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ثبت  ۷۵درخواست
برای استفاده از«گرنت»

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی

پرســش های حقوقی شــما هستیم.

پیامک به شماره  2000999ارسال

زندگی معصومین(ع) برای همه اسوه و الگویی
نیکوست؛ الگویی که میتواند انسا نها را در
مسیر تعالی هدایت کند؛ الگویی جامع و کامل
که همه ابعاد فــردی و اجتماعی بشر را در بر
میگیرد .اهتمام و توجه به رعایت حقوق دیگران
در سیره معصومین(ع) جایگاهی ویژه دارد؛ آن
بزرگواران در دوران حیات پربرکت خود ،با کالم
و عمل به پیروانشان آموختند که برای پرورش
معنویت در وجود خود ،از دقت در احوال دیگران
و تالش برای کاستن از آالم و رنجهای همنوع
خود ،کوتاهی نکنند .پرداختن به این وظیفه
انسانی ،بخش مهمی از زندگی معصومین(ع)
را در بر میگرفت؛ آن وجودهای مقدس ،خود را
وقف مردم میکردند و در این مسیر از بذل مال
و تحمل سختیها ،امساک نمیکردند .نگاهی
به صفحات زرین تاریخ زندگی  14معصوم(ع)،
گــواهــی بــر ایـــن مــدعــاســت .امـــا در بــیــن آن
برگزیدگان الهی ،سیره اجتماعی دختر گرامی
پیامبر اسالم(ص) ،حضرت فاطمه زهرا(س)،
جایگاهی ممتاز و حتی بیبدیل دارد؛ هرچند که
در بهرهگیری از سیره آن بانوی دو عالم ،تفاوتی
در زن و مرد بودن فراگیرنده وجود ندارد و همه
مؤمنان میتوانند بر سر سفره کرامت حضرت
فاطمه(س) بنشینند ،اما در برخی جزئیات،
آن حضرت اسو های نیکو برای بانوان مسلمان
محسوب میشود .در سالروز شهادت مظلومانه
دختر گرامی رســولخــدا(ص) ،در گفتوگو با
حجتاالسالم والمسلمین محمدهادی یوسفی
غروی ،استاد برجسته تاریخ اسالم ،به بررسی
برخی ابعاد سیره اجتماعی حضرت زهرا(س)
پرداختیم .استاد یوسفی غروی در مصاحبه با
خراسان ،ضمن اشاره به جلوههای مختلف سیره
اجتماعی بانوی گرامی اسالم ،از مردم داری
حضرت فاطمه(س) ،به عنوان یکی از مهم ترین
وجوه سیره اجتماعی آن حضرت نام برد.

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :از سال  1368بیمه شده تأمین
اجــتــمــاعــی بـــــودهام .حـــال کــه شــرایــط
بازنشستگی را دارم ،متوجه شد هام که
برخی از کارفرماهایی که برای آن ها کار
کـــرد هام ،در زمینه پرداخت حق بیمه
من به سازمان ،اقدام نکردهاند .آیا برای
شکایت از آن ها و احقاق حق من ،راهی
وجود دارد؟ دو نفر از کارفرماها ،فوت
کردهاند ،ولی وارثان آن ها در قید حیات
هستند.
پاسخ :در مورد هر یک از کارفرمایان ،به
طــور جداگانه به اداره کــار محل کارگاه
مراجعه و علیه آن ها یا وارثانشان ،به هیئت
تشخیص شکایت کنید .از هیئت تشخیص
درخواست کنید که کارفرما را به پرداخت
مطالبات معوق شما و نیز پرداخت حق بیمه
به سازمان تامین اجتماعی محکوم کند.
سپس حکم صادر شده را به تامین اجتماعی
ارائه و درخواست بازنشستگی کنید .تامین
اجتماعی حق بیمههای پرداخت نشده را به
طور مستقیم از کارفرمایان یا وارثان آن ها
وصول خواهد کرد .اگر تامین اجتماعی
سوابق بیمهای و در نتیجه بازنشستگی
شما را قبول نکرد ،میتوانید علیه سازمان
بــه دی ــوان عــدالــت اداری شکایت کنید.
اگــر اثبات کنید که در مــدت مــورد ادعــا،
واقع ًا مشغول به کــار بــود هایــد ،در نهایت
بازنشستگی شما پذیرفته خواهد شد.
البته این موضوع مستلزم پرداخت سهمتان
از حق بیمه اســت .مــاده  159قانون کار
مقرر مــی کند «هــر گونه اخــتــاف فــردی
بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی
از اجــرای این قانون و سایر مقررات کار،
قــــرارداد کــارآمــوزی   ،موافقت نامه های
کــارگــاهــی یــا پیمان هــای دستهجمعی
کار باشد ،در مرحله اول از طریق سازش
مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا
نمایندگان آن ها درشورای اسالمی کار و در
صورتی که شورای اسالمی کار در واحدی
نباشد ،از طریق انجمن صنفی کارگران و
یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل
وفصل خواهد شد و در صورت عدم سازش
از طریق هیئت های تشخیص و حل اختالف
به ترتیب آتی ،رسیدگی و حل و فصل خواهد
شد ».چنان چه کارفرما فوت کند ،وارثان او
مسئول پرداخت بدهیاش هستند و دعوا
باید به طرفیت وارثــان متوفی طرح شود.
(مــواد  ۲۴۰ ،۲۳۲ ،۲۲۶ ،۲۲۵قانون
امور حسبی) وارثان قائممقام عام متوفی
هستند و کلیه حقوق و دیون متوفی با کلیه
اوصاف به آن ها منتقل میشود .ماده ۲۴۲
قانون امور حسبی در این باره مقرر میکند:
«دعــوا بر میت اعم از دین یا عین ،باید به
طرفیت ورثه یا نماینده قانونی آن ها اقامه
شود ،هر چند ترکه در ید وراث نباشد ،لیکن
مادامی که ترکه به دســت آن ها نرسیده
است ،مسئول ادای دیون نخواهند بود».
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ساحتهایخدمترسانی
به مردم در سیره فاطمه زهرا(س)

شــما می توانید پرسش های خود را

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

...

استاد یوسفی غروی ،پژوهشگر تاریخ اسالم در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

جواد نوائیان رودسری

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
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سیره حضرت فاطمه زهرا(س) در
حوزه مسائل اجتماعی ،در برگیرنده چه نکات
و آموزههایی است؟
وجــود مقدس حضرت فاطمه زهـــرا(س) ،در
جامعه اســامــی آن روز و در شهر مدینه ،از
جایگاهی بسیار ممتاز برخوردار بود و این جایگاه
ممتاز ،نه فقط به دلیل دختر رسو لخدا(ص)
بودن ،بلکه به واسطه شخصیت و سیره اجتماعی
واال و الهی آن بانوی بزرگوار نیز بود .در سراسر
دوران حیات پربرکت بانوی دو عالم ،میتوان
نــمــونـههــای نــاب و در خــور ذکــر فــراوانــی در
این زمینه یافت .آن حضرت در توجه به امور
اجتماعی و پرداختن به حل مشکالت مردم و
تالش در این مسیر ،نمونه بود .روایت مشهوری
کــه در ایــن بــاره وجــود دارد ،بــه شــب عروسی
حضرت فاطمه(س) با امیرمؤمنان(ع) مربوط
میشود؛ هنگامی که آن بانوی گرامی در لحظه
خروج از منزل پدر و عزیمت به خانه شوهر ،لباس
نو خود را به فقیری بخشید و در آن لحظات نیز،
از رسیدگی به نیاز نیازمندان ،خودداری نکرد.
نمونه دیــگــر ایــن تــوجــه کــه تــا حــد ایــثــار و از
خودگذشتگی در راه رفع حاجات نیازمندان،
قابل توصیف است ،هنگامی اتفاق افتاد که آن
حضرت ،به همراه همسر بزرگوارش ،چند روز
متوالی ،نانی را که برای افطار در اختیار داشتند،
به یتیم و اسیر و مسکین بخشیدند و به افطار با
ون َّ
عام
«و ُی ْط ِع ُم َ
الط َ
آب اکتفا کردند و آیه شریفه َ
َعلی ُح ِّب ِه ِم ْسکین ًا َو َیتیم ًا َو َأ سیرا»(انسان)8-
در حق آن بــزرگــواران نــازل شد .نکته دیگری
که باید به آن اشاره کنم ،موضوع مراجعه زنان
مدینه بــه حضرت زهــــرا(س) بــرای پرسیدن
مــســائــل شــرعــی و شــنــیــدن روایـــت اســـت .آن
حضرت در بسیاری از اوقات ،با حوصله فراوان،
پاسخگوی پرسشهای پرشماری بود که از سوی
بانوان مسلمان مطرح میشد و این رویکرد را
میتوان به عنوان یکی از ویژگی هــای سیره
اجتماعی حضرت فاطمه(س) در نظر گرفت.

معیارشکلگیری«برترینخانواده

یکی از وجــوه بسیار مهم سیره
اجتماعی معصومین(ع) و از جمله حضرت
فاطمه زهــرا(س) ،مردمداری و توجه آن ها
به حقوق عامه است .لطف ًا در این زمینه هم
مطالبی را بــرای خوانندگان خراسان ارائه
بفرمایید.
بــه نکته خــوبــی اشــــاره کــردیــد .مــردمــداری
به عنوان یکی از مهم ترین جنبههای سیره
اجتماعی معصومین(ع) و از جمله حضرت
فاطمه زهــرا(س) ،بسیار قابل توجه و مطالعه
اســت .بانوی بزرگوار اســام به رعایت حقوق
دیگران ،توجه خاصی داشت .حدیث مشهوری
در منابع معتبر از امام حسن مجتبی(ع) نقل
شده است که بر اساس آن ،حضرت زهرا(س)
در مناجا تهای شبانه ،همواره به همسایگان
خود توجه داشــت و بــرای آن ها دعا میکرد تا
جایی که فرزندش ،امام حسن(ع) جویای علت
این توجه ویژه و مقدم داشتن همسایگان بر اهل
خانه در دعــا شد و حضرت زه ــرا(س) فرمود:
«الجار ثم الدار؛ اول همسایه و بعد اهل خانه».
در ایــام پرمحنت پس از رحلت رســول گرامی
اســام(ص) و روزهــای غمباری که به شهادت
مظلومانه صدیقه طاهره(س) انجامید هم این
امر مهم ترک نشد.
جــا دارد در ای ـنجــا بــه ایــن نکته بسیار مهم
اشــاره کنم که موضوع گریه فـــراوان حضرت
زهــرا(س) بر مصیبت فقدان رسو لخدا(ص)
و نیز ،حوادث تلخی که پس از این واقعه اتفاق

افتاد ،حقیقتی است که مرحوم شیخ صدوق در
کتاب «أمالی» به آن اشاره دارد .طبق روایتی
که وی از حضرت امــام صــادق(ع) نقل کرده،
حضرت فاطمه(س) یکی از پنج نفری است
که در تاریخ از آن ها با عنوان «بسیار گریهکننده»
نام برده شدهاست .با این حال ،نقلی که در برخی
محافل میشود و طبق آن ،مردم مدینه از گریه
مداوم حضرت زهرا(س) شکایت داشتند و نزد
امیرمؤمنان(ع) رفتند و از ایشان خواستند که
گریه همسر گرامیشان به شب یا روز موکول
شــود ،مستند نیست .ایــن نقل که در واقــع به
روایت امام صادق(ع) اضافه شده است ،مربوط
به کتاب «بحاراالنوار» مرحوم عالمه مجلسی
است .در این کتاب ارزشمند ،این روایت بسیار
طوالنی ،در چهار صفحه و به نقل از شخصی
به نام ورقه بن عبدا ...ازدی آورده شده است
و البته ،عالمه مجلسی ،به صراحت در ابتدای
آخذه
روایت به این مسئله اشاره میکند که « َلم
ُ
ِم ْن أصل ُی َع ّو ل َع َلیه؛ من آن [خبر] را در اصلی
قابل اعتماد نیافتم( ».بحاراالنوار؛ ج 43؛ ص
 )174بنابراین ،باید به این مسئله دقت کرد که
خبر مذکور ،خبر معتبری نیست و گریه و اظهار
اندوه حضرت صدیقه طاهره(س) ،با وجود شدت
و مداومت ،به گونهای نبود که مردم را بیازارد و از
آن ها سلب آسایش کند.

»

حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
خانه کوچک علی علیهالسالم و فاطمه
علیهاالسالم با مدیریت الهی حضرت فاطمه
زهرا سالما...علیها بهترین خانه در تاریخ
بشریت اســت .امــروز نیز ،همه ما نیازمند
آموختن از اهالی این خانه هستیم؛ خانهای
کهدرآنآموزشهایمعرفتیوعملیبهترین
زوج الگو و خانواده پایدار و استوار وجود دارد.
روزی پیامبر خدا صلیا...علیهوآلهوس ّلم به
امیرمؤمنان امــام علی علیهالسالم فرمود:
«کیفوجدتاهلک؟همسرتراچگونهیافتی
و چگونه میبینی؟» امام علی علیهالسالم
گفت«:نعم العون علی طاعة ا ...؛ مددکار،
کمک کننده و یــاوری خــوب بــرای اطاعت
از پــروردگــار اســت ».همین ســؤال را پیامبر
خــدا(ص) از حضرت فاطمه سالما...علیها
پرسیدند؛ حــضــرت فــاطــمــه(س) فــرمــود:
«خیر بعل؛ [علی(ع)] بهترین شوهر است».
(بــحــاراالنــوار ،ج  ،43ص  )117رضایت
و خشنودیکاملزنوشوهرازکیفیتزندگی
در خانه خویش ،از ارزشهــای بــزرگ نهاد
خانواده است .رضایت زن وشوهر از زندگی
مشترک ،نشان دهنده توفیق وخوشبختی
آن هاست  .در پاسخ امام علی علیه السالم به
پرسش پیامبر(ص) ،معیار کیفی خانه برتر،
آموزشدادهشدهاست.بهاعتقادآنحضرت،
همسرشان ،حضرت فاطمه علیها السالم،
«عون» ،کمک کننده و یاری کننده شوهر در
اطاعت خدای بزرگ است .در واقع امام(ع)
زندگی با حضرت فاطمه سالم ا ...علیها را
بهترین زندگی میدانند ،چون فاطمه(س)
بزرگترینکمککنندهوپشتیبانایشان در
اطاعتخداونداست.بنابراین،باالترینمعیار
کیفیت زندگی ،حاکمیت فرمان خدا بر آن
است  .بهترین همسر ،همسری است که یاور
همسرخوددرعبودیتوبندگیخداباشد.

