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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

تبریز: آدینه  خبرنگار 
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: مـا در موضوع قره بـاغ موضع 
اصولـی خـود را نشـان دادیـم؛ مـا مخالـف اشـغال و تغییر 
در ژئوپلتیـک مـرزی هسـتیم. همسـایگان مـا بـا تحریـم و 
مداخلـه بیگانـگان نبایـد امنیـت ملـی مـا را بـه مخاطـره 
بیاندازنـد زیـرا همـه مـا در ایـن منطقـه منافـع مشـترک 

داریم.
سـیدمحمدعلی  والمسـلمین  حجت االسـام  حضـرت 
آل هاشـم در خطبه هـای عبـادی و سیاسـی جمعـه تبریـز 
امـام  اعظـم  نمازگـزاران مصـای  پرشـکوه  بـا حضـور  کـه 
خمینـی)ره( تبریـز برگـزار شـده و  بـه صـورت مسـتقیم از 
شـبکه سراسـری سـیما پخـش  مـی شـد، اظهار داشـتند: 
هفتـه جـاری رزمایـش بـزرگ اقتـدار نیـروی زمینـی سـپاه 
پاسـداران با شـعار ایـران مقتدر در مرزهای شـمالی کشـور 
و منطقـه عمومـی ارس توسـط قـرارگاه منطقـه ای عاشـورا 

شـد.  برگزار 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان اینکه 
رزمایـش نیروهـای مسـلح طبـق برنامـه سـاالنه و اهـداف 
مشـخص برگـزار می شـود و همـواره حامـل پیـام صلـح و 
دوسـتی بـه همسـایگان اسـت، گفتنـد: از منظـر جمهوری 
اسـامی ایـران و ملـت رشـید ایـران جمهـوری آذربایجان و 
ارمنسـتان همسـایگان مـا هسـتند و تبعـا رزمایـش بر له و 

علیـه هیچکـدام از همسـایگان نیسـت. 
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: مـا در موضـوع قره بـاغ 
موضـع اصولـی خـود را نشـان دادیـم؛ مـا مخالف اشـغال و 
بـا  مـا  ژئوپلتیـک مـرزی هسـتیم. همسـایگان  تغییـر در 
تحریـم و مداخلـه بیگانـگان نبایـد امنیـت ملـی مـا را بـه 
مخاطـره بیاندازنـد زیـرا همـه مـا در ایـن منطقـه منافـع 

مشـترک داریـم.  
خطیـب جمعـه تبریـز گفتنـد: جمهـوری آذربایجـان و 
ارمنسـتان بـا گفت وگـو و مصالحـه اختـاف خـود را حـل 
کننـد زیـرا نسـخه رژیـم صهیونیسـتی و اسـتکبار جهانـی 
بـرای منطقـه قفقـاز منجـر بـه تشـدید اختافـات اسـت. 

رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا تاکیـد بر 
اینکـه دشـمنان وحـدت و بـرادری کشـورهای همسـایه را 
برابـر آن  البتـه مـا در  مـورد هـدف قـرار داده اسـت کـه 
مرزهـا  جابجایـی  و  تغییـر  گفتنـد:  نمی شـویم،  تسـلیم 
ضربـه بـه اقتصـاد ملـی ماسـت و جمهـوری اسـامی ایران 
مقابلـه  قاطعانـه  تهدیـدات  بـا  کشـورها  همـه   ماننـد  بـه 

خواهنـد کـرد. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بیـان داشـتند: بـر خـود 
الزم می دانـم تـا از مـردم عزیـز مرزنشـین به خاطـر تجلیل 
و تکریـم از نیروهـای مسـلح تشـکر کنـم؛ آفریـن بـر مردم 
مرزنشـین  مـردم  اسـتقبال  تصاویـر  آذربایجـان.  غیرتمنـد 
نیروهـای  بیـن  کـه  داد  نشـان  سـپاهیان  از  ارس  منطقـه 

مسـلح و مـردم یـک الفـت بـزرگ وجـود دارد.  
خطیـب جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: مـن از از متولیان و 
فرماندهـان و رزمنـدگان نیـروی مسـلح سـپاه تشـکر ویـژه 
دارم؛ از حضـور سـردار سرلشـکر سـامی، سـردار پاکپـور، 
قـرارگاه  کننـده  عمـل  قـرارگاه  و  پورجمشـیدیان  سـردار 
منطقـه ای عاشـورا و همـه رزمنـدگان شـرکت کننده تشـکر 

می کنـم. 

اغتشاشـات  و  بـه جریانـات  اشـاره  بـا  ادامـه  در  ایشـان 
در کشـور، گفتنـد: همـواره روشـن اسـت کـه هـدف از این 
اغتشاشـات و هـدف قـرار دادن اقتـدار داخلـی و  کشـاندن 
آشـوب بـه محیـط شـهرهای ایران یـک آرزوی دیریـن برای 
دشـمنان ماسـت کـه ایـن مسـاله بارها توسـط دشـمنان و  
بدخواهـان همچـون رئیـس جمهـور آمریـکا اعـم از اوبامـا، 
ترامـپ، بایـدن، صهیونیسـت ها و بـن سـلمان تکـرار شـده 

 . د بو
افزودنـد:  اسـتان   عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
داشـمندان  تـرور  فرهنگـی،  نظامـی،  جنـگ  بـا  دشـمنان 
دیدنـد  نهابـت  در  تحریم هـا   اقسـام  انـواع  و  سـرداران  و 
ایـران  نتوانسـت  ناجوانمردانـه  برنامـه  از  کـدام  هیـچ  کـه 
را ضعیـف کنـد زیـرا ایـن مـردم ایـران بـود کـه بـا وحـدت 
و یکپارچگـی و  فرمـان رهبـری توانسـتند ایـن فتنه هـا را 

 . برچیننـد
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان متذکـر شـدند: صحنـه 
گردانـان ایـن مسـاله بـا فراخـوان اعتراضـات سراسـری در 
داخـل و خـارج کشـور تاش داشـتند تا یک  حرکـت پرمایه 

و قدرتمنـد را سـاماندهی دهنـد. 
امـام جمعـه تبریـز ادامـه دادنـد: ایـن اقدامـات نـه تنها 
و  عظمـت  بلکـه  شـد  محـدود  کوچـک  تجمـع  چنـد  بـه 
قـدرت مـردم و پلیـس و بسـیج و نیروهـای امنیتـی را بـه 

خوبـی نشـان داد. 
ابـراز  اسـتان  علمیـه  هـای  حـوزه  شـورای  رئیـس 
همـه  قلـب  امینـی  مهسـا  خانـم  سـرکار  فـوت  کردنـد: 
خانـواده  از  نیـز  همه مسـووالن  البتـه  و  آورد  درد  بـه  را 
ایـن خانـم دلجویـی کردنـد و بـر اسـاس موازیـن قانونی 
در  و  معاندیـن  و  دشـمنان  ولـی  بودنـد  مسـاله  پیگیـر 
راس آنهـا آمریـکای جهانخـوار و صهیونیسـت ها از فـوت 
انگیـز دختـر جـوان هموطـن بـه عنـوان یک سـوژه  غـم 

از  تـا  کردنـد  سـعی  و  کردنـد  بهره بـرداری  مهـم  بسـیار 
طریـق راه انـدازی هدایـت یـک جنـگ ترکیبی بـه اهداف 

شـوم خـود برسـند. 
را  ایـران  در  زن  موضـوع  اینهـا  کردنـد:  تصریـح  ایشـان 
مطـرح کردنـد و سـعی داشـتند تا بـه گونه ای نشـان دهند 
کـه انـگار بـه زنـان در ایـران ظلـم می شـود امـا مـن یـک 
مقایسـه سرانگشـتی بگویـم:  زنـان ایـران رتبـه اول دنیا در 
برابـری تحصیلـی زن و مـرد را دارنـد، کاهـش بی سـوادی 
از ۶۰ درصـد بـه ۱۹ درصـد، افزایـش سـهم پنجـاه درصدی 
دختـران در دانشـگاه ها، افزایـش زنـان در هیـات علمـی از 
۱۴ درصـد بـه ۳۰ درصـد، افزایـش مربیـان ورزشـی از ۹ نفر 
بـه ۳۵ هـزار نفـر، افزایـش داور ورزشـی از هفـت نفـر بـه 
۱۶ هـزار نفـر، افزایـش فدراسـیون دختـران از یـک بـه ۴۹ 
فدراسـیون، افزایـش مدال هـا از ۲ بـه بیـش از ۸۰۰ مـدال، 
افزایـش امیـد زندگی از ۵۷ سـال بـه ۷۵ سـال  نمونه ای از 

این رشـد اسـت. 
خطیـب جمعـه تبریز اذعان داشـتند: جمهوری اسـامی 
بـه دختـران حیثیـت داده اسـت؛ البتـه اسـتقال ایـران به 
نفـع نظـام سـلطه نیسـت از ایـن رو جهـان سـلطه همواره 
مـا را در فشـار و چالـش قـرار داده کـه همیشـه هـم بـا 

شکسـت روبه رو شـده اسـت.
خاطرنشـان  اسـتان  عمومـی  فرهنـگ  شـورای  رئیـس 
کردنـد: در روزهـای گذشـته یکـی از موضوعات تلـخ، اخبار 
مرتبـط بـه شـهادت مدافعـان امنیـت بـود کـه در دفـاع از 
جـان و مـال و نامـوس مـردم در نهایت بـا مظلومیـت و به 

طـرز وحشـیانه بـه شـهادت رسـیدند.  
شـهید  شـهادت  بـه  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
حسـین اجاقـی شـهید مدافع امنیـت در تبریز اشـاره کرده 

و گفتنـد: مـن از روحیـه پـدر و مـادر لـذت بـردم. 

دهـم آبـان، سـالروز شـهادت آیـت اهلل قاضـی طباطبایـی، 
اولیـن شـهید محـراب انقـاب اسـامی اسـت کـه در عیـد 
قربـان سـال ۱۳۵۸ بـه دسـت گـروه فرقـان به شـهادت رسـید.

 شـهید قاضـی طباطبایـی منسـوب بـه خانـدان سـادات 
عبدالوهابیـه اسـت کـه بـه دو نـام »قاضـی طباطبایـی« و 
»شـیخ االسامی« شـهرت داشـتند. آیت اهلل سـیدمحمدعلی 
هجـری   ۱۳۳۱ االول  ۶جمـادی  در  کـه  قاضی طباطبائـی 
قمـری)۱۲۹۳ شمسـی( متولد شـد از سـادات حسـنی اسـت 
کـه بـا ۳۳ واسـطه بـه حسـن مثنـی فرزنـد امـام حسـن 

مجتبـی)ع( نسـب مـی رسـاند.
در پـی مخالفـت برخـی روحانیـون تبریـز از جملـه میـرزا 
باقـر قاضـی) پـدر سـیدمحمدعلی( بـا سیاسـت های اسـام 
سـتیز رضاشـاه پهلـوی، سـیدمحمدعلی ۱۶سـاله بـه همراه 
پـدر بـه تهـران و سـپس مشـهد مقـدس تبعیـد می شـود. 
۱۲ سـال بعـد یعنی سـال ۱۳۵۹ هــ .ق بـرای تکمیل مبانی 
علمـی و دینـی راهـی شـهر مقـدس قـم شـد. وی پـس از 
ورود بـه شـهر قم بـا امـام خمینـی )ره( و چگونگـی برگزاری 
جلسـات درس ایشـان آشـنا و از همان ابتدا شیفته شخصیت 
برجسـته امـام خمینی)ره( شـد . مؤلـف کتـاب »نهضت امام 
خمینـی « درایـن بـاره مـی نویسـد: »بعضـی از شـاگردان 
بودنـد کـه از جمیـع جهـات از محضـر امـام )ره ( اسـتفاده 
کردنـد و بـه درجـه عالی نائل شـدند که یکـی از آنها حضرت 

آیـت اهلل قاضـی طباطبائـی تبریزی اسـت.«
ایشـان در طـول اقامـت ده سـاله در قـم از محضـر آیـات 
عظـام گلپایگانـی و حـاج سـید محمـد حجـت کـوه کمـره 
ای نیـز دروس فقـه ، اصـول ، درایـه و رجـال را فراگرفـت و به 
مـدت پنـج سـال از محضـر آیـت اهلل صدر هـم بهره مند شـد. 
سـال ۱۳۶۹ هــ .ق آغاز هجرت شـهید قاضـی طباطبایی 
بـه نجـف بـرای بهره گیـری از محضـر علمای بـزرگ این دیار 

است. 
ایشـان در حـوزه نجـف نیـز بـه محضـر بزرگانـی چـون 
آیـات عظـام سـید محسـن حکیـم، سـید ابوالقاسـم خویی 
و محمـد حسـین کاشـف الغطـاء مشـرف شـد و در محضـر 
آنـان تلمـذ کـرد. وی پـس از سـه سـال اقامـت درنجـف بـه 
درجـات عالـی فقاهت رسـید و از مراجع بزرگـی همچون آیت 
اهلل حکیـم و آیـت اهلل کاشـف الغطـاء و دیگران بـه اخذ اجازه 
اجتهاد نایل شـد. ایشـان سـپس در اواخر سـال ۱۳۷۲ هـ .ق 
)۱۳۳۱شمسـی ( بـه سـبب پاره ای مشـکات و بـه رغم میل 

باطنـی بـه تبریـز مراجعـت کرد. 
کارهـای  ادامـه  ضمـن  تبریـز  بـه  ورود  از  پـس  ایشـان 
تحقیقاتـی کـه از سـالیان پیش شـروع کـرده بود، بـا همتی 
واال و اخاصـی کـم نظیـر قـدم در عرصـه ارشـاد و تبلیـغ 
نهـاد. ثمـره بیـش از سـی سـال تـاش بـرای کسـب معارف 
و علـوم اسـامی، انتشـار آثـار و تحقیقات ژرفـی از جمله ۴۰ 
کتـاب و دههـا مقالـه و رسـاله علمـی اسـت. کار تحقیقاتـی 
و نویسـندگی شـهید قاضـی طباطبائـی از دو جهـت حائـز 
اهمیـت و قابـل توجـه و تأمل اسـت : یکی نوشـتن کتابهای 
مسـتقل در رشـته های مختلف و دیگر اینکه ایشـان با تاش 
خالصانـه و گرانقـدر خـود ، افـکار نوآورانـه دیگر دانشـمندان 
بـزرگ را کـه شـاید در اثر گذشـت زمان به فراموشـی سـپرده 

مـی شـد و از بیـن مـی رفـت ، احیـا کرده اسـت .
بـا آغـاز دوره جدیـد مبـارزات ملـت مسـلمان ایـران بـه 
رهبـری حضـرت امـام خمینی )ره ( در سـال۱۳۴۲ شمسـی 
، شـهید قاضـی نیز بـه عنوان یکـی از ارکان مبـارزه ، رهبری 
مـردم غیـور آذربایجـان را در آن سـالها بـه عهـده گرفت . وی 
در آن دوران کـه حتـی ذکـر نـام امـام خمینـی )ره ( جـرم 
محسـوب مـی شـد ، در منابر و سـخنرانی های خـود از امام 
یـاد و علنـاً از رژیـم انتقـاد مـی کـرد . بـه دنبـال سـخنرانی 
هـای آتشـین و افشـاگرانه ایشـان ، سـاواک در تاریـخ۱۳ آذر 
۱۳۴۲ایشـان را دسـتگیر و بـه همـراه برخـی علمـای تبریـز 

راهـی زنـدان قـزل قلعـه مـی کند .
 پـس از دو مـاه و پانـزده روز مانـدن در زنـدان، در روز اول 
و یـا دوم مـاه مبـارک رمضـان ایشـان را از زنـدان قـزل قلعـه 
بـه سـلطنت آبـاد تهـران بـرده و بعد از چنـد روز بـا ضمانت 
برادرشـان مبنـی بـر عدم خـروج از حـوزه قضایی تهـران آزاد 

می شـود . 
پـس از چهارمـاه بـه سـاواک خبـر می رسـد کـه آیت اهلل 
قاضـی بـه شـهر مقـدس قـم رفتـه و بـا امـام خمینـی )ره( 

به مناسبت 10 آبان سالروز شهادت 
اولین شهید محراب 

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

ادامه در صفحه ۲

ادامه در صفحه ۲

ایران با جابجایی مرزها قاطعانه مقابله می کند
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فرازی از وصیت نامه شهدا میز خدمت معاون عمرانی استاندار ،شهردار تبریز وشهرداران مناطق دهگانه تبریز ، مدیر 
کل امور شهری وروستایی استانداری ،مدیر عامل شرکت واحد واتوبوسرانی تبریز وحومه 

در پیش از خطبه های نماز جمعه در مصلی اعظم امام )ره ( تبریز

ایران با جابجایی مرزها قاطعانه 
مقابله می کند

آیـا  گفتنـد:  اغتشاشـگران  بـه  خطـاب  ایشـان   
مسـلمان قـرآن و مسـجد آتـش می زنـد؟ ایرانـی بـه 
می زنـد؟  آتـش  خـود  اقتـدار  شـرق  و  عـزت  پرچـم 

اسـت؟  معاندیـن  و  دشـمنان  کارهـای  اینهـا 
امـام جمعـه تبریـز یـادآور شـدند: البتـه بچه های 
نوجـوان و جـوان گاهـا از روی احساسـات و هیجـان 
دسـت بـه کاری زدنـد کـه از دسـتگاه  های نظامـی و 
قضایـی می خواهیـم که صـف اعتراض را از اغتشـاش 

کنند. جـدا 
خطیـب جمعه تبریز متذکر شـدند: پـدر و مادران 
مواظـب بچه هـای خـود باشـند، اینها بچه هـای همه 

ما هسـتند. 
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان اذعـان داشـتند: ما 
از ایـن تریبـون حمایت خود از بسـیجیان و نیروهای 
انتظامـی فـداکار اعـام می کنیـم و پشـتیبان آنهـا 
هسـتیم. امیـد اسـت بـا وحـدت مـورد تاکیـد رهبـر 

معظـم انقـاب بـه اهـداف خود برسـیم.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیـه اسـتان  یادآور 
شـدند: بیانـات رهبـری در مراسـم دانشـگاه افسـری 
جبهـه  نویدبخـش  و   شـد  ایرانـی  عـزت  موجـب 

بـود.  مقاومـت 
خطیـب جمعه تبریـز در ادامه با دعـوت از مومنان 
بـه راسـت گویـی،  توضیـح دادنـد: همیشـه سـعی 
کنیـد تـا درسـت و راسـت صحبت کنیـد و آن  چیزی 

کـه در حـق کسـی نمی دانیـد را نگوییـد. 
نماینـده ولی فقیـه در اسـتان بـا تشـکر از مـردم 
آذربایجان شـرقی، گفتنـد: بنـده یـک مـاه بـه علـت 
نقاهـت حاضـر نبـودم ولـی ایـن توجـه و عیـادت و 
پیام هـای دلگـرم شـما بـرای مـن بسـیار مهـم بـود 
و ایـن دعـای همـه مـردم بـود کـه شـامل حـال من 
شـد کـه االن در خدمـت شـما هسـتم. امیـد اسـت 
بـا بهبـودی کامـل ماننـد گذشـته یـک خدمتگـزار 

کوچـک در خدمـت مـردم باشـم. 
امـام جمعـه تبریـز  در بخـش دیگـر صحبت های 
خـود بـا تاکیـد بـر دلسـوزی نسـبت بـه امت اشـاره 
پیامبـر  سـیره های  از  یکـی  ایـن  گفتنـد:  و  کـرده 
اکـرم)ص( بـود از این رو مسـئوالن چه در سـمت های 
دلسـوزی  مـردم  بـه  نسـبت  بایـد  کوچـک  و  بـزرگ 

داشـته باشـند. 
را  اسـامی  امـت  تزکیـه  تبریـز  جمعـه  خطیـب 
دیگـر سـیره نبی اکـرم)ص( برشـمرده و گفتند: خود 
پیامبـر پـاک و منـزه بـود و می خواسـت تـا امت اش 
نیـز پـاک باشـد؛ نسـبت بـه امـوال صدقـه و زکات 
بدهیـد. زکات نمونـه ای بـرای پـاک کـردن انسـان از 

بدی هاسـت.
پیامبـر  سـیره  سـومین  دادنـد:  ادامـه  ایشـان 
اکـرم)ص( رافـت و رحمـت ایشـان بـه امـت خـود 
الهـی  ایـن صفـات  مظهـر  رسـول خـدا)ص(  بـود؛ 

 . ست ا

تاریخ آذربایجان 
تاریخ مهم برای مردم است

خبرنگار آدینه تبریز:
معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران گفــت: 
تغییــر مرزهــا بســیار مهــم اســت؛ کشــور آذربایجان بــه دنبــال آنچه 
بــود بــه آن رســید و قــره بــاغ آزاد شــد و مــا هــم تبریــک گفتیــم امــا 
امــروز اگــر بخواهــد تجــاوزی صــورت گیــرد و مرزهــای مــا تغییر کند 
ــران بــه اروپــا را خدشــه دار  و راه هــای چندیــن هــزار ســاله اتصــال ای

کننــد، مــا حســاس هســتیم و برخــورد خواهیــم کرد.
ســردار علی اکبــر پورجمشــیدیان  در ســخنرانی پیــش از خطبــه 
ــا حضــور پرشــکوه  ــز کــه ب ــه تبری ــادی و سیاســی جمع نمــاز عب
نمازگــزاران در مصــای اعظــم امــام خمینــی)ره( برگــزار شــد، اظهــار 
داشــت: از مــردم آذربایجــان و مرزنشــین کمــال تشــکر را دارم کــه ما را 

در برگــزاری رزمایــش یــاری کردنــد. 
وی بــا بیــان اینکــه تاریــخ آذربایجــان یــک تاریــخ مهــم بــرای مردم 
اســت، تصریــح کــرد: جوانــان تاریــخ را مطالعه کننــد؛ زیــرا تاریخ چند 
ســال اخیــر کشــور بســیار مهــم بــوده و درس هــای بــزرگ را می دهد. 
ــدران  ــگ چال ــکل گیری، جن ــوه ش ــوی و نح ــت صف ــخ حکوم تاری
را مطالعــه کنیــد و ببینیــد هــزاران جــوان جــان خــود را بــه خاطــر 

ــدا کردند.  ــرزمین ف س
پورجمشــیدیان ادامــه داد: مطالعــه تاریخ نشــان خواهــد داد که چه  
کســانی دوســت و چــه  کســانی دشــمن بودنــد و چــه جنایت هایــی 

بــه مــردم شــریف انجــام گرفته اســت.   
ــی ســپاه پاســداران اذعــان  معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمین
ــران و روس و عهدنامــه گلســتان را بــا  داشــت: جوانــان جنــگ اول ای
دقــت مطالعــه کننــد. جنگ هــای عبــاس میــرزای قاجــار را مطالعــه 
کنیــد زیــرا مطالعــه اینها بــرای اینکه بــرای کشــور و مرزهایمــان چه 

تصمیمــی بگیریم بســیار اهمیــت دارد. 
ــی دوم و  ــگ جهان ــخ جن ــه تاری ــه مطالع ــاره ب ــد دوب ــا تاکی وی ب
ــل  ــد و پ ــا می روی ــه جلف ــر ب ــس گفــت: اگ ــه انگلی کارهــای پلیدان
آهنیــن را می بینیــد دقیقــا همان ســه شــهید گــواه تاریخ هســتند. 
پورجمشــیدیان افــزود: در طــی جنگ هــای دوران قاجــار و قبــل و 

ــادی از کشــورمان جــدا شــده اند.  ــای زی ــد از آن بخش ه بع
وی بــه نقــش روحانیــون و بــزرگان و علمــا در آذربایجــان و 
ــی  ــه بزرگ ــا حماس ــت: اینه ــرد و گف ــاره ک ــاب اش ــکل گیری انق ش
هســتند کــه اگــر یــک جــوان فرامــوش کنــد بــا مشــکل و حتــی 

ــد.  ــد ش ــه رو خواهن ــی روب گمراه
معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمینــی ســپاه پاســداران در ادامــه 
ــرار داد و گفــت:  نقــش آذربایجــان در دفــاع مقــدس را مــورد اشــاره ق
ــد  ــا نبای ــزار شــهید از خطــه آذربایجــان اســت؛ اینه ــش از ۱۰ ه بی
فرامــوش شــوند زیــرا در غیــر ایــن صــورت بــا گمراهــی نســل جدید 

روبــه رو خواهیــم شــد. 
وی بــا اشــاره بــه رزمایــش یک هفتــه ای نیروهای زمینــی در منطقه 
ارس گفــت: ایــن گوشــه ای از توانایــی نیروهــای مســلح بود بــه طوریکه 
نیروهــای مســلح بــا تــوکل بــر خــدا و اتکا بــه نیروهــای نخبه خــود و 

تجهیــزات بــه روز بومــی در حــال خدمت رســانی اســت. 
پورجمشــیدیان گفــت: پهپــاد پیشــرفته و انتحــاری شناســایی و 
رزمــی انواع موشــک ســاح و تجهیــزات و ماشــین آالت زرهــی و رزمی 
از جملــه برنامه هــای ایــن رزمایــش بــود که به نمایش گذاشــته شــد 

کــه اکثــرا بــرای دو اســتان آذربایجان شــرقی و اردبیــل بــود. 
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه مــا امــروز متکی بــه ظرفیت هــای بومی و 
امکانــات داخلــی و جوانان کشــورمان در حال دفاع از کشــور هســتیم، 
گفــت: ایــن رزمایــش در اوج اقتــدار و در منطقــه حســاس قفقــاز و 

حاشــیه رود ارس برگــزار شــد و چندیــن پیــام داشــت. 
معــاون هماهنگ کننــده نیــروی زمینی ســپاه پاســداران گفــت: در 
ایــن رزمایــش اوال بیــش از صدها دســتگاه ماشــین آالت دســتگاه های 
ــرای خــود دو اســتان آذربایجان شــرقی  کــه بخــش عظیمــی از آن ب
ــزرگ  ــتون ب ــا س ــت و دوم ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــود م ــل ب و اردبی
ــر  ــی کــه بیــش از ســیصد کیلومت ماشــین آالت و تجهیــزات نظام
طــول ایــن ســتون بــود بــه ســمت مــرز حرکــت کــرد و بــا اســتقبال 

مــردم روبــه رو شــد. 
وی بــا ابــراز خرســندی از حضــور مــردم منطقــه در رزمایــش گفت: 
ــش  ــیرینی پخ ــرده و ش ــی ک ــفند قربان ــه گوس ــن منطق ــردم ای م
می کردنــد و مــا دســتبوس ایــن مــردم شــریف مرزنشــین هســتیم.

پورجمشــیدیان خاطرنشــان کــرد: عملیات هــای بزرگــی هلی بــرن 
توســط واحدهــای هوانیــروز ســپاه پاســداران، عملیــات نصــب پــل) 
می تــوان ۱۰ هــا پــل رپــی رودخانه هــای غیرقابــل عبــور(، عملیــات 
ــزی از  ــات بارری ــه، عملی ــور از رودخان ــازی، عب ــریع، چترب ــش س واکن

ــود.  عملیات هــای برگــزار شــده ایــن رزمایــش ب

به مناسبت 10 آبان سالروز شهادت اولین شهید محراب

دیـدار کـرده اسـت. ایشـان پـس از دیـدار بـا امـام بـرای زیـارت 
حضـرت رضـا )ع( بـه شـهر مقدس مشـهد مشـرف شـد و بعد از 
آن بـه رغـم اینکـه در تبعیـد بـود ، بـدون اجـازه رژیم ، تهـران را 

تـرک و بـه تبریـز بازگشـت .
نفـر  تبریـز هـزاران  بـه  ایشـان  انتشـار خبـر مراجعـت  بـا   
از مـردم از راه آهـن تـا محـل زندگـی شـهید قاضـی منتظـر 
ایسـتاده و چنـان اسـتقبالی از ایشـان بـه عمـل آوردنـد کـه در 
تاریـخ تبریـز به یـادگار مانده اسـت . مشـاهده چنین اسـتقبال 
باشـکوهی رژیـم را به وحشـت می انـدازد لذا در موضـع انفعالی 
قـرار گرفـت و نیمـه شـب همـان روز ایشـان را مجدداً دسـتگیر 
و بـه یکـی از خانـه هـای امـن سـاواک در سـلطنت آبـاد تهران 
)پاسـداران کنونـی( منتقل کـرد . در اثر فعالیـت و نامه حضرت 
قاضـی  اهلل حـاج سـید محمـد هـادی میانـی، شـهید  آیـت 
طباطبائـی بعـد از چهـل روز حصـر در سـلطنت آبـاد، بـه قید 
عـدم خـروج از حـوزه قضایـی تهـران ، مرخـص شـد و بـه منزل 

عمـوزاده اش در تهـران رفـت .
 ایشـان پـس از چهـار مـاه مجـدداً بـه تبریـز مراجعـت کرد و 
پـس از ورود ، طـی سـخنانی ضمن بیان وضعیت خـود در زندان 
سـاواک و مطلـع کـردن مـردم از جنایات رژیم نسـبت بـه خود و 

دیگـر علمـا، بـه انتقـاد از وضعیت موجـود پرداخت.
حضـرت آیـت اهلل قاضـی طباطبائی در تاریـخ۷ تیر ۱۳۴۸پس 
از تحمـل ۶ مـاه تبعیـد در بافـت کرمـان، بـه زنجان تبعید شـد 
، امـا ایشـان بـدون توجـه بـه دسـتور سـاواک و بـا شـهامت و 

شـجاعت خـاص خـود بـه سـوی تبریـز حرکـت کرد .
 هنگامـی کـه ایشـان به بسـتان آبـاد ، ۶۰کیلومتـری تبریز 
رسـید ، سـاواک از موضـوع مطلـع شـد و بافاصله دسـتور داد 
از ورود ایشـان بـه تبریـز جلوگیری شـود و ایشـان را بـه زنجان 
راهـی کننـد . آیـت اهلل قاضـی بیـش از چهـار مـاه در زنجـان 
بـه حالـت تبعیـد بـه سـر بـرد تـا بـا وسـاطت آیـت اهلل سـید 
احمـد خوانسـاری از تبعیـد رهـا شـد و در تاریخ۲۹آبان ۱۳۴۸ 
بـه تهـران رفـت و پـس از آن در تاریـخ ۶ آذر ۱۳۴۸ بـه تبریـز 

. فرمود  مراجعـت 
آرزوی ایـن شـهید بزرگـوار حـدود ۶مـاه بعد محقق می شـود. 
طایـه دار شـهدای محـراب انقـاب اسـامی در دهم آبـان ۱۳۵۸ 
شمسـی، مصـادف بـا عیـد قربـان، نمـاز عیـد را اقامه کـرد و در 
همـان شـب در راه مراجعـت بـه منـزل توسـط گروهـک افراطی 
فرقـان مـورد اصابـت سـه گلوله قـرار گرفـت و به فیض شـهادت 

نایـل می شـود. 
منبع:

خبرگزاری ایسنا

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول



 عالئم بیماری آنفلوانزا:
- تب و لرز -   درد عضالنی، درد مفاصل، سردرد، خستگی 
- سرفه، ناراحتی گلو، آب ریزش از بینی یا گرفتگی بینی - تهوع، 
از  شایع تر  کودکان  )در  بیماران  از  عده ای  در  اسهال  و  استفراغ 

بزرگساالن می باشد.
بعضی از عالئم ممکن است بیش از یک هفته طول بکشد. 
همچنین ممکن است عالئم در بعضی از افراد بسیار خفیف باشد. 
در افرادی که قباًل واکسینه شده اند یا به علت ابتالی قبلی  به 
بیماری آنفلوانزا مقداری ایمنی کسب کرده اند عالئم ممکن است 

خفیف باشد.
 در صورت بروز و بدتر شدن عالئم زیر باید فوراً به پزشک مراجعه 

کرد:
* کوتاه شدن تنفس )سختی تنفس( یا تنفس سریع

* درد سینه
* گیجی یا سرگیجه ناگهانی

* استفراغ مداوم
دوره واگیری بیماری آنفوالنزا:

بروز  از  بعد  روز  تا 5  بین 3  بالغین  در  احتماالً  ویروس  دفع 
نشان ههای بالینی بیماری و در کودکان تا 7 روز بعد از آن ادامه 

خواهد داشت.

پزشک من

در کتب عامه آمده است:
زکات رکنی از ارکان پنجگانه اسام است و بر هر کس که شرایط آن 
را داشــته باشد، واجب عینی است و به احادیث زیادی استناد شده که 
از جمله آنها قول پیامبر اســت که فرمود: بنی االسام علی خمٍس، و 

سپس از جمله پنج مورد، ایتاء زکات را ذکر کرده است. )۳۲(
ج: اجماع

در اتّفــاق فقها بر این که زکات، واجب و ضروری اســت، جای هیچ 
تردیدی نیست و علمای اهل سّنت نیز گفته اند:

...و اّما اجماع اّمت مّتفقند بر این که زکات با شرایط مخصوص، رکنی 
از ارکان اسام است. )۳۳(

مرحــوم صاحب جواهر نیز نقــل کرده که وجــوب زکات یکی از 
ضروریاتی است که از استدالل به آیات و روایات بی نیاز است.

وی ســپس منکر آن را در زمره کّفار شــمرده و به احادیث بسیاری 
استدالل کرده است.)۳۴(

زکات مخصوص دین اسام نیست
زکات عاوه بر دین اسام در ادیان پیشین نیز بوده است؛ یعنی زکات 
به همراه نماز از مشترکات همه ادیان آسمانی است و آیات بسیاری در 

قرآن کریم گواه این مدعاست.)۳۵(
با بررسی آیات و روایات در می یابیم که زکات در اسام همانند زکات 
در دیگر ادیان الهی نیست که صرفا مبتنی بر یک نوع وصیت و سفارش 
اخاقی باشــد؛ بدین جهت که مردم رغبت به بّر و نیکی پیدا کنند و 
از بخل بپرهیزند، بلکه فریضه ای الهی است و بی اعتنایی به آن فسق 

است و منکر وجوب آن، کافر می باشد.)۳۶(
موارد زکات

در روایات معصومان علیهم الســام زکات بر نه چیز واجب شمرده 
شده است:

یک صنف نقدینه یعنی طا و نقره، صنف دیگر اغنام سه گانه، یعنی 
شتر و گاو و گوسفند؛ نوع سوم غات چهار گانه، یعنی گندم، جو، خرما 

و کشمش. )۳۷(
از جمله آنها می توان به روایت ذیل اشاره نمود. امام باقر و امام صادق 

علیهماالسام :
ها رسول اهلل صلی اهلل  فرض اهلل الزکوة مع الصلوة فی االموال و َســنَّ
علیه و آله فی تسعة اشیاءٍ فی الذهب و الفّضة و االبل و البقر و الغنم و 

الحنطة و الشعیر و الزّبیب و عفا عّما سوی ذلک. )۳۸(
خداوند زکات اموال را به همراه نماز واجب کرد و پیامبر آن را در نه 
چیز قرار داد: در طا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو و خرما 

و کشمش، و غیر اینها را معاف کرد.
در فتاوای مشهور فقها نیز با استناد به روایات، همین نُه چیز بیان 

شده است.)۳۹(
موارد مصرف زکات

در بیان تعیین موارد مصرف زکات اکثر مفّســران بدین آیه استناد 
نموده اند و در این موارد، اختافی نیست:

ََّفِة ُقُلوبُُهم  دقاُت للُفَقراء و الَمساکین و العاملین َعلَیها َو الُمؤل انَّما الصَّ
َو فی الرّقاب و الغارمین و فی ســبیل اهلل و ابن السبیل فریَضة ِمَن اهلل 

و اهلل َعلیٌم حکیم )۴۰(
صدقات، منحصرا در این موارد هشت گانه به مصرف می رسد:

۱ـ  فقرا؛
۲ـ  مساکین؛

۳ـ  متصدیان اداره صدقات و مأموران جمع آوری زکات؛
۴ ـ افرادی که به وسیله کمکهای مالی، تمایل بیش تری به اسام 

پیدا می کنند و تألیف قلوب در آنها به وجود می آید؛
۵ـ  کســانی که برده هستند و برای آزادی آنها از زکات استفاده می 

شود؛
۶ـ  بدهکاران؛

۷ـ  هر امری که رضای خداوند در آن باشد؛
۸ ـ افرادی که در راه مانده اند و درمانده شده اند. )۴۱(

آثار فردی زکات
۱ ـ درمان بخل. پرداخــت زکات آدمی را از صفت مذموم بخل می 
رهاند. امام صادق علیه السام فرمود: »هر کس زکات مال خود را بپردازد، 

قطعا از بخل حفظ شده است. )۴۲(
در اهمیت دوری از بُخل آمده که یکی از امامان معصوم را دیدند که 
از اول شب تا صبح در حالی که مشغول طواف خانه کعبه بود، تنها یک 

دعا می کرد و آن این بود که خدایا مرا از بخل دور بدار.)۴۳(
۲ـ  کلید برکت و ازدیاد رزق. واژه زکات و برکت به طور مســاوی در 

قرآن ذکر شده اند و در روایات نیز آمده است:
الزّکاة تزیُد فی الرزق. زکات روزی انسان را زیاد می کند..)۴۴(

۳ـ  بیمه کردن مال. امام کاظم علیه السام فرمود:
اموال خود را از طریق زکات بیمه کنید. )۴۵(

۴ـ  زکات دهنــده محبوب ترین فرد نزد خداوند اســت. امام صادق 
علیه السام فرمود:

محبــوب ترین فرد نــزد خداوند، ســخاوتمندترین آنان اســت و 
سخاوتمندترین مردم کسی است که زکات مال خود را بدهد و از آنچه 
خداوند در مال او واجب نموده است، در مورد مؤمنان بخل نکند. )۴۶(

۵ـ  وسیله تقرب به خداوند است. امام صادق علیه السام فرمود:
خداوند زکات را همراه با نماز وســیله تقرّب مسلمانان به خود قرار 

داده است. )۴۷(
۶ـ  راه رســیدن به رحمتهای خاص الهی است. در قرآن کریم آمده 

است:
رحمت پروردگار بر هر چیزی گســترده است، ولی دریافت قطعی 

آن مخصوص کسانی است که اهل تقوی و ایمان و زکات باشند. )۴۸(
۷ـ  وسیله باز شدن گره هاست. قرآن کریم می فرماید:

و اّما من اعطی و اتّقی و صّدق بالحسنی فسنیسره للیسری )۴۹(
هر کسی بخشش نماید و پرهیزکار باشد و حقیقت را تصدیق نماید، 

ما کارهای مشکل او را آسان می کنیم.
۸ـ  مایه فرو نشاندن غضب الهی و کّفاره گناهان است. حضرت علی 

علیه السام می فرماید:
اهلل، اهلل فی الزکاة، فانّها تطفی ء غضب ربکم)۵۰(

»شــما را به خدا، شــما را به خدا درباره زکات ]دقت کنید[ که به 
تحقیق غضب پروردگار را فرو می نشاند.

در قرآن کریم نیز آمده است: اگر نماز به پا دارید و زکات بپردازید، من 
بدیهای شما را می پوشانم.)۵۱(

۹ـ  نشانه کمال اسام و ایمان است.
تماُم اسامکم اداء الزکاة )۵۲( با ادای زکات اسام شما کامل می شود.

...ســبعة من کّن فیه فقد اســتکمل حقیقة االیمان... و ادّی زکاة 
ماله)۵۳( هفت صفت است که در هر کس باشد به کمال حقیقی ایمان 

رسید است... و ادای زکات مال ]از آن جمله است.
پیامبر اسام به حضرت علی علیه السام فرمود:

عامت و نشانه مؤمنان در سه چیز است: نماز، روزه و زکات. )۵۴(
۱۰ـ  شرط رهایی از کفر است. کفار، با توبه و نماز و زکات می توانند 

خود را برهانند:
و ان تابوا و اقاموا الّصلوة و اتوا الزکاة فخلّوا سبیلهم )۵۵(

۱۱ـ  سبب گشایش برای مردگان است. شخصی به امام صادق علیه 
الســام گفت: برادرم از دنیا رفته است و زکات زیادی به عهده اش بود، 
من آنها را پرداخت کردم، امام فرمود: »با این عمل مشــکل او بر طرف 

می شود. )۵۶(
۱۲ـ  سبب استجابت دعا می باشد.)۵۷(

۱۳ـ  موجب قبولی نماز است.)۵۸(
۱۴ـ  مایه جاودانگی و شیرینی زندگی است.
۱۵ـ  نشانه قوام و استواری مکتب است.)۵۹(

۱۶ ـ پرداخت زکات، شــکر نعمت الهی اســت که زکات دهنده با 
پرداخت آن، این نگرانی که خود مثل فقرا شود را برطرف می نماید.)۶۰(

۱۷ ـ آرامش و خواب راحت را برای آدمی به ارمغان می آورد.)۶۱(
آثار اجتماعی زکات

۱ـ  تقویت برادری، تعمیق روابط و کینه زدایی.
با پرداخت زکات رابطه عاطفی میان افراد عمیق تر شــده و مفهوم 
آیــه »انّما المومنون اخوة«)۶۲( بهتر مورد توجه و عمل قرار می گیرد. 

قرآن کریم می فرماید:
هرگاه مخالفان شما توبه کنند و نماز به پا دارند و زکات بپردازند، آنها 

هم در جامعه برادر دینی شما هستند.)۶۳(
همچنین با پرداخت زکات، آداب دوســتی هر چه بهتر و بیش تر 
مراعات شده و شعله مهر و محبت در دلها فروزان می شود و این دوستی 
و محبت در تعاون و یاری رساندن به یکدیگر و حفاظت از دستاوردهای 

جامعه اسامی نقش مهمی دارد.
۲ـ  تقویت بنیه دینی مردم. حضرت امام رضا علیه السام فرمود:

فلســفه پرداخت زکات، قوت فقرا و تقویت و کمک رسانی در امور 
دینی آنهاست. )۶۴(

منابع:
۳۲-الفقه علی المذاهب االربعه، ج ۱، ص ۵۹۰.

۳۳- الفقه علی المذاهب االربعه، ج ۱، ص ۵۸۹ـ  ۵۹۰.
۳۴- جواهر الکام، ج ۱۵، ص ۱۳.

۳۵- ســوره مریم )۱۹( آیه ۳۱ ؛ ســوره بقره )۲( آیه ۴۳ ؛ سوره بینه 
)۹۸( آیه ۵.

۳۶- زکات، محسن قرائتی، ص ۱۹ـ  ۲۲.
۳۷-المیزان، ج ۹، ص ۳۷۷.

۳۸-فروع کافی، ج ۳، ص ۵۰۹، ح ۱.
۳۹-شرایع، ج ۱، ص ۱۰۷ ؛ شرح لمعه، ص ۱۳ ـ ۳۰.

۴۰- سوره توبه )۹( آیه ۶۰.
۴۱- تفسیر المیزان، ج ۹، ص ۳۱۳.
۴۲-جامع االحادیث، ج ۹، ص ۴۸.

۴۳- نورالثقلین، ج ۵، ص ۳۴۶.
۴۴-جامع االحادیث، ج ۹، ص ۵۲ و ۶۹.

۴۵-حّصنوا اموالکم بالزکاة.« همان، ص ۴۹.
۴۶-همان، ص ۶۵.

۴۷- همان، ص ۳۳.
۴۸- سوره اعراف )۷( آیه ۱۵۶.

۴۹- سوره لیل )۹۲( آیه ۵ ـ ۷.
۵۰ -وسائل الشیعه، ج ۶، ص ۱۰.

۵۱- سوره مائده )۵( آیه ۱۲.
۵۲- کنزالعمال، ج ۶، ص ۹۶.

۵۳-جامع االحادیث، ج ۹، ص ۴۵.
۵۴- همان، ص ۳۵.

۵۵-سوره توبه )۹( آیه ۵.
۵۶-جامع االحادیث، ج ۹، ص ۲۲۳.
۵۷- جامع االحادیث، ج ۹، ص ۵۳.

۵۸-زّکوا اموالکم تقبل صاتکم« جامع االحادیث، ج ۹، ص ۲۹.
۵۹- زکات، محسن قرائتی، ص ۳۸ـ  ۴۵.

۶۰-وافی، ج ۱۰، ص ۵۱.
۶۱- جامع االحادیث، ج ۹، ص ۲۷۳.

۶۲- سوره حجرات )۴۹( آیه ۹.
۶۳- سوره توبه )۹( آیه ۱۱.

۶۴-وافی، ج ۱۰، ص ۵۱.
ادامه دارد

فریضه زکات در قرآن و روایات 
 

حجت االسالم  سید داود روحانی حسینی قسمت دوم 
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آداب نمازجمعه

قدرت نمازجمعه
ــران، دســتور  ــروزی انقــاب اســامی ای ــس از پی پ
توســط  بــار  اولیــن  بــرای  نمــاز جمعــه  اقامــه 
ــه  ــاه ۱۳۵۸ ک ــرداد م ــم م ــی )ره(، پنج ــام خمین ام
بــا ســومین روز مــاه مبــارک رمضــان  مصــادف 
ــلمانان روزه دار  ــور مس ــا حض ــد و ب ــادر ش ــود، ص ب
ــرای  ــاز ب ــن نم ــد. ای ــام ش ــران انج ــگاه ته در دانش
ــه  ــی اقام ــت اهلل طالقان ــت آی ــه امام ــار ب ــن ب اولی
ــه  ــن فریض ــال ای ــه ح ــا ب ــال ۱۳۵۸ ت ــد و از س ش
ــا و  ــتان ه ــی اس ــی در تمام ــادی  سیاس ــم عب مه
ــده  ــا ش ــلمانان برپ ــور مس ــا حض ــا ب ــتان ه شهرس
اســت )راضــی، ۱۳۹۱(. امــام خمینــی)ره( دربــاره 
ــی از  ــد: »یک ــی فرماین ــمند م ــتاورد ارزش ــن دس ای
ــاز  ــه نم ــن اقام ــاب همی ــن نهضــت و انق ــرکات ای ب
جمعــه هاســت« )موســوی خمینــی، ۱۳۷۸، ص۵۱(.

از ابتــدای قــرن دهــم هجــری حــدود صــد و شــصت 
کتــاب و رســاله دربــارة نمــاز جمعــه بــه رشــته تحریــر 
درآمــده کــه نشــان دهنــدة اهمیــت ایــن نمــاز عبــادی  
سیاســی اســت. اولیــن کســی کــه دربــارة نمــاز جمعــه 
ــه اول  ــی در نیم ــق کرک ــرد، محق ــف ک ــی را تألی کتاب
قــرن دهــم هجــری بــود کــه پــس از وی شــهید ثانــی 
ــه  ــن زمین ــاله ای را در ای ــه رس ــود ک ــری ب ــن نف دومی
ــای  ــاله ه ــر، رس ــن دو نف ــس از ای ــرد و پ ــف ک تألی
مختلفــی در ایــن بــاب نوشــته شــد )جعفریــان، ۱۳۷۹، 

ص ۲۹۱(.
ــه  ــن زمین ــی در ای ــای گوناگون ــه ه ــم مقال ــروزه ه ام
ــد از: ــا عبارتن ــن آنه ــم تری ــی از مه ــه برخ ــده ک ــته ش نوش

 مقالــة »نقــش نمــاز جمعــه در وحــدت و توســعة پایدار 
جهــان اســام« )ریاحــی و موســوی، ۱۳۹۵(، بــه نقــش نماز 

جمعــه در وحــدت مســلمانان پرداخته اســت.

خطبه های نمازجمعه شهرستان های 
آذربایجان شرقی 

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

حاکمیت مردم و جلوگیری از سلطه بیگانگان از برکات 
انقالب است

ــدف  ــا ه ــامی ب ــاب اس ــت: انق ــد گف ــه مرن ــام جمع ام
و  بیگانــگان  ســلطه  از  جلوگیــری  و  مــردم  حاکمیــت 
اســتعمارگران در حالــی شــکل گرفــت کــه اســتکبار و برخــی 
کشــورهای همســایه بــرای جلوگیــری از نفوذ فرهنگــی انقاب 
ــد. ــی بزنن ــع تراش ــه مان ــت ب ــور دس ــعه کش ــیر توس در مس

حجــت االســام علــی نعمــت زاده گفــت: انقــاب اســامی 
بــا هــدف حاکمیــت مــردم و جلوگیــری از ســلطه بیگانــگان و 
اســتعمارگران در حالــی شــکل گرفــت کــه اســتکبار و برخــی 
کشــورهای همســایه بــرای جلوگیــری از نفوذ فرهنگــی انقاب 

در مســیر توســعه کشــور دســت بــه مانــع تراشــی بزننــد.
ــر  ــن رهب ــروی از فرامی ــا پی ــپاهیان ب ــروز س ــزود: ام وی اف
معظــم انقــاب و تعییــن مســیر همراهــی، همدلــی، 
هماهنگــی بــا آحــاد جامعــه بــرای برقــراری نظــم و امنیــت و 
انضبــاط در داخــل کشــور و امنیــت خارجــی در حــال تــاش 

ــتند. ــبانه روزی هس ــه ش ــی وقف ب
حجــت االســام نعمــت زاده یــادآور شــد: تاریــخ بــه خوبــی 
ــش  ــت و آرام ــاد امنی ــرای ایج ــه پاســداران ب شــاهد اســت ک
آحــاد مــردم، جــان خــود را تقدیــم مــی کننــد و امنیــت را بــه 

ارمغــان مــی آورنــد.
امــام جمعــه، فرمانــدار و اعضــای شــورای تأمیــن مرنــد هم 
طــی دیــداری بــا فرمانــده و کارکنــان ســپاه مرنــد از عملکــرد 

ســپاه و بســیج در نــا آرامــی هــای اخیــر قدردانــی کردنــد.

 مسلمانان بر سر منافع شان وحدت کنند
امــام جمعــه ملــکان گفــت: مســلمانان بایــد بر ســر منافع 
ــمنان  ــترک و دش ــتان مش ــد و دوس ــدت کنن ــان وح خودش

یکســان داشــته باشــند.
نمــاز  خطبه هــای  در  زمانــی  حافــظ  حجت االســام 
ــان،  ــلمانان جه ــدت مس ــزود: وح ــتان اف ــن شهرس ــه ای جمع
ــر  ــی خواهــد داشــت و ب ــان را در پ ــزون آن موفقیت هــای روزاف

ــد. ــراس دارن ــمنان از آن ه ــز دش ــاس نی ــن اس همی
ــب  ــلمانان موج ــه مس ــدت روی ــه وح ــان اینک ــا بی وی ب
خواهــد شــد تــا معــادالت اســتکبار جهانــی بــه هــم بخــورد، 
ــی در  اظهــار داشــت: فضــای تک قطبــی در عرصــه بین الملل
ــد  ــان می توانن ــلمانان جه ــن اســت و مس ــن رفت حــال از بی
در آرایــش جدیــد قدرت هــا بــه ویــژه در ایــن منطقــه 

ــند. ــن باش نقش آفری
ــا  ــرای همــکاری ب ــران ب ــر اینکــه رقبــای ای ــا تاکیــد ب وی ب
ــکاری  ــرا هم ــرد: اخی ــه ک ــد، اضاف ــت می کنن ــرقی ها رقاب ش
عربســتان بــا روســیه کــه ســر و صــدای آمریــکا را هــم در پــی 
داشــت، نشــانه ای از ایجــاد فضــای جدیــد در منطقــه اســت.

ــط  ــا توس ــگ اراده ه ــد جن ــه دور جدی ــان اینک ــا بی وی ب
داد:  ادامــه  شــده،  آغــاز  هم پیمانانشــان  و  آمریکایی هــا 
ــان  ــیطنت های قبلی ش ــد ش ــان همانن ــر آن ــای اخی توطئه ه
بــا شکســت مواجــه شــد امــا دشمنی هایشــان ادامــه خواهــد 

ــت. داش
ــران اســامی در  وی تصریــح کــرد: آنــان از پیشــرفت های ای
ابعــاد مختلــف هــراس دارنــد و وقتــی خــود را در مقابــل قدرت 
ــه شــیوه های جنــگ  ــوان می بیننــد، ب ــی کشــورمان نات نظام

ــد. ــی و رســانه ای روی می آورن روان
ــن  ــران پشــتیبان ای ــت مســلمان ای ــرد: مل ــد ک وی تاکی
نظــام مقــدس هســتند و اجــازه نخواهنــد داد تــا دشــمنان 
ــر  ــه خط ــان را ب ــایش آن ــت و آس ــی امنی ــا توطئه افکن ب

ــد. بیاندازن

نقاشی تارا عباس نژاد دانش آموز  پایه هفتم 

مدرسه نو آوران مراغه



حضـرت آیـت اهلل حـاج سـید علـی 
فرزنـد تبریـزی  طباطبایـی   قاضـی 

آیت اهلل سـید حسـین قاضی از علمای 
اعـام و فقهـای عظـام و اسـتوانه های 
اخـاق و عرفـان در قـرن چهاردهـم 
سـیزدهم  در  اسـت.  قمـری  هجـری 
ذی الحجـه ۱۲۸۵ق. برابـر بـا هشـتم 
فروردیـن مـاه ۱۲۴۸ ش. در خانـدان 
عظیم الشان  قاضی طباطبایی در شهر 
تبریـز قـدم بـه عرصه هسـتی نهـاد. دروس مکتب خانـه ای، مقدمات و سـطوح 
عالـی علـوم اسـامی را به ترتیب نـزد مکتب داران پـدر بزرگوار خویـش و میرزا 
موسـی تبریـزی، میـرزا محمدعلی قراجه داغی و شـیخ محمدتقـی نیر تبریزی 
فراگرفت. در جوانی رهسـپار نجف اشـرف شـد و در جوار پیشـوای یکتاپرستان و 
سـرور گروندگان امام علی علیه السـام سـکنی گزید و به تحصیل علم و فضیلت 
پرداخـت .  از گنجینـه دانـش حضرات آیات عظام مولی  محمدفاضل شـربیانی، 
شیخ محمدحسن مامقانی، شیخ الشریعه اصفهانی،  ما محمدکاظم خراسانی و 
سـید محمد کاظم طباطبایی یزدی بهره یافت و به مقام شـامخ اجتهاد رسـید. 
شـعله اشـتیاق به معرفت اهلل که پدر در سـینه او برافروخته بود، وی را به ساحت 
مبـارک عـارف سـترگ آیت اهلل سـید احمـد حائـری کربایی کشـاند. او تحت 
تربیـت آن بـزرگ، بـه جهـاد اکبر برخاسـت و تمـام عمـر در وادی سـلوک گام 
نهـاد.  در حـوزه علمیـه بـر مسـند درس اخـاق و عرفـان نشسـت و بـه تربیت 
نفوس مسـتعد همت گماشـت. حضرتش عالمی ربانی، عارفی رحمانی، فقیهی 
صمدانی، صاحـب کرامـات باهـره و اخـاق فاضله بود، تـوکا و تواضع را سـرآمد 
صفـات جمیلش شـمرده اند و ذکـر و عبادت و تهجد را سـرلوحه افعال نیکویش 
دانسـته اند. حضـرت امـام خمینـی )ره( او را »کوهـی از عظمت و مقـام توحید« 
دانسـته و بـزرگان معنویـت به شـاگردی اش بالیده انـد. هرچند آثـار چندی  به 
ایشـان نسـبت داده انـد امـا آنچه در دسـت اسـت تصحیح کتاب ارشـاد و شـرح 
مختصر دعای سـمات اسـت.ارتحال غم انگیـزش که ثلمه ای بی جبران شـد در 
روز ششـم ربیـع االول ۱۳۶۶ق. برابـر با نهـم بهمن ۱۳۲۵ ش. به وقوع پیوسـت 
. پیکر پاکش پس از تشـییع با شـکوه در قبرسـتان مقدس وادی السـام نجف 
اشـرف بـه خاک سـپرده شـد و اکنـون زیارتگاه مومنـان و صاحب دالن اسـت. 
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 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 6 آبان 1401 (
 آغاز صدور گاز ایران به شوروي )۱۳۴۹ ش(

آغــاز هفتــه همبســتگي بیــن دانشــجویان و اســتادان دانشــگاه  ها 
)۱۳۵۷ ش(

ــاره  ــد« درب ــرح »فه ــه ط ــبت ب ــي)ره( نس ــام خمین ــش ام واکن
ــرائیل)۱۳۶۰ش( ــطین و اس ــح فلس صل

ــی از ســوی  ــی خمین مراســم شــب هفــت حــاج ســید مصطف
ــا شــد)۱۳۵۶ش( ــم در مســجد اعظــم برپ ــه ق حــوزه علمی

ــه  ــروي ب ــر خس ــرتیپ امی ــاي س ــه ج ــن ب ــي فرزی محمدعل
ــد. )۱۳۱۸ ش( ــده ش ــران برگزی ــي ای ــک مل ــت بان ریاس

ــع  ــی از مراج ــی قم ــی طباطبای ــید تق ــت اهلل س ــت آی درگذش
ــیعه ) ۱۳۹۵ ش( ــد ش تقلی

ــنا  ــس س ــیوم در مجل ــران و کنسرس ــن ای ــت بی ــرارداد نف ق
تصویــب شــد.)۱۳۳۳ ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
) 2 ربیع الثانی 1444 (

ــاه  ــان ش ــه فرم ــن ب ــه قزوی ــز ب ــران از تبری ــت ای ــال پایتخ انتق
)۹۵۲ق( اوّل  طهماســب 

  درگذشت »میرزا عبداهللَّ ریاضي« حکیم و ریاضي دان)۱۳۱۱ ق(
 تولد »ابهري« حکیم و منجم شهیر اسام )۶۰۲ ق(

 درگذشت زاهد ُمتألّه آیت  اهللَّ سید موسي زرآبادي )۱۳۵۳ ق(
 درگذشت حکیم آیت  اهللَّ میرزا ابوالقاسم حکمت)۱۳۷۱ ق(

  شهادت امام باقر )ع( به روایتی )۱۱۴ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی

) 28 اکتبر 2022 (
ــي  ــروف آلمان ــرع مع ــر« مخت ِ ــْن تال ــار ِمرِگ ــت »اوتْم   درگذش

)۱۸۹۹م(
ــزرگ  ــوف ب ــق و فیلس ــموس« محق ــیدریوس اراس ــد »دس  تول

هلنــدي )۱۴۶۶م(

نماز خواندن بر روی فرش نجس
 آیـا نمـاز خوانـدن بـر روی فـرش نجـس صحیـح 

؟ ست ا
جـواب: محـل سـجدة نمازگـزار بایـد پـاک باشـد ولـی اگر 
مـکان نمازگـزار بـه غیـر از جایـی کـه پیشـانی را بـر آن می 
گـذارد، نجـس باشـد، چنانچـه نجاسـت آن به بدن یـا لباس 

سـرایت نکنـد، اشـکال نـدارد و نمـاز صحیح اسـت.
 هزینه کردن وام در غیر مورد قرار داد

آیـا بـرای دریافـت وام خریـد کاال، می تـوان فاکتور صوری 
خریـد کاالیـی ارایـه کنیـم ومبلـغ وام را در جـای دیگـری 

کنیم؟ هزینـه 
جواب: جایز نیست.

 حکم زمین مسجدی که تخریب شده
مسـجدی در طـرح عمرانـی شـهرداری در خیابـان افتاده و 
قسـمتی از آن به علت اضطرار تخریب شـده، آیا آن قسـمت 

از مسـجد کـه تخریـب شـده همچنـان حکـم 
مسـجد را دارد؟

جـواب: اگـر احتمـال برگشـت آن بـه حالـت 
شـرعی  احـکام  باشـد،  نداشـته  وجـود  اولیـه 

نـدارد. را  مسـجد 

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقیاستفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(
دشمن به دنبال 
تجزیه ایران است

مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــه در س فقی
دشــمن  گفــت:  شــرقی  آذربایجــان 
ــا  ــل ب ــه تقاب ــد ک ــی دان ــی م ــه خوب ب
ایــران قــوی و یکپارچــه بــه هیــچ وجــه 
ــن منظــور  ــه همی ممکــن نیســت و ب
ــرای  تمــام نقشــه هــا و دسیســه هــا ب

ــت. ــران اس ــه ای تجزی
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری 
حــوزه ، حجــت االســام مجیــد نجفــی 
در جلســه بصیــرت افزایــی اداره کل 
غلــه اســتان آذربایجــان شــرقی گفــت: 
ــل مــا بیــن جبهــه حــق و باطــل  تقاب
ــدا  ــروز پی ــور و ب ــتر رســانه ظه در بس

کــرده اســت.
بــه  بدانــد  دشــمن  افــزود:  وی 
ســرخ  حرکــت  اســتمرار  خاطــر 
ــن  ــدوی در بی ــبز مه ــینی و س حس

حرکتــی  هــر  ایــران  ملــت  آحــاد 
ــا  ــت و یقین ــت اس ــه شکس ــر ب منج
آرزوی تجزیــه ایــران عزیــز را بــه گــور 

خواهنــد بــرد.
مســئول حــوزه نمایندگــی ولــی 
ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــه در س فقی
ــن  ــه داد: بهتری ــرقی ادام آذربایجــان ش
روش بــرای تقابــل بــا جبهــه اســتکبار 
ــتدل و  ــان مس ــا بی ــن ب ــاد تبیی جه

ــت. ــدر اس ــعه ص ــا س ــی ب منطق

ــت  ــت جه ــن حرک ــزود: بهتری وی اف
دفــاع از آرمانهــای نظــام و انقــاب 
عمــل بــه تکلیــف بــا روحیــه جهــادی 

ــت . اس
ــه داد:  ــی ادام ــام نجف ــت االس حج
ــه  ــد ک ــی دان ــی م ــه خوب ــمن ب دش
تقابــل بــا ایــران قــوی و یکپارچــه 
ــه  ــت وب ــن نیس ــه ممک ــچ وج ــه هی ب
ــا و  ــه ه ــام نقش ــور تم ــن منظ همی
ــران  ــرای تجزیــه ای دسیســه هــای آن ب

ــت. اس

پیام امام خمینی به مناسبت شهادت آیت اهلل 
قاضی طباطبائی

بسم اهلل الرحمن الرحیم 
اناهلل و انا الیه راجعون 

با کمال تاسف، ضایعه ناگوار شهادت عالم مجاهد حجت 
االســام و المســلمین آقای حاج ســید محمد علی قاضی 
طباطبائی رحمت اهلل علیه را به عموم مســلمانان متعهد و 
علمای اعام مجاهد و مردم غیور مجاهد آذربایجان و خصوص 
بازماندگان این شهید سعید تسلیت عرض و از خداوند متعال 

صبر انقابی برای مجاهدین راه حق و اسام خواستارم. 
ملــت عزیز برومند ایران و آذربایجانیان غیرتمند عزیز باید 
در این مصیبت های بزرگ که نشانه شکست حتمی دشمنان 
اســام و کشور و عجز و ناتوانی و خود باختگی آنان است  هر 
چه بیشــتر مصمم و در راه هدف اعای اسام و قرآن مجید 
بر مجاهدات خــود افزوده و از پای ننشــینید تا احقاق حق 
مستضعفین از جباران زمان بنمایند. عزیزان من در انقابی که 
ابر قدرت ها را به عقب رانده و راه چپاولگری آنان را از کشــور 
بزرگ بسته است، این ضایعات و ضایعات باالتر اجتناب ناپذیر 
اســت. ما باید از کنار این وقایع با تصمیم و عزم و خونسردی 
بگذریم و به راه خود که راه جهاد فی ســبیل اهلل است، ادامه 
دهیم. شهادت در راه خداوند، زندگی افتخار آمیز ابدی و چراغ 
هدایت برای ملت هاســت. ملت های مســلمان از فداکاری 
مجاهدین ما در راه اســتقال و آزادی و اهداف توســعه اسام 
بزرگ الگو بگیرند و با پیوستن به هم سد استعمار و استثمار 
را بشکنند، به پیش به سوی آزادگی و زندگی انسانی بروند. از 
خداوند متعال عظمت اســام و مسلمین و رحمت و مغفرت 

برای شهدای راه حق و شهید سعید طباطبائی خواستارم. 
والسام علیکم و رحمت اهلل و برکاته 
روح اهلل الموسوی الخمینی 
تاریخ: ۱۳۵۸/۸/۱۱ 

صحيفه نور امام خميني )ره(

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

ــار  در ۱۵  ــی آقمن ــی باغ ــی عل ــی و تاریخ ــه  زیارت منطق
کیلومتــری از مرکــز شهرســتان و در روســتای آقمنــار از بخــش 

ــرار گرفتــه اســت. مرکــزی شهرســتان ملــکان ق
 از مهمتریــن ویژگــی  ایــن منطقه داشــتن محوطــه تاریخی 
ــه  ــور ب ــی کش ــار مل ــت آث ــده در فهرس ــت ش ــه ثب و محوط
ــن-  ــر آه ــای عص ــت  دوره ه ــا قدم ــت ۲۷۱۹۹ و ب ــماره ثب ش
ــداز  ــم ان ــد ،  چش ــی باش ــامی م ــه اس ــرون میان ــی- ق تاریخ
زیبــای طبیعــی ، بنــای  زیارتگاهــی  ،اســتخر آب ، چشــمه آب 

ــی باشــد . ــی  راه دسترســی آســفالته - م معدن
ایــن محــل در روســتای آقمنــار مــی باشــد کــه از فضــای باز 
ــه واقــع  برخــوردار اســت یــک زیارتــگاه دارد کــه در پاییــن تپ
اســت وازمنتهــی الیــه تپــه چشــمه ای پــر آب جاری اســت و از 
منظــره ای دلچســب برخــوردار اســت البتــه بــا کمــی ســرمایه 

گــذاری مــی تــوان بــه جذابیــت آن افــزود.
ــت  ــه ثب ــز ب ــی کشــور نی ــار مل ایــن محــل در فهرســت آث

ــیده اســت. رس
ــی جــاری  ــر از آب از منتهــی الیــه ایــن تپــه نیــز چشــمه پ
اســت کــه بنام چشــمه علــی باغــی در ملــکان معروف اســت.

ــای  ــی از جاذبه ه ــاله یک ــت ۲۰۰۰ س ــا قدم ــمه ب ــن چش ای
ــود. ــوب می ش ــتان محس ــن شهرس ــی ای طبیع

ایــن چشــمه کــه در نزدیکــی روســتای آقمنــار و در 
ــه آب  ــت دهن ــده دارای هف ــع ش ــکان واق ــری مل ۲۰کیلومت
چشــمه اســت کــه طبیعــت  زیبــای آن بخصــوص در فصــل 

ــد. ــذب می کن ــود ج ــه خ ــگری راب ــر گردش ــتان ه زمس
وجــود تپه هــای متعــدد در کنــار ایــن چشــمه موجب شــده 
ــی پیســت  ــرف جــای خال ــا ب اســت تــا دوســتداران سرســره ب

اســکی را در ایــن محــل پیــدا کننــد.
فراوانــی آب در ایــن چشــمه  وهمیشــگی و دائمــی بــودن آن 
موجــب شــده اســت تــا بیــش از ۵۰۰ هکتــار از باغــات ومــزارع 
ــمه  ــن چش ــی از ای ــرب اهال ــراه آب ش ــه هم ــتا ب ــد روس چن

تامیــن شــود .

زیارتگاه علی بالغی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

خبرنگار آدینه تبریز:
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
احیـای  راسـتای  در  شـرقی  آذربایجـان 
حقـوق عامـه و حفـظ حقوق شـهروندی 
بـر لزوم احداث شـهرک سـامت و انتقال 
نمایشـگاه های خودرو به شـهرک خودرو 
بـا هـدف کاهـش ترافیـک تأکیـد کـرد.

در  الهـی  خلیـل  موسـی  دکتـر 
وقـوع  از  پیشـگیری  شـورای  نشسـت 
جـرم اسـتان بـا بیـان ایـن کـه اغلـب 
فوتـی هـا در تصادفـات رانندگـی درون 
شـهری، عابران پیاده هسـتند و بیش از 
۶۰ درصـد مجروحان تصادفـات رانندگی 
نیـز در بیمارسـتان هـا فوت مـی کنند، 
از تشـکیل دو کمیته در راستای کاهش 
آمار مرگ و میر ناشـی از تصادفات درون 
و بـرون شـهری خبـر داد و بر رسـیدگی 
مناسـب سـازی  و  معابـر  بـه وضعیـت 
آنهـا، نظارت بـر اورژانس بیمارسـتان ها 
توسـط دسـتگاه های مسـئول، تسـریع 
در انتقـال مطـب پزشـکان مرکـز شـهر 
تبریـز بـا احداث شـهرک سـامت و نیز 
نمایشـگاه های خـودرو کانشـهر تبریز 
بـه شـهرک مبل و خـودروی مایان تبریز 
و افزایـش نـاوگان حمل و نقـل عمومی 
در راسـتای کاهـش ترافیـک تأکیـد کرد.

وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه وقـوع جرم 

را در  نامطلوبـی  و  منفـی  آثـار  سـرقت 
سـطح جامعـه ایجـاد مـی کند، بـر لزوم 
توجـه بـه موضوع پیشـگیری و تشـکیل 
کمیتـه پیشـگیری از سـرقت تأکیـد و 
خاطرنشـان کـرد: نهادهـا و سـازمان هـا 
بایـد طرح هـای الزم بـرای پیشـگیری از 

سـرقت را ارائـه کننـد.
اسـتان  دادگسـتری  کل  رئیـس 
همچنیـن سـاماندهی کـودکان خیابانی 
هـای  آسـیب  معـرض  در  کـه  را  کار  و 
اجتماعـی مختلف قرار دارند، از دسـتگاه 
هـای مسـئول مطالبـه کـرد و بـا اشـاره 
مـدارس  سـرویس  وضعیـت  اینکـه  بـه 
امسـال یکـی از گایـه هـای عمومـی از 
اداره آمـوزش و پـروش اسـتان اسـت، بـر 
تسـریع در سـاماندهی سـرویس مدارس 

تأکیـد کـرد.

لزوم احداث شهرک سالمت و انتقال 
نمایشگاه های خودرو تبریز به شهرک خودرو

مفاخر مذهبي
آیت اهلل حاج سید علی قاضی طباطبایی تبریزی

کتاب »نقش شیعه در فرهنگ 
توسط  ایران«  و  اسام  وتمدن 
رجال  از  والیتي  اکبر  علي  دکتر 
سیاسي، علمي،فرهنگي و پزشکی 
به  و  گردیده  تدوین  کشورمان 
امیر  انتشارات  »موسسه  همت 
کبیر« در سال ۱۳۸۹ فیپا گرفته 
و در ۱۱۰۶صفحه و با ۱۰۰۰ نسخه 
به زیور چاپ آراسته شد. هم اکنون 

نیز پاسخگوي بخشي از نیاز اهل علم و فرهنگ مي باشد. اثر 
حاضر کوششي است، در بازخواني تاریخ فکر و فرهنگ پیروان و 
محبان اهل بیت علیهم السام و بازشناساندن سهمي که عالمان 

شیعه در شکل گیري تمدن اسامي داشته اند.
تبیین علمي نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسام و ایران در 

مجموعه حاضر به دو طریق ذیل صورت پذیرفته است:
*شناساندن نقش تعیین کننده حوزه ها و مدارس علمي شیعه، 
طي قرون متمادي، در گسترش و تعمیق فرهنگ و تمدن اسامي

*معرفي آثار و خدمات برجسته دانشمندان بنام و رجال شیعه 
در شاخه هاي گوناگون

نگارنده کتاب در مقدمه اثر حاضر چنین مي نویسند: »تاملي در 
تاریخ اسام نشان مي دهد که از ابتداي شکل گیري تمدن اسامي 
)قرن دوم هجري( تاکنون، هیچ گاه حوزه هاي گوناگون فرهنگي و 
تمدني از حضور بزرگان شیعه خالي نبوده. این امر خود سندي است 
از عمق تاریخ عقانیت و مدنیت شیعه که به قدمت تاریخ اسام 
است. طرفه اینکه ایرانیان سهم بزرگي در این میان دارند، همچنان 
که در کلیت تمدن اسامي نیز ایرانیان، در مقایسه با سایر ملل 
مسلمان، نقش بیشتري ایفا کرده اند«. در ادامه مولف گرانقدر ضمن 
بررسي تاریخ معاصر و ارزیابي مبارزات مردم ایران علیه استعمار چنین 
بیان مي کنند: »در طول تاریخ استعمار، هیچ گاه حتي براي زماني 
کوتاه کشور ما مستعمره نشد«. ایشان با اشاره به تاش استعمار و 
عدم موفقیت آنان براي تحت سلطه قرار دادن این سرزمین دلیل 
ناکامي دشمنان را حاکمیت تشیع و نفوذ علما و زنده نگه داشتن یاد 
و خاطره عاشورا و انتظار فرج عنوان نموده و مي نویسند: »بدون تردید 
از همه تاش ها و توطئه هاي آنها مهم تر، تقابل با اسام و فرهنگ 
اسامي ایران و تشیع و نفوذ علما بود و یکي از راه هاي آنان براي 
مبارزه با موضوع اسام در ایران، بهادادن اغراق آمیز به تاریخ ایران قبل 
از اسام و نادیده گرفتن پس از آن و زیرسوال بردن تشیع ایرانیان بود«.

در مجموعه حاضر ضمن اشاره به چگونگي گسترش تشیع و اندیشه 
شیعي در ایران و پس از بررسي اجمالي سیري تاریخي در مقدمه کتاب، 
به کنار هم قرار گرفتن هویت ایراني و اسامي در عصر صفویه اشاره 
شده و چنین بیان گردیده است که: »صفویه هویت تحول یافته ایراني 
را بازتعریف کرده و اقوام جذب شده در این کشور را به عنوان ایراني 
پذیرفت. نوروز را در کنار عاشورا، شاهنامه خواني را در کنار تعزیه خواني و 
پرده خواني را در کنار ورزش هاي زورخانه اي ترویج کرد و غلظت شیعي 

عرفان و عرفاني تشیع را بیشتر کرد«.
فهرست تفصیلی اثر مشتمل بر دو فصل کلي با عناوین »فصل 
اول: نگاهي به تاریخچه حوزه ها و مدارس علمي شیعه و فصل 
دوم: روش ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمیه شیعه« است 
که در این دو فصل به نقش مدارس و حوزه هاي علمیه شیعه در 

گسترش علوم پرداخته شده است.
مکه،  علمیه:  حوزه های  معرفی  به  مجموعه  از  اول  فصل  در 
ِحلّه، حوزه  اندلس،  مدینه، کربا، کوفه، بصره، یمن، زیدیه یمن، 
شیعی بغداد، نجف اشرف، جبل عامل، ِجزّین و مدرسه ُجبیع و 
َکرَک نوح پرداخته شده است. نویسنده محترم در ابتداي فصل اول 
کتاب چنین مي نویسند: »عاوه بر تشکیل اولین حوزه علمي در 
عصر حضرات صادقین)اوایل قرن دوم هجري( نخستین گروهي که 
به تاسیس و بناي مدارس و دانشگاه هاي اسامي اقدام کرد شیعیان 
بودند«. نویسنده سپس نخستین دولت شیعي اسماعیلي فاطمي 
)۲۹۷-۵۶۷ق.( بازگو نموده و به راه اندازي دانشگاه االزهر و کتابخانه 

دارالحکمه یا دارالعلم را در این دوران اشاره مي کند. 
در فصل دوم از کتاب حاضر نویسنده مواد و متون درسی ازجمله 
علوم تربیتی، ادبیات، حدیث و درایه، رجال، فقه، اصول فقه، تفسیر، 
منطق، فلسفه، کام، عرفان، ریاضی و نجوم و طب را مورد بررسی قرار 
داده است. فصل دوم که عمده ترین بخش کتاب را شامل مي شود به 
شرح روش ها، مواد و منابع درسي حوزه هاي علمي شیعه و به تبع آن 
زندگي و آثار علما، دانشمندان، فقها و هنرمندان متاثر از مکتب تشیع 
اختصاص دارد. نویسنده در ابتداي این فصل آورده است: »از دیرباز در 
نهاد کهن حوزه،  عالمان دین براساس مسئولیتي که درخود احساس 
مي کردند، در فراگیري و ارزیابي اندیشه هاي نو کوتاهي نمي کردند. آنان 
همان گونه که از آموزگاران معصوم خود آموخته بودند ناآشنایي با دانش 
هایي چون علم هیئت و تشریح را سبب کوردلي در قبال خداوند 

هستي مي دانستند و دانش هاي تجربي را غیردیني نمي شمردند«.
این کتاب در صدر موفق ترین و پرفروش ترین آثار منتشر شده 
در  حوزه تبیین علمی نقش شیعه در فرهنگ و تمدن اسام و 
ایران قرار گرفته و تا کنون ده بار تجدید چاپ و به زبان های عربی، 
ترکی، انگلیسی، فرانسه و روسی ترجمه شده است. موفقیت این اثر 
به سبب توجه خاص نویسنده آن به محوریت ایرانیان در پیروی از 
افکار و اندیشه های واالی اهل بیت )ع( و غافل نشدن از نقش آنان 

در تکوین فرهنگ و تفکر شیعه بوده است. 
ای  آمیخته  را  امروز  ایرانی  هویت  اثر  این  در  والیتی  دکتر 
همگون و غیرقابل انفکاک از دو عنصر اساسی میهنی و مذهبی 
معرفی می کند و غنای فرهنگی ایرانیان شیعه را علت اصلی 

دوام ایران در فراز و نشیب حوادث تاریخی می داند.

موسوي شفیقه 
معريف کتاب

عنوان کتاب: نقش شیعه در فرهنگ 
و تمدن اسالم و ایران


