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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
اسـت  مصمـم  دولـت  کردنـد:  تاکیـد  رئیـس جمهـور 
سـاختارهای فسـادزا و رانت خـوار را در همه جـا اصالح کند.

آیـت اهلل رئیسـی در دیـدار عمومـی بـا مـردم اسـتان  
آذربایجـان شـرقی تصریح کردنـد: ما با قدرت دسـت جریان 

قـدرت و ثـروت را از سـفره مـردم قطـع خواهیـم کـرد.
 ایشـان افزودنـد: امـروز دولـت آمـاده اسـت گام هایـی 

امـور  اصـالح  جهـت  در 
کـه  بـردارد  اقتصـادی 
عدالـت  بـه  اصـالح  ایـن 
و  بیانجامـد  اجتماعـی 
دسـت  کـردن  قطـع  بـه 
مفسـدان و رانـت خـواران 

شـود. منجـر 
جمهـور  رئیـس   
دیگـری  بخـش  در 
خـود  سـخنان  از 

مسـاله  نیـز  و  مـردم  سـالمت  داشـتند:  اظهـار 
اولویـت  در  مـردم  نـان  و  اقتصـاد   معیشـت، 
برنامـه هـای دولـت سـیزدهم قـرار داشـت و دولـت تمامی 
همـت خـود را بمنظور تحقق عدالت اجتماعـی و اقتصادی، 

در حـوزه هـای مختلف به کار بسـته اسـت.
بودجـه  مبنـای  بـر  اشـاره  بـا  ادامـه   در  ایشـان   
۱۴۰۱ گفتنـد: دولـت در ایـن بودجـه بدنبـال اجـرای 
و  خـوار  رانـت  فسـادزا،  سـاختار  تـا  اسـت  عدالـت 

ویـژه خـواری را اصـالح کنـد.
دکتـر رئیسـی بـه تـالش دولـت بـرای حـل مشـکالت 
معیشـتی مـردم و ناکامی معاندان و مخالفـان در این زمینه 
اشـاره و خاطرنشـان کردنـد: مـردم بابصیـرت بـا در صحنـه 
بـودن و همراهـی دولت، دشـمن را در همه عرصـه ها ناکام 

گذاشـت. خواهند 
 رئیـس جمهـور آذربایجـان را مهـد شـجاعت و غیـرت 
افزودنـد:  و   خوانـده 
شـهید  هـزار   ۱۰
غیـرت،  کفـن  گلگـون 
زمـان  خداشناسـی، 
شناسـی مردم آذربایجان 
دهـد. مـی  نمایـش  را 

بخـش  در  ایشـان   
سـخنان  از  دیگـری 
کردنـد:  اضافـه  خـود 
عظیـم  ظرفیت هـای 
آذربایجـان در حوزه هـای مختلـف زبانزد اسـت امـا بزرگترین 
ظرفیـت آذربایجـان نیـروی انسـانی متخصـص، کارآمـد و 

اسـت. آن  متعهـد 
آذربایجـان،  مـردم  دادنـد:  ادامـه  رئیسـی  اهلل   آیـت   
زمـان شـناس و حماسـه آفریـن هسـتند و حقیقتـاً ایـن 
اسـتان، خطـه بسـیار بـا ظرفیتـی اسـت کـه مهمتریـن 
آن، ظرفیـت نیـروی انسـانی کارآمـد زن و مـرد تحصیـل 

اسـت. کرده 

امـام رضـا )ع( در تاریـخ ۱۱ ذی القعـده ۱۴۸ هجـری قمـری در مدینـه به 
دنیـا آمـد. تاریـخ تولـد امام رضـا در سـال ۱۴۰۱ شمسـی برابر با شـنبه ۲۱ 

خـرداد ماه اسـت.
حضرت علی بن موسـی الرضا )ع( امام هشـتم شـیعیان جهان در تاریخ 

۱۱ ذی القعـده سـال ۱۴۸ هجـری قمری در مدینه منـوره به دنیا آمد.
هنـوز داغ شـهادت امـام صـادق علیـه السـالم از قلـب ماالمـال از انـدوه 
فرزندش امام کاظم علیه السـالم رخت برنبسـته و لباس عزا بر تن شیعیان 
ایشـان دیده می شـود. مدینه نیز در غم از دسـت دادن رهبر و امامی چون 
صـادق آل محمـد، از آسـمان خجل اسـت و خورشـید و ماه و سـتارگان نیز 

حال طلـوع ندارند.
از ۲۵ شـوال تا ۱۱ ذیقعه، لبخندی بر لبان هیچ یک دیده نشـده اسـت. 
تا روز یازدهم ذیقعده که خورشـید، طلوع متفاوتی داشـت و مدینه و اهلش 
را بـا پرتوافشـانی خویـش، از تولـد کودکـی در خانه امام کاظم علیه السـالم 
باخبـر کـرد. آری، تولـد این کودک کـه او را علی نـام نهادند، مرهمی بر قلب 

داغدیده هسـتی بود. 
در مطالب السـؤول گفته شـده اسـت که: مادر آن حضرت کنیزی بودکه 
خیـزران مرسـی نام داشـت. برخی نـام وی را شـقراء نوبیه، ذکـر کرده اند که 
آروی، اسـم او و شـقراء لقـب وی بـوده اسـت. طبرسـی در اعالم الـوری گوید: 

مـادرش کنیـزی بود بـه نام نجمه کـه بـه وی ام البنین می گفتند.
 بعـد از شـهادت امـام کاظـم )ع(، آن حضـرت در ۳۵ سـالگی عهـده دار 

مسـئولیت امامـت و حفـظ مبانـی اسـالمی و رهبـری شـیعیان گردید.
مـدت امامـت امـام رضـا در حدود ۲۰سـال بود که مـی توان آن را به سـه 

بخش جداگانه تقسـیم کرد:
  ده سـال اول امامـت آن حضـرت که همزمـان با دوره ی زمانـداری هارون 

بود.
 ۵  سال بعد از آن که مقارن با خالفت امین ,فرزند هارون بود.

 ۵ سال آخر امامت آن بزرگوار که مصادف با خالفت مأمون بود.
امـام رضـا )ع( در هر یک از این سـه دوره , به مقتضای مسـؤولیت خطیر 
امامـت , بـا اوضـاع و احـوال پیچیـده ی خالفـت آن روزکـه به نام اسـالم که 
بـر مـردم حکومت می شـد و با وجود نابسـامانی هـای زیادی کـه از جهات 
مختلف در زندگی اجتماعی مردم وجود داشـت وظایف متناسـب خـودرا,در 

راه خدمت به اسـالم و مسـلمین انجـام می داد.
امـام هشـتم تـا آنجـا کـه قـدرت و امـکان داشـت از فرصتی که در سـه 
سـال آخـر عمرش پیـش آمد ,در بیـداری مردم و توجـه دادن آنـان به اصول 
و مسـائل و پـرده برداشـتن از چگونگـی اغفال آنـان به صورت هـا و عناوین 
گوناگون , حداکثر اسـتفاده را نمود .شـهادت آن حضرت در سـال۲۰۳ هجری 
در سـنا باد ,که امروز یکی از محله های مشـهد اسـت ,در سـن ۵۵ سـالگی 
,بـه وسـیله ی سـمی که مأمون بـه او خوراند ,اتفاق افتاد. هم اکنـون آرامگاه 

این بزرگوار در مشـهد زیارتگاه تمام عاشـقان اسـت.
 القاب و کنیه های امام رضا )ع(

حضـرت رضـا )ع( دارای القـاب بسـیاری بودنـد کـه از جملـه:  لقـب رضا: 
مشـهور تریـن لقـب امـام )ع(, رضـا می باشـد کـه بنابـر روایتـی در عیـون 
اخبـار الرضـا علت مقلب بـودن حضرت)ع( بـه رضا این بـوده که » رَضـَی بِِه 
الُمخاِلُفـوَن وَ ِمـن اعدائِه َکمـا رَضَی بِِه الُموافُِقوَن ِمن اُولیائِـِه وَ لَم یَُکن ذلَِک 
ی ِمن بَیَنُهـم بِاالرِّضا« یعنی  ـالَم َفلذلَِک َسـمَّ ال َحـدَّ ِمـن آبائِـه َعلَیُهُم السَّ
هـم دشـمنان مخالـف و هـم دوسـتان موافـق بـه والیت عهـدی, بـه والیت 
عهـدی او رضایـت دادنـد و چنین چیـزی برای هیچ یـک از پدران او دسـت 
نـداده بـود از ایـن رو در میـان ایشـان,تنها بـه او رضا نامیده شـد.  همچنین 
سـلیمان بـن جعفـر روایت می کنـد که حضرت موسـی بن جعفـر )ع( در 
هنـگام والدت ایـن لقب را به ایشـان داده و فرمودند :که رضا بخوانید و بعضی 
نسـبت می دهند که حضرت رضـا )ع( والیت عهـدی را پذیرفتند و رضا لقب 
گرفتنـد. ولـی غفـاری می گویـد: این لقـب از آنجا بـه حضرت داده شـده که 
دوسـت و دشـمن از حضرت راضی بودند. شـیخ صدوق در عیون اخبار الرضا 
روایـت کـرده که خدمـت حضرت جواد )ع( عرض شـد جمعـی از مخالفین 
ایـن اعتقـاد را دارند که پدر بزرگوارت چون به والیت عهدی راضی شـد مامون 
ایشـان را بـه رضا ملقـب گردانید. حضرت جـواد )ع( در پاسـخ فرمودند: پدرم 

ملقـب بـه رضا شـد چون خداونـد و پیغمبر و ائمـه از او راضـی بودند. 
 وداع امام هشتم از مدینه و مکه

هنگامـی کـه فرسـتاده های مامـون برای حرکـت دادن حضرت رضـا )ع( 
از مدینـه بـه خراسـان آمدند، حضـرت رضا )ع( بـرای وداع به مسـجد النبی، 
کنـار قبر رسـول خدا)ص( رفـت و مکرر با قبر پیامبر وداع مـی کرد و بیرون 
مـی آمـد و نـزد قبـر بـاز می گشـت, و هـر بار صـدای گریـه اش بلنـد بود. 
سـپس خانـواده ی خـود را جمع کردند و خبر شـهادت خودشـان و از اینکه 
از ایـن سـفر بـاز نخواهنـد گشـت را دادنـد و به آنها فرمـود: هم اکنـون برای 
مـن گریـه کنیـد تا من صـدای گریه ی شـما را بشـنوم. سـپس دوازده هزار 
دینـار بیـن آنها تقسـیم کرد و بـه آنها فرمود:مـن هرگز به سـوی اهل بیتم 

باز نمـی گردم.
منبع:

معصـوم)ع(- سـید محمدرضـا  منزلـت ۱۴  و  مقـام   - نـور   پیشـوایان 
طباطبایی نسب - ناشر موسسه فرهنگی  نور االئمه )ع( - چاپ اول - ۱۳9۴

خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز با بیـان اینکه در سـالگرد امام رحمـت اهلل باید 
جهـاد تبییـن کـه مقابله بـا تحریف امـام در جامعـه امروزی اسـت، 
تـالش کنیـم، گفتند: نباید اجازه دهیم که شـخصیت، اندیشـه امام، 

عملکرد، سـلوک ایشـان و اهدف شـان تحریف شـود.
حضـرت حجت االسـالم والمسـلمین سـید محمدعلی آ ل هاشـم 
در خطبه هـای نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز که بـا حضور 
باشـکوه نمازگـزاران در مصـالی اعظـم امـام خمینـی)ره( برگزار شـد، 
اظهـار داشـتند: اخیـرا مراسـم رونمایـی از شـهرک پهپـادی ارتـش 
جمهـوری اسـالمی و قـدرت نمایی نیروی دریایی سـپاه پاسـداران در 
قبـال دزدی دریایـی و قانون شـکنی یونـان همچنیـن خـوش رقصی 
آنهـا بـرای اسـتکبار جهانـی انجام شـد که به راسـتی برگـی زرین از 

تاثیـر پیشـگیرانه غیـرت دینـی و جهـاد عزت آفریـن بود.  
رئیـس شـورای فرهنگ عمومـی اسـتان افزودنـد: آری، هماهنگی 
و هم افزایـی میـدان و دیپلماسـی انجـام پنجمیـن سـفر کارآمـد و 
مفیـد رئیـس جمهور کشـور به عمـان و افزایـش مبـادرات اقتصادی 
با همسـایگان و کشـورهای دوسـت همچنین حضور فعـال از موضع 
اقتـدار دیپلمات هـای انقالبـی در تـداوم مذاکـرات برجـام، بـه تبدیل 
ایـران بـه قـدرت بی بدیـل منطقـه ای در جهـان را بـه اثبـات قطعـی 

رساند. 
 امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد: بنـده بـه نمایندگـی از 
مـردم قهرمـان ایـران و مردم شـهیدپرور و مهد شـیران و عاشـورائیان 
آذربایجان شـرقی ضمـن تبریک به حافظان امنیت و ارتشـیان رشـید 
و سـپاهیان قهرمـان، از آنـان می خواهـم تا با عزمی جـدی در تحقق 
منویـات برخواسـته از حکمـت و عـزت و مصلحـت فرمانـده کل قـوا 

پیشـتاز باشند. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیه اسـتان ادامـه دادنـد: نیروهای 
مقتـدر مسـلح جمهـوری اسـالمی بدانند که دعـای خانـواده معظم 
شـهدا و مـردم قهرمـان ایران اسـالمی و ملت با وفا و بصیر پشـتیبان 

آنهاست. 
نماینـده ولی فقیه در اسـتان گفتنـد: از فرماندهـی معظم کل قوا 
حضـرت امـام خامنه ای عزیز بـرای فرماندهی داهیانه و هوشـمندانه  و  
وجـود فرماندهـان مومـن و مردمـی در ارتـش و سـپاه به سـهم خود 

سپاسگزاریم. 
رئیـس  سـفر  همزمانـی  بـه  اسـتان  در  ولی فقیـه  نماینـده 
جمهـور به اسـتان آذربایجان شـرقی بـا دهه کرامت اشـاره کرده و 
گفتنـد: همـه وزرا و نماینده های دولت در شهرسـتان های اسـتان 
میـز خدمـت برگـزار کـرده بودنـد همچنیـن معـاون اول دولت و 
معـاون اجرایـی دولـت نهایت دقـت را کـرده و با کار کارشناسـی 
قبـل از سـفر، همـه نیازمندی هـای اسـتان را مـورد بررسـی قـرار 

داده بودنـد.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با بیان اینکه اعتبار بسـیار 
بـاال در اختیـار اسـتان قـرار گرفته اسـت، گفتند: بنده بـه نمایندگی 
از طـرف مـردم قهرمان آذربایجان از دولت سـیزدهم تشـکر می کنم. 
خطیـب جمعـه تبریـز یـادآور شـدند: دیروز مشـکالت اسـتان به 
اسـتحضار ریاسـت جمهوری رسید و مشکالت کشـور از قبیل گرانی 
مطـرح شـد؛ امـا آنچـه مهـم اسـت این اسـت کـه مسـووالن از صبر 

مـردم تشـکر می کنند. 
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: دیـروز از صبـح به همـراه رئیس 
جمهـور بـه ورزقـان و جلفـا رفتیـم و مطالبـه باز شـدن گـره منطقه 
آزاد ارس کـه قبـل از سـفر انجـام مدنظر بود، باز شـد و امید اسـت از 

بـرکات منطقـه بهره مند شـویم. 

قدردانی از اعتبار ویژه به مناسبت والدت  امام رضا )ع( 
 دولت سیزدهم به آذربایجان شرقی

دولت مصمم به اصالح ساختارهای 
فسادزا و رانت خوار است

ادامه در صفحه ۲ 

دولت در این بودجه به دنبال 
اجرای عدالت است تا ساختار 

 فسادزا، رانت خوار و 
ویژه خواری را اصالح کند
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ادامه از صفحه اول

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي
 نماينده ولي فقيه  
در آذربايجان شرقي

ديدار آقای زلفی گلی وزير علوم ،  تحقيقات و فن آوری و حجت االسالم   در هفته جاری
دکتررستمی رئيس نهاد نمايندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با 

نماينده ولی فقيه در استان و امام جمعه تبريز و استاندار آذربايجان شرقی

حضور نماينده ولی فقيه در استان در اجتماع امام زمانی های دهه نودی 
تبريز با اجرای سرود سالم فرمانده در محوطه مصلی حضرت امام )ره(تبريز

ديدار خادمان حرم مطهر رضوی طرح زير سايه خورشيد
 با نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز 

رئيس جمهور و اعضای هئيت دولت در ادامه سفرهای استانی در بيست و 
سومين سفر خود با استقبال نماينده ولی فقيه در استان و استاندار آذربايجان 

شرقی و جمعی از مسئوالن کشوری و لشگری وارد فرودگاه بين المللی 
شهيد مدنی تبريز شد

حضور و سخنرانی امام جمعه تبريز در اجالسيه روسای دانشگاه ها،پژوهشگاه ها 
 و مراکز آموزش عالی  با حضور  دکتر زلفی گلی وزير علوم ،  تحقيقات و

 فن آوری و حجت االسالم دکتررستمی رئيس نهاد نمايندگی مقام معظم 
رهبری در دانشگاه ها با نماينده ولی فقيه در استان و استاندار آذربايجان شرقی 

بازديد حضرت آيت اهلل رئيسی، رياست محترم جمهوری اسالمی ايران 
از معدن مس سونگون با حضور و همراهی نماينده ولی فقيه در استان و 

استاندار آذر بايجان شرقی 

بازديد  رياست محترم جمهوری اسالمی ايران  با حضور و همراهی نماينده 
 ولی فقيه در استان، از منطقه آزاد ارس، کارخانه ارس خودرو ديزل، 

نطقه صفر مرزی جمهوری اسالمی ايران با جمهوری آذربايجان و ادای 
احترام به مزار شهدای مقابله  با متجاوزين در سال 1320 

حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه 
تبريز در ديدار اقتدار مختلف مردم استان با رئيس جمهور محترم در 

سالن صدرای تبريز

جلسه شورای اداری آذربايجان شرقی با حضور حضرت آيت اهلل رئيسی رئيس 
محترم دولت سيزدهم،  نماينده ولی فقيه در استان، استاندار آذربايجان شرقی و 

مديران و مسئوالن ادارات، سازمان ها و نهادهای اجرايی استان 

تشریح برنامه های هفته حج 
در آذربایجان شرقی

قدردانی از اعتبار ویژه  دولت 
سیزدهم به آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

خبرنگار آدینه تبریز:
مســئول دفتــر نمایندگــی بعثــه مقــام معظم رهبــری  در اســتان 
آذربایجــان شــرقی در ســخنرانی پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه 
ــر در  ــای اخی ــره عربســتان در روزه ــز گفــت: وزارت حــج و عم تبری
ــی را در هزینــه هــای ارزی  ــل توجه ــی دیرهنــگام افزایــش قاب اقدام
خدمــات حــج در حوزه مشــاعر مقدســه، خیــام و خدمــات عمومی، 
اعــالم نمــوده اســت و لزومــاً بایــد ایــن هزینه هــا همزمــان بــا دریافت 

ویــزا پرداخــت گــردد.
ــژاد ادامــه داد: از آنجــا کــه  ــران ن ــر ای حجــت االســالم محمــد باق
ســازمان حــج و زیــارت بعــد از اعــالم برگــزاری عملیــات حــج تمتــع 
ــا ســرعت در دســتور کار خــود  در ســال جــاری برنامه ریــزی الزم را ب
قــرار داده و بــا توجــه بــه ضیــق وقــت فراینــد ثبــت نــام کاروان هــا را 
آغــاز کــرده اســت،فلذا مراتــب اعتــراض خــود را در خصــوص افزایــش 
ــه  ــرات و گفتگوهــای صــورت گرفت ــه اعــالم نمــوده و در مذاک هزین
ضمــن بررســی موضــوع و کارشناســی که توســط کمیتــه نرخ گذاری 
ســازمان حــج و زیــارت انجــام شــد مقــرر گردیــد بــا هــدف رعایــت 
ــا  ــی از ایــن هزینه هــا ب ــل توجه ــن ارجمنــد بخــش قاب حــال زائری
تدابیــر اندیشــیده شــده توســط ســازمان حــج وزیــارت تأمیــن گردد 
ــه عربســتان  ــی ب ــی همــکاران اعزام ــا رایزن ــز ب و بخــش دیگــری نی
ــرم پرداخــت  ــن محت ــز زائری ــدک آن را نی ــد و بخــش ان کاهــش یاب

نمایند.
وی افــزود: لــذا بــا توجــه بــه محدودیــت زمانی بــه منظــور دریافت 
ــرم  ــران محت ــی مدی ــا راهنمائ ــت ب ــرع وق ــا دارد در اس ــزا تقاض وی
کاروان هــا نســبت بــه پرداخــت فیــش تکمیلــی مابه التفــاوت اقــدام 
مقتضــی را بــه عمــل آورنــد تــا اختاللــی در دریافــت ویــزا بــه عمــل 

نیاید.
ــرا رســیدن  ــه ف ــا اشــاره ب ــژاد در ادامــه ب ــران ن حجــت االســالم ای
هفتــه حــج افــزود: نحــوه اعمــال و مناســک حــج بــه صــورت کامــل 
ــن راســتا همایــش حــج  ــه حجــاج آمــوزش داده شــده و در همی ب

بانــوان برگزارشــد.
وی بــا بیــان اینکــه بــه ازای هــر۱۲ نفــر یــک یــاور حجــاج معرفی 
مــی شــود خاطرنشــان کــرد: ایــن افــراد جــزو افــراد تحصیــل کــرده 
و مابیــن ۴۰ تــا۵۰ ســال ســن دارنــد و بــه مناســک حــج و مســائل 

مربوطــه تســلط کافــی دارند.
حجــت االســالم ایــران نــژاد بــا بیــان اینکــه  ۸ جلســه آموزشــی 
ــا   ــی شــود، اظهــار داشــت: ایــن جلســات ب ــرای حجــاج برگــزار م ب
وجــود کمبــود زمــان بــه صــورت فشــرده و منظــم برگــزار می شــود.

وی گفــت: ۱۱ کاروان داریــم کــه برخــی از آنهــا ۱۳۵ نفــری اســت، 
برخــی بیشــتر و برخــی نیــز کمتــر. هــر کاروان یــک نفــر روحانــی 
دارد و برخــی کاروان هــای بــا جمعیــت بیشــتر یــک کمــک روحانی 

نیــز دارنــد.

نماینده ولی فقیه در اسـتان بیان داشـتند: دیشـب سـاعت 
۱۲:۳۰ شـب رئیـس جمهـور را در فرودگاه بدرقه کردیـم و امروز 
دیـدم کـه او در آبادان اسـت، واقعـا خداقوت باید گفـت به این 

همه تـالش و پـای کار بودن.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان با بیـان اینکه در 
سـالگرد امـام رحمـت اهلل باید برای جهـاد تبیین کـه مقابله با 
تحریـف امـام در جامعـه امـروزی اسـت، تالش کنیـم، گفتند: 
نباید اجازه دهیم که شـخصیت، اندیشـه امام، عملکرد،سـلوک 

ایشـان و اهدف شـان نباید تحریف شـود. 
خطیـب نمازجمعـه تبریـز  ادامـه دادنـد: ایجـاد انحـراف از 
صراط مسـتقیم انقالب، کـج کردن مردم از مسـیر انقالب جزو 
اهـداف دشـمن اسـت؛ برخی هـا تـالش می کننـد تـا فلسـفه 
اصلـی انقـالب را به انحراف بکشـند و از امام رحمـت اهلل و رهبر 
معظـم انقـالب عقده گشـایی کننـد، یـا اتهام زنـی بـه انقـالب 

بکننـد که مثـال از مکتـب امـام فاصلـه گرفته ایم. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان گفتنـد: اسـاتید حـوزه و 
دانشـگاه و نخبـگان و اصحـاب قلـم باید تـالش زیـادی کنند. 
امـام جمعـه تبریـز بیـان داشـتند: امـام خامنـه ای یـک 
خمینـی دیگـر اسـت کـه بـا قـدرت و صالبـت انقـالب را تا به 

امـروز هدایـت کردنـد. 
نماینده ولی فقیه در اسـتان به هفته محیط زیسـت اشـاره 
کـرده و گفتنـد: حفـظ و فعالیـت در مـورد محیـط زیسـت و 
صرفه جویـی در مصـرف انـرژی بر همگان واجب اسـت؛ پرورش 
گل و گیـاه و حفـظ خـاک جـزو وظایـف همه ماسـت، شـاید 

موضـوع سـاده ای باشـد ولی در اصل بسـیار مهم اسـت. 
امـام جمعـه تبریـز ادامه دادنـد: هر کسـی در خانه و محل 
کار و کارخانـه زباله هایـی کـه تولیـد می شـود را بایـد  بـرای 
کمـک بـه محیط زیسـت تفکیک کنـد؛ باید از وسـایل نقلیه 
عمومـی اسـتفاده کنیم و ایـن فرهنگ را در خانـه و محل کار 

آمـوزش دهیم. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان یـادآور شـدند: 
کارخانه هایـی کـه آلودگـی دارنـد بایـد بـرای پاکی هـوا تالش 
کننـد؛ انواع فیلترها بـرای جلوگیری از آالیندگـی وجود دارد که 

بایـد از آن اسـتفاده کنند. 
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از خطبه هـا بـا بیان 
اینکـه امـام رحمـت اهلل به همه فهماند که انسـان کامل شـدن 
و رفتـن تـا مرزهـای عصمت افسـانه نیسـت، افزودنـد: حرکات 
امـام مـا را بـه یـاد امامـان معصـوم و اهـل بیـت)ع( انداخـت؛ 
ایسـتادگی قاطعانـه ایشـان در برابـر مسـتکبران هرگـز نبایـد 

شـود.  فراموش 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان ادامـه دادند: رد سـلطه پذیری 
توسـط امـام خمینـی )ره( نبایـد فرامـوش شـود البتـه امـروز 
شـاهد ایـن هسـتیم کـه مقـام معظـم رهبـری همـان خط و 

مشـی امـام را ادامـه می دهنـد. 
ایشـان بیـان داشـتند: ایـن امـام بـود که همیشـه مـردم و 
مسـووالن را دعـوت به وحـدت و صمیمیت می کردنـد و درس 
ایسـتادگی در برابـر دشـمن را بـه مـا یـاد داده و االن رهبـری 

همـان درس را بـه مـا یـادآوری می  کننـد. 
خطیـب جمعـه تبریـز بـه خصوصیـات اخالقـی و رفتـاری 
اشـاره کـرده و گفتنـد: همـه رفتـار ایشـان رنگ و  بـوی خدایی 
داشـت ولـی می تـوان صبـر، توکل بـر خـدا در برابر دشـمن و 
احتیاط ایشـان در اعمال را نباید فراموش کنیم بلکه به نسـل 

جدیـد هم یـاد دهیم. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان، وقت شناسـی و نظـم امـام 
را از جملـه ویژگی هـای برجسـته ایشـان برشـمرده و گفتنـد: 
روایـت اسـت کـه مغـازه داران مسـیر تردد امـام، ساعت شـان را 

بـا قدم هـای ایشـان تنظیـم کـرده بودند. 
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان گفتنـد: برخورد امام 
بـا نظـام بین الملـل در جریـان دانشـجویان پیـرو خط امـام که 
جاسوسـان آمریکایـی را دسـتگیر کردند، یـک درس بزرگی بود. 
ایشـان ادامـه دادنـد: نامه امـام خمینـی)ره( بـه گورباچوف، 
صـدور حکـم ارتـداد بـرای سـلمان رشـدی، اعـالم روز قـدس 

جاودانـه و تاریخـی اسـت. 
امـام جمعه تبریز یادآور شـدند: از سـال ۱۳۶۸ تاکنون رهبر 
معظـم انقالب که جانشـین برحـق امام رحمت اهلل هسـتند، با 

همـان صالبـت، قدرت و اقتـدار امام پیـش می روند. 
ایشـان افزودنـد: توطئه هـای زیـادی طـی ایـن سـال ها بوده 
ولـی همـه شـاهد ایـن هسـتیم کـه چگونـه ایشـان مدیریت 
کردنـد؛ فتنه هـای 9۶، 9۷، اتفاقـات ۷۸ و ۸۸ و یـا حادثـه ۱۱ 

سـپتامبر را ایشـان بـا اقتـدار مدیریـت کردند. 
خطیب جمعه تبریر به سـالروز قیام ۱۵ خرداد اشـاره کرده 
و گفتنـد: دسـتاوردها و پیامدهای این قیام بسـیار زیاد اسـت؛ 
شـکل گیری جـدی اندیشـه برانـدازی رژیـم منحـوس پهلوی و 
ایجـاد حکومـت اسـالمی محصول حرکـت ۱۵ خـرداد حضرت 

امـام رحمت اهلل اسـت.
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: همانطـور کـه امـام رضـوان اهلل 
خواسـتند، نبایـد ۱۵ خـرداد را فرامـوش کـرد زیـرا ایـن روز به 

حـق کلیـد پیـروزی انقالب اسـالمی اسـت. 

ميز خدمت مدير کل آموزش 
وپرورش استان و نواحی پنجگانه و 

اداره کل نوسازی مدارس در
 پيش از خطبه های نمازجمعه در 

مصلی اعظم حضرت امام )ره( تبريز 
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خطبه های نمازجمعه 
شهرستان های آذربایجان شرقی

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی قرار 
می دهند -3

چه باید کرد؟ بهترین راه کاستن از احتمال حمله قلبی 
ناشی از آنفلوانزا این است که سعی کنید آنفلوانزا نگیرید که 
البته صددرصد نیست اما زدن واکسن آنفلوانزا این احتمال را 
کمتر خواهد کرد. راهکارهایی مانند شستن مکرر دست ها و 
اجتناب از افراد مبتال نیز مطمئناً از روش های پیشگیری از ابتال 

به ویروس است.
دیگر عفونت ها

که  نیست  میکروارگانیسمی  تنها  آنفلوانزا  ویروس 
محققان  می دهد.  افزایش  را  قلبی  بیماری  احتمال 
باعث  که  )باکتریومی  پنومونیه  کالمیدیا  عفونت 
باالتر  احتمال  با  نیز  را  می شود(  تنفسی  بیماری 
مانند  نیز  آن  دلیل  و  می دانند  مرتبط  قلبی  بیماری 
شما  وقتی  است.  التهاب  زیاد  به احتمال  آنفلوانزا 
واکنشی  شما  ایمنی  سیستم  دارید،  کالمیدیا  عفونت 

را شروع می کند که منجر به التهاب می شود.
ابتال به عفونت کالمیدیا، سیستم ایمنی را فعال کرده و 
التهابی ایجاد می شود که به دیواره داخلی رگ ها آسیب می زند. 
دیگر پژوهش ها نشان داده اند باکتری هایی که باعث بیماری لثه 
می شوند نیز ممکن است احتمال حمله قلبی یا سکته مغزی 
را افزایش دهند. این هم دلیلی دیگر برای اینکه روزی دو بار 
نخ دندان بکشید و مسواک بزنید و برای چکاپ سالیانه به 

دندانپزشک مراجعه کنید.

پزشک من

امام بنیان گذار یک مکتب فکری ، سیاسی و اجتماعی است
حجت االسـالم حاج شـیخ مهـدی پورمحمد ضمن تسـلیت عروج 
ملکوتـی رهبـر کبیـر انقالب، بیان داشـت: امـام خمینی )ره( عاشـورا، 
غدیـر و انسـانیت را زنـده کـرد؛ ایشـان مظهر عینـی حرکت عظیمی 
اسـت کـه ملّـت ایـران آغـاز کـرد و تاریـخ خـود را متحـّول کـرد؛ امام 

بنیان گـذار یـک مکتب فکـری ، سیاسـی و اجتماعی اسـت.
امـام جمعـه ورزقان با اشـاره به بیانـات مقام معظم رهبـری در باب 
امـام و دربـاره  ایـن مـرد بـزرگ، خاطرنشـان کـرد: در طـول این سـالها 
سـخنان زیـادی را افـراد مّطلع بیـان کرده اند ولی اوال آنچـه در باب امام 
و انقـالب کـه اینهـا به هـم گـره خورده اند و یـاد امـام و نام امـام از نام 
انقـالب جدا نیسـت- گفته شـده اسـت، همه مسـائل مربوط بـه امام 
و انقـالب نیسـت؛ ناگفته هایـی وجـود دارد که بایـد امـروز در ذهنّیت 

جامعه قـرار بگیرد.
پورمحمـد با بیان اینکه انگیزه هایی برای تحریف شـخصّیت امام و 
تحریـف انقـالب که بزرگ ترین هنر امـام بزرگوار بود وجـود دارد ، تاکید 
کرد: دشـمن سـعی دارد اندیشـه امام، شـخصیت امام و روش و الگوی 
مدیریتـی حضـرت امام را تحریف کنـد تا ارزش هـا و آرمان های مقدس 
و الهـی انقـالب اسـالمی را زیر سـوال ببرند لـذا باید حقایقـی را که در 
بـاب امـام و در بـاب انقالب گفته شـده را بازگو کنیـم و مجال تحریف 

را از تحریـف کنندگان بگیریم.  
رئیـس شـورای فرهنگی عمومی شهرسـتان تاکید کـرد: باید تمام 
دسـتگاه هـا خصوصا  نهـاد های فرهنگـی، امامان جماعـت، صاحبان 

تریبـون و قلم، اندیشـه و مکتـب امـام )ره( را تبیین کنند.
خطیـب جمعـه ورزقـان بـا تاکید بـر بیانـات و رهنمودهـای رهبر 
معظـم انقـالب اسـالمی، بیـان کـرد: صـالح و سـعادت کشـور در این 
اسـت کـه در هـر زمان منویات راهگشـای رهبری را چـراغ راه بدانیم به 
طوری که اگر شـرایط زمان و دشـمنی ها و شـیوه های مکارانه دشـمن 
را در نظـر بگیریـم می فهمیـم که سـیره رهبری مقام معظـم رهبری 
مشـابه امـام راحل اسـت و مسـیر سـعادت کشـور از منویـات رهبری 

می گـذرد. 
 وی بـه پیـش بینـی تاریخـی مقـام معظـم رهبـری در خصـوص 
تحریـم هـا نیز اشـاره کـرد و گفـت: رهبر انقـالب در مذاکرات هسـته 
ای بـه آمریـکا خـوش بیـن نبود و پیش بینـی می کرد کـه آمریکا به 
صـورت یکطرفـه از برجـام خارج شـود. امروز مردم کشـور و دنیا متوجه 
آن شـدند کـه آمریـکا بدعهد بـوده و پیـش بینی رهبر انقـالب دقیق 

بوده اسـت.
پورمحمد ادامه داد: اسـتکبار متشکل از مثلث غربی، صهیونیستی 
و عربـی ، از زمـان پیروزی انقالب اسـالمی تا امروز سـنگ اندازی و مین 
گـذاری گسـترده ای را در مسـیر توسـعه جمهوری اسـالمی قـرار داده 
انـد امـا بـا درایـت و تدابیر رهبر معظـم انقالب تمام مین ها و سـنگ 

انـدازی ها خنثی شـدند.
وی تاکیـد کـرد: اگر در حوزه اقتصـاد مقاومتی) ابالغی مقام معظم 
رهبری( بخوبی اجرا می شـد، امروز وضعیت اقتصادی کشـورمان بهتر 

از ایـن بود.

شهدای ۱۵ خرداد جاده پیروزی انقالب را هموار کردند
عضـو مجلس خبـرگان رهبـری و امام جمعه مراغه گفت: شـهدای 
۱۵ خـرداد سدشـکن بودنـد و جـاده پیـروزی انقالب اسـالمی را هموار 

کردند.
حجـت االسـالم محمدتقی پورمحمـدی در خطبه های نماز جمعه 
ایـن هفتـه مراغـه بـه مناسـبت های ۱۴ و ۱۵ خرداد مـاه اشـاره کرد و 
افـزود: امـروز هـر چـه داریـم از عزت و سـربلندی امـام خمینـی )ره( و 

شـهدای ۱۵ خردادماه اسـت.

وی تاکیـد کـرد: حضرت امام خمینی)ره( باعث تاسـیس جمهوری 
اسـالمی اسـت و بایـد همواره پشـتیبان والیـت و ادامه دهنـده راه امام 

باشیم. راحل 
وی از تمـام مـردم شهرسـتان خواسـت تـا در مراسـم ۱۴ و ۱۵ 

خردادمـاه بـه صـورت  گسـترده شـرکت کننـد.
امـام جمعـه مراغـه خاطرنشـان کـرد: نـه تنها همـه مـا بلکه کل 
مسـلمانان و مسـتضعفان دنیا مدیون امام خمینی)ره( هستیم چراکه 
اگـر امـام ایـن حرکـت را نمی کرد معلـوم نبـود االن در چه شـرایطی 

بودیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـفر رئیس جمهـور و کابینـه بـه 
آذربایجان شـرقی در جلسـه نخبـگان بـه عنـوان سـخنران حضـور 
آیـت اهلل  از  را  مراغـه  احیـای رصدخانـه  ایـن جلسـه  در  و  داشـتم 
رئیسـی خواسـتار شـدم، خاطرنشـان کرد: احیای رصدخانـه مراغه با 
بودجه هـای اسـتانی و شهرسـتانی امکان پذیر نیسـت و بایـد بودجه 

یابد. ملـی اختصـاص 
امـام جمعـه مراغـه اضافه کـرد: رصدخانه مراغه یکـی از مراکز مهم 
جهانـی و بین المللی اسـت و این مجموعه در دوره های گذشـته یکی 
از مراکز علمی و دانشـگاهی جهان بوده و دانشـمندان بسیاری معرفی 

شده اند.
وی ادامـه داد: در حضـور رئیس جمهـور بـه قـول هـای روسـای 
جمهـور قبلـی در خصـوص احیـای رصدخانـه مراغه اشـاره کـردم که 
آیت اهلل رئیسـی گفتند« همانند روسـای جمهور قبلی قول نمی دهم 

امـا در راسـتای آبادانـی و احیـای رصدخانـه تالش خواهـم کرد«.

آداب نمازجمعه

نتیجه گیری
ــوان  ــش، می ت ــن بخ ــده در ای ــام ش ــی انج ــق بررس طب
ــل  ــی مث ــب فقه ــی از مذاه ــی، برخ ــت فقه ــت از جه گف
ــودن را  ــلطان ب ــری، س ــی و ظاه ــی و حنبل ــافعی و مالک ش
ــر  ــالوه ب ــی ع ــد، ول ــرط نمی دانن ــه ش ــت جمع ــرای امام ب
اینکــه طبــق مذهــب حنفــی، اوزاعــی و زیــدی، ســلطان یــا 
ــرای امامــت جمعــه الزم و  مــأذون بــودن از ســوی ســلطان ب
معتبــر اســت، طبــق فقــه شــیعه، ایــن مســئله از ضروریــات 
فقهــی اســت و ادلــه فراوانــی از اجمــاع و ســیره تــا انبوهی از 

ــد. ــات می کن ــرط را اثب ــن ش ــات، ای روای
بخش دوم: عدالت امام جمعه در مذاهب اسالمی

چنــان کــه در ابتــدای مقاله گذشــت، عمده تریــن اختالف 
مذاهــب اســالمی در بــاب امامت جمعــه و شــرایط الزامی آن، 
ــت.  ــودن و عدال ــز اســت: منصــب ب حــول دو محــور متمرک
بخــش اول بــه بررســی حــول محــور اول اختصــاص یافــت و 
بخــش دوم، محــور دوم و بررســی لــزوم یــا عــدم لــزوم عدالت 

از دیــدگاه مذاهــب مختلــف اســالمی پــی می گیــرد.
مذاهــب اســالمی در موضــوع عدالــت بــه دو گــروه قابــل 
طبقه بنــدی می شــوند: گــروه منکــران عدالــت بــرای امامــت 
جمعــه و گــروه پیــروان عدالــت بــرای امامــت جمعــه. آنچــه 
در پــی می آیــد، گزارشــی فشــرده همــراه بــا مســتند فقهــی 

نظــر ایــن دو گــروه اســت.
گروه اول: منکران لزوم عدالت برای امامت جمعه

چهــار مذهــب فقهــی معــروف اهــل ســنت گویــا بــر ایــن 
مطلــب اتفاق نظــر دارنــد کــه بــرای امامــت جمعــه، عدالــت 
ــز می تواننــد امامــت ایــن  ــراد فاســق نی شــرط نیســت و اف

نمــاز را بــر عهــده گیرنــد.

باید اعتراف کنیم که زندگی ائمه ، علیهم السالم، بدرستی شناخته نشده و ارج 
و منزلت جهاد مرارت بار آنان حتی بر شیعیانشان نیز پوشیده مانده است. علی رغم 
هــزاران کتاب کوچک و بزرگ و قدیم و جدید درباره زندگی ائمه ، علیهم الســالم، 
امروز همچنان غبــاری از ابهام و اجمال، بخش عظیمی از زندگی این بزرگواران را 
فرا گرفته وحیات سیاسی برجســته ترین چهره های خاندان نبوت که دو قرن و 
نیم از حساسترین دورانهای تاریخ اسالم را دربرمی گیرد با غرض ورزی یا بی اعتنایی 
و یا کج فهمی بســیاری از پژوهندگان و نویسندگان روبرو شده است. این است که 
ما از یک تاریخچه مدون و مضبوط درباره زندگی پرحادثه و پرماجرای آن پیشوایان، 

تهیدستیم .
زندگی امام هشتم ،علیه السالم، که قریب بیست سال از این دوره تعیین کننده 
و مهم را فراگرفته از جمله برجسته ترین بخشهای آن است که بجاست درباره آن 

تامل و تحقیق الزم به کار رود .
مهمترین چیزی که در زندگی ائمه ، علیهم السالم، به طور شایسته مورد توجه 
قرار نگرفته، عنصر »مبارزه حاد سیاسی« است. از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که 
خالفت اسالمی به طور آشکار با پیرایه های سلطنت آمیخته شد و امامت اسالمی به 
حکومت جابرانه پادشاهی بدل گشت، ائمه اهل بیت ،علیهم السالم، مبارزه سیاسی 

خود را به شیوه ای متناسب با اوضاع و شرایط، شدت بخشیدند.
این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسالمی و تاسیس حکومتی بر پایه 
امامت بود. بی شک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت وحی، و رفع 
تحریف ها و کج فهمی ها از معارف اسالمی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد 
اهل بیت به حساب می آمد. اما طبق قرائن حتمی، جهاد اهل بیت به این هدفها 
محدود نمی شد و بزرگترین هدف آن، چیزی جز تشکیل حکومت علوی و تاسیس 
نظام عادالنه اسالمی نبود. بیشترین دشواریهای زندگی مرارت بار و پر از ایثار ائمه و 
یاران آنان به خاطر داشتن این هدف بود و ائمه ، علیهم السالم، از دوران امام سجاد ، 
علیه السالم، وبعدازحادثه عاشورا به زمینه سازی دراز مدت برای این مقصود پرداختند.

در تمام دوران صدو چهل ســاله میان حادثه عاشورا و والیتعهدی امام هشتم 
،علیه السالم، جریان وابسته به امامان اهل بیت یعنی شیعیان همیشه بزرگترین 
و خطرناکترین دشمن دستگاههای خالفت به حساب می آمد. در این مدت بارها 
زمینه های آماده ای پیش آمد و مبارزات تشیع که باید آن را نهضت علوی نام داد به 

پیروزیهای بزرگی نزدیک گردید.
اما، در هر بار موانعی برسر راه پیروزی نهایی پدید می آمد و غالبا بزرگترین ضربه 
از ناحیه تهاجم بر محور و مرکز اصلی این نهضت، یعنی شخص امام در هر زمان و به 
زندان افکندن یا به شهادت رساندن آن حضرت وارد می گشت و هنگامی که نوبت به 
امام بعد می رسید اختناق و فشار و سختگیری به حدی بود که برای آماده کردن 

زمینه به زمان طوالنی دیگری نیاز بود .
ائمــه ،علیهم الســالم، در میان طوفان ســخت این حوادث هوشــمندانه و 
شــجاعانه تشــیع را همچون جریانی کوچک اما عمیق و تند و پایدار از البه الی 
گذرگاههای دشــوار و خطرناک گذراندند . و خلفای اموی و عباسی در هیچ زمان 
نتوانســتند با نابود کــردن امام، جریان امامت را نابود کننــد و این خنجر برنده 
همواره در پهلوی دستگاه خالفت، فرو رفته ماند و به صورت تهدیدی همیشگی 
آسایش راازآنان سلب کرد.هنگامی که حضرت موسی بن جعفر،علیه السالم، پس از سالها 
حبس در زندان هارونی مســموم و شهید شد در قلمرو وسیع سلطنت عباسی 
اختناقی کامل حکمفرمابود .در آن فضای گرفته که به گفته یکی از یاران امام علی بن 

موسی، علیه السالم، »از شمشیر هارون خون می چکید«.
بزرگترین هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود که توانست درخت تشیع را از گزند 
طوفان حادثه سالمت بدارد و از پراکندگی و دلسردی یاران پدر بزرگوارش مانع شود 
و با شــیوه تقیه آمیز و شگفت آوری جان خود را که محور و روح جمعیت شیعیان 
بود حفظ کرد و در دوران قدرت مقتدرترین خلفای بنی عباس و در دوران استقرار و 
ثبات کامل آن رژیم مبارزات عمیق امامت را ادامه داد. تاریخ نتوانسته است ترسیم 
روشــنی از دوران ده ساله زندگی امام هشــتم در زمان هارون و بعد از او در دوران 
پنج ساله جنگهای  داخلی میان خراسان و بغداد به ما ارائه کند. اما به تدبر می توان 
فهمید که امام هشتم در این دوران همان مبارزه دراز مدت اهل بیت ،علیهم السالم، 
را که در همه اعصار بعد از عاشــورا اســتمرار داشته با همان جهت گیری و همان 
اهداف ادامه می داده است. هنگامی که مأمون در سال صد و نود و هشت از جنگ 
قدرت با امین فراغت یافت و الفت بی منازع را به چنگ آورد یکی از اولین تدابیر او 
حل مشــکل علویان و مبارزات تشیع بود، او برای این منظور، تجربه همه خلفای 

سلف خود را پیش چشم داشت.
تجربه ای که نمایشــگر قدرت ، وســعت و عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانی 
دستگاههای قدرت از ریشــه کن کردن و حتی متوقف و محدود کردن آن بود. او 
می دید که ســطوت و حشــمت هارونی حتی با به بندکشیدن طوالنی و باالخره 
مســموم کردن امام هفتم در زندان هم نتوانست از شورشها و مبارزات سیاسی، 
نظامی، تبلیغاتی و فکری شیعیان مانع شود. او اینک در حالی که از اقتدار پدر و 
پیشینیان خود نیز برخوردار نبود و بعالوه بر اثر جنگهای داخلی میان بنی عباس، 
سلطنت عباســی را در تهدید مشکالت بزرگی مشاهده می کرد بی شک الزم بود 
به خطر نهضت علویان به چشــم جدی تری بنگرد. شاید مأمون در ارزیابی خطر 
شیعیان برای دستگاه خود واقع بینانه فکر می کرد. گمان زیاد بر این است که فاصله 
پانزده ســاله بعد از شهادت امام هفتم تا آن روز و بویژه فرصت پنج ساله جنگهای 
داخلی، جریان تشیع را از آمادگی بیشتری برای برافراشتن پرچم حکومت علوی برخوردار 

ساخته بود.
مأمون این خطر را زیرکانــه حدس زد و درصدد مقابله با آن برآمد و به دنبال 
همین ارزیابی و تشخیص بود که ماجرای دعوت امام هشتم از مدینه به خراسان و 
پیشنهاد الزامی ولیعهدی به آن حضرت پیش آمد و این حادثه که در همه دوران 

طوالنی امامت کم نظیر و یا در نوع خود بی نظیر بود تحقق یافت.
اکنون به تشریح سیاستها و تدابیر امام علی بن موسی الرضا، علیه السالم، در 

این حادثه می پردازیم:
۱. هنگامــی که امام را از مدینه به خراســان دعوت کردند آن حضرت فضای 
مدینه را از کراهت و نارضایی خود پر کرد، به طوری که همه کس در پیرامون امام 
یقین کردند که مأمون با نیت سوء حضرت را از وطن خود دور می کند، امام بد بینی 
خود به مأمون را با هر زبان ممکن به همه گوشها رساند، در وداع با حرم پیغمبر، 
در وداع با خانواده اش، در هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که برای وداع انجام 
می داد، با گفتار و رفتار با زبان دعا و زبان اشــک، بر همه ثابت کرد که این ســفر، 
سفر مرگ اوست، همه کسانی که باید طبق انتظار مأمون نسبت به اوخوش بین و 
نسبت به امام به خاطر پذیرش پیشنهاد او بدبین می شدند در اولین لحظات این 
سفر دلشان از کینه مأمون که امام عزیزشان را این طور ظالمانه از آنان جدا می کرد 

و به قتلگاه می برد لبریز شد.
۲. هنگامی که در مرو پیشــنهاد والیتعهدی آن حضرت مطرح شد حضرت 
بشدت استنکاف کردند و تا وقتی مأمون صریحا آن حضرت را تهدید به قتل نکرد، 
آن را نپذیرفتند. این مطلب همه جا پیچید که علی بن موسی الرضا ،علیه السالم، 
ولیعهدی و پیش از آن خالفت را که مأمون به او با اصرار پیشنهاد کرده بود نپذیرفته 
است، دســت اندرکاران امور که به ظرافت تدبیر مأمون واقف نبودند ناشیانه عدم 
قبول امام را همه جا منتشــر کردند حتی فضل بن سهل در جمعی از کارگزاران و 
ماموران حکومت گفت من هرگز خالفت را چنین خوار ندیده ام امیرالمؤمنین آن 
را به علی بن موسی الرضا ، علیه السالم، تقدیم می کند و علی بن موسی دست رد 

به سینه او می زند.
خود امــام در هر فرصتی، اجبــاری بودن این منصب را به گــوش این و آن 
می رســاندوهمواره می گفت من تهدید به قتل شــدم تا ولیعهدی را قبول کردم. 
طبیعی بود که این ســخن همچون عجیب ترین پدیده سیاسی، دهان به دهان 
و شهر به شهر پراکنده شود و همه آفاق اسالم در آن روز یا بعدها بفهمند که در 
همان زمان که کســی مثل مأمون فقط به دلیل آنکه از ولیعهدی برادرش امین 
عزل شــده است  به جنگی چند ساله دست می زند و هزاران نفر از جمله برادرش 
امین را به خاطر آن به قتل می رساند و سر برادرش را از روی خشم شهر به شهر 
می گرداند کسی مثل علی بن موسی الرضا،علیه السالم، پیدا می شودکه به ولیعهدی با 
بی اعتنایی نگاه می کند و آن را جز با کراهت و در صورت تهدید به قتل نمی پذیرد.

مقایسه  ای که از این رهگذر میان امام علی بن موسی الرضا،علیه السالم، و مأمون 
عباسی در ذهنها نقش می بست درســت عکس آن چیزی را نتیجه می داد که 

مأمون به خاطر آن سرمایه گذاری کرده بود.
۳. با اینهمه علی بن موسی الرضا، علیه الســالم،فقط بدین شرط ولیعهدی را 
پذیرفت که در هیچ یک از شؤون حکومت دخالت نکند و به جنگ و صلح و عزل و 
نصب و تدبیر امور نپردازد و مأمون که فکر می کرد فعال در شروع کار این شرط قابل 
تحمل است و بعدا بتدریج می توان امام را به صحنه فعالیتهای خالفتی کشانید، این 
شرط را از آن حضرت قبول کرد، روشن است که با تحقق این شرط، نقشه مأمون 

نقش برآب می شد و بیشتر هدفهای او برآورده نمی گشت.
امام در همان حال که نام ولیعهد داشت و قهرا از امکانات دستگاه خالفت  نیز 
برخوردار بود چهره ای به خود می گرفت که گویی با دستگاه خالفت، مخالف و به آن 
معترض است، نه امری نه نهی نه تصدی مسؤولیتی، نه قبول شغلی، نه دفاعی از 

حکومت و طبعا نه هیچ گونه توجیهی برای کارهای آن دستگاه.
روشن است که عضوی در دستگاه حکومت که چنین با اختیار و اراده خود، از 
همه مسؤولیتها کناره می گیرد، نمی تواند نسبت به آن دستگاه صمیمی و طرفدار 
باشــد، مأمون بخوبی این نقیصه را حس می کرد و لذا پس از آنکه کار ولیعهدی 
انجــام گرفت بارها درصدد برآمد امام را بــر خالف تعهد قبلی با لطائف الحیل به 
مشاغل خالفتی بکشاند و سیاست مبارزه منفی امام را نقض کند، اما هر دفعه امام 
هوشیارانه نقشه او را خنثی می کرد. یک نمونه همان است که معمربن خالد از خود 
امام هشتم نقل می کند که مأمون به امام می گوید : اگر ممکن است به کسانی که 
از او حرف شنوی دارند در باب مناطقی که اوضاع آن پریشان است، چیزی بنویس 
و امام استنکاف می کند و قرار قبلی که همان عدم دخالت مطلق است را به یادش 
می آورد و نمونه بسیار مهم و جالب دیگر ماجرای نماز عید است که مأمون به این 
بهانه»که مردم قدر تو را بشناســند و دلهای آنان آرام گیرد«، امام را به امامت نماز 
عید دعوت می کند، امام استنکاف می کند و پس از اینکه مأمون اصرار را به نهایت 
می رســاند امام به این شرط قبول می کند که نماز را به شیوه پیغمبر و علی بن 
ابی طالب به جا آورد و آنگاه امام از این فرصت چنان بهره ای می گیرد که مأمون را 
از اصرار خود پشــیمان می سازد و امام را از نیمه راه نماز برمی گرداند، یعنی بناچار 

ضربه ای دیگر بر ظاهر ریاکارانه خود وارد می سازد .
۴. اما بهره  برداری اصلی امام از این ماجرا بسی از اینها مهمتر است: امام با قبول 
ولیعهدی، دست به حرکتی می زند که در تاریخ زندگی ائمه پس از پایان خالفت اهل 
بیت در سال چهلم هجری تا آن روز و تا آخر دوران خالفت بی نظیر بوده است و آن 
برمال کردن داعیه امامت شیعی در سطح عظیم اسالم و دریدن پرده غلیظ تقیه و 

رساندن پیام تشیع به گوش همه مسلمانهاست .
مهمترین  چیزی  که  در زندگی ائمه ، علیهم السالم، به  طور شایسته مورد توجه 

قرار نگرفته، عنصر »مبارزه حاد سیاسی« است.
در تمام دوران صدو چهل ساله میان حادثه عاشورا و والیتعهدی  امام هشتم ، 
علیه السالم،جریان  وابسته به امامان اهل بیت  یعنی شیعیان  همیشه بزرگترین و 

خطرناکترین دشمن دستگاههای خالفت  به حساب می آمد.
منبع: 

برگرفته از سایت شهید آوینی

حضرت امام رضا )ع(  در کالم مقام معظم رهبری
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 20 خرداد ۱40۱ (
ــم نســتوه آیــت  اهللَّ »ســیدمحمدرضا ســعیدي« در  شــهادت عال

ــوی )۱۳۴9ش( ــم پهل ــدان رژی زن
دولت مبلغ ۱۵۰ میلیون دالر به پاکستان وام داد)۱۳۵۵ش(

شــیخ عیســی بــن ســلمان آل خلیفــه امیــر دولــت بحریــن وارد 
تهــران شــد)۱۳۵۷ش(

درگذشــت محمدصــادق همایونــی پژ وهشــگران برجســته کشــور 
ــی)۱۳9۲ش( ــوزه مردم شناس در ح

امــام خمینــی پیامــی بــه مناســبت فرارســیدن اربعیــن شــهدای 
قــم خطــاب بــه مــردم ایــران ارســال نمودنــد.)۱۳۵۷ش(

کارخانــه بــرق تهــران شــروع بــه کار کــرد و خیابــان هــاي تهــران 
بــا ایــن بــرق روشــن شــد. )۱۳۱۷ ش(

ــي ســیم بیــن ایــران، ترکیــه، عــراق و  پیمــان احــداث تلگــراف ب
پاکســتان در بغــداد امضــاء شــد. )۱۳۳۶ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) ۱0 ذی القعده ۱443 (

  انقراض سلسله  ی سامانیان توسط ایلک خان)۳۸9 ق(
 تولد »سبط ماردیني« منجم و ریاضي دان مسلمان)۸۲۶ ق(

 درگذشــت »شــیخ فخرالدیــن محمــد بــن حســن بــن 
شــیعه)۱۰۳۰ق( نامــدار  عالــم  شــهیدثاني« 

رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی 
) ۱0 ژوئن 2022 (

  آغــاز تهاجــم امپراتــوري روم بــه دولــت ایــران و پایــان صلح پنجاه 
)۱۱۰م( ساله 

 کشــف حلقــه دور ســیاره زحــل توســط گالیلــه، منجــم و ســتاره 
ــناس ایتالیایي )۱۶۱۰م( ش

 حملــه نظامــي اســتعمارگران انگلیســي بــه ســرزمین مالــزي در 
جنــوب شــرقي آســیا )۱۷9۰م(

 آغاز جنگ امریکا و انگلیس )۱۸۱۲م(
مرگ »پیر لوتي« نویسنده نامدار فرانسوي )۱9۲۳م(

ــوریه  ــین س ــور پیش ــس جمه ــد« رئی ــظ اس ــت »حاف  درگذش
)۲۰۰۰م(

 روز جهاني صنایع دستي

حج از دیدگاه امام خمینی )ره(
اسالم دینی جامع و چندجانبه گراست که هم بعد فردی 
زندگی انســان را مد نظر قرار داده و هم بعد اجتماعی زندگی 
انســان را در نظر دارد. از این رو حج را می توان ســمبل نگاه 
جامع گرایانه اسالم به ابعاد سیاسی و اجتماعی زندگی انسان 
دانست. زمانی که این فریضه الهی به دلیل نقش کلیدی آن 
در بیداری مســلمانان جهان از سوی دشمنان اسالم به سمت 
سطحی گرایی سوق داده شد؛ امام خمینی به تبیین و تفسیر 

ابعاد سیاسی و اجتماعی حج پرداختند.
فلسفه سایر عبادات مانند نماز جمعه نیز بر همین اساس 
است اما جلوه اجتماعی عبادت در حج بسیار روشن تر از سایر 
عبادات است. جنبه جهانی بودن این فریضه، و تکیه بر شعائر؛ 
آن هم در محیط اجتماعی بــه خوبی بیانگر بعد اجتماعی 
آن اســت. از همین رو حضرت امام )ره( جنبه های سیاســی 
و اجتماعــی حج را از جنبه های دیگرش پر رنگ تر می داند 

)صحیفه امام، ج ۱۵، ص:۱۶۸(
در مقابــل حج غیرابراهیمی که مناســب تریــن نام در 
این مقطع از تاریخ اســالم که بتوانــد نمایانگر واقعیت حج 
غیرابراهیمی باشــد، نام »حج آمریکایی« است که طرفداران 
اســالم آمریکایی این گونه حج را ترویج می کنند. از نظر امام 
عزیز، حج ابراهیمی با حج آمریکایی از ریشــه متفاوت است، 
هم از نظر فلســفه و هم از نظر محتــوی، هم از نظر حاجی 
و زائــران بیت اهلل و هم از نظر کارگــزاران حج.به فرموده امام، 
حج آمریکایی یک ســفر تفریحی برای دیدن قبله و مدینه، 
و برای تکرار یک سلســله الفاظ بی معنا و انجام یک سلسله 
حرکات بی محتوی است. )محمد محمدی ری شهری، مبانی 
حج ابراهیمی از دیدگاه امام خمینی )ره(، دوره ۱، شــماره ۲، 

زمستان ۱۳۷۱، صفحه ۲۲-۲۳«(

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

امام خمینی)ره( زمینه تحقق تمدن 
اسالمی فراهم کردند

ــرا )س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــتاد مدرس اس
مرنــد گفــت: حضــرت امــام)ره( بــا پیــروزی انقالب 
اســالمی، زمینــه را بــرای تحقــق تمــدن اســالمی 

فراهــم نمودنــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری حــوزه  ، 
نشســت علمــی بزرگداشــت رحلــت رهبــر کبیــر 
انقــالب اســالمی ایــران امــام خمینــی)ره( و 
ــا حضــور طــالب و دانــش  ــام پانــزده خــرداد ب قی
ــرا)س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــگان مدرس آموخت
مرنــد بــا ســخنرانی خانــم رنجبــران اســتاد حــوزه 

ــزار شــد. ــد برگ ــه مرن علمی
ــرا )س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــتاد مدرس اس
مرنــد در ایــن نشســت بــه ســیر تاریخــی انقــالب 
ــد  ــه در ســال ۱۳۴۲ و تول ــه اولی از تشــکیل حلق
ــت:  ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــالب در ۱۳۵۷ اش انق

ــهادت و  ــون ش ــالمی، مره ــالب اس ــروزی انق پی
رشــادت جوانانــی اســت کــه بــه تبعیــت از ســید 
الشــهدا)ع( از جــان و مــال و نامــوس خــود در راه 

اســالم گذشــتند.
وی بــه پاســخ ایــن ســوال پرداخــت کــه »چــرا 
امــام خمینــی)ره( جایــگاه درس و فتوا، خودســازی 
ــید؟  ــم کش ــه ظل ــن هم ــش ای ــه جای ــا و ب را ره
گفــت: امــام خمینــی)ره( در راســتای وظیفه خود 
کــه ادامــه دهنــده راه امام حســین)ع( بــود، از جان، 
مــال و اوالد خــود گذشــتند تــا دیــن بمانــد و لــذا 
ــا درس گرفتــن از ایــن رفتــار حضــرت  مــا نیــز ب
امــام)ره( بایــد بدانیــم زمانــی کــه الزم شــد وظیفه 

خــود را بــه درســتی انجــام دهیــم.
ــرا )س(  ــه الزه ــه فاطم ــه علمی ــتاد مدرس اس
ــام)ره(  ــرت ام ــه حض ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــد ب مرن
ــم  ــدن اســالمی فراه ــق تم ــرای تحق ــه را ب زمین
ــات و  ــع ثب ــرد: موض ــان ک ــر نش ــد، خاط نمودن
پایــداری در برهــه تاریخــی کنونــی ملمــوس 
ــن دوره  ــت در ای ــذا الزم اس ــت و ل ــهود اس و مش
طــالب ضمــن تــالش بــرای فراهــم ســازی 
ــا توجــه بــه نقــش و توانمنــدی  زمینــه ظهــور، ب
ــی،  ــش اجتماع ــر نق ــود، ایفاگ ــئولیت خ و مس

ــند. ــش باش ــی خوی ــی و تبلیغ فرهنگ

 غسل با وجود موی مصنوعی
آیـا غسـل و وضـوی کسـی کـه جلـوی سـرش مـوی مصنوعـی 

گذاشـته اسـت، اشـکال دارد؟
جـواب: اگـر مـوی مصنوعـی بـه صـورت کاله گیـس باشـد، باید 
بـرای غسـل و وضـو برداشـته شـود؛ ولـی اگـر مـو بـر پوسـت سـر 
کاشـته شـده و مانع رسـیدن آب به پوسـت سـر باشـد و برداشـتن 
آن ممکـن نباشـد )یـا مسـتلزم ضـرر یـا مشـقت غیـر قابـل تحمل 
باشـد(، بایـد غسـل و وضوی جبیره ای انجام شـده و بنابـر احتیاط، 

تیّمـم نیـز انجام شـود.
 اقتدا به امام جماعت در حال رفتن به رکوع

آیـا هنگامـی کـه امـام جماعـت در حـال خـم 
رکـوع  بـه حـد  امـا  اسـت  رکـوع  بـرای  شـدن 

نرسـیده، مـی تـوان اقتـدا کـرد؟
جـواب: در رکعـت اول و دوم اشـکال نـدارد، 
ولـی در رکعـت سـوم و چهـارم، احتیـاط ایـن 
اسـت کـه صبـر کـرده و در رکـوع اقتـدا کنـد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

برگزاری جشنواره نوجوان سالم در آذربایجان شرقی

مشکل دریاچه ارومیه برخالف اعالم گذشتگان حل نشده است!

خبرنگار آدینه تبریز:
هـای  در سـالتحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ طبـق سـال 
گذشـته پس از ارسال بخشنامه، دستور العمل و پوستر 
جشـنواره نوجـوان سـالم در تاریـخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۶ از طرف 
اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان آذربایجـان شـرقی به 
تمامی مناطق و نواحی اسـتان و با پیگیری هـای الزم از 
طریق پیام رسـان شـاد، این جشـنواره برای دانش آموزان 
 دوره ابتدایـی و متوسـطه، کارکنـان مدرسـه و والدیـن

 دانش آموزان برگزار شد.
در یازدهمیـن دوره جشـنواره نوجوان سـالم بیش از 
۳۰۰۰۰ دانـش آموز، کارکنان و والدین عالقمند در تمامی 
مناطـق و نواحی اسـتان شـرکت کردنـد و آثار خـود را از 
طریق مدرسـه به کارشـناس پیشـگیری منطقه ارسـال 
نمودنـد   در واقـع بـا توجـه بـه اهمیـت اجرایـی ایـن 
جشـنواره  دانـش آمـوزان، کارکنـان و والدیـن در سـطح 
اسـتان  که بـه نوعی درگیـر خود مراقبتی، پیشـگیری 
از رفتارهـای پرخطـر، ترویـج شـیوه های زندگی سـالم و 
سـالمت خـود و خانـواده  هسـتند  کـه بـدون برگـزاری 
کالس توانمنـد سـازی یـا کارگاه هـای آموزشـی، بـه 
صـورت خودجـوش، دانـش آمـوزان بـه خـود مراقبتی و 

اهمیـت سـالمت و زندگی سـالم می پردازنـد و خروجی 
ایـن جشـنواره در خلـق آثار هنـری و ابتکارات مشـاهده 
 مـی شـود. بـا توجـه بـه تعییـن محدودیت آثـار طبق 
دسـتور العمـل، از هر بخـش ۳ اثر منتخب بـه اداره کل 

ارسـال شـد که در مجمـوع ۳۱۲۳ اثر می باشـد.
پـس از داوری توسـط کمیتـه اجرایـی جشـنواره 
نوجوان سـالم طبـق فرم داوری، از هر عنـوان ۳ اثر دختر 
و ۳ اثـر پسـر بـه عنـوان منتخب آثـار اسـتانی انتخاب 
گردیـد کـه در مجمـوع ۲۴۴ اثـر دانـش آمـوز بـه مقام 
های اول تا سـوم اسـتانی دسـت پیـدا کردنـد و۸۶ اثر از 
بین آثار منتخب اسـتانی که مقام اول کسـب کرده اند 
و حائـز شـرایط و دسـتورالعمل وزارتخانه می باشـند به 

دبیرخانه کشـوری ارسـال خواهد شـد.

خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریز گفتنـد: با وجـود اینکه در 
گذشـته اعـالم کردنـد مشـکالت دریاچـه ارومیه 
حل شـده اسـت اما در عمل چنین نبوده اسـت 
و هرچنـد گذشـته ها نیـز تـالش کردنـد، اکنون 
نیـاز بـه تالش بیشـتر از سـوی دولت احسـاس 

شـده و البته ضـرورت دارد.
حضـرت  حجت االسـالم والمسـلمین  سـید 
محمدعلـی آل هاشـم  در جلسـه شـورای اداری 
اسـتان بـا حضـور ریاسـت جمهوری، با تسـلیت 
سـالگرد ارتحال امـام رحمت اهلل و تبریک سـالروز 
رهبـری رهبر انقالب اظهار کردنـد: از بابت حادثه 
تلـخ آبـادان دلمـان بـا آنهاسـت و ایـن حادثـه را 

خدمـت مـردم ایـران تسـلیت می گویم. 
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان بر 
اهمیت لجسـتیکی آذربایجان شـرقی اشاره کرده 
و گفتند: با توجه به موقعیت لجسـتیک اسـتان 
تکمیـل خط ریلـی و ایجـاد موقعیت توریسـت 
درمانـی، اسـتفاده از طبیعـت بکـر ایـن خطـه 

می توانـد به سـرمایه کشـور بیافزاید. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان یادآور شـدند: 
طرح تامین آب شـرب تبریز از رودخانه ارس، خط 
آهـن تبریز، کارخانجات خوراک آلومینیوم، معدن 
نفلین سینیت، تشکیل شـرکت مس آذربایجان 

از اولویت هـای اصلی اسـت.
اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
افزودنـد: با وجود اینکـه حذف ارز ترجیحی برکات 
مختلفـی بـرای اقتصـاد کشـور از جملـه حذف 

سـودجوئی قاچاقچیـان و جلوگیـری از کاهـش 
ارزش پـول ملـی و ممانعت از پایمال شـدن حق 
و حقوق مردم داشـته اسـت اما باید توجه داشـت 
برخـالف وعـده دولـت مبنـی بر افزایـش قیمت 
چهار قلم، امروز شـاهد تغییرات قیمتـی در انواع 

کاالهـا و اقـالم مصرفی مردم هسـتیم.
 امـام جمعـه تبریـز متذکـر شـدند: بـا وجود 
اینکـه در گذشـته اعالم کردند مشـکالت دریاچه 
ارومیه حل شـده اسـت اما در عمل چنین نبوده 
اسـت و هرچنـد گذشـته ها نیـز تـالش کردنـد، 
اکنـون نیـاز بـه تـالش بیشـتر از سـوی دولـت 

احسـاس شـده و البتـه ضـرورت دارد.
آذربایجان شـرقی،  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
تصریـح کردنـد:  توجـه ویـژه بـه دریاچـه ارومیه 
بسـیار مهـم اسـت زیـرا خدایـی ناکـرده طوفان 
نمـک رخ دهـد، بایـد سـه اسـتان تخلیـه شـود

امـام جمعـه تبریـز گفتد: بـا وجـود اینکه در 
گذشـته اعـالم کردنـد مشـکالت دریاچـه ارومیه 
حل شـده اسـت اما در عمل چنین نبوده اسـت 
و هرچنـد گذشـته ها نیـز تـالش کردنـد، اکنون 
نیـاز بـه تالش بیشـتر از سـوی دولت احسـاس 

شـده و البته ضـرورت دارد.

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ایــن  قلعــه  تاریخــی  را شــاید بــه  خاطــر رنــگ  دیــواره  هــا و برجهــای  
ســفیدش  کــه  بــا مــالت  آهکــی  ســفید در قلــه کوهی  ســبزفام  ســاخته  

شــده  اســت »آغجاقــاال« مــی  گوینــد.
ــاً بلنــد بنــا شــده  و جبهــه  هــای   ــاالی  تپــه ای  تقریب ــر ب آغجاقــاال ب
ــه   ــی  آن  را پرتگاههــای  کوهســتانی  مشــرف  ب شــمالی  و شــرقی  و غرب
جنــگل  احاطــه  کــرده  اســت  و جبهــه جنوبــی  کــه  شــاید یکــی  از دروازه  
ــه   ــوده  بلکــه  تپ ــگاه  نب ــه  صــورت  پرت ــی  باشــد ب ــه  م هــای  ورودی  قلع
ســرازیری  کــم   شــیبی  کــه  بــر اثــر گذشــت  ایــام  و فرســایش  از حالــت  
دیــواره  بلنــد بــه  سراشــیبی  کــم  شــیب  تبدیــل  کــرده  اســت . آنچــه  در 
حــال  حاضــر از آغجــه  قــاال باقــی  مانــده  تعــداد هشــت بــرج  مــدور نیــم  
ــی   ــواره  کلفــت  و عریــض  ســنگی  م اســتوانه  ای  و تعــداد ۱۱ قطعــه  دی
باشــد. تمــام  قســمت  هــای  داخلــی  و شــمالی  بــرج  هــا ۴ متــر اســت . 
مصالــح  ســاختمانی  بــکار رفتــه  در بــرج  هــا کالً ســنگ  هــای  الشــه  ای  
تیشــه  ای  اســت  و مــالت  دیــواره  و بــرج  هــا از ســاروج  ســفید رنگی  اســت  

کــه  بیــش  از همــه  در ترکیبــات  آن  آهــک  بــکار رفتــه  اســت .
دیواره هــای  قلعــه  بــه  عــرض  ۲ متــر و ارتفــاع  ۳ تــا ۴ متر که  قســمتی  
از آن  باقــی  مانــده  و بخشــی  از آنهــا فــرو ریختــه  و مصالح  ســاختمانی  آن  

در چندیــن  منطقــه  اطــراف  و جوانــب  قلعه  پراکنده  شــده  اســت .
ــی  در حــال  حاضــر  ــرج  نگهبان ــی  قلعــه ، تعــداد ۵ ب در ســمت  جنوب
باقــی  مانــده  اســت  و ۳ بــرج  بقیــه  در ســه  گوشــه  قلعــه  ســاخته  شــده  
ــض  در  ــارو هــای  بســیار محکــم  و عری ــرج  هــا و ب ــن  ب اســت . تمــام  ای
ســالیان  اولیــه  احــداث  بــه  یکدیگــر مربــوط  بــوده  انــد و کامالً مشــخص  

اســت  کــه  نگهبانــان  درروی  دیوارهــا حرکــت  و رفــت  و آمــد داشــتند.
آنچه  از قســمت  شــمالی  قلعه  باقــی  مانــده ، بقایــای  درگاه  و دروازه  ورودی  
آن  بــوده  کــه  از طــاق  هــای  ضربــی  دیــواره  هــا و عــرض  و طول  فاصلــه  آنها 
و قرینــه  بــودن  دیــواره  هــای  جانبــی  درگاه ، مشــخص  اســت. ورود بــه  قلعه  
از جبهــه   جنوبــی  نیــز بــا عبــور از پلکانهای  مســیر بــوده  که  تمامــی  آنها 

ویــران  شــده  و مقــداری  از آثــار و مــکان  پلکانهــا بجــا مانده  اســت .
محوطــه قلعــه  در محــدوده  ای  بــه  وســعت  ۱۵۰ متــر در ۲۰۰ متــر و 
بــه  مســاحت  کلــی  ۳۰۰۰ متر مربع  تخمین  زده  شــده  اســت . ســاختمان  
ــا شــده  اســت   ــز و جــدا بن ــم  متمای ــی  از ه ــمت  اصل ــه  در دو قس قلع
ــاالر راه   ــه  آن  ت ــوده و ب ــاق ب ــن  اط ــه  دارای  چندی ــرقی  قلع ــمت  ش قس

ارتباطــی  وجــود داشــته  اســت .

آغجه قلعه ورزقان

حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید علـی 
فرزنـد تبریـزی  طباطبایـی   قاضـی 

آیت اهلل سـید حسـین قاضی از علمای 
اعـالم و فقهـای عظـام و اسـتوانه های 
اخـالق و عرفـان در قـرن چهاردهـم 
سـیزدهم  در  اسـت.  قمـری  هجـری 
ذی الحجـه ۱۲۸۵ق. برابـر بـا هشـتم 
فروردیـن مـاه ۱۲۴۸ ش. در خانـدان 
عظیم الشان  قاضی طباطبایی در شهر 
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد. دروس مکتب خانـه ای، مقدمات و سـطوح 
عالـی علـوم اسـالمی 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 علیه السـالم 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 اخـالق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت 
نفوس مسـتعد همت گماشـت. حضرتش عالمی ربانی، عارفی رحمانی، فقیهی 
صمدانی، صاحـب کرامـات باهـره و اخـالق فاضله بود، تـوکال و تواضع را سـرآمد 
صفـات جمیلش شـمرده اند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش 
دانسـته اند. حضـرت امـام خمینـی )ره( او را »کوهـی از عظمت و مقـام توحید« 
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیده انـد. هرچند آثـار چندی  به 
ایشـان نسـبت داده انـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح 
مختصر دعای سـمات اسـت.ارتحال غم انگیـزش که ثلمه ای بی جبران شـد در 
روز ششـم ربیـع االول ۱۳۶۶ق. برابـر با نهـم بهمن ۱۳۲۵ ش. به وقوع پیوسـت 
. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السـالم نجف 
اشـرف بـه خاک سـپرده شـد و اکنـون زیارتگاه مومنـان و صاحب دالن اسـت. 

مفاخر مذهبي
آیت اهلل حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳9۲

کتاب »نقش شیعه در فرهنگ 
وتمدن اسالم و ایران« توسط دکتر 
علي اکبر والیتي از رجال سیاسي، 
علمي،فرهنگي و پزشکی کشورمان 
تدوین گردیده و به همت »موسسه 
انتشارات امیر کبیر« در سال ۱۳۸9 
با  و  فیپا گرفته و در ۱۱۰۶صفحه 
آراسته  چاپ  زیور  به  نسخه   ۱۰۰۰
پاسخگوي  نیز  اکنون  هم  شد. 

بخشي از نیاز اهل علم و فرهنگ مي باشد. اثر حاضر کوششي است، 
در بازخواني تاریخ فکر و فرهنگ پیروان و محبان اهل بیت علیهم السالم 
و بازشناساندن سهمي که عالمان شیعه در شکل گیري تمدن اسالمي 

داشته اند.
تبیین علمي نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران در 

مجموعه حاضر به دو طریق ذیل صورت پذیرفته است:
*شناساندن نقش تعیین کننده حوزه ها و مدارس علمي شیعه، طي 

قرون متمادي، در گسترش و تعمیق فرهنگ و تمدن اسالمي
*معرفي آثار و خدمات برجسته دانشمندان بنام و رجال شیعه در 

شاخه هاي گوناگون
نگارنده کتاب در مقدمه اثر حاضر چنین مي نویسند: »تاملي در 
تاریخ اسالم نشان مي دهد که از ابتداي شکل گیري تمدن اسالمي )قرن 
دوم هجري( تاکنون، هیچ گاه حوزه هاي گوناگون فرهنگي و تمدني از 
حضور بزرگان شیعه خالي نبوده. این امر خود سندي است از عمق تاریخ 
عقالنیت و مدنیت شیعه که به قدمت تاریخ اسالم است. طرفه اینکه 
ایرانیان سهم بزرگي در این میان دارند، همچنان که در کلیت تمدن 
اسالمي نیز ایرانیان، در مقایسه با سایر ملل مسلمان، نقش بیشتري ایفا 
کرده اند«. در ادامه مولف گرانقدر ضمن بررسي تاریخ معاصر و ارزیابي 
مبارزات مردم ایران علیه استعمار چنین بیان مي کنند: »در طول تاریخ 
استعمار، هیچ گاه حتي براي زماني کوتاه کشور ما مستعمره نشد«. 
ایشان با اشاره به تالش استعمار و عدم موفقیت آنان براي تحت سلطه 
قرار دادن این سرزمین دلیل ناکامي دشمنان را حاکمیت تشیع و نفوذ 
علما و زنده نگه داشتن یاد و خاطره عاشورا و انتظار فرج عنوان نموده و 
مي نویسند: »بدون تردید از همه تالش ها و توطئه هاي آنها مهم تر، 
تقابل با اسالم و فرهنگ اسالمي ایران و تشیع و نفوذ علما بود و یکي 
از راه هاي آنان براي مبارزه با موضوع اسالم در ایران، بهادادن اغراق آمیز 
به تاریخ ایران قبل از اسالم و نادیده گرفتن پس از آن و زیرسوال بردن 

تشیع ایرانیان بود«.
در مجموعه حاضر ضمن اشاره به چگونگي گسترش تشیع و اندیشه 
شیعي در ایران و پس از بررسي اجمالي سیري تاریخي در مقدمه کتاب، 
به کنار هم قرار گرفتن هویت ایراني و اسالمي در عصر صفویه اشاره 
شده و چنین بیان گردیده است که: »صفویه هویت تحول یافته ایراني 
را بازتعریف کرده و اقوام جذب شده در این کشور را به عنوان ایراني 
پذیرفت. نوروز را در کنار عاشورا، شاهنامه خواني را در کنار تعزیه خواني و 
پرده خواني را در کنار ورزش هاي زورخانه اي ترویج کرد و غلظت شیعي 

عرفان و عرفاني تشیع را بیشتر کرد«.
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر دو فصل کلي با عناوین »فصل اول: 
نگاهي به تاریخچه حوزه ها و مدارس علمي شیعه و فصل دوم: روش 
ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمیه شیعه« است که در این دو 
فصل به نقش مدارس و حوزه هاي علمیه شیعه در گسترش علوم 

پرداخته شده است.
در فصل اول از مجموعه به معرفی حوزه های علمیه: مکه، مدینه، 
کربال، کوفه، بصره، یمن، زیدیه یمن، اندلس، ِحلّه، حوزه شیعی بغداد، 
نجف اشرف، جبل عامل، ِجزّین و مدرسه ُجبیع و َکرَک نوح پرداخته 
شده است. نویسنده محترم در ابتداي فصل اول کتاب چنین مي 
عصر حضرات  در  علمي  حوزه  اولین  تشکیل  بر  »عالوه  نویسند: 
صادقین)اوایل قرن دوم هجري( نخستین گروهي که به تاسیس و 
بناي مدارس و دانشگاه هاي اسالمي اقدام کرد شیعیان بودند«. نویسنده 
سپس نخستین دولت شیعي اسماعیلي فاطمي )۲9۷-۵۶۷ق.( بازگو 
نموده و به راه اندازي دانشگاه االزهر و کتابخانه دارالحکمه یا دارالعلم را در 

این دوران اشاره مي کند. 
در فصل دوم از کتاب حاضر نویسنده مواد و متون درسی ازجمله علوم 
تربیتی، ادبیات، حدیث و درایه، رجال، فقه، اصول فقه، تفسیر، منطق، 
فلسفه، کالم، عرفان، ریاضی و نجوم و طب را مورد بررسی قرار داده است. 
فصل دوم که عمده ترین بخش کتاب را شامل مي شود به شرح روش 
ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمي شیعه و به تبع آن زندگي و 
آثار علما، دانشمندان، فقها و هنرمندان متاثر از مکتب تشیع اختصاص 
دارد. نویسنده در ابتداي این فصل آورده است: »از دیرباز در نهاد کهن 
حوزه،  عالمان دین براساس مسئولیتي که درخود احساس مي کردند، در 
فراگیري و ارزیابي اندیشه هاي نو کوتاهي نمي کردند. آنان همان گونه که 
از آموزگاران معصوم خود آموخته بودند ناآشنایي با دانش هایي چون علم 
هیئت و تشریح را سبب کوردلي در قبال خداوند هستي مي دانستند و 

دانش هاي تجربي را غیردیني نمي شمردند«.
این کتاب در صدر موفق ترین و پرفروش ترین آثار منتشر شده در  
حوزه تبیین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسالم و ایران قرار 
گرفته و تا کنون ده بار تجدید چاپ و به زبان های عربی، ترکی، انگلیسی، 
فرانسه و روسی ترجمه شده است. موفقیت این اثر به سبب توجه خاص 
نویسنده آن به محوریت ایرانیان در پیروی از افکار و اندیشه های واالی 
اهل بیت )ع( و غافل نشدن از نقش آنان در تکوین فرهنگ و تفکر 

شیعه بوده است. 
دکتر والیتی در این اثر هویت ایرانی امروز را آمیخته ای همگون و 
غیرقابل انفکاک از دو عنصر اساسی میهنی و مذهبی معرفی می کند 
و غنای فرهنگی ایرانیان شیعه را علت اصلی دوام ایران در فراز و نشیب 

حوادث تاریخی می داند.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
عنوان کتاب: نقش شيعه در فرهنگ 

و تمدن اسالم و ايران


