با توجه به وجود آيات قرآني در متن از خوانندگان محترم تقاضا مي شود در نگهداري از اين نشريه کمال دقت را رعايت فرمايند *جمعه  22مرداد  -1400مصادف با  4محرم الحرام  13 -1443آگوست  -2021سال هشتم شماره  -355صفحه1

هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

با تاسی از سیره سیدالشهدا
باید در برابر ظلم زمان
ایستاد

خب رنگار آدینه تبریز
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز گفـت :قیـام خونیـن امـام
حسـین (ع) در راسـتای احیـای دین رسـول اهلل و مقابلـه با ظلم
یزیـد و حاکمـان امـوی بود و مـردم ای ران به تاسـی از این آموزهها
انقلاب اسلامی را بـه پیروزی رسـاندند.
حجـت االسلام احمـد مطهـری اصـل در ب رنامه پیـام جمعه
بـا تبییـن درسهـای قیـام خونیـن ک ربال گفـت :عـدهای در آن
تاریـخ از امـام حسـین (ع) درخواسـت بیعـت و صلـح بـا یزیـد را
داشـتند ،امـا سیدالشـهدا بـا علم و آگاهـی به نتیجـه قیام خود
در ب رابـر ظلـم یزیـد ایسـتاد و بـا شـهادتش درسهـای بزرگی به
تاریـخ ارزانی داشـت.
وی بـا اشـاره بـه بیانـات رهبر معظم انقلاب در آخریـن دیدار
خـود با کابینـه دولت دوازدهـم افزود :معظم له بـا تقبیح اعتماد
بـه غـرب در دولـت یازدهـم و دوازدهـم ،آن را عبـرت آینـدگان
توصیـف کردنـد؛ چـرا کـه یزیدیـان زمـان و اسـتکبار جهانـی با
ظلمـی آشـکار ،از بیـن رفتـن حکومت اسلامی در ایـران ،از بین
بـردن سـاختار والیـت فقیـه ،از بیـن رفتـن مقاومـت اسلامی و
تغییـر فضای سیاسـی ای ران را به شـکل علنی مطـرح می کنند
تا کشـور مـا در انـزوا قـرار گیرد.
ایـن اسـتاد حـوزه بـا بیـان اینکـه بـا تاسـی از سـیره و م رام
سیدالشـهدا بایـد در ب رابر ظلم زمان ایسـتاد گفـت :دولت جدید
بایـد بـا بـه کارگیـری امکانات وسـیع داخلـی و مدیریـت داخلی
و بـا پرهیـز از اعتمـاد بـه غـرب و گ رایش بـه آنها نه تنهـا ای ران
اسلامی بلکـه کشـورهای منطقـه را بـا راهبرد مقاومت اسلامی
بـه اهـداف عالیه خود برسـاند.
خطیـب موقـت پیام جمعـه تبریز با اشـاره به آغـاز هفته امر
بـه معـروف و نهی از منکر عمـل به این فریضـه را در قالب تذکر
لسـانی وظیفهای همگانی دانسـت و گفت :یکی از اساسـیترین
راهبردهـای قیـام خونیـن ک ربلا عمـل بـه ایـن فریضه از سـوی
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خبرنـگار آدینه تبریز :
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه
تبریـز گفتنـد :مذهـب شـیعه در ایـران بـی شـک مرهـون
تـرک هـای آذربایجـان و مجاهدت هـای آنها در طـول تاریخ
اسـت و فرهنـگ اصیـل تشـیع با ادبیـات ترکـی آذربایجانی
آمیختگـی عمیـق دارد.
حضـرت حجـت االسلام و المسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در مراسـم رونمایـی از کتـاب ” تشـخّ ص و هویت
آذربایجـان” بـا بیـان اینکـه ادبیـات آیینـی و عاشـورایی
بعنـوان غنـی تریـن ذخایـر مکتب در حـوزه زبـان و ادبیات
ترکـی پیونـدی نـا گسسـتنی بـا فرهنـگ شـیعه دارد،
گفتنـد :پـس از رسـمیت یافتـن مذهـب شـیعه در ایـران
در عصـر صفویـه ،زبـان ترکـی آذربایجانـی غنـی تریـن زبان
در فرهنـگ شـیعی و تبییـن و گسـترش ادبیـات آیینـی و
مرثیـه و روضـه نقـش بزرگـی ایفـا کـرده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه توانمنـدی بـی نظیـر
شـعرای اهـل بیـت(ع) در ترویـج فرهنـگ شـیعه افزودنـد:
زبـان غنـی ترکـی بـه نوعـی تبدیـل بـه زبـان شـیعه شـده
ا ست .
ایشـان ادامـه دادنـد :مجالـس سـوگواری اباعبـداهلل
الحسـین و آییـن هـای مذهبـی در آذربایجـان ،مرثیـه
سـرایی در مصائـب اهـل بیـت به زبـان ترکـی آذربایجانی و
تلاش پنهـان و بسـیار مؤثـر مادحـان و شـاعران دلسـوخته
اهـل بیـت در برگـزاری مجالـس پاسداشـت سـید و سـاالر
شـهیدان بـه زبـان ترکـی نقـش ارزنـده ای در مانایـی ایـن

زبـان داشـته اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان
اینکـه در سـایه گفتمـان انقلاب اسلامی اقـوام ایرانـی
تشّ ـخص خـود را بازیافتـه انـد ،گفتنـد :در سـایه اهتـزار
پرچـم جمهـوری اسلامی ایـران و رهبـری داهیانـه رهبـر
معظـم انقلاب ،بخـش اعظمـی از هویـت طلبـی اقـوام
ایرانـی و بـه طبـع آن مردمـان آذربایجانـی جامـه عمـل
پوشـانده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری از سـخنان خـود
بـا بیـان اینکـه ایـران بـه دلیـل تنـوع قومیتـی و مذهبی
کشـوری کثیرالقـوم محسـوب مـی شـود ،گفتنـد :ایـران
در زمـره  ۱۰کشـور بـا کثـرت زبـان و لهجـه در دنیـا
ا ست .
ایشـان بـا تاکیـد بـر اینکـه کشـورهای قدرتمنـد از
فرآینـد جهانـی شـدن و رسـانه هـای جمعـی در تقویـت
قومیـت گرایـی اسـتفاده مـی کننـد ،گفتنـد :پدیـده
قومیـت گرایـی خطـری اسـت کـه اگـر هوشـمندانه بـا
آن برخـورد نشـود میتوانـد امنیـت ملـی و تمامیـت
ارضـی و یکپارچگـی ملتـی را در معـرض تهدیـد و
تجزیـه قـرار دهـد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان افزودنـد:
کشـورهای قدرتمنـد درصـدد ایـن هسـتند بـا
بهـره گیـری از ظرفیـت رسـانه های ارتبـاط جمعی ،شـبکه
هـای ماهـواره ای ،رادیـو تلویزیـون و اینترنـت و شـبکه های
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جنـگ  ۳۳روزه حـزب اهلل لبنـان و پایـداری و مقاومت آنها در ب رابر
رژیم غاصب صیهونیسـتی عالوه بر قدرت نمایی حـزب اهلل و پیروزی
اراده و ایمـان بـر زور و زر اربابـان قـدرت بـه نوعـی تداع یگر نقشـه راه
انقالب اسلامی و نشـات گرفته از نهضت مـردم ایـران در مقابل رژیم
ستمشاهی پهلوی بود.
 ۲۳مـرداد روزی اسـت کـه بـه تعبیـر رهبر معظم انقلاب ،حزب
اهلل بـه جهـان عرب و اسلام عـزت دوبـاره بخشـید .روزی که هیمنه
پوشـالی رژیـم صهی ونیسـتی فـرو ریخـت و بـذر مقاومت ثمـره داد.
اهمیـت ایـن روز نـه در یـک تاریخ و رویـداد نظامی ،بلکـه در تحقق
راهبـردی اسـت که حضرت امام خمینـی (ره) پایهگـذاری کردند و به
رهبـری حضرت آیت اهلل خامنهای تـداوم یافت .در واقع مقاومت ،تنها
گزینه حل مسـاله فلسـطین و ف راتر از آن ،راه حل اسلام حقیقی در
تقابل با اسـتکبار است.
شـورای عالی انقالب فرهنگی کشـور به مناسـبت پیـروزی حزب
اهلل لبنـان در ب رابـر ارتـش رژیم صهی ونیسـتی در جنـگ  ۳۳روزه۲۳ ،
مـرداد را روز «مقاومـت اسلامی» نامگـذاری کـرد تـا بدیـن ت رتیـب،
تجلیـل از واژه مقدس «مقاومت» را ب رای همیشـه مانـدگار و جاویدان
کند.
جنگ  ۳۳روزه چگونه آغاز شد و چه نتیجه ای داشت؟
جنـگ  ۳۳روزه کـه در میـان لبنانـی ها به «نبرد تموز» شـهرت
یافته و ب راسـاس یک «نقشـه جامع» که به وسـیله آم ریکا ،انگلیس،
ف رانسـه ،رژیم صهی ونیسـتی ،مصـر ،اردن ،ع ربسـتان و برخـی احزاب
لبنـان ط راحی شـده بـود به اجـرا درآمد .در همـان هفتـه اول ،ارتش
رژیم صهی ونیسـتی که توانایی جنگیدن با حزب اهلل را نداشـت ،مایل
بـود ،پایـان جنگ را اعلام کند اما آم ریکایی ها اص رار داشـتند که این
رژیـم چیـزی را به دسـت آورد و سـپس آتش بس را اعالم کنـد .از این
رو ،سـه هفتـه دیگـر با اصـرار آم ریکایی ها جنـگ ادامه پیـدا کرد اما
در نهایت آم ریکا نیز تسـلیم شـد و با تصویب قطعنامه ۱۷۰۱شـورای
امنیـت بر پایان آن مهـر تأیید کوبید.
وقتـی جنـگ تمام شـد ۲ ،طرف جنـگ در  ۲وضعیـت متفاوت
ق رار داشـتند .صهی ونیسـت ها یکی یکی به شکسـت سنگین خود
اذعـان کردنـد و البته آم ریکایـی ها نیز اینگونه اعتـراف کردند« :هیچ
کس پیروز نشـده اسـت!»
حاال دیگر شکسـت ناپذیر بودن ارتش صهی ونیسـتی ،اقتدار هول
انگیـز نیروی ه وایـی آن ،قدرت اطالعاتی موسـاد ،نقش موثر حمایت
هـای سیاسـی غـرب و اعـراب از تـل آویـو در مقابـل حـزب اهلل فـرو
ریختـه و موجی از بی اعتمادی تار و پود دولت جعلی ،ملت پوشـالی
و ارتـش ایـن رژیـم را به لـرزه درآورده بـود و ثبات قبـل از جنگ جای
خـود را به بـی ثباتی داده بوده اسـت.
از آن طـرف ،حـزب اهلل لبنـان پس از جنگ مورد تحسـین ف راوان
ملـت هـا ق رار گرفـت ،حاال دیگـر ملت  ۳تـا  ۴میلی ونـی لبنان می
توانسـتند خـود را در کانون توجهات  ۳۰۰میلیـون عرب و حدود پنج
میلیـارد مسـلمان ببیننـد و رهبر روحانـی آنان در صدر شـخصیت
های اول خاورمیانه ع ربی بنشـیند.
بازتـاب های خارجـی جنـگ  ۳۳روزه و مقاومت حزب اهلل
لبنان
کاندولیـزا رایـس وزیـر امـور خارجه وقـت آم ریکا این جنـگ را درد
زایمـان خاورمیانه نامید کـه ق رار بود ،خاورمیانه جدیـدی از آن متولد
شـود .خاورمیانـه ای کـه در آن از نیروهـای مخالـف آم ریـکا و رژیـم
صهی ونیسـتی دیگـر خبری نخواهد بـود .اما روند جنگ بـه گونه ای
دیگـر پیـش رفـت که بـه دلیل قـدرت نظامـی و نوع حمایـت ها و
ب رنامـه ریـزی عملیـات جنگی ،تصـورش را هم نکـرده بودند.
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز
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ادامه از صفحه اول

در طول این جنگ در س راسـر جهان واکنشهای متفاوتی
بـه وجـود آمد .کشـورهای آم ریـکا ،کانـادا ،آلمان و اسـت رالیا از
حمالت رژیم صهی ونیستی حمایت کردند و آن را دفاع از خود
نامی دنـد .ریی سجمهـوری وقـت آم ریکا جرج دبلیـو بوش این
جنگ را بخشـی از جنگ با تروریسـم نامید .در  ۲۰ژوئیه ۲۰۰۶
میلادی کنگره آم ریکا از رژیم صهی ونیسـتی حمایت کرد.
تحوالت بعد از جنگ  ۳۳روزه نشـان داد که پیشـگویی بن
گوریون نخسـتین نخسـت وزیر رژیم صهی ونیسـتی در حال
تحقـق اسـت و اسـرائیل گام بـه گام در حـال از دسـت دادن
مواضـع و نزدیـک شـدن به س رنوشـت نهایی خود اسـت.
سـید حسن نصر اهلل درسـالگرد جنگ  ۳۳روزه تاکید کرد
کـه پیـروزی مقاومت در جنـگ  ۳۳روزه سـال  ۲۰۰۶حادثه ای
غیـر عـادی بـود و اگر جنگ جدیـدی علیه لبنـان روی دهد،
مـا بـاز مطمئن هسـتیم کـه مقاومت پیـروز خواهد شـد .از
مهمت ریـن اعت رافـات صهی ونیسـت هـا این اسـت کـه اگر ما
بخواهیم حزب اهلل را شکسـت دهیـم ،این کار از ط ریق جنگ
و رویارویی مسـتقیم ممکن نخواهد شـد و جنگ با ای ران هم
فایـده ای نـدارد و از همیـن رو ،آنها درصدد خارج کردن سـوریه
از محـور مقاومـت برآمدنـد .وی خاطـر نشـان کـرد که جنگ
 ۳۳روزه بازتـاب هـای گسـترده ای بر روی رژیم صهی ونیسـتی
داشـت و از همیـن رو ،پـس از این جنگ ،تصمیم گرفته شـد
کـه سـوریه از محـور مقاومـت خارج شـود؛ چ را که این کشـور
پشـتوانه ای بـزرگ بـرای مقاومـت اسـت و با ض ربـه زدن به آن
مـی تـوان پشـت مقاومـت را شکسـت .اگـر هـرج و مـرج در
منطقه حاکم شود ،در نهایت باعث نابودی رژیم صهی ونیستی
و ض ربـه خـوردن بـه منافـع آم ریکا هـم خواهد شـد .صحبت
کردن درباره اختالفات شـدید سـنی ـ شیعی نوعی بزرگنمایی
اسـت و برخـی طرف ها سـعی در دامن زدن بـه این اختالفات
را دارند .ادعای وجود منازعه سـنی ـ شـیعی نادرسـت اسـت
و بسـیاری از نیروهایی که در کنار ارتش سـوریه می جنگند،
از اهـل سـنت هسـتند و همیـن نیروهای اهل سـنت نقش
زیـادی در پیـروزی در فلوجه داشـتند)۱( .
رهبـر معظـم انقالب در بـاره علل و ع وامـل موفقیت حزب
اهلل در جنـگ  ۳۳روزه فرمـوده اند :در هر نقطهای اگر کار دسـت
مـردم قـرار گرفـت و مـردم دارای هـدف بودنـد [-نـه] آدم هـای
روزمره
ب یهـدف ،آدم های سـرگردان در امور زندگی ،گرفتار امـور ّ
شـخصی ،آنهـا نه  -هرجـور کاری ،سـختت رین کارهـا ،کارهای
امنی تی ،دسـت مردم وقتی افتاد ،صحنه وقتی
نظامی ،کارهای ّ
در اختیـار مـردم قـرار گرفت ،پیش خواهد رفت .شـما االن نگاه
کنیـد ،در ظـرف کمتـر از  ۱۰سـال مقاومـت لبنـان بـر ارتش
جرار صهی ونیسـتی چند بـار فائـق آمـد؛ [ا ّول] مقاومت لبنان،
ّ
بعد مقاومت فلسـطی ن .مقاومـت لبنان ،ا ّول صهی ونیسـتها
را از جنـوب لبنـان بیـرون کـرد؛ بعـد در جنـگ  ۳۳روزه ،بینی
صهی ونیسـتها را بـه خـاک مالیـد .آم ریـکا صهی ونیسـتها
را کمـک کـرد ،خیانتـکاران داخلـی کمـک کردنـد ا ّمـا نیروی
مقاومـت  -کـه نیـروی مردمـی بـود ،بـا ایمـان بـود ،بـا هدف
بـود ،مـی فهمیـد دارد چهکار مـی کند  -توانسـت هم ه اینها
را از عرصـه خـارج کند .اخیـرا ً هم این ضربشسـتی که نیروی
مقاومـت بـه ارتش صهی ونیسـتی وارد کرد که هنوز داغ اسـت،
جـزو حـرف هایی اسـت که هنـوز ف راموش نشـده اسـت)۲( .
کتابشناسیجنگ ۳۳روزه
کتـاب «ناگفتههـای جنـگ  ۳۳روزه» کـه ترجمـهای از
اثـر عل یحسـن خلیـل وزیـر اسـبق دارایـی لبنـان و عضـو
هیـات رییسـه جنبش امل باعنـوان «صفحـات مجهوله من
حـرب تمـوز  »۲۰۰۶اسـت از سـوی موسسـه فرهنگی هنری
مرکـز اسـناد انقالب اسلامی روانه بازار نشـر شـد .مقدمه این
کتـاب به قلـم نبیه بری اسـت .این اثر بـا هـدف واکاوی ابعاد
مختلف تجاوز رژیم صهی ونیسـتی به لبنان در  ۲۰۰۶میالدی،
ناگفتههایی از پشـتپرده جنگ  ۳۳روزه را ب رای نخسـتی نبار
افشـا کرده است.
سـیدصالح فحص نماینده جنبش امل لبنان در ای ران درباره
ترجمه فارسـی این کتاب گفت :کتـاب «ناگفتههای جنگ ۳۳
روزه» گوشـههای تاریـک جنگ تمـوز  ۲۰۰۶را روایت م یکند که
خواننـده ای رانـی کمتـر درباره آن شـنیده یـا خوانده اسـت .این
اثـر اولیـن کتابـی اسـت کـه ما را از پشـت پـرده نبـرد نظامی
کـه همان جدال سیاسـی و دیپلماتیک اسـت آشـنا م یکند.
راوی ایـن کتاب یعنی عل یحسـن خلیل وزیر اقتصـاد و دارایی
در کابینه سـعد ح ریری و عضو هیات رییسـه و دفتر سیاسـی
جنبش امل اسـت که مسـوول رد و بدل کردن اطالعات سـری
جنـگ بین اسـتاد نبیـه بری و حاج حسـین خلیـل نماینده
ارشد سیاسی حضرت سید حسـن نص راهلل بوده است .خواننده
بـا مطالعـه ایـن کتـاب پـی م یبرد کـه حـزباهلل تا چـه حد
مظلوم بود و عالوه بر دشـمن خارجی در داخل هم دشـمنانی
داشـته که خطـر آنها کمتر از رژیم صهی ونیسـتی نبود.
منابع:
 .۱سـخن رانی سـید حسـن نصر اهلل درباره جنـگ  ۳۳روزه
و تحـوالت منطقـه؛ مرکز اطالع رسـانی فلسـطین بـه نقل از
شـبکه تلویزیونی المنار لبنان؛ اگوسـت ۲۰۱۶
.۲بیانـات مقـام معظـم رهبـری در دیـدار مـردم آذربایجان
شـرقی 1393/۱۱/29

تسلیت امام جمعه تبریز به مناسبت درگذشت
محقق و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی باصـدور پیامـی درگذشـت مرحـوم نیکبخـت؛ نویسـنده ،محقـق و
پژوهشـگر تاریـخ معاصـر ایـران را تسـلیت گفتنـد.
متن پیام به این شـرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
«إن َّا َّ
لل وإن َّا إل َ ْی ه راج ُع ون»
خبـر درگذشـت نویسـنده انقالبـی و مجاهـد فرهنگـی مرحوم آقـای رحیـم نیکبخت موجب تأسـف و تأثـر ف راوان
گردید.
مـورخ و پژوهشـگر حـوزه علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگی از مفاخـر نامدار خطـه آذربایجان و
شهرسـتان سـراب بـود کـه آموختـه هـای خـود را در مرکز تدوین اسـناد و تاریخ شـفاهی اسـناد
انقلاب اسلامی و بخـش تحقیقات تاریخ مجلس شـورای اسلامی با تألیفات بسـیار ارزشـمند
ماندگار سـاخت.
مرحـوم آقـای نیکبخـت در حـوزه شـعر و ادب عاشـورایی و شـیعی ،احیـای یـاد و نـام و
آثـار شـاع ران شـیعه بویـژه شـاع ران آذری ،چاپ و نشـر آثار شـع رای معاصـر آذربایجـان و قلم
فرسـایی در تبییـن تاریـخ آذربایجـان و مبـارزه بـا تحریفات تاریخی تالشـی خسـتگی ناپذیر
و بـی وقفـه داشـته اسـت و در یـک کالم مـی تـوان گفـت تشـیع ،ایـران و آذربایجان هسـته
مرکـزی افـکار و اندیشـه ایـن شـخصیت بزرگ علمـی بود.
اینجانـب بـا عـرض تسـلیت ایـن ضایعـه بـه خانـواده مکـرم ،اهالـی فرهنـگ و ادب خطـه
آذربایجـان خصوصـاً پژوهشـگ ران و تاریـخ نـگاران علـوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی و همـه
دوسـتداران و ارادتمنـدان ایشـان ،از درگاه خداونـد متعـال بـرای روح بلنـد آن عزیـز سـفر کـرده؛
علودرجـات و رحمـت واسـعه و بـرای بازمانـدگان صبـر جمیـل و اجـر جزیـل مسـئلت دارم.

سید محمدعلی آل هاشم

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

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

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در مراسم
تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسالمی ایران توسط رهبر
انقالب حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنه ای به رئیس جمهور منتخب
آیت اهلل رئیسی در حسینیه حضرت امام خمینی (ره)

آئین رونمایی از کتاب تشخص وهویت آذربایجان توسط نماینده
ولی فقیه در استان وامام جمعه تبریز

دیدار مسئولین تشکل های خبری و رسانه ای آذربایجان شرقی با
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار طالب جدیدالورود مدرسه علوم دینی حضرت امیرالمومنین
علیه السالم تبریز با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و رئیس
شورای عالی مدیریت حوزه علمیه استان

مراسم تکریم و معارفه فرمانده قرارگاه منطقه ای عاشورا با حضور
نماینده ولی فقیه در استان ،استاندار آذربایجان شرقی و فرمانده
نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با
حجت االسالم و المسلمین دکتر مصدق معاون اول قوه قضائیه

ادامه از صفحه اول

اجتماعـی ،قـدرت دولـت و ملـت هـای متعـارف را
ضعیـف کننـد و بـه تقویـت قومیـت گرایـی بپردازنـد
تـا از داخـل دولـت ملـت هـا را تهدیـد و تضعیـف
کننـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
یـادآور شـدند :کشـورهای قدرتمنـد سـعی دارنـد
بـا نهادهـای داخلـی ماننـد سـازمان ملـل ،سـایر
نهادهـای بیـن المللـی مثـل حقـوق بشـر و غیـر
حقـوق بشـر بـه تهدیـد علیـه کشـورهای مسـتقل
اقـدام عملـی نماینـد و بـا گسـترش آمـوزش و
ارتباطـات ،افـراد را از هویـت هـای آشـنا و پیشـین
خـود رهـا سـازند و آنهـا را در معـرض هویـت هـای
مدنـی ،حقوقـی و شـهروندی و هویـت هـای ناشـی از
ایدئولـوژی هـای ناسیونالیسـتی و لیبرالیسـتی قـرار
د هند .
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه ملـت ایـران
بـا همـه تنـوع قومـی و بـا همـه تفـاوت هـا،
تعلـق پذیـری ملـی بیشـتری دارد ،گفتنـد :عِـرق
ملـی آذربایجـان عزیـز و قهرمـان داللـت بـر ایـن
دارد کـه در عیـن وجـود هویـت قومـی چیـزی
جـز عـزت ایـران نمیخواهنـد ،شـهروندان تبریـز و
مـردم آذربایجـان بـه ایـران و رهبـر بزرگـوار عشـق
مـی ورزند.
ایشـان اظهـار داشـتند :اگـر کشـورهای قدرتمنـد
بـا مفهـوم جهـان گسـتری در تقویـت قومیتـی ناکام
مانـده انـد بـه دلیـل دیـن مـداری مردمـان وطـن
دوسـت و والیـی و محـب اهـل بیـت عصمـت و
طهـارت ایـن دیـار و ایـن منطقه اسـت و همین امر از
قومیـت گرایـی مبتنـی بر اسـتقالل طلبی کاسـته و
بـر هویـت یابـی اسلامی و هویـت یابـی ملـی افزوده
ا ست .
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی تاکیـد
کردنـد :هویـت دینـی و مذهبـی بخـش مهمـی
از هویـت تـرک زبانـان ایـران و حتـی تـرک زبانـان
همسـایه اسـت و هویـت شـیعی بـه نحو چمشـگیری
بـا هویـت زبانـی ،فرهنگـی و اجتماعـی آنهـا در
آمیختـه اسـت.
امـام جمعـه تبریـز در ادامـه بـا اشـاره بـه
تفـاوت هـای فرهنگـی اقـوام نسـبت بـه یکدیگـر
گفتنـد :ایـن تمایـز فرهنگـی و زبانـی بیانگـر تعلقات
خویشـاوندی آنهـا بـا سـنت فرهنگـی مشـترک و
احسـاس هویـت قومـی و گروهـی در دل یـک جامعه
بزرگتـر بـا هویـت جمعـی اسـت.
ایشـان در ادامـه انقلاب مشـروطه در ایـران را
لحظـه تاریخـی و نقطـه عطـف رویارویـی هویتـی
جامعـه ایـران بـا مظاهـر مدرنیتـه دانسـته و گفتنـد:
انقلاب مشـروطه بعنوان سـر فصـل جدیـدی از تاریخ
ایـران بـا گسـتره تاثیرگـذاری اجتماعـی و دگرگونـی
سیاسـی گفتمـان مدرن هویتـی در حـوزه جغرافیایی
سیاسـی ایـران تعریـف کـرد و مبانـی تفکـری جدیـد
در ابعـاد مختلـف سیاسـی ،اجتماعـی ،اقتصـادی و
فرهنگـی بوجـود آورد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی
خاطرنشـان کردنـد :آذربایجـان همـواره در تاریـخ و
فرهنـگ ایـران از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار بـوده
و نقـش بسـزایی در مناسـبات سیاسـی ایـران عزیـز
دارد.

با تاسی از سیره سیدالشهدا

باید در برابر ظلم زمان ایستاد

ادامه از صفحه اول

امـام حسـین (ع) بـود و اکنـون همـگان وظیفـه داریـم با
اسـتفاده از روشهـای موثـر و سـازنده علاوه بـر شـناخت
معـروف و منکر در راسـتای اشـاعه آن اقدام عملی داشـته
باشیم.
حجـت االسلام مطهـری بهـره گیـری از فرصتهای
فضـای مجـازی بـرای تبییـن آموزههـای دینـی و
اسلامی را مهم برشـمرد و گفـت :مبارزه مفاسـد بزرگ
و موضوعـات کالن در ایـن زمینـه وظیفـه حاکمیـت
اسـت ،امـا همـه وظیفـه داریـم در برابـر گناهـان و
منکـرات کوچـک افـراد مرتکـب آن عمل تذکر لسـانی
داشـته و بـا ابـزار و روش مناسـب عامـر بـه معـروف و
ناهـی از منکـر باشـیم.
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز در بخـش دیگـری
از سـخنان خـود بـا تبییـن مراتـب صبـر و تحمـل
سـختی از نـگاه قـرآن و ائمـه معصومیـن علیـه
السلام تاکیـد کـرد :ارتقـا سـطح ایمـان و داشـتن
پـاداش الهـی در روز قیامـت ،در کنـار پـاداش عمـل
بـه واجبـات دینـی ،صبـور بـودن هـم پـاداش بسـیار
بزرگـی خواهـد داشـت.
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آداب نمازجمعه

اهمیت وجایگاه اقامه عزای حضرت

اباعبداهلل الحسین از دیدگاه معصومین (ع)
حجت االسالم قهرمان احمدی

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
در ایــن مــوارد ،فتــوای دیگــری در میــان فقهــای
اســامی مشــاهده نم یشــود .بــا ایــن وجــود ،در می ــان
مذاهــب اســامی دربــارهی نمــاز جمعــه دو اختــاف
مهــم وجــود دارد:
یکــی از جهــت احــکام فقهــی م رتبــط بــا شــرایط
نمــاز جمعــه و خطب ههــا؛ و دیگ ــری از جهــت ش ـرایط
م ربــوط بــه امامــت جمعــه.
آنچــه ایــن مقالــه بــه طــور فشــرده دنبــال
م یکنــد ،بررســی علمــی ـ فقهــی جهــت دوم
اســت.
گـزارش و بررس ــی م ربــوط بــه جهــت اول نی ــز موکــول
بــه فرصــت و مقالت ــی دیگ ــر خواهــد بود.
آیــا ف ــردی کــه متصــدی اقامــه جمعــه م یشــود و
بــر ایــن جایجــگاه مهــم معنــوی و اجتماعــی تکیــه
یزنــد و بــا ق ـرار گرفتــن ب ــر ف ـراز ایــن منب ــر رفی ــع
م 
بــه عنــوان «امــام المتقیــن» جامعــه اســامی را بــه
صــاح و ســداد و تقــوا فــرا م یخوانــد ،خــود چــه
ش ـرایطی را بایــد دارا باشــد و چــه ویژگ یهای ــی را بایــد
اح ـراز ک ــرده باشــد؟

پزشک من

چگونه در هنگام شیوع بیماری کرونا از فرزندان خود
حمایتکنیم؟
بگذارید فرزندتان احساسات خود را بروز بدهند
با تعطیلی مدارس ،تف ریحات داخل مدرسه ،کنس رتها ،مسابقات
ورزشی و فعالی تهایی که بچهها پیش از این در آن شرکت می کردند،
لغو شده و بناب راین کودکان به دلیل دست دادن تمام این فعالیت ها
احساس نا امیدی می کنند..
اجازه بدهید فرزندانتان غمگین باشند« .در زندگی یک نوجوان ،از
دست دادن اینها غم بسیار بزرگی است ،بسیار بزرگتر از آنچه که ما
بهعنوان اف راد بزرگسال دارای تج ربه ممکن است احساس کنیم .بناب راین،
آنها را از لحاظ عاطفی حمایت کنید ،انتظار این که بهخاطر از دست
دادن زندگی عادی و روزمرهشان خیلی غمگین و خسته شوند را داشته
باشید و سعی در عادی کردن ش رایط کنید ».در چنین ش رایطی،
همدلی و حمایت بهت رین راه است.
درمورد آنچه م یشنوند و م یدانند با هم صحبت کنید
اطالعات نادرست زیادی در باره بیماری کرونا در حال انتشار
است « .از کودک در مورد اطالعاتی که در مورد بیماری شنیده
است ،سوال بپرسید و می زان درستی این اطالعات را بسنجید.
صرف ارائه اطالعات صحیح به کودک کافی نیست ،چ را که ممکن
است کودک اطالعات جدید را با برداشت های نادرست قبلی ترکیب
نماید .سعی نمایید دانسته های قبلی کودک را بفهمید ،انها را
اصالح وتکمیل نمایید.
اگر فرزندتان سوالی پرسید که جوابش را نم یدانید ،بهجای حدس
زدن ،از این فرصت استفاده کنید و با هم به دنبال پاسخ بگردید .از
وبسایتهای سازمانهای معتبری نظیر یونیسف و سازمان جهانی
بهداشت به عنوان منابع اطالعاتی استفاده کنید.
بسیاری از کودکان در مدرسه یا در دنیای مجازی به خاطر بیماری
کرونا مورد آزار و اذیت ق رار می گی رند .مهم است که فرزندانتان بدانند
که اگر مورد آزار و اذیت ق رار گرفتند ،شما همیشه پشتیبان آنها
هستی د.
«کمک خواستن از دیگ ران بهت رین راه مواجهه با هر نوع آزار و قلدری
است .نباید از بچهها و نوجوانانی که مورد آزار و قلدری ق رار گرفتهاند
انتظار داشته باشیم که به تنهایی درمقابل چنین سوءرفتارهایی از خود
دفاع کنند ،بلکه باید آنها را تشویق کنیم که از دوستان و بزرگساالن
کمک و حمایت بخواهند».

امام على عليه السالم :
ون َان ُف َس ُهم َعفی َف ٌة و حاجاتُهم َخ ٌ
فیفة و
لم َّت ُق َ
َا ُ
ورهم َمأ ُمو َن ٌِة
َخیراتُ ُهم َمأ ُمو َل ٌة و ُش ُر ُ

انسان های باتقوا ،عفیف اند ،احتیاجات شان
بسیار کم است و مردم به خیر و نیکی شان

شر و بدی شان در امان اند( .به
امیدوار و از ّ
همه نیکی می کنند و آزارشان به هیچ کس
نمی رسد.

اقعه عاشورا ب یتردید پ راهمی تترین و تاثیرگذارترین رخداد در
تاریخ اسالم است .واقعهای که بعد از گذشت سالها و قرنها،
هنوز در تار و پود جان مردم مسلمان بهوضوح در جریان است.
حماسه جاودان عاشورا از آن جنس وقایع نادری است که هرگز
رنگ کهنگی و قدمت در بلندای قامت آن نم ینشیند.
عاشورا نور خداست که نم یمیرد « َو َّ
الل ُمت ُِّم ن ُو ِرهِ» و آن قدر زنده
و جاری است و چون رود تازه و خروشان که همواره هزاران هزار ،زن
و مرد و پیر و جوان عاشق در سوگ این واقعه عظیم ،روز و شب
م یگریند و در این ماتم عظمی هم راه آسمان و زمین م یشوند.
«و ما بکت السماء و األرض اال علی یحیی بن زکریّا و الحسین
علی(ع)».
بن ّ
م یتوان به ص راحت گفت که نهضت امام حسین(ع) حرکتی
برجسته در تاریخ است که هیچ حادثهای با آن ب رابری نم یکند
و شاید رمز این داستان در اخالص باشد ،آن سان که که
سیدالشهداء(ع) هرچه که داشت در راه خدا و عمل به قرآن ق ربانی
داد و خداوند نیز همه دلها را متوجه ایشان کرد.
سیره عملی و نظری حض رات معصومین(ع) در برپایی عزاداری
حضرت امام حسین (ع) به عنوان یکی از راههای احیاء نهضت
آن حضرت بوده است .هم سفارش به عزاداری بر ساالر شهیدان
داشتند هم خودشان مجلس عزا برپا می کردند.
امامان بزرگوار ما ب رای حفظ مکتب روش های مختلفی داشتند
ب رای زنده نگه داشتن نهضت حضرت ابی عبداهلل الحسین(ع)
الف -دعوت از شع رای آئینی به سرودن شعر عزداداری آن
حضرت
ب -سفارش به زیارت ساالر شهیدان (ع) و تاکید به تحمل
موانع و مشکالتی که معاندین ایجاد می کردند.
ج تاکید بر استحباب سجده بر ت ربت حضرت امام حسین(ع)
د -استحباب گریستن و گریاندن و حالت گریه کننده به خود
گرفتن در عزای امام حسین(ع)
ه -دعوت از دوستداران اهل بیت(ع) به برپایی مجلس عزا ب رای
امام حسین(ع) و نیز برپا داشتن م راسم عزای آن حضرت از سوی
خود آنان.
در روایتی از حضرت امام رضا(ع) نقل شده است:
ي َد َر َج ِت َنا
ان َم َع َنا فِ 
ِب ِم َّنا َك َ
« َم ْن ت ََذ َّك َر ُم َصاب َ َنا َو ب َ َك ى ل َِما ْارتُك َ
َ
َ
َ
يَ ْو َم الْق َِي ا َم ِة َو َم ْن ُذ ِّك َر ب ُِم َصاب ِ َنا َف َب َك ى َو أبْك ى ل ْم ت َْب ِ
ك َع ْي ُن ُه يَ ْو َم
س َم ْجل ِس اً يُ ْح َي ا فِي ِه أَ ْم ُرن َا ل َ ْم يَ ُم ْت َقلْ ُب ُه
ت َْب ِك ي ال ْ ُع ُي ُ
ون َو َم ْن َجلَ َ
ُ
ُ
وب»
ل
ق
يَ ْو َم ت َُم ُ
وت ال ْ ُ
آن کسی که مصائب ما را به یاد آورد و بر مصائب ما بگرید روزی
که چشمها گریان است چشم او گریان نخواهد بود و کسی که در
مجلس ما بنشیند که امر ما (مکتب ما) در آن احیاء می گردد،
روزی که دل ها می میرد قلب او نمی میرد.
و همچنین وارد شده :که وقتی ریان بن شبیب خدمت امام
رضا(ع) مشرف شد به حضرت عرض کرد که چ را غمگین هستید
حضرت فرمودند :امروز اول محرم است و گریه بر ساالر شهیدان
فضایل ف راوانی دارد ،آنگاه دستورهای متعددی امام رضا(ع) به ریان
بن شبیب دادند .و آن حضرت فرمودند :اگر خواستی بر ساالر
شهیدان گریه کن و هروقت به یاد امام حسین (ع) و شهدای
مظلوم ک ربال افتادی به ذات مقدس امام حسین(ع) خطاب کن و
بگوَ :فق ُْل َمتَی َما َذ َك ْرتَ ُه ﴿یا ل َی َتنِی ُك ْن ُت َم َع ُه ْم َف َأ ُفو َز َف ْوزا ً َعظِ یماً
و در سیره معصومین (ع) می بینیم در خفقانی ترین ش رایط
ب رای امام حسین(ع) و شهدای ک ربال مجلس عزا و سوگواری
اقامه می کردند و گاهی مجلس عادی را هم تبدیل به مجلس
سوگواری آن حضرت می ساختند.
حضرت امام سجاد(ع) در طول  35سال امامت خویش در هر
ش رایطی ک ربال و عاشورا به به یاد می آوردند.
حضرت امام صادق(ع) فرمودند :ب َ َک ی َعل ُِّی ب ْ ُن ال ْ ُح َس ْی ِن َعلَ ی أَب ِی ِه
ین َس َن ًة و َما ُوضِ َع ب َ ْی َن یَ َدیْ ِه طعاما إ ِ َّل ب َ َک ی
ُح َس ْی ِن ب ْ ِن َعل ٍِّی ص عِشْ ِر َ
امام سجاد (ع) بیست سال گریه کرد و هرگاه در جلو آن

حضرت غذایی گذاشته می شد می گریست.
هرگاه غذایی نزد آن حضرت گذاشته می شد چشمان مبارک آن
حضرت پر اشک می شد ،روزی یکی از خدمتگزاران آن حضرت
عرض کرد  :یابن رسول اهلل (ص) آیا هنوز زمان پایان حزن و اندوه
شما ف را نرسیده ،حضرت فرمودند :یعقوب نبی(ع) دارای دوازده
فرزند بود ،خداوند یکی از آمان را از جلوی چشمش پنهان نمود
درحالی که فرزندش زنده بود ،چشمان یعقوب از اندوه سفید شد
اما من در جلو چشمم شاهد بودم پدرم ،ب رادرم ،عمویم ،هفده تن
از اهل بیتم و گروهی از یاران پدرم را به قتل رساندند سرهایشان
را از تن جدا کردند چگونه اندوه من پایان می پذیرد.
مالک جهنی می گوید امام باقر(ع) درباره روز عاشورا فرمود :در
روز عاشورا ب رای امام حسین زاری کرده و بگریید و اهل خانه را
هم امر به گریستن به حضرت کنید ،در خانه خود ب رای حضرت
مجلس عزا برپا کرده و داغ خویش را اب راز کنید و ضمن دیدار و
مالقات همدیگر بر آن حضرت گریه کنید و یکدیگر را در داغ امام
حسین(ع) تعزیت دهید و هرکس این عمل را انجام دهد ب رای او
در نزد خدا ثواب دوهزار حج و عمره و جهاد در رکاب رسول خدا
و امامان راشدین (ع) را ضمانت می کنم.
راوی می گوید محضر امام صادق(ع) بودیم یادی از امام حسین
بن علی کردیم ،حضرت گریه کرد ما هم گریه کردیم ،سپس
حضرت سرش را بلند کرد و فرمود امام حسین(ع) فرمود« :من
کشته اشکهایم هیچ مؤمنی م را یاد نمی کند مگر آنکه می گرید».
در روایتی آمده است روزی که نام امام حسین(ع) برده می شد
تا شب لبخندی بر لبان حضرت صادق نبود.
زید شحام می گوید هم راه جماعتی از اهل کوفه در خدمت
امام صادق(ع) بودیم یکی از شع رای عرب بنام جعف ربن عفان وارد
شد .آن حضرت او را احت رام نموده و در نزدیک خود جای داد ،آن
گاه فرمود ای جعف ر! او عرض کرد لبیک! حضرت فرمود به من
گفته اند تو اشعار نیکی درباره امام حسین(ع) سروده ای؟ عرض
کرد ،آری .حضرت فرمود :اشعارت را بخوان .او شعر می خواند و
امام و اط رافیان می گریستند به گونه ای که قط رات اشک بر
صورت و محاسن آن حضرت جاری بود ،سپس امام فرمود:
«یا جعفر واهلل لقد شهدت مالئکه اهلل المق ربین ها هنا یسمعون
قولک فی الحسین و لقد بکواکما بکینا او اکث ر...؛ ای جعفر فرشتگان
الهی در این مجلس حاضر شدند و شعرت را شنیدند و گریه کردند
همان گونه که ما گریه کردیم بلکه بیش از ما گریستند»...
امام رضا علیه السالم فرمود« :کان ابی اذا دخل المحرم الیری
ضاحکاً و کانت الکأبه تغلب علیه حتی تمضی منه عشره ایام فاذا
کان یوم العاشر منه کان ذالک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه؛ با
ف را رسیدن ماه محرم پدرم موسی بن جعفر(ع) با چهره خندان دیده
نمی شد و حزن و اندوه س راسر وجودش را ف را می گرفت تا روز دهم
ف را می رسید آن روز روز مصیبت ،اندوه و گریه آن حضرت بود».
دعبل خزاعی شاعر بزرگ اهل بیت می گوید :در ایام محرم بر
امام رضا(ع) وارد شدم حضرت فرمود دوست دارم ب رای من شعر
بخوانی ،این روزها روز حزن و اندوه ما اهلبیت و شادی دشمنان
ما بویژه بنی امیه است ،پس از آن امام رضا برخاست پرده ای
جدشان حسین آویزان کردند
را ب رای حضور خانواده در مصیبت ّ
سپس فرمودند دعبل ب رای حسین مرثیه بخوان تا زنده ای یار و
مدیحه س رای ما هستی ،آن گاه گریستم به گونه ای که قط رات
اشک بر صورتم جاری شد.
منابع و مآخذ:
 -1امالی  -شیخ صدوق
 - -2الخصال  -شیخ صدوق
 -3کامل الزیارات  -ابن ُقولویه قمی
 -4ثواب االعمال و عقاب االعمال  -شیخ صدوق
 -5بحاراالنوار  -ج  -25عالمه مجلسی
 -6اصول کافی  -ج 2
 -7وسائل الشیعه  -حر عاملی

رسیدگی به مشکالت قضایی  ۴۸نفر از
مراجعان دادگستری در تبریز

رئیس کل دادگسـتری آذربایجان شـرقی پرونـده قضایی ۴۸
نفـر از م راجعان دادگسـتری اسـتان را بررسـی و دسـتورات الزم
را صـادر کرد.
آدینه تبریز به نقل از روابط عمومی دادگسـتری کل اسـتان
آذربایجان شـرقی ،دکتر موسـی خلیل الهی در راسـتای تحقق
سیاسـتهای تحولـی قـوه قضائیـه و تأکیـدات رئیـس قـوه
قضائیـه مبنـی بـر تکریـم اربـاب رجـوع ،در قالـب مالقاتهای
مردمـی و بـه صـورت چهـره بـه چهـره مشـکالت قضائـی ۴۸
نفـر از م راجعـان دسـتگاه قضائی را بررسـی و دسـتورات الزم را
صـادر کرد.
مالقاتهـای مردمـی رئیـس کل دادگسـتری اسـتان بـا
هم راهی شـورای معاونین دادگسـتری اسـتان و دادسـتان مرکز
اسـتان بـه منظور پاسـخگویی بـدون واسـطه به درخواسـتها
و مشـکالت قضائـی م راجعـان و بـا رعایـت دسـتورالعملهای
بهداشـتی بـه صـورت مجـزا در دفتـر کاری او برگـزار م یشـود.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل العظمی
سیدشهاب الدین حسیتی مرعشی نجفی

پیام تبریک امام جمعه تبریز در پی موفقیت
دانشآموزان استان در آزمون سراسری دانشگاهها

حضرت آیت اهلل العظمی سیدشـهاب

الدیـن حسـینی مرعشـی نجفـی
فرزندآیـت اهلل سـید محمـود مرعشـی

از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا و مراجـع
معظـم تقلید شـیعه در قـرن چهاردهم
هجری قمری اسـت .نیـای وی از تبریز

به شـهر مقدس نجف اشـرف مهاجرت
کردنـد و در آن شـهر اقامـت گزیدنـد.

در بیسـتم صفـر 1276ش .در نجف

اشـرف دیـده بـه جهـان گشـود مقامـات و سـطوح عالـی علوم اسلامی
را از پدربزرگـوارش و شـیخ مرتضـی طالقانـی ،شـیخ نورالدیـن شـافعی
و...آموخت.

سـپس بـه حـوزه علمیه تهران رفـت و علوم عقلـی را از اسـتادان آنجا

فراگرفـت .وی از جامـع تریـن عالمان دینـی قرن اخیر به شـمار می رود

کـه علاوه بر علـوم متداول حـوزه های علمیـه در علم انسـاب نیز یگانه
روزگار خـود بـود .کثـرت اسـتفاده وی از عالمان عصر خـود و اخذ اجازه

روایـات از عالمـان جمـع فقهای شـیعه و اهل سـنت حضرتـش را نقطه
اتصـال و جایـگاه اتحاد مذاهب اسلامی نمود .

در طـول عمـر بـا برکت خویـش عالوه بـر تحقیق و تالیـف دهها جلد

کتـاب تدریـس علوم دینی ،تاسـیس مـدارس علمی و تربیت شـاگردان
بسـیار بـه امـر گردآوری و حفاظـت و صیانت از میـراث علمی و فرهنگی
جهان اسلام توفیـق یافت.

فقـدان بـی جبـران آن عالم ربانـی و مرجع عالیقـدر در هفتم ماه صفر

1411ق .برابـر با هفتم شـهریور  1369ش .به وقوع پیوسـت.

پیکرپاکـش پس از تشـییع با شـکوه بنابـه وصیتش در کنـار کتابخانه

بـزرگ خویش به خاک سـپرده شـد.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
کفایت حج نیابتی از حج واجب
مادر بزرگم ب رای انجام فریضه حج ثبت نام کرد ولی بیمار شد و نتوانست
مشرف شود و مادرم به نیابت از ایشان به حج مشرف شد ،آیا وجوب حج از
مادرم برداشته شده است یا همچنان حج بر مادرم واجب است؟
جواب :اگر کسی به نیابت از دیگری ،حج انجام داده باشد باید ب رای خود
نیز در صورت استطاعت  ،حج بجا آورد.
سپردن پول به دیگری ب رای تجارت و دریافت سود ماهانه
قصد دارم سرمایه ای را به شخصی بدهم تا با آن کار کند و مبلغ ثابتی،
سود ماهانه بدهد ،آیا دریافت این سود ،حکم ربا را دارد؟
جواب :اگر قرض بدهید و شرط کنید که قرض گی رنده هر ماه مقداری
سود به شما بپردازد ،قرض ربوی و ح رام است اما اگر
وکالت بدهید ،یعنی دریافت کننده را وکیل مطلق کنید
که با پول شما ب رای شما کار کند و مقداری از سودهای
حاصل را به شما بپردازد و باقیمانده را ب رای خود بردارد،
اشکال ندارد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  22مرداد ) 1400
ت وزي ــری توســط
عــزل محرمانــه دكت ــر محمــد مصــدق از نخس ـ 
محمدرضــا شــاه پهلــوی ( 1332ش)
پايان عمليات نصر 1366( ۷ش)
نیروهــای عثمان ــی وارد قزویــن شـدند و ته ـران در مع ــرض تهدیــد
نیروهــای ت ــرک ق ـرار گرفــت (1295ش)
ســلطان احمدشــاه می ــرزا حس ــن خــان وثــوق الدولــه را بــه ریاســت
وزرائ ــی برگزیــد (1295ش)
يــك اردوي هـزار نف ــري بــه فرمانده ــي مي رپنــج حس ــين آقــا ب ـراي
س ــركوبي كلنــل محمدتقي خــان عــازم مشــهد شـدند 1300(.ش)
دوره ششم مجلس شوراي ملي پايان پذيرفت (1307ش)
معاضدالسلطنه پي رنيا به ايالت كرمان تعيين گرديد1308( .ش)
قانــون اساســنامه بانــك مل ــي اي ـران بــه تصويــب مجل ــس رس ــيد
 1317( ...ش)
گرماي شديد در خوزستان چندين نفر را کشت 1332(.ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  3محرم ) 1443
روز آزاد شــدن حض ــرت «يوســف (ع)» از زن ـدان و اســتحباب روزه
ب ـراي رفــع ه ــر گرفتــاري
دعوت جهاني اسالم توسط پيامبر اكرم ( 7ق)
ورود سپاه «عمر بن سعد» به سرزمين ك ربال ( 61ق)
تولّد «ابن خَ لّوف» كاتب و شاعر مسلمان ( 829ق)
ي مل ــي در پ ــي اولتيماتــوم روس ــيه بــه
تعطيل ــي مجل ــس شــورا 
مجل ــس در زمــان احمدشــاه ( 1330ق)
نجات یوسف (ع) از چاه
نامه امام حسین (ع) ب راى اهل کوفه
برکناری مستعین عباسی از خالفت
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  13آگوست ) 2021
مرگ «فردريك اوژن دال ْك روا» نقاش معروف ف رانسوي (1863م)
ْس نايْتي ْنگ ِْل» پرستار معروف انگليسي (1910م)
مرگ «فلوران ْ

نماینــده ول ــی فقی ــه در آذربایجان ش ــرقی در
پ ــی موفقی ــت دانشآمــوزان اســتان در آزمــون
س راســری دانشــگاهها ،پیــام تب ریکــی صــادر
کردند.
متــن پیــام حضــرت حجتاالســام
والمس ــلمین س ــید محمدعل ــی آلهاشــم بــه
ایــن شــرح اســت:
باسمهتعالی
خب ــر غرور آف ریــن و مس ــرت بخش موفقیت
دانــش آمــوزان خطــه عالــم پ ــرور آذربایجــان؛
جنــاب آقــای نیمــا ابوالحســنی از تب ریــز و
س ــرکار خانم آینــاز مارال ــی از روســتای لیورجان
شهرســتان جلفــا در آزمــون س راســری ورودی
دانشــگاه هــا و کس ــب رتب ــه هــای اول و چهارم
رشــته علــوم تج رب ــی ،افتخــاری دیگ ــر ب ـرای
ایــن خطــه خصوصـاً نهــاد مقــدس آمــوزش و
پ ــرورش اســت.
بــا شــکر و س ــپاس بــه درگاه خداونــد منان و
متعــال ایــن موفقی ــت را که بی شــک نشــانگر
عنایــت اله ــی ،لیاقــت و تــاش ب ــی شــائبه
معلمــان گ رام ــی ،دانش آمــوزان و خانـواده های
محترمشــان بــوده اســت بــه ایــن آینده ســازان
ای ـران عزیزمــان و همــه کس ــانی کــه در ایــن راه

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

)۴ايــن نهــاد در  ۲۰ســال فعاليــت خــود
کارنامــه درخشــاني بــه جــاي گذاشــت،۱ :
احــداث  ۷۰هــزار کيلومتــر راه روســتايي ،۲
بهس ــازي  ۲۵ه ـزار کيلومت ــر راه  ،۳تأمي ــن آب
 ۲۲هــزار روســتا  ،۴بازســازي شــبکه  ۵هــزار
روســتا  ،۵بــرق رســاني بــه  ۲۸هــزار و ۶۷۴
روســتا  ،۶برق ــي ک ــردن بي ــش از  ۶هـزار حلقــه
چــاه کشــاورزي  ،۷تشــکيل  ۲۲هـزار کتابخانــه
روســتايي و توزيــع  ۲۰ميليــون جلــد کتــاب
 ،۸ط راح ــي و ســاخت کشــتارگاههاي صنعت ــي
 ،۹ط راح ــي و ســاخت کارخانجــات لبن ــي ،۱۰
تولي ــد دههــا کاالي صنعت ــي مــورد ني ــاز کشــور
و دســتگاههاي پيشــرفته مــورد نيــاز
 -۲۵بنياد مستضعفان
نخســتين نهــادي کــه بــه دســتور امــام
راحــل (ره) پــس از پيــروزي انقــاب اســامي
شــکل گرفــت بني ــاد مس ــتضعفان بــود .فرمــان
تشــکيل ايــن نهــاد در  ۹اســفند  ۵۸بــا هــدف
جمــع آوري امــوال منقــول و غيرمنقــول
بازمانــده از رژيــم گذشــته و بکارگي ــري آنهــا در
مس ــير خدمــت بــه اقشــار ضعي ــف جامعــه از
ســوي معمــار بــزرگ انقــاب اســامي صــادر و
رســماً در  ۱۴/۱۲/۵۷تأســيس شــد.
در کارنامــه ايــن نهــاد خدمــات بســياري
مشــاهده مــي گــردد کــه برخــي از آنهــا
عبارتنــد از:
)۱کمــک مالــي  ۶۵۳ميليــارد ريالــي بــه
محرومــان طــي ده ســاله ۶۷-۷۶

یــاری گ ـر ،هم ـراه و همــگام آنهــا بــوده انــد ،از
صمی ــم قلــب تب ریــک ع ــرض م ــی نمایم.
البتــه از جوانــان ایــن دیــار فرهنگدوســت
و نخب هپــرور جــز ایــن انتظــار نمــیرود کــه
در هــر عرصــهای و از هــر فرصتــی بــرای
ط ــی م راتــب عال ــی موفقی ــت به ــره بب رنــد و
ه ــوش سرشــار و همــت بلنــد جوانــان ای ران ــی
و آذربایجان ــی را بــه رخ بکشــند ،درود ب ــر شــما
فرزن ـدان عزیــزم کــه س ـراف رازمان کردیــد.
تاریــخ علمــی آذربایجــان شــرقی از ایــن
صفحــات زریــن سرشــار اســت و از دی ربــاز
درخشــش و موفقی ــت هــای بزرگ ــی را از ســوی
جوانــان صاحــب نــام ایــن اســتان در ایــن
عرصــه هــا شــاهد بــوده ایــم.
اینجانــب ضمــن ابــراز خرســندی از ایــن
رویــداد علمــی مبــارک توفیقــات روزافــزون و
س ـربلندی همــه دانــش آمــوزان ،دانشــجویان،
دانــش پژوهــان و نخبــگان علمــی ایــران
اســامی را در ســایه توجهــات حض ــرت ول ــی
عصــر (عجــل ّ
الل تعالــی فرجــه الشــریف) و
در پ رتــو رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری
(مدظلــه العالــی) ،از درگاه خداونــد متعــال
مســئلت دارم.
گفتنــی اســت حضــرت حجــت االســام
والمســلمین آل هاشــم در تمــاس هــای
جداگانــه ای کس ــب رتب ــه اول و رتب ــه چهــارم
کنکــور س راس ــری  ۱۴۰۰در رشــته رشــته علــوم
تج رب ــی را بــه آقــای نیمــا ابولحس ــنی و خانــم
آینــاز مارال ــی تب ریــک گفتــه و ب ـرای آنهــا هــم
آرزوی موفقیــت کردنــد.

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

برگزاری دوره آموزش امر به معروف با
محوریت آثار شهید مطهری
نخســتین دوره ملــی آمــوزش امــر بــه
مع ــروف و نه ــی از منک ــر بــا محوریــت آثــار
اســتاد شــهید مطه ــری بــه صــورت حضــوری
و غیــر حضــوری و بــا تدریــس هاشــمی
گلپایگانــی برگــزار م یشــود.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
رســا اولیــن دوره ملــی آمــوزش امــر بــه
مع ــروف و نه ــی از منک ــر بــا محوریــت آثــار
اســتاد شــهید مطه ــری بــه صــورت حضــوری
و غیــر حضــوری و بــا تدریــس دکتــر
س ــیدمحمدصالح هاشــمی گلپایگان ــی دبی ــر
ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و
بــا مشــارکت دانشــگاه آزاد اســامی ،دانشــگاه
علــم و صنعــت ،دانشــگاه فرهنگیــان،
دانشــگاه ت ربیــت مــدرس و ســتاد امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر برگــزار م یشــود.
نــگاه جامــع علمــی و روشــمند بــر
اســاس نظــام فک ــری منس ــجم بــه ام ــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر ،ایجــاد و ارائــه
مجوزهــای تشــکلهای مردمــی احیاگــران
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر توســط
ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر،
کادرســازی ،ت ربیــت م ربــی و مــدرس بــه
هم ـراه ارائــه کارگاههــای مباحثــه از اهــداف
ایــن دوره اســت.
ایــن دوره آموزش ــی از  ۱۳م ــرداد مــاه ۱۴۰۰
آغــاز شــده و بــه مــدت  ۱۲هفتــه در ۱۲
جلس ــه برگ ـزار م ــی گ ــردد.

معرفي کتاب

شفیقه موسوی

عرفان حافظ

كتاب «عرفان حافظ»
توسط استاد شهيد آيت
اهلل مرتضي مطهري
تاليف گرديده و به همت
انتشارات«صدرا» در سال
 1373فيپا گرفته و در
 160صفحه تدوين و با
 5000نسخه روانه بازار
نشر گرديد .هم اكنون نيز
پاسخگوي بخشي از نياز
عالقه مندان و شيفتگان آثار استاد شهيد مي باشد.
حافظ همان غزلس رای بنامی است که تاریخ ،نام پر آوازهاش را نه
تنها در جرگه شاع ران ،که در صدر کارنامه عرفان جهان ثبت کرده
است .گوته شاعر و ادیب مشهور اروپا پس از سالها مطالعه در
ادبیات منظوم جهان به این نتیجه رسید که زبان حافظ اعجاز شعر
تاریخ است و هیچ گاه تک رار نخواهد شد و ما بر این عقیدهایم که
زبان او اگر اعجاز نباشد ،ک رامت است.
عرفان به معنی یافتن حقایق از طریق کشف و شهود است و
عارف ،در اشعار حافظ به معنی شخص خودشناس ،خداشناس و
حقیقت جوي است .استاد مطهري در عرفان حافظ مي فرمايد:
دیوان حافظ یک دیوان عرفانی است در حقیقت یک کتاب عرفان
است به عالوه جنبه فنی شعر به عبارت دیگر دیوان حافظ عرفان
است به عالوه هن ر .دیوانی است که از عرفان سرچشمه گرفته و به
صورت شعر بر زبان س راینده جاري گشته است.
غزلیات حافظ شرح ایام و لیالی عمری است که در مکاشفه
محبوب و سیر خ رابات عرفان گذشته است .پسمیتوان گفت
او عارفی کامل است نه غزلس رایی مشهور که شاعرپیشهای عارف
مسلک باشد.
م را در منزل جانان چه جای عیش چون هردم
جرس فریاد میدارد که بر بندید محملها
اثر حاضر كه در سال های قبل با عنوان «تماشاگه راز» چاپ و
منتشر مي شد به صورت زیبا و جذاب به معرفی اجمالی عرفان
اسالمی پرداخته است .اين مجموعه مشتمل بر پنج جلسه
كنف رانس استاد شهيد آيت اهلل مطهري در زمينه عرفان حافظ مي
باشد كه در حدود سال  1350شمسي در دانشكده الهيات و معارف
اسالمي دانشگاه ته ران اي راد شده است.
شعر فارسي از دواوين عرفاني بسياري برخوردار است اما
از معروفترين و شاخص ترين اشعار عارفانه در زبان فارسي مي
توان ديوان مثنوي و ديوان حافظ را نام برد .ديوان حافظ ار قديم
االيام يك ديوان عرفاني تلقي شده است .در مجموعه حاضر استاد
مطهری ضمن عارفانه خواندن اشعار حافظ اصول جهان بینی
عرفانی را بیان می نماید .ايشان ب رای شناخت حافظ به دو راه
م راجعه به تاریخ و دیوان او اشاره می نماید و ضمناً پنج فرضیه را در
باب شخصیت فکری و اشعار او را بررسی می کند.
بعضی از سواالت مهمی که این کتاب عهده دار پاسخ دادن به
آنهاست عبارتند از:
 حافظ کیست؟ چگونه می توان با زبان او آشنا شد؟ رمز تفسیر اشعار حافظ چیست؟ چگونه می توان از تفاسیر نا صحیح در مورد اشعار حافظدوری گزید؟
 اصول جهان بینی عرفانی چیست؟ آیا ظاهر اشعار حافظ حقیقت است؟ علت رمز گویی عرفا چیست؟مجموعه پنج سخن راني استاد به صورت پنج فصل در اين اثر
نگارش یافته است .در فصل اول راه های شناخت حافظ و فرضیه
های موجود در مورد زندگی و افکار او طرح شده است و در ضمن
عرفان عملی و نظری معرفی گردیده است .در ادامه اين فصل،
محی الدین ع ربی به عنوان پایه گذار عرفان نظری یا فلسفه عرفان
معرفی شده و نقش او در تبیین افکار عرفانی و ت ربیت شاگردان
مختلف و تاثیر در آیندگان شرح داده شده است.
در فصل دوم استاد فرموده اند که لحن اشعار حافظ و به کار
گیری همان کلمات و اصطالحات عارفان به گونه ای است که امکان
تفسیر مادی و ظاهری وجود دارد .همچنين ايشان فرموده اند اگر
بخواهیم زبان حافظ را بفهمیم اول باید عرفان را بشناسیم و با
اف رادی چون محی الدین ع ربی ،مولوی ،شیخ محمود شبستری،
مغ ربی ،هاتف اصفهانی ،شیخ بهایی ،عالمه طباطبایی آشنا شويم،
لذا استاد نمونه ای از اشعار این اف راد را آورده و نشان داده که همان
اصطالحات و تعابیر اشعار حافظ در این اشعار هم وجود دارد .نهایتا
استاد نتیجه می گیرد که حافظ گلی از بوستان معارف اسالمی
است در ادامه علت و علل رمز گویی عرفا بر شمرده می شود.
در فصل سوم بحث می شود که اگر هر کدام از فرضیه های
موجود در مورد حافظ پذیرفته شود نتیجه کار چه خواهد بود و آیا
اشعار حافظ و واقعیت های زندگی وی آن فرضیه را تایید می کند
و می شود صرفا با اتکا به یک یا چند شعر وی که پی به مفهوم آن
نبرده ایم یک حکم کلی صادر کنیم.

صحيفه نور امام خميني (ره)
مقاومت اسالمی از دیدگاه امام خمینی رحمة اهلل علیه
امام خمینی (ره ) آینه تمام نمای آیات قرآن ک ریم و مجتهدی بود
که در پ رتو جهاد الهی به راه های هدایت رهنمون شد و از مصادیق « َو
الَّذین جاهَدُ وا فینا ل َ َنهدِی َّن ُهم ُس ُب لَنا»[ ]1بود .مقاومت در ب رابر بی دادگ ر،
همواره در زندگی ایشان دیده می شود .ایشان علم ،ایمان ،تقوا ،زهد ،عزم
راسخ ،صب ر ،قدرت ،صالبت و شجاعت را در خود جمع کرده و م راحل
جهاد نفس را پیموده بود .از این رو بررسی نظ ریات ایشان در باره مقاومت
اسالمی از اهمیت ف راوانی برخوردار است.
آنچه بر ضرورت تبیین نظ ریه مقاومت می افزاید ،دستور ص ریح
حضرت آیت اهلل خامنه ای است که فرمود « :نظ ریه مقاومت در مقابل
دشمن قوی پنجه را تبلیغ و ترویج کنید .بعضی تص ّور نکنند که چون
دشمن بمب و موشک و دستگاه های تبلیغاتی دارد ،باید عقب نشینی
کنیم .نظ ریه مقاومت ،در مقام نظر و هم در مقام عمل یک نظ ریه اصیل
و درست است و باید ترویج شود]2[».
با بررسی دیدگاه امام(ره) در باره مقاومت درخواهیم یافت که از
منظر ایشان ،استقامت امری ضروری است .امت مسلمان و مؤمن
موظفند در ب رابر شدائد مقاومت کنند تا بتوانند دین خدا را که امانتی
گ رانبهاست یاری کنند .ایشان عواملی را باعث تقویت روحیه مقاومت و
موانع و چالش هایی رادر مسیر تحقق استقامت مجاهدین گوشزد می
کنند .در ادامه پس از تبیین ضرورت مقاومت ،عوامل تقویت و تضعیف
مقاومت از منظر امام خمینی (ره) تبیین خواهد شد.
ضرورت مقاومت
بعد از پیروزی انقالب اسالمی در ای ران ،نگاه امت های اسالمی به
مقوله مقاومت تغییر کرد و کارآمدی و لزوم استقامت در ب رابر طاغوت بر
آنان آشکار شد .از این رو حرکت های مقاومتی با الگوبرداری از روش امام
خمینی(ره) در مواجه با استکبار در کشورهای اسالمی شکل گرفتند.
قرآن ک ریم بر لزوم مقاومت اص رار دارد و به پیامبر خود و پیروان او
تاب م َعک».
دستور به استقامت می دهدَ « ،فاس َتقِم کما أُم َ
ِرت َو َمن َ
[ ]3امام راحل نیز با تکیه بر همین آموزه های قرآن ،مقاومت را وظیفه
مسلمانان ،در حد توانشان قلمداد می کرد « :خدا اسالم را فرستاده و به
پیامبر امر کرد که باید استقامت کنی .ما هم باید این مأموریت را به
وجهی که در قدرت داریم انجام بدهیم»]4[.
پی نوشت ها:
[ ]1سوره عنکبوت ،آیه.69
[ ]2بیانات در دیدار دانش آموزان و دانشجویان 1397/ 08/ 12
[ ]3سوره هود ،آیه .112
[ ]4سخن رانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان؛ صحیفه امام ،ج
 ،16ص.300

جاذبه هاي گردشگري

معرفی شهر سیس

ســیس یکــی از شــهرهای اســتان آذربایجــان شــرقی اســت .ایــن
شــهر در بخــش مرکــزی شهرســتان شبس ــتر ق ـرار دارد .ایــن شــهر در
 ۱۴کیلومتــر شبســتر واقــع شدهاســت.
لداشــن ،مـزار پی ــر رجــب و مس ــجد محمــد حنیفــه از
ســنگ قی زی 
دیدن یهــای تاریخ ــی س ــیس اســت .دامنــه میشــو و چشــمههای آن و
طبیعــت ظهرآبــاد نی ــز از دیدن یهــای طبیع ــی آن اســت.
بابانورالدین سیسی از عارفان نامدار اهل سیس م یباشد.
بــا توجــه بــه منابــع موجــود و آن چــه از ق رائــن و آثــار اســتنباط
مــی گــردد بنــای ایــن شــهر و ســکونت در آن بــه تاریــخ قبــل از
اســام ب ــر م ــی گ ــردد .همــان طــوری کــه در کتــب تاریخ ــی ذک ــر
شــده لشکرکش ــی هشــتم ســارگن دوم در ســال  ۷۱۴قب ــل از می ــاد
(یک ــی از پادشــاهان آشــور) بــه قلم ــرو آذربایجــان بــوده اســت و در ایــن
لشکرکش ــی هــا ذک ــر شــدن س ــیس بــه عنـوان یک ــی از آبــادی هــای
مهــم و بــزرگ ارونــق و ان ـزاب از ایــام قدیــم داللــت ب ــر ســکون و آبــاد
بــودن آن اســت.
در زمان ــی کــه لشــکر اســام به ســال  ۲۲ه ـــ.ق ب راب ــر بــا  ۶۴۲میالدی
جهــت فتــح آذربایجــان به ایــن دیــار آمدنــد کــه در آن زمان در حواش ــی
تب ریــز ۵۰قلعــه وجــود داشــت کــه س ــیس در آن جــا آمده اســت.
تاریــخ و گذشــته ســیس از تاریــخ آذربایجــان جــدا نیســت.وقتی
آذربایجــان مــورد حملــه و لشکرکشــی بیگانــگان واقــع مــی شــد و
در حملــه و جنــگ هایــی کــه دولــت عثمانــی و روســیه بــه ایــن
منطقــه داشــتند خصوصـاً جنگهــای عثمان ــی و ای ـران در دوره حکومت
صفویــان (شــاه اســماعیل ســال ۹۰۷ه ـــ.ق) و جنگهــای روس در زمــان
فتحعل ــی شــاه (ســال  ۱۲۴۳ه ـــ.ق  ۱۳۲۸-ه ـــ.ق) و در جنــگ جهان ــی
اول (۱۳۳۴ه ـــ.ق) توســط روس ــیه و عثمان ــی و در جنــگ جهان ــی دوم
( ۱۳۲۰ه ـــ.ش) نیروهــای روس ــیه آذربایجــان را مــورد حملــه و تهاجم ق رار
دادنــد و در ایــن مواقــع س ــیس نی ــز مــورد غــارت و تهاجــم آنهــا ق ـرار
گرفتــه اســت.
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