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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز:
امـام جمعـه تبریز گفتنـد: دریاچـه ارومیـه به طرف 
خشـک شـدن کامل حرکت می کند و از رئیس جمهور 
درخواسـت می کنـم به وزیر نیـرو ماموریت ویـژه داده تا 

حداقل پاسـخی بـرای نگرانی مـردم آذربایجان بدهند.
حضـرت حجـت االسـام سـیدمحمدعلی آل هاشـم 
امـام جمعه تبریز  در خطبه هـای نماز جمعه تبریز در 
مصـای امام خمینی)ره( این شـهر با بیـان اینکه مردم 
آذربایجـان شـرقی و غربی نگران خشـک شـدن دریاچه 
ارومیـه هسـتند، اظهار کردنـد: دریاچه ارومیـه به طرف 
خشـک شـدن کامل حرکـت می کند از رئیـس جمهور 
درخواسـت می کنم بـه وزیر نیرو ماموریـت ویژه بدهند 
حداقـل پاسـخی بـرای نگرانی مـردم آذربایجـان داده تا 

مـردم از نگرانی دربیایند.
ایشـان افزودنـد: آقای رئیس جمهـور همانگونه که در 
سـفر بـه آذربایجان شـرقی در تبریـز در مصاحبه پایان 
سـفر اشـاره کردید بحث دریاچه ارومیه بحث اسـتانی و 

منطقه ای نیسـت بلکه مشکل کشـور است.
اظهـار  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
امیـدواری کردنـد کـه بـا دسـتور ویـژه رئیـس جمهور، 
وزیـر نیـرو حداقل بـا مردم صحبت کنند و مشـکات و 
اقدامـات انجـام شـده در این ارتباط را با مـردم در جریان 

بگذارند.
امـام جمعـه تبریز بـا اشـاره بـه اقدامات انجام شـده 
بـرای احیـای دریاچه ارومیـه گفتند: اقداماتـی از جمله 

انتقـال پسـاب تصفیـه خانه فاضـاب تبریز بـه دریاچه 
ارومیـه انجام شـده و طرح های در دسـت اجراسـت، اما 

نتیجه چیسـت؟
خطیـب جمعـه تبریـز در بخـش دیگری از سـخنان 
خـود در خطبـه هـای نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره به 
مذاکـرات هسـته ای خطـاب بـه غربی هـا گفتنـد: بازی 
مقصرنمایـی راهـی بـه جایـی نخواهـد بـرد و توافقـی 
کـه تضمیـن قـوی نداشـته باشـد و ادعاهای بـا رویکرد 
سیاسـی قطعـا پایدار نخواهـد بود و طبعـا دلیلی برای 
پیوسـتن بـه آن از سـوی ایـران وجـود نخواهد داشـت.

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان افزودنـد: 
در طـول مذاکـرات طـرف غربـی بـه صـورت مکـرر  بـا 
بهره گیـری از ابزارهـای مذاکراتـی و فشـارهای رسـانه ای 
تـاش کـرده تـا ایسـتادگی ایـران بـر منافـع منطقی و 
اصولـی خـود را مانـع تراشـی برای دسـتیابی بـه توافق 
نشـان دهـد و اینگونـه القـا  کنـد کـه ایـران اساسـا به 
دنبـال توافق نیسـت و ایـن رفتار آمریکا پـس از آخرین 
پاسـخ ایـران بـه پیشـنهاد ایـن کشـور عنوان می شـود.

از  واشـنگتن پـس  ایشـان تصریـح کردنـد: ظاهـرا 
ماه هـا مذاکـره سـخت و پیچیـده هنوز حاضر نیسـت 
مسـئولیت اشتباه مسـئوالن خود را در گذشته با نشان 
دادن حسـن نیت بپذیرد و مطالبـات منطقی و قانونی 

ایـران را پذیرا باشـد.
 نماینـده ولی فقیـه در اسـتان بـا اشـاره بـه عوامـل 

اربعیـن -اعتبـار اربعین امام حسـین )ع ( از قدیم االیام میان شـیعیان 
و در تقویـم تاریخـی  وفـاداران بـه امـام حسـین )ع ( شـناخته شـده بـوده 
اسـت . کتاب مصباح المتهجد شـیخ طوسـی که حاصـل گزینش دقیق 
و انتخـاب معقول شـیخ طوسـی از روایات  فـراوان در بـاره تقویم مورد نظر 
شـیعه در بـاره ایـام سـوگ و شـادی و دعـا و روزه وعبـادت اسـت ، ذیل ماه 
»صفـر« می نویسـد: نخسـتین روز ایـن ماه)مـاه صفـر( )از سـال 121(،روز 

کشـته شـدن زید بن علی بن الحسـین اسـت .
روز سـوم این ماه)صفر( از سـال 64روزی اسـت که مسلم بن عقبه پرده 
کعبـه را آتـش زد و بـه دیوارهـای آن سـنگ پرتاب نمـود در حالـی که به 

نمایندگـی از یزیـد با عبـداهلل بن زبیر در نبـرد بود.
ـ زمانی اسـت که حرم امام حسـین )ع (  ـ یعنی اربعین     روز 20 صفر 
یعنی کاروان اسـرا، از شـام به مدینه مراجعت کردند. و روزی اسـت که جابر 
بـن عبـداهلل بن حرام انصاری ، صحابی رسـول خـدا )ص (، از مدینه به کربا 
رسـید تا به زیارت  قبر امام حسـین )ع ( بشتابد و او نخستین کسی است 

از مردمـان که قبر آن حضـرت را زیارت کرد.
 در روز اربعیـن  زیـارت امام حسـین )ع ( مسـتحب اسـت وایـن زیارت ، 
همانا خواندن زیارت اربعین اسـت که از امام عسـکری )ع ( روایت  شـده که 
فرمـود: عامات مؤمن پنج تاسـت : خوانـدن 51 رکعت نماز در شـبانه روزـ  
ـ به دسـت کردن انگشـتری دردست  نمازهای واجب و نافله و نماز و شـب 
راسـت ، برآمدن پیشـانی از سجده ، و بلند خواندن بسم اهلل الرحمن الرحیم 

در نماز.
 شـیخ طوسـی سپس متن زیارت اربعین را با سـند به نقل از حضرت 
صـادق علیه  السـام آورده اسـت : السـام علـی ولی اهلل و حبیبه ، السـام 

علـی خلیل اهلل ونجیبه ، السـام علی صفـی اهلل و ابن صفیه ...
 این مطلبی است که شیخ طوسی ، عالم فرهیخته و معتبر و معقول 
شـیعه در قرن پنجـم در بـاره اربعین آورده اسـت . طبعا بر اسـاس اعتباری 
که روز اربعین در میان  شـیعیان داشـته اسـت ، از همان آغاز که تاریخش 
معلوم نیسـت ، شـیعیان به حرمـت  آن ، زیارت اربعیـن می خوانده اند و اگر 
می توانسـته اند ماننـد جابـر بر مزار امام  حسـین )ع ( گـرد آمـده و آن امام 
را زیـارت می کردنـد. ایـن سـنت تـا بـه امـروز درعـراق بـا قوت برپاسـت  و 
شـاهدیم که میلیونها شـیعه عراقی و غیر عراقـی در این روز بـر مزار امام 

حسـین )ع( جمع می شوند.
 در اینجا و در ارتباط با اربعین چند نکته را باید توضیح داد.

1. عدد چهل 
نخسـتین مسـأله ای که در ارتبـاط با »اربعین « جلـب توجه می کند، 
تعبیـر اربعین  در متون دینی اسـت . ابتدا باید نکتـه ای را به عنوان مقدمه 

شویم : یادآور 
 اصـوال بایـد توجـه داشـت کـه در نگرش صحیـح دینی ، اعـداد نقش 
خاصـی بـه  لحـاظ عـدد بـودن ، در القای معنـا و منظـوری خـاص ندارند؛ 
بـه ایـن صـورت کـه  کسـی نمی توانـد بـه صرف ایـن کـه در فـان مورد 
یـا مـوارد، عـدد هفـت یـا دوازده یاچهل یـا هفتاد بـه کار رفته ، اسـتنباط 
و اسـتنتاج خاصـی داشـته باشـد. این یـادآوری ، از آن روسـت کـه برخی از 
فرقه هـای مذهبـی ، بویـژه آنها که تمایات  »باطنی گری « داشـته یـا دارند 
و گاه و بیـگاه خـود را به شـیعه نیز منسـوب می کرده اند، و نیـز برخی از 
شبه فیلسـوفان متأثر از اندیشه های انحرافی و باطنی  و اسماعیلی ، مروج 

چنیـن اندیشـه ای در بـاره اعـداد یا نـوع حروف بوده وهسـتند.
 در واقـع ، بسـیاری از اعـدادی کـه در نقلهـای دینی آمـده ، می تواند بر 
اسـاس یـک  محاسـبه الهی باشـد، اما ایـن که این عـدد در مـوارد دیگری 
هـم کاربـرد دارد و بـدون یک مسـتند دینی می تـوان از آن در سـایر موارد 
اسـتفاده کـرد، قابـل قبـول نیسـت . به عنـوان نمونـه ، در دههـا مـورد در 
کتابهـای دعـا، عـدد صد بـکار رفته کـه فان ذکـر را صد مرتبـه بگویید، 
امـا ایـن دلیـل بر تقـدس عدد صد بـه عنـوان صد نمی شـود. همینطور 
سـایر عددهـا. البته ناخواسـته بـرای مردم عـادی ، برخی از ایـن اعداد طی  
روزگاران ، صـورت تقـدس بـه خـود گرفته و گاه سـوء اسـتفاده هایی هم از 

روز شعر و ادب پارسی
روز بیسـت و هفتم شـهریور ماه، سـالروز درگذشـت شهریار، 
شـاعر ایرانـي، بـا تصویـب شـوراي عالي انقـاب فرهنگـي، روز 

ملي شـعر و ادب پارسـی، نامیده شـده اسـت.
 شعر و ادبيات فارسي

در فرهنـگ مـا، زندگـی بـا شـعر آغـاز و بـا شـعر بدرقه می 
شـود. کـودک در گاهـواره، الالیـی مـی شـنود و از همـان آغـاز 
بـه شـعر اُنـس مـی گیـرد و پـس از مـرگ نیـز، آرایه مـزارش، 
شـعری اسـت کـه برایـش می سـرایند و چه بسـا خـود پیش 
از مـرگ بـرای خویش شـعری می ُسـراید. ایـن آمیختگی ما با 
شـعر و تأثیـری که شـعر بر فرهنـگ و روحیات و رفتـار ما می 
گـذارد، ضـرورت پرداختـن بـه آن و ضـرورت پاسـداری از حریم 

ایـن عنصـر اعجـاز آفرین را بیشـتر روشـن می سـازد.
 زبـان و ادبیـات فارسـي به عنـوان دومین زبان جهان اسـام 
و زبـان حـوزه فرهنـگ و تمـدن ایرانـي، بـا هـزاران آثـار گـران 
سـنگ در زمینه هـاي مختلف ادبي، عرفاني، فلسـفي، کامي، 
تاریخـي، هنـري و مذهبي همـواره مورد توجه و اعتقـاد ایرانیان 
و مردمـان سـرزمینهاي دور و نزدیـک بـوده اسـت. علیرغـم 
حـوادث و رویدادهـاي پـر تب و تـاب و گاه ناخوشـایند، باز هم 
ایـن زبـان شـیرین و دلنشـین در دورتریـن نقاط جهـان امروزه 

حضور و نفـوذ دارد.
 شـهریار در سـرودن انواع شعر فارسـی-مانند غزل، 

قصيده، مثنـوی تبحر داشته اسـت
 ایـن حضـور و نفـوذ حکایـت از آن دارد کـه در ژرفـاي زبـان 
و ادب فارسـي آنقـدر معانـي بلند و مضامین دلنشـین علمي، 
ادبـي، اخاقـي و انسـاني وجـود دارد، کـه هـر انسـان سـلیم 
الطبعـي بـا اطـاع و آگاهـي از آنهـا، خـود بخـود به فارسـي و 
ذخایـر منـدرج در آن دل مـي سـپرد. اگر چنین نبـود، ترجمه 
و تألیـف هـزاران کتـاب و مقالـه از سـوي خارجیـان دربـاره آثار 
جـاودان و جهانـي ادب فارسـي ماننـد؛ شـاهنامه فردوسـي، 
خمسـه حکیم نظام گنجوي، گلسـتان و بوسـتان شـیخ اجل، 
مثنـوي موالنـا جـال الدیـن بلخـي، غزلیـات خواجـه حافـظ 
شـیرازي و رباعیـات حکیـم عمـر خٌیـام چهـره نمي بسـت و 
هـزاران ایرانشـناس و ایـران دوسـت غیـر ایرانـي دل و عمـر بر 
سـر شـناخت، فهـم، تفسـیر و ترجمه این آثـار ارزنـده در نمي 

باختند.
 نگاهی کوتاه به زندگينامه استاد شهریار

سـید محمدحسـین بهجت تبریزی )زاده 12۸5 - درگذشـته 
1۳6۷( متخلـص به شـهریار )پیـش از آن بهجت( شـاعر ایرانی 
اهـل آذربایجان بود که بـه زبان های ترکی آذربایجانی و فارسـی 
شـعر سـروده اسـت. پـدرش »حاج میرآقـا بهجت تبریـزی« نام 

دالیل بزرگداشت
 اربعین حسینی

 27 شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی 
و روز بزرگداشت استاد شهریار

 دستور ویژه رئیس جمهور به وزیر نیرو 
برای احیای دریاچه ارومیه 

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز

ــه در  ــی فقی ــرم ول ــده محت ــتور نماین ــق دس  طب
ــرت حجــت   ــز حض ــهر تبری ــه ش ــام جمع ــتان و ام اس
االســام و المســلمین ســید محمدعلــی  آل هاشــم و با 
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

ــت. ــرار خواهــد گرف ــرم ق ــدگان محت خوانن
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز
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اهم بازديد و ديدارهاي 

مردمي  نماينده ولي فقيه   

در آذربايجان شرقي   در 

اقامه نماز و تشييع جنازه زنده ياد حجت االسالم و المسلمين حاجی زاده هفته جاری
امام جمعه موقت تبريز با حضور نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی

آيين تجليل از کارکنان و پرسنل دانشگاه پيام نور تبريز با حضور و سخنرانی 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

جلســه شورای عالی مهارت آذربايجان شرقی با حضور رئيس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای کشــور، نماينده ولی فقيه در اســتان و استاندار 

آذربايجان شرقی

مراسم بزرگداشت مقام خبرنگار با حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در 
آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و 

هنری 29 بهمن تبريز

جلسه شورای عالی مديريت حوزه های علميه آذربايجان شرقی با حضور 
نماينده ولی فقيه در استان به ميزبانی حوزه علميه شهرستان مراغه

ديدار آقای دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رئيس جمهور با 
نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز

فرازی از وصیت نامه شهدا

ميز خدمت کميته امداد امام) ره (، اداره تعاون ،کار  و رفاه اجتماعی ، بهزيستی و صندوق  کار آفرينی استان 
در پيش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم حضرت امام )ره ( تبريز

 دستور ویژه رئیس جمهور به وزیر نیرو 

برای احیای  دریاچه ارومیه

اولویت برنامه های وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

و  کـرده  اشـاره  اربعیـن  نـام  بـه  بـزرگ  پدیـده 
نهضـت  از  صحیـح  درک  شـکل گیری  گفتنـد: 
امـام حسـین)ع( و نوعـی بیـداری اسـامی متاثر 
از گسـترش پیـام عاشـورا بین شـیعیان، مرهون 

انقـاب اسـامی ایـران اسـت. 
خطیـب جمعه تبریـز گفتند: الگـوی گفتمان 
مقاومـت اسـامی عامـل دوم این پدیـده )اربعین( 
اسـت. امـروز در سـطح دنیـا مسـلمانان متوجـه 
شـده اند کـه ظرفیـت و  توانایی وجـود دارد که در 
صـورت اسـتفاده از آن می تـوان هر شـرایط تلخ و 

ناگـوار را تغییر داد. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا 
بیـان اینکه مهدی یـاوری و مهدی بـاوری )نهضت 
اباعبـداهلل  اربعیـن  فرهنگـی  پیوسـت  انتظـار( 
حسـین)ع( اسـت، گفتند: یکـی از اهـداف برپایی 

تجمـع اربعیـن بحـث انتظـار اسـت. 
 نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی  ابراز 
کردنـد: پیـاده روی اربعین حسـینی یـک حرکت 
سیاسـی و عبـادی اسـت؛ هـر چنـد برخی هـا 
تـاش دارنـد تـا بخـش سیاسـی را از ایـن پدیده 
بگیرنـد و صرفـا آن را از بعـد احساسـی معرفـی 

 . کنند
خطیـب جمعـه تبریـز با بیـان اینکـه یکی از 
راهکارهـای رسـیدن به تقوا عدالت اسـت، گفتند: 
بـرای رسـیدن بـه عدالـت بایـد کار فرهنگـی و 
مطالعاتـی، گفتمان سـازی، تاش اصـاح فرهنگ 
ایـن  جملـه  از  سیاسـت ها  اصـاح  و  عمومـی 

اسـت. راهکارها 
رئیس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان یکی 
از راهکارهـای مهـم رسـیدن به عدالـت در جامعه 
مطالبه گـری اسـت، افزودنـد: بایـد مطالبه گری به 
گفتمـان غالـب جامعـه تبدیل شـود، متاسـفانه 
مطالبه گـری در جامعـه یـا فرامـوش شـده یـا به 

شـکل صحیـح انجام نمی شـود.
شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
افزودنـد: باید مطالبه گری در محیط هـای جوانان، 
دانشـجویی و دانشـگاهی انجـام و از مسـئوالن 
سـئوال شـود البتـه از طریـق صحیـح و منصفانـه.

 امـام جمعـه تبریز گفتند: خدمـت خالصانه و 
صادقانـه بـه مردم از ویژگی های برجسـته شـهید 

محـراب آیت اهلل شـهید مدنـی بود.
اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
بـا بیـان اینکـه شـهید مدنـی خـود را مطیـع 
ولی فقیـه می دانسـت و بـر اطاعـت همـگان از 
ولـی فقیـه نیـز تاکیـد می کـرد، افزودنـد: اتحـاد 
و انسـجام مسـلمانان، رعایـت موازین اسـامی در 
فعالیت های سیاسی، گسـترش عدالت اجتماعی 
و توجه به اسـتقال اقتصادی همـواره مورد تاکید 

شـهید مدنـی بود.
ایشـان ادامـه دادند: آیـت اهلل مدنی بر حکومت 
عـدل اسـامی تاکیـد داشـت و معتقـد بـود این 
بـه  زودتـر  انسـان ها  حکومـت سـبب می شـود 

اهدافشـان دسـت پیـدا کنند.

خبرنگار آدینه تبریز:
مدیــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی آذربایجان شــرقی در ســخنرانی خود 
پیــش از خطبــه هــای نمــاز جمعــه تبریز بــا بیــان اهــداف و برنامه هــای وزیر 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی افــزود: یکی از مهمتریــن برنامه های وزیــر تعاون، 
کار و رفــاه اجتماعــی ایجــاد تعاونــی هــای بــا مشــارکت و مدیریت مــردم برای 
پیشــرفت و توســعه کشــور اســت وی گفــت: تعــاون بــه عنــوان یکــی از ارکان 

اصلــی در توســعه اقتصــادی همــواره از جایگاه باالیــی برخوردار اســت.
مهنــدس حســین فتحــی بــا اشــاره بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری 
درتحقــق 25 درصــدی تعــاون در اقتصــاد کشــورخاطر نشــان کــرد: بــر اســاس 
تاکیــدات معظــم لــه پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه بایــد بــا اســتفاده از 
تمامــی ظرفیتهــا نقــش 25 درصــدی بخــش تعــاون را در توســعه اقتصــادی 

کشــور محقــق کنیم.
وی بــا تبیــن برنامه هــای راهبــردی وزارت تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی افزود؛ 
بــرای مشــارکت و همراهی مردم در پیشــرفت ایران اســامی و توســعه اســتان 
ضــروری اســت مشــارکت مــردم در پــروژه هــا و طــرح هــای بــزرگ را ارتقا دهیم 
و دولــت مردمــی ســیزدهم بــر اســاس ایــن رویکــرد بــه دنبــال تصــدی گــری 
مــردم در اقتصــاد و واگــذاری بخشــی از اقتصــاد بر اســاس مدیریت مردم اســت 

کــه بهترین شــکل مدیریــت مــردم در اقتصــاد ،تعاون اســت.
فتحــی افــزود: هفتــه تعــاون یــادآور حضــور اثربخــش مــردم در اقتصــاد و 
تجلــی اقتصــاد مردمــی اســت وی تصریــح کــرد؛ تعــاون از نــگاه فرهنگــی و 
اجتماعــی دارای ابعــاد مختلــف و نقــش بــی بدیلــی در مردمی کــردن اقتصاد 
دارد و تعــاون مــی تواندنقــش مهمــی در اقتصاد مقاومتــی ایفا کنــد و در واقع 

مردمــی تریــن بخــش اقتصــاد تعاون اســت.
ــی وزارت تعــاون، کار  ــه رویکردهــای اصل ــا اشــاره ب وی در بخــش دیگــری ب
و رفــاه اجتماعــی در توســعه تعــاون در کشــور در چهــار محــور ایــن رویکــرد 
هــا را تشــریح کــرد وی گفــت: مردمــی ســازی، هوشــمند ســازی، کارآمــدی و 

شــفافیت 4 بعــد اصلــی وزارت در تبییــن جایــگاه بخــش تعــاون اســت
وی افــزود: در شــرایط کنونــی مــدل کســب و کار تعاونــی بــه عنــوان کارآمد 
تریــن شــیوه بــرای عملیاتــی ســازی اقتصــاد مقاومتــی اســت و ســاماندهی 
کارجویــان و دانــش آموختــگان ماهــر بــه ســمت کارآفرینی جمعی بر اســاس 
نــوع بیــکاری جوانــان و نــرخ بیــکاری اســتان و هدایت آنهــا برای بهینه ســازی 

نقدینگــی بــه ســوی تولید و اشــتغال اســت.
فتحــی بــا اشــاره بــه اینکــه تعاونــی هــای دانش بنیــان نقش مهمــی و بی 
بدیلــی در توســعه اقتصــادی ایفــا می کننــد افــزود؛ تعاونی هــای دانش بنیان 
بــه عنــوان نردبــان اشــتغال عمل مــی کنند بــرای موفقیــت این بخــش الزاماً 

باید مســیر حرفــه ای و تخصصــی تجمیع و هدایت شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در کشــور تعــداد ۹۳۹ تعاونــی دانــش بنیــان وجــود 
دارد افــزود؛ 12 مــورد از تعاونــی هــای دانــش بنیان در اســتان آذربایجان شــرقی 
فعالیــت دار د کــه میــزان اشــتغال ایجاد شــده از طریــق اتحادیه شــرکت های 
تعاونــی دانــش بنیــان و مراکــز نــوآوری را 1۳۹4 نفــر اعام کــرد و افــزود از مزیت 
هــای مهم اشــتغال در شــرکتهای دانــش بنیان ایجاد فرصتهای شــغلی جدید 
و پایــداری اشــتغال بــا ســاختار و تفکــر جدیــد مــی باشــد کــه بعنــوان محور 
کلیــدی توســعه اقتصــادی ایــن شــرکت هــای دانــش بنیــان محســوب مــی 

شوند.
فتحــی در ادامــه ســخنرانی خــود بــا اشــاره بــه مزیــت هــای بخــش تعاون 
تصریــح کــرد؛ احســاس مالکیــت بیــن اعضــا ،رعایــت عدالــت و انصــاف در 
ــه  ــی ب ــع مردم ــی ،هدایــت مناب ــاال، حمایــت مال ــری ب ــع، انعطــاف پذی توزی
طــرح هــای اشــتغال زا و تقویــت بنیــه اقتصــادی و فعالیــت بیمــه و مالیــات 

از مهمتریــن مزیــت هــای بخــش تعــاون اســت.

آئين اختتاميه دوره آموزش سربازی طالب سرباز حوزه های علميه کشور با 
حضور و سخنرانی نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی در پادگان شهيد 

قاضی طباطبايی

ادامه از صفحه اول



هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

مقدمه
منابع اجتهاد در فقه تشیع و اهل سنت به دو دسته اتفاقی 
و اختافی تقسیم بندی می شــود. منابع اتفاقی عبارتنداز از 
قرآن، سنت و اجماع. و منابع اختافی عبارتنداز عقل )در فقه 
شیعه( و قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سد ذرایع )در فقه 

اهل سنت( که به مصادیق اجتهاد الرای معروفند.
قیاس به معنی سرایت دادن حکمی از موضوعی به موضوع 
دیگر اســت و به چهار دســته قیاس منصوص العله، قیاس 
اولویت، قیاس همراه با تنقیح مناط و قیاس مستنبط العله 
تقســیم بندی می شود. استحســان یعنی عدول از قیاس به 
دلیل اقوی. و انگیزۀ عدول را »وجود نّص، راحتی و تســهیل، 

مصلحت، اجماع، ضرورت و عرف و عادت« دانسته اند.
تفاوت مصالح مرســله و استحســان در این است که در 
استحسان غالباً نوعی اســتثنا از قواعد و نصوص عامه دیده 
می شود؛  به تعبیر دیگر استحسان نوعی عدول از حکم ثابت 
شدۀ به دلیل عام اســت ولی مصالح مرسله مربوط به جایی 
است که دلیل بر حکم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حکم را 
بر اســاس مصلحت بدست می آوریم البّته در استحسان هم 
مصلحت وجود دارد ولی این مصلحت غالباً به صورت استثنا 
شــکل می گیرد. این اصطاح در مورد مصالح و ضررهایی به 
کار می رود که خطاب خــاص یا عاّمی در مورد آنها نیامده، 
ولی از محتوای شــرع به دســت می آید. و در سد ذرایع نیز 

مبادی منجر به مفسده با قیاس اولویت مسدود می شود.
بــه هر حال در هر یک از صور باال، بــه نحوی رد پایی از 
کاربرد عقل به وضوح مشــاهده می شــود و به تعبیر دیگر، 
اســتفاده از عقل به نحــو معتادانه می باشــد. در این میان 
اصطاح »ســد ذرایع« یا اصطاح »مقدمــه واجب« نزدیکی 
زیــادی دارد و در این مقاله فقط به بررســی این دو عنوان و 

تفاوت های آنها پرداخته می شود.
سابقۀ و جایگاه مقدمه واجب در منابع اصولی اهل سنت

نگاهی گذرا بــه اهم آثار اصولی اهل ســنت، چنین می 
نمایاند که بحث از »مقدمۀ واجب«، در ضمن مباحث »اوامر« 
طرح شــده است. ســخن در این اســت که آیا امر به شیء، 
داللــت بر وجوب »ما ال یتم اال به« دارد یا خیر؟ این مضمون 
در برخــی منابع با تعبیر »وجوب ما ال یتــّم إاّل به« نیز یاد 
شده است. برخی از اصولیان نیز »مقدمه واجب« را به عنوان 
بحثی مقدماتی، در ضمن مباحث مربوط به »حکم شرعی« 

آورده اند.
در تنقیح جایگاه بحث، گفتنی است که »ما ال یتم اال به« 
به داللت وضعی، شــامل: »جز«، »سبب« و »شرط« می شود. 
مراد از »ســبب« آن اســت که از جود آن، وجود و از عدم آن، 
عدم الزم می آید؛ اما عدم شرط، مستلزم عدم مشروط است، 
ولی وجود آن، مســتلزم وجود و عدم نخواهد بود. در بحث از 
»مقدمۀ واجب«، بدون تردیــد، »جزء« مراد نخواهد بود؛ زیرا 
امــر به »کل«، به داللت تضمنی، امــر به »جزء« خواهد بود.  
بنابراین بحث دربارۀ این اســت که آیا امر به شــیء، مستلزم 
امر به »ســبب« یا »شرط« آن خواهد بود یا خیر؟ در دیدگاه 
سبکی، اگر جزء مقدور نباشد، وجوب آن، بنا بر عدم پذیرش 
تکلیف »ما الیطاق« ســاقط می شود. در این صورت، »کل« 
نیز به دلیــل عدم قدرت بر »جزء«، واجــب نخواهد بود. اما 
بقیــۀ اجزا با اســتناد به حدیث »إذا أمرتکــم بأمر فأتوا منه 
ما اســتطعتم« که فقها از آن به قاعدۀ »المیســور ال یسقط 

بالمعسور« یاد می کنند واجب نیست.
علما اصولی اهل ســنت با دو روش کلی، مقدمۀ واجب را 

به بحث گذارده اند:
1. روش غزالی: این روش از ســوی علمای چون ابن قدامه 
پیگیری شــد. در نگرش وی »ما ال یتم اال به« بر دو قســم 

است: 
الــف. مواردی چون قــدرت بر انجام فعــل، حضور امام و 
تعداد نمازگزاران در نماز جمعه که در اختیار مکلف نیســت. 
اینگونه موارد، متصف به وجوب نمی شود؛ بلکه عدم آن مانع 
ایجاب خواهد شــد؛ مگر بر پایه دیدگاه کسانی که »تکلیف 

ماالیطاق« را جایز می دانند. 
ب. قســم دوم مواردی است که در اختیار مکلف بوده و به 

نوبۀ خود، به »شروط شرعی«، چون طهارت در نماز
»شروط حســی«، همانند سعی به نماز جمعه و رفتن به 
حج و نیز مواردی چون شســتن برخی از سر همراه با صورت 
در وضو و یا امساک پار ه ای از شب همراه با روز در روزه، بخش 
می گــردد. در تمامی این موارد، مقدمــۀ، متصف به وجوب 
می شــود؛ زیرا وجوب اصل، مقصود اصلی و وجوب وسیله به 
واســطۀ وجوب مقصود، واجب گشته است. بنابراین، هر چند 
علت ایجــاب در این دو امر، متفاوت اســت، اما در هر حال 
واجب خواهند بود. مطابق این رویکرد، امر به شــیء، مستلزم 
وجوب »ماال یتم اال به« اســت و تفاوتی میان سبب یا شرط 
نخواهد بود. برخی از محققان معاصر، این قسم را مصداقی از 

»ذرائع« دانسته اند.
2. روش غالــب: این روش که از ســوی اکثر علمای اهل 
سنت ارائه شــده، تفصیل میان، »مقدمۀ وجوب« و »مقدمۀ 

واجب« است. مراد از »مقدمۀ وجوب« مواردی است که وجوب 
واجب، متوقف بر آن اســت. این موارد کــه از آن به »وجوب 
مقید« در مقابل »وجوب مطلق« تعبیر شده، از بحث»مقدمۀ 
واجب« خارج اســت. در حقیقت بحث از »مقدمۀ واجب« دو 

موضوع را شامل می شود:
الف. مواردی که وجود واجب از نظر شــرع یا عقل متوقف 
بر آن است؛ مانند وضو گرفتن برای اقامۀ نماز و رفتن به حج 

برای انجام مناسک.
ب. مواردی که علم به وجود واجب، و نه خود وجود واجب، 
بــر آن متوقف اســت. این موارد به دلیل اشــتباه یا نزدیکی 
میان واجب با غیر واجب است و به عنوان نمونه می توان به 
مواردی از قبیل انجام پنج نماز با ترک یکی از آنها و نســیان 
عین آن و نیز پوشــاندن برخی از زانو برای پوشش ران، بنا بر 
اینکه ران مرد نیز جزء عورت دانسته شود، اشاره کرد. بر پایۀ 
روش یاد شــده نیز آنچه از توان مکلف خارج اســت، از محل 

بحث خارج خواهد بود.
در جمع بندی آرا، چهار نظریه از ســوی علما اصولی اهل 

سنت ارائه شده است:
1. امر به شــیء، مستلزم وجوب »شــرط« و »سبب« آن 
اســت. این دیدگاه از ســوی غالب اصولیان چون غزالی، ابن 
قدامه، بیضاوی و ابوالبرکات پذیرفته شــده است. ابن سبکی 

دلیل آن را چنین تقریر کرده است:
»الزمۀ عدم وجوب در این حالت، تکلیف به مشروط، بدون 
تکلیف به شرط است که »تکلیف به محال« خواهد بود. زیرا 
اگر »مکلف به« تنها مشــروط باشد، انجام شرط الزم نخواهد 
بود و الزمۀ جواز ترک شــرط، ترک مشروط است؛ زیرا انتفای 
شرط، مستلزم انتفای مشروط خواهد بود. در نتیجه، مشروط 
از ســویی جایزالترک و از ســوی دیگر واجب الفعل است که 
در حقیقت، تکلیف به »ما یلزم منه المحال« است. بنابراین 
از آنجا که قائل به وجوب شــرط، سبب را نیز واجب دانسته 
اســت، در حالیکه عکس آن صادق نیست، وجوب سبب نیز 

به طریق اولی ثابت می شود.
2. امر به شیء، مستلزم امر به »سبب« است نه »شرط« و 
میان »شرط شرعی«، چون وضو یا »شرط عقلی« مانند ترک 
ضد واجب یا »شــرط عادی«، چون شستن برخی از سر برای 
شستن صورت در وضو، تفاوتی نیست. در تحلیل این نظریه 
می توان گفت که ارتباط ســبب با مسّبب، قوی تر از ارتباط 
شرط با مشــروط اســت؛ از این رو، بر خاف شرط، از وجود 

سبب، وجوب مسّبب الزم می آید.
۳. امر به شیء، مســتلزم امر به »شرط شرعی« است، نه 
»شــرط عقلی«، »شرط عادی« و یا »ســبب«. این دیدگاه از 
سوی امام الحرمین جوینی ارائه و توسط ابن حاجب پذیرفته 

شده است.
4. امر به شــیء، امر به مقدمــۀ آن نخواهد بود و تفاوتی 
میان »ســبب« یا »شرط« نیســت. این دیدگاه از سوی ابن 
حاجب در المختصر الکبیر گزارش شــده است. شاید بتوان 
مهمترین دلیل این گروه را نفی ثواب و عقاب بر فعل یا ترک 
مقدمه دانســت؛ بدین معنا که ثواب و عقاب تنها مترتب بر 

نفس فعل است.
در نگرش عمومی بر ادلۀ ارائه شــده از سوی علما اصولی 
اهل ســنت، برای تبیین موارد اختاف، توجه به دو نکته الزم 

می نماید:
نخست آنکه ایجاب مقدمه از طریق داللت است نه صیغه؛ 
« و صیغــۀ آن، امر به طهارت و  به عنــوان نمونه لفظ »صلِّ
ســتر عورت نخواهد بود؛ زیرا شــرایط یاد شده، صیغه های 
مخصوصی دارد و اختاف »صیغ«، داللت بر اختاف، »مصوغ 
لــه« خواهد داشــت. بر پایۀ این دیدگاه، نمــاز تنها از حیث 

داللت، مقتضی طهارت است.
البته در مواردی چون طهارت که نص خاص از سوی شارع 
مبنی بر شــرط بودن چیزی موجود است، وجوب آن به طور 
مســتقل ثابت می شــود و نیازی به اثبات وجوب از طریق 

مقدمه نخواهد بود.
نکتۀ دوم آن اســت که وجوب یادشــده در مقدمۀ واجب، 
همانگونه که در برخی منابع متقدم نیز اشــاره شده »وجوب 

عقلی« است.
گفتنی اســت قائان به وجــوب عقلی، واجب را به دو 
قســم: »واجب بذاته« و »واجب بغیــره« بخش کرده اند. 
لذا حکم یاد شــده، برای کسانی که قائل به وجوب عقلی 
نیســتند، قابل قبول نخواهد بــود. در نگرش این گروه، 
کســی که رفتن به نماز جمعه را ترک کرده اســت، بدون 
تردید بــرای ترک نماز جمعه معاقــب خواهد بود )بنا بر 
عدم وجود مســقط(، اما عقاب زائد بر ترک جمعه، یعنی 
عقاب بر عدم مشــی، تنها از طرق خطاب یا دلیل شرعی 
فهمیده می شــود. در حقیقت اشتباه، ناشی از خلط لفظ 
واجب در عبارت: »ما ال یتم اال به واجب« اســت که لفظ 
اول و دوم بــه یک معنا به کار نرفته اســت؛ بلکه واجب 
دوم به معنای »ضروری« اســت، اما نمی توان فهمید که 

آیا ترک آن مســتقًا دارای عقاب است یا خیر؟ 

بررسی مقدمه واجب در فریقین 

حجت االسالم محمدرضا نياکار آالنق

نقاشی یاسمن نظافت دانش آموز پایه چهارم 
شهرستان ملکان
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ادامه از صفحه اول

 27 شهریور؛ روز شعر و ادب فارسی 
و روز بزرگداشت استاد شهریار

دالیل بزرگداشت اربعین حسینی

داشـت کـه در تبریـز وکیـل بـود. شـهریار دوران کودکـی را -به 
علـت شـیوع بیمـاری در شـهر- در روسـتاهای قایـش قورشـاق 
و خشـگناب بسـتان آباد سـپری نمـود. پـس از پایـان سـیکل 
)راهنمایـی( در تبریز، در سـال 1۳00 بـرای ادامه تحصیل از تبریز 
عـازم تهران شـد و در مدرسـه دارالفنـون تا سـال 1۳0۳ و پس از 
آن در رشـته پزشـکی ادامه تحصیل داد. حدود شـش ماه پیش 
از گرفتـن مـدرک دکتـری به علـت شکسـت عشـقی و ناراحتـی 

خیـال و پیش آمدهـای دیگـر ترک تحصیـل کرد. 
پس از سـفری چهارسـاله به خراسـان بـرای کار در اداره ثبت 
اسـناد مشـهد و نیشـابور، شـهریار به تهران بازگشـت. او در سال 
1۳15 در بانـک کشـاورزی اسـتخدام و پـس از مدتـی بـه تبریـز 
منتقل شـد. دانشـگاه تبریز شـهریار را یکی از پاسـداران شـعر و 
ادب میهـن خوانـد و عنـوان دکتـرای افتخاری دانشـکده ادبیات 
تبریـز را نیـز بـه وی اعطا نمود. در مـرداد 1۳۳2 بـه تبریز آمد و 
بـا یکی از بسـتگان خـود به نام »عزیـزه عبدخالقـی« ازدواج کرد 
کـه حاصـل این ازدواج سـه فرزنـد -دو دختر به نام های شـهرزاد 

و مریـم و یـک پسـر بـه نام هـادی- بود.
 شهریار و دنيای هنر

و  ویـژه شـعر، موسـیقی  بـه  تمامـی هنرهـا،  بـه  شـهریار 
خوشنویسـی عاقه داشـت. او نسـخ، نسـتعلیق و خط تحریری 
را خـوب مـی نوشـت و قـرآن را با خط خـوش کتابت مـی کرد. 
در جوانـی، سـه تـار را بـه نیکویـی تمام مـی نواخـت، ولی پس 
از مدتـی در پـی تحوالتـی درونـی، بـرای همیشـه آن را کنـار 

گذاشت.
 مهم تریـن اثـر اسـتاد شـهریار منظومـه حیدربابایـه سـام 

)سـام بـه حیدربابـا( اسـت
 ویژگی شعر شهریار

بیـان لطیـف، سـاده، روان و جذابیـت کام، ویژگـی هـای 
شـعر شـهریار اسـت. البتـه گاه در کنار بیـان لطیـف و ادیبانه، 
دیده می شـود شـاعر بـا شـجاعت، پروایی از کاربـرد اصطاحات 
عامیانـه نـدارد و تصاویـر زیبای کامـی را با جمات محـاوره ای 
در مـی آمیزد و از اینکه ادیبان، سـطح شـعرش را نـازل بپندارند 
نمی هراسـد. این تلفیق شـاعرانه، از ویژگی های شـعر شـهریار 
اسـت. شـهریار معتقـد به تحـول و تجدید حیات در شـعر ادبی 
بـود و آثـار ایـن نوگرایـی در بیشـتر اشـعارش دیده می شـود. او 
از کاربـرد مضامیـن نـو، پروایی نداشـت و در این زمینـه، نوآوری 

های فراوانـی دارد.
 شعر در خدمت دین

شـهریار، شـعر را هنرمندانه بـه خدمت گرفته بـود تا مذهب، 
ملـت و میهـن خـود را بـه جهانیـان معرفی کنـد. شـعر او، گاه 
خواننـده را بـه شـعرهای دور و دراز مـی بـرد، بـه آسـمان هـای 
عرفـان و انسـانیت کامـل، پـرواز می دهـد و عالم هایـی باالتر از 
ایـن عالـم ظاهـری را که خـود درک کرده اسـت به او نشـان می 
دهـد. گاه نیـز خواننـده را دگرگـون مـی کنـد و او را وا مـی دارد 
بـی اختیار به روزگار حسـرت خود، بـه ناپایـداری روزگار، آرزوهای 
محـال، فرصـت هـای از دسـت رفته و بـر آن گذشـته ای که باز 
آمدنی نیسـت اشـک بریزد و همه گذشـته تلخ و شـیرین خود 
را در آن ببیند. در واقع، هر یک از شـعرهای شـهریار، پرده ای از 
سـوز و سـازها و افت و خیزهای زندگی او را نشـان می دهد و از 

وطـن، اجتمـاع و تاریخ سـخن مـی گوید.
 شهریار و پرواز تا بی نهایت

روح پـاک شـهریار، ایـن شـاعر آزاده، در بامـداد 2۷ شـهریور 
1۳6۷، بـه سـوی بـارگاه پـروردگارش پر کشـید. جسـم خسـته 
و نحیـف او، بـا احترامـی کـم نظیـر، بنابـر وصیتـش در مقبرۀ 
الشـعرای تبریـز بـه خـاک سـپرده شـد کـه مدفـن بسـیاری از 
شـاعران و هنرمنـدان آن دیـار اسـت. اما بدون شـک، شـعرهای 
او و آهنـگ صـدای گیرایـش که همـراه با موضوعـات تغییر می 
کـرد و شـنونده را کامـًا دگرگـون مـی سـاخت و قیافـه آرام او، 
همچنـان در خاطـر همـه مـردم این مـرز و بـوم، زنـده و جاوید 

ماند. خواهـد 
 منبع: 

مکتـب شـهریار - محمدتقی سـبکدل - انتشـارات بهاردخت 
- سـال 1۳۹۳ - تبریـز  چاپ اول 

می شـود. آن ها 
 تنهـا چیـزی کـه در باره برخی از این اعداد می شـود گفت آن اسـت که 
آن اعـداد معیـن نشـانه کثرت اسـت . به عنوان مثـال ، در بـاره هفت چنین 
اظهار نظری شـده اسـت . بیش از این هرچه گفته شـود، نمی توان به عنوان 

یک اسـتدالل بـه آن نظر کرد.
 مرحوم اربلی ، از علمای بزرگ امامیه ، در کتاب کشـف الغمه فی معرفۀ 
االئمـۀ  در برابر کسـانی کـه به تقـدس عـدد دوازده و بـروج دوازده گانه برای 
اثبـات امامـت  ائمه اطهـار)ع( اسـتناد کرده انـد، اظهار مـی دارد، این مسـأله 
نمی توانـد چیـزی را ثابـت کنـد؛ چرا که اگر چنین باشـد، اسـماعیلیان یا 
ـ ارائه دهند که  ـ مثل هفت آسـمان  هفت امامی ها، می توانند دهها شـاهد

عـدد هفت مقدس اسـت ، کمـا این کـه ایـن کار راکرده اند.
 عدد »اربعين « در متون دینی 

یکـی از تعبیرهـای رایـج عددی ، تعبیر اربعین اسـت که در بسـیاری از 
مـوارد بـه کار رفته اسـت . یک نمونه آن که سـن ّ رسـول خـدا)ص ( در زمان 
مبعوث شـدن ، چهل بوده اسـت . گفته شـده که عدد چهل در سن انسانها، 
نشـانه بلوغ و رشـد فکری اسـت . گفتنی اسـت که برخی از انبیاء در سنین 
کودکـی به نبّوت رسـیده اند.از ابن عبـاس )گویا به نقل از پیامبر )ص (( نقل 
شـده که اگر کسـی چهل سـاله شـد و خیرش بر شـرش غلبه نکرد، آماده 
رفتـن به جهنم باشـد. در نقلی آمده اسـت  کـه ، مردمان طالـب دنیایند تا 
چهل سالشـان شـود. پـس از آن در پـی آخرتخواهند رفت . )مجموعـه ورام ، 

ص ۳5(
 در قـرآن آمده اسـت »میقات « موسـی با پـروردگارش در طی چهل روز 
حاصل شـده اسـت . در نقل اسـت که ، حضرت آدم چهل شـبانه روز بر روی 
کوه صفا درحال سـجده بود. )مسـتدرک وسـائل ج ۹، ص ۳2۹( در باره بنی 
اسـرائیل هـم آمـده که  برای اسـتجابت دعای خـود چهل شـبانه روز ناله و 
ضّجـه می کردنـد. )مسـتدرک ج 5،ص 2۳۹( در نقلـی آمـده اسـت که اگر 
کسـی چهـل روز خالـص بـرای خدا باشـد، خداونـد او را در دنیـا زاهد کرده 
و راه و چـاه زندگـی را بـه او می آمـوزد و حکمـت  را در قلـب و زبانـش جاری 
می کنـد. بدیـن مضمون روایـات فراوانی وجـود دارد. چله نشـینی صوفیان 
هـم درسـت یا غلـط ، از همین بابت بوده اسـت . عامه مجلسـی در کتاب 
بحار االنوار در این باره که برگرفتن چهل نشـینی از حدیث مزبور نادرسـت 

اسـت ، به تفصیل سـخن گفته است .
2 . اربعين امام حسين )ع (

بایـد دیـد در کهن ترین متـون مذهبی ما، از »اربعین « چگونه یاد شـده 
اسـت . بـه عبـارت  دیگـر دلیل برزگداشـت اربعین چیسـت ؟ چنـان که در 
آغاز گذشـت ، مهمترین نکته درباره اربعین ، روایت امام عسـکری )ع ( اسـت . 
حضـرت در روایتـی کـه در منابـع  مختلف از ایشـان نقـل شـده فرموده اند: 
ـخواندن پنجـاه و یـک رکعت نماز  نشـانه های مؤمـن پنج چیز اسـت : 1ـ 
ـ زیـارت اربعین ۳  )1۷ رکعـت نمـاز واجـب + 11 نمـاز شـب + 2۳نوافـل ( 2 
ـ بلند  ـ وجـود آثـار سـجده  بر پیشـانی 5  ـ انگشـتری در دسـت راسـت 4 
خواندن بسـم اهلل در نماز.  این حدیث تنها مدرک معتبری اسـت که جدای 
از خـود زیـارت اربعین که درمنابـع دعایی آمده ، به اربعین امام حسـین )ع ( 
و بزرگداشـت آن روز تصریح کرده  اسـت .  اما این که منشـأ اربعین چیسـت ، 
باید گفت ، در منابع به این روز )اربعین(به دو اعتبارنگریسـته شـده اسـت .

 نخسـت :اربعیـن اسـت کـه روزی کـه اسـرای کربا از شـام بـه مدینه 
مراجعـت کردنـد.  دوم:اربعیـن روزی اسـت کـه جابـر بـن عبـداهلل انصاری ، 
صحابـی پیامبـر خـدا )ص ( از مدینـه بـه  کربـا وارد شـد تا قبـر حضرت 
اباعبداهلل الحسین )ع ( را زیارت کند. شیخ مفید )م 41۳( در»مسار الشیعه« 
کـه در ایـام موالیـد و وفیات ائمه اطهار علیهم السـام اسـت ، اشـاره به روز 
اربعین کرده و نوشـته اسـت : اربعین روزی اسـت که حرم امام حسـین )ع (، 
از شـام بـه سـوی مدینه مراجعت کردنـد. همچنین اربعین روزی اسـت که 

جابـر بـن عبداهلل بـرای زیـارت امام  حسـین )ع ( وارد کربا شـد.
 کهن تریـن کتـاب دعایـی مفصل موجـود، کتاب »مصبـاح المتهّجد« 
شـیخ طوسی ازشـاگردان شیخ مفید است که ایشـان هم همین مطلب را 
آورده اسـت . شـیخ  طوسـی پـس از یاد از این که روز نخسـت مـاه صفر روز 
شـهادت زیـد بن علی بن الحسـین )ع ( و روز سـوم مـاه صفـر، روز آتش زدن 
کعبه توسـط سپاه شـام در سـال 64 هجری است ، می نویسـد: بیستم ماه 
صفر )چهل روز پس از حادثه کربا( روزی اسـت که حرم سـید ما اباعبداهلل 
الحسـین از شـام بـه مدینـه مراجعـت کـرد ونیز روزی اسـت کـه جابر بن 
عبـداهلل انصـاری ، صحابی رسـول خـدا )ص ( ازمدینـه وارد کربا شـد تا قبر 
حضرت را زیارت کند. او نخسـتین کس از مردمان بود که امام حسـین )ع ( 
را زیارت کرد. در چنین روزی زیارت آن حضرت  مسـتحب اسـت و آن زیارت 
اربعین اسـت . )مصباح المتهجد، ص ۷۸۷( در همانجا آمده اسـت که وقت 

خوانـدن زیـارت اربعین ، هنگامی اسـت که روز باال آمده  اسـت .
 3 . اربعين روز بازگشت اسيران به مدینه یا کربال

اشـاره کردیم که شـیخ طوسی ، بیسـتم صفر یا اربعین را، زمان بازگشت 
اسـرای  کربـا از شـام بـه مدینه دانسـته اسـت . باید افـزود که نقلـی دیگر، 
اربعیـن رابازگشـت اسـرا از شـام را به »کربا« تعییـن کرده اسـت . تا اینجا، 
از لحـاظ منابـع کهـن ، بایـد گفت اعتبار سـخن نخسـت بیش از سـخن 
دوم اسـت . بـا ایـن حال ،عامه مجلسـی پـس از نقل هـر دو این هـا، اظهار 
مـی دارد: احتمـال صحت هـردوی اینها )به لحـاظ زمانی ( بعیـد می نماید. 
ـ ۳۳5( ایشـان ایـن  تردیـد را در کتـاب دعایـی خود  )بحـار ج 101، ص ۳۳4 
»زاد المعـاد« هـم عنوان کرده اسـت . با این حال ، درمتون بالنسـبه قدیمی ، 
ماننـد »لهـوف« و »مثیراالحـزان« آمـده اسـت کـه اربعین ، مربوط  بـه زمان 
بازگشـت اسـرا، از شـام به کرباسـت . اسـیران ، از راهنمایان خواستند تا آنها 
را از کربـا عبـور دهنـد.  باید توجه داشـت که این دو کتـاب ، در عین حال 
کـه مطالـب مفیدی دارنـد، ازجهاتـی ، اخبار ضعیف و داسـتانی هـم دارند 
کـه بـرای شـناخت آنهـا باید بـا متون کهن تر مقایسـه شـده و اخبـار آنها 
ارزیابـی شـود. ایـن نکتـه را هـم باید افـزود که  منابعـی که پـس از لهوف ، 
بـه نقـل از آن کتـاب ایـن خبر را نقـل کرده انـد، نباید به عنـوان یک منبع 
مسـتند و مستقل ، یاد شـوند. کتابهایی مانند »حبیب السیر« که به  نقل 
از آن منابع خبر بازگشـت اسـرا را به کربـا آورده اند، )نفس المهموم ترجمه 

شـعرانی ، ص 26۹( نمی تواننـد مورد اسـتناد قـرار گیرند.
منبع:

اربعین در فرهنگ شـیعه - محمدحسـین تهرانی - پژوهشـکده حج و 
زیارت - انتشـارات معارف اسـامی - سـال 1۳۹4
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 تقويم تاريخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشيدی 

) 25 شهریور 1401 (
 برگــزاری انتخابــات اولیــن دوره مجلــس شــورای ملــي در ایــران 

)12۸5 ش(
رحلــت واعــظ و خطیــب شــهیر »شــیخ مرتضــي انصــاری قمي« 

)1۳50ش(
وقوع زلزله شدید در طبس )1۳5۷ ش(

ــوي  ــم انج ــر »سیدابوالقاس ــنده معاص ــب و نویس درگذشــت ادی
شــیرازی« )1۳۷2 ش(

اهداء نشان افتخار یونسکو به نهضت سوادآموزی )1۳۷۸ ش(
آغاز هفته ارتباطات و میراث فرهنگي

رحلت عامه سید مرتضي عسگری )1۳۸6 ش(
ســاالر الدولــه و یارمحمدخــان کرمانشــاهی بــا ســپاه خــود روانــه 

ســنندج شــدند )12۹1ش(
نیروهای شوروی وارد خاک لهستان شدند. )1۳1۸ ش(

ــد در  ــن قن ــزار ت ــت شــش ه ــا ظرفی ــاران ب ــد چن ــه قن کارخان
ــد. )1۳۳6 ش( ــاح ش ــال افتت س

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
 ) 19 صفر 1444 ( 

تولد »ابو معشر بلخي« منجم شهیر ایراني )1۷1 ق(
  رحلت فقیه جلیل آیت اهللَّ »سیدمرتضي لنگرودي« )1۳۸۳ ق(

رویدادهای مهم این روز در تقویم ميالدی
) 16 سپتامبر 2022 ( 

ــتعمار  ــد اس ــام ض ــر قی ــار« رهب ــر مخت ــیخ »عم ــهادت ش ش
ایتالیــا در لیبــي)1۹۳1م(

ــپانیا  ــتعمار اس ــک« از اس ــور »مکزی ــتقال کش ــي و اس  روز مل
)1۸21م(

ــار در جنــگ متفقیــن علیــه  ــراي اولیــن ب  اســتفاده از تانــک ب
ــا )1۹16م( ــان  ه آلم

اربعين در کالم حضرت امام خمينی )ره(
امام خمینــی)ره( با یــادآوری اربعین  هــای زنجیره ای 
گرامی  داشــت شــهدای ایران، مســلمین را بــه ظرفیت 
وحدت  بخشــی اربعین هم توجه می  دهد، امام خمینی)ره( 
»اربعین« را یکی از روزهای تحکیم وحدت مسلمین جهان 
می  دانند و می  فرمایند: »ما از دست امریکا نباید خیلی گله 
کنیم ... لکن از کشورهای اسامی و از حکومت های اسامی 
باید شکوه کنیم و فریاد بزنیم. اسام این قدر برای اجتماع 
و برای وحدت کلمه، هم تبلیغ کرده است و هم عمل کرده 
اســت؛ یعنی، روزهایی را پیش آورده اســت که با خود این 
روزها و انگیزه این روزها تحکیم وحدت می  شود مثل عاشورا 

و اربعین . )صحیفه امام، ج 15، ص 4۳۷ ـ 4۳۸(.
وحدت و افزایش قدرت به معنای جنگ طلبی نیســت، 
چون اســام، معتقد به جنگ های پیش دســتانه نیست، 
سخنگوی اسام ناب محمدی امام خمینی)ره( می فرمایند 
»ما برای جنگ پیشــقدم نیستیم)صحیفه امام، ج 1۳، ص 
۳۳1(. اما وقتی جنگ از سوی یزیدیان زمان، تحمیل شد، بر 
خاف نظر اکثریت که معموالً جنگ را چیز بدی می  دانند، 
امام خمینی)ره( مسلمین را به ابعاد مثبت مبارزه، جهاد و 
در نظر گرفتن رضای الهی توجه  دادند و  فرمودند: »ان شاء 
، مسلمین هم توجه می  کنند به آن. یکی اینکه مردم از  اهللَّ

جنگ خسته نشوند
)صحیفه امام، ج 1۳، ص ۳۳1(.

در هر صورت، جنگ از یک جهت خیلی خوب اســت و 
آن این اســت که شجاعتی را که در باطن انسان است بروز 
می  دهد و برای انســان تحرک حاصل می  شود. انسان از آن 
خمودی بیرون می  آید. ... فرق ما بین ما و آنها این است که 

ما انگیزه مان اسام است
)صحیفه امام، ج 1۳، ص 250(.

صحيفه نور امام خميني )ره(

نخواندن سوره پس از الحاق به نماز جماعت
اگر امام در رکعت سوم باشد و ما در رکعت دوم و یا اول باشیم 
و وقت برای خواندن سوره نباشد، چه وظیفه ای داریم؟ و اگر سوره 
بخوانیم و خود را در سجده به امام برسانیم، نماز به جماعت 

صحیح است؟
جواب: اگر بدانید چنانچه سوره را بخوانید در رکوع به امام نمی 
رسید، باید سوره را نخوانید و اگر خواندید و به رکوع نرسیدید نماز 

فرادا می شود.
 اقتدا هنگام رکوع امام جماعت

اگر مأموم زمانی که امام در رکوع باشد اقتدا کند و امام سر از 
رکوع بردارد، چه وظیفه ای دارد؟

جواب: اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود، امام سر از رکوع 
بردارد، در این صورت می تواند نیت فرادا کند.

 خواندن حمد و سوره در نماز جماعت
هنگام نماز جماعت و در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر 

آیا مأموم می تواند حمد و سوره را بخواند یا باید ساکت باشد؟
جواب: در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر 
سوره  و  نباید حمد  مأموم  واجب،  بنابراحتیاط 
ذکر  آن  جای  به  است  مستحب  ولی  بخواند 

بگوید.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

جاذبه هاي گردشگري

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

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

پــارک کوهســتانی عــون بن علی در قســمت شــمالی شــهر 
ــه هــای  ــا تریــن جاذب تبریــز واقــع شــده اســت و یکــی از زیب

تفریحــی موجــود در ایــن شــهر بــه شــمار مــی آیــد.
پــارک عــون بــن علــی در واقــع مجموعــه ای از جاذبــه هــای 
گردشــگری و تفریحــی مــی باشــد کــه برخــی از ایــن جاذبه ها 
عبارتنــد از بقعــه عــون بــن علی، بــرج یادمــان شــهدای گمنام، 

تلــه کابیــن تبریــز، زیــپ الیــن، دریاچــه داغ گلــی و غیــره 
ــی را مــی تــوان تاریخــی تریــن جاذبــه  بقعــه عــون بــن عل
موجــود در پــارک کوهســتانی عــون بــن علــی دانســت، قدمت 
ــده  ــه عقی ــی گــردد. ب ــاز م ــان ب ــه زمــان ایلخانی ایــن بقعــه ب
برخــی ایــن بنــا در گذشــته آتشــکده بــوده و برخــی دیگــر نیز 
معتقــد انــد کــه از ایــن بقعــه بــه عنــوان کلیســا اســتفاده می 
شــد امــا قلعــه پــس از حملــه اعــراب، بــه زیارتــگاه و مســجد 
تبدیــل شــد و امــروزه یکــی از اماکــن مذهبی موجــود در تبریز 

بــه شــمار مــی آیــد.
بــرج یادمــان شــهدا گمنــام در جــوار بقعــه عــون بــن علــی 
ــی  ــام جنــگ تحمیل ــه منظــور گرامیداشــت شــهدای گمن ب
ــرج بازدیــد  ــراق تأســیس شــده اســت و اگــر از ایــن ب ــران ع ای
کنیــد خواهیــد دیــد کــه ســاخت ایــن بنــا کامــا مطابــق در 

ــا معمــاری آذری مــی باشــد. ب
تلــه کابیــن تبریــز از جــذاب تریــن تفریحــات موجــود در این 
پــارک کوهســتانی تلــه کابیــن تبریــز مــی باشــد که در ســال 

1۳۸۹ افتتاح شــده اســت.
 دریاچــه مصنوعــی داغ گلــی 54 هــزار متــر مکعــب وســعت 
ــی هــای موجــود در ایــن پــارک بــه شــمار مــی  دارد و از زیبای
آیــد و گردشــگران تــور تبریــز مــی تواننــد از آن بازدیــد کننــد.

ــن  ــی در فرودی ــه تازگ ــی ب ــن عل ــون ب ــارک ع ــن پ ــپ الی زی
مــاه ســال 1۳۹۷ افتتــاح شــده اســت و از تفریحــات مهیــج این 

پــارک بــه شــمار مــی آیــد.

پارک کوهستانی عون بن علی )عينالی( 

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
کسب رتبه اول کشوری 

توسط مدرسه علميه
 صادقيه تبریز

ــه تبریــز  ــه صادقی ــر مدرســه علمی مدی
گفــت: مدرســه علمیــه صادقیــه خواهــران 
تبریــز در پذیــرش طلبــه بــرای ســال 
ــدارس  ــن م ــی 1402 -1401 در بی تحصیل

بــا  علمیــه خواهــران سراســر کشــور 
پذیــرش صــد در صــدی، موفــق بــه کســب 

ــد. ــوری ش ــه اول کش رتب
ــزاری  ــزارش خبرگ ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــر  ــی مدی ــا راث ــم لی ــز خان ــوزه تبری ح
ــار  ــز اظه ــه تبری ــه صادقی ــه علمی مدرس
داشــت: مدرســه علمیــه صادقیــه خواهــران 
تبریــز در پذیــرش طلبــه بــرای ســال 
ــدارس  ــن م ــی 1402 -1401 در بی تحصیل
بــا  علمیــه خواهــران سراســر کشــور 

پذیــرش صــد در صــدی، موفــق بــه کســب 
ــد. ــوری ش ــه اول کش رتب

وی افــزود: ایــن موفقیــت را محضــر 
ــی فقیــه در اســتان آذربایجــان  نماینــده ول
ــران  ــه خواه ــوزه علمی ــر ح ــرقی، مدی ش
اســتان آذربایجــان شــرقی و اعضــای هیــات 
ــک و  ــه تبری ــه صادقی ــه علمی ــا مدرس امن

ــم. ــرض می نمایی ــت ع تهنی

ــه تبریــز  ــه صادقی ــر مدرســه علمی مدی
ــل  ــرای تحصی ــراد ب ــادآور شــد: جــذب اف ی
در حــوزه، کاری ارزشــمند اســت، امــا حفــظ 

ــت بیشــتری دارد. طــاب ارزش و اهمی
ــا  ــم ب ــرد: امیدواری ــان ک ــر نش وی خاط
ــه  ــاش خالصان ــی و ت ــدد اله ــف و م لط
افــراد  جــذب  شــاهد  خواهــر،  طــاب 
ــرای ســربازی حضــرت  عالمــه و شایســته ب
ایــن مــکان مقــدس  حجت)عــج( بــه 

ــیم. باش

شیعیان دیگر هوای کربا دارد حسین
روی دل با کاروان کربا دارد حسین

از حریم کعبه جدش به اشکی شست چشم
مروه پشت سر نهاد،  اما صفا دارد حسین

می برد در کربا هفتاد و دو ذبح عظیم
بیش از اینها،  حرمت کوی منا دارد حسین

بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب
کس نمی داند عروسی یا عزا دارد حسین

رخت دیبای حرم چون گل به تاراجش برند
تا به جایی که کفن از بوریا دارد حسین

بردن اهل حرم دستور بود و سر غیب
ورنه این بی حرمتی ها کی روا دارد حسین؟

سروران،  پروانگان شمع رخسارش،  ولی
چون سحر،  روشن،  که سر از تن جدا دارد حسین

سر به قاچ زین نهاده راه پیمای عراق
می نماید خود،  که عهدی با خدا دارد حسین

او وفای عهد را با سر کند سودا،  ولی
خون به دل از کوفیان بی وفا دارد حسین

دشمنانش بی امان و دوستانش بی وفا
با کدامین سر کند؟ مشکل دوتا دارد حسین

سیرت آل علی)ع( با سرنوشت کرباست
هر زمان از ما یکی صورت نما دارد حسین

آب خود با دشمنان تشنه قسمت می کند
عزت و آزادگی بین تا کجا دارد حسین

دشمنش هم آب می بندد به روی اهل بیت
داوری بین با چه قوم بی حیا دارد حسین

ساز عشق است و به دل هر زخم پیکان،  زخمه ای
گوش کن عالم پر از شور و نوا دارد حسین

دست آخر کز همه بیگانه شد،  دیدم هنوز
با دم خنجر نگاهی آشنا دارد حسین

شمر گوید: گوش کردم تا چه خواهد از خدای
جای نفرین هم به لب دیدم دعا دارد حسین

اشک خونین گو بیا بنشین به چشم »شهریار«
کاندر این گوشه عزایی بی ریا دارد حسین

مفاخر مذهبي

حـاج  اهلل  آیـت  حضـرت 
طباطبایـی  محمدجـواد  سـید 
اهلل سـید  آیـت  فرزنـد  تبریـزی 
از  طباطبایـی  محمدتقـی 
علمـای اعـام و فقهـای عظـام 
برخاسـته  کـرام  حکمـای  و 
چهاردهـم  قـرن  در  تبریـز  از 
در  اسـت.  قمـری  هجـری 
برابـر  1۳15 ق.  یازدهـم شـوال 
12۷6ش. در  اسـفند  چهاردهـم 
تبریـز قـدم بـه عرصـه هسـتی 
نهـاد. دروس مکتبخانـه ای و مقدمـات علـوم دینـی را از مکتـب 

آموخـت.  روحانیـان  و  داران 
سـپس در دروس سـطح عالـی حضـرات آیـات میـرزا ابوالحسـن 
انگجـی  میـرزا صـادق آقـا مجتهـد تبریـزی و سـید محمـد موالنا 
حضـور یافـت .  آنـگاه  رهسـپار نجـف اشـرف شـد و از محضـر 
بـزرگان دیـار نـور همچـون حضرات آیـات  عظـام آقا سـید ابوتراب 
محقـق  علـی  میـرزا  نایینـی،  محمدحسـین  میـرزا  خوانسـاری، 
ایروانـی ، شـیخ اسـماعیل محاتـی ، میـرزا احمـد آشـتیانی ، در 
حدیـث و درایـه، فقـه و اصـول و حکمـت و فلسـفه حـوزه مقـدس 

نجف اشـرف شـد.
رحلـت تاسـف بـار آن عالـم ربانی و فقیـه و حکیم عالـی قدر در 
ضمـن سـفر به زادگاهـش  تبریـز  هجدهم جمـادی االول 1۳۷۸ق. 
اتفـاق  قلبـی  سـکته  اثـر  در  ش.  شـهریور1۳46  سـوم  بـا  برابـر 
افتـاد. پیکـر پاکـش پـس از تشـیع بـا شـکوه در تبریـز بـه نجـف 
 اشـرف منتقـل  و در جـوار بـارگاه ملکوتـی امیرمومنـان امـام علی

 علیه السـام به خاک سپرده شد.

حضرت آیت اهلل حاج سیدمحمدجواد 
طباطبایی تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار 1۳۹2

کتـاب »خداحافـظ سـردار« 
توسـط سـید قاسـم ناظمـي 
تالیـف گردیـده و بـه همـت 
انتشـارات» مرکـز حفـظ آثـار و 
نشـر ارزش هـاي دفـاع مقدس 
سـپاه عاشـورا« در سـال 1۳۸۹ 
فیپا گرفته و با 2000 شـمارگان 
در قطـع رقعـي روانه بازار نشـر 

 . شد
شـهید مهـدي باکـري، یک 

نام نیسـت بلکه اسـطوره اي اسـت در مسـیر تاریخ. اسـطوره اي که 
در راه عشـق معبـود فنـا شـد و چنین فنا شـدني در حد و انـدازه هر 
کسـي نیسـت. وي یکـی از افراد برجسـته و صاحـب نـام دوران دفاع 
مقـدس اسـت کـه از خطه آذربایجـان، عازم جبهه های جنگ شـد و 
بهتریـن دوران زندگی خود را در دفاع از ایران و انقاب اسـامی سـپری 
کـرد. ایشـان دیگـر بـه یک خطـه از خـاک پهنـاور و پـر گهـر ایران 
تعلـق نـدارد بلکه متعلق به سـرزمین هایي اسـت کـه نـداي آزادي و 
آزادگـي از آن مـا بـر مي خیـزد. مولف هدف خـود را دربـاره نگارش اثر 
حاضر چنین می نویسـد: »شـخصیت، منش، رفتار و زندگي پر فراز 
و نشـیب سـردار رشـید اسـام مهندس مهدي باکري و حضور او در 
متن حوادث گوناگون از او شـخصیتي سـاخته اسـت که کتابهایي از 
این دسـت شـاید بتواند گوشـه اي از زوایاي پنهانش را بنمایاند و رازي 
از عشـق جاودانش را بگشـاید. با اینکه براي ما مجال سـیر مسـتمر 
در کوچـه پـس کوچـه هاي این زندگي پر فراز و نشـیب فراهم نشـد 
امـا »خداحافـظ سـردار« در تاش بوده اسـت تا حداقـل روایتي واقعي 
از یکسـال زیسـت عاشـقانه او را تا عملیات »بدر« به تصویر بکشـد«.

اثر حاضر روایت حماسـه عاشـقانه فاتح میدانهاي سـتیز و پایداري 
سـردار لشکر پاسدار شـهید مهندس مهدي باکري فرمانده لشکر ۳1 
عاشـورا اسـت. در قسـمتی از کتاب لحظه شـهادت مهدي باکـري از 
زبـان یـک از هم رزمان ایشـان چنیـن روایت شـده اسـت: » ... هنوز از 
آقـا مهـدي فاصله اي نگرفتـه ام که صداي گلوله اي بر مـي خیزد. در 
میـان آن همـه صداي تیراندازي، صداي گلوله اي بر جا میخکوبم مي 
کند ... دل به دریا مي زنم و سـر بر مي گردانم. فرمانده لشـکر عاشـورا 
با فرقي شـکافته به قتلگاه افتاده اسـت... تا به خود بیایم چند نفري 
اطـراف آقـا مهـدي را مـي گیرند و بر روي دسـت، به سـوي قایقي که 
در آن نزدیکـي اسـت مي رسـانند... لبهایش مترنم اسـت، سـرودي را 
زمزمـه مـي کند... به لبهایش چشـم مـي دوزم و به آخرین سـرودش 
گـوش مـي سـپارم. اهلل و اهلل ... الحمـدهلل. هرچه بر شـدت آتش افزوده 
مـي شـود صـداي آقا مهـدي هم بلندتـر مي شـود... قایق خـود را به 
آب مي سـپارد... ناگهان عراقي ها به سـوي تنها قایق روي آب شلیک 
مـي کنند. با شـلیک دوبـاره آرپي چي زنها قایق را هالـه اي از آتش به 
میـان مـي گیرد، صـداي آقا مهـدي اوج گرفته و بلند مي شـود. اهلل و 
اهلل ... الحمدهلل... از آسـمان به پیشـواز مي آیند و بوي بهشـت مي وزد 
... الشـه قایق در فاصله اي دور در میان شـعله هاي آتش مي سـوزد... 
غروب عاشـورا اسـت! امام در وسـط میدان تیرباران مي شود، خیمه ها 
مـي سـوزند و خورشـید در گودالي غروب مي کنـد... مهدي باکري به 
دریا پیوسـته اسـت... آب خس و خاشـاک را به ساحل مي زند و گوهر 
را بـا خـود به دریا مـي بـرد. از ازل، طبیعت آب جز این نبوده اسـت«. 
کتـاب »خداحافـظ سـردار« بخـش کوچکـی از زندگانـی پرفـراز و 
نشـیب سـردار پـر آوازه و دالور لشـکر ۳1 عاشـورا اسـت که یکسـال 
زندگي او را تا عملیات بدر به تصویر مي کشـد. این آخرین عملیاتي 
بود که شـهید در آن شـرکت داشـت. فاصله زماني آماده سـازي لشکر 
براي عملیات بدر تا شـهادت این شـهید جلیل القدر محدوده روایت 
ایـن کتاب را تشـکیل مـي دهد. »خداحافـظ سـردار« دارای محتوایی 
تأثیرگـذار، بـدون اغـراق و خـارج از کلیشـه هـای رایـج اسـت و از نظر 
سـاختار، کتابی منسـجم با ارتباطی منطقی و تسلسل تاریخی می 
باشـد. سـبک بدیع در پرداخت و نگارشی که مسـتقیم اما ناخودآگاه 
به سـراغ تحریک احساسـات و عواطف خواننده می رود و با جذابیت، 
ماجراهـا را بـه پیش مـی برد، از نقاط قـوت این کتاب اسـت. آنچه در 
نگارش و بازنویسی این مجموعه لحاظ گردیده، توالی تاریخی اتفاقات 
و مسـتند بودن آنهاسـت که با تاشـی تحقیقی و به دور از هر گونه 
تحریف و اغراق، سـعی شـده اسـت روایت داسـتانی مجموعه نیز مد 
نظـر باشـد به گونـه ای که همه مطالـب در این روایـت از »من« نقل 
شـده اسـت. خاطرات، متنوع و گوناگون، با قلمی روان و جذاب و بسیار 
هوشـمندانه تنظیم شـده اند و سـیره و نوع ارتباطات شهید باکری با 

بـرادران همـرزم خود در آن به خوبی بیان شـده اسـت.
فهرسـت تفصیلـی اثـر کـه در 1۹2 صفحه تدوین و تنظیم شـده 
اسـت، مشـتمل بر عناوین: »اشـاره، سالشـمار زندگي، زیارت، پشـت 
خاکریز، آنسـوی نیسـتان، مهمانـی، عاشـورا در راه، وداع، عبـور، آتش، 
یقظـه، غـروب عاشـورا و از دریـا تـا دریـا اسـت«. در انتها نیز اسـناد و 
تصاویـر این شـهید جلیل القدر زینت بخـش اثر حاضر مي باشـد. از 

شـهید باکری کتابهای زیر نیز منتشـر شـده اسـت:
1. مهدی باکری به روایت همسـر شهید )مجموعه نیمه پنهان 6( 
2.بـه مجنون گفتم زنـده بمان )حمید باکری( ۳.آقای شـهردار؛ زندگی 
مهـدی باکری 4.به مجنون گفتـم زنده بمان)کتاب مهدی باکـری( 5. 
اغ انگـور بـاغ سـیب بـاغ آیینه : گفـت و گو با صفیه مدرس، همسـر 

سردار شـهید مهدی باکری 

موسوي شفيقه  معرفي کتاب
خداحافظ سردار  کاروان کربال


