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بدترینخصلتاجتماعی
در کالم امام دهم(ع)
حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
امــام هــادی (ع) در نکوهش ُبخل فــرمــوده اند:
«البخل أذم االخــاق؛ بخل زشت ترین و بدترین
خصلتهاست( ».نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ،ص
)140بخلدرفارسیبهمعنایممسکوخسیس
بودن است .أذم صیغه افعل تفضیل ،از ماده «ذم»
و «ذم» به معنای کار زشت و عمل بد اســت .امام
هــادی(ع) در این حدیث ،بخل را بدترین خصلت
اجتماعی و عامل ننگ و عار دانستهاند .پیروان
اهلبیت(ع) باید از این صفت زشت دور باشند و
راه سخاوت و جود و کرم اهلبیت(ع) را برگزینند.
ســزاوار است از سرمایههای فردی و مال و کسب
خود ،نیازمندان را یاری کنند .از آنجا که بخشش
و جود ،ضد بخل است؛ بنابراین میتوان گفت که
پسندیدهترینخصلتاجتماعینیز،بخششاست.

پیک اندیشه

ضرورتنگاهویژهدولت
بهفعالیتهایقرآنی

مــعــاون ق ــرآن و عترت
وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامــی گفت :قــرآن
کتاب زندگی و تربیت
انــســان ،در راســتــای
حــضــور مــعــنــادار در
عرصه زندگی است .به
گزارش ایسنا ،عبدالهادی فقهیزاده افزود :الزم
استحاکمیتودولتنگاهویژهایبهفعالیتهای
قرآنیداشتهباشندودرکناربهرهمندیازخیرین
قرآنی ،باید زمینهای را فراهم کنیم تا موسسات
قرآنی که نیازمند حمایت های دولتی هستند ،از
آنبرخوردارشوند.ویتصریحکرد:ازنظرماحفظ
قــرآن کریم ،یک اولویت اساسی و فعالیت ویژه
محسوبمیشودوزمینهسازانسومعرفتافزایی
است.ممکناستفردیتالوتقرآنراانجامدهد،
اماخیلیبامعانیانسپیدانکند؛ولیحفظقرآن
کریم،چوناقدامیمستمروروبهجلوست،طبیعت ًا
سبب ُانسهممیشودوبسیارارزشمنداست.
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توهادی مایی و جهان بیتو سراباست
سیرهپیشوایدهمدرمصافباانحرافواختناق

گروه اندیشه  -امروز ،روز والدت پیشوای دهم
شیعیان است .دوران امامت امام هــادی(ع)،
یکی از سختترین و پراختناقترین دورههای
تاریخحیاتامامانشیعه(ع)محسوبمیشود.
همزمانی ایــن دوره با عصر خالفت متوکل
عباسیورویکردخشنوتوامباعنادویبهشیعه،
باعث شد که امــام ه ــادی(ع) بخش مهمی از
زندگیپربرکتخودرادرحصارمأمورانخلیفه
ودرپادگانینظامیبگذراند.ابوالفرجاصفهانی
دربــاره شخصیت متوکل و رفتار او با خاندان
امامت،مینویسد«:وکانالمتوکلشدیدالوطاة
علی آل أبی طالب غلیظ ًا علی جماعتهم مهتم ًا
بأمورهمشدیدالغیظ»؛متوکلعباسیبرخاندان
ابوطالبسختمیگرفتودستورمیدادکهبر
شیعیان و پیروان آنان نیز ،سخت بگیرند و این
رفتارراازحدبگذرانند.درچنینشرایطی،امام
هــادی(ع) ،افــزون بر مقاومت و ایستادگی در
برابر اختناق موجود ،باید در چند جبهه و عرصه
مختلفنیز،اوضاعرامدیریتمیکرد.

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.

▪بازوییبهنامشبکهوکالت

مهمترینموضوعیکهامام(ع)بایدبهآناهتمامی
ویژهمیورزید،اوضاعشیعیاندراقصینقاطبالد
اسالمی بود .شهرهایی مانند قم و کاشان محل
تمرکز جمعیت معتنابهی از شیعیان بود و آن ها
در امور فردی و اجتماعیشان ،نیازمند هدایت
و رهبری امامی بودند که در زندان خلفای جور،
گرفتارشدهبود.امامهادی(ع)برایادارهجامعه
شیعه ،از همان میراث ارزشمندی بهره برد که
توسط اجداد طاهرینش تأسیس و تقویت شده
بود؛ یعنی شبکه گسترده وکالی امــام(ع) .این
وکال که در نقاط مختلف جهان اسالم مستقر
بودند،کارجمعآوریوجوهشرعی،هزینهکردن
آن بر اساس دستور امــام(ع) ،دریافت نامههای
شیعیان و رساندن آنهــا به امــام ه ــادی(ع) را
عهدهدار بودند و برخی از آن ها مانند علی بن
مهزیار اهــوازی ،علی بن ریان بن صلت ،احمد
بن اسحاق قمی و عثمان بن سعید عمری ،در
منابعرواییشیعه،ازشهرتیبهسزابرخوردارند.
به ایــن ترتیب ،امـــام(ع) میتوانست با وجود
محدودیتهای موجود ،جامعه شیعه را اداره
کندوبهنیازهایمادیومعنویدوستداراناهل
بیت(ع)،پاسخمناسبیبدهد.

مشاوره حقوقی

▪شاگردانتوانمند

افزون بر اینها ،جمعی از شیعیان این توفیق را
پیداکردندکهبهحضورامام(ع)شرفیابشوندواز
خرمندانشآنحضرت،بهطورمستقیم،خوشه
برچینند .شیخ توسی در کتاب شریف «رجال»،
از  176تن نام بردهاست که راوی حدیث از امام
هادی(ع)هستندودربینآنها،نامیکخانمنیز،
بهچشممیخورد.اینموضوعنشانمیدهدکه
با وجود اختناقی که به آن اشاره کردیم ،امام(ع)
طی دوران امامت  34ساله خــود ،گــاه مجال
عرضه آمــوزههــای اهلبیت(ع) را به تشنگان
دانش پیدا میکرد و این فرصت را غنیمت می
شمرد.درهمانحال،تالشامامهادی(ع)برای
عرضه مفاهیم اختصاصی شیعه به دوستداران
اهلبیت(ع) ،در قالب زیارتنامههای مشهوری
مانند زیارت جامعه کبیره که در واقع ،بر بستر
ثمرهتالشهایامامانپیشین(ع)بهمرحلهارائه
رسیده بود ،سببساز انسجام بیشتر شیعیان و
نهادینه شدن آموزههای ناب شیعی در اندیشه
دوستداراناهلبیت(ع )شد.

▪تقابلباغالیان

غالیان ،گروهی منحرف بودند که خود را به
عنوان شیعه معرفی میکردند و در همان حال،
با دادن برخی امور غیرواقعی به اهلبیت(ع)،
باعث بدبینی پیروان سایر مذاهب اسالمی به
شیعیان میشدند .آن ها با نسبت دادن مقام
الوهیتبهامامان(ع)،خودرادرمقامجانشینان
آن بزرگواران جا میزدند و با چنین رویکردی،
جمعیازافرادجاهلیافریبخوردهرابهدورخود
جمعمیکردندوباعثبروزفتنهوسختترشدن
شرایط زندگی برای دوستداران اهلبیت(ع)
می شدند .این گروه ،کار را به جایی رساندند که
دست به تفسیر خودساخته کالم وحی و روایات
رســولخــدا(ص) زدنــد و شیعیان را در مظان
اتهامات مختلفی قرار دادنــد .امام هــادی(ع)
در برابر غالیان ،به هیچ عنوان اهل مسامحه و
مماشاتنبود.جمعیازشیعیان،طینامهایبه
آنحضرت،ازسخنانمنحرفانهعلیبنحسکهو
قاسمیقطینیدربارهمعارفاهلبیت(ع)سخن
گفتند و تصریح کردند که این ادعاها ،باعث

انزجار مؤمنان میشود ،اما چون نامبردگان،
این سخنان را به پدران امام هــادی(ع) نسبت
میدهند ،قادر به تقابل با آن نیستند .امام(ع)
یس هذا
صراحت ًا در پاسخ به این نامه ،نوشتَ « :ل َ
اع َتز ْل ُه؛ اینگونه تأویالت از دین ما
ِم ْن دی ِننا َف ْ
نیست ،از آن ها بپرهیزید( ».رجال کشی؛ ص
 )517در کتابهای روایی شیعه ،جوابیههای
تند و طوالنی امام به غالیانی مانند محمد بن
حسکه به چشم میخورد .برخی از شیعیان،
مانندفتحبنیزیدجرجانی،تحتتأثیراقدامات
تبلیغی و منحرفانه غالیان ،نزد امام هادی(ع)
اعتراف میکردند که میپندارند امامان(ع)
نیازی به خوردن و آشامیدن ندارند ،زیرا طبق
ادعای غالیان ،این نیاز با مقام امامت سازگار
نیست!امامهادی(ع)درپاسخبهچنینسخنان
دور از واقعیتی ،صراحت ًا فرمود« :حتی پیامبران
که اسوه ما هستند ،میخوردند و میآشامیدند
و در بــازارهــا راه میرفتند و هر جسمی این
چنین است؛ جز پروردگار که جسم را جسمیت
میبخشد(».کشفالغمه،ج،2ص)338

پرسش :همسرم ،بــدون اجــازه من ،هر ماه
چند بار برای نگهداری مادرش یا کمک در
کار کشاورزی به روستا میرود .در این قضیه،
پدرش نقش ویژه دارد .آیا می توانم از وی
شکایت کنم؟
پاسخ :اگر پدر همسرتان ایشان را به جبر و زور از
منزل شما خارج میکند ،میتوانید مانع شوید یا از
پدر همسرتان به اتهام آدمربایی ،به دادسرا شکایت
کنید .در غیر این صورت ،همسر شما بالغ ،عاقل و
صاحباختیاراست؛اگرخودشنخواهد،میتواند
به روستا نــرود .پیشنهاد میکنم از راه مذاکره با
همسرتانوخانوادهایشانیابامیانجیگریبزرگان
وخردمندان،مشکلزندگیمشترکتانراحلکنید.
اگر از این راههــا مشکل شما حل نشد ،میتوانید
علیه همسرتان به دادگــاه خــانــواده دادخواست
«الزام به تمکین» تقدیم کنید .امام خمینی(ره) در
تحریرالوسیله،زنراشرع ًامکلفبهاطاعتوتمکین
از شوهر دانسته و بیان کردهاند« :نشوز در زوجه
عبارت از این است که از اطاعت شوهر آن مقدارش
که واجب است خارج شود ،مثال خود را در اختیار او
قرار ندهد و چیزهای نفرتآوری که منافات با تمتع
و التذاد شوهر از زن دارد را از خود دور نسازد ،حتی
در موردی هم که شوهر تقاضای آرایش از او دارد،
ترک تنظیف و آرایش نیز از مصادیق نشوز است و
همچنین ،بیرون رفتن از خانه بدون اذن شوهر و
کارهاییدیگرازاینقبیلنشوزاست».ماده1102
قانون مدنی نیز مقرر کرده است که به محض واقع
شدن نکاح ،روابــط زوجیت بین طرفین موجود و
حقوقوتکالیفزوجیندرمقابلیکدیگربرقرارمی
شود .یکی از این حقوق ،مطابق ماده 1105قانون
مدنی،حقریاستخانوادهبرایمرداست،حقیکه
توافقبرخالفآن،امکانپذیرنیست.البتهبایدتوجه
داشت حق ریاست مرد در خانواده و تکلیف زن به
اطاعتازاومطلقنیستومردنبایدباسوءاستفاده
ازآن،متعرضآزادیوحقوقزنشود.

