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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

جراحی اقتصادی با هدف کاهش فاصل ه طبقاتی

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان
شـرقی بـا تاکیـد بـر اینکـه مـردم
بایـد در جریـان نحـوه کار و مـدل
جبـران حـذف ارز ترجیحـی قـرار
بگیرنـد ،گفتنـد :جراحـی اقتصـادی
دولـت بایـد جهـادی و بـا هـدف
کاهـش فاصلـه طبقاتـی باشـد.
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین
سـیدمحمدعلی آل هاشـم در خطبـه های
نمازجمعـه تبریـز بـا بیـان اینکه بر اسـاس
تاکیـدات رهبـر معظـم انقلاب؛ بایـد در
خصـوص مسـائل و موضوعـات مهـم بـا
مـردم صحبت شـود ،گفتند :بـدون توجه به
شـایعات فضای مجـازی و نیفتـادن در پازل
دشـمنان بایـد مـردم در جریان نحـوه کار و
مـدل جبـران حـذف ارز ترجیحی قـرار گی رند.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه
افزایـش قیمـت گنـدم ،آرد ،نـان و
ماکارونـی در روزهـای اخیـر ،اضافـه
کردنـد :مسـئوالن دولت بایـد قبل از
افزایـش قیمـت کاالها ،علـت آن را به
مـردم توضیـح دهنـد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا
تاکیـد بـر اتخـاذ تدابیـر الزم بـرای
رفـع مسـائل مربـوط بـه گنـدم ،آرد،
ماکارونـی و نـان ،گفتنـد :مـردم
متدیـن و انقالبـی جمهوری اسلامی
اگـر خـوب توجیـه شـوند ،بـا ایـن
موضـوع هیـچ مشـکلی نخواهنـد
داشـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز ،علت
افزایـش قیمـت ماکارونـی را افزایـش
قیمـت هـای جهانـی و رشـد ۱۲۳
درصـدی نـرخ گنـدم در یـک سـال
گذشـته ،افزایـش  ۲هـزار درصـدی
قاچـاق آرد یارانـه ای نسـبت بـه
سـال گذشـته ،تخلـف چنـد کارخانه
ماکارونـی در روزهـای اخیـر بـا عـدم
عرضـه بـه بـازار ،صـادرات ماکارونـی
بـا آرد یارانـه ای ،فـروش آرد
یارانـه ای بـه نرخ آزاد توسـط دالالن،
نرسـیدن یارانـه هـای گنـدم و آرد به
سـفره هـای مـردم و قاچـاق آنهـا
و شـکاف زیـاد قیمتـی بـا دیگـر
کشـورها بعـد از تخصیـص یارانـه در

به مناسبت 25اردیبهشت

روز بزرگداشت فردوسی
محمدتقیسبکدل

داخـل اعلام کردنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای
علمیـه اسـتان ،بـا بیـان اینکـه
شـرکت بازرگانـی دولتـی سـه
نـوع آرد در بیـن نانوایـی هـا و
کارخانـه هـای ماکارونی سـازی و
کلوچـه عرضـه مـی کنـد ،ادامـه
دادنـد :نـوع اول آردی اسـت کـه
در اختیـار نانوایـی هـا قـرار
مـی گیـرد و قیمـت آن همچنـان
ثابـت و کیلویـی  ۶۵۰تومان اسـت،
نوع دوم آردی اسـت کـه در اختیار
نانوایـی هـای آزادپـز شـامل
نانوایـی هـای صنعتـی ،فانتـزی و
حجیـم قـرار مـی گیـرد و قیمـت
آن کیلویـی  ۹۰۰تومـان و ثابـت
مانـده و نـوع سـوم آردی اسـت که
در اختیـار کارخانجـات ماکارونـی
سـازی ،کیـک ،کلوچـه ،نشاسـته
و رشـته پـزی قـرار مـی گیـرد و
قیمـت آن از کیلویـی  ۲هـزار و
 ۵۰۰تومـان بـه ۱۲هـزار تومـان

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه بــه ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طب ــق دســتور
نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه شــهر تبریــز
ت االســام و المس ــلمین س ــید محمدعلی آل هاش ــم
حض ــرت حجـ 
و بــا هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا،
هفتــه نامــه آدینــه تبریــز فقــط در فضــای مجــازی منتشــر خواهــد
شــد و تــا اطــاع ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا ،نشــریه در فضــای
مجــازی بــا نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار
خواهد گرفت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

افزایـش یافتـه اسـت.
ایشـان بـا تاکیـد بر اینکه اشـکال
کار ایـن اسـت کـه ایـن مـوارد را به
مـردم توضیـح نمی دهنـد ،یادآوری
کردنـد :موضـوع یارانـه هایـی کـه
از ایـن بابـت بـه مـردم پرداخـت
خواهـد شـد را بـه مردم اعلام نمی
کننـد بنابرایـن دولـت بایـد قبـل از
انجـام چنیـن کاری بـا کارخانه ها و
تشـکل هـای مربوطـه جلسـات

کارشناسـی برگـزار کنـد و نبایـد
بـه طـور ناگهانـی اعلام کنـد کـه
قیمـت ایـن کاالهـا تغییـر کـرده
اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا
اشـاره به اینکـه بخش زیـادی از یارانه
آرد بـه علـت صـادرات یـا قاچـاق بـه
کشـورهای همسـایه از بیـن مـی رود،
افزودنـد :در  ۲هفتـه ابتدایـی امسـال
ادامه در صفحه2

شـاهنامه حـاوی اندیشـه هـای زیادی اسـت کـه فردوسـی اغلب به
قهرمانـان خود نسـبت می دهد .اما گامی شـخصا رشـته سـخن را به
دسـت مـی گیـرد و این عبارات اگـر به اطالعات کم و بیش رو شـنی از
شـرح حال شـاعر به دسـت داریم بپیونـدد ،خواهیم توانسـت تا حدی
خلـق و خـوی فردوسـی را طرح ریـزی بکنیم ولی به هرحـال نباید این
گفتـه ژرف ترگنيـف رمـان نویس معـروف روسـی را ف راموش کـرد که:
«روح دیگـری جنگل تاریکی اسـت».
صفت برجسته این خوی واال تباری و بزرگواری کامل است.
در صورتـی که شـاع ران دیگر تا پایه عشـق پسـت تنـزل می کنند،
فردوسـی همچنـان پاکدامن می نمایـد و این بی آالیشـی در اثر او که
اساسـا پاک و سـالم اسـت به چشـم می خورد.
اشـعاری را که او به همسـر و فرزندش اختصاص داده اسـت نشان می
دهـد خیـاالت پهلوانـی ،که یک عمـر در آن غوطـه ور بوده اسـت ،مانع
از ایـن نبـوده که فردوسـی به طور سـاده خـود را یک پدر خـوب خانواده
نشان بدهد.
زمانـی کـه همـکاران وی قصایـد کوتاهـی در مـدح پادشـاهان
مـی سـرودند و تحـت حمایـت آنـان قـرار مـی گرفتنـد و بـه راحتـی
مـی زیسـتند ،فردوسـی ایـن مدایح و چاپلوسـی هـا را به دیـده تحقیر
می نگ ریسـته اسـت و زندگی خود را وقف این می کرد که سـنن و روایات
ملـی را جاودانـی سـازد .با این همه این اف راد تنگدل عقيـده دارند مدایحی
که فردوسـی به سـلطان محمود عرضه داشـته و تعداد آن در شـاهنامه در
حدود بیسـت قطعه می باشـد اغ راق آمیز اسـت و کافی اسـت که یکی از
آنهـا را به عنوان مثـال ذکر کرد:
هر آن کس که دارد ز پروردگان
از آزاد و از نی کدل بردگان
شهنشاه را سر به سر دوستوار
به فرمان ببسته کمر استوار
به بزم اندرون آسمان وفاست
به رزم اندرون تیز چنگ اژدهاست
امـا بایـد دانسـت کـه اغـراق در ادبیـات شـرق نقـش بزرگـی دارد.
گذشـته از آن آیـا سـتایش اغـراق آمیـز در مغـرب زمیـن وجود نـدارد؟
مثال ب رانتوم مورخ ف رانسـوی در سـتایش کات رین چه نوشـته است؟ ب رای
ابـراز زیبایـی ها و فضائل او بایـد که خداوند ،جهان را درازتر و آسـمان را
بلنـد تـر سـازد .زی را فضای جهان و آسـمان بـرای پرواز کمال و شـهرت
او توانائـی ندارد.
اگـر فردوسـی را بـا شـاع ران دیگـر ایـران و عـرب مقایسـه کنیـم
انسـانی معتـدل بـه نظـر خواهـد رسـید .غالبـا در عيـن مـدح
یـاد آوری مـی کند که قدرتهای این دنیا پایدار نیسـت و زود ناپدید می
شـود فردوسـی بارها توانائی شـاع رانه خود را صادقانه اعت راف کرده است
و ایـن راسـتگونی چـرب زبانـی و سـخن پـردازی او را درباره پادشـاهان
تعدیـل مـی کنـد .به راسـتی فردوسـی خود مـی داند که شـاهنامه او
هرگـز از میـان نخواهد رفت.
ب راین نامه بر عمرها بگذرد
همی خواند آن کس که دارد خرد
هر آن کس که دارد هش و رای و دین
پس از مرگ بر من کند آف رین
ایـن سـخنان بـا چنـان اعتمـادی بیان می شـود کـه آدمی بـه یاد
گفتـه هـای «پندار» و «هوراس» ،شـع رای یونانی و التینی می افتد چ را
از سـوی دیگر مـی گوید :
همی به که وی ران نگردد سخن
چو از برف و باران س رای کهن
خالصـه فردوسـی از همـان آغاز آرمان بلنـدی ب رای خود ایجـاد و آن
را چنیـن خالصه کرده اسـت :
همی نام جاوید ماند نه کام
بینداز کام و بر ف راز نام
ز نام است تا جاودان زده مرد
که مرده شود کالبد زیر گرد
اندیشه های سیاسی فردوسی:
به نظر فردوسی پادشاه باید مطابق اصول مذهبی سلطنت کند.
رمـان نویـس معـروف ف رانسـوی اظهـار مـی داشـت کـه بـه نـام
دو حقیقـت جاودانـی چیـز مـی نویسـد :دیـن و سـلطنت بدیـن
سـان فردوسـي بـر زبـان اردشـی ر ،پادشـاه ایـران ،ایـن سـخنان را جاری
می سازد:
چنان دین و شاهی به یکدیگر اند
تو گویی که در زیر یک چادراند
نه بی تخت شاهی بود دین بجای
نه بی دین یود شه ریاری بیای
ادامه در صفحه3
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جراحی اقتصادی با هدف کاهش
فاصل ه طبقاتی

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

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

 ۲۵۰درصـد افزایـش تقاضای آرد بود که نشـان
دهنـده رانـت و قاچـاق آرد اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان
از سـتاد نمـاز جمعـه تبریـز خواسـتند در
برخـی هفتـه هـا بـه جـای سـخنرانی قبـل
از خطبـه هـا ،میزگـردی بـا حضـور مسـئوالن
تشـکیل دهنـد تـا بـه مـردم در خصـوص بروز
ایـن مشـکالت توضیـح دهنـد و علـت رشـد
قیمـت کاالهـا را بررسـی کننـد.
ایشـان بـا بیـان اینکـه کارنامـه خـوب
و سـابقه ارزشـمند هشـت مـاه گذشـته
دولـت سـیزدهم موجـب باالرفتـن انتظـارات
مـردم شـد ،یـادآوری کردنـد :سـرعت عمـل
و جدیـت در حـل مشـکالت معیشـتی از
انتظـارت مـردم از دولـت انقالبـی و جهـادی
اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه
عملکـرد خـوب دولـت سـیزدهم در
هشـت مـاه گذشـته ،گفتنـد :دولـت در
ایـن مـدت بـاب حضـور و گفـت و گـو بـا
مـردم را بـاز کرد ،واردات واکسـن سـرعت
گرفـت ،اوج گیـری کرونـا تـا حـدود زیادی
مهـار شـد ،حقـوق و مزایـا بـدون تاخیـر
پرداخـت شـد ،دیپلماسـی منطقـه و
بیـن المللـی و تجـارت بـا همسـایگان
سـرعت بیشـتری بـه خود گرفـت ،صادرات
نفـت بـه  ۱.۵میلیـون بشـکه افزایـش
یافـت ،تجـارت خارجـی بـه حـدود ۱۰۰
میلیـارد دالر ارتقـا یافـت ،بدهی هـای
گذشـته پرداخـت شـد و در مذاکـرات
رفـع تحریـم فعاالنـه وارد شـد و همزمـان
فعالیـت هـای خـود را در قالـب بسـته
هـای برنامـه ای بـرای اصلاح بودجـه و
نظـام بانکـی و بهبـود فضـای کسـب و
کار یکـی پـس از دیگـری اعلام کـرد.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان ادامه
دادنـد :بـا توجـه بـه ایـن کارهای خـوب دولت،
انتظـارت مردمـی بـاال رفتـه و همچنـان کـه
مـردم صبـور و انقالبـی در تمامـی صحنه هـا
حضـور فعالـی از خـود نشـان داده انـد ،در این
مسـیر پرفـراز و نشـیب نیـز بـه دولـت کمـک
خواهنـد کرد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز خاطرنشـان
کردنـد :مـردم کشـور مـا مردمـی نجیـب،
متدیـن ،والیـی و پـایکار هسـتند و هـر موقع
احسـاس کردهانـد کـه حضورشـان ضـروری
اسـت ،در صحنـه حاضـر شـدهاند و قطعـاً
دولـت را در ادامـه ایـن راه پـر فـراز و نشـیب
همراهـی خواهنـد کـرد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
در بخـش دیگـری از سـخنان خـود بـا تبریـک
هفتـه معلـم گفتنـد :خوشـبختانه گرهـی
کـه در ارتبـاط بـا انتصـاب مدیـرکل آمـوزش
و پـرورش آذربایجـان شـرقی وجـود داشـت بـا
تدبیـر اسـتاندار و هم راهی نماینـدگان مجلس
شـورای اسلامی و توجه وزیر آمـوزش و پرورش
باز شـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان
بـا قدردانـی از خدمـات پاشـایی مدیـرکل
سـابق آمـوزش و پـرورش آذربایجانشـرقی
و بـا آرزوی موفقیـت بـرای صیـادی مدیرکل
جدیـد آمـوزش و پـرورش اسـتان در تعلیـم
و تربیـت دانش آمـوزان اظهـار کردنـد:
اسـتفاده از نیروهـای انقالبـی و میـدان
دادن بـه جوانـان توانمنـد متعهـد مـورد
تاکیـد مـا اسـت.
امـام جمعـه تبریـز همچنیـن تاکیـد کردنـد:
دانشـگاهیان ،دانشـجویان و آمـوزش و پـرورش و
معلمـان و فرهنگیـان بایـد به مسـایل سیاسـی
آگاهترین قشـر جامعه باشـند و البته سیاس یبازی
و جناحبنـدی در آمـوزش و پـرورش سـم اسـت.

اقامهنمازوایرادخطبههایعیدسعیدفطردرتبریزبهامامتنماینده
ولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزدرمصالیاعظمامام(ره)تبریز

بازدیدحجتاالسالمحاچعلیاکبریرئیسشورایسیاستگذاریائمهجمعهکشور
باهمراهینمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیازمصالیاعظمامام(ره)تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم دیدار عیدانه
خانواده های شهدا در مسجد شهدا به مناسبت عید سعید فطر

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
آئین اختتامیه مسابقات قرآن مسجد بزرگ حکم آباد در ماه مبارک رمضان

دیدار آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با نماینده ولی فقیه در
آذربایجانشرقی

دیدار جمعی از فعاالن فضای مجازی تبریز با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار عیدانه نماینده ولی فقیه با مردم شریف استان
به مناسبت عید سعید فطر

نشست ائمه جمعه آذربایجان شرقی با رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
کشور با حضور نماینده ولی فقیه در استان

غفلت از دیدگاه امام (ره) در آموزش
وپرورشزمینهسازانحرافاست

ممیز خدمت شرکت برق ،آب
وفاضالب،اداره گاز وآموزش وپرورش در
پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی
امام ره تب ریز

خب رنگار آدینه تب ریز :
مدیــر کل جدیــد اداره آمــوزش و پــرورش اســتان در ســخن رانی
پی ــش از خطب ــه هــای نمــاز جمعــه ام ــروز  16اردیبهشــت تب ریــز
گفــت :غفلــت از دیــدگاه امــام (ره) در آمــوزش و پ ــرورش زمینــه ســاز
انح ـراف اســت.
علیرضــا صیادی مدیر کل جدید دســتگاه تعلیم و ت ربیت اســتان
در ســخن رانی پی ــش از خطب ــه های نمــاز جمعه تب ریز گفت:ســالروز
شــهادت اســتاد مطه ــری کــه روز معلــم نــام گ ـذاری شــده نقطــه
عطف ــی در ماموریــت دســتگاه تعلی ــم و ت ربیت اســت.
وی ادامــه داد :ام ــروز بــا تجدیــد پیمــان بــا خــون شــهدا تمام ــی
تــاش خــود را در جهــت اعتــای فرهنــگ اســام نــاب محمــدی
بــکار خواهی ــم بس ــت .در مس ــئولیت جدیــد متعهدیــم کــه تمامی
ســاحتهای ســند تحــول بنیادیــن را بــا همــکاری نیروهــای متعهــد
عملیاتــی کنیم.
ایــن مقــام مس ــئول در دســتگاه تعلی ــم و ت ربی ــت اســتان خاط ــر
نشــان کرد:امی ــد آنکــه بتوانی ــم بــا تعلی ــم و ت ربی ــت صحی ــح دیــن
خــود را ادا کنی ــم.
علیرضــا صی ــادی ضمــن قدردانی از تالشــهای مس ــئولین گذشــته
مجموعــه ،یــادآور شـد :انشــاءاهلل بــا تقویــت نقاط قــوت در جهــت رفع
نواق ــص تــاش خواهی ــم ک ــرد .در ارتب ــاط با مس ــائل آمــوزش و پرورش
دســت انــدرکاران مجموعــه ســندی قــوی تحــت عنـوان ســند تحول
بنیادیــن در مقابــل ســایر فرهنگهــای انح رافی تدویــن کرده اند .شــاه
کلی ــد کلمــه و حرکــت ســند تحــول بنیادیــن ایــن آیــه ش ـریفه :هر
ک ــس م ــرد یــا زن عمــل صالــح باشــد قطعــا به حی ــات طیب ــه و پاک
زنــده اش نگــه داشــت و پــاداش نی ــک خواهی ــم داد.
مدی ــر کل اداره آمــوزش و پ ــرورش اســتان آذربایجــان ش ــرقی گفت:
در ارتب ــاط بــه مس ــائل تعلی ــم و ت ربیت نگاه امــام راحل قابــل توجه و
تامــل اســت .اگ ــر مــا از ایــن دیدگاههــا غفلت کنی ــم زمینــه انح راف
فرزندانمــان را ف راهــم خواهی ــم کرد.
صی ــادی اظهــار ک ــرد :بــا عنایــت بــه گس ــترش فضاهــای مجــازی
و انح رافــات اجتماع ــی ام ــروز متولی ــان دســتگاه تعلی ــم و ت ربیت کار
بس ــیار مشــکل و مس ــئولیت خطی ــری دارنــد.
وی بــا بی ــان اینکــه ام ــروز دســتگاه تعلی ــم و ت ربی ــت بــه تنهای ــی
قــادر بــه مقابلــه بــا ایــن حجــم آس ــیبها و چالشــها نیس ــت یــادآور
شــد :خانــواده هــا و نهادهــا و دســتگاههای فرهنگــی از جملــه
دانشــگاه ،صـدا و س ــیما ،حــوزه هــای علمی ــه و  ...م ــی بایس ــت بــه
یــاری دســتگاه تعلی ــم و ت ربی ــت بشــتابند .امــام م ــی فرمایـد :عالــم
مدرســه اســت و پیامب ـران معلمین آن هس ــتند پس رســالت تعلیم
و ت ربی ــت بــه زعــم امــام ارزشــمند و گس ــترده اســت.
وی همچنی ــن گفــت :مـدارس صالــح بــه زعــم امــام ،در حقیقــت
بــا تاس ــی از تعالی ــم اســام نــاب محمــدی بایــد پایــه گـذاری شــود.
وی همچنی ــن بــا اشــاره بــه فرمــوده مقــام معظــم رهب ــری گفت:
ایشــان معتقدنــد که مس ــئله آمــوزش و پ ــرورش یک مس ــئله دائمی
و همیشــگی ب ـرای نظــام و جامعه اســت.
صی ــادی افــزود :اســتاندار آذربایجــان ش ــرقی در م راســم تک ریــم و
معارفــه از وجــود  480مدرســه کانکس ــی گالیــه ک ــرد و مــا تمام ــی
تالشــمان را در جهــت رفــع ایــن مشــکل در کمت ــر  2ســال بــکار
خواهی ــم بس ــت.
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به مناسبت  25اردیبهشت
روز بزرگداشت فردوسی

وظایف مرد خان واده
(تامین هزینه های زندگی)

ادامه از صفحه اول

دو دیباست یک در دگر بافته
برآورده پیش خرد یافته
نه از پادشا ب رنیاز است دین
نه بی دین بود شاه را آفرین
نه آن زین نه این زان بود بی نیاز
دو انباز دیدمشان نیک ساز
سـبب این اسـت که پادشاه ای ران تا پایان ساسـانیان دارای امتیازات
مذهبی بوده اسـت .متون تاریخی و شـعری هر دو این مطلب را تایید
می کند در سـنگ نوشـته های نقش رسـتم فرد ایزدی بیان می دارد
که چگونه نام موبدان و هی ربدان را روی سـر نخسـتین پادشاه ساسانی
گذاشـته اسـت فردوسـی این عنوان دینی م رید را گاهی به پادشـاهان
ساسـانی مـی دهـد ،از سـوی دیگـر روایـت مـی کنـد که چگونـه در
عالـم رویا ساسـان نیای سلسـله را می بیند کـه در ب رابر او زردشـتیان
بـرای ادای احتـرام آتـش مذهبی ب رافروخته اند نه تنها ساسـانیان بلکه
نخسـتين شـاهان دوران اسـاطیری نیز حامـی دین بـوده اند .منوچهر
پادشـاه پیشـدادیان چنین بیان می دارد
هر آنکس که در هفت کشور زمین
بگردد ز راه و بتابد ز دین
نماینده رنج درویش را
زبون داشتن مردم خویش را
همه نزد من سر به سر کاف رند
وز آهرمن بدکنش بدت رند
هر آن کس که او جز برین دین بود
ز یزدان و از منش نفرین بود
وزان پس به شمشیر یازیم دست کنم
سر به سر کشور و مرز پست
در مفهـوم عمیـق شـاهنامه یـک نـوع تضاد اساسـی وجـود دارد،
همان اندازه که اندیشـه خونخواهی در دورانهای اسـاطیری شـاهنامه
ايجـاد عمـل می کنـد ،به همان اندازه اندیشـه دادگری بـر بخش دوم
شـاهنامه یعنی دوران ساسـانیان حکمفرماست.
اردشیر بنیانگذار سلسله چنين فریاد می زند :
که اندر جهان ب رای کنج من است
جهان تازه از دست رنج من است
جهان س ربه سر در پناه من است
پسندیدن باد راه من است
وانگهـی در زمـان اسـاطیری خود انتقام به منزلـه یک عدالت تلقی
می شود:
چنانچه رستم به فرزند کاووس شاه می گوید:
بدو گفت ساالر و مهتر توی
سیاوش را خود ب رادر توی
میان را به کین ب رادر ببند
ز فت راک مگشای بند کمند
میاسای وز کین اف راسیاب
ز دل دور کن خورد و آرام و خواب
همه داد کن تو به گیتی درون
که از داد هرگز نشد کس نگون
از این اندیشه عدالت می توان اثری در تمام شاهنامه پی دا کرد.
منبع و ماخذ:
روزنامه مهدآزادی  25 -اردیبهشت 1381

قسمت 2

بعــد از از بیان اولین ویژگی مرد خانواده در نوشــتار قبلی
که سرپرستی و مدیریت خانواده بود نوبت به دومین وظیفه و
ویژگی او در خانه می رسد که عبارت است از:
 .2تامین هزینه های زندگی
از جملــه وظایف مــرد خانه در خانواده ،تامین وســائل و
هزینههای مورد نیاز خانواده است از قبیل مواد غذایی ،پوشاک،
مســکن ،دارو و درمان و ...که ب رای تامین این نیاز ها ،نباید از
هرگونــه فداکاری و ایثار ،دریغ بــورزد و تالش نماید تا در حد
متعارف و الیق شان خانواده آنها را تدارک ببیند.
امام رضا علیه الســام می فرمایند « :الــ َکا ّ ِد َعلَ ى ع َِی ال ِ ِه
ِیل َّ
الل،کسی که (از راه حالل) ب رای تامین
الم َجا ِه ِد فی َس ــب ِ
َک ُ
رفاه خانواده اش تالش می کند ،همچون مجاهدی است که در
راه خدا جهاد می کند»1
شرع مقدس اسالم مسئولیت های سنگینی مانند بارداری،
زایمان ،شیر دادن ،پرســتاری ،ت ربیت فرزند و امثال اینها را به
عهده زن خانواده گذاشــته که با وجود این ها ،کار ب رای تامین
معاش خانواده ب رای بانوان بسیار سخت است اما در مقابل ،مرد
خانواده موظف به تامین زندگی که به آن نفقه گفته می شود
می باشد.
فلســفه اینکه تامین هزینه های زندگــی به عهده مرد
گذاشــته شده به این دلیل اســت که خانم خانه یک انسان
ظریف و لطیفی است و مهمترین ابزار جاذبیت و محبوبیت
او ب رای شــوهر نیز همین لطافت و ظ رافت و زیبایی اوست،
بر فرض اگر تامین هزینه های زندگی بر عهده زن گذاشــته
می شــد یا حتی به صورت مشــترک با مشارکت مرد و زن
تامین می گردید ضرورتا در بســیاری از موارد ،زن باید ب رای
ادای ســهم خود وادار به کارهای سخت و زیان آور و یا حتی
کارهای دون شــان خود وادار می شد و این دقیقاً ظ رافت و
لطافت کش اســت که هم ضرر و زیان به زنان اســت و هم
خس ران مرد را در پی دارد.
از ایــن جهت دین مبین اســام به منظــور حمایت از
بانوان ،این مســئولیت سنگین را به عهده مرد گذارده است
تــا زنان با ف راغت بال و آرامش خاطر مســئولیت هایی که
طبیعــت به عهده او ق رار داده مانند همســرداری ،ت ربیت و
پرورش فرزندان در دامان محبت خویش ،شادابی و زیبایی
خود را حفــظ نماید و خانه را محل انــس و الفت اعضای
خانواده ق رار دهند.
با توضیحات فوق صالح زن و مرد در این اســت که نفقه به
عهده مرد باشــد چ را که مرد خواســتار است و مظهر نیاز به
زن ،و بایــد ب رای این نیاز ،هزینــه بپردازد و خرج نماید و از این
رو بابت این خرج کردن نه تنها ناراحت نیســت بلکه احساس
شــخصیت هم دارد و آن را مایه سعادت خویش می داند،امام
ِن َس َعا َد ِة ال ْ َم ْر ِء أَ ْن
باقر علی هالسالم در فرمایشــی فرموند « م ْ
ون ال ْ َق ِّی َم َعلَ ى ع َِی الِهِ ».از ســعادت مرد آن است که به امور
یَ ُک َ

آداب نمازجمعه

حجت االسالم جلیل جلیلی

زندگی و اهل و عیالش رسیدگی کند2.
در نقل ها اســت که« زنی خدمت پیامبر اعظم رسید و از
حقی که زن بر گردن شــوهر دارد ،سوال کرد؛ حضرت فرمود:
باید او را بپوشاند و او را از گرسنگی سیر کند و اگر خطا کرد،
او را ببخشد3».
از آن جا که مرد مســئولیت اقتصــادی خانواده را بر عهده
دارند ،بخل ورزی وی در مســائل مالی ،ش رایط زندگی را ب رای
همسر و اعضای خانواده دشــوار م یکند و باعث میشود آنها
در تنگنا و مذیقه باشــند و ب رای تأمین مایحتاج زندگی خود
نیازمند دیگ ران شوند.
اگرچــه اســام بر قناعت ،صرفــه جویــی و ب رنامه ریزی
اقتصادی در تعــادل بین درآمد و مخارج در زندگی بســیار
اهمیت قائل شــده ،اما بر تکلیف تأمین نیازهای اولیه خانه
توسط سرپرست خانواده نیز تأکید دارد .قناعت به هیچ وجه
به مفهوم خساست و بخل نیســت .حضرت امیرمؤمنان(ع)
ــمحاً َو
این موضوع را در یک جمله چنین فرمودندُ « :ك ْن َس ْ
َل تَ ُك ْن ُم َب ِّذرا ً َو ُك ْن ُم َق ِّدرا ً َو َل ت َُك ْن ُم َق ِّت را» .بخشــنده باش،
ولی نه ولخرج و اســرافکار ،و اندازهگیر باش ،ولی نه سختگیر
و بخیل4.
یک انسان با ایمان همه فعالیت و اهتمام روزانه خود را ب رای
حصول رضایت خداوند متعال و خشــنودی همسر و خانواده
خود انجام داده و سخت یهای آن را ب رای این هدف به جان می
خــرد .اما عدهای نه به دلیل ناتوانی بلکه از روی عدم درایت و
فرومایگی خانواده خود را در تنگنا و سختی ق رار داده و موجب
م رارت آنان می شوند.
رسول اکرم(ص) در این باره فرمودند:
س ِم َّنا م ِْن ُو ِّس َــع َعلَ ْي ِه ثُ َّم َقت ََّر َعلَ ى ع َِي الِهِ» .کسی که
«ل َ ْي َ
خداوند به او وســعت زندگی داده ولــی او به خانواده خویش
سخت م یگیرد ،با ما بستگی روحانی و معنوی ندارد5.
البته باید در آخر متذکر شــد که هدف از تشریع نفقه به
عهده مرد ،خانه نشین کردن زن نیست ،بلکه سخن دین مبین
اسالم این است که زن مجبور به کار نیست و اال میتواند بر
اساس سلیقه و استعداد و امکانات خود و نیز با تفاهم با مرد
خانه ،شغلی را انتخاب نماید به شرطی که به اصل مهم ت ربیت
در خانه و وظایف مادری و همسری خویش لطمه نرساند.
پی نوشت ها:
 -1بحاراالنوار ،ج  ،۱۰۴ص ۷۲
 -2من ال يحضره الفقيه  ,جلد , ۳صفحه۱۶۸
«ج ِ َ
ِي ص َف َس َأل َ ْت ُه َع ْن َحقِّ ال َّز ْو ِج َعلَ ى
َ -3
ائت ا ْم َرأ ٌة إِل َى ال َّن ب ِّ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُّ
ال ْ َم ْرأَ ِة َفخَ َّب َر َها ثُ َّم قال ْت ف َما َحق َها َعل ْي ِه قال يَك ُس و َها م َِن ال ُع ْريِ
َو يُ ْطع ُِم َها م َِن ال ْ ُجــو ِع َو إ ِ ْن أَ ْذن ََب ْت َغف ََر ل َ َها ؛الكافي ، ،جلد 5 :
صفحه .511 :
 -4نهج البالغه ،حکمت ٣٣
 -5مستدرک الوسائل ،ج  ،١٥ص ٢٥٦

 - 19مس ــتحب اســت کــه ماءمومی ــن در حــال خطب ــه،
روب ــروى امــام بــوده و بی ــش از مقـدارى کــه در نمــاز م ــى توانند
خــود را از قبلــه منح ــرف کننــد ،رو ب ــر نگرداننــد.
 - 20احتی ــاط مس ــتحب آن اســت کــه قب ــل از اقامــه
نمــاز جمعــه مطمئــن شــوند مطمئــن شــوند کــه در
کمت ــر از حــد مق ــرر ،نمــاز جمعــه دیگ ــرى قب ــل از آنهــا و
یــا مقــارن آنهــا برگ ـزار نشــده و نم ــى شــود( .حــد مق ــرر
یــک فرســخ اســت ؛ نبایــد در فاصلــه اى کمت ــر از یــک
فرســخى آن نمــاز جمعــه دیگ ــرى منعقــد شــود).
 - 21مســتحب اســت کــه امــام جمعــه از شــبهات
اجتنــاب کنــد.
 - 22مس ــتحب اســت کــه امــام جمعــه  ،مواظــب ب ــر
نمازهــاى خــود در وقتشــان باشــد.
 - 23مســتحب اســت کــه امــام جمعــه محرمــات
حتــى مکروهــات را تــرک نمایــد.
 - 24مســتحب اســت کــه امــام جمعــه بــر انجــام
اوامــر الهــى حتــى مســتحبات حریــص باشــد.
 - 25مکــروه اســت کــه خطیــب در حــال خطبــه
ســخن دیگــر غیــر از خطبــه بگویــد.
 - 26ح ــرف زدن ماءمومی ــن در هنــگام ای ـراد خطب ــه هــا
مک ــروه اســت .

خطبه های نمازجمعه
شهرستان های آذربایجان شرقی
مسئوالن ب رای حل مشکالت اقتصادی مردم اقدام عملی کنند
امام جمعه بناب با بیان اینکه مسـووالن ب رای حل مشـکالت اقتصادی
مـردم اقـدام عملـی کننـد ،گفت :تـورم و گ رانـی یک پدیده جهانی اسـت
ولی سـهم کشـورمان از این پدیده بیشـتر است.
حجتاالسلام مصطفـی باقریبنابـی در خطب ههـای آییـن عبـادی
سیاسـی جمعه شهرسـتان بناب با بیان اینکه مشـکالت اقتصادی حاکم
بـر کشـور مقطعـی و زودگـذر اسـت؛ اظهـار کـرد :عظمت و شـکوهی که
مـردم ایـران بـه ارمغـان آوردهانـد بـا هیچ چیـز قابل قیاس نیسـت.
وی افـزود :بـا وجـود اینکه از وضعیت اقتصادی و معیشـتی مردم انتقاد
و گالیههایـی داریـم ولی مسـووالن رده باالی کشـور بهطور شـبانهروزی در
تالشـند ب رای بهبود وضـع موجود قـدم بردارند.
خطیـب جمعه شهرسـتان بناب خاط رنشـان کرد :بالاسـتثناء در تمام
مکتبهـای اسلام ایـن تهدیـدات و تح ریمهـا در زمانهـای خـود وجـود
داشـته و خواهـد داشـت و قطعـاً عـزت و شـوکتی کـه نصیب ملـت ای ران
اسلامی شـده اسـت ،هزینههایـی نیز خواهـد داشـت و بایـد در ب رابر این
تح ریمهـا و تهدیـدات مقـاوم بود.
رویه ها و طرح های نامناسب اقتصادی زمینه ساز مشکالت
معیشتی ب رای مردم نشود
عضـو مجلس خبـرگان رهبـری و امام جمعـه م راغه گفـت :نباید رویه
ها و طرح های نامناسـب اقتصادی زمینه سـاز ایجاد مشـکالت معیشـتی
ب رای مردم شـود.
حجتاالسلام و المسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی در خطبه های
نمـاز جمعـه م راغـه افـزود :همه مسـئوالن در دسـتگاه های اج رایـی و نیز
تیـم اقتصـادی دولـت از اجـرای رویـه هایـی کـه موجـب فشـار بـر مردم
خواهد شـد ،پرهیـز کنند.
وی ادامـه داد :دولتمـردان و نماینـدگان مجلـس توجه داشتهباشـد که
سـرمایه اصلـی نظام اسلامی ،مردم کشـورمان هسـتند که با جـان و مال
خـود از آن صیانـت و حفاظت کـرده اند.
وی اضافـه کـرد :نبایـد اقدامـات و طرح هایی در کشـور اج را شـوند که
مـردم را به نظـام اسلامی بدبین کند.
خطیـب جمعـه م راغـه گفـت :بارهـا تذکـر داده شـده کـه در زمینه
حـذف ارز  ۴۲۰۰تومانـی حرکـت هـای عجوالنـه ی انجـام نشـود که این
امـر موجـب گ رانـی ،افزایـش قیمـت و فشـار مضاعف بر معیشـت مردم
خواهد شـد.
حجتاالسلام و المسـلمین پورمحمـدی افـزود :در روزهـای اخیر نیز
به مسـئوالن ام ر ،دولتمردان و نمایندگان مجلس توصیه می شـود ،طبقه
پاییـن جامعـه بـا گ رانی نان بـه عنوان قـوت غالب خود مواجه نشـوند.
وی ادامـه داد :در افزایـش قیمـت بنزیـن نیـز عجوالنه رفتـار و در زمان
نامناسـبی چـون میلاد با سـعادت پیامبـر اکرم (ص) شـد و امسـال نیز
برخـی افزایـش قیمـت هـا همزمـان بـا عیـد فطر انجام شـد کـه حرکت
مناسـبی نبود.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
سیدشـهاب الدیـن حسـینی
مرعشی نجفی فرزندآیت اهلل سید
محمـود مرعشـی از اعاظم علما و
اکابـر فقها و م راجـع معظم تقلید
شـیعه در قـرن چهاردهـم هجری
قمـری اسـت .نیـای وی از تب ریـز
بـه شـهر مقـدس نجـف اشـرف
مهاجـرت کردنـد و در آن شـهر
اقامـت گزیدنـد.
در بیسـتم صفـر 1276ش .در
نجـف اشـرف دیـده بـه جهـان
گشـود مقامات و سـطوح عالی علوم اسلامی را از پدربزرگوارش و شـیخ م رتضی
طالقانـی ،شـیخ نورالدیـن شـافعی و...آموخـت.
سـپس بـه حـوزه علمیـه تهـران رفـت و علـوم عقلـی را از اسـتادان آنجـا
ف راگرفـت .وی از جامـع ت ریـن عالمـان دینـی قـرن اخیر به شـمار مـی رود که
علاوه بـر علوم متداول حوزه های علمیه در علم انسـاب نیز یگانـه روزگار خود
بـود .کثـرت اسـتفاده وی از عالمـان عصر خـود و اخذ اجـازه روایـات از عالمان
جمـع فقهـای شـیعه و اهل سـنت حض رتـش را نقطه اتصـال و جایـگاه اتحاد
مذاهـب اسلامی نمود .
در طـول عمـر بـا برکت خویش علاوه بر تحقیق و تالیـف دهها جلد کتاب
تدریـس علـوم دینـی ،تاسـیس مـدارس علمـی و ت ربیت شـاگردان بسـیار به
امـر گـردآوری و حفاظـت و صیانـت از میـراث علمـی و فرهنگی جهان اسلام
توفیـق یافت.
فقـدان بـی جبـران آن عالـم ربانـی و مرجـع عالیقـدر در هفتـم مـاه صفـر
1411ق .ب رابـر بـا هفتـم شـه ریور  1369ش .بـه وقـوع پیوسـت.
پیک رپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابه وصیتش در کنـار کتابخانه بزرگ
خویش به خاک سـپرده شـد.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

خمسحیواناتخانگی
چنـد عـدد جوجـه خریدیـم کـه االن مـرغ و خـروس شـده انـد ،آیا سـر سـال
خمسـی ،مشـمول خمس هسـتند؟
جـواب :اگـر بـرای اسـتفاده در مصارف شـخصی زندگی باشـد (نه برای کسـب
درآمـد) ،خمس نـدارد.
خمس حقوق
اگر سـال خمسـی من ،اول ماه باشـد و حقوق من چند روز قبل از سـال خمسی
واریز شـود ،آیـا به حقوق این ماه خمـس تعلق می گیرد؟
جـواب :اگـر تـا پنـج روز پس از سررسـید سـال خمسـی مصرف شـود ،خمس
نـدارد؛ همچنیـن پس انداز مقـداری پول بـرای پیشآمدهـای احتمالی چنانچه با
دادن خمس ،مقدار باقیمانده کفایت نمیکند و نگرانی شـخص برطرف نمیشـود،
خمـس نـدارد؛ هر چند احتیاط این اسـت که پس از رفع نگرانـی (با حصول درآمد
جدیـد) ،خمس مقداری که مصرف نشـده پرداخت شـود.
نماز قضای پدر
با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پسـر بزرگ واجب اسـت ،اگر پسـر نتوانسـت
ایسـتاده بخواند ،آیا می تواند نشسـته بخواند یا باید حتما
اجیـر بگیـرد؟ اگر تمکن مالـی برای اجیر گرفتن نداشـت
چطور؟
جـواب :اگـر نمازهـای خـود را نشسـته می خوانـد و به
بهبـودی در آینـده امیـد نـدارد ،می توانـد نمازهای قضای
پـدر را نشسـته بخوانـد و الزم نیسـت اجیر بگیرد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  23اردیبهشت ) 1401
ّ
انحصــار چــاپ اســكناس در اي ـران توســط بانــك مل ــي اي ـران
( 1309ش)
تهي ــه و تنظي ــم اولي ــن آيي ننامــه راهنماي ــي و رانندگ ــي در اي ـران
( 1330ش)
لغــو نهايــي كاپيتوالســيون در ايــران پــس از پيــروزي انقــاب
اســامي ( 1358ش)
دولتی ــن روس و انگلی ــس پیشــنهاد نمودنــد کــه حاض رنــد ه ــر
یــک دویس ــت ه ـزار لی ــره بــه دولــت ای ـران وام بدهنــد مش ــروط ب ــر
اینکــه ق ـرارداد  1907بــه مرحلــه اج ـرا درآیــد (1289ش)
ميــرزا عيســي خــان وزيــر ماليــه بــه علــت كســالت مــزاج از
كابينــه كنــار رفــت (1300ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  11شوال ) 1443
عزيمــت پيامب ــر اك ــرم(ص) بــه شــهر «طائــف» جهــت تبليــغ
ـن اســام( 3ســال قب ــل از هج ــرت)
ديـ ِ
وفات «عب دالعزيز اندلسي» لغت شناس و مورخ( 487ق)
ـان مغــول ،پ ــس از  9ســال ســلطنت
م ــرگ «غــازان خــان» ايلخـ ِ
در ايــران( 703ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  13می ) 2022
تولد «مارتين لوتر» مؤسس فرقه پروتستان (1483م)
ـت ويت َْمــن» شــاعر و روزنامهنــگار امريكاي ــي (1819م)
تولــد «والْـ ْ
(ر.ك 4 :دســامبر)
آغــاز خ ــروج نيروهــاي انگلس ــتان در پ ــي پايــان قيمومي ــت ب ــر
فلســطين (1948م)
تشــكيل فدراس ــيون ع رب ــي مركــب از ع ـراق و اردن (1958م) (ر.ك:
 14فوريــه)

در حل مشکالت معیشتی مردم داشتن
سرعت عمل ضروری است

نماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی ،گفت:
سرعت عمل و جدیت در حل مشکالت معیشتی
مردم عالوهبر جلب اعتماد مردم به دولت کمک
خواهد کرد و مــردم انقالبی و صبور ای ران کمک
حال دولت خواهند بود.
آدینه تب ریز  :حضرت حجت االسالم و المسلمین
سید محمدعلی آلهاشم در اولین جلسه شورای
اداری استان در سال  ۱۴۰۱که با حضور وزیر می راث
فرهنگی ،گردشــگری و صنایعدستی برگزار شد،
توفیق در واردات واکســن ،مهار اوجگیری کرونا در
هشــت ماه ،پرداخت بدون تأخیر حقوق و مزایای
کارکنــان و موفقیت در دیپلماســی منطقهای و
بی نالمللی و رســاندن می زان صادرات نفت به یک
و نیم میلیون بشــکه را از جملــه خدمات دولت
سیزدهم عنوان کرد.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره
به تجــارت خارجی  ۱۰۰میلیــارد دالری دولت و
پرداخت بده یهای خارجی یادآور شدند :دولت به
دنبال استق راض از بانک مرکزی نرفته و تا حدود
زیــادی هم تح ریمهــا را دور زد؛ در مذاک رات رفع
تح ریم فعاالنه وارد شدند و در جهت اصالح بودجه
و نظام بانکی و بهبود فضای کســب و کار تالش
کرده است.
ایشان اذعان داشتند :مردم بین ش رایط کنونی و
قبل از دولت تفاوتهایی قائل هستند اما انتظارات
آنها از دولت انقالبی و جهادی به حق باالست که
سرعت عمل و جدیت در حل مشکالت معیشتی
مردم عالوهبر جلب اعتماد مردم به دولت کمک
خواهد کرد و مــردم انقالبی و صبور ای ران کمک
حال دولت خواهند بود.
امام جمعه تب ریز پیشنهاد کردند :بعد از این

بعضی از هفتهها به جای خطب ههای نماز جمعه
میزگردهایی برگزار شود تا مسووالن طی آن به بیان
مسائل و ارائه راهکارهای مقتضی بپردازند.
نماینده ولی فقیه در ادامه صحب تهای خود
با اشــاره به اعت راضات مردم نسبت به گ رانی آرد
به بیان قیمت انواع آرد پرداخته و تص ریح کردند:
ســه نوع آرد وجود دارد! قیمت آرد نانوای یها ثابت
و کیلویــی  ۶۵۰تومــان ،قیمــت آرد در اختیار
نانوای یهای آزادپز و صنعتی کیلویی  ۹۰۰تومان و
قیمت آردی که در اختیار کارخانجات ماکارونی،
کیک و کلوچه است از  ۲هزار و  ۵۰۰تومان به ۱۲
هزار تومان رسیده است.
رئیس شــورای حــوزه های علمیه اســتان
گفتند :دولت بایــد قبل از انجام چنین تغییری
با کارخانجات و تشــکلهای م ربوطه جلســات
کارشناسی تشکیل م یداد تا مردم در مورد مدل
کار و جبــران آن توجیه م یشــدند؛ باید با مردم
صحبت و بستههای حمایتی در مورد مشکالت
موجود را پی شبینی کرد.
ایشــان در ادامه به تشــریح دالیــل افزایش
ناگهانی قیمت ماکارونــی نیز پرداخته و افزایش
 ۱۲۳درصدی نرخ جهانی گنــدم ،افزایش  ۲هزار
درصدی قاچاق آرد یارانهای نسبت به سال گذشته،
تخلف چند کارخانه ماکارونی در روزهای اخیر با
عدم عرضه به بازار ،صادرات ماکارونی با آرد یارانهای
و فــروش آرد یارانهای به نرخ آزاد توســط دالالن،
نرسیدن یارانههای گندم و آرد به سفرههای مردم
و قاچاق آنها ،شکاف زیاد قیمتی با دیگر کشورها
و عدم افزایش قیمتها با وجود رشد قیمتهای
جهانی را از جمله این دالیل برشمردند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی استان در بخش
دیگری از صحب تهای خود توجه به سخنچینان
و تکبر در ب رابر مردم را آفت بزرگ مدی ریت عنوان
و تص ریح کردند :اکثر مشکالتی که ب رای مدی ران
ایجاد م یشود از قبل توجه به سخن سخنچینان
اســت؛ به ســخنچین اجازه صحبت ندهیم و
صحبت او در شما اثرگذار نباشد.

فعالسازی شوراهای حل اختالف تخصصی رسانه و مطبوعات
آذربایجانشرقی

رئیـس کل دادگسـتری آذربایجانشـرقی در
نشسـت فعالسـازی شـوراهای حـل اختلاف
تخصصـی رسـانه و مطبوعـات اسـتان کـه بـا
حضـور پیشکسـوتان و معتمـدان عرصه رسـانه
برگـزار شـد ،اظهـار داشـت :راهبـرد اصلـی قـوه
قضائیـه در امر شـوراهای حل اختالف بازگشـت
شـوراهای حـل اختالف به فلسـفه اصلـی ایجاد
شوراهاست.
آدینـه تبریـز به گـزارش دادگسـتری اسـتان
آذربایجـان شـرقی ،دکتـر موسـی خلی لالهـی
افـزود :شـوراهای حـل اختلاف در کشـور ما در
زمـان آیـت اهلل شـاهرودی (ره) ایجـاد و هـدف
مداخله دادن مردم در مسـائل و مشـکالت بدون
م راجعـه به دسـتگاه قضایـی بوده و قطعـاً آثاری
در صلح و سـازش وجود دارد که در آرای قضایی
وجود نـدارد.
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجانشـرقی
تاکیـد کرد :فلسـفه اصلی یعنی شـورا توسـعه
صلـح و سـازش بـوده و بایـد بـه جـای تکیـه
بـر ارائـه آمـار بـه دنبـال بهرهمنـدی از ظرفیت
مـردم وعلی الخصـوص از تج ربه ریش سـفیدان
و صاحبـان نفـوذ در اصنـاف ب رای توسـعه صلح
و سـازش و حـل و فصـل مسـائل و مشـکالت
صنـوف بیـن خـود اصنـاف حـل و فصل شـود.
دکترخلیـل الهی با تاکید بـه اینکه فعالیت
شـوراهای تخصصـی جـزو اولویتهای دسـتگاه
قضایـی اسـت ،اضافه کرد :شـورا بایـد به صورت
تخصصـی در بیـن صنـوف مسـتقر شـوند
تـا ضمـن پذیـرش افـراد معتمـد و بـا نفـوذ از

ظرفیـت و تـوان آنهـا در بین اصنـاف ب رای حل
مسـائل و مشـکالت بهـره مند شـد.
وی خاط رنشـان کرد :بحث شـورایارها از چند
سـال گذشـته در دستور کار تشـکیالت قضایی
اسـتان بـوده و در بین اکثر صنـوف این موضوع
شـروع شده اسـت و شورایارها مسـتقر شداند تا
از این ظرفیت اسـتفاده شـود.
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجـان شـرقی
ادامـه داد :اولیـن شـوراهای تخصصـی در
آذربایجانشـرقی تشـکیل شـده کـه شـوراهای
حـل احتلاف رسـانه و مطبوعـات جـزو اولیـن
شـوراهای حل اختالف تخصصی اسـتان اسـت.
وی تاکیـد کـرد :بـا توجـه بـه اعتمـادی که
بیـن مردم نسـبت بـه رسـانهها وجـود دارد که
بایـد بـا بهـره منـدی از ظرفیـت رسـانهها در
جامعه فرهنگ سـازی شـده و به منظور توسـع
صلح و سـازش اسـتفاده شـود.
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان آذربایجـان
شـرقی اضافـه کـرد :خوشـبختانه در خصـوص
ج رایـم خشـن وضعیـت مطلوبـی داریـم و آمار
ج رایـم خشـن کم اسـت.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

قرآن حکیم

از منظر امام رضا علیه السالم

صحيفه نور امام خميني (ره)

قرآن و عترت دو یادگار مانــدگار پیامبر گرامی
اســام (ص) مي باشــند که به جهت عظمت واال و
نقش حســاس و خطیرشــان همواره مورد توجه و
اهتمام امت اســامی بــوده و خواهند بود .کتاب «
قرآن حکیم از منظر امام رضا علیه الســام» نوشته
حکیم و مفســر گرانقدر اســتاد آيــت اهلل جوادی
آملی می باشــد .متن اصلی کتاب به زبان عربی و
با عنوان «علی بن موســی الرضا و القرآن الحکیم»
بوده که توســط زینب کربالیی به فارســی ترجمه
شده و در شــهر مقدس قم و از سوي انتشارات دار
االســراء در 374صفحه به چاپ رسيده است .چاپ
اول كتاب در ســال  1382روانه بازار كتاب شد و تا
كنون  8بار تجديد چاپ شده و آخرين سال انتشار
آن  1391مي باشد.
از بهتریــن زمینههایی که م یتوان به هماهنگی
ثقل اکبر (قران کریم) و اصغر (ائمه علیهم السالم)،
راه یافــت ،این اســت که قــرآن را از زبان عترت و
عترت را از زبان قرآن بیابیم .کتاب ارزشمند «قرآن
حکیم از منظر امام رضا (علی هالســام)» در راستای
این هدف تالیف شــد و در مباحث وزین خویش در
یک مقدمه ،یک روضه و چهار جنت به آشــنایی با
حقیقــت قرآن ،قرآن علمی و عینی ،راه و شــرایط
شــناخت قرآن ،موانع شــناخت قرآن ،تفاوت تدبر
در قرآن و اســتنطاق آن ،تشــویق قرآن به تحصیل
برهان عقلی و دریافت شــهود قلبی ،جایگاه شهود
قلبی در قرآن و… از دیدگاه امام هشــتم شیعیان
م یپردازد.
آيت اهلل جــوادي آملي در پيشــگفتار و معرفي
اجمالي كتاب چنين مي فرمايند:
« ايــن كتاب خالصه اى اســت دربــاره قرآن
حكيم در پيشــگاه امام هشــتم حضرت على بن
موســى الرضا عليه الســام تا بدين وسيله مقام
واالي حضرت در پرتو نور قرآن كريم آشكار گردد
و از طرفى معارف عالى قــرآن حكيم با بيان اين
قرآن ناطق روشــنگردد .چون سرچشمه و مسير
و مقصــد آن دو يكى اســت؛ همــان گونه كه آن
دو همــواره با حــق همراهند و هرگــز از يكديگر
جدا نمىشوند».
اثــر حاضر بــه مناســبت دومين كنگــره بين
المللى امام رضا عليه الســام نگاشته شده كه اين
كنگره در ماه ذى القعده سال  1406هـ ق در جوار
ملكوتى آن حضرت در مشهد مقدس برگزار گرديد.
ساختار اين كتاب در يك بوستان و چند بهشت
ســامان يافته است .مباحث مربوط به خود قرآن در
بوســتان مطرح مى شود .شــرايط و موانع شناخت
قرآن نيز در بهشــت ها بيان مى شود؛ افزون بر آن
كه در اين بهشت ها ،معارف به دست آمده از قرآن
نيز طرح مى شــود ،همه اين معارف ،جز بعضى از
موارد خاص ،با توجه به سخنان نورانى حضرت رضا
عليه السالم بررسى مى گردد.

جایگاه و حقوق زنان در حکومت اسالمی با تاکید بر
اندیشه امام خمینی
«بچه وقتی در دامن مادرش هســت می بیند مادر اخالق
خوش دارد .اعمال صحیــح دارد .گفتار خوش دارد .این بچه از
همانجا اعمالش و گفتارش به تقلید از مادر -که از همه تقلیدها
باالتر است  -و به تزریق مادر که از همه تزریقها مؤث رتر است -
ت ربیت می شود( ».صحیفه امام ،ج،7ص)283
«شاید شما هیچ کدامتان یادتان نباشد که اونوقت چه کردند،
کوچک بودید اما من تلخی این کشف حجابی که اینها کردند و
اسمشان را بعدا ً «آزاد زنان» و «آزاد مردان» پسر رضا خان گذاشت
من تلخیش باز در ذائقه ام هست .شما نمی دانید چه کردند با
این زنهای محترمه و چه کردند با همه قشرها .الزام می کردند
هم تجار را ،هم کسبه جزء را ،هم روحانیت را ،به این که مجلس
بگی ریــد و زنهایتان را بیاورید در مجلــس ،بیاورید در مجلس
عموم ی .آنوقت اگر اینها تخلف می کردند کتک دنبالش بود،
حرف دنبالش بود ،همه چیزها و حرفها بود و اینها می خواستند
زن را وسیله ق رار بدهند از ب رای اینکه سرگرمی حاصل بشود ب رای
جوانها و در کارهای اساسی اص ً
ال وارد نشوند .ط ریقهای مختلف
آنها داشــتند ب رای اینکه جوانهای ما را این دانشگاهی های ما
را همه این قشــرها را نگذارند به فکر خودشان بیفتند ،به فکر
مملکتشان بیفتند .از آن طرف همان مسئله کشف حجاب با آن
فضاحتی که آنها کردند و با آن رفتاری که با زنهای محترمه کردند
و با آن رفتاری که با روحانیون کردند در این مسائل که حتی به
آقای کاشــانی آمدند تکلیف کردند که شما باید وارد بشوید در
این مجلس ،شما باید مجلس بگی رید .این هم ب رای این بود که
ایــن جوانها را ،جوانهای غافل زن و مرد را وارد کنند در می دان و
سرگرمشــان کنند به هم .و از اساس مسائل اینها غافل باشند.
همچنین م راکز فحشایی که اینها درست کرده اند که از ته ران تا
آخر تج ریش صدها م راکزی بود که مال عش رتکده و امثال ذلک
بود( »...صحیفه امام ،ج)191-192

جاذبه هاي گردشگري
پل شهرچای

از جاهــای دیدن ــی میانه پل شــهرچای در مس ــیر رودخانه شــهرچای در
روســتای تازهکند ســاخته شــده اســت.
پــل  ۲۳دهانــه گنبــدی دارد و اتاقکهایــی کــه محــل اســت راحت
مســاف ران کاروانهــا بــوده اســت.
ايــن پــل بــه طــول  260مت ــر و ع ــرض  7/9مت ــر داراي  23چشــمه بــا
طاق ــي جناغ ــي بــود كــه بــه علــت وي ـران شــدن دو چشــمه بر اثر س ــيل
يــك طــاق مس ــطح بتون ــي نامــوزون بجــاي آن احـداث ك ــرده انــد .ع ــرض
چشــمه هــا ه ــر كـدام  6/70و ارتفــاع پــل در حــدود  5/25مت ــر مي باشــد.
ب ــر روي پايــه هــا كــه داراي آب برهــاي مثلث ــي شــكلي م ــي باشــند
فاصلــه بی ــن طــاق هــا بصــورت صندوقــه م ــی باشــد و روزنه هــاي بيضي
شــكل كــه در طرفی ــن صندوقــه ها ســاخته شــده كار تهويه ه ـواي داخل
را بــه عهــده دارنــد.
در طرفي ــن ورودي هــاي گــذرگاه پــل در گذشــته ميلهائي با ارتفــاع 1/5
مت ــر و سرســتونهاي چهــار گــوش مطب ــق تعبيه شــده بود كــه عاب ـران را
بــه تنهــا راه مطمئــن معب ــر هدايت م ــي كرده اســت.
کتیب ـهای در بدنــه پــل وجــود نـدارد بــه همی ــن دلی ــل ســال ســاخت
یوســه پــل اصفهــان
پــل مشــخص نیس ــت امــا بــا ش ــباهتی کــه بــه س 
دارد ممکــن اســت متعلــق بــه دوره صفویه باشــد.
ایــن اث ــر در تاریــخ  ۲۸م ــرداد  ۱۳۴۸بــا شــماره ثب ــت  ۸۷۲بهعنـوان یکی
از آثــار مل ــی ای ـران به ثبت رس ــیده اســت.
طــول ایــن پــل ۲۶۰مت ــر اســت کــه بــه عن ـوان طوالن ــی ت ریــن پــل
تاریخ ــی اســتان آذربایجــان ش ــرقی شــناخته میشــود.از آجر ب رای ســاخت
ایــن پــل اســتفاده شــده اســت ول ــی پایــه هــای ایــن پــل ســنگی م ــی
باشــد .بــه نظ ــر میرســد معمــار ایــن پــل ف ــردی بــه نــام خواجه شــمس
الدیــن محمــد جوین ــی بــوده اســت.
از جهانگردان ــی کــه از ایــن پــل تاریخ ــی دیــدن ک ــرده انــد میتـوان بــه
موری ــس دو کوتزبوئــه اشــاره ک ــرد.
جــان پنــاه هــاي پــل را بــه ارتفــاع  70ســانتيمتر با گــچ و آجر ســاخته
انــد .مصالــح غالــب در بنــا آج ــر اســت و فقــط در پايــه ها ســنگ ســفيد
بــه صــورت مكعــب ت ـراش دار بــكار رفتــه و در طــاق مس ــطح دو چشــمه
ني ــز از بتون مس ــلح اســتفاده شــده اســت.
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