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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

ن بداند با فتنه و آشوب
دشم 
به جایی نخواهد رسید

خب رنگار آدینه تبریز:
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با اشـاره بـه اهداف دشـمن
در درگیـر کـردن قومی تهـای ای ران گفـت :آمریـکا و غرب این
را م یداننـد کـه در برجـام گفتهایـم گـه اگـر همه شـرطهای
برجـام را بپذی رنـد ما هم امضا م یکنیم؛ دیگر آن زمان نیسـت
که شـما شـرط تعیین کنید اگـر م یخواهیـد از منافع برجام
منتفع شـویم با فتنه و آشـوب به جایی نخواهید رسـید بلکه
بایـد شـرایط جمهوری اسلامی را بپذیرید.
حجتاالسلام احمدمطهریاصـل ،در خطب ههـای عبـادی و
سیاسـی نمـاز جمعه تبریز کـه با حضـور پرشـکوه نمازگزاران
در مصلای اعظـم امام خمینی(ره) برگزارشـد ،اظهـار کرد :یک
حادثـه تلخـی در کشـور اتفاق افتـاده و یک دخترجـوان فوت
شـده اسـت کـه خیلـی تلخ اسـت؛ مثلا در خانه نشسـتیم و
بـه مـا بگویند که دختر همسـایه فوت شـده اسـت قطعا همه
مـا ناراحـت خواهیم شـد؛ خانواده این دختـر االن حق طبیعی
دارنـد کـه دنبـال علـت فـوت باشـند ،در مقابـل مسـووالن با
اظهـار تسـلیت نیـز خواسـتهاند کـه علـت حادثـه مشـخص
شـود و تـا اینجای کار هیچ مشـکلی نیسـت.
وی ادامـه داد :اینکـه ایـن حادثـه را دسـتاویز قـرار دهند به
اهانـت و فتنـه و تخریـب ،کار شایسـتهای نیسـت؛ همـه مـا
م یدانیـم کـه دشـمنان نظـام شـبانه روز تلاش م یکنند که
بـه نظـام مقدس جمهـوری اسلامی ض ربـه بزنند.
خطیـب موقـت جمعه تبریز بیان داشـت :اینکـه در اربعین
بیـش از بیسـت میلیـون نفـر بـرای ابـراز ارادت با پـای پیاده
از همـه جـای دنیـا برونـد و چنـد روز در مـرز معطـل بماننـد
ولـی دم نزننـد حاکی از آن اسـت که دشـمن را به خشـم ِمده
باشـد ،اسـتکبار جهانـی م یدانـد کـه ادامه ایـن کار ب رایشـان
گـران تمام خواهد شـد.
وی ابـراز کـرد :امسـال مـرز از بخش کردسـتان هم بـاز بود
و مـردم غیـور کردسـتان،از جمله اهل سـنت پـای کار آمدند.
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز با اشـاره بـه اهداف دشـمن
در درگیـر کـردن قومی تهـای ایـران و سـایر ب رنامههـای دیگر
گفـت :در خصـوص آمریـکا و غـرب ایـن را م یدانیـد کـه در
برجـام گفتهایـم کـه اگر همـه شـرطهای برجـام را بپذیرید ما
امضـا م یکنیم؛ دیگر آن زمان نیسـت که شـما شـرط تعیین
کنیـد همچنیـن اگـر م یخواهیـد از منافـع برجـام منتفـع
شـوید ،بـا فتنه و آشـوب بـه جایـی نخواهید رسـید بلکه باید
شـرایط جمهـوری اسلامی را بپذیرید.
وی بـه خیـال خـام گروهکهـای منحـرف اشـاره کـرد
و گفـت :بـرادران و خواهـران کـرد مـا م یداننـد کـه ایـن
گروهکهـای منحـرف و منافـق چه بالیی سـر ایـران آوردهاند؛
تمـام گروهکهـای ضدنظـام مقدس جمهوری اسلامی بدانند
کـه آواره کـردن مـردم کردسـتان ،از یادمـان نرفته اسـت و اگر
جمهـوری اسلامی تـا االن بـا آنها مماشـات کرده اسـت با این
کارهـا جـواز م یدهنـد کـه جمهـوری اسلامی دسـت از مدارا
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این پیام شهیدان است ،ایستادگی برابر شیطانها
به پیروزی و پایان ترس و اندوه میرسد

حضـرت آیـتاهلل خامنـهای رهبـر معظـم انقلاب اسلامی در پیامی بهمناسـبت آغاز هفتـه دفاع مقـدس و روز
«مهمانـی اللههـا» تأکیـد کردنـد :پیـام شـهیدان به ما یادآور میشـود کـه ایسـتادگی در ب رابر شـیطانهای قدرت و
سـتم ،در پایـان بـه پیـروزی و ب رافتادن تـرس و اندوه م یرسـد.
متن این پیام که همزمان با م راسـم غبار روبی ،عط رافشـانی و گلباران مزار شـهیدان در س راسـر کشـور با عنوان
«مهمانی اللهها» از سـوی حجتاالسلام والمسـلمین شـکری نماینـده ولی فقیه در بنیاد شـهید و امـور ایثارگ ران
در گلزار شـهدای بهشـت زه رای ته ران ق رائت شـد ،به این شـرح اسـت:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفتهدفـاع مقـدس ،نیکوتریـن و مناسـبترین زمـان ب رای بزرگداشـت یاد و نام شـهیدان عزیز و شـنیدن پیام آنان
است.
پیـام شـهیدان ،بشـارت بـه دلهـای آمـاده و گوشـهای شـنوا اسـت .ایـن پیـام گ رامـی بـه ما یـادآور میشـود که
ایسـتادگی در ب رابـر شـیطانهای قـدرت و سـتم ،در پایـان بـه پیـروزی و ب رافتـادن تـرس و انـدوه میرسـد.
ایـن پیـام ،حیاتبخـش اسـت ،نیـرو و امیدآفریـن اسـت ،و نیـاز امـروز و همیشـهی ملت بـزرگ ایـران و همهی
آزادگان جهان اسـت.
سالم خدا بر شهیدان عزیز
سید علی خامنهای
 ۳۱شهریور ۱۴۰۱

به مناسبت  8مهرماه
روز بزرگداشت مولوی

روز بزرگداشـت مولـوی  -هشـتم مهرماه در تقویم رسـمی
کشـور به عنـوان «روز بزرگداشـت مولوی» ثبت شـده اسـت.
شرح زندگی مولوی
جاللالدیـن محمـد بلخـی معـروف بـه مولـوی و موالنا
و رومـی در ششـم ربیـع االول سـال  604هجری در شـهر
بلـخ دیـده بـه جهـان گشـود .مولـوی از مشـهورترین
شـاعران ایران یتبـار پارسـیگوی اسـت نـام کامـل وی
«محمـد ابـن محمـد ابـن حسـین حسـینی خطیبـی
بکـری بلخـی» بـوده و در دوران حیـات بـه القـاب
«جاللالدیـن»« ،خداونـدگار» و «موالنـا خداونـدگار»
نامیـده م یشدهاسـت .در قرنهـای بعـد (ظاهـرا ً از قـرن
 )۹القـاب «مولـوی»« ،موالنـا»« ،مولوی رومـی» و «مالی
رومـی» بـرای وی به کار رفتهاسـت و از برخی از اشـعارش
تخلـص او را «خامـوش» و «خَ مـوش» و «خا ُمـش»
دانسـتهاند .زبـان مـادری وی پارسـی بـوده اسـت.
پـدر او موالنـا محمـد بـن حسـین خطیبـی معـروف بـه
بهاءالدیـن ولـد و سـلطانالعلما ،از بـزرگان صوفیـه و مـردی
عـارف بـوده اسـت .پـدر مولوی مـردی سـخنور بـوده و مردم
بلـخ عالقـه ف راوانی به او داشـته کـه ظاه را همین وابسـتگی
مـردم به او سـبب ایجـاد تـرس در محمد خوارزمشـاه گردید
و او را علیـه بهاءالدیـن ولـد ب رانگیخـت .بـه همیـن دلیـل
بهاءالدیـن ولـد پـدر مولـوی احتمـاالً در سـال  ۶۱۰قمـری،
همزمـان بـا هجـوم چنگیزخـان از بلـخ کـوچ کـرد و سـوگند
یـاد کـرد کـه تـا محمـد خوارزمشـاه بـر تخـت نشسـته ،به
شـهر خویـش بازنگردد.
مسافرتهای مولوی
مولـوی در سـفر زیارتـی کـه پـدرش از بلـخ عـازم آن شـد
پدرش را هم راهی نمود ،در طی این سـفر در شـهر نیشـابور
همـراه پدرش بـه دیدار شـیخ فریدالدین عطار عارف و شـاعر
شـتافت .ظاه را شـیخ فریدالدین سـفارش مولـوی را در همان
کودکیـش ( 6سـالکی یـا  13سـالگی ) به پدر نمـود .در این
سـفر حـج علاوه بـر نیشـابور در بغـداد نیـز مدتـی اقامـت
کردنـد و ظاهـرا بـه خاطـر فتنـه تاتـار از بازگشـت بـه وطـن
منصـرف گردیـده و بهـاء الدین ولد در آسـیای صغیر سـاکن
شـد .امـا پـس از مدتی ب راسـاس دعوت علاء الدیـن کیقباد
به شـهر قونینه بازگشـت.
ازدواج مولوی
مولـوی در هجـده سـالگی بـا گوهـر خاتون دختـر خواجه
الالی سـمرقندی ازدواج نمـود کـه حاصـل ایـن ازدواج سـه
پسـر و یـک دختـر بود .پـس از فوت پـدرش بهـاء الدین ولد
راه پـدر را ادامـه داده و بـه هدایـت و ارشـاد مـردم عمـر خود
را سـپری نمود.
سفر مولوی برای تحصیالت
مولـوی در عیـن حالـی کـه مـردم را تربیـت م ینمـود
از خـودش نیـز غافـل نبـوده تـا جایـی کـه وقتـی موفـق
بـه دیـدار محقـق ترمـذی گردیـد خـود را شـاگرد او کرده
از تعلیمـات و ارشـادات او نهایـت بهـره را بـرد و ظاهـرا بـه
تشـویق همیـن اسـتادش بـرای تکمیـل معلوماتـش رنـج
سـفر بـه حلـب را برخـود آسـان نمـوه و عـازم شـهر حلب
گردیـد .ایشـان در شـهر حلـب علم فقـه را از کمـال الدین
عدیـم فـرا گرفـت و پـس از مدتـی کـه بـه شـهر دمشـق
رفـت از دیـدار بـا محـی الدیـن عربـی ،عـارف و متفکـر
زمانـش نیـز کمـال اسـتفاده را بـرد و از آنجـا عـازم شـهر
قونیـه گردیـد و بنابه درخواسـت سـید برهـان الدین طریق
ریاضـت را در پیـش گرفـت .پـس از مـرگ محقـق ترمـذی
بـه مـدت  5سـال مـدرس علـوم دینـی گردیـد کـه نتیجه
آن تربیـت چهارصـد شـاگرد م یباشـد.
داستان آشنایی موالنا با شمس
مولـوی همچنانکـه گفتیـم یـک لحظـه از ت ربیـت خـود
غافـل نبـوده ،تاریـخ اینچنیـن م ینویسـد کـه روزی شـمس
وارد مجلـس موالنـا م یشـود .در حالـی که موالنـا در کنارش
چنـد کتـاب وجـود داشـت .شـمس از او م یپرسـد ایـن کـه
اینهـا چیسـت؟ موالنـا جـواب م یدهـد قیـل و قال اسـت .شـمس
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دشمن بداند با فتنه و آشوب
به جایی نخواهد رسید

دفاع مقدس از نگاه رهبر معظم انقالب اسالمی

فرازی از وصیت نامه شهدا

ادامه از صفحه اول

بـردارد؛ پـس سرجایشـان بنشـینند و از ایـن مماشـات
سوءاسـتفاده نکنند.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز خاط رنشـان کـرد :بـه
اراذل و اوبـاش و سـودجویان هـم م یگوییـم خـود را بـا
ایـن گروهکهـا درنیامی زنـد؛ بدانیـد شـماها شناسـایی
شـدهاید ،باآتـش زدن امـوال ملـی ،جلوی ایـن امتی که
آمریـکا در تلاش مذاکـره با آنهاسـت ،نایسـتید.
وی خطـاب به تعـداد اندکی نوجوانان شـرکت کننده
در تظاهـرات گفت :ایـن نوجوانان که بچههـای خودمان
هسـتند فریـب خوردهانـد حتی بعـد از دسـتگیری پدر
و مادرشـان آمـده و دیدیـم کـه خانوادههـای خوبـی
هسـتند ،پـس م راقب فرزنـدان خو د باشـید.
خطیـب موقـت جمعه تبریـز بیان کـرد :افـرادی که
خـود را اهـل مطالعه م یداننـد اخی را حرفهایـی زدهاند
کـه آدم م یماند.
مطهـری اصل ،ف رارسـیدن هفته دفاع مقـدس را مورد
اشـاره قـرار داد و گفـت :رهبـر معظم انقلاب به اهمیت
تبییـن دفـاع مقـدس در بیـن جوانـان تاکیـد کردنـد؛
االن م یبینیـم کـه واقعـا آن جوانـان دفـاع مقـدس
چـه کسـانی بودنـد که با دسـت خالـی مقابل دشـمن
ایسـتادند و االن ثمـره آن این شـده اسـت کـه نیروهای
مسـلح بـه قدرت دفاعـی اول منطقه و جزو چند کشـور
اول دنیـا شـدهاند.
وی ادامـه داد :امـروز آنهایـی کـه بـه آمریـکا و غـرب
هشـدار م یدهند ناشـی از خودکفایی و قـدرت نیروهای
مسـلح هسـت کـه زیر سـایه بدنهـای تکه تکه شـده
جوانـان و لبهـاب تشـنه جـوان شـانزده سـاله دفـاع
مقدس اسـت.
خطیـب موقـت جمعه تبریـز اذعـان داشـت :اربعین
یـک فرصـت ب ینظیـر بـرای آنهایـی کـه رفتنـد و یـا
جاماندنـد ،بود ،از خود امام حسـین(ع) تشـکر م یکنیم
که بیسـت و چند میلیون را در آغوش گرفت و سـپس
از مسـووالن ع راقـی و کشـور خودمـان تشـکر م یکنیم
که خیلـی زحمت کشـیدند.
خطیـب نماز جمعه تبریز با اشـاره بـه بیانات رهبری
در خصـوص اربعین گفـت :همانطور که ایشـان گفتند
این یک معجـزه بود.
وی بـا بیـان اینکـه خداونـد فرمـوده اسـت کـه اگـر
م یخواهیـد بـه مـن نزدیک شـوید یک وسـیله بیاورید،
گفـت :نمـاز ،حـج ،نیکـی بـه پـدر و مـادر و مـردم از
جملـه واسـطههای قـرب الهـی اسـت؛ انـواع عبادتها،
مسـتحبات ،غیـره تقـرب به خداوند اسـت ولـی از همه
مهمتـر وجـود  ۱۴معصوم اسـت کـه خداونـد در اختیار
ما گذاشـته اسـت.
وی در بخـش دیگـر خطب ههـا بـا تاکیـد بـر تقـوای
ی تحلیل سیاسـی ندارند ،مطالعه هم
الهـی ،گفـت :برخ 
ندارد،امـا در ایـن چهـل و چنـد سـال هـر جـا حادثهای
اتفـاق افتـاده اسـت طرفـدار حق بوده اسـت.
مطهـری اصـل ادامـه داد :برعکـس افـرادی هسـتند
کـه هـزاران کتـاب خواندهانـد ولـی یـک موضوع سـاده
را نم یتواننـد درک کننـد و ایـن بـه خاطـر عـدم وجـود
تقـوای الهـی و وجـود حـب و بغـض دنیـوی اسـت.
وی خاط رنشـان کـرد :ایـن وعـده الهـی اسـت کـه
خداونـد گناهـان اهـل تقـوا را پـاک م یکنـد و مـورد
بخشـش خـود قـرار م یدهـد.
خطیـب موقـت جمعـه تبریـز افـزود :ب رای اهـل تقوا
درجـات عالـی بهشـتی وعده داده شـده و ایـن باالترین
مقام اسـت.
وی بـا یـادآوری روزهـای آخـر مـاه صفـر و رحلـت
شـهادتگونه پیامب راکـرم(ص) و امـام حسـن(ع) و امـام
رضـا(ع) ،گفـت :خداونـد م یفرمایـد کـه مـن ب رای شـما
پیغمبری فرسـتادم که ب رای هدایت شـما حریص اسـت
و شـب و روز نـدارد .او نسـبت بـه مومنـان رئـوف اسـت.
خطیـب جمعـه تبریـز گفـت :خداونـد شـهدای این
چنـد روز فتنههـا را بـه علـو درجـات خـود برسـاند و با
ائمـه محشـور کند.
وی یـادآور شـد :نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان
نقاهتی(دیسـک گـردن) دارد و مـدت زیـادی بـه خاطـر
اینکـه از وظیفـه خـود دور نشـوند ،مـدام ج راحـی را به
عقـب م یانداختنـد ولی دیگـر ناچار به مـداوا و ج راحی
شـدند کـه الحمـداهلل ج راحـی خوبـی بـود و سلام بـه
همه شـما رسـاندند.

رهبـر معظـم انقلاب در ف رازهایـی از بیانـات خـود پی رامون دفـاع مقدس
فرمودنـد« :شـما مالحظـه بفرماییـد کـه در دنیا ،بـا جنگهایی کـه جنب هی
ملـی و میهنـی دارنـد ،چـه م یکننـد! در ایـن جنگهـای دوران اخیر منهای
طوالنی هشـت سـالهای
جنـگ روسـیه و ژاپـن که جنگی طوالنی بود ،جنگ
ِ
سـراغ نداریـم .هشـت سـال بـا ملتـی بجنگنـد ،آن هـم در آن ابعـاد و بـا آن
وسـعت! یعنـی در حقیقـت ،یـک جنـگ بی نالمللی علیـه یک کشـور! واقعاً
اینطـور بـود .حتّی نیـرو هـم آوردند».
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی بـه موضـوع دفـاع مقـدس و ارزشهـای آن
اهمیـت زیـادی م یدهند؛ ایـن اهمیت نزد ایشـان را م یتـوان از پیامهایی که
هرسـال در ابتـدای هفتـه دفـاع مقدس هـم م یدهند احسـاس کرد.
حضـرت امـام خامنـهای (مـد ظلهالعالـی) غالبـا در هر فرصتـی که پیش
م یآیـد دربـاره اهمیـت دفـاع مقـدس صحبـت م یکننـد .نگاهی بـه بیانات
مختلـف معظـم لـه در محافـل گوناگـون از سـال  ۱۳۶۸بـه بعـد (زمانـی که
ایشـان سـکان رهبری انقالب و فرماندهی کل قوا را به دسـت گرفتند) نشـان
م یدهـد طـی ایـن  ۳۰سـال یکـی از موضوعاتـی کـه ایشـان همـواره بـر آن
تأکیـد داشـتند صحبـت کردن درباره دفـاع مقدس اسـت و در این میان البته
ف رامـوش نشـدن آن توسـط جوانـان از جایـگاه ویـژهای برخوردار بوده اسـت.
در ادامـه بـه بیانـات رهبـر معظـم انقلاب اسلامی دربـاه دفـاع مقدس و
اهمیـت آن پرداختهایـم کـه در ادامـه از نظـر م یگذرانیـد:
دفاع مقدس یک افتخار است
رهبـر معظـم انقالب اسلامی یکبـار در دهـه  ۷۰در دیدار با اعضای سـتاد
برگـزاری م راسـم بزرگداشـت هفته دفـاع مقدس دربـاره اهمیت این مناسـبت
سـخن رانی کردنـد و بـا اشـاره بـه اینکـه جنـگ تحمیلی افتخـار ملـت ای ران
اسـت ،فرمودنـد« :در مقایسـه با جنگهایی که در دنیـا جنبه ملی و میهنی
دارد ،هنـوز قدرشناسـی الزم و شایسـتهای از هشـت سـال دفـاع مقدس ملت
مـا صـورت نگرفته اسـت .واقعیت جنـگ تحمیلی تنها به حمله یک کشـور
علیـه کشـوری دیگـر خالصـه نم یشـد بلکـه مسـئله اصلـی ،تحمیـل یک
جنـگ بی نالمللـی علیه ملتـی بود که از یـک آرمان و حقیقـت مقدس دفاع
م یکـرد و دلیـل آن هم در این اسـت کـه عارفترین ،اله یتریـن ،معنویترین
و محبوبتریـن فـرد در کشـور مـا یعنی امـام راحـل و عظی مالشـأن ،فرمانده
این جنـگ بود».
رهبـر معظم انقالب اسلامی به بـروز کردن و رشـد اسـتعدادهای مردم در
میـدان جنـگ اشـاره کردند و ضمن تأکید بر ضـرورت انعکاس حقایق معنوی
در گـزارش جنـگ فرمودند« :روح شـجاعت ،فـداکاری ،تضرع بـه درگاه پروردگار
و روح مناعـت در مقابـل دیگـران از خصوصیـات بارز ملت ماسـت کـه باید در
گـزارش جنگـی مطرح شـود و هنرمندانی کـه بتوانند حقایـق و ریزهکاریهای
میـدان جنـگ را بـا قلـم هنرمندانه خـود گـزارش کننـد کار فوقالعـادهای را
انجـام دادهاند».
دفاع مقدس یا جنگ بی نالمللی تمام عیار
در فـراز دیگـری از سـخن ران یهای آن جلسـه رهبـر معظم انقالب اسلامی
ایـن چنیـن گفتنـد ..« :شـما مالحظـه بفرمایید کـه در دنیا ،بـا جنگهایی
کـه جنبـهی ملـی و میهنـی دارند ،چـه م یکننـد! در این جنگهـای دوران
طوالنی
اخیـر منهـای جنـگ روسـیه و ژاپن کـه جنگی طوالنـی بود ،جنـگ
ِ
هشـت سـالهای سـراغ نداریم .هشـت سـال بـا ملتی بجنگنـد ،آن هـم در آن
ابعـاد و بـا آن وسـعت! یعنـی در حقیقـت ،یـک جنگ بی نالمللـی علیه یک
کشـور! واقعـاً اینطـور بـود .حتّـی نیرو هـم آوردند .از مصـر نیرو نیاوردنـد؟! از
کشـورهای مختلف ع ربی نیرو نیاوردند؟! از روسـیه شـوروی سـابق فرماندهان
و است راتژیسـتها را به آنجا نبردند و ب رایشـان کار درسـت نکردند؟! به اعتقاد
مـن ،از سـرداران بـزرگ غ ربـی هم کسـانی را بردنـد و از آنها اسـتفاده کردند.
وقتـی قضیـهی «فـاو» اتّفاق افتـاد یعنی آنها فـاو را از ما گرفتند شـکل کار
نشـان مـیداد که ایـن کار ،کار ع راق و کمک کارهای معمولـیاش نبود .چون
روسهـا کـه همیشـه آنجا بودند .روسها از سـال  ۶۰حضورشـان محسـوس
المقـدس در جنـگ رمضـان وقتـی بـه آن
شـد .در ادامـهی عملیـات بیـت
ّ
پنـج ضلع یهـا برخـورد کردیـم ،همـه گفتند کـه ایـن کار ع راق نیسـت؛ کار
روسهاسـت .معلـوم بـود کار خودشـان نبـود .کار بیگانههـا و کار روسها بود.
روسهـا از سـال  ۶۰آنجـا بودنـد .قضیـهی فـاو در سـال  ۶۴پیـش آمـد .این
چنـد سـاله ،اینهـا کجـا بودنـد که مـا فـاو را گرفتیـم؛ همان پنـج ضلع یها
را گرفتیـم .پیـدا بـود کـه آن ،یـک فکـر و یـک نفس جدیـد بود .معلـوم بود
آمـده بودنـد منطقـه؛ نقشـهی منطقـه و کالکهای عملیاتـی را نـگاه کرده و
گفتـه بودنـد« :چـرا از اینجـا حملـه نم یکنیـد؟» یعنی پیـدا بـود ،یک دید

تـازه در قضیـه بـود و درسـت هم فهمیده بودنـد .حرکت کردنـد و آمدند؛ ما را
در شـمال مشـغول کردند؛ خودشـان آمدند جنوب و کار را تمام کردند .یعنی
صدام یهـا نبود.
صـدام و ّ
ایـن کار ،کار ّ
غـرض اینکـه ،از همهی کشـورهای ذینفـع و ذیدخل ،به نحـوی ،در این
جنـگ دخالتهایـی صـورت گرفـت .بعضـی با نیـرو ،بعضـی با فکـر ،بعضی
بـا ماهـواره ،بعضـی بـا سلاح ،بعضی بـا پـول و با تبلیغـات .ایـن ،یک جنگ
بی نالمللـی علیـه مـا بـود .مـا هـم واقعـاً هشـت سـال مقاومـت کردیـم؛ به
طـوری که دشـمن یـک قدم نتوانسـت جلـو بیاید .مگر این شـوخی اسـت؟!
شـما بـه مرزهـای بی نالمللـی نـگاه کنیـد! م یبینـد مرزهـای بی نالمللـی،
همانـی اسـت کـه بوده .این ،کم چیزی اسـت مگـر؟! آنوقت یک کشـور ،ب رای
ایـن جنـگ ارتـش جدیـدی هم تشـکیل بدهـد .یعنی مـا غیر از یـک ارتش
مرتّـبّ ،
منظـم و مج ّهـز ،یـک ارتـش جدید تشـکیل دادیـم که عبـارت بود از
«سـپاه» و وارد ایـن میـدان شـد؛ و بعـد ،نیروهـای مردمی به تعداد ب یشـمار
آمدنـد و قـدم بـه میـدان جنـگ گذاشـتند و بعضـاً به سـرداران برجسـتهای
تبدیـل شـدند .اینهـا چیـز کمی نیسـت! وقتـی به اطـراف این قضیـه نگاه
م یکنیـم ،م یبینیـم واقعـاً یـک چیـز فوقالعاده اسـت»...
ای ران دفاع م یکند ،اما فکر اشغال هم ندارد
رهبـر معظـم انقلاب اسلامی یکبـار در یـک م راسـم نظامـی بـا حضور
نیروهـای مسـلح در اسـتان فـارس بـا تقدیـر از جانفشـانی ایـن نیروهـا در
دوران دفـاع مقـدس اهمیـت دفـاع مقـدس را در ایـن دانسـت کـه طـی این
جنگ تحمیلی هشـت سـاله بـه دنیا ثابت شـد ایـران خوی تهاجمـی ندارد.
در بخشـی از ایـن دیـدار ایشـان فرمودنـد ..« :مـا امـروز بـا اقتـدار ملـت ای ران
در عرصههـای جهانـی اثبـات کردیـم کـه ملـت ایـران و ایـران اسلامی هیچ
تهدیـدی بـرای کشـورهای همسـایه و دیگـران نیسـت .بـه مـا تهاجم شـد،
مـا قدرتمندانـه دفـاع کردیـم ،امـا هرگز فکـر تجاوز ،فکـر حمله ،فکر اشـغال
در ذهـن ملـت ایـران و مسـئوالن کشـور خطـور نکرده اسـت ،لکـن نیروهای
مسـلح بایـد نیرومند باشـند .دنیـا ،دنیـای تجاوزگری اسـت؛ دنیـای محکو ِم
سیاسـت سـلطه اسـت .انگیـزهی سـلطهطلبـی در سـلطهگ ران عالـم ،در
نظامهـای مسـتکبر ،بـه همـهی ملتهـا هشـدار میدهـد که سـاخت درونی
خـود و آمادگ یهـای الزم را بـرای تقویت این سـاخت به وجـود بیاورند وتقویت
کننـد .بهانههـای کوچـک بـرای ابرقدرتهـا ،آنجائـی کـه بتواننـد و جـرأت
بکننـد ،راه را بـه سـوی تجاوزهـای بـزرگ همـوار م یکنـد».
آزادسازی خرمشهر شبیه به معجزه
یـک دسـته از سـخن ران یهای مهـم رهبـر معظـم انقلاب اسلامی درباره
دفـاع مقدس صحب تهایی اسـت که ایشـان در جمـع خانوادههـای جانبازان،
شـهدا و ایثارگـران انجـام دادهانـد .در یکی از این جلسـات (نزدیک به سـالگرد
آزادسـازی خرمشـهر) حضرت امـام خامنهای دربـاره اهمیت دفـاع مقدس این
گونـه گفتنـد ..« :واقعـه خرمشـهر از دور فقـط یـک حادثه تاریخی اسـت که
بـرای ملـت ایـران هیجـانآور و افتخارآمیـز اسـت؛ ولـی از نزدیـک ،این قضیه
دشـمن
شـبیه یـک معجزه بـزرگ بود .وقتـی رژیم ع راق با تشـویق دولتهای
ِ
انقلاب بـه مرزهـای ما حمله کـرد ،هدفگیـری دقیقی کـرده بود .خرمشـهر،
قـد ِم ا ّول و بسـیار مؤثّـر از این هدفگیـری بود .هدف آنها بـه طور خالصه این
بـود :بـا خـود فکر کـرده بودند با پیـروزی انقلاب ،ایـران ا ّوالً نیروی مسـلّحی
اجتماعی درسـتی ندارد تا
نـدارد کـه از مرزهـا دفاع کنـد؛ ثانی اً سـامان اداری و
ِ
ً
بتوانـد بـه دفـاع از کشـور و منافع ملی بپـردازد؛ ثالثا در دنیا انقلاب طرفداری
دشـمن پـر از حقد و کینه علیـه انقالب -چون
نـدارد .یـک طـرف آمریکا بود،
ِ
انقلاب سـلطه آمریـکا را بـر این کشـور از بیـن برده بـود ،بناب رایـن از غضب و
کینـه بـر انقالب و نظام اسلامی پُ ر بودند -یک طرف هم شـوروی سـابق بود؛
آن هـم بـا دالیـل دیگری علیـه انقالب اسلامی .ایـن دو ابرقدرت کـه در دهها
مسـئله بـا هم اختالف داشـتند ،در دشـمنی با ایـران با یکدیگـر اتّحاد کلمه
داشـتند و هـر دو بـه رژیم ع راق صمیمانـه و با همه وجود کمـک و از آن دفاع
م یکردنـد! ناتـو و قدرتهـای اروپایـی بـه ع راق کمـک کردند؛ هواپیمـا دادند،
بمـب دادنـد ،تانک دادند ،وسـایل شـیمیایی دادند ،هلیکوپتر دادند ،موشـک
دادنـد .اروپـای شـرقی نیـز که آن روز زیر سـیطره حکومت شـوروی و وابسـته
بـه آن بـود ،هرچـه ع راق م یخواسـت ،بـه او داد؛ بناب راین یک طـرف ع راق بود
بـا حمایـت آمریکا و شـوروی و ناتو و ورشـو -که همان پیمان اروپای شـرقی و
کشـورهای بلـوک کمونیسـت بود -و همچنیـن دولتهای ع ربـی منطقه که
پـول و سلاح و امکانـات و مشـاور نظامـی و هرچـه دولت بغداد ب رای رسـیدن
بـه هدفهـای خـود در ایـن حمله احتیاج داشـت ،ب یدریـغ در اختیـار او ق رار
م یدادنـد؛ یـک طـرف هم نظام جمهـوری اسلامی بود».

خودباوری مهمترین دستاورد
جنگ تحمیلی است

خب رنگار آدینه تبریز:
مدی ــرکل حفــظ آثــار و نش ــر ارزشهــای دفاع مقــدس آذربایجان ش ــرقی
در ســخن رانی پیــش از خطبــه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه تبریــز،
خودبــاوری را مهمتریــن دســتاورد دفــاع مقــدس عنــوان ک ــرد و گفــت:
مــا در ســالهای ابتدای ــی جنــگ تنهــا م یتوانس ــتیم قطعــات ناوهــای
جنگ ــی را ع ــوض کنی ــم و حت ــی بــاور نداشــتیم کــه یــک روز خودمــان
م یتوانیــم ناوشــکن ماننــد جمــاران را تولیــد کنیــم.
امیردریــادار رضــا عباس ــی ،اظهــار ک ــرد :تحلی لهــای گوناگون ــی از دفاع
مقــدس بی ــان م یشــود و برخ ــی اینطــور وانمــود م یکننــد کــه گویــا
جنــگ ای ـران و ع ـراق از ســوی جمهــوری اســامی آغــاز شــده اســت و
علــت ایــن ام ــر نب ــود تحلی ــل علن ــی و پژوهش ــی از دفــاع مقــدس اســت.
وی افــزود :مــا در خصــوص دفــاع مقــدس تنهــا در حــد روایتگ ــری و
خاط ــره گوی ــی اکتفــا م یکنی ــم درحالیکــه رهب ــر معظــم انقــاب ط ــی
ابالغی ـهای در بحــث جهــاد تبیی ــن دســتور تشــکیل ق ـرارگاه عملیات ــی
حــوزهی دفــاع مقــدس و مقاومــت را صــادر کردهانــد؛ امــا متاســفانه مــا
همچنــان نم یتوانی ــم آنطــور کــه بایــد دســتاوردهای دفــاع مقــدس را بــه
دانشــجویان منتقــل کنی ــم.
عباس ــی ،بــا بی ــان اینکــه دشــمن همــواره بــه فک ــر پ ــر ک ــردن خــاء
هــای موجــود اســت ،خاط رنشــان کــرد :امــروز دانشــجویان بهدنبــال
دســتاوردها نیس ــتند بلکــه م یپرســند چ ـرا بعــد از فتــح خرمشــهر ای ران
بــا عــراق صلــح نکــرد؟ چــرا ایــران م یخواســت جنــگ بــا عــراق بــه
طــول بیانجامــد؟ بناب رایــن دشــمن بــا پرک ــردن خالءهــا بــه دنب ــال ایجــاد
ســواالتی از قبی ــل اســت.
مدیــرکل حفــظ آثــار و نشــر ارزشهــای دفــاع مقــدس آذربایجــان
شــرقی ،خودبــاوری را مهمتریــن دســتاورد دفــاع مقــدس عنــوان کــرد
و افــزود :مــا در ســالهای ابتدای ــی جنــگ تنهــا م یتوانس ــتیم قطعــات
ناوهــای جنگ ــی را ع ــوض کنی ــم و حت ــی بــاور نداشــتیم کــه یــک روز
خودمــان م یتوانیــم ناوشــکن ماننــد جمــاران را تولیــد کنیــم.
وی متذک ــر شــد :ام ــروز هم ـ ه دنی ــا مقهــور قــدرت و فنــاوری نظام ــی
مــا اســت کــه مــا ب ـرای رس ــیدن بــه ایــن ســطح از خودبــاوری و قــدرت
نظام ــی خــون دادهایــم؛ امــا دشــمنان پیش ــرفتهای مــا را نادیــده گرفتــه
و خالءهــا و مشــکالت را پررنــگ م یکننــد.
امی ــر دریــادار عباس ــی در بخــش دیگ ــری از ســخنان خــود خاط رنشــان
ک ــرد :برخ ــی جشــن گرفتــن آغــاز هفت ـ ه دفــاع مقــدس را بــه ســخره
م یگی رنــد؛ ولــی ملــت بهخاطــر دســتاوردهای غیــر قابــل پنهــان و
تج ربی ــات پ راهمی ــت آن ،ایــن هفتــه را مانــدگار و مقدس دانس ــته اســت و
گ رام یداشــت آن بههمیــن علــت اســت.
وی خطــاب بــه کس ــانی کــه مخالــف حضــور جمهــوری اســامی ای ران
در جبهـ ه مقاومــت اســامی هس ــتند نی ــز گفت :حفــظ منافــع و امنیت
در قلم ــرو جغ رافیای ــی و سیاس ــی بس ــتگی بــه زمی ــن گیرک ــردن دشــمن
درخــارج از قلم ــرو فــوق مــادارد وعلــت حضــور مــا در لبنــان ،ســوریه و
ع ـراق اهمی ــت منافــع منافــع مل ــی مــا اســت و مــا ام ــروز دارای قــدرت
بازدارندگ ــی هس ــتیم و مطمئــن باش ــید اگ ــر آمریــکا ذره ای یقین داشــت
کــه در جنــگ بــا مــا پی ــروز م یشــود ،وارد جنــگ م یشــد.
رئی ــس اداره کل حفــظ آثــار و نش ــر ارزشهــای دفــاع مقــدس آذربایجان
شــرقی گفــت ۴۲ :ب رنامــه در هفتــه دفــاع مقــدس در ســطح اســتان
خواهی ــم داشــت تــا بتــوان دســتاورد هــای دفــاع مقــدس را بهت ــر بــه
نس ــل جــوان نشــان داد.
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وظایف مرد خانواده

راهپیمایی مردم تبریز بعد از اقامه نمازجمعه
در محکومیت اغتشاشات اخیر در کشور

هنر نقاشی دانش آموزان مدارس آذربایجان شرقی
در جشنواره نوجوان سالم

(انس با همسر )

قسمت 2

ســخن در رابطه با وظایف و تکالیف مخصوص مردان در خانواده
بود که در این گفتار به مورد دوم اشــاره می شود و آن عبارت است
از :
 .2انس با همسر
یکی از آســی بهای مهمی که امروزه متوجه خانوادهها شــده،
این اســت که انس مردها با خانه ها کم شــده است .اشتغاالت زیاد،
شــغل های متعدد و ســاعات کاری طوالنی موجب شده که مردان
کمتر در محیط خانه حضور داشــته باشند .تازه برخی از آنان زمانی
هم که وارد خانه م یشــوند ،بعضــی از کارهای نیمهتمام خود را به
خانه می آورند یا بهســراغ فضاهای مجازی و چک کردن ایمیل ها و
پیام ها و دیدن شــبکه های مختلف می رونــد و حتی برخی از زنان
گالیه دارند که همســر آنان بهس راغ بازی های فضای مجازی م ی رود.
پس انس با همس رنیز یکی از وظایف مرد در خانه است.
در گذشــته ،دوری مرد از محیط خانــه اینقدر زیاد نبود .وقتی
مرد بعد از حدود هشت ساعت کار به خانه می-آمد ،مشغلۀ دیگری
نداشت و در خانه ،همســر مه ربانی ب رای خانم خود و پدر مه ربانی
ب رای فرزندان خود بود؛ اما متأسفانه در روزگار کنونی اعضای خانواده
در زیر یک سقف زندگی م ی کنند ،ولی هر کسی به دنبال کار خود
اســت و با هم ارتباط ندارند .این امر ،آسی بهای ف راوانی در پی دارد
که این کتاب مجالی ب رای طرح آن نیست.
بناب راین مردان باید دقت کنند که اوالً چند ساعت از شبانهروز را
در خانه هستند و چه مقدار از ساعات حضور در خانه را صرف ارتباط
با همسر و فرزندان م یکنند .اف راط و تفریط خوب نیست؛ نه تنبلی
و بیکاری پسندیده است و نه زیادهروی در کار .شغل های دوم و سوم
به زندگی اجتماعی و خانوادگی ما آســیب م ی زند .البته برخی اف راد
چــارهای ندارند و م یگویند ما مجبوریــم که در چند جا کار کنیم،
اما بههرحال نباید ف راموش کنیم که اینگونه کار کردن به جســم
و روح ما آســیب می زند .جسم و روح ما توانایی محدودی دارند .اگر
بیــش از توان خود کار کنیم ،بعدها باید این درآمدها را خرج درمان
بیماریهای جسمی و روحی خود بکنیم.
فضیلت نشستن در کنار همسر
رسول خدا (ص) در روایتی لطیف فرمودند:
ِند ع َِی ال ِ ِه أَ َح ُّب إِل َــى َّ
ِن اع ِت َکافٍ فِی
الل تَ َعال َى م ِ
«ج ُل
الم ر ِء ع َ
ُ
ُ
ــوس َ
َم سجِ دی َه َذا».
اینکه مرد در نزد خانوادۀ خود بنشــیند ،در نزد خدای متعال از
یک اعتکاف در مسجد من باالتر است.
یکی از اعمال مســتحبی که در این سال ها رواج هم پیدا کرده،
اعتکاف اســت .اعتکاف حداقل باید سه روز باشد .اگر کسی دو روز
معتکف شــد و روزه گرفت و به وظیفــۀ اعتکاف عمل کرد ،روزۀ روز
سوم ب رای او واجب می شــود .اعتکاف باید در مسجد جامع باشد و
احکامی دارد .یکی از بهترین محل ها ب رای اعتکاف ،مســجد النبی
اســت .در روایت آمده اســت که یک نماز در مسجد النبی ،معادل
ده هزار نماز اســت .ببینید که اعتکاف در مســجد النبی چقدر

حجت االسالم جلیل جلیلی

ثواب دارد!
ولــی پیامبر خــدا (ص) فرمودند که اینکه مــردی پیش زن و
فرزند خود بنشــیند و با آنان انس بگیــرد ،پیش خدا از اعتکاف در
مسجد النبی محبوبتر است .گاهی برخی بانوان شکایت م یکنند
که همسرشــان به ســخنان آنان توجه نم ی کنــد و گویا حرف آنها
ب رایشان ارزشی ندارد .این کار ،بسیار ناپسند است .پیامبر خدا (ص)
در روایتی فرمودند:
الم َت َک ّل ِ ِم فِــی َحدِی ِث ِه َف َک َأن َ َّما خَ َد َ
ِ
ض ِلَخِ
« َمن َع َر َ
ش
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ســ
الم
ه
ی
ِ
ُ
ُ
َوج َه ُه».
کســی که در میان کالم ب رادر مسلمانش که در حال حرف زدن
اســت وارد شود ،مانند آن اســت که به صورت او خدشه وارد کرده
باشد.
انس با خانواده فقط این نیست که ما در خانه ساکت بنشینیم و
هیچ نگوییم و به حرف کسی هم توجه نکنیم .گاهی این نشستن ها
و سکوت های طوالنی خیلی سنگین است .خانواده ها نم یپسندند.
م ی گویند :وقتی شما در خانه نبودید ،بهتر از این بود که این طور با
بداخالقی به خانه بیایید.
هدف از نشســتن با اهل خانه ،انس و محبت و صمیمیت است.
گاهی مردانی هســتند که حتی پس از ازدواج هم ترجیح م ی دهند
بیرون خانه غذا بخورند .این کار بســیار ناپسند است .جوان عزیزی
که ازدواج کرده است ،شریک زندگی ب رای خود انتخاب کرده؛ بناب راین
باید در کنار همسر خود باشد.
وابستگی به فضای مجازی مانع انس با همسر
بسیار روشن است که امروزه در دنیای مدرن ،وابستگی اف راطی به
فضای مجازی به معضل بزرگ خانواده ها تبدیل شده است.
سرگرم شــدن طوالنی مدت به گوشی های تلفن هم راه و سرک
کشیدن های متوالی به پیام رسان های گوناگون و تماشای فیلم ها
و ب رنامه های ماهواره ای و تولیدات شبکه های خصوصی و اینت رنتی
و ...از امور رایج نسل حاضر شده است.
درباره تاثی رات مخرب حاکمیت فضای مجازی در زندگی مردم از
جهات گوناگون فرهنگی و سیاســی و اجتماعی و اقتصادی و روابط
خانوادگی ،بحث های کارشناسی ف راوانی صورت گرفته است.
جای تردید نیست که در قرن حاضر ،فضای مجازی یکی از مهم
ترین عوامل تاثیرگذار بر روابط میان انسان ها شناخته می شود .در
گذشته والدین و م ربیان و محیط اجتماعی ،ساختار شخصیتی اف راد
را شــکل می دادند و امروز فضای مجازی رها شده ،خود را در صدر
این عوامل ق رار داده است.
بناب راین بسیار ضروری است که همس ران محترم از مزایای فضای
مجازی اســتفاده کنند و در ضمن بکوشــند تا اوقات ف راغت خود را
تدبیر و تنظیم کرده و به نحوی که اســیر تســلط صورت و سیرت
این فضای رها شــده ،نشــوند ،به طوری که انس با فضای مجازی
در زندگی مشــترک اصل باشــد و انس با خانواده در کنار و تابع آن
محسوب گردد.

آداب نمازجمعه

پزشک من

دمنوشسرماخوردگی:
بهت ریندمنوشسرماخوردگیآویشن
درسته که مصرف دمنوش آویشن به هضم غذا ،رفع درد شکم
و نفخ کمک بس زایی م یکند.ولی یکی از بهترین دمنوش ها ب رای
درمان سرماخوردگی  ،دمنوش آویشن است .در بعضی از داروها و
ش ربت های رایج تولید شده ب رای درمان سرماخوردگی آویشن هم
پیدا م یشود .حتی دمنوش های آماده آویشن هم به درمان این
بیماری رایج فصل سرما کمک م یکنند .با این وجود اگر هدف شما
این است که در خانه خودتان دمنوش سرماخوردگی آماده کرده و
به دفعات مصرف کنید ،تهیه دمنوش آویشن را در اولویت ق رار
دهید .این دمنوش به کاهش سرفههای سرماخوردگی و باز شدن
بینی کمک م یکند و درمان سرماخوردگی در بارداری را سرعت
م یبخشد .در ش رایط عادی م یتوانید این دمنوش را  ۲تا  ۳بار در
روز مصرف کنید.
مواد الزم:
یک و نیم قاشق چایخوری پودر آویشن یا سه قاشق چایخوری
آویشن تازه  -یک لی وان آب  -یک قاشق چایخوری عسل
طرز تهیه دمنوش آویشن ب رای سرماخوردگی
آب را داخل کتری ریخته و بعد از جوش آمدن ،آن را بر روی آویشن
ب ریزید .اجازه دهید  ۲۰دقیقه دم بکشد و سپس از صافی رد کنید تا
دمنوش سرماخوردگی شما آماده شود .داخل این دمنوش عسل ریخته
و قبل از سرد شدن آن را بنوشید.

قدرت نمازجمعه
یک ــی از منابــع مهــم قــدرت نرم دیــن اســام و حکومت
دینــی ،نمــاز عبــادی سیاســی جمعــه اســت کــه بــا
روشــنگری در ایــن نمــاز ،مس ــلمانان بــا مس ــائل مهــم روز،
جامعــه و نی ــات شــوم دشــمن اســامی آشــنا م ــی شـوند.
هــدف پژوهــش حاضــر بررســی آثــار قــدرت نــر ِم نمــاز
جمعــه بــا اســتفاده از بیانــات مقــام معظــم رهبری اســت
کــه بــه مهــم ت ریــن آنهــا پرداختــه شــده اســت .س ـؤال
اصل ــی پژوهــش ایــن اســت کــه از دیــدگاه مقــام معظــم
رهب ــری نمــاز عب ــادی سیاس ــی جمعــه بــه عن ـوان یــک
قــدرتِ ن ــرم در جامعــه مس ــلمانان چــه آثــاری دارد؟ روش
مقالــه توصیف ــی تحلیل ــی و بــا ش ــیوه کتابخانه ای اســت.
یافتــه هــا و نتایــج تحقیق نشــان م ــی دهــد کــه از دیدگاه
مقــام معظــم رهب ــری نمــاز جمعــه به عنـوان یک ــی از پایه
هــای حفــظ نظــام اجتماع ــی و بــه عنوان قــدرت ن ــرم می
توانــد در آگاه ــی بخش ــی مس ــلمانان نس ــبت بــه مس ــائل
سیاســی و اجتماعــی روز و گســترش اخــاق و ت ربیــت
اســامی تأثیرگـذار باشــد و نقش مهم ــی در ایجــاد وحدت
و دوری از تفرقــه بی ــن مس ــلمین و راه مقابلــه بــا تهاجــم
فرهنگ ــی دشــمن داشــته باشــد.

معصومه منافی دانش آموز مدرسه شاهد شهید مدنی
شهرستان آذرشهر

به مناسبت  8مهرماه
روز بزرگداشت مولوی
ادامه از صفحه اول

م یگویـد و تـرا بـا اینهـا چه کار اسـت و کتابهـا را برداشـته در داخل
حوضـی کـه در آن نزدیکـی ق رار داشـت م یانـدازد.
موالنـا بـا ناراحتـی م یگویـد ای درویش چـه کار کـردی برخی از
اینهـا کتابهـا از پدرم رسـیده بوده و نسـخه منحصر بفرد م یباشـد.
و دیگـر پی دا نم یشـود؛ شـمس تب ریـزی در این حالت دسـت به آب
بـرده و کتابهـا را یک یک از آب بیرون م یکشـد بدون اینکـه آثاری از
سـری
آب در کتابهـا مانـده باشـد .موالنا با تعجب م یپرسـد این چه ّ
اسـت؟ شـمس جـواب م یدهـد ایـن ذوق وحـال اسـت که تـرا از آن
خبری نیسـت .از این سـاعت اسـت که حال موالنا تغییر یافته و به
شـوریدگی روی م ینهـد و درس و بحـث را کنـار مـی گذارد و شـبانه
روز در رکاب شـمس تب ریـزی بـه خدمت م یایسـتد .و به قول اسـتاد
شـفیعی کدکنی تولدی دوبـاره م ییابد.
هـر چنـد که مولوی در طول زندگی شـصت و هشـت سـاله خود
بـا بزرگانـی همچون محقق ترمذی ،شـیخ عطار ،کمـال الدین عدیم
و محی الدین ع ربی حشـر و نشـرهایی داشـته و از هر کدام توشـهای
ب راندوختـه ولی هیچکـدام از آنها مثل شـمس تب ریـزی در زندگیش
تاثیـر گـذار نبـوده تـا جائیکـه رابطـهاش با او شـاید از حـد تعلیم و
تعلـم بسـی باالتر رفتـه و یک رابطه عاشـقانه گردیـده چنانکه پس
از آشـنایی با شـمس ،خود را اسـیر دسـت و پا بسـته شـمس دیده
است.
پـس از غیبـت شـمس از زندگـی موالنـا ،با صلاح الدیـن زرکوب
دمخـور گردیـد ،الفـت او بـا ایـن عـارف سـاده دل ،سـبب حسـادت
عـدهای شـد .پـس از مـرگ صلاح الدین ،حسـان الدین چلبـی را به
عنـوان یـار صمیمی خـود برگزید .کـه نتیجه همنشـینی مولوی با
حسـام الدیـن ،مثنوی معنـوی گردیده که حاصـل لحظههایی از هم
صحبتی با حسـامالدین م یباشـد .عالوه بر کتاب فوق ایشـان دارای
آثـار منظـوم و منثور دیگری نیز م یباشـند کـه در زیر به نمونههایی
از آنها اشـاره م یشـود.
آثار موالنا
 مثنوی معنوی :مثنوی معنوی که به زبان فارسی می باشد. غزلیات شـم س :غزلیات شـمس غزلیاتی اسـت که موالنا به نامم راد خود شمس سـروده است.
 رباعیات :حاصل اندیشههای موالناست. فیـه مـا فیه :که بـه نثر م یباشـد و حاوی تق ری رات موالنا اسـتکه گاه در پاسـخ پرسشـی اسـت و زمانی خطاب به شـخص معی ن.
 مکاتیب :حاصل نامههای موالناست. مجالس سـبعه :سـخنانی اسـت که موالنا در منبر ای راد فرمودهاست.
درگذشت مولوی
باالخـره روح نـاآرام جالالدین محمد مولوی در غروب خورشـید روز
یکشـنبه پنجـم جمـادی االخر سـال  672هــ قمری بر اثـر بیماری
ناگهانـی کـه طبیبان از درمان آن عاجز گشـتند به دیار باقی شـتافت.
آرامگاه موالنا
آرامگاه مولوی در شـهر قونیه ،میان دو اسـتان آنتالیا و آنکارا واقع
شـده اسـت و مکانی بسـیار دیدنی ب رای گردشـگ ران و عالقه مندان
شـعر و ادب دنیـا اسـت .آرامـگاه موالنا بـر روی تپ های با ارتفـاع ۱۰۱۶
متـر قـرار دارد و در رنـگ در باالی قبر او یک گنبد مخروطی شـکل
فیروزهای سـاخته شـده است .در سـال  ۱۹۲۷میالدی مقبره موالنا به
موزه تبدیل شـد.
 ۱۷دسـامبر ( ۲۶آذر ماه) روز وفات موالناسـت .در قونیه هر سـال
م راسـم ویـژه بزرگداشـت موالنا از  ۷تا  ۱۷دسـامبر ( ۱۶تـا  ۲۶ماه آذر)
برگـزار م یشـود .در ترکیـه بـه شـب وفـات موالنـا شـب عروسـی یا
وصلـت موالنـا نیـز گفتـه م یشـود .مـردم ایـن روز را به علـت وصال
موالنـا بـا معبـود خـود جشـن م یگی رنـد .در مهرمـاه هر سـال نیز
م راسـم بزرگداشـت دیگری به مناسـبت سـالروز تولد موالنا در قونیه
ب رپا م یشـود.
منابع:
 -1اصطالحـات و مفاهیـم عرفانـی دیـوان شـمس  -م ریـم
ابوالقاسـمی  -تهـران  -وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی۱۳۸۳ ،
 -2هرمنوتیـک صوفیانـه مولـوی و تفسـیر کلمـات قرآنـی
در آثـار مولـوی- -هـادی اکبـرزاده و فاطمـه مرتضـوی  -گرگان-
عشـق دانـش۱۳۸۳ ،
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مفاخر مذهبي

معرفي کتاب

طب االئمه

حضرت آیت اهلل العظمی
شیخ محمدطه نجف تبریزی
حضـرت آیـت اهلل العظمـی
شـیخ محمد طه نجـف تب ریزی
فرزنـد شـیخ مهـدی از اعاظـم
علمـا و اکابـر فقهـا و م راجـع
عظـام تقلیـد جهـان تشـیع در
قـرن چهاردهـم هجـری قمـری
اسـت .نیـای اعلای وی «حـاج
نجـف» از تب ریز به شـهر مقدس
نجـف مهاجـرت کـرد و خاندان
علـم و اجتهـاد «آل نجـف
تب ریـزی» را بنیـان نهـاد .ایشـان
در سـال 1241ق ب رابـر بـا سـال
1204ش .در شـهر نجـف اشـرف متولـد گردیـد .مقدمات و سـطوح عالی
علـوم اسلامی را نـزد شـیخ عب دالرضـا طفیلـی و دایـی خود شـیخ جواد
نجـف آموخـت  .آنگاه در حلقه شـاگردان حض رات آیات عظام شـیخ اعظم
م رتضـی انصـاری و سـپس آقا سـید حسـین کوه کمـری درآمدو سـالیان
متمـادی از محضـر پر فیض ایشـان مسـتفیض و به مقام شـامخ اجتهاد
نایل گشـت.
پـس از رحلـت مرجـع عظیـم الشـان شـیعه آیـت اهلل العظمـی میرزا
محمدحسـن شـی رازی ،در شـمار م راجـع بـزرگ جهـان تشـیع درآمـد و
بسـیاری از شـیعیان بـه ویـژه مـردم عـراق و عـرب مقلـد وی شـدند.
حض رتـش علاوه بـر فقـه و اصـول در حدیث رجـال ،تاریخ و علـوم ادبی
جایگاهـی رفیـع داشـت و در زهـد و تقـوا و عبـادت و صبـر بر ابتلا و بی
اعتنایـی بـه زخارف دنیـا الگوی کامـل روزگار خـود بود.
وفات آن عالم ربانی و فقیه صمدانی در سـیزدهم شـوال المکرم سـال
 1323ق .ب رابـر بـا نوزدهـم آذر ماه سـال 1284ش .اتفـاق افتاد پیکر پاکش
پـس از تشـییعی بـا شـکوه در بـاب القبله حـرم مطهر مولـی الموحدین
امی رالمومنیـن امـام علـی علیـه السلام در کنـار مرقـد اسـتادش شـیخ
م رتضـی انصاری جـای گرفت.

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
رهن کامل
خانه ای با رهن کامل اجاره کرده ایم و بعد از اجاره متوجه
شدم رهن کامل صحیح نیست ،ب رای اصالح چه کار می توانم
انجام دهم؟
جواب :اگر صاحب خانه ـ با صرف نظر از ق رارداد قبل ـ نسبت
به تصرف شما در خانه راضی باشد ،وظیفه ای ندارید ،وگ رنه،
اجرت المثل مدت گذشته را ضامن هستید و ب رای آینده باید
ق رارداد جدید ببندید.
خمس خانه ای که در آن ساکن نیستم
شخصی مسکن مورد نیاز تهیه نموده و به عللی نمی تواند
در آن سکونت کند ،و یا مدتی آن را اجاره داده است ،سپس از
سکونت در آن منصرف می شود و آن را می فروشد ،بر فرض که
در این مدت ،سال خمسی بر آن گذشته باشد ،حکم خمس آن
چگونه است؟
جواب :سکونت شرط نیست و همین که مورد
نیاز و در شأن او باشد ،با گذشت سال خمسی
بر آن مؤونه محسوب شده و خمس ندارد حتی
پس از فروش.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  8مهر ) 1401
عمليــات كــوچ ايذايــي در منطقــه ســليمانيه توســط ســپاه
(1359ش)
شــهادت س ــرداران اســام «فکــوری ،فالح ــی ،نامجــو ،کالهــدوز و
جهــانآرا» در ســانحه هوای ــی ( 1360ش)
رحلــت فقي ــه جلي ــل آيـت َّ
الل «س ــيد محمــد صــادق لواســاني»
يــار ديريــن امــام خمين ــي(ره) ( 1369ش)
تصويــب نشــان «امــام خمينــي»(ره) بــه عنــوان عالــيتريــن
نشــان دولــت جمهــوري اســامي ايــران ( 1378ش)
روز بزرگداشــت موالنــا جاللالديــن محمــد بــن بهــاء الديــن
معــروف بــه مولــوی
برگزاری م راسم قالیشویان
مدرســه عال ــي حقــوق و علــوم سياس ــي افتتــاح و ش ــروع بــه كار
ك ــرد(1306ش)
قانــون تشــكيل دو وزارتخانــه تجــارت و صناعــت بــه تصويــب
مجلــس رســيد1316( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  4ربیع االول ) 1444
بي ــرون آمــدن پيامب ــر اســام از غــار ثــور پ ــس از ســه ش ــبانه روز
و حركــت به ســوي مدينــه (1ق)
تسخير شهر تاريخي نيشابور توسط نيروهاي اسالم ( 42ق)
آغاز حمل ه «ملك محمود سيستانی» به مشهد ( 1122ق)
درگذشــت فقي ــه جلي ــل «ش ــيخ يوســف بح ران ــي» عالــم محدث
و محقق بــزرگ ( 1186ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  30سپتامبر ) 2022
«چارلْــز ريشْ ــتِر» مختــرع مقيــاس ميــزان بزرگــي
درگذشــت
ْ
زلزلــه (1985م)
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شفیقه موسوی

خب ــر تاس ـفبار و غ مانگی ــز شــهادت ب ـرادر بس ــیجی آقــای حس ــین اوجاق ــی
بــه دســت اغتشــاشگ ران و عناصــر ضدانقــاب موجــب تألــم و تأثــر روحــی
اینجانب ــان شــد.
ب یشــک ایــن اقــدام غی رانس ــانی و ددمنشــانه علی ــه کس ــانی کــه ب ـرای دفــاع
از نظــم ،امنیــت و آرامــش شــهروندان تــاش م یکننــد ،از ســوی هــر انســان
آزادهای محک ــوم اســت.
مطمئنــ ًا دشــمنان امنیــت و آرامــش ملــت ایــران بــا ایــن اقدامــات کــور و
وحش ــیانه ب ــه اهــداف ش ــوم خ ــود دســت نخواهنــد یافــت و در ســایه تــاش و
فــداکاری نیروهــای نظام ــی و انتظام ــی ،خدش ـهای ب ــه امنی ــت ایــن مرزوب ــوم وارد
نخواهــد شــد.
اینجانبــان شــهادت مظلومانــه ایــن شــهید ســراف راز مدافــع امنیــت را بــه
خان ــواده محت ــرم ایشــان و م ــردم شــهیدپرور تبری ــز و اســتان آذربایجــان ش ــرقی
تبریــک و تس ــلیت ع ــرض م یکنی ــم و از درگاه خداونــد متع ــال ب ـرای آن شــهید
واالمقــام ،عل ــو درج ــات و ب ـرای بازمانــدگان ،صب ــر و اج ــر مس ــألت م ــی نمائی ــم .

سیدمحمدعلی آل هاشم

عابدین خرم

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز

استاندار آذربایجان شرقی

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی
برگزاریرویدادتشکیالتی«دخت رانحاجقاسم»
در آذربایجان شرقی
مدی ــرکل تبلیغــات اســامی آذربایجان ش ــرقی گفت:
وظیفــه ت ربیــت جامعــه بــه عهــده قشــر زن اســت و
اثرگــذاری کــه م یتوانــد دختــران بزرگــوار در شــهرهای
خودشــان و در مناطــق مختلــف داشــته باشــند بس ــیار
باالســت.
آدینــه تب ریــز بــه گـزارش خبرگـزاری حــوزه از تب ریـز،
حجت االســام سیدمحمود حس ــینی ،مدیرکل تبلیغات
اســامی آذربایجان ش ــرقی ،در رویداد تشکیالتی س راسری
دخت ـران حــاج قاســم ســلیمانی در آذربایجــان ش ــرقی
اظهــار ک ــرد :وظیفــه ت ربی ــت جامعــه بــه عهــده قش ــر
زن اســت و اثرگ ـذاری کــه م یتوانــد دخت ـران بزرگ ـوار در
شــهرهای خودشــان و در مناطق مختلف داشــته باشــند
بســیار باالست.
وی افــزود :بــا توانمند شــدن دخت ران در دبیرســتانها،
دانشــگاهها و در مـدارس اســتان تحــوالت بس ــیار ویــژه ای
را شــاهد خواهیم شــد.
حس ــینی افــزود :بایــد در راســتای حرکتی که ش ــروع
شــده و گامهایی که تعیین شــده بیشــتر تبیین شــود،
از جملــه کارهای ــی کــه بایــد صــورت بگی ــرد و هدف ــی که
بایــد بــه س ــر برســد بــه طــور کامــل در ایــن دوره تبیین
شد .
وی گفـت :حرکت ــی کــه در راســتای نی ــل بــه تمــدن
نویــن اســامی در قالــب روی ـداد دخت ـران حــاج قاســم
ش ــروع شــده و س ــپردن راهب ــری فرهنگ ــی اســتانها بــه
ایــن آینــده ســازان جامعــه کــه ب ــر عهــده ایــن قش ــر
عظی ــم بانـوان اســت ،از فعالی تهــای قابل تقدیر ســازمان
م ـدارس معــارف اســامی صــدرا م یباشــد.
رئی ــس ســازمان مـدارس علــوم و معــارف صــدرا نی ــز
در رویـداد تشــکیالتی دخت ـران حــاج قاســم در آذربایجان
شــرقی از دختــران جامعــه اســامی خواســت تــاش
کننــد قــدرت تحلی ــل و فک ــر خــود را رشــد دهنــد ،چ ـرا

کــه انس ــان ب ــی نهایــت ارزش و قیمــت دارد.
حجــت االســام حامــد تقدیــری  ،در رویــداد
تشــکیالتی دخت ـران حاج قاســم ســلیمانی در آذربایجان
ش ــرقی گفـت :در اســام ب ـرای فعالی ــت زنــان ســه عرصه
معی ــن شــده اســت؛ اول عرصــه تکامــل و رشــد معنــوی
خــود زن اســت.
وی افــزود :عرصــه دوم کــه عرصــه فعالی ــت اجتماعی
اســت اعــم از فعالیــت اقتصــادی ،فعالیــت سیاســی،
فعالی ــت اجتماع ــی بــه معنــای خــاص ،فعالی ــت علمی،
درس خوانــدن ،درس گفتــن ،تــاش ک ــردن در راه خ ـدا،
مجاهــدت کــردن و همــه می دانهــای زندگــی در
صحــن جامعــه ،در عرصــه دوم کــه عرصــه فعالی تهــای
اجتماع ــی و سیاس ــی و علم ــی و فعالیت گوناگون اســت.
زن مس ــلمان مثــل م ــرد مس ــلمان حــق دارد آنچــه کــه
اقتضــای زمــان اســت آن خــاء را که احس ــاس و وظیفهای
را کــه ب ــر دوش خــود احس ــاس م یکنــد انجــام دهــد.
حجــت االســام تقدی ــری ادامــه داد :عرصــه ســوم کــه
آن هــم بس ــیار مهــم اســت بخــش خانـواده اســت یعنی
زن بــه عنـوان یــک همس ــر یــا یــک مــادر باید بــه نقش
خــود اهمی ــت داده و آ ن را انجــام دهــد.
وی افــزود :دخت ـران جامعــه اســامی تــاش کننــد
قــدرت تحلی ــل و فک ــر خــود را رشــد دهنــد ،چ ـرا کــه
انســان بــی نهایــت ارزش و قیمــت دارد.

كتـاب «طـب االئمه»
تاليف عالمه سـيد عبد
ّ
شـب ركاظمى (ره) و
الل ّ
برگـردان فارسـي لطيف
راشـدي بـه همـت
انتشـارات «حضـور» در
سـال  1385فيپـا گرفته
و در  224صفحـه بـا
 3000نسـخه در قطـع
رقعـي روانـه بـازار كتاب
شد .
چـه كسـي بهتـر از خالـق و آف ريننـده انسـان مـي تواند
انسـان را بشناسـد و درد او را درمـان كنـد .يـاد خداوند و ذكر
نـام پر بركت او شـفا دهنـده دردمندان اسـت .خداوند قدوس
بـر بندگانـش منت نهـاده و پيامبـران و اولياي خود را از سـر
لطـف فرسـتاده تا با راهنمايـي هاي خود ،رحمـت الهي را بر
ايشـان ارزاني دارند.
اسلام در زمینه بهداشـت و درمان صاحب سبک و مکتب
اسـت ،پیامبـر اکـرم(ص) و ائمـه اطهـار (ع) اصولـی را متذکر
شـده انـد کـه اگر مـورد توجه دانش پزشـکی و عمـوم مردم
قـرار گیـرد ،تحولی عمیق در ایـن زمینـه روی خواهد داد.
تعاليـم پيامبر رحمت حضـرت محمدبن عبـداهلل (ص) و
همچنيـن امامـان به حـق (ع) نه تنهـا ب راي سلامت جان و
روان اسـت ،كه سلامتي جسـم را هم شـامل مي شـود .آن
طبيب د ّوار به طب و جانشـينان آن گ ران قدر ،درمان كننده
هر دردي هسـتند .ايشـان درمان كننده بيمـاري هاي صعب
العلاج روحـي و روانـي بـوده كـه البتـه آسـان تـر از بيماري
هـاي روحـي ،طبيب بيماري هاي جسـمي نيز مي باشـند.
بناب رايـن بايـد ب راي درمـان دردهاي خـود ،به ايـن بزرگواران
م راجعـه نمـود و به «طب اسلامي» متوسـل شـد؛ طبي كه
سلامتي صد در صد در پـي دارد.
گـروه زيـادي از بـزرگان مكتب شـيعى بـا تالش فـراوان به
جمـع آورى احاديـث پي رامـون پزشـكى پرداختهاند كـه از آن
سـي ار بصـرى كاتـب طاه ريـان در
جملـه مىتـوان بـه ابـن ّ
روزگار امام حسـن عسـكرى (ع) ،ابو احمد جلودى از مشـايخ
ابـن قولويـه ،شـيخ احمـد بلادى بح رانـى صاحـب «الطب
االحمدى» ،عالمه سـيد عبد ّ
شـب ركاظمى صاحب «طب
الل ّ
االئمـه عليهم السلام» اشـاره نمود.
كتـاب «طـب االئمـه عليهم السلام» اثري بس ارزشـمند
اسـت كه مشـتمل بر مجموعـه رواياتي از پيامبـر اكرم (ص)
و ائمـه معصومين (ع) اسـت .كه بـا بيان دعاهايي بـه درمان
روحـي و هـم بـا بيـان مـوارد دارويـي و گياهـي بـه درمـان
جسـمي بيمـاران مبتال پرداخته اسـت.
در مجموعـه حاضـر پي رامـون آنچـه اجـل را دفـع  ،عمر را
طوالنـی و مـال را افـزون مـی کنـد و آنچه که عمـر را کوتاه،
مـال را انـدک و بلا را نـازل مـی کنـد؛ چنيـن آمـده اسـت:
«حضـرت رسـول اكـرم (ص) فرمـوده انـد :مـرگ آدمـی را از
سـرگناه ،بیشـتر از مرگ وی به خاطر ف را رسـیدن اجل است
و زندگـی او از سـر نیکـی ،بیـش از زندگـی او بـه خاطر عمر
اسـت .و فرمـوده انـد :هرکـس دوسـت دارد اجلش بـه تاخیر
افتـد و از آنچـه خداونـد بـه وی داده لـذت ببـرد ،بایـد پـس
از مـن بـا اهـل بیت مـن به نیکی و شایسـتگی رفتـار کند
و هرکـس چنیـن نکنـد خداونـد عمـر او را کوتـاه مـی کند
و در روز واپسـین بـا رویـی سـیاه بـر مـن وارد مـی شـود ...
قطـع رحـم ،قسـم دروغ ،سـخن دروغ ،زنا ،راه را بر مسـلمین
بسـتن و بـه ناحق ادعـای امامت کـردن؛ مرگ را شـتاب مي
دهـد» در ادامـه امام صادق (ع) نيـز در اين باره چنين فرموده
انـد« :مـدت زیـادی بر سـر سـفره بنشـینید کـه از عم رتان
محسـوب نمـی شـود .و همچنيـن فرمـوده انـد :هرکـس
دوسـت دارد خیـر و برکت خانه اش افزایـش یابد ،باید پیش
از غـذا و پـس از آن وضـو بگیـرد .زیـرا هرکس دسـت خود را
بـه هنـگام غذا و پس از آن بشـوید ،تا همیشـه در گشـایش
زندگی کرده و جسـمش از بال شـفا یابد  ...هرگاه پس از غذا
وضـو گرفتی چشـمان خـود را بـا آب باقیمانده وضو ،مسـح
کـن کـه آدمی را از چشـم درد ایمن می سـازد» .در ادامه اثر
امـام صـادق (ع) دربـاره تاثيـر صله رحم بر طـول عمر چنين
بيـان مي فرماينـد« :صله رحم و خوب همسـایه داری کردن،
سـرزمینها را آبـاد و عمـر هـا را زیاد مـی کند » امـام باقر (ع)
نيـز پي رامـون ايـن موضوع چنيـن فرمـوده اند« :صلـه رحم،
اخالق را نیکو ،دسـت را بخشـنده ،نفس را پاک ،رزق را ف راوان
و اجـل را بـه تاخیر می انـدازد».
در انتهـا فهرسـت اعلام ،كتـب ،اماكـن و واژه نامـه كه در
اثـر حاضـر بكار رفتـه اند به ت رتيب الفبايي عناوين فهرسـت
گرديده اسـت.

صحيفه نور امام خميني (ره)

فتنه و فتن ه گ ران از منظر امام خمینی (ره)
....این منطق ،منطق آدم ناآگاه است ،نگویید ما والیت فقیه
را قبول داریم لكن با والیت فقیه اســام تباه می شــود! این
معنایش تكذیب ائمه اســت .تكذیب اسالم است و شما من
حیث الیشعر این حرف را می زنید....
فرزنــدم! از خودخواهی و خودبینی بــه درآی كه این ارث
شــیطان است كه به واســطه خودبینی و خودخواهی از امر
خدای تعالی به خضوع ب رای ولی و صفی اوّ -
جل و عال -سر باز
زد و بدان كه تمام گرفتاری های بنی آدم از این ارث شیطانی
اســت كه اصل اصول فتنه است؛ و شاید آیه شریفه َو قات ِ ُلو ُه ْم
ون فِ ْت َن ٌة َو ُ
ِّین ِ َّل ،در بعض م راحل آن ،اشاره
َح ّت 
یك َ
ی ال ت َُك َ
ون الد ُ
به جهاد اكبر و مقاتله با ریشه فتنه كه شیطان بزرگ و جنود
آن كه در تمام اعماق قلوب انسانها شاخه و ریشه دارد ،باشد
و هركــس ب رای رفع فتنه از درون و برون خویش باید مجاهده
نماید و این جهاد اســت كه اگر به پیروزی رسید ،همه چیز و
همه كس اصالح م یشود۱.
فرصت طلبان از ســویی و مفســده جویان از سوی دیگر
م یخواهند وانمود كنند كه نهضت از پشتیبانی عظیم ملّت-
پس از پیروزی -برخوردار نیست؛ و با این حیله شیطانی ،مردم
ناآگاه را به تردید بكشانند و به خیال خام خود از آب گل آلود،
ماهی بگی رند؛ لهذا ب رای اثبــات وحدت ملّ ی و ابطال باطل و
احقاق حق و خاتمــه دادن به دروغ پردازی ها و فتنه انگیزی
های مخالفین با اسالم و نهضت مقدس اسالمی ،مقتضی است
روز ســه شنبه  ۲۶تیر ماه  ۵۸عموم اقشــاری كه به اسالم و
قرآن مجید و جمهوری اسالمی و استقالل كشور عالقه دارند،
در راهپیمایی شركت كنند تا حساب گروه هایی كه برخالف
مسیر انقالب اسالمی هســتند ،روشن شود .در حقیقت این
مانور اســامی ملی ،عرضه جنود حق و حزب َّ
الل اســت در
مقابل جنود شیطانی .از خداوند متعال عظمت اسالم و ملت
را خواهانم۲.
پي نوشت ها:
 .۱صحیفه امام ،ج ،۲۰ص .۱۵۵
 .۲صحیفه امام ،ج ،۹ص .۱۰۷

جاذبه هاي گردشگري
گنبد نمکی خواجه

گنب ــد نمک ــی بــه چندیــن الیــه نمــک کــه بــه شــکل تپ ــه یا
بــه عبارت ــی گنب ــد روی هــم ق ـرار گرفتــه انــد گفتــه می شــود.
در مرکز هر گنبد یک هسته سنگی ق رار دارد.
یک ــی از شــگفتی هــای کشــور ای ـران وجود گنبد هــای نمکی
م ــی باشــد کــه بس ــیاری از کارشناســان آنهــا را شــاهکار طبیعت
م ــی شناســند .اکث ــر گنب ــد های نمک ــی ای ـران در قس ــمت های
جنوب ــی و مرکــزی کشــور ق ـرار دارنــد ،امــا شــهر تب ریــز کــه در بر
گی رنــده تمــام زیبای ــی هاســت ،گنب ــد نمک ــی خواجــه را در خود
جــای داده اســت.
گنب ــد نمکی خواجــه در اســتان آذربایجــان ش ــرقی ،در جنوب
غ رب ــی بخــش خواجــه واقــع شــده اســت که یک ــی از بخــش های
تابعــه شهرســتان ه ریس می باشــد.
ایــن پدیــده زمی ــن شناس ــی بــه دلی ــل داشــتن رنگ هــای زیبا
و متنــوع از رسـوبات کــه حــاوی طبقــات نمک ــی بــه رنــگ قرمـز،
ارغ وان ــی ،عس ــلی و خاکس ــتری اســت دارای ارزش ژئوتوریس ــمی
م ــی باشــد .بــه علــت برونــزد واحدهــای ســنگی میوسن(ســازند
قرمزفوقان ــی) کــه فرســایش بس ــیار زیــادی دارنــد س ــیمای تپ ــه
ماه ــوری و توپوگ راف ــی نس ــبتا همـواری دارد و عمدتــا از نمــک بــا
می ــان الیــه هــای مــارن وتناوب ــی از ژیپس و مــارن که روبــاره گنبد
نمک ــی را تشــکیل م ــی دهنــد .از جملــه رخنمــون هــای زیب ــا و
تماشــایی کــه در نتیجــه فعالی ــت گنب ــد نمک ــی حاصــل شــده
اســت م ــی ت ـوان بــه ان ـواع گس ــل هــا و چی ــن هــا اشــاره ک ــرد.
گنب ــد نمک ــی در جنــوب غ ــرب بخــش خواجــه درون مارنهــای
میوســن میان ــی ق ـرار گرفته کــه در آن معدن فعــال روبــازی وجود
دارد .
منبع و ماخذ:
دانشــنامه تاریــخ معمــاری ایــران شــهر  -ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری ایــران

