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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

امر به معروف و نهی از منکرشاه کلید بررسی
قیام عاشورا

زندگانی و شهادت امام سجاد(ع)
یزید پس از واقعه ک ربال درصدد نابودی و شـهادت ائمه معصوم (ع) از جمله
امام سـجاد (ع) بود که پس از سـالها ایشـان را به شهادت رساندند.
حسـاسترین سـخنان امـام سـجاد (علیـه السلام) کـه در طـول
اقامـت در شـام ایـراد شـده اسـت و تحولى عظیـم در محیط سیاسـى
شـام و بینـش مـردم نسـبت به دسـتگاه امـوى ایجـاد کـرد و معادالت
یزیـد را برهـم زد و خـط مشـى او را نسـبت بـه اهـل بیت کاملا تغییر
داد ،خطبـه اى اسـت کـه آن حضـرت در جمع مردم و رجال سیاسـى و
دینـى شـام ایـراد کرد.
از کتاب هاى تاریخى چنین اسـتفاده مى شـود که این خطبه در مسـجد
جامع دمشـق ای راد شـده و از حوادثى که در کاخ یزید رخ داده و سـخنانى که در
محفل خصوصىتر وى رد و بدل شـده جداست.
این خطبه را باید اوج موفقیت امام سـجاد (علیه السلام) در رسـالت تبلیغ
عاشـورا و تـداوم خط شـهی دان ک ربال دانسـت .اگـر این خطبه ای راد نشـده بود،
چه بسـا ماهیت نهضت حسـینى ب راى سـالیان دراز و یا ب راى همیشه بر اهل
اسلام مخفى مى ماند.
حضرت على بن الحسـین علیه السلام از یزید خواسـت که در روز جمعه
در مسـجد شـام خطبه بخواند ،یزید رخصت داد؛ چون روز جمعه ف را رسـید،
یزید یکى از خطباى مزدور خود را به منبر فرسـتاد و دسـتور داد هر چه تواند
به حض رات معصومین على و حسین علیهما السالم اهانت کند و در ستایش
شـیخین و یزید سـخن ب راند ،و آن خطیب چنین کرد.
امام سـجاد علیه السلام از یزید خواسـت تا به وعـده خود وفا کـرده و به او
رخصـت دهـد تا خطبه بخواند ،یزیـد از وعدهاى کـه به امام علیه السلام داده
بود ،پشـیمان شـد و قبول نکرد .معاویه پسـر یزید به پدرش گفت :خطبه این
مـرد چه تأثیـرى دارد؟ بگذار تا هر چـه م یخواهد ،بگوید.
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خبرنـگار آدینه تبریز
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعه
تبریـز گفتنـد :قطعـی مکـرر ،طوالنـی و بـی برنامـه بـرق
مـردم را عصبانـی کـرده اسـت ،از این رو مسـئوالن شـرکت
توزیـع بـرق آذربایجـان بـه راحتـی زیربـار تحمیـل ایـن
میـزان خاموشـی نرونـد.
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در برنامـه پیـام جمعه با اشـاره به بازدید سـرزده
خـود از دیسـپاچینگ شـرکت توزیـع نیـروی بـرق بـرای
پیگیـری شـکایت هـای مردمـی از خاموشـی هـای کالفـه
کننـده بـرق بـا تقدیـر از زحمـات شـبانه روزی کارکنان این
شـرکت گفتنـد :از کـم لطفـی و بـی مهـری شـرکت توزیـع
بـرق کشـور بـه شـدت گالیه داریـم؛ چرا کـه مصـرف روزانه
اسـتان مـا  ۹۵۰مـگاوات اسـت و در ایـن ایـام  ۳۰۰مـگاوات
یعنـی یـک سـوم میـزان مصـرف ،سـهم خاموشـی در نظـر
گرفتـه اند.
امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه کمبود در کل کشـور
را قبـول داریـم ،افزودنـد :مـردم فـداکار و نجیـب آذربایجان
سـزاوار ایـن بـی مهـری نیسـتند و مسـئوالن شـرکت توزیع
بـرق آذربایجـان بـه راحتـی زیربـار تحمیـل ایـن میـزان
خاموشـی نرونـد .البته مسـئوالن این شـرکت قـول داده اند
از ایـن هفتـه  ۵۰مـگاوات از سـهم خاموشـی هـا در اسـتان
مـا کاسـته شـود و  ۶۵۰مـگاوات میـزان مصـرف روزانـه در
زمـان کمبـود بـه  ۷۰۰مـگاوات افزایـش یابد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا تاکیـد

بـر اینکـه توزیـع سـهم مشـخص شـده روزانـه بایـد عادالنه
توزیـع شـود ،ادامـه دادنـد :باید برنامه خاموشـی هـا از قبل
بـه مـردم اطلاع داده شـود و خاموشـی هـا عادالنـه باشـد،
نـه اینکـه یـک محلـه روزانه سـه نوبت قطعی داشـته باشـد
امـا منطقـه ای دیگـر چنیـن نباشـد.
ایشـان بـا تاکیـد بـر اینکه بایـد این هفتـه پایـان قطعی
مکـرر ،طوالنـی و بـی برنامـه بـرق باشـد از مردم خواسـتند
بـه موضـوع صرفـه جویـی اهمیت باالیـی بدهنـد و ادارات و
نهادهـا بعـد از سـاعات اداری نورپـردازی هـا و نورافکن های
سـاختمان هـا را خامـوش کنند.
امـام جمعـه تبریـز ظرفیـت پاییـن تولیـد بـرق در ایـن
ایـام پرمصـرف را واقعیتـی انکارنشـدنی دانسـته و ادامـه
دادنـد :در طـول ۱۰سـال گذشـته نیـروگاه هـای مـا هیـچ
گونـه توسـعه ای را شـاهد نبـوده اسـت ،از سـوی دیگـر
کاهـش بـارش بـاران تولیـد بـرق در نیـروگاه هـای برق-آبی
را بـا مشـکل مواجـه کـرده اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با بیـان اینکه
نیـروی انتظامـی بایـد بـا تمـام تـوان برخـورد قاطـع بـا
اسـتخراج رمـز ارزهـای غیـر مجـاز و دزدی از خطـوط توزیع
داشـته باشـد ،اظهـار داشـتند :کشـف ماینرهـای غیـر مجاز
در منـازل و دیگـر اماکـن کافـی نیسـت و بایـد دسـتگاه
هـای ذی ربـط بـه صـورت جـدی در ایـن زمینـه وارد عمل
شو ند .
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان گفتنـد :شـاید
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نگاهی به عظمت واقعه کربال

بـا تلاش معاویـه و پـس از مرگـش ( ۱۵رجـب سـال ۶۰ق) ،بـرای یزید از
مردم بیعت گرفته شـد؛ در حالی که ب راسـاس ق رارداد صلح امام حسـن(ع) با
معاویه ،معاویه حق نداشـت ب رای خود جانشـین تعییـن کند .یزید تصمیم
گرفـت از چنـد تـن از بـزرگان مسـلمانان که دعـوت معاویه را بـرای بیعت با
یزیـد نپذیرفتـه بودنـد ،بیعت بگیرد .بـه همین دلیل به حاکـم وقت مدینه
ولید بن عتبه -نامهای نوشـت و او را از مرگ معاویه مطلع سـاخت و در نامهبسـیار کوتاه دیگری خطاب به ولید نوشـت« :از حسـین بن علی و عب داهلل
بـن عمـر و عب دالرحمـن بن ابی بکـر و عب داهلل بن زبیر بـه زور بیعت بگیر و
هـر کس نپذیرفـت گردنش را بزن ».پـس از آن ،نامه دیگری نیز از طرف یزید
آمـد کـه در آن تأکیـد کرده بود:نام موافقـان و مخالفان را بـرای من بنویس و
سـر حسـین بن علـی را نیز بـا جواب نامـه به سـوی من بفرسـت».ولید با
مـروان بـن حکم مشـورت کرد و سـپس عبـداهلل بن عمـرو را به دنبـال امام
حسـین(ع) ،ابـن زبیـر ،عب داهلل بن عمـر و عب دالرحمن بن اب یبکر فرسـتاد.
حسـین(ع) بـه هم راه سـی نفـر از نزدیکان خود بـه داراالمـاره مدینه رفت.
ولیـد خبـر مرگ معاویه را به امام حسـین(ع) داد و سـپس نامه یزیـد را ب رای
او ق رائـت کـرد کـه در آن از ولیـد خواسـته شـده بود از حسـین بـن علی(ع)
ب رایـش بیعـت بگیرد .حسـین(ع) به ولید فرمـود« :آیا تو راضی م یشـوی که
مـن در پنهانـی بـا یزید بیعت کنم؛ بـه گمانم هدف تو این اسـت که بیعت
مـن در حضـور مردم باشـد ».ولید جـواب داد« :نظر من نیز همین اسـت».
امـام(ع) فرمـود« :پـس تا فـردا به من فرصت بده تـا نظر خـود را اعالم کنم».
حاکـم مدینـه عصـر روز بعد ،مأمـوران خود را به خانه حسـین(ع) فرسـتاد تا
جواب ایشـان را دریافت کند .حسـین(ع) آن شـب را هم مهلت خواسـت که
بـا موافقت ولید هم راه بـود .بعد از این مهلتخواهـی ،امام(ع) تصمیم گرفت
مدینـه را ترک کند.
حرکت از مدینه به مکه
امام حسـین(ع) شـب یکشـنبه ،دو شـب مانـده از مـاه رجـب و به نقلی
دیگر سـوم شـعبان سـال  ۶۰قمری به همـراه  ۸۴نفر از اهل بیـت و یارانش،
مدینـه را بـه قصد مکـه ترک کرد .بنابر برخی منابع ،ایشـان شـبهنگام نزد
قبـر مـادر و بـرادر رفت و نماز خوانـد و وداع کرد و صبح به خانه برگشـت .در
برخـی دیگـر از منابع آمده اسـت حضرت(ع) دو شـب متوالـی را در کنار قبر
رسـول خـدا(ص) بیتوتـه کرد .در این سـفر به جز محمد بن حنفیه بیشـتر
خویشـاوندان امام حسـین(ع) از جمله فرزندان ،ب رادران ،خواه ران و ب رادرزادههای
آن حضـرت(ع) ،ایشـان را هم راهـی م یکردند .عالوه بر بن یهاشـم ،بیسـت و
یـک نفـر از یاران امام حسـین(ع) نیز با ایشـان در این سـفر هم راه شـدند.
محمـد بـن حنفیه ب رادر امام حسـین(ع) پس از اطالع از سـفر امـام ،ب رای
خداحافظـی نزد ایشـان آمد .حسـین(ع) وصیتنامـهای ب رای او نوشـت که در
آن آمده اسـت:
ِطلب
رج ُت ل ِ
إن ّـی لَـم اَخْ رج أشِ ـرا ً و ال بَطِ را ً و ال ُمفْسِ ـدا ً و ال ظال ِمـاً َو إن ّما خَ ْ
أسـیر
المن َک ِر و
ـدی اُر ُ
اإلصلاح فـی ا ُ ّمـ ِة َج ّ
ید ْ
بالم ْع ـروفِ و أن ْهی عن ُ
ـر َ
َ
أن آ ُم َ
جـدی و سـیر ِة أبی علی بـن أبی طالب
ب ِسـیر ِة ّ
مـن از روی ناسپاسـی و زیـاده خواهـی و ب رای فسـاد و سـتمگری ،خروج
جـدم را م یجویم .م یخواهم امـر به معروف و نهی
نکـردم؛ بلکـه اصالح ا ّمت ّ
جـدم و پدرم علی بن ابـی طالب(ع) رفتـار کنم....
از منکـر کنـم و به سـیره ّ
امـام حسـین(ع) بـا هم راهانـش از مدینه خارج شـد و بر خالف خواسـته
نزدیکانـش راه اصلـی مکه را پیش گرفت .در میان راه مکه ،امام حسـین(ع) با
عبـداهلل بـن مطیع برخورد کرد .او از مقصد امام پرسـید .امـام فرمود« :اکنون
آهنـگ مکـه دارم .چـون آنجا برسـم ،از خداوند متعال ب رای پـس از آن ،طلب
خیـر خواهـم کـرد» .عب داهلل امـام را از مـردم کوفه برحذر داشـت و از ایشـان
خواسـت در مکه باقی بماند.
امـام حسـین(ع) بعـد از پنـج روز ،در سـوم شـعبان سـال  ۶۰قمـری بـه
مکـه رسـیدو با اسـتقبال گـرم مردم مکـه و حاجیان بیـت اهلل الحـرام روبرو
شـد .مسـیر حرکـت حسـین(ع) از مدینـه تا مکـه شـامل این منازل اسـت:
ذوالحلیفـه ،ملـل ،سـیاله ،عرق ظبیـه ،زوحـاء ،انایه ،عرج ،لحر جمل ،سـقیا،
ابـواء ،گردنـه َه رشـا ،رابـغ ،جحفـه ،قدید ،خلیص ،عسـفان و مـر الظه ران
فرستادن قیس بن ُم سهر به کوفه
الر ّمـه رسـید ،ب رای
بطـن
منطقـه
به
حسـین(ع)
نقـل شـده چـون امـام
ُ
ُّ
کوفیـان نامـهای نوشـت و از حرکت خود به سـمت کوفه خبـر داد .امام نامه
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شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

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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امر به معروف و نهی از منکرشاه کلید

تبریک

بررسی قیام عاشورا

ادامه از صفحه اول

کمبـود بـرق مربـوط بـه معاهـده پاریـس باشـد کـه
سـازمان محیـط زیسـت متعهـد شـده بـود هیـچ
اقدامـی بـرای توسـعه و سـاخت نیـروگاه هـا داشـته
باشـد.
نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی از نمایندگان
اسـتان در مجلـس شـورای اسلامی خواسـتند تـا ایـن
موضـوع را کـه توزیـع خاموشـی هـا در بیـن اسـتان ها
یکسـان اسـت یـا خیـر؟ در تهـران بررسـی کننـد،
بررسـی ها و گـزارش هـا نشـان میدهد توزیع خاموشـی
عادالنـه نیسـت و بایـد وکالی ملـت جواب این سـوال را
از تهـران بگیرند.
ایشـان در بخـش دیگری از سـخنان خـود در رابطه
بـا دولـت جدیـد خاطرنشـان کردنـدد :اولیـن اولویـت
دولـت مردمـی بایـد رفع مشـکالت اقتصـادی از طریق
تقویـت تولیـد داخلـی ،وارد کـردن مـردم در میـدان
اقتصـادی ،ایجـاد اشـتغال بـرای جوانـان ،حفـظ و
تقویـت ارزش پـول ملّ ـی و حـل مشـکل گران ی باشـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی با اشـاره
بـه عکـس منتشـر شـده در فضـای مجـازی گفتنـد:
سـفیر جدیـد انگلیـس کـه سـابقه امنیتـی نیـز
داشـته؛ بایـد بـه شـدت تنبیـه شـود تـا مراقـب رفتار
خـود باشـد .وی ادامه دادند :رفتار سـفیر روسـیه دور
از انتظـار بـود کـه انتشـار یـک متـن دو پهلـو ،ایـن
رفتـار ب یادبانـه را جبـران نکـرده و باید بـا صراحت از
ملـت ایـران عذرخواهـی کنـد.
امـام جمعـه تبریـز در ارتبـاط بـا جنگ نـرم یادآور
شـدند :جنـگ نـرم احساسـات را درگیـر م یکنـد
تـا مخاطبـان در ایـن شـرایط ،شـایعات را راحتتـر
پذیرفتـه و امـکان رفتارهـای مشـارکتی بیشـتری را
داشـته باشـند.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان متذکـر
شـدند :پـدران و مادرانـی کـه حساسـیت و همـت
الزم نسـبت بـه شـناخت و تأمیـن حقـوق اساسـی
فرزنـدان خـود در مقطـع سرنوشـت سـاز دوران
کودکـی را ندارنـد ،در دنیـا و آخـرت در برابـر فرزندان
خـود شـرمنده خواهنـد بـود و بایـد خـود را بـرای
پاسـخ گویـی در محضـر حـق تعالـی نسـبت بـه
خیانـت در سرنوشـت آنهـا آمـاده کننـد.
ایشـان در خصـوص مـاه محـرم و روز عاشـورا نیـز
بیـان کردنـد :مـاه محـرم ،بهتریـن فرصـت بـرای
بازخوانـی و بازنگـری در سـبک زندگـی فـردی،
خانوادگـی و اجتماعـی انسـان بـوده و فرهنـگ
عاشـورا نیـز بهتریـن ظرفیـت بـرای تنظیـم سـبک
زندگـی انسـان هـای حقیقـت جـو و حقیقـت طلـب
اسـت.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در پایان
تاکیـد کردنـد :امـر بـه معـروف و نهـی از منکر ،شـاه
کلیـد بررسـی قیام عاشـورا و شـاه بیـت زندگی فردی
و اجتماعی سیدالشـهداء(ع) اسـت.

برادر ارجمند جناب آقای
دکتر محمد مخبر

با سالم و تحیات؛

انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه سـمت

معـاون اول رئیـس جمهـور محتـرم کـه بیانگر

تعهـد ،علـم و تقوا و روحیـه مردمی و خدمتگـزاری حضرتعالی در صحنه هـای مختلف خدمت
صادقانـه بـه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اسـت ،صمیمانه تبریک عـرض می نمایم.
بـی تردیـد سـوابق انقالبی و تجـارب ارزنده شـما گامی ارزشـمند برای رسـیدن بـه اهداف

جهـادی و تحـول آفرین دولـت مردمی نظام اسلامی خواهـد بود.

بـا آرزوی توفیقات روز افــزون؛ سـربلندی جنابعالی را در سـایه توجهـات حضرت ولی عصر

(عجـل اهلل تعالـی فرجه الشـریف) و در پرتـو رهنمودهای مقـام معظم رهبری (مدظلـه العالی)
از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز
اهم بازديد و ديدارهاي مردمي نماينده ولي فقيه در آذربايجان شرقي در هفته جاری

بازدید شبانه و سرزده نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از
دیسپاچینگ و مرکز پاسخگویی  121شرکت توزیع برق تبریز و
پیگیری میدانی شکایات مردمی از قطعی های مکرر و طوالنی مدت
برق در هفته اخیر

جلسه شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی مراسم گرامیداشت سالروز
شهادت شهیدان رجایی و باهنر و نیز مراسم گرامیداشت شهادت
شهید محراب حضرت آیت اهلل مدنی با حضور نماینده ولی فقیه در
استان و امام جمعه تبریز

جلسه شورای عالی مدیریت حوزه علمیه آذربایجان شرقی با حضور
نماینده ولی فقیه در استان ،اساتید و مدیران مدارس علوم دینی ،به
میزبانی حوزه علمیه بناب

حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در همایش
طالیه داران تبلیغ تبریز

دیدار اعضای ششمین شورای اسالمی شهر تبریز با نماینده ولی فقیه
در استان و امام جمعه تبریز

حضور وسخنرانی نماینده ولی فقیه در استان در مراسم بزرگداشت
روز شهدای مدافع حرم

دیدار حجت االسالم و المسلمین حسنی نماینده ولی فقیه در ارتش
جمهوری اسالمی ایران و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش با
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

دیدار جمعی از اعضای سازمان جهاد دانشگاهی استان به مناسبت
چهل و یکمین سالگرد تاسیس این نهاد انقالبی با نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

زندگانی و شهادت امام سجاد(ع)
ادامه از صفحه اول
یزید گفت :شـما قابلی تهـاى این خانـدان را نمىدانیـد ،آنان علم
و فصاحـت را از هـم بـه ارث مى ب رند ،از آن مىترسـم که خطبـه او در
شـهر فتنـه بر انگیـزد و وبال آن گ ریبانگیر ما شـود.
بـه همین جهـت یزید از قبول این پیشـنهاد سـرباز زد و مـردم از
یزیـد مص رانه خواسـتند تا امام سـجاد علیه السلام نیز به منبـر رود.
یزیـد گفـت :اگـر او به منبـر رود ،فرود نخواهد آمـد مگر اینکه من
و خاندان ابوسـفیان را رسـوا کرده باشـد! به یزید گفته شـد :این نوجوان
چه تواند کرد؟! یزید گفت :او از خاندانى اسـت که در کودکى کامشـان
را بـا علم برداشـت ه انـد .باالخره در اثر پافشـارى شـامیان ،یزید موافقت
کـرد که امام به منبـر رود.
آنـگاه حضرت سـجاد علیه السلام به منبـر رفته و پـس از حمد
و ثنـاى الهـى خطبـهاى ای راد کـرد که همه مردم گ ریسـتند و ب یق رار
شـدند .سـپس خطبه تاریخی خود را خواندند:
«اى مـردم! خداونـد بـه ما شـش خصلـت عطا فرمـوده و مـا را به
هفـت ویژگى بر دیگ ران فضیلت بخشـیده اسـت ،به ما ارزانى داشـت
علم ،بردبارى ،سخاوت ،فصاحت ،شجاعت و محبت در قلوب مؤمنین
را ،و مـا را بـر دیگـران ب رتـرى داد به اینکـه پیامبر بزرگ اسلام ،صدیق
(امیـر المؤمنیـن على علیه السلام) ،جعفر طیار ،شـیر خدا و شـیر
رسـول خدا صلى اهلل علیه و آله (حمزه) ،و امام حسـن و امام حسـین
علیـه السلام دو فرزند بزرگوار رسـول اکـرم صلى اهلل علیه و آلـه را از ما
قـرار داد( .بـا ایـن معرفى کوتاه) هر کس م را شـناخت که شـناخت ،و
بـراى آنان که م را نشـناختند بـا معرفى پدران و خاندانم خـود را به آنان
مى شناسانم.
اى مـردم! مـن فرزنـد مکـه و منایم ،مـن فرزند زمـزم و صفایم ،من
فرزند کسـى هسـتم که حجر االسـود را با رداى خود حمل و در جاى
خـود نصـب فرمـود ،من فرزند بهت ریـن طواف و سـعى کنندگانم ،من
فرزنـد بهت ریـن حـج کننـدگان و تلبیه گویان هسـتم ،مـن فرزند آنم
کـه بر ب راق سـوار شـد ،مـن فرزند پیامبرى هسـتم که در یک شـب
از مسـجد الحـرام بـه مسـجد االقصى سـیر کرد ،مـن فرزنـد آنم که
جب رئیل او را به سـدرة المنتهى برد و به مقام قرب ربوبى و نزدیکت رین
جایـگاه مقـام بارى تعالى رسـید ،من فرزنـد آنم که با مالئکه آسـمان
نمـاز گـزارد ،من فرزنـد آن پیامبرم که پـروردگار بزرگ بـه او وحى کرد،
من فرزند محمد مصطفى و على م رتضایم ،من فرزند کسـى هسـتم
کـه بینى گردنکشـان را به خاک مالید تا به کلمه توحیـد اق رار کردند.
من پسـر آن کسـى هسـتم کـه ب رابر پیامبـر با دو شمشـیر و با
دو نیـزه مـىرزمیـد ،و دو بـار هجـرت و دو بار بیعـت کـرد ،و در بدر و
حنیـن بـا کاف ران جنگیـد ،و به اندازه چشـم بر هم زدنـى به خدا کفر
نورزیـد ،مـن فرزنـد صالح مؤمنـان و وارث انبیا و از بین ب رنده مشـرکان
و امیر مسـلمانان و فروغ جهادگـران و زینت عبادت کنندگان و افتخار
گ ریـه کنندگانم ،من فرزند بردبارت رین بردباران و افضل نمازگـزاران از اهل
بیت پیامبر هسـتم ،من پسـر آنم که جب رئیل او را تأیید و میکائیل
او را یـارى کـرد ،مـن فرزند آنم که از حرم مسـلمانان حمایـت فرمود :و
بـا مارقین و ناکثین و قاسـطین جنگید و با دشـمنانش مبـارزه کرد،
من فرزند بهت رین ق ریشـم ،من پسـر اولین کسـى هسـتم از مؤمنین
کـه دعـوت خدا و پیامبر را پذیرفت ،من پسـر اول سـبقت گی رندهاى
در ایمان و شکننده کمر متجاوزان و از میان ب رنده مشرکانم ،من فرزند
آنـم که بـه مثابه تیـرى از تیرهاى خدا بـراى منافقـان و زبان حکمت
عبـاد خداونـد و یارى کننـده دین خدا و ولى امر او ،و بوسـتان حکمت
خـدا و حامل علم الهـى بود.
حضرت سـید السـاجدین (ع) پس از گذراندن یک عمر پ ربرکت
کـه در یکـی از حسـاست رین دورههـای تاریـخ اسلام واقـع شـد از
ویژگ یهـای مهمـی در بین مردم برخوردار شـده بود؛ چ راکه فضایل
و مـکارم اخالقـی آن حضـرت (ع) در هـر مجلـس و محفلـی بیـان
م یشـد و در یـک کالم امـام (ع) در دلهـا و ع واطف مردم جا گرفته
یرنجانـد و از همه
بـود .ایـن وضـع بر امویان دشـوار بـود و آنها را م 
کـس بیشـتر ولیدبـن عب دالملـک کینـه امـام را در دل داشـت .او
بارهـا م یگفـت« :مـن تـا وقتـی کـه علـی بـن الحسـین در دنیا
باشـد راحت نیسـتم» .این بود که وقتی زمام سـلطنت را به دسـت
گرفت تصمیم گرفت امام را مسـموم کند؛ لذا زهر کشـندهای ب رای
کارگزارش در مدینه فرسـتاد و به او دسـتور داد تا این زهر را به امام
بخورانـد و آن نانجیـب نیز دسـتور ولید را عملی کـرد .زهر در بدن
نازنین امام کارگر شـد و بدین وسـیله حضرت در سـن  ۵۷سـالگی
در مدینه طیبه به شـهادت رسـید.
البتـه زمـان شـهادت حضـرت زیـن العابدیـن (ع) نیـز ماننـد
تولـد مبارکشـان نامعلـوم اسـت و بـر سـر تاریـخ آن اختلاف
اسـت ،دامنـه ایـن اختلاف از سـال  ۹۲هجـری قمـری تا سـال
 ۱۰۰هجری اسـت ،اما آنچه از همه مشـهورتر اسـت ،یکی سـال
 ۹۴هجـری قمـری اسـت کـه آن را به مناسـبت ارتحـال فقهای
بیشـماری از اهـل مدینـه« ،سـنه الفقهـاء» نامیده انـد و دیگری
سـال  ۹۵هجـری قمری.
«حسـین» فرزنـد امـام علی بن الحسـین (ع) وفات پدر خـود را در
سـال  ۹۴هجری قمری اعالم کرده و بر این اسـاس بزرگانی نظیر شـیخ
مفید و شـیخ طوسـی و محقق اربلی و ابن اثیر نیز همین نظر دارند.
امـا بر اسـاس روایتی که ابوبصیر از امام جعفر صـادق (ع) نقل کرده
اسـت ،امـام فرموده اسـت :حضـرت علی بن الحسـین (ع) در حال یکه
 ۵۷سـاله بودنـد از دنیـا رفـت و ایـن واقعـه در سـال  ۹۵هجری قمری
اتفاق افتاد.
پیکر پاک امام سـجاد (ع) را در شـهر مدینه تشـییع کردند .در آن
شـهر از پیکـر امام تشـییع بی نظیـری صورت گرفـت؛ زیـرا تودههای
مـردم از مناطـق مختلـف بر جنـازه حضـرت حاضر شـدند و همگی
پ ریشـان و گ ریان و دل شکسـته جنازه مطهـر حضـرت (ع) را بر دوش
م یبردنـد .مـردم در هالهای از اشـک با امـام وداع م یکردند .بدن مطهر
حضرت سـجاد (ع) را به قبرسـتان بقیـع بردند و در قبـری که در کنار
قبـر عمویـش امام حسـن مجتبی علیه السلام آماده سـاخته بودند
به خاک سـپردند.
منب ع:جهاننیوز
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آداب نمازجمعه

فلسفه و اهداف قيام عاشورا

از ديدگاه حضرت امام حسين(ع)
قسمت اول

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
چــه کســی م یتوانــد بــر ایــن مــکان شــریف و جایــی
کــه پیامبــر اســام(ص) و اولیــای بــزرگ الهــی بــر آن قــدم
نهادهانــد ،گام نهــد و مردمــان صالــح و مؤمنــان عابــد را بــا
خطــاب «عبــاداهلل اتقــواهلل» بــه ســوی بندگــی و عبودیــت
دع ــوت کنــد و از آنهــا رغب ــت بــه بهشــت و پرهی ــز از دوزخ و
نــار را مطالب ــه کنــد؟
در پاســخ ایــن پرســش اساس ــی ،یــادآوری یــک نکتــه الزم
اســت .نمــاز جمعــه یکــی از نمازهــای فریضــه محســوب
م یشــود؛ بــا ایــن تفــاوت کــه ش ــرط آن ،برگـزاری بــه جماعــت
اســت.
از ایــن رو ،امــام جمعــه بایــد حداقــل تمام ــی ش ـرایطی را
کــه امــام جماعــت بایــد دارا باشــد ،داشــته باشــد.
ول ــی مس ــئله ایــن اســت کــه آیــا عــاوه ب ــر آن ش ـرایط،
شــرط دیگــری نیــز در امامــت جمعــه معتبــر اســت.
بــا توجــه بــه ایــن تذکــر ،ســیر منطقــی بحــث ایجــاب
م یکنــد ،نخســت بــه طــور اجمالــی بــه شــرایط معتبــر
در امــام جماعــت از نــگاه مذاه ــب اســامی اشــاره کنی ــم تــا
مشــخص شــود در چــه صفــات و خصلتهایــی اتفاقنظــر
وجــود دارد و در چــه ویژگ یهایــی اختــاف فقهــی در کار
اســت .آنگاه در بررس ــی ش ـرایط امامــت جمعــه ،بایــد ببینی ــم
چیــزی بــه ایــن شــرایط افــزوده م یشــود یــا خیــر.

پزشک من

عالئم رایج ابتال به دلتا ویروس کرونا
پنج نشانه رایج ابتالی گونههای مختلف ویروس کرونا شامل سردرد،
گلو درد ،آب ریزش بینی ،تب و سرفه مداوم م یشود در حالی که تب و
سرفه از آغاز شیوع بیماری کووید  ۱۹-در س راسر جهان جزء عالئم رایج
این بیماری در نظر گرفته م یشد و برخی اف راد نیز گلو درد و سردرد
را تج ربه م یکردند اما اخی را ً به ندرت مشاهده م یشود که اف راد آب ریزش
بینی نیز داشتهاند.
در همین حال از دست دادن حس بویایی که جزء عالئم رایج
بیماری کووید  ۱۹-بود اخی را ً رتبه نهم عالئم این بیماری را به خود
اختصاص داده است .این اتفاق ممکن است به دلیل جهش ویروس
کرونا و ویژگ یهای مختلف گونه دلتا باشد اما دلیل این که چ را عالئم در
حال تغییر هستند به صورت دقیق مشخص نشده است.
عالئم اولیه کرونای دلتا شبیه به سرماخوردگی
اطالعات و گزارشهای ارائه شده نشان م یدهد که ممکن است
عالئمی مانند آب ریزش بینی و گلو درد دلیل وجود بیماری کووید ۱۹-
است در صورتی که اف راد تصور م یکنند که به سرماخوردگی خفیف
مبتال شدهاند ،محققان به منظور تشخیص دلیل بروز این عالئم در
حال بررسی تأثیر ع وامل می زبان مانند سن ،جنسیت ،بیماریهای دیگر
و مصرف دارو است عالوه بر این الزم است اطالعات بیشتری در مورد
گونه دلتای ویروس کرونا کسب کنیم تا در مورد عالئم آن آگاه شویم و
آن را از سرماخوردگی تشخیص دهیم.
متخصصان بیماریهای عفونی تاکید دارند عالمتهای کرونای
دلتا با کرونای قبلی متفاوت است ،عالئم این نوع کرونا با آبریزش
بینی ،تب و گلو درد آغاز م یشود و شبیه سرماخوردگی است که
در کمتر از  ۴۸ساعت عالئم آن بروز م یکند .این عالئم سه تا چهار
روز وجود دارد و بعد از آن به درگیری ریه منجر م یشود با این تفاوت
که درگیری ریه این نوع جهش یافته از ویروس تاکنون مانند ویروس
انگلیسی بوده است.
حتی اف رادی که واکسن زدهاند نیز در معرض خطر این ویروس
ن را به دیگ ران منتقل کنند بناب راین باید
ق رار دارند و ممکن است آ 
شیوهنامههای بهداشتی بهطور کامل رعایت شود .توصیه م یشود اگر
کسی عالئم کرونای دلتا را دارد  ۴۸تا  ۷۲ساعت در خانه مانده و از ط ریق
تلفن با پزشکان در تماس باشد .در خانه ماندن هم باعث م یشود که
اف راد ناقل بیماری به دیگ ران نباشند و هم است راحت باعث م یشود اف راد
به کرونای سب کتری مبتال شوند.

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

برخـي بـا ارائه نظ ريات نسـنجيده و غيـر قابل قبول پي رامون فلسـفه
قيـام عاشـورا ،تصوير وارونه و يا حداقل نامناسـب با شـأن رهبـري اين قيام
ارائـه كردهانـد و هيـچ كـدام از آنهـا ،در ارائـه يك تصويـر روشـن و جامع از
انگيزههـاي قيام امام حسـين(ع) توفيق نداشـتهاند.
در ايـن مجـال کوتـاه نيز نم يتـوان به تفصيل به اين پرسـش پاسـخ
داد لـذا بـه صـورت مختصـر در ايـن زمينه بايد گفـت :يـک پژوهشگر و
ماهي ت و
يـا شـخص سـوال کننده پي رامـون تاريخ عاشـورا اگر بخواهد بـه ّ
حد زيـادي پي ببـرد ،بايد در گام نخسـت ،با نگاه
جوهـره قيـام عاشـورا تا ّ
شـخصي ت و
ندگي،
ز
به
حسـين(ع)،
امام
باره
در
و مطالعـه جامـع و كامـل
ّ
مقـام حضـرت بـه عنـوان امام معصـوم ،شـناخت الزم و كافي پيـدا كند و
تعمـق الزم در بيانات و گفتار حضـرت كه در مقاطع
سـپس بـا مطالعـه و ّ
مختلـف قيـام و حتّي پيـش از آغـاز آن درباره انگيزه حركـت خويش بيان
حد زيادي شـناخت
ماهي ت قيـام آن حضرت تا ّ
كـرده اسـت ،به فلسـفه و ّ
پيـدا كند.
توجه بـه اين كـه بهت ريـن و مطمئنت رين
بـا
و
مقدمه
ايـن
بـا
اكنـون
ّ
سـند ب راي شـناخت فلسـفه و اهداف نهضت سي دالشـهدا(ع) ،كلمات خود
آن حضرت و يا امامان ديگر در اين باره اسـت ،مجموع خطب هها ،سـخنان،
نامههـا و وصي تنامـه امام حسـين(ع) كـه در باره اهـداف و انگيزههاي قيام
متعـدد و مختلف كه
ت نامههاي
عاشـورا اسـت و نيـز برخي از تعابير زيـار 
ّ
از امامـان ديگـر در بـاره حضـرت رسـيده اسـت و در آنهـا بـه انگيـزه قيام
پرداخته شـده اسـت ،مورد مطالعه و بررسـي ق رار داده و سـپس با استخ راج
توار اهـداف قيام ،به تفسـير و تحليل آنهـا ،م يپردازي م :
فهرسـ 

د ـ عمـل به سـيره رسـولخدا(ص) و امي رالمؤمنيـن(ع) همانند ب رپايي
نمـاز و پرداخت زکات.
 3ـ حضـرت در نامـهاي كـه در زمـان اقامـت خويش در م ّكه در پاسـخ
دعـوت بـه نامههـاي اشـراف و بـزرگان كوفـه مبنـي بـر آمـدن بـه كوفـه،
نوشـتند ،فلسـفه قيـام خـود را چنين بيـان فرمودند:
بـه جانم سـوگند ،پيشـوا كسـي اسـت كه به كتـاب خدا عمـل كند،
عـدل و داد را محقـق سـازد ،معتقـد به حقّ باشـد ،خـود را به آنچـه در راه
خدا هسـت پايدار بـدارد.
امـام(ع) در ايـن نامـه ،هدف از قيام را ،تلاش در جهت ب رپايي حكومتي
يدانـد كـه رهبر و پيشـواي آن ،صفـات و امتيازات ذيل را دارا باشـد:
م
الف ـ به كتاب خدا حكم كند.
ب ـ عدالت را در جامعه حاكم كند.
ج ـ متديّن ومعتقد به دين خدا باشد.
د ـ خود را وقف خدا و اهداف الهي كند.
4ـ حسـين بنعلـي در نامهاي كه ضمـن آن از بزرگان بصـره دعوت به
هميـاري و هم راهـي بـا وي كرده اسـت ،علّت و هدف از نهضـت خويش را
چنين بيـان م يكند:
مـن شـما را به كتاب خـدا و سـ ّنت پيامبرش م يخوانم .همانا سـ ّنت
پيامبـر(ص) از بين رفته اسـت و بدعت زنده شـده اسـت.
ن ُمطيع م يفرمايد:
و در جواب عب داهلل ب 
كوفيان به من نامه نوشـته و از من خواسـتهاند به نزدشـان بروم ،چون
اميدوارنـد (كـه با رهبري من) نشـان ههاي حـقّ زنده و بدعتها نابود شـود.

 1ـ امـام حسـين(ع) در مكـه در جمع گروهـي از علما و نخبگان ديگر
مناطـق اسلامي با ايـراد خطبـهاي شـورانگيز و كوبنـده ،ضمن يـادآوري
وظيفـه سـنگين و تكليف خطيـر علما و بزرگان شـهرها در باره پاسـداري
از كيـان ديـن و اعتقادات مسـلمانان و پيامدهاي سـكوت در ب رابر جنايات
امويـان ،از خاموشـي آنـان در ب رابـر سياسـتهاي دينسـتي زانه حاكمـان
اُمـوي انتقـاد كـرده و هرگونه هم راهي و سـازش با آنان را گناه نابخشـودني
دانسـتند .حضرت در پايان سـخنان خود ،هدف از اقدامات و فعالي تهايش
برضـد نظـام سـتمگر حاكـم (كه چند سـال بعـد خـود را در قالب يك
را
ّ
نهضـت نشـان داد) چنين اعلام فرمودند:
يدانـي آنچـه از طـرف ما انجـام گرفته اسـت (از سـخنان
خدايـا تـو م 
برضـد حاكمـان ا ُ َمـ ِوي) بـه خاطـر رقابـت و سـبقت جويي در
و اقدامـات
ّ
فرمانروايـي و افزونخواهـي در متـاع ناچيـز دنيـا نبوده اسـت ،بلكـه ب راي
اين اسـت كه نشـانههاي دينـت را (به مردم) نشـان دهيـم ( ب رپاگردانيم) و
اصالح در سـرزمي نهايت را آشـكار كني م .م يخواهيم بندگان ستمديدهات
در امـان باشـند و بـه واجبـات و سـ ّنتها و احكامـت عمل شـود.
از ايـن جمالت م يتـوان چهار هدف را بـراي اقدامات و فعالي تهاي امام
حاكمي ت يزيد جزء اهداف قيام حضرت به شـمار
حسـين(ع) كه در عصـر
ّ
م يرفت ،اسـتخ راج كرد:
الف ـ احياي مظاهر و نشانههاي اسالم اصيل و ناب محمدي.
ب ـاصالح و بهبود وضع مردم سرزمي نهاي اسالمي
امني ـت بـراي مـردم
ج ـ مبـارزه بـا سـتمگ ران اُمـوي جهـت تأميـن ّ
سـتمديده.
د ـ ف راهم سـاختن بسـتري مناسـب بـراي عمل بـه احـكام و واجبات
الهي.
وصي تنامهاي كه هنگام خروج از مدينه و در
ضمن
حسـين(ع)
امام
2ـ
ّ
حنفي ه ب راي وي نوشـت ،هـدف از حركت
زمـان وداع بـا بـرادرش ّ
محمد بن ّ
خويش را چنيـن بازگو كرد:
مـن نـه از روي سرمسـتي و گسـتاخي و نـه بـراي فسـاد و سـتمگري
حرکـت کـردم .بلكه تنهـا ب راي طلـب اصلاح در ا ّمت جدم حرکـت کردم.
م يخواهـم امـر بـه معـروف و نهـي از منكر كنم و به سـيره جـدم و پدرم
علـي بناب يطالـب عمـل كنم.
و در زيارتهـاي مختلـف كـه در بـاره امـام حسـين(ع) از امامـان(ع) وارد
شـده ،اين تعابيـر فـراوان ديده م يشـود:
(اَشْ ـ َه ُد اَن َ
ـد ا َ َق ْم َت ال ْ َّصلو َه َو آت َْي َت الزَّكو َه َو ا َ َم ْـر َت ب ِال ْ َم ْع ُروفِ َو ن َ َه ْي َت
َّك َق ْ
َع ِن ال ْ ُم ْن َك ِر)
گواهـي م يدهـم كـه تـو نمـاز را بپـا داشـتي و زكات دادي و امـر بـه
معـروف و نهـي از منكـر كـردي.
از اين عبارات ،اهداف ذيل را از قيام حضرت ،م يتوان استفادهكرد:
الف ـ طلب اصالح در امور ا ّمت پيامبر(ص(
ب ـ امر به معروف
ج ـ نهي از منكر

و نيز در نامهاي كه به شيعيان بصره نوشتند ،فرمودند:
مـن شـما را بـه زنـده كـردن نشـانههاي حـقّ و نابـود كـردن بدعتها
م يخوانم.
از مجمـوع نامـه و پاسـخ حضـرت ،اين اهـداف را م يتـوان ب راي نهضت
عاشورا اسـتفاده كرد:
الف ـ دعوت (و عمل) به كتاب خدا و س ّنت پيامبر ( ص )
ب ـ احيـاي سـ ّنت پيامبـر(ص) كه از بين رفته اسـت ،و ب رپايي مظاهر
حقّ و حقيقت
ج ـ از بين بردن بدعتها (كه جايگزين احكام خدا و سـ ّنت پيامبر(ص)
شده است).
حر بنيزيـد ِرياحي در
با
برخـورد
از
پس
كـه
اي
ه
درخطبـ
اهلل
د
عبـ
5ـ ابا
ّ
منـزل «ب َ ْي ضَ ـه» ايـراد فرمودند ،انگيـزه قيام خـود را با اسـتناد به فرمايش
پيامبـر ـ ص ـ ،چنين بيـان كردند:
اي مردم ! رسـولخدا ـ ص ـ فرمودند :كسـي كه فرمانرواي سـتمگري را
ببينـد كـه حـرام خدا را حلال كرده و پيمان الهي را شكسـته و با سـ ّنت
رسـولخدا ـ ص ـ مخالفت ورزيده در ميان بندگان خدا با گناه و تجاوزگري
رفتـار م يكنـد ،ولي در ب رابـر او با كردار و گفتار خود ب رنخيزد ،برخدا اسـت
كـه او را در جايـگاه (عذابآور) آن سـتمگر ق رار دهد .هـان (اي مردم )بدانيد
كـه اينهـا تـن به فرمانبـري از شـيطان داده و اطاعت از فرمان الهـي را رها
كرده و فسـاد را نمايان سـاخته و حدود خدا را تعطيل نمودهاند ،درآمدهاي
عمومـي (بيت المال) مسـلمانان را به خـود اختصاص دادهانـد و ح رام خدا
را حلال و حاللـش را حـرام كردهانـ د و من شايسـتهت رين فـرد ب راي تغيير
دادن (س رنوشـت و امور مسلمانان) هستم
از ايـن خطبـه و يـا نامه ،علّـت قيام سي دالشـهدا(ع) را م يتـوان اين امر
ضد دينـي زير را
دانسـت كـه حاكمـان بن 
يا ُ َم ّي ـه (بـه ويژه يزيـد) اقدامـات ّ
م رتكب شـدهاند:
الف ـ فرمانبري از خدا را رها كرده و به اطاعت از شيطان رو آوردهاند؛
ب ـ فساد را (در زمين) آشكار كردهاند؛
ج ـ حدود الهي را تعطيل كردهاند؛
د ـ بي تالمال را به خود اختصاص دادهاند؛
ﻫ ـ ح رام خدا را حالل و حالل الهي را ح رام كردهاند.
از ايـن رو اسـت كـه در زيـارات وارده در باره امام حسـين(ع) ،شـهادت به
ب رپايي احكام الهي و سـ ّنت پيامبر(ص) و امي رالمؤمنين(ع) توسـط حضرت،
داده شـده است:
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شـهادت م يدهـم كـه تو حلال خـدا را حالل و حـرام خـدا را ح رام
كـردي و نمـاز را بپـا داشـتي و زكات دادي و امـر بـه معـروف و نهـي از
منكـر كـردي و (مسـلمانان را) بـا پنـ د و اندرز نيكـو ،بـه راه روش خود،
ف راخواندي.

نگاهی به عظمت واقعه کربال
ادامه از صفحه اول
را به قیس بن مسـهر صی داوی سـپرد .او وقتی به قادسـیه رسـید ،گروهی
از مامـوران عبیـداهلل بن زیـاد راه را بر او گرفتند تـا از او بازجویی کنند .قیس
بـه ناچـار نامـه امام را پاره نمود تا دشـمنان از مضمون آن آگاه نشـوند .وقتی
قیـس را دسـتگیر کردند و نزد ابن زیـاد آوردند ،ابن زیاد بـه او گفت« :به خدا
سـوگند تـو را هرگز رهـا نم یکنم؛ مگر آنکه نـام اف رادی که حسـین(ع) ب رای
آنها نامه فرسـتاده اسـت ،بگویی و یا اینکه بر روی منبر حسـین(ع) و پدر و
بـرادرش را ناسـزا بگویـی! در این صـورت تو را رها م یکنم وگ رنـه تو را خواهم
سـب حسـین(ع)
کشـت!» قیس قبول کرد و برف راز منبر رفت؛ ولی به جای ّ
گفت« :همانا حسـین بن علی(ع) بهت رین خلق خداسـت و به سـوی شـما
م یآیـد ،بـه نـدای او لبیک گوئید و او را یـاری کنید ».ابن زیاد دسـتور داد او
را بـه باالی قصـر داراالماره بردنـد و به پایین افکنند.
ورود امام به ک ربال
محرم سـال
بیشـتر منابـع ،در گزارشهـای خـود از روز پنج شـنبه ،دوم ّ
۶۱ق ،بـه عنـوان روز ورود امـام حسـین(ع) و یارانش به ک ربال یـاد کردهاند .اما
دینـوری ،مورخ قرن سـوم قمـری ،روز ورود امام به ک ربال را روز چهارشـنبه ،اول
محـرم ذکر کرده اسـت.
وقتـی کـه ُح ـر بـه حسـین(ع) گفـت« :همین جـا فـرو د آی کـه ف رات
نزدیک اسـت ».حسـین(ع) فرمود« :نام اینجا چیسـت؟» گفتنـد :ک ربال .امام
فرمـود :اینجـا ،جایـگاه َک ْرب (رنج) و بَالسـت .پدرم هنگام حرکتش به سـوی
صفیـن ،از اینجـا گذشـت و مـن بـا او بـودم .ایسـتاد و از نـام آن را پرسـید.
نامـش را بـه او گفتند .پس فرمود« :اینجا ،جایگاه فرود آمدن َم رکبهایشـان،
و جایـگاه ریختـه شـدن خونهایشـان اسـت ».موضـوع را پرسـی دند .فرمود:
«کاروانـی از خانـدان محمد(ص) ،اینجا فرود م یآیند ».سـپس امام حسـین
ن مـا و جای
فرمـود« :اینجـا ،جایـگاه َم رکبهـا و خیمهگاه مـا و قتلگاه مردا 
ریختـه شـدن خونهایمان اسـت ».آنگاه فرمـان داد که بارهایشـان را در آنجا
فـرود آوردند.
تجدیدپیمانیارانامامحسین
امـام حسـین(ع) در اوایـل شـب عاشـورا ،یاران خـود را جمع کـرد و پس از
حمـد و ثنـای خداوند خطاب به آنان گفت« :به گمانم این ،آخ رین روزی اسـت
کـه از سـوی این قـوم مهلت داریم .آگاه باشـید که من به شـما اجـازه (رفتن)
دادم .پس همه با خیال آسـوده بروید که بیعتی از من بر گردن شـما نیسـت.
اینک که سـیاهی شب شما را پوشـانده ،آن را َم رکبی برگی رید و بروید» .در این
هنگام ابتدا اهل بیت امام و سـپس یاران امام هر یک در سـخنانی حماسـی،
اعلام وفـاداری کردنـد و بر فدا کردن جان خویش در دفـاع از امام تأکید کردند.
منابـع تاریخی و مقاتل برخی از این سـخنان را ضبط کردهاند.
وقایع روز عاشورا
امـام حسـین(ع) پس از اقامـه نماز صبح ،صفوف نیروهای خـود ( ۳۲تن
سـواره و  ۴۰تن پیاده) را منظم کرد .حسـین(ع) ب رای اتمام حجت ،سـوار بر
اسـب شـد و همـراه بـا گروهی از یاران به سـوی لشـکر دشـمن پیش رفت
و آنـان را موعظـه نمـود ].پس از سـخنان حسـین(ع) ،زهیر بن قیـن آغاز به
سـخن کـرد و از فضایل حسـین(ع) گفت و به موعظـه پرداخت.
یکـی از وقایـع صبح عاشـورا کنـاره گیری حر بـن یزید ریاحی از لشـکر
عمر بن سـعد و پیوسـتن به اردوگاه حسـین(ع) اسـت.
در ابتـدای جنـگ ،حملات به صـورت گروهی انجام شـد .طبق بعضی
روایـات تاریخـی ،تا  ۵۰تن از یاران امام ،در اولین حمله به شـهادت رسـی دند.
پـس از آن ،یـاران امـام به صورت فردی و یـا دو نفری به مبارزه رفتند .اصحاب
یدادند کسـی از سـپاه دشـمن به حسـین(ع) نزدیک شـود .پس از
اجازه نم 
شـهادت یـاران غیرهاشـمی امام حسـین(ع) در صبـح و بعداز ظهر عاشـورا،
یـاران بن یهاشـمی حسـین(ع) بـرای نبرد پیش آمدنـد .اولین کسـی که از
بنی هاشـم از حسـین(ع) اجازه می دان طلبید و به شـهادت رسید ،علی اکبر
بـود .پـس از او دیگـر خاندان امام نیز یکی پس از دیگـری به می دان رفتند و
به شـهادت رسـی دند .ابوالفضل العباس(ع) ،پرچمدار سپاه و محافظ خیمهها
نیز در نبرد با نگهبانان شـریعه ف رات به شـهادت رسـید.
پس از شـهادت بن یهاشـم ،امام حسـین(ع) عازم نبرد شـد ،اما از سـپاه
کوفـه تا مدتی کسـی بـرای رویارویـی با آن حضـرت پا پیش نم ینهـاد .در
میانه نبرد ،علیرغم تنهایی حسـین(ع) و زخمهای سـنگینی که بر سـر و
بـدن او وارد شـده بود ،حسـین(ع) ب یمهابا شمشـیر م یزد.
شهادتامامحسین
پیادگان تحت امر شـمر بن ذیالجوشن ،حسـین(ع) را احاطه کردند؛ ولی
همچنان پیش نم یآمدند و شـمر آنها را به حمله تشـویق م یکرد] شـمر
بـه تی راندازان دسـتور داد امـام را تی رباران کنند .از ف راوانی تیرهـا ،بدن امام پر
از تیر شـد .حسین(ع) ،عقب کشـید و آنان در ب رابرش صف بستند .ج راحات
وارده و خسـتگی ،حسـین(ع) را به شـدت کم توان کرده بود .ازاینرو ایسـتاد
تا اندکی اسـت راحت کند .در این هنگام ،سـنگی به پیشـان یاش اصابت کرد
و خـون از آن جـاری شـد .همیـن کـه امـام خواسـت بـا لبه پی راهـن ،خون
صورتـش را پـاک کنـد ،تیر سهشـعبه و مسـمومی به سـویش پ رتاب شـد
و بـر قلبـش نشسـت .مالـک بن ن َُس ـی ر ،با شمشـی ر ،چنان ض ربتی بر سـ ِر
حسـین(ع) زد کـه بنـد کالهخود امام ،پاره شـد مردی به نام زرعة بن شـریک
تمیمـی نیـز ض ربتی سـخت به شـانه چپ امام زد .سـنان بـن انس نخعی
هـم تیـری به گلـوی او زد .سـپس صالح بـن وهب جعفی (به نقلی سـنان
بـن انـس) پیـش آمد و چنـان با نیزه بـر پهلوی حسـین(ع) زد کـه با گونه
راسـت از اسـب به زمین افتاد.
وقایع پس از شهادت امام
پـس از آنکـه سـنان بن انس ،سـر امـام را بـه خولی داد .سـپاهیان عمر
سـعد هـر چـه را که حضرت به تن داشـت ،غـارت کردند .قیس بن اشـعث
و بحـر بـن کعـب( ،لباس)  ،اسـود بن خالد اودی (نعلیـن) ،جمیع بن خلق
اودی (شمشـیر) ،اخنس بن م رثد (عمامه) ،بجدل بن سـلیم (انگشتر) و عمر
بن سـعد( ،زره) آن حضـرت را ربودند.
منابع
* ابـن اثیـر ،علـی بن ابی الکـرم ،الکامل فـی التاریـخ ،بیـروت ،دارصادر-
داربیروت۱۹۶۵ ،م.
* ابـن جـوزی ،عب دالرحمن بن علی ،المنتظم فی تاریـخ األمم و الملوک،
تحقیق محمد عب دالقادر عطا و مصطفی عب دالقـادر عطا ،بیروت ،دارالکتب
العلمیه۱۹۹۲ ،م.
* ابـن سـعد ،محمـد بن سـعد ،الطبقـات الکبری ،تحقیـق محمد بن
صامل السـلمی ،طائـف ،مکتبة الصدیـق۱۴۱۴ ،ق.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج شیخ عبدالحسین
چهرگانی غروی تبریزی

حضـرت آیـت اهلل حـاج شـیخ
عبدالحسـین چهرگانی غـروی فرزند
آیـت اهلل شـیخ مرتضـی چهرگانی از
علمـای اعلام و فقهـای عظـام قرن
چهاردهـم هجـری قمری اسـت .در
سـال  1328ق .برابـر بـا  1289ش.
بـه هنـگام حضـور پـدر بزرگـوارش
در شـهر مقـدس نجـف در آن شـهر
والدت یافـت .از کودکـی تحصیـل
علـم را در مدرسـه علوی آغـاز کرد.
مقدمات و سـطوح عالـی علوم دینی
را نـزد اسـتادان نجـف از جملـه پـدر گرامـی اش آموخـت .سـپس در دروس
خـارج فقـه و اصـول حضـرات آیات عظام شـیخ محمدحسـین غـروی میرزا
باقر زنجانی شـیخ حسـین اهری و شـیخ ابوالحسن مشـکینی فرا گرفت  .در
سـال  1350ق .بـه تبریـز آمد و مالزم درس و بحـث آیت اهلل العظمی حجت
کـوه کمـری بهـره بـرد و بـه مقام شـامخ اجتهـاد نایـل آمد.
وی پـس از نیـل بـه مقامـات عالی علمی و معنـوی به بتریز بازگشـت و به
وعـظ و ارشـاد و ترویـج و تبلیغ معـارف دینی و تدریس علوم اسلامی همت
گمـارد و با تشـکیل جلسـات معـارف برای جوانـان به دفع شـبهات و القائات
ضـد دینـی پرداخـت  .در جریـان نهضـت اسلامی بـه همراه دیکـر عالمان
طـراز اول تبریـز از پیشـگامان انقالب اسلامی شـد و پس از پیـروزی انقالب
بـه عضویـت مجلـس خبـرگان تدویـن قانون اساسـی و رهبـری در آمـد .در
دوران دفـاع مقـدس به ویـژه پس از ارتحـال رهبر کبیر انقلاب حضرت امام
خمینـی(ره) از حامیـان مقام معظـم رهبری حضرت آیـت اهلل خامنه ای (مد
ظلـه العالـی) شـد و از حضـور در صحنه هـای دفاع دریـغ نورزید.
ارتحـال غـم انگیز آن عالم وارسـته در هفتم رجب المرجـب  1415ق برابر
بـا بیسـتم آذرمـاه  1373ش .بـه وقوع پیوسـت مـردم آذربایجـان در حزن و
ماتمـش سـه روز بـه سـوگ نشسـتند و پیکـر پاکـش را پـس را تشـییعی با
شـکوه در تبریـز بـه شـهر مقـدس ثـم منتقـل کردنـد و در قبرسـتان وادی
السلام آن شـهر بـه خاک سـپردند .

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
کاشت ناخن مصنوعی و حکم وضو ،غسل و نماز با آن
 .۱آیا کسی که کاشت ناخن ب رایش ضرورت ندارد و به دلیل عدم امکان یا
ضرر یا مشقت زیاد ،هنگام وضو یا غسل ،ناخن مصنوعی را ب رنخواهد داشت،
جایز است اقدام به کاشت ناخن کند؟
 .۲کسی که بدون ضرورت ناخن مصنوعی کاشته است ،وظیفه اش نسبت
به وضو یا غسل و نماز چیست؟
 )۱در فرض سؤال کاشت ناخن جایز نیست.
 )۲اگر برداشتن ناخن مصنوعی ممکن باشد ،وضو یا غسل با آن باطل
است و در نتیجه نماز هم باطل است و چنانچه برداشتن آن تا پایان وقت
نماز ممکن نباشد یا مشقت غیر قابل تحمل داشته باشد ،باید عالوه بر وضو
یا غسل جبیره ای ،تیمم کند و بعد از برداشتن ناخن ،بنا بر احتیاط واجب
قضای نمازها را نیز بخواند.
شستن اعضای وضو با رطوبت دست
اگر در وضو ،تنها دست را تر کنیم و به صورت و
دستها بکشیم (بدون ریختن آب) ،کفایت می کند؟
جواب :اگر رطوبت دست به اندازه ای باشد که شستن
صدق کند ،اشکال ندارد .

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  29مرداد ) 1400
تغيي ــر نــام پيمــان بغـداد بــه ســازمان پيمــان مركــزي ،موســوم به
«ســنتو» (1338ش)
اعــام آم ريــكا مبن ــي بر اشــتباه در حمله بــه ه واپيمای مس ــاف ربری
اي ران ()1367
اعــام دبي ــركل ســازمان ملــل متحــد مبن ــي ب ــر آغــاز آتــشب ــس
مي ــان اي ـران و ع ـراق ( 1367ش)
رحلت محمدحسين بهجتی؛ شاعر و روحانی فرزانه (1386ش)
درگذشــت مي ــرزا رضــا كله ــر ،نامدارت ريــن خوشــنويس دوره قاجاريه
(1271ش)
وينس ــتون چرچي ــل نخس ــت وزي ــر انگلي ــس وارد ته ـران شــد .ژن رال
ويــول فرمانــده كل نيروي هندوســتان هم ـراه او بــود 1321( .ش)
در تمام شهرهاي اي ران حکومت نظامي برق رار شد 1332( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  11محرم ) 1443
آغاز حركت اس را و اهلبيت «امام حسين»(ع) به شام ( 61ق)
درگذشت محدث شهير «ابوعيسي ترمذي» ( 279ق)
رحلت حضرت آدم (ع)
وفات عالمه حلی (ره)
اسارت بازماندگان شهدای ک ربال
حرکت اهل بیت امام حسین (ع) به کوفه
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  20آگوست ) 2021
درگذشت «خورشيد جي كاما» اي ران شناس هندی (1909م)
مرگ «ويلْفِردو پا ِرتو» فيلسوف برجسته ايتاليايي (1923م)
تهاجــم ارتــش پيمــان ورشــو به چكس ــلواكي و اشــغال اين كشــور
(1968م)
روز استقالل «استوني» از اتحاد جماهير شوروی سابق (1991م)
روز ملي «مجارستان»

لزوم آشنایی نسل جدید و جوان جامعه
با افکار شهدای محراب
نماینــده ولــی فقیــه در
آذربایجــان ش ــرقی ب ــر ض ــرورت
آشــنایی نس ــل جدیــد و ج ـوان
جامعــه بــا افــکار شــهدای
محــراب تاکیــد کردنــد .
حضــرت حجتاالســام
والمســلمین ســیدمحمدعلی
آلهاشــم در جلســه شــورای
سیاســتگذاری و ب رنامه ریزی م راســم گ رامی داشــت
ســالروز شــهادت شــهی دان رجای ــی و باهن ــر و نیز
م راســم گ رامی داشــت شــهادت حض ــرت آیــت اهلل
مدن ــی گفتن ـد :وظیفــه همــه ماســت تــا یــاد
شــهید آیــت اهلل مدن ــی  ،شــهید آیــت اهلل قاضی
طباطبای ــی و شــهدای دولــت را زنــده نگــه داریم و
نس ــل جدیــد و جـوان جامعــه را بــا افــکار ایشــان
بیشــتر آشــنا کنی ــم چ ـرا کــه ایــن افــکار جوانان
مــا را بیمــه م یکنــد .
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان ضمــن
گ رامی داشــت ایــام ســوگواری حض ــرت اباعب ـداهلل
الحســین علیــه الســام و گ رامی داشــت هفتــه
دولــت گفتنـد :بایــد هفتــه دولــت را از یــاد نب ریم
 ،شــهید رجای ــی دیــدگاه هــای عجیب ــی در رابطه
بــا انقــاب داشــت و م یگفــت بایــد انقــاب
اســامی را صــادر کنی ــم کــه این ســخن  ،نشــأت
گرفتــه از فرمایشــات امــام راحــل بــود و بــه لطــف
خـدا ام ــروز فرهنــگ انقــاب اســامی بــه تمــام
دنی ــا صــادر شــده اســت .
امــام جمعــه تب ریــز بــا بی ــان اینکــه انقــاب
اســامی ،امــام راحــل ومقــام معظــم رهب ــری در
خــارج از کشــور بس ــیار بــا عظمــت یاد می شــود
 ،افزودن ـد :شــهید رجای ــی م ــی فرمــود ه ــر قــدر
انس ــان ت ــر باش ــیم انقالب ــی ت ــر هس ــتیم  ،شــهدا
مــا را انقالب ــی ت ــر کردنــد ،انقــاب مــا با خواســتن
و تمنــا تــداوم نمــی یابــد و بایــد در جامعــه
دگرگون ــی و تحول ــی عظی ــم اتفــاق بیفتــد .
ایشــان افزودنــد  :شــهید باهنــر نیــز یــک
شــخصیت علم ــی و فرهنگ ــی بــود و م ــی گفــت
مــا بــه یــک موفقی ــت بزرگ ــی بواســطه انقــاب
رس ــیدیم و و اســام بعــد از  ۱۴ق ــرن دوبــاره متولــد
شــده اســت  ،انقــاب مــا صــد درصــد اســامی

اســت  ،انقالبــی کــه مــردم را
بس ــیج ک ــرد تــا متحــد ش ـدند
و در ســایه اســام ایــن انقــاب
متولــد شــد .
رئیــس شــورای فرهنــگ
عمومــی اســتان در خصــوص
ویژگ یهــای شــهید مدنــی،
دومین شــهید مح ـراب گفتند:
اســتان مــا نســبت بــه ســایر اســتانهایی کــه
شــهید مح ـراب دارنــد ویژه گ ــی خاص ــی دارد و آن
اینکــه دو شــهید مح ـراب داریــم کــه س ــید اوالد
پیغمب ــر و امــام جمعــه هس ــتند لـذا تب ریــز باید
بــه ایــن موضــوع ویــژه پرداخــت کنــد .
امــام جمعــه تب ریــز افزودنـد :شــهید مدن ــی از
چهرههــای برجس ــته انقــاب اســامی بــود کــه
همـواره دغدغــه دیــن و انقالب داشــت و همیشــه
در می ـدان عمــل حاض ــر بــود ،از جملــه مب ــارزان
فعــال و انقالبی ــون پیش ــرو و پیشــقدم بــود و از
بُعــد عمل ــی و از بُعــد نظ ــری واقعـاً دردش ارتقای
ارزش هــای اســامی بــود  ،خــود را مطی ــع ول ــی
ام ــر و امــام راحــل م ــی دانس ــت و اطاعــت از ول ــی
فقی ــه را ب ـرای همــه مط ــرح م یک ــرد.
نماینــده ول ــی فقی ــه در اســتان افزودنــد  :اتحاد
و انس ــجام مس ــلمانان  ،رعایت موازین اســامی در
مب ــارزات سیاس ــی و گس ــترش عدالــت اجتماعی
از موضوعات ــی بــود کــه این شــهید واالمقــام به آن
پرداخــت م یک ــرد ،خدمــت صادقانــه بــا اخــاص
و ایثــار بــه مــردم و اتحــاد درونــی و اجتماعــی
کــه در ایشــان بــود و والیــت م ـداری را در ایشــان
تبلــور م ــی ســاخت بــه همی ــن جهــت حــوزه
هــای علمی ــه مــا بایــد تــاش کنند تــا ارزشــها و
اعتقــادات اســامی کــه مــد نظ ــر شــهید واالمقام
و انقــاب اســت را ترویــج و نهادینــه ســازی کنند.
ایشــان اجــرای مفــاد قانــون اساســی را از
ویژگ یهــای شــهید آیــتاهلل مدنــی برشــمرده
و گفتن ـد :ایشــان در بحــث اســتقالل اقتصــادی
هــم دیــدگاه های بس ــیاری داشــتند  ،لـذا وظیفه
ماســت تــا یــاد شــهید مدن ــی و شــهید قاض ــی
طباطبای ــی را زنــده نگــه داریــم چ ـرا کــه روزهــای
شــهادت ایشــان از ایــام اهلل اســت .

)۲واگــذاري امــاک اداري ،تجــاري و
مســکوني متعــدد بــه دولــت
)۳توزيــع  ۶۷ميليــارد ريــال لبــاس بيــن
دانــش آمــوزان محــروم
)۴اعطــاي وام تحصيلــي ،درمانــي و ازدواج
بــه واجديــن شــرايط بــه مبلــغ  ۱۰ميليــارد
ريــال
)۵اعطــاي خدمــات مســتقيم و
غيرمس ــتقيم بــه  ۲۵۰۰۰۰۰نف ــر از ســال ۷۰-۷۶
)۶کمــک بــه ســاخت مســکن محروميــن
بــه مبلــغ  ۵/۸ميلي ــارد ريــال در مــدت فــوق
)۷کمــک ۳/۱ميليــارد ريالــي بــه امــر
اشــتغال اقشــار کــم درآمــد در مــدت فــوق
)۸کمــک بهداشــتي و درمانــي بــه
اقشــار مســتضعف جامعــه بــه مبلــغ
 ۸ /۱ميليــارد ريــال در مــدت فــوق
)۹اعطــاي کمــک هزينــه تحصيلــي بــه
مبلــغ بي ــش از يــک ميلي ــارد ريــال در  ۶ســاله
فــوق
)۱۰توزيــع کمکهــاي رفاه ــي بــه اقشــار کــم
درآمــد بــه مبلــغ  ۱۴ميلي ــارد ريــال در مــدت
مشــابه

ب رنامه ها و راهبردهای مرکز خدمات
حوزه آذربایجان شرقی بررسی شد
نشس ــت مشــورتی مدی ـران مــدارس علمیه
خواه ـران تبریــز بــا مدی ــر کل مرکــز خدمــات
حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی برگـزار شــد.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرگــزاری
حــوزه  ،نشس ــت مشــورتی مدی ـران مــدارس
علمی ــه خواه ـران تبریــز بــا مدی ــر کل مرکــز
خدمــات حــوزه علمیــه اســتان آذربایجــان
شــرقی ،در ایــن مرکــز برگــزار شــد.
در ایــن نشس ــت ب رنامــه هــا و راهبردهــای
مرکــز خدمــات حــوزه اســتان تبیی ــن شــد و
بــه معرف ــی برخ ــی از ب رنامــه هــای عملیات ــی
مرکــز در عرصــه هــای فرهنگــی ،ســامت،
خیریــن و جــذب منابــع پرداختــه شــد.
حجــت االســام ســید ابوالفضــل
موســوی ،مدیــر مرکــز خدمــات
حوزههــای علمیــه آذربایجــان شــرقی،
در ایــن نشســت همــکاری و همیــاری
مدیــران و رابطیــن مــدارس علمیــه
خواهــران اســتان بــا مرکــز خدمــات در
ارائــه خدمــات بهتــر بــه جامعــه هــدف
را مثبــت ارزیابــی کــرد.

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

معرفي کتاب

شفیقه موسوی

در آمدي بر انقالب اسالمي
در آذربايجان

كتـاب «در آمـدي بـر
انقالب اسلامي در آذربايجان:
مجموعه مقاالت نخسـتين
نشسـت علمي و تخصصي
بررسـي نقش آذربايجـان در
انقالب اسلامي» بـه اهتمام
محمـد علـي پرغـو و رحيم
نيكبخـت و بـه سـفارش
موسسـه تاريـخ و فرهنـگ
ايـران دانشـگاه تب ريـز تاليف
گرديده و توسـط «انتشـارات دانشـگاه تب ريز» در سـال  1393فيپا
گرفتـه و در  221صفحـه بـا  1000نسـخه روانـه بـازار كتاب شـد.
اثـر حاضـر گردآوري مقـاالت اسـاتید و محققان تاريـخ و انقالب
اسلامي مـي باشـد كه در نخسـتين نشسـت علمـي تخصصي
«بررسـي نقش آذربايجان در انقالب اسلامي» ارائه شـده است .اين
نشست در حقيقت نخستين گام توجه علمي به نقش آذربايجان
در تاريـخ انقلاب اسلامي بـوده كه بـه تبين عرصه هـاي مغفول
مانـده تاريخ انقالب اسلامي پرداخته و پيشـگامي تب ريـز را در اين
عرصـه محقـق مي نمايـد .در مجموعه حاضر نقـش آذربايجان در
انقالب اسلامی ،در يازده مقاله علمي بررسـی شـده اسـت .در اين
مقـاالت پيشـگامي آذربايجـان و آذربايجانيان در حفظ و اسـتقالل
و هويـت شـيعي ايـران ،نهضت تح ريـم تنباكو ،نهضت مشـروعه،
نهضـت ملـي كردن صنعت نفت و مهم تر از همه انقالب اسلامي
مـورد توجه خـاص ق رار گرفته اسـت.
فهرست تفصيلی مقاالت به شرح ذيل است:
* بايسـته هـاي تاريـخ شـفاهي انقلاب اسلامي در آذربايجان/
مهـدي نعلبندي
* دانشگاه آذرآبادگان در انقالب اسالم ي /ناهيده عابديني
* فعاليت بهائيت در آذربايجان در دوره پهلوي /اصغر حيدري
* واقعه حمله به مدرسـه طالبيه تب ريز /دكتر محمدعلي پرغو،
رحيم نيكبخت
* اردبيـل در نهضت امام خمينـي (ره) /دكتر رجب ايزدي ،رحيم
نيكبخت
* بررسـي راهكارهاي انقالبيون اروميه در غلبه بر ناامني ه راسي
تاريخي در ج ريان نهضت امام خمين ي /داوود قاسـم پور
* نقش شـهر خوي در تحوالت آذربايجان از مشـروطه تا انقالب
اسلام ي /نقي دادرسي
* نخسـتين راه پيمايي مردم سـراب در انقالب اسلام ي /دكتر
محمدعلي متفكـر آزاد ،رحيم نيكبخت
* خلخال در انقالب اسلامي از سـال  1341تا پيروزي انقالب به
روايت اسناد /سيد محمدمسعود نقيب
* واكنـش مـردم م رنـد به دسـتگيري امام خمينـي (ره) در
سـال  /42مرضيـه نوري
در ايـن مقاالت به تشـريح حمايت علمـاي آذربايجـان از م راجع
عظـام قـم در مخالفت با اليحه انجمن هاي ايالتـي و واليتي ،آماده
سـازي مـردم بـراي ورود بـه نهضـت امـام خميني توسـط فعاالن
انقالبـي آذربايجـان ،مقاومـت انقالبيـون ،راهپيمايي هاي بـزرگ در
دوران انقلاب اسلامي ،نقش روحانيـت انقالبي در حركـت و تداوم
مبـارزه بـا رژيـم طاغـوت و تبعيـت از حضـرت امام خمينـي (ره)،
واكنش مردم آذربايجان نسـبت به قيام  15خرداد ،مبارزه اسلامي
دانشـجويان آذربايجان و  ...پرداخته شـده اسـت.
نقـش آذربايجان در انقالب اسلامي اي ران ،امري مغفول نيسـت.
پيـام تاريخـي رهبـر كبير انقالب اسلامي بـه مردم تب ريـز پس از
قيام  29بهمن ،نشـان از عمق و عظمـت جايگاه تب ريز و آذربايجان
در روند انقالب اسلامي دارد:
«از برجسـته ت ريـن نمونه هاي پيشـتازي آذربايجاني ها نهضت
مشـروطه ،نهضـت عليـه رضـا خان ،قيـام بر ضـد ع وامل شـوروي
پـس از جنـگ جهانـي دوم بـود .قيـام  29بهمـن  1356در تب ريز
بـود كه منجـر به انهدام همه م راكز طاغوتي اين شـهر و شـهادت
چنديـن نفر از اهالي شـجاع شـد».
آذربايجـان همچنانكـه در گذشـته اي ران ،كانون شـكل دهي
بـه هويـت ملي بـا خمير مايه اسلامي و شـيعي بوده اسـت،
در دوران معاصـر نيـز در حفـظ و ح راسـت اين دسـتاورد ملي
پيشـگام بـوده اسـت .در ايـن كانـون فرهنگـي مذهبـي مهم،
شـاه اسـماعيل صفـوي در سـال  907هــ .مذهب تشـيع را به
عنـوان مذهـب رسـمي اي ران به رسـميت شـناخت .ايـن واقعه
آغازگـر دوران ايـران جديـد بـود .از آن سـال تاكنـون مذهـب
شـيعه بـه عنـوان نمـاد و سـمبل هويت ملـي در عرصـه هاي
سياسـي فرهنگـي و اجتماعـي ،مهمتريـن عامـل بقـاء و دوام
ايـران و اي رانيـان بـوده اسـت .بـا چنيـن پيشـينه ارزشـمندي
اسـت كـه آذربايجـان از سـپيده دم شـروع نهضت اسلامي به
رهبـري حضـرت امـام (ره) با جان و دل به اين نهضت پيوسـت
و در راه تحقـق آرمـان هاي اسلامي آن از هيچ كوششـي دريغ
نكرد.

صحيفه نور امام خميني (ره)
محرم و عاشورا از منظر امام خمینی
گ ریه کردن بر عزای امام حسین ،زنده نگهداشتن نهضت و زنده
نگهداشتن همینمعنا که یک جمعیت کمی در مقابل یک امپ راطوری
بزرگ ایستاد ،دستور است .صحیفه امام ،ج ،۱۰ص۳۱۵ :
محرم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل
قیام کرده ،و به اثبات رسانده که در طول تاریخ ،همیشه حق بر باطل
پیروز شده است .
محرم ماهی است که به وسیله سید مجاهدان و مظلومان اسالم زنده
شد و از توطئ ه عناصر فاسد و رژیم بنی امیه  ،که اسالم را تا لب پ رتگاه
ی بخشید
برده بودند  ،رهای 
این خون سی دالشهداء است که خونهای همه ملتهای اسالمی را به
جوش م یآورد .
ماه محرم ب رای مذهب تشیع ،ماهی است که پیروزی  ،در متن
فداکاری و خون بهدست آمده است .
محرم ماه نهضت بزرگ سید شهی دان و سرور اولیای خداست که با
قیام خود درمقابل طاغوت  ،تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشر داد و راه
فنای ظالم و شکستنستمکار را به فدایی دادن و فدایی شدن دانست و
این،خود س رلوحه تعلیمات اسالماست ب رای ملتها تا آخر دهر .
با حلول ماه محرم  ،ماه حماسه و شجاعت و ماه فداکاری آغاز شد
 .ماهی که خون بر شمشیر پیروز شد  .ماهی که قدرت حق ،باطل را
تا ابد محکوم و داغ باطله ،برجبهه ستمکاران و حکومتهای شیطانی زد
 .ماهی که به نسلها،در طول تاریخ  ،راهپیروزی بر س رنیزه را آموخت ؛
ماهی که شکست ابر قدرتها را در مقابل کلمه حق  ،به ثبت رساند .
ماهی که امام مسلمین  ،راه مبارزه با ستمکاران تاریخ را به ما آموخت .
ک ربال را زنده نگه دارید و نام مبارک حضرت سی دالشهداء را زنده نگه
دارید ک ه با زنده بودن او اسالم  ،زنده نگه داشته م یشود .
عاشورا روز عزای عمومی ملت مظلوم است  ،روز حماسه و تولد جدید
اسالم ومسلمانان است.
برگرفته از مجموعه  ۲۲جلدی صحیفه امام خمینی(س)

جاذبه هاي گردشگري

منطقه شکار ممنوع میشو داغ

رشــته کوهســتانی میشــوداغ  ،بــا امتــداد خــاوری -باختــری و در
حدفاصــل دشــت م رنــد و جلگــة شبس ــت ر ،در شــمال باخت ــر ای ـران واقع
شــده اســت .واحدهــای توپوگ راف ــی و زمی ــن شناس ــی منطقه به وس ــیلة
گســل شــمالی میشــو و گســلهای دیگــر ،کــه در جهــت خــاوری-
باخت ــری کش ــیده شــدهاند ،از همدیگ ــر جـدا م یشـوند .دامنــة شــمالی
ایــن کوهس ــتان ،سرچشــمة رودخانههای ــی دائم ــی اســت کــه درجهــت
جنــوب بــه شــمال ج ریــان دارنــد .ایــن رودخانههــا در انتهــای حوضــة
آب ریــز خــود و پی ــش از ورود بــه دشــت م رند ،ســاختارهای زمین شناس ــی
وگس ــلهای مهــم منطقــه را بــه صــورت عرض ــی قطــع کردهانــد.
کــوه م یشــو (م یشــوداغ) در گذشــته از نظــر تنــوع گونههــای
زیس ــتی منطقـهای ارزشــمند بــه حس ــاب م یرفــت و اکنــون بــا تخ ریب
زیس ــتگاهها و کــم شــدن شــمار جان ـداران روب ــرو اســت..
منطقــه م یشــو از لحــاظ ق ـرار داشــتن در می ــان مناطــق حفاظــت
شــده م ــرکان و منطقــه شــکار ممنوع یکانات از ســمت شــمال و شــمال
غ رب ــی و پــارک مل ــی دریاچــه ارومی ــه از ســمت جنــوب ،و داشــتن فــون
جانــوری تنــوع زیس ــتی (بی ــوم) ارزشــمند دارای اهمی ــت ف راوان ــی اســت.
موقعیــت مکانــی و جغ رافیایــی منطقــه میشــو داغ از دیــدگاه
جغ رافیای ــی جانــوری و ق رارگی ــری آن در حــد فاصــل بین چهــار منطقه
حس ــاس زیس ــتی اکولوژیک ــی  ،پــارک ملّ ــی ارومی ــه (دریاچــه ارومی ــه)
 ،منطقــه حفاظــت شــده م ــرکان و منطقــه شــکار ممنــوع یکانــات و
پناهــگاه حی ــات وحــش کیامک ــی بــه لحــاظ دارا بــودن فــون جانــوری
و تنــوع جمعیت ــی (بی ــوم) دارای اهمی ــت ف راوان ــی اســت  .وجــود کروید
و فعــال و بس ــیار مهــم مهاج رت ــی غ رب ــی بــه ش ــرقی بی ــن ایــن محدود
و منطقــه حفاظــت شــده مــرکان و نقــش تأثیــر گــذارآن در بقــا و
تأمی ــن نیازهــای بی ولوژیک ــی و اتولوژیک ــی گونــه هــا موجــود منطقــه
حفاظــت شــده م ــرکان قابــل توجــه م ــی باشــد و محــدودة میشــو داغ
از جهــت همگن ــی و یکپارچگ ــی جمعیت و بافــت فعلی موجــود دارای
ش ــباهتهای خــود مهــای ژن ــی و تطابــق گونــه ای ه ــر دو منطقــه از
نظــر دموگ رافیکــی حائــز اهمیــت اســت و ضــروری میباشــد کــه
مطالعــات کل ــی و جامعــة در خصــوص جامعــة جانــوری و ترکیب ــات
ژن ــی میشــوداغ صــورت گی ــرد .
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