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سخن اندیشه
حدیثی اخالقی از پیشوای دهم(ع)

تأثیر تربیتی «یاد مرگ»
بر اندیشه و کردار انسان

حجتاالسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
امــام هــادی علیهالسالم فــرمــودهانــدْ :
ـــر
«اذ ُك ْ
َ
ِيب َي ْم َن ُع َك َو َل
َم ْص َر َع َك َب ْي َن َي َد ْي أ ْه ِل َك َو َل َطب َ
ِيب َي ْنفَ ُع َك» (بحاراالنوار ،ج  ،78ص )370؛
َحب َ
پایان عمرت را به یادآور ،هنگامی که پیش روی
خانواده در بستر مرگ افتاد های که نه پزشک
میتواند مانع مرگ تو شود و تو را از مرگ بازدارد
و نه دوست به کارت میآید و میتواند نفعی به تو
برساند« .ذکر موت» آثار مثبت و سازنده زیادی
دارد .یاد مرگ انسان را برای سفر آخرت آماده
میکند و او را از گناه بــازمـیدارد .انسانهای
خردمند ،همواره به یاد مرگ و معاد هستند و
این نگاه ،آنان را به خوشبختی و رهایی از آتش
جهنم میرساند .مرگ قطعی است؛ هیچکس
نمیتواند جلوی آن را بگیرد .جاهالن میل ندارند
در اندیشه مرگ باشند؛ یاد مرگ عقل و قلب
را زنده ،شهوت و غضب را مهار میکند .لحظه
مرگ ،تنها «عمل صالح» برای انسان سود دارد؛
مال و مقام و امکانات و دوستان و خانواده ،همه
خارج از قبر میمانند و تنها «عمل» با انسان همراه
میشود .پس باید همواره به یاد آن لحظات سخت
بود و خود را برای روبهرو شدن با آن ،آماده کرد.

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :خودروی خود را به شرکتی فروختم
و بابت بخشی از قیمت آن ،چک گرفتم .اما
چند ماه بعد وقتی به بانک مراجعه کردم،
فهمیدم که آن شرکت حساب خود را مسدود
کرد هاست .آیا شرکت حق چنین کــاری را
دارد؟ چگونه می توانم حقم را بگیرم؟
پاسخ :صادرکننده چک حق نــدارد بدون دلیل
موجه قانونی ،مانع پرداخت وجه چک شود .در
صورتی که در قــرارداد شما پرداخت باقیمانده
بهای خودرو مشروط به شرط دیگری نشده باشد
و شما تمامی تعهدات خــود را از جمله تسلیم
مبیع (یعنی تحویل خــودرو) انجام داده باشید،
میتوانیدبهایخودرورامطالبهکنید.برایوصول
باقیمانده بهای خودرو دو راه دارید -1 :راه اول
این است که به دادگاه حقوقی محل شرکت خریدار
خــودرو مراجعه و با استناد به قــرارداد تنظیمی،
دادخواست «مطالبه ثمن» تقدیم کنید .ماده362
قانون مدنی بیان میکند«:به مجرد وقــوع بیع
مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود».
بنابراین پس از انعقاد قرارداد ،هر کدام از طرفین
ملزم به ایفای تعهدات قــراردادی خود هستند.
فروشنده باید خــودرو را به خریدار تسلیم و سند
رسمی انتقال تنظیم کند و خریدار باید بهای
خودرو را بپردازد -2.راه دوم این است که با استناد
به چک و گواهی عدم پرداخت آن ،دادخواست
«مطالبهوجه»تقدیمکنید.اگردرقراردادشمابرای
تأخیر در انجام تعهدات ،از جمله تاخیر در پرداخت
باقیمانده بهای خودرو (یا ثمن معامله) مبلغی به
عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد در
نظرگرفتهشدهباشد،میتوانیدبااستنادبهقرارداد
خود از دادگــاه درخواست کنید که خریدار را به
پرداخت مبلغ مذکور نیز محکوم کند .در هر حال،
می توانید از دادگاه درخواست کنید که خریدار را
به پرداخت خسارات دادرسی (یعنی حق الوکاله
وکیل و هزینه های دادرسی) نیز محکوم کند.
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متن گفتاری از آیتا ...سبحانی درباره حیات و سیره مبارزاتی امام علیالنقی(ع)

مبارزهعلمیامامهادی ،زیرسایهاختناق عباسیان
(ع)

گروه اندیشه – حضرت امام علیالنقی(ع)
در حالی مسئولیت سنگین امامت مؤمنان
را عــهــد هدار شد که از سن مبارکش ،کمتر
از  9سال گذشته بود؛ با اینحال ،تالش آن
حضرت برای ساماندهی به اوضاع شیعیان
و سیاستها و راهبردهای بینقص ایشان
برای گسترش آموزههای اهلبیت(ع) ،تربیت
یاران پارسا و آگاه و ایستادن در برابر شبهات
و انحرافات ،دوران امامت امام هــادی(ع) را
به عصر پر رویــداد و مهم در تاریخ اسالم بدل
کردهاست .آنچه در پی میآید ،متن گفتاری
از آیتا ...جعفر سبحانی درباره سیره مبارزاتی
امــام ده ــم(ع) اســت که فرازهایی از آن ،به
مناسبت فرخنده سالروز والدت آن امام همام،
به شما دوستداران اهلبیت عصمت و طهارت
علیهمالسالم تقدیم میشود.
▪منزل امام(ع)؛ ملجأ مؤمنان مدینه

آقا ابوالحسن امام هــادی(ع) در سال ۲۱۲
هجریقمری در مدینهمنوره متولد شدند و تا
سال  ۲۳۶در مدینهمنوره تشریف داشتند.
البته بعد از شهادت والــد بزرگوارشان امام
جـــواد(ع) ،مقام امامت به ایشان رسید ،در
حالی که سن مبارک ایشان حــدود  ۸یا ۹
سال بود .البته نباید تعجب کرد که کودکی
هشتساله بتواند چنین بار بزرگی را بر دوش
بکشد« :ما َق َد ُروا اهلل َح َّق َق ْد ِره»(حج؛  .)۷۴ما
اگر امام و مقام او را بشناسیم ،درک این مسائل
آسان است .جناب عیسی بن مریم در دوران
کودکی در مهد و گهواره به مقام نبوت میرسد:
«قـ َ
ـال ِإ ِنّــی َعـ ْـبـ ُـد ا ِ
تاب َو َج َع َلنی
هلل آتا ِن َی ا ْل ِک َ
َنب ًِّیا»(مریم؛  )۳۰یا جناب یحیی بن زکریا در
دوران کودکی به مقام نبوت میرسد« :یا َی ْحیی
ناه ا ْل ُح ْک َم َصب ًِّیا»(مریم؛
تاب بِقُ َّو ٍة َو آت َْی ُ
ُخ ِذ ا ْل ِک َ
 )۱۲ما نباید این گوهرها و آفرینشها را با
دیگر گوهرها مخلوط کنیم .امام هادی (ع) در

«ابو» یا «ابن» او را میخوانند .متوکل به این مرد
ذمی میگفت ابن نوح .فقیهانی که در حقیقت
قشری هستند و از آیات و روایات خبری ندارند،
گفتند :نباید به یک فرد غیرمسلمان کنیه
بدهیم و کنیه ،نشانه احترام است .گفتند :از
امام هــادی(ع) سؤال کنید .حضرت این آیه
َب»(مسد؛
را خواندند« :ت ََّب ْت َیدا َأبی َل َه ٍ
ب َو ت َّ
 )۱خداوند به او لقب داده است و اینها نشانه
احترام نیست.
▪دیدگاه علمای اسالم

مدینه تدریس فقه و حدیث میکند و مشکالت
مردم را رفع میکند ،اما متوکل خیلی ناراحت
است؛ زیرا فرماندار مدینه به او گزارش میدهد
مردمی که به مدینه میآیند ،در منزل امام
هادی(ع) میروند و مسائل علمی و امور مالی
خود را به ایشان ارجاع میدهند و میترسم
روزی علیه تو قیام کند(االرشاد ،ص.۴۳۵
اعالم الــوری ،ص  .)۳۶۵مسلم ًا کسانی که
غم خویش را
هم و ّ
عاشق مقام هستند ،تمام ّ
در راه آن صرف میکنند و کوچکترین خبری
که در نظرشان مقام آنها را به خطر بیندازد،
ناگوار است.
▪جهاد علمی امام هادی(ع)

لذا متوکل عباسی ،یحیی بن هرثمه را فرستاد
تا حضرت را از مدینه به سامرا آورد و امام(ع)
حدود  ۲۴سال دارد که ایشان را از مدینهمنوره
به سامرا آوردنـــد .آن حضرت در سامرا هم
مشغول کارهای امامت است .در درجه اول،
امام هادی(ع) در مدینه و مجموع ًا در سامرا،

ضرورتبرنامهریزیاهالینشربرایدوران«پساکرونا»
یــک مــدیــر نشر معتقد است
اهالی نشر
ناشران و کتابفروشان باید
بهگونهای برای آینده حرفهای
خود برنامهریزی داشته باشند که بعد از کرونا،
کمترین ضربه را بخورند و یک گام روبهجلو
بروند.بهگزارشایبنا،مهدیعمرانلوبااشاره
به وضعیت فعاالن نشر در دوره کرونا گفت:
شرایطامروزکسبوکارنهفقطدرایران،بلکهدر
سراسر جهان دچار چالش بزرگی شده است.
مسئله مهم این است که ما در مواجهه با چنین
بحرانهایی،زیرساختهایمناسبیدرصنایع
مختلف،ازجملهصنعتنشرنداریم.ویبااشاره
به وضعیت اینروزهای کتابفروشان ،گفت:
ط ــی ســـالهـــای اخــیــر رویـــکـــرد مــــردم به
کتابفروشان تغییر کرده است و بهدنبال آن
کتابفروشاننیزتغییرچهرهوماهیتدادند،به
فروشگاههایبزرگتررفتندوواردمراکزخرید
شدند تا بتوانند پوشش هزینه مناسبی داشته
باشند .کتابفروشان تقریبا به ایــن نتیجه

رسیدندکهبایددرکارخود،تغییرماهیتدهند؛
بهطوریکهکتابفروشیفیزیکیراباایدههای
دیگریجایگزینکنند.عمرانلوبااشارهبهلزوم
توجهاهالینشربهآیندهصنعتنشرپسازکرونا
بیانکرد:بایدازاینفرصتاستفادهشودکهنیاز
بوکارراشناساییکنیمتابا
مشتریوبازاروکس 
تــوجــه بــه آن ،رفــتــار ح ــرفــهای خـــود را در
مجموعهمان شکل دهــیــم .ایـنهــا از جمله
موضوعاتیاستکهبایداتفاقبیفتدومانیزباید
شرایط بعد از کرونا را پیشبینی کنیم؛ اینکه
بعد از کرونا چگونه میتوانیم این روند را ادامه
دهیموبهنقطهقبلبرنگردیم.

بایستههاییبرایتابستانهکتابپیشرو

تخفیفهاجوابگوینیازکتابخوانهانیست
یک مدیر نشر ،با بیان اینکه
دیدگاه
بهتر است در طرح تابستانه،
تخفیف هر فرد افزایش یابد،
گــفــت :بــا اف ــزای ــش قــیــمــت کــتــاب مــیــزان
تخفیفهایی که در طرحهای قبلی لحاظ
میشد ،جوابگوی افــراد نیست .به گزارش
ایبنا،محمدشاملوبااشارهبهآثاربرگزاریطرح
تابستانه در شرایط موجود گفت :با توجه به
کاهشفروشکتابفروشیهادرماههایاخیر
وگسترشبیماریکرونا،طرحتابستانهکتاب
بــــهصــــورت م ــوق ــت ــی مـــیتـــوانـــد هــــم به

کتابفروشیها کمک و هم با اعطای یارانه به
مخاطبان ،دسترسی آنها را به کتاب تسهیل
کند .وی با بیان اینکه برای بهتر اجراشدن
طرح ،چند اقدام ضروری است ،افزود :در این
زمینه ،خوب است که بانک اطالعاتی خانه
کتاببهروزباشد؛یعنیهمازنظرقیمتهاوهم
از نظر وجود شابک کتابها ،آخرین اطالعات
در بانکها قرار داده شود .شاملو ادامه داد:
اختصاص سهمیه عادالنه نیز ،نکته دیگری
است که برای هر کتابفروشی باید در نظر
گرفتهشود.

حدود  ۸۵فقیه و محدث تربیت کرده است.
تربیت یک فقیه و محدث کار آسانی نیست؛ آن
هم در شرایط و خفقانی که در سامرا بوده است.
مقام علمی امام بهگونهای بود که همه در مقابل
ایشان خضوع و خشوع میکردند .حضرت در
سامرا هم مشغول تبلیغ و تعلیم است .حضرت
رسالهای در جبر و تفویض دارد که در آن رساله،
به وسیله آیات و روایــات و با ادله عقلیه جبر و
ین األمرین را اثبات
أمر َب َ
تفویض را ابطال و ٌ
کردهاند( .تحف العقول ،صص )۳۵۶ -۳۳۸
این کلمات و کماالت ،حاکی از مقام علمی
امــام اســت .در عین حال که اطــراف متوکل
کسانی بودند که خود را فقیه میدانستند،
اما در بسیاری از مسائل ،به امام هــادی(ع)
مراجعه میکردند .گاهی در مسائل روشن
هم به حضرت مراجعه میکردند .متوکل
خادمی غیرمسلمان به نام ابن نوح داشت و
به او کنیه داده بود .کنیه نشانه احترام است
و غالب ًا عربها که دارای عشیره هستند برای
فرزندان خود کنیه انتخاب میکنند و با کلمه

حضرت مقام عظیمی در جهان آن روز داشت.
به قــدری که علن ًا دانشمندان اســام ،حتی
کسانیکهشیعهاثنیعشرینبودند،ازعظمت
حضرتسخنمیگفتندومن،برخیازکلمات
آنها را نقل میکنم تا ببینید که غیر از ما هم،
دیگران بــرای ایشان احترام قائل بود هاند.
ابنصباغ مالکی در کتاب «الفصول المهمة فی
معرفة االئمة» میفرماید :امام هادی انسانی
اســت که زمین و آسمان مناقب و فضایل او
را پر کردهاست و من نمیتوانم با قلم و بیانم
گوشههاییازمناقبوفضایلحضرترابگویم.
با اینکه اموال به منزل امام میرود ،اما ایشان
این اموال را بین فقرا تقسیم و خود با یک حصیر
زندگی میکند و برای اینکه زندگی خودش
معتمد بر حقوق عامه نباشد ،مزرعهای را در
سامرا تهیه و خودش گاه و بیگاه در آن جا کار
میکرد(الفصول المهمة ،ابن صباغ المالکی،
ج  ،۲ص  .)۱۰۷۳راوی می گوید :دیدم امام
هادی(ع) در آن جا مشغول کار است و عرق از
پای او میریزد .عرض کردم« :أین الرجال؟»؛
دوستان شما کجا هستند؟ اجازه دهید ایشان
این کار را بکنند .حضرت فرمودند :نه ،بهتر
از من با دسترنج خود زندگی کردند؛ جدم
رسولا ...و علی بن ابیطالب و پدرانم(کافی
(ط  -اإلسالمیة) ،ج  ،۵ص .)۷۵

انتشار ویرایشجدید«تأملیدرنهضتعاشورا»
کــتــاب «تــأمــلــی در نهضت
تازه های نشر
عــاشــورا» ،اثــر اســتــاد رســول
ج ــع ــف ــری ــان ،بـــا ویــــرایــــش و
افزودههای جدید توسط نشر علم منتشر شد.
به گزارش مهر ،نویسنده ،کتابچهای را هم که
قب ً
ال دربـــاره مــاآقــا دربندی
نوشته بــود ،در داخــل همین
کتاب منتشر کرده است .استاد
جعفریان در ابتدا منابع تاریخی
مربوط به قیام عاشورا را معرفی
و سپس بــا نگاهی تاریخی،
زمینههای قیام و گزارش قیام از
آغـــاز تــا شــهــادت امـــام (ع) و
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
آن را بــررســی کــــرده اســت.
نویسنده در بخشهای بعدی

کتاب ،ضمن پرداختن به موضوع اربعین ،به
تحلیل اهــــداف قــیــام و آثـــار قیا محسینی
میپردازد .رسول جعفریان عالوه بر رویکرد
توصیفی درب ــاره قیام امــام حسین(ع) ،در
بخشهای پایانی این کتاب ،رویکردی تحلیلی
دارد و به چرایی قیام امام(ع)
نیز توجه میکند .در پایان
ک ــت ــاب ،نــویــســنــده ب ــه بحث
تحریفات عــاشــورا و علل آن
پــرداخــتــه و کــتــاب «روضـــة
الشهدا» مالحسین کاشفی را
مــورد نقد و بررسی قــرار داده
اســــت« .تــأمــلــی در نهضت
عاشورا» ،در  719صفحه و با
ویرایش جدید ،روانه بازار نشر
شده است.

7
پیک اندیشه

بفروشانتهرانی
کتا 
تابلودارمیشوند

معاون تبلیغات و درآمــد سازمان زیباسازی شهر
تهران ،از تدوین آییننامه اجرایی نصب تابلو راهنما
برایکتابفروشانوناشرانتادوهفتهدیگرخبرداد
وگفت:کتابفروشانمیتوانندبامراجعهبهسامانه
« »Tehran.irو مکاتبه با اداره تبلیغات و اصناف
سازمانزیباسازیبهثبتتقاضایخوداقدامکنند.
به گزارش ایبنا ،صابر فرزام افزود :این طرح از سوی
شهرداری منطقه دو تهران ،به صورت آزمایشی و
بدون آییننامه اجرا شد .هنوز با اتحادیه ناشران و
کتابفروشان تهران دربــاره این موضوع ،تعاملی
نداشتیم؛ اما برای احراز اصالت کتابفروشان باید
بایکمرجعدرارتباطباشیم.

کاشان؛نخستینپایتخت
نهجالبالغهایران

معاون قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
از معرفی رسمی شهر کاشان به عنوان پایتخت
نهجالبالغه ایران در هفته آینده خبر داد .به گزارش
ایرنا ،عبدالهادی فقهیزاده گفت :شهر کاشان تا
پایانهفتهآیندهبهعنوانپایتختنهجالبالغهایران
معرفیمیشودوهماهنگیهایپایانیدراینزمینه،
انجام شده است .وی افــزود :امیدواریم با معرفی
کاشانبهعنواننخستینپایتختنهجالبالغهایران،
تحوالتمثبتوفعالیتهایمهمیدرحوزهفرهنگ
دینیآغازشود.

«کشتیپهلوگرفته»گویاشد
کــتــاب گــویــای «کشتی پهلوگرفته» ،نوشته
سیدمهدی شجاعی منتشر شــد .بــه گــزارش
ایسنا ،ایــن کتاب با صــدای نویسنده ،در مدت
زمــان هفت ساعت و با قیمت  ۳۲هــزار تومان،
در انتشارات کتاب نیستان عرضه شده است.
این کتاب از آثــار ادبــی و دینی سا لهای پس از
انقالب اسالمی به شمار میرود و روایتی است
از مصائبی که بر حضرت فاطمه زه ــرا(س) در
سا لهای پس از رحلت پیامبر اکــرم(ص) رفته
است .کشتی پهلوگرفته از  ۱۴فصل تشکیل شده
و راوی اولشخص در هر کدام از فصلها یکی از
وابستگان حضرت فاطمه (س) است.

