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خبرنگار آدینه تبریز:
 حضـرت حجـت االسـام و المسـلمین سـید محمدعلی 
آل هاشـم در خطبه هـای نمـاز جمعـه ایـن هفتـه تبریز که 
بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی در مصـای اعظـم امـام 
خمینـی)ره( برگـزار شـد، گفتنـد: اگـر هـر جوانـی در زمـان 
ازدواج، معیـاری غیـر از زیبایـی و ثروت دختر نداشـته باشـد 
و از دیانـت و تقـوا غفلـت کنـد، در انتخـاب خـود پشـیمان 

شـد. خواهد 
امـام جمعـه تبریـز افزودنـد: اگـر انتخـاب همسـر بخاطر 
دیانـت و تقـوا باشـد، خـدا او را از ثـروت و جمـال نیـز بهـره 
منـد می کنـد. دیانـت و تقـوا باعـث می شـود خانـم نقـش 

خـود در همسـری و تربیـت فرزنـد را بخوبـی ایفـا کنـد.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان اظهار داشـتند: در 
صورتـی کـه نیـاز عاطفـی فرزنـد در خانـواده از طـرف پدر و 
مـادر به ویژه توسـط مـادر جـدی گرفته نشـود، در دوره های 
بعـدی زندگـی با خسـارات روحـی و معنوی جبـران ناپذیری 

می شـود. روبه رو 
امـام جمعـه تبریـز افزودند: در ۷ سـال اول زندگـی، فرزند 
ارتبـاط و انـس بیشـتری بـا مـادر خـود دارد و اگـر نیازهـای 
عاطفـی او جـدی گرفته نشـود، کودک مبتا بـه فقر عاطفی 
می شـود و در آینده خسـارات سـنگین روانـی و اجتماعی به 

او تحمیـل خواهد شـد.
رئیـس شـورای حـوزه هـای علمیـه اسـتان ادامـه دادنـد: 
اسـت،  روانـی شـیر مـادر در کـودک خیلـی مهـم  اثـرات 
شـیردهی در شـکل گیـری شـخصیت فرزنـد اثـر داشـته و 
صفـات اخاقـی مـادر شـیرده بـه کـودک منتقـل می شـود.

امـام جمعـه تبریـز در ادامـه سـخنان خـود بـه مسـئله 
اهمیـت خانـواده اشـاره و اظهـار کردنـد: اگـر هـر جوانی در 
زمـان ازدواج، معیـاری غیـر از دیانت و تقوا داشـته باشـد، در 

انتخـاب خـود پشـیمان خواهد شـد. 
ایشـان افزودنـد: اگـر انتخـاب همسـر بـه خاطـر دیانـت 
و تقـوا باشـد، خـدا او را از ثـروت و جمـال نیـز بهـره منـد 
می کنـد و دیانـت و تقـوا باعـث می شـود خانـم نقـش خود 

در همسـری و تربیـت فرزنـد را بخوبـی ایفـا کنـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان اضافـه کردنـد: در صورتی 
کـه نیـاز عاطفـی فرزنـد در خانـواده از طـرف پدر و مـادر به 
ویـژه توسـط مـادر جـدی گرفتـه نشـود، در دوره هـای بعدی 
زندگـی با خسـارات روحـی و معنـوی جبران ناپذیـری روبه رو 
می شـود و در هفـت سـال اول زندگـی، فرزنـد ارتبـاط و انس 
بیشـتری بـا مادر خـود دارد و اگـر نیاز های عاطفـی او جدی 
گرفتـه نشـود، کـودک مبتـا بـه فقـر عاطفی می شـود و در 
آینـده خسـارات سـنگین روانـی و اجتماعـی بـه او تحمیـل 
می شـود. وی خاطرنشـان کردنـد: اثـرات روانـی شـیر مـادر 
در کـودک خیلـی مهـم اسـت، شـیردهی در شـکل گیـری 
شـخصیت فرزنـد اثـر دارد و صفـات اخاقی مادر شـیرده به 

منتقل می شـود. کـودک 
 امـام جمعـه تبریـز گفتنـد: ایـن خواسـت خـدا بـود که 
ناامیـد  را  امسـال دشـمنان  انتخابـات ۲۸خـرداد  مـردم در 
کردنـد و الزم اسـت بعـد از نمـاز مغـرب و عشـاء نماز شـکر 

آوریم. بجـا 
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـا بیـان اینکـه 
رقابت هـای انتخاباتـی اکنـون بایـد بـه رفاقـت تبدیل شـود، 
ناامیـد  انتخابـات ۲۸خـرداد دشـمنان را  گفتنـد: مـردم در 
کردنـد؛ از ایـن رو الزم اسـت هـم بعـد از نماز مغرب و عشـاء 
نمـاز شـکر بجـا آوریـم و هـم اینکـه نامزد هایـی کـه رأی 
نیاوردنـد بایـد بـه نامزد های منتخـب کمک کنند تـا تقوای 

رعایت شـود. انتخاباتـی 

  دشمن ناامید شد، مردم نماز شکر بجا آورند

نسب مرحوم عامه شیخ عبدالحسین امینی نجفی تا جد چهارمش چنین است: 
عبدالحسـین بن شـیخ احمد بن شیخ نجفقلی بن شیخ عبداهلل )سرمسـت( بن حاج 
محمـد بـن اهلل یـار. نـام این خانـدان از لقب جـد عامه )مرحوم شـیخ نجفقلی( گرفته 
شـده اسـت چون لقب وی »امین الشـرع« بـوده و در روزگار خـود از علما و فضای تبریز 

بشـمار می رفته است.
مرحوم امین الشـرع در سـال 1۲5۷ هجری قمری بدنیا آمد و مدتی از زندگی خود را 
در سـردها )یکی از توابع تبریز( گذرانید و سـپس به تبریز مهاجرت نمود و برای همیشه 
در آنجـا مقیم گشـت. وی فردی عالم و صاحب و متقی بـود و حیات خویش را مصروف 
کسـب علـوم دینی نمـود و در شـعر و ادب و مکارم اخاقی به حظی وافر دسـت یافت. 
امین الشـرع شـعر نیز می سـرود و قصائدی در مدح ائمه ی اطهار علیهم السـام دارد که 
هـم اکنـون در دسـت اسـت. او در شـعر خـود به »واثـق« تخلص می کـرد و نقش مهر 
او- آنطـوری کـه در پشـت بعضی از رسـائلش مشـهود اسـت- »الواثق بـاهلل الغنی عبده 

نجفقلی« بوده است.
وی در سـن ۸3 سـالگی در شـب جمعـه هفتم جمـادی االولی سـال 1340 هجری 
یک سـاعت پیش از اذان صبح- دیده از جهان فروبسـت و بصورت امانت در محل وفات 
خـود )تبریـز( دفن گردید. عامه امینی می فرمودند: 1۲ سـال پس از فـوت مرحوم جدم 
)نجفقلـی( وقتـی کـه او را از قبـرش بیـرون آوردیم تـا به نجف اشـرف منتقل نماییم با 
نهایـت تعجب و شـگفتی دیدیم کوچکترین تغییری در جنازه ی این مـرد بزرگوار بوجود 

نیامده اسـت، و حتی مویی از محاسـن شـریفش نریخته است.
مرحـوم امیـن الشـرع پـس از انتقـال بـه نجـف اشـرف در جـوار مـوالی متقیـان 

امیرمومنـان- در وادی السـام- بخـاک سـپرده شـد.
شـیخ احمـد کـه پدر مرحـوم عامـه امینـی می باشـد در سـال 1۲۸۷ هجـری در 
»سـردها« بدنیا آمد و در سـال 1304 هجری به تبریز مهاجرت نمود. وی از فقها و فضا 
و مجتهدیـن مسـلم زمـان خویـش و در زهـد و تقـوی زبانـزد خـاص و عام بـود. بقدری 
سـلیم النفـس و خلیق بـود که کسـی او را در طول عمـرش- جز در مسـائل مذهبی- 
خشـمگین ندیده بـود. چنان بـه آداب اخاقی متخلق بود کـه اطرافیان را بـه اعجاب وا 
می داشـت. با آنکه از مقام علمی شایسـته ای برخوردار بود همواره از شـهرت و معروفیت 
دوری می جسـت و از هرگونه تظاهر و ریا پرهیز می کرد. آیه اهلل سـید میرزا ابوالحسـن 
انگجـی تبریـزی )متوفای 135۷ هجری( کـه از مراجع عظام زمان خویش بـود؛ همواره در 
مجالس و محافل خود می گفت: »شـیخ میرزا احمد امینی از کسـانی اسـت که در زهد 
و تقوایش شـکی نیسـت و بدون تردید فردی مجتهد اسـت منتها از خوف تظاهر به ریا 

و از ترس شـهرت طلبی همیشـه فضائل خویـش را مخفی می نماید«.
شـیخ احمد مقدمات علوم دینی را نزد پدر بزرگوارش در تبریز کسـب نمود و سپس 
از دیگر اسـاتید موجود در تبریز اسـتفاده کرد و نزد افاضل تبریز نظیر عامه میرزا اسـد 
اهلل بـن حاج محسـن تبریزی- کـه از نوادر فقها و از عالمان جامع معقـول و منقول زمان 

خود بود- به تلمـذ پرداخت.
از تالیفـات وی- کـه مرحـوم شـیخ آقا بزرگ در کتاب نقباء البشـر و همچنین عمر 
رضـا کحالـه در معجـم المولفین نیز به آن اشـاره نموده اند- کتاب تعلیق او بر مکاسـب 
شـیخ مرتضی انصاری اسـت. نوشـته های دیگـری چون تعلیق بـر لمعه و رسـاله ای در 
فقـه نیـز از آثـار علمی اوسـت. از جمله علمایی که بـه او اجـازه ی روایت اعطـا نموده اند 

آیات زیر می باشـند:
1- مرحوم آیه اهلل سید میرزا علی شیرازی )متوفای 1355 هجری(.

۲- مرحوم آیه اهلل سید ابوالحسن موسوی اصفهانی )متوفای 1365 هجری(.
3- مرحوم آیه اهلل شیخ محمد حسین غروی اصفهانی )متوفای 1361 هجری(.

4- مرحوم آیه اهلل سـید حسـین طباطبائی بروجردی )متوفای 13۸0 هجری مطابق 
با 1340 هجری شمسـی(.

5- مرحوم آیه اهلل شیخ میرزا علی ایروانی )متوفای 1354 هجری(.
6- مرحوم آیه اهلل شـیخ میرزا رضی بن محمد حسـن زنوزی تبریزی )متوفای 1360 

هجری(.
۷- مرحوم آیه اهلل شیخ میرزا احمد مجتهد تبریزی قراچه داغی.

۸- مرحوم آیه اهلل شیخ میرزا فتاح شهیدی )متوفای 13۷۲ هجری(.
9- مرحـوم آیـه اهلل شـیخ میرزا خلیـل آقا مجتهد بن میرزا حسـن )متوفـای 136۸ 

هجری(. 
مرحوم شـیخ احمد- مانند پدرش امین الشـرع- در سن ۸3 سالگی در بیست و نهم 
ربیع االول سـال 13۷0 هجری )مطابق با هفدهم دیماه 13۲9 هجری شمسـی( در تهران 

وفات یافت و در شـهر قم در »قبرسـتان نو« بخاک سپرده شد.
عامـه بزرگوار ما مرحوم شـیخ عبدالحسـین امینی نجفـی به سـال 13۲0 هجری 
قمـری در شـهر تبریز دیـده به جهان گشـود. وی تحصیات مقدماتی و دوره ی سـطح 
علـوم دینـی را نـزد افاضل تبریز از جمله پدر بزرگـوارش فراگرفت. او در ایـن دوره از حیات 
خود با حضور در مدرسه ی دینی »طالبیه« و همچنین حضور در مجالس علمی دیگر 

 1000 سـال  در  تبریـزی  صائـب  محمدعلـی  میـرزا 
بـود.  تاجـری معتبـر  او  پـدر  زاده شـد.  تبریـز  هجـری در 
خانـواده صائـب جـزو هـزار خانـواری بودنـد کـه به دسـتور 
شـاه عبـاس اول صفـوی از تبریـز کـوچ کـرده و در محلـه 
تبـارزه  را  مـردم  ایـن  شـدند.  سـاکن  اصفهـان  عباس آبـاد 

می نامیدنـد. اصفهـان  )تبریزی هـای( 
عصـر  علـوم  آموختـن  بـه  اصفهـان  در  صائـب 
بازگشـت  در  و  رفـت  حـج  بـه  جوانـی  در  پرداخـت. 
1034 هجـری  بـه مشـهد سـفر کـرد. صائـب در سـال 
بـه  بعـد  و  شـد  هندوسـتان  عـازم  اصفهـان  از  قمـری 

رفـت.  کابـل  و  هـرات 
حکمـران کابـل، خواجه احسـن اهلل مشـهور بـه ظفرخان، 
گرامـی  را  صائـب  مقـدم  بـود،  ادیـب  و  شـاعر  خـود  کـه 
داشـت. ظفرخـان پـس از مدتـی بـه خاطـر جلـوس شـاه 
جهـان، عـازم دکـن شـد و صائـب را نیـز بـه همـراه خـود 
بـرد. در سـال 104۲ هجـری صائـب بـه ایران بازگشـت و در 
اصفهـان اقامـت گزیـد. شـاه عبـاس دوم صفوی بـه او مقام 

داد. ملک الشـعرایی 
صائـب تبریـزی شـاعری کثیرالشـعر بـود، شـمار اشـعار 
بیـت  هـزار  بیسـت  و  تـا صـد  هـزار  از شـصت  را  صائـب 
گفته انـد. آثـار صائـب بجـز سـه چهار هـزار بیـت قصیده و 
یـک مثنـوی کوتـاه و ناقـص بـه نـام قندهارنامـه و دو سـه 
قطعـه، همگـی غـزل اسـت. افـزون بـر فارسـی وی هفـده 

غـزل بـه ترکـی آذربایجانـی نیـز دارد.
صائـب هشـتاد سـال زندگـی کـرد و در اصفهـان دیـده 
از جهـان فروبسـت. درگذشـت او در سـال 10۸6 یـا 10۸۷ 
هجـری قمـری بوده اسـت. آرامـگاه او در اصفهـان در محلـه 
لنبـان، در محلـی اسـت کـه در زمـان حیات او معـروف به 
تکیـه میـرزا صائـب بـود. مقبـره صائـب در باغچـه ای در 
اصفهـان در خیابانـی کـه بـه نـام او نامگـذاری شده اسـت 

ادامه در صفحه 3قـرار دارد. ادامه در صفحه ۲

توضیح در مورد نحوه انتشار نشریه
آدینه تبریز در ایام کرونایی

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

گرفت.
هفته نامه عبادی، سیاسی

                      آدینه تبریز

گزارش مختصری از حیات 
مرحوم عالمه امینی 

نگاهی به زندگی نامه 
میرزا محمدعلی صائب تبریزی
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ادامه از صفحه اول

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

دیدار جمعی از اعضای اتاق اصناف تبریز با  نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه  تبریز

دیدار امیر رحیم زاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم االنبیا با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه  تبریز

نشست هم اندیشی خیرین صاحبان صنایع با موضوع سالمت با حضور  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه  تبریز

دیدار مدیران آب و فاضالب تبریز با  نماینده ولی فقیه در 
آذربایجان شرقی و امام جمعه  تبریز

مراسم سالگرد شهید مدافع حرم حامد جوانی در جوار گلزار شهدا 
با حضور و سخنرانی  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی

 و امام جمعه  تبریز

مراسم کلنگ درمانگاه تخصصی شهری منطقه پدافند هوایی شمالغرب 
با حضور  نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه  تبریز

به مناسبت آغاز هفته قوه قضایی دیدار رئیس کل،  معاونان و قضات 
دادگستری آذربایجان شرقی با نماینده ولی فقیه در استان 

و امام جمعه تبریز

دیدار نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با خادمان امام رضا و 
کاروان زیر سایه خورشی کانون جوانان رضوی با  نماینده ولی فقیه 

در آذربایجان شرقی و امام جمعه  تبریز

مراسم عمامه گذاری طالب خارجی نمایندگی جامعه المصطفی العالمیه 
در آذربایجان شرقی با حضور نماینده ولی فقیه در استان، استاندار 

آذربایجان شرقی، علما ، روحانیون ، مدیران و اساتید حوزه علمیه استان

نشست جمعی از شعرای انجمن ادبی رضوی تبریز با نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز

قبیـل  از  مشـکاتی  افزودنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
هجمـه تبلیغـات دشـمن، مشـکات اقتصـادی، کرونا و 
حتـی اختـال در سـاعات اولیـه رأی گیـری، نتوانسـت 
از خلـق حماسـه مردمـی جلوگیری کند و پیـروز نهایی 

ایـن انتخابـات مـردم بود.
خطیـب نماز جمعه تبریـز از زحمـات عوامل اجرایی 
و نظارتـی و امنیتـی انتخابات تشـکر کـرده و گفتند: از 
طـرف مـردم آذربایجـان انتخـاب آیـت اهلل رئیسـی را به 

عنـوان رئیـس جمهـور تبریک عـرض می کنم.
رئیـس شـورای حوزه هـای علمیه اسـتان ادامه دادند: 
انصافاً صداوسـیما در سطح کشـوری و استانی در زمینه 
انتخابات سـنگ تمام گذاشـت و ما از رسـانه ملی تشکر 

ویژه مـی کنیم.
دربـاره  شـرقی  آذربایجـان  در  فقیـه  ولـی  نماینـده 
انتخابات شـوراهای اسـامی تبریز اظهـار کردند: اعضای 
منتخب شـورای شـهر تبریز کـه اکثراً نیرو هـای انقابی 
هسـتند، بعـد از تائیـد انتخابـات، کار هـای مقدماتـی 
خـود را انجـام دهنـد تـا هنـگام اسـتقرار رسـمی، برای 

عمـران و آبادانـی شـهر موثر شـوند.
امـام جمعه تبریز در بخش دیگری از سـخنان خود به 
هفتـه قوه قضائیه اشـاره کرده و گفتند: شـهید بهشـتی 
بنیانگذار تشـکیات قضائی در کشـور بود که دشـمن او 
را از مـا گرفـت. وی بـا بیان اینکه قـوه قضائیه باید مظهر 
عـدل و پناهـگاه مردم باشـد، ادامه دادند: اقتـدار و اعتماد 
الزمه عملکرد درسـت دسـتگاه قضا اسـت و سـاختار های 

منافـی عدالت باید در کشـور اصاح شـود.
خطیـب نمـاز جمعـه تبریـز تصریـح کردنـد: تـداوم 
از  اقتصـادی  اخالگـران  و  بـا مفسـدان  مبـارزه جـدی 
برنامـه سـال های اخیـر قـوه قضائیـه بـود کـه بایـد از 
آیـت اهلل رئیسـی تشـکر کنیـم چرا کـه بعـد از انتصاب 
وی بـه ریاسـت قـوه امیـد در دل مـردم ایجاد شـده بود 

و امیدواریـم ایـن امیـد ادامـه داشـته باشـد.
ایشـان ادامـه دادنـد: قـوه قضائیـه ایسـتگاه پایانـی 
مبـارزه بـا فسـاد اسـت در حالـی کـه قـوه مجریه خط 
مقـدم جلوگیـری از فسـاد اسـت و رئیـس بعـدی قـوه 
قضائیـه بـا اجرای سـند تحـول قضایی، مسـیر آیت اهلل 

رییسـی را ادامـه خواهـد داد.
رئیـس شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان بـه اهمیت 
مبـارزه بـا مـواد مخدر تاکید کـرده و گفتنـد: همجواری 
ایـران با کشـورهای افغانسـتان و پاکسـتان، هجوم نرم و 
خامـوش دشـمنان و عواملی در سـاختارهای فرهنگی و 
سیاسـی باعث شـده مواد مخدر در کشـور شـیوع یابد.

امـام جمعـه تبریـز بـا بیـان اینکـه 90 درصـد مـردم 
کشـور از شـیوع مـواد مخـدر و آسـیب های آن نگرانند، 
افزودنـد: جمهـوری اسـامی به عنوان پرچمـدار مبارزه با 
مـواد مخـدر در جهان شـناخته شـده و مراکـز بازپروری 
خدمـات زیـادی در مبـارزه با مـواد مخدر ارائـه می دهد.

خطیـب جمعـه تبریـز به سـالروز تـرور رهبـر انقاب 
نیـز اشـاره کـرده و گفتند: خواسـت خـدا بود کـه در 6 
تیـر، آیـت اهلل خامنـه ای از حادثـه ترور سـامت ماندند 
تـا ایـن انقـاب به رهبری ایشـان بـا همان صابـت امام 

)ره( هدایت شـود.

  دشمن ناامید شد
 مردم نماز شکر بجا آورند

خبرنگار آدینه تبریز:
در  شـرقی   آذربایجـان  نظـر  تجدیـد  هـای  دادگاه  رئیـس 
سـخنرانی پیـش از خطبـه هـای تبریـز  بـا تبریـک میـاد بـا 
سـعادت امـام رضـا علیـه السـام بـه حضـور پرشـکوه مـردم در 
انتخابـات اشـاره کـرده و گفـت: بـا وجـود همـه هجمـه هـای 
دشـمنان مـردم ایران با حضور پرشـور خـود در عرصـه انتخابات 
نشـان دادنـد کـه ملـت ایـران از میـدان کنـار نخواهنـد و خـون 
شـهدای اسـام و انقـاب و مدافعیـن حـرم را زیـر پـا نخواهنـد 
گذاشـت زیـرا بـا شـهدا عهـد و پیمان بسـته اند کـه در دفـاع از 

کشـور همـواره در صحنـه خواهنـد مانـد.
حجت االسـام اسـد باقرزاده  به فرارسـیدن هفتـه قوه قضاییه  
اشـاره کـرده  و خاطرنشـان کرد: سـالروز شـهادت دکتر بهشـتی 

کـه معمـار قوه قضاییه کشـور اسـت را گرامی مـی داریم .
وی افـزود: یکـی از وظایـف قـوه قضاییـه تامیـن عدالـت و  
امنیت و پیشـگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق مردم اسـت.

رئیـس دادگاه هـای تجدیـد نظر آذربایجان شـرقی گفت:  قوه 
قضاییـه موظـف اسـت از حقـوق عامه مـردم صیانت و پاسـداری 

نماید.
حجت االسـام باقـرزاده  گفـت: حفظ حقوق بیـت المال نیز از 

زیـر مجموعه صیانت از حقوق عامه محسـوب می شـود. 
ایـن مقـام مسـئول  ابـراز داشـت: در ایـن رابطه دادگسـتری 
اسـتان ، شـورایی بـا عنوان حفـظ  حقوق بیـت المـال در اراضی 
ملـی و منابـع طبیعـی  تشـکیل داده و بـا ریاسـت رئیـس کل 
دادگسـتری اسـتان به فعالیت مشـغول اسـت. این نهاد خود زیر 
مجموعـه هایـی دارد کـه از آن جمله  می توان بـه کارگروه حفظ 
منابـع طبیعـی و بیـت المال اشـاره کرد کـه اجرای قانـون جامع 

حدنـگار از وظایـف ایـن مجموعه به شـمار مـی رود.
وی گفت:قانـون جامـع حدنگار عبارت اسـت از سـازمان ثبت 
اسـناد و امـاک و دولـت موظف اسـت تمامی زمین هـای دولتی 

و غیردولتـی  را سـنددار نمایـد  و مالکیـت آنـان را تثبیت کند.
رئیـس دادگاه هـای تجدیـد نظـر آذربایجـان شـرقی گفـت: 
قانـون جامـع حـد نـگار در سـال 1393 بـه تصویـب مجلـس 
شـورای اسـامی رسـیده اسـت و پیش از آن نیز در سـال 1351 
در قانـون ثبـت مـاده ای بـه ایـن مضمـون وجـود داشـت کـه به 

علـت نواقـص موجـود قابلیـت اجرایـی پیـدا نکرد.
حجت االسـام باقـرزاده  گفت: تا پایان سـال 1399 در نتیجه 
اقدامـات انجـام شـده و  در راسـتای قانـون جامـع حدنـگار، یک 
میلیـون و پانصـد هـزار هکتار از اراضی ملی تثبیت مالکیت شـده 
کـه از ایـن میـزان یـک میلیون و ۲00 هـزار هکتار تنها در سـال 

99 تثبیت مالکیت شـده اسـت.
وی بـا بیـان اینکـه در کمتـر از سـه ماهه اخیر نیـز ۲00 هزار 
هکتـار از اراضـی ملـی تثبیـت شـده اسـت، ادامـه داد: در طـول 
تاریـخ از زمـان تصویـب قانـون ثبـت تنهـا 300 هـزار هکتـار در 
اسـتان آذربایجان شـرقی سـند مالکیت صادر شـده بود؛ در حالی 
کـه طـی یک سـال چهار برابر کل سـال های گذشـته اراضی ملی 

تثبیـت و سـند مالکیت صادر شـده اسـت.
ایـن مقـام مسـئول  ابـراز داشـت: یکـی از اراضـی کـه مـورد 
طمـع بسـتر و حریـم رودخانه بـوده که بـا هماهنگی هـای انجام 
شـده ۲۸3 هکتـار از اراضـی تصرف شـده بـه ارزش 1۲۷ میلیارد 

تومـان بـر اسـاس قانـون قلع و قمع شـده اسـت.
وی گفـت: در راسـتای اقدامـات شـورای حفاظـت از حقـوق 
بیـت المـال و اراضـی ملـی ۸91 هکتـار از اراضـی ملـی و منابـع 
طبیعـی ایـن اسـتان بـه ارزش 463 میلیـارد تومـان خلع تصرف 

شـده بـه بیـت المال بازگشـته اسـت.
وی بـا اشـاره بـه موضـوع تغییـر کاربـری اراضـی کشـاورزی 
بیـان کرد: متاسـفانه اراضی کشـاورزی در معرض خطـر بوده و با 
توجـه بـه تولیـد ارزش افزوده اقـدام به تغییر کاربـری می کنند و 

ایـن موضـوع موجـب تهدیـد امنیـت غذایی نیز می شـود.
حجت االسـام باقـرزاده  گفـت: یکـی دیگر از تـاش های قوه 
قضاییـه بـرای رفاه مردم برگزاری جلسـات ماقات مردمی اسـت 
کـه مسـئوالن به درد دل مردم رسـیدگی می نماینـد. که هر روز 
ایـن ماقـات مردمـی برپاسـت و روزهای سـه شـنبه بـه صورت 
عمومـی برگـزار مـی شـود و در ایـام و مناسـبت هـای مختلـف 
تشـکیات قضاییـه بـا برپایی میز خدمت در مسـاجد و مصلی و... 

به مشـکات مردم رسـیدگی مـی نمایند.
وی بـا اشـاره بـه اینکـه تأسـیس دفاتـر خدمـات الکترونیـک 
قضایـی در اقصـی نقـاط اسـتان سـبب ارتقـاء کیفیـت خدمـت 
رسـانی بـه مـردم شـده اسـت افـزود : در دوران اوج شـیوع کرونا 
، اسـتفاده از ظرفیـت هـای دفاتـر خدمـات الکترونیـک قضایـی 
و بهـره گیـری از دادرسـی الکترونیـک نقـش مهمـی در کاهـش 
اجـرای و  دادگسـتری  محاکـم  بـه  مـردم   مراجعـات حضـوری 

 دسـتور العمـل هـای بهداشـتی ایفـا نمـوده کـه ایـن موضـوع ، 
بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

صیانت از حقوق مردم 
وظیفه قوه قضائیه است
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ادامه از صفحه اول
آن زمـان موفـق بـه کسـب فیـض ازم حضر آیـات و حججـی گردید که نـام بعضی از 

آنـان از این قرار اسـت:
1- مرجـع تقلیـد مرحوم آیه اهلل سـید محمد بن عبدالکریم موسـوی مشـهور به 
موالنـا )متوفـای 1363 هجـری(. ۲- مرحـوم آیـه اهلل سـید مرتضی بن احمد حسـینی 
خسروشـاهی )متوفـای 13۷6 هجـری(. 3- مرحوم آیه اهلل شـیخ حسـین بن عبد علی 

توتونچـی )متوفـای 1360 هجـری(. 4- مرحوم عامه شـیخ میرزا علـی اصغر ملکی.
عامـه پـس از آنکه دوره ی سـطح علوم دینی را در تبریز بپایان رسـانید در عنفوان 
جـوان بـه نجـف اشـرف عزیمـت نمـود تـا در جـوار مرقد ملکوتـی مولـی الموحدین 
امیرمومنان علیه السـام در درس خارج فقهای بزرگوار آن سـرزمین مقدس حاضر گردد 
و به کسـب معارف الهی از اکابر و بزرگان شـیعه ی آن روز نجف بپردازد. آیاتی که در این 

دوره از حیـات عامـه به پرورش علمی او همت گماشـتند عبارتند از:
1- مرحوم آیه اهلل سـید محمد بن محمد باقر حسـینی فیروزآبادی )متوفای 1345 

هجری(.
۲- مرحوم آیه اهلل سید ابوتراب ابوالقاسم خونساری )متوفای 1346 هجری(.

3- مرحوم آیه اهلل میرزا علی بن عبدالحسین ایروانی )متوفای 1354 هجری(.
4- مرحـوم آیـه اهلل میرزا ابوالحسـن بن عبدالحسـین مشـکینی )متوفـای 135۸ 

هجری(.
عامـه پـس از سـالها تحصیـل در نجف اشـرف بـه تبریز بازگشـت و مدتـی را به 
تدریـس و تحقیـق پرداخـت ولـی دیـری نپایید که جذبـه دیار ملکوتی نجف اشـرف 

دیگـر بار او را به آن سـامان کشـانید.
عامـه بـه نجف رفت و برای همیشـه در آن سـرزمین مقدس رحـل اقامت افکند. 
ایـن بـار او افتخـار تحصیل علـوم دینـی در محضر نوابغ مذهب شـیعه را یافـت و در 

مجالـس درسـی نخبگان دیـن و مراجع تقلید آن روز باسـتمرار حاضر گشـت.
اسـاتید مهـم عامـه در ایـن دوره ی عالی تحصیلی وی- کـه آخریـن دوره تلمذ او 

بـود- عبارتند از:
1- مرحـوم آیـه اهلل سـید میـرزا علـی بـن مجـدد شـیرازی )متوفـای 1355 
هجـری(.۲- مرحـوم آیـه اهلل شـیخ میـرزا حسـین نائینی نجفـی )متوفـای 1355 
هجـری(.3- مرحـوم آیـه اهلل سـید ابوالحسـن بن سـید محمد موسـوی اصفهانی 
)متوفـای 1365 هجـری(.4- مرحـوم آیـه اهلل شـیخ محمـد حسـین بـن محمـد 
حسـن اصفهانـی غـروی )متوفـای 1361 هجـری(.5- مرحوم آیه اهلل شـیخ محمد 

حسـین بـن علـی آل کاشـف الغطـاء )متوفـای 13۷3 هجری(.
جدیت و تاش خسـتگی ناپذیر عامـه- به مدد توفیقات الهی- خیلـی زود او را به 
مقـام واالی اجتهـاد رسـانید. عامه تیمنا برای پیوسـتن به جرگه ی حامـان احادیث 
پیامبـر اکـرم صلـی اهلل علیه و آله و سـلم و خانـدان او علیهم السـام و جهت متبرک 
شـدن مرویاتش به اتصال سـند و جهت صیانت آنها از قطع و ارسـال، مبادرت به اخذ 
اجـازه روایـت از بعضـی از بزرگان آن روزگار نمود که نام بعضی از آنها بقرار ذیل می باشـد:

1- اجازه روایت از مرحوم آیه اهلل سـید ابوالحسـن موسـوی اصفهانی )متوفای 1365 
هجـری(.۲- اجـازه روایت از مرحوم آیه اهلل سـید میرزا علی حسـینی شـیرازی )متوفای 
1355 هجری(.3- اجازه روایت از مرحوم آیه اهلل شـیخ میرزا علی اصغر ملکی تبریزی.4- 
اجـازه روایـت از مرحـوم آیـه اهلل حـاج آقـا حسـین قمـی طباطبائـی )متوفـای 1366 
هجـری(.5- اجـازه روایـت از مرحوم عامه شـیخ علی بن ابراهیم قمی )متوفـای 13۷3 
هجـری(6- اجـازه روایـت از مرحوم عامه شـیخ محمد علی غـروی اردوبـادی )متوفای 
13۸0 هجـری(.۷- اجـازه روایت از مرحوم عامه شـیخ آقابزرگ )محمد محسـن( تهرانی 
)متوفـای 13۸9 هجـری(.۸- اجازه روایت از مرحوم عامه شـیخ میرزا یحیی بن اسـداهلل 

خویی )متوفـای 1364 هجری(.
عامـه پـس از آنکـه به مرتبه ی رفیـع اجتهاد رسـید امر تحقیقات شـبانه روزی و 
تالیفـات گسـترده تمامی اوقات حیـات آن مرحوم را بـه خود اختصـاص دارد. از جمله 

تالیـف وی عبارتند از:
1- تفسیر فاتحه الکتاب

ایـن کتـاب در دو بخش اسـت: بخش اول به تفسـیر سـوره ی حمد و بخـش دوم 
بـه تحلیـل آن از نظـر مباحث توحیـد و قضاء و قـدر و جبر و تفویض اختصـاص دارد.

تمامی مباحث براسـاس روایات ماثوره طرح گردیده اسـت. این کتاب در سـال 1395 
هجری در تهران بچاپ رسـیده است.

2- شهداء الفضیله
ایـن کتـاب ابتـکاری و تاریخی حاوی شـرح زندگی علمای شـیعه از قـرن چهارم تا 
قـرن گذشـته اسـت کـه در دفـاع از حریم اهل بیت و تشـیع به درجه ی رفیع شـهادت 
نائل شـده اند. این کتاب در سـال 1355 هجری در نجف اشـرف بطبع رسـیده اسـت.

3- تصحیح کامل الزیاره
این کتاب اثر فقیه طائفه ی امامیه ابوالقاسـم جعفر بن محمد بن قولویه )متوفای 
36۷ هجری( اسـت که در سـال 1356 هجری با تصحیح مرحوم عامه در نجف اشـرف 

بچاپ رسیده است.
4- ادب الزائر

این کتاب رسـاله ی موجزی اسـت که در آن به آدابی که شایسـته است زائر بقعه ی 
حضرت سـید الشهداء علیه السام آنها را رعایت کند اشـاره شده است.

5- سیرتنا  و  سنتنا  سیره  نبینا  و  سنته
ایـن کتاب شـرح گفتگوی مرحوم عامـه درباره ی اقامه ی مجالس عزای حسـینی 
و سـجده بر تربت امام حسـین علیه السـام و... اسـت که در شـهر حلب انجام شده و 
توسـط عامـه گزارش گردیده اسـت. این کتاب در سـال 136۲ هجـری در نجف بچاپ 

است. رسیده 
6- تعالیق بر رسائل شیخ انصاری )مخطوط(

7- تعالیق بر مکاسب شیخ انصاری )مخطوط(
8- المقاصد العلیه فی المطالب السنیه )مخطوط(

این کتاب، تفسیر چهار آیه از آیات قرآنی است.
آیـه ی اول: )قالـوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الی خروج 

من سبیل(. 
آیـه ی دوم: )و هلل االسـماء الحسـنی فادعـوه بهـا و ذروا الذیـن یلحدون فی اسـمائه 

سـیجزون ما کانـوا یعملون(.
آیـه ی سـوم: )و اذا اخـذ ربـک من بنـی آدم مـن ظهورهم ذریتهم و اشـهدهم 
علـی انفسـهم اسـت بربکـم قالـوا بلی شـهدنا ان تقولـوا یـوم القیامه انـا کنا عن 

هـذا غافلین(. 
آیـه ی چهـارم: )و کنتم ازواجـا ثاثه- فاصحاب المیمنه ما اصحـاب المیمنه- و 
اصحاب المشـئمه ما اصحاب المشـئمه- و السابقون السـابقون- اولئک المقربون(. 

9- ریاض االنس )مخطوط(
ایـن کتـاب در دو جلد اسـت. جلـد اول ۷00 صفحه و جلـد دوم 101۲ صفحـه دارد 
و در آن گزیده هـای کتـب تفسـیری و حدیث و تاریخ و کام بصورت کشـکول نوشـته 

شـده است.
10- الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب

ایـن کتـاب کارنامه حیـات عامه و محصول تمامی تاشـهای علمی اوسـت. این 
کتـاب نشـانگر میزان زحمات عامه و حاکی از مقـدار دلباختگی او به خاندان عمصت 

و طهارت اسـت.
منبع:

برگرفته از مقدمه کتاب فاطمه الزهرا به قلم دکتر محمد امینی

گزارش مختصری از حیات 
کاربرد مقدمات حکمتمرحوم عالمه امینی

 در فقه وحقوق
محمدرضا نیاکار آالنق

مقدمات حکمت
مقدمات حکمت یک واژه ترکیبی است. مقدمات جمع مقدمه و از »قّدم« 
یعنی: جلو بودن، سبقت گرفتن و طلیعه می باشد  و حکمت در لغت به معنای 
شناختن، دانایی، دانشمندی، علم و عقل است  و در اصطاح، هرچند به تعریف 
دقیقی از مقدمات حکمت نرسیدیم، ولی با توجه به مباحث مختلفی که اصولیان 
پیرامون مقدمات حکمت مطرح کرده اند، می توان گفت مقدمات حکمت در اینجا 
به معنای »مایتوّقف علیه الحکمه« می باشد و حکمت نیز، علم و دانستنی است 
که نتیجه آن، همان اطاق می باشد. به عبارت دیگر، مقصود از مقدمات حکمت 
در لسان اصولیون، جمع شدن چند شرط است که با وجود آن-ها می توان گفت 
مطلق، داللت بر اطاق دارد. البته در مورد تعداد این شرایط، بین اصولیون اختاف 
نظر وجود دارد تا جایی که بین یک تا پنج شرط را بیان کرده اند ولی مشهور آن ها 

را سه تا می دانند. 
معنای لغوی واصطاحی مطلق ومقید:

مطلق
اطاق در لغت به معنی رهایی و ارسال و شیوع می باشد.  و در اصطاح، 
بنابر تعریف مشهوری که علمای اصول از قدیم االیام بیان کرده اند، عبارت است 
از: »لفظی که بر شیوع در جنس خود داللت دارد«  مانند لفظ انسان، جرم،کیفر 
و... . همچنین در اصطاح حقوقی نیز همین معنا یافت می شود، به طوری که 
بر خی نوشته اند، مطلق لفظی است که در قانون به کار رفته و داللت بر ماهیت 
و گوهر چیزی کند بدون اینکه به همه یا بعضی از نمونه های آن توجه داشته 
باشد. مانندکلمه »عقد« در ماده 1۸3 ق. م. که قانون گذار فقط ماهیت عقد را بیان 
کرده و هیچ توجه به شمول این کلمه نسبت به نمونه های مختلف آن ندارد.  و 
یا در ماده 4 ق. م. آمده است: »اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به 
ماقبل خود اثر ندارد. در اینجا کلمه قانون مطلق است و شامل قانون مدنی، قانون 
کیفری و قانون بازرگانی هم می شود. همچنین گفته شده است که: مطلق لفظی 
است که قابلیت داللت بر تمام افرادی که می توانند تحت آن لفظ قرار گیرند، 
داشته باشد.  نمونه دیگر اینکه در تبصرۀ 3 مادۀ 34 ق. ث. می خوانیم: »در کلیه 
اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود«. در 
اینجا عبارت »متعاملین« به طور مطلق آمده و شامل اشخاص حقیقی )انسان ها( 
و اشخاص حقوقی )شرکت ها، مؤسسات، وزارت خانه ها و سازمان های دولتی و 

عمومی(  طرف معامله هم خواهد بود.
مقید

کلمه مقید در لغت به معنای محدود شده، پایند، در قید و بند  و در مقابل 
مطلق و صفت لفظ است. یعنی کامی که قید دارد، مقید است.  و در اصطاح، 

لفظی است که دال بر معنایی غیر شایع می باشد. 
نیز گفته شده است: مقید، هرکلمه مطلقی است که با افزودن قیدی دایره 
شمول آن محدود گردد.  بنابراین هرگاه به کمک قرینه ای قابلیت انطباق بر تمام 
افراد متحد الجنس یک ماهیت از بین رفته و فقط بر  محدودی از افراد متحد  
الجنس آن ماهیت منطبق شود، آن را مقید نامند. مانند: »عقد الزم« در ماده 6۷9 
ق. م. و یا مثل آنکه در مفهوم بخشی از آیه 9۷ سوره آل عمران قرآن مجید آمده 
است؛ حج و زیارت خانه خدا برکسانی واجب است که توانایی رفتن به آنجا را داشته 
باشند یعنی بر هر مکلفی واجب است ولی به شرط داشتن توانایی مالی و جانی و 

باز بودن راه. که در اینجا، آیه قرآن، مقید به خصوصیتی شده است.
خاصه اینکه دایره شمول مقید محدود به قیدی است که دارد؛ لذا افراد 
محدودی از ماهیت را در بر می-گیرد. برای نمونه اگر واژه »آب« مطلق است، 
آب جاری، آب چاه، آب قنات و آب باران هر یک مقید به قید خاصی شده و 
برخی از افراد ماهیت را شامل می شود، برخاف مطلق که همه افراد ماهیت را 

در بر خواهد گرفت.
نحوه داللت لفظ مطلق بر اطاق

یکی از اساسی ترین پرسش هایی که پیش روی اصولیون قرار می گیرد، این 
است که، داللت لفظ مطلق بر اطاق چگونه داللتی است؟ آیا داللتی وضعی 
است یا عقلی؟ به دیگر سخن، لفظ مطلق چگونه و از چه طریق بر اطاق داللت 

می کند؟
برای روشن شدن بحث، شایسته است مثالی آورده شود. در جمله: »اکرم 
العالم«، در لفظ مطلق »عالم«، اگر به دقت بنگریم می توان دو داللت متمایز را 
تصور کرد: یکی داللت لفظ، بر ماهیت معنای »عالم«؛ یعنی کسی که دارای علم 
و دانش است. و دیگری، داللت بر »شمول و فراگیرِی« این لفظ بر همه افراد، یا 
به تعبیری داللت بر اطاق و شیوع لفظ در معنا. حال سؤالی که در اینجا مطرح 
می شود این است که، هنگامی که واضع، الفاظ مطلقی نظیر اسماء اجناس را 
وضع می کرده، آیا آنها را به گونه ای وضع کرده که هم داللت بر ماهیت معنا داشته 
باشند و هم داللت بر شمول و فراگیری لفظ برای همه افراد؟ یا اینکه در نظر او 
فقط ماهیت معنا بوده است و بس؟ در حقیقت منشأ این مسأله به موضوع له 
مطلق بر  می گردد که آیا لفظ مطلق برای نفس ماهیت، بدون در نظر گرفتن 

اطاق آن وضع شده، یا اینکه اطاق جزء موضوع له آن است؟
در پاسخ به این پرسش، اصولیون در گذشت زمان دو نظر متباین اختیار 
کرده اند. قدما بر این باور بودند که شمول و فراگیری از »ماهیت معنا« جدا نبوده و 
موضوع له لفظ مطلق همان معنای شامل و فراگیر است نه ماهیت معنا به تنهایی. 
و این رأی تا اواسط قرن یازدهم در نظر عموم اصولیون به عنوان قول مشهور 
پذیرفته شده بود. ولی در این زمان برای نخستین بار سلطان العلما مازندرانی،  
در شرح خود بر معالم متوجه این جدایی شد و به صراحت اعام کرد که لفظ 
مطلق هیچ گونه داللتی بر شمول و فراگیری بر همه افراد خود ندارد و آنچه لفظ 
بر آن داللت می کند فقط ماهیت معناست و از آن به بعد همه علما از این نظریه 

تبعیت کرده اند. 
با این توضیح، اکنون به جاست که بپرسیم، چه فرقی می کند که لفظ برای 
ماهیت معنا، به تنهایی وضع شده باشد یا اینکه، هم برای ماهیت معنا و هم برای 

فراگیری و شمول آن وضع شده باشد؟
چنان که در جای خود مقرر است، استعمال لفظ و اراده معنای موضوع له، 
»استعمال حقیقی« و استعمال لفظ و اراده معنایی غیر از معنای موضوع له، 
»استعمال مجازی« نامیده می شود و استعمال لفظ در معنای مجازی نیازمند 
قرینه صارفه است؛ یعنی قرینه ای که معنی حقیقی را به معنای مجازی منصرف 
ساخته و داللتی به معنای مجازی داشته باشد. با این مقدمه، طبق نظر قدما که، 
عاوه بر ماهیت معنا، شمول و فراگیری نیز جزء معنای موضوع له الفاظ است، این 

الفاظ به خودی خود با داللت وضعی بر اطاق داللت خواهند داشت؛ مانند مثال 
پیشین که لفظ عالم، هم برای ماهیت »دارنده علم«، و هم برای شمول همه افراد 
عالم وضع شده است. بر این اساس، استعمال لفظ مطلق و اراده معنای مطلق، 
استعمالی حقیقی است و نیازمند قرینه نمی باشد؛ ولی در صورت استعمال لفظ 
مطلق و اراده معنای مقید، حمل مطلق بر مقید، مشکل و متوقف بر قرینه خواهد 
بود. طبق نظر متأخران که، لفظ مطلق فقط بر ماهیت معنا داللت می کند و 
در خود لفظ هیچ داللتی بر اطاق یا تقیید وجود ندارد، استعمال لفظ، فقط 
در مقابل ماهیت معنا حقیقت بوده و اراده هر گونه اطاق یا تقیید َمجاز به 
شمار می رود و چون لفظ مطلق، نه داللتی بر اطاق دارد و نه بر تقیید، در 
صورت استعمال در هر کدام، محتاج به قرینه می باشد؛ یعنی همان طور که، 
اراده معنای مقید از این الفاظ نیازمند قرینه است، اراده معنای مطلق نیز بی نیاز 

از قرینه نمی باشد.
با التفات به این مطلب که طبق نظر متأخران، لفظ بدون قرینه، نه داللتی بر 
اطاق دارد و نه تقیید، باألخره وقتی گوینده حکیم چنین لفظی را به کار می گیرد 
یکی از این دو معنا را اراده کرده است. در این حال، قرینه ای که برای اراده معنای 
مقید، استخدام می شود، به طور مشخص، همان قیدی است که به صورت وصف 
یا شرط یا استثناء به دنبال لفظ می آید و این نوع قرینه غالباً در ضمن گفتار 
می آید که اصطاحاً »قرینه مقالیه« نامیده می شود. و قرینه ای که به وسیله آن در 
می یابیم که گوینده، معنای مطلق را اراده کرده است، از نوع قرائن حالیه می باشد؛ 
یعنی وقتی می خواهیم لفظی را بر معنای مطلق و بی قید و بند آن حمل کنیم، 
الزم است به حال و سیاق گفتار گوینده توجه کنیم و نشانه هایی در گفتار او پیدا 
کنیم و آنها را قرینه مطلق گویی قرار دهیم. پس در این صورت به طور متمایز خود 
لفظ بر ماهیت معنا داللت خواهد داشت و این قرینه، بر اینکه، مقصود گوینده، 
معنای مطلق و فراگیر بوده است. این قرینه که خود متوقف بر مقدماتی است 
»قرینه حکمت« نامیده شد و از آنجا که پیشینیان به جنبه قرینه بودن آن التفاتی 

نداشتند، رأسا آن را مقدمات حکمت نامیدند.  
الزم به ذکر است که، اطاق در اعام )اسامی خاص( و جمات، ناشی از وضع 
نیست؛ بلکه از راه مقدمات حکمت است و در این مورد اختافی نیست و اختاف 
میان قدما و متأخران، تنها، در مورد اسم جنس و نظایر آنهاست که آیا اطاق در 

این ها ناشی از وضع است یا از راه مقدمات حکمت؟  
نکته دیگری که باید بدان اشاره کرد این است که در برخی موارد، متکلم هنگام 
بیان لفظ مطلق، قرینه خاصی در کام خود می آورد تا به مخاطب بفهماند که 
قید خاصی در مراد وی دخالت ندارد و او از لفظ مطلق، اطاق را اراده کرده است. 
در چنین مواردی برای استفاده اطاق از لفظ مطلق، نیازی به مقدمات حکمت 
نیست و همان قرینه لفظی برای داللت مطلق بر اطاق کفایت می کند.  مانند 
ماده ۲64 ق. م. ا. مصوب 139۲/۲/1 که مقرر می دارد: »خوردن مسکر موجب حد 
است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا مست نکند، خالص یا مخلوط 
باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند«. نیز مانند اصل ۸1 ق. ا. که بیان 
می دارد: »دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و مؤسسات در امور تجارتی و کشاورزی 
و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است«. چنان که ماحظه می شود 
قانون گذار در این مواد به شمول و فراگیری لفظ مطلق نسبت به افراد یا حاالت 
مختلف آن تصریح کرده و همین تصریح، بهترین قرینه برای داللت لفظ مطلق 

بر اطاق است.
تفاوت عام و مطلق

بین عام و مطلق شباهت هایی وجود دارد و آن اینکه، مطلق مانند عام بر همه 
افراد و مصادیق خود داللت می کند. نیز اینکه نسبت بین عام و مطلق، عموم و 
خصوص من وجه است؛ یعنی عام و مطلق می توانند با هم جمع شوند؛ بنابراین 
اگر لفظ عامی بگوید: »همه علما را اکرام کنید« و لفظ مطلقی نیز بگوید: »عالم را 
اکرام کنید«، نتیجتاً حکم وجوب اکرام در هر دو مورد شامل کلیه افراد می شود.

در دو مثال فوق هر چند مشابهت وجود دارد و ظاهراً اختافی در میان نیست، 
ولی از نظر قواعد اصول، عام و مطلق متعلق به دو مبحث جداگانه است و قواعد 
و احکام جداگانه خود را دارد. برای مثال، در اصل چهارم قانون اساسی آمده است: 
»کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و 
سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسامی باشد، این اصل بر اطاق یا 
عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص 
این امر بر عهده شورای نگهبان است«. در این اصل قانونی که به دست نویسندگان 
اصول شناس تدوین یافته، عام و مطلق و عموم و اطاق به صورت جداگانه مورد 
استعمال واقع شده است؛ از این رو به خاطر جایگاه ویژه و کاربرد جداگانه هرکدام، 

بایسته است به تفاوت های نظری و عملی این دو مبحث بپردازیم:
1. داللت عام بر افراد، لفظی و به سبب وضع است؛ درحالی که داللت مطلق 
بر افراد و مصادیق، عقلی و به واسطه قرینه عامه یا مقدمات حکمت است. لذا در 
مقام تعارض بین عام و مطلق، عام مقدم خواهد بود؛ چون وقتی ظهور عام به وضع 
بوده و متوقف بر چیزی نباشد، در نتیجه ظهورش تنجیزی خواهد بود؛ درحالی که 
ظهور مطلق متوقف بر مقدمات حکمت بوده، طبعاً ظهورش تعلیقی می باشد و 
تردیدی نیست که ظهور تنجیزی بر ظهور تعلیقی مقدم است )همچنان که در 
باب تعارض در اصول فقه مطرح است، امر تنجیزی بر تعلیقی مقدم است(. ولی 
باید دانست که برخی از علما در صورت تعارض، تقدم عام بر مطلق را قبول ندارند. 
۲. عام به خودی خود حجت است ولی مطلق به خودی خود حجت نیست؛ 

بلکه تنها با اجتماع شرایط مقدمات حکمت حجت است. 
3. عام و خاص در مورد افراد است و مطلق و مقید در مورد احوال و صفات. عام 
و خاص در مورد اموری است کلی که دارای افراد موجود متعدد و احیاناً بی نهایت 
است و بعضی از انواع و یا افراد آن به وسیله دلیل خاص از آن عموم خارج شده اند 
ولی مطلق و مقید مربوط است به طبیعت و ماهیتی که متعلق تکلیف است و 
مکلف موظف است آن را ایجاد نماید.  به عبارت دیگر نیز می توان گفت، داللت 
عام بر ماهیت به اعتبار عدد و تعداد می باشد، ولی داللت مطلق بر ماهیت به 
اعتبار جنس، یعنی »من حیث هی« می باشد. نه به قید وحدت می باشد و نه 
به قید کثرت. و مرجع آن این است که عام ماهیت بشرط شیء )یعنی ماهیت 
به شرط کثرت( می باشد و مطلق ماهیت البشرط است یعنی نه به شرط وحدت 
و نه به شرط کثرت. مانند: »اوفوا بالعقود«، که عقود لفظ عامی است که حکم، 
شامل همه افراد عقد می شود. درحالی که در مطلق مانند: »احل اهلل البیع« حکم 

حلّیت به طبیعت و ماهیت  بیع تعلق می گیرد.
ادامه دارد

آداب نمازجمعه

مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت 
از دیدگاه مذاهب اسامی

ــت در  ــردن امنی ــا ک ــت برپ ــف حکوم ــی از وظائ  یک
ــب  ــه را منص ــاز جمع ــد نم ــس بای ــت. پ ــه اس جامع

ــمرد. ــی ش ــارات حکومت ــت و از اختی دانس
بنابرایــن، مذاهــب مالکــی، شــافعی و حنبلــی بــرای 
نمــاز جمعــه ســلطان یــا اذن ســلطان را الزم نمی داننــد 
ــر  ــل ب ــا دلی ــه م ــت ک ــن اس ــان ای ــده دلیلش و عم
شــرطیت نداریــم. بــه عــاوه عمــل گروهــی از صحابــه 
ــت. ــروط نیس ــلطان مش ــه اذن س ــد ک ــز نشــان می ده نی

 چنــان کــه حضــرت امیرالمؤمنیــن علــی)ع( در 
ــی از  ــای حنف ــا فقه ــد. ام ــاز خوان ــان نم ــره عثم محاص
قائــان شــرطیت ســلطان و اذن ســلطان در نمــاز جمعه 

ــل: ــه چنــد دلی ــد ب شــده ان
ــای  ــدا و خلف ــر)ص( خ ــیره پیامب ــه س ــک ب 1. تمس

ــرت. ــس از آن حض پ
ــه  ــه خطب ــوط ب ــه مرب ــی ک ــه روایت ــک ب ۲. تمس

پیامبــر)ص( در عرفــات اســت.
3. تمســک بــه روایتــی کــه داللــت مــی کنــد 
ــور  ــات از ام ــیء و صدق ــورد ف ــون م ــه همچ ــاز جمع نم

ــت. ــی اس حکومت

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

دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان 
از  بعد  و  قبل  که  ای  تغذیه  نکات  گزارشی  در  پزشکی  آموزش  و 

واکسیناسیون کرونا باید رعایت کنیم را تشریح کرده است.
دفتر بهبود تغذیه جامعه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی در گزارشی در خصوص تغذیه در دوران واکسیناسیون 
بر علیه ویروس کرونا عنوان کرده است: برای تزریق واکسن به رژیم غذایی 
ویژه ای نیاز ندارید اما الزم است با مواد غذایی که به سالمت و افزایش 
کارایی سیستم ایمنی بدن در زمان واکسیناسیون کمک می کند آشنا 
شوید تا بتوانید عالئم و عوارض احتمالی ناشی از واکسیناسیون را به 

حداقل رسانده و سیستم ایمنی خود را تقویت کنید.
در این توصیه ها با تاکید بر اینکه زمان واکسیناسیون نباید ناشتا 
باشید، ذکر شده است: ممکن است زمان تزریق واکسن دچار سرگیجه 
یا افت فشار شده و غش کنید. برای جلوگیری از بروز این مشکالت در 
هنگام واکسن زدن، الزم است صبحانه یا میان وعده ساده ای مصرف 
کنید و شب قبل از واکسیناسیون نیز غذای سبک مانند سوپ حاوی 
مرغ، سبزی های سبز تیره تازه )اسفناج، جعفری، کلم بروکلی( میل 
کنید. این موضوع به ویژه در مورد افرادی که ترس از آمپول زدن دارند 
باید رعایت شود. مصرف شیر، میوه، تخم مرغ، لقمه نان و پنیر )همراه 
با سبزیجات مثل گوجه فرنگی یا خیار و ...(  به عنوان صبحانه یا میان 

وعده قبل از تزریق واکسن توصیه می شود.
همچنین شب قبل از واکسیناسیون خواب خوب و راحتی داشته 
باشید و بهداشت خواب را رعایت کنید. خواب کافی و آرام یکی از رازهای 
سالمت و طول عمر انسان همراه با زندگی با نشاط است و نقش مهمی 
در آماده سازی سیستم ایمنی بدن و تقویت آن ایفا می کند. خواب 
خوب، آرام و پیوسته به دفع مواد زاید از بدن کمک می کند. بنابراین 
از کار کردن با هرگونه دستگاه الکترونیکی همچون گوشی همراه و 
کامپیوتر و تماشای طوالنی مدت تلویزیون از حداقل یک ساعت قبل از 
خواب تا حد امکان پرهیز کنید. این کار باعث می شود بتوانید خواب 
راحت و عمیقی داشته باشید و بدن شما در آرامش کامل تا صبح 
استراحت کند. مصرف غذاهای ساده و سبک می تواند زمینه ساز یک 
خواب خوب باشد. سعی کنید بین مصرف شام و زمان خواب حدود 
دو ساعت فاصله باشد. همچنین مصرف یک لیوان شیر گرم به داشتن 

یک خواب راحت کمک می کند.

پزشک من
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نماینـده ولی فقیه در آذربایجان شـرقی 
و امام جمعه تبریـز گفتند: اصناف همواره 
نقـش و اهمیـت زیادي در رشـد و توسـعه 
کشـور داشـته انـد و سـهم عمـده اقتصاد 

کشـور در اختیـار اصناف اسـت.
روابـط  گـزارش  بـه  تبریـز  آدینـه 
در  فقیـه  ولـی  نماینـده  دفتـر  عمومـی 
آذربایجـان شـرقی حضرت حجت االسـام 
والمسـلمین سـید محمدعلی آل هاشـم 
در دیـدار بـا اعضای اتـاق اصنـاف تبریز با 
بیـان اینکه سـختی های مسـیر انقاب با 
حضـور اصناف هموار شـد، گفتند: اصناف 
در تمـام مراحـل انقـاب شـکوهمند ایران 
اسـامی همـراه با مـردم بوده انـد، و تداوم 
ایـن حضـور پـس از انقـاب نیـز بسـیار 

اسـت. بوده  ارزشـمند 
صنـوف  افزودنـد:  تبریـز  جمعـه  امـام 
مختلـف از دیرباز در کنـار انجام فعالیتهای 
اقتصادی خود نقش بسـزایی در فعالیتهای 

اجتماعـی و فرهنگـی داشـته اند.
رئیـس شـورای فرهنگ عمومی اسـتان 
بـا اشـاره بـه نقـش اصنـاف در تکمیـل 
حلقـه نهایـي فرآینـد تولیـد تـا مصـرف 

فعالیت هـاي  گفـت:  خدمـات  و  کاالهـا 
اصنـاف از بطن جامعه بوده و همیشـه در 
تعامـل بـا نیازهـا و تقاضاهـاي مـردم بوده 
تقاضاهـاي  مقابـل  در  سـریع تر  و  اسـت 
نشـان  عکس العمـل  مصرف کننـدگان 

مي دهـد.
نماینـده ولـی فقیـه در اسـتان بـا اشـاره 
بـه نقـش و همراهـی اصناف با سـتاد ملی 
مبـارزه با کرونـا ادامه دادند: شـیوع کرونا بر 
تمامـی فعالیت اقتصـادی سـایه انداخته و 
مشـکات زیادی را در حوزه هـای اقتصادی 
و اجتماعـی ایجـاد کـرده اسـت و اصنـاف 
نیـز خسـارتهای زیـادی متحمـل شـدند، 
امـا بازاریـان عزیـز بـا تحمـل مشـکات بـا 
سـتاد ملی مبـارزه با کرونا همکاری بسـیار 

داشتند. ارزشـمندی 
امـام جمعـه تبریز بـا بیان اینکـه اصناف 
خصوصی تریـن و بزرگترین بخش اقتصادی 
کشـور هسـتند، افزودند: اصناف در تولید و 
اشـتغال نقـش مؤثـری دارنـد و مـی توانند 
بـا راهبـرد و نقشـه راهی معین در توسـعه 
بخش اقتصادی و رفع مشـکات معیشـتی 

نقـش اثرگذار ایفـا نمایند.

سهم عمده اقتصاد کشور در اختیار اصناف است

خدمات اعتباری کارگزاری
کارگزاری های بورس خدمات اعتباری ای دارند به این صورت که مثا با 
پرداخت مبلغ مشخصی چند برابر آن مبلغ اعتبار برای خریدن سهام به 
مشتریان می دهند به مدت محدود، البته بدیهی است که این خدمات بر 

اساس قوانین و مقررات کشور است.
آیا اعتبار دادن به این شکل حال است؟

جواب: اگر کارگزاری به خاطر فعالیت سرمایه گذار امتیازی را برای او قائل شود 
و این امتیاز به صورت اعطای اعتبار باشد  نه به عنوان قرض - اشکالی ندارد.

 فعالیت در بورس با سرمایه دیگران
شخصی مبلغی از یک نفر گرفته است تا در بورس کار کند و قبول 
کرده است که ماهی مقداری سود به صاحب پول بدهد و زیان نیز به عهده 
خودش باشد، آیا اینکه قبول کرده است زیان پای ایشان و سود بیشتر هم 
به نفع خودش و در عوض ماهانه سود ثابتی بدهد از نظر شرعی مورد 

قبول است؟
این صورت که  به  ندارد،  باشد، اشکال  قرارداد وکالت  اگر عنوان  پاسخ: 
صاحب سرمایه به طرف مقابل وکالت بدهد با سرمایۀ او در بورس خرید و 
فروش کند و مقدار معینی از سود را ماهانه به او بپردازد و بقیه را به عنوان 

حق الوکاله تملک کند و در ضمن این قرارداد شرط 
عامل  ـ  وکیل  سود،  عدم کسب  در صورت  که  شود 
در بورس ـ از مال خود معادل مقدار تعیین شده به 

صاحب سرمایه بپردازد.

استفتائات امام خامنه ای )مدظله العالی(

 تقویم تاریخ
رویدادهای مهم این روز در تقویم خورشیدی 

) 11 تیر 1400 (
ــد  ــد مامحم ــوف شــهیر »آخون ــارف و فیلس ــم، ع ــت حکی  رحل

کاشــاني« )1۲94ش(
انجــام عملیــات کوچــک روح اهللَّ در نوســود توســط ارتــش و ســپاه 

)1360 ش(
شــهادت عالــم مجاهــد و فقیه نســتوه آیــت اهللَّ »محمــد صدوقي« 

چهارمین شــهید محراب )1361 ش(
شــهادت حجت االســام »ســیدمحمد حســن حکیــم« در زنــدان 

رژیــم بعــث عــراق )1364 ش(
ــش  ــدي پی ــه از چن ــار ک ــر قاج ــس قص ــد مجل ســاختمان جدی
ســاختمان آن آغــاز شــده بــود امــروز در حضــور شــاه و امنــاي دولــت 

ــد)130۸ش( ــاح گردی افتت
رویدادهای مهم این روز در تقویم هجری 

) 21 ذی القعده 1442 (
  وفــات »ابــن نفیــس« طبیــب مســلمان و کاشــف گــردش ریــوي 

خــون)6۸۷ ق(
 حمله  ی »آقا محمدخان قاجار« به شمال غربي ایران)1۲10 ق(

 آغــاز صــدارت »امیرکبیــر« صدراعظــم بــا کفایــت ناصرالدیــن شــاه 
قاجــار)1۲64 ق(

 درگذشت عالم بزرگوار آیت  اهللَّ »سید یونس اردبیلي« )13۷۷ ق(
رویدادهای مهم این روز در تقویم میادی

) 2 جوالی 2021 (
  تولد »هرمان هسه« نویسنده معروف آلماني )1۸۷۷م(

 تولــد »پاتریــس لومومبــا« مبــارز بــزرگ افریقایــي و باني اســتقال 
کنگــو )19۲5م(

دیدگاه عامه امینی درباره امام خمینی)ره(
موقع خروج امام خمینی)ره( از ایران، عامه امینی مبلغ یکصد و ده 
هزار تومان خرج تلگراف کرد و مراجع بین المللی را به پشتیبانی از امام 

خمینی دعوت کرد.
عامه عبدالحسین امینی، برجسته ترین شخصیتی است که در طول 
دوران حیات خود که بخشی از آن مقارن با نهضت امام خمینی)ره( بود به 

تحکیم موضوع  والیت در جوامع شیعی و جهان اسام پرداخت.
اولین اثر عامه امینی با عنوان ُشهداء الفضیله در سال 1355 ق. در 
نجف منتشر شد که به شهدای روحانیت شیعه از سده  چهارم ق.  به 
بعد می پردازد که در راه والیت به شهادت رسیده اند. این کتاب روحیه 
شهادت طلبی را در آرمان دفاع از والیت به نسل بعدی روحانیت منتقل 
کرد. این اثر خود گواه روشنی از گرایش و نگرش عامه امینی به علمای 

مجاهد و مبارز است.
حیات عامه امینی چه با تألیفات و آثاری که از خود برجای گذاشته 
و چه با اقداماتی که در تقویت جایگاه امام خمینی انجام داده حکایت 
از تأثیر قابل اعتنای ایشان در استحکام انقاب اسامی به رهبری امام 
خمینی است. او حکومت را از آن ولی فقیه به شمار می آورد و می گفت: 
این مقام، حق مسلم آن فریادگر یعنی امام خمینی است و دیگران 

غاصبند.
عامه امینی شخصیتی است که نهضت امام خمینی را تأیید و 
همراهی می نمود؛ جمله ی مهم »الخمینی ذخیره اهلل للشیعه« را پس از 
قیام 15 خرداد گفته است. عامه محمدرضا حکیمی در کتاب »حماسه 
غدیر« می آورد: »من نظریه ذخیره اهلل للشیعۀ وی را که در تیرماه 134۲ 
در اخلومد اظهار کرده بود، در »آوای روزها« آوردم. اجماال او هم معتقد 
به تأیید» روح خدا «.بود. اخیرا نیز در تهران، چند روز پیش از آن که به 
بیمارستان منتقل شود، شبی، بیش از یک ساعت، تأیید کرد و سخن 
از تأییداتی به میان آورد که کرده بود و از این که در این اواخر، به تأییدی 

جدی برنخواسته بود، اظهار تأسف عمیق می کرد«.
رهبر معظم انقاب اسامی در تقریظی که بر کتاب جریان ها و 
سازمان های مذهبی سیاسی ایران، تألیف شیخ رسول جعفریان نوشته اند 
به نقش مهم عامه امینی در یکساله  آغاز نهضت اسامی اشاره کرده 
و معتقد بودند در این کتاب جای انبوه فضا و مراجع نجف در یک 
سال اول نهضت اسامی به خصوص تاش مرحوم امینی و سید عبداهلل 

شیرازی خالی است.

صحيفه نور امام خميني )ره(

ــوب  ــمت جن ــا در قس ــطح دری ــر از س ــاع ۲۸4۷ مت ــه ارتف ــه ب ــن قل  ای
ــت اســکي آن  ــار پیس ــام و در کن ــد و روســتاي مشــهور پی شهرســتان مرن
قــرار گرفتــه اســت و یکــي از زیباتریــن و پــر جاذبــه تریــن قلــل در منطقــه 
آذربایجــان محســوب مــي شــود .  رشــتۀ کوهســتانی میشــوداغ ، بــا امتــداد 
خــاوری- باختــری و در حدفاصــل دشــت مرنــد و جلگــۀ شبســتر، در شــمال 
باختــر ایــران واقع شــده اســت. واحدهــای توپوگرافی و زمین شناســی منطقه 
به وســیلۀ گســل شــمالی میشــو و گســلهای دیگــر، کــه در جهت خــاوری- 
باختــری کشــیده شــده اند، از همدیگــر جــدا می شــوند. دامنــۀ شــمالی ایــن 
کوهســتان، سرچشــمۀ رودخانه هایــی دائمــی اســت کــه درجهــت جنــوب به 
شــمال جریــان دارنــد. ایــن رودخانه هــا در انتهــای حوضــۀ آبریــز خــود و پیش 
از ورود بــه دشــت مرنــد، ســاختارهای زمین شناســی وگســلهای مهم منطقه 
را بــه صــورت عرضــی قطــع کرده اند. کــوه میشو)میشــوداغ( در گذشــته از نظر 
تنــوع گونه هــای زیســتی منطقــه ای ارزشــمند بــه حســاب می رفــت و اکنون 

بــا تخریــب زیســتگاه ها و کــم شــدن شــمار جانــداران روبــرو اســت..
منطقــه میشــواز لحــاظ قــرار داشــتن در میــان مناطــق حفاظــت شــده 
مــرکان و منطقــه شــکار ممنــوع یکانــات از ســمت شــمال و شــمال غربی 
و پــارک ملــی دریاچــه ارومیــه از ســمت جنــوب، و داشــتن فــون جانــوری 
ــی اســت. موقعیــت  تنــوع زیســتی )بیــوم( ارزشــمند دارای اهمیــت فراوان
مکانــی و جغرافیایــی منطقــه میشــو داغ از دیــدگاه جغرافیایــی جانــوری 
ــتی  ــاس زیس ــه حس ــار منطق ــن چه ــل بی ــد فاص ــری آن در ح و قرارگی
ــه حفاظــت  ــه( ، منطق ــه ارومی ــه )دریاچ ــی ارومی ــارک ملّ ــی ، پ اکولوژیک
شــده مــرکان و منطقــه شــکار ممنــوع یکانــات و پناهــگاه حیــات وحــش 
کیامکــی بــه لحــاظ دارا بــودن فــون جانــوری و تنــوع جمعیتــی )بیــوم( 

ــی اســت . دارای اهمیــت فراوان
ــی و  میشــوداغ در اشــل اکوسیســتمیک آذربایجــان زیســتگاهی پیرامون
ــک آذربایجــان محســوب می شــود.  ــای اندمی ــای بیوت ــرای بق پشــتوانه ای ب
وجــود بیــش از 3۸5 گونــه گیــاه شــناخته شــده و پوشــش گیاهــی و تنــوع 
گونــه ای اندمیــک مخصــوص و منحصــر بــه میشــوبیانگر ارزش و اهمیــت 
ــای پوشــش  ــر غن ــن منطقه اســتفلور میشــوداغ از نظ ــی ای پوشــش گیاه
گیاهــی حائــز اهمیــت فراوانــی و باالخــص از نظــر فلور سیســتمیک یا تنوع 
گونــه هــا اهمیــت مهمــی را در ســطح کشــور داراســت . و بــه احتمــال قریب 
بــه یقیــن در تمــام ایــران و شــاید در تمــام جهــان بنــدرت مــی تــوان منطقه 
محــدوده کوچکــی بــه وســعت میشــوداغ را یافــت کــه بتوانــد ایــن تعــداد 

عظیــم گونــه را در یــک مســاحت کوچــک ارائــه کنــد .

)میشو داغ (

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

»ایران هسته ای«
 دستاورد بزرگ انقاب اسامی

نیروگاه هــای  ســاخت  راســتای  در   
ــی  ــرژی اتم ــازمان ان ــس س ــز رئی ــد نی جدی
ملــی  )روز   13۸6 فروردیــن  بیســت  روز  در 
ــۀ  ــه مرحل ــران ب ــته ای و ورود ای ــاوری هس فن
ــوخت  ــد س ــرای تولی ــی ب ــازی صنعت غنی س
ــی  ــل طراح ــت: مراح ــار داش ــته ای( اظه هس
ــی در  ــی 360 مگاوات ــروگاه بوم ــاخت نی و س
می شــود  پیگیــری  شــتاب  بــا  دارخویــن 
و  مگاواتــی  هــزار  واحــد  دو  مناقصــه   و 
نیروگاه هــای  بــرای  مکان یابــی  هم چنیــن 

ــد. ــد ش ــراء خواه ــز اج ــر نی دیگ
ــز  ــال 1393 نی ــاس در س ــن اس ــر همی ب
رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان 
در  جدیــد  نیــروگاه  دو  ســاخت  قــرارداد 
ــش  ــرد. پی ــد ک ــیه منعق ــا روس ــهر را ب بوش
ــران خواهــان  ــود کــه ای از ایــن اعــام شــده ب
ســاخت ۸ نیــروگاه در کشــور اســت و در 
آینــده قراردادهــای دیگــر در ایــن راســتا 
ایــران و کشــورهای دیگــر منعقــد  بیــن 

ــد. ــد ش خواه

نگاهي به دستاوردهاي  
مهم انقالب اسالمي

کتـاب »طـب االئمه« 
تالیف عامه سـید عبد 
و  )ره(  شـّبرکاظمی  اهلّل 
برگـردان فارسـي لطیف 
همـت  بـه  راشـدي 
در  »حضـور«  انتشـارات 
سـال 13۸5 فیپـا گرفته 
بـا  در ۲۲4 صفحـه   و 
قطـع  در  نسـخه   3000
رقعـي روانـه بـازار کتاب 

 . شد
چـه کسـي بهتـر از خالـق و آفریننـده انسـان مـي تواند 
انسـان را بشناسـد و درد او را درمـان کنـد. یـاد خداوند و ذکر 
نـام پر برکت او شـفا دهنـده دردمندان اسـت. خداوند قدوس 
بـر بندگانـش منت نهـاده و پیامبـران و اولیاي خود را از سـر 
لطـف فرسـتاده تا با راهنمایـي هاي خود، رحمـت الهي را بر 

ایشـان ارزاني دارند.
اسـام در زمینه بهداشـت و درمان صاحب سبک و مکتب 
اسـت، پیامبـر اکـرم)ص( و ائمـه اطهـار )ع( اصولـی را متذکر 
شـده انـد کـه اگر مـورد توجه دانش پزشـکی و عمـوم مردم 

قـرار گیـرد، تحولی عمیق در ایـن زمینـه روی خواهد داد.
تعالیـم پیامبر رحمت حضـرت محمدبن عبـداهلل )ص( و 
همچنیـن امامـان به حـق )ع( نه تنهـا براي سـامت جان و 
روان اسـت، که سـامتي جسـم را هم شـامل مي شـود. آن 
طبیب دوّار به طب و جانشـینان آن گران قدر، درمان کننده 
هر دردي هسـتند. ایشـان درمان کننده بیمـاري هاي صعب 
العـاج روحـي و روانـي بـوده کـه البتـه آسـان تـر از بیماري 
هـاي روحـي، طبیب بیماري هاي جسـمي نیز مي باشـند. 
بنابرایـن بایـد براي درمـان دردهاي خـود، به ایـن بزرگواران 
مراجعـه نمـود و به »طب اسـامي« متوسـل شـد؛ طبي که 

سـامتي صد در صد در پـي دارد.
گـروه زیـادي از بـزرگان مکتب شـیعی بـا تاش فـراوان به 
جمـع آوری احادیـث پیرامـون پزشـکی پرداخته اند کـه از آن 
جملـه می تـوان بـه ابـن سـّیار بصـری کاتـب طاهریـان در 
روزگار امام حسـن عسـکری )ع(، ابو احمد جلودی از مشـایخ 
ابـن قولویـه، شـیخ احمـد بـادی بحرانـی صاحـب »الطب 
االحمدی«، عامه سـید عبد اهلّل شـّبرکاظمی صاحب »طب 

االئمـه علیهم السـام« اشـاره نمود.
کتـاب »طـب االئمـه علیهم السـام« اثري بس ارزشـمند 
اسـت که مشـتمل بر مجموعـه روایاتي از پیامبـر اکرم )ص( 
و ائمـه معصومین )ع( اسـت. که بـا بیان دعاهایي بـه درمان 
روحـي و هـم بـا بیـان مـوارد دارویـي و گیاهـي بـه درمـان 

جسـمي بیمـاران مبتا پرداخته اسـت.   
در مجموعـه حاضـر پیرامـون آنچـه اجـل را دفـع ، عمر را 
طوالنـی و مـال را افـزون مـی کنـد و آنچه که عمـر را کوتاه، 
مـال را انـدک و بـا را نـازل مـی کنـد؛ چنیـن آمـده اسـت: 
»حضـرت رسـول اکـرم )ص( فرمـوده انـد: مـرگ آدمـی را از 
سـرگناه، بیشـتر از مرگ وی به خاطر فرا رسـیدن اجل است 
و زندگـی او از سـر نیکـی، بیـش از زندگـی او بـه خاطر عمر 
اسـت. و فرمـوده انـد: هرکـس دوسـت دارد اجلش بـه تاخیر 
افتـد و از آنچـه خداونـد بـه وی داده لـذت ببـرد، بایـد پـس 
از مـن بـا اهـل بیت مـن به نیکی و شایسـتگی رفتـار کند 
و هرکـس چنیـن نکنـد خداونـد عمـر او را کوتـاه مـی کند 
و در روز واپسـین بـا رویـی سـیاه بـر مـن وارد مـی شـود ... 
قطـع رحـم، قسـم دروغ، سـخن دروغ، زنا، راه را بر مسـلمین 
بسـتن و بـه ناحق ادعـای امامت کـردن؛ مرگ را شـتاب مي 
دهـد« در ادامـه امام صادق )ع( نیـز در این باره چنین فرموده 
انـد: »مـدت زیـادی بر سـر سـفره بنشـینید کـه از عمرتان 
محسـوب نمـی شـود. و همچنیـن فرمـوده انـد: هرکـس 
دوسـت دارد خیـر و برکت خانه اش افزایـش یابد، باید پیش 
از غـذا و پـس از آن وضـو بگیـرد. زیـرا هرکس دسـت خود را 
بـه هنـگام غذا و پس از آن بشـوید، تا همیشـه در گشـایش 
زندگی کرده و جسـمش از با شـفا یابد ... هرگاه پس از غذا 
وضـو گرفتی چشـمان خـود را بـا آب باقیمانده وضو، مسـح 
کـن کـه آدمی را از چشـم درد ایمن می سـازد«.  در ادامه اثر 
امـام صـادق )ع( دربـاره تاثیـر صله رحم بر طـول عمر چنین 
بیـان مي فرماینـد: »صله رحم و خوب همسـایه داری کردن، 
سـرزمینها را آبـاد و عمـر هـا را زیاد مـی کند « امـام باقر )ع( 
نیـز پیرامـون ایـن موضوع چنیـن فرمـوده اند: »صلـه رحم، 
اخاق را نیکو، دسـت را بخشـنده، نفس را پاک، رزق را فراوان 

و اجـل را بـه تاخیر می انـدازد.«
در انتهـا فهرسـت اعـام، کتـب، اماکـن و واژه نامـه که در 
اثـر حاضـر بکار رفتـه اند به ترتیب الفبایي عناوین فهرسـت 

گردیده اسـت. 

معرفي کتاب

طب االئمه
شفیقه موسوی

اخبار حوزه های علمیه 
آذربایجان شرقی

طاب غیر ایرانی در تبریز معمم شدند
ــاب  ــر از ط ــذاری ۲6 نف ــه گ ــم عمام  مراس
غیــر ایرانــی جامعــۀ المصطفــی العالمیــه تبریز 

ــا میــاد امــام رضــا)ع( برگــزار شــد. همزمــان ب
آدینــه تبریــز بــه گــزارش خبرنگار خبرگــزاری 
حــوزه ، مراســم عمامــه گــذاری ۲6 نفــر از طــاب 
غیــر ایرانــی جامعــه المصطفــی العالمیــه تبریز 
ــور  ــا حض ــا )ع( ب ــام رض ــاد ام ــا می ــان ب همزم
علمــای اســتان و اســتاندار آذربایجــان شــرقی بــا 

رعایــت پروتــکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد.
ــس   ــت آور، رئی ــدی بخ ــام مه ــت االس حج
ــز    ــد تبری ــی  واح ــه المصطف ــی جامع نمایندگ
ــی  ــر ایران ــاب غی ــذاری ط ــم عمامه گ در مراس
جامعــه المصطفــی العالمیــه تبریــز، بــا تبریــک 
میــاد امــام رضــا )ع( با اشــاره بــه آیه شــریفه«فِی 
ــُمُه  ــا اْس ــَر فِیَه ــَع وَ یُذَْک ــوت أَذَِن اهللُ أَْن تُرَْف بُُی
ــاٌل الَ  ــاِل * رَِج ــُدوِّ وَ االَْص ــا بِالُْغ ــُه فِیَه َ ُح ل ــبِّ َس یُ
تُلِْهیِهــْم تَِجــارٌَۀ وَ الَ بَْیــٌع َعــْن ذِْکــِر اهللِ« گفــت: 
ــروردگار  ــه اذن پ ــی کــه در آنهــا ب برخــی از بیوت
کلمــه الهــی و ذکــر الهــی در آن بیــوت گفتــه 
مــی شــود و بــر زبــان هــا جــاری مــی شــود اینها 

را مــی ســتاید.

فقیـه اهـل بیت عصمـت و طهـارت آقا 
میرزاجـواد غـروی علیـاری فرزنـد عالـم 
فرزانـه حـاج میرزاعلـی آقا غـروی علیاری 
اسـت معظم له به سـال 131 شمسـی در 
شـهر تبریز متولد شـد و تحت تربیت والد 
بزرگوارشـان دوران کودکی را سپری نمود.

وی از همـان دوران کودکی با پشـتکار و 
عاقـه مضاعف به تحصیل علـوم  پرداخت 
و دوره هـای طلبگـی مراتـب تهذیـب و 
تزکیـه اخاقـی را نـزد عالمانی چـون والد 
معظـم خـود وآقـا میـرزا محمـد آخونـدی و میـرزا عبدالـرزاق مشـک عنبری 
گذرانید.آقـا میـرزا جـواد غـروی در اثـر ذوق فکـری جهـت بارور نمـودن علوم 
عالیه اسـامی در سـن ۲0 سـالگی به آسـتان مبارک علی علیه السام عزیمت 
نمـود و در خدمـت اسـاتید بـارز حـوزه تجب سـطوح مختلف علوم  حـوزی را 

تکمیـل نمود.
ایشـان بعـد از اقامـت چنـد سـاله در این شـهر به علـت عدم امنیـت جانی 
بـا کـوه بـاری از علـوم ادب مجبـور به ترک ایـن دیار گردیـد و در بـدو ورود در  
تهـران اقامـت نمود. سـپس به شـهر مقدس مشـهد عزیمـت و در جـوار ثامن 

الحجـج امـام رضـا علیه السـام به تکمیـل تحصیات خـود پرداخت.
پـس از اقامتـی چنـد در مشـهد بـه علت عاقمنـدی و شـوق برخـورداری 
افزونتر از خرمن علم و دانش و اسـتفاده از سرچشـمه گهربار چند تن از مراجع 
و اسـاتید اسـتفاده نمود کـه عبارتنداز:  امـام خمینی)ره(، آیـت اهلل محمدرضا 
گلپایگانـی، آیـت اهلل شـهاب مرعشـی، آیـت اهلل میرزاهاشـم آملـی ، آیـت اهلل 

محمدعلـی اراکی و عامـه طباطبایی
آیـت اهلل شـیخ جـواد غروی علیـاری همزمان با تحصیل به تدریس سـطوح 

و پـس از مدتی به سـطوح عالیه اعم از رسـائل و مکاسـب و کفایـه پرداخت . 
ایشان آثار تالیفی بسیاری دارند از جمله: 

تقریـرات درسـی امـام خمینـی)ره( ، تقریرات درسـی آیـت ا... شـاهرودی و 
محقق داماد  شـناخت توحید، الرجعه و المعراج، نبوت و امامت، شـناخت امام 

المنتظـر، تفسـیر قرآن، رسـاله عملیه و حاشـیه بر عروه الوثقـی و ...

مفاخر مذهبي
حضرت آیت اهلل حاج میرزا جواد غروی علیاری
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