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اجرای سند «الگوی اسالمی ایرانی
پیشرفت »از سال ۱۴۰۰

...

معاونعلمیمرکزاسالمیایرانیپیشرفتازاجراییشدنسندالگویاسالمیایرانیپیشرفتدرکشور،ازسال ۱۴۰۰خبرداد.بهگزارشخبرگزاریصداو
سیما،هادیاکبرزادهافزود:فعالیتبرایتهیهاینالگوازهفتسالپیشآغازوباهمکاریسههزارشخصیتعلمیوهفتهزارجوان 90،هزارمتنعلمیتهیه
شدکهدرفرایندیدوسالهتکمیلمیشود.

حجت االسالم دکتردشتی ،استاد تاریخ اسالم در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

سخن اندیشه
لزوم «استحقاق مدح
در کالم امام یازدهم

»

(ع)

فرصتآفرینیهایامامحسنعسکری(ع)درعصراختناق

حجت االسالم دکتر جواهری

امام حسن عسکری علیهالسالم فرمودهاند:
اما ْل ُم َت َّه ِم؛
ح َغ ْی َرا ْل ُم ْس َت ِح ِ
«م ْن َم َد َ
ام َمقَ َ
ق َفقَ ْد َق َ
َ
هر کس فرد غیر مستحقی را مدح کند ،در
مقام متهم ایستاده اســت(».نــزهــه الناظر
وتنبیهالخاطر،ج،1ص)143دراینحدیث،
«استحقاق» ،رکن اصلی مدح و ستایش قرار
گرفته است .استحقاق ،به معنای سزاواری،
حقانیت،صالحیتوشایستگیاست.ماهیت
مــدح ،تبیین محاسن و نیکیها با سخنان
زیبا و واژگــان جمیل اســت .باید محاسن را
شناخت و براساس محاسن ،افراد را ستود.
باید تنها فردی را که استحقاق مدح دارد ،
ستایشکرد.مدح،نوعیتشکرزبانیوتشویق
و قــدردانــی از خدمات انسانهاست .این
تشویقبایدبجاوصرف ًابرایمستحقآنباشد.
ازکسانیکهباایثاروفداکاری،حقیبرگردن
فردوجامعهپیداکردهاند،بایدقدردانیکرد.
کسی که وظیفه خود را خوب انجام می دهد
و فوق وظیفه و فراتر از آن نیز ،گام برمیدارد،
سزاوار مدح است .طبق روایت امام یازدهم
علیهالسالم ،در مدح باید به اصل و قانون
استحقاق توجه کرد .مدح بر دو قسم است:
مدح مستحق و مدح غیر مستحق.مدح غیر
مستحق ،ناروا و نامطلوب است و آثار مثبت
مدح مستحق را کدر و سست میکند .اثر
مدحغیرمستحق،قرارگرفتنمدحکنندهدر
معرضاتهاماست.

...

جهان کتاب
رونق «کتاب های صوتی
و الکترونیک» در ایرلند شمالی

آمارهادرایرلندشمالینشانمیدهدکهبیشتر
مردم این کشور ترجیح میدهند کتاب صوتی
و الکترونیک از کتابخانهها امانت بگیرند .به
گزارش ایبنا به نقل از بی بی ســی ،در سال
 ،2017مردم ایرلند شمالی حدود 310هزار
کتاب صوتی و الکترونیک از کتابخانههای
این کشور قرض گرفتند؛ درحالی که این رقم
در سال  2015حــدود 140هــزار و در سال
 2016حدود  218هزار کتاب بود .این ارقام
در حالی از سوی کتابخانههای عمومی ایرلند
اعالم شده که میزان کتابهای چاپی به امانت
گرفتهشدهازسال 2017تاکنون،برایاولین
بارپنجمیلیوننسخهکاهشداشتهاست.طبق
این آمارها ،میزان عالقهمندی مردم این کشور
به کتابهای الکترونیک و صوتی ،سه برابر
کتابهایچاپیاست.آمارهایجمعآوریشده
از سایتهای کتابخانههای عمومی در ایرلند
شمالی نشان میدهد هزینه کم و دسترسی
آســان به ایــن کتابها ،عامل اصلی گرایش
مردم است .بسیاری از کاربران و خوانندگان
ایرلندیمیگوینددسترسیآسانبهکتابهای
الکترونیکموجبمیشودمابهایننوعکتابها
روی آوریــم .یک عضو کتابخانه مرکزی شهر
بلفاست ،پایتخت این کشور ،میگوید :وقتی
منتظرهستیتانوبتدندانپزشکیاتبرسد،
میتوانییککتابدرگوشیمطالعهکنی.
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دوران امامت امام حسن عسکری(ع) در شرایطی آغاز شد که
دستگاه خالفت عباسی ،بیش از هر زمان دیگری ،برای ائمه(ع)
و دوستداران آن بزرگواران ،محدودیت ایجاد کرده بود .وضعیت
حاکم بر آن دوران به گونهای بود که حتی امام یازدهم(ع) در
سراسر عمر پربرکت خود ،فرصتی برای تشرف به حج پیدا نکرد
و تمام عمر را در محاصره مأموران خلیفه و در منطقهای نظامی
سپری کرد .در این شرایط ،رسیدگی به امور شیعیان ،مشکلتر
از همیشه بــود .اما آن حضرت ،با استفاده از شرایط موجود و
همچنین ،بهرهبردن از شبکه وکالتی که در دوران ائمه قبلی(ع)
سازمان دهی شده بود ،توانست شیعیان را از این پیچ خطرناک
تاریخی به سالمت عبور دهد و آن ها را برای ورود به عصر غیبت،
آماده کند .در گفتوگو با حجتاالسالم والمسلمین دکتر محمد
دشتی ،استاد تاریخ اسالم و عضو هیئت علمی جامعه المصطفی
العالمیه ،به بررسی شرایط سیاسی و دوران امامت امام حسن
عسکری(ع) پرداختیم .وی در مصاحبه با خراسان ،به تشریح
راهبردهای امام(ع) برای ترویج آموزههای اهلبیت(ع) و تقابل با
حکومت ستمگر عباسی پرداخت.
جهان اسالم ،هنگام والدت با سعادت امام حسن
عسکری(ع) در چه شرایطی به سر می برد؟
امام حسن عسکری(ع) در سال  231هـ.ق متولد شد .این زمان،
مصادف است با دوران خالفت و سلطنت یکی از ستمپیشهترین
خلفای عباسی ،یعنی متوکل .او اقدامات ظالمانه و هتاکانهای
نسبت به اهلبیت(ع) و به خصوص نسبت به مضجع شریف امام
حسین(ع) مرتکب شد که پیش از آن سابقه نداشت .بنابراین،
دورانی که امام حسن عسکری(ع) در آن متولد شد ،برای عموم
مسلمانان و به ویژه شیعیان ،دورانی پراختناق و رنج بود .متوکل
در دوران خود ،امام هادی(ع) و فرزند بزرگوارشان را از مدینه به
سامرا فراخواند و در یک منطقه نظامی ،تحت مراقبت قرار داد و
این رویکرد ،نشاندهنده دیدگاههای خصمانه خلیفه عباسی ،به
ائمه شیعه(ع) است.
باتوجه به شرایط پراختناقی که درباره آن صحبت
کردید ،امام یازدهم(ع) چگونه کار هدایت و ارشاد شیعیان را
مدیریت میکرد؟
ابزار امــام(ع) برای برقراری ارتباط با شیعیان و مدیریت کردن
آن ها ،ابزار مهم و راهبردی شبکه وکالت بود .این شبکه گسترده
که در دوران ائمه قبلی(ع) طراحی و پیریزی شد ،در دوران امام
هــادی(ع) و امام حسن عسکری(ع) بسیار به کار آمد و توانست
ارتباط میان امام(ع) و شیعیان را برقرار نگه دارد .این وکال نیز،
دارای سازمان دهی ویژه بودند و ارتباط همه آن ها با امام(ع)،
مستقیم نبود .مث ً
ال امام(ع) برای یک ایالت یا منطقه وسیع ،وکیلی
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پرســش های حقوقی شــما هستیم.

جواد نوائیان رودسری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

...

مشاورهحقوقی

وکالی امام حسن عسکری(ع) نیز ،دارای
سازمان دهی ویژه بودند و ارتباط همه آن ها با
امام(ع) ،مستقیم نبود .مث ً
ال امام(ع) برای یک
ایالت یا منطقه وسیع ،وکیلی تعیین میفرمود
و آن وکیل ،با دیگر وکالیی که در شهرها و
قصبات آن منطقه فعال بودند ،ارتباط داشت.
ارتباط میان وکال با یکدیگر ،وکال با مردم و
وکال با امام(ع) ،با رعایت تمام جوانب احتیاط
و ضرورتهای امنیتی برقرار میشد .بسیار
پیش میآمد که تنها وکالی یک منطقه ،با وکیل
اصلی امام(ع) در آن محل آشنایی داشتند و
سایر مردم ،نمیدانستند وکیل رسمی امام(ع)
در منطقه آن ها کیست

تعیین میفرمود و آن وکیل ،با دیگر وکالیی که در شهرها و قصبات
آن منطقه فعال بودند ،ارتباط داشت.
ارتباط میان وکال با یکدیگر ،وکال با مردم و وکال با امــام(ع) ،با
رعایت تمام جوانب احتیاط و ضرورتهای امنیتی برقرار میشد.
بسیار پیش میآمد که تنها وکالی یک منطقه ،با وکیل اصلی
امام(ع) در آن محل آشنایی داشتند و سایر مردم ،نمیدانستند
وکیل رسمی امام(ع) در منطقه آن ها کیست .همین رویکرد باعث
ایمن ماندن شبکه وکالت از آسیبهایی شد که امکان داشت به آن
وارد شود .نکتهای که نباید فراموش کنیم ،این است که امام حسن
عسکری(ع) در دوران امامت خود ،با وجود همه محدودیتها،
ارتباطات مستقیمی هم با شیعیان داشت .این ارتباطات ،با رعایت
استتار و اختفا ،در منزل آن حضرت روی میداد و گاه ،در زندان
نیز ،زندانبانانی که تحت تأثیر شخصیت امام(ع) قرار میگرفتند،
مجال این دیدار را فراهم میکردند.
یکی از اقداماتی که در سیره همه ائمه(ع) دیده
میشود ،تقابل آن ها با حکومتهای ستمگر زمــان است.
امام حسن عسکری(ع) برای این کار از چه راهبرد و شیوهای
استفاده میکرد؟

بدیهی است که راهبرد مبارزه با حکام و خلفای جور ،در دوره هر
کدام از ائمه(ع) ،منطبق با شرایط زمانه بوده و تفاوت در راهبردها،
به دلیل تفاوت در شرایط است .امام حسن عسکری(ع) از چند
راهکار برای مقابله با خلفای جور دوران خود استفاده میکرد؛
نخست اینکه همواره و در هر شرایطی ،به شیعیان یــادآوری
می فرمود که خلفای عباسی ،مصداق طاغوت هستند و حقی
در حکومت ندارند و دوم اینکه ،همیشه شیعیان را از همکاری با
دستگاه خالفت عباسی ،نهی میفرمودند.
در عین حــال ،اگر شرایطی بــرای قیام مسلحانه پیش میآمد
و تعدادی از شیعیان بــرای مقابله با حکومت ستمپیشه قیام
میکردند ،امام حسن عسکری(ع) از این حرکتها پشتیبانی
میفرمود؛ چنا نکه از قیام ابوهاشم جعفری حمایت کرد و به
وی دستور مقابله داد و باید این راهبرد را هم به عنوان راهبرد
سوم آن حضرت برای مقابله با دستگاه ستمگر خلفای عباسی
در نظر گــرفــت .از ســوی دیــگــر ،راهــکــار چــهــارم و اصلی امــام
حسن عسکری(ع) برای مبارزه با ستمگران ،ترویج آموز ههای
اهلبیت(ع) در جامعه اسالمی و حمایت از نگارش کتا بهای
مفید و تأثیرگذار در این زمینه بود .چنانکه میدانیم ،آنحضرت
از نوشتهها و آثار فضل بن شاذان نیشابوری تمجید میفرمود و
این آثار را برای فراگیری آموزههای اهلبیت(ع) ،مفید به فایده
میدانست .بنابراین ،یکی دیگر از شیو ههای تقابل امام حسن
عسکری(ع) با حکومت ستمگر عباسی ،اهتمام به امور علمی و
فرهنگی بود .ضمن اینکه این اقدامات ،در آستانه آغاز عصر غیبت،
برای آماده کردن شیعیان ،ضرورت داشت.

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.

پــرســش :یــک ســـال اســـت کــه همسرم
بــدون دلیل منزل را تــرک کــرده اســت و
جداگانه زندگی میکند .به تازگی برای او
اظهارنامه ای فرستادم و درخواست کردم
بهمنزلبازگردد.آیاهمیناظهارنامهبرای
این که وی نتواند بابت ایام حضور نداشتن
درمنزل،تقاضاینفقهکند،کافیاست؟
پاسخ :خیر ،باید دعوای الزام به تمکین طرح
کنید تا دادگاه خانواده به موضوع رسیدگی
و در صورت اثبات دعوای شما ،حکم به الزام
همسرتان به تمکین را صــادر کند .یکی از
تکالیف مرد در زندگی مشترک ،تهیه مسکن
برایهمسرخوداست.مردنیزحقداردمحل
زندگی مشترک را تعیین کند .در صورتی که
دوطرفقب ً
الدربارهتعیینمحلیاسایرشرایط
مسکن با یکدیگر توافق دیگری کرده باشند،
بر اساس آن توافق عمل خواهد شد .اگر پس
از تهیه مسکنی که متناسب با نیاز همسرتان
است،ایشانحاضربهسکونتدرآننشد،ابتدا
بامیانجیگریبزرگانوخردمندان،ازایشان
بخواهید که به منزل مشترک نقل مکان کند.
در صورتی که همسرتان باز هم حاضر نشد
به منزلی که تهیه کردهاید نقل مکان کند ،به
دادگاه خانواده محل سکونت ایشان مراجعه
و علیه همسرتان دعوای الزام به تمکین طرح
کنید .اثر عملی حکم الزام به تمکین در این
استکهدرصورتعدماجرایآن،همسرشما
حقیبردریافتنفقهنخواهدداشت.بهعبارت
دیگر شوهر نمیتواند برای اجرای حکم الزام
به تمکین ،زن را بدون رضایت وی و با توسل به
قوایقهریه(مث ً
النیرویانتظامی)بهسکونت
در محلی مجبور کند«:زن باید در منزلی که
شوهر تعیین میکند سکنی نماید ،مگر آن
کهاختیارتعیینمنزلبهزندادهشدهباشد».
(ماده 1114قانونمدنی).

