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خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریـز بـا بیان اینکـه در سـفر رئیس 
جمهـور بـه آذربایجان شـرقی اعتبـارات خوبـی برای 
احیـای دریاچـه ارومیه مصوب شـده اسـت، گفتند: از 
رئیـس جمهـور درخواسـت می کنیم دسـتور تسـریع 

بـه مصوبات احیـای دریاچـه ارومیـه بدهند.
سـید  المسـلمین  و  االسـام  حجـت   حضـرت 
عبـادی  خطبه هـای  در  آ ل هاشـم  محمدعلـی 
شـکوه  بـا  جمـع  در  و  تبریـز  جمعـه  سیاسـی  و 
نمازگـزاران مصـای حضـرت امـام خمینـی)ره( اظهار 
داشـتند: دریاچـه ارومیه قلـب تپنده آذربایجان  اسـت 

و همیشـه بـرای مـا دغدغـه بـود. 
ایشـان افزودند:  بنده از طریـق تریبون های مختلف 
و در حضـور رئیـس جمهور گذشـته و رئیس جمهور 
فعلـی مطالباتـی در ایـن خصوص داشـتم کـه البته 
دولت هـای مختلـف بـرای احیـای دریاچـه اقداماتـی 
کردنـد که هـر چند بایـد ایـن فعالیت ها بـرای مردم 

بیشـتر ملموس شـود. 
سـفر   در  اینکـه   بیـان  بـا  تبریـز  امـام جمعـه 
اعتبـارات  شـرقی  آذربایجـان  بـه  جمهـور  رئیـس 
مصـوب  ارومیـه  دریاچـه  احیـای  بـرای  خوبـی 
شـده اسـت، گفتنـد: از رئیـس جمهور درخواسـت 
احیـای  مصوبـات  بـه  تسـریع  دسـتور  می کنیـم 

بدهنـد.  ارومیـه  دریاچـه 
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 ظرفیت هـای 
قـادر  مـا  چراکـه  شـود  اسـتفاده  دانشـگاه  علمـی 
هسـتیم بـا وضـع موجود و خشکسـالی گسـترده در 

کشـور دریاچـه را بـه ثبـات برسـانیم. 
یـادآور  اسـتان  فرهنـگ عمومـی  رئیـس شـورای 
شـدند: خشکسـالی یـک پدیـده عمومـی در تمـام 
خشـکی  دالیـل  طوریکـه  بـه  دنیاسـت  کشـورهای 
دریاچـه ارومیـه نیـز کاهـش نـزوالت الهـی، سـاخت 
زیرزمینـی  سـفره های  از  بی رویـه  برداشـت  سـدها، 

اسـت. 
احیـای  دادنـد:  ادامـه  تبریـز  جمعـه  امـام 
دریاچـه ارومیـه دغدغـه همـه مـردم و مسـئوالن 
بایـد  و  نـدارد  دیگـر  بـه مسـائل  ربطـی  و  اسـت 

بـود.  هوشـیار 
 ایشـان خاطرنشـان کردنـد: مسـئوالن بـه موضـوع 
دریاچـه ورود کرده انـد و دسـتوراتی صادر شـده اسـت 
کـه دورنمـای احیـای دریاچـه ارومیـه را نشـان می دهد.

ابـراز کردنـد: در  اسـتان  فقیـه در  نماینـده ولـی 
کشـور چیـن هفـت دریاچـه نمـک وجـود دارد کـه 
همگی خشـک شـده اسـت، در اطراف ایـن دریاچه ها 

چندیـن کارخانـه ایجـاد شـده اسـت. 

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان اذعـان 
داشـتند: نگرانـی 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 ولی فقیـه در اسـتان در بخـش دیگـری از 
خطبه هـا بـا تبریـک فـرا رسـیدن عیـد غدیـر خـم، 
گفتنـد: ۱۷ ذی الحجـه کاروان غدیر بـه همراه مقدس 

پنـج نـور مقدس، بـه افاکیام شـرف بخشـیدند. 
 ۱۸ در  اکـرم)ص(  پیامبـر  دادنـد:  ادامـه  ایشـان 
ذی الحجـه ایـن کاروان را بـه مسـیر غدیر بـرد و تا به 
مـردم پیام دهـد تا آنهایی کـه رد شـده اند بازگردند و 

آنهایـی کـه نرسـیده اند 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 

تکـرار کردنـد: َمـْن ُکْنُت َمـْواَلُه َفَهـَذا َعلٌِیّ َمـْواَلُه .
ادامـه  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
از  بعـد  می کردنـد  گمـان  اسـام  دشـمنان  دادنـد: 
پیامبـر اکـرم)ص( دیـن اسـام سـقوط خواهـد کـرد 
ولـی بـا قاطعیـت پیامبـر و کمک هـای یارانـش بـه 

ایـن هـدف نرسـیدند. 
ایشـان خاطرنشـان کردنـد: کفار در ایـن فکر بودند 
کـه بعـد ار رحلـت پیامبـر اکـرم)ص( می تـوان ایـن 
دیـن را از بیـن بـرد و فکـر می کردنـد دعـوت دینـی 

عیـن لباس سـلطنت اسـت. 
شـدند:  متذکـر  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
ایـن رویـه در انقـاب اسـامی ایـران نیـز جـاری بـود 
بـه طوریکـه دشـمنان انـواع جنـگ و تـرور و توطئـه 
بـه نتیجـه نرسـیدند و  انداختنـد ولـی  و غیـره راه 
متوجـه شـدند کـه تـا امام اسـت هیـچ اتفاقـی برای 
ایـن انقـاب نخواهـد افتـاد و منتظـر رحلـت ایشـان 
بودنـد ولـی با انتخـاب شایسـته رهبر معظـم انقاب 

بـاز منجـر بـه ناامیـدی دشـمنان شـد. 
امـام جمعـه تبریـز گفتند: تکـرار و برجسته سـازی 
ایـران هراسـی و تهدیـد ایـران بـرای کوتـاه آمـدن از 
مذاکـرات رفـع تحریـم یکـی از دالیـل سـفر بایـد بـه 

است. عربسـتان سـعودی 
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان در بخش 
اظهـار  تبریـز  نمازجمعـه  هـای  خطبـه  از  دیگـری 
داشـتند: سـفر بایـدن بـه غـرب آسـیا نمایـش اتحاد 
اعـام  و دولت هـای غـرب،  آمریـکا  بیـن  انسـجام  و 
بـه غـرب  وابسـته  و  از دولت هـای حامـی  حمایـت 
و دلگرمـی و دلجویـی از آنهـا بـه خاطـر بدعهـدی 

آمریکاسـت.  دولت هـای  همیشـگی 
ایـران  برجسته سـازی  و  تکـرار  افزودنـد:   ایشـان 
هراسـی و تهدیـد ایران بـرای کوتاه آمـدن از مذاکرات 

ـَک فِیـِه ِمْن  در آیـة 6۱ آل عمـران مي خوانیـم: »َفَمـْن َحاجَّ
بَْعـِد مـا جـاءََك ِمـَن الِْعلْـِم َفُقـْل تَعالَـْوا نَـْدُع أَبْناَءنـا َو أَبْناءَُکْم 
َو نِسـاَءنا َو نِسـاءَُکْم َو أَنُْفَسـنا َو أَنُْفَسـُکْم ثُـمَّ نَْبَتِهـْل َفَنْجَعـْل 
؛ هـر گاه بعـد از علـم و دانشـي کـه  ِ َعلَـی الْکاِذبِیـنَ لَْعَنـَت اللَّ
)دربـارة مسـیح( بـه تـو رسـیده )باز( کسـاني بـا تو بـه محاّجه 
و سـتیز برخیزنـد، بـه آنهـا بگـو بیاییـد مـا فرزنـدان خـود را 
دعـوت کنیم، شـما هـم فرزندان خـود را دعوت کنیـد، ما زنان 
خویـش را دعـوت نماییـم، شـما هم زنان خـود را، مـا از نفوس 
خـود دعـوت کنیـم، شـما نیـز از نفـوس خـود، آن گاه مباهله 

کنیـم و لعـن خـدا را بـر دروغگویـان قـرار دهیم.«
سـال دهـم هجـرت بـود، پیامبـر اسـامـ  صلّـي الل علیه و 
آلـه ـ قبـًا نامه اي به اُسـقف نجـران )روحاني بزرگ مسـیحیان 
بـه نـام ابـو حارثه( نوشـته بـود، و او و مردم مسـیحي نجرات را 

بـه اسـام دعوت کـرده بود.
نجـران بـا هفتـاد دهکـده تابـع خـود، در نقطـة مـرزي بین 
حجـاز و یمـن قـرار داشـت، و سـاکنان آن مسـیحي بودنـد. 
اُسـقف نامـة پیامبـرـ  صلّـي الل علیه و آلهـ  را بـا دقت خواند، 
و در جلسـة شـورایي خـود مطـرح کرد، یکـي از افراد برجسـته 
شـورا به نـام »شـرحبیل« کـه فـردي اندیشـمند و کاردان بود، 
گفـت: »مـن در امـور مذهبـي، تخّصـص نـدارم، ولي مـا مکرر 
از پیشـوایان مذهبـي شـنیده ایم کـه روزي مقام نبّوت از نسـل 
اسـحاق ـ علیه السـام ـ به نسـل اسـماعیل ـ علیه السـام ـ 
منتقـل مي شـود، محمـد ـ صلّـي الل علیه و آله ـ که از نسـل 
اسـماعیل ـ علیه السـام ـ اسـت، بعید نیسـت همـان پیامبر 

موعـود باشـد باید بـه تحقیـق پرداخت.«
شـورا نظر داد که جمعي فهیم و کاردان به مدینه مسـافرت 
کننـد، و از نزدیـک دالیـل محمـد ـ صلّـي الل علیـه و آلـه ـ را 
بشـنوند و مـورد بررسـي قـرار دهنـد. بـا ایـن نظریـه موافقـت 
شـد، شـصت نفـر از ارزنده تریـن و داناتریـن مردم نجـران که در 
رأس آنهـا سـه نفـر از پیشـوایان مذهبیشـان قـرار داشـتند، به 
صـورت هیئتـي بـه سـوي مدینـه حرکـت نمودند. آن سـه نفر 
عبـارت بودنـد از: ۱. ابـو حارثـه، اسـقف اعظـم نجـران، نمایندة 
رسـمي کلیسـاهاي روم در حجاز 2. عبدالمسـیح رئیس هیئت 
نمایندگـي، کـه بـه عقـل و درایـت معـروف بـود 3. اَیَهـم یکي 
از شـخصیتهاي محتـرم و کهنسـال مسـیحي.]۱[ هیئـت وارد 
مدینـه شـدند و بـه محضـر رسـول خـدا ـ صلّـي الل علیـه و 
آلـه ـ رسـیدند، و بحـث و بررسـي آغـاز شـد و ادامـه یافـت، 
سـرانجام نماینـدگان نجـران بـه پیامبـر گفتنـد: »گفتگوهـاي 
شـما مـا را قانـع نمي کنـد، راه ایـن اسـت که در وقـت معین و 
درنقطـة معیني بـا یکدیگر مباهلـه کنیم، و بـر دروغگو نفرین 

بفرسـتیم، و از خـدا بخواهیـم دروغگـو را هـاك کند.«
در ایـن هنـگام آیة فوق بـر پیامبر نازل شـد، پیامبر ـ صلّي 
الل علیـه و آلـه ـ مطابـق فرمـان خـدا، حاضـر به مباهله شـد. 
وقـت]2[ و محـل مباهلـه در نقطه اي در بیرون شـهر مدینه در 
دامنـة صحـرا تعییـن گردیـد. هیئت نجـران از حضـور پیامبر 
خارج شـدند و سـران هیئـت در مجلس محرمانة خـود گفتند: 
»هـرگاه محمـد بـا افسـران و سـربازان خود بـه میـدان مباهله 
آمـد، و بـه مباهلـة خود جلـوة مـادي داد، متوجه مي شـویم او 
غیـر صـادق اسـت و بـا او مباهلـه مي کنیـم، و اگـر بـا جگـر 
گوشـه ها و فرزندانـش بـا وضعـي پیراسـته از هرگونـه تظاهر به 
شـکوه مـادي آمـد، پیدا اسـت که او پیامبر راسـتگو اسـت، که 
بـه قـدري بـه خـود و نبّوتـش اطمینـان دارد کـه حاضر اسـت 
خـود و نزدیکانـش را در معـرض خطـر قـرار دهـد. اگـر چنین 
شـد، مـا بـا او مباهلـه نمي کنیم.«آنهـا در ایـن گفتگـو بودنـد 
کـه نـاگاه قیافـة نورانـي پیامبـر ـ صلّـي الل علیـه و آلـه ـ و 
چهـار تـن دیگـر نمایـان گردیـد. آن چهـار تـن علـي ـ علیـه 
السـام ـ، فاطمه ـ علیها السـام ـ، حسـن و حسین ـ علیهما 
السـام ـ بودند.اسـقف گفـت: »مـن چهره هایـي را مي نگرم که 
هـرگاه دسـت به دعـا بلند کننـد، و از خدا بخواهنـد که کوهي 
بنابرایـن  از جـا بکنـد، بي درنـگ کنـده مي شـود،  از مّکـه را 
مباهلـه نکنیـد، که اگر مباهلـه کنید، همة مسـیحیان هاك 
مي شـوند و در سراسـر زمیـن تـا قیامـت یـک نفـر مسـیحي 

باقـي نمي مانـد.«
مسـلمانان از مهاجـر و انصار براي تماشـاي صحنه، از مدینه 
خـارج شـده بودنـد، هیئـت نجـران از مباهلـه منصـرف شـد و 
حاضـر شـدند هـر سـال جزیه )مالیـات سـاالنه( بپردازنـد، و در 
برابـر آن، حکومـت اسـامي از جـان و مـال آنها دفـاع کند.]3[

ماجـراي مباهلـه عـاوه بـر ایـن کـه داللـت بـر حّقانیـت 
اسـام و شکسـت هیئـت بلنـد پایـة مسـیحیان دارد، نشـانگر 

دریاچهارومیه؛قلبتپندهآذربایجان آنچه در روز مباهله گذشت

توضیحدرموردنحوهانتشارنشریه
آدینهتبریز

 طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولی فقیه در اســتان 
و امــام جمعــه شــهر تبریــز حضــرت حجت  االســام 
و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و بــا 
هــدف مقابلــه و جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحــوس 
ــای  ــط در فض ــز فق ــه تبری ــه آدین ــه نام ــا، هفت کرون
مجــازی منتشــر خواهــد شــد و تــا اطــاع ثانوی  نشــریه 
ــت  ــز در خدم ــه تبری ــام آدین ــا ن ــازی ب ــای مج در فض

خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد گرفــت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

ادامه در صفحه 3
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ادامه از صفحه اول

اهم بازدید و دیدارهاي مردمي  نماینده ولي فقیه   در آذربایجان شرقي   در هفته جاری

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

تفرجگاه عینالی تبریز

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

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

 و امام جمعه تبریز

دیدار اعضای تشکل جمعیت فرهنگیان جوان استان 
با 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

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

نشست دست اندرکاران دوره توانمند سازی فعاالن فرهنگی، سیاسی، 
اجتماعی در قالب طرح ملی حا میم، روسای دانشگاه های آذربایجان شرقی 

و مسئوالن نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاههای تبریز با نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی

مهمترینواساسیترینکارکردتأمیناجتماعی،

گسترشعدالتدرجامعهاست

خطبههاینمازجمعه
شهرستانهایآذربایجانشرقی

فرازیازوصیتنامهشهداآنچهدرروزمباهلهگذشت

خبرنگار آدینه تبریز:
ــرکل  ــور، مدی ــاغ صادقی پ ــس دب ــی، یون ــه تأمین اجتماع ــبت هفت به مناس
تأمین اجتماعــی اســتان آذربایجان شــرقی، ســخنران پیــش از خطبه هــای نمــاز 
جمعــه تبریــز در محــل مصــای اعظــم حضــرت امــام خمینــی )ره( تبریــز بود.

ــتان در ســخنرانی  ــی اس ــرکل تأمین اجتماع ــور، مدی ــاغ صادقی پ ــس دب  یون
ــه  ــن روز هفت ــا پنجمی ــان ب ــز همزم ــه تبری ــاز جمع ــای نم ــش از خطبه ه پی
تأمین اجتماعــی، جایــگاه ســازمان تأمین اجتماعــی را در کشــور تشــریح نمــوده 
و بــه ارایــه گــزارش عملکــرد و اقدامــات اداره کل اســتان به مــردم شــریف و نمازگزار 

اســتان پرداخــت. 
 متــن ســخنان مدیــرکل تأمین اجتماعی اســتان آذربایجان شــرقی بدین شــرح 

است:
مفهــوم عدالــت و مؤلفه هــای مؤثــر بــر آن یکــی از دغدغه هــای دولت مــردان و 
اقتصاددانــان بــوده و هســت و علیرغــم اقدامات انجام شــده در این زمینــه، عدالت 

در جوامــع بشــری، بــه مفهــوم واقعــی آن در عمل تبلور نیافته اســت.
عدالــت یکــی از باالتریــن فضایل و تکالیف اجتماعــی در اســام و از وجوه تمایز 
جامعــه اســامی بــا جوامــع متعــارف اســت و در قــرآن کریــم آیــات متعــددی در 
خصــوص عدالــت آمــده اســت و در احادیــث و روایــات متعــدد بــر ایــن اصــل بــه 

عنــوان یکــی از فــروع دیــن تاکید شــده اســت.
یکــی از مهمتریــن و اساســی ترین ابزارهــای تحقق عدالــت در جامعه، اســتقرار 
نظــام تأمین اجتماعــی اســت کــه بــا ســاز و کارهــای خــود، ضمــن حمایــت از 
اقشــار ضعیــف، کم درآمــد و ناتــوان جامعــه، آتیه و امنیــت اقتصــادی و اجتماعی 

نیــروی کار جامعــه را در طــی نســل های متوالــی فراهــم مــی آورد.
ــون اساســی  ــه تأســی از مکتــب واالی اســام، در اصــل بیســت و نهــم قان ب
جمهــوری اســامی، نیــز تأمین اجتماعــی بــه عنــوان یک اصــل اساســی و حقی 

همگانــی در برخــورداری از منابــع کشــور مطــرح شــده اســت.
ــه  ــت ب ــا عنای ــاب ب ــم انق ــر معظ ــاری، رهب ــال ج ــای س ــن روزه  در اولی
ــی  ــتهای کل ــی، سیاس ــن اجتماع ــاه و تأمی ــوزه رف ــود در ح ــای موج دغدغه ه
نظــام تأمیــن اجتماعــی را ابــاغ نمودنــد کــه مطابــق آن بایســتی نظــام کارآمد، 
ــرای تأمیــن اجتماعــی  توانمندســاز، عدالــت بنیــان، کرامــت بخــش و جامــع ب
ــری از مشــارکت های  ــی و  بهره گی همــگان و برگرفتــه از الگوهــای اســامی ایران

ــی شــود. ــی و اجرای ــی طراح مردم
ــت  ــوق و رعای ــه حق ــدی ب ــه، پایبن ــی معظــم ل براســاس سیاســت های اباغ
تعهــدات بین النســلی و رعایت محاســبات بیمه ای و تعــادل بین منابــع و مصارف، 
از اصــول اساســی اســتقرار نظــام تأمین اجتماعــی مــورد نظــر اســت کــه بایســتی 
در قالــب پیوســت تأمین اجتماعــی در سیاســت ها و برنامه ریزی هــای کان کشــور 
ملحــوظ نظــر قــرار گیــرد. بــه عنوان یــک عضــو کوچــک از خانــواده بــزرگ تأمین 
اجتماعــی درخواســت دارم، در ســال های آتــی، بــا محــور قــرار دادن موضــوع عدالت 
و تأمین اجتماعــی، بســتر تحقق سیاســت های اباغی تســهیل و تســریع گــردد. 
بــا بیــان ایــن مقدمــه، بایــد توجــه داشــت نظــام تأمیــن اجتماعــی در ســه الیه یا 
ســه ســطح امــدادی، حمایتی و بیمه ای در ســطح جامعــه و ایران اســامی در حال 
اجــرا و تحقــق اســت و بنــده بــا توجه به مناســبت ایــام که هفتــه تأمین اجتماعی 
اســت، و نیــز حــوزه فعالیت خویــش، در حوزه بیمــه ای و ســازمان تأمین اجتماعی 
دقایقــی را در خدمــت عزیــزان خواهــم بــود. ســازمان تأمین اجتماعی به عنــوان یک 
ســازمان عمومــی غیردولتــی بــا اســتقال مالــی، یــک ســازمان درآمــد هزینــه ای 

اســت کــه در ســه حــوزه اقتصــادی، بیمــه ای و درمانــی فعالیــت می نمایــد.
ــده  ــن تولیدکنن ــان و دومی ــدار درم ــن خری ــی بزرگتری ســازمان تأمین اجتماع
درمــان در ســطح کشــور اســت کــه خدمــات درمانــی در ســطوح مختلــف را برای 
ذینفعــان در چارچــوب قوانیــن مربوطــه در دور حــوزه درمــان مســتقیم، یعنــی 
خدمت رســانی در مراکــز ملکــی کــه بــه صــورت رایــگان ارائــه می گــردد و درمــان 
غیرمســتقیم کــه خریــد درمــان از مراکــز غیر ملکــی اســت در چارچــوب ضوابط 

بیمــه ای ارائــه می نمایــد.

مردمایرانباتمامگرایشهاهمچنان
دربرابرآمریکاوغربیهاایستادهاند

امنیـت  تامیـن  بـرای  بایـدن  گفـت:  مراغـه  جمعـه  امـام 
صهیونیسـت ها و افزایش تنش و اختاف بین کشـورهای اسـامی 

بـه منطقـه سـفر کـرده اسـت.
در  پورمحمـدی  محمدتقـی  والمسـلمین  حجت االسـام 
خطبه هـای نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه یاوه گویـی بایـدن و 
صهیونیسـت ها در خصـوص تولیـد سـاح های هسـته ای توسـط 
ایـران اظهـار کرد: مردم ایران هیچ گاه به فکر تولید سـاح هسـته ای 

بـرای جنـگ و کشـتار مردم نیسـتند.
وی افزود: متهم کردن ایران برای سـاخت تسـلیحات  هسـته ای 

یک سـخن پوچ اسـت.
بـه گفته امـام جمعه مراغه، مـردم ایران هیچ گاه تسـلیم آمریکا 
نخواهـد شـد و شـعار رهبـر و مـردم ایـران بر این اسـت کـه آمریکا 

هیـچ غلطی نمی توانـد بکند.
وی گفـت: آنهـا تحمل دیـدن اقتدار ارتش، سـپاه، دسـتاوردهای 

صلـح آمیز هسـته ای و نظامـی ایـران را ندارد.
پورمحمدی ادامه داد: امنیت ایران اسـامی از برکت خون شـهدا 
و رهبـری مقتـدر به دسـت آمـده و مردم ایـران آن را بـا چیزی عوض 

کرد. نخواهند 
وی تصریـح کـرد: مـردم ایـران بـا تمـام گرایش هـا و دیدگاه هـا 
همچنـان در برابر آمریکا و غربی ها ایسـتاده اند و اجـازه نخواهند داد 

عـزت و اقتـدار آنها پایمال شـود.
امـام جمعـه مراغـه متذکـر شـد: بایـدن بـرای تامیـن امنیـت 
صهیونیسـت ها و افزایش تنش و اختاف بین کشـورهای اسـامی 

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 مراغـه  بـا تبریک فرا رسـید عیـد غدیرخـم، بیان 
داشـت: شـهادت حضرت فاطمـه زهـرا )س( و حادثه عاشـورا همه از 

انحـراف مسـلمانان صدر اسـام از غدیر اسـت.
وی خاطرنشـان کـرد: غدیـر بزرگتریـن واقعـه و عیـد بـزرگ  

اسـت. مسـلمانان 

عظمـت مقـام علـيـ  علیـه السـامـ  و فاطمـهـ  علیهـا 
السـام ـ و حسـن و حسـین ـ علیهمـا السـام ـ اسـت، 
چـرا کـه پیامبـر ـ صلّـي الل علیـه و آلـه ـ از میـان آن 
همـة مسـلمانان تنهـا اینهـا را به صحنـة مباهلـه آورد. و 
بـا تطبیـق به آیـة مباهلـه، حضرت علـي ـ علیه السـام 
ـ بـه عنـوان جـان پیامبـر و حسـن و حسـینـ  علیهمـا 
السـام ـ بـه عنـوان پسـران پیامبـران معرفـي شـده اند.

بـا توجـه بـه ایـن کـه بـه اجمـاع مفّسـران شـیعه و 
سـّني، منظـور از »اَبْنائَنا« )پسـران ما( حسـن و حسـین 
ـ علیهمـا السـام ـ اسـت، و منظـور از »نِسـائَنا« )زنـان 
مـا( حضـرت زهـرا ـ علیهـا السـام ـ اسـت و منظـور از 
»اَنُْفَسـنا« )از نفـوس خـود مـا( حضـرت علـي ـ علیـه 
السـام ـ اسـت.]4[مطابق بعضي از اخبار، پیامبر ـ صلّي 
الل علیـه و آلـهـ  هنـگام حرکـت به محل مباهله، دسـت 
حسـن و حسـین ـ علیهما السـام ـ را گرفته بود، و علي 
ـ علیـه السـام ـ پیـش روي پیامبـر و فاطمـه ـ علیهـا 
السـام ـ پشـت سـر آن حضـرت، حرکـت مي کردنـد.]5[ 
نیـز روایـت شـده: پیامبـرـ  صلّي الل علیه و آلـهـ  فرمود: 
»اگـر هیئـت نجـران، حاضـر به مباهلـه مي شـدند، همة 
آنهـا بـه صـورت خـوك و میمـون مسـخ مي گردیدنـد.« 
هنگامـي کـه هیئت نجـران از مدینه خارج شـدند، پس از 
اندکـي پیمـودن راه، عاقِب و سـید بـه مدینه نـزد پیامبر 
بازگشـتند، هدایایـي را بـه آن حضـرت اهـدا نمـوده و هر 

دو قبـول اسـام کردند.]6[
پاورقی ها: 

]۱[. طبـق بعضـي از روایات، بزرگ ایـن هیئت، دو نفر 
بـه نـام عاقب و سـّید، معرفي شـده اند. )مجمـع البیان، ج 

۱ و 2، ص 45۱(.
 ۱0 سـال  ذیحجـه  مـاه   24 روز  مباهلـه،  وقـت   .]2[

اسـت. بـوده  الّطلوعیـن  بیـن  هجـرت، 
]3[. تاریـخ یعقوبـي، ج 2، ص 22؛ سـیرة حلبي، ج 3، 
ص 239؛ مجمـع البیـان، ج ۱ و 2، ص 452. در قـرار داد 
صلـح بنابرایـن شـد کـه هیئـت نمایندگي نجـران، در هر 
سـال دو هـزار ُحلّه )لبـاس روپوش مخصـوص( که قیمت 
هـر کدام معـادل چهل درهم باشـد، به حکومت اسـامي 
بپردازنـد، و سـي زره و سـي نیزه و سـي اسـب بـه عنوان 
عاریـه در اختیـار حکومـت اسـامي قـرار دهنـد. )مجمع 

البیـان، ج ۱ و 2، ص 452(.
]4[. احقـاق الحـق، ج 3، ص 46، بـه نقـل از مـدارك 

متعـدد اهـل تسـنن؛ الـّدر المنثـور، ج 2، ص 39.
]5[. بحار، ج 2۱، ص 33۸.

]6[. مجمع البیان، ج ۱ و 2، ص 452.

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

آیین تجلیل از فعاالن سنت حسنه ازدواج 
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

و امام جمعه تبریز
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ادامه از صفحه اول

شوراینگهباننبضوتضمینکننده
حرکتنظاماسالمیدرمسیرصحیح

دریاچهارومیه؛
قلبتپندهآذربایجان

هنرنقاشیدانشآموزانمدارسآذربایجانشرقی
درجشنوارهنوجوانسالم

خبرنگار آدینه تبریز:
رئیــس دفتــر نظارت و بازرســی شــورای نگهبــان در آذربایجان شــرقی گفت: 
شــورای نگهبــان نبــض نظــام اســامی و تضمین کننــده حرکــت نظــام در 
مســیر صحیــح و حافــظ هویــت نظــام اســت و تضمین کننــده ارزش هــا و 

اصــول نظــام اســت.
ــادی و  ــاز عب ــه نم ــش از خطب ــخنرانی پی ــزی در س ــد عزی ــر صم  دکت
سیاســی جمعــه تبریــز کــه بــا حضــور باشــکوه نمازگــزاران مصــای اعظــم 
امــام خمینــی)ره( برگزار شــد، اظهار داشــت: 26 تیر ســالروز تاســیس شــورای 
نگهبــان اســت و همه ســاله ایــن روز فرصتی اســت بــرای بازبینــی و بازنگری 
در وظایــف و اختیــارات شــورای نگهبــان و دقــت در جایگاه این شــورا و تاثیری 

کــه شــورای نگهبــان روی ســپهر سیاســت کشــور می گــذارد. 
ــی برآمــده  ــان اینکــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی نظام ــا بی وی ب
ــه عنــوان نظــام سیاســی  ــران در ۱2 فروردیــن ب ــردم ای ــام م از انتخــاب و قی
منتخــب انقابــی و مســلمان ایــران اعام شــد، افــزود: با دســتور امــام رحمت 

الل قانــون اساســی تصویــب شــد و بــه مرحلــه اجــرا رســید. 
ــای شــورای  ــی فقه ــون اساس ــارم قان ــان اینکــه اصــل چه ــا بی ــزی ب عزی
ــر نظــارت شــرعی حاکــم کــرده و طبــق ایــن اصــل قانونگــذار  نگهبــان را ب
مجلــس مکلف اســت تــا تمــام مصوبــات را به شــورای نگهبــان ارســال کند، 
گفــت: وظایــف شــورای نگهبــان در دو مرحله نظارت شــرعی شــورای نگهبان 
ــس  ــات مجل ــر مصوب ــان ب ــس و نظــارت شــورای نگهب ــات مجل ــر مصوب ب

تعییــن شــده اســت.
ــر  ــه و 6 نف ــر فقی ــان از 6 نف ــورای نگهب ــاء ش ــد: اعض ــادآور ش ــزی ی عزی

ــد. ــات را دارن ــر مصوب ــارت ب ــه نظ ــه  وظیف ــده ک ــکیل ش ــدان تش حقوق
وی متذکــر شــد: شــورای نگهبــان هم حافــظ اســامیت نظام اســت و هم 

از جمهوریــت نظــام صیانــت می کند. 
رئیــس دفتــر نظــارت و بازرســی شــورای نگهبــان در آذربایجان شــرقی ادامه 
داد: ایــن شــورا در عمــر 42 ســاله خــود از تاســیس تاکنــون نقــش مهمی در 
دفــاع از اســامی بــودن و اســامی مانــدن و جمهوریــت و مردمــی بــودن نظام 
جمهــوری اســامی ایران داشــته و دفــاع و حمایــت امام راحــل از تصمیمات و 
اقدامــات شــورای نگهبــان و تعابیــر و تعاریف رهبری در مورد این شــورا نشــان 

از اثرگــذاری و جایــگاه بی بدیــل شــورای نگهبان اســت.
عزیــزی بــه بیانــات رهبــری در مــورد جایــگاه شــورای نگهبان اشــاره کــرد و 
متذکــر شــد: شــورای نگهبان نبــض نظام اســامی و تضمین کننــده حرکت 
نظــام در مســیر صحیــح و حافــظ هویــت نظــام و تضمین کننــده ارزش ها و 
اصــول نظــام هســت و حســاس ترین دســتگاه  قانــون نظــام اســت و مرکــز 

اساســی و  حیاتــی نظام اســت. 
وی ادامــه داد: همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب تاکیــد کرده انــد، بــود 
و نبــود شــورای نگهبــان بــه منزلــه بــود و نبــود نظــام اســت و از ایــن بیانــات 

می تــوان بــه جایــگاه رفیــع ایــن شــورا پــی بــرد. 
مســؤول دفتــر نظــارت شــورای نگهبــان در آذربایجان شــرقی اذعان داشــت: 
شــورای نگهبــان عاوه بــر اینکــه حافــظ اســامیت نظــام و جمهوریــت نظام 
اســت از قوانیــن و مقــررات و از رأی مــردم بــه عنــوان حق النــاس صیانــت و 

ــد. پاســداری می کن
ــرف دشــمنان وارد می شــود  ــه از ط ــی ک ــزان هجمه های ــه داد: می وی ادام
بیانگــر جایــگاه ایــن شوراســت از ایــن رو بایــد بــه شــورای نگهبــان اعتمــاد 

کــرد و مــدد برســانیم. 
ــور  ــر اداره ام ــی مبنی ب ــون اساس ــد قان ــق تاکی ــرد: طب ــه ک ــزی اضاف عزی
کشــور بــا اتــکا به نظــر مــردم از طریــق انتخابات مســتقیم و غیرمســتقیم، 
نظــام جمهــوری اســامی ایــران نظامــی آمیختــه بــا انتخابــات و ایــن مهــم 
منبــع ضــروری بازتولیــد قــدرت در راســتای مردم ســاالری اســت و کشــور مــا 
کارنامــه ای درخشــان در ایــن خصــوص دارد و هزینه ها و هجمه های ســنگین 

دشــمنان در ایــام انتخاباتــی نیــز بــه روشــنی مؤیــد ایــن موضــوع اســت.

رفـع تحریـم دلیـل دیگـر این سـفر اسـت. 
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه ایجاد شـبکه 
پدافنـدی در منطقـه در مذاکـرات صهیونیسـت ها 
بـا کشـورهای عربـی مطرح شـده اسـت، گفتنـد: از 
جملـه ایـن طـرح در جریـان نشسـت رژیـم جعلـی 
و آمریـکا، امـارات، مراکـش و مصـر مطـرح شـده و 
ایـن کشـورها در ایـن خصوص مشـغول به نشسـت 

بودند. 
عملیـات  موفقیت هـای  داشـتند:  بیـان  ایشـان 
انصـارالل در اصابـت قـراردادن ابوظبـی و شـهرهای 
تجهیـزات  پیشـرفته ترین  از  کـه  سـعودی  مهـم 
پدافنـدی مجهـز هسـتند نشـان داد کـه چقـدر به 
اغـراق آلـوده هسـتند و  حتـی سیسـتم مذبـور در 
برابـر تهدیـد بسـیار ضعیف تـر از جمهـور اسـامی 

واکنـش مناسـبی نتوانسـتند نشـان دهنـد. 
نماینـده ولی فقیه در اسـتان گفتند: ایجاد شـبکه 
پدافنـدی بهانـه ای برای حضور بیشـتر اسـرائیل در 

امارات، بحرین و شـاید سـعودی اسـت. 
البتـه  دادنـد:  ادامـه  تبریـز  جمعـه  امـام 
کمپانی هـای فـروش تسـلیحاتی آمریـکا نیـز سـود 
گزافـی از فـروش کاالی خـود بـه عرب های حاشـیه 

می کننـد.  کسـب  فـارس  خلیـج 
نماینـده ولی فقیـه 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 اعتراضات 
و فشـارها بـرای کناره گیـری 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 
و  برشـمرده  اسـت  بایـدن  قاطـع  را عـدم حمایـت 
گفتنـد: حمایت بایدن از جانسـون به میـزان ترامپ 

 . نبود
اسـتعفای  چهـارم  دلیـل  دادنـد:  ادامـه  ایشـان 
جانسـون را می تـوان بـه جنـگ اوکرایـن ربـط داد 
چراکـه جهـش بی سـابقه شـاخص تـورم و افزایـش 
افسـار گسـیخته هزینه هـای زندگـی در انگلیـس از 
یک طـرف و قرارگیـری انگلیـس در در رده دوم ارائـه 
دهنـده کمک هـای نظامی بـه اوکراین 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 میراثـی  که لندن را با روسـیه قـرار داده چه 

سیاسـتی را اتخـاذ خواهد کرد. 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان اذعان 
داشـتند: البتـه ایـن اسـتعفا می تواند آغـاز تغییرات 
گسـترده یـا سـقوط برخـی دولت هـای اروپایـی هم 
شـود چراکـه مشـکاتی کـه منجـر بـه اسـتعفای 
جانسـون شـد گریبان گیـر دولت های دیگـر اروپایی 

اسـت.  هم 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان افزودنـد:  بعیـد 
نیسـت کـه در آینـده نزدیـک شـاهد اتصـال کابینه 
دیگـر  دولت هـای  اسـتعفای  زنجیـره  بـه  انگلیـس 

اروپایـی باشـیم. 
فرارسـیدن  یـادآوری  بـا  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
روز شـورای نگهبـان گفتنـد: شـورای نگهبـان یکـی 
از ارکان نظـام اسـامی اسـت و بخـش مهـم قـوه 
قانونگـذاری اسـت و بـدون تائیـد آنها هیچ کـدام از 

قوانیـن صاحیـت اجـرا نخواهـد داشـت. 
ایشـان بـا بیـان اینکـه یکـی از راه هـای رسـیدن 
بـه تقوا رعایـت عدالت اسـت، گفتنـد: عدالت پژوهی 
بـه عنـوان رشـته علمـی بشناسـیم زیـرا یکـی از 
مهم تریـن کارهـا در عرصـه عملـی ایـن اسـت کـه 
عدالت پژوهـی را در حوزه هـا و دانشـگاه ها بـه عنوان 
یـک رشـته تعیین شـود کـه متاسـفانه تاکنـون در 

هیـچ کدام نیسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان از تمـام تشـکل ها، 
دسـتگاه ها و نهادهـا و هیـات که با حـرکات خودجوش 
مجالـس معرفتی ایجاد کرده اند تشـکر کـرده و گفتند: 
انتظـار مـی رود تـا زیبایی ایـن عید در ظاهر شـهر هم 

بـرای غدیر خـود را نشـان دهد. 

َک فِیِه ِمْن بَْعِد ما جاءََك ِمَن الِْعلِْم َفُقْل تَعالَْوا  َفَمْن َحاجَّ
نَْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناءَُکْم َو نِساَءنا َو نِساءَُکْم َو أَنُْفَسنا َو أَنُْفَسُکْم 

ِ َعلَی الْکاِذبِینَ .  ثُمَّ نَْبَتِهْل َفَنْجَعْل لَْعَنَت اللَّ
هرگاه بعد از علم و دانشــی که )درباره مســیح( به تو 
رســیده، )باز( کســانی با تو به محاّجه و ستیز بر خیزند، 
بــه آنها بگو: بیائید ما فرزندان خود را دعوت کنیم، شــما 
هم فرزندان خود را؛ ما زنان خویش را دعوت نمائیم، شــما 
هــم زنان خود را؛ مــا از نفوس خود دعوت کنیم، شــما 
هم از نفوس خود؛ آنــگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر 

دروغگویان قرار دهیم.
 ۱-- واقعة »مباهله« را بایــد به عنوان معجزه پیامبر 
اکرم )صلــی الل علیه وآله( در برابــر انحرافات و ادعاهای 
مســیحیان نجران، به عنوان ســند آشــکار و بی بدیل از 
حقانیت کامل دین اســام و رسالت پیامبر اکرم)صلی الل 
علیه وآله( بر دیگر ادیان الهی دانســت، معجزه ای شگرف 
که برای اثبات حقانیت اســام بر دیگــر ادیان توحیدی 
می توانــد مورد اجماع همه  اندیشــمندان ادیان الهی قرار 
گیرد، و بــه عنوان برتری و رجحان دین اســام به عنوان 

دیــن دارای کمال در مواجهه با دیگر ادیان توحیدی مورد 
اســتفاده قرار گیرد، طبق آنچه در تاریخ آمده، مسیحیان 
نجران در یک هیأت شــصت نفری برای گفتگو با پیامبر 

صلّی الّل علیه و آله به مدینه وارد شده بودند. 
از جمله مســائلی که در این گفتگو مطرح شد این بود 
که آنها از پیامبر اســام صلّی الّل علیه و آله پرسیدند ما 
را بــه چه چیز دعوت می  کنــی، پیامبر صلّی الّل علیه و 
آله فرمود: به ســوی خداوند یگانه و این که مســیح بنده 
 ای از بندگان اوست و حاالت بشری داشت، آنها این سخن 
را نپذیرفتند و به والدت عیســی )علیه السام( بدون پدر 
اشاره کرده و آن را دلیل بر الوهیت او خواندند، آیاتی نازل 
شد و به آنها پاسخ داد و چون حاضر به قبول پاسخ نشدند 

آنها را دعوت به مباهله  کرد.
لذا پیامبر صلی الل علیه و آله جریان مباهله و چگونگی 
آن را با مسیحیان نجران در میان گذاشت و روزی را جهت 
انجام مباهله معّین کرد. اســقف اعظم مســیحیان- که 

باالترین مقام مذهبی مسیحیان است- به آنها گفت:
»بــرای مباهله آمــاده گردیــد، و در روز موعود حاضر 
شــوید، اگر پیامبر اسام در روز مباهله با اصحاب و یاران 
سرشــناس و شخصّیت های معروف مســلمانان آمد، با او 
مباهله کنید؛ اّما اگــر به منظور مباهله با زن و بّچه آمد، 
از مباهله با او خــودداری کنید. چرا؟ چون در صورت اّول 
معلوم می  شــود در نبّوت خود صادق نیســت و در این 

مباهله مغلوب خواهد شد.
2 - مباهلــه در اصــل از ماده بهل )بر وزن ســهل( به 
معنی رها کردن اســت و حتی در تعبیرات فارســی خود 
نیز این جمله را به کار می  بریم که فان شــخص را بِِهل 
کرده اند یعنی به حال خود رها نموده اند. و در تفسیرهای 
مذهبی مباهله به معنی آن اســت که دو گروه بر سر یک 
امــر مذهبی در برابــر هم قرار گیرند، و هــر کدام درباره 

دیگری نفرین کند، نفرین هر کدام مؤثر واقع شــد دلیل 
حقانیت او است.

 لذا هرگاه دو نفر بعد از بحث های منطقی و استداللهای 
عقلی و برهانهای روشن، نتوانستند یکدیگر را قانع کنند، 
در اینجا هر کدام در حّق دیگری نفرین می  کند و چنین 
می  گوید: »اگر من بر حق هســتم و تو خاف می  گویی 
به مجازات الهی گرفتار شــوی« و دیگــری هم همین را 
تکرار مــی  کند. و به درگاه خدا تضرع می  کند و از او می 
 خواهد که دروغگو را رسوا سازد و مجازات کند؛ همان کاری 
که پیامبر اســام صلی الل علیه و آله در برابر مسیحیان 
نجران کرد. به چنین کاری با حصول شرائطش »مباهله« 

می  گویند.
ارتباط معنای لغــوی و اصطاحی »مباهله« با یکدیگر 
روشــن است؛ زیرا در مباهله شخصی که مّدعی است حق 
مــی  گوید طرف دیگر را رها می  کند و امر او را به خداوند 

محّول و واگذار می  نماید. 
3 - مســأله مباهله را می  توان به عنوان نشانه روشنی 
بر حقانیت و صدق پیامبر اســام صلــی الل علیه و آله 

در مســأله دعوی رســالت مطرح کرد، زیرا ممکن نیست 
کســی که به ارتباط خود با پرودرگار ایمان قطعی نداشته 
باشــد و وارد چنین میدانی گردد. یعنی از مخالفان خود 
دعوت کند که بیائید و با هم به درگاه خدا برویم و از خدا 
بخواهیم دروغگو را رســوا ســازد؛ و من قول می  دهم که 
نفریــن من در حق مخالفان عملی خواهد شــد؛ و نتیجه 

آن را خواهید دید! 
به طور مســلم ورود در چنین میدانی بسیار خطرناك 
اســت؛ زیرا اگر نفرین به اجابت نرســد و اثری از مجازات 
مخالفان ظاهر نشــود؛ نتیجه جز رســوایی دعوت کننده 
نخواهد داشــت؛ و هیچ انســان عاقلی بدون اطمینان به 

نتیجه، قدم در این میدان نمی  گذارد.
به همین دلیل در روایات اسامی می  خوانیم:

 هنگامی که پای مباهله به میان آمد، مسیحیان نجران 
از پیامبر صلی الل علیه و آله مهلت خواســتند تا در این 
باره بیندیشــند؛ و هنگامی که دیدند پیامبر اسام صلی 
الل علیه و آله تنها کسانی را با خود برای مباهله آورده که 
دعای آنها می  تواند مســتجاب باشد؛ و خالی از هر گونه 
جار و جنجال، و تشریفات به صحنه مباهله وارد شده، آن 
را دلیل دیگری بر صدق دعوت او دانستند و از مباهله سر 
باز زدند، مبادا گرفتار عذاب الهی شــوند. آنها هنگامی که 
دیدند پیامبر صلی الل علیــه و آله با افرادی محدودی از 
خاّصان نزدیک خود و فرزندان خردسال و دخترش فاطمه 
زهرا علیه السام به معیادگاه آمده است، سخت به وحشت 

افتادن و حاضر به مصالحه شدند. 
منابع : 

۱-  پیام قرآن
2-   تفسیر نمونه

3- آیات والیت در قرآن
4- بیانات آیت الل العظمی مکارم شیرازی

واقعۀمباهلهپیامبراکرم)ص(

حجت االسالم سید صالح هاشمی

نقاشی مهدیه موسوی
دانش آموز  پایه دوازدهم بازرگانی 

 هنرستان شهید اکرامی  ناحیه 5 تبریز
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 تقویم تاریخ
 رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 31 تیر 1401 (
 رأي مثبــت دادگاه »الهــه« نســبت بــه حقانیــت ایــران در اختاف با 

انگلیس )۱33۱ ش(
ــار و  ــر دوره قاج ــت وزی ــتمدار و نخس ــوام« سیاس ــد ق ــرگ »احم م

پهلــوي )۱334ش(
تهاجــم وســیع ارتــش بعــث عراق بــه خــاك ایــران پــس از پذیرفتن 

قطعنامه 59۸ )۱36۷ش(
از طــرف وزارت کشــور بــه اســتانداران و فرمانــداران اختیــارات جدیدی 

داده شــد)۱349ش(
اولین قراداد بندری ایران و شوروی امضا شد)۱350ش(

حقوق گمرکی روغن نباتی خام بخشوده شد)۱352ش(
در مصــر ژنــرال محمــد نجیــب پاشــا بــه اتفــاق عــده اي از افســران 

خــود کودتــا کردنــد.)۱33۱ ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 22 ذی الحجه 1443 (
 شهادت »میثم تمار« از یاران امام علي)ع( در کوفه)60 ق(

ــه  ــروف ب ــداللَّ انصــاري« مع  درگذشــت عــارف نامــدار »خواجــه عب
ــرات«)4۸۱ ق( ــر ه »پی

 وفــات آیــت اللَّ »حــاج شــیخ مجتبــي قزوینــي« فیلســوف بــزرگ و 
عــارف و اصــل)۱3۸6 ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 22 جوالی 2022 (

  درگذشــت »یوهان سباســتین ژان باخ« موســیقي دان و آهنگ ســاز 
شــهیر آلماني )۱۷50م(

ــان  ــش در جری ــا و اتری ــن ایتالی ــزو« بی ــروف »ایزون ــرد مع ــوع نب  وق
ــي اول )۱9۱5م( ــگ جهان جن

 وقــوع نبــرد نیروهاي فرانســه و تونــس در بنــدر »بِْیــزرْْت« در تونس 
)۱96۱م(

ــراي عمــران موســوم بــه   تأســیس ســازمان همــکاري منطقــه اي ب
آر - ســي - دي )۱964م(

 همسانی حضرت فاطمه با سایر معصومین در فضایل با توجه 
به آیه مباهله

حقیقت انسان، روح مجرد او است و بدن در تمام مراحل، تابع روح است 
و روح به دلیل مجرد بودن، از وصف تذکیر و تأنیث )مرد و زن بودن( منزّه 
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، 
برای مرد و زن قابل دستیابی است. )پیرامون وحی و رهبری، ص 2۱4( به 
همین دلیل تمام فضایلی که در محور والیت، برای سایر معصومین علیهم 
السام مطرح است، برای حضرت فاطمه نیز وجود دارد. امام خمینی در 
این باره می فرماید:فاطمه زهرا سام الل علیها... زنی که افتخار خاندان وحی 
]است[ و چون خورشیدی بر تارك اسام  عزیز می درخشد؛ زنی که فضایل 
او همطراز فضایل بی نهایت پیغمبر اکرم و خاندان عصمت و طهارت بود؛ 
زنی که هر کسی با هر بینش، درباره او گفتاری دارد و  از عهدة ستایش او 
بر نیامده -که احادیثی که از خاندان وحی رسیده به اندازة فهم مستمعان 
بــوده - و دریا را در کوزه ای نتوان گنجاند و دیگران هر چه گفته اند، به 
مقدار فهم خود بوده، نه به اندازة مرتبت او. )صحیفه امام، ج ۱2، ص 2۷4(

مســأله همطرازی فضایل فاطمه با فضایل پیامبر اکرم به این دلیل 
است که فاطمه زهرا علیهاالسام جلوه ای از وجود پیامبر اکرم است؛ پس 
کماالت و فضایلی که خداوند اوالً و باالصاله به ساحت قدسی مقام ختمی 
مرتبت افاضه کرده، ثانیاً و بالتبع نصیب فاطمه زهرا و سایر معصومین 
علیهم الســام شده است. در واقع پیامبر نســبت به اهل بیت او -به 
خصوص فاطمه زهرا - همانند نور و شعاع آن، یا مانند اصل و فرع است؛ 
لذا در روایات آمده است که رسول خدا صلی الل علیه و آله وسلم فرمود: 
»فاطمة بَضعٌة مّنی«؛ )بحار االنوار، ج 43، ص ۷6، ح 63( فاطمه پاره ای از 
وجود من است. در روایتی دیگر رسول خدا صلی الل علیه و آله وسلم فرمود: 
»أنا شجرةٌ، و فاطمة فرعها«؛ )همان، ج 2۷، ص ۱03( من درخت و فاطمه 
شاخه آن است.بنابراین هر فضیلتی که برای حضرت زهرا و یا سایر اهل 
بیت علیهم السام وجود دارد، در واقع جلوه ای از فضایل پیامبر است؛ و 
گرنه در قلمرو عالم امکان و نظام آفرینش، هیچ کسی همتا و همسان مقام 
ختمی مرتبت نیست و حتی در موطنی که نور اهل بیت علیهم السام 
با نور آن حضرت متحد است، نیز همطرازی و همتایی به مفهوم در عرض 
هم بودن نیست؛ زیرا در آن جا کثرتی نیست تا برابری و همتایی مطرح 

ـ 2۱2( باشد. )پیرامون وحی و رهبری، ص 2۱۱ 

صحيفه نور امام خميني )ره(

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، عاوه 
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 
بـرای  مکانـی  همچنیـن  و  ورزشـی  سـالن  بـه  را  آن  از  مقـداری 
کاسـهای فرهنگـی تبدیـل کننـد، آیا عمل مزبور، مشـکل شـرعی 

دارد؟
جـواب: بـه طـور کلـی تبدیـل مسـجد به سـالن 
فعالیـت هـای  انجـام  امـا  نیسـت؛  ورزشـی جایـز 
فرهنگـی کـه مناقاتـی بـا مسـجد نـدارد، اشـکالی 

رد. ندا

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

غدیرمکتبانسانسازاست

عالمهامینیتمامعمرخودرا
برایزندهنگهداشتنغدیرفداکرد

آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
شـرقی غدیـر را یـک مکتـب انسـان سـاز 
خوانـده و افزودنـد: ایـن واقعـه تـا قیامـت 
مسـیر خوشـبختی و سـعادت انسـانها را 

تعییـن کـرده اسـت.
روابـط  گـزارش  بـه  تبریـز  آدینـه 
در  فقیـه  ولـی  نماینـده  دفتـر  عمومـی 
آذربایجـان شـرقی حضرت حجت االسـام 
والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم 
در جلسـه هماهنگـی برنامـه هـای عیـد 
غدیـر  واقعـه  گفتنـد:  اسـتان  در  غدیـر 
فرصتـی طایـی بـرای درك بهتـر معارف 
اسـامی و شـناخت تاریـخ اسـام و فصل 
جدایی تاریخ اسـام و جاهلیت اسـت و بر 
همـه مسـلمانان جهـان واجـب اسـت که 
غدیـر را شـناخته و فرهنـگ و آمـوزه های 

آن را درك کننـد
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان 
غدیـر را یکـی از بزرگتریـن وقایـع تاریـخ 
جهـان عنوان و خاطرنشـان کردنـد: وظیفه 

امـروز ما نسـبت به بزرگداشـت غدیر فراوان 
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 
گسـترش  و  احیـاء  همچنیـن  مومنانـه 
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 الل 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 
دار  ریشـه  بـرای  غدیـر  روز  در  گرانقـدر 
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 
رابطـه تـاش مضاعفـی داشـته  ایـن  در 
 باشـند و واقعـه غدیـر را بـه زبـان هنـر

 واقع نمایی کنند.

در  فقیـه  ولـی  نمایندگـی  مسـئول 
امـروز  در جامعـه  عاشـورا گفـت:  سـپاه 
لطفـی  کـم  خیلـی  غدیـر  بـه  نسـبت 
شـده اسـت، ایـن درحالـی اسـت کـه در 
گذشـته شـخصیت هایی همچـون عامه 
امینـی تمام عمـر خود را بـرای زنده نگه 

داشـتن غدیـر فـدا کردنـد.
خبرگـزاری  از  نقـل  بـه  تبریـز  آدینـه 
عبدالرحیـم  االسـام  حجـت  حـوزه 
نجفقلـی زاده سـرایی مسـئول نمایندگی 
ولـی فقیـه در سـپاه عاشـورا، در جمـع 
بـه مناسـبت دهـه  مـردم عجـب شـیر 
امامـت و والیـت، گفـت: در جامعـه امروز 
لطفـی  کـم  خیلـی  غدیـر  بـه  نسـبت 
شـده اسـت، ایـن درحالـی اسـت کـه در 
گذشـته شـخصیت هایی همچـون عامه 
امینـی تمام عمـر خود را بـرای زنده نگه 

داشـتن غدیـر فـدا کردنـد.
در  وهابیـت  نقـش  بـه  اشـاره  بـا  وی 
وهابیـت  کـرد:  اظهـار  غدیـر،  تحریـف 
همیشـه دنبـال حـذف اهـل بیـت بـوده 
و بـا کمـک فیلـم سـازان هالیـوود بـرای 

تحریـف غدیـر و شـخصیت هـای ممتـاز 
شـیعه فیلـم تولیـد مـی کننـد.

تبییـن  بـا  سـرایی  االسـام  حجـت 
داد:  ادامـه  دشـمن،  خبیثانـه  اهـداف 
دشـمن اسـام همیشـه درصـدد تحریف 
غدیـر،  بعثـت،  باالخـص  شـیعه  هویـت 

اسـت.  ... و  عاشـورا 
فقیـه  ولـی  نمایندگـی  مسـئول 
بـدون  مـردم  افـزود:  عاشـورا  سـپاه  در 
بـه  دولتـی  دسـتگاه های  بـه  وابسـتگی 
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 االسـام سـرایی بـا اشـاره بـه 
فضایـل حضـرت علی علیه السـام گفت: 
علـی علیـه السـام ولـی ّخداسـت و در 
کعبـه والدت یافـت کـه ایـن را شـیعه و 
سـنی در احادیـث و کتابهای خـود آورده 

ست. ا
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 
انقابـی، مومـن، متخصـص تربیـت کند.

وی افـزود: اگـر جامعـه اسـامی رهبر 
صفیـن  فاجعـه  بگـذارد  تنهـا  را  خـود 
پیـش خواهـد آمـد. اگر امـروز رهبر نظام 
اسـامی بـا اقتدار جلـو می رود در سـایه 
بـاور بـه مـردم و پشـتوانه معنـوی مـردم 

. ست ا

جاذبههايگردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

ــا در قســمت جنــوب  ــر از ســطح دری ــه ارتفــاع 2۸4۷ مت ــه ب  ایــن قل
شهرســتان مرنــد و روســتاي مشــهور پیــام و در کنــار پیســت اســکي آن 
قــرار گرفتــه اســت و یکــي از زیباتریــن و پــر جاذبــه ترین قلــل در منطقه 

آذربایجــان محســوب مــي شــود . 
رشــتة کوهســتانی میشــوداغ ، با امتداد خــاوری- باختــری و در حدفاصل 
دشــت مرنــد و جلگــة شبســتر، در شــمال باختــر ایــران واقع شــده اســت. 
واحدهــای توپوگرافــی و زمین شناســی منطقه به وســیلة گســل شــمالی 
میشــو و گســلهای دیگر، کــه در جهــت خاوری- باختری کشــیده شــده اند، 
از همدیگــر جــدا می شــوند. دامنــة شــمالی ایــن کوهســتان، سرچشــمة 
رودخانه هایــی دائمــی اســت کــه درجهــت جنوب بــه شــمال جریــان دارند. 
ایــن رودخانه هــا در انتهــای حوضــة آبریــز خــود و پیــش از ورود بــه دشــت 
مرنــد، ســاختارهای زمیــن شناســی وگســلهای مهم منطقــه را بــه صورت 
عرضــی قطــع کرده انــد. کــوه میشو)میشــوداغ( در گذشــته از نظــر تنــوع 
گونه هــای زیســتی منطقــه ای ارزشــمند بــه حســاب می رفــت و اکنــون با 

تخریــب زیســتگاه ها و کــم شــدن شــمار جانــداران روبــرو اســت..
منطقــه میشــواز لحاظ قــرار داشــتن در میــان مناطق حفاظت شــده 
مــرکان و منطقــه شــکار ممنوع یکانات از ســمت شــمال و شــمال غربی 
و پــارك ملــی دریاچــه ارومیــه از ســمت جنــوب، و داشــتن فــون جانوری 
تنــوع زیســتی )بیــوم( ارزشــمند دارای اهمیــت فراوانــی اســت. موقعیت 
مکانــی و جغرافیایــی منطقــه میشــو داغ از دیــدگاه جغرافیایــی جانوری 
و قرارگیــری آن در حــد فاصــل بیــن چهــار منطقــه حســاس زیســتی 
ــی ارومیــه )دریاچــه ارومیــه( ، منطقــه حفاظــت  اکولوژیکــی ، پــارك ملّ
شــده مــرکان و منطقــه شــکار ممنــوع یکانــات و پناهگاه حیــات وحش 
کیامکــی بــه لحــاظ دارا بــودن فــون جانــوری و تنــوع جمعیتــی )بیــوم( 
ــم  ــیار مه ــال و بس ــد و فع ــود کروی ــی اســت . وج ــت فراوان دارای اهمی
مهاجرتــی غربــی بــه شــرقی بین ایــن محــدود و منطقه حفاظت شــده 
مــرکان و نقــش تأثیــر گــذارآن در بقــا و تأمیــن نیازهــای بیولوژیکــی و 
اتولوژیکــی گونــه هــا موجــود منطقــه حفاظت شــده مــرکان قابــل توجه 
ــی  ــی و یکپارچگ ــت همگن ــو داغ از جه ــدودة میش ــد و مح ــی باش م
جمعیــت و بافــت فعلــی موجــود دارای شــباهتهای خــود مهــای ژنــی 
و تطابــق گونــه ای هــر دو منطقــه از نظــر دموگرافیکــی حائــز اهمیــت 
اســت و ضــروری میباشــد کــه مطالعــات کلــی و جامعــة در خصــوص 

جامعــة جانــوری و ترکیبــات ژنــی میشــوداغ صــورت گیــرد .

میشو داغ

حضـرت آیـت الل حـاج سـید علـی 
فرزنـد تبریـزی  طباطبایـی   قاضـی 

آیت الل سـید حسـین قاضی از علمای 
اعـام و فقهـای عظـام و اسـتوانه های 
اخـاق و عرفـان در قـرن چهاردهـم 
سـیزدهم  در  اسـت.  قمـری  هجـری 
ذی الحجـه ۱2۸5ق. برابـر بـا هشـتم 
فروردیـن مـاه ۱24۸ ش. در خانـدان 
عظیم الشان  قاضی طباطبایی در شهر 
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد. دروس مکتب خانـه ای، مقدمات و سـطوح 
عالـی علـوم اسـامی را به ترتیب نـزد مکتب داران پـدر بزرگوار خویـش و میرزا 
موسـی تبریـزی، میـرزا محمدعلی قراجه داغی و شـیخ محمدتقـی نیر تبریزی 
فراگرفت. در جوانی رهسـپار نجف اشـرف شـد و در جوار پیشـوای یکتاپرستان و 
سـرور گروندگان امام علی علیه السـام سـکنی گزید و به تحصیل علم و فضیلت 
پرداخـت .  از گنجینـه دانـش حضرات آیات عظام مولی  محمدفاضل شـربیانی، 
شیخ محمدحسن مامقانی، شیخ الشریعه اصفهانی،  ما محمدکاظم خراسانی و 
سـید محمد کاظم طباطبایی یزدی بهره یافت و به مقام شـامخ اجتهاد رسـید. 
شـعله اشـتیاق به معرفت الل که پدر در سـینه او برافروخته بود، وی را به ساحت 
مبـارك عـارف سـترگ آیت الل سـید احمـد حائـری کربایی کشـاند. او تحت 
تربیـت آن بـزرگ، بـه جهـاد اکبر برخاسـت و تمـام عمـر در وادی سـلوك گام 
نهـاد.  در حـوزه علمیـه بـر مسـند درس اخـاق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت 
نفوس مسـتعد همت گماشـت. حضرتش عالمی ربانی، عارفی رحمانی، فقیهی 
صمدانی، صاحـب کرامـات باهـره و اخـاق فاضله بود، تـوکا و تواضع را سـرآمد 
صفـات جمیلش شـمرده اند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش 
دانسـته اند. حضـرت امـام خمینـی )ره( او را »کوهـی از عظمت و مقـام توحید« 
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیده انـد. هرچند آثـار چندی  به 
ایشـان نسـبت داده انـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح 
مختصر دعای سـمات اسـت.ارتحال غم انگیـزش که ثلمه ای بی جبران شـد در 
روز ششـم ربیـع االول ۱366ق. برابـر با نهـم بهمن ۱325 ش. به وقوع پیوسـت 
. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السـام نجف 
اشـرف بـه خاك سـپرده شـد و اکنـون زیارتگاه مومنـان و صاحب دالن اسـت. 

مفاخر مذهبي
آیت اهلل حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱392

نظم  »اسام،  کتاب 
اجتماعي«  انضباط  و 
یوسف  حسن  نوشته 
انتشارات  زاده به همت 
فرهنگ،  »پژوهشگاه 
در  ارتباطات«  و  هنر 
سال ۱390 فیپا گرفته و 
در 25۷ صفحه با ۱000 
زیور طبع  به  شمارگان 

آراسته شد.
مباحث مربوط به نظم همواره در طول تاریخ بشر مورد 
توجه بوده است، اما در چند قرن اخیر تحوالتي در تاریخ 
مغرب  زمین رخ داد که بحث نظم، به ویژه جنبه اجتماعي آن، 

در متن مطالعات اجتماعي قرار گرفت.
خداوند توانا و حکیمي که نظم را در دستگاه پهناور و 
عظیم خلقت قرار داده است، همین نظم را در زندگي انسان 
ها و روابط اجتماعي آنان نیز مي پسندد. اسام به عنوان 
دیني جهاني و کامل، به نظم و برنامه ریزي در زندگي اهمیت 
فراوان داده و به پیروان خویش سفارش کرده است که تمام 
کارهاي خود را طبق قانون و به صورت منظم انجام دهند و 
از بي نظمي و بي برنامگي بپرهیزند؛ زیرا تمام احکام اسامي؛ 
واجبات، مستحبات، محرمات، مکروهات و ... در این راستا و 
در جهت نظم دادن به برنامه زندگي مسلمانان قرار داده شده 

تا آنان را تحت نظم خاصي در آورد. 
در راستاي اهمیت اسام به مقوله نظم و برنامه ریزي در 
کارهاي فردي و اجتماعي؛ حضرت علي )ع( در بستر شهادت 
به امام حسن و امام حسین )ع( فرمودند: »اوصیکما و جمیع 

ولدي و اهلي و من بلغه کتابي بتقوي الل و نظم امرکم«.
استناد به حدیث فوق نشان مي دهد که جایگاه نظم و 
انضباط اجتماعي در اسام بسیار مهم است و منابع اسامي، 
مملو از آموزه هایي است که به تعابیر مختلف، جامعه و افراد 
را به برقراري نظم دعوت کرده است، اما این موضوع، آن طور 
که بایسته است، مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعي قرار 

نگرفته است.
از سوي دیگر، نظریه هاي اندیشمندان اجتماعي درباره نظم 
و انضباط اجتماعي، داراي دو نقص عمده اند: اوال، بیشتر بر 
محور چگونگي شکل گرفتن نظم و انضباط اجتماعي متمرکز 
شده و از ارائه ساز وکارهاي تقویت و حفظ نظم اجتماعي غافل 
شده اند. ثانیا، دیدگاه هاي موجود از ارائه راهکارهایي که به 
نظم، بُعد دیني و ارزشي بدهند، ناتوانند. بنابراین ضرورت دارد 

که از نگاه دیني به این مساله پرداخته شود. 
مجموعه حاضر، عاوه بر بیان دیدگاه اسام درباره نظم 
نظم  به  رویکردهاي جامعه  شناسانه  اجتماعي،  انضباط  و 
اجتماعي را نیز بررسي مي کند و در ادامه، به بررسي تطبیقي 

دیدگاه هاي اسامي و غربي در این باره مي پردازد.
این مجموعه، در مقایسه با سایر آثار هم نوع خود؛ داراي 

چند ویژگي متفاوت است:
الف. رویکرد این مجموعه، جامعه شناسانه است،  بدین 
جامعه  هاي  نظریه  چارچوب  در  شده  تاش  که  معني 
شناسانه، ساز و کارهاي عملي برقراري و حفظ نظم و انضباط 

اجتماعي از نظر اسام را مورد توجه قرار داد.
ب( تفاوت دیدگاه اسام با سایر دیدگاه هاي موجود در این 

زمینه، برجسته شده است.
ج( تمایز سیال الگوي نظم در جامعه سنتي و جامعه 

مدرن، تبیین شده است.
را درون یک نظام معنایي  انضباط اجتماعي  د( نظم و 
جستجو مي کند. به عبارت دیگر اعتقاد بر این مبنا است 
که استقرار نظم اجتماعي مطلوب در چارچوب نظام معنایي 
و باورهاي اعتقادي خاص امکان پذیر خواهد بود. بنابراین، 
جامعه اسامي براي دستیابي به نظم اجتماعي مطلوب باید 

ساختارها و نهادهاي ویژه اي شکل دهد.
فهرست تفصیلي مجموعه حاضر مشتمل بر ۸ فصل 
با عناوین »کلیات؛ مفهوم شناسي؛ پیش شرط هاي بحث 
از نظم و انضباط اجتماعي؛ نظم اجتماعي در نظریه هاي 
جامعه شناسي؛ نظم اجتماعي در اسام؛ ساز و کارهاي تقویت 
نظم اجتماعي؛ عوامل مختل کننده نظم اجتماعي؛ بررسي 
تطبیقي دیدگاه اسام و دیدگاه هاي دانشمندان غربي« است.

در خاتمه نیز منابع و مآخذ فارسي و انگلیسي که مولف 
گرانقدر جهت تالیف مجموعه حاضر از آنها بهره گرفته شده 

است به ترتیب الفبایي پدیدآوران فهرست گردیده است.

موسوي شفیقه  معرفي کتاب
اسالم، نظم و انضباط اجتماعي


