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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

وقت کشی و تعلل آمریکا در مذاکرات

اختراع حروف چاپی ،از مهمترین
رخدادهایتاریخبشریت

یازدهم شـهریور بـرای اهالی صنعت چاپ اهمیت بسـیاری
دارد چـرا کـه در ایـن روز ،صنعـت چـاپ ایـران بـا بیـش از دو
سـده قدمـت دارای هویت شـد و «روز ملی صنعـت چاپ» نام
گرفـت .ایـن روز یـادآور تلاش مسـتمر و زحمت مـداوم جمع
بزرگـی از کارگـران ،صنعتگـران و هنرمنـدان و در یـک جملـه
وامـدار تلاش بزرگمـردان فرهنـگ ای ران زمین اسـت.
شـاید امـروز که بـه صندلی خـود تکیه دادهایم و مشـغول
دیـدن مطالب مختلـف در میان پایگاههای اینت رنتی هسـتیم،
بـه باعـث و بانـی ایـن اتفـاق تـا بـه حـال فکـر نکردهایـم،
نیندیشـیدهایم کـه اگـر چـاپ نبـود چگونـه دانشهـا منتقل
م یشـد .چـاپ یعنـی زندگی ،یعنـی حیات ،پویایـی و تحرک،
فکـر ایـن کـه در نبـود چـاپ جامعه با چـه مشـکالتی روبهرو
م یشـود غیرقابـل تصور اسـت.
بـرای چنـد لحظه بـه دنیای بـدون چاپ فکر کنیـد ،تصور
کنیـد کـه محصولـی عکـس نداشـته و بخواهد معرفی شـود.
اگر چاپ نباشـد هیچ کارت شناسـایی بـرای معرفی هویت ما
وجـود ندارد ،خبری از اسـکناسهای رنگارنگ نیسـت و کتاب
و مجلـهای چاپ نخواهد شـد و اگر صفحـات وب را چاپ نوین
بنامیـم دیگر سـرگرمی بهنـام این رنت معنـا ندارد.
یکـی از مهمتریـن رخدادهـای تاریخ بشـریت ،اخت راع حروف
چاپـی مسـتقل و دسـتگاه چـاپ بـودهاسـت .نخسـتی نبار،
یوهانـس گوتنبـرگ آلمانـی در سـال  ۱۴۵۶میلادی چـاپ را
اختـراع کـرد امـا در حقیقـت اختـراع فـن چـاپ بـه قرنهـا
پیـش از گوتنبـرگ م ربـوط م یشـود ،شـاید وقتـی بـه کتیبه
حقـوق بشـر کوروش هخامنشـی نگاه م یکنیم نشـانههایی از
ایـن صنعـت قابل مشـاهده باشـد.
بسـیاری پیدایـش نخسـت ایـن صنعـت حیـات بخـش را
م ربـوط بـه چین م یداننـد اما از کجـا معلوم که چـاپ قرنها
پیـش از چین یهـا ابـداع نشـده باشـد چـرا کـه جنگهـای
پ یدرپـی اجـازه کاوش را از انسـانها گرفته اسـت و شـاید اگر
نابـودی فرهنگـی در جنگهـا نبـود امـروز مطالبـی م یتـوان
یافـت کـه چـاپ را بـه ایـران نسـبت داد .بـا نگاهی بـه تمدن
تخـت جمشـید و آثـار برجـای مانـده از شهرسـوخته ،ایـن
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خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریز گفتنـد :آمریکا با وقتکشـی و
تعلـل در مذاکـرات م یخواهـد ای ران را دچار سـختی
و فرسـایش کنـد و بـا فضاسـازی داخلـی توسـط
مرعوبـان ودلـدادگان داخلـی غـرب تلاش دارد تـا
دولـت ایـران را بـه کوتـاه آمـدن مجبور سـازد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید
محمـد علـی آلهاشـم در خطب ههـای عبـادی
و سیاسـی جمعـه تبریـز کـه بـا حضـور پرشـکوه
نمازگـزاران در مصلای اعظـم امـام خمینـی(ره)
برگـزار شـد ،با تبریک هفتـه دولت اظهـار کردند :در
ایـن هفتـه ،بهانهایسـت بـرای اعلام خدمـات دولت
خدمتگـزار؛ دولـت سـیزدهم و مردمـی تالشهـای
زیـادی کردهانـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان خطـاب
بـه وزیر بهداشـت کـه در نمـاز جمعه تبریز شـرکت
کـرده بـود ،گفتنـد :آقـای وزیـر بهداشـت شـما در
عیـن حالی کـه نماینده دولـت خدمتگـزار در تبریز
حضـور پیـدا کردیـد بـه عنـوان یکـی از افتخـارات
آذربایجـان در کابینـه حضـور دارید .از آقای رئیسـی
تشـکر م یکنیـم کـه در  ۱۲مـاه ۳۱ ،سـفر اسـتانی
داشـته و تصویـب چهـار هـزار و  ۵۰۰طـرح ۳۷۶ ،
سـفر توسـط وزرا ،از کارهـای ایـن دولـت مردمـی
ا ست .
امـام جمعـه تبریـز خاطرنشـان کردنـد :مـا منکر
مشـکالت معیشـتی و اقتصـادی نیسـتیم و از

دولتمـردان درخواسـت رسـیدگی داریـم ولـی فقـط
بـه یکحـوزه مثـل بهداشـت و درمـان نـگاه کنیـد
و ببینیـد کـه آغـاز واکسیناسـیون عمومـی ،واردات
 ۱۶۰میلیـون دوز واکسـن کرونـا ،تولیـد بیش از ۶۰
میلیـوندوز واکسـن داخلـی و آمادهسـازی زمینـه
صـادرات واکسـن ای رانـی ،تزریـق  ۶۷میلیـون نفـر از
دوز اول واکسـن  ۵۶میلیـون دوز دوم و  ۲۸میلیـون
نفـر از خدمـات ایـن دولـت در ایـن  ۱۲مـاه اسـت.
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان با اشـاره
بـر واکسیناسـیون دو و نیـم میلیـون نفـر اتبـاع
خارجـی ،افزایشـی داروخانـه بیمـاران کرونـا از ۱۰۰
داروخانـه بـه  ۳۰۰داروخانـه ،ادامـه دادنـد :اعمـال
بیمـه رایـگان ،پوشـش بیمـه نابـاروری ،اج راسـازی
نسخهنویسـی الکترونیکـی ،اصلاح تعرفـه خدمـات
پرسـتاری بـه عنـوان مطالبـه  ۱۴سـاله ،تصویـب
افزایـش ظرفیـت دانشـجوی پزشـکی ،اصلاح نظـام
یارانـه دارو در طـرح دارویـار ،پوشـش حمایتـی
بیمـهای  ۱۱۹قلـم داروی بـدون نسـخه از جملـه
بخشـی از اقدامـات یـک وزارتخانه دولت سـیزدهم
ا ست .
خطیـب جمعـه تبریـز در توضیـح مسـائل
سیاسـی کشـور بیـان کردنـد :وقـت کشـی
آمریـکا در بحـث مذاکـرات نشـان از اسـتیصال او
در مواجـه بـا ایـران اسـت چراکـه پـس از رد و
بـدل شـدن طرحهـا و برگههـای توافـق ایـران و
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پنجم صفر؛
شهادت حضرت رقیه (س)
در واپسـین سـال های عمر معاویـه ،روزگاری که زیـاده خواهی
های او سـایه ای سـنگین از فسـاد و تباهی بر جامعه مسـلمین
انداختـه بـود ،تولد نوزادی دختر به نام رقیه (علیهاالسلام) شـادی
و شـعف را بـه خانـه گلیـن و سـاده امـام حسـین (علیه السلام)
فـرا خوانـد و اشـک شـوق را مهمان نگاه هـای منتظر کـرد و امام،
آرامش کوتاه و زودگذری در سـایه خرسـندی از مولود خجسته خود
پیـدا کرد و لبخندی از سـرور بر چهره خسـته و اندوهگیـن اش از
ظلـم و جـور زمانه نشـاند؛ زمانـه ای که هتاکی بـه خاندان پیامبر
(صلی اهلل علیه وآله) و دشـنام دادن به امی رالمؤمنین (علیه السالم)
سـکه رایج شـده بـود .تزویر و ریـاکاری چنـان در بافت جامعه نفوذ
کـرده بود که کسـی به چشـم های خـود نیز اعتماد نداشـت .این
در حالـی بود که سـنگینی زخم تمـام این معضالت ریشـه دار ،بر
قلـب امـام وارد می آمد .معاویـه اما ،با همه ف ریبکاری و نی رنگی که
داشـت ،در ب رابر فرشـته مـرگ ،بی چاره و ذلیل می نمـود و آن گاه
کـه مـرگ گ ریبانـش را گرفـت ،بی هیچ مقاومتی تسـلیم شـد و
پسـر می گسـار و شـهوت پرسـت او بر اریکه ای که بیست سال،
پـدرش بـر آن تن ،و دنیا پرسـتان بر آن رخ سـاییده بودنـد ،تکیه زد.
در چنیـن روزگاری بـود که صدای زنگ شـت ران از مقصد مدینه
بـه سـوی آینـده ای روشـن و تابنـاک به وسـعت تاریخ ،برخاسـت
و در رهگـذر حـوادث و رویدادهـای ایـن سـفر پـردرد و رنـج ،رقیـه
(علیهاالسلام) به تماشـا ایسـتاده و عروج خود را انتظار می کشـید.
اگر چه بسـیاری از منابع تاریخی ،نام او را در خاطره خود حفظ
نکـرده انـد ،امـا دالیل گویایی بر اثبات وجود او در دسـت اسـت که
در جای خود بدان اشـاره خواهد شـد.
نوشـتار حاضـر ،رهاوردی اسـت از چکیده آن چه تاریـخ ،به نام و
خاطـره رقیه (علیهاالسلام) در خود ثبت کرده اسـت و تلاش دارد
تـا دریچـه ای بـه اقیانوس بـی کـران درد و رنج دخترک خورشـید
بگشـاید و قطره ای از دریای معرفت و بینش او را در کام تشـنگان
زالل حقیقـت ب ریزد ،اما گفتنی اسـت بـه دلیل نبود منابع کافی و
محـدود بـودن شـرح حال او ،نگارنده بیشـتر به بیان آن چـه درباره
ایشـان نگاشـته اند ،همت ورزیده اسـت تا مخاطب به مطالبی که
نقل شـده ،اشـراف یابـد .از این رو ،بـدون داوری در مـورد اخبار نقل
شـده ،به گردآوری آن دسـت یازیده اسـت.
مادرحضرترقیه(علیهاالسالم)
بر اسـاس نوشـته هـای بعضی کتـاب هـای تاریخی ،نـام مادر
حضرت رقیه (علیهاالسلام) ،ا ّم اسـحاق اسـت که پیش تر همسر
امام حسـن مجتبی (علیه السلام) بوده و پس از شـهادت ایشـان،
بـه وصیت امام حسـن (علیه السلام) به عقد امام حسـین (علیه
السلام) درآمده اسـت 1.مادر حضـرت رقیه(علیهاالسلام) از بانوان
بـزرگ و بـا فضیلـت اسلام به شـمار می آیـد .بنا به گفته شـیخ
مفیـد در کتاب االرشـاد ،کنیه ایشـان بنت طلحه اسـت.
نـام مـادر حضـرت رقیـه (علیهاالسلام) در بعضـی کتـاب ها،
قضاعی ـه آمـده اسـت ،ولـی دلیل محکمـی در ایـن باره
ام جعفـر
ّ
در دسـت نیسـت .هم چنیـن نویسـنده معالی السـبطین ،مادر
حضرت رقیه (علیهاالسلام) را شـاه زنان؛ دختر یزدگرد سوم پادشاه
ای رانـی ،معرفـی مـی کند کـه در حمله مسـلمانان به ای ران اسـیر
شـده بـود .وی به ازدواج امام حسـین (علیه السلام) درآمـد و مادر
گ رامـی حضـرت امـام سـجاد (علیه السلام) نیز به شـمار مـی آید.
خاستگاهت ربیتی
حضـرت رقیـه (علیهاالسلام) در خانـواده ای پـرورش یافت که
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

طبــق دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در
اســتان و امــام جمعــه شــهر تب ریــز حضــرت حجــت
االســام و المس ــلمین س ــید محمدعل ــی آل هاشــم و با
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 تب ریز
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ایران توانایی تولید واکسن

برای هرگونه ویروس را دارد

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

آیینگرامیداشتهفتهدولتوبزرگداشتیادشهیدانرجائیوباهنرباحضورو

خب رنگار آدینه تب ریز:
وزی ــر بهداشــت و درمــان با بی ــان اینکــه  3.5میلی ــون زو ج نابارور
در کشــور وجــود دارد ،گفــت :ای ـران تنهــا  6تــا  7ســال فرصــت
طالی ــی ب ـرای جوان ــی جمعی ــت دارد.
دکتــر بهــرام عی ناللهــی ،وزیــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش
پزشــکی در ســخن رانی پی ــش از خطب ــه نمــاز عب ــادی و سیاس ــی
جمعــه تب ریــز کــه بــا حضــور پرشــکوه نمازگــزاران در مصــای
اعظــم امــام خمین ــی(ره) برگـزار شــد ،بــا بی ــان اینکــه تاریخ نشــان
دهنــده پایــداری و مقاومــت در صحنههــای آذربایجانشــرقی
اســت ،اظهــار ک ــرد ۴۳ :ســال از پی ــروزی انقالب گذشــته و دشــمن
ه ــر چــه در ت ـوان داشــته را ب ـرای نابــودی انقــاب ک ــرده اســت.
وزی ــر بهداشــت ،درمــان ادامــه داد :ترورهــا ،هشــت ســال جنــگ
تحمیل ــی ،تح ریمهــای ناجوانمردانــه از جملــه اقدامــات دشــمن
ب ـرای از پــای درآوردن انقــاب ک ــرده اســت.
وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه اینکــه کرونــا در همــه جهــان
مشــکل ایجــاد کــرده و ایــن مشــکالت تنهــا مختــص ایــران
نیســت ،گفــت :تاریــخ در آینــده خواهــد گفــت کــه چگونــه
بیمــاری ب ــر دنی ــا اث ــر گذاشــت ول ــی دشــمن تح ریمهــا از جملــه
تح ریمهــای داروی ــی را ب رنداشــت .تاریــخ خواهــد گفــت کــه دارو و
تجهی ـزات پزشــکی را ب ـرای مــا تح ریــم کردنــد.
عی ناله ــی بــا بی ــان اینکــه دانشــمندان و م ــردم تــاش ک ــرده
و روی پــای خــود ایس ــتاده و واکس ــن تولی ــد کردنــد ،گفــت :ســال
پی ــش همی ــن موقــع روزی  ۷۰۰نف ــر کشــته در اث ــر کرونا داشــتیم
و بیمارســتانها پــر از بیمــاران بدحــال بــود و دولــت ســیزدهم
دقیقــا آن زمــان دولــت را تحویــل گرفــت.
وی اذعــان داشــت :حضــرت آقــا اولیــن درخواستشــان از
دولــت ســیزدهم کنتــرل و مهــار کرونــا بــود.
وزی ــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا اشــاره بــه اینکــه
ســال پیــش کــه دولــت را تحویــل گرفتیــم هیــچ واکســنی
نداشــتیم و فقــط نــوزده میلی ــون نف ــر واکس ــن زده بودنــد و م ــردم
بــه کشــورهای همس ــایه ب ـرای تزریــق واکس ــن م یرفتنــد ،گفــت:
کل دولتمــردان و شــخص رئیــس جمهــور پــای کار بــود و بــه
قــدری واکســن وارد شــد کــه فکــر م یکردیــم بــاران واکســن
خواهــد آمــد ول ــی س ــیل واکس ــن آمــد.
وی افــزود :پایگاههــای  ۲۴ســاعته واکس ــن ،خودروی ــی واکس ــن
ایجــاد شــد و روزی یــک میلی ــون و  ۶۰۰هـزار واکس ــن تزریــق شــد
و هفتــهای هشــت میلیــون واکســن زده شــد کــه معــادل کل
جمعی ــت کشــورهای ع رب ــی همس ــایه اســت.
عی ناللهــی یــادآور شــد :از ابتــدای آغــاز کرونــا تــا آذر ســال
گذشــته در حــدود  ۱۳۲هـزار م ــرگ و می ــر وجــود داشــت ول ــی از
آذر ســال گذشــته تــا االن  ۱۱هـزار م ــرگ و می ــر داریــم که س ــیزده
ب راب ــر کمت ــر شــده اســت.
وزی ــر بهداشــت ،درمــان و آمــوزش پزشــکی بــا تاکی ــد ب ــر اینکه
 ۶نــوع واکس ــن در کشــور ایجــاد شــده اســت ،گفــت ۱۵۳ :میلیون
رقــم واکسیناس ــیون انجام شــده اســت و  ۹۶درصــد م ــردم دوز اول،
 ۸۶درصــد دو دوز و  ۵۶درصــد دوز ســوم تزریــق کردهانــد.
وی اضافــه ک ــرد :پنجــاه میلی ــون واکس ــن بــه عن ـوان ذخی ــره
داریــم و شــرکتهای تولیــد دارو واکســن در کشــور االن بــه
مرحل ـهای رس ــیدهاند کــه اگ ــر ه ــر گونــه تهدیــدی بــا ه ــر نــوع
ویروســی ایجــاد شــود م یتواننــد واکســن تولیــد کننــد.
عی نالهــی یــادآور شــد :در حــال حاضــر ایــران صــادرات
واکس ــن انجــام م یدهــد و بــه ونزوئــا واکس ــن صــادر ک ــرده و بــه
کشــورهای آف ریقای ــی اعــام آمادگ ــی ک ــرده اســت.
وی در تشــریح ب رنامههــای وزارت بهداشــت گفــت :ب رنامــه
عدالــت و تعال ــی نظــام ســامت تبیین شــده زی ـرا بیمــه همگانی
یک ــی از گزینههــای اصل ــی عدالــت اســت از ایـنرو  ۶هـزار میلیارد
تومــان بودجــه ب ـرای ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه اســت و بــه
تب ــع آن  ۶میلی ــون نف ــر را بــه صــورت رایــگان از ســه دهــک تحت
پوشــش ق ـرار داده و یــک میلی ــون نف ــر هــم تــا ســه مــاه از ایــن
ط ــرح اســتفاده خواهنــد ک ــرد تــا آزمــون وســع شــوند.
وزیــر بهداشــت متذکــر شــد :بعضــی از بیماریهــا هســتند
هزینههــای زیــادی ایجــاد م یکننــد و بــه همیــن منظــور
مجل ــس شــورای اســامی پنــج هزار میلی ــارد تومــان ب ـرای بیماران
خــاص اختصــاص داده اســت.
وی بــا اشــاره بــه معضــل پی ــری جمعی ــت و کاهش فرزنــد آوری
گفــت :دولــت س ــیزدهم در راســتای فرزنــد آوری اقدامــات جــدی
انجــام داده و یــا در دســتور کار دارد.
عی نالله ــی گفــت ۶ :تــا  ۷ســال فرصــت داریــم تــا جمعی ــت
را افزایــش دهی ــم و بــه همی ــن منظــور مجل ــس قانــون جوان ــی
جمعی ــت را تصویــب ک ــرده اســت.
وی از تشــکیل ق ـرارگاه جوان ــی جمعی ــت خب ــر داد و گفــت:
ســه و نی ــم میلی ــون نف ــر در کشــور نابــارور هس ــتند که بــا مصوبه
مجل ــس تــا  ۹۰درصــد هزینــه نابــاروری در م راکــز دولت ــی و هفتــاد
درصــد در م راکــز خصوص ــی پرداخــت خواهــد شــد.

سخنرانینمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

فرازی از وصیت نامه شهدا

دیدار آقای دکتر عین اللهی وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی دولت
سیزدهمبانمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریز

بازدید امام جمعه تبریز از میز خدمت و ارتباطات مردمی هفته دولت با حضور دکتر

جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان شرقی با حضور نماینده
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

عین اللهی وزیر بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،استاندار و مدیران کل ادارات

دیدارجمعیازعکاسانانجمنعکاسیسازانهنرمندانآذربایجانشرقیبانماینده

آیینافتتاحیهدورهآموزشوتوانمندسازیفعاالنفضایمجازیباحضوروسخنرانی

و سازمان های دولتی استان در مصالی اعظم امام (ره) تبریز

پنجم صفر؛ شهادت حضرت
رقیه (س)

ادامه از صفحه اول

ولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزهمزمانباروزجهانیعکاسی

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره آموزشی معرفتی  -تشکیالتی خط امام(ره) با
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
سالن شایان مهر دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نمایندهولیفقیهدرآذربایجانشرقیوامامجمعهتبریزدرتاالروحدتدانشگاهتبریز

دیدار مدیران و مسئوالن شرکت ها و سازمان های تابعه وزارت دفاع در
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

میز خدمت وزیر بهداشت درمان وآموزش پزشکی ،استاندار ،فرماندار ومدی ران کل ادارات استان
به مناسبت هفته دولت در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی حضرت امام (ره) تب ریز

پـدر ،مادر و فرزنـدان آن ،همگی به عالی ت رین فضیلت های
اخالقـی و پارسـایی آراسـته بودنـد .افـزون بر آن ،فضـای دل
انگیـز شـهر پیامبر (صلـی اهلل علیـه وآله) که شـمیم روح
فزای رسـول خدا (صلـی اهلل علیه وآله) ،علی (علیه السلام)
و فاطمه (علیه السلام) هنوز در آن جاری بود و مشـام جان
را نـوازش مـی داد ،در پـرورش او نقشـی بـزرگ داشـت .او در
خانـواده ای رشـد یافت که همگـی سـی راب از زالل معرفت
امـام حسـین (علیه السلام) بودند؛ خانـواده ای کـه از بزرگ
ت ریـن اسـطوره های علـم و ادب و معرفت و ایثار مانند زینب
کبری (علیهاالسلام) ،اباالفضل العباس (علیه السلام) ،علی
بـن الحسـین (علیه السلام) ،علی اکبـر (علیه السلام) و...
تشکیل شـده بود.
حضرت رقیه (علیهاالسلام) در مدت عمر کوتاه خود در
دامـان ایـن بزرگـواران ،بـه ویژه پـدر گ رامی اش امام حسـین
(علیـه السلام) پـرورش یافت و بـا وجود همان سـن کم ،به
عنـوان یکـی از زیبات ریـن اسـطوره هـای ایثـار و مقاومت در
تاریخ معرفـی گردید.
شهادت حضرت رقیه (س)
در روز پنجـم ماه صفر سـال  61ه.ق ،حضـرت رقیه (س)
مظلومانه به شهادت رسـید .نام ش ریفش «رقیه»« ،فاطمه»
و «زینب» و پدرش حضرت اباعب داهلل الحسـین (ع) و مادرش
اماسحاق است.
والدت آن حضـرت در مدینه بود و در سـن سـه سـالگی
یـا بیشـتر در محـرم  61هجـری با پـدر بزرگـوارش به ک ربال
آمـد .قبل از روز عاشـورا بارها مورد تفقـد و دلجویی حضرت
اباعبـداهلل (ع) قـرار گرفـت تـا آنجـا کـه آن حضـرت بـه
خواهرشـان حضـرت زینـب (س) در مورد وی سـفارش کردند.
حضرت رقیه (س) بعد از شـهادت امام حسـین (ع) ،اهل
بیـت (ع) و اصحـاب ایشـان در صح رای ک ربال ،هم راه با اسـرا
به کوفه و شـام برده شـد و در مسـیر چهل منزل راه شـهر
شـام ،رنجهـای ف راوانی دید.
در شـام بعد از دیدن سـر نورانی پدر با پیشانی شکسته
در خ رابـه ،آنقـدر نالـه زد و گ ریسـت تـا بـه ملکـوت اعلا
پیوسـت و بـدن شـریف آن حضرت را شـبانه دفـن کردند.
از کهنت ریـن منابعـی که نام آن حضرت بـا لفظ «رقیه»
یاد شـده اسـت ،قصیده سـیف بن عمیره نخعـی کوفی از
اصحـاب امـام جعفر صادق(ع) و امام موسـی کاظم (ع) اسـت.
شـواهد و مـدارک دربـاره وجـود شـریف آن حضـرت و
اسـتق رار قبر آن حضرت در مکان فعلی حرم مطهر ایشـان
همـراه بـا معجـزات و ک راماتـی از آن مظلومه بسـیار اسـت.
منابع:
1ـ االربلـی ،علـی بن عیسـی ،کشـف الغمة فـی معرفة
االئمـة ،ته ران ،کتاب فروشـی اسلامیه ،بی تـا ،ج ،2ص216
؛ الطبرسـی ،ابوعلـی فضـل بن الحسـن ،اعالم الـوری بأعالم
الهـدی ،بیـروت ،دار المعرفـة 1399 ،ه .ق ،ص.251
2ـ مفیـد ،محمد بـن محمد ،االرشـاد ،ته ران ،انتشـارات
دفتر نشـر فرهنگ اسلامی ،چاپ چهارم 1378 ،ه  .ش ،ج،2
ص ،200اعالم الـوری ،ص.251
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هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

مقام شهید و فضیلت شهادت در قرآن
(به مناسبت سالگرد شهادت شهیدان رجایی و باهنر)

نقاشی فاطمه سامع دانش آموز پایه دهم
مدرسه غلویه معلم ناحیه  2تبریز

اختراع حروف چاپی ،از مهمترین
رخدادهای تاریخ بشریت

ادامه از صفحه اول

فرضیـه چنـدان دور از ذهـن نیسـت.
اگـر گوتنبـرگ را پـدر چـاپ دنیا معرفـی کنیـم در توضیح
فعالی تهـای وی م یخوانیـم کـه او روزانـه بیـن  ۳۰۰تـا ۵۰۰
بـرگ چـاپ م یکـرد .نخسـتین کتابی کـه او پدیـد آورد کتاب
مقـدس  ۴۲سـطری بـود .کتابهایـی کـه در آن زمـان بهچاپ
م یرسـید بـه «اینکونابـوال» معـروف اسـت .ابـداع گوتنبـرگ
ظـرف مدتی حدود  ۴۰سـال در عمـده کشـورهای اروپایی و در
شـهرهایی ماننـد ونیز ،فلورانـس ،پاریس و لیـون رواج پیدا کرد
و چاپخانههایـی بـا ایـن روش بهوجـود آمـد.
نخسـتین چاپخانـه در ایـران در شـهر تبریز تاسـیس شـد.
عبـاس میـرزا نایبالسـلطنه ،میـرزا زینالعابدیـن تبریـزی را
مامـور ف راگیـری فـن چـاپ و راه انداختـن نخسـتین چاپخانـه
در تبریـز کـرد .میـرزا زینالعابدیـن تبریـزی در سـال ۱۲۳۳
هجـری قمری ابـزارآالت چاپ حروفـی را به تبریـز آورده و تحت
حمایـت عباس میـرزا نایب السـلطنه که در آن زمـان حکم ران
آذربایجـان بـود مطبعـه کوچکـی برقـرار کرد.
شـاید علـت جایگزینـی مطبعـه سـنگی بهجـای مطبعـه
سـربی ایـن باشـد کـه افـرادی ،مطبعـه سـربی و حـروف آن را
بـا بدبینـی نـگاه م یکردنـد و عالمـت کفـر م یدانسـتند یـا
چـون حـروف مـا پارسـی بـود بـا حـروف سـربی در آن زمـان
نم یتوانسـتیم تنـوع در خطـوط داشـته باشـیم در صورتی که
در مطبعـه سـنگی از خوشـنوی سها کمـک گرفتـه م یشـد.
یزاده در «کتاب تبریز شـهر اولی نها» م ینویسـد:
علـی قاض 
«سـختگیریهای کهنهپرسـتان باعث شـده بود که به سـبب
گ رانـی طوالنـی و سـخت بـودن چـاپ سـنگی ،چـاپ کتـب و
مطبوعـات بسـیار گ ران تمام شـده و در نتیجه سـالها انتشـار
کتـاب و نشـریه با دشـواریهای فـراوان هم راه باشـد».
حـدود  90سـال پـس از تاسـیس نخسـتین چاپخانـه در
تبریـز ،نـوه حـاج زینالعابدیـن (کسـی کـه نخسـتین چاپخانه
سـنگی و سـربی را در ایـران دایـر کـرد) بهنـام زینالعابدیـن
مطبعهچـی کـه پـس از زیـارت مکـه بـه نـام حاجـی حـاج
آقـا معـروف و هنـگام گرفتـن شناسـنامه نـام علمیـه را برخود
انتخـاب کرد ،ماشـین چاپی را از اروپا خریـداری کرده و از طریق
کشـور مصـر وارد بنـدر اسـتانبول در ترکیه فعلی کـرد و از این
بنـدر توسـط چهـل گاومیش به تبریـز انتقـال داد .حاجی حاج
آقـا علمیـه همـراه بـا دسـتگاههای چاپ سـنگی خود هشـت
تـن از متخصصـان صنعـت چـاپ را نیـز از کشـور آلمـان ب رای
نصـب و آمـوزش ایـن دسـتگاهها بـه تبریـز آورد.
دختـر حاجـی حـاج آقـا علمیـه دربـاره ورود ماشـین
چـاپ بـه تبریـز در کتـاب «اولی نهـا» نوشـته حسـین امید
م یگویـد« :زمـان حمـل گاومی شهـای حامـل دسـتگاهای
چـاپ از کوچههـای تنـگ و باریـک محلـه منجـم تبریـز بـه
اجبـار دیوارهـای تعـداد زیـادی از خانههای همسـایهها را فرو
ریختـه و خـراب کردنـد که حاجـی حاج آقـا هزینه بازسـازی
دیوارهـای فـرو ریختـه را نیـز متحمـل شـدند و اینگونه بود
کـه چـاپ ،وسـلیه ارتقـا فرهنـگ و ماشـین تولیـد علـم بـه
ای ران رسـید».
عـدهای آغـاز چـاپ در ایـران را در عصـر ایلخانیـان
م یداننـد ،برخـی احتمـال دادهانـد کـه یهودیان پارسـیزبان
پیـش از سـایر گروههـای پارسـیزبان بـه اهمیـت چـاپ
کتـاب پ یبردهانـد و آنـان نخسـتین افـرادی بودند کـه بهکار
چـاپ پرداختهانـد.
ی از
ط پارسـ 
نوخ 
ب ب ه زبا 
در سـال  1639میالدی سـ ه کتا 
غ مسیحی ت
ب تبلی 
ی و در با 
ی مسـیح 
ی تبلیغ 
ی هیاتها 
سـو 
ن کتابها
ی کـ ه ای 
پ رسـیده و چاپخانها 
ن هلنـد بـ ه چا 
در لیـد 
ی در جهان
ن چاپخانه پارسـ 
پ شـده ،ظاه را نخسـتی 
ن چـا 
در آ 
ی کـ ه در ای ران
ن کتاب 
ک موجود ،نخسـتی 
س مـدار 
اسـت .بر اسـا 
ت ک ه در  1638میالدی
س اسـ 
پ شـده ،زبور داوود یا سـاغمو 
چا 
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ی اصفها 
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باگ رامی داشت یاد همه ای شهدای انقالب اسالمی وامام شهدا،
مخصوصا دوشهیدبزرگوارشهیدرجائی وشهیدباهنردرهفته دولت.
خداوند درآیات قرآن ک ریم درموردمقام منزلت شهدا فرماید:
الل ِ أَ ْو ُمت ُّْم ل َ َم ْغف َِر ٌة م َِن َّ
ِیل َّ
الل ِ َو َر ْح َم ٌة
َ -۱و لَئ ِْن ُق ِتلْت ُْم فِی َس ب ِ
ون»[]1
یج َم ُع َ
یر ِم َّما ْ
خَ ٌ
ً
و اگر در راه خدا کشــته شوید یا بمی رید ،قطعا آمرزش خدا و
رحمت او از [همۀ] آن چه [آنان ] جمع می کنند بهتر است.
َ -۲و لَئ ِْن ُمت ُّْم أَ ْو ُق ِتلْت ُْم َلِل َی َّ
ون []2
الل ِ ت ُْحشَ ُر َ
و اگر [در راه جهاد] بمی رید یا کشته شوید ،قطعاً به سوی خدا
گردآورده خواهید شد.
ِیل َّ
َّ
ُ
الل ِ أَ ْمواتاً بَلْ
ُ
ِیــن ق ِتلوا فِی َس ــب ِ
ــب َّن الذ َ
َ -۳و ال ت َْح َس َ
َ
ین ب ِمــا آتا ُه ُم َّ ُ
الل م ِْن َفضْ ل ِ ِه َو
ون* َف ِرحِ َ
یر َز ُق َ
أ ْح یــا ٌء ِع ْن َد َرب ِّ ِه ْم ْ
َ
ِین ل َ ْم یلْ َحقُوا ب ِ ِه ْم م ِْن خَ لْ ِف ِه ْم أ َّل خَ ْو ٌف َعلَی ِه ْم
ون ب ِالَّذ َ
یس ت َْب شِ ُر َ
ْ
الل ِ َو َفضْ ٍل َو أَ َّن َّ
ون ب ِ ِن ْع َم ٍة م َِن َّ
شِ
ر
َب
ت
یس
*
ُون
ن
ز
اللَ ال
یح َ َ ْ ْ ُ َ
َو ال ُه ْم ْ
ِین []3
یع أَ ْج َر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
یضِ ُ
هرگز کسانی را که در راه خدا کشته شده اند ،مرده مپندار ،بلکه
زنده اند که نزد پروردگارشان روزی داده می شوند .به آن چه خدا از
فضل خود به آنان داده اســت شادمانند ،و ب رای کسانی که از پی
ایشانند و هنوز به آنان نپیوسته اند شادی می کنند که نه بیمی
بر ایشان است و نه اندوهگین می شوند .بر نعمت و فضل خدا و
این که خداوند پاداش مؤمنان را تباه نمی گرداند ،شادی می کنند.
ِیل َّ
الل ِ َفلَ ْن یضِ َّل أَ ْع مال َ ُه ْم* َس ی ْهدِی ِه ْم
ِین ُق ِت ُلوا فِی َس ب ِ
َ -4و الَّذ َ
یدخِ ُل ُه ُم ال ْ َج َّن َة َع َّر َفها ل َ ُه ْم []4
و
*
م
یصل ُِح بال َ ُه ْ َ ْ
َو ْ
و کسانی که در راه خدا کشته شــده اند ،هرگز کارهایشان را
ضایع نمی کند .به زودی آنان را راه می نماید و حالشان را نیکو می
گرداند .و در بهشتی که ب رای آنان وصف کرده ،آنان را درمی آورد.
ــت ری م َِن ال ْ ُم ْؤ ِمن َ َ
 -5إ ِ َّن َّ
ُس ُه ْم َو أَ ْموال َ ُه ْم ب َِأ َّن ل َ ُه ُم
اللَ اشْ َ
ِین أنْف َ
َّ
ُ
ُ
َ
ون َو ْعدا ً َعلَی ِه َحقاًّ
ْ
ْ
ِ
ون فِی َس ــب ِ
ون َو یق َتل َ
ِیل الل ف ی ق ُتل َ
ال ْ َج َّن َة یقات ِ ُل َ
َ
َّ
ْ
َ
است َْب شِ ُروا
فِی ال َّت ْورا ِة َو ْالِن ْجِ ِ
یل َو الق ُْر ِ
آن َو َم ْن أ ْوفی ب ِ َع ْه ِد ِه م َِن الل ِ ف ْ
یم []5
ِکم الَّذِی بای ْعت ُْم ب ِ ِه َو ذل ِک ُه َو ال ْ َف ْو ُز ال ْ َع ظِ ُ
ب َِب ی ع ُ
در حقیقت ،خدا از مؤمنان ،جان و مالشــان را به [بهای ] این
که بهشــت ب رای آنان باشد ،خ ریده است؛ همان کسانی که در راه
خدا می جنگند و می کشند و کشته می شوند[ .این ] به عنوان
وعدۀح ّق ی در تورات و انجیل و قرآن بر عهدۀ اوست .و چه کسی از
خدا به عهد خویش وفادارتر است؟ پس به این معامله ای که با او
کرده اید شادمان باشید ،و این همان کامیابی بزرگ است.
ِیل َّ
الل ِ َف ی ْقت َْل أَ ْو ی ْغل ِْب َف َس ْو َف ن ُ ْؤت ِی هِ
َ -6و َم ْن یقات ِْل فِی َس ــب ِ
أَ ْج را ً َعظِ یماً[]6
و هر کس در راه خدا بجنگد و کشــته یا پیروز شود ،به زودی
پاداشی بزرگ به او خواهیم داد.
هر یک از این آیه ها ،گوشــه ای از عظمت مقام شهادت فی
سبیل َّ
الل را تبیین می نماید ،مقامی که به تنهایی ،حاصل یک
عمر مجاهدۀانسان وارسته ای است که خداوند یک جا به شهید
عنایت می فرماید.
آیۀا ّول ،به مقام مغفرت و رحمت الهی نسبت به شهید ،آیۀدوم
به حشر الی َّ
الل ِ او و آیۀسوم ،به حیات معنوی او نزد پروردگار و بهره
خاص الهی ،فرحناک بودن به عطایای الهی و دوری از
مندی از رزق ّ
خوف و حزن و بشارت به آن اشاره دارد و نیز در پایان ،مژدۀفضل و
نعمت الهی به دیگ ران است.
آیۀچهارم به ُگم نشــدن اعمال آن ها و هدایت و اصالح حال یا
ِ
بهشت موعود اشاره دارد.
شأن ایشان و س رانجام ورود آنان به
در آیۀپنجــم ،خداوند با وعدۀقطعی ،خود را خ ریدار جان های
ش ریف آنان معرفی می نماید و آن ها را به این معاملۀپرسود ،بشارت
می دهد و آن را «فوز عظیم» می داند.
در آیۀششم ،اجر عظیم اخروی را ب رای شهی دان ذکر می فرماید.
بــه طور کلی ،از مجمــوع این آیات می توان اســتفاده کرد:
نعمت هایی که به شــهید عطا می شود ،نباید هم چون نعمت
هایی باشد که به اشخاص عادی داده می شود؛ بلکه م راد ،نعمت
اص از بندگان
ها و کماالتی است که تنها نصیب برگزیدگان و خو ّ
الهی می شود]7[ .
مقام ومنزلت خانواده شهدا :مرحوم جناب شیخ طبرسی
در مجمعالبیان حدیث قدســی[ ]۱را نقل م یکند که خداوند
ي أَ ْهلِه»
خطاب به خانواده شــهدا م یفرماید« :أَن َــا خَ ل ِي َف ُت ُه فِ 
من خدا جانشین او در
وقتی کســی به شــهادت م یرســدِ ،
خانوادهاش م یشــوم در ادامه م یفرمایدَ « :و َم ْن أَ ْرضَ ا ُه ْم َفق َْد
أَ ْرضَ ان ِي» هرکه موجبات شادی خانواده شهدا را ف راهم کند من
از او راضی هستم « َو َم ْن أَ ْســخَ َط ُه ْم َفق َْد أَ ْسخَ َط ِن ي» و هرکه
موجبات ناراحتی آنهــا را ف راهم کند ناراحتی من را به هم راه
دارد .تمام منک راتی که در جامعه پیش م یآید موجب ناراحتی
خانواده شهدا م یشود ،زی را آنها ب رای جلوگیری از این مسائل
جانعزیزانشان را فدا کردهاند.
اهتمام به خانواده شهدا در سیره اهلبیت:
اهلبیت ما به خانواده شهدا توجه خاصی داشتند بهطوریکه
پیغمبر خدا در جنگ موته بعد از شهادت جعفر بن ابیطالب[]۲
به خانواده ایشــان سر زدند و از آنها دلجویی کردند و به حضرت
زه را فرمودند :چند روزی غذا تهیه کنند تا اهلبیت شهید بتوانند
به عزاداری بپردازند ،همچنین در جنگ بدر جوانی به شــهادت

حجت االسالم سید داودروحانی حسینی
رســید که تنها نانآور خانواده بود با این تفاوت که این جوان در
معرکه جنگ به شهادت نرسید بلکه در کنار چاه بدر به هنگام آب
خوردن کشتهشده بود و این امر موجب شبهاتی پی رامون مرگ او
شده بود و این خبر به مادر وی رسید ،هنگام یکه رسول خدا به
مدینه رسید مادر جوان نزد رسول خدا آمد و از حضرت پرسید :که
آیا جوان من جزء شهدا است یا نه؟ و حضرت به جایگاه باالی جوان
او در بهشت اشاره کرد و فرمودند :او در فردوس اعلی و در باالت رین
درجه بهشــت متنعم نعمات الهی است؛ و پیغمبر ب رای خانواده
جوان دعا فرمودند.
وظیفه مسئولین نسبت به خانواده شهدا:
مسئولین موظف هستند با رفتارشان موجب ناراحتی خانواده
شهدا را ف راهم نکنند؛ زی را آنها ب رای دفاع از ح ریم و حرم ،جانشان
را نثار کردند.
جایگاه و مقام شهدا:
آنقدر خدا به شــهید امتیاز داده است که هیچ جای ناراحتی
ب رای دیگ ران از شهادت شهید باقی نگذاشته است که غصه بخورد
که چ را فالنی شهید شد ،بلکه باید به شهید غبطه خورد که چ را
این اتفاق ب رای ما نیفتاده است.
پیغمبر خدا در جنگ احد به امی رالمؤمنین بشــارت شهادت
دادند؛ اما حضرت خیلی ب رای این امر عجله م یکرد ،هنگام یکه
پیغمبر این رفتار حضرت را دیدند از ایشان پرسی دندَ « :ك ْي َف َص ْب ُرك
علی شَ ها َدةٍ»[ ]۳چقدر بر شهادت صبور هستی؟ حضرت در جواب
ِن م ِْن َم َوا ِط ِن
س َه َذا م ِْن َم َوا ِط ِ
الص ْب ِر َو لَك ْ
ن َّ
پیغمبر فرمودند« :ل َ ْي َ
ال ْ ُب شْ َرى َو الشُّ ْك ر» شهادت از مواضع صبر نیست؛ زی را در او سختی
وجود ندارد بلکه جای شادی و شکر دارد.
اولین قطره خون شهید که به زمین ریخته م یشود؛ به او هفت
جایزه م یدهند[ ،]۴آمرزیده م یشــود ،بهشت ب رای او آماده است،
کانون توجهش خدا م یشود؛ پیغمبر به جابر فرمود :تنها کسی
که در قیامت بدون حجاب و واسطه باخدا صحبت م یکند شهید
است؛ زی را باالت رین چیز خود که جانش باشد را درراه خدا فدا کرده
است.
خداوند در دو آیه[ ]۵امر به نگفتن و نیندیشیدن م یکند که
اختصاص به شــهید دارد که امام خمینی (ره) فرمود :در عظمت
شهدا همین دو آیه ب رای ما کافی است.
وظیفه ما نسبت به شهدا
تک ریم و یادواره شهدا کار بســیار خوبی است ا ّما این را مکررا ً
عرض کردم یکی از مهمت رین وظایف امروز ما در قبال شهدا ،پیاده
کردن اخالق شــهدا است و در این مورد کار زیادی صورت نگرفته
است .هرکدام از شهدای ما ویژگ یهایی داشتند که ما م یتوانستیم
آن را در مدارس و دانشگاه پیاده کنیم ،مخصوصاً صداوسیما که
در این امر کمک بسیاری را در غالب مستند و ساختن فیلم و ....
م یتواند انجام دهد.
سیره و رفتار شهدا:
ویژگ یهای شهدا و رفتارشــان م یتواند جزء دروس مدارس و
دانشگاه شود .شهدا ب رای ما الگو هستند بهطور مثال اهمیت به
نماز اول وقت در بین شــهدا ،فروتنی و تواضع آنها با هر درجه و
مقامی که بودند.
پیام شهدا:
نکته جالب در وصی تنامه شــهدا تأکید آنها بر والیتفقیه و
امام است .ب رای همین باید نسبت به آگاهی دادن جوانان نسبت
بــه امام و والیتفقیه و همچنین نظام دینــی که در آن زندگی
م یکنند اهتمام ورزید ،زی را پیام شــهدا ،حفظ والیتفقیه ،نظام،
انقالب و دســتاوردهای آن است؛ و مردم ما با بصیرت تمام در این
امر بهخوبی عمل کردند.
لذا در روایت داریم که خدا اگر کسی را دوست داشته باشد سه
چیز به او اهدا م یکند «إ ِ َذا أَ َرا َد َُّ
الل ب ِ َع ْب ٍد خَ ْي راً»[]۶
َ -۱ز َّه َدُه فِي ال ُّدن َْي ا :وابسته نبودن و دنبال مال دنیانبودن .
ِّين :دینشناسی
َ -۲ف َّق َه ُه فِي الد ِ
-۳ب َ َّص َر ُه عیوبها :آگاهی و بصیرت نسبت به عی بها
هرکس این ســه را داشته باشد لطف خدا شامل حالش شده
است.
پی نوشت:
صحیفه امام رضا ،ص
پی نوشت ها
[ ]1سورهى آل عم ران ،آيهى .157
[ ]2سورهى آل عم ران ،آيهى .158
[ ]3سورهى آل عم ران ،آيات .169 /-171
[ ]4سورهى محمد ،آيات .4 -6
[ ]5سورهى توبه ،آيهى .111
[ ]6سورهى نساء ،آيهى .74
[ ]7ســعادت پرور ،على ،فروغ شهادت1 ،جلد ،احياء كتاب -
ته ران ،چاپ :سوم 1388،ش و مجمعالبیان ،ج  ،۲ص ]۱[۸۸۵
[ ]۲معروف به جعفر طیار
[ ]۳خطبه  ۱۵۶نهجالبالغه (صبحی صالح) ،ص ۲۲۰
[ ]۴وسائل الشیعه ،ج  ،۱۵ص ۱۶
[ ]۵بقره ۱۵۴ /و آلعم ران ۱۶۹
[ ]۶کافی ،ج  ،۲ص ۱۳۰

وقت کشی و تعلل آمریکا
در مذاکرات

ادامه از صفحه اول

مذاکرهکننـدگان غربـی و پیشـنهادات نهایـی ایران
بـه اروپـا و آمریـکا ،اکنـون و تا زمـان تحریـر نهایی
ایـن سـرخط تحریـری ،آمریـکا در طـول  ۱۰روز بـا
تعلـل برخـورد کـرده اسـت درحالـی کـه شـخص
نماینـده اتحادیـه اروپایـی تاکیـد کـرده کـه ایـران
پیشـنهادهای خوبـی داده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان تصریـح کردنـد:
رئیـس جمهـور ایـران بارهـا مطـرح کرده اسـت که
هرگـز از منافـع حقیقـی ایـران کوتـاه نخواهیـم
آ مد .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در
ادامـه بـا بیـان اینکـه هفتـه دولـت ،هفتـه قدردانـی
از دولتمـردان اسـت کـه در راه خدمـت به مـردم قدم
برداشـتهاند؛ گفتنـد :شـهید باهنـر و رجایـی تـا ابـد
نامشـان خواهـد مانـد زیـرا بـا ایمـان و اسـتقامت و
عمـل صالـح اسـتوار ایسـتادند و با شـهادت خود در
ذهـن و جـان مـردم خواهنـد مانـد.
امـام جمعـه تبریـز بـا تشـکر از مسـووالن
ادارات بـرای برپایـی میـز ادارات بـه مناسـبت
هفتـه دولـت ،گفتنـد :یـاد شـهدای عزیـز رجایـی
و باهنـر را گرامـی م یداریـم و بـه نمایندگـی از
مـردم اسـتان ،از همـه خادمـان دولـت خـدا قوت
میگویـم .
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا تاکید بـر اینکه
بـرای رسـیدن به تقوای الهی باید به سـمت و سـوی
عدالـت رفـت ،گفتنـد :کار مطالعاتـی و فکـری یکـی
از راههـای عدالتخواهـی اسـت؛ دقـت بـه اصلاح
فرهنـگ عمومـی جامعـه نیاز اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد :ترویـج فکـر
مبـارزه بـا اشـراف یگری در ذهـن مـردم بهتریـن راه
بـرای عدالتخواهـی اسـت.
ایشـان در بخـش دیگـر صحب تهـای خود بـا بیان
اینکـه آرامشـی کـه در عفـو اسـت در انتقام نیسـت،
گفتنـد :از عوامـل دیگر کـه باعث شـود روزی افزایش
یابد ،زکات اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا بیـان افزایـش
زکات دهـی در سـالجاری نسـبت بـه سـال گذشـته
افزودنـد :در اسـتان آذربایجانشـرقی هـر سـال
موضـوع زکات بـا افزایـش  ۷۰یـا  ۸۰درصـد رشـد
روبـهرو م یشـود.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بیـان
کردنـد :نیـت خـوب بـه دیگ ران(بـرادران و خواهـران
دینـی) از دیگـر دالیـل افزایـش روزی اسـت؛ سـعی
کنیـم بـا چشـم خـوب و نیـت خـوب بـه همدیگـر
نـگاه کنیـم.
نماینـده ولـی فقیه در اسـتان با بیـان اینکه جامعه
ایـران ،متدینتریـن مـردم تاریـخ هسـتند ،گفتنـد:
مـردم در فشـارها و تهاجمهـا ،پرچـم والیـت را پاییـن
نگذاشتند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان بـا بیان
اینکـه بـا یـک حرکـت کوچـک دشـمن نگوییم که
متدیـن کـم شـده اسـت؛ اظهـار کردنـد :آیـا ۲۵
میلیـون مسـافر سـاالنه بـه مشـهد مقـدس۱۵ ،
میلیـون سـفر بـه جمکـران و یـا سـفر عاشـقانه
میلیونـی مـردم بـه کربلا و نجـف و اربعیـن
حکایـت از دینـداری مـردم نیسـت ،انسـان بایـد
نسـل جدیـد را خـوب تربیـت کنـد و پرچم اسلام
را در دسـت بگیـرد.
نماینـده ول یفقیـه در اسـتان آذربایجـان شـرقی
گفتنـد :در ایـن دوره لیبـرال دموکراسـی جهـان،
مـردم ایـران بـه پرچم اسلام رای داد و ایـن عالمت
رشـد دینـداری در جامعـه اسـت از ایـنرو نبایـد
مایـوس شـویم.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان در
بخـش دیگـری از سـخنان خـود در معرفـی مسـاجد
تبریـز ،گفتنـد :از نظـر حضـور جمعیـت مسـجد
شـکلّ ی یـک مسـجد منظـم اسـت و همـه وعدههای
نمـاز در آنجـا برگـزار م یشـود.
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پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
به مناسبت درگذشت آیت اهلل ناصری

تشکیل دولتی یک دست و انقالبی با استقرار شهیدان
رجایی و باهنر

بسم اهلل ال ّرحمن ال ّرحیم
ال ْس َل ِم ثُ ْل َم هٌ َل یَ ُس ُّد َها َش ْی ٌء
إِ َذا َم َ
ات ال ْ َع ال ُِم ثُل َِم فِی ْ ِ
إِل َى یَ ْو ِم ال ْ ِق َی ا َم ه

ارتحـال عالـم ربّانـی و سـالک الـی اهلل مرحـوم آیـتاهلل آقـای حاج شـیخ
محمدعلـی ناصـری از اسـتادان برجسـته دین و اخلاق موجب تأسـف و تأثر
فـراوان گردید.
آن شـخصیت علمـی بـا تالشـهای مجاهدانـه سـالهای متمـادی در امر
تعلیم و تبیین معارف اهل بیت (علیهم السلام) و شـاگردان بسـیاری ت ربیت
کرد و با پشـتیبانی از آرمان های انقالب  ،نظام اسلامی و والیت فقیه جامعه
و حـوزه هـای علمیـه و همچنین م راکز دینـی و فرهنگی را در مسـیر ترویج
معارف اسلامی بخصـوص تبیین ارزشهـای واالی فرهنگ انتظـار ولی عصر
(عـج) هدایـت و راهنمایی کرد.
ایـن عالـم پاک نهاد پایـگاه امید دلدادگان بـه نظام و انقالب بویـژه در بین
اهالـی محتـرم اسـتان انقالبـی و شـهید پـرور اصفهان بـود که فقدان ایشـان
ضایعـهای تلـخ و خسـرانی جب ران ناپذیـر ب رای جامعـه دینی و ایمانی اسـت.
اینجانـب درگذشـت مرحوم آیتاهلل آقای حاج شـیخ محمدعلـی ناصری را
بـه محضر رهبر معظم انقالب اسلامی حضرت آیـت اهلل العظمی امام خامنه
ای عزیـز (مدظلـه العالـی) ،حـوزه هـای علمیه ،م راجـع عظام تقلیـد ،طالب و
روحانیـون س راسـر کشـور ،اهالی محترم اسـتان اصفهان باالخص بـه فرزندان و
بازمانـدگان گ رامـی و ارادتمندان ایشـان تسـلیت عرض نموده و بـرای روح بلند
آن فقید سـعید رحمت واسـعه الهی و حشـر با اولیاء اهلل و ائمه معصومین و
بـرای بازمانـدگان صبـر و اجر جزیـل از درگاه خداوند متعال مسـئلت می نمایم.
سیدمحمدعلیآلهاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز

ضرورت تسریع در رفع نواقص خودروهای
موجود در پارکینگ خودروسازها

دادسـتان تب ریـز گفـت :باید
در سـریعت رین زمـان نسـبت به
تامیـن قطعـات و رفـع نواقصات
خودروهـای پـارک شـده در
پارکینگ خودروسازها اقدام شود
تـا خودروهـای تولیـد شـده بـه
بـازار عرضـه شـود.
آدینـه تب ریـز به گـزارش خبرگزاری مه ر ،دکتـر بابک محبوب علیلو
بـه همـراه رئیس سـازمان صنعت ،معـدن و تجـارت اسـتان آذربایجان
شـرقی بـه صـورت سـرزده از واحد تولیـدی ای ران خـودرو تب ریـز بازدید
و در ج ریـان وضعیـت تولیـد و مشـکالت و موانـع موجود قـرار گرفت.
در ایـن بازدیـد بابـک محبـوب علیلـو با تاکید بـر لزوم تسـریع در
رونـد شـماره گـذاری خـودرو و ارتقای کیفیـت محصوالت اظهـار کرد:
از هـر اقدامـی ب رای جلب رضایت مشـت ریان ،بویـژه ارتقا می زان کیفیت
محصـوالت در م راحـل مختلـف خط تولیـد دریغ نکنید.
وی بـا اشـاره بـه اهمیـت رعایـت حقوق مصـرف کننـدگان ،گفت:
افزایـش م راحل تعیین کیفیت محصـوالت خـودرو در این مجموعه از
دو مرحلـه بـه سـه مرحله نکتـه در خور توجه اسـت.
دادسـتان تب ریـز با اشـاره بـه ماندن برخـی خودروهـا در پارکینگ به
بهانـه نواقصات و نبـود قطعات مورد نیاز ،تاکید کرد :باید در سـریعت رین
زمـان نسـبت به تأمین قطعـات و رفع نواقصات اقدام شـود تـا در آینده
خودرویـی بـه بهانه نقص قطعه یا قطعـات در پارکینگ دپو نشـود.
در ایـن بازدید سـرزده که به منظور بررسـی روند تحویل محصوالت
خودرو به مشـت ریان انجام شـد ،عالوه بر سرکشـی به پارکینگ سـایت
ایـران خـودروی تب ریـز و خـط تولیـد ،موضوع پلاک گـذاری خودروها
نیـز مطرح شـد کـه در ایـن زمینه با تمـاس تلفنی دادسـتان تب ریز با
مسـئوالن م ربوطه مقرر شـد بخشـی از این فرآیند تسـریع پی دا کند.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  11شهریور ) 1401
وقــوع زلزلــه وحشــتناك در بويي ــن زه ـرا و كشــته شــدن بيش از
 25هـزار نف ــر ( 1341ش)
انتخــاب آيــت َّ
الل «مهــدوی كن ــي» بــه نخس ــتوزي ــري پ ــس از
شــهادت رجاي ــي و باهن ــر ( 1360ش)
ي دراز بــه طــور
عمليــات شــهيدان رجايــي و باهنــر در بــاز 
مشــترك (1360ش)
آغــاز عملي ــات كوچــك نص ــر در منطقــه غ ــرب تپ ــه َّ
اللاكب ــر ،به
طور مشــترك (1360ش)
ســخن راني مهــم آيــت َّ
الل «خامن ـهاي» در اجــاس س ـران عــدم
تعهــد در زيمبابــوه ( 1365ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  5صفر ) 1444
شهادت «حضرت رقيه(س)» در شام ( 61ق)
تولد «ابن يونس» فقيه و طبيب مسلمان ( 551ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  2سپتامبر ) 2022
تولد «ژرژ سورا» نقاش بزرگ ف رانسوي (1859م)
آغــاز قي ــام «اردش ــير بابــكان» سرسلس ــله پادشــاهان ساســاني
علي ــه اشــكانيان (223م)

آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی حض ــرت حجــت االســام والمس ــلمین
ســید محمدعلــی آل هاشــم در آغازیــن
روز هفتــه دولــت و م راســم غبارروبــی مــزار
شــهدا در وادی رحمــت تبریــز؛ شــهیدان
رجایــی و باهنــر را تشــکیل دهنــدگان دولــت
ای ـران پ ــس از توطئــه هــای بس ــیار دشــمنان
توصی ــف ک ــرده و گفتنــد :دولــت رجای ــی کــه
دولت ــی مکتب ــی بــود در آن دوران بح ران ــی ،بــا
تمــام تــوان و تــاش ب ـرای خدمــت بــه نظــام،
صادقانــه عمــل کــرد.
امــام جمعــه تبریــز هفتــه دولــت را هفتــه
اقتــدار و پیــروزی دولتــی عنــوان کردنــد کــه
از حمایــت و پشــتیبانی مردمــی برخــوردار
اســت و گفتنــد :دولــت خدمتگـزاری بــه م ــردم
را همچــون شــهیدان رجای ــی و باهن ــر الگــوی
خــود ق ـرار داده و بــدون منــت در ایــن مس ــیر
گام برمــی دارد.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمی ــه اســتان
بــا بی ــان اینکــه بایــد در درون دولــت بازســازی
انقالبــی صــورت گیــرد ،گفتنــد :البتــه ایــن
بازســازی بایــد عقالنــی و فکورانــه باشــد و در
مدیریــت کشــوری ،تحرکــی انقالبــی صــورت
بگیــرد کــه خوشــبختانه ایــن حرکــت در
دولــت ســیزدهم آغــاز شــده اســت.
ایشــان ب ــر عدالــت ورزی و کاهــش فاصلــه
طبقاتــی نیــز تاکیــد کــرده و گفتنــد :ایــن

مهــم از اولویــت هــای تعیی ــن شــده از ســوی
مقــام معظــم رهب ــری ب ـرای دولــت س ــیزدهم
اســت و دولــت در ایــن راســتا بایــد فســاد
ســتیزی را کــه از وظایــف اصل ــی قــوه مجریــه
اســت ســرلوحه خــود قــرار دهــد.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ایجــاد
تحــول در قــوه مجریــه را وابســته بــه
قانونگ رایــی دانســته و افزودنــد :انضبــاط
مال ــی ،برط ــرف ســاختن زمینــه هــای فس ــاد و
جلوگی ــری از تعــارض منافــع از دیگ ــر اولویــت
هــای دولــت طب ــق فرمایشــات رهب ــری اســت.
امــام جمعــه تبریــز بــه مقولــه فرهنــگ و
رســانه مــورد تاکی ــد رهب ــری نیز اشــاره ک ــرده و
گفتنــد :عرصــه فرهنگ ــی کشــور کــه از مقولــه
هــای مهــم بــه شــمار م ــی رود بــه بازســازی
انقالب ــی و حرکــت انقالب ــی نی ــاز دارد.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
همچنیــن بــر تحــرک در عرصــه دیپلماســی
و مضاعــف شــدن اقدامــات صــورت گرفتــه در
ایــن عرصــه تاکی ــد ک ــرده و خواســتار تقویــت
جنبــه اقتصــادی در مقولــه دیپلماســی و
سیاســت خارجــی شــدند.
نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجــان ش ــرقی
بــه عملک ــرد یکس ــاله دولــت نی ــز اشــاره ک ــرده
و گفتنــد :هــر چنــد دولــت در ایــن یکســال
کارنامــه موفق ــی داشــته اســت و نبایــد برخ ــی
اقدامــات همچــون اصــاح ارز ترجیحــی،
موجــب ض ربــه زدن بــه پایــگاه مردم ــی دولــت
شــود.
ایشــان بــر تقویــت روحیــه ایســتادگی در
ب رابــر دشــمنان و پایبنــد بــودن بــه عهــد و
پیمانــی کــه بــا شــهدا بســته شــده اســت،
تاکیــد کــرده و گفتنــد :نبایــد لحظــه ای در
راه بــه ثم ــر رس ــیدن اهــداف بــاالی شــهیدان
دریــغ کنیــم.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

امر به معروف و نهی از منکر از جهاد
در راه خدا مهم تر است
اســتاد حــوزه علمی ــه تبریــز گفــت :برپا
داشــتن ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از منک ــر،
س ــبب ثب ــات نظــام و قانــون ،برگشــت حق
بــه صاحب ــش و انتقــام از دشــمن اســت و
در واقــع ایــن فریضــه از جهــاد در راه خــدا
نی ــز مهــم ت ــر اســت.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه  ،حجت االســام حس ــین نوب ــری در
کارگاه فلس ــفه قی ــام عاشــورا بــا محوریــت
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ویــژه
کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز،
گفــت :برپــا داشــتن ایــن فریضــه الهــی
س ــبب ثب ــات نظــام و قانــون ،برگشــت حق
بــه صاحب ــش و انتقــام از دشــمن اســت و
در واقــع ایــن فریضــه از جهــاد در راه خــدا
نی ــز مهــم ت ــر اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه انســان در
خلقتــش دارای روح الهــی و جانشــین
خداونــد در زمیــن اســت ،اظهــار کــرد:
انســان بــه علــت غ رائــز کنتــرل نشــده،
وسوســه هــای ش ــیطان و اســتکبار طاغوت
هــا در معــرض منکــرات قــرار دارد بــر
همی ــن مبنــا ام ــر بــه مع ــروف و نه ــی از

منکــر حــد و انــدازه ای نــدارد ،زیــرا کــه
هــدف اصــاح امــور بــدون وقفــه اســت.
حجــت االســام نوب ــری ادامــه داد :جهــاد
یــک یــا چنــد بــار در عم ــر یک ف ــرد پیش
م ــی آیــد ،در حال ــی کــه ام ــر بــه مع ــروف
و نه ــی از منک ــر در تمــام عم ــر و ه ــر روز
از صب ــح تــا شــب واجــب اســت و طب ــق
دیــدگاه امــام خمین ــی(ره) قصــد ق ربــت و
خلــوص نی ــت معتب ــر نیس ــت ،چــون ایــن
دو وظیفــه ،توصل ــی اســت و نــه تعب ــدی و
غ ــرض از آن ریشــه ک ــردن ک ــردن فس ــاد و
بــه پــا داشــتن واجب ــات اســت و اگ ــر قصد
ق ربــت باشــد ،اج ــر دارد.
وی از آمــران بــه معــروف و ناهیــان از
منک ــر بــه عنــوان انس ــان هــای رش ــید یــاد
ک ــرد و گس ــتره آن را تمــام دســتورات دینی
دانس ــت و گفــت :حرکــت ایــن دو واجــب
در مــداری بــه وســعت دیــن اســت و آم ـران
بــه مع ــروف و ناهی ــان از منک ــر مصلحی ــن
جامعــه هس ــتند کــه انبی ــای اله ــی ،ائمــه
اطهــار و یارانشــان ب ــر س ــر همی ــن آرمــان
شــکنجه دیدنــد ،اس ــیری کش ــیدند ،تبعید
شــدند و جــان دادنــد.
حجــت االســام نوبــری بــا اشــاره بــه
اینکــه نه ــی از منک ــر مخالفــت بــا انح رافات
و هــوس هــای افــراد اســت و قهــرا» بــا
مخالفــت و مقاومــت مواجــه خواهــد شــد،
اظهــار ک ــرد :ام ــروزه کار مب ــارزه بــا منک ـرات
پیچیــده اســت ،چــون دشــمن در ایجــاد
مفاســد ،ســازمان یافتــه تــر عمــل مــی
کنــد و از این ــرو مــا نی ــز ب ـرای جلوگی ــری از
منک ـرات بایــد قــوی ت ــر عمــل کنی ــم.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

قرآن حکیم

از منظر امام رضا علیه السالم

صحيفه نور امام خميني (ره)

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

ویژگی ها و تکالیف حکومت از دید امام خمینی(ره)
قانون مداری حکومت
قانون محوری و التزام به قانون ،اعم از قوانین تشــریحی
و حکومتی ،از شــاخصه های مهم دولت اسالمی در اندیشه
امام خمینی(ره) است .دیدگاه دینی به حکومت و سیاست،
از دولت و کارگزاران نظام ،پاسداران و مجریان قوانین اسالمی
می سازد .التزام به قانون ،تکلیف دینی است و وظیفه دولت
اسالمی و التزام کارگزاران آن بیشتر است .امام همواره بر این
نکته تأکید می کردند:
در حکومت اســامی ،هیچ کــس از فرمانروایان مجال
خودکامگــی و خودرأیی ندارند .بلکه آنچه در حوزه حکومت
رخ می دهد ،باید منطبق با قانون الهی باشد ،حتی اطاعت از
والیت هم باید طبق قانون الهی باشد1.
در دیدگاه سیاســی امــام خمینــی(ره) ،دولت و حاکم
اســامی در چارچــوب قانون و صالح امت اســامی ،اعمال
حاکمیــت می کنند .در حقیقت ،هرگاه حاکم اســامی بر
اساس نظر و رأی خود به مدیریت سیاسی جامعه می پردازد،
نوعی قانون محوری در چارچوب مصلحت عامه مسلمانان بر
نظر و عمل او حکم فرماست .پس در دولت مطلوب حضرت
امام خمینی(ره) ،حاکم حقیقی ،قانون است و همگی در پناه
قانون و مقررات شرعی از آزادی عمل برخوردارند.
امام خمینی(ره) می فرماید:
در حکومت اسالمی ،همه طبقات در ب رابر قانون مساوی
اند ،هیچ یک از اقشــار ،جایگاه ویژه ای در حاکمیت ندارند و
همه می توانند از استعدادهای خویش بهره برداری نموده و
به هر درجه علمی و اج رایی که مایل باشند ،نایل آیند2.
 .1صحیفه نور ،ج  ،21ص .57
 .2همان ،ج  ،2ص .280
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روستای حیله ور

در دل کــوه هــای آذربایجــان روســتایی تاریخــی بــا نــام
روســتای حیلــه ور مدفــون شــده اســت .ایــن روســتا هــم
هماننــد روســتای کنــدوان نمونــه ای از معمــاری حیــرت
انگیــز انســان در دل طبیعــت را بــه تصویــر مــی کشــد.
روســتایی کــه ســال هــا کس ــی از وجــودش بــا خب ــر نب ــود.
قدمــت و علــت ســاخت روســتای دســتکند همچنــان ب رای
مــا مجهــول اســت .امــا م ــی تــوان حــدس زد کــه خانــه های
ایــن روســتا بــرای در امــان مانــدن از گزنــد دشــمن در دل
زمیــن ســاخته شــده اســت .روســتای حیلــه ور از جاذبــه
هــای تاریخ ــی و مهــم شــهر تبریــز محس ــوب م ــی شــود کــه
بیانگ ــر نحــوه زندگ ــی بش ــر و مشــکالت ب ــر س ــر آن ها اســت.
روســتای حیلــه ور از جاذبــه های ــی محس ــوب م ــی شــود
کــه یــک بــار هــم شــده بایــد از آن دیــدن ک ــرد .حت ــی تصــور
آن کــه انس ــان در هـزاران ســال پی ــش توانس ــته خانــه های ــی
مس ــتحکم در دل کــوه ب ـرای خــود بس ــازد آدم را شــگفت زده
م ــی کنــد.
روســتای زیرزمین ــی و تاریخ ــی حیل ـهور (از توابــع اســکو)
در فاصلــه ســه کیلومت ــری روســتای صخ ــره ای کنــدوان ق ـرار
گرفتــه اســت .ش ــیوه معمــاری ایــن روســتا منحص ــر بــه ف ــرد
م یباشــد بــه ایــن صــورت کــه خان ـ ه هــای آن در دل زمی ــن
بــه صــورت زاغـ ه هــای زیب ــا و بــا س ــبک بس ــیار عال ــی کنــده
شــده و از اســتتار کاف ــی برخــوردار هس ــتند.
در واقــع بــه ایــن دلی ــل کــه خان ـ ه هــای ایــن روســتا از
ی باشــند بــه نــام حیلـ ه ور مع ــروف
دیــد رهگــذران پنهــان م ـ 
اســت .برخ ــی از خانــه هــای ایــن روســتا در ب راب ــر طلــوع و
غ ــروب خورش ــید ق ـرار گرفتــه انــد کــه بــه اعتقــاد برخ ــی
پژوهشــگ ران ایــن معمــاری حکایــت از عقایــد مردمــان حیلــه
ور بــه آیی ــن میت راییس ــم دارد.
همچنی ــن برخ ــی پژوهــش هــای صــورت گرفتــه و حــدس
و گمــان هــا در خصــوص ایــن روســتا قدمــت آن را تــا دوره
مادهــا نی ــز م ــی رســاند.
منبع و ماخذ:
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