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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

خبرنگار آدینه تبریز:
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی گفتنـد: همـه 
مسـلمانان بـه ویـژه شـیعیان بایـد بـرای پـاک کـردن غبـار 

مظلومیـت از چهـره غدیـر تـاش کننـد.
حضرت حجت االسام  و المسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم 
در آییـن رونمایـی از پوسـتر کنگره بین المللی شـعر ترکی غدیر 
اظهـار کردنـد: عیـد غدیر خم در اسـام جایـگاه ویـژه ای دارد؛ این 
عید به عنوان عید اهلل اکبر نامگذاری شـده و بر اسـاس مسـتندات 
تاریخـی یکـی از مهـم تریـن وقایع تاریخ صدر اسـام شـمرده می 
شـود. بـه طـوری که از ایـن روز، بـه عنـوان روز کمال دیـن و اتمام 

نعمـت یاد می شـود.
امـا  افزودنـد:  رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان 
متأسـفانه آنچنـان کـه بایـد، در طـول سـالیان گذشـته بـه 
اهمیـت و جایـگاه ایـن عیـد پرداخـت نشـده اسـت. امـا امروز 
نیـز همـه مـا مسـلمانان بـه ویژه شـیعیان بـرای پـاک کردن 
غبـار مظلومیـت از چهـره غدیر تـاش کنیم و واقعـه غدیر را 

بـه گفتمـان عمومـی تبدیـل کنیـم.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در ادامـه بـا بیـان 
اینکـه از شـعر مـی تـوان بـه عنـوان یکـی از بهتریـن راه هـای 
تببیـن، ترویـج و تبلیـغ غدیر خم اسـتفاده کرد، تصریـح کردند: 
در سـال هـای آغازیـن ظهـور اسـام، ادبیات جایـگاه ویـژه ای در 
نزد اسـام داشـته و شـاعران اشعار بسـیاری را برای تبلیغ و توجه 
 بـه دیـن سـروده انـد. کـه موضـوع والیـت و واقعـه غدیـر یکی از

 مهم ترین موضوعات اشعار شاعران آن دوران بوده است.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان آذربایجان شـرقی  
بـا بیـان اینکـه ادبیـات آذربایجـان بعـد از ظهـور اسـام رشـد 
چشـمگیری داشته اسـت، ادامه دادند: بسـیاری از اندیشمندان 
آذربایجانـی همچـون خطیـب تبریـزی با تحصیل زبـان عربی، 

توانسـتند آثـار گـران سـنگینی را از خـود به جـای بگذارند.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان در ادامـه از اعضای 

شـورای سیاسـت گـذاری و هئیـت علمـی کنگره بیـن المللی 
شـعر ترکـی غدیـر قدردانـی کـرده و گفتند: بنـده برگـزاری این 
کنگـره را بـه فـال نیـک گرفتـه و بـه تمامـی اعضـای شـورای 
سیاسـت گـذاری آفرین مـی گویم و انشـاهلل همه مسـلمانان از 

بـرکات روز غدیـر بهـره مند شـوند.
رییـس حـوزه هنـری آذربایجان شـرقی نیـز در ایـن مراسـم 
بـا اشـاره به آغـاز بـه کار نخسـتین کنگـره بین المللی شـعر 
ترکـی غدیـر در تبریـز، گفـت: ایـن کنگـره بیـن المللـی بـا 

محوریـت اقـوام تـرک زبـان برگـزار مـی شـود.
سیدمحمدحسـین باغـی افـزود: شـعر آیینـی و شـعر اهل 
بیـت )ع( از مفاخـر تمـدن آذربایجـان بـوده و همـواره در میـان 
شـعرای تـرک زبـان جایـگاه ویـژه ای دارد و در تبریـز نیـز در 
جریـان عیـد غدیـر خم گام های موثر و جریان سـازی برداشـته 

است. شـده 
وی اظهـار کـرد: نخسـتین کنگره بیـن المللی شـعر ترکی 
غدیر در راسـتای جریان سـازی موثر و با محوریت شـعر غدیر، 
والیـت، بصیـرت، شـناخت ولـی زمـان و سـایر موضوعـات کار 

خـود را آغـاز کرده اسـت.
باغـی ادامـه داد: دبیرخانـه ایـن کنگره هم اکنـون در حال 
جمع آوری اشـعار و ارتباط با شـاعران کشـور و شـاعران سـایر 
کشورهاسـت کـه امیـد اسـت در پایـان ایـن کنگـره کتـاب 
مجموعـه اشـعار به زبـان ترکی اسـتانبولی، ترکـی آذربایجانی، 
فارسـی و عربی منتشـر و در اختیار مسـلمانان جهان گذاشته 

شود.
نخسـتین کنگره بیـن المللی شـعر ترکی غدیر بـا موضوعات 
 سـیمای علـی )ع( در قـرآن، علـی )ع(  خانـواده و سـبک زندگـی،
 امـام علـی )ع( و مسـاله صلح جهانی، حضـرت علـی )ع( در آیینه
  نهج الباغه و سایر موضوعات مرتبط برگزار می شود و عاقمندان

 مـی تواننـد آثـار خـود را تا ۲۸ تیـر ۱۴۰۰ به دبیرخانـه این کنگره 
واقـع در حـوزه هنری آذربایجان شـرقی ارسـال کنند.

همه باید برای 
پاک کردن غبار 

مظلومیت
 از چهره غدیر 

تالش کنند

۲۹ ذی القعـده، مصـادف اسـت بـا شـهادت مظلومانه امـام جـواد )ع(، امامـی که در 
کودکـی امامـِت شـیعیان را بر عهـده گرفتند.

محمـد بـن علـی)ع( معروف بـه تقی و جـواد تنها فرزند پسـرِ امـام رضـا)ع( بود که 
در سـال ۱۹۵ هجـری قمـری در مدینـه از مادری به نام »سـبیکه« به دنیا آمد. مـادر آن 
حضـرت از خانـدان ماریه قبطیه، همسـر رسـول خـدا)ص( بود و طبیعتـاً باید به لحاظ 
نـژادی قبطـی بوده باشـد. وی بـه ریحانه نیز معروف اسـت. در میان مورخان بر سـر ماه 
تولـد آن حضـرت اتفـاق نظـری وجود نـدارد و تولد ایشـان را در یکـی از ماه هـای رجب و 

رمضان دانسـته اند.
آن حضـرت عمـر کوتاهـی داشـتند و در حالی که کمی بیش از ۲۵ سـال داشـتند 
در ۲۹ ذی القعده سـال ۲۲۰ هجری قمری در سـامرا به شـهادت رسـیدند و در گورسـتان 
قریشـی های بغـداد و در کنـار آرامگاه جدش موسـی بن جعفر به خاک سـپرده شـدند.

علم لدنی امام جواد)ع(
در زمـان والدت امـام جـواد)ع(، علـی بـن موسـی الرضا ۴۷ سـاله بـود و در سـال ۲۰۳ 
هجـری کـه امـام رضـا)ع( بـه شـهادت رسـید سـن امـام محمدتقی بـه ۸ سـال کامل 
نمی رسـید و اولیـن بـار بـود کـه بعـد از شـهادت یک امـام فرزنـد بزرگش به سـن بلوغ 
نرسـیده بـود. بر خاف مباحث مطرح شـده پس از شـهادت امامان قبلـی این بحث بر 
سـر بلـوغ امـام بود و اینکه آیا شـخص نابالـغ می تواند امام باشـد و آیا تـوان راهنمایی و 
هدایـت شـیعیان را دارد یـا خیر؟ به همین دلیل بود که تعدادی از شـیعیان به سـمت 
»عبداهلل بن موسـی« رفتند و چون او از پاسـخ دادن به سواالتشـان عاجز بود به سـمت 

امـام جواد)ع( متمایل شـدند.
امـام رضـا در دوران حیاتش به جانشـینی امام جواد اشـاره کرده و در پاسـخ سـؤالی 
مربـوط بـه سـن کـم آن حضـرت به نبـوت عیسـی)ع( در خردسـالی اشـاره کـرده بود. 
همچنیـن امـام رضا)ع( تأکید قـرآن بر حکمت و دانش حضرت یحیی)ع( در خردسـالی 
را دلیلـی بـر توانایـی امام جواد بر امر امامت در کوچک سـالی دانسـت. بدیـن گونه امام 
تأکیـد دارد کـه اگـر اراده خداونـد بـر امری تعلق گیرد علـم و دانش امامـت می تواند در 
وجـود شـخص خردسـال هـم محقـق شـود و کسـی کـه قـرآن را بـاور دارد و از توانایی 
حضرت یحیی، عیسـی و یوسـف در خردسـالی تعجب نمی کند، نباید از توانایی های 
امام تقی در سـِن پایین و پاسـخ دادن به سـؤاالت شـخصیت های علمی متعجب شود.

توانایی علمی امام جواد)ع(
امـام نهم هم در ابتدای امامتش از عهده سـؤاالت سـخت شـیعیان که بـرای آزمودن 
موقعیـت علمـی و توانایی هـای وی عازم مدینه شـده بودند برآمـد و در مناظره با علما و 
اندیشـمندان، همه آنان را متعجب سـاخت. بیش از ۸۰ نفر از بزرگان شـیعه برای آزمودن 
محمـد بـن علی بن موسـی الرضا)ع( عـازم مدینه شـدند و جواب هـای امام همه آنـان را 

قانع سـاخت که او همان جانشـین بـر حق امام رضا اسـت.
امـام جـواد )ع( درباره برخی از فضایل سـاختگی مربـوط به خلفا جواب های منطقی 
و عقانـی داد و همـه حضـار را به جعلی بودن آن روایات آگاه سـاخت. معمـوالً امام برای 
اثبـات بطـاِن روایات جعلی از قرآن کمـک می گرفت. طرز برخوردِ صحیح امـام جواد)ع( 
همراه با بیان اسـتدالل متین از قرآن و سـیره پیغمبر )ص( سـبب می شد تا تاش های 

معانـدان در بد جلوه دادِن خط مشـی اهل بیت)ع( برما شـود.
رابطه امام جواد)ع( با خلفای عباسی

بـا توجـه بـه عمر کوتاه امـام جـواد)ع( آن حضرت فقط بـا دو تن از خلفای عباسـی 
یعنـی »عبـداهلل مأمـون« و »محمد معتصـم« هم عصر بـود و بیشـتر دوران امامت آن 
حضـرت مصـادف با نیمه دوم خافت مأمون بود. مأمون سیاسـت مـدارا کردن با علویان 
را بعـد از شـهادت امـام رضـا)ع( ادامـه داد و بـا اینکـه به بغداد مرکز عباسـیان رفتـه و بر 
عمویـش ابراهیـم بـن مهدی هـم چیره شـده بـود، اما برخـاف میل خاندان عباسـی 
بـرای کنترل علویان به سـوی آنان تمایل نشـان مـی داد. در همین راسـتا مامون دختر 
خویـش »اّم الفضـل« را بـه عقِد امام جـواد)ع( در آورد و به آن جناب اجازه داد که به مدینه 
رود امـا وقتـی معتصم عباسـی، بـرادر مأمون، کـه از جانب مـادر به ترکان می رسـید به 
خافـت رسـید، در همان اوایل خافتـش امام نهم را به بغداد احضار کـرده و پس از یازده 
ماه ایشـان را مسـموم و به شـهادت رسـاند. در مورد  نحوه شـهادت امام جواد ع نوشـته 
اند: معتصِم عباسـی با کمک برادرزاده خود که همسـر امام بود ایشـان را در سـال ۲۲۰ 

هجری مسـموم و به شـهادت رساند.
»اّم الفضل« از امام فرزندی نداشـت و در دوران مأمون هم دائم از ایشـان گله مند بود. 
از امـام جـواد)ع( دو پسـر بـه نام هـای علی و موسـی و دو دختـر به نام هـای »فاطمه« و 

»امامـه« باقی ماند.
در زمـان امامـت امام جـواد)ع(، قیاِم »محمدبن قاسـم« از نـوادگان امام سـجاد)ع( در 

طالقـان رخ داد هرچنـد ایـن فرد دسـتگیر و زندانی شـد و قیام نـاکام ماند.
مأمون با شـیوه مدارا و معتصم با احضار به بغداد این سیاسـت را از اجدادشـان به ارث 
بردنـد. تمـام ائمـه عهد عباسـی از امام کاظـم)ع(  که در بغـداد زندان بود تا امام حسـن 
عسـکری در مراکز مورد نظر خلفا تحت نظر بودند و دور از مدینه به شـهادت رسـیدند.

امیدواریـم  گفـت:  تبریـز  موقـت  جمعـه  خطیـب 
حرکـت جهـادی در قوه قضاییـه ادامه دار باشـد و تمام 
خواسـته هـای مقـام معظـم رهبـری از قـوه قضاییـه به 

نحـو احسـن انجام شـود.
 حجـت االسـام مهـدی عالـی در خطبه هـای نمـاز 
جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه اهمیـت رعایـت تقـوا گفت: 
و  اجتماعـی  و  رفتـاری  اخـاق  تمـام  سرچشـمه  تقـوا 
جمعـی بـوده و مهم تریـن سـفارش قـرآن و پیامبـر و 

امامـان معصـوم تقـوا اسـت.
وی بـا اشـاره بـه امدادهـای غیبـی گفـت: امدادهـای 
غیبـی یعنـی عنایـات الهـی که پنهـان اسـت. در نظام 
هسـتی قوانیـن و قواعـدی جـاری اسـت کـه یکـی از 
آنهـا امـداد غیبـی اسـت و ایـن سـنت الهـی اسـت که 
دائمـاً ایـن توجهـات شـامل تمام انسـان ها اسـت که به 

ظاهـر مـا نمی توانیـم درک کنیـم.
حجـت االسـام عالـی افـزود: ایـن امدادهـای غیبـی 
شـرایطی دارد، انسـان بایـد زمینه هـای امـداد غیبـی را 
فراهـم کنـد تـا خداوند بـا لشـکریانی که مـا نمی بینیم 

مسـلمانان را یـاری کند.
غیبـی  امـداد  سـاز  زمینـه  دعـا  گفـت:  سـپس  وی 
از  انسـان  و  باشـد  اضطـرار  روی  از  کـه  اسـت  الهـی 
نصـرت  خداونـد  آنـگاه  بـردارد،  دسـت  اسـباب  تمـام 
خـود را نـازل می کنـد. اگـر انسـان بـه مـدد و نصـرت 
الهـی ایمـان بیـاورد در ایـن صـورت نیـز نصـرت غیبی 

می شـود. نـازل  پـروردگار 
خطیـب جمعـه موقـت تبریـز ادامـه داد: همچنیـن 
اگـر انسـان در حـوادث و اتفاقـات صبـر کنـد و یـا در 
برابـر دشـمنان اسـتقامت کنـد، مشـمول امـداد غیبـی 

ادامه در صفحه ۲ ادامه در صفحه ۲

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

به مناسبت شهادت جانگداز
حضرت امام محمدتقی)ع(

ضرورت تداوم حرکت های 
جهادی در قوه قضاییه
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ادامه از صفحه اول
ادامه از صفحه اول

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

آیین رونمایی از پوستر کنگره بین المللی شعر ترکی غدیر
 با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه تبریز

هشتادو هشتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی 
با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار آذربایجان شرقی و 

اعضای محترم

ضرورت تداوم حرکت های 
جهادی در قوه قضاییه

شاگردان مکتب امام محمدتقی علیه السام
امامـان پاک، همچون پیامبر گرامی پیوسـته در تعلیـم و تربیت مردم می 
کوشـیدند. آنـان، در تمامی اوقات ملتزم به راهنمایی و تربیت مـردم بودند. رفتار 
و گفتار و معاشـرت و حتی هر گوشـه از زندگی روزمره آنان، آموزشـگر کسـانی 
بـود کـه با آنان تماس داشـتند؛ هر کـس درهر وقت با آنان می نشسـت برایش 
ممکـن بـود کـه ازاخـاق و دانش آنان بهره مند شـود و اگر سـؤالی داشـت، می 
توانسـت مطرح کند و پاسـخ آن را بشنود. اما از آنجایی که حکومت می کوشید 
مـردم بـا امـام جواد علیه السـام بـه طـور آزاد تماس نداشـته باشـد، اصحاب و 
شـاگردان و راویان امام جواد علیه السـام بسـیار محدود بودند؛ به عنوان نمونه، 
اصحاب و شاگردان و راویان قریب ۱۲۰ نفرند و این گویای آن است که در زمان آن 
گرامـی تماس مردم با ایشـان تا چـه اندازه محدود بوده اسـت. ولی در عین حال 
در میـان همیـن افـراد معدود، چهره های درخشـانی همچون علـی بن مهزیار، 

زکریا بن آدم و محمد بن اسـماعیل وجود داشـتند.
اعام شهادت امام رضا علیه السام

امیـة بـن علی می گویـد: هنگامی کـه امام رضا علیه السـام در خراسـان 
بودنـد، مـن در مدینـه مـی زیسـتم و به خانـه ی امام جـواد علیه السـام رفت 
و آمـد داشـتم. معموالً بسـتگان امـام برای عرض سـام می آمدند. یـک روز امام 
جـواد علیـه السـام به اطرافیـان خویش فرمودنـد: به بانوان فامیـل بگویید که 
بـرای عـزاداری آمـاده شـوند. روز بعـد بـار دیگر امـام جواد علیه السـام بـه آنان 
گوشـزد کـرد کـه برای عـزاداری آماده شـوند. پرسـیدند بـرای عزای چه کسـی؟ 
فرمودنـد: عـزای بهتریـن انسـان روی زمیـن. مدتی بعد خبر شـهادت امـام رضا 
علیـه السـام آمد و معلوم شـد همـان روز کـه امام جـواد علیه السـام فرموده 
بود »برای عزاداری آماده شـوید«، امام رضا علیه السـام در خراسـان به شـهادت 

رسـیده است.
نجات همسایه

»علـی بـن جریر« می گوید: خدمت امام جواد علیه السـام شـرفیاب بودم. 
گوسـفندی از خانه ی امام علیه السـام گم شـده بود. یکی از همسـایگان را به 
اتهام سـرقت آن، کشـان کشـان نزد امـام آوردند. حضـرت فرمود: وای بر شـما! او 
را رهـا سـازید. گوسـفند را او ندزدیـده اسـت. هـم اکنون گوسـفند در فان خانه 
اسـت؛ بروید گوسـفند را بیاورید. به همان خانه ای که امام علیه السـام فرموده 
بودنـد، رفتنـد و گوسـفند را یافتنـد و صاحـب خانه را بـه اتهام دزدی دسـتگیر 
کردنـد، امـا او سـوگند یـاد می کـرد که گوسـفند را ندزدیده اسـت. او را نـزد امام 
علیه السـام آوردند. فرمود: وای بر شـما! بر این شـخص سـتم کردید، گوسفنْد 
خودش به خانه او وارد شـده و او اطاعی نداشـته اسـت. آن گاه امام علیه السـام 

بـرای دلجویی مبلغی به او عطـا کردند.
داستان طلبکاری

در اعام الوری و ارشـاد مفید روایت شـده اسـت که شـخصی گفت: حضرت 
رضا علیه السـام که از دنیا رفت، من چهار هزار درهم از او طلبکار بودم. کسـی 
جز من و خود ایشـان، از این موضوع اطاع نداشـت. حضرت جواد علیه السـام 
پیغـام داد کـه: فـردا صبـح پیش من بیا. فـردای آن روز خدمت ایشـان رسـیدم. 
فرمـود: پـدرم از دنیـا رفـت و تو چهار هـزار درهـم از آن جناب طلبـکاری. من با 
تعجب عرض کردم آری. سـپس ایشـان گوشـه فـرش را کنار زد؛ زیـر آن مقداری 
دینـار )سـکه طا( بـود، به من داد. قیمـت آن دینارها به انـدازه طلب من، یعنی 

دقیقـا معادل چهار هـزار درهـم آن زمان بود.
شفای بیمار

محمدبـن عمیر بن واقـد رازی می گوید: روزی بـا برادرم، که مبتا به تنگی 
نفس شـدیدی بود، خدمت حضرت جواد علیه السـام نشسـته بودم. بـرادرم از 
بیمـاری خود به امام علیه السـام شـکایت کرد. امـام فرمود: خدا تـو را از این درد 
شـفا داد. هنگامی که از خدمتشـان مرخص شـدیم، ناراحتی اش کاماً برطرف 

شـده بـود و تـا زمانی که فـوت کرد، به آن درد مبتا نشـد.
درست به اندازه

احمـد بـن حدید، نقـل می کند که یـک بار با گروهـی برای انجام مراسـم 
حـج مـی رفتیـم. ناگهـان راهزنـان، راه را بر ما بسـتند و اموالمان را غـارت کردند. 
وقتـی بـه مدینـه رسـیدیم، حضـرت امام جـواد علیـه السـام را در کوچـه ای 
ماقات کردم. همراه ایشـان به خانه آن بزرگوار رفتم و ماجرا را برایشـان باز گفتم. 
حضرت دسـتور دادند مقداری پول و لباس برایم آوردند. آنگاه فرمود: پول را میان 
همراهانـت، بـه همان میـزان که دزدها از آنان برده اند، تقسـیم کـن. من آن پول 
ها را که بین دوسـتان و همراهان تقسـیم کردم. دیدم درسـت به همان اندازه ای 

بـوده اسـت کـه دزدها بـرده اند، نه کمتر و نه بیشـتر.
امام جواد علیه السام تثبیت کننده اصل امامت

از آنجایـی کـه رسـیدن به مقـام امامت امت در سـنین خردسـالی با عقل 
ظاهربیـن گروهـی از مردم قابل توجیه نبود، پرسـش های دشـوار و پیچیده ای 
مطـرح مـی کردنـد تا به خیال خـام خود، حضرت امـام جواد علیه السـام را در 
میـدان رقابت علمی شکسـت دهنـد. اما امام جواد علیه السـام با پاسـخ های 
روشـن از این آزمون ها سـربلند بیرون آمده، هرگونه تردیددرمورد امامت خود را از 
بین برد و اصل امامت راتثبیت کرد.ازاین رو در زمان امام هادی علیه السـام این 
موضوع مشـکلی ایجاد نکرد؛ زیرا برای همه روشـن شـده بود که در برخورداری از 

این منصب الهی، خردسـالی تأثیری ندارد.
نفی حکومت های ستمگر

امام جواد علیه السـام در موارد بسـیار، عاوه بر این که دالیل صاحیت 
خویـش را بـرای رهبـری جامعه برمی شـمردند، بر نااهلی و شایسـته نبودن 
دو حاکـم وقـت، مأمـون و معتصـم، اصـرار داشـت و با شـیوه هـای مختلف 
گفتـاری و رفتـاری ایـن را بـه مردمـان مـی فهماند. چـون مأمون نتوانسـته 
بـود قداسـت امـا را خدشـه دار کند و تمـام اقدامات خود را نافرجـام می دید، 
تصمیـم به قتـل آن حضرت گرفت. امام جواد علیه السـام همزمـان دو کار 
مـی کرد: ایشـان در کنار تبیین و تثبیـت امامت خویش، صاحیت حاکمان 
سـتمگر را نفـی، و متناسـب با اوضاع سیاسـیـ  اجتماعی نارضایتـی خود را 
در برابـر حکومـت جـور به دیگران گوشـزد می کـرد و انزجار خود را از سـتم 
و سـتم پیشـگان در گفتـار و کـردار بـه گـوش مردم می رسـاند. بـه فرموده 
مقـام معظـم رهبـری، امـام جواد علیه السـام بـه رغـم دوران کوتـاه زندگی 
اش نمـودار و نشـانه مقاومـت اسـت. او با تمام وجـود با قدرت مـزدور و ریاکار 
مأمـون مقابلـه و معارضـه کرد و هرگز قدمی عقب نشـینی نکـرد. امام علیه 
السـام تمـام اوضـاع دشـوار راتحمـل کـرد و با همه شـیوه هـای ممکن به 

مبـارزه ادامه داد.
منابع

- ۱عباسـی، علـی اکبـر)۱۳۹۳(: تاریـخ امامـان شـیعه، انتشـارات جهـاد 
دانشـگاهی، واحـد اصفهـان.

۲. شـیخ عبـاس قمـی، منتهـی االمـال، ص۹۷ )بـه نقـل از ابـن عیـاش(؛ 
ص۱۴. ج۵۰،  بحاراالنـوار، 

۳. در برخی از نقل ها پانزدهم و نوزدهم رمضان سال ۱۹۵ ق نیز آمده است.
۴. منتهی االمال، ص۹۳۷.
۵. بحاراالنوار، ج۵۰، ص۱۵.

به مناسبت شهادت جانگداز
حضرت امام محمدتقی)ع(

می شـود.
اهمیـت  بـه  اشـاره  بـا  عالـی  االسـام  حجـت 
ایرانـی  واکسـن  تزریـق  گفـت:  ایرانـی  واکسـن 
کرونـا )برکـت( توسـط رهبرمعظـم  انقـاب مورد 
توجـه رسـانه های خارجـی قـرار گرفـت و باعـث 

شـادی مـردم شـد.
وی افـزود: گروهـی متوجه عمق مسـاله نبودند 
و گفتنـد جـان رهبـر انقـاب بـه خطـر می افتـد 
و تحلیلـی کردنـد کـه بـه نوعـی موجـب شـادی 
دشـمنان شـد. دشـمنان نیز ایـن کار را نمایشـی 
خواندنـد و گفتند ایران نتوانسـته واکسـن بسـازد.

گفـت:  سـپس  تبریـز  موقـت  جمعـه  خطیـب 
ظالمانـه  تحریم هـای  اوج  در  کـه  کشـوری  تنهـا 
توانسـت جـزو شـش کشـور  اقتصـادی  و جنـگ 
تولیـد کننـده واکسـن کرونـا شـود، ایـران بـود.

وی ادامـه داد: ایـن کار رهبـر انقاب نشـان داد 
کـه مـا می توانیـم و این نیـروی خودبـاوری و »ما 

مـی توانیـم« را بـه جامعه تزریـق کردند.
قـوه  تبریـک هفتـه  بـا  عالـی  االسـام  حجـت 
اهلل  آیـت  جانگـداز  شـهادت  گفـت:  قضائیـه 
 بهشـتی، اوج غربت کشـور اسـت. شـهید بهشـتی

 آینـده نگـر بـود چنانکـه فرمـود »آفـت انقـاب 
اسـامی این اسـت کـه دچـار بازیگرانی باشـد که 
اسـام و انقـاب و هـر چیـزی را دکان کنند، دکان 
قـدرت، دکان ثروت، دکان شـهرت، دکان ریاسـت«

مراقـب  سـخت  بایـد  داد:  ادامـه  سـپس  وی 
باشـیم ایـن خطری کـه در طـول تاریخ همیشـه 
آنهـا  بـه  و  کـرد  تهدیـد  را  الهـی  انقاب هـای 
 ضربـه زد، جلویـش را بگیریـم و مـا نیـز بایـد بـا

 مطالبـه گـری نگذاریم این اتفاق رخ بدهد.
بـه  اشـاره  بـا  سـپس  عالـی  االسـام  حجـت 
و  مـردم  گفـت:  انتخابـات  منتخبـان  وظایـف 
بـا  و  از منتخبـان مطالبـه کننـد  بایـد  رسـانه ها 
امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر اجـازه ندهند که 

ایـن دکان هـا شـوند. دچـار 
وی گفـت: ایـن چهـار سـال بـرای برگزیـدگان 
شـورا، فرصتـی بـرای خدمت اسـت و اگـر نتوانند 
ایـن کار را بکننـد خسـر الدنیـا و آخـره خواهنـد 

. شد
خطیـب جمعـه موقـت تبریز در بخـش دیگری 
آقـای محسـنی بـه  ادامـه داد:   از سـخنان خـود 

قضائیـه  قـوه  ریاسـت  در  انتصـاب  بـرای  ای  اژه   
تبریـک مـی گویـم. امیدواریم حرکـت جهادی در 
قـوه قضائیـه ادامه دار باشـد و تمام خواسـته های 
نحـو  بـه  قضائیـه  قـوه  از  رهبـری  معظـم  مقـام 

احسـن انجـام شـوند.

رئیس کل دادگسـتری آذربایجان شرقی 
گفـت: در حال حاضر تعـداد ۱۵۰ زندانی 
در اسـتان از طریـق پابنـد الکترونیکـی 

می شـوند. کنترل 
دکتر موسـی خلیل اللهـی تاش برای 
توسـعه بهره مندی زندانیـان از پابندهای 
الکترونیکـی را یکـی از برنامه های مهم و 
محوری دادگسـتری آذربایجان شـرقی در 
راسـتای طـرح تحول قـوه قضائیـه اعام 
و اضافـه کـرد: مقدمات و تمهیـدات الزم 
بـرای توسـعه ایـن طـرح از مدت هـا قبل 

در اسـتان شروع شـده است.
وی اظهـار کـرد: هر گونه صدور حکم مبنی بر اسـتفاده از پابند الکترونیکی 
محـدود بـه آرای قضات اسـت که محـدوده فیزیکی بهره مندی زندانـی از آن را 

نیـز فقـط قاضی پرونده تعیین و مشـخص می کند.
خلیـل اللهـی یکی از مزیت هـا و فواید اسـتفاده از پابندهـای الکترونیکی را 
کاهـش آمارهـای مربـوط بـه ورودی زندان هـا عنـوان کـرد و افـزود: بـا توجه به 
تاش های گسـترده قـوه قضائیه برای کاهش تعـداد زندانی ها، اسـتفاده از این 

فنـاوری می توانـد در آینـده تأثیر چشـم گیری در این زمینه داشـته باشـد.
رئیس کل دادگسـتری آذربایجان شـرقی از اتخاذ تمهیدات الزم در زندان های 
آذربایجـان شـرقی همزمـان با شـیوع ویروس کرونا خبـر داد و اعـام کرد: طی 
ایـن مـدت افزون بـر ۱۰۰ هزار فقـره مرخصی به زندانیان اسـتان در شـهرهای 
مختلـف صـادر شـده اسـت بـه گونه ای کـه طی این مـدت فضاهـای فیزیکی 

زندان هـا بـه طـور قابـل توجهـی خالـی 
. شد

خلیـل اللهـی با بیـان اینکـه اقدامات 
بهداشـتی برای حفـظ سـامت زندانیان 
آذربایجـان شـرقی از زمان شـیوع ویروس 
کرونـا انجـام شـده اسـت، یـادآور شـد: 
تاکنـون تنهـا یک مـورد فوتـی کرونایی 
در زندان هـای اسـتان بـه ثبـت رسـیده 
اسـت و حتـی طی ماه هـای اخیـر مورد 

بسـتری نیـز نداشـته ایم.
الکترونیکـی  مسـیر  در  حرکـت  وی 
سـازی قـوه قضائیـه را جـزو رئـوس طرح 
تحـول در ایـن مجموعه برشـمرد و بـا بیان اینکـه ایجاد و تبدیـل پرونده های 
فیزیکـی بـه الکترونیکی بـه صورت آزمایشـی در آذربایجان شـرقی آغاز شـده 
اسـت، از این اسـتان به عنوان پیش قراول این طرح در سـطح کشـور یاد کرد.

خلیـل اللهـی ابـراز امیدواری کرد با اجـرای موفق این طـرح، در آینده نزدیک 
تمـام پرونده هـای قضائـی دادگسـتری آذربایجـان شـرقی الکترونیکی شـده و 

اوراق قضائـی نیـز بـه طور کامل حذف شـوند.
رئیـس کل دادگسـتری آذربایجان شـرقی بـا بیـان اینکـه در راسـتای تحقق 
سیاسـت های تحولـی قـوه قضائیـه در اسـتان اقدامـات بسـیار خوبـی انجـام 
شـده اسـت، ادامـه داد: آمـار و ارقـام از کاهش تعـداد پرونده هـای قضائی و نیز 
رضایـت منـدی مـردم از عملکـرد دادگسـتری اسـتان دلیل آشـکار بـر تحقق 

سیاسـت های تحولـی در ایـن قوه اسـت.

1۵0 زندانی در آذربایجان شرقی با پابند الکترونیکی کنترل می شوند

بسم اهلل الرّحمن الرّحیم

برادر ارجمند جناب حجت االسالم والمسلمین 
آقای حاج شیخ غالمحسین محسنی اژه ای

 با سام و تحّیات؛
انتصـاب شایسـته حضرتعالـی بـه عنـوان ریاسـت قـوه قضائیـه از سـوی رهبـر معظم انقاب اسـامی حضـرت آیـت اهلل العظمی 
امـام خامنـه ای )مدظلـه العالـی( کـه بیانگر تعهد، علـم و تقوا و روحیـه مردمی و خدمتگـزاری حضرتعالی در صحنـه های مختلف 

خدمـت صادقانـه بـه نظـام مقدس جمهـوری اسـامی ایران اسـت، صمیمانـه تبریک عرض مـی نمایم. 
بـی تردیـد حسـن اعتمـاد معظـم له بـه حضور حضرتعالـی در صدر جایـگاه خطیر قـوه قضائیه با پشـتوانه علمی، فقهـی، تجارب و 

سـوابق ارزنـده در دسـتگاه عدالـت؛ گامـی ارزشـمند در جهت تـداوم رویکرد تحّولـی در قوه قضائیـه در گام دوم انقـاب خواهد بود.
بـا آرزوی توفیقـات روزافـزون؛ سـربلندی حضرتعالـی را در سـایه توجهـات حضرت ولـی عصر)عـج( و در پرتو رهنمودهـای مقام معظم 

سید محمدعلی آل هاشمرهبـری )مدظلـه العالـی( از درگاه خداوند متعال مسـئلت دارم.
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی
و امام جمعه تبریز

پیام تبریک امام جمعه تبریز
 به رئیس جدید قوه قضائیه 
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وظائف زن و مرد 
)درک و شناخت متقابل(

حجت االسالم  جلیل جلیلی قسمت ششم 

کاربرد مقدمات 
حکمت در فقه 

وحقوق
قسمت دوم
حجت االسالم محمدرضا نیاکار  

طبیعت  مبنای  بر  که  است  مقدس  نهاد  یک  خانواده 
بشری شکل گرفته، به تعبیر پیامبر خدا صلی اهلل علیه 
تعالی من  اهلل  إلی  أحب  االسام  في  بناء  بني  »ما  آله:  و 
التزویج «۱ یعنی هیچ بنایی بنیان نهاده نشد که نزد خدا 
محبوب تر از ازدواج باشد. برای حفظ تقدس خانواده، زن 
و شوهر یک سری وظایفی را به عهده دارندکه باید مراعات 
شناخت  و  درک  خصوص  این  در  وظیفه  اولین  کنند؛ 
متقابل آقا و خانم از همدیگر است اگر طرفین بدانند که 
اندیشد و به روش ویژه  انسانی به گونه ای خاص می  هر 
رفتار می کند برخی ها مؤدبند، برخی ها منظم و مرتب 
اند برخی آرامند و در  مقابل عده ای خاف این رفتارها را 
هستند  هایی  کنش  یکسری  این خصوصیات  همه  دارند 
در صورتی  کنند  می  اقتضا  را  خود  متناسب  واکنش  که 
که انسان انها را بداند و با شناخت صحیح روحیات طرف 
در  نزاع  و  اصطکاک  باشد  داشته  را  او  رعایت حال  مقابل 

خانواده پیش نمی آید .
مشترک،  زندگی  در  درک صحیح   مصادیق  جمله  از   
و  همسر  مشکل  پذیرش  است  همسر  مشکات  شناخت 
گاهی   مثال  طور  به  دارد   اهمیت  خیلی  او  با  همدلی 
در  شغلش  یا  است  شب  در  کردن  کار  همسر  شغل 
دوران  خانه،  خانم  بسا  چه  همینطور  و  است  مسافرت 
که  است  مواقع  این  در  می کند   سپری  را  خود  بارداری 
باید همسران وضعیت طرف دیگر خود را به درستی درک 
این یعنی درک  باشند  تر  با همسر خود همراه  و  نمایند 
متکامل کردن همدیگر  راستای  در  و همپوشانی  متقابل 
بر اساس آموزه های دینی زن و مرد در انسانیت مشترک 
هستند از لحاظ ارزشهای انسانی برابرند قرآن می فرماید:   
به یقین، مردان مسلمان و زنان مسلمان، مردان با ایمان 
مطیع  زنان  و  خدا  فرمان  مطیع  مردان  ایمان،  با  زنان  و 
صابر  مردان  راستگو،  زنان  و  راستگو  مردان  خدا،  فرمان 
زنان  و  خشوع  با  مردان  شکیبا،  و  صابر  زنان  و  شکیبا  و 
انفاق کننده، مردان  انفاق کننده و زنان  با خشوع، مردان 
و  پاکدامن  زنان  و  پاکدامن  مردان  روزه دار،  زنان  و  روزه دار 
بسیار  که  زنانی  و  یاد خدا هستند  به  بسیار  که  مردانی 
یاد خدا می کنند، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش 
عظیمی فراهم ساخته است.۲  و در این موضوع تنها آن 
الهی مقرب می کند  پیشگاه  در  را  مرد  و  چیزی که زن 
پروا پیشگی و پرهیزگاری است و انسانیت انسان وابسته 
ِ أَتقاُکم۳  گرامی ترین  به آن  می باشد  إِنَّ أَکَرَمُکم ِعنَد اهللَّ
شما نزد خداوند با تقواترین شماست؛ اما در نوع آفرینش 
تفاوت هایی را دارند که هر یک از آنها برای نظام احسن 

آفرینش الزم و ضروری هستند.
 مثًا زن و مرد در بعد جسمانی در نحوه رشد و سخن 
بعد  دارند همانطوری که در  را  تفاوت هایی  قد،  و  گفتن 
نیاز است زن  ناز و مرد مظهر  روانی و عاطفی زن مظهر 

مرد  نتیجه  در  است  طالب  نماد  مرد  و  مطلوب  جلوه 
پناهگاه میشود و زن آرامش بخش، از این جهت، دانستن 
هر یک از این ویژگی ها برای زندگی مشترک حیات بخش 

خواهد بود.
تبیین  السام  علیه  امیرالمومنین  فرمایشی  در   
لیست  و  ریحانة  »المرأة  فرمایند  می  و  دارند  استعاره ی 
بقهرمانة«در استعاره ای که امام علیه الّسام بکار برده، و 
زن را ریحانه خوانده، سّر عجیبی نهفته است. زیرا ریحان 
لغت  در  ریحانه  و  است.  گل  مانند  خوشبو  گیاه  یعنی 
میگویند.  معروف  معّطر  گیاه  و  خوشبو  گیاه  دسته  به 
و  بوستان  در  که  است  وقتی  تا  وی  طراوت  و  شادابی  و 
و  بماند،  خود  طبیعی  محیط  یعنی  شاخسار  بر  و  باغ 
سبب  به  و  کند.  زندگی  خویش  اصل  و  درخت  کنار  در 
همین لطافت بسیار است که بادی شدید، گلبرگهایش را 
از بین میبرد. و آن را به  می پراکند و لطافت و بویش را 

وادی تباهی میرساند.
نشده،  خلق  تن  روئین  قهرمان  چون  زن،  همینطور 
فتق  و  رتق  مشکات  و  باشد  داشته  را  شدائد  تحّمل  که 
امور را تحّمل کند، باید در گلزار خانوادگی خود به حفظ 
شخصّیت و کرامت خود بپردازد و از این حّد تجاوز نکند.

آنان  کار  در  و  داخل شود،  مردان  اجتماع  در  اگر  ولی 
دخالت کند، و متصّدی امور مهّم گردد، باد کشنده مهالک 
و آفات و انحرافات، بر وی وزیدن گیرد، و وجودش را درهم 
و  لطیف  غرائز  و  خدادادی  و  فطری  سجایای  و  شکند، 
نفسانیش  خوش  بوی  و  بگیرد،  وی  از  را  او  در  مناسب 
و خلق  ویژه  و صفات  عزیز  نتیجه وجود  در  برود.  بین  از 
مطلب  این  و  گردد؛  ضایع  و  گراید  پستی  به  او  نیکوی 
ظلمی نابخشودنی در حّق او است وقتی مرد دانست که 
زن گل است گل گونه رفتار می کند اورا مایه زینت خانه 

خود می داند. ۴
در  خانه  امنیت  قوام  که  بداند  باید  نیز  زن  مقابل  در 
سایه حفظ اقتدار مرد امکان پذیر است و نباید به راحتی 
اقتدار مرد را در خانه آسیب بزند که در این صورت ستون 
به تعبیر دیگر لطافت  خیمه خانواده متزلزل خواهد شد 
در نظام احسن الهی به زن در خانه رسیده و مایه امنیت 
بودن به واسطه اقتدار در اختیار مرد قرار داده شده است 
این که  بدهند  اجازه  خود  به  نباید  خانواده  اعضای   و 

شناخت  و  درک  مفهوم  و  معنا  بشوند  جابجا  ها  جایگاه   
متقابل  چیزی جز این است.

پاورقی ها:
۱ - شیخ صدوق ، الفقیه، ج ۳، ص ۳۸۳.

۲-  األحزاب آیه ۳۵
۳-  الحجرات آیه ۱۳

صص   ، بدیعه  رساله  ترجمه   ، طهرانی  حسینی    -۴
۱۹۹-۱۹۸

۴. عام بعد از تخصیص، از عموم می افتد در حالی که مطلق می تواند از جهتی 
مقید شود و از جهت یا جهات دیگر بر اطاق خود باقی بماند.  مانند اصل ۲۴ 
ق. ا. که می گوید: »نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به 
مبانی اسام یا حقوق عمومی باشد...«. در این مثال حقوقی پس از تخصیص، 
عام از عموم افتاده است. ولی در مثالی مانند ماده ۷۱ ق. م. که مقرر شده است: 
»وقف بر مجهول صحیح نیست«، در اینجا وقف بر مجهول اگر چه مطلقی 
است که از جهتی مقید شده، اما می تواند از جهت تقیید به »زمین یا اشجار 

بودن« مطلق باشد.
۵. داللت عام نوعاً استغراقی و گاهی بدلی است ولی داللت مطلق، نوعاً بدلی 
و گاهی استغراقی است.  مثاً اگر گفته شود: »اکرم العلما«، این عام همه افراد را 
در بر می گیرد. لذا این حکم به صورت یکسان شامل همه افراد عالم می شود و 
با انجام یک فرد از آن، بقیه حکم ساقط نمی شود. اما اگرگفته شود: »اکرم العالم«، 
لفظ عالم اگر چه ماهیت و جنس عالم را شامل می شود، ولی شمول آن به 
صورت بدلی می باشد و اگر یکی از افراد این ماهیت انجام شود، حکم امتثال 
شده است؛ زیرا در اصل با انجام یک فرد از آن، ماهیت محقق می شود و لزومی 
در سرایت حکم بر همه افراد نیست مگر با ذکر قرینه، که در این صورت با توجه 

به حضور قرینه در استغراق استعمال می شود. 
این تفاوتی که ذکر شده در جمله های مثبت است؛ ولی در جمله های منفی 
چون نکره در سیاق نفی افاده عموم می کند، در نتیجه میان عام و مطلق 
تفاوتی وجود ندارد. و شمول هر دو به صورت استغراقی می-باشد. برای مثال در 
ماده ۳۱ ق. م. آمده است: »هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی توان بیرون 
کرد مگر با حکم قانون«. نیز مانند ماده ۱۳۰ ق. م. که گفته است: »کسی حق 
ندارد از خانه خود به فضای خانه همسایه، بدون اذن او خروجی بدهد...«. در این 
مواد، هر یک از الفاظ »مالی« و »کسی«، که به ترتیب عام و مطلق می باشند به 
صورت عموم استغراقی استعمال شده است. نتیجه اینکه، شمول الفاظ مطلق 
در جمات مثبت به صورت بدلی می باشد؛ زیرا با امتثال یک فرد از آن، ماهیت 
محقق می شود. و این شمول در جمات منفی به صورت استغراقی می باشد؛ 
زیرا ماهیتی که از آن نفی شده عقاً امتثال نمی شود مگر با امتثال همه افراد 

آن. در نتیجه ماهیت فقط با امتثال همه افراد آن محقق می شود.
داللت قرائن بر اطاق و جایگاه آن ها

داللت عام بر عموم، به سبب وضع لفظ عام بوده است؛ ولی داللت مطلق بر 
اطاق، به عقیده بسیاری از علمای اصول، وضعی نیست؛ بلکه به کمک مقدمات 
حکمت می باشد. بنابر این تفاوت و برای آنکه بتوان از کام، استفاده اطاق نمود، 
باید قرائن و شرایطی وجود داشته باشد که در صورت اجتماع آن قرائن یا شرایط 
می توان از لفظ مطلق، اطاق را استنباط نمود. به عبارت دیگر؛ طبق نظر سلطان 
العلما و علمای بعد از ایشان، لفظ مطلق داللت وضعی بر اطاق ندارد و فقط 
برای ذات معنا و نفس طبیعتی وضع شده که از تمام قیود، حتی قید شیاع و 
اطاق عاری است و لفظ شیاع و اطاق جزء معنای مطلق نمی باشد. مثاً لفظ 
»رجل« وضعاً، تنها بر ماهیت مبهمه و البشرط مقسمی داللت می کند و شیاع 
و سریان همانند سایر عوارض مانند: عدل،  فسق و ...، از موضوع له آن خارج 
می باشد. بنابراین برای آنکه مطلق بر اطاق و سریان داللت کند به قرینه خاصه 

)اعم از حالیه و مقالیه(  و یا قرینه عامه )مقدمات حکمت( نیاز است. 
در مورد قرینه خاصه باید گفت، در برخی موارد متکلم هنگام بیان لفظ مطلق، 
قرینه خاصی در کام خود می آورد تا به مخاطب بفهماند که قید خاصی در 
مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطاق را اراده کرده است. در چنین 
مواردی برای استفاده اطاق از لفظ مطلق نیازی به مقدمات حکمت نیست و 
همان قرینه لفظی، برای داللت مطلق بر اطاق کفایت می کند.  مانند ماده ۴۹۵ 
ق. م. ا. مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ که در آن مقرر شده است: »هر گاه طبیبی گر چه 
حاذق  و متخصص باشد، در معالجه هایی که شخصاً انجام می دهد یا دستور آن 
را صادر می کند هر چند با اذن مریض یا ولی امر او باشد باعث تلف جان یا نقص 
عضو یا خسارت مالی شود ضامن است «. در این ماده، قانون گذار به شمول و 
فراگیری لفظ مطلق، نسبت به افراد یا حاالت مختلف آن تصریح کرده و همین 

تصریح بهترین قرینه برای داللت لفظ مطلق بر اطاق است.
بدین ترتیب در برخی موارد که قرینه خاصه اعم ازحالیه یا مقالیه، که نشانگر 
اطاق یا تقیید است، وجود داشته باشد، از آن استفاده می شود و در صورتی 
که این قرینه موجود نباشد، اصولیان می گویند که یک قرینه عامه داریم که به 
وسیله آن می توان از لفظ مطلق استفاده اطاق نمود. این قرائن عامه را اصطاحاً 
مقدمات حکمت می نامند؛ منظور از مقدمات حکمت شرایطی است که شنونده 

در صورت اجتماع آن شرایط، از لفظ استفاده اطاق می نماید. 
مقدمات حکمت اختصاص به لفظ یا مورد خاصی ندارد و در تمام الفاظ 
مطلق می توان از آن استفاده کرد. به همین دلیل برخی اصولیون از این مقدمات 
به قرینه عام تعبیر کرده اند.  به عبارتی دیگر این قرائن و شرایط به طور عمومی 
در هر کام مطلقی یافت می شوند که در برخی کام ها به صورت کامل جمع 
می-باشند که در این صورت از آن شمول و اطاق استفاده می شود و در بعضی 
کام ها، برخی از این مقدمات مفقود می باشند که در این صورت حتی با نبود 

یکی از این مقدمات، از اطاق گویی نمی توان به اطاق خواهی پی برد.
نکته دیگری که بایسته است در اینجا یادآوری شود آن است که، این قرائن 
عامه، از نوع قرائن »حالیه« است؛ لذا وقتی می خواهیم لفظی را بر معنای 
مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، الزم است به حال و سیاق گفتار 
گوینده بنگریم و نشانه هایی در گفتار او پیدا کنیم و آنها را قرینه  مطلق گویی 
قرار دهیم؛ بر خاف قرینه خاصه یا مقید که غالباً در ضمن گفتار می آید و 

به اصطاح سابق، قرینه مقالیه نامیده می شود. 
منابع :

۱- ابن اثیرجزری، مبارک بن محمد، النهایة فی غریب الحدیث و االثر، ۲۷/۴.
 ۲-راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القران )مترجم: غامرضا 

خسروی( ، ۵۲۸/۱.
مظفر،  االصول،۲۴۷؛  کفایة  کاظم،  محمد  خراسانی،  آخوند   -۳
االصول، تهذیب  جعفر،  سبحانی،  و   ۱۸۴/۱ الفقه،  اصول  رضا،   محمد 

 )تقریرات روح اهلل خمینی( ۷۰/۲.

آداب نمازجمعه

مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت 
از دیدگاه مذاهب اسامی

فقه امامیه
مطالعــه نمــاز جمعــه از زاویــه اقتضائــات حکومتــی، 
ــیعی  ــای ش ــان فقه ــی در می ــش منف ــی واکن از نوع
حکایــت دارد کــه بــر آرای مختلــف آنــان دربــاره حکــم 
ــس از حضــور امــام معصــوم )ع( ســایه افکنــده  دوره پ

اســت. 
قائــل  یعنــی  حکــم  آن  تعطیــل  بــه  برخــی 
بــه حرمــت شــده اند و برخــی تعطیــل را جایــز 
ــی  ــده اند و گروه ــر ش ــه تخیی ــل ب ــته اند و قائ دانس
ــدون  ــی و ب ــع حکومت ــن وض ــر گرفت ــدون نظ ــم ب ه
ــر  ــام)ع(، آن را در ه ــور ام ــر حض ــن عص ــر گرفت نظ
ــن باشــد  ــش ای ــی الزم شــمرده اند. شــاید علت وضعیت
ــرون  ــی ق ــه ط ــل آنک ــه دلی ــیعی ب ــای ش ــه فقه ک
متمــادی بــا قبــض مواجــه بــوده و بــا دولتهــای 
ــی  ــکام حکومت ــته اند، در اح ــش داش ــروع چال غیرمش
ــدگاه  ــه دی ــد آن ب ــه و مانن ــاز جمع ــل نم ــه، از قبی فق
ــض،  ــای دوره قب ــد و محدودیته ــیده ان ــنی نرس روش
ــاز داشــته  ــد ب ــرای دوره بســط ی ــی ب ــان را از طراح آن

ــت.  اس

قبل و بعد از تزریق واکسن کرونا
 کدام مواد غذایی را بیشتر بخوریم؟- قسمت 2

قبل و بعد از واکسیناسیون مقدار زیادی آب و مایعات بنوشید، 
تامین آب بدن به میزان کافی قبل و بعد از تزریق واکسن کووید-۱۹ 
بسیار مهم است. مصرف مایعات کافی نه تنها سبب عملکرد بهتر بدن 
در شرایط واکسیناسیون می شود، بلکه از افت فشار خون در افرادی که 

معموال ترس از آمپول و یا واکسن دارند نیز جلوگیری می کند.
 افرادی که مبتال به بیماری های قلبی- عروقی، فشار خون باال 
یا بیماری های ریوی هستند در خصوص میزان مصرف مایعات باید 
با پزشک خود مشورت کنند. مواد غذایی آبدار مانند میوه ها، سبزی 
ها، انواع سوپ و آبگوشت عالوه برکمک به تامین آب بدن، سیستم 
ایمنی بدن را نیز تقویت می کنند. به ویژه در صورت ایجاد تب بعد از 
واکسیناسیون، توصیه می شود مایعات و غذاهای آبدار به میزان فراوان 
نوشیده و میل شود. توجه کنید که نوشیدنی های شیرین مانند آب 
میوه هایی که دارای قند افزوده هستند و شربت های خیلی شیرین، 
نوشابه های گازدار و بطور کلی همه نوشیدنی های خیلی شیرین 
موجب تضعیف سیستم ایمنی و اختالل در عملکرد آن می شوند. 
بهترین نوشیدنی آب است. مصرف آب میوه تازه و طبیعی، دوغ کم 
نمک و بدون گاز، شربت های خانگی کم شیرین نیز برای تامین آب 

بدن مناسب هستند.
براساس توصیه های ذکر شده در این گزارش رعایت طوالنی مدت یک 
رژیم غذایی سالم، پاسخ ایمنی بدن را بهبود می بخشد و به ما کمک کند 
تا عالوه بر مبارزه بهتر با عفونت ها، پاسخ ایمنی قوی تری به واکسیناسیون 
داشته باشیم. مصرف بیشتر غذاهای تازه و طبیعی مانند میوه ها، سبزی ها، 
ماهی های چرب، آجیل و مغز دانه ها به کارکرد بهتر سیستم ایمنی کمک 
کرده زیرا التهاب کمتری در بدن ایجاد می کند. مصرف غذاهای ضد التهاب 

قبل و پس از تزریق واکسن می تواند کمک کننده باشد.
 اضافه کردن چاشنی هایی مثل زنجبیل، نعناع فلفلی، دارچین، 
فلفل، زرد چوبه، سیر و پیاز در تهیه غذا به دلیل خاصیت ضد التهابی 
توصیه می شود. زردچوبه را می توان به چای نیز اضافه کرد. همچنین 
ماهی نوعی غذای ضد التهاب محسوب می شود. ماهی های چرب 
مانند ماهی آزاد، ساردین، شاه ماهی، قزل آال، کپور و روغن کبد ماهی 
بیشترین امگا ۳ را بعنوان عامل ضد التهابی دارند. آجیل و انوع مغزها و 
دانه ها )بادام، گردو، پسته، فندق، بادام زمینی و کنجد(، روغن کنجد و 

روغن زیتون نیز از مواد غذایی ضد التهاب محسوب می شوند.

پزشک من
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وجود موی گربه در لباس نمازگزار
 آیا گربه نجس است، اگر موی آن در لباس نمازگزار باشد، نماز اشکال دارد؟

جواب: گربه نجس نیست، ولی فضله آن نجس است و اگر موی آن بر بدن 
یا لباس نمازگزار باشد، نماز باطل است.

 خمس ارث
 آیا اموال ـ از جمله سهام ـ به ارث رسیده از پدرم در صورتی که ندانم با 

پول مشمول خمس خریداری شده یا نه، خمس دارد؟
جواب: خمس ندارد.

 خمس وسائل خانه
در دوران عقد هستم و طبق رسم ما برای شروع زندگی باید یک سری 
وسایل مثل تلویزیون، مبل و ... را مرد تهیه کند، آیا در زمان سررسید سال 

خمسی باید خمس این وسایل را که با درآمدم تهیه کرده ام بدهم؟
جواب: اگر تهیه این وسائل، عرفا جزو هزینه های جاری مورد نیاز شما محسوب 

می شود، خمس ندارد، هرچند تا سر سال خمسی استفاده نشده باشد.
 فسخ معامله به دلیل عدم پرداخت ثمن

آیا فروشنده می تواند به دلیل عدم پرداخت قیمت کاال در زمان مقرّر، به 
بهانة تورم، معامله را فسخ کند و مال فروخته شده را مطالبه کند؟

باشد، مجرد تأخیر  جواب: در صورتی که فروشنده کاال را تحویل داده 
پرداخت قیمت، موجب خیار فسخ نمی شود، بنابراین اگر به دلیل دیگری 
باشد، معامله الزم است و حق فسخ ندارد و مشتری  خیار فسخ نداشته 

باید قیمت را با احتساب تنزل ارزش پول پرداخت کند؛ 
بله اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت 
تخلِف در پرداخت در زمان مقرّر، فروشنده حق فسخ 

داشته باشد، فروشنده می تواند معامله را فسخ کند.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 18 تیر 1400 (
ــي فعالیــت   ــي از رشــت در پ ــرزا کوچــک خــان جنگل  خــروج می

ــن شــهر )۱۲۹۹ ش( هــاي کمونیســتي در ای
رحلــت آیــت اهللَّ »ســیدکاظم اخــوان مرعشــي« مــدرس برجســته 

حــوزه علمیــه مشــهد )۱۳۸۱ ش(
درگذشــت عالــم پارســا آیــت اهلل حــاج شــیخ علی پنــاه اشــتهاردی 

)۱۳۸۷ش(
ــی  ــار مل ــت آث ــارس( در فهرس ــیراز )ف ــل ش ــجد وکی ــت مس ثب

ایــران)۱۳۱۱ش(
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری

) 28 ذی القعده 1442 (
  وفات »ابوالقاسم طبراني« محدث مسلمان)۳6۰ ق(

 درگذشت »اسعد دمشقي« پزشک شهیر سوری)6۵۲ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 

) 9 جوالی 2021 (
  آغــاز دوبــاره جنــگ میــان اعــراب و اســرائیل پس از تشــکیل رژیم 

صهیونیستي )۱۹۴۸م(
 وقــوع توفــان ســهمناک در خلیــج بنــگال و نابــودي ۳۰۰ هــزار نفر 

از مــردم منطقــه )۱۷۳۷م(

محرومیت زدایی و خدمت به مردم در کام امام )ره(
* ناچاریم که به ملت متوجه بشویم برای سازندگی، برای اینکه ترمیم 
کنیم این خرابی هایی را که در طول مدت حکومت جائر پهلوی در 

مملکت ما حاصل شده است. )صحیفه امام)ره(، ج ۸، ص ۱۸۰(
* امروز ثوابی باالتر از این نیست که به برادرهای خودتان کمک کنید 
و این سازندگی را همه با هم شروع کنید که ایران خودتان درست ساخته 

بشود. )صحیفه امام )ره(، ج ۸، ص ۱۸۰(
* من همه ی شما را دعا می کنم و امیدوارم که خداوند به شما توفیق 
خدمت به این مستمندان را که بزرگ ترین عبادات نزد آن هاست، عنایت 

فرماید. )صحیفه نور، جلد ۱۷، ص ۱۰۲(
* طبقه کاخ نشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با 

اختراع و تصنیف و تالیف و زحمت.
* زحمات بی وقفه جهاد، این سنگرسازان بی سنگر، در دفاع مقدسمان 
از جمله مسائلی است که ترسیم آن در قالب الفاظ نمی گنجد. )بیانات 

امام خمینی )ره( ۱۴ آذر ماه ۱۳6۷(
* ما وقتی که در مذهب خودمان ماحظه می کنیم که فقه ما آن 
طور غنی است، و فلسفه ما آن طور غنی است، می بینی اشخاصی که 

این فقه را به این غنا رساندند، کاخ نشینان نبودند، کوخ نشینان بودند.
* شجاعت دلیر مردان و شیرزنان جهادی مان، در جهادمان علیه کفر و 

بیداد، زبانزد خاص و عام است. )صحیفه نور، جلد ۱۲، ص ۲۰۴(
* فرزندان عزیز جهادیم! به تنها چیزی که باید فکر کنید، استواری 

پایه های اسام ناب محمدی است. )صحیفه نور، جلد ۲۱، ص ۵۹(
* این جهاد سازندگی که همه قشرهای ملت را تحت لوای خودش 
قرار داده است و جوان های ما از هر قشری در این جهاد سازندگی وارد 
می شوند، این اثر آن اخوت اسامی است که دارند. )صحیفه امام)ره(، ج 

۱۳، ص ۱۳۱(
طبقات ضعیف  پابرهنه ها،  مردم،  همین  که  نکنیم  فراموش   *
و کسانی که در معیارهای مادی جوامع چیزی به حساب نمی آیند، 
صاحبان اصلی کشورند و پیروزی های این انقاب و عزت این کشور به 

خاطر فداکاری های آن ها بوده است.
* باید خودمان را بسازیم. خودتان را که بسازید همه کارهایتان جهاد 

سازندگی است. )صحیفه امام )ره(، ج ۱۱، ص ۳۸۳(

صحيفه نور امام خميني )ره(

»دسـتنامه  کتـاب 
تاثیـر  سـخنان  زندگـي: 
گـذار و تکان دهنـده« به 
قلـم عبـاس بابـازاده و به 
انتشـارات »خـط  همـت 
هشـت« در سـال ۱۳۹۵ 
 ۴۲6 در  و  گرفتـه  فیبـا 
زیـور طبـع  بـه  صفحـه 

گردیـد.  آراسـته 
سـخن گفتـن، از وجوه 
در  انسـان  مهـم  تمایـز 

مقایسـه با سـایر موجـودات زنده اسـت،  چنـان کـه در تعریف 
وي گفتـه انـد: »انسـان حیوانـي ناطـق اسـت«. نحـوه تکلم و 
حـرف زدن نیـز از امتیـازات آدمیـان نسـبت به یکدیگر اسـت 
بـه طـوري که حتي جمـال و زیبایي فـرد به فصاحـت بیان او 

نسـبت داده مي شـود.
سـخن موثـر و نیـک گفتن، نوعـي توانمندي اسـت که باید 
آموختـه شـود. داشـتن معلومـات و اطاعـات، بیان نافـذ،  بهره 
گیـري از خزانـه وسـیع و غنـي واژه هـا، انگیـزه، تعهـد و ... از 
الزامـات صـدور بیانـات ماندگار و سـخنان تاثیرگذار اسـت و به 
دلیـل همین ویژگیهاي خاص، عدد انسـان هـاي موفق در فن 

بیـان اندک اسـت.
نفـوذ سـخنان تاثیرگذار، زیبـا و تکان دهنـده، در برخي افراد 
چنـان عمیق اسـت کـه اثـرات آن در طـول دوران زندگي باقي 
مي ماند. بارها شـنیده شـده اسـت که اشـخاصي عنوان نموده 
انـد کـه مطالعـه یک کتاب، شـنیدن یـک جمله و یا شـرکت 
در یک جلسـه سـخنراني، مسـیر زندگي آنان را به کلي تغییر 
داده اسـت. مطالعـه آثار شـخصیت هـاي علمي، دینـي، ادبي، 
تاریخي، اجتماعي، هنري،  ورزشـي و سیاسـي، و تفکر و تعمق 
در آن هـا، راه هـاي میـان بـر و کم هزینه اي بـراي موفقیت در 

بخـش هـاي مختلـف زندگي بر روي انسـان ها مي گشـاید. 
مجموعـه حاضرکـه بـا هـدف اثـر گـذاري مثبـت در پنـدار، 
گفتـار و کـردار تالیـف شـده اسـت، مشـتمل بـر یـازده فصل 
کلـي با عناوین »خدا؛ کتاب، مطالعه و سـخن؛ انسـان؛ زندگي؛ 
برنامـه ریـزي و مدیریـت؛ کار؛ نیکـي؛ عشـق؛ زن، مـرد و ازدواج؛ 

آزادي؛ زمـان« اسـت. 
جمـات موجود در متن مجموعه حاضـر، از منابع مختلف و 
سـایت هاي اینترنتي گردآوري شـده اسـت، که گوینده بعضي 

از مطالب مشـخص بوده و بعضي دیگر معلوم نیسـت.  
در متـن کتـاب حاضر، پیرامون مبحث خـدا در فصل اول به 

چند جمله ناب از بزرگان چنین اشـاره شـده اسـت:
* ادلـه اي کـه بـراي اثبـات وجود خداونـد مي آورنـد، که به 
ایـن دلیـل و آن دلیل خداوند وجـود دارد، اینها مـا را از خداوند 
دور مـي کننـد؛ چـون او آن قـدر بـه مـا نزدیـک اسـت که هر 

واسـطه اي حجـاب مي شـود بین مـا و او. )الهي قمشـه اي(
* هـر کـه از چیـزي بترسـد از آن مـي گریـزد امـا هرکس از 

خـدا بترسـد بـه او پناه مـي برد. )ارسـطو(
* مـن کوشـش مـي کنـم کـه خـدا را از طریـق خدمت به 
مـردم ببینـم، زیـرا مـي دانـم کـه خـدا نه در بهشـت و نـه در 
جهنـم، بلکـه در درون همـه انسـان هاسـت. )ماهاتمـا گاندي(

* عظمـت خـدا بـر هـر کـس بـه انـدازه بزرگي مغز اوسـت. 
مترلینگ( )موریـس 

در فصـل دوم مربـوط بـه کتـاب، مطالعه و سـخن، پیرامون 
ایـن مبحـث بـه چند جمله نـاب از بزرگان چنین اشـاره شـده 

است:
* دو مشـکل بـزرگ در جامعـه ما وجود دارد، نخسـت اینکه 
همه من هسـتیم و ما را به رسـمیت نمي شناسـیم و دوم این 

کـه کتاب نمي خوانیم. )مصطفي رحماندوسـت(
* ابتـدا فکـر مي کـردم کـه مملکت وزیـر دانا مـي خواهد، 
بعـد فکر کردم شـاید شـاه دانا مـي خواهد اما اکنـون مي فهم 

ملـت دانا مـي خواهـد. )امیر کبیر(
* کسـي کـه کتـاب مفیـدي تالیـف مي کنـد چراغـي در 
شبسـتان زندگـي اجتماعـي افروخته اسـت. )میـرزا نظام-نظام 

وفا(
* کیفیـت زندگي شـما را دو چیز تعیین مـي کنند، کتاب 
هائـي را کـه مي خوانید و انسـان هائي که ماقـات مي کنید. 

پوهان( )مک 
* دانشـگاه واقعي جائي هسـت که مجموعه اي از کتاب در 

آن جمع آوري شـده باشد. )کارالیل(
* یـک سـاعت عمـر گذشـته را نمـي تـوان بازگردانـد اما با 
چنـد سـکه ناچیـز مـي تـوان تجـارب تمام عمـر بـزرگ ترین 

عقـاي عالـم را تصاحـب کرد. )مونتسـکیو(

معرفي کتاب

 »دستنامه زندگي:
 سخنان تاثیر گذار و تکان دهنده«

شفیقه موسوی

حضـرت آیـت اهلل عامـه شـیخ محمدتقـی 
جعفـری تبریـزی، فرزند کریـم از علمـای اعام و 
فقهـای عظام و حکمـای کرام، برخاسـته از تبریز 
در قـرن چهاردهم هجری قمری اسـت. در حدود 
سـال ۱۳۴۴ ق. برابـر با ۱۳۰۴ ش. در شـهر تبریز 
دیـده بـه جهان گشـود. به همـت والدیـن دانش 
دوسـت خود، از کودکی به تحصیل علم روی آورد 
و به رغم فراز و فرودهای بسـیار،  راه نورانی معارف 
قرآنـی رابرگزیـد و وارد حـوزه علمیه تبریز شـد. و 
مقدمات علوم اسـامی را از  اسـتادان آنجا آموخت . در سن ۱۵ سالگی رهسپار حوزه 
علمیه تهران شـد.  سـطوح عالی فقه و اصول را از آیت اهلل شـیخ محمدرضا تنکابنی 
، و شـرح منظومـه و امـور عامه اسـفار اربعـه را از حکیم نامی  آیـت اهلل میرزا مهدی 
آشـتیانی فرا گرفت. سـپس به حزوه عامیه قم رفت و در مدرسـه دارالشـفا  اقامت 
گزید و نزد  حضرات آیات  شـیخ مهدی مازندرانی و شـیخ محمدتقی زرگر فلسـفه 
و عرفـان  آموخـت  و در درس اخاق امام خمینی )ره( شـرکت کرد. رحلت مـادر اورا 
بـه تبریـز بازگرداند. وی در مـدت اقامت در تبریز در درس خـارج آیت اهلل میرزا فتاح 
شـهیدی حاضر شـد. به توصیه اسـتاد عازم نجف اشـرف گردید و با اشتیاق تمام به 
تحصیـل فقـه و اصول و فلسـفه و عرفان  از محضر بزرگانی همچون  حضـرات آیات 
عظام شـیخ محمدکاظم شـیرازی سید ابوالقاسم خویی ، سید محمود شـاهرودی ، 
سـید جمال الدین گلپایگانی ، سـید محمد هادی میانی  ،  شـیخ صدرا کوبه ای 
، شـیخ مرتضی طالقانی ، سـید محسـن حکیم و سـید  عبدالهادی  همت گمارد  و 
بـه مقام رفیع اجتهاد نایل آمد. آنگاه بر مسـند تدریس نشسـت و بـه تدریس فقه و 
فلسـفه پرداخت. وی پس ۱۵ سـال اقامت در نجف اشرف به میهن بازگشت در ابتدا 
شـهر مقـدس مشـهد را برای سـکونت برگزیـد، اما پس از یک سـال بـه تهران نقل 
مـکان کـرد  و  همـان جـا را برای انجـام رسـالت روحانی اختیار کـرد. فعالیت های 
گسـترده علمی و فرهنگی ایشـان در قالب تدریس در حوزه و دانشـگاه و  تحقیق و 
تالیف دهها اثر عمیق علمی در گسـتره معارف اسـامی   و هسـتی شناسـی  که با 
شـرح و تفسـیر و تحلیل نهج  الباغه و مثنوی مولوی و دهها جلد  اثر نفیس دیگر 
صورت گرفت؛   از ایشـان تندیسـی از  فقه و حکمت و عرفان در روزگار خود سـاخت  
که عاوه بر مجامع علمی مسـلمانان ، دنیای غرب را به  درگاه حضرتش کشـاند و 

فیلسـوفان مغرب زمین را بر آسـتان معرفت نشانش نشاند. 
در دوران نهضـت اسـامی و حـوادث پـس از پیـروزی انقـاب و دفـاع مقـدس از 
همراهـی بـا رهبـری انقـاب و مردم به پاخاسـته و حتـی از حضـور در جبهه های 
جنگ دریغ نورزید و این عامه و فقیه فیلسـوف در سـال ۱۳۷۷ شمسـی قفس تن 

را شکسـت و به رفیق اعلی پیوسـت.

مفاخر مذهبي
آیت اهلل عالمه شیخ محمدتقی جعفری تبریزی

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱۳۹۲

گورســتان معــروف پینــه شــالوار در محــدوده جنــوب 
شــرقی تبریــز و در شــرق روســتایی بــا همــان نــام قــرار 
ــه  ــا پین ــایخ ی ــاد مش ــاد آب ــتان ش ــت. قبرس ــه اس گرفت
ــز  ــی شــهر تبری ــی و تاریخ شــلوار از قبرســتانهای قدیم
ــد.  ــام می رس ــش از اس ــه پی ــت آن ب ــه قدم ــت ک اس
ــوه  ــای ک ــاورت در دامنه ه ــل مج ــه دلی ــی ب ــن نواح ای
ــت.  ــتان اس ــی در تابس ــوای خنک ــهند دارای آب و ه س
ــراف آن  ــت و اط ــانی اس ــای آتشفش ــهند دارای قله ه س
از گذشــته  از ســنگ هایی وجــود دارد کــه  معادنــی 
مــورد  مختلفــی  ســازهای  و  ســاخت  در  تاکنــون 

اســتفاده قــرار گرفته انــد.
می شــود  دیــده  ســنگ هایی  قبرســتان  ایــن  در 
ــه  ــی ک ــد نب ــد ســنگ افراشــته های قبرســتان خال مانن
ــته ای  ــنگ نوش ــا س ــه ی ــچ کتیب ــده و هی ــاخته ش س
ــاره گورســتان  ــه، درب ــه منطق ــدای ورود ب ــدارد. در ابت ن
ــه  ــی را ب ــی توضیحات ــون آن اهال ــانه های پیرام و افس
ــده ای از  ــده ع ــه ش ــی گفت ــد. حت ــگران می دهن گردش
ــه  ــت و هشــت و ن ــرون هف ــرای ق ــا و ام مشــایخ و عرف
ــپرده  ــاک س ــه خ ــتان ب ــن گورس ــز در ای ــری تبری هج

ند. شــده ا
ــازه  ــی اج ــردم بوم ــر از م ــه غی ــتان ب ــن قبرس در ای
ــن  ــود. ای ــتا داده نمی ش ــارج روس ــرادی از خ ــن اف دف
ــار باســتانی  ــه ســارقین آث ــورد حمل ــا م گورســتان باره
حفــاری  بــرای  افــرادی  شــبانه  و  گرفتــه  قــرار 
ــی  ــی محل ــه اهال ــود اینک ــا وج ــد و ب ــا آمده ان گوره
بــه مســئوالن داده انــد، ولــی کســی  گزارش هایــی 

اعتنایــی نکــرده اســت.

گورستان پینه شلوار

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

خبرنگار آدینه تبریز:
امیر ســرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی 
پدافنــد هوایی ارتش با نماینــده ولی فقیه در 

استان آذربایجان شرقی دیدار و گفت وگو کرد.
 حضــرت حجت االســام و المســلمین 
سید محمدعلی آل هاشم  با ابراز خرسندی از 
دیدار با فرماندهان ارشد نیروی پدافند هوایی و 
ارائه گزارش غرور آفرین توسط فرمانده متعهد و 
با اخاص این نیرو خاطر نشان کردند: مدافعان 
آسمان ایران اســامی چشم و چراغ این ملت 
و مایه غرور و افتخار ســایر نیرو های مســلح 

هستند.
امام جمعه تبریز با تاکید بر این که پدافند 
هوایی در دل مردم، محبوب و با عزت اســت، 
گفتنــد: هر وقت صحبت از پدافند می شــود 
همواره یاد شهید ستاری در دل ها زنده می شود 
کــه در عملیات والفجر ۸ خوش درخشــید و 
پدافند هوایــی در آن عملیات نقش مهمی را 
در کنار ســایر رزمندگان ایفا کــرد و با ابتکار و 
درایت این شهید واالمقام و همکاری خوبی که 
با شهید بابایی به عمل آمد، بیش از ۷۰ فروند از 

هواپیما های بعثی ساقط شد.
نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی 
در ادامه با گرامیداشــت یاد و خاطره شــهدای 
سوباشــی، به نقش پدافند هوایی در عملیات 
غرورآفرین دستگیری ریگی و شکار هواپیما های 
نفوذی دشمن اشاره کرده و آن ها را نماد بالندگی 

و اقتدار دانستند.
رئیس شــورای حوزه های علمیه اســتان 
در ادامه با ابراز رضایت و تشــکر از فعالیت های 
شبانه روزی کارکنان و فرماندهان نیروی پدافند 
هوایی و همچنین فرمانده منطقه پدافند هوایی 
شــمالغرب در حراست و صیانت از آسمان امن 
ایران اســامی به خصوص آسمان شمال غرب 
کشور افزودند: حضور امیر سرتیپ دوم عظیمی 
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب در این 
منطقــه، افتخار و مایه پیشــرفت عمومی در 
پدافند و باالخص منطقه پدافندهوایی شــمال 

غرب است.

امام جمعــه تبریز همچنین با اشــاره به 
حضور درخشــان خانــواده بــزرگ در عرصه 
انتخابات تصریــح کردند: حضور دلگرم کننده 
ارتش و خانواده های فهیم آن ها که همواره پیرو 
خط رهبر معظم انقاب هستند باعث افتخار و 
مایه مباهات بود و باید این نعمت را قدر بدانیم.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان با بیان 
اینکه دشمنان قسم خورده این سرزمین از هر 
توطئه و نیرنگی بــرای کمرنگ کردن حضور 
مردم در انتخابات اســتفاده کردند، خاطر نشان 
کردند: مــردم، با بصیرت، آگاهی و همت واال با 
پیروی از فرمایشات مقام معظم رهبری با وجود 
تمامی کارشکنی ها و توطئه های دشمنان در 
انتخابات شرکت کردند و یک حماسه آفریدند. ما 
باید قدردان این حضور باشیم که برابر فرمایش 
مقام معظم رهبری )مدظله العالی( برنده واقعی 

مردم هستند.
امیــر ســرتیپ علیرضــا صباحــی فرد 
فر  مانده نیــروی پدافند هوایی ارتش جمهوری 
 اســامی ایران نیز در این دیدار گفت: دیدار با 
امام جمعه محبوب تبریز، همواره یادآور خاطرات 
خوب و نقــش موثــر وی در ارتش جمهوری 

اسامی ایران است.
وی در ادامه با تشــریح اقدامات، دستاورد ها 
و توانمندی های نیــروی پدافند هوایی ارتش در 
صیانت از آسمان ایران اســامی، افزود: پدافند 
هوایی در مقایسه با سال های گذشته پیشرفت های 
چشمگیری در همه حوزه های کشف، شناسایی، 

رهگیری و سایبری داشته است.

دیدار فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش
 با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی


