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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

دریاچه ارومیه ؛  قلب تپنده آذربایجان

خب رنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز بـا بیان اینکـه در سـفر رئیس
جمهـور بـه آذربایجان شـرقی اعتبـارات خوبـی ب رای
احیـای دریاچـه ارومیه مصوب شـده اسـت ،گفتند :از
رئیـس جمهـور درخواسـت م یکنیم دسـتور تسـریع
بـه مصوبات احیـای دریاچـه ارومیـه بدهند.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمدعلـی آلهاشـم در خطب ههـای عبـادی
و سیاسـی جمعـه تبریـز و در جمـع بـا شـکوه
نمازگـزاران مصلای حضـرت امـام خمینـی(ره) اظهار
ن اسـت
داشـتند :دریاچـه ارومیه قلـب تپنده آذربایجا 
و همیشـه بـرای مـا دغدغـه بـود.
ایشـان افزودند :بنده از طریـق تریبونهای مختلف
و در حضـور رئیـس جمهور گذشـته و رئیس جمهور
فعلـی مطالباتـی در ایـن خصوص داشـتم کـه البته
دولتهـای مختلـف بـرای احیـای دریاچـه اقداماتـی
کردنـد که هـر چند بایـد ایـن فعالی تها بـرای مردم
بیشـتر ملموس شـود.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه در سـفر
رئیـس جمهـور بـه آذربایجـان شـرقی اعتبـارات
خوبـی بـرای احیـای دریاچـه ارومیـه مصـوب
شـده اسـت ،گفتنـد :از رئیـس جمهور درخواسـت
م یکنیـم دسـتور تسـریع بـه مصوبـات احیـای
دریاچـه ارومیـه بدهنـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان متذکر
شـدند :نبایـد مسـائل اقلیمـی و زیسـت محیطـی با
سـایر مسـائل پیونـد زده شـود و بایـد از منظـر خود
مسـائل پیگیر شـود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بیـان داشـتند :بـرای
احیـای دریاچـه ارومیـه بایـد از تمـام ظرفی تهـای
علمـی دانشـگاه اسـتفاده شـود چ راکـه مـا قـادر
هسـتیم بـا وضـع موجود و خشکسـالی گسـترده در
کشـور دریاچـه را بـه ثبـات برسـانیم.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان یـادآور
شـدند :خشکسـالی یـک پدیـده عمومـی در تمـام
کشـورهای دنیاسـت بـه طوریکـه دالیـل خشـکی
دریاچـه ارومیـه نیـز کاهـش نـزوالت الهـی ،سـاخت
سـدها ،برداشـت ب یرویـه از سـفرههای زیرزمینـی
اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :احیـای
دریاچـه ارومیـه دغدغـه همـه مـردم و مسـئوالن
اسـت و ربطـی بـه مسـائل دیگـر نـدارد و بایـد
هوشـیار بـود.
ایشـان خاط رنشـان کردنـد :مسـئوالن بـه موضـوع
دریاچـه ورود کردهانـد و دسـتوراتی صادر شـده اسـت
کـه دورنمـای احیـای دریاچـه ارومیـه را نشـان م یدهد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان ابـراز کردنـد :در
کشـور چیـن هفـت دریاچـه نمـک وجـود دارد کـه
همگی خشـک شـده اسـت ،در اط راف ایـن دریاچهها
چندیـن کارخانـه ایجـاد شـده اسـت.

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

طب ــق دســتور نماینــده محت ــرم ولی فقیه در اســتان
ت االســام
و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حض ــرت حج 
و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاش ــم و بــا
هــدف مقابلــه و جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحــوس
کرونــا ،هفتــه نامــه آدینــه تب ریــز فقــط در فضــای
مجــازی منتش ــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی نش ـریه
در فضــای مجــازی بــا نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت
خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد گرفــت.

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان اذعـان
داشـتند :نگ رانـی وجـود دارد ولـی نبایـد بـه مسـائل
دیگـر تعمیـم داد.
امـام جمعـه تبریز در ادامه بـه روز تامین اجتماعی
اشـاره کـرده و گفتنـد :از این دسـتگاه خواسـتاریم تا
نسـبت به رسـیدگی بـه حق و حقـوق بازنشسـتگان
خـود رسـیدگی کننـد و مشـکل ایـن قشـر را حـل
کنند .
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان در بخـش دیگـری از
خطب ههـا بـا تبریـک فـرا رسـیدن عیـد غدیـر خـم،
گفتنـد ۱۷ :ذیالحجـه کاروان غدیر بـه هم راه مقدس
پنـج نـور مقدس ،بـه افالکیام شـرف بخشـیدند.
ایشـان ادامـه دادنـد :پیامبـر اکـرم(ص) در ۱۸
ذیالحجـه ایـن کاروان را بـه مسـیر غدیر بـرد و تا به
مـردم پیام دهـد تا آنهایی کـه رد شـدهاند بازگردند و
آنهایـی کـه نرسـیدهاند بـه جمع برسـند.
خطیـب جمعـه تبریـز توضیـح دادنـد :در هنگام
ظهـر کـه حـرارت خورشـید زیـاد بـود ،مردم سـایه
بانـی بـرای پیامبـر اکرم(ص) درسـت کردنـد و نماز
را اقامـه کردنـد و سـپس حضـرت محمـد(ص) در
جـای بلنـدی ایسـتاد و با صدای رسـا خطبـه غدیر
را خوانـد و دسـت علـی(ع) را بلنـد کردند و سـه بار
ت َمـ ْو َل ُه َف َه َ
ـذا َعل ٌِّی َمـ ْو َل ُه .
ـن ُک ْن ُ
تکـرار کردنـدَ :م ْ
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامـه
دادنـد :دشـمنان اسلام گمـان م یکردنـد بعـد از
پیامبـر اکـرم(ص) دیـن اسلام سـقوط خواهـد کـرد
ولـی بـا قاطعیـت پیامبـر و کمکهـای یارانـش بـه

آنچه در روز مباهله گذشت

ایـن هـدف نرسـیدند.
ایشـان خاط رنشـان کردنـد :کفار در ایـن فکر بودند
کـه بعـد ار رحلـت پیامبـر اکـرم(ص) م یتـوان ایـن
دیـن را از بیـن بـرد و فکـر م یکردنـد دعـوت دینـی
عیـن لباس سـلطنت اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان متذکـر شـدند:
ایـن رویـه در انقلاب اسلامی ایـران نیـز جـاری بـود
بـه طوریکـه دشـمنان انـواع جنـگ و تـرور و توطئـه
و غیـره راه انداختنـد ولـی بـه نتیجـه نرسـیدند و
متوجـه شـدند کـه تـا امام اسـت هیـچ اتفاقـی ب رای
ایـن انقلاب نخواهـد افتـاد و منتظـر رحلـت ایشـان
بودنـد ولـی با انتخـاب شایسـته رهبر معظـم انقالب
بـاز منجـر بـه ناامیـدی دشـمنان شـد.
امـام جمعـه تبریـز گفتند :تکـرار و برجستهسـازی
ایـران ه راسـی و تهدیـد ایـران بـرای کوتـاه آمـدن از
مذاکـرات رفـع تحریـم یکـی از دالیـل سـفر بایـد بـه
ع ربسـتان سـعودی است.
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان در بخش
دیگـری از خطبـه هـای نمازجمعـه تبریـز اظهـار
داشـتند :سـفر بایـدن بـه غـرب آسـیا نمایـش اتحاد
و انسـجام بیـن آمریـکا و دولتهـای غـرب ،اعلام
حمایـت از دولتهـای حامـی و وابسـته بـه غـرب
و دلگرمـی و دلجویـی از آنهـا بـه خاطـر بدعهـدی
همیشـگی دولتهـای آمریکاسـت.
ایشـان افزودنـد :تکـرار و برجستهسـازی ایـران
ه راسـی و تهدیـد ای ران بـرای کوتاه آمـدن از مذاک رات
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محاجه
(دربـارة مسـيح) بـه تـو رسـيده (باز) كسـاني بـا تو بـه
ّ
و سـتيز برخي زنـد ،بـه آنهـا بگـو بياييـد مـا فرزنـدان خـود را
دعـوت كنيم ،شـما هـم فرزندان خـود را دعوت كنيـد ،ما زنان
خويـش را دعـوت نماييـم ،شـما هم زنان خـود را ،مـا از نفوس
خـود دعـوت كنيـم ،شـما نيـز از نفـوس خـود ،آن گاه مباهله
كنيـم و لعـن خـدا را بـر دروغگويـان قـرار دهيم».
سـال دهـم هجـرت بـود ،پيامبـر اسلام ـ صلّ ـي اهلل عليه و
ً
قبلا نامهاي به اُسـقف نجـران (روحاني بزرگ مسـيحيان
آلـه ـ
بـه نـام ابـو حارثه) نوشـته بـود ،و او و مردم مسـيحي نج رات را
بـه اسلام دعوت كـرده بود.
نجـران بـا هفتـاد دهكـده تابـع خـود ،در نقطـة مـرزي بين
حجـاز و يمـن قـرار داشـت ،و سـاكنان آن مسـيحي بودنـد.
اُسـقف نامـة پيامبـر ـ صلّ ـي اهلل عليه و آله ـ را بـا دقت خواند،
و در جلسـة شـورايي خـود مطـرح كرد ،يكـي از اف راد برجسـته
شـورا به نـام «شـرحبيل» كـه فـردي انديشـمند و كاردان بود،
تخصـص نـدارم ،ولي مـا مكرر
گفـت« :مـن در امـور مذهبـيّ ،
از پيشـوايان مذهبـي شـنيدهايم كـه روزي مقام نب ّوت از نسـل
اسـحاق ـ عليه السلام ـ به نسـل اسـماعيل ـ عليه السلام ـ
منتقـل م يشـود ،محمـد ـ صلّ ـي اهلل عليه و آله ـ كه از نسـل
اسـماعيل ـ عليه السلام ـ اسـت ،بعيد نيسـت همـان پيامبر
موعـود باشـد بايد بـه تحقيـق پرداخت».
شـورا نظر داد كه جمعي فهيم و كاردان به مدينه مسـافرت
كننـد ،و از نزديـك داليـل محمـد ـ صلّ ـي اهلل عليـه و آلـه ـ را
بشـنوند و مـورد بررسـي قـرار دهنـد .بـا ايـن نظريـه موافقـت
شـد ،شـصت نفـر از ارزندهتريـن و داناتريـن مردم نجـران كه در
رأس آنهـا سـه نفـر از پيشـوايان مذهبيشـان قـرار داشـتند ،به
صـورت هيئتـي بـه سـوي مدينـه حركـت نمودند .آن سـه نفر
عبـارت بودنـد از .1 :ابـو حارثـه ،اسـقف اعظـم نجـران ،نمايندة
رسـمي كليسـاهاي روم در حجاز  .2عبدالمسـيح رئيس هيئت
نمايندگـي ،كـه بـه عقـل و درايـت معـروف بـود  .3اَي َهـم يكي
از شـخصيتهاي محتـرم و كهنسـال مسـيحي ]1[.هيئـت وارد
مدينـه شـدند و بـه محضـر رسـول خـدا ـ صلّ ـي اهلل عليـه و
آلـه ـ رسـيدند ،و بحـث و بررسـي آغـاز شـد و ادامـه يافـت،
سـرانجام نماينـدگان نجـران بـه پيامبـر گفتنـد« :گفتگوهـاي
شـما مـا را قانـع نم يكنـد ،راه ايـن اسـت كه در وقـت معين و
درنقطـة معيني بـا يكديگر مباهلـه كنيم ،و بـر دروغگو نفرين
بفرسـتيم ،و از خـدا بخواهيـم دروغگـو را هلاك كند».
در ايـن هنـگام آية فوق بـر پيامبر نازل شـد ،پيامبر ـ صلّ ي
اهلل عليـه و آلـه ـ مطابـق فرمـان خـدا ،حاضـر به مباهله شـد.
وقـت[ ]2و محـل مباهلـه در نقطهاي در بيرون شـهر مدينه در
دامنـة صحـرا تعييـن گرديـد .هيئت نجـران از حضـور پيامبر
خارج شـدند و سـران هيئـت در مجلس محرمانة خـود گفتند:
«هـرگاه محمـد بـا افسـران و سـربازان خود بـه ميـدان مباهله
آمـد ،و بـه مباهلـة خود جلـوة مـادي داد ،متوجه م يشـويم او
غيـر صـادق اسـت و بـا او مباهلـه م يكنيـم ،و اگـر بـا جگـر
گوشـهها و فرزندانـش بـا وضعـي پي راسـته از هرگونـه تظاهر به
شـكوه مـادي آمـد ،پيدا اسـت كه او پيامبر راسـتگو اسـت ،كه
بـه قـدري بـه خـود و نب ّوتـش اطمينـان دارد كـه حاضر اسـت
خـود و نزديكانـش را در معـرض خطـر قـرار دهـد .اگـر چنين
شـد ،مـا بـا او مباهلـه نم يكنيم».آنهـا در ايـن گفتگـو بودنـد
كـه نـاگاه قيافـة نورانـي پيامبـر ـ صلّ ـي اهلل عليـه و آلـه ـ و
چهـار تـن ديگـر نمايـان گرديـد .آن چهـار تـن علـي ـ عليـه
السلام ـ ،فاطمه ـ عليها السلام ـ ،حسـن و حسين ـ عليهما
السلام ـ بودند.اسـقف گفـت« :مـن چهرههايـي را م ينگرم كه
هـرگاه دسـت به دعـا بلند كننـد ،و از خدا بخواهنـد كه كوهي
از م ّكـه را از جـا بكنـد ،ب يدرنـگ كنـده م يشـود ،بناب رايـن
مباهلـه نكنيـد ،كه اگر مباهلـه كنيد ،همة مسـيحيان هالك
م يشـوند و در س راسـر زميـن تـا قيامـت يـك نفـر مسـيحي
باقـي نم يمانـد».
مسـلمانان از مهاجـر و انصار ب راي تماشـاي صحنه ،از مدينه
خـارج شـده بودنـد ،هيئـت نجـران از مباهلـه منصـرف شـد و
حاضـر شـدند هـر سـال جزيه (ماليـات سـاالنه) بپردازنـد ،و در
ب رابـر آن ،حكومـت اسلامي از جـان و مـال آنها دفـاع كند]3[.
ماجـراي مباهلـه علاوه بـر ايـن كـه داللـت بـر حقّانيـت
اسلام و شكسـت هيئـت بلنـد پايـة مسـيحيان دارد ،نشـانگر
ادامه در صفحه 2
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آنچه در روز مباهله گذشت
ادامه از صفحه اول

عظمـت مقـام علـي ـ عليـه السلام ـ و فاطمـه ـ عليهـا
السلام ـ و حسـن و حسـين ـ عليهمـا السلام ـ اسـت،
چـرا كـه پيامبـر ـ صلّ ـي اهلل عليـه و آلـه ـ از ميـان آن
همـة مسـلمانان تنهـا اينهـا را به صحنـة مباهلـه آورد .و
بـا تطبيـق به آيـة مباهلـه ،حضرت علـي ـ عليه السلام
ـ بـه عنـوان جـان پيامبـر و حسـن و حسـين ـ عليهمـا
السلام ـ بـه عنـوان پسـران پيامبـران معرفـي شـدهاند.
مفس ـران شـيعه و
بـا توجـه بـه ايـن كـه بـه اجمـاع ّ
سـ ّن ي ،منظـور از «اَبْنائ َنا» (پسـران ما) حسـن و حسـين
ـ عليهمـا السلام ـ اسـت ،و منظـور از «ن ِسـائ َنا» (زنـان
مـا) حضـرت زهـرا ـ عليهـا السلام ـ اسـت و منظـور از
ُس ـنا» (از نفـوس خـود مـا) حضـرت علـي ـ عليـه
«اَنْف َ
السلام ـ اسـت]4[.مطابق بعضي از اخبار ،پيامبر ـ صلّ ي
اهلل عليـه و آلـه ـ هنـگام حركـت به محل مباهله ،دسـت
حسـن و حسـين ـ عليهما السلام ـ را گرفته بود ،و علي
ـ عليـه السلام ـ پيـش روي پيامبـر و فاطمـه ـ عليهـا
السلام ـ پشـت سـر آن حضـرت ،حركـت م يكردنـد]5[.
نيـز روايـت شـده :پيامبـر ـ صلّ ي اهلل عليه و آلـه ـ فرمود:
«اگـر هيئـت نجـران ،حاضـر به مباهلـه م يشـدند ،همة
آنهـا بـه صـورت خـوك و ميمـون مسـخ م يگرديدنـد».
هنگامـي كـه هيئت نجـران از مدينه خارج شـدند ،پس از
اندكـي پيمـودن راه ،عاقِب و سـيد بـه مدينه نـزد پيامبر
بازگشـتند ،هدايايـي را بـه آن حضـرت اهـدا نمـوده و هر
دو قبـول اسلام كردند]6[.
پاورقی ها:
[ .]1طبـق بعضـي از روايات ،بزرگ ايـن هيئت ،دو نفر
سـي د ،معرفي شـدهاند( .مجمـع البيان،ج
بـه نـام عاقب و ّ
 1و  ،2ص .)451
[ .]2وقـت مباهلـه ،روز  24مـاه ذيحجـه سـال 10
هجـرت ،بيـن ّ
الطلوعيـن بـوده اسـت.
[ .]3تاريـخ يعقوبـي ،ج  ،2ص 22؛ سـيرة حلبي ،ج ،3
ص 239؛ مجمـع البيـان ،ج  1و  ،2ص  .452در قـرار داد
صلـح بناب رايـن شـد كـه هيئـت نمايندگي نجـران ،در هر
سـال دو هـزار ُحلّه (لبـاس روپوش مخصـوص) كه قيمت
هـر كدام معـادل چهل درهم باشـد ،به حكومت اسلامي
بپردازنـد ،و سـي زره و سـي نيزه و سـي اسـب بـه عنوان
عاريـه در اختيـار حكومـت اسلامي قـرار دهنـد( .مجمع
البيـان ،ج  1و  ،2ص .)452
[ .]4احقـاق الحـق ،ج  ،3ص  ،46بـه نقـل از مـدارك
الـدر المنثـور ،ج  ،2ص .39
متعـدد اهـل تسـنن؛ ّ
[ .]5بحار ،ج  ،21ص .338
[ .]6مجمع البيان ،ج  1و  ،2ص .452

خطبههاینمازجمعه
شهرستانهایآذربایجانشرقی
مردم ایران با تمام گرای شها همچنان

در برابر آمریکا و غرب یها ایستادهاند

امـام جمعـه م راغـه گفـت :بایـدن بـرای تامیـن امنیـت
صهی ونیسـتها و افزایش تنش و اختالف بین کشـورهای اسلامی
بـه منطقـه سـفر کـرده اسـت.
حجتاالسلام والمسـلمین محمدتقـی پورمحمـدی در
خطب ههـای نمـاز جمعـه تب ریـز بـا اشـاره بـه یاوهگویـی بایـدن و
صهی ونیسـتها در خصـوص تولیـد سلاحهای هسـتهای توسـط
ایـران اظهـار کرد :مردم ای ران هی چگاه به فکر تولید سلاح هسـتهای
بـرای جنـگ و کشـتار مردم نیسـتند.
وی افزود :متهم کردن ای ران ب رای سـاخت تسـلیحات هسـتهای
یک سـخن پوچ اسـت.
بـه گفته امـام جمعه م راغه ،مـردم ای ران هی چگاه تسـلیم آم ریکا
نخواهـد شـد و شـعار رهبـر و مـردم ایـران بر این اسـت کـه آم ریکا
هیـچ غلطی نم یتوانـد بکند.
وی گفـت :آنهـا تحمل دیـدن اقتدار ارتش ،سـپاه ،دسـتاوردهای
صلـح آمیز هسـتهای و نظامـی ایـران را ندارد.
پورمحمدی ادامه داد :امنیت ای ران اسلامی از برکت خون شـهدا
و رهبـری مقتـدر بهدسـت آمـده و مردم ایـران آن را بـا چیزی عوض
نخواهند کرد.
وی تص ریـح کـرد :مـردم ایـران بـا تمـام گ رایشهـا و دیدگاههـا
همچنـان در ب رابر آم ریکا و غ رب یها ایسـتادهاند و اجـازه نخواهند داد
عـزت و اقتـدار آنها پایمال شـود.
امـام جمعـه م راغـه متذکـر شـد :بایـدن بـرای تامیـن امنیـت
صهی ونیسـتها و افزایش تنش و اختالف بین کشـورهای اسلامی
بـه منطقه سـفر کرده اسـت.
پورمحمدی در ادامه با اشـاره به سـالروز تاسـیس شورای نگهبان
اضافـه کـرد :محققان شـورای نگهبان در تحقیق خـود دقیق عمل
کـرده و با دقت بیشـتر عمل کنند.
امـام جمعـه م راغـه بـا تب ریک ف را رسـید عیـد غدیرخـم ،بیان
داشـت :شـهادت حضرت فاطمـه زهـرا (س) و حادثه عاشـورا همه از
انحـراف مسـلمانان صدر اسلام از غدیر اسـت.
وی خاط رنشـان کـرد :غدیـر بزرگت ریـن واقعـه و عیـد بـزرگ
مسـلمانان اسـت.

صفحه 2

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

آیین تجلیل از فعاالن سنت حسنه ازدواج
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

اولین جلسه شورای سیاستگذاری بزرگداشت میرزاعلی تبریزی
ثقه االسالم با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

جلسه گفت و شنود باشگاه اندیشه های دفتر نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با حضور طالب ،دانشجویان و اساتید
حوزه و دانشگاه

بازدید نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز از محل
ذبح قربانی صندوق خیریه حمایت از مستمندان تبریز

دیداراعضایتشکلجمعیتفرهنگیانجواناستان
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

حضورنماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مراسم دعای عرفه بقعه امامزادگان عون بن علی و زید بن علی در
تفرجگاهعینالیتبریز

نشستدستاندرکاراندورهتوانمندسازیفعاالنفرهنگی،سیاسی،
اجتماعیدرقالبطرحملیحامیم،روسایدانشگاههایآذربایجانشرقی
ومسئوالننهادنمایندگیمقاممعظمرهبریدانشگاههایتبریزبانماینده
ولیفقیهدرآذربایجانشرقی

دیدار امیر دریادار سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده
ارتش جمهوری اسالمی ایران با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

مهمترین و اساسیترین کارکرد تأمیناجتماعی،

میزخدمت ادارات جهاد کشاورزی ،دامپزشکی ،منابع طبیعی وتعاون روستایی
در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام (ره ) تب ریز

گسترش عدالت در جامعه است

خب رنگارآدینهتب ریز:
بهمناســبت هفتــه تأمی ناجتماعــی ،یونــس دبــاغ صادق یپــور ،مدیــرکل
تأمی ناجتماع ــی اســتان آذربایجانش ــرقی ،ســخن ران پی ــش از خطب ههــای نمــاز
جمعــه تب ریــز در محــل مصــای اعظــم حض ــرت امــام خمین ــی (ره) تب ریــز بود.
یون ــس دبــاغ صادق یپــور ،مدی ــرکل تأمی ناجتماع ــی اســتان در ســخن رانی
پی ــش از خطب ههــای نمــاز جمعــه تب ریــز همزمــان بــا پنجمی ــن روز هفتــه
تأمی ناجتماع ــی ،جایــگاه ســازمان تأمی ناجتماع ــی را در کشــور تش ـریح نمــوده
و بــه ارایــه گـزارش عملک ــرد و اقدامــات ادارهکل اســتان به م ــردم ش ـریف و نمازگزار
اســتان پرداخــت.
متــن ســخنان مدی ــرکل تأمی ناجتماعی اســتان آذربایجانش ــرقی بدین ش ــرح
است:
مفهــوم عدالــت و مؤلفههــای مؤث ــر ب ــر آن یک ــی از دغدغه هــای دولت م ــردان و
اقتصاددانــان بــوده و هس ــت و علیرغــم اقدامات انجام شــده در این زمینــه ،عدالت
در جوامــع بش ــری ،بــه مفهــوم واقع ــی آن در عمل تبلور نیافته اســت.
عدالــت یک ــی از باالت ریــن فضایل و تکالیف اجتماع ــی در اســام و از وجوه تمایز
جامعــه اســامی بــا جوامــع متعــارف اســت و در ق ــرآن ک ریــم آیــات متعــددی در
خصــوص عدالــت آمــده اســت و در احادیــث و روایــات متعــدد ب ــر ایــن اصــل بــه
عنـوان یک ــی از ف ــروع دیــن تاکید شــده اســت.
یک ــی از مهمت ریــن و اساس ـیت رین ابزارهــای تحقق عدالــت در جامعه ،اســتق رار
نظــام تأمی ناجتماع ــی اســت کــه بــا ســاز و کارهــای خــود ،ضمــن حمایــت از
اقشــار ضعی ــف ،کمدرآمــد و ناتـوان جامعــه ،آتیه و امنی ــت اقتصــادی و اجتماعی
نی ــروی کار جامعــه را در ط ــی نس ـلهای متوال ــی ف راهــم م ـیآورد.
بــه تأس ــی از مکتــب واالی اســام ،در اصــل بیس ــت و نهــم قانــون اساس ــی
جمهــوری اســامی ،نی ــز تأمی ناجتماع ــی بــه عنـوان یک اصــل اساس ــی و حقی
همگان ــی در برخــورداری از منابــع کشــور مط ــرح شــده اســت.
در اولیــن روزهــای ســال جــاری ،رهبــر معظــم انقــاب بــا عنایــت بــه
دغدغههــای موجــود در حــوزه رفــاه و تأمیــن اجتماعــی ،سیاســتهای کلــی
نظــام تأمی ــن اجتماع ــی را ابــاغ نمودنــد کــه مطابــق آن بایس ــتی نظــام کارآمد،
توانمندســاز ،عدالــت بنی ــان ،ک رامــت بخــش و جامــع ب ـرای تأمی ــن اجتماع ــی
همــگان و برگرفتــه از الگوهــای اســامی ای ران ــی و بهرهگی ــری از مشــارکتهای
مردم ــی ط راح ــی و اج رای ــی شــود.
ب راســاس سیاس ـتهای ابالغ ــی معظــم لــه ،پایبنــدی بــه حقــوق و رعایــت
نالنس ــلی و رعایت محاس ــبات بیمهای و تعــادل بین منابــع و مصارف،
تعهـدات بی 
از اصــول اساس ــی اســتق رار نظــام تأمی ناجتماع ــی مــورد نظ ــر اســت کــه بایس ــتی
در قالــب پیوســت تأمی ناجتماع ــی در سیاسـتها و ب رنام هریزیهــای کالن کشــور
ملحــوظ نظ ــر ق ـرار گی ــرد .بــه عنوان یــک عضــو کوچــک از خانـواده بــزرگ تأمین
اجتماع ــی درخواســت دارم ،در ســالهای آت ــی ،بــا محــور ق ـرار دادن موضــوع عدالت
و تأمی ناجتماع ــی ،بس ــتر تحقق سیاسـتهای ابالغی تس ــهیل و تس ـریع گ ــردد.
بــا بی ــان ایــن مقدمــه ،بایــد توجــه داشــت نظــام تأمی ــن اجتماع ــی در ســه الیه یا
ســه ســطح امـدادی ،حمایتی و بیمهای در ســطح جامعــه و ای ران اســامی در حال
اج ـرا و تحقــق اســت و بنــده بــا توجه به مناس ــبت ایــام که هفتــه تأمی ناجتماعی
اســت ،و نی ــز حــوزه فعالیت خویـش ،در حوزه بیمــه ای و ســازمان تأمین اجتماعی
دقایق ــی را در خدمــت عزیـزان خواهــم بــود .ســازمان تأمی ناجتماعی به عنـوان یک
ســازمان عموم ــی غیردولت ــی بــا اســتقالل مال ــی ،یــک ســازمان درآمــد هزینــه ای
اســت کــه در ســه حــوزه اقتصــادی ،بیمـهای و درمان ــی فعالی ــت م ینمایــد.
ســازمان تأمی ناجتماع ــی بزرگت ریــن خ ری ـدار درمــان و دومی ــن تولیدکننــده
درمــان در ســطح کشــور اســت کــه خدمــات درمان ــی در ســطوح مختلــف را ب رای
ذینفعــان در چارچــوب قوانی ــن م ربوطــه در دور حــوزه درمــان مس ــتقیم ،یعن ــی
خدمترســانی در م راکــز ملک ــی کــه بــه صــورت رایــگان ارائــه م یگ ــردد و درمــان
غیرمس ــتقیم کــه خ ریــد درمــان از م راکــز غیر ملک ــی اســت در چارچــوب ضوابط
بیمــه ای ارائــه م ینمایــد.
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دانش آموز پایه دوازدهم بازرگانی
هنرستان شهید اک رامی ناحیه  5تبریز

شوراینگهباننبضوتضمینکننده
حرکت نظام اسالمی در مسیر صحیح

خب رنگارآدینهتب ریز:
رئی ــس دفت ــر نظارت و بازرس ــی شــورای نگهب ــان در آذربایجانش ــرقی گفت:
شــورای نگهب ــان نب ــض نظــام اســامی و تضمی نکننــده حرکــت نظــام در
مس ــیر صحی ــح و حافــظ هویــت نظــام اســت و تضمی نکننــده ارزشهــا و
اصــول نظــام اســت.
دکتــر صمــد عزیــزی در ســخن رانی پیــش از خطبــه نمــاز عبــادی و
سیاس ــی جمعــه تب ریــز کــه بــا حضــور باشــکوه نمازگـزاران مصــای اعظــم
امــام خمین ــی(ره) برگزار شــد ،اظهار داشـت ۲۶ :تیر ســالروز تاس ــیس شــورای
نگهب ــان اســت و همه ســاله ایــن روز فرصتی اســت ب ـرای بازبین ــی و بازنگری
در وظایــف و اختی ــارات شــورای نگهب ــان و دقــت در جایگاه این شــورا و تاثیری
کــه شــورای نگهب ــان روی س ــپهر سیاســت کشــور م یگـذارد.
وی بــا بی ــان اینکــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی نظام ــی برآمــده
از انتخــاب و قی ــام م ــردم ای ـران در  ۱۲فروردیــن بــه عن ـوان نظــام سیاس ــی
منتخــب انقالب ــی و مس ــلمان ای ـران اعالم شــد ،افــزود :با دســتور امــام رحمت
اهلل قانــون اساس ــی تصویــب شــد و بــه مرحلــه اج ـرا رس ــید.
عزیــزی بــا بی ــان اینکــه اصــل چهــارم قانــون اساس ــی فقهــای شــورای
نگهب ــان را ب ــر نظــارت ش ــرعی حاکــم ک ــرده و طب ــق ایــن اصــل قانونگ ـذار
مجل ــس مکلف اســت تــا تمــام مصوبــات را به شــورای نگهب ــان ارســال کند،
گفـت :وظایــف شــورای نگهب ــان در دو مرحله نظارت ش ــرعی شــورای نگهبان
ب ــر مصوبــات مجل ــس و نظــارت شــورای نگهب ــان ب ــر مصوبــات مجل ــس
تعیی ــن شــده اســت.
عزیــزی یــادآور شــد :اعضــاء شــورای نگهبــان از  ۶نفــر فقیــه و  ۶نفــر
حقوقــدان تشــکیل شــده کــه وظیفــه نظــارت بــر مصوبــات را دارنــد.
وی متذک ــر شـد :شــورای نگهب ــان هم حافــظ اســامیت نظام اســت و هم
از جمهوریــت نظــام صیانــت م یکند.
رئی ــس دفت ــر نظــارت و بازرس ــی شــورای نگهب ــان در آذربایجانش ــرقی ادامه
داد :ایــن شــورا در عم ــر  ۴۲ســاله خــود از تاس ــیس تاکنــون نقــش مهمی در
دفــاع از اســامی بــودن و اســامی مانــدن و جمهوریــت و مردم ــی بــودن نظام
جمهــوری اســامی ای ران داشــته و دفــاع و حمایــت امام راحــل از تصمیمات و
اقدامــات شــورای نگهب ــان و تعابی ــر و تعاریف رهبری در مورد این شــورا نشــان
از اثرگـذاری و جایــگاه ب یبدیــل شــورای نگهبان اســت.
عزیــزی بــه بیانــات رهب ــری در مــورد جایــگاه شــورای نگهبان اشــاره ک ــرد و
متذک ــر شـد :شــورای نگهبان نب ــض نظام اســامی و تضمی نکننــده حرکت
نظــام در مس ــیر صحی ــح و حافــظ هویــت نظــام و تضمی نکننــده ارزشها و
اصــول نظــام هس ــت و حس ــاست رین دســتگاه قانــون نظــام اســت و مرکــز
اساس ــی و حیات ــی نظام اســت.
وی ادامــه داد :همانطــور کــه رهب ــر معظــم انقــاب تاکی ــد کردهانــد ،بــود
و نب ــود شــورای نگهب ــان بــه منزلــه بــود و نب ــود نظــام اســت و از ایــن بیانــات
م یت ـوان بــه جایــگاه رفی ــع ایــن شــورا پ ــی ب ــرد.
مس ــؤول دفت ــر نظــارت شــورای نگهب ــان در آذربایجانش ــرقی اذعان داشـت:
شــورای نگهب ــان عالوهب ــر اینکــه حافــظ اســامیت نظــام و جمهوریــت نظام
اســت از قوانی ــن و مق ــررات و از رأی م ــردم بــه عن ـوان حقالنــاس صیانــت و
پاس ـداری م یکنــد.
وی ادامــه داد :می ـزان هجمههای ــی کــه از ط ــرف دشــمنان وارد م یشــود
بیانگ ــر جایــگاه ایــن شوراســت از ایــن رو بایــد بــه شــورای نگهب ــان اعتمــاد
ک ــرد و مــدد برســانیم.
عزیــزی اضافــه ک ــرد :طب ــق تاکی ــد قانــون اساس ــی مبن یب ــر اداره امــور
کشــور بــا اتــکا به نظ ــر م ــردم از ط ریــق انتخابات مس ــتقیم و غیرمس ــتقیم،
نظــام جمهــوری اســامی ای ـران نظام ــی آمیختــه بــا انتخابــات و ایــن مهــم
منب ــع ض ــروری بازتولی ــد قــدرت در راســتای مردمســاالری اســت و کشــور مــا
کارنامـهای درخشــان در ایــن خصــوص دارد و هزینهها و هجمههای ســنگین
دشــمنان در ایــام انتخابات ــی نی ــز بــه روشــنی مؤیــد ایــن موضــوع اســت.
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الل ِ َعلَ ى الْكا ِذب َ
هرگاه بعد از علم و دانشــى كه (درباره مســيح) به تو
محاجه و ستيز بر خي زند،
رســيده( ،باز) كســانى با تو به
ّ
بــه آنها بگو :بيائيد ما فرزندان خود را دعوت كنيم ،شــما
هم فرزندان خود را؛ ما زنان خويش را دعوت نمائيم ،شــما
هــم زنان خود را؛ مــا از نفوس خود دعوت كنيم ،شــما
هم از نفوس خود؛ آنــگاه مباهله كنيم و لعنت خدا را بر
دروغگويان ق رار دهيم.
 --۱واقعۀ «مباهله» را بایــد به عنوان معجزه پیامبر
اکرم (صلــی اهلل علیه وآله) در ب رابــر انح رافات و ادعاهای
مســیحیان نج ران ،به عنوان ســند آشــکار و بی بدیل از
حقانیت کامل دین اســام و رسالت پیامبر اکرم(صلی اهلل
علیه وآله) بر دیگر ادیان الهی دانســت ،معجزهای شگرف
که ب رای اثبات حقانیت اســام بر دیگــر ادیان توحیدی
م یتوانــد مورد اجماع هم ه اندیشــمندان ادیان الهی ق رار
گیرد ،و بــه عنوان برتری و رجحان دین اســام به عنوان

دیــن دارای کمال در مواجهه با دیگر ادیان توحیدی مورد
اســتفاده ق رار گیرد ،طبق آنچه در تاريخ آمده ،مسيحيان
نج ران در يك هيأت شــصت نفرى ب راى گفتگو با پيامبر
صلّ ى ّ
الل عليه و آله به مدينه وارد شده بودند.
از جمله مســائلى كه در اين گفتگو مطرح شد اين بود
كه آنها از پيامبر اســام صلّ ى ّ
الل عليه و آله پرسيدند ما
را بــه چه چيز دعوت مى كنــى ،پيامبر صلّ ى ّ
الل عليه و
آله فرمود :به ســوى خداوند يگانه و اين كه مســيح بنده
اى از بندگان اوست و حاالت بشرى داشت ،آنها اين سخن
را نپذيرفتند و به والدت عيســى (علیه السالم) بدون پدر
اشاره كرده و آن را دليل بر الوهيت او خواندند ،آياتی نازل
شد و به آنها پاسخ داد و چون حاضر به قبول پاسخ نشدند
آنها را دعوت به مباهل ه كرد.
لذا پيامبر صلى اهلل عليه و آله جريان مباهله و چگونگى
آن را با مسيحيان نج ران در ميان گذاشت و روزى را جهت
معي ن كرد .اســقف اعظم مســيحيان -كه
انجام مباهله ّ
باالترين مقام مذهبى مسيحيان است -به آنها گفت:
«بــراى مباهله آمــاده گرديــد ،و در روز موعود حاضر
شــويد ،اگر پيامبر اسالم در روز مباهله با اصحاب و ياران
شخصي تهاى معروف مســلمانان آمد ،با او
سرشــناس و
ّ
بچه آمد،
و
زن
با
مباهله
منظور
به
اگــر
ا
م
ا
ّ
مباهله كنيد؛ ّ
از مباهله با او خــوددارى كنيد .چ را؟ چون در صورت ا ّول
معلوم مىشــود در نب ّوت خود صادق نيســت و در اين
مباهله مغلوب خواهد شد.
 - ۲مباهلــه در اصــل از ماده بهل (بر وزن ســهل) به
معنى رها كردن اســت و حتى در تعبي رات فارســى خود
نيز اين جمله را به كار مىبريم كه فالن شــخص را ب ِ ِهل
كردهاند يعنى به حال خود رها نمودهاند .و در تفسيرهاى
مذهبى مباهله به معنى آن اســت كه دو گروه بر سر يك
امــر مذهبى در ب رابــر هم ق رار گي رند ،و هــر كدام درباره

ديگرى نفرين كند ،نفرين هر كدام مؤثر واقع شــد دليل
حقانيت او است.
لذا هرگاه دو نفر بعد از بحثهاى منطقى و استداللهاى
عقلى و برهانهاى روشن ،نتوانستند يكديگر را قانع كنند،
در اينجا هر كدام در حقّ ديگرى نفرين مىكند و چنين
مىگويد« :اگر من بر حق هســتم و تو خالف مى گويى
به مجازات الهى گرفتار شــوى» و ديگــرى هم همين را
تك رار مــىكند .و به درگاه خدا تضرع مىكند و از او مى
خواهد كه دروغگو را رسوا سازد و مجازات كند؛ همان كارى
كه پيامبر اســام صلى اهلل عليه و آله در ب رابر مسيحيان
نج ران كرد .به چنين كارى با حصول ش رائطش «مباهله»
مىگويند.
ارتباط معناى لغــوى و اصطالحى «مباهله» با يكديگر
مدعى است حق
روشــن است؛ زي را در مباهله شخصى كه ّ
مــى گويد طرف ديگر را رها مى كند و امر او را به خداوند
مح ّول و واگذار مى نمايد.
 - ۳مســأله مباهله را مى توان به عنوان نشانه روشنى
بر حقانيت و صدق پيامبر اســام صلــى اهلل عليه و آله

در مســأله دعوى رســالت مطرح كرد ،زي را ممكن نيست
كســى كه به ارتباط خود با پرودرگار ايمان قطعى نداشته
باشــد و وارد چنين ميدانى گردد .يعنى از مخالفان خود
دعوت كند كه بيائيد و با هم به درگاه خدا برويم و از خدا
بخواهيم دروغگو را رســوا ســازد؛ و من قول مىدهم كه
نفريــن من در حق مخالفان عملى خواهد شــد؛ و نتيجه
آن را خواهيد ديد!
به طور مســلم ورود در چنين ميدانى بسيار خط رناك
اســت؛ زي را اگر نفرين به اجابت نرســد و اثرى از مجازات
مخالفان ظاهر نشــود؛ نتيجه جز رســوايى دعوت كننده
نخواهد داشــت؛ و هيچ انســان عاقلى بدون اطمينان به
نتيجه ،قدم در اين ميدان نمىگذارد.
به همين دليل در روايات اسالمى مى خوانيم:
هنگامى كه پاى مباهله به ميان آمد ،مسيحيان نج ران
از پيامبر صلى اهلل عليه و آله مهلت خواســتند تا در اين
باره بينديشــند؛ و هنگامى كه ديدند پيامبر اسالم صلى
اهلل عليه و آله تنها كسانى را با خود ب راى مباهله آورده كه
دعاى آنها مى تواند مســتجاب باشد؛ و خالى از هر گونه
جار و جنجال ،و تشريفات به صحنه مباهله وارد شده ،آن
را دليل ديگرى بر صدق دعوت او دانستند و از مباهله سر
باز زدند ،مبادا گرفتار عذاب الهى شــوند .آنها هنگامى كه
ديدند پيامبر صلى اهلل عليــه و آله با اف رادى محدودى از
خاصان نزديك خود و فرزندان خردسال و دخترش فاطمه
ّ
زه را عليه السالم به معيادگاه آمده است ،سخت به وحشت
افتادن و حاضر به مصالحه شدند.
منابع :
 -1پیام قرآن
 -2تفسیر نمونه
 -3آیات والیت در قرآن
 -4بیانات آیت اهلل العظمی مکارم شی رازی

رفـع تحریـم دلیـل دیگـر این سـفر اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه ایجاد شـبکه
پدافنـدی در منطقـه در مذاکـرات صهیونیسـتها
بـا کشـورهای ع ربـی مطرح شـده اسـت ،گفتنـد :از
جملـه ایـن طـرح در جریـان نشسـت رژیـم جعلـی
و آمریـکا ،امـارات ،م راکـش و مصـر مطـرح شـده و
ایـن کشـورها در ایـن خصوص مشـغول به نشسـت
بودند.
ایشـان بیـان داشـتند :موفقی تهـای عملیـات
انصـاراهلل در اصابـت قـراردادن ابوظبـی و شـهرهای
مهـم سـعودی کـه از پیشـرفتهترین تجهیـزات
پدافنـدی مجهـز هسـتند نشـان داد کـه چقـدر به
اغـراق آلـوده هسـتند و حتـی سیسـتم مذبـور در
ب رابـر تهدیـد بسـیار ضعی فتـر از جمهـور اسلامی
واکنـش مناسـبی نتوانسـتند نشـان دهنـد.
نماینـده ول یفقیه در اسـتان گفتند :ایجاد شـبکه
پدافنـدی بهانـهای ب رای حضور بیشـتر اسـرائیل در
امارات ،بحرین و شـاید سـعودی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :البتـه
کمپان یهـای فـروش تسـلیحاتی آمریـکا نیـز سـود
گزافـی از فـروش کاالی خـود بـه عربهای حاشـیه
خلیـج فـارس کسـب م یکننـد.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان در ادامـه بـا بیـان
اینکـه جانسـون چـرا اسـتعفا داد ،گفتنـد :افشـای
ماجـرای برگـزاری مهمانـی در سـاختمان نخسـت
وزیـری بریتانیـا در دوران کرونـا ،موجـی از اعت راضات
و فشـارها بـرای کنارهگیـری او داشـت و همچنیـن
افزایـش مالیـات و بحـران هزینه زندگـی در انگلیس
هـم عامـل دیگـری بـرای فشـار اسـتعفا بود.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان متذکـر
شـدند :تـورم انگلیـس در سـال جـاری بـه شـدت
افزایـش یافتـه اسـت کـه باالتریـن رقـم در چهـل
سـال گذشـته اسـت.
امـام جمعه تبریز علت سـوم اسـتعفای جانسـون
را عـدم حمایـت قاطـع بایـدن اسـت برشـمرده و
گفتنـد :حمایت بایدن از جانسـون به میـزان ت رامپ
نبود .
ایشـان ادامـه دادنـد :دلیـل چهـارم اسـتعفای
جانسـون را م یتـوان بـه جنـگ اوک رایـن ربـط داد
چ راکـه جهـش ب یسـابقه شـاخص تـورم و افزایـش
افسـار گسـیخته هزینههـای زندگـی در انگلیـس از
یکطـرف و ق رارگیـری انگلیـس در در رده دوم ارائـه
دهنـده کمکهـای نظامی بـه اوک راین بعـد از ایالت
متحـده دلیـل دیگـری بـرای اسـتعفا بود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز گفتند :بایـد منتظر
بمانیـم تـا ببینیم که نخسـت وزیر جدیـد انگلیس
بـا ایـن می راثـی که لندن را با روسـیه قـرار داده چه
سیاسـتی را اتخـاذ خواهد کرد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان اذعان
داشـتند :البتـه ایـن اسـتعفا م یتواند آغـاز تغیی رات
گسـترده یـا سـقوط برخـی دولتهـای اروپایـی هم
شـود چ راکـه مشـکالتی کـه منجـر بـه اسـتعفای
جانسـون شـد گریبانگیـر دولتهای دیگـر اروپایی
هم اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان افزودنـد :بعیـد
نیسـت کـه در آینـده نزدیـک شـاهد اتصـال کابینه
انگلیـس بـه زنجیـره اسـتعفای دولتهـای دیگـر
اروپایـی باشـیم.
خطیـب جمعـه تبریـز بـا یـادآوری ف رارسـیدن
روز شـورای نگهبـان گفتنـد :شـورای نگهبـان یکـی
از ارکان نظـام اسلامی اسـت و بخـش مهـم قـوه
قانونگـذاری اسـت و بـدون تائیـد آنها هیچ کـدام از
قوانیـن صالحیـت اجـرا نخواهـد داشـت.
ایشـان بـا بیـان اینکـه یکـی از راههـای رسـیدن
بـه تقوا رعایـت عدالت اسـت ،گفتنـد :عدالتپژوهی
بـه عنـوان رشـته علمـی بشناسـیم زیـرا یکـی از
مهمتریـن کارهـا در عرصـه عملـی ایـن اسـت کـه
عدالتپژوهـی را در حوزههـا و دانشـگاهها بـه عنوان
یـک رشـته تعیین شـود کـه متاسـفانه تاکنـون در
هیـچ کدام نیسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان از تمـام تشـکلها،
دسـتگاهها و نهادهـا و هیـات که با حـرکات خودجوش
مجالـس معرفتی ایجاد کردهاند تشـکر کـرده و گفتند:
انتظـار مـیرود تـا زیبایی ایـن عید در ظاهر شـهر هم
بـرای غدیر خـود را نشـان دهد.
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مفاخر مذهبي

غدیر مکتب انسان ساز است

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)

روش نماز خواندن معذور
شـخصی کـه نمـی توانـد بـر زمین سـجده کند آیـا مـی تواند بر
صندلـی بنشـیند و قیـام ،رکوع و سـجود را انجـام دهد؟
جـواب :چنیـن فـردی ،نمـاز را ایسـتاده شـروع کنـد و در صورت
تـوان ،رکـوع را طبـق معمـول انجـام دهـد امـا بـرای سـجده ،بـر
صندلـی بنشـیند و بـا کمک میز (یـا مانند آن) کـه در مقابلش قرار
مـی دهـد ،آن را بجـا آورد؛ البتـه هنـگام سـجده اگر بتوانـد ،عالوه
بـر دسـتها کـه بـر روی میز قرار می دهد ،سـر انگشـت بـزرگ پا را
نیز بـر زمین بگـذارد.
تغییر و تبدیل کاربری وقف
زیـر زمیـن مسـجدی کـه از لحـاظ وقـف ،حکـم مسـجد را دارد،
تبدیـل بـه انبـاری شـده اسـت و متولیـان مسـجد تصمیـم دارنـد
مقـداری از آن را بـه سـالن ورزشـی و همچنیـن مکانـی بـرای
کالسـهای فرهنگـی تبدیـل کننـد ،آیا عمل مزبور ،مشـکل شـرعی
دارد؟
جـواب :بـه طـور کلـی تبدیـل مسـجد به سـالن
ورزشـی جایـز نیسـت؛ امـا انجـام فعالیـت هـای
فرهنگـی کـه مناقاتـی بـا مسـجد نـدارد ،اشـکالی
ندارد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  31تیر ) 1401
رأي مثب ــت دادگاه «الهــه» نس ــبت بــه حقاني ــت اي ـران در اختالف با
انگليس ( 1331ش)
مــرگ «احمــد قــوام» سياســتمدار و نخســت وزيــر دوره قاجــار و
پهلــوي (1334ش)
تهاجــم وس ــيع ارتــش بعــث ع راق بــه خــاك اي ـران پ ــس از پذيرفتن
قطعنامه 1367( 598ش)
از ط ــرف وزارت کشــور بــه اســتانداران و فرمانـداران اختی ــارات جدیدی
داده شــد(1349ش)
اولین ق راداد بندری ای ران و شوروی امضا شد(1350ش)
حقوقگمرکیروغننباتیخامبخشودهشد(1352ش)
در مص ــر ژن ـرال محمــد نجي ــب پاشــا بــه اتفــاق عــده اي از افس ـران
خــود كودتــا كردنــد 1331(.ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  22ذی الحجه ) 1443
شهادت «ميثم تمار» از ياران امام علي(ع) در كوفه( 60ق)
درگذشــت عــارف نام ـدار «خواجــه عب ـد َّ
الل انصــاري» مع ــروف بــه
«پيــر هــرات»( 481ق)
وفــات آيـت َّ
الل «حــاج ش ــيخ مجتب ــي قزوين ــي» فيلس ــوف بــزرگ و
عــارف و اصــل( 1386ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  22جوالی ) 2022
يدان و آهنگســاز
درگذشــت «يوهان سباســتين ژان باخ» موس ــيق 
شــهير آلماني (1750م)
وقــوع نب ــرد مع ــروف «ايزونــزو» بي ــن ايتالي ــا و ات ريــش در ج ريــان
جنــگ جهانــي اول (1915م)
ـزر ْت» در تونس
وقــوع نب ــرد نيروهاي ف رانس ــه و تون ــس در بنــدر «ب ِْي ـ ْ
(1961م)
تأس ــيس ســازمان همــكاري منطق ـهاي ب ـراي عم ـران موســوم بــه
آر  -ســي  -دي (1964م)

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان
شـرقی غدیـر را یـک مکتـب انسـان سـاز
خوانـده و افزودنـد :ایـن واقعـه تـا قیامـت
مسـیر خوشـبختی و سـعادت انسـانها را
تعییـن کـرده اسـت.
آدینـه تبریـز بـه گـزارش روابـط
عمومـی دفتـر نماینـده ولـی فقیـه در
آذربایجـان شـرقی حضرت حجت االسلام
والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم
در جلسـه هماهنگـی ب رنامـه هـای عیـد
غدیـر در اسـتان گفتنـد :واقعـه غدیـر
فرصتـی طالیـی بـرای درک بهتـر معارف
اسلامی و شـناخت تاریـخ اسلام و فصل
جدایی تاریخ اسلام و جاهلیت اسـت و بر
همـه مسـلمانان جهـان واجـب اسـت که
غدیـر را شـناخته و فرهنـگ و آمـوزه های
آن را درک کننـد
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان
غدیـر را یکـی از بزرگتریـن وقایـع تاریـخ
جهـان عنوان و خاط رنشـان کردنـد :وظیفه

امـروز ما نسـبت به بزرگداشـت غدیر ف راوان
و بسـیار سـنگین و اهـم آنهـا شـناخت و
شناسـاندن فرهنـگ غدیر اسـت.
امـام جمعـه تبریـز با بیـان اینکه غدیر
دانشـگاهی جاودانـه اسـت که آمـوزه های
آن بی پایان و انسـان سـاز اسـت ،افزودند:
چشـاندن شـیرینی اعتقـاد بـه والیـت از
طریـق احیاء سـنت حسـنه رسـیدگی به
محرومـان از طریـق کمـک ها و مواسـات
مومنانـه همچنیـن احیـاء و گسـترش
فرهنـگ اطعـام غدیـری و برپایـی سـفره
هـای احسـان علـوی از دیگـر وظایـف مـا
در قبـال غدیر اسـت.
رئیس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان
ادامـه دادنـد :پخـش و شـرح خطبـه نبی
اعظـم صلـی اهلل علیـه و آلـه در غدیر خم
و شـرح میدانـی مفاهیـم و معـارف فنـی
آن متناسـب با فهم مخاطبیـن ،تجلیل از
ترویـج فرهنـگ تکریم و تجلیل از سـادات
گ رانقـدر در روز غدیـر بـرای ریشـه دار
سـاختن خاندان رسـالت و امامـت از دیگر
وظایـف مـا در جامعـه امروز اسـت.
نماینده ولی فقیه در اسـتان همچنین
بـا بیان اینکـه غدیر از نظر هنـری مظلوم
واقـع شـده اسـت ،از هنرمندان خواسـتند
در ایـن رابطـه تلاش مضاعفـی داشـته
باشـند و واقعـه غدیـر را بـه زبـان هنـر
واقع نمایی کنند.

عالمه امینی تمام عمر خود را

برای زنده نگه داشتن غدیر فدا کرد

مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه در
سـپاه عاشـورا گفـت :در جامعـه امـروز
نسـبت بـه غدیـر خیلـی کـم لطفـی
شـده اسـت ،ایـن درحالـی اسـت کـه در
گذشـته شـخصی تهایی همچـون عالمه
امینـی تمام عمـر خود را بـرای زنده نگه
داشـتن غدیـر فـدا کردنـد.
آدینـه تبریـز بـه نقـل از خبرگـزاری
حـوزه حجـت االسلام عبدالرحیـم
نجفقلـی زاده سـرایی مسـئول نمایندگی
ولـی فقیـه در سـپاه عاشـورا ،در جمـع
مـردم عجـب شـیر بـه مناسـبت دهـه
امامـت و والیـت ،گفـت :در جامعـه امروز
نسـبت بـه غدیـر خیلـی کـم لطفـی
شـده اسـت ،ایـن درحالـی اسـت کـه در
گذشـته شـخصی تهایی همچـون عالمه
امینـی تمام عمـر خود را بـرای زنده نگه
داشـتن غدیـر فـدا کردنـد.
وی بـا اشـاره بـه نقـش وهابیـت در
تحریـف غدیـر ،اظهـار کـرد :وهابیـت
همیشـه دنبـال حـذف اهـل بیـت بـوده
و بـا کمـک فیلـم سـازان هالیـوود بـرای

تحریـف غدیـر و شـخصیت هـای ممتـاز
شـیعه فیلـم تولیـد مـی کننـد.
حجـت االسلام سـرایی بـا تبییـن
اهـداف خبیثانـه دشـمن ،ادامـه داد:
دشـمن اسلام همیشـه درصـدد تحریف
هویـت شـیعه باالخـص بعثـت ،غدیـر،
عاشـورا و  ...اسـت.
مسـئول نمایندگـی ولـی فقیـه
در سـپاه عاشـورا افـزود :مـردم بـدون
وابسـتگی بـه دسـتگاههای دولتـی بـه
صـورت خودجـوش بـا نثـار مـال و جـان
خـود قـدم هـای بزرگـی در احیـای غدیر
برداشـته انـد و تـا ظهـور منجـی عالـم
بایـد پیـام غدیـر را به بشـریت برسـانیم.
حجـت االسلام سـرایی بـا اشـاره بـه
فضایـل حضـرت علی علیه السلام گفت:
علـی علیـه السلام ولـی ّخداسـت و در
کعبـه والدت یافـت کـه ایـن را شـیعه و
سـنی در احادیـث و کتابهای خـود آورده
ا ست .
وی بـه وظیفـه مهـم شـیعه در عصـر
حاضـر اشـاره کـرد و افـزود :امروز شـیعه
بایـد در تـراز شـهدایی همچـون شـهید
حججـی کادر سـازی کرده و بایـد نیروی
انقالبـی ،مومـن ،متخصـص ت ربیـت کند.
وی افـزود :اگـر جامعـه اسلامی رهبر
خـود را تنهـا بگـذارد فاجعـه صفیـن
پیـش خواهـد آمـد .اگر امـروز رهبر نظام
اسلامی بـا اقتدار جلـو می رود در سـایه
بـاور بـه مـردم و پشـتوانه معنـوی مـردم
ا ست .

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

اسالم ،نظم و انضباط اجتماعي

كتاب «اسالم ،نظم
و انضباط اجتماعي»
نوشته حسن يوسف
زاده به همت انتشارات
«پژوهشگاه فرهنگ،
هنر و ارتباطات» در
سال  1390فيپا گرفته و
در  257صفحه با 1000
شمارگان به زيور طبع
آراسته شد.
مباحث م ربوط به نظم همواره در طول تاريخ بشر مورد
توجه بوده است ،اما در چند قرن اخير تحوالتي در تاريخ
مغربزمين رخ داد كه بحث نظم ،به ويژه جنبه اجتماعي آن،
در متن مطالعات اجتماعي ق رار گرفت.
خداوند توانا و حكيمي كه نظم را در دستگاه پهناور و
عظيم خلقت ق رار داده است ،همين نظم را در زندگي انسان
ها و روابط اجتماعي آنان نيز مي پسندد .اسالم به عنوان
ديني جهاني و كامل ،به نظم و ب رنامه ريزي در زندگي اهميت
ف راوان داده و به پيروان خويش سفارش كرده است كه تمام
كارهاي خود را طبق قانون و به صورت منظم انجام دهند و
از بي نظمي و بي ب رنامگي بپرهي زند؛ زي را تمام احكام اسالمي؛
واجبات ،مستحبات ،محرمات ،مكروهات و  ...در اين راستا و
در جهت نظم دادن به ب رنامه زندگي مسلمانان ق رار داده شده
تا آنان را تحت نظم خاصي در آورد.
در راستاي اهميت اسالم به مقوله نظم و ب رنامه ريزي در
كارهاي فردي و اجتماعي؛ حضرت علي (ع) در بستر شهادت
به امام حسن و امام حسين (ع) فرمودند« :اوصيكما و جميع
ولدي و اهلي و من بلغه كتابي بتقوي اهلل و نظم امركم».
استناد به حديث فوق نشان مي دهد كه جايگاه نظم و
انضباط اجتماعي در اسالم بسيار مهم است و منابع اسالمي،
مملو از آموزه هايي است كه به تعابير مختلف ،جامعه و اف راد
را به برق راري نظم دعوت كرده است ،اما اين موضوع ،آن طور
كه بايسته است ،مورد توجه انديشمندان علوم اجتماعي ق رار
نگرفته است.
از سوي ديگ ر ،نظ ريه هاي انديشمندان اجتماعي درباره نظم
و انضباط اجتماعي ،داراي دو نقص عمده اند :اوال ،بيشتر بر
محور چگونگي شكل گرفتن نظم و انضباط اجتماعي متمركز
شده و از ارائه ساز وكارهاي تقويت و حفظ نظم اجتماعي غافل
شده اند .ثانيا ،ديدگاه هاي موجود از ارائه راهكارهايي كه به
نظم ،بُعد ديني و ارزشي بدهند ،ناتوانند .بناب راين ضرورت دارد
كه از نگاه ديني به اين مساله پرداخته شود.
مجموعه حاض ر ،عالوه بر بيان ديدگاه اسالم درباره نظم
و انضباط اجتماعي ،رويكردهاي جامعه شناسانه به نظم
اجتماعي را نيز بررسي م يكند و در ادامه ،به بررسي تطبيقي
ديدگاههاي اسالمي و غ ربي در اين باره م يپردازد.
اين مجموعه ،در مقايسه با ساير آثار هم نوع خود؛ داراي
چند ويژگي متفاوت است:
الف .رويكرد اين مجموعه ،جامعه شناسانه است ،بدين
معني كه تالش شده در چارچوب نظ ريه هاي جامعه
شناسانه ،ساز و كارهاي عملي برق راري و حفظ نظم و انضباط
اجتماعي از نظر اسالم را مورد توجه ق رار داد.
ب) تفاوت ديدگاه اسالم با ساير ديدگاه هاي موجود در اين
زمينه ،برجسته شده است.
ج) تمايز سيال الگوي نظم در جامعه سنتي و جامعه
مدرن ،تبيين شده است.
د) نظم و انضباط اجتماعي را درون يك نظام معنايي
جستجو مي كند .به عبارت ديگر اعتقاد بر اين مبنا است
كه استق رار نظم اجتماعي مطلوب در چارچوب نظام معنايي
و باورهاي اعتقادي خاص امكان پذير خواهد بود .بناب راين،
جامعه اسالمي ب راي دستيابي به نظم اجتماعي مطلوب بايد
ساختارها و نهادهاي ويژه اي شكل دهد.
فهرست تفصيلي مجموعه حاضر مشتمل بر  8فصل
با عناوين «كليات؛ مفهومشناسي؛ پيش شرط هاي بحث
از نظم و انضباط اجتماعي؛ نظم اجتماعي در نظ ريههاي
جامعهشناسي؛ نظم اجتماعي در اسالم؛ ساز و كارهاي تقويت
نظم اجتماعي؛ ع وامل مختل كننده نظم اجتماعي؛ بررسي
تطبيقي ديدگاه اسالم و ديدگاه هاي دانشمندان غ ربي» است.
در خاتمه نيز منابع و مآخذ فارسي و انگليسي كه مولف
گ رانقدر جهت تاليف مجموعه حاضر از آنها بهره گرفته شده
است به ت رتيب الفبايي پديدآوران فهرست گرديده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)

همسانی حضرت فاطمه با سایر معصومین در فضایل با توجه
بهآیهمباهله
حقیقت انسان ،روح مجرد او است و بدن در تمام م راحل ،تابع روح است
و روح به دلیل مجرد بودن ،از وصف تذکیر و تأنیث (مرد و زن بودن) من ّزه
می باشد؛ به همین جهت هیچ کمالی از کماالت وجودی انسان مشروط به
مذکر بودن نیست پس کمال حقیقی که عبارت است از مقام شامخ والیت،
ب رای مرد و زن قابل دستیابی است( .پی رامون وحی و رهبری ،ص  )۲۱۴به
همین دلیل تمام فضایلی که در محور والیت ،ب رای سایر معصومین علیهم
السالم مطرح است ،ب رای حضرت فاطمه نیز وجود دارد .امام خمینی در
این باره می فرماید:فاطمه زه را سالم اهلل علیها ...زنی که افتخار خاندان وحی
[است] و چون خورشیدی بر تارک اسالم عزیز می درخشد؛ زنی که فضایل
او همط راز فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بود؛
زنی که هر کسی با هر بینش ،درباره او گفتاری دارد و از عهدۀ ستایش او
بر نیامده -که احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازۀ فهم مستمعان
بــوده  -و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند و دیگ ران هر چه گفته اند ،به
مقدار فهم خود بوده ،نه به اندازۀ م رتبت او( .صحیفه امام ،ج  ،۱۲ص )۲۷۴
مســأله همط رازی فضایل فاطمه با فضایل پیامبر اکرم به این دلیل
است که فاطمه زه را علیهاالسالم جلوه ای از وجود پیامبر اکرم است؛ پس
کماالت و فضایلی که خداوند اوالً و باالصاله به ساحت قدسی مقام ختمی
م رتبت افاضه کرده ،ثانی اً و بالتبع نصیب فاطمه زه را و سایر معصومین
علیهم الســام شده است .در واقع پیامبر نســبت به اهل بیت او -به
خصوص فاطمه زه را  -همانند نور و شعاع آن ،یا مانند اصل و فرع است؛
لذا در روایات آمده است که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمود:
«فاطمة بَضع ٌة م ّن ی»؛ (بحار االنوار ،ج  ،۴۳ص  ،۷۶ح  )۶۳فاطمه پاره ای از
وجود من است .در روایتی دیگر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله وسلم فرمود:
«أنا شجرةٌ ،و فاطمة فرعها»؛ (همان ،ج  ،۲۷ص  )۱۰۳من درخت و فاطمه
شاخه آن است.بناب راین هر فضیلتی که ب رای حضرت زه را و یا سایر اهل
بیت علیهم السالم وجود دارد ،در واقع جلوه ای از فضایل پیامبر است؛ و
گ رنه در قلمرو عالم امکان و نظام آف رینش ،هیچ کسی همتا و همسان مقام
ختمی م رتبت نیست و حتی در موطنی که نور اهل بیت علیهم السالم
با نور آن حضرت متحد است ،نیز همط رازی و همتایی به مفهوم در عرض
هم بودن نیست؛ زی را در آن جا کث رتی نیست تا ب رابری و همتایی مطرح
باشد( .پی رامون وحی و رهبری ،ص  ۲۱۱ـ )۲۱۲

جاذبه هاي گردشگري
ميشو داغ

ايــن قلــه بــه ارتفــاع  2847مت ــر از ســطح دريــا در قس ــمت جنــوب
شهرســتان م رنــد و روســتاي مشــهور پي ــام و در كنــار پيس ــت اســكي آن
ق ـرار گرفتــه اســت و يك ــي از زيبات ريــن و پ ــر جاذبــه ت رين قلــل در منطقه
آذربايجــان محس ــوب م ــي شــود .
رشــتة کوهس ــتانی میشــوداغ  ،با امتداد خــاوری -باخت ــری و در حدفاصل
دشــت م رنــد و جلگــة شبس ــت ر ،در شــمال باخت ــر ای ـران واقع شــده اســت.
واحدهــای توپوگ راف ــی و زمین شناس ــی منطقه به وس ــیلة گس ــل شــمالی
میشــو و گس ــلهای دیگ ر ،کــه در جهــت خاوری -باختری کش ــیده شــدهاند،
از همدیگ ــر جـدا م یش ـوند .دامنــة شــمالی ایــن کوهس ــتان ،سرچشــمة
رودخانههای ــی دائم ــی اســت کــه درجهــت جنوب بــه شــمال ج ریــان دارند.
ایــن رودخانههــا در انتهــای حوضــة آب ریــز خــود و پی ــش از ورود بــه دشــت
م رنــد ،ســاختارهای زمی ــن شناس ــی وگس ــلهای مهم منطقــه را بــه صورت
عرض ــی قطــع کردهانــد .کــوه میشو(میشــوداغ) در گذشــته از نظ ــر تنــوع
گونههــای زیس ــتی منطقـهای ارزشــمند بــه حس ــاب م یرفــت و اکنــون با
تخ ریــب زیس ــتگاهها و کــم شــدن شــمار جانـداران روب ــرو اســت..
منطقــه میشـواز لحاظ ق ـرار داشــتن در می ــان مناطق حفاظت شــده
م ــرکان و منطقــه شــکار ممنوع یکانات از ســمت شــمال و شــمال غ ربی
و پــارک مل ــی دریاچــه ارومی ــه از ســمت جنــوب ،و داشــتن فــون جانوری
تنــوع زیس ــتی (بی ــوم) ارزشــمند دارای اهمی ــت ف راوان ــی اســت .موقعیت
مکان ــی و جغ رافیای ــی منطقــه میشــو داغ از دیــدگاه جغ رافیای ــی جانوری
و ق رارگی ــری آن در حــد فاصــل بی ــن چهــار منطقــه حس ــاس زیس ــتی
اکولوژیک ــی  ،پــارک ملّ ــی ارومی ــه (دریاچــه ارومی ــه)  ،منطقــه حفاظــت
شــده م ــرکان و منطقــه شــکار ممنــوع یکانــات و پناهگاه حی ــات وحش
کیامک ــی بــه لحــاظ دارا بــودن فــون جانــوری و تنــوع جمعیت ــی (بی ــوم)
دارای اهمی ــت ف راوان ــی اســت  .وجــود کرویــد و فعــال و بس ــیار مهــم
مهاج رت ــی غ رب ــی بــه ش ــرقی بین ایــن محــدود و منطقه حفاظت شــده
م ــرکان و نقــش تأثی ــر گـذارآن در بقــا و تأمی ــن نیازهــای بی ولوژیک ــی و
اتولوژیک ــی گونــه هــا موجــود منطقــه حفاظت شــده م ــرکان قابــل توجه
مــی باشــد و محــدودة میشــو داغ از جهــت همگنــی و یکپارچگــی
جمعی ــت و بافــت فعل ــی موجــود دارای ش ــباهتهای خــود مهــای ژن ــی
و تطابــق گونــه ای ه ــر دو منطقــه از نظ ــر دموگ رافیک ــی حائــز اهمی ــت
اســت و ض ــروری میباشــد کــه مطالعــات کل ــی و جامعــة در خصــوص
جامعــة جانــوری و ترکیب ــات ژن ــی میشــوداغ صــورت گی ــرد .

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

