
 با توجه به وجود آيات قرآني در متن از خوانندگان محترم تقاضا مي شود در نگهداري از اين نشريه کمال دقت را رعايت فرمايند  *جمعه 21  آبان  1400-  مصادف با  6 ربیع الثانی  1443- 12 نوامبر  2021- سال هشتم  شماره 368- صفحه1  

 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 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

0360662008006

تبریز: آدینه  خبرنگار 
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام 
جمعـه تبریـز گفتنـد: نیـروی دریایی سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی بـا پیـروزی در دریـای عمـان مقابـل 
نیروهـای آمریکایـی توانسـت بـا یـک تیر چند نشـان 
بزنـد و ایـن سـیلی بـه آمریـکا در گـوش جهـان پیچیـد.

سـید  والمسـلمین  االسـام  حجـت  حضـرت 
محمدعلـی آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه 
آمریکایـی،  دیـروز  جاسوسـان  اینکـه  بیـان  بـا  تبریـز 
دزدان دریایـی امـروز هسـتند، گفتنـد: اقدام بـه موقع 
و مقتدرانـه جـان برکفـان دالور نیـروی دریایـی سـپاه 
پاسـداران انقاب اسـامی در شکسـت عملیات سرقت 
ارتـش  دریایـی  نیـروی  توسـط  ایـران  نفـت  دریایـی 
تروریسـت آمریـکا موجب شـد به رغـم اینکـه نظامیان 
آمریکایـی حداکثـر تـاش خـود را بـرای متوقف کردن 
پاسـداران انجـام دادنـد ولـی چـون نتوانسـتند، ناگزیر 

میـدان را تـرک کردنـد.
امـام جمعـه تبریـز بـا تاکید بـر اینکه ایـن پیروزی 
یـک تودهنـی بـه رژیـم سـعودی هـم بـود، افزودنـد:  
آمریـکا پنـاه  در  کـه  کـرد  مـی  فکـر  سـعودی   رژیـم 

مقابـل  در  کـه  حالـی  در  شـود  پیـروز  تواننـد  مـی   
خـودی  نتوانسـت  نیـز  یمـن  محـروم  پابرهنـگان 
نشـان بدهـد حتـی ایـن اتفـاق موجـب تقویـت روحیه 

شـد. نیـز  یمنـی  رزمنـدگان 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان ادامه دادند: 
ایـن ماجـرا در آسـتانه برگـزاری مذاکـرات ویـن موجب 
تقویـت روحیـه تیـم مذاکـره کننـده ایرانـی و تضعیف 

روحیـه بدخواهان شـد.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز افزودنـد:  از طرفـی بـا 
توجـه بـه دلخـوری چیـن از آمریـکا بـه خاطـر فروش 
زیردریایی هـای جنگـی بـه اسـترالیا، روابـط پکـن بـا 
ایـران نزدیـک تـر مـی شـود، همچنیـن بـا توجـه بـه 
شـکاف اخیـر بین فرانسـه و آمریـکا این اقـدام آمریکا، 

فرانسـه را در ویـن از آمریـکا دورتـر مـی کنـد.
بـه  اشـاره  بـا  اسـتان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
رجزخوانـی صهیونیسـت هـا گفتنـد: بـا آشـکار شـدن 
توخالـی بـودن این رجـز خوانی هـا، ادعاهـای دروغین 

شـد. نمایـان  بیشـتر  صهیونیسـتی  رژیـم 
رئیس شـورای حوزه های علمیه اسـتان خاطرنشـان 
کردنـد : بـا تحـرک جدید صـادرات ایران به کشـورهای 
مختلـف دنیـا اقـدام اخیـر آمریـکا و پیـروزی سـپاه، 
پیـش  از  بیـش  را  ایـران  صادراتـی  کاالهـای  امنیـت 
نشـان داد و اینهـا همـه در واقـع همـان یـک تیـر و 

چنـد نشـان زدن سـپاه را نشـان مـی دهـد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی همچنین 
اهمیـت توسـعه عدالـت اجتماعـی در  بـر  تاکیـد  بـا 
تحقـق  واقـع  در  اجتماعـی  عدالـت  گفتنـد:  جامعـه 
عدالـت اسـت کـه الزمـه شـکل گیری جامعـه اسـامی 
نیـز عدالـت هسـت و الزم اسـت همـه در ایـن راه قدم 

بردارنـد چـون عامل توسـعه اسـام، رفـع بدبختی ها و 
رفـع محرومیـت هـا از جامعه، عدالت اسـت پـس باید 

در مسـیر عدالـت قـدم برداریم.
روز  رسـیدن  فـرا  بـه  اشـاره  بـا  همچنیـن  ایشـان 
گفتنـد:  روز  ایـن  بزرگداشـت  و  عمومـی  فرهنـگ 
فرهنـگ عرصـه تعالـی بنیـان هـای عمومـی جامعـه 
تمـام در  عمومـی  فرهنـگ  بـودن  فراگیـر  و   اسـت 

 عرصـه هـا ضـرورت دارد، امـا تنهـا تشـکیل جلسـات 
محـدود در مـورد فرهنـگ عمومـی کفایـت نمی کنـد.

امـام جمعـه تبریز خاطرنشـان کردند: بایـد همه در 
جـا انداختـن فرهنـگ عمومـی دسـت بـه دسـت هـم 
دهنـد و نهادهـا و ارگان هـای فرهنگـی مسـئول نیـز 

تـاش بسـیار کنند.
خطیـب نمـاز جمعه تبریـز تاکید کردنـد: مهمترین 
هـا  زمینـه  تمـام  در  کـه  جامعـه  در  موجـود  عنصـر 
تاثیـر دارد، فرهنـگ اسـت و در واقـع فرهنـگ هویـت 
و موجودیـت جامعـه را تشـکیل مـی دهـد هـر چنـد 
هـم در جامعـه ای ابعاد سیاسـی، اقتصـادی، نظامی و 
اجتماعـی قدرتمنـد باشـند ولی در فرهنـگ ناکارآمدی 

وجـود داشـته باشـد مشـکات وجـود خواهد داشـت. 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومی اسـتان همچنین از 
نماینـدگان مجلس شـورای اسـامی به خاطـر تصویب 
قانـون خانـواده و جمعیـت قدردانـی کـرده و افزودنـد:  
بایـد از ایـن قانـون حمایـت شـود، مجلـس بـا همـت 
و  برداشـت  تعالـی جمعیـت گام  راه  تقدیـر در  قابـل 
شـورای نگهبـان هـم بـا اصاحاتـی آن را تصویـب کرد.

نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجان شـرقی همچنین 
ادامـه دادنـد: بـرای جوانـی جامعـه و جمعیـت ایـران 
تـاش شـده اسـت تـا از معضـات جمعیـت کاسـته 
شـده و بـر اسـاس ایـن قانـون و در ایـن راسـتا ارتقـاء 
بهداشـتی  خدمـات  افزایـش  فرزنـد،  و  مـادر  سـامت 
و درمانـی، افزایـش سـطح سـامت سـالمندان، ارتقـاء 
سـطح خدمـات خانواده هـا، حمایـت از خانـواده هایـی 
کـه فرزنـدان بیشـتری دارند و حمایـت از دانش آموزان 
و دانشـجویان از جملـه فوایـد ایـن قانـون اسـت کـه 
هـدف از آن فرزنـدآوری سـالم و ارائـه خدمـات رفاهـی 

و بهداشـتی اسـت.
اهمیـت  جمعیـت  رشـد  اینکـه  بیـان  بـا  ایشـان 
دارای  هـا  خانـواده  آرامـش  حفـظ  و  دارد  فراوانـی 
 ارزش اسـت، افزودنـد:  پژوهـش هـا نشـان مـی دهـد 
خانـواده هایـی کـه چنـد فرزنـد دارنـد سـالمتر و بـا 

نشـاط تـر هسـتند.
امـام جمعه تبریز تاکیـد کردند: نهادهـای فرهنگی، 
تخصصـی، ترویجـی، رسـانه هـا و نخبـگان بایـد اقدام 
قرارگاهـی و هدفمند داشـته باشـند و جوانـی جمعیت 
ایـران را تضمیـن کننـد و در واقـع تهدیـد پیـر شـدن 

جمعیـت ایـران را رفـع کنند.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامه 
در  آمـوزان  دانـش  شـرکت  از  تقدیـر  بـا  هـا  خطبـه 
اجتمـاع باشـکوه روز ۱۳ آبـان اظهـار داشـتند: برگزاری 
تجمـع عظیـم روز ملـی مبـارزه با اسـتکبار در سـنگ 

حضرت امام حسـن عسـگری)ع( به روایت مشـهور در هشتم ربیع 
الثانی در سـال 2۳2 هجری قمری در مدینه متولد شـدند. ایشـان در 
سـال 2۳5 ه . ق کـه چهارسـاله بودنـد، بـا پـدر بزرگوارش امـام هادی 
علیه السـام به سـکونت در سـامرا مجبور شـد و حدود نوزده سال با 
پـدر خویش در این شـهر سـاکن بود. پس از شـهادت پـدر، به مدت 
شـش سـال امامت کـرد و در این مدت به علت سـخت گیری بیش 
از حـد عباسـیان، بـا تقیه بسـیار رفتار می کـرد و جز یـاران نزدیک، 

کسـی را برای ماقـات نمی پذیرفت.
هشـتم ربیـع الثانـی سـال 2۳2 ه . ق، خورشـید مدینـه طلـوع 
دیگرگونه ای داشـت. خانه امام هادی علیه السـام غرق شـادی و نور 
بـود و فرشـتگان برای طـواف دور گهواره امام حسـن عسـکری علیه 
السـام صف کشـیده بودنـد. آن امـام واالمقـام، پـس از پدربزرگوارش، 
در 22 سـالگی بـه امامـت رسـید و پـس از شـش سـال امامـت، در 
28 سـالگی شربت شـهادت نوشـید. مادر امام حسن عسکری علیه 
السـام ُحَدیـث، ُحَدیثه، سوسـن و به قولی سـلیل نـام داشـت. او از 
زنـان پرهیـزکار روزگار و دارای عالـی تریـن فضیلـت ها بـود. در روایت 
آمـده اسـت کـه وقتی مـادر امام حسـن عسـکری علیه السـام نزد 
امـام هـادی علیـه السـام آمد، ایشـان فرمـود: »سـلیل، از آفـت ها، 
پلیـدی هـا و ناپاکی ها محفوظ اسـت.« سـپس رو به او کـرد و ادامه 
داد: »بـه همیـن زودی، خداونـد حجـت خود را به تـو عطا می کند«.

پـس از حضرت موسـی بن جعفر)ع( سـال های بسـیار در سـیاه 
چـال هـای هـارون به سـربرد، چنـان می نمایـد که امـام دیگری جز 
امام حسـن عسـکری )ع( به این سرنوشت دچارنشـد. امام عسکری)ع( 
از سـال 254 تـا 260 سـخت تریـن روزهای زندگی اش را زیر نظر سـه 
خلیفـه غاصب )معتز و مهتدی و معتمد( گذرانـد. آنان هرگز به زندان 
بسـنده نکردند؛ بلکه بارها اندیشـه پلید از میان بردن حضرت در سر 
پروراندنـد و در پرتـو قـدرت الهـی کـه بـا خلـع از خافت، قتـل و یا 

دیگرمشـکات روبرو شدند.
با توجه به شـرایط و موقعیتی که حضرت امام حسـن عسـکری، 
علیـه السـام، در آن قـرار داشـت، روشـن اسـت که موضـوع تعیین 
و انتخـاب جانشـین آن حضـرت، یعنـی آخرین امام از نسـل پیامبر 
اکـرم، صلـی اهلل علیـه وآله، کـه بر اسـاس روایات تردیـد ناپذیر بنیاد 
ظلـم و بیـداد را برخواهـد کند، تـا چه درجه از اهمیت و حساسـیت 
برخوردار اسـت. اگر دشـمنان اهل بیت، علیهم السام، کوچکترین رد 
پایی از فرزند امام حسـن عسـکری، علیه السـام، و جانشـین ایشان 
بـه دسـت می آوردند، قطعـا در پی نابودی آن حضـرت برمی آمدند و 
اجازه نمی دادند که سلسـله امامت اسـتمرار پیدا کند. بنابراین چاره 
ای جـز مخفی نگهداشـتن موضـوع تولد آخرین حجت حـق نبود، و 
ایـن پنهـان کاری تـا حـدی بود که تا لحظـه تولد ایشـان نزدیکترین 
خویشـاوندان حضرت عسکری، علیه السـام، نیز هیچ اطاعی از این 

نداشتند. موضوع 
امـام حسـن  عسـکری علیه السـام بـا وجود همـه آن فشـارها و 
کنترلها و مراقبتهای بی وقفه حکومت عباسی، یک سری فعالیتهای 
سیاسـی، اجتماعی و علمی در جهت حفظ اسـام و تشیع و مبارزه با 
افکار ضد اسـامی و ضد شـیعی انجام داد که اهم کوششـها و تاش 
ـ فرهنگـی آن حضرت عبارت اسـت از: تربیت شـاگردان:  هـای علمـی 
گرچـه حضرت عسـکری علیه السـام بـر اثر نامسـاعد بـودن زمان و 
محدودیت بسـیار شـدید که حکومت عباسـی اعمال می کرد، موفق 
بـه گسـترش دانـش دامنـه دار خود در سـطح کل جامعه نشـد، ولی 
در تربیت شـاگردانی که هر کدام به سـهم خود در نشـر و گسـترش 
معـارف ناب تشـیع و رفع شـبهات دشـمنان شـیعه نقش مهـم و به 

ادامه در صفحه ۳ادامه در صفحه ۳

خورشید یازدهم
سیلی محکم سپاه پاسداران به آمریکا در گوش جهان پیچید  والدت امام حسن عسکری علیه السالم

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

بــا توجــه به شــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا، طبق 
دســتور نماینــده محتــرم ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه 
ــلمین  ــام و المس ــت  االس ــرت حج ــز حض شــهر تبری
ــه و  ــدف مقابل ــا ه ــم و ب ــی  آل هاش ــید محمدعل س
جلوگیــری از شــیوع بیمــاری منحوس کرونــا، هفته نامــه آدینه 
تبریــز فقــط در فضــای مجازی منتشــر خواهد شــد و تــا اطاع 
ثانــوی و بهبــودی اوضــاع کرونــا،  نشــریه در فضــای مجــازی بــا 
نــام آدینــه تبریــز در خدمــت خواننــدگان محتــرم قــرار خواهــد 

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز
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اهم بازدید و دیدارهاي مردمي نماینده ولي فقیه 
 در آذربایجان شرقي در هفته جاری

اقامه نماز میت خادم الحسین، کفشدار و علمدار هیئت های 
حسینی تبریز زنده یاد کربالیی علی کوهی سرخابی به 

امامت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
 و امام جمعه تبریز

جلسات درس امر به معروف و نهی از منکر ویژه طالب، 
روحانیون و علمای حوزه علمیه تبریز با حضور نماینده 
ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز در 

مسجد جامع تبریز

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در مراسم 
گرامیداشت سالروز شهادت اولین شهید محراب حضرت 

آیت اهلل قاضی طباطبایی در مسجد مقبره بازار تبریز

دیدار نخبگان بسیج دانش آموزی با نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

عیادت نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی از مداح 
عالیقدر حضرات معصومین علیهم السالم ابوالشهید آقای 

حاج بیوک آقا آسایش

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در اولین روز 
کاری فرمانده جدید سپاه عاشورا با حضور در دفتر 
فرماندهی سپاه عاشورا انتصاب سردار عباسقلیزاده را 

تبریک و برای ایشان آرزوی موفقیت کردند

آیت اهلل قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و 
امام جمعه ارومیه با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی 

و امام جمعه تبریز دیدار کردند

دیدار دکتر سعید محمد مشاور رئیس جمهور در امور مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی با نماینده ولی فقیه در 

آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با طالب تازه 
معمم شده مدارس علوم دینی 

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با حضور در 
دبیرستان فردوسی تبریز در یکی از کالس های مجازی با 

دانش آموزان گفتگو کردند

نوزدهمین جلسه باشگاه گفت و شنود
 اندیشه ها با حضور نماینده ولی فقیه 
در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

بسیج دانش آموزی نیاز امروز 
مراکز آموزشی کشور است

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

احـد ترکمانـی فرمانـده واحد بسـیج دانـش آموزی در سـخنرانی 
پیـش از خطبـه هـای نمازجمعـه ایـن هفته تبریـز با گرامیداشـت 
 یاد و خاطره شـهدای انقاب اسـامی شـهدای مدافع حرم و شـهدای 
دانـش آمـوز گفـت: خصوصا شـهید بـزرگ مـرد کوچکی که سـالروز 
شـهادتش به حق بنام روز قشـر بسـیج دانش آموزی نامگذاری گردید

وی افـزود:  شـهید محمد حسـین فهمیـده ای کـه معمار کبیر 
انقـاب این شـهید دانـش آمـوز را رهبر معرفـی کردند نقطه عطفی 
در تاریـخ 8 سـال دفاع مقـدس و الگوی دانـش اموزان دالورمـردی قرار 
گرفـت کـه با الهام از حضرت علی اکبر و قاسـم ابن الحسـن قلمها را 
زمین گذاشـته و هزاران کیلومتر دورتر از خانه و کاشـانه خود به دفاع 
از مملکـت و دیـن خـود پرداختند کـه ۳6000 هزارشـهید دوران دفاع 
مقدس که باالترین تعداد شـهید در تمامی اقشـار می باشـد به قشر 

شـهدای دانش آموز اختصـاص دارد . 
ترکمانـی ادامـه داد: عمـا حرکـت انقابی دانـش آمـوزان از زمانی 
شـروع شـد که وقتـی در زمان تبعیـد از حضـرت امام )ره(سـوال می 
شـود سـربازان شـما کجا هسـتند ؟ فرمود در گهواره هـا  که همین 
تربیـت یافتـگان در گهـواره هـا  در تظاهـرات ضدرژیـم شاهنشـاهی 
شـرکت نموده و در میدان چمن دانشـگاه تهران توسـط مزدوران رژیم 
طاغوت به گلوله بسـته شـدند و 56 نفر آنها به شـهادت رسـیدند که 
مبنـای شـروع گام اول انقـاب گردیـد. که در این راه سـازمان بسـیج 
دانـش آموزی سـپاه عاشـورا در کنار دسـتگاه تعلیم و تربیت اسـتان 
زمینـه را بـرای حضور انقابی دانش آموزان فراهم سـاختند -بعد از آن 
زمان دسـتور حضرت امام )ره(مبنی بر تشـکیل بسیج مستضعفین، 
یکی از اقشـار بسـیج، بسـیج دانش آموزی اسـت که با جایگاه قانونی 
کـه توسـط مجلـس محترم شـورای اسـامی تصویـب و هـم اکنون 
بعنـوان بزگترین و قانونی ترین تشـکل در دسـتگاه آمـوزش و پرورش 
کشـور با هدف کمک بـه آموزش و پرورش جهت اجرایی کردن سـند 
تحول بنیادین و اجرایی کردن گام دوم انقاب شـکل گرفته و تا امروز 
در تمامـی مقاطـع تحصیلی  حضـور دارد و بنا فرمـوده مقام معّظم 

رهبـری   بسـیج دانـش آموزی یک تشـکل امین و متدیّن اسـت.
وی هـدف از تشـکیل بسـیج دانش آمـوزی و حضور در مـدارس را 
توسـعه و تعمیق تفکر بسـیجی و ادامه راه همین شهدا عنوان کرده 
و افـزود بنـا بـه فرموده مقام معظم رهبری  بسـیج دانـش آموزی نیاز 

امروز مراکز آموزشـی کشـور است. 
فرمانـده واحـد بسـیج دانش آمـوزی  افزود: عمده فعالیت بسـیج 
دانـش آمـوزی درکنـار سـایر فعالیتهـای تاثیـر گـذار کـه همگـی با 
مشـارکت و هماهنگی تنگاتنـگ آموزش و پـرورش و نواحی و مناطق 
انجـام مـی پذیـرد بـه شـرح زیـر مـی باشـد. : ۱. طرح شـهید بهنام 
محمـدی: طرحـی کـه با توجـه به هجمه عظیم دشـمنان نظـام در 
قالـب عملیـات جنـگ نـرم در ۳ جبهه مدل ماهـواره و شـبکه ها و 
کانالهایـی در موبایـل در مقابلـه با این هجمه هـا ، در ۳ رکن تربیتی 
منـزل  مدرسـه و مسـجد نقـش آفرینی اساسـی در تعالـی فرهنگ 
جامعه و تربیت نسـل تمدن سـاز و تراز انقاب دارند . در همین راستا 
طرح شـهید بهنام محمدی با اسـتفاده از ظرفیت مسجد و انتخاب ۳ 
مربـی توانمنـد از هر مسـجد و با مشـارکت اولیا و مربیان مدرسـه در 
جهت اجرزایی شـدن سـند تحول بنیادیـن آموزش و پـرورش در ۱82 
مدرسـه متوسـطه اول فعالیـت خـود را از سـال ۱۳96 شـروع نموده و 
بحمدهلل در تربیت دانش اموزان آن مدارس موفقیتهای بزرگی کسـب 

نمـوده ایـم. کـه این روند در سـایر مقاطع گسـترش خواهـد یافت.

ضرورت به کارگیری مدیران توانمند
امـام جمعه سـراب بر ضرورت به کارگیری مدیران توانمند توسـط 

دولت سـیزدهم تاکید کرد.
حجـت االسـام علـی اکبـر اکرمـی در خطبه هـای نمازجمعـه 
ایـن هفته سـراب گفـت: اگر مدیـران صالـح و مردمی سـرکار بیایند 
و انتصاب هـا بـر مبنـای شایسـته سـاالری باشـد بـا وجـود تحریم ها 

بسـیاری از مشـکات در کشـور قابـل حـل خواهـد بود.
وی با اشـاره به استقرار دولت سـیزدهم و ضرورت تسریع در اعمال 
تغییـرات مدیریتـی گفـت: متأسـفانه اکنـون در یک رونـد ناصحیح 
نماینـدگان مجلس در عـزل و نصب ها دخالت می کننـد و در مواردی 
بـا ورود مسـتقیم بـه ایـن حوزه به سـراغ افـرادی می رونـد که مطیع 
و بلـه قربـان گـوی آنها باشـند، درحالـی که باید افـراد حـزب الهی و 
انقابـی وارد عرصه هـای مدیریتی شـوند و نگاه انتخاباتـی به موضوع 

نشود.
حجـت االسـام اکرمـی در ادامـه بـه رونـد بعضـی اسـتخدام ها 
در ادارات دولتـی اشـاره کـرد و افـزود: بایـد حـق و حقـوق ایثارگـران و 
خانواده هـای شـهدا رعایـت شـود و از اسـتخدام های خـارج از قانون به 

هـر عنـوان پرهیز شـود.

جمهوری اسامی پاسخ هرگونه تعدی نظام استکباری را 
خواهد داد

عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و امـام جمعـه مراغـه گفـت: 
جمهـوری اسـامی پاسـخ هرگونه تعـدی آمریکا و نظام اسـتکباری را 
نسـبت بـه منافـع خـود خواهـد داد و مقابلـه به مثـل خواهـد کرد.

هـای  خطبـه  در  پورمحمـدی  محمدتقـی  االسـام  حجـت 
نمازجمعـه مراغـه افـزود: براسـاس رهنمودهـای رهبری، زمـان بزن 
و در رو توسـط قدرت های پوشـالی تمام شـده و هرجا کشـورمان 
ضربـه ای دریافـت کنـد بـه همان اندازه و متناسـب با آن پاسـخی 

قاطع خواهـد داد.
وی با اشـاره به توقیف کشـتی حامل نفت آمریکا در دریای عمان 
ادامه داد: سـپاه پاسـداران جمهوری اسـامی با وجود تحرک و حضور 
کشـتی هـای جنگـی آمریکایـی، نفتکش حامـل نفت را به سـاحل 

کرد. هدایت 
وی اضافـه کـرد: مـا هیـچ گاه سـرجنگ بـا آمریـکا را نداریـم امـا، 
آنـان آغـاز گـر این مسـئله بودند و نفـت موجود در کشـتی نفتکش 

کشـورمان را تخلیـه کـرده بودند.
خطیـب جمعـه مراغه گفـت: با توجه به این امر، سـپاه پاسـداران 
انقـاب اسـامی نیز مقابله به مثل کـرده و جواب حرکـت آمریکا را با 

توقیـف و هدایـت نفتکش حامل نفت آن کشـور دادند.
پورمحمـدی افزود: حرکـت و رفتار آمریکایی هـا در خلیج فارس و 
دریـای عمان برای جلوگیری از تردد کشـتی هـای تجاری و جلوگیری 
از صـادرات نفـت کشـورمان بـوده که این نقشـه نیز شکسـت خورده 

است.

امام جمعه ملکان بر تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان 
تاکید کرد

امـام جمعـه ملـکان بـر رعایـت عدالـت در جامعـه به ویـژه بین 
مسـئوالن تاکیـد کـرد و با اشـاره بـه اینکـه امیرالمومنین)ع( و سـایر 
امامـان همیشـه عدالت را از خودشـان شـروع می کردنـد، گفت: طرح 
الحـاق مـوادی به قانون نظارت مجلس بر رفتـار نمایندگان باید اصاح 

و تصویب شـود.
حجت االسـام حافـظ زمانـی در خطبه هـای نماز جمعـه ملکان 
ضمـن قدردانـی از حضور باشـکوه اقشـار مختلف مردم شـهیدپرور و 
همیشـه در صحنه این شهرسـتان در مراسـم یوم اهلل ۱۳ آبان امسال، 
اظهار داشـت: نمایندگان مجلس باید عدالت و شـفافیت را از خودشان 
آغـاز کننـد و تصویـب نکردن این طـرح مغایر با عدالت اسـت و با این 

رفتـار نمی تواننـد در جامعه عدالـت ایجاد کنند.
وی خاطرنشـان کـرد: بـه تازگـی یـک طـرح دیگـر مجلـس در 
خصوص واردات خودرو نیز باعث ایجاد سـروصدای خودروسـازان شـد 
کـه اگر قیمـت محصـوالت داخلی با قیمت مناسـب عرضه شـود و 
کیفیـت و امنیـت الزم را داشـته باشـد، دیگر چه لزومـی به این همه 

سروصداست؟!
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی ملـکان در ادامه به فرارسـیدن ۱4 
آبان، سـالروز تشـکیل شـورای فرهنگ عمومی نیز اشـاره کرد و افزود: 
فرهنـگ عمومـی هـر جامعه هویت و شناسـنامه آن جامعه اسـت و 

بیـش از پیش باید مـورد توجه قـرار گیرد.
وی بـا بیـان اینکه فرهنگ عمومی شـامل امـور عامه مـردم بوده 
و بـه یـک قشـر خاص محـدود نیسـت، اضافه کـرد: نحوه پوشـیدن 
لبـاس، آداب و معاشـرت، رانندگـی، برگـزاری مناسـبت های ملـی و 
مذهبـی و احسـاس همـدردی بـا همنوعان از جمله مسـائل مرتبط 

بـا فرهنگ عمومی اسـت.

آمریکا در دریای عمان تحقیر شد
امام جمعه موقت شهرسـتان بناب با اشـاره بـه اینکه ماجراجویی 
آمریکایی هـا بـرای دزدیدن نفت ایران با برخورد قاطع سـپاه پاسـداران 
انقاب اسـامی مواجه شـد، گفت: آمریکا در این ماجرا تحقیر شـد.

حجـت االسـام ناصـر اصغـری در خطبـه هـای آییـن عبـادی 
سیاسـی جمعه شهرستان بناب با گرامیداشت مناسـبت یوم اهلل ۱۳ 
آبـان اظهـار کـرد: ایاالت متحـده آمریـکا در خصوص شکسـت اخیر 
عملیات دزدی دریایی و سـرقت نفت ایران توسط نیروهای تروریستی 

ایـن کشـور در دریـای عمان همچنان سـکوت کرده اسـت.
بنیـان گـذار جمهـوری  بیانـات و فرمایـش  بـه  بـا اشـاره  وی 
اسـامی کـه فرمـوده بودند »اسـتکبار جهانـی و در رأس آن آمریکای 
 جنایتـکار شـبیه بادکنـک هسـتند« ؛ افـزود: در ماجـرای اخیر تمام

 پیش بینی های امام راحل)ره( به عینه مشاهده شد.

حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در اولین 
جلسه شورای اداری با حضور استاندار جدید

 آذربایجان شرقی
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ادامه از صفحه اولادامه از صفحه اول

سیلی محکم سپاه پاسداران به 
آمریکا در گوش جهان پیچید 

خورشید یازدهم
 والدت امام حسن عسکری علیه السالم

یـادآوری  مـا  بـه  را  مهـم  ایـن  تبریـز  مصلـی  فـرش 
فرامـوش  را هرگـز  اسـتکبار  بـا  مبـارزه  کـه  می کنـد 

نکنیـم.
فراهـم  بازدارندگـی،  ایجـاد  بـرای  تـاش  ایشـان 
کـردن اسـباب وحشـت دشـمنان، تـاش بـرای ارتقای 
موضـع انقابـی، ممنوعیـت پیونـد و دوسـتی بـا کفار 
و دشـمنان، ممنوعیـت تـرس از اسـتکبار، ممنوعیـت 
بـر  تکیـه  ممنوعیـت  اسـتکبار،  بـه  گمانـی  خـوش 
مسـتکبران و ظالمـان، ثبـات قـدم و منفعـل نشـدن 
لبخنـد  فریـب  اسـتکبار،  برابـر  در  ناپذیـزی  نفـوذ  و 
دشـمن را نخـوردن و سرسـختی در برابـر مسـتکبران 
را از جملـه راه هـای مقابلـه بـا اسـتکبار برشـمردند.

امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان این کـه بایـد بـه وعده  
خاطرنشـان  باشـیم،  داشـته  ایمـان  متعـال  خداونـد 
کردنـد: خداونـد بـه مـا وعده  داده اسـت تـا در صورت 
مـورد  حـق،  جبهـه  در  مـا  مقاومـت  و  ایسـتادگی 
حمایـت قـرار می دهـد و از سـختی ها خـارج و پیروزی 

می کنـد. حتمـی  را 
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان تصریـح 
کردنـد: اگـر ایمان با اسـباب همراهش، چـون جهاد و 
اسـتقامت رعایـت شـود، قطعاً حـق پیـروز خواهد بود، 
زیـرا خـدا بـا مؤمنـان اسـت و دیگـر از کمـی تعداد و 
محدودیـت خوفـی نخواهیـم داشـت و کسـی کـه بـا 
خداسـت و خـدا با اوسـت، حتی اگـر کل دنیـا مقابل 

او باشـد، همـواره پیروز اسـت.  
روز  مناسـبت  بـه  تبریـز  جمعـه  نمـاز  پایـان  در 
دانـش آمـوز از چهـار دانـش آمـوز برگزیده کشـوری و 

شـد. تجلیـل  بسـیجی 
دانـش آمـوز بسـیجی حافـظ کل قـرآن و مقـام آور 
کشـوری علـی خیـری، قاری قـرآن و مقام آور کشـوری 
امیرحسـین احـدی، دانـش آمـوز بسـیجی و مدال آور 
شـوندگان  تجلیـل  ترکمانـی  احـد  کشـوری  المپیـاد 
نمـاز جمعـه تبریـز توسـط حضـرت حجـت االسـام و 

المسـلمین آل هاشـم بودنـد.

سـزایی داشـتند، موفق گشت. تشویق نویسـندگان: حضرت عسکری 
علیه السام در کنار تربیت شاگردان از تشویق نویسندگان غافل نبود؛ 
از جملـه داود بـن قاسـم جعفـری مـی گوید: کتـاب »یوم و لیلـة« از 
یونس آل یقطین را به حضرت عسـکری علیه السـام عرضه داشـتم. 
امـام فرمـود: »تَْصنیـُف َمـْن هذا؛ نوشـته چه کسـی اسـت؟« گفتم: 
نوشـته یونس اسـت. آن گاه فرمـود: »اَْعطـاهُ اهلّل بِـُکلِّ َحرٍْف نُـورا یَوَْم 
الِْقیاَمـةِ؛ خداونـد در مقابـل هر حرف، نـوری بـه او در روز قیامت عطا 
فرمایـد.« تألیـف: حضـرت عسـکری علیـه السـام عاوه بـر تربیت 
شـاگردان و تشـویق نویسـندگان، خود نیز دسـت به قلم برده و کتب 
و نامـه هـای فراوانی را برای توسـعه علم و دانـش و هدایت و راهنمایی 
جامعـه از خـود بـه یادگار گذاشـته اسـت پاسـخ بـه شـبهات: وجود 
پرسـش و طرح شـبهه می تواند باعث بالندگی و رشـد جامعه شـود، 
به شـرطی که به آن پاسـخ صحیح و هدایتگر داده شـود. گاه ممکن 
اسـت در جامعه شـبهات ویرانگری به وجود آید که اگر درسـت جواب 
داده نشـود، کل جامعه اسـامی را می تواند با خطر مواجه کند. یکی 
از مهم ترین فعالیتهای علمی حضرت عسـکری علیه السـام شبهه 
زدایـی بـود برخـورد با انحرافات و تحریفـات: از دیگر فعالیتهای علمی 
و فرهنگـی امـام عسـکری علیه السـام برخورد با بدعتهـا، تحریفات 
و انحرافاتـی بـود کـه در جامعـه پیـش می آمـد؛ مخصوصا اگـر این 
انحرافات از ناحیه اهل قلم و دانشـمندان و علما سـر می زد، حضرت 
نسـبت به آن خیلی حسـاس بود، و این خود درس بزرگی اسـت برای 
علمـا کـه در مقابل انحرافـات و تحریفات و بدعتهایی کـه در جامعه 

ایجاد می شـود، سـکوت اختیار نکنند.
ـ که پـدرش از مهره هـای مهّم  احمـد بـن عبیداهلّل بـن خاقـان 
دسـتگاه خافِت سـتم پیشـه بنـی عّبـاس و از وزیران آن به شـمار 
مـی رفـت و خود نیز از مخالفان و معانداِن سرسـخت امامان علیهم 
السـام بـود و که در برهـه ای، از طرف حکومت، مسـئولیت گرفتن 
ـ مـی گوید: من در سـامرّا ندیدم  مالیـات را در قـم، به عهده داشـت 
و نشـناختم مـردی را در میـان علویّـان، هماننـد حسـن بـن علی. 
وی از جهـت وقـار، عفـاف، بزرگواری و بخشـندگی، در میـان علویّان، 
فرماندهـان ارشـد نظامـی، وزراء و همـه مـردم، »نمونه و الگـو« بود. و 
بـا هـر کس سـخن می گفتـی، او را می سـتود و به نیکـی یاد می 
کـرد. روزی ابـو محّمـد بر پدرم عبید اهلّل بن خاقان وارد شـد، من او را 
نگریسـتم؛ آثـار بزرگی و عزّت و جالت از سـیمای او پیدا بـود. پدرم، 
مقـدم او را گرامـی داشـت و او را بسـیار تکریم کرد. مـن از این روش 
پدرم، ناراحت و عصبانی شـدم، از او سـبب این بزرگداشت را پرسیدم، 
و خواسـتم کـه آن شـخصّیت را به من معرّفی کند، پـدرم گفت: »او 
پیشـوای شـیعیان و بزرگ خاندان بنی هاشـم اسـت. او کسی است 
که شایستگی پیشوایی اّمت را دارد، چون خصلت های برجسته ای 
دارد؛ همچـون: فضیلـت، پاکی، وقـار و متانت، صیانت نفـس، زهد و 

بـی رغبتـی به دنیـا، عبادت، اخـاق نیکو، صـاح و تقوا.«
امـام همـام حضرت امام حسـن عسـگری، علیـه السـام،درباره 
علیـه  عصـر،  امـام  محمـد،  آل  نـور  خویـش،  دلبنـد  فرزنـد 
السـام،فرمودند: »...واهلل لیغیبـن غیبة الینجوفیها اال من ثبته اهلل 
عـز و جـل علی القـول بامامته و وفقـه للدعاء بتعجیـل فرجه« به 
خـدا سـوگند مهـدی آن گونـه نهان خواهد گشـت کـه هیچ کس 
در زمـان غیبـت او از گمراهـی و هاکت نجـات نخواهد یافت مگر 
آنـان که خـدای عزوجل بر اعتقـاد به امامت آن حضرت پایدارشـان 
دارد و در دعـا بـرای تعجیـل فرج مقدسـش، موفقشـان فرماید. در 
این حدیث شـریف، دعا برای تعجیل در فرج عدالت گسـتر جهان، 
»توفیـق خـاص« از جانـب خداوندبـزرگ، و عامـل هدایـت و نجات 
ازضالـت و گمراهـی در زمـان غیبت به شـمار رفته اسـت و اگر به 
مفهـوم انحصار در آن توجه شـود، اهمیـت این عمل بیش از پیش 
آشـکار خواهدگشـت. به بیان روشـنتر، در این روایـت فقط نجات و 
رسـتگاری کسـی درزمـان غیبت تضمین شـده اسـت کـه بالطف 
الهـی، بـه دو امـر توفیـق یابد: یکی اعتقـاد به امامـت و والیت امام 
عصـر، ارواحنافـداه. و دیگـر توفیـق بـرای دعای تعجیـل در فرج آن 

حضرت.
مکتب تربیتی امام عسـکری)ع( در دوران خفقان عباسـیان شـکل 
گرفـت و بـه یمن وجـود امام، برکات ارزنـده ای را برای جامعة اسـامی 
تـا بـه امروز بـه جای گـذارد و دانشـمندان و کتابهـای پربـاری را امروز 
از آن گرامـی بـه یـادگار داریـم. از جملـه دانشـمندان و فقهایـی که از 
مکتـب علمـی و تربیتی ایشـان بهـره گرفتنـد و حتـی آن حضرت، 
برخـی از آنهـا را وکیل خویش معرفی فرمـود، عبارت انـد از: احمد بن 
اسـحاق اشـعری قمی، حسـن بن شـکیب مروزی، احمد بـن ادریس 
قمـی معلم، حفـص بن عمرو العمری، حسـن بن موسـی خشـاب، 
سـعد بن عبداهلل قمی، سـید عبدالعظیم حسـنی، علی بن جعفر 
خزایـی، عبداهلل بن جعفر حمیری، عثمان بن سـعید عمری، محمد 
بن حسـن صّفار، علی بن بال و فضل بن شـاذان نیشـابوری. شـیخ 
طوسـی، نام یکصد و سـه نفر از این دانشـمندان را در باب اصحاب امام 
آورده اسـت. بـا توجـه به محدودیت شـدید آن حضـرت و مراقبت ویژة 
نظامیـان حکومـت، اهمیـت این آمار روشـن می شـود و ایـن، غیر از 
کسـانی اسـت که در شهرهای مختلف اسـامی با پیک و نامه و یا به 

صورت شـفاهی از آن بزرگوار اسـتفاده بـرده اند.
پاورقی ها:

۱. سمعانی، االنساب، ۱۳82ق، ج9، ص۳00.
2.  کلینـی، الکافـی، ۱40۷ق، ج۱، ص50۳؛ شـیخ مفید، االرشـاد، 

ســخن در رابطــه با وظایف متقابل همســران اســت، از 
جمله وظایف مهم به عهده همســران، پوشش عیب و نقص 
همدیگر اســت؛ زن و شــوهر با عقد ازدواج با حســن نیت 
 اجازه مطلع شدن طرف مقابل را از عیوب و نقص های خود

 می دهند عیوب و  نقاط ضعفی که الزمه بشر غیر معصوم 
می باشد حال با این حسن نیت دو نوع می شود رفتار کرد 

۱. برخورد ناجوانمردانه 
یعنی اینکه فرد با خیانت به اعتماد عیب مشــاهده شده 
از همســرش را در کوی و برزن ، کوچه و بازار باز گو کند و 

آبروی او را در همه جا بریزد 
2. برخورد جوانمردانه 

بدین معنا که همســر بعد از اطاع از نقاط ضعف و عیوب 
شــریک زندگی خود، به فکر بر طرف کردن آن باشد، در این 
صورت در مرحله اول با زبان دلســوزانه نه مچ گیرانه  طرف 
مقابل را متوجه نقطه ضعفش می کند و در گام دوم در حد 
تــوان خود باز با حالت خیرخواهانه راه های رفع این نقص را 

برای او نشان می دهد .
خوشبختی در آن خانه ای اســت که اهل آن، در مراحله 
اول به بازنگری در اخاق خویش و یافتن نقص و لغزشــهای 
 خود پرداخته، ســپس بــا لحنی مایــم، محترمانه و بدون

 هیــچ گونه تحقیر و اهانت و با توجه به شــرایط و ظرفّیت 
روحی همســر، به اصاح او بپــردازد، بگونه ای که با رضایت 

خاطر در صدد اصاح خویش بر آید.
توصیــه آمــوزه ای وحیانی همواره نهــی از بر ما کردن 
عیوب شــریک زندگی بلکه باالتر از آن تشــبیه زوجین به 

لباس اســت در آیه ۱8۷ سوره مبارکه بقره می فرماید :
«؛ آنها جامه عفاف شــما  »ُهَنّ لَِباٌس لَُکْم َوأَنُْتْم لَِباٌس لَُهَنّ

و شما نیز لباس عّفت آنها هستید.
در این آیه توجه نمادین بر تکامل همدیگر زن و مرد است 

خاصیت لباس : 
۱. عیب پوشی است 

2. مایه زینت و آرامش بودن است 
۳. مایــه دفاع اســت چرا کــه زن و شــوهر از آبرو و مال 

همدیگر  دفاع می کنند 
از این رو نــه تنها نباید عیب همدیگر را در منظر دیگران 
آشــکار نســازند بلکه موظف هســتند آن را بپوشانند و در 

اندرون خانه به فکر ترمیم بوده باشند.
ثمراتی  برای عیب پوشــی و یا چشم پوشی از عیوب در 

خانواده  وجود دارد که به برخی از آنها اشــاره می شود: 
۱. موجب استحکام خانواده می شود 

2.فرصــت بــرای اصاح رفتــار خطاکار می دهــد از این 
لحــاظ بجای عیــب جویی بــه ویژگی های خــوب توجه 
نماییــد از کماالتــش تعریف کنید از تاشــش ، دســت 
پختش،تحصیاتش، از وقت گذاری نســبت به فرزندانش، از 
وجاهتش، از وقارش، از ســخن گفتنش و ده ها کماالتی که 

دقت به وفور خواهید دید 
۳. کرامــت و بزرگــواری انســان را افزایــش مــی دهــد 

امیرالمومنین علیه السام می فرماید: 
نِيِّ ِمَن األُمورِ... َو تََکَرُّموا  ُموا أقدارَُکم بِالتَّغاُفِل َعِن الدَّ »َعظِّ
َعاِمی َعِن ااِلْسِتْقَصاءِ« ؛ با بی توّجهی به امور پست ، بر  بِالَتّ
ارزش خود بیفزایید... و خود را با چشم پوشی از موشکافی 
و بــا بی اعتنایی به وارســی دقیق و جزء بــه جزء ارجمند 

دارید.
لذا این اصل را در خانواده باید به ذهن بسپاریم که نسبت 
به خود انتقاد پذیر باشــیم و نســبت به طرف مقابل اهل 

تغافل و چشم پوشی باشیم.
به قول موالنا

ای خنک جانی که عیب خویش دید
  هر که عیبی گفت آن بر خود خرید

عیب کردن خویش را داروی اوست
 چون شکسته گشت جای ارحمو است

بنابر این شایســته است همسران، عادت کنند که همواره 
بــه ویژگی های مثبت یکدیگر چشــم بدوزنــد که در این 
صــورت، خوبی هــای فراوانی را در وجود همدیگر کشــف 
 خواهنــد کــرد و در برابــر آن همه خوبی، عیب هایشــان 

کم رنگ خواهد شد.

وظائف زن و مرد
 )چشم پوشی از عیوب(

حجت االسالم جلیل جلیلی قسمت دهم 
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س: زمین یکی از پاک کننده هاست، کسی که بر اثر راه رفتن روی 
زمین، کف پا یا کفش او با نجاست تماس یافته و نجس شده است، هر 
گاه حدود ده قدم راه برود با سه شرط کف پا و ته کفش او پاک می 
شود، اول: آن که زمین پاک باشد. دوم: آن که خشک باشد. سوم: آن که 
اگر عین نجس مثل خون و بول، یا متنجس مثل ِگلی که نجس شده در 

کف پا و ته کفش باشد و به واسطه راه رفتن برطرف شود.
س: اگر فردی در یک شرکت خصوصی شاغل باشد و به مرور زمان پی ببرد 
که قسمتی از درآمد شرکت از طریق نیرنگ و دروغ و مستندسازی مدارک جعلی 

حاصل می شود، جهت ادامه درآمد و امرار معاش چه وظیفه شرعی دارد؟
ج( اگر می دانید کاری که انجام می دهید حرام است، باید ترک کنید ولی 

اگر نمی دانید، به ِصرف احتمال ترتیب اثر ندهید.
س: در جایی می دیدم که توبه از گناه، واجب فوری است. آیا این جمله 

درست است؟ معنای دقیق آن چیست؟
ج( کسی که معصیتی کرده واجب است فوراً توبه 
کند و معنای توبه این است که با پشیمانی از گناهی 
که کرده تصمیم بگیرد تکرار نکند و اگر حق الناس است 
از عهده برآید و اگر حق اهلل است و قضا دارد، قضا نماید.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی

) 21 آبان 1400 (
 اعتصــاب کارکنــان وزارت فرهنــگ و هنــر بــر ضــد رژیــم پهلــوي 

)۱۳5۷ ش(
تولد )نیما یوشیج( پدر شعر نو ایران )۱2۷6 ش(

صــدور فتــواي جهــاد از ســوي علمــاي عــراق بــر ضد انگلیــس در 
جریان جنــگ جهانــي اول)۱29۳ ش(

ــارف  ــتاد مع ــک دان و اس ــه« فیزی ــا روزب ــتاد »رض ــت اس درگذش
اســامي )۱۳52 ش(

ــاد پژوهــش هــاي اســامي آســتان قــدس رضــوي  تأســیس بنی
)۱۳6۳ش(

 مجلــس شــوراي ملــي بــه نخســت وزیــري دکتر محمــد مصدق 
ابــراز تمایل نمــود. )۱۳2۳ ش(

در تبریز تظاهرات دامنه داري به وقوع پیوست.)۱۳۳2 ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

 ) 6 ربیع الثانی 1443 (
  درگذشت ادیب متکلم میرسید شریف جرجاني )8۱6ق(

 تولد »ابن ایاس« مورخ مشهور مصري )852ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 

) 12 نوامبر 2021 (
  تولد »آگوستین رودَن« هنرمند برجسته فرانسوي )۱840م(

 پایــان نبــرد »الَعلَمیــن« در شــمال افریقــا و شکســت آلمــان از 
ــن )۱942م( متفقی

ــم  ــاي رژی ــط نیروه ــح توس ــهر رََف ــطینیان در ش ــتار فلس  کش
)۱956م( صهیونیســتي 

 پارلمــان انگلســتان مذهــب کاتولیــک را مذهــب رســمی کشــور 
تعییــن کــرد)۱555م(

 بــرای اولیــن بــار از بیهوشــی در عمــل جراحــی اســتفاده 
شــده)۱84۷م(

ــروژ  ــوری در ن ــا جمه ــاهی ی ــت پادش ــن حکوم ــدوم تعیی  رفران
ــد)۱905م( ــزار ش برگ

مسئولیت قلم از نگاه امام خمینی)ه( 
به طور کلی، در هر کشــوری، مطبوعات آن کشــور و تلویزیون و 
رادیوی آن کشــور باید در مســیر آن ملت و در خدمت ملت باشــد. 
مطبوعات باید ببینند که ملت چه می خواهد، مسیر ملت چیست، 
روشــنگری در آن طریق داشته باشند و مردم را هدایت کنند.صحیفه 

امام، ج ۷،ص 5۳5 
مطبوعات و کلیه ]نشریاتی [ که در یک کشوری هست به خدمت 
ملت باید باشد، برای یک ملتی باید آموزنده باشد، مسیر ملت را باید 
روشــن کند؛ نه اینکه بر خاف مسیر ملت عمل بکند....همان، ج۷، 

ص5۳۷
امروز با قلمهایی که دســت شماست، مســئولیت بزرگی دارید... 
قلمهای شما یک قلمهایی است که چنانچه لغزش بکند، گاهی یک 
ملت را لغزش می دهد. رادیو تلویزیون یک دستگاهی است که چنانچه 
فاسد از کار در بیاید، یک ملت را فاسد می کند. همان، ج ۱4، ص ۳9۷

شما که اداره یک روزنامه کثیر االنتشار هست دستتان... مسئولیت 
بسیار خطیر دارید پیش مردم، پیش ملتهای دنیا و بزرگتر اینکه پیش 
خدا مســئولیت دارید...و اگر شما این قلمی که دستتان هست قلم 
ارشــادی باشد، می توانید که یک ملت را به راه راست هدایت کنید و 
می توانید که مردم را از انحرافات نجات بدهید. همان، ج ۱4، ص  ۳98

 اگــر قلمها و بیان ها و علم ها و تعلیم ها و آموزش ها برای خدا 
باشد، مغزها را الهی تربیت می کنند. و اگر بر خاف این باشد، مغزها، 
مغزهای غرورمند، مغزهای طاغوتی از آن پیدا می شــود. همان، ج۱۳، 

ص45۱
ارزش قلم به غایتی اســت که برای او قلم زده می شود... خطر قلم 
بیشــتر از مسلسل است. و خطر بیان بیشتر از توپ و تانک است. و 
خطر علم بیشتر از همه اینهاست.... لکن اگر به خدمت خلق باشد و 
به دستور انسان باشد و در خدمت انسان باشد ... تمام اینها ارزش پیدا 
می کند. مسلسل هم همچون قلم می شود، قلم هم همچون مسلسل. 

همان، ج۱۳،ص 449

صحيفه نور امام خميني )ره(

جاذبه هاي گردشگري

منبع و ماخذ:
ــراث  ــازمان می ــهر - س ــران ش ــاری ای ــخ معم ــنامه تاری دانش

ــران ــگری ای ــی و گردش فرهنگ

کــوه کمتــال در آذربایجــان شــرقی در 50 کیلومتــری شهرســتان جلفا 
و هادیشــهر۱۷5 کیلومتــری تبریــز نزدیکــی نوار مــرزی رودخانــه ارس بین 
ــال  ــرار دارد.ارتفــاع کمت ــران و ارمنســتان ق ــوری اســامی ای کشــور جمه
ــمال  ــه ش ــرقی ب ــوب ش ــوه از جن ــن ک ــت. ای ــر اس ــال( 2۱2۳ مت )کامت
غربــی امتــداد داشــته و مختصــات جغرافیائــی قلّــه ی آن بطــول 46/۱۳َ و 
عــرض آن ۳8/48َ میباشــد. کمتــال دارای دره هــای فــراوان اســت کــه بدون 
راهنمــا و تجهیــزات حرفــه ای کوهنــوردی، حرکــت و صعــود ایــن کــوه 
بســیار ســخت اســت. دره هایــی مانند)جهنــم دره ســی( بــا صخره هــای 
خوفنــاک و صیقلــی و غیــر قابل صعــود، دره )انجیرلیخ( بــا درختان انجیر 
و بــادام،دره ی جنگلــی )شــف( بــا درختان شــف و دره ی )فــرخ( با جنگلها و 
شــن های روان و صخره هــا و طبیعــت رویایــی، دره ی )چــال بورنــی(، دره ی 
تختــه بوالخ )مســیر صعــود عمومی کوهنــوردان(، پــری دره ســی و صدها 
دره ی فرعــی دیگــر کــه پــای انســان بــه آنجا نرســیده اســت!همچنین در 
فصــول بارندگــی وجــود آبشــارهای زیبــای بــا ارتفــاع 20 تا 50 متــری جلوه 

ویــژه ای بــه منطقــه می دهــد.
در کنــار ایــن طبیعــت زیبــا، جانــوران مختلفــی از قبیــل پلنــگ نژاد 
ــور دیگــر در  ــاه و دههــا جان ارســباران، گــرگ، خــرس، آهــو، خــوک، روب
ایــن منطقــه زندگــی می کننــد. کمتال داغی از ســمت شــرق متشــکل 
ــی  ــی و کولل ــا نامهــای ســاققیزدی ُ تیکانل از ســه دره بــزرگ معــروف ب
می باشــد . منطقــه زیبــای کمتــال داغــی منطقــه بی همتــای حیوانات 
وحشــی و گیاهــان گرانبهــای کوهســتانی نیــز هســت، بهتریــن مــکان 
بــرای محافظــت قــوچ کوهــی و بــز کوهــی می توانــد باشــد. وجــود ایــن 
ــه  ــه آن منطق ــده را ب ــات درن ــای حیوان ــروف، گونه ه ــوع شــکار مع دو ن
ــراً یــک  ــا اخی ــرگ و پلنــگ و گوی ــه گ ــرازیر ســاخته اســت، از جمل س
قــاده ببــر در آنجــا دیــده شــده اســت. وقتــی حضــور حیوانات وحشــی 
ســرآمد در آن زیســتگاه پرخیــر و برکــت بــه عیــن اســت، آن وقت حتماً 
ــد  ــز بی تردی ــه زیســت نی ــه خــرس در آن خزان کــه حضــور چنــد گون
خواهــد بــود.  یــک نــوع درخــت ارزشــمند بــه صــورت پراکنــده فضــای 
عمومــی آن کــوه را پوشــانیده اســت، اگــر چــه شــبیه بــه کاج اســت، 
امــا نــام، محلــی آن “آردیــج” می باشــد و چــوب پــردوام و محکمــی دارد.  
همچنیــن در کمتــال داغــی نوعــی الله وحشــی بــه فراوانــی وجــود دارد 
کــه هماننــد طــای ســرخ، امــا هزار افســوس کــه مســافران کــوه پیازک 
آن اللــه کمیــاب را از ســینه زخمــی زمیــن خــارج ســاخته و خزانه خاک 
ــه اژدهــای خشــم  ــی آن کــوه ب ــد.  سیســتم طبیع ــه یغمــا می برن را ب

ــباهت دارد. کهکشــان ها ش

کوه کمتال

و  آذربایجان شــرقی  در  ولی فقیــه  نماینــده 
ــت در  ــرای حرک ــد: ب ــز گفتن ــه تبری ــام جمع ام
ــال و  ــت فع ــد مقاوم ــا نبای ــرفت ه ــیر پیش مس

استکبارســتیزی را کنــار بگذاریــم.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی دفتــر 
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی حضرت 
ــی  ــید محمدعل ــلمین س ــام والمس ــت االس حج
روز  آبــان؛  اهلل ۱۳  یــوم  مراســم  در  هاشــم  آل 
ــا  ــر ج ــه ه ــان اینک ــا بی ــتیزی ب ــی استکبارس مل
کرده ایــم،  پیشــرفت  بوده ایــم،  استکبارســتیز 
گفتنــد: تبعیــد حضــرت امــام بــه ترکیــه در ســال 
ــگاه  ــز در دانش ــوزان عزی ــش آم ــتار دان ۱۳4۳، کش
تهــران در ســال ۱۳5۷ در اعتــراض بــه رژیــم ســتم 
شــاهی و تســخیر ســفارت آمریــکا در ســال ۱۳58 
ــاب  ــخ انق ــم تاری ــداد مه ــه رخ ــد؛ س ــی باش م
شــکوهمند اســامی ایــران اســت کــه هــر یــک از 
آنهــا بــا هویــت مشــترک، در شــکل گیری پیــروزی 

ــی داشــتند. انقــاب نقــش مهم
ــر ســه  ــت ه ــد:  هوی ــز افزودن ــه تبری ــام جمع ام
ــن رو روز  ــود، از ای ــتکبار ب ــا اس ــارزه ب ــت مب حرک
۱۳آبــان کــه بــه حــق روز ملــی مبــارزه بــا اســتکبار 
جهانــی نامگــذاری شــده، فرصــت مغتنمــی را برای 
تبییــن ابعــاد مختلــف استکبارســتیزی و افشــای 
توطئــه اســتکبار، آمریــکای جنایتــکار، در شــرایط 

ــی فراهــم کــرده اســت. کنون
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان ادامــه 
دادنــد: اســتکبار ســتیزی، مبانــی قرآنــی و مبانــی 
عقلــی دارد و مبــارزه بــا ظلــم، الزمــه حیــات واالی 
ــتکبار  ــرش اس ــه پذی ــن اینک ــانی اســت، ضم انس
قباحــت عقلــی دارد و مغایــر بــا ذات انســان اســت.

ایشــان بــا بیــان اینکــه اســتکبار ســتیزی دالیــل 
ــف  ــات مختل ــد:  جنای ــم دارد، گفتن ــی ه تاریخ
ــورمان از  ــه کش ــکا، علی ــژه آمری ــه وی ــتکبار، ب اس
کودتــای 28 مــرداد ۱۳۳2 و تحمیل کاپیتوالســیون 
در قبــل از انقــاب تــا طیفــی از فشــار هــای 
ــی، رســانه ای و اقتصــادی و تحریــم و فشــار  امنیت
حداکثــری در بعــد از انقــاب اســامی مصادیــق آن 

اســت.
ــا  ــرقی ب ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
ــه  ــرورت و ن ــک ض ــاب ی ــظ انق ــه حف ــان اینک بی
ــر اســتراتژیک  ــد: از نظ ــه دادن انتخــاب اســت، ادام
نیــز اســتکبار ســتیزی توجیــه دارد بــه ایــن معنــا 
کــه ایــن انقــاب قــدرت آفریــن اســت و اســتکبار 
ســتیزی باعــث حفــظ ســیرت انقــاب مــی شــود 
ــق  ــعه عم ــاب و توس ــی انق ــام بخش ــه اله و الزم

ــوری اســامی اســت. ــردی نظــام جمه راهب
امــام جمعه تبریــز تاکید کردند: استکبارســتیزی 
بــا توجــه بــه واقعیــات موجــود دشــمنی آمریــکا و 
اذنابــش بــا ایــران انجــام مــی شــود؛ آمریــکا عامــل 
اصلــی مشــکات اقتصــادی و اعمــال ناجوانمردانــه 
ــر  ــری ب ــار حداکث ــادی و فش ــای اقتص ــم ه تحری

ملــت ایــران اســت.
ــتان  ــه اس ــای علمی ــوزه ه ــورای ح ــس ش رئی
افزودنــد:  عهــد شــکنی آمریــکا و تــداوم خصومــت 
ــش  ــت و نق ــن نی ــود حس ــا وج ــای آن ب ورزی ه
ــت  ــوق مل ــاق حق ــتای احق ــران در راس ــی ای آفرین

ــورد  ــام م ــته ای برج ــه هس ــق نام ــران در تواف ای
ــی  ــای غرب ــروگان ه ــازی گ ــان، آزادس ــد جه تایی
 در لبنــان و تعلیــق داوطلبانــه فعالیــت هــای

ــودن  ــی ب ــته، از عقای ــت گذش ــته ای در دول  هس
اســتکبار ســتیزی و تــداوم آن حکایــت مــی کننــد.

ــت  ــت مقاوم ــی ارجحی ــه چرای ــان در توجی ایش
ــز  ــای آن نی ــه ه ــودن هزین ــم ب ــازش و ک ــه س ب
گفتنــد: تغییــر نکــردن رویکــرد راهبــردی نامزدهای 
انتخابــات ریاســت جمهــوری آمریــکا در قبــال ایران، 
فشــار حداکثــری بــر ایــران، تــاش بــرای تصاحــب 
ــن  ــم، محاصــره و اجمــاع بی ــد، تحری فضــای تهدی
المللــی علیــه ایــران، هــدف گــذاری هــر دو حــزب 
دموکــرات و جمهوریخــواه در آمریــکا بــرای تســلیم 

ــه زعــم خودشــان اســت. ــران ب ای
نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی 
ــکا در دوره  ــتکبارگری آمری ــه اس ــادآوری اینک ــا ی ب
ریاســت جمهــوری بایــدن نیــز ادامــه داد، گفتنــد: 
ــم  ــکا و رژی ــروه مشــترک آمری ــت کارگ ــداوم فعالی ت
صهیونیســتی بــرای اقــدام علیــه کشــورمان، مانــع 
تراشــی در آزادســازی دارایــی هــای کشــورمان، 
حمایــت از رژیــم صهیونیســتی در عملیــات 
خرابــکاری هســته ای در نطنــز، حفــظ تحریم های 
ــی دولــت ترامــپ و افــزون مــوارد جدیــد  ضــد ایران
بــه آن، مقدمــه ســازی بــرای شــکل گیــری برجــام 
دیگــر بــا رویکــرد تشــدید محدودیــت های هســته 
ای و موشــکی ایــران و دایمــی کــردن آن و تخریــب  
چهــره رئیــس جمهوری مــردم کشــورمان از نشــانه 

ــای آن اســت.  ه
امــام جمعــه تبریــز اضافــه کردنــد: نظرســنجی 
انجــام شــده در مهرمــاه امســال نشــان مــی 
دهــد کــه تصــور 85 درصــد مــردم ایــران از آمریــکا 
نامطلــوب اســت و آنــان ضمــن رویگردانــی از 
سیاســت هــای خصمانــه واشــنگتن بــه سیاســت 
ــگاه  ــرق ن ــه ش ــرد ب ــران در رویک ــد ته ــای جدی ه

ــد. ــی دارن مثبت
ــی  ــی عدالت ــع ب ــی، رف ــرایط کنون ــان در ش ایش
ــای  ــرمایه و فرصــت ه ــردن انحصــار س و خــارج ک
سیاســی از دســت باندهــای قــدرت و ثــروت، 
رئیــس  مردمــی  دولــت  رویکــرد  از  حمایــت 
جمهــوری در زمینــه جــوان گرایــی، تســهیل 
ــی  ــف از اقص ــره هــای مختل ــرایط رســیدن چه ش
نقــاط کشــور بــه قــدرت، مــردم داری و دســت کــم 
ــی بــا مشــکات مــردم و نــه نــگاه مغرورانــه  همدل
ــی  ــای سیاس ــه نیروه ــدن ب ــر نش ــه آن، منحص ب
اصولگــرا و اســتفاده از برخــی چهــره هــای جریــان 
اعتــدال و بــه ویــژه اســتفاده از زبــان ســاده و عامیانه 
بــا مــردم را از جملــه راه های تداوم استکبارســتیزی 

ــرد. ــوان ک عن

خبرنگار آدینه تبریز:
بهمــن دکتــر  مردمــی  دیــدار   اولیــن 

ــوم پزشــکی  ــس دانشــگاه عل ــور رئی ــی پ  نق
تبریــز بــه همــراه معاونیــن ، مدیــران، روســای 
مســئولین  و  درمانــی  و  آموزشــی  مراکــز 
ــاه ۱400 ، در  ــان م ــم آب ــه چهارده روز جمع

ــد. ــزار ش ــام ) ره ( برگ ــرت ام ــی حض مصل
در ماقــات مردمــی رئیــس دانشــگاه علــوم 
ــق  ــردم از طری ــیاری از م ــز  بس پزشــکی تبری

ــکات  ــره مش ــه چه ــره ب ــدار  چه ــه و دی نام
مرتبــط بــا موضــوع بهداشــت و درمــان را 
مطــرح کــرده و از دســتورات ریاســت دانشــگاه 

ــد شــدند. ــره من ــز به ــوم پزشــکی تبری عل
ــور ریاســت دانشــگاه  ــی پ ــر بهمــن تق دکت
ــز  ــن می ــان ای ــز در پای ــکی تبری ــوم پزش عل
ــی المقــدور در  ــادآور شــد کــه حت خدمــت ی
ــا بهداشــت  ــط ب جهــت حــل مشــکات مرتب
ــردم  ــای م ــه ه ــئواالت و نام ــه س ــان ب و درم
ــگاه  ــم دانش ــده ه ــده و در آین ــخ داده ش پاس
علــوم پزشــکی ســعی بیشــتری در حــل 
ــان را دارد. ــت و درم ــوزه بهداش ــکات ح مش

ــودی  ــا ناب ــزودی ب ــرد ب ــدواری ک ــراز امی وی اب
ویــروس منحــوس کرونا دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــه  ــت ب ــش در جهــت خدم ــش از پی ــز بی تبری

مــردم و مشــکات آنهــا پیشــقدم باشــد.

مقاومت فعال و استکبارستیزی زمینه ساز پیشرفت کشور

میز خدمت دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
در صحن مصالی اعظم حضرت امام )ره( تبریز

حضرت  آیت اهلل  حاج  سـید 
تبریـزی   محمـود  طباطبایـی  
شـیخ  بـه  مشـهور  و  مقلـب 
االسـام فرزنـد آیـت اهلل میـرزا 
علـی اصغر طباطبایـی از اعاظم 
علمـا و اکابـر فقهـا  برخاسـته 
و  سـیزدهم  قـرن  در  تبریـز  از 
چهاردهـم هجـری قمری اسـت 
در شـانزدهم رمضان ۱240 ق. 
برابـر بـا چهاردهـم اردیبهشـت 
۱204ش. در تبریـز دبـده بـه جهـان گشـود . علـوم مقدماتی را 
در حـوزه علمیـه تبریـز آموخـت و در جوانـی به تحقیـق  تالیف 
روی آورد. در 25 سـالگی عـازم نجـف اشـرف گردیـدو از محضر 
اسـتادی چـون مولـی محمـد فاضـل ایروانـی و شـیخ مهدی آل 
کاشـف الغطـا و... بـه کسـب علـوم عقلی و نقلـی اشـتغال ورزید 
و بـه مقـام شـامخ اجتهـاد نایـل گردید. پـس از ۱2 سـال اقامت 
در نجـف بـه تبریـز بازگشـت و به ترویـج معارف دینـی و تحقیق  

پرداخت. تالیـف 
رفعـت مقـام علمـی و معنـوی اش تـا بدانجـا رفت کـه به لقب 

شـیخ االسـامی ملقب گردید.
سـرانجام آن عالـم عظیم الشـان در ذی الحجـه ۱۳۱0ق. برای 
انجـام مناسـک حج به مکه مکرمه مشـرف شـد و پـس از فراغت 
از اعمـال در ذی الحجـه همـان سـال برابـر بـا تیرمـاه ۱2۷2ش 
دعـوت حـق را لبیـک گفـت و روح بلنـدش از حـرم ملـک بـه 
حریـم ملکـوت پرکشـید. پیکـر پاکـش در قبرسـتان  معلی و در 
جـوار قبرهـای مطهـر حضرت ابی طالـب و خدیجـه کبری )س( 

به خاک سـپرده شـد. 

مفاخر مذهبي
حضرت  آیت اهلل  حاج سید محمود 

طباطبایی  تبریزی )شیخ االسالم(

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳92

حافظ«  »عرفان  کتاب 
آیت  شهید  استاد  توسط 
مطهري  مرتضي  اهلل 
تالیف گردیده و به همت 
سال  در  انتشارات»صدرا« 
در  و  گرفته  فیپا   ۱۳۷۳
با  و  تدوین  صفحه   ۱60
بازار  روانه  نسخه   5000
نشر گردید. هم اکنون نیز 
پاسخگوي بخشي از نیاز 

عاقه مندان و شیفتگان آثار استاد شهید مي باشد.
حافظ همان غزلسرای بنامی است که تاریخ، نام پر آوازه اش را نه 
تنها در جرگه شاعران، که در صدر کارنامه  عرفان جهان ثبت کرده 
است. گوته شاعر و ادیب مشهور اروپا پس از سال ها مطالعه در 
ادبیات منظوم جهان به این نتیجه رسید که زبان حافظ اعجاز شعر 
تاریخ است و هیچ گاه تکرار نخواهد شد و ما بر این عقیده ایم که 

زبان او اگر اعجاز نباشد، کرامت است.
عرفان به معنی یافتن حقایق از طریق کشف و شهود است و 
عارف، در اشعار حافظ به معنی شخص خودشناس، خداشناس و 
حقیقت جوي است. استاد مطهري در عرفان حافظ مي فرماید: 
دیوان حافظ یک دیوان عرفانی است در حقیقت یک کتاب عرفان 
است به عاوه جنبه فنی شعر به عبارت دیگر دیوان حافظ عرفان 
است به عاوه هنر. دیوانی است که از عرفان سرچشمه گرفته و به 

صورت شعر بر زبان سراینده جاري گشته  است.
غزلیات حافظ شرح ایام و لیالی عمری است که در مکاشفه  
محبوب و سیر خرابات عرفان گذشته است. پس می توان گفت 
او عارفی کامل است نه غزلسرایی مشهور که شاعرپیشه ای عارف 

مسلک باشد.
مرا در منزل جانان چه جای عیش چون هردم 

جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها
اثر حاضر که در سال های قبل با عنوان »تماشاگه راز« چاپ و 
منتشر مي شد به صورت زیبا و جذاب به معرفی اجمالی عرفان 
جلسه  پنج  بر  مشتمل  مجموعه  این  است.  پرداخته  اسامی 
کنفرانس استاد شهید آیت اهلل مطهري در زمینه عرفان حافظ مي 
باشد که در حدود سال ۱۳50 شمسي در دانشکده الهیات و معارف 

اسامي دانشگاه تهران ایراد شده است.
اما  است  برخوردار  بسیاري  عرفاني  دواوین  از  فارسي  شعر 
از معروفترین و شاخص ترین اشعار عارفانه در زبان فارسي مي 
توان دیوان مثنوي و دیوان حافظ را نام برد. دیوان حافظ ار قدیم 
االیام یک دیوان عرفاني تلقي شده است. در مجموعه حاضر استاد 
بینی  اصول جهان  اشعار حافظ  عارفانه خواندن  مطهری ضمن 
عرفانی را بیان می نماید. ایشان برای شناخت حافظ به دو راه 
مراجعه به تاریخ و دیوان او اشاره می نماید و ضمناً پنج فرضیه را در 

باب شخصیت فکری و اشعار او را بررسی می کند. 
بعضی از سواالت مهمی که این کتاب عهده دار پاسخ دادن به 

آنهاست عبارتند از:
- حافظ کیست؟

- چگونه می توان با زبان او آشنا شد؟
- رمز تفسیر اشعار حافظ چیست؟

- چگونه می توان از تفاسیر نا صحیح در مورد اشعار حافظ 
دوری گزید؟

- اصول جهان بینی عرفانی چیست؟
- آیا ظاهر اشعار حافظ حقیقت است؟

- علت رمز گویی عرفا چیست؟
مجموعه پنج سخنراني استاد به صورت پنج فصل در این اثر 
نگارش یافته است. در فصل اول راه های شناخت حافظ و فرضیه 
های موجود در مورد زندگی و افکار او طرح شده است و در ضمن 
عرفان عملی و نظری معرفی گردیده است. در ادامه این فصل، 
محی الدین عربی به عنوان پایه گذار عرفان نظری یا فلسفه عرفان 
معرفی شده و نقش او در تبیین افکار عرفانی و تربیت شاگردان 

مختلف و تاثیر در آیندگان شرح داده شده است.
به  و  حافظ  اشعار  لحن  که  اند  فرموده  استاد  دوم  فصل  در 
کارگیری همان کلمات و اصطاحات عارفان به گونه ای است که 
امکان تفسیر مادی و ظاهری وجود دارد. همچنین ایشان فرموده 
اند اگر بخواهیم زبان حافظ را بفهمیم اول باید عرفان را بشناسیم و 
با افرادی چون محی الدین عربی، مولوی، شیخ محمود شبستری، 
مغربی، هاتف اصفهانی، شیخ بهایی، عامه طباطبایی آشنا شویم، 
لذا استاد نمونه ای از اشعار این افراد را آورده و نشان داده که همان 
اصطاحات و تعابیر اشعار حافظ در این اشعار هم وجود دارد. نهایتا 
استاد نتیجه می گیرد که حافظ گلی از بوستان معارف اسامی 

است در ادامه علت و علل رمز گویی عرفا بر شمرده می شود.
در فصل سوم بحث می شود که اگر هر کدام از فرضیه های 
موجود در مورد حافظ پذیرفته شود نتیجه کار چه خواهد بود و آیا 
اشعار حافظ و واقعیت های زندگی وی آن فرضیه را تایید می کند 
و می شود صرفا با اتکا به یک یا چند شعر وی که پی به مفهوم آن 

نبرده ایم یک حکم کلی صادر کنیم. 

موسوي شفیقه  معرفي کتاب

 عرفان حافظ


