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 هفته نامه عبادي-سيايس-فرهنگي

خبرنگار آدینه تبریز :
نماینـده ولـی فقیـه در آذربایجـان شـرقی و امـام جمعـه 
تبریـز گفتنـد: بازگشـت ایران به پشـت میز مذاکـره با هدف 
رفـع تحریـم ها اسـت، امـا آمریـکا و اروپـا در مذاکـرات بازی 

گذشـته را تکـرار مـی کنند.
حضـرت حجـت االسـام 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: ایران در شـرایطی بـار دیگر به پشـت 
میـز مذاکـره بازگشـته کـه در دور اول آن ۲ سـند از طـرف 
وزارت امـور خارجـه کشـورمان بـرای قـرار گرفتـن بـه عنوان 
پایـه توافق هـای آینـده در اختیـار دیگـر کشـورها قـرار گرفـت.

امـام جمعـه تبریـز با اشـاره به عدم اسـتقبال کشـورهای 
اروپـا از ایـن ۲ طـرح افزودنـد: طـرف مقابـل مذاکـرات مدعی 
اسـت کـه ایـران بـه دنبـال زیاده خواهـی و درخواسـت های 

اسـت. غیرواقعی 
آمریـکا  کردنـد:  تاکیـد  تبریـز  جمعـه  نمـاز  خطیـب 
نمی توانـد بپذیـرد کـه باید تبعـات سیاسـت های 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 
سیاسـی  شـرایط  نتوانـد  شـاید  کـه  کـرده  اعـام   آمریـکا 

صهیونیسـت ها در بازگشـت بـه برجـام را هماهنـگ کنـد، 
ادامـه دادنـد: جلسـات و مذاکراتـی کـه بیـن ۲ طـرف برگزار 
می شـود، همـواره رژیم صهیونیسـتی بـا ایجاد خرابـکاری در 
سـایت های هسـته ای 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 حراسـت و حفاظـت از خـاک پـاک ایـن 
کشـور منتظرنـد 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 حیله گـری اش بـرای ماندن در این کشـور گفتند: 
خـروج تروریسـت های 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 عراق شـد و نیروهـای تروریسـتی آمریکا 
چـاره ای جـز خـروج از ایـن کشـور ندارنـد و بایـد تـا قبـل از 

۱۱دی مـاه ۲0۲۲ از آن خـارج شـوند.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان با تاکیـد بر خروج 

بـدون قید و شـرط آمریـکا از عراق گفتند: عـدم خروج کامل 
نیروهـای آمریکایـی مسـئله ای اسـت کـه بـا مخالفت هـای 
را مغایـر  گروه هـای مقاومـت مواجـه شـده اسـت زیـرا آن 
مصوبـه پارلمـان عـراق می داننـد، از ایـن رو در صورتـی کـه 
ایـن خواسـته محقـق نشـود، گزینه ای 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 
از  ماموریـت  تغییـر  بـا  می خواهـد  را  نیروهـا  بقیـه  و 
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 
انقـاب مبنـی بـر اینکـه آیـت اهلل مفتـح فـردی کـم تظاهر 
ولـی پرظهـور بـود، گفتنـد: وحـدت یـک وحـدت مبنایـی و 
همزیسـتی مسـالت آمیز و راهبـردی برای جلوگیـری از نفوذ 

است.  دشـمن 
رئیـس شـورای حـوزه های علمیه اسـتان افزودنـد: وحدت 
بیـن حـوزه و دانشـگاه می توانـد دسـتاوردهای زیادی داشـته 
باشـد کـه از جملـه آنها تقویـت جنبـش نرم افـزاری و تولید 
علـم بومـی، تحقـق تمـدن اسـامی، ارائـه الگـوی سـبک 

بیسـت و پنجم دسـامبر سـالروز تولد پیامبر صلح و دوستی، مهربانی 
و موّدت 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 مبّشـر روح القدس 

اجـر و مزد عبـادات خویش را در دنیـا و آخرت گرفت.
اضطرابـی عجیـب درونـش را فرا گرفتـه بـود؛ اّما 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 مرا پیامبر قرار داده اسـت و مـرا هرجا که 
باشـم موجـودی پـر برکت خواسـته و تـا زمانی که زنـده ام، مرا بـه نماز و 
زکات امر فرموده اسـت. سـام خدا بر من، در آن روز که متولد شـدم و در 

آن روز کـه مـی میـرم و آن روز کـه زنده برانگیخته 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 برانگیختـه شـده انـد. در 
میـان انبیـا تنها پنـج پیامبر صاحب شـریعت، کتـاب آسـمانی و احکام 
اجتماعـی بـوده اند. این پنج تـن عبارتند از نوح)ع(، ابراهیم)ع(، موسـی)ع(، 
عیسـی)ع( و پیامبـر عظیم الشـأن اسـام. 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 فراگیـر و جهانی داشـته اند.
همـه پیامبـر الهی از جنس بشـر بـوده، درمیان مردمان می زیسـته اند. 
هماننـد آنان غذا می خوردند، می آشـامیدند و هماننـد دیگران می خفتند. 
این سـنت پایدار الهی اسـت که پیوسته از میان انسـان ها، کسی به رسالت 
برانگیخته شـود. مسـیح نیز پیامبری واال با معجزات و کراماتی بی نظیر، اّما 

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 ۲5 نفـر از پیامبـران آمـده اسـت. از میـان اینـان، پیامبر 
اسـام)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 پیامبران معبود را خدای یگانه، غیر محسـوس، نامتناهی و برتر 
از اندیشـه هـای بشـری معرفی می کرده انـد و آدمی را بـه انتخاب کمال 

ادامه در صفحه 3ادامه در صفحه ۲

والدت حضرت مسیح)ع(

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

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

6037998126696987 شماره کارت و شماره 
حساب بانک ملی کوی 

اطبا  به نام

 ستاد  پشتیبانی مدافعان سالمت زیر نظر 
نماینده محترم ولی فقیه در استان با همکاری

 دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل گردید
از تمام خیرین و شهروندان تبریز و علی الخصوص هیئات حسینی 

تقاضا دارد کمک های خود را به شماره حساب این ستاد واریز نمایند

0360662008006
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ادامه از صفحه اول

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

دیدار سردار مصطفی محمد نجار ریاست قرارگاه 
اقتصادی وزارت دفاع با حضور  نماینده ولی فقیه

 در استان  وامام جمعه تبریز

جلسه شورای سیاستگذاری خبرگزاری ایکنا 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

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

 امام جمعه تبریز

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

 وامام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در استان
 وامام جمعه تبریز 

با پرستاران بیمارستان کودکان تبریز

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

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

خطبه های نمازجمعه 
شهرستانهای آذربایجان شرقی

فرازی از وصیت نامه شهدا

زندگـی اسـامی ایرانـی، دسـتیابی به علوم اسـامی و 
اسـامی شـدن دانشـگاه و وحـدت نخبگان اسـت.

خطیـب نمـاز جمعـه تبریز بـا تاکید بـر چکش 
مجلـس  نماینـدگان  طـرف  از  کارشناسـی  کاری 
داشـتند:  اظهـار   ۱40۱ سـال  بودجـه  در خصـوص 
اولیـن بودجـه  کشـور کـه محصـول تدابیـر دولت 
سـیزدهم اسـت در ۲۸3 صفحـه با منابـع و مصارف 
همچنیـن سـه هـزار و ۶۲۱ میلیـارد تومـان بسـته 

است. شـده 
ایشـان بـا بیـان اینکـه در محتـوا و ارایـه بودجـه 
تغییراتـی دیده می شـود، افزودند: نماینـدگان مجلس 
شـورای اسـامی بایـد بـا کار کارشناسـی سـنگین به 
شـکل منطقـی ایـن بودجه را چکـش کاری کننـد تا با 
توجـه بـه وضعیت اقتصادی کشـور بودجه سـال آینده 

در مجلس بسـته شـود.
نماینـده ولی فقیـه در آذربایجان شـرقی 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 
هندوانـه،  چاشـنی  بـا  خانوادگـی  هـای  دورهمـی 
آجیـل و انـار؛ افـراد نیازمنـد شـهرمان را فرامـوش 
کانـون  خـود  مومنانـه  هـای  کمـک  بـا  و  نکنیـم 

خانـواده آنهـا را نیـز گـرم کنیـم.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز بـا اشـاره بـه ایـام 
نسـخه  گفتنـد:  فاطمـه)س(  حضـرت  سـوگواری 
فرهنگـی  و  اجتماعـی  هـای  بحـران  از  عبـور 
زندگـی  سـبک  بـه  توجـه  و  تمسـک  جامعـه 

اسـت. فاطمـی 
امـام جمعـه تبریـز بـا تبییـن سـجایای اخاقـی و 
ویژگـی های شـخصیتی حضـرت فاطمـه)س( گفتند: 
اوج عظمـت حضـرت زهـرا)س( زمانی اسـت که پیامبر 
اکـرم)ص( می فرماینـد دختـرم فاطمه، خداونـد متعال 
بـا خشـم تـو خشـمگین و بـا رضایـت تـو خشـنود 

می شـود.

حجت االسـام علـی خدیـوی، مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم 
رهبـری در دانشـگاه های آذربایجان شـرقی در سـخنرانی پیـش از خطبه های 
نمـاز عبـادی و  سیاسـی جمعه که با حضـور پرشـکوه نمازگـزاران  و با رعایت 
پروتکل هـای بهداشـتی در مصـای اعظم امام خمینـی )ره( تبریز برگزار شـد، 
اظهار کرد:  ۲۷ آذر و سـالروز شـهادت دکتر مفتح به روز وحدت حوزه و دانشگاه 

نامگذاری شـده است. 
وی بـا بیـان اینکه اسـام 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 به طوریکـه در زمان 
رسـالت ایشـان فقط ۲3 نفر سواد داشـتند ولی با اجرای رسالت ایشان این رقم 
روز بـه روز افزایـش یافـت و در قـرن دوم هجـری بخش عظیمـی آن زمان علم 

اسـامی و گسـتره دانش اسـامی و تمدن اسـامی مستولی یافت. 
مسـوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه های اسـتان، افزود: 
دانش دانشـمندان یونان باسـتان در جهان اسـام ترجمه یافت و بخش دیگری 

از علوم را هم خود مسـلمانان تاسـیس کردند. 
وی با اشـاره به تاسـیس دارالحکمـه، بیت الحکمه در جهان اسـام متذکر 
شـد: بـا حملـه مغوالن بـه ایران ایـن افزایش علم با افـول روبه رو شـد و مغوالن 

بخش زیادی از سـرمایه علمی جهان اسـام  را به آتش کشـیدند. 
خدیـوی اذعان داشـت: حکیمـان و عالمـان آن زمان برای اینکه مغـوالن را 

سـر به راه کننـد، خون دل هـا 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، تصریح 
کـرد: کتب هـای مختلـف ابوعلی سـینا در دنیـای عـرب و فراتر از خـود ایران 
محبوبیـت دارد و بـه عبارتی در برهه ای میزان علم مسـلمانان به قدری افزایش 

یافت کـه غربی هـا از آن اسـتفاده می کردند.
مسـوول نهـاد نمایندگـی مقـام معظـم رهبـری در دانشـگاه های 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 می کرد 
که اگر اسـاتید را از خارج بیاورد شـاید باعث رسـوخ سبک تربیتی آنها در ایران 

شـود، از ایـن رو قوانینـی در این خصـوص وضع  کرد. 
وی ادامـه داد: بـه جهـت دخالت هـای انسـان های بی هویـت و روشـنفکر 
غرب زده باعث شـد درس بومی که قرار 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 مشـکات جـدی روبـه رو شـده ایم. 
مسـوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه های اسـتان، ابراز 
کرد: یکی از دسـتاوردهای بزرگ انقاب اسـامی ایران، وحدت حوزه و دانشـگاه 

است. 
وی افـزود: این انقاب با اندیشـه های متعالی امام راحـل رقم خورد و آنهایی 
کـه بـه ایشـان لبیک گفتـه و اندیشـه ایشـان را  به سـاختار، قانون اسـامی، 

مردم سـاالری دینـی تبدیـل کردند، وحـدت حوزه و دانشـگاه بود. 
خدیـوی تاکیـد کـرد: وحـدت حـوزه و دانشـگاه، انقـاب را متولـد و آن را 
مدیریـت کرد و در هشـت سـال دفـاع مقدس نیز این گونه بـود همچنانکه در 

طـول جنـگ تحمیلی هـر روز یک روحانی شـهید شـده اسـت. 
مسـوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشـگاه های اسـتان، ادامه 

داد: یکی از دسـتاوردهای انقاب اسـامی علم در همه بخش هاسـت. 
وی ادامـه داد: االن مذاکره کننده هـای کشـور ایـران بـا دو اسـتعمار پیـر 
انگلیـس و آمریـکا سـر علـم مذاکـره می کنند، چراکـه ما که معتقدیـم برای 

توسـعه علم نبایـد محدودیت باشـد. 

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.
باقــری بنابی در  حجت االســام شــیخ مصطفی 
خطبه هــای آئین دشــمن شــکن جمعه شهرســتان 
بناب با اشــاره به ۲۷ آذر 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 می شود.
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 اختاف 

اســتکبار توانسته به هدف شوم خود دست یابد.
خطیب جمعه شهرســتان بناب اذعــان کرد: ادامه 
حیات و زنده بودن اســتکبار در ســایه وجود اختاف 
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 خطبه های نماز جمعه با تســلیت فرا رســیدن 
ایام فاطمیه و بیان گوشــه ای از ویژگی ها و شخصیت 
حضرت فاطمه زهــرا )س( بانوان را بــه الگوبرداری از 
زندگانی آن بانوی نمونه جهان اســام دعوت و توصیه 

کرد.
حجت االسام باقری بنابی تصریح کرد: تمام اقتدار 
و عزت امروز این کشــور مرهون فداکاری صدیقه کبری 

فاطمه زهرا )س( است.
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ادامه از صفحه اول

والدت حضرت مسیح)ع(

توصیه های طالیی برای مراقبت از پوست 
در فصل پاییز و زمستان-3
به مراقبت از پوست پاهایتان اهمیت بدهید

برای مراقبت از پوست بیش از دوبار در هفته آن را الیه برداری 
نکنید چون الیه  برداری بیش از دو بار در هفته نتیجه عکس خواهد 
داشت و خشکی پوست را تشدید می کند. پس از الیه  برداری برای 

مراقبت از پوست از مرطوب  کننده استفاده کنید.
برای مراقبت از پوست از کرم آبرسان استفاده کنید

یک روش مراقبت 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 افراد 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 برای مراقبت 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

برای مراقبت از پوست در فصل پاییز از لوسیون بدن 
استفاده کنید

برای 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 برای مراقبت از پوست در زمستان از آن استفاده کنید. بعد 
از استفاده از این نوع لوسیون شاهد پوستی نرمی و لطیف خواهید بود.

پزشک من

مطلوبـی کـه درواقع همان خدا و مبدأ کمال، فضیلت و سرچشـمه همه 
اصـول و ارزش های عالی اسـت، فـرا می خواندند.

اسـام 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 اعتراض شـده و آمده اسـت: »عیسـی 
خـود را بنـده خـدا مـی دانـد؛ چرا شـما او را فرزنـد خدا می شناسـید؟«.

»انجیـل« کلمـه ای یونانـی بـه معنـای بشـارت و جمـع آن بـه زبان 
عربـی »اناجیـل« اسـت. زندگـی نامه عیسـی مسـیح و بیانـات اخاقی 
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 ۱۱4 انجیـل فراتـر می رود، کلیسـا خـارج از 

کتب آسـمانی دانسـته اسـت.
 یکـی از ناجیـل غیـر رسـمی کلیسـا، انجیـل مربـوط بـه قدیس 
»یوسـف برنابـا« اسـت. وی از رسـوالن و حواریـون بـزرگ مسـیح بودو 
انجیـل وی حلقـه گمشـده مسـیحیت و اسـام 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 ابـاغ 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 »اعراف« آیه ۱5۷ آمده اسـت: نـام پیامبر 
اّمـی 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 
و انجیـل بـوده واالّ یهودیان و مسـیحیاِن بسـیاری کـه در اطراف مدینه 
و مّکـه 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 اعتراف داشـتند. در تـورات و انجیل کنونـی نیز هنوز 

اشـارات روشـنی بر ظهـور آن گرامی مـی یابیم.
منبع:

تاریـخ انبیـا علیـه السـام از آغاز آفرینش تا عروج عیسـی علیه السـام 
-  محمدمهدی سـازندگی -انتشـارات مبارک - سـال ۱3۸9

آداب نمازجمعه

شرایط امامت جمعه  
از نگاه مذاهب اسامی

ایــن حکــم کــه امــام جمعــه بایــد ســلطان عــادل باشــد، 
اگــر جــزء مذهــب امامیــه نباشــد، حداقــل از ضروریــات فقهــی 
ــی  ــه فقه ــن نظری ــر ای ــز ب ــان نی ــه مخالف ایشــان اســت، بلک
ــودن  ــد و عــده ای از آنهــا هــم موضــوع شــرط ب ایشــان واقف ان

ــه آنهــا نســبت داده انــد. ــرای امامــت جمعــه را ب عــادل ب
ایــن بیــان صاحــب جواهــر بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه 
در منصــب بــودن امامــت جمعــه طبــق فقــه شــیعه تردیــدی 
ــیعه  ــه ش ــی در فق ــان اهمیت ــوع از چن ــن موض ــت. ای نیس
ــن  ــت تدوی ــای نخس ــان دهه ه ــه از هم ــت ک ــوردار اس برخ
ــه  ــوده اســت، ب ــات ب ــاً برگرفتــه از روای فقــه شــیعه کــه عمدت
تأکیــد بــر ایــن شــرط تصریــح شــده اســت. فقهایــی همچــون 
ــی )4۲۶ق( ۲۸ و  ــید مرتض ــی)م 3۲5ق(، س ــل عمان ابن ابی عقی
شــیخ طوســی )م4۶0ق( کــه جــزء فقهــا متقدم انــد، نــه تنهــا 
ــر آن تاکیــد ورزیده انــد، بلکــه برخــی از آنهــا مدعــی اجمــاع  ب

ــد: ــی می گوی ــیخ طوس ــد. ش ــاره ی آن ان درب
ــرط  ــن ش ــون ان م ــم الیختلف ــة فانه ــاع الفرق ــه اجم علی

ــره؛۲9 ــام أو ام ــة االم الجمع
ــد در  ــی ندارن ــان اختاف ــت و آن ــم اس ــه قائ ــاع امامی اجم

ــت. ــان اوس ــا فرم ــام ی ــه، ام ــرط جمع ــه ش اینک
ــی و  ــس حل ــره، ابن ادری ــی، ابن زه ــیخ طوس ــر ش ــاوه ب ع
محقــق حلــی نیــز مســئله را اجمــاع دانســته اند و در مــورد آن 

تعبیراتــی همچــون »قــول علمائنــا« دارنــد.30
ــود. در  ــا ب ــول قدم ــات منق ــاوا و اجماع ــت فت ــه گذش آنچ
میــان متأخــران نیزعامــه حلــی، شــهید اول، فاضــل مقــداد و 
محقــق کرکــی در مســئله نقــل اجمــاع کرده انــد.3۱ در نتیجه 
شــرط ســلطان و منصــب بــودن امامــت جمعــه، امــری مســلم 
و غیرقابــل تردیــد در فقــه امامیــه اســت. اینــک بایــد اشــاره ای 

اجمالــی بــه مســتند ایــن فتــوا داشــته باشــیم.

خلقت عیسي یکي از شگفتي هاي عالم آفرینش است، زیرا مادرش به اراده 
مستقیم خداوند و با بشارت روح خدا، که به صورت انساني بر مریم تمثیل یافت 
و در حواس بینایي مریم به صورت انسان محسوس شد. به وي خطاب کرد: »من 
فرستاده پروردگار تو هستم تا به تو جوان پر نمو و شایسته اي را ببخشم«]۷[ فلذا 

مریم  باردار گردید تا آیت و نشانه اي براي همگان باشد. 
چگونگي تولد عیسي) ع( طبق نقل قرآن چنین است. مادر او هنگامي که 

باردارمی شود،
 خداوند او را به نقطه دور دستي مي برد و درد زایمان، او را به کنار تنه درخت 
خرماي خشک کشاند و بعد از تولد حضرت عیسي )ع( ، آنقدر ناراحت شد، که 
گفت: »اي کاش پیش از این مرده بودم، و به کلّي فراموش مي شــدم« ناگهان 
از طــرف پایین پایش او را صــدا زد که »غمگین مباش! پروردگارت زیر پاي تو 
چشمة آب گوارا قرار داده است. این تنه درخت خرما را به طرف خود تکان بده، 
خرمــاي تازه اي بر تو فرو مي ریزد. و فرمود: از این غذاي لذیذ بخور، و از آن آب 
گوارا بنوش، و چشمت را به این مولود جدید روشن دار! و هرگاه کسي از انسانها 
را دیدي، با اشــاره بگو: من براي خداوند رحمان روزه اي نذر کرده ام و با کســي 

سخن نمي گویم.]۸[ 
اّما این نوزاد مبارک در برابر 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 مرا پیامبر خویش قرار داده اســت«.]9[ و با این بیان حزن و اندوه 
را از چهره مادر مهربانش بر طرف کرد و تلخي هاي گفتار مردم با معجزه الهي 

تبدیل به شیریني گردید. 
اینکه عیسي )ع( ، در گهواره زبان به سخن گشود گرچه معجزه است ولي از 
آن شگفت انگیزتر کام اوست که خویشتن را در اولین گفتار، بنده خدا معرفي 
مي کند و با اعتراف به عبودیت خود در برابر خدا، از غلو، غلوّکنندگان جلوگیري 
کرده و حجت را بر آنان تمام مي کند. و سپس نبوت خویش را اعام نموده و با 
کلمه »مبارکاً« با با برکت، دفاع از منافع و حقوق مردم را اعان مي دارد و از وجود 
برخي اعمال مانند نماز و روزه، مهرباني و نیکي به مادر خبر مي دهد و خویشتن 

را از ظلم و جور مبرا مي سازد.]۱0[ 
و در طول زندگي همواره به ارشــاد و موعظه مــردم مي پردازد و با تربیت 
شاگردان و انجام معجزاتي به اذن خدا مانند: شفا دادن کور مادر زاد، ساختن پرنده 
از گل، بهبودي به مبتایان پیسي، زنده کردن مردگان، خبر دادن از خوراک مردم 
و آنچه ذخیره مي کنند و سیر کردن پنچ هزار تن با چند قرص نان و تعدادي 
ماهي ...]۱۱[ در رســاندن پیام خدا دریغ نمي ورزد. و سرانجام به سبب خیانت 
برخي از رسوالن، از میان بني اسرائیل گرفته مي شود، و خدا او را به سوي خود، 
باال مي برد گرچه آنان مي گویند ما عیسي مسیح را کشته ایم و به دار آویخته 
ایم ولي حقیقت مطلب آنست که آنان نه عیسي را کشته اند و نه به دار کشیده 
اند بلکه این کار بر آنان مشتبه شده است، او را به یقین نکشته اند بلکه خدا او 
را به آسمان برده است]۱۲[ که پس از ظهور حضرت مهدي عج براي یاري اش 

نزول خواهد کرد.
آیا اطاعات ما درباره واقعیات زندگی حضرت عیسی ع به مقداری هست که 

بتوان به اندیشه های وی پی برد؟پاسخ این است که،
کسب اطاعات از واقعیات زندگي عیسي ع منوط به گزارشات موجود در 
کتب تاریخي است که بتوان با مطالعه آنها از اندیشه هاي آن حضرت آگاه شد 
هنگامي که به تاریخ زندگي وي مراجعه مي کنیم، در مي یابیم که نخستین 
گزارشــات مکتوبي که درباره مسیحیت نوشته شده از سالهاي 50. م. به بعد 
مربوط مي شــود که تحت عنوان رساله هاي پولِْس از 5۱. م تا هنگام مرگش 
یعني سال ۶4 یا ۶۷ نگارش یافته اند.]۱[ پولس در هیچ یک از رساله هایش 
سرگذشت حضرت عیسي ع و سخنان و مثلهاي او را نیاورده است، بلکه چیزي 
که براي او مهم تر جلوه گر شده مربوط است به ارتباط مسیح با خدا و انسان 
و جهان، که در تعلیمات وي مرکزیت دارند، و این امر ســبب شده که پولس 
قبل از هر چیز به مرگ و رستاخیز عیسي ع اهمیت وافر قایل شود. به همین 
دلیل گروههاي در قرنتیه و غاطیه به مخالفت با تعلیمات وي برخاستند تا 
جایي که پس از مرگ وي بسیاري از مسیحیان و یهودیان تعلیمات او را رها 
کردند. حتي آن را اســطوره سازي از مســیح و دریافتي صرفاً سرّي و رمزي از 
نقش منجي بودن مسیح تلقي نمودند.]۲[ ناگفته پیداست اگر اندیشه هاي 
آن حضرت همراه با چگونگي زندگیش از دوران طفولیت تا دوران پایان حیات 
زمیني اش در سند تاریخي ثبت مي شد، هیچگاه شاهد این گونه اختافات 
نمي بودیم و اندیشه هاي باطل و بدعت هاي ناروا جامعه مسیحیت را مسخ 
نمي کردند. آیا انقطاع و فاصله افتادن میان عیسي و نگارش تعلیم وي، دلیل 
نمي شوند بر عدم نیل به واقعیات زندگي وي در نتیجه دست پیدا نکردن به 

اندیشه هاي واقعي او؟!
دومین منبعي که بعد از حضرت عیسي به تاریخ زندگي وي اشاره کرده است 
انجیل ها مي باشــد لکن آنها نیز مطالب متعارضي را بیان مي کنند که قابل 
جمع نیستند به همین خاطر از اینکه اناجیل: متي، َمرُْقْس و لوقا داستان واحدي 
را به شکلهاي گوناگون پي مي گیرند، پژوهندگان نخستین را بر آن داشت که در 
پي نوعي »انجیل اولیه« بگردند. در این میان انجیل بسیار دگرگونه یوحّنا بي سر 
و صدا کنار گذاشته شد و مسئله تاریخمندي آن مسکوت ماند. نتایج نخست 
بحث بر سر »انجیل اولیه« حاکي بود که روایت مّتي پیش از دو انجیل دیگر 

نوشته شده است، که مؤید نظر کلیساي باستان بود.
اما در اواسط قرن نوزدهم رشد مطالعات انتقادي انجیل نشان داد که روایت 
مرقس به احتمال نزدیک به یقین متن کهن است، و متي و لوقا از آن اقتباس 
کرده اند، و روایت خود را با مواردي احیاناً به دســت آمده از حدیثي دیگر دربارة 
عیسي تکمیل کرده اند.]3[ این امر سبب شد که همه گمان برند روایت مرقس 
باید همان »انجیل اولیه« که دنبالش مي گردند، باشد. اما بررسي هاي بیشتر 
نشان داد که چنین گمانه زني به دشواریهاي وخیم بر مي خورد. اگر مرقس را 
تاریخ خالص بپنداریم، پس چگونه تاریخي است که از خیلي چیزها در آن اثري 
نیست، مگر از آن انتظار نمي رود که از تولد یا سالهاي ابتدایي زندگي عیسي 
اطاعاتي مي داد؟ و حال آنکه انجیل مرقس هیچ گونه توضیح واقعي در مورد 
ســیرت یا اهداف وي نداده اســت. در نهایت امر، تحقیق مورخان قرن نوزدهم 
موجب گردید که اواّلً: گروهي با نگارش زندگینامه هاي حدسي از عیسي، شکاف 
هاي روایت مرقس را پر کنند. که فشرده آن کتابها در کتاب »البرت شوایتس« 
۱9۶5ـ  ۱۸۷5 .م تحت نام »در جســتجوي عیســاي تاریخي« آمده است که 

بیشتر نمایانگر شخصیت نویسندگان آنهاست تا شخصیت عیسي ع ثانیاً کشف 
نارسایي تصویر مرقس از زندگي عیسي ع موجب شد که ماهیت تمامي انجیل 
او مورد پرسش قرار گیرد؛]4[ به گفته یکي از نویسندگان: با مطالعه دقیق اصل 
یوناني نیز ثابت مي شود که روایت مرقس از شماري داستاِن، در اصل مستقل 
از یکدیگر، پیرامون زندگي عیسي سرهم بندي شده است؛ که مرقس به صورت 
روایتي پیوسته درآورده و در مواردي ضروري قطعات پیوند دهنده را بر آنها افزوده 
است.]5[ انجیل مرقس به هیچ وجه زندگینامه نیست، بلکه مجموعة گسترده 
اي است از مواد مستقل. و این به خودي خود از اعتبار تاریخي آن مي کاهد. و 
لذا بدون شک و تردید باید گفت: انجیل مرقس با ماحظه امکانات آن زمان در 
خصوص درج حقیقت، مخصوصاً با توجه به تاریخ نگارش آن که در فاصلة سال 
۶5ـ  ۷5 م بود. نمي تواند در زمینة منعکس ساختن واقعیات حضرت عیسي 
ع قابل اعتماد باشد و از سوي دیگر وضع لوقا و متي بهتر از مرقس نیست. نظر 
اکثر دانشمندان انجیل شناس هنوز آن است که این دو، براي بیشتر موادي که 
از مرقس نگرفتند، از منبع فرضي »Q« اســتفاده کردند، که نمي دانیم سند 
مکتوب بوده یا حدیث منقول. اگر مکتوب بود، به هر حال، از میان رفته است، 
و لذا وقتي حدســي بازسازي مي کنند شکل روایت حقیقي نخواهد داشت. از 
این گذشته، اگر هم واقعاً وجود داشته از قرار معلوم متي و لوقا دو نسخة کامًا 
متفاوت آن را مي شناخته اند، چون اگر چنین نبود، موادي که از آن مي گرفتند 

نباید بي شباهت به هم مي بود.]۶[ اخیراً بین محققین
 چنین مرسوم شده که متي مراقبه اي آزاد بر مندرجات مرقس نوشت؛ رئوس 
مطالب و بیشــتر جزئیات مرقس را گرفت، ولي هر جا صاح دانست دست به 
تغییر زد و بي محابا چیزهایي از خود درآورد تا روایت عیسي را بنابر میل خود 
بسازد. لوقا به همین شیوه متي را مبناي متن خود قرار داد، ولي او هم بي پروا 
چیزهایي از خود درآورد متي را در هر کجا خواست عوض کرد. این امر باعث شد 
که طرفداران این ادعا بگویند همة مشکات به نحوي ساده بدون توسل به منابع 
فرضي چاره مي شود. اگر این نظر درست باشد باید گفت: انجیل هاي متي و 
لوقا آنجا که از مرقس جدا مي شوند کاماً غیر تاریخي اند یا دست کم بازتابي 

از نفوذ کلي عیسي هستند.
وضع انجیل یوحنا با آن مطالب غلوآمیزي که درباره الوهیت و پسر خدا تلقي 
نمودن عیسي ع دارد، اعتبار آن را از دیگر اناجیل به پایین ترین درجه سقوط مي 
کشاند. و دیگر مقاومت و توانایي اثبات چیزي را نخواهد داشت. تا چه رسد که 
بتوان با استناد به آن واقعیات زندگاني حضرت عیسي ع را بدست آورد. گذشته 
از آن انجیل یوحنا مســیح را از لحاظ خداشناسي به عنوان »دوگوس« )کلمه(، 
خداوند آفریدگار جهان، و رهاننده بشر معرفي مي کند، مدعي نیست که شرح 

حال عیسي است.]۷[
نتیجه گیري: پس جاي هیچ گونه شــک و تردید نیســت که هیچ منبع 
تاریخي بر واقعیات زندگي عیســي ع نپرداخته، بلکه حدود نیم قرن درباره آن 
حضرت مکتوبه اي نگارش نشــده اســت، و آنهایي که بعد از آن تاریخ نگارش 
شده اند متعرض زندگي او نگردیده اند و با این وضعیت چگونه ممکن است با 
اندیشــه هاي واقعي و دست اول آن حضرت آشنا گردید. از بررسي هاي مذکور 
هم ثابت گردید که با استناد انجیل ها نمي توان از واقعیات زندگاني آن حضرت 
مطلع شــد و به اندیشه هاي واقعي اش دســت پیدا کرد. یکي از نویسندگان 
مسیحي مي نویسد: انجیل ها، صرف نظر از اینکه تاریخ اند یا داستانهایي ساخته 
و پرداخته، عماً تنها مأخذ براي بررسي زندگي و تعالیم عیسي هستند؛ پس 
اگر آنها را رد کنیم چیز دیگري در دست نداریم. حال که روانه جستجوي خود 
براي عیساي تاریخي مي شویم، راه درست آن است که انجیل ها را یکسره کنار 
نگذاریم بلکه با احتیاط، و همواره با احتیاط بسیار زیاد، آنها را به کار بندیم.]۸[ 
این کام به وضوح داللت و تصریح بر ساختگي و غیرقابل اعتماد بودن اناجیل 
دارد و لذا مي گوید: چون مأخذ دیگر نداریم از باب کوتاه بودن دستمان از دلیل 
محکم و متقن باید به آنها چسبید و استفاده نمود. بنابراین با عدم دسترسي به 
چگونگي زندگي حضرت عیســي ع آرزوي دست یازیدن به اندیشه هاي وي در 

همان حد آرزو خواهد ماند و امکان عملي شدن نخواهد داشت.
معرفي منابع جهت مطالعه بیشتر:

۱. آرچیبا للرابرتسون، عیسي اسطوره یا تاریخ؟ مترجم: حسین توفیقي، چاپ 
اول، انتشارات مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، ۱3۷۸.

۲. میشــل مالرت، انســان و ادیان )نقش دین در زندگي فردي و اجتماعي، 
ترجمة مهران توکلي، چاپ اول، نشر ني، تهران ۱3۷9.

-----------------
]۱[ . توماس میشــل، کام مســیحی، ترجمة حسین توفیقی، قم، مرکز 

مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، چاپ اول،  ، ص55.
]۲[ . ُجوان اُ. ِگریدی، مســیحیت و بدعتها، ترجمة عبدالرحیم سلیمانی 

اردستانی، قم، مؤسسه فرهنگی طه، چاپ سپهر،۱3۷۷، ص3۲.
]3[ . هامفری کارپنتر، عیسی، مترجم: حسن کامشاد، تهران، طرح نو، چاپ 

اول، بهار ۱3۷4، ص3۷.
]4[ . همان، ص 3۷ـ  3۸.

]5[ . همان، ص 3۸.
]۶[ . همــان، ص 40ـ  4۱؛ جــان نــاس، تاریخ جامع ادیــان، ترجمة علی 
اصغر حکمت، انتشــارات پیروز با همکاری مؤسسة انتشارات فرانکلین، سوم، 

فروردین۱354، ص334.
]۷[ . ویل دورانت، تاریخ تمدن، مترجم: علی اصغر ســروش، تهران، سازمان 
تبلیغات و آموزش انقاب اسامی، چاپ اول، خرداد ۱3۶۶، ج3، ص۶53، فصل۲۶.

]۸[ . هامفر کارپنتر، عیسی، ص 4۲.
معرفي منابع جهت مطالعه بیشتر: 

۱. آر چیبالد رابرتسون، عیسي اسطوره تاریخ، ترجمة حسین توفیقي. 
۲. ناصر مکارم شیرازي، تفسیر نمونه، ج ۱ و ۶ و ۷ و ۱۶.

-----------------
]۷[ . مریم/۱9. 

]۸[ . مریم/30-۱۷. 
]9[ . مریم/3۱. 

]۱0[ . تفسیر المیزان، ترجمه محمدباقر موسوی همدانی، ج ۱4، ص 3-4۷،. 
]۱۱[ . آل عمران/49. 

]۱۲[ . نساء/۱5۷ و ۱5۸.

میالد حضرت  عیسی مسیح )ع(درقرآن

حجت االسالم سید داود روحانی حسینی
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استفاده از روش شخص گناهکار علیه خودش 
س: آیا می شود در مقابل کسانی که نفاق و دورویی و دروغ در رفتار و 
گفتار آنها مشهود است و به این صفات مشهورند از حربه های خودشان 

یعنی نفاق و دروغ و دورویی استفاده کرد؟
ج( جایز نیست.

اشتغال در شرکتی با درآمد مخلوط به حرام 
س: اگر فردی در یک شرکت خصوصی شاغل باشد و به مرور زمان پی 
ببرد که قسمتی از درآمد شرکت از طریق نیرنگ و دروغ و مستندسازی 
امرار معاش چه  و  ادامه درآمد  مدارک جعلی حاصل می شود، جهت 

وظیفه شرعی دارد؟
ج( اگر می دانید کاری که انجام می دهید حرام است، 
باید ترک کنید ولی اگر نمی دانید، به ِصرف احتمال 

ترتیب اثر ندهید.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 3 دی 1400 (
 درگذشــت اســتاد »شــیخ حبیــب  اهللَّ ذوالفنــون« منجــم و شــاعر 

معاصــر )۱3۲۶ش(
تشکیل کمیسیون مطبوعات در وزارت کشور )۱33۱ ش(

ــروطه  ــال مش ــي« از رج ــیدمحمدصادق طباطبای ــت »س درگذش
)۱340ش(

راه اندازي اولین مرکز اطاعات رادیو نجوم ایران )۱3۷4 ش(
عملیات کربای چهار )۱3۶5ش(

زادروز پایه گذار نقشه  نگاری نوین در ایران )۱300ش(
روز ثبت احوال

ایران و بحرین موافقت نامه فات قاره را امضا کردند)۱349ش(
یپــرم خــان بــا عــده ای از فدائیــان خــود بــه مجلس شــورای ملی 
رفتــه وکاء را از مجلــس اخــراج کــرد و درب مجلــس را قفــل نمــوده و 

دســتور داد کســی را به آنجــا راه ندهنــد. )۱۲90ش(
ــي الیحــه دولــت را در مــورد مطبوعــات بــه  مجلــس شــوراي مل

ــب رســانید.)۱3۲۱ ش( تصوی
نام اداره نگهباني به ژاندارمري تغییر یافت. )۱3۲5 ش(

رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 
) 19 جمادی االول 1443 (

  درگذشــت »جــال الدیــن ســیوطي«، فقیــه، محــدث و 
ق( عــرب)9۱۱  بــزرگ  لغت شــناس 

ــم  ــان و منج ــمند تیموری ــرواي دانش ــگ« فرمان ــغ بی ــد »اُل  تول
ایرانــي)۷9۶ ق(

ــب  ــم و ادی ــادي« عال ــم اردوب ــیخ محمدقاس ــت اهللَّ »ش ــد آی  تول
ــز)۱۲۷4 ق( ــي در تبری ایران

رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی 
) 24 دسامبر 2021 (

ــوس آرام )۱4۷5م(  ــوآ« کاشــف اقیان ــز دوبالْب ــد »واســکو نونی  تول
ــن( )ر.ک: ۸ ژوئ

تولد »آدام مْیْتسکویچ« نویسنده معروف لهستاني )۱۷9۸م(
  آغــاز تهاجــم اســتعماري فرانســه بــه ســرزمین گینــه در افریقــا 

)۱۸49م(
 تشــکیل اولین گروه تروریســتي و نژادپرســت »کوْکلوْکــْس ِکان« 

در امریکا )۱۸۶5م(

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 برای طرفداری از 
مظلومان و برقراری عدل مبعوث ســاخت و پیامبری که محکوم 
کننده ظالمان و ســتمگران 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 برای بشــر صلح وصفــا و روحانیت آورد. )صحیفه 
امام، ج ۱۱، ص 40۶(، حضرت مســیح برای نجات بشر آمده بود. 
)همان، ج ۶، ص 4۶۷(، اسام نسبت به حضرت مسیح )ع( احترام 
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 ،ج5 ، ص ۲55(
 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 تربیت 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 4، ص 33(، اسام 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 4، ص ۱9۱(،

صحيفه نور امام خميني )ره(

اخبار حوزه های علمیه آذربایجان شرقی

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

در فاصلــه ۲5 کیلومتــری غــرب مرنــد بــه ســوی خــود در مقابل شــهر 
کشکســرای و در ســمت چــپ جــاده مرنــد خــوی ، کوهــی کلــه قنــد 
شــکل بــه ارتفــاع ۱950 متــر، این کوه در شــمال غربی کوهســتان میشــو 
داغ و غــرب مرنــد در میــان کوههــای آذربایجــان از یــک حالــت طبیعی و 
زمیــن شناســی خاصــی برخــوردار اســت.نفوذ آب در شــیار ســنگ هــای 
آتشفشــانی ایــن کــوه را بــه صورت کلــه قنــدی درآورده اســت. انجمــاد آب 
در شــیار ســنگ هــا و کوههــا باعث متاشــی شــده ســنگ هــا و طبقات 
عظیــم گردیــده اســت و بــه علــت قوه ثقیل ســنگ های متاشــی شــده 

بــه طــرف زمیــن و دره هــا و فــرو رفتگیهــا روانــه شــده انــد.
ــت  ــه عل ــی ب ــی قاالس ــو داغ، گچ ــای میش ــوه ه ــن ک ــان بی در می
ارتفــاع و شــکل مخــروط افکنــه اش از ســایر کوههــا و کوهکهــا متمایــز 
و مشــخص مــی باشــد.آبرفت افکنــه ســیل گئچی قاالســی قســمتی از 
جلگــه کشکســرای مرنــد را بــه وجــود آورده اســت و شــهر کشکســرای 
بــر روی قاعــده ایــن رســوبات بنــا شــده و جــاده مرنــد – بــازرگان رســوبات 
بــه مــوازات قاعــده آبرفــت افکنــه قطــع کــرده است.شــیب دامنه شــمالی 
ــوران  ــان جان ــاد اســت کــه در می ــه قــدری تنــد و زی گئچــی قاالســی ب
شــاخدار کوچــک کــه در دامنــه ، ایــن کــوه کــه چــون قلعــه ای مــی ماند 
، بــرود و بــه همیــن جهــت آن را گئچــی قلعــه ســی یعنــی “قلعــه بــز” 

لقــب داده انــد.
در جنــوب شــهر جلفــا در دامنــه کــوه آتشفشــانی گئچی قاالســی که 
در طــی اواخــر الیگوســن )3۸ میلیــون ســال پیــش( فــوران کــرده اســت. 
رگــه هــای زیبایــی ســنگ معدن مرمر ســبز بوجــود آمده اســت، داســتان 
تشــکیل ایــن مــاده معدنــی از ایــن قــرار اســت کــه فورانهــای داغ گــدازه 
ای در قبــل ســنگهای آهکهــای اطــراف ایــن کــوه را همــراه بــا آبهــای داغ 
پختــه و در طــی زمــان بلورهای درشــتی از کلســیت )CaCo3( را بنام 
Onyx ایجــاد کــرده اســت. در اصطــاح زمیــن شناســی بــه چنیــن 
 ) Contact Metamorphism(حالتــی دگرگونــی مجاورتــی
مــی گوینــد. در محــل ایــن معــدن آب تــرش و ســرد و گازداری از اعمــاق 
زمیــن بصــورت خــارج مــی شــود کــه در مســیر جــاری شــدن خــود الیــه 
هــای زیبایــی از رســوبات آهنــدار قرمــز و لیموئــی را ایجــاد نمــوده اســت. 
ــت  ــی یاف ــمه های معدن ــب چش ــه اغل ــه در دهان ــوباتی ک ــی از رس یک

می شــود. 

کوه گئچي قاالسي

ــرقی  ــان ش ــه در آذربایج ــی فقی ــده ول نماین
و امــام جمعــه تبریــز گفتنــد: تولیــد کننــدگان 
اندیشــه در حــوزه و دانشــگاه بــرای انســجام و هم 
ــی ارزشــی و فرهنگــی و مصونیــت جامعــه  گرای
ــت  ــد حرک ــی بای ــیختگی فرهنگ ــر گس از خط

همســو داشــته باشــند.
ــی  ــط عموم ــزارش رواب ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در آذربایجــان 
شــرقی حضــرت حجــت االســام والمســلمین 
ــه مناســب ۲۷  ــی آل هاشــم ب ــید محمدعل س
ــهادت  ــالروز ش ــت س ــم گرامیداش آذر در مراس
آیــت اهلل مفتــح و روز وحــدت حــوزه و دانشــگاه 
ــدار تریــن  ــق تریــن و پای ــان اینکــه عمی ــا بی ب
جلــوه وحــدت حــوزه و دانشــگاه اســت، گفتنــد 
: گفتمــان وحــدت حــوزه و دانشــگاه گفتمــان 
ــاب  ــروزی انق ــد از پی ــه بع ــت ک ــی اس مبارک
ــی  ــان روح ــم الش ــل عظی ــام راح ــوی ام از س
جدیــد در کالبــد دو نهــاد علمــی کشــور 

ــده شــد. دمی
امــام جمعــه تبریــز با اشــاره بــه ظرفیــت های 
ــوزه و  ــد : ح ــوزه و دانشــگاه افزودن ــی ح ــرم افزای ن
دانشــگاه وظیفــه تولیــد نــرم افزارهــای مــورد نیــاز 
کشــور و تربیــت نیــروی انســانی را برعهــده دارنــد 
کــه مــی تواننــد بــا هــم افزایــی ایــن ظرفیــت ها 

را ارتقــا دهنــد.
ــه اســتان  ــس شــورای حــوزه هــای علمی رئی
ــان وحــدت  ــتاب و جــدی گفتم ــر ش ــت پ حرک
ــت اهلل  ــهید آی ــون ش ــگاه را مره ــوزه و دانش ح
مفتــح، شــهید آیــت اهلل مطهــری و شــهید آیــت 
اهلل دکتــر بهشــتی دانســته و گفتنــد: این حرکت 
بعــد از پیــروزی انقــاب شــتاب بیشــتری گرفتــه 

و گامهــای جــدی تــر و راهبــردی تــری در مســیر 
وحــدت ایــن دو قشــر برداشــته شــده اســت.

نماینــده ولــی فقیــه در اســتان بــا اشــاره بــه 
بیانــات رهبــر انقــاب در خصــوص وحــدت حوزه 
و دانشــگاه خاطرنشــان کردند: معظم لــه در طول 
ــرورت  ــون ض ــای گوناگ ــادی از زوای ــالهای متم س
اهمیــت و ابعــاد مختلــف مســئله وحــدت حــوزه 
و دانشــگاه را مــورد توجــه و تبییــن قــرار داده اند.

امــام جمعــه تبریــز در ادامــه گفتنــد : وحدت 
حــوزه و دانشــگاه بــه ایــن معنــی اســت کــه در 
دفــاع از اســام و نظــام در نــگاه دینــی بــه گــزاره 
هــای علمــی در تامیــن نیازمندیهــای اجتماعــی 
در برخــورد و مقابلــه بــا توطئــه هــای دشــمنان 
ــا وحــدت و  ــی آنه ــی و سرســپردگان داخل خارج

اتحــاد موضــع داشــته باشــند.
رئیــس شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان بــا 
اشــاره بــه وحــدت فرهیختــگان جامعــه در عصــر 
پیامبــر اکــرم )ص( گفتنــد : بــرای ایجــاد وحــدت 
ــل و  ــه عوام ــه ای ب ــر و جامع ــر قش ــان ه در می
ــه اعضــای  ــاز اســت ک ــی نی ــای اتصال ــه ه حلق
یــک جامعــه را ماننــد دانــه هــای تســبیح منظم 

بــه هــم پیونــد مــی دهــد.

اســتاندار آذربایجــان شــرقی نقــش جهادگــران 
ــت  ــل دانس ــدس، بی بدی ــاع مق را در دوران دف
و گفــت: دفــاع مقــدس، دوره درخشــان جهــاد 
ســازندگی بــود و باید تجــارب جهادگــران در آن 
دوران را بــه عنــوان گنجینــه ای ارزشــمند برای 

نســل های آینــده حفــظ کنیــم.
ــأت  ــای هی ــا اعض ــدار ب ــرّم در دی ــن خ عابدی
مدیــره کانون سنگرســازان بی ســنگر آذربایجان 
شــرقی، بــا گرامی داشــت یــاد و خاطره شــهدای 
جهــاد ســازندگی و قدردانــی از ایثــار و فــداکاری 
ــی،  رزمنــدگان و پیشکســوتان ایــن نهــاد انقاب
ــزار  ــن نرم اف ــازندگی بزرگتری ــاد س ــت: جه گف
فکــری امــام بــرای خدمت بــه محرومــان و تنها 
ــی  ــعار اصل ــت ش ــه می توانس ــود ک ــادی ب نه

انقــاب را محقــق کنــد.
ــی نخبــگان   وی خاطرنشــان کــرد: بدنــه اصل

ــکل  ــاد ش ــه جه ــدس در مجموع ــاع مق دف
گرفــت و نقــش جهــاد در بحــث مهندســی 
ــچ  ــا هی ــی ب ــاخت های دفاع ــاد زیرس و ایج
ــت. ــه نیس ــل مقایس ــری قاب ــه دیگ مجموع

 خــرّم بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن امتیــاز جهاد، 
نیروی انســانی مخلص، صــادق و والیتمــدار آن 
ــد قــدر تجــارب رزمنــدگان و  اســت، افــزود: بای
پیشکســوتان جهــاد را بدانیــم و آن را به عنوان 
گنجینــه ای ارزشــمند بــرای نســل های آینــده 

حفــظ و منتقــل کنیم.

اجاسیه معاونان آموزش و پژوهش حوزه 
علمیه خواهران آذربایجان شرقی برگزار شد 

اجاســیه معاونــان آمــوزش و پژوهــش حــوزه 
ــدف  ــا ه ــرقی ب ــران آذربایجــان ش ــه خواه علمی
بررســی مشــکات آموزشــی و پژوهشــی مــدارس 
علمیــه خواهــران اســتان آذربایجان شــرقی برگزار 

شــد.
ــوزه،  ــزارش  خبرگزاری ح ــه گ ــز ب ــه تبری آدین
ــوزه  ــش ح ــوزش و پژوه ــان آم ــیه معاون اجاس

ــدف  ــا ه ــرقی ب ــران آذربایجــان ش ــه خواه علمی
بررســی مشــکات آموزشــی و پژوهشــی مــدارس 
علمیــه خواهــران اســتان آذربایجان شــرقی برگزار 

شــد.
ــر و  ــدی مدی ــدی محم ــام مه ــت االس حج
خانــم ســیما صادقیــان، معــاون آمــوزش و خانــم 
ــه  ــاون پژوهــش حــوزه علمی شــاه محمــدی مع
ــرقی ســخنرانان  ــران اســتان آذربایجــان ش خواه

ــد. ــن اجاســیه بودن ای
در پایــان نیــز چنــد تــن از معاونیــن آمــوزش 
و پژوهــش شهرســتان هــا بــه بیــان دیدگاه هــای 
خــود در راســتای بررســی مشــکات آموزشــی و 
ــود  ــق خ ــات موف ــه و تجربی ــی پرداخت پژوهش
ــتراک  ــه اش ــن ب ــا حاضری ــه را ب ــن عرص در ای

گذاشــتند.

ضرورت حرکت همسو
 در تولید کنندگان اندیشه حوزه و دانشگاه

تأکید استاندار آذربایجان شرقی بر نقش بی بدیل 
جهادگران در دوران دفاع مقدس

 منبع وماخذ:
آشنایان ره عشق- عادل موالیی - نشر منشور- بهار ۱39۲

حضـرت آیت اهلل حاج سـیدعلی موالنا، فرزند 
آیـت اهلل سـید محمـد موالنـا از علمـای اعـام 
و فقهـای عالـی مقام برخاسـته از تبریـز در قرن 
چهاردهم هجری قمری اسـت. در شانزدهم ربیع 
االول ۱3۲0 ق. دوم تیرمـاه ۱۲۸۱ ش. بـه هنگام 
حضـور پدر بزرگوارش در شـهر مقدس نجف، در 

آن شـهر متولد شد.
تبریـز  بـه  پـدر  همـراه  بـه  کودکـی  در 
بازگشـت. دروس مکتب خانـه ای و مقدمات 
سـطوح علـوم اسـامی 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 اسـامی و تعلیم و تربیت طـاب علوم دینی 
پرداخـت و محفـل درس و بحثـش از رونـق و گرمـی خاصی برخوردار شـد. 
ایشـان عـاوه 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 اخاق الهی ، صاحب 

حسـن خلـق ، رئـوف و مردمـدار، مهربـان و بردبار بوده اسـت.
از ایشـان آثـار علمی فراوانی به یادگار مانده اسـت از جمله: ۱- تقریـرات دروس 
فقـه و اصـول آیـت اهلل العظمی حجت کوه کمـری ۲- آثار المعاصـی 3- صحت و 
سـامت 4- لطائف االخبار 5- نصایح المعصومین علیهم السـام ۶- چهل حدیث 
۷- الفرق بین المرء و المراه فی االحکام ۸- مرآه الحج 9- سـیره حسـنه ۱0- خدا 

نه طبیعت ۱۱- تعدیل المیـزان و...
 وفـات آن عالـم ربانـی و روحانـی جلیـل القـدر در ۲۲ شـوال ق. برابر با هشـتم 
آذرماه ۱35۱ ش. به وقوع پیوسـت. پیکر  پاکش به شـهر مقدس قم منتقل و در 

قبرسـتان »ابو حسـین« به خاک سـپرده شد.
قدس اهلل نفسه الزکیه

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج سید علی موالنا

کتـاب »خداحافـظ سـردار« 
توسـط سـید قاسـم ناظمـي 
تالیـف گردیـده و بـه همـت 
انتشـارات» مرکـز حفظ آثـار و 
نشـر ارزش هـاي دفـاع مقدس 
سـپاه عاشـورا« در سـال ۱3۸9 
فیپا گرفته و با ۲000 شـمارگان 
در قطـع رقعـي روانه بازار نشـر 

 . شد
شـهید مهـدي باکـري، یک 

نام نیسـت بلکه اسـطوره اي اسـت در مسـیر تاریخ. اسـطوره اي که 
در راه عشـق معبـود فنـا شـد و چنین فنا شـدني در حد و انـدازه هر 
کسـي نیسـت. وي یکـی از افراد برجسـته و صاحـب نـام دوران دفاع 
مقـدس اسـت کـه از خطه آذربایجـان، عازم جبهه های جنگ شـد و 
بهتریـن دوران زندگی خود را در دفاع از ایران و انقاب اسـامی سـپری 
کـرد. ایشـان دیگـر بـه یک خطـه از خـاک پهنـاور و پـر گهـر ایران 
تعلـق نـدارد بلکه متعلق به سـرزمین هایي اسـت کـه نـداي آزادي و 
آزادگـي از آن مـا بـر مي خیـزد. مولف هدف خـود را دربـاره نگارش اثر 
حاضر چنین می نویسـد: »شـخصیت، منش، رفتار و زندگي پر فراز 
و نشـیب سـردار رشـید اسـام مهندس مهدي باکري و حضور او در 
متن حوادث گوناگون از او شـخصیتي سـاخته اسـت که کتابهایي از 
این دسـت شـاید بتواند گوشـه اي از زوایاي پنهانش را بنمایاند و رازي 
از عشـق جاودانش را بگشـاید. با اینکه براي ما مجال سـیر مسـتمر 
در کوچـه پـس کوچـه هاي این زندگي پر فراز و نشـیب فراهم نشـد 
امـا »خداحافـظ سـردار« در تاش بوده اسـت تا حداقـل روایتي واقعي 
از یکسـال زیسـت عاشـقانه او را تا عملیات »بدر« به تصویر بکشـد«.

اثر حاضر روایت حماسـه عاشـقانه فاتح میدانهاي سـتیز و پایداري 
سـردار لشکر پاسدار شـهید مهندس مهدي باکري فرمانده لشکر 3۱ 
عاشـورا اسـت. در قسـمتی از کتاب لحظه شـهادت مهدي باکـري از 
زبـان یـک از هم رزمان ایشـان چنیـن روایت شـده اسـت: » ... هنوز از 
آقـا مهـدي فاصله اي نگرفتـه ام که صداي گلوله اي بر مـي خیزد. در 
میـان آن همـه صداي تیراندازي، صداي گلوله اي بر جا میخکوبم مي 
کند ... دل به دریا مي زنم و سـر بر مي گردانم. فرمانده لشـکر عاشـورا 
با فرقي شـکافته به قتلگاه افتاده اسـت... تا به خود بیایم چند نفري 
اطـراف آقـا مهـدي را مـي گیرند و بر روي دسـت، به سـوي قایقي که 
در آن نزدیکـي اسـت مي رسـانند... لبهایش مترنم اسـت، سـرودي را 
زمزمـه مـي کند... به لبهایش چشـم مـي دوزم و به آخرین سـرودش 
گـوش مـي سـپارم. اهلل و اهلل ... الحمـدهلل. هرچه بر شـدت آتش افزوده 
مـي شـود صـداي آقا مهـدي هم بلندتـر مي شـود... قایق خـود را به 
آب مي سـپارد... ناگهان عراقي ها به سـوي تنها قایق روي آب شلیک 
مـي کنند. با شـلیک دوبـاره آرپي چي زنها قایق را هالـه اي از آتش به 
میـان مـي گیرد، صـداي آقا مهـدي اوج گرفته و بلند مي شـود. اهلل و 
اهلل ... الحمدهلل... از آسـمان به پیشـواز مي آیند و بوي بهشـت مي وزد 
... الشـه قایق در فاصله اي دور در میان شـعله هاي آتش مي سـوزد... 
غروب عاشـورا اسـت! امام در وسـط میدان تیرباران مي شود، خیمه ها 
مـي سـوزند و خورشـید در گودالي غروب مي کنـد... مهدي باکري به 
دریا پیوسـته اسـت... آب خس و خاشـاک را به ساحل مي زند و گوهر 
را بـا خـود به دریا مـي بـرد. از ازل، طبیعت آب جز این نبوده اسـت«. 
کتـاب »خداحافـظ سـردار« بخـش کوچکـی از زندگانـی پرفـراز و 
نشـیب سـردار پـر آوازه و دالور لشـکر 3۱ عاشـورا اسـت که یکسـال 
زندگي او را تا عملیات بدر به تصویر مي کشـد. این آخرین عملیاتي 
بود که شـهید در آن شـرکت داشـت. فاصله زماني آماده سـازي لشکر 
براي عملیات بدر تا شـهادت این شـهید جلیل القدر محدوده روایت 
ایـن کتاب را تشـکیل 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 تحریک احساسـات و عواطف خواننده می رود و با جذابیت، 
ماجراهـا 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 تاشـی تحقیقی و به دور از هر گونه 
تحریف و اغراق، سـعی شـده اسـت روایت داسـتانی مجموعه نیز مد 
نظـر باشـد به گونـه ای که همه مطالـب در این روایـت از »من« نقل 
شـده اسـت. خاطرات، 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 تفصیلـی اثر کـه در ۱9۲ صفحه تدوین و تنظیم شـده 
اسـت، مشـتمل بر عناوین: »اشـاره، سالشـمار زندگي، زیارت، پشـت 
خاکریز، آنسـوی نیسـتان، مهمانی، عاشـورا در راه، وداع، عبـور، آتش، 
یقظـه، غـروب عاشـورا و از دریـا تـا دریا اسـت«. در انتها نیز اسـناد و 
تصاویر این شـهید جلیل القدر زینت بخش اثر حاضر مي باشـد. از 

شـهید باکری کتابهای زیر نیز منتشـر شـده است:
۱. مهدی باکری به روایت همسـر شـهید )مجموعه نیمه پنهان 
۶( ۲.بـه مجنـون گفتم زنـده بمان )حمید باکـری( 3.آقای شـهردار؛ 
زندگـی مهـدی باکـری 4.به مجنون گفتـم زنـده بمان)کتاب مهدی 
باکـری( 5. اغ انگـور بـاغ سـیب بـاغ آیینـه : گفـت و گـو بـا صفیه 

مدرس، همسـر سـردار شـهید مهدی باکری 
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