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جلب اعتماد اهل کتاب
با قرار گرفتن ناشران در ترازوی نقد

...

شرح والدت حضرت عیسی بنمریم(ع) در قرآنکریم

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :شرکتی بازرگانی از من یک برگ چک بابت
ضمانت دریافت کــرد .این موضوع در قــراردادی که
امضا کردیم ،همراه با شماره چک ،ذکر شده است .با
این حال ،شرکت روی چک تاریخ درج کرده و برگشت
زده است .آن ها حکم جلب مرا گرفته اند .آیا می توانم
به استناد قرارداد ،حکم جلب را لغو کنم؟
پاسخ :در صورتی که چک بابت ضمانت صادر شده باشد،
صادرکننده بابت صدور آن چک تعقیب کیفری نمیشود.
(بند د ماده  13قانون صدور چک) بنابراین ،میتوانید
به شعبه صادرکننده حکم جلب مراجعه و قــرارداد را
به قاضی ارائه کنید .ماده  ۱۳قانون صدور چک بیان
میکند« :در موارد زیر ،صادر کننده چک قابل تعقیب
کیفری نیست:
الــف -در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده
شده باشد.
ب -هرگاه در متن چک ،وصول وجه آن منوط به تحقق
شرطی شده باشد.
ج -چنان چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت
تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
د -هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه
آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام
معامله یا تعهدی است.
هـ -در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده
یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن
چک باشد».
صدور چک بابت امانت یا به عنوان ضمانت ،صرف ًا موجب
از بین رفتن جنبه کیفری صدور چک بالمحل میشود.
به عبارت دیگر ،اگر شما برای ضمانت اقدام به صدور چک
بالمحل کرده باشید ،به جرم صدور چک بالمحل مجازات
نمیشوید ،اما در صورتی که دارنــده چک ،حسن نیت
داشته و از اصل ماجرا بیاطالع بوده باشد ،باید وجه چک
به دارنده آن پرداخت شود.
به دیگر سخن ،اگر چک با َظ ْهر نویسی به شخص دیگری
که از اصل معامله اطالعی نداشته است ،منتقل شده
باشد ،صادر کننده باید کل مبلغ چک را به وی پرداخت
کند .در این فرض می توانید برای استرداد مبلغی که
مــازاد بر بدهی خود پرداخت کرد هاید ،علیه فروشنده
اقامه دعوا کنید.

مدیرعامل خانه کتاب از ناشران خواست برای جلب اعتماد اهل کتاب و از دست ندادن این سرمایه ،خود را در ترازوی نقد قرار دهند .به گزارش
ایرنا ،مجید غالمی جلیسه افزود :باید نقد را سرمایه دانست؛ سرمایهای که پشتوانهای جدی برای رشد کمی و کیفی نشر به حساب میآید و خأل
و کمبودش ،خسرانی جبران ناپذیر است.

مژده ایدلکهمسیحا نفسیمیآید

َ
ون ِلی غُ َل ٌم َو َل ْم َی ْم َس ْس ِنی
روحانی از فرشتگان پرسیدهبود ،مطرح
کرد«:أ َنّی َی ُک ُ
َب َش ٌر َو َل ْم َأ ُ
ک َب ِغ ًّیا؛چگونهممکناستفرزندیبرایمنباشددرحالیکهتاکنون
انسانی با من تماس نداشته و زن آلودهای هم نبودهام؟»(مریم )20-و باز پاسخ
ک َق َ
شنید کهَ :
ال َر ُّب ِ
«ک َذ ِل ِ
ان
ک ُه َو َع َل َّی َه ِّی ٌن َو ِل َن ْج َع َل ُه َآی ًة ِلل َن ِ
ّاس َو َر ْح َم ًة ِم َنّا َو َک َ
َأ ْم ًرا َمقْ ِض ًّیا؛ مطلب همین است که پروردگارت فرموده ،این کار بر من سهل و
آسان است ،ما میخواهیم او را نشانهای برای مردم قرار دهیم و رحمتی از سوی
ما باشد و این امری است پایان یافته (و جای گفت وگو ندارد)(».مریم )21-به
این ترتیب ،حضرت مریم(س) ،حضرت عیسی(ع) را باردار شد .اما آن بانوی
پاکدامن از این مسئله بیمناک بود که بنیاسرائیل ،درباره او و فرزندش ،چه
اندیشهایخواهندکرد؟هنگامیکهدردوضعحملبهسراغحضرتمریم(س)
َ
اء َها
آمد ،تنها و مضطرب به درخت نخل خشکی در بیابان پناه بردَ « :فأ َج َ
ت َق ْب َل َه َذا َو ُک ْن ُت ن َْس ًیا َم ْن ِس ًّیا؛ درد
ا ْل َم َخ ُ
اض ِإ َلی ِج ْذ ِع ال َن ّْخ َل ِة َقا َل ْت َیا َل ْی َت ِنی ِم ُّ
وضع حمل او را به کنار تنه درخت خرمایی کشاند( ،آن قدر ناراحت شد که)
گفت ای کاش پیش از این مرده و به کلی فراموش شده بودم(».مریم)23 -
ناگهان ندایی از پایین پای او ،به گوشش رسید که مادر عیسی(ع) را با وعدههای
الهی دلداری میداد و به او یادآوری میکرد که پروردگار ،هیچگاه او را فراموش
نکرده و نخواهد کرد .در آن لحظات پراضطراب ،چشمهای از آب گوارا در
کنار مریم(س) جوشید و درخت نخل خشکیده ،به فرمان خدا ،سرسبز شد و
خرماهای رسیده و شیرین خود را ،به او هدیه کرد؛ آنگاه ندا رسید کهَ «:ف ُک ِلی
َ
َو ْ
لر ْح َم ِن َص ْو ًما
اش َربی َو َق ِّری َع ْینًا َفإ َِّما ت ََری َِّن ِم َن ا ْل َب َش ِر أ َح ًدا َفقُ و ِلی ِإ ِنّی ن ََذ ْر ُت ِل َّ
َف َل ْن ُأ َک ِّل َم ا ْل َی ْو َم ِإن ِْس ًّیا؛ از (این غذای لذیذ) بخور ،و از (آن آب گوارا) بنوش ،و
چشمت را (به این مولود جدید) روشن دار ،و هر گاه کسی از انسانها را دیدی
با اشاره بگو :من برای خدای رحمان روزه گرفتهام و با احدی امروز سخن
نمیگویم (این نوزاد خودش از تو دفاع خواهد کرد)(».مریم)26-
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سرگذشتحضرتعیسی(ع)ومادرپاکدامنوبزرگوارش،یکیازلطیفترینو
زیباترین داستانهای قرآن کریم است .این روایت آموزنده و سرشار از مضامین
عالی ،از والدت حضرت مریم(س) تا عروج حضرت عیسی(ع) را در بر میگیرد.
از دیدگاه قرآن کریم ،حضرت عیسی(ع) یکی از پیامبران بزرگ الهی و صاحب
کتاب محسوب میشود .نام آن حضرت 25 ،بار و لقب ایشان  13بار در قرآن
ذکر شده است .در این نوشتار ،برآنیم تا روایت والدت حضرت عیسی(ع) را،
آنگونه که در قرآن کریم آمده است ،برای شما خوانندگان گرامی بازگو کنیم.
▪مریم(س) در قرآن

حضرت مریم(س) تنها فرزند ِعمران ،یکی از انبیای بنیاسرائیل بود .تصویری
که قرآن کریم از مادر آن حضرت« ،حنّا» ،ارائه دادهاست ،نشان میدهد که وی
نیز بانویی مؤمن ،موحد و پارسا بوده است .به گواهی قرآن« ،حنّا» تصمیم گرفت
ان َر ّب
فرزندی را که باردار بود ،نذر خدمت در راه خدا کندِ « :إ ْذ َقا َل ِت ْام َر َأ ُت ِع ْم َر َ
ِإ ِنّی ن ََذ ْر ُت َل َ
ک َما ِفی َب ْط ِنی ُم َح َّر ًرا َف َتقَ َّب ْل ِم ِنّی ِإ َن َ
یم؛ (به یاد
ّک َأن َ
السمِ ُ
ْت َّ
یع ا ْل َع ِل ُ
آورید) هنگامی را که همسر عمران گفت :خداوندا! آن چه را در رحم دارم ،برای تو
نذر کردم ،که محرر (و آزاد ،برای خدمت خانه تو) باشد .از من بپذیر ،که تو شنوا و
دانایی»(آلعمران-آیه  )35او پس از تولد فرزندش ،در مناجاتی زیبا و عاشقانه،
از خداوند خواست که نذر او را بپذیرد و دخترش مریم(س) و فرزندان او را از شر
شیطان حفظ کند .خداوند نیز ،از سر رحمت بیمنتهای خویش ،نذر «حنّا» را
ول َح َس ٍن َو َأن َْب َت َها ن ََباتًا َح َسنًا؛ خداوند ،او ( مریم) را به
پذیرفتَ « :ف َتقَ َّب َل َها َر ُّب َها بقَ ُب ٍ
طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایستهای( ،نهال وجود) او را رویانید (و پرورش
داد)(».آلعمران )37 -حضرت مریم(س) در خانه خدا و تحت نظارت و کفالت
پیامبر زمانش ،زکریا(ع) پرورش یافت .شخصیت معنوی حضرت مریم(س) ،با
لطف پروردگار و تعالیم زکریا(ع) ،به مرتبهای رسید که حتی پیامبر زمانش را هم
اب َو َج َد ِع ْن َد َها ِر ْز ًقا َق َ
ُ
در حیرت فرو می
ال َیا َم ْر َی ُم
برد«:ک َّل َما َد َخ َل َع َل ْی َها َز َک ِر َّیا الْمِ ْح َر َ
الل ِإ َّن َّ َ
َأ َنّی َل ِ
ک َه َذا َقا َل ْت ُه َو ِم ْن ِع ْند َّ ِ
اب؛ هر زمان زکریا
الل َی ْر ُز ُق َم ْن َی َش ُاء بغَ ْی ِر ِح َس ٍ
وارد محراب او میشد ،غذای مخصوصی در آن جا میدید .از او پرسید :ای مریم!
این را از کجا آوردهای؟ گفت :این از سوی خداست؛ خداوند به هر کس بخواهد،
یدهد».
یحساب روزی م 
ب 
▪بشارت والدت مسیح(ع)

به گواهی قرآن ،در یکی از شبها ،هنگامی که مریم(س) مشغول عبادت بود،
فرشتگان بر او ظاهر شدند و بشارت میالد فرزندی را به او دادند که از مقربان
ت ا ْل َم َل ِئ َک ُة َیا َمر َیم ِإ َّن َّ َ
ک َ
الل ُی َب ِّش ُر ِ
درگاه الهی خواهد بودِ «:إ ْذ َقا َل ِ
بک ِل َم ٍة ِم ْن ُه
ْ ُ
ْ
بین؛ (به
یها ِفی ُّ
یسی ْاب ُن َم ْر َی َم َو ِج ً
الدن َْیا َوال ِخ َر ِة َو ِم َن ا ْل ُمقَ َّر َ
اس ُم ُه ا ْل َم ِس ُ
ْ
یح ِع َ
یاد آورید) هنگامی را که فرشتگان گفتند :ای مریم! خداوند تو را به کلمهای
(وجود با عظمتی) از طرف خودش بشارت میدهد که نامش مسیح ،عیسی
پسر مریم است ،در حالی که در این جهان و جهان دیگر ،صاحب شخصیت
خواهد بود و از مقربان (الهی) است(» .آلعمران  )45 -مریم(س) از بشارتی
ون ِلی َو َل ٌد َو َل ْم َی ْم َس ْس ِنی َب َش ٌر؛
که شنید ،سخت حیرت کرد و فرمودَ «:ر ّب َأ َنّی َی ُک ُ
پروردگارا! چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد ،در حالی که انسانی با
ک َّ ُ
من تماس نگرفته است؟!»(آلعمران )47-اما پاسخ شنید کهَ « :ک َذ ِل ِ
الل

▪مریم(س) در میان قومی طعنهزن و بهانهگیر

اء ِإ َذا َق َضی َأ ْم ًرا َف ِإ َن َّما َیقُ ُ
ون؛ خداوند ،اینگونه هر چه
ول َل ُه ُک ْن َف َی ُک ُ
َی ْخ ُل ُق َما َی َش ُ
را بخواهد میآفریند! هنگامی که چیزی را مقرر دارد (و فرمان هستی آن را
صادر کند) ،فقط به آن میگوید :موجود باش! آن نیز فور ًا موجود میشود».
لعمران)47-
(آ 
▪میالد عیسی(ع)

حضرت مریم(س) ،پس از شنیدن بشارت الهی از زبان فرشتگان ،برای عبادت
از مردم کناره گرفت .او برای تهجد خود ،منطقهای در شرق شهر بیتالمقدس
«و ْ
اذ ُک ْر ِفیا ْل ِک َتاب َم ْر َی َم ِإذا ْن َت َب َذ ْت ِم ْن َأ ْه ِل َها َم َکانًا َش ْر ِق ًّیا؛ در این کتاب
رابرگزیدَ :
(آسمانی قرآن) از مریم یاد آر ،آن هنگام که از خانواده اش جدا شد و در ناحیه
شرقی قرار گرفت(».مریم )16-در همین خلوت و تنهایی بود که فرشتهای
با هیئت یک انسان کامل و بینقص بر او ظاهر شد .حضرت مریم(س) ابتدا
از مشاهده فردی غریبه ،در آن مکان خلوت ،ترسید و خطاب به او گفتِ «:إ ِنّی
َ
بالر ْح َم ِن ِم ْن َ
ک ِإ ْن ُک ْن َت َت ِق ًّیا؛ من به خدای رحمان از تو پناه میبرم ،اگر
أ ُعوذُ َّ
َ
ُ
پرهیزگار هستی(».مریم )18-فرشته خطاب به او گفتِ « :إ َن َّما أنَا َر ُسول َر ّب ِ
ک
ِ َل َه َب َل ِ
ک غُ َل ًما َز ِک ًّیا؛ من فرستاده پروردگار توام (آمدهام) تا پسر پاکیزهای به تو
ببخشم(».مریم )19-حضرت مریم(س) دوباره پرسشی را که در آن گفتوگوی

حضرت مریم(س) در حالی که روزه سکوت گرفته بود و فرزندش ،عیسی(ع)
را در آغوش داشت ،به بیتالمقدس بازگشت .دیدن مریم پاکدامن ،با فرزندی
در آغوش ،سبب حیرت و خشم مردم و کاهنان شد؛ به همین دلیل ،بر سرش
زدند«:یا َم ْر َی ُم َلقَ ْد ِجئ ِ
ْت َش ْیئًا َف ِر ًّیا؛ ای مریم! کار بسیار عجیب و بدی
فریاد
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ٍ
ِ
َت
ام َرأ َس ْوء َو َما کان ْ
ون َما ک َ
ار َ
انجام دادی!»(مریمَ )27-
ان أ ُبوک ْ
«یا أ ْخ َت َه ُ
ُأ ُّم ِ
ک َب ِغ ًّیا؛ ای خواهر هارون! نه پدر تو مرد بدی بود ،و نه مادرت زن بدکاره
ای!»(مریم )28-در آن لحظات سخت و خطرناک ،مریم(س) با اطمینان قلبی
و ایمان راسخ به پروردگار ،مردم خشمگین را به گفتوگو با فرزندش فراخواند؛
نوزادی که به تازگی متولد شده بود .مردم از اشاره او به نوزاد ،برآشفتند و
بیا؛ ما چگونه با کودکی که در گاهواره
گفتندَ «:ک ْی َف ن َُک ِّل ُم َم ْن َک َ
ان ِفی ا ْل َم ْهد َص ًّ
است ،سخن بگوییم؟!»(مریم )29-ناگهان ،در مقابل چشمان حیرتزده
مردم ،نوزاد سخن گفتن آغاز کردِ «:إ ِنّی َع ْب ُد َّ ِ
َبیا،
الل آتَا ِن َی ا ْل ِک َت َ
اب َو َج َع َل ِنی ن ًّ
بوا ِل َد ِتی
بالص َل ِة َو َّ
ار ًکا َأ ْی َن َما ُک ْن ُت َو َأ ْو َصا ِنی َّ
الز َکا ِة َما ُد ْم ُت َح ًّیاَ ،و َب ًّرا َ
َو َج َع َل ِنی ُم َب َ
َ
ُ
ِ
َ
وت َو َی ْو َم أ ْب َع ُث َح ًّیا؛ من
و
ا،
ی
ق
ش
ا
ار
ب
ج
الس َل ُم َع َل َّی َی ْو َم ُو ِل ْد ُت َو َی ْو َم أ ُم ُ
ًّ َ َّ
َو َل ْم َی ْج َع ْل ِنی َ َّ ً
بنده خدایم ،به من کتاب (آسمانی) داده و مرا پیامبر قرار داده و مرا وجودی پر
برکت قرار داده است در هر کجا باشم ،و مرا توصیه به نماز و زکات ،مادام که
زندهام ،کرده است و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده ،و جبار و شقی قرار
نداده است .و سالم (خدا) بر من آن روز که متولد شدم و آنروز که میمیرم و
آنروز که زنده برانگیخته میشوم(».مریم 30 -تا )33

...
گزارش

استفادهازتمثیلدربیانمفاهیم
ازویژگیهایعلمیآیتا...حائریشیرازی
حــجــتاالســام والمسلمین
جواد محدثی ،در پی درگذشت
آیــــتا ...مــحـیالــدیــن حائری
شــــیــــرازی ،دربـــــــاره بــرخــی
ویژگیهای علمی ایــن استاد
اخــاق حــوزه ،گفت :ایــن عالم
فقید  ،بحثهای اخالقی عمیق و
تأثیرگذاری داشت و در مباحث اقتصادی نیز ،دیدگاههای
خاصی ارائه و به نظام بانکی موجود ایرادات زیادی وارد
میکرد .به گزارش ایبنا ،نویسنده و پژوهشگر حوزه دین
که کتاب «تمثیالت» را براساس تمثیلهای به کار رفته از
سوی آیتا ...محیالدین حائری شیرازی در سخنرانیها
و کالسهای درس ،به رشته تحریر درآورده است ،درباره
ایــن اثــر اظهار کــرد :یکی از ویژگیهای علمی آی ـتا...
محیالدین حائری شــیــرازی ،استفاده از تمثیل برای
بیان مفاهیم دینی ،اخالقی و تربیتی در سخنرانیها و
خطبههای نماز جمعه و کالسهای درس بود .وی قدرت
تمثیل بسیار باالیی داشت و بیش از اینکه در بیان مطالب
به کتاب و مطالعه تکیه کند ،بر استفاده از نیروی خالقه
ذهن تأکید داشت و درباره هر موضوع ،تمثیلهای زیبایی
بیان میکرد .نویسنده کتاب «حکمتهای حسنی :ترجمه
و توضیح چهل حدیث از امام حسن مجتبی (ع)» افزود:
سالها پیش ،مجموعهای از تمثیلهای بهکار رفته از سوی
آیتا ...حائری ،از روی نوارهای سخنرانی پیاده شد و این
تمثیلها را با دستهبندی و افزودن تیتر و عنوان ،ویرایش
و بازنویسی کــردم که در قالب دو جلد کتاب ،با عنوان
«تمثیالت» ،از سوی انتشارات شفق در قم چاپ شد .بعدها
محتوای این دو جلد و دیگر تمثیالت را در قالب مجموعهای
هشت جلدی ،با عنوان «مثلها و پندها» ،از سوی یک
ناشر دیگر منتشر کــردم .حجتاالسالم والمسلمین
محدثی در بیان برخی از ویژگیهای علمی و شخصیتی
این استاد فقید حوزه ،تأکید کرد :این استاد اخالق حوزه
علمیه ،از نظر علم و معلومات حــوزوی و دانشگاهی ،در
سطح بسیار باالیی قرار داشت و بر چند زبان نیز مسلط
بود و حتی در خارج از کشور به زبان انگلیسی سخنرانی
میکرد .نویسنده کتاب «فرهنگ جامع سخنان امام حسن
عسکری(ع)» ،افــزود :آی ـتا ...حائری شیرازی ،پیش از
انقالب ،پس از آزادی از زنــدان ،در مدرسه حقانی برای
دو گروه مباحث اعتقادی و نهجالبالغه را مطرح میکرد و
من که در آن زمان طلبه بودم ،در بحثهای نهجالبالغه از
محضر ایشان استفاده میکردم .این عالم فقید  ،بحثهای
اخالقی عمیق و بسیار تأثیرگذاری داشت و در مباحث
اقتصادی نیز ،دیدگا ههای خاصی ارائه و به نظام بانکی
موجود ایرادات زیادی وارد میکرد.
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