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انتشار فراخوان
سی و ششمین دوره کتاب سال

...
نکته

بایسته های سالم دادن
به امام زمان(عج) درعصر غیبت

...

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:سند زمینی متعلق به پدربزرگم را پیدا کرده ایم
که مربوط به دهه  1320است .آن مرحوم این زمین را به
کسینفروختهبود،اماامروزدرمحلزمین،تعدادزیادی
خانه و مغازه ساختهاند و سند منگوله دار هم در اختیار
دارند .آیا میتوانیم حق و حقوقمان را مطالبه کنیم؟
پاسخ :برای یافتن راه حل این مشکل الزم است مشخص
شود چگونه برای متصرفان زمین ،سند مالکیت صادر شده
است .اگر مالکیت پدربزرگ شما بر زمین موضوع اختالف،
از راههای قانونی به متصرفان فعلی زمین و دارندگان فعلی
سندمالکیتآنمنتقلنشدهباشد،میتوانعلیهدارندگان
سند مالکیت و اداره ثبت ،دادخواست ابطال اسناد رسمی
مالکیت به دادگــاه حقوقی محل وقوع ملک تقدیم کرد.
بنابراین ،ابتدا به اداره ثبت اسناد و امالک محل مراجعه،
با ارائه اسناد مالکیت خود تالش کنید از سوابق ثبتی ملک
اطالع پیدا کنید .در صورت همکاری نکردن اداره ثبت
اسناد و امالک در ارائه سابقه ثبتی ملک به شما ،می توانید
در ستون دالیل دادخواست تقدیمی به سابقه ثبتی ملک
اشاره و از دادگاه درخواست کنید که از اداره ثبت اسناد
و امالک محل سابقه ثبتی ملک را استعالم کند .پس از
رسیدگی دادگاه و ابطال اسناد مالکیت،علیه متصرفان
در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک ،دعوای «خلع ید و قلع و
قمع بناهای ساخته شده در زمین» طرح کنید.

...

رئیس مرکز عربی مطالعات و پژوهش های قاهره مطرح کرد

سخن اندیشه

وحدت اسالمیبرپایه «مهدویت

»

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

در اعتقادات شیعیان ،ظهور امام زمان(عج) مقدمهای
است بر ایجاد حکومتی فراگیر که جهانیان را به سوی
صلح ،عدالت و نیکبختی سوق میدهد .با این حال،
نباید از نظر دور داشت که افزون بر شیعیان ،پیروان سایر
مذاهب اسالمی نیز به ظهور منجی آخرالزمان(عج)
اعتقاد و باور دارند؛ اعتقاد و باوری که میتواند افقهای
فکری مشترک را وسعت دهد و بر گستره مرزهای تفاهم
و وحدت بیفزاید .تکیه بر باورهای مشترک اعتقادی ،طی
دوقرنگذشته،شاهبیتغزلهمهکسانیبودهاستکهدر
آرزوی وحدت و یکپارچگی مسلمانان ،به سر می برده اند.
به همین دلیل ،باید اشتراک اعتقاد در موضوع مهدویت
میان تشیع و سایر مذاهب اسالمی را مغتنم شمرد و از
آن ،به عنوان محملی برای تقویت وحدت اسالمی بهره
برد .در همین راستا ،رهبر انقالب نیز ،موضوع مهدویت را
یکی از محورهای وحدتبخش در جهان اسالم دانسته و
تأکید کرده اند که« :مسئله مهدویت در اسالم هم جزو
مس ّلمات اســت؛ یعنی مخصوص شیعه نیست .همه
مذاهب اسالمی غایت جهان را که اقامه حکومت حق و
عجل ا...
السالم و ّ
عدل به وسیله مهدی (علیه ّ
الصالة و ّ
فرجه) است ،قبول دارند .روایات معتبر از طرق مختلف،
در مذاهب گوناگون ،از پیغمبر اکرم (ص)و از بزرگان نقل
شده است ».در همین زمینه ،پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار
رهبر انقالب ،در گفتوگویی با «توفیق علی وهبة» ،رئیس
مرکز عربی مطالعات و پژوهشهای قاهره ،اهتمام به اصل
مهدویت را ،به عنوان یک اعتقاد مشترک میان مسلمانان،
برای تحقق وحدت اسالمی ،مورد بحث و بررسی قرار داده
است که در پی میآید.
رهبر جمهوری اسالمی ایــران از مهدویت به
عنوان یکی از بسترهای وحــدت در جهان اســام یاد
کردهاند .نظر شما در اینباره چیست؟

«إن
امت اسالمی یک امت واحده است .قرآن میفرمایدّ :
فاعبدون» .اسالم از آغاز،
أمة واحدة و أنا ر ّبکم
ِ
أمتکم ّ
هذه ّ
منادی وحدت بوده و مسلمانان را توصیه کرده استکه
«ید واحده» باشند .چنانکه در قرآن کریم آمده است«:و
تفرقوا» .تفرقه ،اساس
ْ
تصموا بحبل اهلل جمیع ًا و ال ّ
اع ُ
همه مصیبتهاست و زمینه را برای تسلط بیگانگان و
استعمارگران بر جامعه اسالمی فراهم میکند .از این
رو ،استعمار و استکبار جهانی ،به دنبال جلوگیری از
وحــدت امــت اسالمی اســت .آنهــا میدانند که قدرت
اسالم در وحدت مسلمانان است و به همین دلیل ،همواره
میکوشند که مسلمانان را از هم دور نگه دارند .ریچارد
نیکسون ،رئیسجمهور اسبق آمریکا ،در کتابش با نام

فلسفهانتظار؛ترویجعدالتخواهیوحقطلبی
حجت االسالم خادمیان نوش آبادی

«فرصت» میگوید :کمونیسم از جهان رخت بربسته و
در مقابل آمریکا ،دشمنی جز اسالم باقی نمانده است.
وی دولتهای بزرگ را تشویق میکند که جهان اسالم
را تفکیک کنند و امتهای مسلمان را از یکدیگر دور نگه
دارند تا بتوانند بر سرزمینهای مسلمانان سیطره داشته
باشند.اودراینکتاب،گفتهاستکههدفآمریکاازورودبه
سرزمینهای اسالمی ،تسلط بر سرمایههای این کشورها
مانند نفت و حمایت از رژیــم صهیونیستی اســت .آنها
میدانندکهاگرامتاسالمیمتحدباشد،آمریکا،اسرائیل
وهیچقدرتدیگرینخواهدتوانسترودررویآنبایستد.
انقالب اسالمی ایران اولین انقالبی بوده که با نام اسالم
ایجاد شده است .همچنین ،اولین انقالب جهان اسالم
است و به همین دلیل است که زمینهساز وحدت اسالمی
به شمار میآید و انقالبهای اسالمی دیگر پس از انقالب
اسالمی ایــران ،در واقــع مکمل آن محسوب میشوند.
همه این انقالبها ،عالیمی هستند که مژده ظهور مهدی
َ
منتظر(عج) را میدهند .انقالب امام خمینی(ره) ،مقدمه
ظهور مهدی منتظر(عج) است و همینطور انقالبهای
پس از آن ،همگی زمینهساز ظهور ایشان هستند.
نقاط مشترک میان شیعه و اهل سنت در مسئله
مهدویت چیست؟

از نگاه اهل سنت ،مهدی منتظر(عج) از اهلبیت(ع)
است و زمانی میآید که اختالفات ،تفرقهها و ضعف دین
و عقیده ایجاد میشود؛ او میآید تا قدرت و سربلندی
اسالم را به آن بازگرداند .از نظر شیعه نیز ،مهدی(عج)
از اهلبیت محمد(ص) است .مهدی(عج) ،هم در نزد
شیعه و هم اهل سنت ،از اهل بیت رسول خدا(ص) است
و این از نقاط مشترک جدی و مهم محسوب میشود .او
میآید که قوت و َمجد اسالم را بازگرداند و این از نقاط
مشترک فریقین اســت .پس هیچ اختالفی میان اهل
سنت و شیعه در اصل این قضیه وجود ندارد .البته برخی
اختالفات در جزئیات مسئله وجود دارد ،اما در اصل هیچ
اختالفی نیست .میخواهم تأکید کنم که مشترکات بین
مذاهب اسالمی فراوان است و شایسته است که در مسیر
دستیابی و تحقق وحدت اسالمی ،از آن غافل نشویم .در
عین حال ،اختالفاتی در فروع فقهی و مسائل دیگر وجود
دارد؛ همچنانکه مذاهب چهارگانه اهل سنت نیز با هم
اختالفات فقهی زیادی دارند .ما نمیتوانیم به دلیل این
اختالفات ،از اصول مشترک و از اهداف مشترک و حتی
از دشمن مشترک بازبمانیم و غافل شویم .همزمان الزم
است در زمینه نزدیکسازی نظریات مسلمانان ،اعم از
شیعه و اهل سنت ،تالش کنیم .ما نمیگوییم که سنی
شیعه شود یا اینکه شیعه سنی شود .ما به تقریب میان
نظریات اختالفی دعوت میکنیم.

عکسkhamenei.ir:

حجت االسالم دکتر جواهری
ی دانشگاه فردوسی
عضو هیئت علم 
توقیعات شریف صادر شده از سوی ولی عصر ،علیهالسالم،
راهنمای منتظران ظهور اســت و انتظارات امــام زمان
علیهالسالم از مسلمانان را روشن میکند .سالم مطلوب
مهدوی ،برای منتظران ظهور ،در سالم دادن به امام زمان
علیهالسالم چیست؟ محمدبن عبدا ...جعفر حمیری گفته
است« :خرج التوقیع من الناحیة المقدسه حرسها ا ،...إذا
اردتمالتوجهبناالیا...والینافقولواالسالمعلیکیابقیةا...
فی ارضه؛ از ناحیه مقدسه که خداوند آن را حفظ کند[ ،این
توقیع] صادر شد :زمانی که توجه به سوی خدا و به سوی ما را
توجه بر ما گرفتید ،بگویید :السالم
اراده کردید و تصمیم بر ّ
علیکیابقیةا...فیارضه(».االحتجاج،ج،2ص)492امام
مهدی علیهالسالم دراین توقیع شریف ،به منتظران ظهور
توجه ویژه به ولی عصر علیهالسالم ،با
آموزش دادهاند که در ّ
لقب «بقیة ا »...به ایشان سالم کنیم .شایسته است شیعیان
توجه به ولی عصر(عج) با همین شیوه
در عصر غیبت ،هنگام ّ
به آن حضرت سالم کنند .طبق این توقیع شریف ،سالم
توجه به امام زمان علیهالسالم در
مطلوب مهدوی ،هنگام ّ
عصر غیبت« ،السالم علیک یا بقیة ا ...فی ارضه» است.
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برخی رسانهها میکوشند وانمود کنند که
اعتقاد به امام مهدی(عج) فقط از اعتقادات شیعه است
و ترفندهای تبلیغاتی را به کار می گیرند تا این عقیده
را غیرواقعی جلوه دهند .نظر شما درباره عملکرد این
رسانهها چیست؟

ایــن رســانـههــا در راســتــای مصلحت مسلمانان عمل
نمیکنند .متأسفانه بیشتر رسانهها را غیر مسلمانان
جهتدهی میکنند تا در جهت تفکیک و افتراق امت
اسالم گام بردارند و آن را به چالش بکشند .همانطور
که عرض کردم ،ظهور مهدی منتظر(عج) ،از اعتقادات
اهل سنت نیز هست و آنچه برخی شبکههای ماهوارهای
ترویج میکنند ،مبنی بر اینکه این مسئله فقط از عقاید
شیعه است ،صحت ندارد و قابل اعتنا نیست .کسی که
این را بگوید ،چیزی از اسالم و سنت و شیعه نمیداند.
اهل سنت معتقدند که مهدی(عج) در آخرالزمان میآید
و شیعه هم میگوید که مهدی(عج) در آخرالزمان میآید.
پسچگونهاستکهآنهامیگوینداینفقطازعقایدشیعه
است؟ آنچه بیگانگان القا میکنند ،نادرست و در جهت

اهداف شوم همانهاست .کسانی مخالف ظهور او هستند
که میدانند با ظهور مهدی منتظر(عج) ،حکومت و کرسی
فرمانروایی آنها زایل میشود .برای همین نمیخواهند
مهدی(عج) ظهور کند .اما این گمان آنها صحیح نیست.
حقیقتدینوحقیقتاسالم،ضعیفنمیشود؛چهبرخی
حاکمان بخواهند و چه نخواهند ،او به اذن خداوند متعال
خواهد آمد.
به نظر شما تأثیر اعتقاد به ظهور منجی بشریت
در ایجاد وحدت اسالمی تا چه اندازه است؟ آیا میتوان
مهدویت را محور و اساس وحدت اسالمی قرار داد؟

این یک پیشنهاد خوب است که ما مهدویت را اساس
وحدت اسالمی قرار دهیم ،چراکه ما در این موضوع با هم
اتفاق نظر داریم .گردآمدن اهل سنت و شیعه حول مسئله
مهدویت ،به عنوان محور وحدت ،امری زیباست و منجر به
این میشودکه مسلمانان به یک عقیده اسالمی تمسک
پیدا کنند؛ یعنی این عقیده که مهدی(عج) میآید و اوضاع
را اصالح میکند و جهان اسالم و بلکه تمام عالمیان را گرد
دین اسالم جمع میکند .إنشاءا...

انتظار فرج امام مهدی (عج) ،انتظار شیرین و در عین حال
دشواری است که از عهده هر انسانی ساخته نیست و به واقع
،این حیات پیروان راستین مکتب تشیع است که با لذت
این انتظار عجین شده است .انتظار ،عامل امید و پویایی
زندگی آدمیان است و فرد منتظر مراقب است تا از مسیری
که او را به هدف میرساند ،دور نشود وبه بیراهه نرود ،پس
از هر حرکت ناصحیح و گرایش نادرست پرهیز می کند.
اما در باب انتظار فرج باید گفت ،این فعل با نشستن و
رخوت و انفعال در تضاد است و آن که خود را منتظر واقعی
حضرت ولی عصر(عج) میداند ،در مسیر حرکتش مدام
به پایش شخصیت خویش در مقام منتظر می پــردازد و
توامان در تالش برای ترویج همه آن فضایلی است که آن
امام همام برای یک جامعه اسالمی و اخالقی متصورند.
منتظر واقعی ،اصالحگر است و تالش می کند جامعه خود
را نیز در مسیر اصالح هدایت کند.نباید از یاد برد که مقوله
انتظار امری صرفا ناظر بر آینده نیست ،بلکه می تواند تمام
ابعاد زندگی انسان معاصر را تحت الشعاع قرار دهد و او را
به سمت سعادت واقعی رهنمون شود.اما رسالت ما برای
ترویج آموزههای مهدویت در جامعه ،با هدف آن است که
این بحث به اندیشهای فراگیر بدل شود چرا که تعالی بشر و
قرار گرفتن در مسیر حیات طیبه در گرو شناخت و عمل به
این آموزههاست.بخشی از این آموزهها تاکید بر این مهم
دارند که همه ما در اصالح جامعه و بستر حیاتمان صاحب
نقش هستیم و نباید نسبت به فساد و تباهی بی تفاوت عمل
کنیم.باور داشته باشیم که انتظار روزنه امیدی است که در
حساس ترین و بحرانی ترین لحظات زندگی انسان ،تنها
عامل نجات و امید او خواهد بود .فرد منتظر باید بکوشد
تا مدام در جامعه خود عدالت ،حق پویی ،حق گویی ،حق
طلبی و پرهیز از سستی ،تنبلی ،کینه توزی ،حسد و  ...را
ترویج کند .انتظار در مکتب شیعه هر انسانی را وا می دارد
که ضمن پیراستن وجود خویش از بدی ها و آراستن آن به
خوبی ها ،در مسیر حق حرکت کند تا به نوعی در ارتباط
مستمر با امام و منجی جهان باشد.حال ،عالوه بر این که
انسان منتظر با امیدواری خود به ظهور امام عصر(عج)،
خویش را از قید و بندهای جهل و غفلت رها می کند و به
برترین جایگاه فضیلت می رساند ،به وجود امام حی و زنده
کامال معتقد است وهمواره خود را در محضر امام زمان (عج)
می بیند و احساس می کند که حضرت ،ناظر بر اعمال و
رفتار اوست و از آن وجود گرامی که ناظر و مراقب اعمال
اوست ،شرم و حیا می کند و دست به گناه و فساد نمیزند.
در حقیقت ،ایمان راســخ به امامت و وجــود و ظهورش،
تهذیبنفسوخودسازی،گسترشگفتمانمهدویت،صبر
در آزمون الهی ،پایداری در ایمان ،تقوا و اخالق را می توان
از جمله ویژگی های یک منتظر واقعی دانست.
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