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بخوان بهنام خدایتکهبعثت نوراست
تمامگشتهبهعالم ،مکارم اخالق
ازخاتماالنبیاء(ص)بیاموزیم؛نفرتازآسیبهایاجتماعیبهجای آسیبخوردگان

حــمــیــدرضــا حــاجــیــان – بــیشــک مبعث
رســو لاکــرم(ص) مبارکترین روی ــداد تاریخ
جهان اســت؛ رویـــدادی کــه در ظلمت جهان
گــرفــتــار مــادیــات و ســتــم ،همچون خورشید
درخشیدن گرفت و همه موجودات را از برکت
خود ،بهرهمند کرد .خورشید درخشان رسالت،
درخشیدن گرفت تا دل تمام حقدوستان،
پروانهوار و بیتاب بر گرد شمع وجود پیامبری
کــه ســراســر مهر و محبت اســت ،بچرخد و از
آن وجــود مقدس ،برکت و نعمت جــاودانــی را
کسب کند .خــداونــد متعال ،رســالــت محمد
مصطفی(ص) را منتی بر بندگانش معرفی
میکند و به راستی ،چه منت عظیم و مبارکی
را بر بندگان مؤمن خود ،ارزانی داشتهاست .در
آستانه عید بزرگ مبعث ،با دانشمند ارجمند،
حــج ـتاالســاموالــمــســلــمــیــن مــحــمــدجــواد
نظافت ،معلم اخــاق و مدیر مــدارس علمیه
حضرت مهدی(عج) همکالم شدیم تا از او،
درباره برکات اخالقی این رویداد بزرگ ،بعثت
خاتماالنبیاء(ص) بشنویم و بیشتر بدانیم.
قـــــرآن ک ــری ــم بــعــثــت حــضــرت
ختمیمرتبت(ص) را منتی بــرای مؤمنان
میداند؛ دلیل استفاده از این لفظ در کالم
الهی چیست؟
بعثت پیامبراکرم(ص) از بزرگترین نعمتهای
خــدا بر بشریت اســت؛ دربــاره بعثت ،خداوند
میفرمایدَ « :لقَ ْد َم َّن َّ ُ
نين ِإ ْذ َب َع َث
الل َع َلي ا ْل ُمؤْ ِم َ
فيه ْم َر ُسو ًال ِم ْن َأ نْفُ ِس ِه ْم »(آ ل عمران)164-؛
ِ
خداوند بر مومنین منت گذاشته و پیامبری
را در میان آ نها و از بین خودشان برانگیخته
است .واژه منّت ،به معنای نعمت عظیم است؛
چــرا میگوییم ایــن نعمت عظیم اســت؟ چون
انسان برای خدا مهم و هدایت انسان برای خدا
ارزشمند است و اهمیت دارد .هر چه انسان
موجودی عزیزتر باشد ،برای سرپرست و مربی او
سرمایهگذاری بیشتری میشود؛ خداوند متعال
بهترینها را در این مدرسه هستی ،مربی و معلم
بشر کرده است.
هدف از این بعثت ،از این نعمت
بزرگی که به بشریت ارزان ــی شــده است،
چیست؟ قرآن و روایات چه تصویری از هدف
یا اهداف بعثت ارائه میکنند؟
درباره هدف بعثت ،تعابیر گوناگونی ارائه شده
که یکی از آ نهــا ،در خطبه  ۱۴۷نهجالبالغه
اســت کــه حضرت عــلــی(ع) فــرمــود کــه خــدای
متعال ،پیامبر اکــرم(ص) را مبعوث کرد تا آن
حضرت ،بندگان خــدا را از عبادت بتها و از
بردگی و بندگی در مقابل بتها خارج و به عبادت
خدا وارد کند .اینجا فلسفه بعثت ،بندگی خدا
بیان شده است .در بعضی از جاها گفتهاند که
فلسفه بعثت ،تکریم مکارم اخــاق اســت؛ این
موضوع با بیان حضرت علی(ع) در خطبه ۱۴۷
نهجالبالغه ،تداخلی ندارد؛ چون اگر کسی به
بندگی خدا دست پیدا کند و از بندگی غیرخدا و
ذلت بندگی غیرخدا نجات نیابد ،اخالقش کامل
نیست .ما اخالق خوب را از طریق بندگی خدا
میفهمیم؛ لذا ،اوج مقامی که پیامبراکرم(ص)
به آن دست پیدا کرد ،بندگی خداست.
صحبت از مکارم اخالق کردید.
در این عصر شیوع بیاخالقی ،وظیفه ما
در قبال ترویج مکارم اخالقی که با بعثت
پیامبراکرم(ص) کامل شد ،چیست و چگونه
میتوان این فضایل را در جامعه رونق داد؟
ما باید در جامعه عبودیت و بندگی خدا را ترویج
کنیم .باید بدانیم اگــر کسی بنده خــدا شود،
الجرم بنده هوسها و شیاطین نمیشود؛ چون
اصل بندگی ،جبری است؛ یعنی کسی را نداریم
که بنده نباشد؛ انتخاب معبود دست آدمهاست؛
اگر کسی بنده خدا نشد ،میشود بنده خلق.
پیامبر(ص) میخواهد انسا نها را از بندگی
خلق نجات بدهد و «عبد» خدا کند .در دل این
کلمه «عبد» ،همه فضایل را میتوان دید؛ از جمله
اخالق و افکار خوب ،عقاید نیکو ،حاالت و رفتار
خوب و مانند اینها .اعمال انسانها تحتتاثیر
افکارشان و تحتتاثیر حاالتشان است؛ باید اول

فکرها را عوض کرد ،نگرش آدمها را به انسان و
هستی عوض کرد ،سپس ،طبیعت ًا رفتارشان هم
عوض خواهد شد .خب ،حاال رسالت ما در این
هجوم بیامان شبهات و شهوات چیست و چگونه
ایــن موضوع را تبیین کنیم؟ ما نمیخواهیم
کسی را با زور به بهشت ببریم؛ چــون آد مهــا
اگــر نــخــواهــنــد ،نــم ـیشــود .پــروردگــار
شاء َّ ُ
الل َل َج َم َع ُه ْم َع َلى
«و َل ْو َ
فرمودَ :
ا ْل ُهدى»(انعام)35-؛ اگر خدا
م ـیخــواســت ،همه را بــه زور
هــدایــت م ـیکــرد؛ خــداونــد به
پیامبر(ص) میفرماید که تو
نمیتوانی همه را به زور هدایت
کنی؛ خدا هر کس را بخواهد،
هدایت میکند؛ خداوند کسی را
هدایت میکند که خودش بخواهد .خب،
االن شیاطین کارشان چیست؟ شلو غکردن
است؛ بمباران شبهه و شهوت است که آد مها
نتوانند تصمیم بگیرند؛ خدا دوست ندارد کسی
نفهمیده بهشت ب ــرود؛ دوســت ن ــدارد کسی
نفهمیده جهنم برود .ما باید شفافسازی کنیم،
باید کــاری کنیم که آد مه ــا ،با چشم بسته به
السب َ
ِيل ِإ َّما َش ِ
اك ًرا َو ِإ َّما
جهنم نروند؛ « ِإ َنّا َه َد ْي َن ُ
اه َّ
ورا»(انسان)3-؛ ما راه را نشان میدهیم ،یا
َكفُ ً
بعد از این فهمیدن ،شاکر این فهم هستند ،یعنی
میپذیرند یا «کفور» میشوند و نمیپذیرند؛ کفر
بعد از فهم است.
راهکار تبلیغ این آگاهی و فهم
چیست؟
ما رسالتمان تبیین و شفافسازی است ،که این
جوا نها بفهمند ،افراد غیرمسلمان و برادران
دینی ما که غفلتی دارند ،بفهمند .اگر بخواهیم
این کار را بکنیم ،به راحتی نمیآیند پای صحبت
ما بنشینند و کتاب ما را بخوانند؛ اگر بیایند و
بنشینند هم ،با ذهنیت قبلی نمیتوانند متوجه
حر فهای ما شوند .این ،جایی است که بحث
تربیت خیلی مهم می شود؛ از مشکالت کشور
ما ،یکی همین مشکل تربیت است؛ ماشاءا...

در آموزش تا حدود زیادی موفق بودهایم ،یعنی
همه جوانان ما ،بحثهای اعتقادی را خواندند
و امتحان دادند؛ پای منبر نشستهاند؛ ولی این
فعالیت ،به تنهایی تبدیل به تربیت نمیشود؛
تربیت آن است که حرفها بر دل بنشیند .خب،
در ایــن شرایط ،به نظر من راهبرد اصلی ما،
بهرهبردن از اخالق است .بیتعارف
بــگــویــم ،اســـام بــا اخـــاق جلو
رفــت نه با اســتــدالل؛ اخالق
زمینهساز فهم دلیلهای
قوی است؛ در این شرایط،
استدالل جواب نمیدهد،
چـــون ک ــه طـــرف اصــــ ً
ا به
اســتــدالل گ ــوش نمیکند؛
اگر گوش دهد با ذهنیت گوش
خواهد داد .آن کسی که با دیده نفرت
به یک روحانی یا عالم نگاه میکند ،حرفهایش
را گوش نمیدهد؛ اگر هم گوش بدهد ،چیز
دیگری برداشت میکند؛ اخالق سبب میشود
انسا نها در فکرشان تجدیدنظر کنند؛ اخالق
مقدمه خیلی مهمی اســت؛ مقدمات خیلی
مهم هستند و به نظرم ،جریان تبلیغی ما امروز
مشکلش در زمینهسازیهاست.

ســیــره پیامبر اکـــــرم(ص) ،در
اینباره ما را به چه چیز داللت میکند؟
پیامبراکرم(ص) در زمینه تبلیغ ،بهترین الگو
است .در صدر اســام ،به دلیل تبلیغات سوء،
در میان جاهالن نسبت به پیامبر(ص) تنفر
وجود داشت .معاندان سنگ میزدند ،توهین
میکردند؛ آشغال و خاکروبه روی سر مبارک
آن حضرت میریختند؛ ادب نداشتند ،اخالق
نداشتند؛ ولی پیامبر(ص) ،با اخالقش حرف
م ـیزد ،سبب میشد حر فهایی که مستقیم
روی منبر و جــای دیگر میگوید ،بــرای آ نها
قــابــل فهم بــاشــد .مــا چــقــدر روایـــت داریـــم که
مــردم را با عمل دعــوت کنیم؟ متأسفانه االن
قسمت زیادی از جریان مذهبی ما ،با بقیه مردم
ارتباط نــدارد؛ پس چه کسی باید بــرود سراغ
نسل جوان؟ در یکی از خطبههای نهجالبالغه،
امام علی(ع) ،پیامبر(ص) را اینطور توصیف
کردهاستَ :
ار»؛ پیامبر(ص) طبیبی
«طب ٌ
ِيب َد َّو ٌ
بود که میچرخید ،عاشق آدمها بود؛ وجودش
سراسر رحمت بود ،نسبت به چه کسی؟ نسبت
به همه ،حتی همین بتپرستها ،حتی نسبت به
کسانی که به حضرت توهین میکردند و حضرت
را قبول نداشتند.
وظیفه مؤمنانی که میخواهند
به مکارم اخالق پیامبراکرم(ص) تأسی و آن
را در جامعه تبلیغ کنند ،چیست؟
نکته مهمی اســت؛ متأسفانه ما از گناهکاران
جامعه نفرت داریم؛ این سیره پیامبراکرم(ص)
نیست .از گناهکار نباید نفرت داشت ،از گناهش
باید متنفر بود .فرق است بین نفرت از گناه و
نفرت از گناهکار .ما با شــرا بخــواری دشمن
هستیم ،نه با شرابخوار ،با اعتیاد دشمنایم،
نه با معتاد؛ این را باید درست کرد .باید بدانیم
انــســان ،تــا مثل پیامبر(ص) مهربان نباشد،
نمیتواند کاری بکند؛ نمیتواند دست دیگران
را بگیرد .من بارها گفتهام که خودت پزشکی،
آن وقت خــودت با مریضت دشمنی میکنی؟
پس خودت مقصری ،پزشک با مریضش دشمن
نیست؛ این به هر دلیل ،االن بیمار شده ،باید
کمکش کرد .به همین دلیل میگوییم اخالق
بسیار اثر دارد ،مدارا بسیار اثر دارد ،من همه را
دعوت میکنم به بازخوانی سیره پیامبر(ص)؛
چــطــور یــک نفر ش ــروع ک ــرد ،در دل ظلمت و
یکییکی افراد را جذب کرد؟ با اخالق و مدارا و
با محبت جذب کرد .وقتی محبت میکند ،چشم
میپوشد ،بیادبی فرد را تحمل میکند؛ آن
طرف وجدانش تکان میخورد ،به خود میآید؛
ما باید کاری کنیم که آدمها ،بدبینیهایشان را
کنار بگذارند .االن متاسفانه در جامعه شکاف
اجتماعی زیاد شد هاست؛ بخش مهمی از این
شکاف ،ناشی از سوءتفاهم است.
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استقبال استاد شفیعی کدکنی از دهباشی با شعر رودکی
علی دهباشی ،سردبیر مجله بخارا
که در پی ابتال به بیماری کرونا در
بیمارستان بستری شــده بــود ،ظهر
روز دوشنبه 18 ،اسفند از بیمارستان
مرخص شد.
در پی انتشار این خبر مسر تبخش
بــرای اهالی ادب و فرهنگ ،صفحه
ایــنــســتــاگــرامــی اســتــاد محمدرضا
شفیعیکدکنی با بیتی از شعر مشهور
رودکی ،به این خبر خوش واکنش نشان داد و نوشت« :خوش آمدی به خانه! میر ماه است و
بخارا آسمان /ماه سوی آسمان آید همی».

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محترم! در صفحه  7روزنامه خراســان ،پاســخگوی پرســش های

حقوقی شما هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در تمام زمینه های
حقوقی ،از طریق پیامک به شــماره  2000999ارســال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.
پرسش :ضامن وام یکی از دوستانم در
بانک شدم .او وام را تسویه کرده ،اما بانک
چک ضمانت مرا گم کرده است .تکلیف
چیست؟
پاسخ :ابــتــدا باید بــه بانک مــربــوط (بانک
مربوط به حساب جاری شما) مراجعه کنید
و تقاضای خود را درمورد عدم پرداخت وجه
چک به علت مفقود شــدن آن ،در فر مهای
چاپی مخصوصی که در بانک موجود است،
مکتوب کنید و به بانک تحویل دهید .پس از
احراز هویت شما ،بانک در صورت ارائه چک،
وجه آن را به دارنــده چک پرداخت نخواهد
کــرد .البته در صــورت ارائــه چک به بانک،
گواهی عدم پرداخت با ذکر علت مفقودی
چک صادر میشود .مطابق ماده  14قانون
صدور چک (اصالحی  )1372صادرکننده
چک یا ذ ینفع یا قائم مقام قانونی آ نها با
تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل
شده یا از طریق کالهبرداری یا خیانت در
امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است،
میتواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک
را به بانک بدهد .بانک پس از احــراز هویت
دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری
خواهد کــرد و در صــورت ارائــه چــک ،بانک
گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعالمشده
صادر و تسلیم میکند .دارنده چک میتواند
علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده،
شکایت کند و هرگاه خالف ادعایی که موجب
عدم پرداخت شده ثابت شود ،دستوردهنده
عالوه بر مجازات مقرر در ماده  ۷این قانون،
به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنــده
چک محکوم خواهد شد .در مرحله بعد باید
به مرجع قضایی مراجعه کنید .مرجع صالح
طبق رویه جاری ،شورای حل اختالف است.
پس از اعالم مفقودی و تشکیل پرونده و انجام
تشریفات ،باید گواهی مفقودی چک مدنظر
را از شورای حل اختالف دریافت کنید و ظرف
مدت یک هفته به بانک ارائه دهید.

پرسش :شخصی خانهای را ازطریق بنگاه،
به شخص دیگری فروخته و به خریدار
وکالت رسمی داده است تا اقدامات الزم
را در مورد ثبت سند در دفاتر رسمی انجام
دهد .با توجه به طوالنی شدن امور مربوط
و فوت فروشنده ،قبل از ثبت سند در دفاتر
رسمی ،اینک خــریــدار مدعی اســت که
وکالت داده شده به علت فوت فروشنده
باطل است و ورثــه باید در یکی از دفاتر
اسناد رسمی حضور یابند و خانه را به نام
خریدار انتقال دهند .خواهشمند است
درم ــورد صحت یا سقم ادعــای خریدار
و نیز مدت اعتبار وکالتنامه اطالعاتی
ارائه کنید.
پاسخ :بله ،اگر موکل (فروشنده) فوت کند،
وکالت بیاثر یا به تعبیر قانون مدنی ،مرتفع
میشود.مطابقمواد 678و 682قانونمدنی،
فوت،جنونَ ،حجروسفهوکیلوموکل(دراینجا
خریدار و فروشنده) موجب از بین رفتن عقد
وکالتمیشودَ .حجرو َسفَ ه،وضعیتیاستکه
شخصدرآنحالتازانجامامورمالیوحقوقی
خودناتواناستوممنوعمیشود؛مث ً
الشخص
مجنون یا دچار آلزایمر شود .رویه معمول در
معامالتامالکبهاینصورتاستکهطرفین،
ابتداقراردادبیع(بیعنامهیامبایعهنامه)راتنظیم
میکنند.بهمحضتنظیماینقرارداد،خریدار،
مالک ملک و فروشنده ،مستحق دریافت بهای
ملک میشود و در صورت خودداری طرفین یا
قائممقام آنها از انجام تعهدات خود از جمله
تحویل ملک یا تنظیم سند رسمی یا پرداخت
بهای ملک ،میتوان از طریق دادگاه متعهد را
ملزم به ایفای موضوع تعهد کرد .بند یک ماده
 362قانون مدنی بیان میکند« :بــه مجرد
وقوعبیع،مشتریمالکمبیعوبایعمالکثمن
میشود».معمو ًالضمنقراردادبیعیابهصورت
جداگانه ،فروشنده به خریدار به صورت بالعزل
وکالت میدهد که از طرف وی ،سند رسمی به
نامخودتنظیمکند.

99091690

