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حضرت معصومه
(ع)
سردار جبهه فرهنگی ثامنالحجج
(س)

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.

تصمیمات هوشمندانه کریمه اهلبیت(س)
بخشی از برنامه امام رضا(ع) برای گسترش
آموزههای اهلبیت(ع) در ایران بود

پرسش :دادگاه به نفع من رأی داد و متشاکی
را به پرداخت  100میلیون تومان در وجه من
محکومکرد.دوسالازصدورحکممیگذردو
بدهکارپولمراپرداختنمیکندوباقیدوثیقه
آزاداست.آیامیتوانمدرخواستبهروزکردن
بدهیرابهدادگاهارائهکنم؟
پاسخ :بله ،میتوانید به دادگــاه عمومی حقوقی
محلسکونتمتشاکیمراجعهوعلیهایشاندعوای
«مطالبهخسارتتاخیرتادیه»اقامهکنید.اگرچهارائه
حکممحکومیتپیشینخواندهبهدادگاهبرایاحراز
طلبشماازایشانکافیاست،اماپیشنهادمیکنم
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 دعوا در دادگــاه ،شامل
هزینهدادرسی،حقالوکالهوکیل،هزینهتحقیقات
محلی ،هزینه کارشناسی و( ....ماده  519قانون
آییندادرسیمدنی)ماده 515قانونآییندادرسی
مدنی مقرر داشته است« :خواهان حق دارد ضمن
تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی 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،خسارتتاخیردرپرداخترانیزمطالبهکند.
خسارتتاخیربرمبنایجدولشاخصبهایکاالها
وخدماتمصرفی(اعالمیازسویبانکمرکزی)واز
تاریخمطالبهاصلطلبمحاسبهمیشود.ماده522
قانونآییندادرسیمدنیبیانمیکند«:دردعاویی
كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه
داینوتمكنمدیون،مدیونامتناعازپرداختنموده،
درصورتتغییرفاحششاخصقیمتساالنهاززمان
سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار،
دادگــاه با رعایت تناسب تغییر شاخص ساالنه كه
توسطبانکمركزیجمهوریاسالمیایرانتعیین
میگردد محاسبه و موردحكم قرار خواهد داد مگر
اینكهطرفینبهنحودیگریمصالحهنمایند».

جواد نوائیان رودسری – در بیان شرح حال
اهلبیتعصمتوطهارت(ع)ووابستگانآنها،
معمو ًال رویکردی که پیش گرفته میشود ،تکیه
بر جنبههای معنوی است .البته این رویه بسیار
نیکو و در خور توجه و توصیه است ،اما برای توشه
برگرفتن از خرمن تعالیم نورانی آن بزرگواران،
توجهبهدیگرجنبههایسیرهوزندگیشان،الزم
وضروریاست.حضرتفاطمهمعصومه(س)که
امروز ،سالروز رحلت جانگداز اوست ،یکی از آن
اسوههای نورانی محسوب میشود که جا دارد،
دوستداران اهلبیت(ع) ،افزون بر بهره معنوی
از جایگاه الهی حضرتش ،در باب جایگاه و سیره
اجتماعی آن بانوی گرامی نیز ،تفحص کنند
و درسهایی از آن فراگیرند که روشنیبخش
مسیر تعالی و ترقی آنها در دو جهان باشد.
▪بانویی مجهز به سالح علم و تقوا
در میان فرزندان امام موسی کاظم(ع) ،پس از
حضرت امام علی بن موسیالرضا(ع) ،هیچکس
در جایگاه و مرتبه فاطمه معصومه(س) قرار
نمیگیرد .آن بانوی بزرگوار ،چه از نظر مراتب
معنوی (که در کثرت روایات معصومین(ع) قبل
و بعد از حیات حضرتش در منابع روایی وجود
دارد ،قابل رؤیت است) و چه از نظر مراتب علمی
و اجتماعی (که باز میتوان از آن رد و اثری آشکار
در آثار تاریخی و حدیثی یافت) ،در جایگاهی
بسیار بلند و ویژه قرار دارد .اگر والدت آن بانوی
مکرمه را مطابق برخی متون تاریخی ،در سال
 173هـــ.ق بدانیم ،حضرت معصومه(س)،
هنگام شهادت پدر بزرگوارش ،در سال 183
هـــ.ق ،تنها  10ســال داشــت .با ایــن حــال ،در
منابع روایــی شیعه مذکور است که در برخی

مواقع و هنگام غیبت امام موسی کاظم(ع) از
مدینه ،حضرت معصومه(س) پاسخگوی برخی
مسائل فقهی و پرسشهایی بود که از جانب
شیعیان مطرح میشد و نیاز به پاسخ فوری
داشــت .این اقــدام آن حضرت ،موردتأیید پدر
بزرگوارش نیز قرار میگرفت و امام هفتم(ع)،
با بیان جمله «فداها أبــوهــا»(پــدرش فدایش
شود) ،به تمجید از هوشمندی و توانایی علمی
دخــتــرش م ـیپــرداخــت .بــنــابــرایــن ،حضرت
فاطمه معصومه(س) ،از همان کودکی و با
عنایت الهی و تربیت پدر و بــرادر بزرگوارش،
علیهماالسالم ،توانست مراتب معنوی و علمی
را توامان طی کند و به جایگاهی بیبدیل در
میان بانوان همعصر خــود دســت یابد .طبق
برخی گزارشهای روایــی و تاریخی ،حضرت
معصومه(س) در شهر مدینه ،جلسه درس و
بحث دایر میکرد و بانوان این شهر ،از محضر
او کسب علم میکردند .آن حضرت به دلیل
همنشینی و همراهی با امام رضا(ع) ،بیش از
هر کس نسبت به دیدگاهها و مواضع سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی ثامنالحجج(ع) آشنایی
داشت و چگونگی هجرت او به ایران و ورودش
به شهر قم نیز ،نشاندهنده هوشیاری و آگاهی
وی از جغرافیای تشیع در سال  201هـ.ق و در
حدود  28سالگی است.
▪حرکت هوشمندانه به سمت ایران
صر فنظر از دلبستگیهای عاطفی حضرت
فاطمه معصومه(س) بــه ب ــرادر بــزرگــوارش،
حــضــرت ثــام ـنالــحــجــج(ع) ،حــرکــت کریمه
اهلبیت(ع) به سمت ایران و ورود آن حضرت به
شهر مقدس قم ،اقدامی بسیار هوشمندان ه بود.

مطالعه آنالین یادگیری را کاهش میدهد
نتیجه یک تحقیق جدید نشان میدهد که
مطالعه آنالین ،لذت و عالقه یادگیری را در
کودکانبهمیزانقابلتوجهیکاهشمیدهد.
به گــزارش ایبنا ،به نقل از تارنمای روزنامه
«نیوزلند هرالد» ،این تحقیق که از سوی وزارت
آموزش نیوزلند انجام شده ،آخرین گزارش از
مجموعه مطالعاتی است که به دنبال چرایی
کاهش شدید عالقه کودکان  5تا  10سال به

او ًال ،چنانکه اشاره شد ،حضرت معصومه(س)
به خوبی با جغرافیای حضور شیعیان در ایران
آگاه بود .نباید از یاد برد که در این دوره تاریخی،
برخی از فرق شیعه در ایــران ،توانسته بودند
حیطه منطقهای نسبت ًا قابلتوجهی را در
اختیار داشتهباشند و برخی نواحی ایــران،
مانند طبرستان ،در اختیار آنها بود و شیعیان
امامیه ،در اقلیت بودند .درخواست حضرت
فاطمه معصومه(س) از همراهانش برای انتقال
ایشان به قم که مرکز مهم فعالیت شیعیان امامیه
و خاندان مشهور اشعری بود ،بسیار هوشمندانه
مطرح شد .آن حضرت میدانست که کثرت
روایات و تمجیدی که از ناحیه امامان(ع) درباره
وی وجــود دارد و بعدها نیز مطرح میشود،
میتواند زمینهساز تبدیل محل وفات وی ،به
یکی از کانو نهای فرهنگی و سیاسی شیعی
شود و این مسئله ،با وجود برخی جریا نهای
موازی که سازگاری چندانی با مسئله والیت و
امامت نداشتند ،بسیار حساس و درخور تأمل
بــود .در واقــع حضرت معصومه(س) ،با ورود
خود به شهر قم و رحلت در این شهر ،فضای
موردنیاز برای فعالیت فرهنگی را در اختیار
شیعیان امامیه قرار دارد؛ حضور مرقد مطهر
بانویی کــه طبق گ ــزارش عالمه مجلسی در
کتاب «زادالمعاد» ،از سوی امام معصوم(ع)،
لقب معصومه داشت و بر اساس روایتهایی که
ابنقولویه در کتاب ارجمند «کاملالزیارات»
آوردهاست ،دستکم سه امام شیعه(ع) ،پاداش
زیارت بارگاه ملکوتی او را ،بهشت دانستهاند،
جــاذب ـهای معنوی بــرای عموم مؤمنان پدید
مـیآورد و به حضور شیعیان امامیه در اطراف
مضجع شریف او و ترقی و تالش در مسیر تعالی

اخبار کتاب

میتوان فعالیت و اقدام
هوشمندانه حضرت
معصومه(س) را بخشی از آن
نقشهراهی دانست که میکوشید
در بحبوحه انتقال اجباری امام
شیعیان(ع) به مرو و تحمیل
مقام ولیعهدی به آن حضرت،
بذر اندیشههای ناب اسالمی
را در این سرزمین کهنسال
بپراکند .به این ترتیب ،حضرت
معصومه(س) ،حتی با واقعه
جانگداز رحلتش ،جبهه فرهنگی
والیت را که با رهبری برادر
ارجمندش در حال پیشروی در
قلوب مؤمنان بود ،تقویت کرد
فرهنگ اهلبیت(ع) ،هویتی غنی و ریشهدار
یبخشید.
م 
حال اگر این رویکرد را در کنار تالش حضرت
امـــام رضـــــا(ع) بـــرای گــســتــرش آم ــوزهه ــای
اهلبیت(ع) در ایران به طور اعم و در خراسان به
طور اخص قرار دهیم ،میتوان فعالیت و اقدام
هوشمندانه حضرت معصومه(س) را بخشی از
آن نقشهراهی دانست که میکوشید در بحبوحه
انتقال اجباری امام شیعیان(ع) به مرو و تحمیل
مقام ولیعهدی به آن حضرت ،بذر اندیشههای
نــاب اســامــی را در ایــن سرزمین کهنسال
بپراکند .به این ترتیب ،حضرت معصومه(س)،
حتی با واقعه جانگداز رحلتش ،جبهه فرهنگی
والیت را که با رهبری برادر ارجمندش در حال
پیشروی در قلوب مؤمنان بــود ،تقویت کرد؛
رویکردی که در کمتر از یک قرن بعد ،با ظهور
علما و اندیشمندانی مانند شیخ صــدوق ،در
همین خطه ،نتایج زرینی در گسترش فرهنگ
تشیع امامی داشت.
منابع:
زادالمعاد؛ عالمه محمدباقر مجلسی؛ نشر
اعلمی(بیروت)؛  1423ق
کاملالزیارات؛ ابنقولویه قمی؛ مترجم:
محمدجواد ذهنی تهرانی؛ پیام حق؛1377
تاریخ قــم؛ محمد حسین ناصرالشریعه؛
محقق :علی دوانی؛ نشر رهنمون؛ 1383
جــغــرافــیــای تــاریــخــی هــجــرت حــضــرت
معصومه(س)؛ علیرضا سیدکباری؛ آستانه
مقدسه قم؛ 1384
نگاهی به زندگی حضرت معصومه(س)؛
غالمرضا حیدری ابهری؛ آستانه مقدسه
قم؛ 1379

ب از وسط 200کیلومتر قفسه!
سرقت کتا 

خواندن کتاب انجام گرفت .در بخشی از این
پژوهش ،با استفاده از دادههای بهدستآمده،
نشان داده شده است که میزان عالقهمندی به
یادگیریدردانشآموزانیکههنگامآموختنو
خواندن،بیشترملزمبهنوشتنرویتبلتیارایانه
بودهاند،پایینتروبرعکس،دردانشآموزانیکه
هنگامخواندن،نگاهکمتریبهرایانهداشتهاند،
عالقهبهخواندنبیشتربودهاست.

کتابخانهدانشگاهکمبریجبریتانیااعالمکردکه
 20سالاستدوکتابچهحاوییادداشتهای
چارلزداروین،دانشمندسرشناسقرننوزدهم،
که در ایــن کتابخانه نگهداری میشد ،گم
شدهاست.بهگزارشفارس،مسئوالنکتابخانه
دانشگاه کمبریج که بیش از  200کیلومتر
قفسه کتاب دارد ،حاال ،بعد از  20سال ،به این
نتیجه رسیدهاند که احتما ًال کتابچه مذکور که
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دربرگیرندهبرخییادداشتهایدارویندرباره
مسئلهتکاملبوده،بهسرقترفتهاست!

تجدیدچاپ
 2اثرازابراهیمیدینانی

کتابهای«عقالنیتومعنویت»و«نیایشفیلسوف»،
از آثـــار اســتــاد غالمحسین ابراهیمیدینانی
تجدیدچاپ شد .به گزارش ایبنا ،این دو اثر توسط
نشرهرمس،منتشرشد هودراختیارعالقهمندانقرار
گرفتهاست.کتاب«عقالنیتومعنویت»کهنخستین
چاپآندرسال ۱۳۹۶بود،مجموعهسخنرانیهای
غالمحسین ابراهیمیدینانی است که به بررسی
جایگاه فلسفه اسالمی در برابر فلسفه مغربزمین،
ماجرایفکرفلسفیدرجهاناسالم،حکمتاشراق،
رابطه عرفان و فلسفه و عقالنیت و معنویت در اسالم
میپردازد .کتاب دیگر ،یعنی «نیایش فیلسوف»
نیز ،مجموعهایازمقاالتفلسفیوکالمیاستکه
در زمانهای مختلف و به مناسبتهای گوناگون به
رشتهتحریردرآمدهاست.

استاد حکیمی
به عرصه نویسندگی بازمیگردد

محمود حکیمی بهزودی با اثری تازه ،در بازار کتاب
حضورخواهدداشت.اومعتقداستاگرمطالبدینی
بهصورتداستانمنتشرشود،تاثیربسیاریبراندیشه
خوانندگان مـیگــذارد .به گــزارش فــارس ،کتاب
«بازگشت به قرآن» ،نوشته استاد محمود حکیمی،
بـهزودی از سوی انتشارات سروش منتشر خواهد
شد.وی متولد  ۱۳۲۳در تهران است و نویسندگی
راازسال،۱۳۳۹درمجلهکیهانبچههاشروعکرد.
نخستین کتاب دینی وی ،در سال  ،۱۳۴۷درباره
زندگانی مصعب بن عمیر ،صحابی قهرمان پیامبر
اسالم(ص) بود که با عنوان «اشرافزاده قهرمان» به
چاپ رسید و مورد استقبال نوجوانان و جوانان قرار
گرفتوبارهاتجدیدچاپشد.

انتشارتازهتریناثرتقریبی
استادبیآزارشیرازی

تازهترینکتابحجتاالسالموالمسلمینعبدالکریم
ب ـیآزار شیرازی ،شامل مجموعه مقاالتی دربــاره
وحدتاسالمیوهمبستگیمسلمانانجهاناست
که ذیل شش موضوع سامان یافته است .به گزارش
خبرگزاری مهر ،کتاب «اســام آیین همبستگی»
شامل مقاالتی همچون «دعوت تقریب»« ،تقریب و
دانشگاهاالزهر»«،تقریبوتاریخ»«،دانشوتقریب»،
«تقریبوتفسیرقرآنکریم»و «دووثیقهتاریخی»است
که توسط انتشارات «زکات علم» ،در  ۲۹۰صفحه،
چاپوروانهبازارنشرشدهاست.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ

ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

ﻣﺠﻠﻪ

ﻭﯾﮋﻩ ﻧﺎﻣﻪ

۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

ﮐﺘﺎﺏ

ﺍﯾﻨﻔﻮﮔﺮﺍﻓﯿﮏ

ﮔﺮﯾﺪ

ﻟﻮﮔﻮ

layout@khorasannews.com

99066090

99066086

