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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

قدردانی از اعتبار ویژه
دولت سیزدهم به آذربایجان شرقی

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز با بیـان اینکه در سـالگرد امام رحمـتاهلل باید
جهـاد تبییـن کـه مقابله بـا تحریف امـام در جامعـه امروزی اسـت،
تلاش کنیـم ،گفتند :نباید اجازه دهیم که شـخصیت ،اندیشـه امام،
عملکرد ،سـلوک ایشـان و اهدفشـان تحریف شـود.
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـید محمدعلی آلهاشـم
در خطب ههـای نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز که بـا حضور
باشـکوه نمازگـزاران در مصلای اعظـم امـام خمینـی(ره) برگزار شـد،
اظهـار داشـتند :اخیـرا م راسـم رونمایـی از شـهرک پهپـادی ارتـش
جمهـوری اسلامی و قـدرت نمایی نیروی دریایی سـپاه پاسـداران در
قبـال دزدی دریایـی و قانونشـکنی یونـان همچنیـن خـوش رقصی
آنهـا بـرای اسـتکبار جهانـی انجام شـد که به راسـتی برگـی زرین از
تاثیـر پیشـگی رانه غیـرت دینـی و جهـاد عزتآفریـن بود.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومـی اسـتان افزودنـد :آری ،هماهنگی
و همافزایـی 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 دیپلماتهـای انقالبـی در تـداوم مذاکـرات برجـام ،بـه تبدیل
ایـران بـه قـدرت ب یبدیـل منطقـهای در جهـان را بـه اثبـات قطعـی
رساند.
امـام جمعـه تبریـز خاط رنشـان کردنـد :بنـده بـه نمایندگـی از
مـردم قهرمـان ایـران و مردم شـهیدپرور و مهد شـی ران و عاشـورائیان
آذربایجانشـرقی ضمـن تبریک به حافظان امنیت و ارتشـیان رشـید
و سـپاهیان قهرمـان ،از آنـان م یخواهـم 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 اسلامی بدانند که دعـای خانـواده معظم
شـهدا و مـردم قهرمـان ای ران اسلامی و ملت با وفا و بصیر پشـتیبان
آنهاست.
نماینـده ول یفقیه در اسـتان گفتنـد :از فرماندهـی معظم کل قوا
حضـرت امـام خامنهای عزیز بـرای فرماندهی داهیانه وهوشـمندان ه و
وجـود فرماندهـان مومـن و مردمـی در ارتـش و سـپاه به سـهم خود
سپاسگزاریم.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان بـه همزمانـی سـفر رئیـس
جمهـور به اسـتان آذربایجانشـرقی بـا دهه ک رامت اشـاره کرده و
گفتنـد :همـه وزرا و نمایندههای دولت در شهرسـتانهای اسـتان
میـز خدمـت برگـزار کـرده بودنـد همچنیـن معـاون اول دولت و
معـاون اج رایـی دولـت نهایت دقـت را کـرده و با کار کارشناسـی
قبـل از سـفر ،همـه نیازمندیهـای 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 م یکنم.
خطیـب جمعـه تبریـز یـادآور شـدند :دیروز مشـکالت اسـتان به
اسـتحضار ریاسـت جمهوری رسید و مشکالت کشـور از قبیل گ رانی
مطـرح شـد؛ امـا آنچـه مهـم اسـت این اسـت کـه مسـووالن از صبر
مـردم تشـکر م یکنند.
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 بهرهمند شـویم.
ادامه در صفحه 2

دولت مصمم به اصالح ساختارهای
فسادزا و رانتخوار است

خب رنگار آدینه تبریز:
رئیـس جمهـور تاکیـد کردنـد :دولـت مصمـم اسـت
سـاختارهای فسـادزا و رانتخـوار 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
در جهـت اصلاح امـور
اقتصـادی بـردارد کـه
ایـن اصلاح بـه عدالـت
اجتماعـی بیانجامـد و
بـه قطـع کـردن دسـت
مفسـدان و رانـت خـواران
منجـر شـود.
رئیـس جمهـور
در بخـش دیگـری
خـود
سـخنان
از
اظهـار داشـتند :سلامت مـردم و نیـز مسـاله
معیشـت ،اقتصـاد و نـان مـردم در اولویـت
ب رنامـه 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.
ایشـان در ادامـه بـا اشـاره بـر مبنـای بودجـه
 ۱۴۰۱گفتنـد :دولـت در ایـن بودجـه بدنبـال اجـرای
عدالـت اسـت تـا سـاختار فسـادزا ،رانـت خـوار و

ویـژه خـواری را اصلاح کنـد.
دکتـر رئیسـی بـه تلاش دولـت بـرای حـل مشـکالت
معیشـتی مـردم و ناکامی معاندان و مخالفـان در این زمینه
اشـاره و خاط رنشـان کردنـد :مـردم بابصیـرت بـا در صحنـه
بـودن و هم راهـی دولت ،دشـمن را در همه عرصـه ها ناکام
خواهند گذاشـت.
رئیـس جمهـور آذربایجـان را مهـد شـجاعت و غیـرت
خوانـده و افزودنـد:
 ١٠هـزار شـهید
گلگـون کفـن غیـرت،
زمـان
خداشناسـی،
شناسـی مردم آذربایجان
را نمایـش مـی دهـد.
ایشـان در بخـش
دیگـری از سـخنان
خـود اضافـه کردنـد:
ظرفیت هـای عظیـم
آذربایجـان در حوزههـای مختلـف زبانزد اسـت امـا بزرگترین
ظرفیـت آذربایجـان نیـروی انسـانی متخصـص ،کارآمـد و
متعهـد آن اسـت.
آیـت اهلل رئیسـی ادامـه دادنـد :مـردم آذربایجـان،
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
کرده اسـت.

دولت در این بودجه به دنبال

اجرای عدالت است تا ساختار
فسادزا ،رانت خوار و

ویژه خواری را اصالح کند

به مناسبت والدت امام رضا (ع)
امـام رضـا (ع) در تاریـخ  ۱۱ذی القعـده  ۱۴۸هجـری قمـری در مدینـه به
دنیـا آمـد .تاریـخ تولـد امام رضـا در سـال  ۱۴۰۱شمسـی ب رابر با شـنبه ۲۱
خـرداد ماه اسـت.
حضرت علی بن موسـی الرضا (ع) امام هشـتم شـیعیان جهان در تاریخ
 ۱۱ذی القعـده سـال  ۱۴۸هجـری قمری در مدینه منـوره به دنیا آمد.
هنـوز داغ شـهادت امـام صـادق علیـه السلام از قلـب ماالمـال از انـدوه
فرزندش امام کاظم علیه السلام رخت ب رنبسـته 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  ۲۵شـوال تا  ۱۱ذیقعه ،لبخندی بر لبان هیچ یک دیده نشـده اسـت.
تا روز یازدهم ذیقعده که خورشـید ،طلوع متفاوتی داشـت و مدینه و اهلش
را بـا پ رتوافشـانی خویـش ،از تولـد کودکـی در خانه امام کاظم علیه السلام
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 شـق راء نوبیه ،ذکـر کردهاند که
آروی ،اسـم او و شـق راء لقـب وی بـوده اسـت .طبرسـی در اعالم الـوری گوید:
مـادرش کنیـزی بود بـه نام نجمه کـه بـه وی ام البنین م یگفتند.
بعـد از شـهادت امـام کاظـم (ع) ،آن حضـرت در  ۳۵سـالگی عهـده دار
مسـئولیت امامـت و حفـظ مبانـی اسلامی 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.
 5سال بعد از آن که مقارن با خالفت امین ,فرزند هارون بود.
 5سال 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 اسلام 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 اسلام 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 سـال ۲۰۳هجری
در سـنا باد ,که امروز یکی از محله های مشـهد اسـت ,در سـن  ۵۵سـالگی
,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 ت ریـن لقـب امـام (ع) ,رضـا م یباشـد کـه بنابـر روایتـی در عیـون
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هـم دشـمنان مخالـف و هـم دوسـتان موافـق بـه والیت عهـدی ,بـه والیت
عهـدی او رضایـت دادنـد و چنین چیـزی ب رای 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 م یدهند که حضرت رضـا (ع) والیت عهـدی را پذیرفتند و رضا لقب
گرفتنـد .ولـی غفـاری م یگویـد :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 ب رای حرکـت دادن حضرت رضـا (ع)
از مدینـه بـه خ راسـان 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 گ ریـه 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 ب رای
مـن گ ریـه کنیـد تا من صـدای گ ریه 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:
پیشـوایان نـور  -مقـام و منزلـت  14معصـوم(ع) -سـید محمدرضـا

طباطبایی نسب  -ناشر موسسه فرهنگی نور االئمه (ع)  -چاپ اول 1394-

جمعه  20خرداد  -1401مصادف با  10ذی القعده  10 - 1443ژوئن  -2022سال نهم شماره  - 396صفحه 2

قدردانی از اعتبار ویژه دولت
سیزدهم به آذربایجان شرقی

ادامه از صفحه اول

نماینده ول یفقیه در اسـتان بیان داشـتند :دیشـب سـاعت
 ۱۲:۳۰شـب رئیـس جمهـور را در فرودگاه بدرقه کردیـم و امروز
دیـدم کـه او در آبادان اسـت ،واقعـا خداقوت باید گفـت به این
همه تلاش و پـای کار بودن.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان با بیـان اینکه در
سـالگرد امـام رحمـتاهلل باید ب رای 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 اهدفشـان نباید تحریف شـود.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :ایجـاد انحـراف از
ص راط مسـتقیم انقالب ،کـج کردن مردم از مسـیر انقالب جزو
اهـداف دشـمن اسـت؛ برخ یهـا تلاش م یکننـد تـا فلسـفه
اصلـی انقلاب را به انح راف بکشـند و از امام رحمـتاهلل و رهبر
معظـم انقلاب عقدهگشـایی کننـد ،یـا اتها مزنـی بـه انقلاب
بکننـد که مثلا از مکتـب امـام فاصلـه گرفتهایم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان گفتنـد :اسـاتید حـوزه و
دانشـگاه و نخبـگان و اصحـاب قلـم باید تلاش زیـادی کنند.
امـام جمعـه تبریـز بیـان داشـتند :امـام خامنـهای یـک
خمینـی دیگـر اسـت کـه بـا قـدرت و صالبـت انقلاب 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
صرفهجویـی در مصـرف انـرژی بر همگان واجب اسـت؛ پرورش
گل و گیـاه و حفـظ خـاک جـزو وظایـف همه ماسـت ،شـاید
موضـوع سـادهای باشـد ولی در اصل بسـیار مهم اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامه دادنـد :هر کسـی در خانه و محل
کار و کارخانـه زبالههایـی کـه تولیـد م یشـود 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:
کارخانههایـی 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 خطب ههـا بـا بیان
اینکـه امـام رحمـتاهلل 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 ب رابـر مسـتکب ران هرگـز نبایـد
ف راموش شـود.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان ادامـه دادند :رد سـلطهپذیری
توسـط امـام خمینـی (ره) نبایـد ف رامـوش شـود البتـه امـروز
شـاهد ایـن هسـتیم کـه مقـام معظـم رهبـری همـان خط و
مشـی امـام را ادامـه م یدهنـد.
ایشـان بیـان داشـتند :ایـن امـام بـود که همیشـه مـردم و
مسـووالن را دعـوت به وحـدت و صمیمیت م یکردنـد و درس
ایسـتادگی در ب رابـر دشـمن را بـه مـا یـاد داده و االن رهبـری
همـان درس را بـه مـا یـادآوری میکننـد.
خطیـب جمعـه تبریـز بـه خصوصیـات اخالقـی و رفتـاری
اشـاره کـرده و گفتنـد :همـه رفتـار ایشـان رنگ و بـوی خدایی
داشـت ولـی م یتـوان صبـر ،توکل بـر خـدا در ب رابر دشـمن و
احتیاط ایشـان در اعمال را نباید ف راموش کنیم بلکه به نسـل
جدیـد هم یـاد دهیم.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ،وقتشناسـی و نظـم امـام
را از جملـه ویژگ یهـای برجسـته ایشـان برشـمرده و گفتنـد:
روایـت اسـت کـه مغـازهداران مسـیر تردد امـام ،ساعتشـان را
بـا قدمهـای ایشـان تنظیـم کـرده بودند.
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان گفتنـد :برخورد امام
بـا نظـام بی نالملـل در ج ریـان دانشـجویان پیـرو خط امـام که
جاسوسـان آم ریکایـی را دسـتگیر کردند ،یـک درس بزرگی بود.
ایشـان ادامـه دادنـد :نامه امـام خمینـی(ره) بـه گورباچوف،
صـدور حکـم ارتـداد بـرای سـلمان رشـدی ،اعلام روز قـدس
جاودانـه و تاریخـی اسـت.
امـام جمعه تبریز یادآور شـدند :از سـال  ۱۳۶۸تاکنون رهبر
معظـم انقالب که جانشـین برحـق امام رحمتاهلل هسـتند ،با
همـان صالبـت ،قدرت و اقتـدار امام پیـش م یروند.
ایشـان افزودنـد :توطئههـای زیـادی طـی ایـن سـالها بوده
ولـی همـه شـاهد ایـن هسـتیم کـه چگونـه ایشـان مدیریت
کردنـد؛ فتنههـای  ،۹۷ ،۹۶اتفاقـات  ۷۸و  ۸۸و یـا حادثـه ۱۱
سـپتامبر را ایشـان بـا اقتـدار مدیریـت کردند.
خطیب جمعه تبریر به سـالروز قیام  ۱۵خرداد اشـاره کرده
و گفتنـد :دسـتاوردها و پیامدهای این قیام بسـیار زیاد اسـت؛
شـکلگیری جـدی اندیشـه ب رانـدازی رژیـم منحـوس پهلوی و
ایجـاد حکومـت اسلامی محصول حرکـت  ۱۵خـرداد حضرت
امـام رحمت اهلل اسـت.
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :همانطـور کـه امـام رضـواناهلل
خواسـتند ،نبایـد  ۱۵خـرداد را ف رامـوش کـرد زیـرا ایـن روز به
حـق کلیـد پیـروزی انقالب اسلامی اسـت.

فرازی از وصیت نامه شهدا

اهم بازديد و ديدارهاي مردمي
نماينده ولي فقيه

در آذربايجان شرقي
در هفته جاری

دیدار خادمان حرم مطهر رضوی طرح زیر سایه خورشید
بانماینده ولی فقیه در آذربایجانشرقی و امام جمعه تبریز

دیدار آقای زلفی گلی وزیر علوم  ،تحقیقات و فن آوری و حجت االسالم
دکتررستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها با
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی

حضور نماینده ولی فقیه در استان در اجتماع امام زمانی های دهه نودی
تبریزبااجرایسرودسالمفرماندهدرمحوطهمصلیحضرتامام(ره)تبریز

حضوروسخنرانیامامجمعهتبریزدراجالسیهروسایدانشگاهها،پژوهشگاهها رئیس جمهور و اعضای هئیت دولت در ادامه سفرهای استانی در بیست و
سومینسفرخودبااستقبالنمایندهولیفقیهدراستانواستاندارآذربایجان
ومراکزآموزشعالی باحضور دکترزلفیگلیوزیرعلوم ،تحقیقاتو
شرقی و جمعی از مسئوالن کشوری و لشگری واردفرودگاهبین المللی
فنآوریوحجتاالسالمدکتررستمیرئیسنهادنمایندگیمقاممعظم
شهیدمدنیتبریزشد
رهبریدردانشگاههابانمایندهولیفقیهدراستانواستاندارآذربایجانشرقی

بازدید ریاست محترمجمهوری اسالمی ایران باحضور وهمراهینماینده
ولی فقیه در استان ،از منطقه آزاد ارس ،کارخانه ارس خودرو دیزل،
نطقه صفر مرزی جمهوری اسالمی ایران با جمهوری آذربایجان و ادای
احترام به مزار شهدای مقابله با متجاوزین در سال1320

بازدیدحضرتآیتاهللرئیسی،ریاستمحترمجمهوریاسالمیایران
از معدن مس سونگون با حضور و همراهی نماینده ولی فقیه در استان و
استاندارآذربایجانشرقی

محترمدولتسیزدهم ،نمایندهولیفقیهدراستان،استاندارآذربایجانشرقیو

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه
تبریز در دیدار اقتدار مختلف مردم استان با رئیس جمهور محترم در
سالن صدرای تبریز

جلسه شورای اداری آذربایجان شرقی با حضور حضرت آیت اهلل رئیسی رئیس
مدیران و مسئوالن ادارات ،سازمان ها و نهادهای اجرایی استان

میز خدمت مدیر کل آموزش
وپرورش استان و نواحی پنجگانه و
اداره کل نوسازی مدارس در
پیش از خطبه های نمازجمعه در
مصلی اعظم حضرت امام (ره) تب ریز

تشریحبرنامههایهفتهحج
در آذربایجان شرقی

خب رنگارآدینهتب ریز:
مس ــئول دفت ــر نمایندگ ــی بعثــه مقــام معظم رهب ــری در اســتان
آذربایجــان ش ــرقی در ســخن رانی پی ــش از خطب ــه هــای نمازجمعــه
تب ریــز گفــت :وزارت حــج و عم ــره ع ربس ــتان در روزهــای اخی ــر در
اقدام ــی دیرهنــگام افزایــش قابــل توجه ــی را در هزینــه هــای ارزی
خدمــات حــج در حوزه مشــاعر مقدســه ،خی ــام و خدمــات عمومی،
اعــام نمــوده اســت و لزومـاً بایــد ایــن هزینههــا همزمــان بــا دریافت
ویـزا پرداخــت گ ــردد.
حجــت االســام محمــد باق ــر ای ـران ن ـژاد ادامــه داد :از آنجــا کــه
ســازمان حــج و زیــارت بعــد از اعــام برگـزاری عملی ــات حــج تمتــع
در ســال جــاری ب رنام هریــزی الزم را بــا س ــرعت در دســتور کار خــود
ق ـرار داده و بــا توجــه بــه ضی ــق وقــت ف راینــد ثب ــت نــام کاروانهــا را
آغــاز ک ــرده اســت،فلذا م راتــب اعت ـراض خــود را در خصــوص افزایــش
هزینــه اعــام نمــوده و در مذاک ـرات و گفتگوهــای صــورت گرفتــه
ضمــن بررس ــی موضــوع و کارشناس ــی که توســط کمیتــه نرخگذاری
ســازمان حــج و زیــارت انجــام شــد مق ــرر گردیــد بــا هــدف رعایــت
حــال زائ ریــن ارجمنــد بخــش قابــل توجه ــی از ایــن هزینههــا بــا
تدابی ــر اندیش ــیده شــده توســط ســازمان حــج وزیــارت تأمی ــن گردد
و بخــش دیگ ــری نی ــز بــا رایزن ــی همــکاران اعزام ــی بــه ع ربس ــتان
کاهــش یابــد و بخــش انــدک آن را نی ــز زائ ریــن محت ــرم پرداخــت
نمایند.
وی افــزود :لـذا بــا توجــه بــه محدودیــت زمانی بــه منظــور دریافت
ویــزا تقاضــا دارد در اســرع وقــت بــا راهنمائــی مدیــران محتــرم
کاروانهــا نس ــبت بــه پرداخــت فی ــش تکمیل ــی مابهالتفــاوت اقـدام
مقتض ــی را بــه عمــل آورنــد تــا اختالل ــی در دریافــت ویـزا بــه عمــل
نیاید.
حجــت االســام ای ـران ن ـژاد در ادامــه بــا اشــاره بــه ف ـرا رس ــیدن
هفتــه حــج افــزود :نحــوه اعمــال و مناســک حــج بــه صــورت کامــل
بــه حجــاج آمــوزش داده شــده و در همی ــن راســتا همایــش حــج
بان ـوان برگزارشــد.
وی بــا بی ــان اینکــه بــه ازای ه ــر ۱۲نف ــر یــک یــاور حجــاج معرفی
م ــی شــود خاط رنشــان ک ــرد :ایــن اف ـراد جــزو اف ـراد تحصی ــل ک ــرده
و مابی ــن  ۴۰تــا ۵۰ســال ســن دارنــد و بــه مناســک حــج و مس ــائل
م ربوطــه تس ــلط کاف ــی دارند.
حجــت االســام ای ـران ن ـژاد بــا بی ــان اینکــه  ۸جلس ــه آموزش ــی
ب ـرای حجــاج برگ ـزار م ــی شــود ،اظهــار داشــت :ایــن جلس ــات بــا
وجــود کمب ــود زمــان بــه صــورت فش ــرده و منظــم برگـزار می شــود.
وی گفــت ۱۱ :کاروان داریــم کــه برخ ــی از آنهــا  ۱۳۵نف ــری اســت،
برخ ــی بیشــتر و برخ ــی نی ــز کمت ـر .ه ــر کاروان یــک نف ــر روحان ــی
دارد و برخ ــی کاروانهــای بــا جمعی ــت بیشــتر یــک کمــک روحانی
نی ــز دارنــد.
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خطبه های نمازجمعه
شهرستان های آذربایجان شرقی
امام بنیانگذار یک مکتب فکری  ،سیاسی و اجتماعی است
حجت االسلام 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 متحـ ّول کـرد؛ امام
بنیانگـذار 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 ،خاط رنشـان کـرد :در طـول این سـالها
سـخنان زیـادی را افـراد ّ
مطلع بیـان کردهاند ولی اوال آنچـه در باب امام
و انقلاب کـه اینهـا به هـم گـره خوردهاند و یـاد امـام و نام امـام از نام
انقلاب جدا نیسـت -گفته شـده اسـت ،همه مسـائل م ربوط بـه امام
ذهنی ت
و انقلاب نیسـت؛ ناگفتههایـی وجـود دارد که بایـد امـروز در ّ
جامعه قـرار بگیرد.
شـخصی ت امام و
یف
ر
تح
ای
ر
ب
هایی
ه
انگیز
اینکه
بیان
پورمحمـد با
ّ
تح ریـف انقلاب كه بزرگت رین هنر امـام بزرگوار بود وجـود دارد  ،تاکید
کرد :دشـمن سـعی دارد اندیشـه امام ،شـخصیت امام و روش و الگوی
مدی ریتـی حضـرت امام را تح ریف کنـد تا ارزشهـا و آرمانهای مقدس
و الهـی انقلاب اسلامی را زیر سـوال بب رند لـذا باید حقایقـی را که در
بـاب امـام و در بـاب انقالب گفته شـده را بازگو کنیـم و مجال تح ریف
را از تح ریـف کنندگان بگی ریم.
رئیـس شـورای فرهنگی عمومی شهرسـتان تاکید کـرد :باید تمام
دسـتگاه هـا خصوصا نهـاد های فرهنگـی ،امامان جماعـت ،صاحبان
ت ریبـون و قلم ،اندیشـه و مکتـب امـام (ره) را تبیین کنند.
خطیـب جمعـه ورزقـان بـا تاکید بـر بیانـات و رهنمودهـای رهبر
معظـم انقلاب اسلامی ،بیـان کـرد :صلاح و سـعادت کشـور در این
اسـت کـه در هـر زمان منویات راهگشـای رهبری را چـراغ راه بدانیم به
طوریکه اگر شـرایط زمان و دشـمن یها و شـیوههای مکارانه دشـمن
را در نظـر بگی ریـم م یفهمیـم که سـیره رهبری مقام معظـم رهبری
مشـابه امـام راحل اسـت و مسـیر سـعادت کشـور از منویـات رهبری
م یگـذرد.
وی بـه پیـش بینـی تاریخـی مقـام معظـم رهبـری در خصـوص
تح ریـم هـا نیز اشـاره کـرد و گفـت :رهبر انقلاب در مذاک رات هسـته
ای بـه آم ریـکا خـوش بیـن نبود و پیش بینـی می کرد کـه آم ریکا به
صـورت یکطرفـه از برجـام خارج شـود .امروز مردم کشـور و دنیا متوجه
آن شـدند کـه آم ریـکا بدعهد بـوده و پیـش بینی رهبر انقلاب دقیق
بوده اسـت.
پورمحمد ادامه داد :اسـتکبار متشکل از مثلث غ ربی ،صهیونیستی
و ع ربـی  ،از زمـان پیروزی انقالب اسلامی تا امروز سـنگ اندازی و مین
گـذاری گسـترده ای را در مسـیر توسـعه جمهوری اسلامی 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 اج را می شـد ،امروز وضعیت اقتصادی کشـورمان بهتر
از ایـن بود.
شهدای  ۱۵خرداد جاده پیروزی انقالب را هموار کردند
عضـو مجلس خبـرگان رهبـری و امام جمعه م راغه گفت :شـهدای
 ۱۵خـرداد سدشـکن بودنـد و جـاده پیـروزی انقالب اسلامی را هموار
کردند.
حجـت االسلام محمدتقی پورمحمـدی در خطب ههای نماز جمعه
ایـن هفتـه م راغـه بـه مناسـب تهای  ۱۴و  ۱۵خرداد مـاه اشـاره کرد و
افـزود :امـروز هـر چـه داریـم از عزت و سـربلندی امـام خمینـی (ره) و
شـهدای  ۱۵خردادماه اسـت.
وی تاکیـد کـرد :حضرت امام خمینی(ره) باعث تاسـیس جمهوری
اسلامی اسـت و بایـد همواره پشـتیبان والیـت و ادامه دهنـده راه امام
راحل باشیم.
وی از تمـام مـردم شهرسـتان خواسـت تـا در م راسـم  ۱۴و ۱۵
ت گسـترده شـرکت کننـد.
خردادمـاه بـه صـور 
امـام جمعـه م راغـه خاط رنشـان کـرد :نـه تنها همـه مـا بلکه کل
مسـلمانان و مسـتضعفان دنیا مدیون امام خمینی(ره) هستیم چ راکه
اگـر امـام ایـن حرکـت را نمی کرد معلـوم نبـود االن در چه شـرایطی
بودیم.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه در سـفر رئی سجمهـور و کابینـه بـه
آذربایجانشـرقی در جلسـه نخبـگان بـه عنـوان سـخن ران حضـور
داشـتم و در ایـن جلسـه احیـای رصدخانـه م راغـه را از آیـتاهلل
رئیسـی خواسـتار شـدم ،خاط رنشـان کرد :احیای رصدخانـه م راغه با
بودجههـای اسـتانی و شهرسـتانی امکانپذیر نیسـت و بایـد بودجه
ملـی اختصـاص یابد.
امـام جمعـه م راغـه اضافه کـرد :رصدخانه م راغه یکـی از م راکز مهم
جهانـی و بی نالمللی اسـت و این مجموعه در دورههای گذشـته یکی
از م راکز علمی و دانشـگاهی جهان بوده و دانشـمندان بسیاری معرفی
شدهاند.
وی ادامـه داد :در حضـور رئی سجمهـور بـه قـول هـای روسـای
جمهـور قبلـی در خصـوص احیـای رصدخانـه م راغه اشـاره کـردم که
آیتاهلل رئیسـی گفتند» همانند روسـای جمهور قبلی قول نمی دهم
امـا در راسـتای آبادانـی و احیـای رصدخانـه تالش خواهـم کرد».

حضرت امام رضا (ع) در کالم مقام معظم رهبری

بايد اعت راف كنيم كه زندگى ائمه  ،عليهمالسالم ،بدرستى شناختهنشده و ارج
و منزلت جهاد م رارتبار آنان حتى بر شيعيانشان نيز پوشيده مانده است .علىرغم
هــزاران كتاب كوچك و بزرگ و قديم و جديد درباره زندگى ائمه  ،عليهمالســام،
امروز همچنان غبــارى از ابهام و اجمال ،بخش عظيمى از زندگى اين بزرگواران را
ف را گرفته وحيات سياسى برجســتهت رين چهرههاى خاندان نبوت كه دو قرن و
نيم از حساست رين دورانهاى تاريخ اسالم را دربرمىگيرد با غرضورزى يا بىاعتنايى
و يا كجفهمى بســيارى از پژوهندگان و نويسندگان روبرو شده است .اين است كه
ما از يك تاريخچه مدون و مضبوط درباره زندگى پرحادثه و پرماج راى آن پيشوايان،
تهيدستيم.
زندگى امام هشتم ،علي هالسالم ،كه ق ريب بيس تسال از اين دوره تعيين كننده
و مهم را ف راگرفته از جمله برجستهت رين بخشهاى آن است كه بجاست درباره آن
تامل و تحقيق الزم به كار رود .
مهمت رين چيزى كه در زندگى ائمه  ،عليهمالسالم ،بهطور شايسته مورد توجه
ق رار نگرفته ،عنصر «مبارزه حاد سياسى» است .از آغاز نيمه دوم قرن اول هجرى كه
خالفت اسالمى بهطور آشكار با پي رايههاى سلطنت آميخته شد و امامت اسالمى به
حكومت جاب رانه پادشاهى بدل گشت ،ائمه اهل بيت ،عليهمالسالم ،مبارزه سياسى
خود را بهشيوهاى متناسب با اوضاع و ش رايط ،شدت بخشيدند.
اينمبارزهبزرگت رينهدفش تشكيل نظام اسالمى و تاسيس حكومتى بر پايه
امامتبود .بىشك تبيين و تفسير دين با ديدگاه مخصوص اهل بيت وحى ،و رفع
تح ريفها و كجفهمىها از معارف اسالمىو احكامدينى نيز هدف مهمى ب راى جهاد
اهل بي تبه حساب مىآمد .اما طبق ق رائن حتمى ،جهاد اهل بي تبه اين هدفها
محدود نمىشد و بزرگت رين هدف آن ،چيزى جز تشكيل حكومت علوى و تاسيس
نظام عادالنه اسالمى نبود .بيشت ريندشواريهاىزندگىم رارتبار و پر از ايثار ائمه و
ياران آنان به خاطر داشتن اين هدف بود و ائمه  ،عليهمالسالم ،از دوران امام سجاد ،
علي هالسالم ،وبعدازحادثه عاشورا به زمينهسازى دراز مدت ب راى اين مقصود پرداختند.
در تمام دوران صدو چهل ســاله ميان حادثه عاشورا و واليتعهدىامام هشتم
،علي هالسالم ،ج ريان وابسته به امامان اهل بي تيعنى شيعيان هميشه بزرگت رين
و خط رناكت رين دشمن دستگاههاى خالفتبه حساب مىآمد .در اين مدت بارها
زمينههاى آمادهاى پيش آمد و مبارزات تشيع كه بايد آن را نهضت علوى نام داد به
پيروزيهاى بزرگى نزديك گرديد.
اما ،در هر بار موانعى برسر راه پيروزى نهايى پديد مىآمد و غالبا بزرگت رين ض ربه
از ناحيه تهاجم بر محور و مركز اصلى اين نهضت ،يعنىشخ صامامدر هر زمان و به
زندان افكندن يا به شهادت رساندن آن حضرت وارد مىگشت و هنگامىكهنوبتبه
امام بعد مىرسيد اختناق و فشار و سختگيرى به حدى بود كه ب راى آماده كردن
زمينه به زمان طوالنى ديگرى نياز بود .
ائمــه ،عليهمالســام ،در ميان طوفان ســخت اين حوادث هوشــمندانه و
شــجاعانه تشــيع را همچون ج ريانى كوچك اما عميق و تند و پايدار از البهالى
گذرگاههاى دشــوار و خط رناك گذراندند  .و خلفاى اموى و عباسى در هيچ زمان
نتوانســتند با نابود كــردن امام ،ج ريان امامت را نابود كننــد و اين خنجر ب رنده
همواره در پهلوى دستگاه خالفت ،فرو رفته ماند و به صورت تهديدى هميشگى
شراازآنانسلبكرد.هنگامىكهحضرتموسىبنجعف ر،علي هالسالم،پسازسالها
آساي 
حبس در زندان هارونى مســموم و شهيد شد در قلمرو وسيع سلطنت عباسى
اختناقى كامل حكمفرمابود .در آن فضاى گرفته كه به گفته يكى از يارانامامعلىبن
موسى ،علي هالسالم« ،از شمشير هارون خون مىچكيد».
بزرگت رين هنر امام معصوم و بزرگوار ما آن بود كه توانست درخت تشيع را از گزند
طوفان حادثه سالمتبدارد و از پ راكندگى و دلسردى ياران پدر بزرگوارش مانع شود
و با شــيوه تقي هآميز و شگفتآورى جان خود را كه محور و روح جمعي تشيعيان
بود حفظ كرد و در دوران قدرت مقتدرت رين خلفاى بنىعباس و در دوران استق رار و
ثبات كامل آن رژيم مبارزات عميق امامت را ادامه داد .تاريخ نتوانسته است ترسيم
روشــنى از دوران دهساله زندگى امام هشــتم در زمان هارون و بعد از او در دوران
پنجسالهجنگهاىداخلىميانخ راسان و بغداد به ما ارائه كند .اما به تدبر مىتوان
فهميد كه امام هشتم در اين دوران همان مبارزه دراز مدت اهل بيت ،عليهمالسالم،
را كه در همه اعصار بعد از عاشــورا اســتم رار داشته با همان جهتگيرى و همان
اهداف ادامه مىداده است .هنگامى كه مأمون در سال صد و نود و هشت از جنگ
قدرت با امين ف راغتيافت و الفتبىمنازع را به چنگ آورد يكى از اولين تدابير او
حل مشــكل علويان و مبارزات تشيع بود ،او ب راى اين منظور ،تج ربه همه خلفاى
سلف خود را پيش چشم داشت.
تج ربهاى كه نمايشــگر قدرت  ،وســعت و عمق روزافزون آن نهضت و ناتوانى
دستگاههاى قدرت از ريشــهكن كردن و حتى متوقف و محدود كردن آن بود .او
مىديد كه ســطوت و حشــمت هارونى حتى با بهبندكشيدن طوالنى و باالخره
مســموم كردن امام هفتم در زندان هم نتوانست از شورشها و مبارزات سياسى،
نظامى ،تبليغاتى و فكرى شيعيان مانع شود .او اينك در حالى كه از اقتدار پدر و
پيشينيان خود نيز برخوردار نبود و بعالوه بر اثر جنگهاى داخلى ميان بنى عباس،
سلطنت عباســى را در تهديد مشكالت بزرگى مشاهده مىكرد بىشك الزم بود
به خطر نهضت علويان به چشــم جدىترى بنگرد .شايد مأمون در ارزيابى خطر
شيعيان ب راى دستگاه خود واقعبينانه فكر مىكرد .گمان زياد بر اين است كه فاصله
پانزده ســاله بعد از شهادت امام هفتم تا آن روز و بويژه فرصت پنجساله جنگهاى
داخلى،ج ريانتشيعراازآمادگىبيشترىب راىب راف راشتنپرچمحكومتعلوىبرخوردار
ساخته بود.
مأمون اين خطر را زيركانــه حدس زد و درصدد مقابله با آن برآمد و به دنبال
همين ارزيابى و تشخيص بود كه ماج راى دعوت امام هشتم از مدينه به خ راسان و
پيشنهاد الزامى وليعهدى به آن حضرت پيش آمد و اين حادثه كه در همه دوران

طوالنى امامت كمنظير و يا در نوع خود بىنظير بود تحقق يافت.
اكنون به تش ريح سياستها و تدابير امام على بن موسى الرضا ،عليه السالم ،در
اين حادثه مىپردازيم:
 .1هنگامــى كه امام را از مدينه به خ راســان دعوت كردند آن حضرت فضاى
مدينه را از ك راهت و نارضايى خود پر كرد ،به طورى كه همه كس در پي رامون امام
ترا از وطن خود دور مىكند ،امام بد بينى
يقين كردند كه مأمون با ني تسوء حضر 
خود به مأمون را با هر زبان ممكن به همه گوشها رساند ،در وداع با حرم پيغمب ر،
در وداع با خانوادهاش ،در هنگام خروج از مدينه ،در طواف كعبه كه ب راى وداع انجام
مىداد ،با گفتار و رفتار با زبان دعا و زبان اشــك ،بر همه ثابت كرد كه اين ســف ر،
سفر مرگ اوست ،همه كسانىكه بايد طبق انتظار مأمون نسب تبه اوخوشبين و
نسب تبه امام به خاطر پذيرش پيشنهاد او بدبين مىشدند در اولين لحظات اين
سفر دلشان از كينه مأمون كه امام عزيزشان را اينطور ظالمانه از آنان جدا مىكرد
و به قتلگاه مىبرد لب ريز شد.
 .2هنگامى كه در مرو پيشــنهاد واليتعهدى آن حضرت مطرح شد حضرت
بشدت استنكاف كردند و تا وقتى مأمون ص ريحا آن حضرت را تهديد به قتل نكرد،
آن را نپذيرفتند .اين مطلب همهجا پيچيد كه علىبن موسىالرضا ،علي هالسالم،
وليعهدى و پيش از آن خالفت را كه مأمون به او با اص رار پيشنهاد كرده بود نپذيرفته
است ،دســتاندركاران امور كه به ظ رافت تدبير مأمون واقف نبودند ناشيانه عدم
قبول امام را همهجا منتشــر كردند حتى فضلبن سهل در جمعى از كارگزاران و
ماموران حكومت گفت من هرگز خالفت را چنين خوار نديدهام امي رالمؤمنين آن
را به علىبن موسىالرضا  ،علي هالسالم ،تقديم مىكند و علىبن موسى دست رد
به سينه او مىزند.
خود امــام در هر فرصتى ،اجبــارى بودن اين منصب را به گــوش اين و آن
مىرســاندوهمواره مىگفت من تهديد به قتل شــدم تا وليعهدى را قبول كردم.
طبيعى بود كه اين ســخن همچون عجي بت رين پديده سياسى ،دهان به دهان
و شهر به شهر پ راكنده شود و همه آفاق اسالم در آن روز يا بعدها بفهمند كه در
همان زمان كه كســى مثل مأمون فقط به دليل آنكه از وليعهدى ب رادرش امين
ت به جنگى چند ساله دست مىزند و هزاران نفر از جمله ب رادرش
عزل شــده اس 
امين را به خاطر آن به قتل مىرساند و سر ب رادرش را از روى خشم شهر به شهر
مىگرداندكسىمثلعلىبنموسىالرضا،علي هالسالم،پي دامىشودكهبهوليعهدىبا
بىاعتنايى نگاه مىكند و آن را جز با ك راهت و در صورت تهديد به قتل نمىپذيرد.
مقايسهاى كه از اين رهگذر ميان امامعلىبنموسىالرضا،علي هالسالم ،و مأمون
عباسى در ذهنها نقش مىبست درســت عكس آن چيزى را نتيجه مىداد كه
مأمون به خاطر آن سرمايهگذارى كرده بود.
 .3با اينهمه علىبن موسىالرضا ،علي هالســام،فقط بدينشرط وليعهدى را
پذيرفت كه در هيچ يك از شؤون حكومت دخالت نكند و به جنگ و صلح و عزل و
نصب و تدبير امور نپردازد و مأمون كه فكر مىكرد فعال در شروع كار اين شرط قابل
تحمل است و بعدا بتدريج مىتوان امام را به صحنه فعاليتهاى خالفتى كشانيد ،اين
شرط را از آن حضرت قبول كرد ،روشن است كه با تحقق اين شرط ،نقشه مأمون
نقش برآب مىشد و بيشتر هدفهاى او برآورده نمىگشت.
ت نيز
امام در همان حال كه نام وليعهد داشت و قه را از امكانات دستگاه خالف 
برخوردار بود چهرهاى به خود مىگرفت كه گويى با دستگاه خالفت ،مخالف و به آن
معترض است ،نه امرى نه نهى نه تصدى مسؤوليتى ،نه قبول شغلى ،نه دفاعى از
حكومت و طبعا نه هي چگونه توجيهى ب راى كارهاى آن دستگاه.
روشن است كه عضوى در دستگاه حكومت كه چنين با اختيار و اراده خود ،از
همه مسؤوليتها كناره مىگيرد ،نمىتواند نسب تبه آن دستگاه صميمى و طرفدار
باشــد ،مأمون بخوبى اين نقيصه را حس مىكرد و لذا پس از آنكه كار وليعهدى
انجــام گرفتبارها درصدد برآمد امام را بــر خالف تعهد قبلى با لطائفالحيل به
مشاغل خالفتى بكشاند و سياست مبارزه منفى امام را نقض كند ،اما هر دفعه امام
هوشيارانه نقشه او را خنثى مىكرد .يك نمونه همان است كه معم ربن خالد از خود
امام هشتم نقل مىكند كه مأمون به امام مىگويد  :اگر ممكن استبه كسانى كه
از او حرف شنوى دارند در باب مناطقى كه اوضاع آن پ ريشان است ،چيزى بنويس
و امام استنكاف مىكند و ق رار قبلى كه همان عدم دخالت مطلق است را به يادش
مىآورد و نمونه بسيار مهم و جالب ديگر ماج راى نماز عيد است كه مأمون به اين
بهانه«كه مردم قدر تو را بشناســند و دلهاى آنان آرام گيرد» ،امام را به امامت نماز
عيد دعوت مىكند ،امام استنكاف مىكند و پس از اينكه مأمون اص رار را به نهايت
مىرســاند امام به اين شرط قبول مىكند كه نماز را به شيوه پيغمبر و علىبن
ابىطالب به جا آورد و آنگاه امام از اين فرصت چنان بهرهاى مىگيرد كه مأمون را
از اص رار خود پشــيمان مىسازد و امام را از نيم هراه نماز برمىگرداند ،يعنى بناچار
ض ربهاى ديگر بر ظاهر رياكارانه خود وارد مىسازد .
 .4اما بهرهبردارى اصلى امام از اين ماج را بسى از اينها مهمتر است :امام با قبول
وليعهدى ،دستبه حركتى مىزند كه در تاريخ زندگى ائمه پس از پايان خالفت اهل
بيت در سال چهلم هجرى تا آنروز و تا آخر دوران خالفتبىنظير بوده است و آن
برمال كردن داعيه امامتشيعى در سطح عظيم اسالم و دريدن پرده غليظ تقيه و
رساندن پيام تشيع به گوش همه مسلمانهاست .
مهمت رينچيزى ك ه در زندگى ائمه  ،عليهمالسالم ،بهطور شايسته مورد توجه
ق رار نگرفته ،عنصر «مبارزه حاد سياسى» است.
در تمام دوران صدو چهل ساله ميان حادثه عاشورا و واليتعهدىامام هشتم ،
ن هميشه بزرگت رين و
ت يعنى شيعيا 
ن وابسته به امامان اهل بي 
علي هالسالم،ج ريا 
خط رناكت رين دشمن دستگاههاى خالفتبه حساب مىآمد.
منب ع:
برگرفته از سایت شهید آوینی

آداب نمازجمعه

نتیجهگیری
طبــق بررســی انجــام شــده در ایــن بخــش ،م یتــوان
گفــت از جهــت فقهــی ،برخــی از مذاهــب فقهــی مثــل
شــافعی و مالکــی و حنبلــی و ظاهــری ،ســلطان بــودن را
بــرای امامــت جمعــه شــرط نم یداننــد ،ولــی عــاوه بــر
اینکــه طب ــق مذه ــب حنف ــی ،اوزاع ــی و زیــدی ،ســلطان یــا
مــأذون بــودن از ســوی ســلطان ب ـرای امامــت جمعــه الزم و
معتب ــر اســت ،طب ــق فقــه ش ــیعه ،ایــن مس ــئله از ضروریــات
فقه ــی اســت و ادلــه ف راوان ــی از اجمــاع و س ــیره تــا انبوهی از
روایــات ،ایــن شــرط را اثبــات م یکنــد.
بخش دوم :عدالت امام جمعه در مذاهب اسالمی
چنــان کــه در ابتــدای مقاله گذشــت ،عمدهتریــن اختالف
مذاه ــب اســامی در بــاب امامت جمعــه و ش ـرایط الزامی آن،
حــول دو محــور متمرکــز اســت :منصــب بــودن و عدالــت.
بخــش اول بــه بررس ــی حــول محــور اول اختصــاص یافــت و
بخــش دوم ،محــور دوم و بررس ــی لــزوم یــا عــدم لــزوم عدالت
از دیــدگاه مذاه ــب مختلــف اســامی پ ــی م یگی ــرد.
مذاه ــب اســامی در موضــوع عدالــت بــه دو گ ــروه قابــل
طبقهبنــدی م یشــوند :گ ــروه منک ـران عدالــت ب ـرای امامــت
جمعــه و گ ــروه پی ــروان عدالــت ب ـرای امامــت جمعــه .آنچــه
در پ ــی م یآیــد ،گزارش ــی فش ــرده هم ـراه بــا مس ــتند فقه ــی
نظ ــر ایــن دو گ ــروه اســت.
گروه اول :منک ران لزوم عدالت ب رای امامت جمعه
چهــار مذه ــب فقه ــی مع ــروف اهــل ســنت گویــا ب ــر ایــن
مطلــب اتفاقنظ ــر دارنــد کــه ب ـرای امامــت جمعــه ،عدالــت
ش ــرط نیس ــت و اف ـراد فاســق نی ــز م یتواننــد امامــت ایــن
نمــاز را ب ــر عهــده گی رنــد.

پزشک من

عواملی که شما را در معرض بیماری قلبی ق رار
م یدهند3-
چه باید کرد؟ بهت رین راه کاستن از احتمال حمله قلبی
ناشی از آنفلوانزا این است که سعی کنید آنفلوانزا نگی رید که
البته صددرصد نیست اما زدن واکسن آنفلوانزا این احتمال را
کمتر خواهد کرد .راهکارهایی مانند شستن مکرر دستها و
اجتناب از اف راد مبتال نیز مطمئناً از روشهای پیشگیری از ابتال
به ویروس است.
دیگرعفونتها
ویروس آنفلوانزا تنها میکروارگانیسمی نیست که
احتمال بیماری قلبی را افزایش م یدهد .محققان
عفونت کالمیدیا پنومونیه (باکتریومی که باعث
بیماری تنفسی م یشود) را نیز با احتمال باالتر
بیماری قلبی مرتبط م یدانند و دلیل آن نیز مانند
آنفلوانزا بهاحتمال زیاد التهاب است .وقتی شما
عفونت کالمیدیا دارید ،سیستم ایمنی شما واکنشی
را شروع م یکند که منجر به التهاب م یشود.
ابتال به عفونت کالمیدیا ،سیستم ایمنی را فعال کرده و
یزند.
التهابی ایجاد م یشود که به دیواره داخلی رگها آسیب م 
دیگر پژوهشها نشان دادهاند باکتریهایی که باعث بیماری لثه
م یشوند نیز ممکن است احتمال حمله قلبی یا سکته مغزی
را افزایش دهند .این هم دلیلی دیگر ب رای اینکه روزی دو بار
نخ دندان بکشید و مس واک بزنید و ب رای چکاپ سالیانه به
دندانپزشک م راجعه کنید.

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.ارتحال غم انگیـزش که ثلمهای بی جبران شـد در
روز ششـم ربیـع االول 1366ق .برابـر با نهـم بهمن  1325ش .به وقوع پیوسـت
 .پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السلام نجف
اشـرف بـه خاک سـپرده شـد و اکنـون زیارتگاه مومنـان و صاحب دالن اسـت.
منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)

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،
تیمـم نیـز انجام شـود.
ّ
اقتدا به امام جماعت در حال رفتن به رکوع
آیـا هنگامـی کـه امـام جماعـت در حـال خـم
شـدن بـرای رکـوع اسـت امـا بـه حـد رکـوع
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.

جمعه  20خرداد  -1401مصادف با  10ذی القعده  10 - 1443ژوئن  -2022سال نهم شماره  - 396صفحه4

مشکل دریاچه ارومیه برخالف اعالم گذشتگان حل نشده است!

خب رنگار آدینه تب ریز:
امـام جمعـه تب ریز گفتنـد :با وجـود اینکه در
گذشـته اعلام کردنـد مشـکالت دریاچـه ارومیه
حل شـده اسـت اما در عمل چنین نبوده اسـت
و هرچنـد گذشـتهها نیـز تلاش کردنـد ،اکنون
نیـاز بـه تالش بیشـتر از سـوی دولت احسـاس
شـده و البته ضـرورت دارد.
حضـرت حجتاالسلام والمسـلمین سـید
محمدعلـی آلهاشـم در جلسـه شـورای اداری
اسـتان بـا حضـور ریاسـت جمهوری ،با تسـلیت
سـالگرد ارتحال امـام رحمتاهلل و تب ریک سـالروز
رهبـری رهبر انقالب اظهار کردنـد :از بابت حادثه
تلـخ آبـادان دلمـان بـا آنهاسـت و ایـن حادثـه را
خدمـت مـردم ایـران تسـلیت م یگویم.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان بر
اهمیت لجسـتیکی آذربایجانشـرقی اشاره کرده
و گفتند :با توجه به موقعیت لجسـتیک اسـتان
تکمیـل خط ریلـی و ایجـاد موقعیت توریسـت
درمانـی ،اسـتفاده از طبیعـت بکـر ایـن خطـه
م یتوانـد به سـرمایه کشـور بیافزاید.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان یادآور شـدند:
طرح تامین آب شـرب تب ریز از رودخانه ارس ،خط
آهـن تب ریز ،کارخانجات خوراک آلومینیوم ،معدن
نفلین سینیت ،تشکیل شـرکت مس آذربایجان
از اولویتهـای اصلی اسـت.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان
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
برخلاف وعـده دولـت مبنـی بر افزایـش قیمت
چهار قلم ،امروز شـاهد تغیی رات قیمتـی در انواع
کاالهـا و اقلام مصرفی مردم هسـتیم.
امـام جمعـه تب ریـز متذکـر شـدند :بـا وجود
اینکـه در گذشـته اعالم کردند مشـکالت دریاچه
ارومیه حل شـده اسـت اما در عمل چنین نبوده
اسـت و هرچنـد گذشـتهها نیـز تلاش کردنـد،
اکنـون نیـاز بـه تلاش بیشـتر از سـوی دولـت
احسـاس شـده و البتـه ضـرورت دارد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجانشـرقی،
تص ریـح کردنـد :توجـه ویـژه بـه دریاچـه ارومیه
بسـیار مهـم اسـت زیـرا خدایـی ناکـرده طوفان
نمـک رخ دهـد ،بایـد سـه اسـتان تخلیـه شـود
امـام جمعـه تب ریـز گفتد :بـا وجـود اینکه در
گذشـته اعلام کردنـد مشـکالت دریاچـه ارومیه
حل شـده اسـت اما در عمل چنین نبوده اسـت
و هرچنـد گذشـتهها نیـز تلاش کردنـد ،اکنون
نیـاز بـه تالش بیشـتر از سـوی دولت احسـاس
شـده و البته ضـرورت دارد.

خب رنگارآدینهتب ریز:
در سـالتحصیلی  1400-1401طبـق سـال هـای
گذشـته پس از ارسال بخشنامه ،دستور العمل و پوستر
جشـنواره نوجـوان سـالم در تاریـخ  1400/08/16از طرف
اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان آذربایجـان شـرقی به
تمامی مناطق و نواحی اسـتان و با پیگیری هـای الزم از
ط ریق پیام رسـان شـاد ،این جشـنواره ب رای دانش آموزان
دوره ابتدایـی و متوسـطه ،کارکنـان مدرسـه و والدیـن
دانش آموزان برگزار شد.
در یازدهمیـن دوره جشـنواره نوجوان سـالم بیش از
 30000دانـش آموز ،کارکنان و والدین عالقمند در تمامی
مناطـق و نواحی اسـتان شـرکت کردنـد و آثار خـود را از
ط ریق مدرسـه به کارشـناس پیشـگیری منطقه ارسـال
نمودنـد در واقـع بـا توجـه بـه اهمیـت اج رایـی ایـن
جشـنواره دانـش آمـوزان ،کارکنـان و والدیـن در سـطح
اسـتان که بـه نوعی درگیـر خود م راقبتی ،پیشـگیری
از رفتارهـای پرخطـر ،ترویـج شـیوه های زندگی سـالم و
سلامت خـود و خانـواده هسـتند کـه بـدون برگـزاری
کالس توانمنـد سـازی یـا کارگاه هـای آموزشـی ،بـه
صـورت خودجـوش ،دانـش آمـوزان بـه خـود م راقبتی و

اهمیـت سلامت 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  3اثر منتخب بـه اداره کل
ارسـال شـد که در مجمـوع  3123اثر می باشـد.
پـس از داوری توسـط کمیتـه اج رایـی جشـنواره
نوجوان سـالم طبـق فرم داوری ،از هر عنـوان  3اثر دختر
و  3اثـر پسـر بـه عنـوان منتخب آثـار اسـتانی انتخاب
گردیـد کـه در مجمـوع  244اثـر دانـش آمـوز بـه مقام
های اول تا سـوم اسـتانی دسـت پیـدا کردنـد و 86اثر 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.

برگزاری جشنواره نوجوان سالم در آذربایجان شرقی

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  20خرداد ) 1401
شــهادت عالــم نس ــتوه آيــت َّ
الل «س ــيدمحمدرضا ســعيدي» در
زن ـدان رژيــم پهلــوی (1349ش)
دولت مبلغ  150میلیون دالر به پاکستان وام داد(1355ش)
ش ــیخ عیس ــی بــن ســلمان آل خلیفــه امی ــر دولــت بح ریــن وارد
ته ـران شــد(1357ش)
درگذشــت محمدصــادق همایون ــی پژوهشــگ ران برجس ــته کشــور
در حــوزه مردمشناســی(1392ش)
امــام خمین ــی پیام ــی بــه مناس ــبت ف رارس ــیدن اربعی ــن شــهدای
قــم خطــاب بــه م ــردم ای ـران ارســال نمودنــد1357(.ش)
كارخانــه ب ــرق ته ـران ش ــروع بــه كار ك ــرد و خيابــان هــاي ته ـران
بــا ايــن ب ــرق روشــن شــد 1317( .ش)
پيمــان اح ـداث تلگ ـراف ب ــي س ــيم بي ــن اي ـران ،ترکي ــه ،ع ـراق و
پاکس ــتان در بغ ـداد امضــاء شــد 1336( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  10ذی القعده ) 1443
انق راض سلسل ه ی سامانيان توسط ايلك خان( 389ق)
تولد «سبط مارديني» منجم و رياض يدان مسلمان( 826ق)
درگذشــت «شــيخ فخ رالديــن محمــد بــن حســن بــن
شــهيدثاني» عالــم نامــدار شــيعه(1030ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  10ژوئن ) 2022
آغــاز تهاجــم امپ راتــوري روم بــه دولــت اي ـران و پايــان صلح پنجاه
ساله (110م)
كشــف حلقــه دور س ــياره زحــل توســط گاليلــه ،منجــم و ســتاره
شــناس ايتاليايي (1610م)
حملــه نظام ــي اســتعمارگ ران انگليس ــي بــه س ــرزمين مالــزي در
جنــوب ش ــرقي آس ــيا (1790م)
آغاز جنگ امريكا و انگليس (1812م)
مرگ «پير لوتي» نويسنده نامدار ف رانسوي (1923م)
درگذشــت «حافــظ اســد» رئيــس جمهــور پيشــين ســوريه
(2000م)
روز جهاني صنايع دستي

امام خمینی(ره) زمینه تحقق تمدن
اسالمی ف راهم کردند
اســتاد مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا (س)
م رنــد گفــت :حض ــرت امــام(ره) بــا پی ــروزی انقالب
اســامی ،زمینــه را ب ـرای تحقــق تمــدن اســامی
ف راهــم نمودنــد.
آدینــه تبریــز بــه گ ـزارش خبرگ ـزاری ح ــوزه ،
نشس ــت علم ــی بزرگداشــت رحلــت رهب ــر کبی ــر
انقــاب اســامی ایــران امــام خمینــی(ره) و
قی ــام پانــزده خ ــرداد بــا حضــور طــاب و دانــش
آموختــگان مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا(س)
م رنــد بــا ســخن رانی خانــم رنجب ـران اســتاد ح ــوزه
علمی ــه م رنــد برگ ـزار شــد.
اســتاد مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا (س)
م رنــد در ایــن نشس ــت بــه س ــیر تاریخ ــی انقــاب
از تشــکیل حلقــه اولی ــه در ســال  ۱۳۴۲و تولــد
انقــاب در  ۱۳۵۷اشــاره کــرد و اظهــار داشــت:

پیــروزی انقــاب اســامی ،مرهــون شــهادت و
رشــادت جوانان ــی اســت کــه بــه تبعی ــت از س ــید
الشــهدا(ع) از جــان و مــال و نامــوس خ ــود در راه
اســام گذشــتند.
وی بــه پاســخ ایــن ســوال پرداخــت کــه «چ ـرا
امــام خمین ــی(ره) جایــگاه درس و فتوا ،خودســازی
را رهــا و بــه جایــش ایــن همــه ظلــم کشــید؟
گفــت :امــام خمین ــی(ره) در راســتای وظیفه خود
کــه ادامــه دهنــده راه امام حس ــین(ع) بــود ،از جان،
مــال و اوالد خ ــود گذشــتند تــا دیــن بمانــد و لــذا
مــا نی ــز بــا درس گرفتــن از ایــن رفتــار حض ــرت
امــام(ره) بایــد بدانی ــم زمان ــی کــه الزم شــد وظیفه
خ ــود را بــه درســتی انجــام دهی ــم.
اســتاد مدرســه علمیــه فاطمــه الزهــرا (س)
م رنــد بــا تاکیــد بــر اینکــه حضــرت امــام(ره)
زمینــه را بــرای تحقــق تمــدن اســامی ف راهــم
نمودنــد ،خاطــر نشــان کــرد :موضــع ثبــات و
پایــداری در برهــه تاریخــی کنونــی ملمــوس
و مشــهود اســت و لــذا الزم اســت در ایــن دوره
طــاب ضمــن تــاش بــرای ف راهــم ســازی
زمینــه ظه ــور ،بــا توجــه بــه نقــش و توانمنــدی
و مســئولیت خــود ،ایفاگــر نقــش اجتماعــی،
فرهنگــی و تبلیغــی خویــش باشــند.

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)

حج از دیدگاه امام خمینی (ره)
اسالم دینی جامع و چندجانبه گ راست که هم بعد فردی
زندگی انســان را مد نظر ق رار داده و هم بعد اجتماعی زندگی
انســان را در نظر دارد .از این رو حج را می توان ســمبل نگاه
جامع گ رایانه 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 گ رایی 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 شعائ ر؛
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  ،۱۵ص)۱۶۸:
در مقابــل حج غی راب راهیمی که مناســب تریــن نام در
این مقطع از تاریخ اســام که بتوانــد نمایانگر واقعیت حج
غی راب راهیمی باشــد ،نام «حج آمریکایی» است که طرفداران
اســام آمریکایی این گونه حج را ترویج می کنند .از نظر امام
عزیز ،حج اب راهیمی 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 ب رای دیدن قبله و مدینه،
و ب رای تک رار یک سلســله الفاظ بی معنا و انجام یک سلسله
حرکات بی محتوی است( .محمد محمدی ری شهری ،مبانی
حج اب راهیمی از دیدگاه امام خمینی (ره) ،دوره  ،۱شــماره ،۲
زمستان  ،۱۳۷۱صفحه )»۲۲-۲۳

جاذبه هاي گردشگري
آغجه قلعه ورزقان

گ دی ـواره هــا و برجهــا 
ی
ی را شــاید ب ـ ه خاط ــر رنـ 
ن قلع ـ ه تاریخ ـ 
ایـ 
ی س ــبزفا م ســاخته
ی ســفید در قلــه كوه 
ت آهك ـ 
ش كـ ه بــا مــا 
ســفید 
ی گوینــد.
شــده اســت «آغجاقــاال» م ـ 
ی تق ریب ـاً بلنــد بنــا شــده و جبه ـ ه هــای
ی تپ ـها 
آغجاقــاال ب ــر بــاال 
ف ب ـه
ی مش ــر 
ی كوهس ــتان 
ن را پ رتگاههــا 
یآ
ی و غ رب ـ 
ی و ش ــرق 
شــمال 
ی از دروازه
ی كـ ه شــاید یك ـ 
ت و جبهــه جنوب ـ 
ل احاطـ ه ك ــرده اسـ 
جنــگ 
ت پ رتــگاه نب ــوده بلك ـ ه تپ ـه
ی باشــد ب ـ ه صــور 
ی قلع ـ ه م ـ 
ی ورود 
هــا 
ش از حالـت
ت ایــا م و فرســای 
ی كـ ه ب ــر اث ــر گذشـ 
ـم ش ــیب 
ی كـ 
س ـرازیر 
ل ك ــرده اسـت .آنچـ ه در
ب تبدیـ 
ی كـ م ش ــی 
دیـواره بلنــد بـ ه س راش ــیب 
ی مانــدهتعـداد هشــت ب ــر ج مــدور نی ـم
حــا ل حاض ــر از آغجـ ه قــاال باق ـ 
ی م ـی
ض ســنگ 
ت و ع ری ـ 
ی و تع ـداد  ۱۱قطع ـ ه دی ـواره كلف ـ 
اســتوان ه ا 
ی ب ــر ج هــا  ۴مت ــر اسـت.
ی و شــمال 
ی داخل ـ 
ت هــا 
باشــد .تمــا م قس ــم 
ی بــكار رفتـ ه در ب ــر ج هــا ك ً
ی الشـ ه ای
گ هــا 
ال ســن 
ح ســاختمان 
مصالـ 
ت دیـواره و ب ــر ج هــا از ســارو ج ســفید رنگیاسـت
ت و مــا 
ی اسـ 
تیشـ ه ا 
ن آهــك بــكار رفت ـ ه اس ـت.
تآ
ش از هم ـ ه در تركیب ــا 
ك ـ ه بی ـ 
ض  ۲مت ــر و ارتفــا ع  ۳تــا  ۴متر ك ه قس ــمت ی
ی قلعـ ه بـ ه ع ــر 
دیوارههــا 
ی آن
ح ســاختمان 
ی از آنهــا ف ــرو ریختـ ه و مصال 
ی مانــده و بخش ـ 
ن باق ـ 
از آ 
ب قلع ه پ راكنده شــده اسـت.
ف و جوانـ 
ن منطقـ ه اط ـرا 
در چندیـ 
ی در حــا ل حاض ــر
ی قلع ـه ،تع ـداد  ۵ب ــر ج نگهبان ـ 
ت جنوب ـ 
در ســم 
ت و  ۳ب ــر ج بقی ـ ه در سـ ه گوشـ ه قلعـ ه ســاخت ه شــده
ی مانــده اسـ 
باق ـ 
ض در
ی بس ــیار محك ـ م و ع ری ـ 
ن ب ــر ج هــا و بــارو هــا 
اس ـت .تمــامای ـ 
ط بــوده انــد و كام ً
ال مشــخ ص
ث بـ ه یكدیگ ــر م ربــو 
ن اولی ـ ه احـدا 
ســالیا 
ت و آمــد داشــتند.
ت و رف ـ 
ی دیوارهــا حرك ـ 
ن دررو 
ت ك ـ ه نگهبانــا 
اس ـ 
ی درگاه و دروازه ورودی
ی مانــده ،بقایــا 
ی قلع ه باق ـ 
ت شــمال 
آنچ ه از قس ــم 
ض و طو ل فاصلـ ه آنها
ی دیـواره هــا و ع ــر 
ی ض رب ـ 
ق هــا 
آ ن بــوده كـ ه از طــا 
ص اســت .ورود بـ ه قلعه
ی درگاه ،مشــخ 
ی جانب ـ 
و ق رینـ ه بــود ن دیـواره هــا 
ی آنها
ی مس ــیر بــوده ك ه تمام ـ 
ی نی ــز بــا عب ــور از پلكانها 
از جبهـ هجنوب ـ 
ی از آثــار و مــكا ن پلكانهــا بجــا مانده اسـت.
وی ـرا ن شــده و مقـدار 
ت  ۱۵۰مت ــر در  ۲۰۰مت ــر و
ی بـ ه وســع 
محوطــه قلعـ ه در محــدوده ا 
ن زده شــده اسـت .ســاختمان
ی  ۳۰۰۰متر م رب ع تخمی 
ت كل ـ 
بـ ه مس ــاح 
ی از ه ـ م متمایــز و ج ـدا بنــا شــده اس ـت
ت اصل ـ 
قلع ـ ه در دو قس ــم 
ن تــاالر راه
ن اطــاق بــوده و بــ ه آ 
ی چندیــ 
ی قلعــ ه دارا 
ت شــرق 
قســم 
ی وجــود داشــت ه اس ـت.
ارتباط ـ 
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