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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

برای کسب توفیق در امور

نبایدازگامهایشیطانپیرویکرد

خب رنگار آدینه تبریز
حجت االسلام رسـول عبداللهی در ب رنامه پیـام جمعه این هفته
تبریـز بـا بیـان ایـن کـه موضـوع مهـم ک ربلا موضـوع توفیـق بود
اضافـه کـرد  :اگـر مـدد غیبـی خدا نباشـد هیـچ کـس توفیقی به
دسـت نمـی آیـد حتـی در قـرآن کریـم نیـز آمده اگـر توفیـق خدا
نبـود حضـرت یوسـف نیـز نمی توانسـت موفق شـود.
وی افـزود :عمـر سـعد نیـز بـا انتخاب نادرسـت فرصـت توفیق را
از خـود گرفت.
عبداللهـی خاط رنشـان کـرد :در هـر نیتـی کـه داریم بایـداز خدا
بخواهیـم قـدرت توفیق به مـا عنایت فرماید .بـرای موفقیت در امور
بایـد نیـت ،توفیق ،اصابـه و قدرت جمـع گردد.
وی افـزود :در صحنـه ک ربلا نیـز افـرادی همچـون حبیـب بـن
مظاهـر ،ظهیـر و ...بـه توفیـق دسـت یافتنـد.
عبداللهـی گفـت :در قـرآن در مـورد پیـروی نکـردن از شـیطان،
چندین مرتبه هشـدار داده شـده اسـت و انسـان را از پیروی شیطان
بـر حذر داشـته اسـت؛ ولـی در چندین مـورد اصطالح «خطـرات» را
بـکار بـرده و تأکیـد کرده کـه از «گامهای» شـیطان پیـروی نکنید.
ً
مثلا در آیـه  21سـوره نـور فرمـوده اسـت« :یـا أیهـا الّذیـن آمنـوا
ُ
ُ
خُ
خُ
التتّبعـوا طوات الشّ ـیطان و من یتّبع طوات الشّ ـیطان فان ّه یأمر
بالفحشـاء و المنکـر؛ ای مؤمنان! از گامهای شـیطان پیروی نکنید و
هـر کـه از گامهـای شـیطان پیـروی کند( ،بدانـد) که او به زشـتی و
ناپسـندی وام یدارد».
خطیـب موقـت پیـام جمعـه تبریـز افـزود« :خطـوات» جمـع
«خطـوه» بـه معنـی گامهـای کوتـاه و آرامـی اسـت کـه انسـان را
رفتـه رفتـه بـه مقصـود م یکشـاند ،و شـیطان نیـز بـه ایـن شـیوه
ً
مثلا بلای خانهب رانـداز اعتیـاد یـا سـرقتهای
عمـل م یکنـد.
مسـلّحانه و غیـره ،هرگـز بـه صـورت ناگهانـی هی چکـس را آلـوده
و گرفتـار نم یکنـد .و یـک انسـان بـا ایمـان و پاکدامـن را هرگـز
نم یشـود یـک بـاره بـه مرکـز فسـاد پرتـاب کـرد .بلکـه از گامهای
بسـیار کوچک شـروع م یشـود ،که در ظاهـر ب یاهمیت اسـت .این
گامهـای کوچـک ،همیـن کـه در وجـود انسـان راه یافـت ،همچون
غـده سـرطانی ریشـه م یکنـد و انسـانی که خـود را رها کـرده و در
ّ
دام شـیطان انداختـه اسـت ،وقتـی چشـم بـاز م یکنـد ،خـود را در
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شاغالن حرفه پزشکی
پرچمدار اخالق حرفه ای وتوسعه اخالقی

خب رنگار آدینه تبریز
حضرت حجت االسلام والمسلمین سـید محمدعلی آل هاشم در
دیـدار اعضـای جدیـد هیات مدیره سـازمان نظام پزشـکی شهرسـتان
تب ریز با بیان اینکه هنجارهاي اخالق مشـاغل پزشـکي ،در بسـتر تاريخ
و در اسـناد تاريخي ف راوان تکامل یافته اند ،گفتند :وابسـتگی پزشـکی
ـرف وابسـته ،بـه اسـتانداردهاي عمومي مبنـاي ايجـاد اعتماد بي
و حِ َ
نظيـر مـردم به درمانگـران خود بـوده و مسندپزشـکي را از نظر جایگاه
اجتماعـی ،در م رتبـه اي ویژه ق رار داده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد :ايـن اسـتانداردها علاوه بـر اينکـه
شـاغالن ایـن حـوزه را بـه رعايـت دقيـق تـر هنجارهـاي اخلاق
عمومـي ،مکلف ميکنـد ،در جایـگاه یک راهنمـاي عمل تخصصي،
تکاليـف ویـژه اخالقـي ایـن گـروه را نيـز بـراي آنـان برمي شـمرد و
تلاش مـي کننـد بـه سـؤاالت آنهـا پاسـخ دهد.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با اشـاره به پيشـرفتهاي
علمـي و فناورانـه در روشـهاي پيشـگيري ،تشـخيص ،درمـان و
توانبخشـي بيمـاران و دیگـر دريافـت کننـدگان خدمـات سلامت
گفتنـد :تشـخيص بيماريهـا و ناهنجاريهـا ،گسـترش چشـمگير
فناوريهـاي ژنتيـک و امـکان پيـش بينـي ابتلاع بـه بيماريهـا بـا
اسـتفاده از اطالعـات ژنتيـک و ايجـاد امـکان اصلاح ژنـوم انسـاني
در م راحـل آغازیـن و بسـياري تحـوالت علمـي و فنـاوري ديگـر ،بـه
ايجاد پرسشـهایی بنیادیـن در حوزه م راقبتهاي پايان حيات ،سـقط
جنيـن و دسـتکاري ژنـوم انسـاني انجامیـده اسـت کـه گسـترش
فناوريهـاي پزشـکي ،هـر روز بـر ايـن پيچيدگـي ،مـي افزايـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد :تثبيـت حق
سلامت بـراي همه شـهروندان و تکليف اخالقي دولتهـا ب راي تأمین

نيازهـاي م ربـوط بـه سلامت ،موجـب ايجـاد نظـام هـاي بـزرگ و
پیچیـده سلامت شـده اسـت و الزامات جدیـد اخالقي را بـه هم راه
داشـته و نيـاز به ارائه اسـتانداردهاي حِ َرف پزشـکی و وابسـته ،ب رای
تنظيـم روابـط جدیـد اخالقي ،ب راي کمک به شـاغالن خـود با ارکان
مختلـف نظـام سلامت را بـه ضرورتي ويـژه تبدیل کرده اسـت.
امـام جمعـه تبریـز ،تخصصـي و فـوق تخصصـي شـدن ارائـه
خدمات سلامت را تغييری ديگر در حِ َرف پزشـکی و حِ َرف وابسـته
دانسـته و گفتنـد :تغييـر الگـوي بيماريهـا از بيماريهـاي عفوني به
بيماريهـاي مزمـن ،افزايـش میانگیـن طـول عمـر انسـانها و پيرتـر
شـدن جوامـع در دهـه هـاي اخير به تغييـر جدي در نحـوه برخورد
ـرف پزشـکی و وابسـته ،بـا بيماران انجامیـده و پيامدهـاي ف راوان
حِ َ
در پی داشـته اسـت.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان بـا بیـان اینکـه
آگاهـي هـاي عمومـي ،موجـب افزايش مطالبـه گـري اجتماعي در
سـطوح مختلـف شـده اسـت ،گفتند :بـرای اسـتيفاي حقـوق خود
در جایـگاه بيمار و مشـارکت طلبـي روزافـزون در گرفتن تصميمات
م ربـوط بـه سلامت فـردي و اجتماعـي ،موقعيـت حِ َرف پزشـکی و
وابسـته بـه مثابه نخسـتین گـروه پاسـخگو؛ مطالبه عمومي اسـت
و لـزوم بازنگـري جـدي و ايجـاد يـک سـاختار پزشـکي بـا رويکـرد
بيمارمحـور را اجتنـاب ناپذيـر مـي کند.
امـام جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد :مديريـت اين تحـول غيرقابل
ـرف هـاي نیازمند ارائـه هنجارها
اجتنـاب ،به وسـیله سـازمانهاي حِ َ
ـرف پزشـکی و وابسـته ،بـراي عبـور آرام
و اسـتانداردهاي جدیـد حِ َ
و اخالقـي از ايـن برهـه تاريخـي در رونـد تکامـل و پيشـرفت نظـام
سلامت است.

 5شهریور؛
روز بزرگداشت زکریای رازی
و روز داروساز
پنجم شـه ریور ،روز بزرگداشـت زک ریای رازی اسـت .به پاس زحمات و
کشـفیات این حکیم و شـیمی دان بزرگ ای رانی در عرصه داروسـازی ،روز
بزرگداشـت وی ،روز داروسـازی نام نهاده شـده است.
محمدبـن زك ريـای رازی در سـال  ۲۵۱هجـری قمـری در شـهر ری
متولـد شـد .در جوانی بـه ف راگيری علم كيميا و شـيمی پرداخت و در
اثـر بخـار و دود ناشـی از زرگری ،چشـمهايش َو َرم كرد و بـرای معالجه،
نـزد طبيبی رفت .آن طبيب پانصد اشـرفی طلا بهعنوان حق معالجه
از او گرفـت و بـه رازی گفت:
كيميا همين اسـت نه عمليات تو .محمدبن زك ريـا ،از آن پس ترک
ل سـالگی به تحصيل طـب پرداخت تا
كيمياگـری كرد و در سـن چه 
آنكـه مرجـع تمامی اطبای زمان خود شـد .شـهرت او در ميان همگان
بـه حـدی رسـيد كـه عربهـا او را طبي بالمسـلمين و بـه مناسـبت
اينكـه كتابهای او بـه زبان ع ربی اسـت ،جالينوسالعـرب ،خواندهاند.
رازی بعدهـا به س رپرسـتی بيمارسـتانهای معروف عصر خـود از قبيل
بيمارسـتان بغداد و ری برگزيده شد.
بـرای محمدبـن زك ريـای رازی ۵۶ ،كتـاب در طـب ۳۳ ،كتـاب در
علـوم طبيعـی ۱۷ ،كتاب در فلسـفه ۱۴ ،كتـاب در الهيـات ۲۲ ،كتاب
در كيميـا و دههـا اثـر ديگـر در علـوم مختلـف ذكـر كردهانـد كـه تـا
 ۱۸۴عنوان برشـمرده شـده اسـت .محمد زک ریای رازی بهعنوان کاشـف
الکل و جوهر گوگرد (اسـید سـولفوریک) مشـهور اسـت .به گفته جرج
سـارتن ،پـدر تاریخ علم ،زک ریـای رازی بزرگت رین پزشـک اسلام و قرون
وسـطی بود.
سـرانجام اين دانشـمند بزرگ مسـلمان در  ۶۰سـالگی درگذشـت و
در ری مدفون شـد .سـالروز تولد اين پزشـک مشهور مسـلمان و اي رانی،
ب رابر با پنجم شـه ريور ،به پاسداشـت مقام علم و دانش و گ رام یداشـت
فرزانـگان ايـران زمين در جمهوری اسلامی اي ران بهعنوان روز داروسـازی
نامگذاری شـده اسـت.
ب یگمـان یکـی از شـاخههای بسـیار مهم دانـش پزشـکی زمان ما
دانـش داروشناسـی و داروسـازی اسـت و هی چکـدام از دسـتاندرکاران
رشـتههای پزشـکی از ایـن دانـش ب ینیاز نیسـتند .پزشـک ،داروسـاز،
دندانپزشـک ،پرسـتار ،ماما و دیگر وابستگان این رشـته اگر داروشناس
نباشـند در کار خـود موفـق نخواهند بود.
اسـتفاده از دارو بـه قبـل از تاریـخ مکتـوب م یرسـد بهعنـوان مثال:
تسـکین درد زخمهـای بـدن از ط ریـق قـرار دادن عضـو در آب سـرد یا
اسـتفاده از بـرگ تـازه درختـان یا گل آلود کـردن عضـو .از هنگام تهیه
و جمـع آوری مـواد دارویـی دانـش داروسـازی آغاز شـد و بـه این ت رتیب
در اثـر بـروز بیماریهـای مختلف و غ ریـزه بقا در طول اعصـار متمادی
داروهای مختلف کشـف شـدند.
در قـرن هفتـم قبـل از میلاد  ASKLEPIOSبهعنـوان بـزرگ
ت ریـن خدایان تندرسـتی مورد اعتقاد یونانیـان بـود و در آن زمان بیمار
م یبایسـت دسـت یـا عصـای آسـک لپیـوس یـا زبان مـار مقـدس را
م یبوسـید تـا مـورد رحمت خدا قـرار م یگرفت .عصای آسـک لپیوس
و مار مقدس که دور آن حلقه زده بود بهعنوان نشـانه رسـمی پزشـکی
در دنیا ش�ناخته ش�د .در س�مت راست آس�ک لپیوس دختر ش �HY
 GIAم یایسـتاد که در دسـتش یک جام از شـربت شـفابخش ب رای
بیمـار قـرار داشـت و مار مقدس نیز بـر بازویش حلقه زده بـود .از آن به
بعـد جـام و مار نیز بهعنوان نشـانه داروسـازی در جهان شـناخته شـد.
تعـداد زیـادی لـوح و طومـار و آثـار دارو پزشـکی کشـف و تفسـیر
شـده اسـت کـه قدمت آنها به سـه هـزار سـال قبل از میالد مسـیح
م یرسـد .ای رانیـان باسـتان جـزو اولیـن کسـانی بودنـد کـه دارو را
م یشـناختند .در زنـد اوسـتا قسـمتی بـه نـام وندیـدا بـه امـور درمان
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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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برای کسب توفیق در امور

نباید از گامهای شیطان پیروی کرد

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

ادامه از صفحه اول

ادامه از صفحه اول

مهلکـهای عظیـم م یبینـد کـه راه فـرار ندارد؛اگـر بـه اولین
وسوسـه تسـلیم شـویم ،شـیطان خطای بزرگتر را به سادگی
خطـای کوچـک ،بـه انسـان تحمیـل م یکنـد.
عبداللهـی گفـت :اگـر شـیطان را بـه معنـی وسـیع
کلمـه ،یعنـی «هـر موجـود تبهـکار و وی رانگـر» تفسـیر
کنیـم .گسـتردگی ایـن هشـدار در همـه ابعـاد زندگـی
روشـن م یشـود .همـه انسـانها بـه موجـب خلقـت و
فطـرت ،در معـرض لغـزش و اشـتباه هسـتند و اسـتعداد
پذیـرش وسوسـهها را دارنـد؛ ا ّمـا چگونـه م یشـود در
مقابـل آن وسـاوس ایسـتاد؟ قـرآن در آیـه  200سـوره
اعـراف م یفرمایـد« :وا ّمـا ینزغ ّنـک مـن الشـیطان نـزغ
فاسـتعذ بـاهلل إن ّـه سـمیع علیـم؛ هـر گاه وسوسـهای از
جانـب شـیطان تـو را فـرا گرفـت ،بـه خـدا پنـاه بـر ،کـه
او شـنوا و داناسـت» .بـه لحـاظ اهمیتـی کـه ایـن دسـتور
بـرای انسـانها دارد ،مفـاد ایـن آیـه ،عینـاً در آیه  36سـوره
فصلـت تک رار شـده اسـت و در آیه  201سـوره اعـراف گفته
اسـت« :کسـانی که [از خـدا] پـروا دارند ،چون وسوسـهای
از جانب شـیطان بدیشـان رسـد[ ،خـدا را] به یـاد م یآورند
و بـه نـاگاه بصیـرت م ییابنـد» .جالـب اسـت کـه در ایـن
آیـه ،وسوسـههای شـیطان بـا واژه «طائـف» بـه معنـی
«طـواف کننـده» تعبیـر و توصیـف شـده اسـت؛ چـون
وسوسـههای شـیطان همچـون طـواف کننـده ،پی رامـون
فکـر و روح انسـان گـردش م یکنـد تا شـاید قادر بـه نفوذ
باشـد .اگـر انسـان در ایـن موقعیـت به یـاد خـدا و عواقب
شـوم گنـاه بیفتـد ،بـا بصیرتـی کـه خـود بـه خـود پیـدا
خواهـد کـرد ،وسوسـهها را از خـود دور خواهـد سـاخت
و آزاد م یگـردد و گرنـه سـرانجام در ب رابـر ایـن وسـاوس
تسـلیم م یگـردد .جملـه «اذا هـم مبصـرون»( ،بـه هنگام
یـاد خـدا بصیـرت م ییابنـد) اشـاره بـه ایـن حقیقـت دارد
کـه وسوسـههای شـیطانی ،پـرده بـر دیـد باطنـی انسـان
م یافکنـد ،بهگونـهای کـه راه را از چـاه نم یشناسـد؛ ولـی
یـاد خـدا بـه انسـان بصیـرت و قـدرت تشـخیص م یدهد
کـه نتیجـهاش نجـات از چنـگال وسوسههاسـت .چـاره
مشـکل وسوسـههای شـیطان« ،یـاد خـدا» اسـت .بـر
ِ
همیـن اسـاس ،در آیه 28سـوره رعـد م یفرمایـد« :اال بذکر
ّ
الل تطمئـن القلـوب؛ تنهـا یـاد خـدا آرامبخش دلهاسـت».
خطیـب موقـت پیـام جمعـه تبریـز اظهـار کـرد :ایـن
همـان شـیوهای اسـت کـه حضـرت یوسـف در اولیـن
وسوسـهای کـه از جانـب شـیطان بهصـورت زلیخا مجسـم
شـده بـود ،بـه کار بـرد و از آسـیب و سـقوط مصـون ماند؛
و آنـگاه کـه زلیخـا درخواسـت خـود را ب یپـرده بـا یوسـف
مطـرح کـرد ،یوسـف بالفاصلـه گفـت« :معـاذ اهلل» (سـوره
یوسـف ،آیـه  )23و بـا ایـن بیـان ،خـود را به خدا سـپرد .و
چقـدر کارش شـبیه بـه کار مریم(س) بود کـه در مواجهه
مجس ـم ،گفـت« :انی اعـوذ بالرحمن منک»
بـا روح االمیـن
ّ
(سـوره مریـم ،آیـه  .)18مـادر مریم نیـز به هنـگام کودکی
فرزنـدش ،بـرای حفـظ سلامتی معنـوی او ،در نجوای خود
بـا خـدا گفـت« :إن ّـی اُعیذهـا بـک وذریتهـا من الشّ ـیطان
الرجیـم» (سـورهآل عمـران ،آیـه  .)36و بهطـور کلـی در
ّ
زندگـی روزمـره و صحنههـای مختلفـی کـه پیـش م یآید،
انسـان احسـاس م یکنـد وسوسـههای احتمالـی شـیطان
ممکـن اسـت دامنگیـرش شـود ،قـرآن دسـتور م یدهـد
کـه پنـاه بـردن بـه خـدا را در ب رابـر وسوسـهها بـه خـود
تلقیـن کنیـد و بگوییـد «وقـل رب اعوذبـک مـن همـزات
الشـیطان؛ بگـو پـروردگارا! از وسوسـههای شـیطان بـه تـو
پنـاه م یبرم»(.سـورهمؤمنون ،آیـه  )97بسـیار جالب اسـت
کـه قـرآن ،شـیطان را در ب رابـر افـراد بـا تـوکل و خداترس،
خلـع سلاح شـده معرفـی م یکنـد و در آیـه  99سـوره
نحـل م یفرمایـد« :إن ّـه لیس له سـلطان علی الّذیـن آمنوا
وعلـی ربّهـم یتو ّکلـون؛ قطعـاً او (شـیطان) بـر کسـانی که
ایمـان دارنـد و به پروردگارشـان تـوکل م یکنند ،سـلطهای
نـدارد» .و نیـز در آیـه  65سـوره اسـراء خطـاب به شـیطان
«إن عبـادی لیـس لـک علیهم سـلطان وکفی
م یفرمایـدّ :
ب ربّـک وکیلا؛ در حقیقـت تـو بـر بنـدگان [خـاص] مـن
سـلطهای نـداری و حمایـت پـروردگارت [از آنـان] کافـی
ً
قبلا مـرور کردیم،
اسـت» .بـا توجـه بـه آیـات دیگری کـه
بسـیار بدیهـی اسـت که این حمایـت پـروردگار در صورتی
اسـت کـه بـه او پنـاه بـرده باشـیم و از او بخواهیـم.
عبداللهـی افـزود :ذکـر ایـن نکته ضروری اسـت که یکی
از مـوارد وسوسـه و القـای ناشایسـت شـیطان بـه انسـانها،
اخلال در روابـط بیـن یکدیگـر و رفتـار غیـر منصفانـه و
خشـن بـا دیگـران اسـت که اگـر مهـار نشـود ،عواقب شـوم
و دامنـهداری م یتوانـد داشـته باشـد .ب رهمین اسـاس در آیه
 53سـوره اسـراء م یفرمایـد« :و ُقـل لعبـادی یقولـوا الّتی هی
إن الشّ ـیطان کان لإلنسـان
إن الشّ ـیطان ینزغ بینهم ّ
أحسـن ّ
عـدوا ً مبینـاً» .بـا توجه بـه این اصل مهـم در زندگـی ،در آیه
 83سـوره بقـره فرموده اسـت« :وقولوا لل ّناس حسـناً؛ با مردم
بـه زبان خـوش صحبـت کنید».

 5شهریور؛ روز بزرگداشت
زکریای رازی و روز داروساز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مراسم عزاداری هیئت رزمندگان اسالم استان در محوطه مصالی
اعظم حضرت امام خمینی (ره) تبریز

اقامه عزاداری نماز ظهر عاشورا با حضور و به امامت نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در محوطه مصلی و
ارک تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مجالس عزاداری شب عاشورای حسینی

حضور نماینده ولی فقیه در استان در مراسم روضه طوبی

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مراسم احسان و عزاداری هیئت های حسینی در روز تاسوعا

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مجالس عزاداری شب عاشورای حسینی

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز
در مراسم هیئت های جانبازان و وارثان ثاراهلل (فرزندان شهدا) در
محوطه باز مسجد کبود تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مراسم احسان و عزداری هیئت های حسینی در روز تاسوعا

دیدار اعضای جدید هیئت مدیره نظام پزشکی تبریز با نماینده ولی
فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با
فرمانده جدید قرارگاه عملیاتی عاشورا سردار بابازاده

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در
مراسم احسان و عزاداری هیئت های حسینی در روز تاسوعا

سیزدهمین سوگواره ادبی بغض واژه با حضور نماینده ولی فقیه در
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

اختصاص دارد .اوسـتا دو نسـخه داشـت یک نسخه آن در تخت
جمشـید در آتشسـوزان اسـکندر از بیـن رفت ولـی دیگری که
در آتشـکده آذرگشسـب نگهـداری م یشـد بـه دسـت یونانیان
افتـاد و دانشـمندانی نظیـر جالینـوس از آن بهـره گرفتند.
در سـال  ۱۲۲۹شمسـی جهـت پیشـرفت علـوم بـا تلاش
امیرکبیر دارالفنون تأسـیس شـد که در قسـمت پزشـکی یک
معلم داروسـاز ایتالیایی داشـت .در سـال  ۱۲۹۷کالس طب جدا
شـد و مدرسـه عالـی طب نـام گرفت و در سـال  ۱۳۰۱مدرسـه
دواسـازی تاسیس شد .در سـال  ۱۳۱۱دوره داروسازی  ۵سال بود
و دانشـجویان بهجز ساعات درس باید در یکی از داروخــانههای
تحـت نظر یـک داروســاز مجرب و معروف مشـغول آمــوزش
عملیات داروسـازی می شـدند.
در سـال  ۱۳۱۳کـه دانشـگاه تهـران تاسـیس شد،مدرسـه
دواسـازی بـه دانشـکده تبدیل شـد .اولیـن داروخانه بـا داروهای
گیاهـی در سـال  ۱۲۲۷شمسـی در م ریضخانـه دولتـی کـه
توسـط امیرکبیـر تأسـیس شـد ،دایر شـد و اولیـن داروخانه به
سـبک جدید توسـط شـوربن آلمانی معلم داروسـازی دارالفنون
در خیابان ناصرخسـرو تاسـیس شـد .از نخسـتین ای رانیانی که
داروخانه تاسـیس کردنـد ،آقای دکتر «هوشـنگ نظامی» بودند
کـه داروخانـه نظامـی را در خیابـان چـراغ برق افتتـاح کردند.
بـی گمـان یکی از شـاخه های بسـیار مهم دانش پزشـکی
زمـان مـا دانـش دارو شناسـی و دارو سـازی اسـت ،کـه مهـارت
روزمـره را مطلبـد و دانش داروشناسـی از نیاز های اولیه اسـت و
هیچ کدام از دسـت اندر کاران رشـته های پزشـکی از این دانش
بی نیاز نیسـتند پزشـک ،داروسـاز ،دندانپزشک ،پرسـتار ،ماما و
دیگر وابسـتگان این رشـته اگر دارو شناس نباشـند در کار خود
موفـق نخواهند بود.
اسـتفاده از دارو به قبل از تاریخ مکتوب می رسـد (تسـکین
درد زخـم هـای بـدن از ط ریـق قـرار دادن عضو در آب سـرد و یا
اسـتفاده از بـرگ تازه درختان و یـا گل آلود کردن عضو) از هنگام
تهیـه و جمـع آوری مـواد داروئـی دانـش داروسـازی آغاز شـد و
بـه ایـن ت رتیـب در اثر بـروز بیماری هـای مختلف و غ ریـزه بقاء
در طـول اعصـار متمـادی داروهای مختلف کشـف گردیدند .در
قـرن هفتم قبـل از میلاد  ASKLEPIOSبه عنـوان بزرگ
ت رین خدایان تندرسـتی مـورد اعتقاد یونانیان بـود و در آن زمان
بیمـار مـی بایسـت دسـت یا عصای آسـک لپیـوس و یـا زبان
مـار مقدس را می بوسـید تـا مورد رحمت خدا قـرار می گرفت
عصـای آسـک لپیوس و مـار مقدس کـه دور آن حلقـه زده بود
به عنوان نشـانه رسمی پزشـکی در دنیا شناخته شد .در سمت
راسـت آسـک لپیـوس دختـرش  HYGIAمی ایسـتاد که در
دسـتش یک جام از شـربت شـفاء بخش ب رای بیمار ق رار داشت
و مـار مقـدس نیـز بر بازویـش حلقه زده بـود از آن پـس جام و
مار نیز به عنوان نشـانه دارو سـازی در جهان شـناخته شـد.
اولیـن داروخانـه با داروهای گیاهی در سـال  1227شمسـی
در ای ران تأسـیس شد
تعـداد زیـادی لـوح و طومـار و آثـار دارو پزشـکی کشـف و
تفسـیر گردیـده اسـت کـه قدمـت آن هـا بـه سـه هزار سـال
قبـل از میلاد مسـیح می رسـد .ای رانیان باسـتان جـزء اولین
کسـانی بودند که دارو را می شـناختند در زند اوسـتا قسمتی
بـه نـام وندیدا به امـور درمان اختصاص دارد .اوسـتا دو نسـخه
داشـت یـک نسـخه آن در تخـت جمشـید در آتـش سـوزان
اسـکندر از بین رفت ولی دیگری که در آتشـکده آذر گشسـب
نگهـداری مـی شـد بـه دسـت یونانیـان افتـاد و دانشـمندانی
نظیرجالینـوس از آن بهـره گرفتند.
 CLAUDIUS GALENکـه مـا او را جالینـوس
( )GALENUSمـی نامیـم در سـال  131میلادی بـه دنیا
آمـد  400تالیـف داشـته کـه بیشـتر آن هـا از بیـن رفته اسـت
وی بـا مخلـوط کـردن مـواد ،فـراورده هـای داروئی می سـاخت
و بـه بیمـاران تجویـز مـی کرد .امـروزه بـه احتـرام او داروهائی را
کـه به صـورت ترکیبی سـاخته می شـود داروهای جالینوسـی
مـی گویند.
همت
در سـال  1229شمسـی جهت پیشـرفت علـوم به ّ
امیرکبیـر دارالفنـون تأسـیس شـد که در قسـمت پزشـکی
یـک معلـم داروسـاز ایتالیائی داشـت در سـال  1297کالس
طـب جـدا شـد و مدرسـه عالـی طب نـام گرفت و در سـال
 1301مدرسـه دواسـازی تاسـیس گردید ،در سال  1311دوره
داروسـازی  5سـال بـود و دانشـجویان بـه جز سـاعات درس
بایـد در یکـی از داروخــانه هـای تحت نظر یک داروســاز
مجـرب و معروف مشـغول آمــوزش عملیات داروسـازی می
شدند.
در سـال  1313کـه دانشـگاه تهـران تاسـیس گردیـد
مدرسـه دواسـازی به دانشـکده تبدیل گردید .اولیـن داروخانه
بـا داروهـای گیاهـی در سـال  1227شمسـی در مریض خانه
دولتـی کـه توسـط امیرکبیـر تأسـیس شـد دایـر گردیـد و
اولیـن داروخانـه بـه سـبک جدیـد توسـط شـوربن آلمانـی
معلـم داروسـازی دارالفنون در خیابان ناصر خسـرو تاسـیس
شـد از نخسـتین ای رانیانی که داروخانه تاسـیس کردند آقای
دکتـر هوشـنگ نظامـی بودنـد کـه داروخانـه نظامـی را در
خیابـان چـراغ بـرق افتتـاح کردند.
منبع:
 مبانی داروسـازی بالینی و بیمارسـتانی  -منصور رستگارپنـاه  -انتشـارات صهبای دانش  -سـال  1393چاپ اول
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فلسفه و اهداف
قيام عاشورا از ديدگاه
حضرت امام حسين(ع)
قسمت دوم
حجت االسالم سید داود روحانی حسینی
و همچنين:
شـهادت م يدهـم كـه تـو بـه عـدل و داد امـر كـردي
و(مسـلمانان را) بـه سـوي ايـن دو دعـوت كـردي.
«ذوح َس ـم» در توجيـه حركـت
6ـ پيشـواي سـ ّوم درمنـزل
ُ
خويـش چنيـن فرمودنـد:
آيـا نم يبينيـد كـه بـه حـقّ عمـل نم يشـود و از باطـل
بازداشـته نم يشـود؟ (در چنيـن شـرايطي) بايد مؤمـن ،به حقّ
خواهـان ديـدار خـدا باشـد .من چنيـن مرگي را جز شـهادت و
زندگـي بـا ظالمـان را جـز ننـگ و خـواري نم يبينم.
امـام(ع) دربـاره ذلتناپذيـري خـود بـه عنـوان هـدف
ديگـر از قيـام خويـش ،بيانـات ديگـري نيـز دارد ،از جمله
در مقابـل پيشـنهاد عبيـداهلل كـه حضـرت را بيـن كشـته
مخي ـر كـرده بـود،
شـدن و بيـن بيعـت كـردن بـا يزيـد
ّ
م يفرمايـد:
هيهـات ِم َّنـا ال ِذلّـه يأبي ا ُ
هلل َ
ون
(..
َ
ذلك ل َ َنا َو َر ُسـول ُ ُه َو المؤم ُن َ
)...
از مـا دور بـاد كـه پسـتي را پيشـه خـود كنيـم( ،چـرا كه)
خـدا و رسـول او از آن ابـا دارنـد.
توجـه در اين فـراز آن كه امام حسـين(ع) عدم
نكتـه شـايان ّ
ذلتپذيري خود را مسـتند به امر خدا و سـيره رسـولخدا(ص)
و مؤمنـان م يدانـد ،چـرا كـه مؤمن واقعي بـا پيـروي از فرمان
تأس ـي بـه سـيره رسـولخدا ص ،بـه هيـچ رو بـه ذلّـت
خـدا و ّ
تـن در نم يدهد.
و نيز در جاي ديگر فرمود:
بـه خـدا سـوگند ،مـن دسـتم را (بـه نشـانه بيعـت) همانند
شـخص خـوار به آنـان (پيـروان يزيـد) نم يدهـم و همانند ف رار
بـردگان ،فـرار نم يكنم. .
و باز فرمود:
ّ
مرگ در عزت ،بهتر از زندگي در ذلت است.
از مجمـوع ايـن سـخنان ،ايـن اهـداف را م يتـوان اسـتفاده
كرد:
الف ـ ترويج حقّ و عمل به آن
ب ـ نهي از ترويج باطل و بازداشتن از عمل به آن
ج ـ عـدم پذيـرش زندگـي ذلّتبـار و ننگين دنيـا و انتخاب
زندگـي با سـعادت آخرت.
7ـ امـام صـادق(ع) در زيـارت اربعيـن ،هـدف از نهضـت
حسـيني را چنيـن بيـان م يفرمايـد:
(حسـين بـن علـي(ع)) جـان خويـش را در راه تو (خـدا) فدا
كـرد تـا بندگانـت را از ب يخبـري و سـرگرداني گم راهـي نجات
دهد.
از ديـدگاه امـام ششـم ،سيدالشـهدا(ع) بـا نهضـت عاشـورا،
اهـداف زيـر را تعقيـب م يكردنـد:
الـف ـ نجـات مسـلمانان از بـي خبـري نسـبت بـه احـكام
ديـن و وظايـف خويـش در ب رابـر پـروردگار
ب ـ رهايـي بنـدگان خـدا از گم راهـي بـا آگاه سـاختن آنان
بـه لـزوم پيروي

بیانات مقام معظم رهبری
درباره محرم
و عزاداری

عاشـورا؛ روح انقلاب اسلامی ایران :در مورد مسـاله
محـرم و عاشـورا ،بایـد بگویـم کـه روح نهضـت مـا و
جهتگیـری کلـی و پشـتوانه پیـروزی آن ،همیـن
توجـه بـه حضـرت ابـی عبداهلل(علیـه الصالتوالسلام)
و مسـایل مربـوط بـه عاشـورا بـود68/5/11 .
الهـام امـام خمینـی از نهضت عاشـورا :در دو فصل،
امـام(ره) مسـاله نهضـت را بـه مسـاله عاشـورا گـره
زدنـد :یکـی در فصـل اول نهضـت -یعنـی روزهـای
محـرم سـال  -42کـه تریبـون بیـان مسـایل نهضـت،
حسـینیه هـا و مجالـس روضـه خوانـی و هیئـات
سـینه زنـی و روضـه روضـه خوانهـا و ذکـر مصیبـت
گوینـدگان مذهبـی شـد و دیگـری ،فصل آخـر نهضت
یعنـی محـرم سـال  -57بـود کـه امـام(ره) اعلامفرمودنـد :مـاه محـرم گرامـی و بـزرگ داشـته بشـود
و مـردم مجالـس برپـا کننـد .ایشـان ،عنـوان ایـن
مـاه را مـاه پیـروزی خـون بـر شمشـیر قـرار دادنـد و
مجـددا همـان طوفـان عظیـم عمومـی و مردمـی بـه
وجـود آمـد ،یعنـی ماجـرای نهضـت کـه روح و جهـت
حسـینی داشـت ،بـا ماجـرای ذکـر مصیبت حسـینی
و یـاد امـام حسـین(ع) گـره خـورد68/5/11 .
مـا بیشـتر از گذشـتگان ،قـدر نهضـت حسـینی را
مـی دانیـم :آنچـه کـه نهضـت مـا را جهـت مـی داد
و امـروز هـم بایـد بدهـد ،دقیقـا همـان چیـزی اسـت
کـه حسـین بـن علی(علیـه السلام) در راه آن قیـام
کـرد .مـا امـروز ،بـرای شـهدای خـود کـه در جبهـه
هـای گوناگـون و در راه ایـن نظـام و حفـظ آن ،بـه
شـهادت مـی رسـند ،بـا معرفـت عـزاداری مـی کنیم.
آن شـهید و جوانـی کـه یا در جنـگ تحمیلی و یا در
برخـورد بـا انـواع و اقسـام دشـمنان و منافقـان و کفار
بـه شـهادت رسـیده ،هیـچ شـبهه یـی برای مـردم ما
وجـود نـدارد کـه این شـهید ،شـهید راه همیـن نظام
اسـت و بـرای نگهداشـتن و محکـم کـردن سـتونهای
همیـن نظـام و انقلاب ،بـه شـهادت رسـیده اسـت،
اگـر عاشـورا نبـود :..اگـر در جامعـه مـا ،عشـق بـه
امـام حسـین(ع) و یـاد او و ذکـر مصایـب و حـوادث
عاشـورا معمـول و رایـج نبـود ،معلوم نبود کـه نهضت
بـا ایـن فاصلـه زمانـی و بـا ایـن کیفیتـی کـه پیـروز
شـد ،بـه پیـروزی می رسـید.
قـوی کـردن نـگاه عاطفـی الزمه عـزاداری :امـام(ره)
بـا ظرافـت ،آن تصـور غلـط روشـنفکرمآبانه قبـل از
پیـروزی انقلاب را کـه در برهـه یی از زمـان رایج بود،
از بیـن بردنـد .ایشـان ،جهتگیـری سیاسـی مترقـی
انقالبـی را بـا جهتگیـری عاطفـی در قضیـه عاشـورا
پیونـد و گـره زدنـد و روضـه خوانـی و ذکـر مصیبـت
را احیـا کردنـد و فهماندنـد کـه ایـن ،یـک کار زایـد و
تجمالتـی و قدیمـی و منسـوخ در جامعـه ما نیسـت،
بلکـه الزم اسـت و یـاد امام حسـین و ذکـر مصیبت و
بیـان فضایـل آن بزرگـوار -چه به صـورت روضه خوانی
و چـه بـه شـکل مراسـم عـزاداری گوناگـون -بایـد بـه
شـکل رایـج و معمـول و گریـه آور و عاطفـه برانگیز و
تـکان دهنـده دلهـا ،در بیـن مـردم ما باشـد و از آنچه
کـه هسـت ،قویتـر هـم بشـود .ایشـان ،بارهـا بـر این
مطلـب تاکیـد مـی کردنـد و عملا هم خودشـان وارد
می شـدند.
اثـر محسـوس محـرم در زندگـی ما:محـرم دوران
انقلاب ،بامحرمهـای قبـل از انقلاب و دوران عمـر ما
و قبـل از مـا ،متفـاوت اسـت .ایـن محرمها،محرمهایی

اسـت کـه در آن ،معنـا و روح و جهتگیـری ،واضـح و
محسـوس اسـت .مـا نتایـج محـرم را در زندگـی خود
مـی بینیـم .حکومـت و حاکمیت واعالی کلمه اسلام
و ایجـاد امیـد بـه برکـت اسلام در دل مسـتضعفان
عالـم ،آثـار محرم اسـت.
عـزاداری میدانـی بـرای پیشـرفت روحی :پـروردگارا!
ایـن مـاه محـرم و ایـام عـزاداری را ،بـرای مـا میـدان
پیشـرفتی در معـارف و عمـل اسلامی قـرار بـده.
70/4/20
درس از محـرم فقـط بـه معنـی کشـته شـدن
نیسـت:.در ایـام محـرم و صفـر ،ملـت عزیـز مـا ،بایـد
روح حماسـه را ،روح عاشـورایی را ،روح نترسـیدن
از دشـمن را ،روح تـوکل بـه خـدا را ،روح مجاهـدت
فداکارانـه در راه خـدا را ،در خودشـان تقویـت کنند ،و
از امـام حسـین ،علیه السلام ،مـدد بگیرنـد .مجالس
عـزاداری بـرای ایـن اسـت کـه دلهای مـارا با حسـین
بـن علـی ،علیـه السلام ،و اهـداف آن بزرگـوار نزدیک
و آشـنا کنـد .یـک عـده کـج فهـم نگوینـد کـه امـام
حسـین ،علیـه السلام ،شکسـت خـورد .یـک عـده
کـج فهـم نگوینـد کـه راه امام حسـین ،علیه السلام،
معنایـش ایـن اسـت کـه همـه ملـت ایـران کشـته
شـوند .کـدام انسـان نادانـی ،چنیـن حرفـی را ممکن
اسـت بزنـد ،.یـک ملـت از حسـین بـن علـی ،علیـه
السلام ،بایـد درس بگیـرد .یعنـی از دشـمن نترسـد،
بـه خـود متکـی باشـد ،بـه خـدای خـود تـوکل کند،
71/4/10
نوحـه خوانـی و عـروج معنـوی مردم:.نوحـه سـینه
زنـی خوانـدن هـم شـرایط دارد .بایـد آن کسـانی کـه
اینهـا را تهیـه مـی کننـد ،مـی سـرایند ،مـی خوانند،
مواظـب باشـند کـه درسـت برطبـق معـارف اسلامی
حـرف بزننـد ،تـا ایـن سـینه زنی ،ایـن روضـه خوانی،
ایـن نوحـه خوانـی ،قدمی باشـد در راه عـروج مردم به
اوج قلـه افـکار اسلامی72/3/26.
بهانه ای برای نوشـیدن از چشـمه عاشـورا:.از همان
روزی کـه موضـوع ذکـر مصیبـت حسـین بـن علـی،
علیـه السلام ،مطـرح شـد ،چشـمه جوشـانی از فیض
و معنویـت ،در اذهـان معتقدیـن و محبیـن اهل بیت،
علیهـم السلام ،جـاری گشـت .ایـن چشـمه جوشـان،
تـا امروزهمچنـان ادامـه و جریـان داشـته اسـت ،بعـد
از ایـن هـم خواهـد داشـت ،و بهانـه آن هـم ،یـادآوری
خاطره عاشوراسـت73/3/17.
الةوالس لام بـه ا ّمـت
الص
درس حسـی نبنعلی علی ه ّ
ّ
اسلامی ایـن اسـت کـه برای حـقّ  ،بـرای عـدل ،برای
اقامـه عـدل ،بـرای مقابلـه بـا ظلـم ،بایـد همیشـه
آمـاده بـود و بایـد موجـودی خـود را بـه میـدان آورد؛
در آن سـطح و در آن مقیاس ،کار من و شـما نیسـت؛
لقی ـات ما،
ا ّمـا در سـطوحی کـه بـا
وضعی ـت ما ،بـا خُ ّ
ّ
بـا عـادات ما متناسـب باشـد چـرا؛ بایـد یـاد بگیریم.
1392/۰۳/2۲
ِ
امـام حسـین را فقـط بـه جنـگ روز عاشـورا نبایـد
شـناخت؛ آن یـک بخـش از جهاد امام حسـین اسـت.
بـه تبییـن او ،امـر بـه معـروف او ،نهـی از منکـر او،
توضیـح مسـائل گوناگـون در همـان منـی و عرفـات،
خطـاب به علمـا ،خطاب بـه نخبگان -حضـرت بیانات
عجیبـی دارد کـه تـو کتابهـا ثبت و ضبط اسـت -بعد
هـم در راه بـه سـمت کربال ،هـم در خـود عرصه کربال
و میـدان کربلا ،باید شـناخت88/۰۵/05 .

آداب نمازجمعه

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
شــرایطی کــه فقهــای شــیعه بــرای تصــدی امامــت
جماعــت عنــوان م یکننــد ،عبارتانــد از.1 :عاقــل بــودن؛ .2
مؤمن(ش ــیعه اثناعش ــری) بــودن؛  .3بالــغ بــودن؛  .4ب ـرای امامت
مــردان ،مــرد بــودن؛  .5صحیــح خوانــدن نمــاز؛  .6معــذور
نبــودن؛  .7حــال زاده بــودن؛  .8عــادل بــودن.
از شــرایط هشــتگانه بــاال ،چهــار شــرط مــورد توافــق
مذاه ــب اربعــة مشــهور اهــل ســنت اســت و در مــورد چهــار
شــرط دیگــر اختالفنظــر مشــاهده م یشــود .مــوارد خــاف
عبارتانــد از .1 :مؤمــن بــودن؛  .2طهــارت مولــد داشــتن و
لزاده بــودن؛  .3عــادل بــودن؛  .4بالــغ بــودن.
حــا 
از می ــان ایــن چهــار ش ــرط ،ش ــرط نخس ــت ،یعن ــی مؤمــن
و شــیعه دوازده امامــی بــودن ،بــر طبــق مبانــی اعتقــادی و
کالم ــی فقــه اهــل بی ــت(ع) مط ــرح شــده اســت ،ول ــی ســایر
مذاهــب فقهــی کــه ایــن مبانــی را بــاور ندارنــد ،بــه شــرط
مســلمان بــودن اکتفــا م یکننــد.
امــا هیــچ یــک از مذاهــب اربعــه دومیــن شــرط مــورد
لزاده بــودن را
اختــاف ،یعن ــی داشــتن طهــارت مولــد و حــا 
نم یپذی رنــد ،ه ــر چنــد آن را اول ــی و بهت ــر م یشــمارند .ایــن
در حال ــی اســت کــه اعتب ــار و لــزوم ایــن ش ــرط از اجماعی ــات
فقــه ش ــیعه اســت و در نصــوص روای ــی معتب ــر ش ــیعه ب ــر آن
تأکی ــد شــده اســت.

پزشک من

عالئم رایج ابتال به دلتا ویروس کرونا2-
گونه دلتا در مقایسه با سویه غالب قبلی یعنی آلفا سرعت انتقال
باالتری دارد و بسیاری از محققان و سیاستمداران نگ ران این موضوع
هستند که سویه جدیدش ،س ریعتر میان جوامع شیوع پی دا کند.
تحقیقات درباره این گونه در ج ریان است اما آنطور که پژوهشگ ران طبق
شواهد کنونی م یگویند دلتا پالس سرعت س رایت باالتری نسبت به دلتا
ندارد البته هنوز در این زمینه مطمئن نیستیم.
گونه دلتا یا به طور دقیق  1.6.17.2.Bمسئول موج جدید کرونا در
جهان از جمله کشورمان است .این گونه ب رای اولین بار در هند شناسایی
شد که مشکالت ب یشماری را ب رای این کشور به هم راه داشت .حاال دلتا
پالس یکی از گونههای دلتا است که جهش اضافهای دارد و م یتواند
مهم باشد ،به گفته مقامات در هند ،باید درباره تکامل شاخههای آینده
 1.6.17.2.Bکه  1.AYو  2.AYنام دارند ،اطالعات کسب کرد.
دلتا پالس نتیجه جهشی به نام  K417Nدر شاخک پروتئینی
است .این جهش که در هردو گونه  AY.1و  AY.2وجود دارد ،جدید
نیست و در گذشته آن را در گونه بتا یا  1.351.Bکه ب رای اولین بار در
آف ریقای جنوبی شناسایی شد ،دیدهایم البته این گونه پیش از دلتا
موجب نگ ران یهای زیادی در جوامع علمی شده بود.
در حالی که سازمان بهداشت جهانی گونه دلتا را در دسته
خط رناک ق رار داده ،دولت هند درباره سویه دلتا پالس چنین نظری
دارد ،بناب راین باید تحقیقات بیشتری درباره آن صورت بگیرد .در
حال حاضر این گونه در هند شیوع کمی دارد ،اما از آنجایی که
جهشها در گذشته توانستهاند قدرت س رایت این ویروس مرگبار
را افزایش دهند ،نگ ران یهایی میان جوامع علمی شکل گرفتهاند.
البته در حالت کلی  1.AYو  2.AYبه علت ویژگ یهای مشابه
با دلتا ،به خودی خود سرعت شیوع باالیی دارند .عالوه بر این،
جهش  K417Nکه در گونه بتا وجود دارد ،طبق برخی پژوهشها
م یتواند از دست سیستم ایمنی و آنت یبادی ف رار کند.
هنوز در این زمینه اطالعات کاملی نداریم و پژوهشها در
این زمینه در جریان هستند ،اما طبق شواهد اولیه تفاوتی میان
آنها وجود ندارد .با وجود این موضوع ،پژوهشگ ران از نزدیک این
گونه را مورد بررسی ق رار م یدهند چ را که با وجود اینکه با سرعت
شیوع باالتری روبهرو نیستیم شماری از اف راد در جهان به آن
مبتال شدهاند.
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مفاخر مذهبي
حضرت آيت اهلل
میرزا حسن علیاری تبریزی

حضـرت آیـت اهلل میـرزا حسـن
علیاری تبریزی فرزند آیت اهلل مالعلی
علیـاری از اعاظـم علمـا و اکابـر فقهـا
برخاسـته از تبریـز در قـرن چهاردهـم
هجـری قمـری اسـت.
در  22جمادی الثانی سـال 1266ق.
برابـر بـا  15اردیبهشـت  1229ش .در
قریـه علیار از توابـع تبریز متولد گردید
مقدمات و سـطوح عالی علوم اسلامی
اعـم از معقول و منقول را نزد پدر فرزانه
خـود حاج مالعلی فـرا گرفت.
سـپس بـه نجـف اشـرف مهاجرت کـرد بیـش از  10سـال از محضـر حضرات
آیـات عظـام مولی محمد فاضـل ایروانی ،آقا میرزا محمدعلی رشـتی  ،میرزا لطف
اهلل مازندرانـی  ،مولـی محمـد فاضل شـربیانی  ،مال احمد شبسـتری ،حـاج میرزا
ابوالقاسـم حائـری و میـرزا محمدعلی حکیم الهی مرنـدی در تحصیل علوم فقه،
اصـول ،حدیـث ،تفسـیر ،رجـال  ،درایه ،فلسـفه و کالم بهـره برد و به مقام شـامخ
اجتهـاد در علوم اسلامی نایل آمد و اسـتادان خـود گواهی اجتهاد و اجـازه روایات
دریافـت کرد.
آنـگاه بـه تبریـز بازگشـت و بـه ترویـج معـارف دینـی و تدریس و تالیـف علوم
اسلامی همت گمارد و پس از ارتحال پدر بزرگوارش در سـال  1327ق .جانشـین
مقـام علمی و معنـوی وی گردید.
از ایشـان آثاری ارزشـمند برجای مانده از آن جمله -1 :نظم البرهان فی تفسـیر
القرآن  -2احقاق الحق  -3مواهب السـنیه  -4محجه البیضاء  -5مشـکاه االنوار فی
اصول الدین ( 2جلد)  -6بدایع االسلام فی شـرح الشرایع االسالم  -7صراط النجاه
 -8الآللی المخزونه فی تفسیر سوره الکوثر  -9مجمع المعارف فی تعیین المواقف
 -10حاشـیه بر کتابهای مکاسب و رسائل شیخ اعظم انصاری و....
سـرانجام آن عالم ربانی و فقیه عالیقدر در  19ربیع الثانی سـال 1358ق .برابر با
 17خردادمـاه  1318ش .دار فانـی را وداع گفت و به دیار باقی شـتافت .
پیکر پاکش پس از تشـییع باشـکوه در تبریز به نجف اشـرف منتقل و در جوار
بارگاه ملکوتی امیرمومنان امام علی علیه السلام به خاک سـپرده شـد.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
جلوگيرىازخودكشىغيرنفسمحترم
س :آيا در نجات جان شخص خودکشى کننده ،فرقى بين مسلمان يا كافر ح ربى
يا كافر غير ح ربى ،وجود دارد؟
ج) در غير نفس محترمه اسالمى جلوگيرى واجب نيست ،اگرچه نجات جان هر
انسانىمطلوباست.
عدم رضايت خودکشى کننده از نجات جانش
س :آيا ب راى ممانعت از خودكشى ،رضايت يا عدم رضايت خودکشى کننده ،مدخلّ يت
دارد يا خير و در صورت عدم رضايت اگر كسى اقدامى در جهت نجات جان وى
انجام داد و در ضمن ،آسيبى هم به شخص خودكشى كننده وارد شد ،آيا منجى
ضامن است؟
ج) رضايت طرف مقابل شرط نيست ،ولى اگر در ضمن جلوگيرى وى آسيبى به
وى رسيد كه اصل جلوگيرى از خودكشى فىنفسه مستلزم آن نبود ،جلوگيرى كننده
ضامن است.
نااميدى از توبه
س :اگر كسى در زندگى اشتباه كند ،آيا خدا او را مىبخشد يا بايد نااميد شد؟
ج) توبه حقيقى و جدى به پيشگاه خداوند غفار ،موجب
بخشيده شدن گناه (اگرچه كبيره باشد) مىشود و نااميد شدن
از حضرت حق ،خود گناه است ولى بايد توجه داشت كه اگر
حق الناس در ميان است ،بايد پرداخت شود و نيز چنانچه
حق ا ...از قبيل قضاى نماز يا روزه بر عهده شخص است بايد
جب ران شود.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  5شه ریور ) 1400
روز بزرگداشــت و تولــد «محمــد بن زك ريــاي رازي» دانشــمند نامدار
جهان اســام (244ش)
اعالم ملي شدن كليه معادن كشور ( 1359ش)
روز داروسازي
درگذشــت اســتاد عل ــی اکب ــر كاوه؛ خوشــنويس برجس ــته معاص ــر
(1369ش)
درگذشــت داوود رش ــیدی  ،هنرمنــد پیشکس ــوت تئات ــر و س ــینما
( 1395ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  18محرم ) 1443
رحلــت عالــم بــزرگ و فقي ــه نام ـدار ش ــيعه ،آيــت َّ
الل «محمــد
حســن مامقانــي» ( 1323ق)
والدت «ابومنصور ثَعال َبي» اديب و لغوي نيشابوري ( 350ق)
تولــد عالمـهي بــزرگ «حيدرقل ــي س ــردار كابل ــي» عالــم و فقي ــه
مس ــلمان ( 1293ق)
تولــد فقي ــه عال يمقــام آيــت َّ
الل «س ــي داحمد خوانس ــاري» مرجــع
بزرگـوار ش ــيعه ( 1309ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  27آگوست ) 2021
روز مل ــي و اســتقالل «مولـداوی» از اتحاد جماهير شــوروي ســابق
(1991م)
حفر اولين چاه نفت دنيا در امريكا و آغاز عصر نفت (1859م)
اعــان جنــگ دولــت ايتالي ــا بــه آلمــان در ج ريــان جنــگ جهان ــي
اول (1916م)
ُ
ـطنطني ه» بــه عنـوان پايتخت قلمرو ش ــرقي
ـ
س
ق
«
ـهر
ـ
ش
انتخــابِ
ّ
امپ راتــوری روم (326م)

پیام تسلیت

اناهلل و انا الیه راجعون
خبــر درگذشــت جانبــاز ســرافزار
ســال هــای مقــدس دفــاع؛ مرحــوم
جنــاب آقــای رســول زارع زاده
موجــب تاســف و تاث ــر ف ـراوان گردیــد.
آن مرحــوم بــا تــاش و دغدغــه
منــدی خس ــتگی ناپذی ــر ب ـرای تــدوام
راه شــهدا در خدمــت م ــردم خصوص ـاً
بیمــاران پیونــد اعضــا بــود و بــرای
راه انــدازی ایــن بخــش در دانشــگاه
علــوم پزشــکی آذربایجــان شــرقی
پیگی ــری هــای مک ــرر و موثری داشــت.
هرچنــد پیوســتن حــاج رســول بــه
قافلــه عاشــوراییان پــس از ســالها تحمــل درد و رنــج جانبــازی شــیمیایی و
همچنیــن عــوارض ناشــی از بیمــاری کبــد و پیونــد آن؛ اندوهــی جانــکاه در
دلهایمــان گذاشــت امــا هــم قطــاری بــا شــهدا اج ــر و مــزد تــاش هــای خالصانــه
آن م ــرد اله ــی بــود.
اینجانــب فقــدان آن مرحــوم را بــه جامعــه پزشــکی ،دوســتداران ،همرزمــان و
خانــواده محت ــرم و مک ــرم ایشــان تس ــلیت ع ــرض نمــوده و ب ـرای آن عزیــز ســفر
ک ــرده غف ـران و رحمــت واســعه اله ــی و همنش ــینی بــا شــهدا و حش ــر بــا س ــید
و ســاالر شــهیدان حض ــرت اباعب ــداهلل حس ــین علی ــه الس ــام و همچنی ــن ب ـرای
ســایر بازمانــدگان صب ــر و اج ــر جزیــل مس ــئلت دارم.

سید محمدعلی آل هاشم
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تب ریز

نگاهي به دستاوردهاي
مهم انقالب اسالمي

عدالت گستري
يکــي از آرمانهــاي بــزرگ انقــاب اســامي
ملــت اي ـران ،گس ــترش عدالــت و رفــع تبعي ــض
در توزيــع ث ــروت عموم ــي ،امکانــات و فرصتهاي
موجــود در کشــور مي ــان آحــاد جامعــه و رفــع
محرومي ــت هــا و فق ــر از طبقــات کــم درآمــد و
مناطــق دور افتــاده م ــي باشــد.
در خصــوص جايــگاه عدالتخواه ــي در قانون
اساس ــي کشــورمان م ــي تــوان بــه اصــول ســوم،
هشــتم ،دهــم ،بيســت و يکــم ،بيســت و
هشــتم ،س ــي و يکــم ،چهــل و ســوم ،چهــل و
هشــتم ،صــد و بيس ــت و يکــم و صــد و چهــل
و يکــم اشــاره کــرد کــه عدالــت خواهــي و
مب ــارزه فق ــر و محرومي ــت را مــورد تاکي ــد ق ـرار
داده انــد.
ب ــر اســاس اصــل  ۱۲۱قانــون اساس ــي ،رئي ــس
جمهــور به عنـوان عاليت رين مقــام اج رايي کشــور
ســوگند يــاد مــي کنــد کــه پاســدار مذهــب
رســمي کشــور و نظام جمهــوري اســامي و قانون
اساســي باشــد تــا همــه اســتعداد و صالحيــت
خــود را جهــت ايفــاي مس ــئولين بــه کار گرفتــه
و خــود را وقــف خدمــت بــه مــردم و اعتــاي
کشــور ،ترويــج ديــن و اخــاق ،پشــتيباني از حق و
گس ــترش عدالــت ســازد.
از ايــن رو ،همــه دولتهــا در جمهــوري
اســامي خــود را موظــف بــه مقابلــه بــا
محروميتهــا و پيشــرفت کشــور دانســته و
در ايــن مســير تالشــهاي وافــري مبــذول
داشــته انــد.

اخبار حوزه های علمیه
آذربایجان شرقی

آثار خطی بزرگان حوزه علمیه آذربایجان
منتشر می شود
حجــت االســام روشــن تــن گفــت:
آثــار خطــی علمــا و بــزرگان کموجــود در
کتابخانههــای مــدارس علمیــه آذربایجــان
شــرقی ،فهرســت نــگاری و بــه عنــوان تــراث
ارزشــمند و علمــی شــیعه در حوزههــای
مختلــف علــوم اســامی چــاپ خواهنــد شــد.
آدینــه تبریــز بــه نقــل از خبرگــزاری
حــوزه حجــت االســام اســماعیل روشــن تــن
بــا تســلیت ایــام عــزای حســینی ،گفــت:
چهــل و یکمی ــن جلس ــه شــورای مشــورتی و
پشــتیبانی حــوزه علمی ــه آذربایجــان ش ــرقی
بــا حضــور نماینــده ولــی فقیــه در اســتان
و بــا می زبانــی حــوزه علمیــه بنــاب برگــزار
شــد.
وی افــزود :در ایــن جلســه ،بــا پیشــنهاد
مدیــر حــوزه علمیــه اســتان ،انتصــاب
حجــت االســام کاظــم علیمحمــدی بــه
عنـوان معــاون تهذیــب مدی ریــت حــوزه علمی ــه
آذربایجــان شــرقی بررســی و تاییــد شــد.
مدیــر حــوزه علمیــه آذربایجــان شــرقی
خاط ــر نشــان ک ــرد :یک ــی از مشــکالت مهم ــی
کــه ام ــروز مــا در حــوزه های علمی ــه بعــد از ۱۸
مــاه تعطیل ــی کــه االن هــم ادامـ ه دارد ،مباحث
م ربــوط بــه پس ــا کرونــا بــود ،کــه دربــاره ایــن
مس ــئله ،موضوعــات مختلف ــی مط ــرح شــد.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

کتابنامی را

كتاب «نامي را» توسط
صادق كرميار تاليف گرديده
و به همت «انتشارات كتاب
نيستان» در سال  1394فيپا
گرفته و در  336صفحه و با
 1000شمارگان به زيور طبع
آراسته شد.
عنوان كتاب حاضر بیش
از هر چیزي ذهن خواننده را
مشغول م یکند؛ ابتدا به ذهن
م یرسد «نامی را» فقط اسمی هنری است که ب رای جلب مخاطب
انتخاب شده و یا ناشر و نویسنده خواستهاند با انتخاب اين عنوان،
ابهام داستان را زیاد کنند .اما خواندن كتاب تا انتها مشخص مي
كند كه «نامی را» ریشه در مفهوم «کل یو م عاشورا و کل ارض ک ربال»
دارد .مفهومی که م یگوید پهن ه سرزمین ک ربال به اندازه کل زمین
وسعت پیدا کرده و عاشورا همیشه نمی راست.
«نامی را» داستانی شخصی تمحور است؛ رمانی با خرده
روایتهایی از تغییر روش ،هدف ،آرزو و عاقبت آدمها .این روزگار
است که آدمها را در محک انتخاب شدن و انتخاب کردن م یگذارد
و نویسنده نامی را فقط تصویرساز صادق این رویدادهاست.
اين مجموعه توانسته جایزه جالل آل احمد و جایزه کتاب سال
جمهوری اسالمی ای ران را به خود اختصاص دهد .چ راكه مولف
ب رای نوشتن اين اثر پژوهش هاي بسیاری داشته و آثار تحلیلی
و کتابهای مقاتل درباره امام حسین (ع) را مطالعه نموده است.
نویسنده کتاب را به سبک رمانهای کالسیک با شروعی آرام آغاز
كرده ،تصویرسازی نموده ،شخصی تها را یک به یک وارد داستان
كرده ،آنها را معرفی نموده و با داستان پیش م یبرد« .نامی را» از
عقب ه تحقیق درستی بهره برده و خود را اسیر اختالف روایتهای
تاریخی نكرده است.
یکی از بهترین و برجستهترین نکات در ارتباط با مجموعه
حاضر ،ترسیم فضای فتنهگون قبل از وقوع حادثه عاشوراست.
در واقع نامی را یک دوره فتنهشناسی کامل است که به مخاطب
نشان م یدهد چگونه در ش رایط پیچیده و غبارآلود فتنه ،حق و
باطل جابجا م یشوند و حتی بزرگترین سرداران و مبارزان اسالم
نیز نسبت به راه امام حسین (ع) و هدف او از مقابله با یزید دچار
تردید م یشوند! تا آن جا مقام معظم رهبری در یکی از دیدارهای
خصوصی خود در ارتباط با این کتاب فرموده اند« :هر کسی
م یخواهد فتن ه اخیر را بشناسد ،این کتاب را بخواند».
نویسنده به خوبی توانسته است در قالب داستان،روایتهایی از
تغییر راه ،هدف ،و عاقبت آدمهایی را بیان کند که در دوراهی انتخاب
حق و باطل گیر کردهاند و هر چند در تمام زندگ یشان آدم خوبی
بودهاند ،اما به تصمیمی نادرست راهی اشتباه انتخاب م یکنند .روايتي
درباره مردمانی كه حسین بن علی (ع) را به کوفه دعوت م یکنند اما
اتفاقاتی که از زمان حرکت ایشان تا رسیدن امام حسین (ع) به کوفه
م یافتد ،منجر به این م یشود که مردم کوفه تغییر عقیده دهند و رنگ
عوض کنند به گونهای که برخی مثال سین ه چاکان و دوستداران امام
در زمره یاران یزید ق رار بگی رند و آنهایی که در دوراهی شک و تردید
بین حق و باطل گیر کرده بودند به یاران امام حسین (ع) بپیوندد
که در این کتاب ،عب داهلل بن عمیر کلبی یکی از همین اف راد است.
شخصی تهای دیگر نامی را غیر از عب داهلل اف راد دیگری چون “عمرو بن
حجاج زبیدی””،شبث بن ربعی”“ ،هانی ابن عروه” و “انس بن حارث
کاهلی” و دیگ رانی هستند که از دعوتکنندگان و نامه دهندگان به
حسین بن علی (ع) بشمار م یرفتند و هر یک ماج رای متفاوتی دارند.
عليرغم مساله فوق در داستان کسانی را م یبینیم که در لحظههای
آخر به کاروان امام م یرسند و البته چه خوش م یرسند .اینان مدیون
یک لحظه محاسب ه درست هستند تا بسوی امام بروند و البته م یروند
و م یتوانند با امام باشند.
اثر حاضر داستان عاشقانه هم دارد و نویسنده آگاهانه درام و
رمانس را در کتابش خوب پرداخته است« .عشق» در نامی را عشق
بازاری نیست؛ آنجایی که سلیمه دختر عمرو بنحجاج با ربیع
پیمان زناشویی م یبندد و خوشحال است که همسرش محب علی
و اوالد اوست و خشمگین م یشود که چ را پدرش به حسین (ع)
پشت کرده است .این عشق آن قدر قوی است که وقتی ربیع کارش
به تردید م یکشد ،سلیمه هشدار م یدهد که پیوند آن دو از سر
حب علی و حسین (ع) است.
آثار زیادی درباره حوادث کوفه در روزهای ورود مسلم ابن عقیل
(ع) نگاشته شده است كه هريك معرفتی نسبی در اين باره در
اختيار خواننده ق رار داده است .اما تفاوت جدی این مجموعه با
ساير آثار هم نوع خود در نثر روان و شیوای آن با مطالب تاریخی
و علمی است .طوري كه خواننده را به درون خانه های کوفیان می
برد ،گویی مخاطب در آنجا زیسته و گویی با مردمان آن هم راه
بوده است.

صحيفه نور امام خميني (ره)
داوطلب جنگ و شهادت در خود پرورانده است و دل و دیدگان ملت
ِ
ما را جز رضایت حق چیزی پر نخواهد کرد و به همین جهت از بذل
مال و جان و فرزندان خویش در راه خدا لذت م یب رند و مالک ارزش و
ب رتری در نزد آنان تقوا و سبقت در جهاد گردیده است و از تفرعنها و
خودنماییهای جاهلیت قدیم و جدید متنف رند و من خودم را خادم یک
چنین ملتی م یدانم و به این خدمت افتخار م یکنم و همه این برکات
معنوی را از توجه پیامبر رحمة للعالمین و خاتم المرسلین  -صلی اهلل
علیه و آله وسلم  -م یدانم و مردم و جوانان کشورهای اسالمی را به
کشف و شناخت وایجاد روابط گرم و ب رادرانه با این عصارههای فضیلت
و تقوا دعوت نموده و در این فرصت به همه مسئوالن کشورمان تذکر
م یدهم که در تقدم مالکها ،هیچ ارزش و مالکی مهمتر از تقوا و جهاد
در راه خدا نیست و همین تقدم ارزشی و الهی باید معیار انتخاب و
امتیاز دادن به اف راد و استفاده از امکانات و تصدی مس ولیتها و اداره
کشور و باالخره جایگزین همه سنتها و امتیازات غلط مادی و نفسانی
بشود ،چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح ،چه امروز و چه فردا،
که خدا این امتیاز را به آنان عنایت فرموده است و صِ رف امتیاز لفظی و
عرفی کفایت نم یکند ،که باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در
متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه پیاده شود و مصلحت زجر
کشیدهها و جبهه رفتهها و شهید و اسیر و مفقود و مجروح دادهها و در
یک کالم ،مصلحت پابرهنهها و گودنشینها و مستضعفین ،بر مصلحت
قاعدین درمنازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گ ریزان از جبهه و
جهاد و تقوا و نظام اسالمی مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه
ش رافت و اعتبار پیشتازان این نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ
بماند و باید سعی شود تا از راه رسیدهها و دین به دنیا فروشان ،چهره
کفرزدایی و فقرستیزی روشن انقالب ما را خدشهدار نکنند و لکه ننگ
دفاع از مرفهین بیخبر از خدا را بر دامن مسئولین نچسبانند و آنهایی
که در خانههای مجلل ،راحت و ب یدرد آرمیدهاند و فارغ از همه رنجها و
مصیبتهای جانفرسای ستون محکم انقالب و پابرهنههای محروم ،تنها
ناظر حوادث بودهاند و حتی از دور هم دستی بر آتش نگرفتهاند ،نباید
به مسئولیتهای کلیدی تکیه کنند ،که اگر به آن جا راه پی دا کنند
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جاذبه هاي گردشگري
روستای گل آخور

روســتای گل آخــور یک ــی از روســتاها و جاذبههــای اســتان آذربایجــان
ش ــرقی اســت کــه از توابــع دهس ــتان ارزیــل بخــش خاروانــا  ،شهرســتان
ورزقــان م یباشــد.
روســتای گل آخــور در مس ــیر ورزقان-خاروانــا در منطقــه ای بــه نام ســه
راه ــی ممــد آقــا واقــع شــده اســت و در  60کیلومت ــری مرکــز شهرســتان
ق ـرار دارد کــه ایــن روســتا بدلی ــل وجود آبشــار گل آخــور و نی ــز آب و ه وای
ییالق ــی منطقــه ای مس ــتعد ب ـرای گردشــگری در اســتان م یباشــد کــه
همــه ســاله هـزاران نف ــر را جهــت بازدیــد از جاذبــه هایــش بس ــوی خــود
م یکشــاند.
م ــردم روســتا اکث ـرا ً س ــید هس ــتند و یــک امامزاده هــم در ط ــرف دیگر
روستا(ســمت باغات)ق ـرار دارد کــه بــه امامـزاده پیر س ــید علی اقــا معروف
لریــز»
اســت .واژه «گلآخــور» در زبــان ترک ــی آذربایجان ــی بــه معنــای «گ 
م یباشــد .آبشــار گل آخــور کــه از جاذبههــای ایــن روســتا م یباشــد ،از
ســه چشــمه پ ــرآب و خنک ،تشــکیل شــده و با شــدت بــه پایین س ـرازیر
م یشــود.
آب بس ــیار خنــک ایــن آبشــار ،از کوههــای شــمالی و مرتفــع ایــن
روســتا سرچشــمه گرفتــه و پ ــس از عب ــور از داخــل روســتا در آخ ــر به
یــک آبشــار زیب ــا تبدیــل م یشــود کــه ارتفــاع آن ،حــدود  ۱۰مت ــر
اســت .کــوه کس ــبه ،از یــک ط ــرف بــه منطقــه جنگل ــی چیچکل ــی و
از جهتهــای دیگ ــر بــه ای ــری داغ ،قرمزل ــی ،اوزمــدل و قلعــه جوش ــین
وصــل م یشــود ,وجــود رودخانــه ای دائم ــی کــه از دل کــوه خــارج
م یشــود ،دره فــوق العــاده سرســبز و آســیابهای آبــی ،روســتای
گل آخــور را بــه مجموعــه ســیاحتی دلپذیــری در قلــب ارســباران
تبدیــل ک ــرده اســت.
اهال ــی روســتا بــه ایــن آبشــار چ رنــا م یگوینــد .عــاوه ب ــر ایــن آبشــار،
قلــه جــا داغ ــی ایــن روســتا و ییالقهــای بــا الدســت قلــه مــورد توجــه
گردشــگ ران و کوهنــوردان ق ـراردارد .
ســازمان می ـراث فرهنگ ــی و گردشــگری در بــاالی آبشــار چنــد آالچیق
ب ـرای اســتفاده گردشــگ ران ســاخته ,راه رس ــیدن بــه خــود آبشــار ب ـرای
راحت ــی مس ــاف ران پلــکان کش ــی شــده اســت.
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فرهنگــی و گردشــگری ایــران

