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برگزاری«روزمقاومت»
درنمایشگاهکتابتهران

قائممقامسیودومیننمایشگاهبینالمللیکتابتهران،ازنامگذارییکروزازایننمایشگاهبهنام«روزمقاومت»خبردادوگفت:دراینروزازپوستر
جایزهجهانیفلسطینرونماییمیشود.بهگزارشایبنا،قادرآشنابااشارهبهبرگزاری«جشنمقاومت»درنمایشگاهامسالافزود:ششماردیبهشتماه،
همزمانباسومینروزنمایشگاهکتاب،برنامه«جشنمقاومت»نیزبرگزارخواهدشد.

بررسی شرایط جهان اسالم هنگام والدت و درنخستین قرن غیبت حضرت ولی عصر(عج)

نيمهشعبانرسيدومنتظرانرا
َ َ
ّ
حجتبرحق،امام ُمنتظر آمد

شماره 25

نیاز مبرم کشور به تداوم
«رستاخیز علمی»
دانش ،آشکارترین وسیله ع ّزت و قدرت یک
کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی است.
دنیایغرببهبرکتدانشخودبودکهتوانست
برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویستساله
فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیانهای
اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل سبک زندگی
غربی به جوامع عقبمانده از کــاروان علم،
اختیارسیاستواقتصادآنهارابهدستگیرد.
ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب
کرد،توصیهنمیکنیم،ا ّما ّ
مؤکد ًابهنیازکشور
بهجوشاندنچشمهدانشدرمیانخوداصرار
میورزیم .بحمدا ...استعداد علم و تحقیق در
متوسط جهان باالتر است .اکنون
م ّلت ما از
ّ
نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در
کشور آغاز شده و با سرعتی که برای ناظران
جهانی غافلگیرکننده بود -یعنی یازده برابر
متوسط علم در جهان -به پیش
شتاب رشد
ّ
رفتهاست.

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

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.

پرسش:مادرمدرزمانحیاتشازدامادمان
طلبکار بود و بابت این طلب ،از او سفته
گرفتوقراربوداینبدهیبهصورتماهانه
و طی اقساط پرداخت شــود .اکنون که
مادرم فوت کرده است ،تکلیف این بدهی،
افرادی که باید مبلغ آن را به عنوان طلبکار
دریافت کنند و وضعیت پرداخت آن (به
صورتقسطییانقدی)چهمیشود؟
پاسخ:ابتدابایدبرایمادرتانگواهیانحصار
وراثــت دریافت کنید .برای دریافت گواهی
انحصار وراثت به شورای حل اختالف محل
آخرین اقامتگاه مادرتان مراجعه کنید .از
جمله مـــدارک الزم بـــرای صـــدور گواهی
انحصار وراثت ،استشهادیهای است که باید
به امضای شهود برسد و امضای آن ها در یکی
از دفاتر اسناد رسمی گواهی شــود .پس از
دریافت گواهی انحصار وراثــت ،هر یک از
وارثانمیتواندبهنسبتسهمخودازماترک،
علیه بدهکار (داماد شما) در دادگاه عمومی
حقوقی (در صورتی که سهم وی بیش از 20
میلیون تومان است) یا شورای حل اختالف
(در صورتی که سهم او  20میلیون تومان یا
کمتراز 20میلیونتوماناست)اقامهدعوای
مطالبه وجه کند .دادگاه به دعوا رسیدگی و
بدهکار را به پرداخت یکجا و نقدی بدهی
در حق وارثــان محکوم میکند .در صورتی
کــه محکومعلیه (بــدهــکــار) توانایی مالی
پرداخت بدهی را نداشته باشد ،میتواند از
دادگاه درخواست صدور حکم اعسار کند .در
صورت اثبات ناتوانی بدهکار از اجرای حکم
و پرداخت یکجای بدهی ،دادگــاه با صدور
حکم اعسار ،بدهی را تقسیط خواهد کرد .به
طور کلی وارثان متوفی بعد از فوت شخص،
قائم مقام او هستند .قائم مقام شخصی است
کهبهجانشینیدیگری،دارایحقوقوتکالیف
است.یعنیاگرمادرشماازفردیطلبیداشته
باشد ،پس از فوت ایشان ،وارثــان مادر شما
میتوانند آن طلب را از بدهکار مطالبه کنند.
اگر از بدهکار اموالی سراغ دارید ،میتوانید
با ارائه دادخواست «تامین خواسته» از دادگاه
درخواستکنیدبرایحفظحقوقشما اموال
بدهکاررابهمقدارطلبتوقیفکند.

(عج)

...
یادمان

به مناسبت سالروز درگذشت

ناشنیده هایی از زندگی زاهدانه
استادمحمدتقیشریعتی

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

دوران امامت امام زمان(عج) در حالی آغاز شد
که شیعیان در شرایط دشــوار و حساسی قرار
داشتند .از یک سو ،خلفای عباسی پیش از آن،
عرصه را بر فعالیت امــام حسن عسکری(ع) و
پیروان آن حضرت تنگ کرده بودند و از سوی
دیگر ،برخی از افراد به ظاهر خویشاوند امام(ع)،
مانند جعفر کذاب ،میکوشیدند تا با زور و تزویر،
خود را به عنوان زعیم شیعیان ،جا بزنند .عالوه
بر اینها ،شبهاتی که درباره حیات و ظهور امام
زمــان(عــج) از ســوی دشمنان مطرح میشد،
ضرورت یک اقدام انسجام یافته از سوی علما و
محدثان شیعه را در عصر غیبت ،آشکار میکرد.
در چنین شرایطی ،محدثان و متکلمانی مانند
ابوسهل نوبختی و شیخ صدوق ،به میدان آمدند
و به مبارزه قلمی و کالمی برای زدودن شبهات و
نهادینه کردن امر حیات و ظهور امام عصر(عج)
در میان شیعیان پرداختند .در گفتوگو با دکتر
لیال نجفیان ،استاد تاریخ اسالم و عضو هیئت
علمی دانشگاه فردوسی ،به بررسی تالشهای
متکلمان ،فقیهان و محدثان شیعه در این عرصه
مهم و راهبردی پرداختیم .وی در گفت وگو با
خراسان ضمن اشاره به شرایط حساس دوران
امامت امام حسن عسکری(ع) و امام زمان(عج)،
راهبردهای علمای شیعه را در برخورد با شرایط
این دوره ،مورد بحث و بررسی قرار داد.
اوضــاع ســیــاســی و اجــتــمــاعــی
شیعیان ،هنگام والدت امام زمان(عج) چگونه
بود؟
والدت امام زمان(عج) در دوران بسیار حساسی
واقع شد؛ امام حسن عسکری(ع) در دوره کوتاه
امامت خــود ،در سامرا ،تحت نظارت دایمی
مأموران خلیفه عباسی ،قرار داشت .با این حال،
اعمال محدودیتها و تضییقات ،تنها به فعالیت
ُع ّمال خلیفه عباسی محدود نمیشد و امام(ع)،
از سوی برخی از نزدیکانشان ،مانند جعفر کذاب
نیز ،تحت فشار بودند .او گاهی جسارت را به
حدی میرساند که متعرض جان دوستداران
و شیعیان امام حسن عسکری(ع) میشد و از
متهم کردن آن ها به امور مختلف ،باکی نداشت.
باتوجه به شرایطی که به آن اشاره
کردید ،کار نایبان امــام زمــان(عــج) ،با آغاز
دوران امامت آن حضرت ،کاری سخت و دشوار
بــوده اســت .آن ها چگونه توانستند از این
مسیر به سالمت عبور کنند؟
بله؛ عثمان بن سعید عمری ،اولین نایب امام
عصر(عج) ،در نخستین گام ،برای حفظ امنیت
آن حضرت ،طبق راهبردی که تعیین شده بود،

در دوران نیابت حسین بن روح
و جانشین او ،علی بن محمد
سمری ،کوشش برای نهادینه
کردن امر غیبت ،عالوه بر بغداد،
در مکاتب ری و قم نیز ،توسط
محدثان و متکلمان امامی مذهب
اهل قلم ،ادامه یافت .بزرگانی
مانند ابن قبه رازیو کلینی،
با تولید آثار کالمی و حدیثی-
تاریخی ،نهایت کوشش خود را
برای تحقق این مهم ،به کار بستند
توانست با رویکردی تدریجی و توام با احتیاط،
برای آشنایی شیعیان با امامشان ،اقدام کند.
همین سیاست ،در دوره دومین نایب امام(عج)
نیز پی گرفته شد .با این حال ،شبهه افکنی از
سوی دشمنان ادامه داشت و برخی مخالفان،
به شبههها و تردیدها دامن میزدند .در بین این
افــراد هم ،میشد ردپــای کسانی مانند جعفر
کذاب و حامیان او را دید .افرادی هم بودند که
برای ظهور امام(عج) ،زمان تعیین میکردند
و باعث بروز ابهامات و شبهات میشدند .در
همین دوره بود که بزرگان و متکلمانی مانند
ابوسهل نوبختی (درگذشته به ســال 311
هـ.ق ،در بغداد) برای دفاع از آموزههای شیعه
و زدودن شبهات از فکر و ذهــن شیعیان ،به
مــیــدان آمــدنــد و توانستند ذهــن آن هــا را در
برابر ادعاهای معتزلهُ ،م َج ّب ِر ه ،غُ الت و  ...از
تشویش مصون بدارند .عالوه بر ابوسهل ،در
دوران نیابت حسین بن روح و جانشین او،
علی بن محمد سمری ،کوشش برای نهادینه
کــردن امر غیبت ،عــاوه بر بغداد ،در مکاتب
ری و قم نیز ،توسط محدثان و متکلمان امامی
مذهب اهل قلم ،ادامه یافت .بزرگانی مانند
ابــن قبه رازی(درگــذشــتــه قبل از  )319و
کلینی(درگذشته  ،)329با تولید آثار کالمی و
حدیثی -تاریخی ،نهایت کوشش خود را برای
تحقق این مهم ،به کار بستند.
به نظر میرسد با به پایان رسیدن
دوران غیبت صغری ،موضوع نهادینه کردن
امر غیبت ،با دشوار یهای بیشتری روبهرو
شده باشد .علمای شیعه چه نقشی در کاستن
از این دشواری ها داشتند؟
با درگذشت آخرین نایب خاص امام زمان(عج)،
موکول شدن ظهور آن حضرت به زمان نامعلوم و

نیز ،پایان امکان ارتباط معمول با امام(عج) ،بار
دیگر مشکالتی در میان شیعیان به وجود آمد.
محمد بن ابراهیم نعمانی ،از محدثان بزرگ
شیعه در ابتدای دوره غیبت کبری ،در کتاب
«الغیبه» ،مینویسد« :کدام حیرانی از این باالتر
است که مردم بسیار و گروههایی فراوان ،از زیر
بار این امر بیرون رفتهاند و به جز اندکی ،باقی
نماند هاند .یقینشان ضعیف شــد هاســت .در
گرفتاری سختی که برای افراد مخلص ،بردبار،
ِ
ثابت قدم و راسخان در علم آل محمد(ص) پیش
آمدهاست ،کمتر کسی است که ثابت قدم مانده
باشد ».این شرایط ،در برانگیختن اندیشمندان
برجسته شیعه امامی ،بــرای نگارش آثــاری با
هدف تثبیت باور به وجود ،غیبت و ظهور امام
عصر(عج) ،تأثیر بسزایی داشــت .از ایــن رو،
اندکی پس از آغــاز غیبت کبری ،جریانی در
میان علمای امامی شکل گرفت که ضمن آن،
این نخبگان علمی ،به تألیف آثاری با عنوان یا
موضوع غیبت پرداختند .به عنوان نمونه ،نعمانی
با نگارش کتاب «الغیبه» ،شیخ صدوق با «تحریر
کما لالدین» ،شیخ مفید با تدوین «ارشــاد»
و «الغیبه» و نیز ،شیخ توسی با نوشتن کتاب
«الغیبه» ،در مدت زمانی که بیشتر از یک قرن به
طول انجامید ،با بهرهگیری از باورهای کالمی
رایج در میان شیعیان امامی و جمعآوری روایات
موجود در کتا بهای حدیثی و آشنا با ذهنیت
تاریخی جامعه ،در نهادینه کردن این اصل مهم،
به ایفای نقش پرداختند.
ّ
مسلم آن است که بسیاری از
قدر
مردم ،توانایی درک مباحث کالمی و شناخت
احادیث صحیح را ندارند .علمایی که به نام
برخی از آن ها اشاره کردید ،از چه شیو ها ی
برای آموزش این مفاهیم ،استفاده میکردند؟

این امر بدیهی است که علمایی مانند صدوق
یا مفید ،برای نهادینه کردن امر غیبت و ظهور
امــام عصر(عج) در میان عموم شیعیان ،باید
از ادبیاتی ســاده و روایــاتــی آشنا بــرای آن ها
کمک می گرفتند .از این رو ،این علما ،در گام
نخست ،با نقل روایاتی درباره «منصوص بودن
امامت امــام زمان(عج) از سوی پیامبر(ص) و
ائمه(ع)»« ،حصر امامت در عدد دوازده» و نیز،
«وجود معمرین» ،تمرکز خود را بر ادبیات ساده
ـودن موضوع وجــود و غیبت امام
و قابل فهم بـ ِ
زمان(عج) متمرکز کردند .آن ها با نقل روایات
فراوان ،درباره این موضوعات ،عالوه بر کوشش
بــرای اثبات وجــود امــام زمــان(عــج) ،توانستند
گفتمانهای رقیب را به حاشیه برانند .این علما،
همچنین ،در آثــار خود به جمعآوری روایاتی
پرداختند که به نشانهها ،شرایط شیعیان و
جامعه ،پس از ظهور و حتی مدت زمان حکومت
آن حضرت ،اشاره داشت .بهرهگیری از چنین
روایــاتــی ،این امکان را بــرای علما و محدثان
فراهم میکرد که «باور به قطعیت ظهور امام
زمان(عج)» را با باور به وجود و زنده بودن آن
حضرت پیوند بزنند و نظم و ثبات اعتقادی را در
جامعه شیعه برقرار کنند .در گام بعدی و نهایی،
نویسندگان امامی مذهب ،با ارائــه مدبرانه
روایات ،بر قدمت و پر تکرار بودن روایاتی درباره
«خالی نبودن زمین از حجت خــدا» و «عدم
امکان امامت دو بــرادر» تاکید کردند .آن ها
با استفاده از این دو شاخص که از دیر باز در
گفتمان تشیع امامی مطرح بود ،کوشیدند تا
حقانیت امر غیبت را به شیعیان امامی خاطر
نشان کنند و مدعیانی مانند طرفداران جعفر
کذاب و دیگر افراد دارای گرایشهای انحرافی
را به حاشیه برانند.

«اطلس آماری جنگ شهرها» منتشر شد
انـــتـــشـــارات مــرکــز اســـنـــاد و
تازه های نشر
تحقیقات دفاع مقدس ،کتاب
«اطلس آماری جنگ شهرها» را
منتشر کرد .به گزارش ایبنا ،جمعآوری آمار و
جمعبندی اطالعات پیمایشی از تحوالت صحنه
نبرد ،در گسترهای به وسعت یک کشور و در بستر
زمانی هشت سال جنگ ،در تاریخنگاری مستند
کاری بس دشوار ولی ارزشمند و ضروری است.
چــون از یکسو ارائــه آمــار و اطــاعــات دقیق،
جایگاه ویژهای در تاریخنگاری مستند تحوالت
دوران دفاع مقدس دارد و از سوی دیگر ،بررسی
و پـــردازش پــژوه ـشهــای آمـــاری ،بــه کشف و
اس ــت ــخ ــراج رویـــکـــردهـــای آی ــن ــدهپ ــژوه ــی و
رهیافتهای راهبردی خواهد انجامید .بمباران
و موشکباران شهرها و مردمان این سرزمین،
توسط رژیم بعث و صدام ،همواره در طول جنگ

اتفاق میافتاد و خسارات و تلفات بسیار زیادی به
کشورمان تحمیل میکرد .در این زمینه ،گروه
مطالعات و جغرافیای نظامی مرکز اسناد و
تحقیقات دفاع مقدس ،با ارائــه اطلس آماری
جنگ شهرها ،کوشیده است سالنمایی از جنگ
شهرها را ،در طول دوران دفاع مقدس ،بهصورت
آمــاری تهیه کند و سعی کرده است با افزودن
تصاویر مرتبط ،بر غنا و زیبایی کار بیفزاید.
▪توجه به  5عامل مؤثر

اکبر رستمی ،کــارشــنــاس گــروه مطالعات و
جغرافیای مرکز ،با تأکید بر اینکه ساختار این
اطلس ،آمــاری اســت ،گفت :در اطلس جنگ
شهرها ،عامل زمان و مکان حاکم است و در بستر
زمانی ،وضعیت آمــاری شهرها و استا نهای
مورد هجوم ارائه شده است .وی افزود :در این

اطلس ،عالوه بر عامل زمان و مکان ،به سه عامل
مراکز آسیبدیده ،تلفات انسانی برجایمانده و
ابزار تجاوز دشمن نیز ،در قالب جداول مختلف
توجه شــده اســت .رستمی با اشــاره به اینکه
این کتاب شامل  10فصل است ،تصریح کرد:
فصلهای یک تا  9آن ،به بررسی آماری جنگ
شهرها ،بین سا لهای  59تا  67می پردازد و
در فصل دهم نیز ،جمعبندی از جنگ شهرها،
طی  95ماه جنگ انجام شده و در بخش پایانی
و ضمایم نیز ،تعاریف ،اهداف و مراحل مختلف
جنگ شهرها درجشده است .کارشناس گروه
مطالعات و جغرافیای نظامی مرکز اسناد و
تحقیقات دفــاع مقدس ،دربــاره منابع مورد
استفاده در تــدویــن ایــن کتاب گفت :منابع
ایــن کتاب ،برخالف دیگر کتا بهای مرکز
اسناد و تحقیقات دفــاع مقدس ،منابع غیر

اختصاصی و متکی بر اطالعاتی است که از سایر
مراکز ،بهویژه آرشیو اسناد بنیاد حفظ آثار و نشر
ارز شهــای دفاع مقدس ،معاونت فرهنگی و
تبلیغات و ستاد فرماندهی کل قوا جمعآوری
شده و گزار شهای نظامی و مطبوعاتی ،اعم
از محرمانه و عادی ،مبنای تهیه و تنظیم این
اطالعات بوده است.

بیتردید زندهیاد استاد محمدتقی شریعتی را
باید یکی از برجستهترین چهرههای فرهنگی
ایران معاصر دانست .بسیارند
خراسان و بلکه ِ
کسانی که از خرمن دانش او خوشه چیدند و
فراوانند افرادی که با ارشاد او ،راه را از بیراهه
تشخیصدادندوازدرافتادنبهورطهانحراف،
مصون ماندند .با این حال ،آنچه کمتر درباره
استاد شریعتی گفته یا نوشته شده ،زندگی
سراسرقناعتوزاهدانهاوست.حجتاالسالم
محمدعلی مهدوی راد که روزگــاری محضر
درس تفسیر استاد محمدتقی شریعتی را
در مشهد درک کردهاست ،دربــاره قناعت و
زهد استاد خاطرهای را به یاد میآورد که سایر
بزرگانخطهخراسان،ماننداستادمحمدرضا
حکیمی نیز ،آن را به یاد دارند؛ خاطرهای تکان
دهنده از مناعت طبع و زهد و قناعت استاد
محمدتقی شریعتی .حجتاالسالم مهدوی
رادمینویسد«:استادشریعتیدرآنوانفسای
هجوم الحاد به ساحت دین و دینورزی و تهی
بودن میدان از مدافعان دین ،در دبیرستان
و دانشسرا 16 ،ساعت اضافه و مجانی درس
میدادند که در آن آوردگــاه نامتوازن ،میدان
دفاع از دین را در دست داشته باشند .استاد
میفرمودند :مؤمنانی که میدیدند من تنها
سنگردفاعاز«ایمانیات»فرزندانآنهاهستم،
گاه هدیه میآوردند که نمیپذیرفتم و  ...در
همین روزگــار عسرت و وانفسا ،یک روز سرد
زمستانیبهخانهبرگشتم[ودیدم]کههمسرم
یک دست رختخواب را بسته و وسط «هال»
گذاشته اســت .گفتم :ایــن دیگر چیست؟
گفت :در خانه هیچ چیز نداریم ،ببر و بفروش.
گفتم :اینها که الزم اســت ،مهمان میآید،
خویشاوندانمیآیندچهکنیم؟!گفت:باالخره
چی؟! اندکی روی آن نشستم ،بعد برخاستم
و گفتم :دو دست سینی کوچک زیرنعلبکی در
آن «گنجه» داریم که نیازی هم نداریم ،میبرم
و میفروشم و بعد هم خداوند کارساز است .در
جیب پالتو گذاشتم و به بازار رفتم .مغازهای را
نشاندادندکهاینگونهوسایلراخریدوفروش
میکرد .وقتی نزدیک شدم ،دیدم از اصحاب
جلسات تفسیر است .ماندم چه کنم؟! چندبار
از مقابل مغازهاش گذشتم و برگشتم .متوجه
شدندوبیرونآمدند.گفتم:برایکاریآمدهام،
اگر قول بدهی که فقط آن چه را میگویم عمل
کنی ،میگویم! گفتند :قطع ًا استاد! ماوقع را
گفتم و سینیها را روی میز گذاشتم .کشوی
میز را باز کرد و گفت :استاد ،تو را به خدا قسم،
هرچهنیازداریدبردارید،نمیگویمبالعوضکه
خودداریکنید!قرضببریدوبیاورید.نپذیرفتم
وگفتم:اگرمعاملهنکنیدمیروموشرطدوماین
استکهبهقیمتواقعی!باالخرهخریدندوپولی
دادندوبرگشتموازاینمرحلهگذشتیم».

