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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خون فرزندان آذربایجان در دفاع مقدس امضای اتحاد با خوزستان بود
خب رنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام
جمعـه تبریـز گفتنـد :جوانان تحـت تأثیر جنگ رسـانه
ای دشـمن نباشـند؛ آذربایجـان اتحاد خود با خوزسـتان
را در هشـت سـال دفـاع مقـدس در عمـل نشـان داده و
از مرزهـای کشـور در ب رابـر هجـوم بیگانگان دفـاع کرده
است .
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین سـید
محمدعلـی آل هاشـم در خطبـه هـای ایـن هفتـه نماز
جمعـه تبریـز بـا تاکیـد بـر اینکـه توطئـه ناامن سـازی
ایـران بـا جنگ رسـانه ای ،راهبـرد اصلی دشـمنان علیه
ملـت ایـران اسـت ،گفتنـد :آذربایجـان جان و خـون داد
تـا از مرزهـای ایـران اسلامی و مـردم شـجاع و صبـور
خوزسـتان حفاظـت کنـد تـا اهـواز االحوازیـه نشـود.
امـام جمعـه تبریز بـا بیان اینکه دشـمن دلـش ب رای
مـا نمی سـوزد ،افزودند :هفته گذشـته تجمعـی با تعداد
معـدودی در تبریـز انجـام شـد و شعارشـان حمایـت از
خوزسـتان بـود .بنـده بـه جوانانـی کـه تحـت تأثیـر و
القائـات رسـانههای خارجی قـرار گرفتند ،اعلام م یکنم
عزیزان شـما جوانان این کشـور هسـتید مواظب باشـید
تحـت تأثیـر دشـمن و رسـانههای خارجی قـرار نگیرید.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از
خطبـه ها با اشـاره بـه رژه نیروی دریایی روسـیه گفتند:
۵۴کشـتی جنگـی ازجملـه  ۳ناوچـه از هنـد و ایـران و
پاکسـتان ۴۸ ،فرونـد هواپیمـای جنگـی و  ۴۰۰۰نیـروی
نظامی در آن شـرکت داشـتند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا بیـان
اینکـه این حضـور مقتدرانـه پیامهای زیـادی دارد ،ادامه
دادند :بررسـی مسـیر طوالنـی دریانوردی کـه با پیمودن
۱۳هـزار مایـل دریایـی ،معادل ۲۵هـزار کیلومتـر! که در
بدتریـن فصـل سـال بـرای دریانـوردی انجـام م یشـود
یـک رکـورد بـزرگ در نـوع خود محسـوب م یشـود .این
امـر نشـان از توان باالی ایـران در فنـاوری صنایع دریایی
اسـت کـه م یتوانـد شـناور بسـیار سـنگین مکـران بـا
تنـاژ ۱۲۰هزار تُن و ناوشـکن محافظ سـهند بـا ۱۴۰۰تُن
را راهـی ایـن ماموریت بـزرگ کند.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان
اینکـه اعـزام ایـن دو شـناور بهروسـیه صرفاً یـک حضور
نظامـی نیسـت ،گفتند :ایـن حضور نماد برقـراری پیوند
راهبـردی بـا کشـور قدرتمند روسـیه اسـت کـه چندان
بهمـذاق آمریـکا و همپیمانـان منطقـهای و عوامـل

داخلـیاش خـوش نیامده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا یـادآوری اینکـه سیاسـتهای
شـیطانی استکبار در طول ۴۲سـال گذشته خصوصاً ده
سـال اخیـر مبتنی بـر تشـدید تحریم همهجانبـه ای ران
بهویـژه در حـوزه دفاعـی بـوده اسـت ،گفتنـد :روحیـه
انقالبـی و مدیریـت جهـادی فرماندهـان و دانشـمندان و
کارگـران صنایـع دفاعـی و دریایی مـا نشـان داد با تکیه
بـر ظرفی تهـای داخلـی م یتـوان بلندتریـن گامهـا را
بهسـمت خودکفایـی برداشـت.
خطیـب نماز جمعه تبریز تاکید کردند :دسـتاوردهای
ایـران در همـه زمینههـا و از جملـه صنایـع دفاعـی و
دریایـی م یتوانـد الهامبخـش گروههـا و کشـورهای
مقاومـت در منطقه و جهان باشـد .وی در بخش دیگری
از خطبـه هـای ایـن هفته با اشـاره به مناسـبت سـالروز
امضای فرمان مشـروطه و شـهادت شـیخ فضـلاهلل نوری
گفتنـد :بـه بیـان رهبـر معظـم انقالب حضـرت آیت اهلل

العظمـی امـام خامنـه ای عزیـز اگـر حادثه مشـروطیت
نبـود ،انقلاب اسلامی بهوجـود نم یآمد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی افزودنـد:
مشـروطیت اولی نبـار ایـن فکـر را کـه مملکـت متعلـق
بهمـردم اسـت ،مـردم هـم در اینجـا حقـی دارنـد و
خواسـت آنهـا بایـد تأثیـری داشـته باشـد ،مطـرح کرد،
ایـن اولیـن حادثه اسـتثنایی بعـد از ورود اسلام ،حادثه
بسـیار مهمی اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا اشـاره
بـه سیاسـت کشـور در آن مقطـع و حرکـت کـردن آن
بهسـمت سـکوالریزهشـدن خاطر نشـان کردند :تالش و
تحصن و شـهادت شـیخ فضلاهلل نـوری در حرم حضرت
عبدالعظیـم(ع) ،موجب شـد تـا نظارت اسـتصوابی علما
بـر مصوبـات مجلس در اصـل دوم متمم قانون اساسـی
گنجانده شـود.
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 14مرداد؛ سالروز صدور
فرمان مشروطیت

 14مـرداد مصـادف بـا سـالروز صدور فرمان مشـروطیت توسـط
مظف رالدیـن شـاه قاجـار اسـت .در واقـع فرمـان مشـروطه دسـتور
تشـکیل مجلس شـورا در ای ران و ثمره تالش های آزادیخواهان وطن
بـرای رهایی از اسـتب داد مطلق شاهنشـاهی اسـت.
جنبشمشروطه
ِش َمشروطه ،جنبش مشروطهخواهی ،جنبش مشروطیت،
ُجن ب ِ
انقالب مشـروطه مجموعه کوششها و رویدادهائی اسـت که در دوره
مظف رالدیـن شـاه قاجـار و سـپس در دوره محمدعلـی شـاه قاجـار
بـرای تبدیل حکومت اسـتب دادی بـه حکومت مشـروطه رخ داد و به
تشـکیل مجلس شـورای ملی و تصویب نخسـتین قانون اساسـی
ای ران انجامید.
پیشینهانقالبمشروطه
از اوائل پادشـاهی ناص رالدین شـاه قاجار ناخشـنودی مردم از ستم
وابسـتگان حکومت رو به افزایش بود .تأسـیس دارالفنون و آشـنایی
تدریجی ای رانیان با تغیی رات و تحوالت جهانی ،اندیشـه تغییر و لزوم
حکومت قانون و پایان حکومت اسـتب دادی را نیرو بخشـید.
نوشـتههای روشـنفک رانی مثـل حـاج زینالعابدیـن م راغـهای و
عب دالرحیـم طالبـوف و میرزا فتحعلـی آخوندزاده ومیـرزا ملکم خان
و میـرزا آقاخـان کرمانی و سـید جمـال الدیـن اسـدآبادی و دیگ ران
زمینههای مشـروطهخواهی را ف راهم آورد .سـخن رانیهای سیدجمال
واعـظ و ملـک المتکلمین تـوده مردم مذهبـی را با اندیشـه آزادی و
مشـروطه آشـنا م یکرد .نشـریاتی مانند حبل المتین و چهرهنما و
حکمـت و کمـی بعد مالنص رالدین که همه در خارج از ای ران منتشـر
م یشـدند نیـز در گسـترش آزادی خواهـی و مخالفـت با اسـتب داد
نقش مهمی داشـتند.
کشـته شـدن ناص رالدین شـاه به دسـت میرزا رضای کرمانی که
آشـکارا انگیزه خود را قطع ریشـه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال
الدیـن دانسـته بـود ،کوشـش بیشـتر در رونـد مشـروطهخواهی را
سـبب شد.
چگونگی آغاز انقالب مشروطه
اگرچـه از مدتـی قبـل شـورشها و اعت راضاتی در شـهرهای ای ران
علیـه مظالـم حکومـت رخ داده بـود اما شـروع جنبش را معمـوالً از
ماجـرای گ ران شـدن قند در تهـران ذکر م یکننـد .عالءالدوله حاکم
تهـران هفـده نفـر از بازرگانـان و دو تـن سـید را به جرم گـران کردن
قنـد بـه چوب بسـت .ایـن کار کـه با تأئید عیـن الدولـه صدراعظم
مسـتبد انجـام شـد اعتـراض بازاریـان و روحانیـان و روشـنفک ران را
ب رانگیخـت .اینـان در مجالـس و در مسـجدها بـه سـخن رانی ضـد
اسـتب داد و تأسـیس عدالتخانـه یا دیـوان مظالـم پرداختند.
خواسـت برکنـاری عی نالدوله و عزل مسـیو نـوز بلژیکی و حاکم
تهـران و حتـی عسـگر گاریچی بـه میان آمـد و اعتصـاب در ته ران
ف راگیر شـد .عدهای از مردم و روحانیان به صورت اعت راض به مسـجد
تحصـن کردند .مظف رالدین
حضـرت عب دالعظیم رفتنـد و در آن جا ّ
شـاه وعـده برکناری صدراعظم و تشـکیل عدالتخانـه را داد و علما با
احتـرام بـه ته ران بازگشـتند .هنگامی کـه مظف رالدین شـاه به وعده
خـود عمـل نکرد علما از جمله سـیدین سـندین ،آقا سـید محمد
طباطبائـی و آقا سـیدعب داهلل بهبهانی ،به قم رفتنـد و تهدید کردند
کـه کشـور را تـرک خواهند کرد و بـه عتبات عالیـات خواهند رفت.
بازاریـان و عـده زیادی از مردم به تحصن در سـفارت انگلیس اقدام
نموده و خواهان آزادی علما و تشـکیل عدالتخانه شـدند .عین الدوله
با گسـترش ناآرام یها در شـهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نص راهلل
خان مشـی رالدوله صدراعظم شـد .در ابتدای حرکت،مسـئله اصلی،
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شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام
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ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند
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تأسیسشورایهماهنگیتبلیغات
اسالمی بر اساس ضرورتی واقعی بود

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

خون فرزندان آذربایجان در دفاع مقدس
امضای اتحاد با خوزستان بود

ادامه از صفحه اول

خب رنگارآدینهتب ریز:
حجــت االســام میکایی ــل اســکندری گفــت :نهــاد شــورای هماهنگ ــی
تبلیغــات اســامی ب ــر اســاس ضرورت ــی واقع ــی تشــکیل گردیــد.
رئی ــس شــورای هماهنگ ــی تبلیغات اســامی اســتان آذربایجان ش ــرقی در
ســخن رانی قب ــل از خطب ــه هــای نمــاز جمعه  8م ــرداد بــا اشــاره به  12م ــرداد
ســالروز تأس ــیس شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی در ســال  1359افزود:
در اولی ــن ســالهای انقــاب اســامی ،اشــخاص و ارگانهــای مختلــف و متفاوتی
بــا اســتناد بــه آیــه ش ـریفه ی «ذلــک و مــن یعظــم شــعائر اهلل» اق ـدام بــه
بزرگداشــت مناس ــبتهای مل ــی ،مذهب ــی و انقالب ــی م ــی نمــود و ایــن ام ــر در
برخ ــی مـوارد منج ــر بــه ناهماهنگ ــی هــا و اشــکاالتی در کشــور م ــی شــد.
حجــت االســام اســکندری افــزود :در ایــن زمــان بــود کــه نی ــاز بــه وجــود
نهــادی مردم ــی ب رای بزرگداشــت این مناس ــبتها احس ــاس شــد و با پیشــنهاد
جمع ــی از علمــا و مس ــئولین کشــوری ،حض ــرت امام خمین ــی(ره) دســتور به
تشــکیل و تأس ــیس شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی در  12م ــرداد دادند.
وی بزرگداشــت و تک ریــم برخ ــی مناس ــبتهای مل ــی ،مذهب ــی و انقالب ــی
از جملــه ســالروز اســتق رار نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران در 12
فروردیــن ،ارتحــال ملکوت ــی حض ــرت امــام خمین ــی(ره) ،ســالروز قی ــام خونین
15خ ــرداد ،روز جهان ــی قــدس ،بزرگداشــت شــهدای دولــت و قــوه قضائی ــه ،یوم
اهلل  13آبــان ،یــوم اهلل نهــم دی ،ایــام اهلل دهــه مب ــارک فج ــر انقــاب اســامی و
روز زن و مــادر ،نیمــه شــعبان و  ...را از وظایــف ایــن شــورا اعــام ک ــرد و افــزود:
اساســنامه شــورای هماهنگ ــی تبلیغات اســامی بــه تصویب مجلس شــورای
اســامی رس ــیده کــه افــزون ب ــر وظایــف منــدرج ب ـرای بزرگداشــت ایــام اهلل در
اساســنامه ،ایــن شــورا در مناس ــبتهای غی ــر مترقبه نیز احس ــاس مس ــئولیت
نمــوده و انقــاب اســامی و نظــام جمهــوری اســامی را یــاری م ــی نمایــد.
رئی ــس شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی آذربایجــان ش ــرقی رســالت
ذات ــی ایــن نهــاد را بسترســازی و ف راهــم نمــودن زمینــه هــای حضور م ــردم در
صحنــه هــای مختلــف انقــاب اســامی ب ـرای پاسداشــت و تک ریــم و تعظیم
شــعائر اله ــی و مناس ــبتها و ایــام اهلل عنـوان نمــود و اضافــه ک ــرد :ایــن شــورا از
ابتـدای تشــکیل تاکنــون ،در زمینــه بزرگداشــت ایــام اهلل و مناس ــبتهای ثبت
شــده در تقویــم رســمی کشــور و حتــی حــوادث غیرمترقبــه فعاالنــه در
می ـدان بــوده و برگهــای افتخــار بیشــماری ب ـرای دفــاع از کیان و ح ریــم انقالب
اســامی در ســابقه ایــن نهــاد مقــدس م ــی تـوان یافــت.
وی 23تی ــر ســال  1378و 9دی ســال  1388را نمونــه ای از افتخــارات ایــن
نهــاد برشــمرد و افــزود :دشــمنان قس ــم خــورده ملــت ای ـران و انقالب اســامی
از اولی ــن روز پی ــروزی انقــاب اســامی تــا هــم اکنــون ،یــک لحظــه هــم از
ط راح ــی توطئــه هــا و دسیس ــه چین ــی هــا غافــل نشــده و به ه ــر بهانــه ای،
بــه دنب ــال بــه هــم زدن نظــم و امنی ــت داخل ــی ای ـران و ض ربــه زدن بــه انقالب
اســامی بــوده و هس ــتند؛ ول ــی م ــردم مومــن و انقالب ــی تــا ام ــروز تمــام ایــن
توطئــه هــا و ش ــیطنت هــا خنث ــی ک ــرده و در ایــن می ــان نی ـز ،ایــن شــورای
هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی بــوده کــه در بزنگاههــا و پی ــچ هــای تاریخ ــی
انقــاب اســامی بــا ف راهــم ک ــردن زمینــه حضــور م ــردم در صحنــه ،بــه یاری
انقــاب اســامی شــتافته اســت.
حجــت االســام اســکندری محکــوم نمــودن اغتشاشــات و خ رابــکاری های ــی
کــه در حاش ــیه اعت راضــات مردم ــی به گ ـران شــدن بنزیــن در ســال  1398بوجود
آمــد را آخ ریــن نمونــه اقـدام ایــن شــورا در دفــاع از ح ریــم انقــاب اســامی عنـوان
ک ــرد و افــزود :در پ ــی گ ران ــی بنزیــن در ســال  1398اعت راضات ــی در کشــور رخ داد
کــه دشــمنان از ایــن اعت راضــات ســوء اســتفاده ک ــرده و بــا اجی ــر ک ــردن مزدورانی
اقـدام بــه اغتشــاش و خ رابــکاری در شــهرها ک ــرد که شــورای هماهنگی تبلیغات
اســامی بــا ف راخوان ــی مردم ــی ضمــن اعــام حمایــت از اعت ـراض بــه وضعی ــت
معیشــتی و تــورم و گ ران ــی ،بالفاصلــه ســفره ایــن خ رابــکاری هــا و شــورش هــا را
بــا حضــور گس ــترده و انقالب ــی مردم ب ـرای محکومیت اغتشــاش و فتنــه برچید.
رئی ــس شــورای هماهنگ ــی تبلیغات اســامی آذربایجان ش ــرقی ،با اشــاره به
اقدامــات و فعالیتهــای ایــن شــورا در چنــد ســال اخی ــر در پی ش ــیوع بیماری
کرونــا ،گفــت :در پ ــی ش ــیوع بیمــاری کرونــا در ســال  1398و لــزوم رعایــت
فاصلــه اجتماع ــی و م راقب ــت هــای بهداشــتی ،شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات
اســامی نی ــز ب رنامــه هــای مردم ــی و می دان ــی را ب ـرای حفظ ســامت عمومی
بــه ســمت و ســویی دیگ ــر ســوق داده و ضمــن تعطی ــل نمــودن تجمعــات،
لکــن همچــون گذشــته و بی ــش از پیش نی ــز ب رنامه هــای ابداع ــی و متنوعی
ب ـرای بزرگداشــت ایــام اهلل و مناس ــبتها اج ـرا نمــوده اســت.
وی بــه ب رنامــه هــای اج ـرا شــده در اســتان در ســالجاری نی ــز پرداخــت و
عنـوان ک ــرد :از ابتـدای ســال  1400در مناس ــبتهای مختلف شــاهد ب رنامــه ریزی
و اج ـرای ب رنامــه توســط شــورای هماهنگی تبلیغات اســامی اســتان بودیم که
بزرگداشــت یــوم اهلل 12فروردیــن ،جشــن بزرگ نیمه شــعبان ،بزرگداشــت ارتحال
ملکوت ــی حض ــرت امــام خمین ــی(ره) ،بزرگداشــت قی ــام 15خ ــرداد ،روز جهان ــی
قــدس ،هفتــه بازخوان ــی و افشــای حقوق بش ــر آم ریکایی و بزرگداشــت شــهدای
هفتــم تی ــر بخش ــی از ایــن ب رنامــه هــا بــود و در بعض ــی ب رنامه ها و مناس ــبتها
نی ــز این شــورا بصــورت مشــارکتی اقدامات ــی را انجــام داده اســت.
حجــت االســام اســکندری بــه لزوم به ــره گی ــری از نظ ـرات و دیدگاههــای آحاد
م ــردم عزیــز بویــژه نخبگان و اندیشــمندان ب ـرای ایجــاد ابـداع و نــوآوری در برگزاری
م راســم تأکی ــد ک ــرد و افــزود :در همی ــن راســتا دفتر ایــن شــورا در اســتان دو اقدام
اساس ــی را در دســتور کار خــود ق ـرار داده کــه عبارتند از تشــکیل کارگروه اســتانی
تولی ــد محتـوا ب ـرای تغذیــه و تولید محتوای مناســب و بــه روز ب رای مناس ــبتها و
همچنین تشــکیل جلس ــات اندیشــه ورزی با حضور اســاتید دانشگاه ی.
رئی ــس شــورای هماهنگ ــی تبلیغــات اســامی اســتان آذربایجــان ش ــرقی
ضمــن تشــکر و قدردان ــی از مدی ران و مس ــئولین گذشــته این شــورا در اســتان
آذربایجــان ش ــرقی ،افــزود :بمناس ــبت ســالروز تأس ــیس ایــن نهــاد انقالبی نیز
ب رنامــه هــای مختلف ــی ط راح ــی شــده کــه دیدار با مس ــئولین ارشــد اســتانی
و نماینــدگان مجل ــس ،تجدیــد بیعت بــا آرمانهای شــهدا و برخ ــی ب رنامه های
رســانه ای از جملــه ایــن اقدامــات می باشــد.
وی در پایــان از حمایتهــا و هدایتهــای نماینــده معظــم ولی فقیه در اســتان
آذربایجــان ش ــرقی و نی ــز اســتاندار محترم و ســایر مس ــئولین دلس ــوز و بیش
از همــه م ــردم همیشــه در صحنه و عاشــورایی اســتان آذربایجان ش ــرقی ب رای
هم راه ــی در ب رنامــه هــای ایــن شــورا قدردان ــی نمود.

آئین اختتامیه کنگره شعر ترکی غدیر با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز و رئیس حوزه هنری کشور

مراسم جشن عید اهلل اکبر و آیین عمامه گذاری طالب حوزه علمیه بناب
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و رئیس شورای عالی مدیریت حوزه علمیه استان

اختتامیه مسابقات قرآن شهرداری تبریز
با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

آئین عمامه گذاری طالب مدارس علوم دینی تبریز با حضور معاون
اول قوه قضائیه و نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و رئیس
شورای عالی مدیریت حوزه علمیه استان

آئین تجلیل از خادمان غدیر با حضور نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از اعضای شورای تامین شهرستان مرند
با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

آئین کلنگ زنی ساختمان جدید فرزندان رحمت بهزیستی تبریز با
حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم جشن عیداهلل اکبر در جامعه المصطفی العالمیه تبریز با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

مراسم تجلیل از کادر درمان پایگاه دوم شکاری شهید فکوری تبریز با
حضور نمایندگان ولی فقیه در استان های زنجان و آذربایجان شرقی

دیدار دکتر دادمان رئیس حوزه هنری کشور با نماینده ولی فقیه
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان ادامه
دادنـد :بـا پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی؛
حضـرت امـام خمینـی(ره) با تأسـی به ایـن تدبیر
اساسـی و حیاتـی ،بـر وجـود شـورای نگهبـان
تأکیـد کردنـد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری
از سـخنان خـود بـا تقدیـر از مصاحبـه آقـای اهلل
شـکور پاشـازاده (رئیـس اداره مسـلمانان قفقـاز)
گفتنـد :وی در مصاحبـهای از فتـوای رهبـر معظم
انقلاب اسلامی تجلیـل کـرده و گفتـه فتـوای
ایشـان نویدبخـش در ایـن منطقـه و زمینهسـاز
و پیـروزی آذربایجـان در آزادسـازی خـاک هـای
اشـغالی قرهبـاغ شـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در
ادامـه خطبـه ها با اشـاره به مسـئله حقوق کودک
اظهـار کردنـد :یکی از نشـانه های جوامـع در حال
رشـد توجـه ویژه بـه مسـئله حقوق کودک اسـت،
جامعـهای کـه در عرصههـای مختلـف حیـات
زندگانـی از حقـوق کـودک غافـل شـود ،توفیـق
ایجـاد تمـدن الهـی نخواهد داشـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه یکـی از
دسـتورات عینـی اسلام و مکتـب اهـل بیـت(ع)
توجـه ویـژه بـه حقـوق بنیادیـن کـودکان اسـت،
گفتنـد :هـر پـدر و مـادری کـه بـه ادب کـودک
ب یتوجـه باشـد ،در محضـر پـرودگار پاسـخگو
خواهـد بـود و هم خانواده و هم مسـئوالن موظف
هسـتند زمینه تعلیـم و تأمین مهارتهـا را ف راهم
کنند .
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان
خاط رنشـان کردنـد :متأسـفانه به علـت بح رانهای
اقتصـادی ،در بعضـی خانوادههـا فرصـت کافـی
بـرای ت ربیـت کـودک وجـود نـدارد و یـا برخـی
پـدران و مـادران هـم بـرای تمـام ب رنامههـا وقـت
م یگذرانـد و هزینـه م یکننـد ،امـا بـه کـودکان
خـود توجـه چنـدان ندارنـد ،فـردای قیامـت بایـد
پاسـخگو باشـند.
ایشـان تصریـح کردنـد :منظـور از آزادی کودک،
رهـا کـردن کـودک بـرای هـر کاری نیسـت بلکـه
منظـور این اسـت که بیشـتر از ظرفیـت کودک از
او چیزی درخواسـت نشـود.
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 14مرداد؛ سالروز صدور
فرمان مشروطیت

وظائف زن و مرد
(احترام متقابل)

ادامه از صفحه اول

عدالتخانـه و عدالتخواهـی بود و به همین دلیل نهضت مشـروطه را
در ابتـدا نهضت عدالتخانه م یگفتند .بـا اوجگیری نهضت ،به تدریج
مسـأله پارلمان و محدود کردن قدرت شـاه مطرح شـد.
نحوه پیروزی اولیه و شکست نهایی انقالب مشروطه
بـا ادامـه اعت راضـات مـردم بـا دو مهاجـرت و نیـز خواسـته مردم
مبنـی بـر عـزل عی نالدولـه و همچنین اندیشـه تأسـیس مجلس
شـورای ملـی در افـکار مـردم شـاه مجبـور بـه برکنـاری عی نالدوله
شـد و با تأسـیس مجلـس موافقت کـرد .باالخـره مظف رالدین شـاه
فرمـان مشـروطیت را در  ۱۴مـرداد  ۱۲۸۵امضا کـرد .علما و دیگ رانی
کـه به حضـرت عب دالعظیـم و قم رفتـه بودند بازگشـتند و تحصن
در سـفارت انگلیـس پایـان یافت .مـردم صدور فرمان مشـروطیت را
جشـن گرفتند.
پـس از تهیـه نظامنامـه انتخابـات و امضـای آن بوسـیلة شـاه
انتخابات مجلس در شـه ریور  1285هـ .ش برگزار شـد و نخسـتین
مجلـس مشـروطه در مهـر مـاه همـان سـال گشـایش یافـت این
مجلس نوشـتن قانون اساسـی رابـه کمیتهای منتخب واگـذار کرد.
تجمع تعدادی از مردم در مقابل سفارت انگلستان
ایـن کمیتـه به سـرعت با بهرهگیـری از قوانین اساسـی بلژیک
و ف رانسـه قانـون ف راهـم آورد و بـه امضـای شـاه رسـاند .شـاه بیمـار
اندکی بعد از امضای قانون اساسـی درگذشـت ومحمد علی شـاه به
سـلطنت رسـید .در این زمـان ،اهداف و ماهیـت جناحهای مختلف
آشـکار م یشـد .بعضـی از روزنامههـای نوظهـور مقدسـات مذهبی
یدادنـد گروهـی از روحانیون تهـران به
مـردم را مـورد حملـه قـرار م 
رهبـری شـی خفضلا ...نـوری بـه منظـور رویارویـی بـا این تحـرکات،
مشـروطه خواهـان را بـه بـاد انتقـاد گرفتنـد و بـا تجمـع در حـرم
حضرت عب دالعظیم خواسـتار مشـروطة مشـروعه شـدند.
در زمـان محمد علی شـاه متمم قانون اساسـی تدوین شـد و به
امضـای شـاه رسـید .این متمم کـه در آن حق نظـارت پنج مجتهد
بـر قوانیـن در نظر گرفته شـده بود .به اص رار روحانیانی مانند شـیخ
فضلا ...شـکل گرفت.
عواملشکستمشروطه
ع وامـل شکسـت مشـروطه را م یتـوان بـه دو دسـته خارجـی و
داخلـی تقسـیم کرد:
 عوامل خارجیاتحاد دولتهای روسـیه و انگلیس در مقابل خطر آلمان و تقسـیم
ای ران در ق رارداد 1907م و اشـغال ای ران در جنگ اول به دسـت قدرتهای
درگیـر از ع وامـل خارجـی دارای نقـش در شکسـت مشـروطهاند .به
توپ بسـتن مجلس توسـط نیروهای روس ،اشـغال و جرم و جنایت
توسـط نیروهای نظامی روسـها در شـمال و انگلیسـیها در جنوب،
آغـاز جنـگ جهانی اول ،افزایش قحطی ،گرسـنگی و بیماری و مرگ
و میـر نیـز مـردم را از فکر مشـروطه بیـرون م یکـرد و حتی برخی
یدانسـتند.
همـه این بالها را بالی مشـروطه م 
 عوامل داخلیاز جملـة ع وامل داخلی شکسـت مشـروطه ،م یتـوان به ماهیت
کام ً
ال متفاوت نیروهای مشـروطه خواه اشـاره کرد .مشـروطه انقالبی
نبـود که برخواسـت و اندیشـة یک طبقه یا نیـروی اجتماعی خاص
اسـتوار باشد .گروهها و نیروهای اجتماعی متعددی مشروطه را ایجاد
کردنـد .آنهـا به جـای گفتگو با هم بـه درگی ریهـای فی زیکی ،تهمت
و افتـرا ،تـرور و خشـونت دسـت م یزدنـد زیـرا هنوز اسـتب داد حاکم
بر جامعـه بود.
سـالهای پر آشـوب جنگ جهانـی اول ،عدم توجـه و ب یاهمیتی
دولـت روس و انگلیـس بـه مشـروطه ،ناامنـی کشـور ،گرسـنگی و
بیمـاری از جملـه ع وامل داخلی شکسـت مشـروطه بـود در ج ریان
مشـروطه روحانیـت خسـته از درگیـری و دلسـرد از سیاسـتمداران
از صحنـه سیاسـت کنـاره گرفتـه و میـدان را به سـود مسـتب دان و
حامیـان آنهـا خالـی گذاردند.
پیامدهایمشروطه:
انقالب مشـروطه با همه مشـکالت و ناکام یهایش آثـار عمدهای
از خـود بـر جای نهاد برخـی از این آثـار عبارتند از:
 -1مفاهیمـی ماننـد قانـون اساسـی ،مجلـس آزادی،
انتخابـات ،تفکیـک قـوا بـا ایـن انقلاب مطـرح شـد و بـه
رسـمیت یافـت .هـر چنـد کـه بـزودی مجلـس مـورد هجوم
قـرار گرفـت ولـی اصـل وجـود قانون اساسـی در سـختترین
دورههـا برقـرار ماند و در مقاطع خاصی تعـدادی از نمایندگان
مخالـف دولـت بـه آن راه یافـت کـه بـا آثـار سیاسـی مهمی
همـراه بود.
 -2تج ربیـات ارزشـمند انقلاب مشـروطه در زمـان وقـوع انقالب
اسلامی مورد توجه واقع شـد .از یک سـو نابودی نظام سـلطنتی و
قطع کامل سـلطه بیگانگان در کشـور و توجه به فرهنگ و ارزشهای
خـودی مـورد توجه ق رار گرفت و از سـوی دیگـر رخنة عناصر بیگانه
و فرصتطلـب در مشـروطه هوشـیاری انقالبیـون مذهبـی را بـرای
جلوگیـری از تکـرار این امر در انقالب اسلامی بر انگیخت .در نهایت
ایـن تج ربیـات لـزوم حفظ وحـدت میان نیروهـای انقالب را گوشـزد
کرد.
منبع:
 مشـروطه ای رانـی  -دکتـر ماشـاهلل آجودانی  -انتشـارات قطره -سال 1387

قسمتهفتم

اصل ضروری دیگری که در خانواده بین زن و شوهر باید
م راعات شود احت رام متقابل است که موجب سالمتی روحی،
افزایش محبت و نیز تحکیم خانواده می شود ،دایره احت رام
به این است که طرفین به شخصیت هم ارزش قائل شوند،
نسبت به نظریات و سلیقه های هم احت رام بگذارند و در عین
حال افکار و اندیشه های یکدیگر را به رسمیت بشناسند ،چ را
که هر فردی به شخصیت و جایگاه خود عالقه مند است و
به شدت از خدشه دار شدن آن ناراحت می شود ،بی اعتنایی
به هر یک از موارد فوق  ،موجب خدشه دار شدن شخصیت
انسان می شود و لذا است که در مقابل این نوع رفتار مقاومت
می کند.
زن و شوهری که سالیان متمادی بناست با همدیگر معاشرت
و انس و الفت داشته باشند ،به ناچار باید بیشتر این اصل احت رام
را م راعات نمایند به جهت اینکه احت رام موجب ثبات خانواده
می شود آن چیزی که در خانواده به عنوان مسئله مهم ب رای
پیشگیری از تزلزل خانواده الزم است.
البته باید متذکر گردید که ،اصل احت رام یک اصل همگانی
است ،انسان از دیدگاه اسالم از ک رامت و ش رافت ذاتی برخوردار
است جانشین خداست ،اشرف مخلوقات است از این لحاظ،
احت رام به او از توصیه های مهم دینی است ،خداوند متعال
در قرآن هر سخنی که موجب ناراحتی و هتک حرمت مؤمن
شود ،مانند :دشنام دادن ،تهمت زدن و غیبت کردن را ممنوع و
شخصی ت مؤمن همانند جان
موجب خشم خدا دانسته است.
ّ
و مال او در امان است؛ از اینرو ،خداوند اجازه نم یدهد کسی
درباره مؤمن بدگویی کند.
و همین طور نسبت به اهل کتاب ،والدین ،همسایه ،فامیل
توصی ههای این چنینی وجود دارد ،لیکن در رابطه با همسر در
آموزه های دینی ما تاکیدات ف راوان تر است.
امام محمد باقر علیه السالم در حدیثی می فرمایند «:ا َِّن
اللاَشَ ُّد ُك ْم ا ِ ْك راما ل َِحالئ ِـ ل ِ ِه ْم»؛گ رامى ترين شما نزد
ا َ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد ّ
خداوند ،كسى است كه بيشتر به همسر خود احت رام بگذارد.
یا در آیه شریفه بیست و یکم سوره روم می فرماید:
«عاشِ ُرو ُه َّن ب ِال ْ َم ْع ُروفِ »؛ بهترین مدل معاشرت به معروف ،ارزش
گذاری ،تکریم و احت رام به جایگاه همدیگر است ،گاهی اوقات
زن و شوهر به خاطر اینکه بیشتر در کنار هم هستند از اصل

حجت االسالم جلیل جلیلی

هم احت رام فاصله م یگی رند در حالی که چون این نیاز به احت رام
در ذات انسان وجود دارد و همس ران بیشتر در کنار هم هستند
باید بیشتر م راعات نمایند.
با عنایت به مطالب فوق در روایات معصومین(ع) به شدت از
بی احت رامی به همسر پرهیز شده است در روایتی امام صادق
علیه السالم می فرماید :از رحمت و مغفرت خداوند دور است
خانمی که شوهر خود را آزار و اذیت کند و سعادتمند زنی است
که شوهر خویش را احت رام کرده و اذیتش نکند.
و نسبت به وظیفه مرد نیز از پیغمبر خدا نقل است که می
فرماید« :کسی که زنی را به همسری انتخاب می کند باید او
را احت رام کند و منزلتش را حفظ نماید» و به همین شکل امام
سجاد (ع) احت رام را از حقوق واجبه زن معرفی می کند ،موارد
ذکر شده کلیاتی است از وظایفی که زوجین نسبت به هم به
عهده دارند .
بر اساس گفته روانشناسان روش هایی ب رای احت رام وجود دارد
که برخی ها گفتاری است و برخی دیگر رفتاری ،که به مواردی
در این مختصر اشاره می شود:
* خواستار مشاوره با همسر خود باشید
* اولویتهای همسر خود را به خاطر داشته باشید
* در جمع به او احت رام بگذارید
* ش رایط کاری همسر خود را درک کنید
* تحسین خود را نسبت به او به زبان بیاورید
* از اهداف همسر خود در زندگی حمایت کنید
* در صورت نیاز از همسر خود عذرخواهی کنید
* به حرف همسر خود گوش ف را دهید
* در مقابل دیگ ران همسر خود را هرگز سرزنش نکنید
* انتظار نداشته باشید که همسر شما فردی کامل باشد
* قبل از گفتگو با همسر ،خوب فکر کنید
* درباره او با فرزندان خود ب ه نیکی صحبت کنید
پاورقی ها:
 -1وسائل الشيعه  :ج  ، ۱۵ص  ، ۵۸ح ۶
 -2بحاراالنوار ج ،100ص 253
 -3بحاراالنوار  ،ج ،100ص 224
 -4کتاب چگونه به همسر خود عشق بورزیم نویسنده  :جان
گری مترجم  :مینا امیری

اهمیت غدیرخم
از منظر آیات و روایات
قسمت دوم
حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

پيامبر اكرم صلى اهلل عليه وآله به حضرت على عليه السالم فرمود« :لو لم
ابلغ ما اُمرت به من واليتك لحبط عملى» اگر آنچه درباره واليت تو است به مردم
نرسانم تمام اعمال من محو مى شود.
در اين آيه چند نكته است كه جهت گيرى محتوايى آن را روشن مى كند:
 سوره مائده ،در اواخر عمر ش ريف پيامبر نازل شده است.الرسول» آمده است ،كه
 در اين آيه ،بجاى «يا أيّها ال ّن بى» ،تعبير «يا أيّها ّنشانه يك رسالت مهم است.
 به جاى فرمان «أبلغ» ،فرمان «بَلّغ» آمده كه نشانه ى ابالغ قطعى ورسمىومهم است.
 پيامبر نسبت به نرساندن يك پيام مهم تهديد شده كه اگر نگويد ،همه ىزحماتش به هدر مى رود.
 رسول خداصلى اهلل عليه وآله از ع واقب كارى ه راس دارد كه خداوند او رادلدارى مى دهد كه ما تو را از شر مردم نگه مى داريم.
 پيامب ر ،از جان خود نمى ترسد .زي را در روزگار تنهايى كه با بت ها مبارزه مىكرد و در جنگ ها كه با مشركين درگيرى نظامى داشت ،از خطرها نمى ترسيد.
(در حالى كه سنگباران مى شد ،و يارانش شكنجه مى شدند ،حاال در اواخر عمر
و در ميان اين همه يار بترسد؟!)
اهمي ت ،با همه پيام هاى دوران نب ّوت و
 در آيه ،پيامى است كه به لحاظ ّرسالت ،ب رابر است كه اگر اين پيام به مردم نرسد ،گويا همه ى پيام ها محو
مى شود.
 محتواى پيام ،بايد مسأله اى اساسى باشد ،وگ رنه در مسائل جزئى و فردى،اين همه تهديد و دلدارى الزم نيست.
 پيام آيه ،م ربوط به توحيد و نب ّوت و معاد نيست ،چون اين اصول ،درروزهاى ا ّول بعثت در م ّكه بيان شده و نيازى به اين همه سفارش در اواخر عمر
آن حضرت ندارد.
 پيام آيه ،م ربوط به نماز ،روزه ،حج ،زكات ،خمس وجهاد هم نيست ،چوناينها در طول  23سال دعوت پيامبر بيان شده و مردم نيز به آن عمل كرده اند
و ه راسى در كار نبوده است.
غدی رازمنظرروایات:
 )۱غدی ر؛ عید بزرگ خداوند متعال:
امام صادق(ع) فرمود« :عید غدی ر ،عید بزرگ خداوند متعال است( ».وسایل
الشیعه ،ج ۵ص)۲۲۴
 )۲غدی ر؛ عید بزرگ پیامب ران:
امام صادق(ع) فرمود« :خداوند متعال هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر
اینکه عظمت روز عید غدیر را شناخت و آن را عید گرفت(( .وسایل الشیعه،
ج ۵ص))۲۲۴
 )۳غدی ر؛ عید والیت :
شخصی از امام صادق(ع) پرسید« :آیا ب رای مؤمنین غیر از عید فطر و ق ربان و
روز جمعه عید دیگری هم می باشد؟»
امام صادق(ع) فرمودند« :آری عید دیگری هم ب رای مؤمنین می باشد و آن
روزی است که دستان مبارک حضرت علی(ع) در روز عید غدیر توسط پیامبر
اسالم(ص) باال برده شد ،و مسأله والیت حضرت علی(ع) برعهده زنان و مردان ق رار
گرفت و این روز عید والیت می باشد( ».وسایل الشیعه ،ج ۵ص)۲۲۴
 )۴غدی ر؛ عید فروزان :
امام صادق(ع) فرمود« :روز عید غدیر در میان روزهایی مثل عید فطر و ق ربان و
جمعه همانند ماه در میان ستارگان است»
(اقبال ،سیدبن طاوس ،ص)۴۶۶
 )۵غدی ر؛ روز درود و ب رائت :
امام صادق(ع) فرمود« :بزرگ ت رین و بهت رین عید ،عید غدیر است .زی را در آن
روز امیرمؤمنان علی(ع) به عنوان پرچمدار مردم منصوب شد .در این روز درود و
سالم بر محمد و آل او فرستید و از ستمگ ران به آنان ب رائت جویید( ».بحاراالنوار،
ج ،۹۷ص)۱۱۷
 )۶غدی ر؛ با عظمت ت رین عید و بهت رین روز سال :
روز غدیر در آسمان ها مشهورتر از زمین است( .مصباح المجتهد ،ص)۷۳۷
امام صادق(ع) فرمود« :ارزش عید غدیر ب رابر با هشتاد ماه است ،و شایسته است
آن روز ذکر خدا و درود بر پیامبر خدا زیاد گفته شود».
 )۷غدی ر؛ سند فضیلت حضرت علی(ع) :
حادثه غدیر نشان داد که بزرگ ت رین و مهم ت رین سند بر فضیلت و ب رتری
حضرت علی(ع) بر تمام صحابه و یاران پیامبر اسالم(ص) در آن زمان بوده است ،و
مهم ت رین پیام این حادثه بزرگ این بود که اگر کسی این قابلیت و لیاقت را می
داشت ،او انتخاب می شد .پس غدیر گویای فضیلت و ب رتری در تمام ابعاد وجود
مقدس حضرت علی(ع) است.
 )۸غدی ر؛ جشن بزرگ تاریخ :
اولین جشن بزرگ غدی ر ،جشنی بود که اصحاب غدیر در حضور پیامبر(ص)
برگزار کردند و شاع ران متعهدی همچون «کمیت اسدی» و «ابوتمام طائی»
اشعاری سروده و انشاء کردند .همه امامان به پاسداشت غدیر پرداختند و در ضمن
خطابه ها و سخنان خود از غدیر یاد کردند و هر ساله روز غدیر را جشن گرفتند
و گ رامی داشتند و باید گفت که جشن غدیر به طور رسمی و علنی پس از قرن
ها ممنوعیت در سال ۳۵۲هـ.ق در بغداد به وسیله «معزالدوله دیلمی» باشکوه
بسیار انجام شد و به فرمان وی شهر را آذین بستند و به شیوه اعیاد دیگ ر ،بازارها
را در شب بازگذاشتند.
 )۹غدی ر؛ خط بطالنی بر تفکر جدایی دین از سیاست :
در طول تاریخ همیشه زورمداران به دنبال جدایی دین از سیاست بودند و
دین را فقط در معابد و مساجد می دیدند و سیاست را مخصوص خود می
دانستند .غدیر به این طرز تفکر باطل و منحط پایان داد .پیامبر خدا(ص) به
دستور حضرت حق مأمور شد با انتخاب حضرت علی(ع) و معرفی آن به مردم
خط بطالنی بر تفکر پوسیده و منحط جدایی دین از سیاست بکشد غدیر
نشان داد دین و سیاست از حکومت جدا نیستند و فلسفه وجودی دین ب رای
ایجاد حکومت و اج رای سیاست الهی است .جمله معروف شهید مدرس ناظر
به همین مطلب است که فرمود« :دیانت ما عین سیاست ماست و سیاست ما
عین دیانت ماست».
منابع:
 تفسی رنور حجه االسالم ق رائتی تفاسير كبير فخررازى و المنار. اين سطرها را در شب شهادت حضرت على عليه السالم ،نيمه شب 21ماه رمضان  1380نوشتم.
 تفسير نورالثقلين وامالى صدوق،ص .400 -كافى ،ج  ،2ص .18
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل
عالمه شیخ عبدالحسین امینی

حضـرت آیـت اهلل عالمـه شـیخ
عبدالحسـین امینـی فرزنـد میـرزا احمـد
از علمـای اعلام و فقهـای عظـام و مجاهد
شـیعه در قـرن چهاردهـم هجـری قمـری
اسـت .در سـال  1320ق .برابـر  1281ش.
در خاندانـی روحانـی در شـهر سـراب دیده
بـه جهـان گشـود .دروس مکتبخانـهای
ومقدمـات را نـزد پـدر آموخـت .سـپس
سـطوح عالی را نزد استادان و عالمان بزرگ
حـوزه علمیـه تبریـز همچون حضرات آیات سـید محمـد موالنا ،سـید مرتضی
خسروشـاهی و شـیخ حسـین توتونچی تبریزی فراگرفت .آن گاه رهسـپار نجف
اشـرف شـد و از بـزرگان عملـی و معنـوی دیـار نور ،حضـرات آیات عظام سـید
محمد فیروزآبادی و سـید ابوتراب خوانسـاری و دیگر بزرگان بهره برد و به مقام
شـامخ اجتهاد رسـید و از حضرات آیات عظام سـید ابوالحسـن اصفهانـی ،میرزا
محمدحسـین نایینی و شـیخ عبدالکریم حائری یزدی و دیگران گواهی اجتهاد
و اجـازه روایـات دریافـت کـرد .پـس از نیل بـه مقامات عالی علمـی و معنوی به
تبریـز بازگشـت و بـه انجـام فعالیت هـای دینـی همت گمـارد  .پـس از اندکی
درنـگ ،جذبـه های عشـق به سـاحت مقـدس امیرمومنـان او را به نجف اشـرف
بازگردانـد .وی در جـوار مضجع نورانی موالی متقیات اقامت گزید و با همتی واال
بـه تدریـس و تحقیق و تالیف پرداخت .شـور عشـق و نور اخلاص ،رفیق طریق
وی گشـت و او را توفیـق آفرینـش اثری داد که نقطه عطفـی در اثبات امر امامت
و احقـاق حـق والیت شـد .آن بزرگـوار در میدان جنگ تاویل کتـاب اهلل که پس
از تنزیـل آن بـه رسـول اهلل بـه وقـوع پیوسـت و همـه زمان هـا و مکان هـا را در
برگرفـت ،بـه یـاری موالیش علی مرتضی برخاسـت و هـر آنچه از جـان و جاه و
مـال داشـت به پای دوسـت افکنـد و تمام عمر برای اثبات حقیقـت ،اقصی نقاط
عالـم را در نوردیـد و ده هـا هزار کتاب و اسـناد و اشـعار را از نظـر گذراند و کتاب
بـی بدیـل «الغدیر» را تالیف کـرد؛ کتابی که برهان قاطع و دلیل سـاطع در برابر
منکـران حادثـه غدیر شـد و دوسـتان را بی نیـاز از احتجـاج و دشـمنان را برای
همیشـه مجاب نمود.سـرانجام آن عالم ربانی و مجاهد نستوه در بیست و هشتم
ربیـع الثانـی 1390ق .برابـر بـا دوازدهم تیرمـاه  1349ش .در تهـران دار فانی را
وداع گفـت و بـه دیـار باقی شـتافت .

منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق -عادل موالیی  -نشر منشور -بهار 1392

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
خمس درآمد دریافت شده پس از سال خمسی
اگر فردی از درآمد بین سال کاالیی تهیه کند و سپس به صورت نسیه به
فروش برساند نسبت به خمس درآمد مزبور چه تکلیفی دارد؟ آیا جزء درآمد
سال وصول محسوب می شود یا سال معامله؟
جواب :در فرض مرقوم قیمت نقدی کاال در زمان معامله جزء درآمد سال
معامله و سود نسیه جزء درآمد سال دریافت می باشد.
تجافی در تشهد آخر نماز
اگرهنگام تشهد آخر امام جماعت رکعت اول یا سوم ماموم باشد ،آیا تجافی
واجب است؟ در حال تجافی چه ذکری باید بگوئیم؟
جواب :تجافی در تشهد آخر امام جماعت واجب نیست ،بلکه ماموم می
تواند ب رای رکعت بعد برخیزد و نماز را ادامه دهد ،اما مستحب است در
این حال به صورت تجافی بنشیند تا امام سالم نماز را بگوید ،در این حال
مستحب است فقط تشهد را بخواند.
اموال پیدا شده
ب رای تفریح به بیرون شهر رفته بودیم در مسیر انگشتری را پیدا کردیم و
آن را برداشتیم ،چه وظیفه ای داریم؟
جواب :اگر قیمت انگشتر کمتر از ارزش مقدار تقریبی دو و نیم گرم
نقره باشد ،میتوانید آن را تملک کنید و اگر قیمت آن بیش از این مقدار
باشد ،باید یک سال اعالم کنید و اگر بعد از یک سال،
صاحبش پیدا نشد ،می توانید آن را تملک کنید یا
صدقه دهید یا نزد خود امانت نگه دارید و اگر از پیدا
شدن صاحب آن مایوس باشید ،اعالم الزم نیست و آن
را صدقه دهید.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  15مرداد ) 1400
برگــزاري اوليــن دوره كنكــور س راســري در كشــور توســط وزارت
علــوم( 1348ش)
شــهادت س رلشــگر خلب ــان «عب ــاس باباي ــي» معــاون عمليات ــي
نيــروي ه وايــي ارتــش ( 1366ش)
ي پــور» فرمانــده ق ـرارگاه
شــهادت حجــتاالســام «مصطف ــي ر ّدان ـ 
فتــح (1362ش)
آغاز عمليات قدس 1364( ۵ش)
ســلطان عب دالمجی ــد می ــرزا عی ــن الدولــه وال ــی آذربایجــان شــد.
مخب رالس ــلطنه وال ــی ســابق بــه اروپــا رفــت (1290ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  26ذی الحجه ) 1442
تولد «علي بن يوسف آمِدي» فقيه واديب برجسته( 559ق)
پايــان جنــگ دوم ايــران و روس بــا شكســت «عبــاس ميــرزا»
وليعهــد فتحعلــي شــاه قاجــار( 1242ق)
وفات عالم جليل «غالمرضا يزدي كوچه بيوكي» ( 1378ق)
رحلــت حكي ــم و فيلس ــوف شــهير «س ــيدمحمدكاظم لواســاني»
«عصــار» ( 1394ق)
مع ــروف بــه ّ
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  6آگوست ) 2021
يدان مع ــروف سـوئدي و كاشــف
ـم شِ ــل» ش ــيم 
«كار ْل ويلْ ِهلْـ ْ
تولــد ْ
كل ر ،منگنــز و گليس ــي رين (1742م)
روز ملي و استقالل «جامائيكا» از استعمار انگلستان (1962م)

روحانیت پیشگام دفاع از خاک مقدس ایران اسالمی

نماینــده ول ــی فقی ــه
در آذربایجــان شــرقی
و امــام جمعــه تب ریــز
گفــت :وجــود ۵
هــزار شــهید در دوران
دفــاع مقــدس از قش ــر
روحانیــت نشــان از
پیشــگامی آنها در دفاع
از ح ریّــت ،نامــوس و
خــاک مقــدس ایــن ســرزمین اســت.
آدینــه تب ریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی حضرت حجــت االســام والمس ــلمین
س ــید محمدعلی آل هاشــم در م راســم عمامه
گ ـذاری طــاب حــوزه علمی ــه حض ــرت ول ــی
عصر(عــج) بنــاب بــا بی ــان اینکــه غدیرخــم نــه
تاریــخ اســت نــه روایــت ،بلکــه غدی ــر والیــت
اســت ،گفتنـد :پشــتوانه غدی ــر رســالت اســت
و پس ـوند آن امامــت و والیــت اســت و بــدون
شــک واقعــه غدی ــر روزی س رنوشتســاز ب ـرای
اســام اســت.
رئیــس شــورای حــوزه هــای علمیــه
اســتان بــا تبییــن اهمیــت غدیــر در
جامعــه افزودنــد :وظیفــه حــوزه و دانشــگاه
اســت کــه بــا برگـزاری نشس ـتهای علم ــی
و معرفت ــی در ســطوح عموم ــی و تخصصی
از تمــام امکانــات و زیرســاختهای فضــای
مجــازی بــرای تبلیــغ و ترویــج غدیــر
اهتمــام کننــد.
امــام جمعــه تب ریــز بــا اشــاره بــه ض ــرورت
همــت جهــادی رســانه ملــی بــرای ترویــج

معــارف و فرهنگ
غدیــر گفتنــد:
امــروز در ایــن
آشــفته بــازار کــه
هجمه هــا ی
زیــادی علیــه
روحانیــت انجــام
م یگیــرد بایــد
بــه خانوادههــای
طــاب تب ریــک گفــت کــه فرزنــدان خــود را
ب ـرای تحصی ــل علــوم دین ــی بــه ایــن خیمــه
گاه فرســتادهاند.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی اســتان با
اشــاره بــه نقــش روحانی ــت در بی داری اســامی
کشــورهای مختلــف خاط رنشــان کردن ـد :بــه
برکــت انقالب ــی که امــام راحــل آن را بنیانگذاری
کردنــد و مس ــیری کــه مقــام معظــم رهب ــری
آن را هدایــت و رهب ــری م یکننــد ،باعــث شــده
کــه کشــورهای زیــادی در دنیــا شــعارهای
اســامی س ــر دهنــد.
ایشــان در ادامــه گفتنـد :حوزه علمی ــه بناب
افتخــار دارد کــه س ـربازان خوب ــی را ب ـرای دفــاع
از والیــت ت ربی ــت م یکنــد و جــا دارد از اســاتید
ایــن حــوزه و در رأس آنهــا از اخــوان باقــری
بنابــی کــه در ت ربیــت طــاب و روحانیــون
قدمهــای ارزنــدهای برمــی دارنــد ،تقدیــر و
تشــکر بــه عمــل آیــد.
در ایــن م راســم و همزمــان بــا دهــه امامــت
و والیــت  ۲۰تــن از طــاب حــوزه علمیــه
شهرســتان بنــاب بــه لب ــاس روحانی ــت ملبس
ش ـدند.

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

ايــن کميتــه بيــش از  ۵۲هــزار روســتا را
تحــت پوشــش ق ـرار داده بــا بي ــش از  ۱۲۰هـزار
کارآمــوز خدمــات ارزنــده اي از طريــق طــرح
شــهيد رجاي ــي ،ط ــرح مددجوي ــي ،حمايــت از
خانــواده زندانيــان ،بيمــه و خدمــات درمانــي
بــه اقشــار نيازمنــد ،اطعــام محرومــان ،پرداخت
ديــه ،کمــک بــه آســيب ديــدگان ناشــي از
س ــيل و زلزلــه ،ط ــرح اک ـرام ويــژه ايتــام ،ط ــرح
تاميــن جهيزيــه ،پرداخــت قــرض الحســنه،
طــرح ســرباز و کمــک بــه جبهــه هــا و
مــرزداران و تاکنــون ارائــه نمــوده اســت.
 -۲۴جهاد سازندگي
در  ۲۷خ ــرداد  ۵۸حض ــرت امــام (ره) دســتور
تشــکيل يــک نهــاد خدمتگـزار را تحــت عنوان
“جهــاد ســازندگي ” صــادر فرمودنــد کــه بــا
فرهنــگ جهــادي خويــش در عرصــه هــاي
مختلــف منشــاء آثــار خي ــر و پ ربرکــت ف راوان ــي
گرديــد:
)۱ايفــاي نقــش موث ــر در مهندس ــي رزم ــي
دوران دفــاع مقــدس تحــت عنــوان سنگرســازان
ب ــي ســنگر
)۲ارائــه الگــوي مديريتــي انقالبــي جهــت
خدمــت بــه جامعــه
)۳کمــک بــه رفــع محروميــت از مناطــق
محــروم از طريــق راهســازي ،تأميــن آب
آشــاميدني ،تأمي ــن نعمــت روشــنايي ،توســعه
صنايــع روســتايي ،کمــک بــه کشــاورزي
روســتائيان ،توســعه دامــداري و ...

«خواجه» معاون سالمت
و امور بیمه های مرکز خدمات
حوزه آذربایجان شرقی شد
طــی م راســمی ،حجــت االســام
خواجــه بــه عنــوان معــاون ســامت و امــور
بیمــه هــای مرکــز خدمــات حــوزه
علمیــه اســتان آذربایجــان شــرقی
معرفی شد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه از تبریــز ،طــی مراســمی
حجــت االســام خواجــه ،معــاون ســامت
و امــور بیمــه هــای مرکــز خدمــات
حــوزه علمیــه اســتان آذربایجــان شــرقی
معرفــی و از زحمــات آقــای آقــا زاده،
معــاون ســابق تقدیــر شــد.
حجــت االســام س ــید ابوالفضــل موســوی،
مدیــرکل مرکــز خدمــات حــوزه علمیــه
اســتان آذربایجــان ش ــرقی در جلس ــه شــورای
اداری ایــن مرکــز گفــت :بازنشس ــتگی آقــای
آقــا زاده بــه معنــای انقطــاع رابطــه کاری وی
در مرکــز خدمــات نیس ــت ،بلکــه از تج ربی ــات
و راهنمای ــی هــای  30ســاله ایشــان اســتفاده
خواهــد شــد.
وی بــا ارائــه لــوح تقدیــر از زحمــات
آقــا زاده تقدیــر و حجــت االســام خواجــه
را بــه عنــوان معــاون جدیــد معرفــی کــرد.

معرفي کتاب

شفیقه موسوی

اخالق نمازگزاران

كتاب «اخالق نمازگزاران»
به قلم عباس عزيزي و به
همت انتشارات «صالة» در
سال  1389فيپا گرفته و در
 5000نسخه روانه بازار نشر
گرديد.
انسان در نظام ت ربيتي
اسالم ،بر اساس پرورش
صحيح مي تواند از مرز
حيوانيت برهد و خود را به مقام واال و پر ارج انسانيت
برساند.
عروج به مقام بلند انسانيت در كمالي نهفته است كه
با زدودن غبار اغيار از لوح دل و تخلّق يافتن به اخالق
اهلل حاصل مي آيد .بر همين اساس اخالق داراي منزلتي
بزرگ و جايگاهي واال است .به همين دليل در تمام
ش رايع و اديان الهي ،اخالق سر لوحه دعوت همه انبياء
الهي بوده است.
انبياء الهي همواره پيروان خود را پس از دعوت به
يكتا پرستي ،به پاكيزگي نفس ،اصالح درون ،عالقمندي
به نيكي و فضيلت و ديگر امور نيك و سودمند سوق
مي داده اند .در فضيلت اخالق اين نكته بس است كه
ْت ِ ُلتَ ِّم َم َم َكا ِر َم
پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند« :إِن ََّما ب ُ ِعث ُ
ال ْخْ َلقْ».
قرآن كريم و احاديث ائمه (ع) راههايي راي ب راي
رسيدن به فضايل اخالقي و دوري از رذايل بيان فرموده
اند كه يكي از اين راهها ذكر نماز است .نماز كامل نيز
در سايه فضايل اخالقي تحقق مي يابد ،پس فضايل
اخالقي در تحقق كامل نماز از يك سو و تاثير نماز در
ت ربيت اخالقي و شكوفايي و ايجاد فضايل اخالقي در
انسان از سويي ديگر ،نقش بس زايي دارد.
از ديدگاه اسالم ،اخالق و محاسن اخالقي از مقوله
عبادت مي باشند و عبادت حقيقتي است كه ريشه در
فطرت انسان دارد .از همين رو تمام انسان ها بر مبناي
فطرت به طور نا خود آگاه و بدون توجه به مبداء حركت،
اجماال و به صورت كلي به سوي ارزش هاي اخالقي
مجذوب هستند و ش رافت و ك رامت آنها را درك مي
نمايند .خداوند متعال محاسن اخالقي را به طور فطري
در نهاد انسان ب راي ايجاد رابطه بين خود و انسان ها ق رار
داده است و هر انساني با برخورداري از گ رايش فطري به
فضايل اخالقي و تخلّق به آنها احساس پيوند با خداوند
داشته و از اين دريچه است كه به سوي خدا صعود مي
كند و به درگاهش نزديك مي گردد.
نمازگزار ب راي پرورش و تكميل نفس و سير و سلوك
و نيل به مقام قرب الي اهلل ،الزم است تمام فضايل و
مكارم اخالق را در خود پرورش دهد .اخالق خوب ارزش
هايي هستند كه با روح ملكوتي انسان سازگاري دارند.
انسان با پرورش فضايل اخالقي و دوري از رذايل اخالقي،
انسانيت خود را كامل تر كرده و به مقام قرب الهي
نايل مي گردد .نمازگزار مي تواند فضايل اخالقي و نكات
ت ربيتي را از نماز ف را گيرد .افعال و اذكار نماز ،درس
اخالقي و ت ربيتي و آداب فردي و اجتماعي ،از قبيل :
تواضع ،خشوع ،نظم ،انضباط ،اخالق ،ادب و  ...را به انسان
مي آموزد و رذايل اخالقي از قبيل :خودبيني ،تكبر و ...
را در هم مي شكند.
نماز وسيله پرورش اين اوصاف و خوهاي پسنديده و
اسالمي و بهترين راه ب راي سركوب و از بين بردن هواها
و هوسهاي نفساني است.
مجموعه حاضر سعي در بيان اين مفهوم دارد كه ،نماز
گزار نبايد فقط به نقش نماز در اخالق نگاه كند ،بلكه بايد
نقش اخالق در نماز را نيز مورد توجه ق رار دهد .در اين
اثر ،فضايل اخالقي و اوصاف برجسته نمازگزاران و رذايل
اخالقي كه مانع قبول و كمال نماز است بيان شده است.
فهرست تفصيلی اثر كه در  208صفحه تدوين و تنظيم
شده است ،مشتمل بر چهار بخش با عناوين « جايگاه اخالق،
اوصاف برجسته نمازگزاران واقعي ،اخالق نمازگزار در خانه ،بازار،
مسجد ،گناهان و رذايل اخالقي مانع كمال نماز» است.
در انتها  85اثر گ رانقدر به چاپ رسيده از استاد
عباس عزيزي به ترتيب الفباي عناوين فهرست گرديده
است.

صحيفه نور امام خميني (ره)
مجلس از منظر امام خمینی
ـ حکومت اسالم حکومت قانون است  .در این طرز حکومت ،
حاکمیت منحصر به خدا است و قانون  ،فرمان و حکم خدا است  .قانون
اسالم  ،یا فرمان خدا بر همۀ اف راد و بر دولت اسالمی حکومت نام دارد .
همۀ اف راد  ،از رسول اکرم(ص) گرفته تا خلفای آن حضرت و سایر اف راد ،
تا ابد تابع قانون هستند ( .والیت فقیه  ،ص )34
«بعضی مسائل  ،مسائل اصلی است  .مسائلی است که بنیاد مسائل
دیگر است .مسائلی است که حفظ کیان اسالم و حفظ استقالل کشور
به آن ها بسته است و بعد از این که این مسائل اصلی تحقق پی دا
کرد مسائل دیگری است که آن مسائل باید دنبال بشود  .ما اآلن مبتال
هستیم به یک رشته از مسائل اصلی که اسالم به آن بسته است و
استقالل کشور )58 / 3 / 25( .
ـ قضیۀ قانون اساسی  ،اساس حکومت اسالم است  .ما اساس
حکومت را باید درست بکنیم و بعد برویم س راغ این که کارهای حکومت
باید چه باشد ()58 / 3 / 28
از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء ب رای برق رار کردن قانون آمده اند و
اسالم ب رای برق راری قانون آمده است ،و پیغمبر اسالم و ائمه اسالم تمام
ب رای قانون خاضع بوده اند و تسلیم قانون بوده اند .. .قانون ب رای همه
است)60 / 3 / 18( .
ـ البته بعضی از احکام حکومتی را که ب رای نظام اسالمی و تمشیت
امور مسلمین و حفظ نظام و جمهوری اسالمی است نباید از نظر دور
داشت و اوضاع زمان و از تغیی رات عظیمی که در عالم واقع شده است
و مسائل بسیاری را پیش می آورد که در صدر اسالم نبوده است نباید
غفلت کرد که همۀ این امور ب رای حفظ و استق رار حکومت اسالمی است
( .اسناد موجود در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی  ،ص )78
ـ قانون ب رای همه وظیفه معین کرده  .اگر یکی از قانون دست بردارد
و بخواهد دخالت به کار دیگری بکند برخالف شرع عمل کرده و آن وقت
ممکن است که برخالف شرع وقتی عمل کرد از باب نهی از منکر نسبت
به او کاری انجام دهند )59 / 5 / 3( .
ـ مجلس دخالت نکند در اج رای قوۀ مجریه و قوۀ قضائیه .
()59 / 5 / 3
ـ امید است امسال سال حکومت قانون باشد  .در اسالم همه کس
حتی پیامبر عظیم الشأن ـ صلی اهلل علیه وآله ـ در مقابل قانون بی
امتیاز در یک صف هستند و احکام قرآن و اسالم بر همه جاری است
و شرف و ارزش انسان ها در تبعیت از قانون است که همان تقواست و
متخلف از قانون مجرم و قابل تعقیب است و بر دستگاه های قضایی
است که از متصدیان به جان و شرف و مال بندگان خدا دفاع کنند و آنان
را به سزای خود بنشانند )59 / 12 / 29( .

جاذبه هاي گردشگري
دره سعید آباد

دره ســعیدآباد یکــی از مناطــق ییالقــی اســتان آذربایجــان
شــرقی اســت کــه در  ۲کیلومتــری جــاده ت رانزیتــی تهــران-
تب ریــز ق ـرار دارد و در تابس ــتانها مــورد بهرهب ــرداری وس ــیع ق ـرار
م یگیــرد.
ایــن دره محــل عبــور رودخانــه ســیدآوا چــای م یباشــد و
پوشــش گیاهــی آن را کشــتزارها و باغهــای میــوه تشــکیل
م یدهنــد.
در دره ســعیدآباد عــاوه بــر مناظــر طبیعــی ،وجــود آثــار
تاریخ ــی بــه جذابی ــت ایــن منطقــه افــزوده اســت کــه نمونــه آن
پــل قدیم ــی ســعیدآباد مع ــروف بــه پــل ش ــیخ م یباشــد کــه
م ربــوط بــه دوران صفویــه بــوده و از جملــه پلهــای مهــم مس ــیر
اصل ــی تب ریــز -ته ـران م یباشــد امــا متأســفانه بــه علــت عــدم
نگهـداری صحی ــح ،پــل مذکــور دچــار آس ــی بهای جــدی شــده
اســت.
پــل ش ــیخ کوربوس ــی بــه گفتــه ســاكنان اين روســتا ســابقه
ايــن پــل م ربــوط بــه دوره قاجاريــه اســت.اين پــل زيب ــا بــه
روي رود خانــه س ــيداوا چاي ــي احــداث شــده اســت.اين پــل در
مجــاورت پــادگان شــهيد كريم ــي اســت و واز طريــق ايــن پــل
م ــي تــوان بــه ديگ ــر پــادگان روســتا مثــل پــادگان تجالي ــي
رس ــيد.
كاروانســراهاي متعــددي در ايــن روســتا وجــود دارد كــه
روزگاري نبــض حیاتــی روســتا بودنــد .كــه مــن جملــه ايــن
كاروانس ـراها(حاج آبابــا و قدمــگاه )هس ــتند كــه در منطقه قدمگاه
روســتا هس ــتند كــه راه همگ ــي آنهــا از ط ريــق ش ــيخ كورپوس ــي
ممكــن اســت.
منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

