمن ) 1400
گذاشتن سنگ بناي دانشگاه ته ران (1313ش)
رحلــت عالــم ،فقي ــه و اديــب بزرگـوار ،آيــت َّ
الل «مــا محمــد جـواد
صافي گلپايگانــي» ( 1337ش)
پي ــام «امــام خمين ــي»(ره) مبن ــي ب ــر ادامــه مب ــارزه و اعتصابــات تا
پي ــروزي نهاي ــي (1357ش)
واحدهای نظامی ع راق به مرزهای ای ران تجاوز کردند(1352ش)
کیســینجر وزیــر امــور خارجــه ام ریــکا بــه اوپــک اخطــار کــرد
کــه یــا نفــت را ارزان کنی ــد و یــا آمــاده در هــم شکس ــتن قیمــت آن
باشــید(1353ش)
روحانیون خواستار آزادی هماف ران زندانی شدند(1357ش)
آیــت اهلل طالقان ــی اعــام ک ــرد :تص ــرف اراض ــی عمومی خالف ش ــرع
است(1357ش)
افتتاح دانشگاه فرهنگیان کشور (1391ش)
ســنگ اول بنــاي دانشــگاه ته ـران بــه دســت رضاخــان در اراض ــي
جاللي ــه نصــب گرديــد 1311(.ش)
تــاالر تش ـريح دانشــكده پزشــكي دانشــگاه ته ـران گشــايش يافــت.
(  1311ش)
وزي ــر خارجــه انگلي ــس در پارلمــان آن كشــور اعــام ك ــرد دولــت
انگلي ــس ديگ ــر ســفير بــه اي ـران اع ـزام نخواهــد ك ــرد 1330(،ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  2رجب ) 1443
ميالد امام «عليالنقي»(ع) به روايتي( 212ق)
تولد «ابن رومي» شاعر مشهور عرب در بغداد( 221ق)
درگذشت «ابوريحان بيروني» دانشمند بزرگ مسلمان( 440ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  4فوریه ) 2022
تولد «ف ران ْْس وا رابْل ِه» اديب و نويسنده معروف ف رانسوي (1494م)
تولــد «آلف ــرد كبي ــر» امپ راتــور ب ريتاني ــا مع ــروف بــه نجي بت ريــن
پادشــاه انگلس ــتان (848م) (ر.ك 5 :مــه)
شكس ــت ارتــش روس ــيه و انگلي ــس از ق ـواي عثمان ــي در ج ريــان
جنــگ جهان ــي اول(1915م)
تشــكيل كنف ران ــس «يالتــا» بــا حضــور س ـران متفقي ــن در اواخ ــر
جنــگ جهان ــي دوم (1945م)

بــا آمــوزه هــای دین ــی را زمینــه ســاز عمــل بــه ایــن
ف رایــض دانس ــته و ادامــه دادن ـد :ب ـرای رونــق بخش ــیدن
بــه مس ــاجد و افزایــش صــف هــای نمــاز بایــد جوانــان را
بــا اماکــن مقــدس مأنــوس کنی ــم.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی اســتان در ادامــه
بــا تاکی ــد ب ــر ت ـداوم فعالی ــت هــای اثرگ ـذار در حــوزه
مهدویــت افزودنـد :رمــز مانــدگاری عاشــورا ،بعثــت ،غدیر
و مهدویــت داشــتن راهبردهــای اثرگـذار بــوده اســت ،امــا
توســعه ایــن راهبردهــای فرهنگ ــی در حــوزه مهدویــت
بایــد بی ــش از پی ــش مــورد توجــه ق ـرار گی ــرد.
امــام جمعــه تب ریــز خاط رنشــان کردن ـد :نخب ــگان
علمــی و دانشــگاهی و حــوزوی بایــد بــرای جــذب
حداکث ــری جوانــان و تبیی ــن راهب ــردی هــای عمل ــی در
حــوزه ق ــرآن و نماز و همچنی ــن مهدویت اهتمام داشــته
باشــند و وارد می ـدان عمــل ش ـوند.
در ابتـدای ایــن جلس ــه حجت االســام والمس ــلمین
آقاجانــی هــم از فعالیــت ســتاد اقامــه نمــاز و ســتاد
مهدویــت اســتان گ ـزارش داد.

فرمانــده نی ــروی دریــای ارتــش جمهــوری اســامی
ای ـران ب ــر اســتفاده از ظرفی تهــای علم ــی و فنــاوری
داخل ــی در حــوزه صنایــع دریای ــی تأکید ک ــرد و گفت:
زمینــه ب ـرای ورود جوانــان نخب ــه و مبتک ــر بــه ایــن
حــوزه ف راهــم اســت و خــود مــا نخس ــتین مشــتری
محصــوالت فناورانــه هس ــتیم.
امی ــر دریــادار شــه رام ای ران ــی در دیـدار بــا اســتاندار
آذربایجــان ش ــرقی بــا اشــاره بــه جایــگاه برجس ــته و
ظرفی تهــای ایــن اســتان در حوزههــای علمــی و
صنعت ــی ،ب ــر اســتفاده از ایــن ظرفی تهــا در پیش ــبرد
اهـداف نی ــروی دریای ــی ارتش و رشــد و توســعه صنایع
دریای ــی تأکی ــد ک ــرد.
وی همچنی ــن بــا اشــاره بــه ب رنامههــا و طرحهــای
نیــروی دریایــی ارتــش در ســواحل جنــوب کشــور،
اظهــار داشــت :تــاش م یکنیــم بــا اســتفاده از
ظرفی تهــای علمــی و صنعتــی اســتان آذربایجــان
شــرقی ،ب رنامههــای خــود را بــه ویــژه در حــوزه
محرومی تزدایــی در ایــن مناطــق توســعه دهیــم.

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش همچنیــن از
فعالی ــت  ۹هنرســتان علــوم و فنــون دریای ــی در نقاط
مختلــف کشــور خب ــر داد و گفــت :آمادهایــم مشــابه
ایــن هنرســتان را در تب ریــز هــم دای ــر کنی ــم.
وی خاط رنشــان کــرد :فارغالتحصیــان ایــن
هنرســتان عــاوه ب ــر دیپلــم آموزشوپ ــرورش ،مــدرک
بی نالملل ــی ســازمان بنــادر و کشــتی رانی هــم دریافت
م یکننــد و م یتواننــد در تمــام ارگانهــای دریایــی
مشــغول بــه کار ش ـوند.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی هــم از پیشــنهاد
تأس ــیس هنرســتان علــوم و فنــون دریای ــی در تب ریــز
اســتقبال کــرد و گفــت :ظرفی تهــا و فرصتهــای
اشــتغال در صنایــع دریایــی ناشــناخته اســت و
امیدواریــم بــا حمایــت نی ــروی دریای ــی ارتــش بتوانیم
زمینــه ورود جوانــان بــه ایــن عرصــه را ف راهــم کنی ــم.
ـرم بــا بی ــان اینکــه ارتــش جمهــوری
عابدیــن خ ـ ّ
اســامی بــه عنـوان ذوالفقــار والیــت همـواره در قلــب
مــا جــا دارد ،گفــت :همــه بخشهــای اســتان آمــاده
همــکاری بــا ارتــش و کمــک بــه پیش ــبرد اهـداف آن
هستند .
وی همچنیــن بــا تبریــک انتصــاب امیــر
دریــادار ای ران ــی بــه عنــوان فرمانــده نی ــروی دریای ــی
ارتــش ،گفــت :اعتمــاد رهبــر معظــم انقــاب بــه
جنابعالــی بســیار بــا ارزش اســت و از زمــان
انتصــاب شــما کــه از نیروهــای بــا تج ربــه ارتــش
هســتید ،روح تــازهای در کالبــد نیــروی راهبــردی
دریایــی دمیــده شــده اســت.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

عدهایم یخواهندانقالبرادراذهانعمومی
اشتباهتاریخیجلوهدهند
مدی ــر مدرســه علمی ــه حض ــرت امی رالمومنی ــن (ع)
تب ریــز گف ـت :عــدهای م یخواهنــد انقــاب را از مس ــیر
خــارج کننــد و در اذهــان عموم ــی اشــتباه تاریخ ــی جلوه
دهنــد ،ل ـذا مــا بایــد در ب راب ــر ش ــبهه افکن ــی از انقــاب
دفــاع کنی ــم.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حــوزه حجــت
االســام روح اهلل بجان ــی ،مدی ــر مدرســه علمی ــه حض ــرت
امی رالمومنی ــن (ع) تب ریــز در م راســمی کــه بــه مناس ــبت
هفتــه مــادر ،می ــاد حض ــرت زه ـرا (س) و تولــد حض ــرت
امــام خمین ــی (ره) در اداره کل دامپزشــکی اســتان برگـزار
گردیــد ،بــا اشــاره بــه عظمــت مقــام حض ــرت زه ـرا (س)

گف ـت :حض ــرت فاطمــه (س) الگــوی حض ــرت مهــدی
(عــج) اســت.
مدی ــر مدرســه علمی ــه حض ــرت امی رالمومنی ــن (ع)
تب ریــز ادامــه داد :حضــرت فاطمــه (س) ،حجــت خــدا
ب ــر ائمــه علیهــم الس ــام هس ــتند .چنانچه امام حس ــن
عس ــکری (ع) م یفرماینـد :نحــن حجــج ّ
الل عل ــی خلقــه
حجــة علینــا؛ مــا حجتهــای خـدا بر
و جدّتنــا فاطمــة ّ
مخلوقی ــن هس ــتیم و جــد مــا حض ــرت فاطمــه حجت
ب ــر ماســت .ایــن فرمایــش بــا عظمــت ،یــک مطلــب
بس ــیار بــزرگ و امتی ــاز ویــژهای ب ـرای بانــوی اهــل جنــت
اســت.
وی ادامــه داد :فاطمــه زه ـرا (س) آن قــدر عظمت
دارد کــه کفــو امــام علــی (ع) اســت .بســیاری از
دانشــمندان علــم کالم و تاریــخ در مــورد برت ــر بــودن
امــام علــی (ع) و حضــرت زهــرا (س) دچــار بگــو
مگــو و بحــث و اســتدالل هس ــتند .یعن ــی فاطمــه
عظمتــش ایــن قــدر اســت کــه شــخصیت بــی
بدیل ــی همچــون امی رالمومنی ــن علی ــه الس ــام هــم
ســطح ایشــان اســت و صحب ــت از ایــن اســت کــه
عل ــی برت ــر اســت یــا فاطمــه.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

مهدي باكري در انديشه و عمل
کتاب «مهدي باكري
در انديشه و عمل»
توسط سردار حسين
عاليي تاليف شد و به
همت انتشارات« اداره
كل حفظ آثار و نشر
ارزش هاي دفاع مقدس
آذربايجان شرقي» در
سال  1387فيپا گرفته
و با 3000شمارگان در قطع رقعي روانه بازار نشر شد.
اثر حاضر گردآوری ،تکمیل و باز نشر مقاالتی است که دكتر عالیی آنها
را در فاصله سالهای 68تا 87در ج راید کشور پی رامون شخصیت شهید
مهدیباکریبهچاپرساندهاستاينمطالبشاملاطالعاتبکریاست
که قبل از ایشان کسی در جایی نیاورده است .از این لحاظ کتاب حاضر
اثري است قابل توجه .مضافا اینکه سردار عالیی از معدود اف رادی است
که از زمان دانشجویی تا شهادت مهدی باکری ،دوران ده ساله مبارزات و
مجاهدات او از سال هاي  53تا  63را از نزدیک درک کرده و هم راه او بوده
و از این لحاظ جزو قدیم یت رین یاران وی بشمار م یآید و همین به اعتبار
مطالبکتابم یافزاید.
جنگ تحمیلی هشت ساله ع راق علیه ای ران ،از ابعاد گوناگونی قابل
مطالعه و بررسی است .تاکنون در بعد عاطفی و احساسی جنگ و نیز
بیانخاط راتمختلفرزمندگانسلحشور،مطالبگوناگونیمنتشرشدهکه
توانستهاستبخشیازروحیاتوابعادانس انیجبههرانشاندهد.نويسنده
توانا در اين اثر به بررسی فعاليتها ،مبارزات ،شیوه مدی ریت و فرماندهی
شهید مهدی باکری در دوران دفاع مقدس می پردازد .شهيد مهدي باكري
یکی از اف راد برجسته و صاحب نام دوران دفاع مقدس است که از خطه
آذربایجان،عازمجبهههایجنگشدوبهت ریندورانزندگیخودرادردفاع
از ای ران و انقالب اسالمی سپری کرد .عالیی هدف خود را درباره نگارش اثر
حاضر چنين می نویس د« :در دوران جنگ تحمیلی ،با فرماندهان شهید
زیادی آشنایی داشته و مانوس بوده ام ولی شاید یکی از فرماندهانی را که
بیشازدیگ رانوبهخوبیوازنزدیکمیشناختموباخلقیاتوروحیاتش
آشناییبیشتریداشتممهدیباکریبود،بناب رایناحساسکردمکهدرکنار
مطالبف راوانوکتابهایزیادیکهدربارهآقامهدینوشتهشدهاست،من
هم می توانم با نوشتن و بیان آنچه از او بخاطر دارم ،گوشه ای از فداکاری
هایویرادردورانسختمبارزهبارژیمشاهنشاهیونیزدرمقابلهبااحزاب
دموک راتوکوملهدرشمالغربکشورونیزدرجنگبارژیمبعثعفلقی
ع راق،بهرشتهتح ریردرآوردهوثبتنمایم».
در قسمتی از مقدمه کتاب اين چنين آمده است« :یکی از ابعاد
مهم موفقیت ای ران در ب رابر تهاجم ارتش بعثی ع راق ،طرح ریزی و انجام
عملیاتهایی بوده است که توانسته در ش رایط ناب رابر از نظر تجهی زاتی
و امکاناتی ،قوای دشمن را از خاک ای ران بیرون رانده و در نهایت ،دوران
جنگ را تبدیل به فرصتی مهم ب رای جمهوری اسالمی جهت توسعه
قدرت دفاعی خود بنماید .از آنجا که یگانهای رزمی تاسیس شده در
دوران جنگ با تکیه بر اف راد و انسانهای فداکاری ایجاد شده که بصورت
یدادند ،بناب راین مطالعه
رزمنده داوطلب ،خود را در این واحدها سازمان م 
شخصیت این اف راد بخصوص آنانی که ستون اصلی و پایه اساسی قدرت
رزمی هر لشکر محسوب م یگردیدند م یتواند به شناخت واقعیات
حماسهآف رین یهایملتای راندردرواندفاعمقدسکمکنماید.بسیاری
ازفرماندهانیگانهایسپاهپاسدارانانقالباسالمی،ازانسانهاییبودهاند
کهداوطلبانهوفقطبخاطرخداودفاعازآرمانهایاسالمیواردجبهههای
جنگ شدند و توانستند تی پها و لشک رهایی را حول محور توانای یها و
ت خود تشکیل دهند و با بکارگیری تفکر و اندیشه و با تکیه بر
شخصی 
نصرت باری تعالی تمام همت خود را ب رای دفع تجاوز دشمن بکار گی رند...
در تمام دوران آشنایی ده سالهام با مهدی باکری ،او را یک انسان بزرگ
و شیعهای واقعی یافتم که نقاطی در زندگ یاش وجود دارد که از نظر
ت ربیتی بسیار اهمیت داشته و م یتواند به نسلهای بعد منتقل شود .او
فردی متواضع و انسان آرامی بود که به سادگی عصبانی نم یشد .اهل
تظاهر نبود ،بسیاری از فعالی تهایی که انجام می داد ،ب رای دیگ ران آشکار
نبود .حضور وی در جبهه بر اساس یک تکلیف الهی شکل گرفته بود.
شخصیت وی دارای ابعاد زیادی است .پرداختن به حاالت و صفات روحی
وی ،شناخت عمیقی را از وی م یطلبد.» ...فهرست تفصيلی اثر كه در
160صفحه تدوين و تنظيم شده است ،مشتمل بر عناوين « آشنايي با
مهديباكري،فعاليتهايدورانزندگاني،چگونگيشهادت،شيوهمدي ريت
و فرماندهي مهندس مهدي باكري ،تاكتيكهاي رزمي لشكر عاشورا،
ديدگاههاي مهدي باكري ،ويژگ يهاي مهدي باكري ،شهيد خيبر حميد
باكري» است .در انتها نيز اسناد و تصاوير متنوع زينتبخش اثر حاضر
مي باشد .همچنين نويسنده محترم جهت سهولت دسترسي مطالعه
كنندگان به مضامين كتاب ،فهرست راهنما با عناوين اسامي اشخاص،
فرماندهان،شهداء،عملياتها،اماكن،مناطق،شهرها،كشورها،وقايعوايام
مهم،سازمانها،يگانهاوگروههارابهت رتيبالفباييتنظيمنمودهاست.
از شهید باکری کتابهای زير نيز منتشر شده است:
* مهدی باکری به روایت همسر شهید (مجموعه نیمه پنهان)6
* به مجنون گفتم زنده بمان (حمید باکری)
* آقای شهردار؛ زندگی مهدی باکری
*به مجنونگفتمزندهبمان(کتاب مهدیباکری)
* باغ انگور باغ سیب باغ آیینه  :گفت و گو با صفیه مدرس ،همسر
سردارشهیدمهدیباکری

صحيفه نور امام خميني (ره)

رهنمودهای حضرت امام خمینی(س) درباره
ماه مبارک رجب
حضرت امام خمینی درباره ماه رجب و دو ماه بعد
از آن چنین می فرمایند:
« این ســه ماه رجب و شعبان و ماه مبارک رمضان،
برکات بســیار نصیب انسان ،انسانهایی که می توانند
استفاده کنند از این برکات ،شده است .البته مبدأ همه
مبعث است و دنبال او تمام جهاتی که هست .در ماه
رجب ،مبعــث بزرگ و والدت موال علی بن ابی طالب-
ســام َّ
الل علیه -و بعض ائمه دیگر ،و در ماه شــعبان
والدت حضرت ســید الشهدا -سالم َّ
الل علیه -و والدت
حضــرت صاحب -ارواحنا له الفــداء -و در ماه مبارک،
نزول قرآن بر قلب مبارک پیغمبر اکرم بوده اســت .و
شــرافت این سه ماه در زبانها و در بیانها و در عقلها و
در فکرهــا نمی گنجد .و از برکات این ماهها ادعیه ای
است که وارد شده است در این ماهها( ».صحیفه امام،
ج  ،17ص)456 :
از جمله بــرکات ماه مبارک رجــب ،ادعیه فصیح،
بلیــغ و عمیق از نظر معنی ،به ویژه جمالتی اســت
که درباره اوصــاف جالل و جمال خداوند در آنها آمده
است ،دعاهایی که دل را از رذایل پاک و به فضایل و نور
آراسته می گرداند:
« ایــن ادعیه در ماه مبارک رجب و خصوصاً در ماه
مبارک شــعبان اینها مقدمه و آرایشی است که انسان
به حســب قلب خــودش می کند بــرای اینکه مهیا
بشــود برود مهمانی؛ مهمانی خدا ،مهمانی ای که در
آنجا ســفره ای که پهن کرده است قرآن مجید است».
(صحیفه امام ،ج  ،13ص)33 :

جاذبه هاي گردشگري
کوهعینالی

در ناحیــه شــمالی شــهر تب ریــز ،رشــت ه بلندیهــای
س ــر خرنگی بــه نــام عینال ــی (ع ــون بــن عل ــی) ق ـرار دارد کــه
ارتفــاع بلندت ریــن نقطــه آن از ســطح دریــا  ۱۹۶۰مت ــر اســت .در
واقــع ،کــوه عینال ــی بــه مجموع ـهای از قلههــا ،تپ ههــا ،درههــا
و ...گفتــه م یشــود کــه در مجموعــه جغ رافیای ــی معین ــی ق ـرار
گرفتهانــد .ایــن کــوه از ســمت شــمال بــه رودخانــه تلخــه رود
(آجــی چــای) ،دریاچــه ارومیــه و درههــای شهرســتان اهــر ،از
ش ــرق بــه چشــمه کهلی ــک ( کهلی ــک بوالغ ــی) ،از جنــوب بــه
ط ــرف ف ــرودگاه تب ریــز و از غ ــرب بــه خیابانهــا و شــهرکهای
شــهر تب ریــز منته ــی م یشــود .ب هدلی ــل ارتفــاع زیــاد ،بیشــتر
نقــاط شــهر تب ریــز از ف ـراز کــوه قابــل رویــت اســت.
کــوه عینال ــی می زبــان بقعــه ع ــون بــن عل ــی اســت .عــاوه بر
ایــن ،بــا وجــود امکانات تف ریح ــی و دیگ ــر جاذبههای گردشــگری
ایــن تفرجــگاه به یک ــی از مقاصــد مهم توریس ــتی و مــکان های
دیدن ــی تب ریــز تبدیل شــده اســت.
ب ــر ف ـراز کــوه ع ــون بــن عل ــی بقعـهای وجــود دارد کــه قدمت
آن بــه دوره ایلخانــی بــاز م یگــردد و منســوب بــه دو تــن از
فرزنـدان حض ــرت عل ــی (ع) بــه نامهــای ع ــون بــن عل ــی و زیــد
بــن عل ــی اســت .ایــن بنــا در گذشــته آتشــکده و عبادتگاه ــی
بــوده اســت .بنــا بــه نظــر ژان پاتیســت تاورنیــه ،جهانگــرد
ف رانســوی ایــن مــکان در گذشــته کلیســا بــوده کــه پــس
از ورود اســام بــه ای ـران ،بــه مس ــجد و زیارتــگاه تبدیــل شــده
اســت .ش ــیوه معمــاری بنــا بــه س ــبک معمــاری دوره ایلخان ــی
اســت و درمجمــوع از  ۹اتــاق ۶ ،گنب ــد ،هشــتی ،ایـوان ،دو می ــل
منــاره توپ ــر و پنــج ســتون ســنگی بــزرگ تشــکیل یافته اســت.
ســتونهای قدیمــی در گذشــته از جنــس چــوب بــوده کــه
در انجــام بازســازیها ســتونهای ســنگی جایگزیــن آنهــا
شــدهاند .همچنی ــن عمــده مصالح بــه کار رفتــه در بنــای بقعه،
ســنگ کــوه س ــرخاب و اندک ــی آج ــر اســت.

منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

