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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

حادثهتروریستیحرمرضوی،توطئهجدیددشمنان

خبرنگار آدینه تبریز:
نمـاز عبادی سیاسـی جمعـه تبریز بـه امامت حضرت
حجـت االسلام و المسـلمین آل هاشـم در مصلی اعظم
امـام(ره) تبریز برگزار شـد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلی
آل هاشـم در خطبـه های نمـاز جمعه تبریز اظهار داشـتند:
رمضـان ماهـی اسـت که قـرآن در آن نازل شـده اسـت ،قرآن
کتاب هدایتگر بوده و وسـیله تشـخیص حق از باطل اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی افزودنـد:
برخـی م یگوینـد اسلام دیـن سـختی اسـت ولـی اصال
اینگونـه نیسـت بلکه اسلام دینی کامل و آسـانی اسـت
و اصـل و بنـای اسلام آسـانگیری و عـدم سـختگیری
ا ست .
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه رمضـان میهمانـی
خداسـت ،گفتنـد :در ایـن مـاه با خوانـدن دعاهـای متعدد
غذای شـبهای دیگـر روحمان را تامین بکنیـم و طلب دعا
کنیـم بـه طوریکه تلاوت یک آیه قـرآن در این مـاه معادل
تلاوت کل قـرآن کریـم در روزهـای غیر رمضان اسـت.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تصریـح
کردنـد :روزهدار نبایـد دروغ بگویـد ،نبایـد دسـت بـه
بی تالمـال بزنـد ،نبایـد ب یحجـاب باشـد و رشـوه دهـد
و همچنیـن بایـد احتـرام پـدر و مـادر و همسـر خـود را
حفـظ کنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در ادامـه
بیـان داشـتند :یکی از راههای رسـیدن به تقـوا و عدالت،
مبـارزه بـا فسـاد و مخصوصـا فسـاد اقتصادی اسـت.
ایشـان افزودنـد :تلاش بـرای شفافسـازی مقـررات و
بسـتن راههـای سواسـتفاده م یتوانـد انسـان را از فسـاد
دور کنـد.
امـام جمعـه تبریـز ضمـن تشـکر از اقـدام دولـت در
تخفیـف یـک سـاعته بـه کارمنـدان در مـاه رمضـان
گفتنـد :اخیـرا شـنیدم کـه آمـوزش پـرورش ابلاغ کرده
کـه دانشآمـوزان یکسـاعت دیرتـر مدرسـه را تـرک کنند
کـه بنـده پیگیـر موضـوع شـدم و مقـرر شـد تـا ایـن
موضـوع لغـو شـود .مـا بایـد دانشآمـوزان را عالقمنـد به
روزه گرفتـن بکنیـم نـه اینکـه آنهـا را خسـته کنیـم.

پیام تسلیت امام جمعه تبریز در پی ارتحال آیت اهلل فیضی سرابی

بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم
ال ْس َل ِم ثُ ْل َم هٌ َل یَ ُس ُّد َها َش ْی ٌء إِل َی یَ ْو ِم ال ْ ِق َی ا َم هِ
إِ َذا َم َ
ات ال ْ َع ال ُِم ثُل َِم فِی ْ ِ
ارتحـال عالـم رب ّانی حضرت آیت اهلل آقای حاج شـیخ محمد فیضی سـرابی پدر شـهید
واالمقـام جعفـر فیضی سـرابی و نماینـده محترم مجلس خبـرگان رهبری موجب تأسـف و
تأثر فـراوان گردید.
آن شـخصیت انقالبـی و علمی از یـاران صدیق امـام راحـل و رهبری بود که با تالشـهای
مجاهدانـه در راه آرمـان هـای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی و مبـارزه با رژیم منحوس پهلوی سـختی های
بسـیاری متحمل شـد و همچنیـن در راه تبییـن معارف اهل بیت (علیهم السلام) شـاگردان زیـادی را ت ربیت کرد.
ایـن عالـم پاک نهاد از شـاگردان حضـرت امام(ره) و از اسـاتید حوزه علمیه قم بود و ریاسـت شـعب مختلف دیوان
عالـی کشـور ،عضویت در هیئـت نظارت بر اجـرای فرمان امـام(ره) در اسـتان آذربایجان شـرقی ،عضویـت در هیئت
نظـارت بـر احکام صـادره دادگاههای انقالب در سـال  ۱۳۵۹و ریاسـت شـعبه حل اختالف سـه نفره دیوان عالی کشـور
و رئیـس شـعبه  ۸دادگاه عالـی انقلاب در قم را نیز بر عهده داشـت.
اینجانـب فقدان این روحانی پارسـا و نماینده مردم شـریف آذربایجان شـرقی در مجلس خبرگان
رهبـری را بـه محضـر رهبر معظم انقالب اسلامی حضـرت آیت اهلل العظمـی امام خامنـه ای عزیز
(مدظلـه العالی) ،حـوزه های علمیه ،م راجـع عظام تقلید ،طالب و روحانیون س راسـر کشـور ،اهالی
محترم شهرسـتان های سـراب ،زرنق و ملکان ،باالخص بـه فرزندان و بازماندگان گ رامـی و ارادتمندان
ایشـان تسـلیت عـرض نمـوده وررای روح بلنـد آن فقید سـعید در این ایـام پُ ربرکت مـاه رمضان؛
رحمت واسـعه الهی و حشـر بـا اولیاء اهلل و ائمـه معصومین و بـرای بازماندگان صبر و اجـر جزیل از
درگاه خداونـد متعال مسـئلت می نمایم.
سید محمدعلی آل هاشم
			
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
			
و امام جمعه تب ریز
			

ایشـان بـه حادثـه روز سهشـنبه در صحـن رضـوی
اشـاره کـرده و افزودنـد :این حادثـه دومین حادثـه بعد از
بمبگـذاری دهـه  ۷۰در صحـن رضـوی بـود.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان به شـهادت دو طلبه در
حادثـه حـرم امـام رضـا(ع) اشـاره کـرده و گفتنـد :طالب
همچنـان اسـتوار و پابرجـا در راه تبعیـت از ف رامیـن امام
انقلاب از هیـچ تالشـی فروگـذار نخواهـد بـود و از هیـچ
چیـزی هـراس ندارند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان
اینکـه قاتـل ازبـک تبـار اسـت کـه یکسـال پیـش بـه
صـورت غیرقانونـی بـه کشـور وارد شـده اسـت ،افزودنـد:
م راجـع ذیربـط پاسـخ دهند کـه چگونه یک فرد یکسـال
پیـش غیرقانونـی بـه کشـور م یآیـد و کار هـم پیـدا
م یکنـد و سـکونت هـم دارد و سـپس در صحـن پیامبر
منتظـر م یمانـد تـا افـراد ملبـس بـه لبـاس روحانیت را
به شـهادت برسـاند؟
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تاکیـد
ادامه در صفحه2

آیت اهلل محمد فیض سرابی
دارفانی را وداع گفت

آیـت اهلل فیـض سـرابی ،نماینـده مـردم آذربایجان شـرقی در
مجلـس خبـرگان رهبـری دارفانـی را وداع گفـت.
آیـت اهلل محمد فیض سـرابی نماینده مردم آذربایجان شـرقی
در مجلـس خبـرگان رهبـری و از شـاگردان آیـت اهلل العظمـی
بروجـردی(ره) و امـام خمینـی(ره) ،پـس از یک دوره بیمـاری ،در
سـن  ۹۴سـالگی دعـوت حـق را لبیـک گفت.
آن مرحـوم در دورههـای سـوم ،چهـارم و پنجـم عضو مجلس
خبـرگان رهبـری بود
مرحـوم فیـض سـرابی در  ۱۳۰۷هجری شمسـی در روسـتای
زرنـق از توابـع سـراب در خانـواده مذهبی دیده به جهان گشـود.
بعـد از تحصیلات ابتدایـی در محضـر مرحـوم مالباقـر و مرحوم
حـاج میـرزا علـی اصغـر عالمـی بـه تبریـز عزیمـت کـرده و در
مدرسـه طالبیـه تبریـز مشـغول ادامـه تحصیل شـد کـه بعد از
اتمـام سـطح در جـوار رحمـت کریمـه اهل بیـت(س) از اسـاتید
معظـم اسـتفاده کـرد و چنـد سـال نیـز در نجـف اشـرف تلمذ
کرد.
بعـد از دسـتگیری حضـرت امـام(ره) در  ۱۵خـرداد ۱۳۴۲
طومـاری چنـد متـری پارچـه ای کـه بعضـی از امضاها بـه نماد
خـون انگشـت سـبابه بـود تهیـه کـرد کـه بـه جـرم دعـوت به
جهـاد تحـت تعقیـب قـرار گرفت
آن مرحـوم بعـد از انقلاب نیـز بـه دسـتور حضـرت امـام(ره)
مسـئول کنتـرل کمیته های شهرسـتان هـای م راغـه ،میاندوآب
و سـراب بود.
آیـت اهلل فیـض از شـاگردان آیـت اهلل العظمی بروجـردی(ره)،
حضـرت امـام(ره) بـود و ریاسـت شـعب مختلـف دیـوان عالـی
کشـور ،عضویـت در هیئـت نظارت بـر اج رای فرمان امـام (ره) در
اسـتان آذربایجـان شـرقی ،عضویـت در هیئـت نظارت بـر احکام
صـادره دادگاههـای انقلاب در سـال  ۱۳۵۹و ریاسـت شـعبه حل
اختلاف سـه نفره دیـوان عالی کشـور و رئیـس شـعبه  ۸دادگاه
عالـی انقلاب در قـم را نیـز بر عهده داشـت ه اسـت.

بیانیه جامعه روحانیت مبارز آذربایجان شرقی در پی ارتحال آیت اهلل فیضی سرابی
بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم
ال ْس َل ِم ثُ ْل َم ٌه َل یَ ُس ُّد َها َش ْی ٌء إِل َى یَ ْو ِم ال ْ ِق َی ا َم هِ
إِ َذا َم َ
ات ال ْ َع ال ُِم ثُل َِم فِی ْ ِ
خبـر ارتحـال عالم مجاهـد و زاهـد حضرت آیـت اهلل آقـای حاج شـیخ محمد فیضی
سـرابی پدر شـهید واالمقـام جعفـر فیضی سـرابی و نماینـده محترم مجلـس خبرگان
رهبـری موجب تأسـف و تأثر فـراوان گردید.ایشـان از یاران صدیق امـام راحل و مقام معظـم رهبری بودند
و بـرای تبییـن معارف اهل بیت علیهم السلام شـاگردان زیـادی را ت ربیـت کردند.
ایـن فقیـه انقالبـی خدمـت صادقانه در کمیتـه های انقالب اسلامی؛ دیوان عالی کشـور ،سـتاد
اجرائـی فرمـان امـام راحل ؛ و سـه دوره عضویـت در مجلس خبـرگان رهبری را در کارنامه درخشـان
خـود دارنـد و همـواره بر امـر تبلیـغ اهتمام ویژه داشـتند اعضـای جامعـه روحانیت مبارز اسـتان ؛
درگذشـت ایـن فقیه مبـارز و نماینـده مردم شـریف آذربایجـان شـرقی در مجلس خبـرگان رهبری
را بـه محضـر رهبـر معظـم انقالب اسلامی حضـرت آیـت اهلل العظمی امـام خامنه
ای ؛ حـوزه هـای علمیـه ،مراجـع عظـام تقلید ،طلاب و روحانیون سراسـر کشـور،
اهالـی محترم شهرسـتان های سـراب ،زرنق و ملـکان ،بویـژه فرزنـدان و بازماندگان
مکـرم و ارادتمنـدان ایشـان تسـلیت عـرض نمـوده و در ایـن ایـام پـر فیـض ماه
رمضـان؛ رحمـت الهی و حشـر بـا ائمـه معصومین برای معظـم له و صبـر و اجر به
بازمانـدگان محتـرم از ایزد منان مسـئلت مـی نمایند.
محمدایمانی
دبیر جامعه روحانیت مبارز استان آذربایجان شرقی
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فرازی از وصیت نامه شهدا

حادثهتروریستیحرمرضوی،
توطئهجدیددشمنان
ادامه از صفحه اول

کردنـد :اجـرای ایـن حادثـه تروریسـتی در حـرم
امـام رضـا(ع) حکایـت از یـک پشـت صحنـه و
کارگردانـی یـک توطئـه دارد و ایـن موضوع هدف
قـرار دادن وحـدت امـت اسلامی اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان گفتند:
اهـداف دشـمن از اینگونـه حـوادث در سـطح
کالن وحدتشـکنی و انحـراف افـکار عمومـی از
مسـاله فلسـطین و قـدس و بـه چالـش کشـیدن
گفتمـان موقعیـت و ایجـاد و تشـکیل کـدورت
بیـن دو کشـور همسـایه ایـران و افغانسـتان بـا
جـو رسـانهای اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه درآذربایجـان شـرقی
بـا گرامیداشـت روز ملـی فنـاوری هسـتهای
خاطرنشـان کردنـد :دانشـمندان هسـتهای ایـران
سـند مظلومیـت هسـتند کـه بـرای زنـده نگـه
داشـتن چرخـه هسـتهای کشـور چـه زحماتـی
کشـیدند .خصیصـه آنهـا تسـلط بـر علمشـان
بـود.

آداب نمازجمعه

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری
حرکت های گروههای جهادی همواره
موجب پیروزی بوده است

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز
در مراسم ختم فرزند امیر پوردستان

شافعیان
فتــوای فقهــای شــافعی نیــز فتوایشــان ایــن
اســت کــه «تجــوز الصــاة خلــف الفاســق؛40
نمــاز گ ـزاردن پشــت س ــر فاســق ،مطلق ـاً جایــز
اســت».
م الکیان
بــه مالکیهــا نی ــز همچــون حنفی ــه و شــافعیه
نســبت م یدهنــد کــه آنــان امامــت فاســق
را بــرای امامــت جمعــه و جماعــت مجــاز
م یشــمارند .البتــه مالکی ــان ایــن ام ــر را مک ــروه
م یداننــد؛ اگ ــر چــه فاســق ب ـرای فاســق امامــت
کنــد41.
حنبلیان
حنبلیهــا ب ـرای امامــت جماعــت عدالت را ش ــرط
م یشــمارند ،ولــی در امامــت جمعــه و عیــد ،بــه
دلی ــل ض ــرورت ،نمــاز گـزاردن پشــت س ــر فاســق را
جایــز دانســتهاند42.
ظاه ریان
ابنحــزم اندلســی نیــز کــه فقیهــی
ظاهــری اســت شــرط عدالــت را اســتنکار
م یکنــد و آن را بــه خــوارج نســبت
مید هــد 43 .
مستند فقهی گروه اول
ادلــه و روایات ــی بــه عنــوان مس ــتند ب ـرای عــدم
لــزوم عدالــت در امامــت جمعــه ذک ــر شــده اســت.
ایــن ادلــه عبارتانــد از:
.1روایــت پیامب ــر اک ــرم(ص)« :صلــوا خلــف مــن
قــال الالـهاال اهلل؛ پشــت س ــر هــم گوینــده الالـهاالاهلل
نمــاز گزاریــد».
 .2روایــت پیامب ــر اک ــرم(ص)« :صلــوا خلــف کل
بــر و فاجــر؛ پشــت ســر هــر نیــک و بــد نمــاز
گزاریــد».
 .3ســیره :ســیره صحابــه و تابعیــن ،نمــاز
جمعــه خوانــدن بــا فاســقان بــوده اســت.
مثــ ً
ا عبداهللبنعمــر ،در نمــاز جمعــه
حجاجبنیوســف شــرکت کــرده ،بــا وجــود آنکــه
حجــاج فاســقترین مــردم زمــان خویــش بــوده
اســت44.

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
باامدادگران پایگاه های امداد و نجات هالل احمر استان
همزمان با روز طبیعت

میز خدمت فرمانداری ،شهرداری ،
سازمان صمت ،سازمان جهاد کشاورزی
،اداره کار ورفاه اجتماعی واداره غله
استان در پیش از خطبه های نماز جمعه
در مصلی حضرت امام (ره) تب ریز

اقامه نماز ظهر و عصر ،دیدار مردمی و ایراد سخنرانی در ابتدای محفل
جزء خوانی در مصالی اعظم امام خمینی (ره) تبریز به امامت و حضور نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در ایام ماه مبارک رمضان

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز در مراسم یادبود شهید علی صیاد شیرازی در سالن سینما
سرباز انقالب لشگر 21حمزه آذربایجان

خب رنگار آدینه تب ریز:
مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه عاشــورا بــا
آرزوی قبول ــی طاعــات و عب ــادات نمازگـزاران محت ــرم اب ـراز داشــت:
گ ــروه هــای جهــادی از اول انقــاب اســامی ای ـران توانس ــته انــد
تاثی ـرات بس ــیاری در ســطح جامعــه انجــام دهنــد و ایــن حرکــت
جهــادی همــواره بــه یــک موفقیــت و پیــروزی مبــدل گشــته
اســت.
یزاده ســرایی گفــت:
حجتاالســام عبدالرحیــم نجفقلــ 
در دوران دفــاع مقــدس ،در مقابلــه بــا گ ــروه هــای تکفی ــری و
داعش ــی گ ــروه هــای جهــادی بودنــد کــه توانس ــتند دشــمن را
شکســت دهنــد.
وی افــزود :قصــه عمامــه و خــون ،حکایــت جدیــدی نیســت.
همی ــن رمضــان شــاهد اســت و مح ـراب مس ــجد کوفه؛ کــه عمامه
و خــون ،چگونــه باهــم در ســحرگاه  ۱۹رمضــان رســتگار ش ـدند.
عمام ـهای کــه در گــودال خونی ــن بــه غــارت رفــت ،خــوب قصــه
ع ــروج را م یشناســد .ش ــیخ شــم سالدین محمــد نبط ــی جزین ــی
و زینالدیــن بــن عل ــی بــن احمــد عامل ــی ُج َب ع ــی را شــهید اول و
ثان ــی نــام نهادهانــد تــا فقاهــت از نخس ــت بــا شــهادت همنش ــین
باشد .
ســرایی خاط رنشــان کــرد :از شــیخ فضــل اهلل نــوری تــا نــواب
صفــوی ،از یون ــس اســتاد س ـرایی یــا همان می ــرزا کوچــک جنگلی
تــا سیدحســن مــدرس ،از ســید مصطفــی خمینــی تــا ســید
محمدباق ــر صــدر ،از ش ـریف قنوت ــی تــا مصطف ــی ردان ــی پــور ،از
مفتــح تــا مطه ــری ،از بهشــتی تــا باهن ـر ،از مدن ــی و دســتغیب
و اش ــرفی اصفهان ــی و صدوق ــی تــا ماالمی ــری و ک ریمی ــان و هــادی
ذوالفقــاری ،از محمدباق ــر حکی ــم تــا ش ــیخ نم ـر ،از س ــید مصطفی
موســوی تــا ش ــیخ راغ ــب و بی ــش از  ۳۵۰۰شــهید طلب ــه دفــاع
مقــدس شــاهدند کــه ایــن نهضــت مدیــون عمامههــای در خــون
نشس ــته اســت.
وی گفــت :بگــذار از مولــوی جنگــی زهــی ،ماموســتا شــی خ
االســام ،مــا عب دالحمی ــد فرقان ــی ،ماموســتا برهــان عال ــی ،برهــان
الدیــن ربان ــی ،مولــوی فی ــض محمدحس ــین ب ــر بــه هم ـراه ۱۰۰
روحان ــی شــهید اهــل ســنت کشــور نی ــز ســخن بگویــم ،ایشــان
نی ــز شــاهد ایــن مدعــا هس ــتند کــه ب ـرای دشــمن تکتــف در نماز
یــا غی ــرآن مهــم نیس ــت ،دشــمن مخالــف عالمــان مجاهد اســت و
در ایــن مس ــیر ب ـرای او ش ــیعه و ســنی تفاوت ــی ن ـدارد.
س ـرایی خاط رنشــان ک ــرد :کاف ــی بخوان ــی یا صحی ــح ،او بــا ق رائت
جهــادی از اســام مخالــف اســت ،در ایــن میانــه بــدش نم یآیــد
کــه گاه ــی ب ــر طب ــل اختــاف بدمــد و خــون ایــن دســته را بــه
گ ــرده آن یک ــی بیانـدازد و بــه ریــش قــم و قاه ــره بخنــدد.
وی افــزود :حادثــه عمامههــای در خــون نشس ــته در صحــن امــن
رضــوی ،حکایــت اســتدامت اســتقامت حوزههــای علــوم دینــی
ب ــر س ــبیل مجاهــدت اســت .گ ـوارا بــاد ش ـربت ش ــی رین شــهود و
شــهادت ب ــر عاشــقان مس ــیر وصــل و چــه زیباســت جامــه ع ــروج
خونی ــن ب ــر انـدام فقاهــت.
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نگاه حوزه هنری با رویکرد بوم گرایی
در آذربایجان شرقی

وظایف مرد خان واده

(سرپرستی و مدیریت خان واده)
قسمت اول

حجت االسالم جلیل جلیلی

سيرهمعصومان
(علیهمالسالم)
در ماه مبارک
رمضان
قسمت دوم
حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

خب رنگارآدینهتب ریز:
رئی ــس حــوزه هن ــری آذربایجــان ش ــرقی در پی ــش از خطب ــه هــای نمازجمعــه
ایــن هفتــه تب ریــز گفــت  :تحــول در فعالی ــت هــا ،رســالت و نــگاه حــوزه هن ــری بــا
رویکردهــای جدیــد بــوم گ رای ــی و اســتفاده از ظرفی تهــای زیس ــت بــوم منطقــه
اســت.
س ــید محمــد حس ــین بالغ ــی گفــت  :حــوزه هن ــری پایــگاه نس ــل جـوان و حزب
اللهی دانســت.
وی افــزود :مس ــایل اقتصــادی ،سیاس ــی اجتماع ــی و فرهنگ ــی در ایــن قالــب ارائه
و گفتمــان ســازی م یشــود.
رئی ــس حــوزه هن ــری آذربایجــان ش ــرقی گفــت :م ــردم گ رای ــی رویکرد بعدی اســت
کــه ایجــاد و تقویــت هس ــتههای هن ــری و مردم ــی ک ــردن هن ــر انقــاب یــک اصــل
اســت و بایــد بــه دســت م ــردم و ج ریانهــای مردم ــی اتفــاق بیفتــد.
بالغــی ادامــه داد :تقویــت هســتههای مردمــی در مناطــق مختلــف اســتان
در اولویــت اســت ،همچنی ــن بی ــش از  ۲۰۰فیلــم کوتــاه تولی ــد شــده و در حــوزه
تجس ــمی بی ــش از  ۲هـزار اث ــر تولی ــد خواهــد شــد ،در حــوزه مخاطــب نس ــل جوان
و نوج ـوان و فضــای مجــازی بــه صــورت جــدی ورود م یکنی ــم.
وی خاط رنشــان ک ــرد :اصل یت ریــن متول ــی بخــش هن ــر انقــاب در کشــور ،حــوزه
هن ــری اســت کــه در تولی ــد و نش ــر ارزشهــای انقالب ــی فعالی تهــای چشــمگیری
داشــته اســت ،عــاوه ب ــر ایــن ،اصل یت ریــن س ــرمایه ایــن عرصــه ،نی ــروی انس ــانی و
جامعــه هن ــری هس ــتند و مــا هنرمنـدان بهنــام و موفق ــی در ایــن عرصــه داریــم.
بالغ ــی در ادامــه اظهــار داشــت :شــهید آوینی یک ــی از پدیدههای انقالب اســامی
بــود و در حــوزه فرهنــگ و هن ــر ظهــور وی یــک اتفــاق ارزشــمند اســت ،مبان ــی هنر
انقــاب پی ــام مشــهور و کوتــاه ،امــا غن ــی دربــاره هن ــر انقــاب اســت ،امــام راحل هم
هن ــر را ترس ــیم کننــده جنــگ فق ــر و غنــا ،ترس ــیم نقاط کــور و مبهم آس ــیی بهای
اجتماع ــی و رس ــیدن بــه هویــت و اســتقالل فک ــری بی ــان م یکنند.
وی افــزود ۲۰ :فروردیــن ســالروز شــهادت شــهید م رتض ــی آوین ــی بــه عن ـوان روز
هن ــر انقــاب و  ۲۰تــا  ۲۷فروردیــن مــاه بــه عنـوان هفتــه هن ــر انقــاب نــام گـذاری
شــده تــا در ایــن هفتــه ،اندیشــه و دیدگاههــای شــهید آوین ــی و تع ریــف خاســتگاه و
مبان ــی هن ــر انقــاب بهت ــر و بیشــتر ارائــه شــود.
رئی ــس حــوزه هن ــری آذربایجــان ش ــرقی گفــت :شــهید س ــید م رتض ــی آوین ــی،
مستندســاز ،عــکاس ،روزنامــه نــگار ،نویس ــنده و نظ ریــه پ ــرداز «س ــینمای اســامی»
ای ران ــی بــود که در  ۲۱شــه ریور ســال  ۱۳۲۶در شــهر ری متولــد شــد و در  ۲۰فروردین
 ۱۳۷۲در  ۴۵ســالگی در منطقــه فکــه خوزســتان ب ــر اث ــر اصابــت ترکش می ــن به جا
مانــده از دوران جنــگ تحمیل ــی به شــهادت رس ــید.

توصیه های تغذیه ای برای روزه داران 2-

در ساعات روزه داری که در سال جاری مدت آن حدود  ۱۶ساعت
است ،گرسنگی می تواند در صورت عدم رعایت اصول تغذیه صحیح در
وعده سحر و افطار و یا حذف یکی از وعده ها به ویژه وعده سحری ،موجب
تضعیف سیسیتم ایمنی بدن شده و امکان ابتال به بیماری کووید۱۹ -
را افزایش دهد .
تاثیر روزه داری بر سالمت و عملکرد سیستم ایمنی بدن
مطالعات متعددی نقش موثر روزه داری در سالمتی به خصوص بر روی
سطح گلوکوز خون ،چ ربی خون و فشار خون  ،کنترل وزن و بهبود بیماری
های مختلف نشان داده اند که در اغلب بیماری های که عادات غذایی
غلط ،چاقی وافزایش وزن در بروز آنها دخالت دارند روزه داری مفید است.
روزه داری می تواند موجب کاهش پاسخ های التهابی و تنظیم
سیسیتم ایمنی بدن شود .همچنین فعالیت سلول های دفاعی بدن
و ترشح ایمونوگلوبولین های مخاطی که از ع وامل ایمنی بدن هستند
طی روزه داری بیشتر شده و درمجموع روزه داری صحیح و رعایت رژیم
غذایی مناسب در وعده های سحر و افطار در تقویت سیستم ایمنی
بدن موثر است.
بناب راین با رعایت تغذیه صحیح و مصرف منابع غذایی حاوی ویتامین
های  A ،D ،E ،Cو همچنین منابع غذایی حاوی آهن و روی و سلنیم
که ب رای عملکرد طبیعی سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از ابتال به
بیماری کووید ۱۹الزمند ،نگ رانی از نظر تضعیف سیستم ایمنی بدن در
ایام روزه داری و خطر ابتال به این بیماری کاهش می یابد.
توصیه های تغذیه ای ب رای تقویت سیستم ایمنی
با توجه به نقش ویتامین  Aدر تقویت سیستم ایمنی بدن توصیه
می شود در وعده های سحر و افطار از منابع غذایی ویتامین  Aمنابع
گیاهی شامل انواع سیبب و میوه های زرد و نارنجی مانند هویج ،کدو
حلوایی ،موز و انواع مرکبات و منابع غذایی مانند زرده تخم مرغ  ،شیر و
لبنیاتاستفادهشود.
همچنین سعی شود منابع غذایی ویتامین  Dماهی های
چرب ،لبنیات و زرده تخم مرغ ب رای افزایش سطح ایمنی بدن
مصرف شود.

بعــد از از بیــان ویژگی های همســران بــا عنایت به
تفاوتهای جنســیتی زن و مرد ،وارد بر موضوع ویژگی ها و
وظایف مخصوص هر یک از ایشــان در خانواده می شویم
در این نوشتار اولین ویژگی مرد خانواده را بیان م یکنیم
 .1سرپرستی و مدیریت خانواده
زن و مرد در عین حالی که در انسانیت مشترک هستند
اما بر اساس نوع خلقت خود یک سری خصوصیات خاص
خود را دارنــد به عنوان مثال در کنار اینکه هر دو عاقل و
عاطفی هســتند اما متناسب با جنسیت هرکدام عقالنیت
در مرد برجســته است همانطوری که عواطف و احساسات
در زن برتــری دارد واین نوع آفرینش ،الزمــه تکامل عالم
خلقت می باشد و از این رو تفاوت ها در خلقت جسمانی
هر دو ،باعث می شــود مســئولیت ها هــم متفاوت بوده
باشند و به دلیل لطافت و ظ رافت زن در فرمایش حضرت
علی ع به گل تشبیه گردیده است « َفإِ َّن ال ْ َم ْرأَ َة َريْ َحان َ ٌة»زن
بمانند گلی خوشبو است 1همانگونه که ُگل تحمل آفتاب
ســوزان و باد و طوفان را ندارد جنس زن نیز طاقت تحمل
مســئولی تهای سنگین و طاقت فرســای زندگی را ندارد
از ایــن جهت حضرت امی رالمومنین علیه الســام به امام
حسن مجتبی ع می فرمایند به زن بیش از امور شخصی
َ
َ
مسپار«ل ت َُمل ِّ ِ
ْس َها
اش کاری
ك ال ْ َم ْرأ َة م َِن ال ْ ْم ِر َما يُ َجا ِو ُز نَف َ
َ
َ
َ
َفــإِ َّن َذل َِك أن ْ َع ُم ل َِحال ِ َها َو أ ْرخَ ــى ل َِب ال ِ َها َو أ ْد َو ُم ل َِج َمال ِ َها»زن
را بــه کارهایی که ف راتر از تحمل او اســت وادار مکن که
این گونه ب رای رعایــت حال و راحتی خیال و دوام زیبایی
او بهتر است2
در یک مقایســه ای ،زن و مرد را می توان در سه حوزه
مورد قیاس ق رار داد.
 .1به لحاظ ارزشی
در این خصوص موضع قرآن کریم و آموزه های وحیانی
اس إِن َّا خَ لَقْنا ُک ْم م ِْن
ما تســاوی زن و مرد است «يا أَي ُّ َها ال َّن ُ
َذ َک ٍر َو أُن ْث ي ...إ ِ َّن أَ ْک َر َم ُک ْم ِع ْن َد َّ
الل ِ أَتْقا ُک ْم»ای مردم! ما شما

را از یک مرد و زن آفریدیم  ...بی تردید گ رامی ترین شــما
نزد خدا پرهیزکارترین شماست3.
 .2به لحاظ تکوینی
بــه لحاظ خلقــت تکوینی ،تفــاوت آفرینش ،یک امر
طبیعی اســت از این رو ،مدل خلقتــی زن و مرد متفاوت
اســت ساختار جسمانی هر دو به شــکلی تنظیم گردیده
است که مکمل همدیگر در نظام آفرینش عالم بوده باشند.
مثال مرد ها عموما بلند قد هستند و زنان کوتاه قد ،مردان
با قدرت بدنی بیشتری خلق شده اند و زنان نسبتا ضعیف
تر ،و در مقابل زنان در کارها با ظ رافت بیشــتری عمل می
کنند و مردان از لطافت و ظ رافت کمتری برخوردارند و این
اقتضا نظام احسن الهی است.
 .3به لحاظ حقوقی
از جهــت حقوقی و تکلیفی نیز با عنایت به تفاوت در
تکوین ،ب رای زن و مرد ،در برخی موارد بهصوص در زندگی
مشــترک وظایف و حقوق ویژهای تعریف شده است از این
جهت اســت که مسئولیت سرپرســتی خانواده بر اساس

نوع خلقت به مردان داده شــده اســت و در واقع تفســیر
صحیح آیه شــریفه «ال ِّر ُ
ون َعلَ ی النِّســاءِ»مردان،
جال َق ّوا ُم َ
ون ،یعنی
سرپرست و نگهبان زنانند 4،به تعبیر دیگر َق ّوا ُم َ
متصدی ،نان آور ،دفاع کننــده در زمان خطر و امثال این
تعابیر
نکتهای که در اینجا قابل ذکر اســت عبارت اســت از
اینکه ،موفقیت مــرد در مدیریت خانواده ،تنها با حکومت
بر دل زن میســر می شــود چ راکه باید مرد از َق ّوام بودن
خــود ب رای محل اتکا بودن و مایــع اطمینان بودن و در
نهایــت تکیه گاه و پناه گاه بودن ب رای همســر و اعضای
خانواده اســتفاده نماید نه ب رای سلطه و زور و خشونت.
نکته دیگری که از آموزه های دینی اســتفاده می شود
این اســت که ،سرپرســتی مرد نه تنها امتیاز ویژه نیست
بلکه وظیفه و مسئولیت است و به مانند سایر مسئولیت
ها  ،از آن سوال خواهدشد از لذا رسول خدا می فرمایند«
لر ُج ُ
ــل َرا ٍع َعلَ ى أَ ْه ِل ب َ ْي ِت ِه َو ُك ُّل َرا ٍع َم ْس ــئ ٌ
ُول َع ْن َر ِع َّي ِتهِ»
ا َ َّ
مرد ،سرپرســت خانواده اســت و درباره آنان از او ســئوال
مى شــود و هر سرپرستی نسبت به حوزه سرپرستی خود
مسئولیت دارد  5یعنی مرد نسبت به رفاه دنیوی خانواده
یعنی مســکن ،لباس ،خورد و خوراک و ملزومات زندگی
آنها مسئولیت دارد همانگونه که نسبت به آخرت آنها هم
مسئولیت ســنگین تری را دارا می باشد و باید از ارتکاب
آنها به گناه و معصیت و مفاســد اخالقی پیشگیری کند
ِين آ َم ُنوا ُقوا
همانطوری که قرآن می فرمایــد  «:يَا أَيُّ َها ال َّذ َ
َ
ُس ُك ْم َوأَ ْهل ُ
ارةُ»؛ ای مؤمنان!
ِيك ْم ن ًَارا َو ُقو ُد َها ال َّن ُ
أنْف َ
اس َوالْحِ َج َ
خود و خانواده خود را از آتشــی که هیزم آن انســان ها و
سنگ ها است ،حفظ کنید6.
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 -11نماز عيد فطر
رســول خدا(ص) روز عيد بعد از طلوع آفتاب خارج مىشد و هنگامه
خروج به اط راف آسمان مىنگريست و مىفرمود كه در آن روز بر جا نماز
و حصير نماز مخوان،يعنى روى خاك بنشين و بر آن نماز بخوان.
فقهاء عظام مستحباتى را ب راى اين روز ذكر نمودهاند كه از جمله آنها،
نماز را در صح را بپا داشتن ،خارج شدن امام با پاى برهنه و پياده ،و توام
با وقار و ذكر خدا ،و سجده بر زمين و...
روز عيــد فطر روز اجــر و گرفتن نتيجه امتحان اســت .قه را در هر
امتحانى نتايجيكسان نيست .شيخ صدوق(ره) نقل مىنمايد :امام حسن
مجتبى(ع) گروهى از مــردم را در روز عيد فطر ديد كه به بازى و خنده
مشــغولند ،حضرت رو به يــاران خود كرد و فرمود «:خــداى عز و جل
ماه رمضان را محل مســابقه بندگان خود ق رار داده اســت كه به واسطه
اطاعتخويش بسوى رضوان الهى پيشى مىگي رند ،پس گروهى سبقت
گرفتند و پيروز و رستگار گشتند ،و گروهى عقب ماندند و محروم شدند،
پس عجب دارم از كسى كه خندان است و به لهو و بازى مشغول است در
روزى كه نيكوكاران به اجر و ثواب رسيده و كوتاهى ورزان از آن بىفيض و
محرومند ،به خدا سوگند اگر پرده برداشته شود هر آينه نيكوكار به عمل
نيك خويش و بدكار به عمل بد خود مشغول خواهد شد».
ب) رابطه خود و مردم( بعد اجتماعى):
 -1ايجاد آمادگى ب راى ماه رمضان
در آســتانه ماه مبارك ،معصومان(ع) اهميــت و عظمت ماه مبارك
رمضان را به مرمدم گوشــزد نموده و آنان را به اســتفاده از اين ضيافت
الهى ف را مىخواندند كه در اين زمينه خطب ههاى بسيار جالب از پيامبر
اكرم(ص) و امير المؤمنين(ع) و روايات تكان دهندهاى صادر شــده است،
كه ب راى نمونه به ذكر دو روايتبسنده مىكنيم:
امام صادق(ع) در آستانه ماه مبارك رمضان اينگونه به فرزندان خويش
ســفارش مىفرمود «:نهايت كوشــش خودتان را بنماييد كه در اين ماه
روزىها تقسيم مىشــوند ،و سرآمد عمرها و اجلها نوشته مىشود و در
آن شبى است كه عمل در آن ماه از عمل هزار ماه برتر و افضل است».
ابو صلت مىگويد :بر حضرت امام رضا(ع) در جمعه آخر شــعبان وارد
شــدم .حضرت به من فرمود« :اى ابا صلت ،بيشــتر روزهاى ماه شعبان
گذشــت ،و اين جمعه آخر ماه اســت پس در اين باقيمانده آن كوتاهى
مورز و ســابق خود را جب ران كن ...،و بيشــتر به دعا و استفغار و تالوت
قرآن بپرداز ،و از گناهانت توبه كن ،تا با خلوص در ماه خدا وارد گردى».
 -2سفارش به تالوت قرآن
اهل بيت عصمت و طهارت(ع) عالوه بر آنكه خود موفق به تالوت قرآن
بودند ديگ ران را به تالوت آن ســفارش مىنمودند ،و گاه نسب تبه تالوت
بعضى ســورهها در بعضى از شــبها عنايتخاصى از خود نشان دادهاند،
توجه عزيزان را به چند روايت كه دو نكته ذكر شــده را در بر دارد جلب
مىنماييم.
وهب از امام صادق(ع) مىپرسد خوب است در ماه رمضان در چند روز
قرآن خوانده شود؟ حضرت فرمود :در سه روز به باال.
امام باقر(ع) فرمود «:لكل شــىء ربيع و ربيع القرآن شهر رمضان» هر
چيزى بهارى دارد و بهار قرآن ماه رمضان است.
از بين سورههاى قرآن به تالوت اين سورهها سفارش شده است.
1و  :2سوره عنكبوت و روم:
تالوت اين دو ســوره در شب بيســت و سوم ماه رمضان توصيه شده
است.
امام صادق(ع) فرمود «:من ق را ســورة العنكبوت و الروم فى ليلة ثالث
و عشــرين فهو و اهلل يا ابا محمد من اهل الجنة» سوگند به خدا كسى
كه ســوره عنكبوت و روم را در شب بيست و سوم رمضان بخواند از اهل
بهشت اســت .البته اين به معناى اقتضاء اســت كه با وجود ش رائطش
چنين نتيجهاى را بدنبال خواهد داشت.
 -3سوره قدر در وقتسحر و افطار:
از امام زين العابدين(ع) روايتشــده است «:من ق را انا انزلناه فى ليلة
القدر عند فطوره و عند ســحوره كان فيما بينهما كالمتشحط بدمه فى
ســبيل اهلل» كسى كه سوره قدر را در هنگام افطار و سحر بخواند مانند
كسى است كه در اين فاصله در راه خدا بخون خود غلتيده باشد.
و همين مضمون نيز از حضرت امام صادق(ع) روايتشده است.
و نيز از امام صادق(ع) نقل شده است كه هر كسى كه در هر شب ماه
رمضان هزار بار سوره قدر را بخواند در شب بيست و سوم عجايبى را درك
خواهد كرد .و در روايتى ديگر از آن حضرت اثر آن را در رسيدن انسان به
سرحد نهايتيقين در امور اختصاصى اهل بيت(ع) ق رار داده است كه به
واسطه ديدن بعضى از حقايق در عالم رؤيا به آن مىرسد.
 -4سوره دخان:
شــيخ صدوق روايت كرده است كه مردى خدمت امام باقر(ع) رسيد و
پرسيد چگونه من شب قدر را در هر سال شناسايى كنم؟ حضرت فرمود:
«وقتى كه ماه رمضان آمد هر شب يكبار سوره دخان را بخوان ،وقتى كه
شب بيست و سوم ف را رسيد به آنچه كه مىخواهى خواهى رسيد».
 -3كمك به مستمندان
يكى از علل و حكمتهاى روزه اين است كه با ايجاد حالت گرسنگى
و تشنگى انســان به ياد ضعيفان و مستمندان و تنگدستان بيفتد ،و
هر كســى به ف راخور حال ووسع خود نسب تبه آنان كمك نمايد .ابن
عباس مىگويد :وقى كه ماه رمضان ف را مىرســيد هر صاحب حاجتى
كه به نزد رســول خدا م راجعه مىكرد حاجتش برآورده مىشــد .راجع
بــه حضرت زين العابدين(ع) نقل اســت كه هر روز ماه رمضان را صدقه
مىداد.
ادامه دارد
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مفاخر مذهبي
آیتاهللحاجسیدعلیقاضیطباطباییتبریزی
حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید علـی
قاضـی طباطبایـی تبریـزی فرزنـد
آیت اهلل سـید حسـین قاضی از علمای
اعلام و فقهـای عظـام و اسـتوانههای
اخلاق و عرفـان در قـرن چهاردهـم
هجـری قمـری اسـت .در سـیزدهم
ذی الحجـه 1285ق .برابـر بـا هشـتم
فروردیـن مـاه  1248ش .در خانـدان
عظیم الشان قاضی طباطبایی در شهر
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد .دروس مکتب خانـهای ،مقدمات و سـطوح
عالـی علـوم اسلامی را به ترتیب نـزد مکتب داران پـدر بزرگوار خویـش و میرزا
موسـی تبریـزی ،میـرزا محمدعلی قراجه داغی و شـیخ محمدتقـی نیر تبریزی
فراگرفت .در جوانی رهسـپار نجف اشـرف شـد و در جوار پیشـوای یکتاپرستان و
سـرور گروندگان امام علی علیهالسلام سـکنی گزید و به تحصیل علم و فضیلت
پرداخـت  .از گنجینـه دانـش حضرات آیات عظام مولی محمدفاضل شـربیانی،
شیخ محمدحسن مامقانی ،شیخ الشریعه اصفهانی ،مال محمدکاظم خراسانی و
سـید محمد کاظم طباطبایی یزدی بهره یافت و به مقام شـامخ اجتهاد رسـید.
شـعله اشـتیاق به معرفت اهلل که پدر در سـینه او برافروخته بود ،وی را به ساحت
مبـارک عـارف سـترگ آیت اهلل سـید احمـد حائـری کربالیی کشـاند .او تحت
تربیـت آن بـزرگ ،بـه جهـاد اکبر برخاسـت و تمـام عمـر در وادی سـلوک گام
نهـاد .در حـوزه علمیـه بـر مسـند درس اخلاق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت
نفوس مسـتعد همت گماشـت .حضرتش عالمی ربانی ،عارفی رحمانی ،فقیهی
صمدانی،صاحـب کرامـات باهـره و اخلاق فاضله بود ،تـوکال و تواضع را سـرآمد
صفـات جمیلش شـمردهاند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش
دانسـتهاند .حضـرت امـام خمینـی (ره) او را «کوهـی از عظمت و مقـام توحید»
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیدهانـد .هرچند آثـار چندی به
ایشـان نسـبت دادهانـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح
مختصر دعای سـمات اسـت.
ارتحـال غـم انگیـزش کـه ثلمهای بـی جبران شـد در روز ششـم ربیـع االول
1366ق .برابـر بـا نهـم بهمـن  1325ش .به وقوع پیوسـت  .پیکـر پاکش پس از
تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السالم نجف اشـرف به خاک سپرده
شـد و اکنون زیارتـگاه مومنان و صاحب دالن اسـت.

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392
استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
محروم کردن از ارث
سـوال :۴آیـا پدر مـی تواند فرزنـدش را از ارث محروم کند یـا به برخی از
فرزندان سـهم بیشتری بدهد؟
مقدس اسلام باطل اسـت؛ ولی
جواب :محروم کردن ورثه از ارث در شـرع ّ
هـر کـس میتوانـد قبل از فـوت ،اموال خـود را به برخی فرزندان یا اشـخاص
دیگـر ببخشـد و به آنهـا تحویل دهد؛ البتـه نباید به گونـه ای عمل کند که
موجب اختالف و دشـمنی میان ورثه شـود.
فروش الیک و فالوور
سـؤال :۵فـروش الیـک و فالـوور واقعی و یـا سـاختگی و دروغین(فیک)
چه حکمـی دارد؟
جواب :اگر واقعی باشـد ،در مواردی که مشـتمل بر مفسـده نباشـد ،فی
نفسـه اشـکال ندارد ،ولی اگر سـاختگی و دروغین باشـد ،جایز نیست.
خمس پول پیش
سـؤال :۶آیـا پولـی کـه مسـتأجر ناچار اسـت برای اجـارۀ خانـه به موجر
قـرض (رهـن) دهد ،خمـس دارد؟
جواب :اگر مسـتأجر تـوان پرداخت اجـارۀ کامل را
نـدارد یـا موجر نمی پذیـرد ،به مقدار پولـی که برای
اجارۀ مسکن مطابق شـأن ،باید طبق قرارداد اجاره به
موجـر قـرض دهد ،خمس تعلق نمی گیـرد و احکام
مئونه را دارد.

ضرورت رصد دائم نرخ ناباروری ب رای ج وان سازی کشور

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تب ریز با تاکید بر تسهیل ش رایط ازدواج جوانان و افزایش
نرخ فرزند آوری گفتند :ب رای جوان سازی جمعیت کشور
رصد دائم جمعیــت و نرخ نابــاروری موضوعی مهم و
ضروری است.
آدینه تب ریز به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شــرقی حضرت حجت االسالم
والمسلمین ســید محمدعلی آل هاشم در نخستین
جلسه ق رارگاه تعالی ســامت و جوان سازی جمعیت
در استان با بیان اینکه اقتدار ملی هر کشور وابسته به
جمعیت جوان آن کشور است ،گفتند :جمعیت و نیروی
انسانی جوان هر کشــوری را ب رابر تهدیدات دشمنان و
خط رات آن مقتدر می سازد.
امام جمعه تب ریز با اشــاره به آمارهای نگ ران کننده
پیری جمعیت اضافه ک رندد :آذربایجان شرقی از نظر نرخ
باروری در رده های پایین ق رار دارد و جمعیت استان نیز
به ســمت پیری حرکت میکند .وی با تاکید بر اینکه
ب رای ب رنامه ریزی مدون در این حوزه نیازمند آمار صحیح
هســتیم ،گفت :م راکز علمی از نرخ باروری و جمعیت
استان آمارهای دقیق و مقایسه ای جمع آوری کنند.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی برگزاری کالس
های آموزشــی جهت ارتقا سطح آگاهی های عمومی
را یادآور شــد و تاکید کردند :اساتید حوزه و دانشگاه و
صاحب نظ ران جوان سازی جمعیت با حضور مستمر در
ب رنامه های صدا و سیما مردم را نسبت به پیری جمعیت

حساس و نسبت به افزایش نرخ باروری آگاه تر سازند.
امام جمعه تب ریز گفتند :در راستای تشویق مردم به
افزایش نرخ باروری ق رارگاه تعالی ســامت و جوان سازی
جمعیت با علما و روحانیــون و صاحبان منبر ارتباط
تنگاتنگ داشته باشند.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان افزایش
خدمات حمایتی و اهرم های تشویقی را متذکر شده و
گفتند :با ارائه بسته های تشویقی می توان از زوج هایی
که به بهانه مشــکالت اقتصادی فرزند آوری را به تأخیر
می اندازند حمایت کرد.
ایشان با بیان اینکه پیری جمعیت بسیار خط رناک
اســت ،گفتند :مسئوالن نظام سالمت به موضوع ازدواج
جوانان و افزایش نرخ باروری بعنوان رسالت و وظیفه ای
غیرسازمانی نگاه کنند و در هر جلسه و محفلی مردم را
به ازدواج و فرزند آوری تشویق کنند و در این زمینه از زوج
های جوان حمایت و پشتیبانی کنند.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی
تاکید کردند :امید آف رینی و افزایش نشــاط اجتماعی
هم میتواند یکی از راههای افزایش نرخ باوری و افزایش
جمعیتباشد.
در ابتدای این جلسه دکتر نقی پور رئیس دانشگاه
علوم پزشکی با اشاره به ابالغ وزیر بهداشت ب رای تشکیل
ق رارگاه تعالی ســامت و جوان سازی جمعیت گفت :با
 ۱۴راهبرد ابالغی این ق رارگاه در راستای تعالی سالمت و
جوان سازی جمعیت حرکت خواهد کرد.

رییس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر تس ریع در
اج رای احکام م ربوط به امور اراضی تأکید کرد.
آدینه تب ریزبه گزارش روابط عمومی دادگستری استان
آذربایجان شرقی ،دکترموسی خلیل الهی در نشست
با رؤسا و دادســتان های حوزه های قضایی استان که
به صورت ویدئوکنف رانس برگزار شــد ضمن تب ریک به
مناسبت سال نو و ف رارسیدن ماه مبارک رمضان ،توجه
ویژه به حقوق عا ّمه ،بازخواســت و پیگیری ترک فعل
مدی ران دستگاه ها ،پیشگیری از ساخت و سازها در ح ریم
و بستر رودخانه ها ،حفظ و صیانت از اراضی ملّ ی و منابع
طبیعی و جلوگیــری از تغییر کاربری غیرمجاز اراضی
زراعی و باغ ها را از جمله ب رنامه های مورد تأکید رییس
قوه قضاییه در سال جدید برشمرد و بر تس ریع در اج رای
احکام م ربوط به امور اراضی تأکید کرد.
وی همچنین کاهــش ورودی به زندان و تفکیک
زندانیان ج رایم سنگین و سبک را از جمله رویکردهای
قــوه قضاییه در دوره تحــ ّول و تعالی عنوان نمود و بر
برخورد بدون اغماض با م رتکبین ج رایم سنگین و نیز
استفاده از ظرفیت نهادهای ارفاقی و قانونی مثل پابند
الکترونیکی در ج رایم ســبک تأکید کرد و خطاب به
دادستان ها گفت :اگر ضرورتی ندارد حداالمکان از صدور
ق رار تأمیــن به ویژه در اواخر وقــت اداری و قبل از ایام
تعطیلپرهیزشود.
خلیل الهی با اشاره به افزایش نقض آرای صادره برخی

از شعب محاکم استان ،بر اتقان آراء تأکید کرد و تس ریع در
اج رای احکام مدنی و کیفری را در راستای برآورده کردن
انتظاراتم راجعینخواستارشد.
رییس تشــکیالت قضایی استان با اشاره به تأکید
رییس قوه قضاییه مبنی بر برخورد جدّی و قاطع و س ریع
و اصولی با مفاسد ،استفاده از ظرفیت شورای حل اختالف
و مردم در رسیدگی به پرونده ها به ویژه در ج رایم قابل
گذشت را ضروری دانست.
وی همچنین از اج رای آزمایشــی طرح ساماندهی
ارجاع پرونده ها به شعب در دادگستری استان خبر داد
و دسترسی آسان مردم به مدی ران قضایی در هر سطح
و بخش و جایگاه را از انتظارات رییس قوه قضاییه عنوان
کرد و از رؤسا و دادستان های حوزه های قضایی استان
خواست تا همیشه در دسترس مردم و م راجعین باشند
و با حضور در مساجد با مردم مالقات کنند و در طول
سال نیز با حضور در زندان ،با زندانیان حوزه قضایی خود
دیدار داشته باشند.

لزوم تسریع در اج رای احکام مربوط به امور اراضی

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  26فروردین ) 1401
رحلــت عالــم بزرگــوار و فقيــه مجاهــد آيــت َّ
الل «شــيخ
محمــد تقــي بافقــي» ( 1325ش)
انتخابات د ّومين دوره مجلس شوراي اسالمي (1363ش)
رحلــت عالــم و فقيــه بزرگــوار آيــت َّ
الل «ســيد ابوالفضــل
موســوي تبريــزي» ( 1382ش)
روز ریش ه کنی فلج اطفال
در نــوار م ــرزی ای ـران و ع ـراق بی ــن نیروهــای دو کشــور زد و
خــورد شــدیدی آغــاز شــد(1351ش)
فرمــان انتخابــات دوره دوازدهــم مجل ــس شــورای مل ــی صــادر
گرديــد 1318( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  13رمضان ) 1443
م ــرگ «حجــاج بــن يوســف ثقف ــي» حاكــم خونخــوار ع ـراق
بعــد از مرض ــي ســخت( 95ق)
درگذشت «شاه اسماعيل دوم صفوی( 985ق)
وفــات فقي ــه عــارف «جهانگي ــر خــان قشــقايي» عالــم نامدار
ق ــرن چهاردهم هج ــري(1328ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  15آوریل ) 2022
درگذشــت «ميخائي ــل الماناســوف» اديــب شــهير روس ــي و
پــدر ادبي ــات روس ــيه (1765م)
فاجعــه غــرق كشــتي عظيــم «تايتانيــك» در اقيانــوس
اطلــس (1912م)

حادثه حرم رضوی حاصل تالش های جبهه
ع ربی ،عبری و غ ربی است
حــوزه علمی ــه اســتان آذربایجــان در بیانی ـهای اقـدام
تروریس ــتی در ح ــرم مطه ــر امام رضــا(ع) را محکــوم کرد.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حــوزه  ،حــوزه
علمیه اســتان آذربایجــان در بیانی ـهای اقدام تروریس ــتی
درح ــرم مطه ــر امــام رضــا(ع) را محکــوم ک ــرد.
در این بیانیه آمده است:
بــار دیگ ــر ح ریــم قدس ــی و ملــک پاس ــبان حضرت
ثامــن الحجــج عل ــی بــن موس ــی الرضــا علی ــه الس ــام
توســط تکفی ــری هــای جبهــه ع رب ــی ،عب ــری و غ رب ــی

مــورد تع ــرض و هتــک حرمــت ق ـرار گرفــت و شــاگردان
مکتــب اهــل بیــت علیهــم الســام بــا زبــان روزه
خونشــان ب ــر ســنگ ف ــرش ح ریــم امــن امــام رئــوف
بوس ــیله دســتان جنایــت پیشــه جــاری شــد و ترجمان
جملــه حض ــرت امــام روح اهلل قــدس اهلل نفس ــه الزکی ــه
م ــی باشــد کــه فرمــود« :علمــای اســام اولین کس ــانی
بودنــد کــه ب ــر تــارک جبی ــن شــان خــون و شــهادت
نقــش بس ــته اســت».
حــوزه های علمی ــه اســتان آذربایجان ش ــرقی ضمن
محکومی ــت ایــن جنایت بزرگ ،شــهادت حجت االســام
و المس ــلمین اصالن ــی را به ســاحت قدس ــی امــام عصر
(عــج) و مقــام معظــم رهب ــری مدظلــه العال ــی و حــوزه
هــای علمی ــه س راس ــر کشــور بــه ویــژه خانـواده داغـدار
ایــن شــهید عزیــز تســلیت عــرض نمــوده و بــرای
مجروحــان حادثــه از خداونــد متعــال شــفای عاجــل
مس ــئلت م ــی نمایــد.
مدیریتحوزهعلمیهاستان
آذربایجانشرقی

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

عنوان كتاب :نقش شيعه در فرهنگ
و تمدن اسالم و اي ران
کتاب «نقش شيعه در فرهنگ
وتمدن اسالم و اي ران» توسط دكتر
علي اكبر واليتي از رجال سياسي،
علمي،فرهنگي و پزشکی كشورمان
تدوين گرديده و به همت «موسسه
انتشارات امير كبير» در سال ۱۳89
فیپا گرفته و در 1106صفحه و با
 1000نسخه به زيور چاپ آراسته
شد .هم اكنون نيز پاسخگوي
بخشي از نياز اهل علم و فرهنگ مي باشد .اثر حاضر كوششي است،
دربازخواني تاريخ فكرو فرهنگپيروانو محبان اهلبيتعليهم السالم
و بازشناساندن سهمي كه عالمان شيعه در شكل گيري تمدن اسالمي
داشتهاند.
تبيين علمي نقش شيعه در فرهنگ و تمدن اسالم و اي ران در
مجموعه حاضر به دو ط ريق ذيل صورت پذيرفته است:
*شناساندننقشتعيينكنندهحوزههاومدارسعلميشيعه،طي
قرون متمادي ،در گسترش و تعميق فرهنگ و تمدن اسالمي
*معرفي آثار و خدمات برجسته دانشمندان بنام و رجال شيعه در
شاخههايگوناگون
نگارنده كتاب در مقدمه اثر حاضر چنين مي نويسند« :تاملي در
تاريخ اسالم نشان مي دهد كه از ابتداي شكل گيري تمدن اسالمي (قرن
دوم هجري) تاكنون ،هيچ گاه حوزه هاي گوناگون فرهنگي و تمدني از
حضور بزرگان شيعه خالي نبوده .اين امر خود سندي است از عمق تاريخ
عقالنيت و مدنيت شيعه كه به قدمت تاريخ اسالم است .طرفه اينكه
اي رانيان سهم بزرگي در اين ميان دارند ،همچنان كه در كليت تمدن
اسالمي نيز اي رانيان ،در مقايسه با ساير ملل مسلمان ،نقش بيشتري ايفا
كرده اند» .در ادامه مولف گ رانقدر ضمن بررسي تاريخ معاصر و ارزيابي
مبارزات مردم اي ران عليه استعمار چنين بيان مي كنند« :در طول تاريخ
استعمار ،هيچ گاه حتي ب راي زماني كوتاه كشور ما مستعمره نشد».
ايشان با اشاره به تالش استعمار و عدم موفقيت آنان ب راي تحت سلطه
ق رار دادن اين سرزمين دليل ناكامي دشمنان را حاكميت تشيع و نفوذ
علما و زنده نگه داشتن ياد و خاطره عاشورا و انتظار فرج عنوان نموده و
مي نويسند« :بدون ترديد از همه تالش ها و توطئه هاي آنها مهم ت ر،
تقابل با اسالم و فرهنگ اسالمي اي ران و تشيع و نفوذ علما بود و يكي
از راه هاي آنان ب راي مبارزه با موضوع اسالم در اي ران ،بهادادن اغ راق آميز
به تاريخ اي ران قبل از اسالم و ناديده گرفتن پس از آن و زيرسوال بردن
تشيعاي رانيانبود».
در مجموعه حاضر ضمن اشاره به چگونگي گسترش تشيع و انديشه
شيعي در اي ران و پس از بررسي اجمالي سيري تاريخي در مقدمه كتاب،
به كنار هم ق رار گرفتن هويت اي راني و اسالمي در عصر صفويه اشاره
شده و چنين بيان گرديده است كه« :صفويه هويت تحول يافته اي راني
را بازتع ريف كرده و اقوام جذب شده در اين كشور را به عنوان اي راني
پذيرفت .نوروز را در كنار عاشورا ،شاهنامه خواني را در كنار تعزيه خواني و
پرده خواني را در كنار ورزش هاي زورخانه اي ترويج كرد و غلظت شيعي
عرفان و عرفاني تشيع را بيشتر كرد».
فهرست تفصيلی اثر مشتمل بر دو فصل کلي با عناوين «فصل اول:
نگاهي به تاريخچه حوزه ها و مدارس علمي شيعه و فصل دوم :روش
ها ،مواد و منابع درسي حوزه هاي علميه شيعه» است كه در اين دو
فصل به نقش مدارس و حوزه هاي علميه شيعه در گسترش علوم
پرداخته شده است.
در فصل اول از مجموعه به معرفی حوزههای علمی ه :مکه ،مدینه،
ک ربال ،کوفه ،بصره ،یمن ،زیدیه یمن ،اندلس ،حِ لّه ،حوزه شیعی بغداد،
نجف اشرف ،جبل عامل ،جِ ّزین و مدرسه ُج بیع و َک َرک نوح پرداخته
شده است .نويسنده محترم در ابتداي فصل اول كتاب چنين مي
نويسند« :عالوه بر تشكيل اولين حوزه علمي در عصر حض رات
صادقين(اوايل قرن دوم هجري) نخستين گروهي كه به تاسيس و
بناي مدارس و دانشگاه هاي اسالمي اقدام كرد شيعيان بودند» .نويسنده
سپس نخستين دولت شيعي اسماعيلي فاطمي (567-297ق ).بازگو
نموده و به راه اندازي دانشگاه االزهر و كتابخانه دارالحكمه يا دارالعلم را در
اين دوران اشاره مي كند.
در فصل دوم از كتاب حاضر نویسنده مواد و متون درسی ازجمله علوم
ت ربیتی ،ادبیات ،حدیث و درایه ،رجال ،فقه ،اصول فقه ،تفسی ر ،منطق،
فلسفه ،کالم ،عرفان ،ریاضی و نجوم و طب را مورد بررسی ق رار داده است.
فصل دوم كه عمده ت رين بخش كتاب را شامل مي شود به شرح روش
ها ،مواد و منابع درسي حوزه هاي علمي شيعه و به تبع آن زندگي و
آثار علما ،دانشمندان ،فقها و هنرمندان متاثر از مكتب تشيع اختصاص
دارد .نويسنده در ابتداي اين فصل آورده است« :از دي رباز در نهاد كهن
حوزه،عالماندينب راساسمسئوليتيكهدرخوداحساسميكردند،در
ف راگيري و ارزيابي انديشههاي نو كوتاهي نم يكردند .آنان همان گونه كه
از آموزگاران معصوم خود آموخته بودند ناآشنايي با دانش هايي چون علم
يدانستند و
هيئت و تش ريح را سبب كوردلي در قبال خداوند هستي م 
دانشهايتج ربيراغيردينينميشمردند».
این كتاب در صدر موفق ت رین و پرفروش ت رین آثار منتشر شده در
حوزه تبیین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ای ران ق رار
گرفته و تا کنون ده بار تجدید چاپ و به زبان های ع ربی ،تركی ،انگلیسی،
ف رانسه و روسی ترجمه شده است .موفقیت این اثر به سبب توجه خاص
نويسنده آن به محوریت ای رانیان در پیروی از افكار و اندیشه های واالی
اهل بیت (ع) و غافل نشدن از نقش آنان در تكوین فرهنگ و تفكر
شیعه بوده است.
دكتر والیتی در این اثر هویت ای رانی امروز را آمیخته ای همگون و
غیرقابل انفكاك از دو عنصر اساسی میهنی و مذهبی معرفی می كند
و غنای فرهنگی ای رانیان شیعه را علت اصلی دوام ای ران در ف راز و نشیب
حوادث تاریخی می داند.

صحيفه نور امام خميني (ره)
در این ماه علل و ش رایط صلح امام حسن از دیدگاه امام خمینی
معاویه یک ســلطان بود در آن وقت؛ حضرت امام حسن بر خالفش
قیام کرد در صورتی که آن وقت همه هم با آن مردک بیعت کرده بودند و
ی کردند .حضرت امام حسن قیام کرد تا آن وقتی که
سلطانش حساب م 
ی توانست .وقتی که یک دسته عالف نگذاشتند که کار را انجام بدهد ،با
م
آن ش رایط صلح کرد که مفتضح کرد معاویه را .آن قدری که حضرت امام
حســن معاویه را مفتضح کرد به همان قدر بود که سید الشهداء یزید را
مفتضح کرد( .صحیفه امام ،ج ،2ص)371 :
امام حســن -ســام َّ
الل علیه -آن قدر گرفتاری که از این دوستان و
اصحابش داشــت از دیگ ران نداشت .اصحابی که توجه نداشتند که امام
ی کند ،با خیال های کوچکشان ،با
زمانشــان روی چه نقشه دارد عمل م 
ی ایستادند و غارتش کردند و اذیتش کردند،
افکار ناقصشان در مقابلش م 
ی کنم که -شکستش دادند ،معاهده با دشمنش کردند و هزار
و -عرض م 
جور بساط درست کردند( .صحیفه امام ،ج ،9ص)30 :
شــاید قضایای امام حسن -سالم َّ
الل علیه -و آن ابتالئاتی که او پی دا
کرد و قضیه ک ربال پیش نمیآمــد .و جرم گناه همه این امور به گردن
آن مقدسین نهروان بود که لعنت خدا از ابد تا آخر با آنها باشد .اگر آن روز
در خود زمان پیغمبر ابتالئات -گذاشته شده بود -میگذاشت ،ایشان آن
ی خواست پیش بیاورد ،پیش
حکومتی که میخواهد ،و آن وضعی که م 
میآمد ،باز هم این مسائل پیش نمیآمد ،لکن نگذاشتند .یک دسته به
اســم اسالم به دشمنی برخاستند ،و یک دسته احمق هم که در اط راف
ایشان بودند باز به اسم قرآن دست ایشان را بستند ،دست امیر المؤمنین
را .و این یک تأســفی است که ب رای مسلمین تا ابد باید باشد( .صحیفه
امام ،ج ،18ص)409 :
قصه امام حسن و قضیه صلح ،این هم صلح تحمیلی بود؛ ب رای اینکه
امام حســن ،دوستان خودش ،یعنی آن اشخاص خائنی که دور او جمع
شده بودند ،او را جوری کردند که نتوانست خالفش بکند ،صلح کرد؛ صلح
ن است.
ی خواهند بگویند ،ای 
تحمیلی بود .این صلحی هم که حاال به ما م 
بعد از اینکه صلح کردند ،به حسب روایت ،به حسب نقل ،معاویه به منبر
رفت و گفت که تمام حرفهایی که گفتم ،من ق رار دادم ،زیر پایم؛ مثل پاره
کردن این مردیکه آن ق راردادها را .آن صلح تحمیلی که در عصر امام حسن
واقع شد ،آن حکمیت تحمیلی که در زمان امیر المؤمنین واقع شد و هر
ی کند
دویش به دست اشخاص حیل ه گر درست شد ،این ما را هدایت م 
به اینکه نه زیر بار صلح تحمیلی برویم و نه زیر بار حکمیت تحمیل ی.
(صحیفه امام ،ج ،20ص 118 :و )119

جاذبه هاي گردشگري
مسجد جامع خاروانا

مس ــجد جامــع خاروانــا در مرکز بخــش خاروانــا در  ۷۰کیلومتری شــهر
ورزقــان واقــع شدهاســت .قدمــت ایــن مســجد بــه ســدههای  ۶و ۷
هجــری قمــری م یرســد.
ایــن مســجد در نــوع خــود کــم نظیــر بــوده و بعــد از انقــاب بــا
پیگی ریهــای مــردم شــریف خاروانــا و مســئولین وقــت مرمــت شــده
اســت .در ایــن مس ــجد ســه کتیب ــه وجــود دارد کــه یک ــی از آنهــا نشــان
میدهدکــه قدمــت مس ــجد بــه دوره ایلخان ــی برمیگ ــردد .ایــن مس ــجد در
دوره ناص رالدیــن شــاه مرمــت شــده اســت.
بنــای اصل ــی مس ــجد به ســده هــای ششــم و هفتم هجری منس ــوب
م ــی باشــد کــه در دوره قاجاریــه مرمــت و تعمی ــر شــده اســت .درازای ایــن
مس ــجد  ۱۹/۶۰مت ــر و پهنــای آن  ۱۳/ ۸۰مت ــر و قط ــر گنبد اصل ــی آن ۵/۸
مت ــر اســت.فضای زی ــر گنب ــد از پنج ــره های دیـوار خــاوری نور م ــی گیرد.
در بخــش شــمالی بنــا کــه مقطع ــی صلی ــب وار دارد ســکوی م رتفع ــی
اســت کــه ازط ریــق پلکان ــی کــه از مدخــل دی ـوار شــمالی ش ــروع م ــی
شــود،قابل دسترس ــی است.
.داخــل گنبدهــا رنــگ آمی ــزی شــده اســت .اما بی ــرون گنبدها توســط
اف ـرادی بــا ایــزوگام پوشــانیده شــده کــه قدمــت ایــن مس ــجد را مخدوش
م یکند.نبدهــای آج ــری مس ــجد خاروانــا ب ــر روی پایههای ــی ســنگی واقع
شــده کــه نــوع معمــاری و انتخــاب مصالــح ،زیبای ــی خاص ــی را در ایــن
منطقه کوهس ــتانی بــه وجــود آورده اســت .اســتفاده از مصالح آج ـر ،چوب
و ســنگ در پیک ــر ایــن مس ــجد ســنتی و تاریخ ــی عامــل زیبای ــی آن در
منطقه کوهس ــتانی ارس ــباران اســت.
ایــن مس ــجد تاریخ ــی دیوارهای ــی ســنگی دارد کــه داخــل ســازههای
ســنگی آن کالفهــای چوب ــی کار شــده و پنجرههــای دایره شــکل گچی
ب ــر زیبای ــی آن افــزوده اســت.
دو گنب ــد مس ــجد تاریخ ــی خاروانــا بــه صــورت دو پشــت نــوک تی ــز به
هــم متصــل شــدهاند ،در نمــای خارج ــی ،یــک فضــای خال ــی مــا بی ــن
گنبدهــا وجــود دارد کــه موجــب چشــم ن ـوازی آنهــا شــده اســت امــا
نمــای داخل ــی گنب ــد هــا متفــاوت بــوده و بــه صــورت نی ــم دایره ســاخته
شــدهاند.
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