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هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

آمریکا و اروپا در مذاکرات ،بازی گذشته را تکرار می کنند

خب رنگار آدینه تبریز :
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعـه
تبریـز گفتنـد :بازگشـت ای ران به پشـت میز مذاکـره با هدف
رفـع تحریـم ها اسـت ،امـا آمریـکا و اروپـا در مذاکـرات بازی
گذشـته را تکـرار مـی کنند.
حضـرت حجـت االسلام والمسـلمین سـید محمدعلـی
آل هاشـم در خطبـه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریز با
تاکیـد بـر اینکـه اسـیر بازی هـای غـرب در مذاکـرات برجام
نمـی شـویم ،گفتنـد :ای ران در شـرایطی بـار دیگر به پشـت
میـز مذاکـره بازگشـته کـه در دور اول آن  ۲سـند از طـرف
وزارت امـور خارجـه کشـورمان بـرای قـرار گرفتـن بـه عنوان
پایـه توافقهـای آینـده در اختیـار دیگـر کشـورها قـرار گرفـت.
امـام جمعـه تبریـز با اشـاره به عدم اسـتقبال کشـورهای
اروپـا از ایـن  ۲طـرح افزودنـد :طـرف مقابـل مذاکـرات مدعی
اسـت کـه ایـران بـه دنبـال زیادهخواهـی و درخواسـتهای
غیرواقعی اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز تاکیـد کردنـد :آمریـکا
نم یتوانـد بپذیـرد کـه باید تبعـات سیاسـتهای متحدانش
در نـوع رفتارشـان را بـر عهده گیـرد و هماهنگـی الزم با آنها
را داشـته باشـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان با بیـان اینکه
آمریـکا اعلا م کـرده کـه شـاید نتوانـد شـرایط سیاسـی

صهیونیسـتها در بازگشـت بـه برجـام را هماهنـگ کنـد،
ادامـه دادنـد :جلسـات و مذاک راتـی کـه بیـن  ۲طـرف برگزار
م یشـود ،همـواره رژیم صهیونیسـتی بـا ایجاد خ رابـکاری در
سـایتهای هسـتهای ایـران و مقصـر قلمـداد کـردن ایـران
در عـدم موفقیـت مذاکـرات احیـای برجـام به دنبـال مقصر
شناسـاندن ایـران بـه افـکار عمومی اسـت.
خطیـب نمازجمعـه تبریـز تصریـح کردنـد :مـردم ایـران
بـرای عـزت ایـران و ح راسـت و حفاظـت از خـاک پـاک ایـن
کشـور منتظ رنـد تا دسـتگاه دیپلماسـی ایـن مذاکـرات را با
عـزت و قـدرت ادامـه دهد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی در بخشـی از
خطبـه هـای نماز جمعـه تبریز با اشـاره به مخمصـه آمریکا
در عـراق و حیلهگـریاش بـرای ماندن در این کشـور گفتند:
خـروج تروریسـتهای آمریکایـی در عـراق مطالبـه عمومـی
مـردم این کشـور اسـت.
امـام جمعـه تبریـز گفتنـد :پـس از اقـدام جنایتکارانـه
ارتـش آمریـکا در ترور شـبانه و بزدالنـه سـرداران مقاومت به
خصوص سـردار سـلیمانی ،خروج نیروهـای آمریکایی تبدیل
بـه مصوبـه قانونـی ع راق شـد و نیروهـای تروریسـتی آمریکا
چـارهای جـز خـروج از ایـن کشـور ندارنـد و بایـد تـا قبـل از
۱۱دی مـاه  2022از آن خـارج شـوند.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با تاکیـد بر خروج

بـدون قید و شـرط آمریـکا از ع راق گفتند :عـدم خروج کامل
نیروهـای آمریکایـی مسـئلهای اسـت کـه بـا مخالفتهـای
گروههـای مقاومـت مواجـه شـده اسـت زیـرا آن را مغایـر
مصوبـه پارلمـان عـراق م یداننـد ،از ایـنرو در صورتـی کـه
ایـن خواسـته محقـق نشـود ،گزینهای جـز مقاومـت نظامی
تـا اخـراج نیروهـا نخواهند داشـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز گفتنـد :آمریکا بر اسـاس
توافـق بـا «الکاظمـی» تعـدادی از نیروهـا را خـارج کـرده
و بقیـه نیروهـا را م یخواهـد بـا تغییـر ماموریـت از
ماموریـت جنگـی بـه ماموریـت آموزشـی در عـراق نگـه
دارد.
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی بـا اشـاره بـه
روز وحـدت بیـن حـوزه و دانشـگاه و فرمایـش رهبـر معظـم
انقلاب مبنـی بـر اینکـه آیـتاهلل مفتـح فـردی کـم تظاهر
ولـی پرظهـور بـود ،گفتنـد :وحـدت یـک وحـدت مبنایـی و
همزیسـتی مسـالتآمیز و راهبـردی ب رای جلوگیـری از نفوذ
دشـمن است.
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان افزودنـد :وحدت
بیـن حـوزه و دانشـگاه م یتوانـد دسـتاوردهای زیادی داشـته
باشـد کـه از جملـه آنها تقویـت جنبـش نرمافـزاری و تولید
علـم بومـی ،تحقـق تمـدن اسلامی ،ارائـه الگـوی سـبک
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والدت حضرت مسیح(ع)

بیسـت و پنجم دسـامبر سـالروز تولد پیامبر صلح و دوستی ،مه ربانی
و مو ّدت عیسـی مسـیح(ع) اسـت .پیامبری کـه به تصریح قـرآن ،بی پدر
و از مـادری باکـره چـون مریم که تمام عمر خویـش را به عبادت و بندگی
خداونـد صـرف کرد و سـرانجام بـا زادن فرزندی پاک و مبشّ ـر روح القدس
اجـر و مزد عبـادات خویش را در دنیـا و آخرت گرفت.
اضط رابـی عجیـب درونـش را ف را گرفتـه بـود؛ ا ّما گامهایـش را محکم
و اسـتوار برمـی داشـت ،کودکـی را کـه در آغـوش داشـت به نـزد قومش
آورد .گفتنـد :ای مریـم ،کار بسـیار عجیـب و بدی انجـام دادی! ای خواهر
هـارون! نـه پـدرت مـرد بدی بـود و نـه مـادرت زن بـدکاره ای! «مریم» که
روزه سـکوت داشـت بـه کودکش اشـاره کـرد؛ یعنی از او بپرسـید.
گفتنـد :چگونـه بـا کودکـی کـه در گاهـواره اسـت سـخن بگوییـم؟!
ناگهـان کودک زبان به سـخن گشـود و گفت« :من بنده خدایـم ،او کتاب
(آسـمانی) بـه مـن عطا کـرده و م را پیامبر ق رار داده اسـت و مـرا هرجا که
باشـم موجـودی پـر برکت خواسـته و تـا زمانی که زنـده ام ،م را بـه نماز و
زکات امر فرموده اسـت .سلام خدا بر من ،در آن روز که متولد شـدم و در
آن روز کـه مـی میـرم و آن روز کـه زنده ب رانگیخته خواهم شـد».
کلمـه «مسـیح» کـه به معنای نجـات دهنده اسـت ،به زبـان یونانی
به «کریسـتوس» ترجمه شـده .پیروان عیسی را مسـیحی و به زبان های
اروپایی «کریسـتیان» گویند .عیسـی(ع) که از پیامبـران الوالعزم و صاحب
کتـاب انجیل اسـت ،در «بیـت اللحم» در جنوب اورشـلیم ،از مادری پاک
بـه نام مریم زاده شـد.
رسـالت همـه پیامـران جهانـی و عمومـی نبـوده اسـت .بسـیاری از
پیامبـران تنهـا بـرای گـروه یـا قـوم خاصـی ب رانگیختـه شـده انـد .در
میـان انبیـا تنها پنـج پیامبر صاحب شـریعت ،کتـاب آسـمانی و احکام
اجتماعـی بـوده اند .این پنج تـن عبارتند از نوح(ع) ،اب راهیم(ع) ،موسـی(ع)،
عیسـی(ع) و پیامبـر عظیم الشـأن اسلام .اینان همان کسـانی هسـتند
کـه در قـرآن به نام «الوالعزم» نامیده شـده و رسـالتی جهانی داشـته اند.
دعـوت آنـان بـه گـروه خاصی محـدود نمی شـده اسـت و دعوتـی عام و
رسـالتی ف راگیـر و جهانی داشـته اند.
همـه پیامبـر الهی از جنس بشـر بـوده ،درمیان مردمان می زیسـته اند.
هماننـد آنان غذا می خوردند ،می آشـامی دند و هماننـد دیگ ران می خفتند.
این سـنت پایدار الهی اسـت که پیوسته از میان انسـان ها ،کسی به رسالت
ب رانگیخته شـود .مسـیح نیز پیامبری واال با معجزات و ک راماتی بی نظی ر ،ا ّما
انسـانی همانند همه انسان هاست.
گروهـی از مسـیحیان بـه شـهر مدینـه آمدنـد و بـه حضـور پیامبـر
رسـیدند .آنـان در گفتگـو بـا پیامبـر(ص) والدت بـدون پـدر حضـرت
عیسـی(ع) را نشـانه الوهیـت او عنوان مـی کردند .در این هنـگام آیه نازل
شـد و جـواب آنـان را ایـن چنیـن بیـان نمـود« :والدت و خلقـت حضرت
عیسـی ابـن مریـم(ع) همانند خلقت حضـرت آدم(ع) [و بلکـه خلقت آدم
مهـم تـر و واالتـر] اسـت»؛ یعنـی اگـر دلیـل الوهیـت والدت بـدون پدر
باشـد ،پـس دربـاره حضـرت آدم کـه خلقـت وی بـدون پـدر و مـادر بوده
نیـز بایـد قائل به الوهیت شـویم و حال آنکه کسـی چنین نگفته اسـت.
در قـرآن نـام  25نفـر از پیامبـران آمـده اسـت .از میـان اینـان ،پیامبر
اسلام(ص) بـا بیشـترین اشـاره و بـا قرینه های بسـیار مورد خطـاب واقع
شـده اسـت؛ اگـر چـه نام حضرت موسـی بیـش از همـه انبیا برده شـده
است.
در قرآن ،نام حضرت مسـیح بیسـت و سـه مرتبه با اسـم «عیسـی»،
یـازده بـار بـا نام «مسـیح» و دو مرتبـه با وصـف «ابن مریم» آمده اسـت.
کثـرت اسـتعمال نـام این انبیا به سـبب وقایع مهمی اسـت کـه در زمان
آنـان رخ داده و مـی بایـد مورد عبرت مسـلمانان قـرار گیرد.
در قـرآن کریـم آمـده اسـت کـه خداونـد متعـال از همه انبیـا میثاق
گرفـت کـه انبیـای دیگر را تاییـد کنند و بـه پیامبر قبلی ایمان داشـته
باشـند .مؤمنـان نیـز باید بـه انبیای گذشـته و اوامـری که بر آنـان وحی
شـده ایمان داشـته باشـند .اعتقاد به نبوت حضرت مسـیح(ع) و ارتباط او
با منشـأ وحی از اعتقادات راسـخ ما مسـلمانان اسـت.
همـه پیامب ران معبود را خدای یگانه ،غیر محسـوس ،نامتناهی و برتر
از اندیشـه هـای بشـری معرفی می کرده انـد و آدمی را بـه انتخاب کمال
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توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی
بــا توجــه به ش ــیوع مجــدد بیمــاری منحــوس کرونــا ،طبق
دســتور نماینــده محت ــرم ول ــی فقی ــه در اســتان و امــام جمعــه
ت االســام و المســلمین
شــهر تب ریــز حضــرت حجــ 
ســید محمدعلــی آل هاشــم و بــا هــدف مقابلــه و
جلوگی ــری از ش ــیوع بیمــاری منحوس کرونــا ،هفته نامــه آدینه
تب ریــز فقــط در فضــای مجازی منتش ــر خواهد شــد و تــا اطالع
ثانــوی و بهب ــودی اوضــاع کرونــا ،نش ـریه در فضــای مجــازی بــا
نــام آدینــه تب ریــز در خدمــت خواننــدگان محت ــرم ق ـرار خواهــد
گرفت .

هفته نامه عبادی ،سیاسی
آدینه تبریز

شماره کارت و شماره
حساب بانک ملی کوی
اطبا به نام

6037998126696987
0360662008006

ستاد پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری
دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید

از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند
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فرازی از وصیت نامه شهدا

آمریکا و اروپا در مذاکرات،

بازی گذشته را تکرار می کنند
ادامه از صفحه اول

زندگـی اسلامی ای رانـی ،دسـتیابی به علوم اسلامی و
اسلامی شـدن دانشـگاه و وحـدت نخبگان اسـت.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریز بـا تاکید بـر چکش
کاری کارشناسـی از طـرف نماینـدگان مجلـس
در خصـوص بودجـه سـال  1401اظهـار داشـتند:
اولیـن بودجـه کشـور کـه محصـول تدابیـر دولت
سـیزدهم اسـت در  ۲۸۳صفحـه با منابـع و مصارف
همچنیـن سـه هـزار و  ۶۲۱میلیـارد تومـان بسـته
شـده است.
ایشـان بـا بیـان اینکـه در محتـوا و ارایـه بودجـه
تغیی راتـی دیده می شـود ،افزودند :نماینـدگان مجلس
شـورای اسلامی بایـد بـا کار کارشناسـی سـنگین به
شـکل منطقـی ایـن بودجه را چکـشکاری کننـد تا با
توجـه بـه وضعیت اقتصادی کشـور بودجه سـال آینده
در مجلس بسـته شـود.
نماینـده ول یفقیـه در آذربایجانشـرقی در ادامـه
توجـه بـه موضـوع مواسـات و کمـک هـای مومنانه
را از مصادیـق تقـوا عنـوان کـرده و گفتند :بـا توجه
بـه فرارسـیدن شـب یلـدا و رسـم دیریـن و زیبـای
دورهمـی هـای خانوادگـی بـا چاشـنی هندوانـه،
آجیـل و انـار؛ افـراد نیازمنـد شـهرمان را فرامـوش
نکنیـم و بـا کمـک هـای مومنانـه خـود کانـون
خانـواده آنهـا را نیـز گـرم کنیـم.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه ایـام
سـوگواری حضـرت فاطمـه(س) گفتنـد :نسـخه
عبـور از بحـران هـای اجتماعـی و فرهنگـی
جامعـه تمسـک و توجـه بـه سـبک زندگـی
فاطمـی اسـت.
امـام جمعـه تبریـز بـا تبییـن سـجایای اخالقـی و
ویژگـی های شـخصیتی حضـرت فاطمـه(س) گفتند:
اوج عظمـت حضـرت زهـرا(س) زمانی اسـت که پیامبر
اکـرم(ص) م یفرماینـد دختـرم فاطمه ،خداونـد متعال
بـا خشـم تـو خشـمگین و بـا رضایـت تـو خشـنود
م یشـود.

خطبه های نمازجمعه
شهرستانهای آذربایجان شرقی
وحدت حوزه و دانشگاه باعث شکست
نقشه های دشمن می شود
امــام جمعه بناب بــا بیان اینکــه وحدت حوزه و
دانشــگاه باعث شکست نقشــه های دشمن می شود،
گفت :روزی که وحدت حوزه و دانشــگاه تحقق یابد آن
روز ،روز عزای دشمن است.
حجت االســام شــیخ مصطفی باقــری بنابی در
خطب ههــای آئین دشــمن شــکن جمعه شهرســتان
بناب با اشــاره به  ۲۷آذر سالروز شــهادت دکتر مفتح
و گرامیداشــت این روز و همچنین روز وحدت حوزه و
دانشــگاه اظهار کرد :اگر این دو قشر باهم باشند دین
و دنیای مردم بیمه م یشود.
وی بــا بیــان اینکه در ســایه اتحــاد و همدلی و
همگرایی این دو قشــر جامعه به ســمت پیشرفت و
ترقی خواهد رفــت؛ افــزود :در روزگاران قدیم این دو
قشــر باهم بودند ولی در ادامه به دست اجانب این دو
قشــر از هم جدا شــدند و با دامن زدن به این اختالف
اســتکبار توانسته به هدف شوم خود دست یابد.
خطیب جمعه شهرســتان بناب اذعــان کرد :ادامه
حیات و زنده بودن اســتکبار در ســایه وجود اختالف
و تشتت بین این دو قشــر است که یکی از افتخارات
و ابتکارات اســام ایجاد اخوت و بــرادری بین این دو
قشر است.
حجت االســام باقــری بنابی با تأکیــد بر ضرورت
افزایــش وحــدت و همدلی بیــن حوزه و دانشــگاه
خاطرنشــان کرد :در ســایه بی تدبیری و بی کفایتی
برخی مســئولین هــزاران نخبه به خروج از کشــور را
ترجیــح دادند که بایســتی با تدبیر مســئولین مانع
خروج نخبگان از کشور شد.
رئیس شــورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب در
ادامه خطب ههای نماز جمعه با تســلیت فرا رســیدن
ایام فاطمیه و بیان گوشــهای از ویژگ یها و شخصیت
حضرت فاطمه زهــرا (س) بانوان را بــه الگوبرداری از
زندگانی آن بانوی نمونه جهان اســام دعوت و توصیه
کرد.
حجت االسالم باقری بنابی تصریح کرد :تمام اقتدار
و عزت امروز این کشــور مرهون فداکاری صدیقه کبری
فاطمه زهرا (س) است.

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

آیین رونمایی از پنج محصول جدید نانوتکنولوژی با
حضور و سخنرانی نماینده ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز

دیدار جمعی از پرستاران و مسئوالن علوم پزشکی
آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان و
امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز
با پرستاران بیمارستان کودکان تبریز

جلسه شورای سیاستگذاری خبرگزاری ایکنا با حضور
نماینده ولی فقیه در استان
وامام جمعه تبریز

دیدار سردار مصطفی محمد نجار ریاست قرارگاه
اقتصادی وزارت دفاع با حضور نماینده ولی فقیه
در استان وامام جمعه تبریز

مراسم گرامیداشت وحدت حوزه و دانشگاه با حضور
و سخنرانی نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و
امام جمعه تبریز

وحدت حوزه و دانشگاه انقالب
را متولد و آن را مدیریت کرد

حجتاالسلام علـی خدیـوی ،مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم
رهبـری در دانشـگاههای آذربایجانشـرقی در سـخن رانی پیـش از خطب ههای
نمـاز عبـادی و سیاسـی جمعه که با حضـور پرشـکوه نمازگـزاران و با رعایت
پروتکلهـای بهداشـتی در مصلای اعظم امام خمینـی (ره) تب ریز برگزار شـد،
اظهار کرد ۲۷ :آذر و سـالروز شـهادت دکتر مفتح به روز وحدت حوزه و دانشگاه
نامگذاری شـده است.
وی بـا بیـان اینکه اسلام و رسـالت پیامبر اکـرم (ص) از چند عنصر اصلی
تشـکیل شـده اسـت که یکی از آنها علم و دانش اسـت ،گفت :مبارزه با جهل
و جهالـت مبنـای اصلـی رسـالت پیامبـر اکـرم (ص) بـود بهطوریکـه در زمان
رسـالت ایشـان فقط  ۲۳نفر سواد داشـتند ولی با اج رای رسالت ایشان این رقم
روز بـه روز افزایـش یافـت و در قـرن دوم هجـری بخش عظیمـی آن زمان علم
اسلامی و گسـتره دانش اسلامی و تمدن اسلامی مستولی یافت.
مسـوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاههای اسـتان ،افزود:
دانش دانشـمندان یونان باسـتان در جهان اسلام ترجمه یافت و بخش دیگری
از علوم را هم خود مسـلمانان تاسـیس کردند.
وی با اشـاره به تاسـیس دارالحکمـه ،بی تالحکمه در جهان اسلام متذکر
شـد :بـا حملـه مغوالن بـه ای ران ایـن افزایش علم با افـول روبهرو شـد و مغوالن
بخش زیادی از سـرمایه علمی جهان اسلام را به آتش کشـی دند.
خدیـوی اذعان داشـت :حکیمـان و عالمـان آن زمان ب رای اینکه مغـوالن را
سـر به راه کننـد ،خوندلهـا خوردند.
وی بـا تاکیـد بـر اینکـه بـا گذشـت زمـان به ایـن مهم پـی برده شـد که
خداوند این قدرت را به انسـان داده اسـت تا بتواند کائنات را بشناسـد ،تص ریح
کـرد :کتبهـای مختلـف ابوعلی سـینا در دنیـای عـرب و ف راتر از خـود ای ران
محبوبیـت دارد و بـه عبارتی در برههای می زان علم مسـلمانان بهقدری افزایش
یافت کـه غ رب یهـا از آن اسـتفاده م یکردند.
مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاههای اسـتان،
توضیـح داد :امیرکبیـر با توجه بـه افزایش علم در جهان به این نتیجه رسـید
کـه بایـد دانشسـراهای زیـادی ایجاد کند ولـی به این نکته نیـز توجه م یکرد
که اگر اسـاتید را از خارج بیاورد شـاید باعث رسـوخ سبک ت ربیتی آنها در ای ران
شـود ،از ایـنرو قوانینـی در این خصـوص وض ع کرد.
وی ادامـه داد :بـه جهـت دخالتهـای انسـانهای ب یهویـت و روشـنفکر
غربزده باعث شـد درس بومی که ق رار بود در دانشسـراها اسـتفاده شوند ،حذف
و در نتیجـه منجـر بـه ایجاد تقابـل بین دو نهاد دانشـگاه و نهاد دینی شـد.
وی اذعـان داشـت :تاریـخ گـواه ایـن اسـت کـه هـر وقـت دو نهاد حـوزه و
دانشـگاه بـه هـم نزدیک شـدند ،موفـق شـده و برعکس هـر وقت از هـم دور
شـدند با مشـکالت جـدی روبـهرو شـدهایم.
مسـوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاههای اسـتان ،اب راز
کرد :یکی از دسـتاوردهای بزرگ انقالب اسلامی ای ران ،وحدت حوزه و دانشـگاه
است.
وی افـزود :این انقالب با اندیشـههای متعالی امام راحـل رقم خورد و آنهایی
کـه بـه ایشـان لبیک گفتـه و اندیشـه ایشـان را به سـاختار ،قانون اسلامی،
مردمسـاالری دینـی تبدیـل کردند ،وحـدت حوزه و دانشـگاه بود.
خدیـوی تاکیـد کـرد :وحـدت حـوزه و دانشـگاه ،انقلاب را متولـد و آن را
مدی ریـت کرد و در هشـت سـال دفـاع مقدس نیز اینگونه بـود همچنانکه در
طـول جنـگ تحمیلی هـر روز یک روحانی شـهید شـده اسـت.
مسـوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاههای اسـتان ،ادامه
داد :یکی از دسـتاوردهای انقالب اسلامی علم در همه بخشهاسـت.
وی ادامـه داد :االن مذاکرهکنندههـای کشـور ایـران بـا دو اسـتعمار پیـر
انگلیـس و آم ریـکا سـر علـم مذاکـره م یکنند ،چ راکـه ما که معتقدیـم ب رای
توسـعه علم نبایـد محدودیت باشـد.
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آداب نمازجمعه

میالد حضرت عیسی مسیح (ع)درقرآن
حجت االسالم سید داود روحانی حسینی

ش رایط امامت جمعه
از نگاه مذاهب اسالمی
ایــن حکــم کــه امــام جمعــه بایــد ســلطان عــادل باشــد،
اگ ــر جــزء مذه ــب امامی ــه نباشــد ،حداقــل از ضروریــات فقه ــی
ایشــان اســت ،بلکــه مخالفــان نیــز بــر ایــن نظریــه فقهــی
ایشــان واقفانــد و عــدهای از آنهــا هــم موضــوع ش ــرط بــودن
عــادل ب ـرای امامــت جمعــه را بــه آنهــا نس ــبت دادهانــد.
ایــن بی ــان صاحــب جواه ــر بــه خوب ــی نشــان م یدهــد کــه
در منصــب بــودن امامــت جمعــه طب ــق فقــه ش ــیعه تردیــدی
نیســت .ایــن موضــوع از چنــان اهمیتــی در فقــه شــیعه
برخــوردار اســت کــه از همــان دهههــای نخســت تدویــن
فقــه ش ــیعه کــه عمدت ـاً برگرفتــه از روایــات بــوده اســت ،بــه
تأکی ــد ب ــر ایــن ش ــرط تصریــح شــده اســت .فقهای ــی همچــون
ابناب یعقی ــل عمان ــی(م 325ق) ،س ــید مرتض ــی (426ق)  28و
ش ــیخ طوس ــی (م460ق) کــه جــزء فقهــا متقدمانــد ،نــه تنهــا
ب ــر آن تاکی ــد ورزیدهانــد ،بلکــه برخ ــی از آنهــا مدع ــی اجمــاع
دربــارهی آنانــد .شــیخ طوســی م یگویــد:
علیــه اجمــاع الفرقــة فانهــم الیختلفــون ان مــن شــرط
الجمعــة االمــام أو امــره؛29
اجمــاع امامیــه قائــم اســت و آنــان اختالفــی ندارنــد در
اینکــه شــرط جمعــه ،امــام یــا فرمــان اوســت.
عــاوه بــر شــیخ طوســی ،ابنزهــره ،ابنادریــس حلــی و
محقــق حل ــی نی ــز مس ــئله را اجمــاع دانس ــتهاند و در مــورد آن
تعبی رات ــی همچــون «قــول علمائنــا» دارنــد30.
آنچــه گذشــت فتــاوا و اجماعــات منقــول قدمــا بــود .در
می ــان متأخ ـران نیزعالمــه حل ــی ،شــهید اول ،فاضــل مقــداد و
محقــق کرک ــی در مس ــئله نقــل اجمــاع کردهانــد 31.در نتیجه
ش ــرط ســلطان و منصــب بــودن امامــت جمعــه ،ام ــری مس ــلم
و غیرقابــل تردیــد در فقــه امامی ــه اســت .اینــک بایــد اشــارهای
اجمال ــی بــه مس ــتند ایــن فتــوا داشــته باش ــیم.

والدت حضرت مسیح(ع)
ادامه از صفحه اول
مطلوبـی کـه درواقع همان خدا و مبدأ کمال ،فضیلت و سرچشـمه همه
اصـول و ارزش های عالی اسـت ،فـرا می خواندند.
اسلام عقیده «تثلیث» (پدر ،پسـر و روح القدس) را نمی پذیرد و آن را
مخالـف روح توحیـد می دانـد .در قرآن و انجیل ،حضرت عیسـی پیامبر
خدا معرفی شـده ،نـه خدا یـا فرزند خدا.
همچنیـن آفرینـش غیـر طبیعی عیسـی نشـانه خداسـت .در قرآن
مجیـد بـه این عقیده مسـیحیان اعت راض شـده و آمده اسـت« :عیسـی
خـود را بنـده خـدا مـی دانـد؛ چ را شـما او را فرزنـد خدا می شناسـید؟».
«انجیـل» کلمـه ای یونانـی بـه معنـای بشـارت و جمـع آن بـه زبان
ع ربـی «اناجیـل» اسـت .زندگـی نامه عیسـی مسـیح و بیانـات اخالقی
ایشـان در اناجیـل آمـده اسـت کـه مجموعـه آنهـا را «عهد جدیـد» می
گوینـد .از ایـن انجیـل هـا ،چهـار انجیـل «متـی»« ،مرقـس»« ،لوقا» و
«یوحنـا» در پیـش همـه مسـیحیان جهان معتبـر اسـت و انجیل های
دیگـری را کـه شـمار آنهـا از  114انجیـل ف راتـر می رود ،کلیسـا خـارج از
کتب آسـمانی دانسـته اسـت.
یکـی از ناجیـل غیـر رسـمی کلیسـا ،انجیـل م ربـوط بـه قدیس
«یوسـف ب رنابـا» اسـت .وی از رسـوالن و حواریـون بـزرگ مسـیح بودو
انجیـل وی حلقـه گمشـده مسـیحیت و اسلام اسـت .اخبـار قـرآن
مجیـد دربـاره حضـرت مسـیح و داسـتان هـای آن ،موافقت زیـادی با
ایـن انجیـل دارد.
پیامبـران الهـی اهدافـی مشـترک دارنـد و پیـام الهی را بـه مردمان
زمانـه خـود ابلاغ مـی کننـد و بعـد از خویـش ،نویدبخـش پیامبـری
هسـتند کـه بعـد از آنان راه توحیـد را پرچمداری می کند .این داسـتان
از حضـرت آدم آغـاز و بـه پیامبر خاتم(ص) ختم شـد .در سـوره «صف»
آیـه شـش آمده اسـت« :بـه یـاد آورید هنگامـی را که عیسـی بن مریم
گفـت :ای بنـی اسـرائیل مـن فرسـتاده خدا به سـوی شـما هسـتم؛ و
کتـاب تـورات را کـه قبـل از من فرسـتاده شـده تصدیق می کنـم و به
رسـولی کـه بعـد از مـن مـی آیـد و نـام او احمد اسـت ،بشـارت دهنده
هستم».
در قـرآن مجیـد در سـوره «اع راف» آیه  157آمده اسـت :نـام پیامبر
ا ّم ـی را یهودیـان و مسـیحیان در تـورات و انجیل نوشـته مـی یابند .از
ایـن آیه روشـن می شـود که در عصـر پیامبر ،نام آن حضـرت در تورات
مسـیحیان بسـیاری کـه در اط راف مدینه
و انجیـل بـوده وا ّال یهودیان و
ِ
و م ّکـه بودنـد ،کتـاب خـود را آورده و مـی گفتنـد :اسـم خـود را بـه ما
نشـان بـده و اگـر پیامبـر از چنین کاری عاجـز می ماند ،موضـوع را آن
افـراد نشـر مـی دادند .همچنین بسـیاری از آنـان بر وجود نـام حضرت
در کتـب خویـش اعت راف داشـتند .در تـورات و انجیل کنونـی نیز هنوز
اشـارات روشـنی بر ظهـور آن گ رامی مـی یابیم.
منب ع:
تاریـخ انبیـا علیـه السلام از آغاز آف رینش تا عروج عیسـی علیه السلام
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خلقت عيسي يکي از شگفتي هاي عالم آف رينش است ،زي را مادرش به اراده
مستقيم خداوند و با بشارت روح خدا ،که به صورت انساني بر م ريم تمثيل يافت
و در حواس بينايي م ريم به صورت انسان محسوس شد .به وي خطاب کرد« :من
فرستاده پروردگار تو هستم تا به تو جوان پر نمو و شايسته اي را ببخشم»[ ]7فلذا
م ريم باردار گرديد تا آيت و نشانه اي ب راي همگان باشد.
چگونگي تولد عيسي( ع) طبق نقل قرآن چنين است .مادر او هنگامي که
باردارمی شود،
خداوند او را به نقطه دور دستي مي برد و درد زايمان ،او را به کنار تنه درخت
خرماي خشک کشاند و بعد از تولد حضرت عيسي (ع)  ،آنقدر ناراحت شد ،که
گفت« :اي کاش پيش از اين مرده بودم ،و به کلّ ي ف راموش مي شــدم» ناگهان
از طــرف پايين پايش او را صــدا زد که «غمگين مباش! پروردگارت زير پاي تو
چشمة آب گوارا ق رار داده است .اين تنه درخت خرما را به طرف خود تکان بده،
خرمــاي تازه اي بر تو فرو مي ريزد .و فرمود :از اين غذاي لذيذ بخور ،و از آن آب
گوارا بنوش ،و چشمت را به اين مولود جديد روشن دار! و هرگاه کسي از انسانها
را ديدي ،با اشــاره بگو :من ب راي خداوند رحمان روزه اي نذر کرده ام و با کســي
سخن نمي گويم]8[.
ا ّما اين نوزاد مبارک در ب رابر نســبت هاي نارواي مردم آرام نشد و به دفاع از
مادر پاکش لب به سخن گشود و در گهواره فرمود« :من بنده خدا هستم! به من
کتاب داده و م را پيامبر خويش ق رار داده اســت» ]9[.و با اين بيان حزن و اندوه
را از چهره مادر مه ربانش بر طرف کرد و تلخي هاي گفتار مردم با معجزه الهي
تبديل به شي ريني گرديد.
اينکه عيسي (ع)  ،در گهواره زبان به سخن گشود گرچه معجزه است ولي از
آن شگفت انگي زتر کالم اوست که خويشتن را در اولين گفتار ،بنده خدا معرفي
مي کند و با اعت راف به عبوديت خود در ب رابر خدا ،از غلو ،غل ّوکنندگان جلوگيري
کرده و حجت را بر آنان تمام مي کند .و سپس نبوت خويش را اعالم نموده و با
کلمه «مبارکاً» با با برکت ،دفاع از منافع و حقوق مردم را اعالن مي دارد و از وجود
برخي اعمال مانند نماز و روزه ،مه رباني و نيکي به مادر خبر مي دهد و خويشتن
را از ظلم و جور مب را مي سازد]10[.
و در طول زندگي همواره به ارشــاد و موعظه مــردم مي پردازد و با ت ربيت
شاگردان و انجام معجزاتي به اذن خدا مانند :شفا دادن کور مادر زاد ،ساختن پ رنده
از گل ،بهبودي به مبتاليان پيسي ،زنده کردن مردگان ،خبر دادن از خوراک مردم
و آنچه ذخيره مي کنند و سير کردن پنچ هزار تن با چند قرص نان و تعدادي
ماهي  ]11[...در رســاندن پيام خدا دريغ نمي ورزد .و س رانجام به سبب خيانت
برخي از رسوالن ،از ميان بني اس رائيل گرفته مي شود ،و خدا او را به سوي خود،
باال مي برد گرچه آنان مي گويند ما عيسي مسيح را کشته ايم و به دار آويخته
ايم ولي حقيقت مطلب آنست که آنان نه عيسي را کشته اند و نه به دار کشيده
اند بلکه اين کار بر آنان مشتبه شده است ،او را به يقين نکشته اند بلکه خدا او
را به آسمان برده است[ ]12که پس از ظهور حضرت مهدي عج ب راي ياري اش
نزول خواهد کرد.
آیا اطالعات ما درباره واقعیات زندگی حضرت عیسی ع به مقداری هست که
بتوان به اندیشه های وی پی برد؟پاسخ این است که،
کسب اطالعات از واقعيات زندگي عيسي ع منوط به گزارشات موجود در
کتب تاريخي است که بتوان با مطالعه آنها از انديشه هاي آن حضرت آگاه شد
هنگامي که به تاريخ زندگي وي م راجعه مي کنيم ،در م ييابيم که نخستين
گزارشــات مکتوبي که درباره مسيحيت نوشته شده از سالهاي  .50م .به بعد
ِس از  .51م تا هنگام مرگش
م ربوط مي شــود که تحت عنوان رساله هاي پول ْ
يعني سال  64يا  67نگارش يافته اند ]1[.پولس در هيچ يک از رساله هايش
سرگذشت حضرت عيسي ع و سخنان و مثلهاي او را نياورده است ،بلکه چيزي
که ب راي او مهمتر جلوهگر شده م ربوط است به ارتباط مسيح با خدا و انسان
و جهان ،که در تعليمات وي مرکزيت دارند ،و اين امر ســبب شده که پولس
قبل از هر چيز به مرگ و رستاخيز عيسي ع اهميت وافر قايل شود .به همين
دليل گروههاي در ق رنتيه و غالطيه به مخالفت با تعليمات وي برخاستند تا
جايي که پس از مرگ وي بسياري از مسيحيان و يهوديان تعليمات او را رها
سري و رمزي از
کردند .حتي آن را اســطوره سازي از مســيح و دريافتي صرفاً ّ
نقش منجي بودن مسيح تلقي نمودند ]2[.ناگفته پيداست اگر انديشه هاي
آن حضرت هم راه با چگونگي زندگيش از دوران طفوليت تا دوران پايان حيات
زميني اش در سند تاريخي ثبت مي شد ،هيچگاه شاهد اين گونه اختالفات
نمي بوديم و انديشه هاي باطل و بدعت هاي ناروا جامعه مسيحيت را مسخ
نمي کردند .آيا انقطاع و فاصله افتادن ميان عيسي و نگارش تعليم وي ،دليل
نمي شوند بر عدم نيل به واقعيات زندگي وي در نتيجه دست پيدا نکردن به
انديشه هاي واقعي او؟!
دومين منبعي که بعد از حضرت عيسي به تاريخ زندگي وي اشاره کرده است
انجيل ها مي باشــد لکن آنها نيز مطالب متعارضي را بيان مي کنند که قابل
س و لوقا داستان واحدي
جمع نيستند به همين خاطر از اينکه اناجي ل :متيَ ،م ْر ُق ْ
را به شکلهاي گوناگون پي مي گي رند ،پژوهندگان نخستين را بر آن داشت که در
پي نوعي «انجيل اوليه» بگردند .در اين ميان انجيل بسيار دگرگونه يوح ّنا ب يسر
و صدا کنار گذاشته شد و مسئله تاريخمندي آن مسکوت ماند .نتايج نخست
بحث بر سر «انجيل اوليه» حاکي بود که روايت متّي پيش از دو انجيل ديگر
نوشته شده است ،که مؤيد نظر کليساي باستان بود.
اما در اواسط قرن نوزدهم رشد مطالعات انتقادي انجيل نشان داد که روايت
مرقس به احتمال نزديک به يقين متن کهن است ،و متي و لوقا از آن اقتباس
کرده اند ،و روايت خود را با مواردي احياناً به دســت آمده از حديثي ديگر دربارة
عيسي تکميل کرده اند ]3[.اين امر سبب شد که همه گمان ب رند روايت مرقس
بايد همان «انجيل اوليه» که دنبالش مي گردند ،باشد .اما بررسي هاي بيشتر
نشان داد که چنين گمانه زني به دشواريهاي وخيم بر مي خورد .اگر مرقس را
تاريخ خالص بپنداريم ،پس چگونه تاريخي است که از خيلي چيزها در آن اثري
نيست ،مگر از آن انتظار نمي رود که از تولد يا سالهاي ابتدايي زندگي عيسي
اطالعاتي مي داد؟ و حال آنکه انجيل مرقس هيچ گونه توضيح واقعي در مورد
ســيرت يا اهداف وي نداده اســت .در نهايت ام ر ،تحقيق مورخان قرن نوزدهم
موجب گرديد که ا ّوالً :گروهي با نگارش زندگينامه هاي حدسي از عيسي ،شکاف
هاي روايت مرقس را پر کنند .که فشرده آن کتابها در کتاب «البرت شوايتس»
 1965ـ . 1875م تحت نام «در جســتجوي عيســاي تاريخي» آمده است که

بيشتر نمايانگر شخصيت نويسندگان آنهاست تا شخصيت عيسي ع ثاني اً کشف
نارسايي تصوير مرقس از زندگي عيسي ع موجب شد که ماهيت تمامي انجيل
او مورد پرسش ق رار گيرد؛[ ]4به گفته يکي از نويسندگان :با مطالعه دقيق اصل
داستان ،در اصل مستقل
يوناني نيز ثابت مي شود که روايت مرقس از شماري
ِ
از يکديگ ر ،پي رامون زندگي عيسي سرهم بندي شده است؛ که مرقس به صورت
روايتي پيوسته درآورده و در مواردي ضروري قطعات پيوند دهنده را بر آنها افزوده
است ]5[.انجيل مرقس به هيچ وجه زندگينامه نيست ،بلکه مجموعة گسترده
اي است از مواد مستقل .و اين به خودي خود از اعتبار تاريخي آن مي کاهد .و
لذا بدون شک و ترديد بايد گفت :انجيل مرقس با مالحظه امکانات آن زمان در
خصوص درج حقيقت ،مخصوصاً با توجه به تاريخ نگارش آن که در فاصلة سال
 65ـ  75م بود .نمي تواند در زمينة منعکس ساختن واقعيات حضرت عيسي
ع قابل اعتماد باشد و از سوي ديگر وضع لوقا و متي بهتر از مرقس نيست .نظر
اکثر دانشمندان انجيل شناس هنوز آن است که اين دو ،ب راي بيشتر موادي که

از مرقس نگرفتند ،از منبع فرضي « »Qاســتفاده کردند ،که نمي دانيم سند
مکتوب بوده يا حديث منقول .اگر مکتوب بود ،به هر حال ،از ميان رفته است،
و لذا وقتي حدســي بازسازي مي کنند شکل روايت حقيقي نخواهد داشت .از
اين گذشته ،اگر هم واقعاً وجود داشته از ق رار معلوم متي و لوقا دو نسخة کام ً
ال
متفاوت آن را مي شناخته اند ،چون اگر چنين نبود ،موادي که از آن مي گرفتند
نبايد بي شباهت به هم مي بود ]6[.اخي را ً بين محققين
چنين مرسوم شده که متي م راقبه اي آزاد بر مندرجات مرقس نوشت؛ رئوس
مطالب و بيشــتر جزئيات مرقس را گرفت ،ولي هر جا صالح دانست دست به
تغيير زد و بي محابا چيزهايي از خود درآورد تا روايت عيسي را بنابر ميل خود
بسازد .لوقا به همين شيوه متي را مبناي متن خود ق رار داد ،ولي او هم بي پروا
چيزهايي از خود درآورد متي را در هر کجا خواست عوض کرد .اين امر باعث شد
که طرفداران اين ادعا بگويند همة مشکالت به نحوي ساده بدون توسل به منابع
فرضي چاره مي شود .اگر اين نظر درست باشد بايد گفت :انجيل هاي متي و
لوقا آنجا که از مرقس جدا مي شوند کام ً
ال غير تاريخي اند يا دست کم بازتابي
از نفوذ کلي عيسي هستند.
وضع انجيل يوحنا با آن مطالب غلوآميزي که درباره الوهيت و پسر خدا تلقي
نمودن عيسي ع دارد ،اعتبار آن را از ديگر اناجيل به پايي نت رين درجه سقوط مي
کشاند .و ديگر مقاومت و توانايي اثبات چيزي را نخواهد داشت .تا چه رسد که
بتوان با استناد به آن واقعيات زندگاني حضرت عيسي ع را بدست آورد .گذشته
از آن انجيل يوحنا مســيح را از لحاظ خداشناسي به عنوان «دوگوس» (کلمه)،
خداوند آف ريدگار جهان ،و رهاننده بشر معرفي مي کند ،مدعي نيست که شرح
حال عيسي است]7[.
نتيجهگيري :پس جاي هيچ گونه شــک و ترديد نيســت که هيچ منبع
تاريخي بر واقعيات زندگي عيســي ع نپرداخته ،بلکه حدود نيم قرن درباره آن
حضرت مکتوبه اي نگارش نشــده اســت ،و آنهايي که بعد از آن تاريخ نگارش
شده اند متعرض زندگي او نگرديده اند و با اين وضعيت چگونه ممکن است با
انديشــه هاي واقعي و دست اول آن حضرت آشنا گرديد .از بررسي هاي مذکور
هم ثابت گرديد که با استناد انجيل ها نمي توان از واقعيات زندگاني آن حضرت
مطلع شــد و به انديشه هاي واقعي اش دســت پي دا کرد .يکي از نويسندگان
مسيحي م ينويسد :انجيل ها ،صرف نظر از اينکه تاريخ اند يا داستانهايي ساخته
و پرداخته ،عم ً
ال تنها مأخذ ب راي بررسي زندگي و تعاليم عيسي هستند؛ پس
اگر آنها را رد کنيم چيز ديگري در دست نداريم .حال که روانه جستجوي خود
ب راي عيساي تاريخي مي شويم ،راه درست آن است که انجيل ها را يکسره کنار
نگذاريم بلکه با احتياط ،و همواره با احتياط بسيار زياد ،آنها را به کار بنديم]8[.
اين کالم به وضوح داللت و تص ريح بر ساختگي و غيرقابل اعتماد بودن اناجيل
دارد و لذا مي گويد :چون مأخذ ديگر نداريم از باب کوتاه بودن دستمان از دليل
محکم و متقن بايد به آنها چسبيد و استفاده نمود .بناب راين با عدم دسترسي به
چگونگي زندگي حضرت عيســي ع آرزوي دست يازيدن به انديشه هاي وي در
همان حد آرزو خواهد ماند و امکان عملي شدن نخواهد داشت.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشت ر:
 .1آرچيبا لل راب رتسون ،عيسي اسطوره يا تاريخ؟ مترجم :حسين توفيقي ،چاپ
اول ،انتشارات مرکز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب ،قم.1378 ،
 .2ميشــل مالرت ،انســان و اديان (نقش دين در زندگي فردي و اجتماعي،
ترجمة مه ران توکلي ،چاپ اول ،نشر ني ،ته ران .1379
----------------[ . ]1توماس میشــل ،کالم مســیحی ،ترجمة حسین توفیقی ،قم ،مرکز
مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ،چاپ اول ،،ص.55
[ُ . ]2جوان اُِ .گ ریدی ،مســیحیت و بدعتها ،ترجمة عب دالرحیم سلیمانی
اردستانی ،قم ،مؤسسه فرهنگی طه ،چاپ سپه ر ،1377،ص.32
[ . ]3هامفری کارپنت ر ،عیسی ،مترجم :حسن کامشاد ،ته ران ،طرح نو ،چاپ
اول ،بهار  ،1374ص.37
[ . ]4همان ،ص  37ـ .38
[ . ]5همان ،ص .38
[ . ]6همــان ،ص  40ـ 41؛ جــان نــاس ،تاریخ جامع ادیــان ،ترجمة علی
اصغر حکمت ،انتشــارات پیروز با همکاری مؤسسة انتشارات ف رانکلین ،سوم،
فروردین ،1354ص.334
[ . ]7ویل دورانت ،تاریخ تمدن ،مترجم :علی اصغر ســروش ،ته ران ،سازمان
تبلیغات و آموزش انقالب اسالمی ،چاپ اول ،خرداد  ،1366ج ،3ص ،653فصل.26
[ . ]8هامفر کارپنت ر ،عیسی ،ص .42
معرفي منابع جهت مطالعه بيشت ر:
 .1آر چيبالد راب رتسون ،عيسي اسطوره تاريخ ،ترجمة حسين توفيقي.
 .2ناصر مکارم شي رازي ،تفسير نمونه ،ج  1و  6و  7و .16
----------------[ . ]7م ریم.19/
[ . ]8م ریم.30-17/
[ . ]9م ریم.31/
[ . ]10تفسیر المی زان ،ترجمه محمدباقر موسوی همدانی ،ج  ،14ص .،3-47
[ . ]11آل عم ران.49/
[ . ]12نساء 157/و .158

پزشک من

توصیه های طالیی ب رای م راقبت از پوست
در فصل پاییز و زمستان3-
به م راقبت از پوست پاهایتان اهمیت بدهید
ب رای م راقبت از پوست بیش از دوبار در هفته آن را الیه برداری
نکنید چون الی ه برداری بیش از دو بار در هفته نتیجه عکس خواهد
داشت و خشکی پوست را تشدید می کند .پس از الی ه برداری ب رای
ب کننده استفاده کنید.
م راقبت از پوست از مرطو 
ب رای م راقبت از پوست از کرم آبرسان استفاده کنید
یک روش م راقبت پوستی مخصوص فصل پاییز که از اهمیت
بسیار باالیی برخوردار است می توان به آبرسانی پوست اشاره کرد .در
فصل پاییز و زمستان پوست بیش از هر زمان دیگری دچار خشکی
می شود و نیاز به آبرسانی دارد .پوست همه اف راد به آبرسانی نیاز
دارد ،ولی متاسفانه این تصور غلط جا افتاده که پوست های چرب و
مستعد آکنه به آبرسان نیاز ندارند .در صورتی که اگر پوست درست
آبرسانی نشود مستعد آکنه می شود .پس ب رای م راقبت از پوست در
فصل پاییز از کرم مرطوب کننده و آبرسان مناسب استفاده کنید تا
در مقابل سرمای پاییز از پوستتان محافظت کند و مانع از خشکی
پوست شود و رطوبت پوست را در خودش نگه دارد.
فواید کرم آبرسان
ب رای م راقبت از پوست در فصل پاییز از لوسیون بدن
استفادهکنید
ب رای حفظ رطوبت کل بدن و جلوگیری از خشکی پوست حتما
در فصل های سرد سال از لوسیون مرطوب کننده استفاده کنید.
لوسیون های بدن با دارابودن مواد مرطوب کننده و آبرسان یک الیه
محافظ روی پوست ایجاد می کنند تا رطوبت از دست رفته پوست،
به آن باز گردد.
لوسیون ها بر اساس رایحه و مواد تشکیل دهنده انواع گوناگونی
دارند.
لوسیون های حاوی وازلین و کره کاکائو یکی از انواع آن هستند که
می توانید ب رای م راقبت از پوست در زمستان از آن استفاده کنید .بعد
از استفاده از این نوع لوسیون شاهد پوستی نرمی و لطیف خواهید بود.
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مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید علی موالنا
حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا ،فرزند
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعلام
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن
چهاردهم هجری قمری اسـت .در شانزدهم ربیع
االول  1320ق .دوم تیرمـاه  1281ش .بـه هنگام
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف ،در
آن شـهر متولد شد.
در کودکـی بـه همـراه پـدر بـه تبریـز
بازگشـت .دروس مکتب خانـه ای و مقدمات
سـطوح علـوم اسلامی را از روحانیـان و علمای حوزه علمیـه تبریز آموخت.
در بیسـت سـالگی رهسـپار حـوزه مقـدس نجـف اشـرف شـد و در حلقـه
شـاگردان بـزرگان علمـی و معنـوی آن جـا از جملـه حضـرات آیـات عظام
شـیخ احمد کاشـف الغطا ،شـیخ محمدحسـین کاشـف الغطا ،سـید محمد
حجـت کـوه کمـری ،آقـا ضیـاء الدیـن عراقـی ،شـیخ محمدحسـین غروی
اصفهانـی و سـید ابوالحسـن اصفهانـی درآمد و به کسـب فیـض پرداخت و
بـه دریافـت گواهـی اجتهاد از اسـتادان خـود موفق گردید .وی پـس از نیل
بـه مقامـات عالـی علمـی و معنـوی به تبریـز بازگشـت و به تبلیـغ و ترویج
معـارف دینـی و تدریـس علوم اسلامی و تعلیم و تربیت طلاب علوم دینی
پرداخـت و محفـل درس و بحثـش از رونـق و گرمـی خاصی برخوردار شـد.
ایشـان علاوه بر تدریس بـه تحقیق و تالیف روی آورد و بـا ترجمه احادیث،
آثـاری متناسـب بـا نیاز عمـوم جامعـه پدیـد آورد .حضرتش عالمـی ربانی،
زاهـد و پارسـا ،روی گـردان از زخارف دنیا ،متخلق بـه اخالق الهی  ،صاحب
حسـن خلـق  ،رئـوف و مردمـدار ،مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله -1 :تقریـرات دروس
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری  -2آثار المعاصـی  -3صحت و
سلامت  -4لطائف االخبار  -5نصایح المعصومین علیهم السلام  -6چهل حدیث
 -7الفرق بین المرء و المراه فی االحکام  -8مرآه الحج  -9سـیره حسـنه  -10خدا
نه طبیعت  -11تعدیل المیـزان و...
وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در  22شـوال ق .برابر با هشـتم
آذرماه  1351ش .به وقوع پیوسـت .پیکر پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در
قبرسـتان «ابو حسـین» به خاک سـپرده شد.
قدساهللنفسهالزکیه

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

استفتائات امام خامنه ای (مدظله العالی)
استفاده از روش شخص گناهکار عليه خودش
س :آيا مىشود در مقابل كسانى كه نفاق و دورويى و دروغ در رفتار و
گفتار آنها مشهود است و به اين صفات مشهورند از ح ربههاى خودشان
يعنى نفاق و دروغ و دورويى استفاده كرد؟
ج) جايز نيست.
اشتغال در شرکتى با درآمد مخلوط به ح رام
س :اگر فردى در يک شرکت خصوصى شاغل باشد و به مرور زمان پى
ببرد که قسمتى از درآمد شرکت از طريق ني رنگ و دروغ و مستندسازى
مدارک جعلى حاصل مىشود ،جهت ادامه درآمد و ام رار معاش چه
وظيفه شرعى دارد؟
ج) اگر مىدانيد كارى كه انجام مىدهيد ح رام است،
بايد ترک كنيد ولى اگر نمىدانيد ،به صِ رف احتمال
ترتيب اثر ندهيد.

تقويم تاريخ

رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی
(  3دی ) 1400
درگذشــت اســتاد «ش ــيخ حبي ــب َّ
الل ذوالفنــون» منجــم و شــاعر
معاص ــر (1326ش)
تشكيل كميسيون مطبوعات در وزارت كشور ( 1331ش)
درگذشــت «ســيدمحمدصادق طباطبايــي» از رجــال مشــروطه
(1340ش)
راهاندازي اولين مركز اطالعات راديو نجوم اي ران ( 1374ش)
عملیات ک ربالی چهار (1365ش)
زادروز پایهگذار نقشهنگاری نوین در ای ران (1300ش)
روز ثبت احوال
ای ران و بح رین موافقت نامه فالت قاره را امضا کردند(1349ش)
یپ ــرم خــان بــا عــده ای از فدائی ــان خــود بــه مجلس شــورای ملی
رفتــه وکالء را از مجل ــس اخ ـراج ک ــرد و درب مجل ــس را قفــل نمــوده و
دســتور داد کس ــی را به آنجــا راه ندهنــد1290( .ش)
مجل ــس شــوراي مل ــي اليحــه دولــت را در مــورد مطبوعــات بــه
تصويــب رســانيد 1321(.ش)
نام اداره نگهباني به ژاندارمري تغيير يافت 1325( .ش)
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری
(  19جمادی االول ) 1443
درگذشــت «جــال الديــن ســيوطي» ،فقيــه ،محــدث و
لغتشــناس بــزرگ عــرب( 911ق)
تولــد «اُلــغ بيــگ» فرمانــرواي دانشــمند تيموريــان و منجــم
اي رانــي( 796ق)
تولــد آيــت َّ
الل «شــيخ محمدقاســم اردوبــادي» عالــم و اديــب
اي رانــي در تب ريــز( 1274ق)
رویدادهای مهم این روز در تقویم میالدی
(  24دسامبر ) 2021
تولــد «واســكو نوني ــز دوبال ْب ــوآ» كاشــف اقيانــوس آرام (1475م)
(ر.ك 8 :ژوئــن)
مي تْسكويچ» نويسنده معروف لهستاني (1798م)
تولد «آدام ْ
آغــاز تهاجــم اســتعماري ف رانس ــه بــه س ــرزمين گينــه در اف ريقــا
(1849م)
ـس كِالن»
تشــكيل اولين گروه تروريس ــتي و نژادپرســت «كو ْكلو ْك ـ ْ
در امريكا (1865م)

ضرورت حرکت همسو
در تولید کنندگان اندیشه حوزه و دانشگاه

نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان شــرقی
و امــام جمعــه تب ریــز گفتنــد :تولی ــد کننــدگان
اندیشــه در حــوزه و دانشــگاه ب ـرای انس ــجام و هم
گ رای ــی ارزش ــی و فرهنگ ــی و مصونی ــت جامعــه
از خطــر گســیختگی فرهنگــی بایــد حرکــت
همس ــو داشــته باشــند.
آدینــه تبریــز بــه گــزارش روابــط عمومــی
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان
ش ــرقی حض ــرت حجــت االســام والمس ــلمین
س ــید محمدعل ــی آل هاشــم بــه مناســب ۲۷
آذر در م راســم گ رامیداشــت ســالروز شــهادت
آیــت اهلل مفتــح و روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه
بــا بی ــان اینکــه عمی ــق تریــن و پایــدار تریــن
جلــوه وحــدت حــوزه و دانشــگاه اســت ،گفتنــد
 :گفتمــان وحــدت حــوزه و دانشــگاه گفتمــان
مبارکــی اســت کــه بعــد از پیــروزی انقــاب
از ســوی امــام راحــل عظیــم الشــان روحــی
جدیــد در کالبــد دو نهــاد علمــی کشــور
دمیــده شــد.
امــام جمعــه تب ریــز با اشــاره بــه ظرفی ــت های
نــرم افزایــی حــوزه و دانشــگاه افزودنــد  :حــوزه و
دانشــگاه وظیفــه تولی ــد ن ــرم افزارهــای مــورد نی ــاز
کشــور و ت ربی ــت نی ــروی انس ــانی را برعهــده دارنــد
کــه م ــی تواننــد بــا هــم افزای ــی ایــن ظرفی ــت ها
را ارتقــا دهنــد.
رئی ــس شــورای حــوزه هــای علمی ــه اســتان
حرکــت پــر شــتاب و جــدی گفتمــان وحــدت
حــوزه و دانشــگاه را مرهــون شــهید آیــت اهلل
مفتــح ،شــهید آیــت اهلل مطه ــری و شــهید آیــت
اهلل دکت ــر بهشــتی دانس ــته و گفتنــد :این حرکت
بعــد از پی ــروزی انقــاب شــتاب بیشــتری گرفتــه

و گامهــای جــدی ت ــر و راهب ــردی ت ــری در مس ــیر
وحــدت ایــن دو قش ــر برداشــته شــده اســت.
نماینــده ول ــی فقی ــه در اســتان بــا اشــاره بــه
بیانــات رهب ــر انقــاب در خصــوص وحــدت حوزه
و دانشــگاه خاط رنشــان کردند :معظم لــه در طول
ســالهای متمــادی از زوایــای گوناگــون ضــرورت
اهمی ــت و ابعــاد مختلــف مس ــئله وحــدت حــوزه
و دانشــگاه را مــورد توجــه و تبیی ــن ق ـرار داده اند.
امــام جمعــه تب ریــز در ادامــه گفتنــد  :وحدت
حــوزه و دانشــگاه بــه ایــن معن ــی اســت کــه در
دفــاع از اســام و نظــام در نــگاه دین ــی بــه گـزاره
هــای علم ــی در تامی ــن نیازمندیهــای اجتماع ــی
در برخــورد و مقابلــه بــا توطئــه هــای دشــمنان
خارج ــی و سرس ــپردگان داخل ــی آنهــا وحــدت و
اتحــاد موضــع داشــته باشــند.
رئی ــس شــورای فرهنــگ عموم ــی اســتان بــا
اشــاره بــه وحــدت فرهیختــگان جامعــه در عص ــر
پیامب ــر اک ــرم (ص) گفتنــد  :ب ـرای ایجــاد وحــدت
در می ــان ه ــر قش ــر و جامعــه ای بــه ع وامــل و
حلقــه هــای اتصال ــی نی ــاز اســت کــه اعضــای
یــک جامعــه را ماننــد دانــه هــای تس ــبیح منظم
بــه هــم پیونــد م ــی دهــد.

تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر نقش ب یبدیل
جهادگران در دوران دفاع مقدس
اســتاندار آذربایجــان ش ــرقی نقــش جهادگ ـران
را در دوران دفــاع مقــدس ،ب یبدیــل دانســت
و گفـت :دفــاع مقــدس ،دوره درخشــان جهــاد
ســازندگی بــود و باید تجــارب جهادگ ـران در آن
دوران را بــه عنـوان گنجینـهای ارزشــمند ب رای
نس ـلهای آینــده حفــظ کنی ــم.
خــرم در دیــدار بــا اعضــای هیــأت
عابدیــن ّ
مدی ــره کانون سنگرســازان ب یســنگر آذربایجان
یداشــت یــاد و خاطره شــهدای
ش ــرقی ،بــا گ رام 
جهــاد ســازندگی و قدردان ــی از ایثــار و فـداکاری
رزمنــدگان و پیشکس ــوتان ایــن نهــاد انقالب ــی،
گفــت :جهــاد ســازندگی بزرگت ریــن نرمافــزار
فک ــری امــام ب ـرای خدمت بــه محرومــان و تنها
نهــادی بــود کــه م یتوانســت شــعار اصلــی
انقــاب را محقــق کنــد.
وی خاط رنشــان ک ــرد :بدنــه اصل ــی نخب ــگان

دفــاع مقــدس در مجموعــه جهــاد شــکل
گرفــت و نقــش جهــاد در بحــث مهندس ــی
و ایجــاد زیرســاختهای دفاعــی بــا هیــچ
مجموعــه دیگ ــری قابــل مقایس ــه نیس ــت.
ـرم بــا بی ــان اینکــه بزرگت ریــن امتی ــاز جهاد،
خـ ّ
نیروی انس ــانی مخلص ،صــادق و والیتمـدار آن
اســت ،افــزود :بایــد قــدر تجــارب رزمنــدگان و
پیشکس ــوتان جهــاد را بدانی ــم و آن را به عنوان
گنجینـهای ارزشــمند ب ـرای نس ـلهای آینــده
حفــظ و منتقــل کنیم.

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

اجالسیه معاونان آموزش و پژوهش حوزه
علمیه خواه ران آذربایجان شرقی برگزار شد
اجالس ــیه معاونــان آمــوزش و پژوهــش حــوزه
علمی ــه خواه ـران آذربایجــان ش ــرقی بــا هــدف
بررس ــی مشــکالت آموزش ــی و پژوهش ــی مـدارس
علمی ــه خواه ـران اســتان آذربایجان ش ــرقی برگزار
شــد.
ش خبرگزاریحــوزه،
آدینــه تب ریــز بــه گــزار 
اجالســیه معاونــان آمــوزش و پژوهــش حــوزه

علمی ــه خواه ـران آذربایجــان ش ــرقی بــا هــدف
بررس ــی مشــکالت آموزش ــی و پژوهش ــی مـدارس
علمی ــه خواه ـران اســتان آذربایجان ش ــرقی برگزار
شــد.
حجــت االســام مهــدی محمــدی مدیــر و
خانــم س ــیما صادقی ــان ،معــاون آمــوزش و خانــم
شــاه محمــدی معــاون پژوهــش حــوزه علمی ــه
خواه ـران اســتان آذربایجــان ش ــرقی ســخن رانان
ایــن اجالس ــیه بودنــد.
در پایــان نی ــز چنــد تــن از معاونی ــن آمــوزش
و پژوهــش شهرســتان هــا بــه بی ــان دیدگاههــای
خــود در راســتای بررس ــی مشــکالت آموزش ــی و
پژوهشــی پرداختــه و تج ربیــات موفــق خــود
در ایــن عرصــه را بــا حاض ریــن بــه اشــت راک
گذاشــتند.

معرفي کتاب

شفيقه موسوي

خداحافظ سردار

کتـاب «خداحافـظ سـردار»
توسـط سـيد قاسـم ناظمـي
تاليـف گرديـده و بـه همـت
انتشـارات« مركـز حفظ آثـار و
نشـر ارزش هـاي دفـاع مقدس
سـپاه عاشـورا» در سـال 1389
فيپا گرفته و با  2000شـمارگان
در قطـع رقعـي روانه بازار نشـر
شد .
شـهيد مهـدي باكـري ،يك
نام نيسـت بلكه اسـطوره اي اسـت در مسـير تاريخ .اسـطوره اي كه
در راه عشـق معبـود فنـا شـد و چنين فنا شـدني در حد و انـدازه هر
كسـي نيسـت .وي یکـی از اف راد برجسـته و صاحـب نـام دوران دفاع
مقـدس اسـت کـه از خطه آذربایجـان ،عازم جبهه های جنگ شـد و
بهت ریـن دوران زندگی خود را در دفاع از ای ران و انقالب اسلامی سـپری
کـرد .ايشـان ديگـر بـه يك خطـه از خـاك پهنـاور و پـر گهـر اي ران
تعلـق نـدارد بلكه متعلق به سـرزمين هايي اسـت كـه نـداي آزادي و
آزادگـي از آن مـا بـر مي خيـزد .مولف هدف خـود را دربـاره نگارش اثر
حاضر چنين می نویسـد« :شـخصيت ،منش ،رفتار و زندگي پر ف راز
و نشـيب سـردار رشـيد اسلام مهندس مهدي باكري و حضور او در
متن حوادث گوناگون از او شـخصيتي سـاخته اسـت كه كتابهايي از
اين دسـت شـايد بتواند گوشـه اي از زواياي پنهانش را بنماياند و رازي
از عشـق جاودانش را بگشـايد .با اينكه ب راي ما مجال سـير مسـتمر
در كوچـه پـس كوچـه هاي اين زندگي پر ف راز و نشـيب ف راهم نشـد
امـا «خداحافـظ سـردار» در تالش بوده اسـت تا حداقـل روايتي واقعي
از يكسـال زيسـت عاشـقانه او را تا عمليات «بدر» به تصوير بكشـد».
اثر حاضر روايت حماسـه عاشـقانه فاتح مي دانهاي سـتيز و پايداري
سـردار لشكر پاسدار شـهيد مهندس مهدي باكري فرمانده لشكر 31
عاشـورا اسـت .در قسـمتی از کتاب لحظه شـهادت مهدي باكـري از
زبـان يـك از هم رزمان ايشـان چنيـن روايت شـده اسـت ... « :هنوز از
آقـا مهـدي فاصله اي نگرفتـه ام كه صداي گلوله اي بر مـي خيزد .در
ميـان آن همـه صداي تي راندازي ،صداي گلوله اي بر جا ميخكوبم مي
كند  ...دل به دريا مي زنم و سـر بر مي گردانم .فرمانده لشـكر عاشـورا
با فرقي شـكافته به قتلگاه افتاده اسـت ...تا به خود بيايم چند نفري
اطـراف آقـا مهـدي را مـي گي رند و بر روي دسـت ،به سـوي قايقي كه
در آن نزديكـي اسـت مي رسـانند ...لبهايش مت رنم اسـت ،سـرودي را
زمزمـه مـي كند ...به لبهايش چشـم مـي دوزم و به آخ رين سـرودش
گـوش مـي سـپارم .اهلل و اهلل  ...الحمـدهلل .هرچه بر شـدت آتش افزوده
مـي شـود صـداي آقا مهـدي هم بلندتـر مي شـود ...قايق خـود را به
آب مي سـپارد ...ناگهان ع راقي ها به سـوي تنها قايق روي آب شليك
مـي كنند .با شـليك دوبـاره آرپي چي زنها قايق را هالـه اي از آتش به
ميـان مـي گيرد ،صـداي آقا مهـدي اوج گرفته و بلند مي شـود .اهلل و
اهلل  ...الحمدهلل ...از آسـمان به پيشـواز مي آيند و بوي بهشـت مي وزد
 ...الشـه قايق در فاصله اي دور در ميان شـعله هاي آتش مي سـوزد...
غروب عاشـورا اسـت! امام در وسـط مي دان تي رباران مي شود ،خيمه ها
مـي سـوزند و خورشـيد در گودالي غروب مي كنـد ...مهدي باكري به
دريا پيوسـته اسـت ...آب خس و خاشـاك را به ساحل مي زند و گوهر
را بـا خـود به دريا مـي بـرد .از ازل ،طبيعت آب جز اين نبوده اسـت».
کتـاب «خداحافـظ سـردار» بخـش کوچکـی از زندگانـی پرفـراز و
نشـیب سـردار پـر آوازه و دالور لشـکر  ۳۱عاشـورا اسـت كه يكسـال
زندگي او را تا عمليات بدر به تصوير مي كشـد .اين آخ رين عملياتي
بود كه شـهيد در آن شـركت داشـت .فاصله زماني آماده سـازي لشكر
ب راي عمليات بدر تا شـهادت اين شـهيد جليل القدر محدوده روايت
ايـن كتاب را تشـكيل مـي دهد« .خداحافـظ سـردار» دارای محتوایی
تأثیرگـذار ،بـدون اغـراق و خـارج از کلیشـه هـای رایـج اسـت و از نظر
سـاختار ،کتابی منسـجم با ارتباطی منطقی و تسلسل تاریخی می
باشـد .سـبک بدیع در پرداخت و نگارشی که مسـتقیم اما ناخودآگاه
به سـراغ تح ریک احساسـات و ع واطف خواننده می رود و با جذابیت،
ماج راهـا را بـه پیش مـی برد ،از نقاط قـوت این کتاب اسـت .آنچه در
نگارش و بازنویسی این مجموعه لحاظ گردیده ،توالی تاریخی اتفاقات
و مسـتند بودن آنهاسـت که با تالشـی تحقیقی و به دور از هر گونه
تح ریف و اغ راق ،سـعی شـده اسـت روایت داسـتانی مجموعه نیز مد
نظـر باشـد به گونـه ای که همه مطالـب در این روایـت از «من» نقل
شـده اسـت .خاط رات ،متنوع و گوناگون ،با قلمی روان و جذاب و بسیار
هوشـمندانه تنظیم شـده اند و سـیره و نوع ارتباطات شهید باکری با
بـرادران همـرزم خود در آن به خوبی بیان شـده اسـت.
فهرسـت تفصيلـی اثر كـه در  192صفحه تدوين و تنظيم شـده
اسـت ،مشـتمل بر عناوين« :اشـاره ،سالشـمار زندگي ،زیارت ،پشـت
خاک ریز ،آنسـوی نیسـتان ،مهمانی ،عاشـورا در راه ،وداع ،عبـور ،آتش،
یقظـه ،غـروب عاشـورا و از دریـا تـا دریا اسـت» .در انتها نيز اسـناد و
تصاوير اين شـهيد جليل القدر زينتبخش اثر حاضر مي باشـد .از
شـهید باکری کتابهای زير نيز منتشـر شـده است:
 .1مهدی باکری به روایت همسـر شـهید (مجموعه نیمه پنهان
.2 )6بـه مجنـون گفتم زنـده بمان (حمید باکـری) .3آقای شـهردار؛
زندگـی مهـدی باکـری .4به مجنون گفتـم زنـده بمان(کتاب مهدی
باکـری)  .5اغ انگـور بـاغ سـیب بـاغ آیینـه  :گفـت و گـو بـا صفیه
مدرس ،همسـر سـردار شـهید مهدی باکری

صحيفه نور امام خميني (ره)
دیدگاه امام خمینی (ره) در مورد حضرت مسیح(ع)
امام خمینی ضمن تجلیل و تکریم شخصیت حضرت عیسی
(ع) از او به عنوان پیغمبر بزرگ ،پیامبر صلح ،پیامبر بشردوست،
پیامبــر عظیم الشــان ،پیغمبری که مــردگان را احیا و خفتگان
را بیدار ســاخت ،پیامبری که مادر عظیم الشــانش مریم عذری
و صدیقــه حورا بود ،پیامبری که خداونــد او را ب رای طرفداری از
مظلومان و برق راری عدل مبعوث ســاخت و پیامبری که محکوم
کننده ظالمان و ســتمگ ران و پشــتیبان مظلومان و مستضعفان
بود ،نام می برد و می فرمایند:
«عیســی مســیح همه چیزش معجزه بود ،معجزه بود که از
یک مادر باکره متولد شــد ،معجزه بود که در مهد ســخن گفت،
معجزه بود که ب رای بشــر صلح وصفــا و روحانیت آورد( .صحیفه
امام ،ج  ،11ص  ،)406حضرت مســیح ب رای نجات بشر آمده بود.
(همان ،ج  ،6ص  ،)467اسالم نسبت به حضرت مسیح (ع) احت رام
بســیار قائل است و او را پیغمبری بزرگ می داند و از او در قرآن
مجید و همچنین از حضرت مریم بســیار دفاع شــده اســت .ما
مســلمین مســیح را پیغمبر بزرگ خدا می دانیم ،قرآن حضرت
مســیح را پیغمبر بزرگ خوانده است( .همان ،ج ، 5ص )255
حضرت امام ضمن رد مطالبی که به حضرت مســیح نسبت
داده اند معتقد است آنچه که اآلن دست ماست از مذهب مسیح
نیســت ،احکام مسیح نیســت بلکه مذهب مسیح را نسخ کرده
انــد ،متن های موجود داللــت بر این می کند کــه اینها اصلی
نیستند ،امام در این رابطه می فرمایند:
حضرت مسیح ،پیغمبر بزرگ نمی شود ،که ت ربیت این طوری بکند
که اگر ظالم این طرف صورتت زد ،صورتت را بگیر تا یکی هم آن طرف
بزند ،این حرف شیطان است نه حرف مسیح ،مسیح انسان است ،مسیح
پیغمبر بزرگ است( .صحیفه امام ،ج  ،4ص  ،)33اسالم مثل رهبانیت
مسیح نیست ،البته مذهب مسیح هم حاال نسخش کردند و اال مذهب
مسیح هم این نبوده است که همه اش روحانیت {باشد} و {امور مادی}
نباشد( .همان ،ج  ،4ص ،)191
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در فاصلــه  ۲۵کیلومت ــری غ ــرب م رنــد بــه ســوی خــود در مقابل شــهر
کشکس ـرای و در ســمت چــپ جــاده م رنــد خــوی  ،کوه ــی کلــه قنــد
شــکل بــه ارتفــاع  ۱۹۵۰مت ـر ،این کوه در شــمال غ ربی کوهس ــتان میشــو
داغ و غ ــرب م رنــد در می ــان کوههــای آذربایجــان از یــک حالــت طبیعی و
زمی ــن شناس ــی خاص ــی برخــوردار اســت.نفوذ آب در ش ــیار ســنگ هــای
آتشفشــانی ایــن کــوه را بــه صورت کلــه قنــدی درآورده اســت .انجمــاد آب
در ش ــیار ســنگ هــا و کوههــا باعث متالش ــی شــده ســنگ هــا و طبقات
عظی ــم گردیــده اســت و بــه علــت قوه ثقیل ســنگ های متالش ــی شــده
بــه ط ــرف زمی ــن و دره هــا و ف ــرو رفتگیهــا روانــه شــده انــد.
در میــان بیــن کــوه هــای میشــو داغ ،گچــی قاالســی بــه علــت
ارتفــاع و شــکل مخ ــروط افکنــه اش از ســایر کوههــا و کوهکهــا متمایــز
و مشــخص م ــی باشــد.آبرفت افکنــه س ــیل گئچی قاالس ــی قس ــمتی از
جلگــه کشکس ـرای م رنــد را بــه وجــود آورده اســت و شــهر کشکس ـرای
ب ــر روی قاعــده ایــن رسـوبات بنــا شــده و جــاده م رنــد – بــازرگان رسـوبات
بــه مـوازات قاعــده آبرفــت افکنــه قطــع ک ــرده است.ش ــیب دامنه شــمالی
گئچ ــی قاالس ــی بــه قــدری تنــد و زیــاد اســت کــه در می ــان جانــوران
شــاخدار کوچــک کــه در دامنــه  ،ایــن کــوه کــه چــون قلعــه ای م ــی ماند
 ،ب ــرود و بــه همی ــن جهــت آن را گئچ ــی قلعــه س ــی یعن ــی “قلعــه بــز”
لقــب داده انــد.
در جنــوب شــهر جلفــا در دامنــه کــوه آتشفشــانی گئچی قاالس ــی که
در ط ــی اواخ ــر الیگوســن ( ۳۸میلی ــون ســال پی ــش) فــوران ک ــرده اســت.
رگــه هــای زیبای ــی ســنگ معدن مرمر س ــبز بوجــود آمده اســت ،داســتان
تشــکیل ایــن مــاده معدن ــی از ایــن ق ـرار اســت کــه فورانهــای داغ گـدازه
ای در قب ــل ســنگهای آهکهــای اط ـراف ایــن کــوه را هم ـراه بــا آبهــای داغ
پختــه و در ط ــی زمــان بلورهای درشــتی از کلس ــیت ( )CaCo3را بنام
 Onyxایجــاد ک ــرده اســت .در اصطــاح زمی ــن شناس ــی بــه چنی ــن
حالت ــی دگرگون ــی مجاورت ــی() Contact Metamorphism
م ــی گوینــد .در محــل ایــن معــدن آب ت ــرش و س ــرد و گازداری از اعمــاق
زمی ــن بصــورت خــارج م ــی شــود کــه در مس ــیر جــاری شــدن خــود الیــه
هــای زیبای ــی از رسـوبات آهنـدار قرمــز و لیموئ ــی را ایجــاد نمــوده اســت.
یکــی از رســوباتی کــه در دهانــه اغلــب چشــمههای معدنــی یافــت
م یشــود.
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