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نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
اعتبار معنوی کشور است

...

وزیرفرهنگوارشاداسالمی،نمایشگاهبینالمللیقرآنرااعتبارمعنویکشوردانستوبرتعمیقارتباطآنبارسانههاتاکیدکرد.بهگزارشایرنا،
سیدعباسصالحیگفت:امیدوارمبتوانیمبهگونهایاقدامکنیمکهفضایارتباطیدرنمایشگاهدرحدمطلوبیتقویتشودوسطحآنارتقایابد.وزیر
ارشادهمچنین،ازآغازبهکارشورایسیاستگذارینمایشگاهقرآناز اینهفته خبرداد.

نوشتاری از استاد مهدی پیشوایی ،پژوهشگر تاریخ اسالم درباره چگونگی شهادت امام حسن(ع)

سخناندیشه

اوجمظلومیتدربرابرخدعهوخیانت

«نشانه های بخل »از منظر امام مجتبی

(ع)

حجت االسالم دکتر جواهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

«الشح أن تری
امام حسن مجتبی علیه السالم فرمودهاند:
ّ
شح این است که ،آن
ما فی یدیک شرفا ،و ما أنفقته تلفا؛ ّ
چه را در دستانت داری و آن را نگه می داری ،شرف و آن
چه را انفاق کــرد های ،تلف میبینی( ».بحاراالنوار ،ج
ـح» ،باتشدید حاء ،در نظام اخالقی
 ،78ص « )114شـ ّ
اسالمی یک رذیلت و صفت زشت اســت؛ اما سخاوت و
انفاق از سرفصلهای ارزشهای الهی در اخالق اسالمی
است و در قرآن کریم و در سنت معصومین علیهمالسالم به
آن سفارش شده است .پیامبر و اهلبیت علیهمالسالم،
الگوهای بــزرگ سخاوت و انفاق بــوده و همگان را به
سخاوت و انفاق دعــوت کــرد هانــد .در مکتب اخالقی
اه ـلبــیــت(ع) ،اهمیت و ضــرورت سخاوت و انــفــاق ،با
روشهای گوناگون تبیین شده است.
▪شح چیست؟

در این حدیث ،یک رذیلت اخالقی تعریف شده است« .شح»
چیست؟پاسخاینپرسشاخالقی،دراینرهنمودامامدوم
بیان شده است .راغب اصفهانی درباره «شح» نوشته است:
«الشح بخل مع حرص؛ شح ،بخل با حرص و بخل افراطی
است( ».المفردات فی غریب القرآن ،ماده شح ،ص )256
بنابراین «،شح» به معنای بخل شدید ،آزمندی فراوان ،تنگ
نظری ،دریغ کردن ،حرص ورزیدن و خودخواهی است .در
این گفتار اخالقی ،چیستی «شح» با دو شاخص بیان شده
است « .شحیح»  ،جمعآوری و نگهداری ثروت را «شرف»
میشماردوبخششوانفاقرا«تلف»میبیند.ایندوویژگی
شح و بخل شدید دارد .سخاوت دقیق ًا در
در هر کس باشدّ ،
شح قرار دارد .انسان با سخاوت آن چه را میبخشد
مقابل ّ
و به دیگری میدهد و انفاق میکند ،شــرف میداند و
شح
نگهداری مال و حبس آن را نامطلوب میشمارد .باید ّ
را از اندیشهها دور و آثار آن را از گفتار و رفتارها پاک کنیم و با
این کار ،در مسیر ترویج سخاوت و انفاق گام برداریم.

...
خبر

با حکم وزیر ارشاد

حجت االسالم خاموشی ،رئیس سازمان
اوقاف شد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی
در حکمی حجت االســام
والــمــســلــمــیــن سیدمهدی
خاموشی را به عنوان رئیس
سازمان اوقاف و امور خیریه
مــنــصــوب کـــرد .بــه گ ــزارش
ایــرنــا ،در حکم سیدعباس
صالحی آمده است« :نظر به
مراتب دانش ،تعهد و تجارب
مدیریتی جنابعالی و تأیید و اجــازه مبارک مقام معظم
رهبری(مدظله العالی) به جنابعالی در تصدی اموری
که در سازمان موکول به اذن ولی فقیه است ،به موجب
این حکم ،به عنوان ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه
منصوب می شوید .از خداوند متعال توفیق خدمتتان را
در جهت توسعه فرهنگ واالی وقف و گسترش خیرات
عمومی در جهت احیای سنت حسنه پیامبر اکرم(ص) و
اهل بیت(ع) خواستارم ».خاموشی پیش از این ،عهده دار
ریاست سازمان تبلیغات اسالمی بود.

گروه اندیشه

info@khorasannews.com

معاویه« ،جعده» همسر امام مجتبی(ع) را که
دختر «اشعث بن قیس کندی» و وابسته به
یکی از خاندان های ضد علوی بود ،تطمیع
کرد و  100هزار درهم پول برای او فرستاد
و پیغام داد که اگر به حسن بن علی(ع) زهر
بخوراند و او را به شهادت برساند« ،جعده»
را به همسری فرزندش یزید درمیآورد.
«جعده» فریب وعده های معاویه را خورد
و دست به این جنایت هولناک زد و همسر
گرامی و مهربان خود را ،مسموم کرد

شــهــادت مظلومانه امـــام حسن مــجــتــبــی(ع) ،یکی از
غمانگیزترین وقایع تاریخ اسالم است .آن امام بزرگوار که
پسازشهادتپدرشوبهدلیلخیانتوسستیمردمعراق،
ناچارشدحکومترابهمعاویهواگذارکندوبهقهرمانانهترین
نرمش تاریخ تن در دهد ،در حالی غریبانه به دیدار معبود
شتافت و شربت شهادت نوشید که حتی در منزل خود ،از
شر جاسوسان در امان نبود و سرانجام ،همسر آن حضرت،
دست به جنایتی هولناک زد و امام(ع) را به شهادت رساند.
طبقمستنداتتاریخی،معاویهپیشازشهادتامامحسن
مجتبی(ع) ،بارها کوشیده بود تا آن حضرت را با خوراندن
سم ،از میان بــردارد ،اما موفق نشده بود؛ با این حال ،در
آخرین بار ،زهری که به امام مجتبی(ع) خوراندند ،چنان
قوی بود که بدن آن حضرت نتوانست آسیب ناشی از آن را
تحمل کند .شهادت غریبانه پیشوای دوم ،پایان مظلومیت
اونبود.امویانکهدرآتشکینهنسبتبهخاندانپیامبر(ص)
میسوختند،مانعازدفنپیکرمطهرآنحضرتدرکنارجد
بزرگوارش شدند و حتی ،تابوت حامل پیکر مطهر امام(ع)
راتیربارانکردند.درنهایت،طبقوصیتآنحضرت،پیکر
مطهر امام حسن مجتبی(ع) به قبرستان بقیع حمل و در
جوار مرقد ملکوتی مادر بزرگوارش ،به خاک سپرده شد.
آنچه در پی میآید ،فرازهایی از کتاب «زندگی امام حسن
مجتبی(ع)» ،اثر ارزشمند استاد مهدی پیشوایی است
که در آن ،به صورت مختصر ،دالیل و عواملی که باعث به
شهادت رساندن امام حسن مجتبی(ع) شد ،بررسی شده
است.استادپیشوایی،بااشارهبهرویکردمزورانهمعاویهبرای
موروثیکردنحکومتدرخانداناموی،بهبررسیچراییو
چگونگیاقداموقیحانهویدرزیرپاگذاشتنعهدنامهصلح
با امام حسن(ع) میپردازد .به اعتقاد استاد پیشوایی ،امام
حسن مجتبی(ع) ،مانع بزرگی بر سر راه تحقق نقشه شوم
معاویه بود و پسر ابوسفیان با به شهادت رساندن امام(ع)
کوشیدبهاهدافپلیدش،جامهعملبپوشاند.
▪بدعتگذاریمعاویه

پس از انعقاد پیمان صلح میان امام حسن(ع) و معاویه،
پسر ابوسفیان که بر اوضاع مسلط شده بود ،نقشه جدید و
خطرناکی کشید تا جهان اسالم را با فاجعه بزرگی رو به رو
کند؛ این نقشه عبارت بود از نامزدی یزید برای زمامداری
مسلمانان پس از مرگ خود! معاویه تصمیم گرفت برای
ولیعهدی یزید ،از مسلمانان بیعت بگیرد تا او پس از مرگ
پدرش،برمسندقدرتوحکومتتکیهزند.اجرایایننقشه
کهخطراتبزرگیبرایجهاناسالمدربرداشت،فوقالعاده
دشواربود؛زیرااینکارازیکسوحکومتوخالفتبیآالیش
صدر اســام را مبدل به یک حکومت اشرافی موروثی و
حکومت اسالمی را از محور اصلی خود ،به کلی منحرف
میکرد و از سوی دیگر ،این رویــه در دوره خلفای قبلی،
مسبوقبهسابقهنبود.تاآنروز،خلیفهعم ً
البایکیازدوروش
زیرتعیینمیشد-1:تصریحپیامبر(ص)یاپیشوایقبلیبر
وصایتوخالفتامام(ع)وپیشوایبعدی،چنانکهشیعیان
از این راه پیروی کرده و معتقد بودند که پیشوای مسلمانان
بایدازطرفپیامبر(ص)یااماممعصوم(ع)قبلیمعینشود.
 -2انتخاب از طریق شورای مسلمانان .اکنون ،معاویه که
نصی،خالفتراتصاحب
خودبدونرأیشوراوبدونچنین ّ
کرده بود ،می خواست راه سومی را به نفع خاندان خود به

جای انکار باشد .ولی برای آن که مطلب بهتر روشن شود،
گفتارگروهیازمورخانودانشمندانرادراینجامیآوریم
و تصور می کنیم با مالحظه سخنان آن ها ،نیازی به نقل
سخنانهمهدانشمنداننباشد.
▪همسرجنایتکار

خالصه جریان از این قرار است که معاویه« ،جعده» همسر
اماممجتبی(ع)راکهدختر«اشعثبنقیسکندی»ووابسته
به یکی از خاندان های ضد علوی بود ،تطمیع کرد و 100
هزاردرهمپولبرایاوفرستادوپیغامدادکهاگربهحسنبن
علی(ع)زهربخوراندواورابهشهادتبرساند«،جعده»رابه
همسریفرزندشیزیددرمیآورد«.جعده»فریبوعدههای
معاویه را خورد و دست به این جنایت هولناک زد و همسر
گرامیومهربانخودرا،مسمومکرد.اماممجتبی(ع)پساز
مدتیبیماری،سرانجامدراثرمسمومیتشدیدبهشهادت
رسید .هنگامی که خبر شهادت حضرت در شام به معاویه
رسید،فوقالعادهخوشحالشدواظهارشادمانیکرد.
▪اعترافمورخان

وجود آورد و آن این که ،خالفت را به یک امر موروثی تبدیل و
بعدازوی،فرزندشیزیدمقامخالفتراتصاحبکند.
▪مانعبزرگدربرابردسیسهپسرابوسفیان

معاویهبهیاریایادیوکارگزارانخود،زمینهرابرایاجرای
این نقشه ،آماده و با تهدید یا تطمیع ،راه را هموار کرد؛ ولی
یک مانع بزرگ در راه اجرای این نقشه شوم وجود داشت و
آن عبارت بود از وجود مقدس امام مجتبی(ع) ،بزرگ ترین
شخصیت آن روز جهان اسالم .حضرت مجتبی(ع) به دو
دلیل مانع اجرای نقشه معاویه بود؛ نخست این که معاویه
طبق مفاد صریح صلح نامه ،حق تعیین و انتخاب ولیعهد را
نداشت؛ بلکه پس از مرگ وی ،خالفت به امام مجتبی(ع)
و اگر آن حضرت در قید حیات نبود ،به حسین بن علی(ع)
منتقلمیشد.دومینمانع،شایستگی،عظمتولیاقتآن
حضرت ،برای تصدی خالفت و زمامداری جامعه اسالمی
و توجه افکار عمومی به امام مجتبی(ع) بود؛ زیرا هیچ فرد
عاقلی ،هنگام مقایسه شخصیت بزرگی همچون امام
حسن(ع) با هر یک از افراد جامعه اسالمی ،تردیدی در
صالحیتوجایگاهممتازآنحضرتروانمیداشت.اینجا
بودکهمعاویهبهحیلهایناجوانمردانهوقدیمی،یعنیازمیان
برداشتنرقیببهوسیلهزهر،متوسلشدواماممجتبی(ع)

را به وسیله سم ،مسموم کرد و به شهادت رساند و جنایت
دیگریرابرسیاههجنایاتخودافزود.اگرچهپسازشهادت
امام حسن(ع) ،گرفتن بیعت برای ولیعهدی یزید هم به
آسانی عملی نشد و معاویه در این راه ،با مشکالتی رو به رو
شد،امابههرحال،شهادتآنحضرت،تاحدزیادیمعاویه
رابههدفپلیدشنزدیککرد.
▪خطایفاحشبرخینویسندگانغربی

برخی از نویسندگان غربی ،به عللی که به برنامه های
استعماری غربی هــا ،در لباس خاورشناسی و اسالم
شناسی مربوط می شــود ،ایــن حقیقت تاریخی ،یعنی
شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی(ع) به دست معاویه
را انکار میکنند و با کمال وقاحت میکوشند معاویه را
از این جنایت تبرئه کنند .ما از ی ــادآوری مطالب غرض
آلود و تهمت های بی اساس و اهانت آمیز این به اصطالح
نویسندگانمحقق!صرفنظرمیکنیموبرایروشنشدن
اذهان شما خوانندگان گرامی ،به بررسی جریان شهادت
امام مجتبی(ع) می پردازیم .ده ها نفر از دانشمندان و
مورخان شیعه و سنی ،جریان توطئهای ناجوانمردانه علیه
پیشوای دوم شیعیان را به تفصیل نوشته اند و این مسئله،
بهقدریدرمیانمورخانمعروفاستکهگماننمیکنیم

ایــن قضیه را با اندکی اختالف در ترتیب بیان وقایع،
ای ــن دانــشــمــنــدان و مــورخــان در کــتــابهــا و تألیفات
خود آورده اند :محمدبن جریر طبری ،مسعودی ،ابوالفرج
اصفهانی ،شیخ مفید ،ابوعلی فضل بن حسن طبرسی،
ابنعبدالبر،ابنشهرآشوب،ابنصباغمالکی،ابنجوزی،
شبلنجی،سیوطی،علیبنعیسیاربلیوگروهیدیگراز
دانشمندان معروف .دانشمند معروف جهان تسنن «شیخ
محمدصبان»مینویسد«:عدهزیادیازدانشمندانگذشته
و حال ،معتقدند که امام حسن(ع) به وسیله زهر مسموم و
شهیدشد».
▪کارنامهسیاهخانداناشعث

این مسئله در آن زمان به قدری مشهور بوده است که طبق
گواهیگروهیازمورخان،پسازشهادتاماممجتبی(ع)،
مردی از خاندان طلحه ،جعده را تزویج کرد و از او دارای
فرزندانی شد؛ گاهی که میان فرزندان وی و قریشیان
مشاجره ای رخ می داد ،مردم قریش آن ها را «فرزندان زن
شوهرکش!» خطاب می کردند .امام صادق(ع) با اشاره به
اینحادثهمیفرمود«:اشعثبنقیسدربهشهادترساندن
امیرمومنان(ع) شریک بود ،دخترش ،حسن بن علی(ع)
را مسموم و پسرش محمد نیز ،در به شهادت رساندن امام
حسین(ع)شرکتکرد».

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
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 :از فردی در بازار طلبکارم .او بابت بدهیاش،
چکهایی را به فرزندم داده که دو سال قبل برگشت
خورده است .آیا این چکها قابلیت شکایت کیفری
دارد؟ اگر نتوانم آن ها را نقد کنم ،آیا میتوانم بدون
شکایت ،دوبــاره به بدهکار مراجعه و طلبم را مطالبه
کنم؟

پاسخ :علیه صادر کننده چک بالمحلی که بیش از شش
ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت آن گذشته باشد،
نمیتوان شکایت کیفری کرد .از سوی دیگر ،چک نشانه
طلب دارن ــده آن از صــادر کننده و ظهرنویسان است.
ظهرنویس یعنی کسی که با امضای پشت چک ،آن را به
دیگری واگذار کرده است.
بنابراین ،برای وصول وجه چک ،میتوانید علیه صادر
کننده چک و ظهرنویسان به دادگاه حقوقی یا شورای حل
اختالف ،دادخواست مطالبه وجه تقدیم کنید .برای اقامه
دعوای حقوقی ،در صورتی که مبلغ خواسته  20میلیون
تومان یا کمتر از آن است ،به شورای حل اختالف و در غیر
این صورت ،به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید .عالوه
بر این در صورتی که از صادرکننده چک اموالی سراغ
داشته باشید ،میتوانید برای وصول وجه چک ،به اجرای
ثبت مراجعه کنید.
صــادرکــنــنــده چــک بــامــحــل بــه درخ ــواس ــت دارنـــده
چــک ،توسط اجــرای ثبت تا زمــان پرداخت وجــه چک،
ممنو عالخروج میشود .در موارد زیر صادرکننده چک
قابل تعقیب کیفری نیست یا تعقیب کیفری متوقف و
پرونده مختومه میشود:
 -1در صورتی که صادرکننده چک قبل از شکایت
کیفری ،وجه چک را نقد ًا به دارنده آن پرداخت یا در مورد
پرداخت وجه آن با شاکی خصوصی توافق کرده باشد.
 -2در صورتی که دارنــده چک تا شش ماه پس از تاریخ
مندرج در چک ،به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت
دریافت نکرده باشد یا تا شش ماه پس از تاریخ صدور
گواهی عدم پرداخت از سوی بانک ،علیه صادر کننده چک
بالمحل ،شکایت نکرده باشد.
 -3در صورتی که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا
دارنده چک ،آن را از طریق کالهبرداری یا خیانت در امانت
یا جرایم دیگر به دست آورده باشد؛ همچنین ،در صورتی
که چک بابت معامالت ربوی یا سایر معامالت نامشروع
صادر شده باشد.
 -4در صورتی که ثابت شود چک به صورت سفید امضا
صادر شده است.
 -5در صورتی که در متن چک ،وصول وجه آن منوط به
تحقق شرطی شده باشد یا قید شده باشد که چک بابت
تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
 -6در صورتی که چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ
واقعی صدور چک ،پیش از تاریخ مندرج در متن آن باشد.
(به عبارت دیگر چک وعده دار یا برای آینده باشد).
 -7اگر دارنده چک ،پس از صدور گواهی عدم پرداخت از
سوی بانک ،چک را به دیگری منتقل کند.
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