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سخن اندیشه
حدیثی اخالقی از پیشوای یازدهم(ع)

زیرکترین انسان کیست؟
حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

س
امــام حسن عسکری(ع) فرمود هاند:
َ
«أکی ُ
نفس ُه و َعــمِ ـ َ
َ
عد
ـل ِلما َب َ
الک ّی َ
سین َمــن حـ َ
ـاسـ َ
ـب َ
الم ِ
وت»(تفسیر صافی ،ج ،1ص )84زیرکترین
َ
انسان ،شخصی است که حساب نَفْ س خود را
نگهدارد ،حسابرسی نَفْ َسش را انجام دهد و برای
پس از مرگ کار کند .هوشیارترین انسا نها،
فردی است که به حساب نفس خود رسیدگی
کند .هر روز گفتار و رفتار خویش را با سنجه شرع
و عقل ارزیابی کند .این حسابرسی را میتوان بعد
از هرکار و سخنی ،جداگانه انجام داد .کسی که
توفیق این حسابرسی را پیدا کند ،هوشمندترین
و زیرکترین انسانهاست .از سوی دیگر ،انسانی
را که در هر سخن و کــاری ،در اندیشه آخرت و
عالم برزخ و روز قیامت است و براساس آن زندگی
هوشمندترین افراد بدانیم .یاد
میکند هم ،باید
ِ
مرگ و تالش بــرای پس از مرگ  ،عامل دوری
از گناه و باعث انجام عمل صالح است و باعث
رستگاری انسان در دو جهان میشود .بنابراین،
طبق روایت امام حسن عسکری(ع)« ،محاسبه
نفس» و «عمل برای پس از مرگ» دو ویژگی است
که از هوشمندی واجد آنها خبر میدهد.

پیک اندیشه

آغاز ثبتنام طرح

«پاییزه کتاب» از  5آبان

کتا بفروشیهای سراسر کشور میتوانند،
از دوشنبه ،پنجم آبان تا پنجشنبه ۱۵ ،آبان ،با
مراجعه به سامانه اینترنتی«،»tarh.ketab.ir
برای ثبتنام در طرح پاییزه کتاب  ۱۳۹۹اقدام
کنند .به گــزارش ایبنا ،سقف خرید بــرای هر
خریدار در طــرح پاییزه کتاب  ،۹۹با افزایش
۲۵درصدی ،از ۱۵۰هزار تومان به  ۲۰۰هزار
تومان رسید هاست و خــریــداران میتوانند از
 ۲۰درصــد یارانه خرید کتاب ،تا سقف ۲۰۰
هـــزار تــومــان در ای ــن ط ــرح بــهــرهمــنــد شــونــد.
کتابفروشیهای عضو طرحهای قبلی موسسه
خانه کتاب و ادبیات ایران ،برای تأیید شرکت در
طرح پاییزه کتاب ۹۹نیاز به ثبتنام مجدد ندارند
و کافی اســت با مراجعه به پنل کاربری خود،
شرایط شرکت در طرح را تایید و اطالعاتشان را
کنترل و ویرایش کنند.

انتخاب الگوی نمایشگاه
مجازی کتاب از بین  14طرح
مدیرعامل موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران
دربــاره بــرگــزاری نخستین نمایشگاه مجازی
کتاب ،با اشــاره به اینکه پیوست فروشگاهی
فرایند اجرا را دشوار کردهاست ،گفت :نخستین
اطالعیه درباره نمایشگاه مجازی صادر و اعالم
شدهاست و ناشران باید برای حضور در نخستین
دوره از این رویــداد ،در بانک عامل نمایشگاه
حساب افتتاح کنند .عالو هبراین ،پروانه نشر
آ نها باید مطابق اطالعیه اعتبار داشته باشد
و در این زمینه ،اقدامات پیشینی انجام شده
است .در این زمینه جلسات فشرد ه با متخصصان
نشر ،جامعه نشر ،صنوف نشر نیز بــرای انجام
بررسیهای الزم برگزار شدهاست .البته تالش
کردیم طی این مدت در تمامی نمایشگا ههای
مجازی کشورها حضور داشته باشیم .وی بیان
کــرد :همه جوانب امــر سنجیده و جلسههای
فشرده برگزار شد هاست ۱۴ .مدل اجرایی را
بررسی کردیم و در نهایت به یک مدل اجرایی
غیرمتمرکز رسیدیم که جزئیات این مدل در
نشست خبری آتی اطالعرسانی خواهد شد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
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امامحسنعسکری(ع)تکمیلکننده طرحیبلندمدتبودکهباشهادتآنحضرت،بهآغازامامتحضرتمهدی(عج)انجامید
جواد نوائیان رودسری – دوران امامت امام
حسن عــســکــری(ع) ،بــا اضمحالل خالفت
عباسی همزمان بــود؛ از یکسو عباسیان با
رقابتهایداخلیدستبهگریبانبودندوبرای
بهدست آوردن مسند خالفت ،به کشتار یکدیگر
دست میزدند و از سوی دیگر ،در بسیاری از
سرزمینهای اسالمی ،اوضــاع اصـ ً
ا مساعد
نبود؛ در ایران« ،یعقوب لیث» علیه خلیفه قیام
کرد و اگر مرگ زودهنگام وی و تدبیر وزیر زیرک
خلیفه نبود ،بیتردید طومار خالفت عباسی
درهمپیچیدهمیشد.ظلموستمحاکمانیکهبه
نمایندگی از خلیفه بر اقصی نقاط جهان اسالم
حکومتمیکردند،باعثقیامسراسریبردگان
به رهبری «صاحبالزنج» شد .این قیام نیز،
خطرات فراوانی برای دستگاه خالفت بهوجود
آورد و عباسیان ،با زحمت و سختی فراوان آن را
سرکوب کردند .در این میان ،وضعیت شیعیان
بسیار ناگوار و نامساعد بود .دستگاه خالفت،
به بهانههای مختلف ،شیعیان را بازداشت و
زندانی میکرد و گاه ،به شهادت میرساند.
مهدی پیشوایی ،در کتاب «سیره پیشوایان»
مینویسد«:فشارهای دستگاه خالفت عباسی
در عصر امام جــواد(ع) ،امام هــادی(ع) و امام
حسن عسکری(ع) در سامرا ،به اوج خود رسید.
شدت این فشارها [و محدودیتها] به قدری بود
که سه پیشوای بزرگ شیعه که در مرکز حکومت
میزیستند ،عمر کوتاهی داشتند و در جوانی به
شهادت رسیدند».
▪چرا محدودیتهای بیشتر؟

محدودیتهایی که بر امام حسن عسکری(ع)
اعمالمیشد،بیشازدیگرامامان(ع)بود.علت
نخستاتخاذچنینرویکردی،افزایشچشمگیر
جمعیت پیروان مکتب اهلبیت(ع) در جهان
اسالم و بهویژه در عراق و ایــران بود .دستگاه
خالفتعباسیوگردانندگانآن،ازنفوذمعنوی
امامان شیعه(ع) به شــدت در هــراس بودند.
آنها میدانستند که با وجود اعمال گسترده
محدودیتها ،ارتباط امامان(ع) با پیروانشان،
از طریق شبکه گسترده و مخفی وکالت برقرار
است .با کمک این شبکه گسترده ،میشد در
اندک زمانی ،دستورهای امام(ع) را به شیعیان
رساندووصولوجوهشرعیهراتسهیلکرد.علت
دوم اعمال محدودیتها ،روایات متواتری بود
که درباره فرزند امام حسن عسکری(ع) وجود
داشت .بر اساس این روایات که محدثان شیعه
و سنی راوی آن بودند ،فرزند امام یازدهم(ع)،
همان مهدیموعودی بود که رسولخدا(ص)
بشارت والدت او را به مسلمانان داده بود .از
سوی دیگر ،تهدیدهای پیرامونی ،چنانکه
اشــاره شد و بــروز ضعف در مهار حرکتهای
مستقل در جهان اســام ،دستگاه خالفت را
بهشدت از فعالیت امــامــان شیعه(ع) نگران
میکرد؛ ایــن بیم که ممکن اســت در شرایط
درگیری با جریانهای مستقل ،ناگهان شیعیان
علم قیام را برافرازند ،باعث میشد که خلفای
عباسی در تقابل با امــام(ع) و شیعیان ،بسیار

7
مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرسش های حقوقی شما هستیم .شما

می توانید پرسش های خود را در تمام
زمینه هــای حقوقی ،از طریــق پیامک
بــه شــماره  2000999ارســال کنید.

لطف ًا در ابتدای متن پیامک حتما کلمه

«حقوقی» را قید فرمایید.

ضریح مطهر امامین عسکریین (ع) در سامرا

سختگیرانهترعملکنند.بهنوشتهعالمه«سید
محسنامین»درجلددومکتاب«أعیانالشیعه»،
گردانندگان دستگاه خالفت عباسی به قدری
از نفوذ اجتماعی امــام حسن عسکری(ع)
بیمناک بودند که افــزون بر اجبار آن حضرت
به زندگی در منطقه نظامی ،امام(ع) را مجبور
کرده بودند روزهای دوشنبه و پنجشنبه به دربار
برود تا از ایشان بازجویی و سوال شود« .عالمه
مجلسی» در جلد پنجاه «بحاراالنوار» روایتی
«مهتدی»،
را نقل کرده است که بر اساس آنُ ،
یکی از خلفای معاصر امام حسن عسکری(ع)،
به دلیل بیم از نفوذ معنوی آن حضرت ،به فکر
بهشهادترساندن امــام(ع) افتاد و به «سعید
حاجب» ،یکی از گماشتگان خود ،دستور داد
مقدمات این کار را فراهم کند ،اما «مهتدی»،
پیش از آنکه نیت خود را عملی کند ،به دست
رقبایش به قتل رسید .بااینحال ،امام حسن
عسکری(ع) از هر فرصتی برای بیان حقایق
استفاده مـیکــرد .به دیگر سخن ،برگزیدن
تقیه ،به عنوان روشــی بــرای حفظ شیعیان و
عبور دادن آنها از پیچهای تند تاریخی ،مانع از
تبیین حقیقت از سوی آن حضرت نبود« .عالمه
مجلسی» در «بحاراالنوار» به نامه امام حسن
عسکری(ع) به «عبیدا ...بن عبدا ...بن طاهر»،
یکی از ســرداران عباسی اشاره میکند که در
آن ،امــام(ع) ،خلیفه عباسی را فردی طغیانگر
نامیده و او را ،به سبب رفتار و منش ضداسالمی
و غیرانسانیاش ،به شدت نکوهش کرده است.
▪شیوهنامه تقابل با الحاد

افزون بر خطراتی که از جانب دستگاه خالفت
عباسی ،امـــام(ع) و پــیــروان ایشان را تهدید
میکرد ،گسترش تفکرات الحادی و انحرافی
نیز ،مسئلهای ُبغرنج بود که جهان اسالم ،عموم ًا
و شیعیان ،خصوص ًا ،با آن درگیر بودند .امام
حسنعسکری(ع)برایرفعاینمشکلومبارزه
با تفکرات الحادی ،دست به اقدامات گسترده

و مؤثری زد .رسول جعفریان در کتاب «حیات
فکریوسیاسیامامانشیعهعلیهمالسالم»،به
ماجرایپاسخمستدلآنحضرتبهنوشتههای
الحادی«یعقوببناسحاقکندی»واعترافوی
بهاشتباهاتشدربرابر استداللمحکمامام(ع)،
اشاره کردهاست .رویکرد آن حضرت در برخورد
با غالیان نیز ،قاطعانه بود .به عالوه ،امام حسن
عسکری(ع) ،با تربیت شاگردان مبرز و توانا و
فرستادن آنها به اقصی نقاط جهان اسالم ،به
مبارزهایفراگیرعلیهتفکراتالحادیپرداخت.
«شیختوسی»،فقیهوعالمنامدارشیعه،درکتاب
«رجــال» خــود ،بیش از  100شاگرد برجسته
امام حسن عسکری(ع) را نام برده است که در
میان آنها ،نامهای بزرگی همچون «احمد بن
اسحاقاشعریقمی»«،داوودبنقاسمجعفری»
و «محمد بن حسن صفار» به چشم میخورد.
کثرت شاگردان امــام حسن عسکری(ع) ،با
وجود همه محدودیتهایی که علیه آن حضرت
اعمال میشد ،شگفتانگیز است .عالوه بر این،
امــام(ع) با استفاده از شبکه گسترده وکالت،
پاسخگویپرسشهایمسلماناندرموضوعات
مختلف بود؛ «معتمد عباسی» که از این اقدامات
به شدت بیمناک بود ،دست به جنایتی هولناک
زد و دستور داد مخفیانه امام حسن عسکری(ع)
را ،در حالی که تنها  28سال از عمر مبارکش
گذشته بود ،به شهادت برسانند.
▪دوران گذار به عصر غیبت

باشهادتامامحسنعسکری(ع)،دورانامامت
حضرت مهدی(عج) آغاز شد؛ دورانی که پس از
طیشدن عصر غیبت صغری و ورود به دوران
غیبت کبری ،از حدود سال  329هـ.ق ،تاکنون
ادامــه یافتهاست .هرچند که دوران امامت

امــام یــازدهــم(ع) را ،بهحق ،یکی از مهمترین
ادوار روند آمادهشدن امت اسالمی برای ورود
به عصر غیبت میدانند ،اما واقعیت آن است
که اگر احادیث نقلشده از رسولخدا(ص)،
امیرمؤمنان و حسنین(ع) را درباره وعده ظهور
منجی عالم بشریت ،صرف ًا در چارچوب آشنایی
کالمی مردم با این مقوله بدانیم ،بعد از واقعه
عاشورا و در آغاز دوران امامت امام سجاد(ع)،
روند فعالیت عملی برای آمادهسازی مؤمنان
در عصر غیبت آغــاز شــد .در واقــع طی حدود
 199سال ،از سال  61تا  260هـ.ق ،مجموعه
اقدامات و فعالیتهای برنامهریزیشده هشت
امام معصوم(ع) ،بهتدریج مردم را با شرایطی
که پیش رو داشتند ،آشنا کرد؛ هرچند ،اینکه
چــرا باید ایــن رونــد طی میشد و چه عواملی
امت را از درک حضوری ولیخدا(عج) محروم
کرد ،موضوع این نوشتار نیست .از دوران امام
سجاد(ع) به بعد ،تمرکز ائمه اطهار(ع) بر تربیت
شاگردان خاص در راستای رفع نیازهای مردم
و آغاز ایجاد شبکه وکالت ،نقش مهمی در این
آمــادهســازی داشــت .از سوی دیگر ،به ویــژه از
دوران امامت امــام جــواد(ع) به بعد ،به دلیل
محدودیتهایگستردهدستگاهخالفت،عموم
مستقیم همیشگی با امام(ع)
مردم از ارتباط
ِ
محروم بودند و این روند ،تالش برای آمادهسازی
امت را وارد مرحله جدیدی کرد که در دوره
امامت امــام حسن عسکری(ع) ،به اوج خود
رسیدوباعثشدشیعیانباکمترینمشکل،وارد
عصر غیبت شوند و با تمهیداتی که اندیشیده
شد ،این توانایی را دارا باشند که از پیچهای تند
بگذرند و مشکالت هر عصر و زمانی را با اتکا
به گنجینه علمی و آموزههای اهلبیت(ع) از
پیشرو بردارند.

پرسش :دادگاه به نفع من رأی داد و متشاکی
را به پرداخت  100میلیون تومان در وجه من
محکوم کرد .دو سال از صدور حکم میگذرد و
بدهکار پول مرا پرداخت نمیکند و با قید وثیقه
آزاد است .آیا میتوانم درخواست به روز کردن
بدهیرابهدادگاهارائهکنم؟
پاسخ :بله ،میتوانید به دادگــاه عمومی حقوقی
محلسکونتمتشاکیمراجعهوعلیهایشاندعوای
«مطالبهخسارتتاخیرتادیه»اقامهکنید.اگرچهارائه
حکممحکومیتپیشینخواندهبهدادگاهبرایاحراز
طلب شما از ایشان کافی است ،اما پیشنهاد میکنم
اصل کلیه اسناد و مدارک مربوط به طلبتان را در
جلسه رسیدگی همراه خود داشته باشید .مطابق
ماده  515قانون آیین دادرســی مدنی ،بستانکار
میتواند تمام خساراتی را که به دلیل عدم وفای به
عهد بدهکار ،به او وارد آمده است ،همزمان با تقدیم
دادخواست اصلی یا در طول رسیدگی به دعوای
اصلییابهصورتدعوایجداگانه،ازبدهکارمطالبه
کند.اینخساراتشاملخسارتتاخیردرپرداخت
ِدین یا تاخیر تادیه(خسارت ناشی از کاهش ارزش
پول مطابق شاخص اعالمی از سوی بانک مرکزی)
و خسارات دادرسی است؛ خسارات دادرسی یعنی
هزینههای ناشی از طرح دعــوا در دادگــاه ،شامل
هزینه دادرسی ،حقالوکاله وکیل ،هزینه تحقیقات
محلی ،هزینه کارشناسی و( ....ماده  519قانون
آییندادرسیمدنی)ماده 515قانونآییندادرسی
مدنی مقرر داشته است« :خواهان حق دارد ضمن
تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرســی و یا بهطور
مستقل ،جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر
انجام تعهدیا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر
خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد
شدهیاخواهدشد،همچنیناجرتالمثلرابهلحاظ
عدمتسلیمخواستهیاتأخیرتسلیمآنازباباتالفو
تسبیب از خوانده مطالبه نماید....دادگاه در موارد
یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین
كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب
حكم جداگانه محكومعلیه را به تأدیهخسارت ملزم
خواهد نمود.در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به
خسارتبینطرفینمنعقدشدهباشد،برابرقرارداد
رفتار خواهد شد ».در صورت خودداری بدهکار از
پرداختبدهیخود،طلبکارمیتواندعالوهبراصل
طلب ،خسارت تاخیر در پرداخت را نیز مطالبه کند.
خسارتتاخیربرمبنایجدولشاخصبهایکاالها
وخدماتمصرفی(اعالمیازسویبانکمرکزی)واز
تاریخمطالبهاصلطلبمحاسبهمیشود.

