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امام هفتم با چه شیوه ای از پیروان اهل بیت(ع) حمایت میکردند؟

سخن اندیشه

جایگاهواالیسخاوت
درسیرهامامهفتم ع
(

)

حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
امام موسی بن جعفر علیهالسالم درباره شرایط
ّ
لس ِخ ُّي
سخی و جایگاه سخاوت فرمود هاندَ « :ا َّ
َا ْل َح َس ُن َا ْل ُخ ُل ِق ِفي َك َن ِ
ف َا َ ...ال َي َت َخ َّلى َا َ ...ع ْن ُه
َحتَّ ى ُي ْد ِخ َل ُه َا ْل َجنَّ َة َو َما َب َع َث َا َ ...نب ِّي ًا ِإ َّال َس ِخ ّي ًا
َو َما َز َ
ال َأ بِي ُي ِ
سن َا ْل ُخ ُل ِق
ِالس َخا ِء َو ُح ِ
وصي ِني ب َّ
َحتَّ ى َم َضى؛ بخشنده خوش خوی و نیکو طبع،
در حمایت و پناه خداست و خداوند او را رها
نمیکند تا داخل بهشت شود و پروردگار ،هیچ
انسانی را که سخی نبوده،به پیامبری برنگزیده
است و هیچ یک از صالحان بی سخاوت نبودهاند
و پیوسته پــدرم ،مــرا به سخاوت و حسن خلق
سفارش میفرمود تا شهید شد(».الکافی ،ج ،4
ص « )39سخاوت» ،مترادف با جود و کرم و به
معنای دست و دلباز بودن و بذل و بخششی است
که رفع کننده مشکالت و گر ههای اقتصادی
مردم است« .سخاوت» و «حسن خلق» ،دو ارزش
مهم از مکارم اخالقی است .سزاوار است پدران
و مــادران هم خود اهل سخاوت و حسن خلق
باشند و هم فرزندانشان را به سخاوت و حسن
خلق سفارش کنند.

پیک اندیشه

انتشارجلددومشرحنهجالبالغه
آیتا...جوادیآملی

شبکهاطالعاتیامامکاظم(ع)دردستگاهخالفتعباسی
جواد نوائیان رودسری – امروز ،روز والدت
باسعادت هفتمین اختر آسمان امامت و والیت
است .امام موسی کاظم(ع) ،در  20سالگی،
عهدهدارمنصبامامتجامعهاسالمیشدوبار
هدایت امت را به دوش گرفت .پس از شهادت
امــام صــادق(ع) به دستور منصور دوانیقی،
دومین خلیفه عباسی ،شرایط برای فعالیت
شیعیان و دوســتــداران مکتب اهلبیت(ع)،
بــســیــار ســخــت و دشــــوار شـــد .از یــک ســو،
جریانهایی به وجود آمده بود که میخواست
آموزههای اهلبیت(ع) را مصادره به مطلوب
کند و در این راه ،از هیچ کوشش و اقدام ننگینی
فــروگــذار نمیکرد و از ســوی دیگر ،خلفای
جائر عباسی که از محبوبیت امام(ع) در میان
مردم ،بیم داشتند ،روز به روز بر محدودیتها
میافزودند و امــام کاظم(ع) و یارانش را در
تنگناهای شدید قرار میدادند .واقعیتی که
نباید از یاد برد ،آن است که عباسیان در سفاکی
و بیرحمی ،دست کمی از اسالف اموی خود
نداشتند و بلکه در برخی موارد ،از آنها پیشی
میگرفتند؛ یکی از مهم ترین شواهدی که
می توان برای این رویکرد غیرانسانی ارائه کرد،
شهادت مظلومانه حسین بن علی ،از نوادگان
امام حسن مجتبی(ع) است که در منطقه «فخ»
در نزدیکی مکه روی داد و اتفاق ًا با دوران امامت
امام کاظم(ع) ،همزمان بود .با این حال ،آن
حضرتبااتخاذسیاستهایمدبرانه،اوضاعرا
مدیریت میفرمود و همزمان به نشر آموزههای
اجداد طاهرینش(ع) ،همت میگماشت.
▪پاسداری از دانشگاه امام صادق(ع)

«س ُلو ِنی َق ْب َل َأنْ تَفْ ِق ُدو ِنی ،تحریر
جلد دوم کتاب َ
نهج البالغه» ،به قلم آیت ا ...جوادی آملی ،به
زیــور طبع آراسته شد .به گــزارش خبرگزاری
ایبنا ،تحریر نهج البالغه آیتا ...جوادی آملی با
عنوان «سلونی قبل ان تفقدونی» ،شرح و تبیین
خطبهها ،نامهها و حکمتهای نهج البالغه است
که این استاد برجسته حوزه علمیه ،مباحث آن
را از ســال  ،۱۳۷۱در خطبههای نماز جمعه
شهر مقدس قم آغــاز کــرد و اکنون نیز ،پس از
حدود سه دهه ،همچنان در روزهای پنج شنبه
در درس اخالق ،ادامه دارد .این شرح ترتیبی
نهجالبالغه از همان ابتدا ،مورد توجه جامعه
علمی و نخبگانی و همچنین ،سایر عالقهمندان
به معارف اهلبیت(ع) قــرار گرفت و اکنون،
با انتشار ایــن کتاب ،انتظار جامعه حــوزوی و
دانشگاهی در زمینه تدوین و انتشار این مباحث،
در قالب مجموعه مجلدات ،به قلم این مفسر
قرآن برآورد شده و جلد دوم از این مجموعه که
دربردارنده شرح و تحریر خطبههای  ۱۶تا ۳۲
نهج البالغه اســت ،منتشر و با بهای  73هزار
تومان روانه بازار نشر شده است.

ورودبهبازارهایجهانینشر
صبروپشتکارمیخواهد
مدیر عامل انتشارات
سوره مهر گفت :حضور
صنعت نشر ما در عرصه
جهانی ،نیازمند صبر،
پــشــتــکــار و اســتــمــرار
است .به گزارش ایبنا،
عبدالحمید قرهداغی
تصریح کرد :در هر صورت همیشه وضعیت موجود
با وضعیت مطلوب فاصله دارد و معمو ًال وقتی
میخواهیم دربــاره وضعیت موجود حرف بزنیم،
شرایط را با وضعیت مطلوب مقایسه میکنیم و
ناراضیهستیم.ماباوضعیتمطلوبخیلیفاصله
داریمونقصهایزیادیبرایارائهمحتوایآثارمان
درنمایشگاههایبینالمللیوجوددارد،اماوضعیت
موجودمان را باید با داشتهها و شرایط و تواناییها و
مجموعهعواملدیگرسنجید.همهخانوادهنشرباید
دستبهدستهمبدهندتابهوضعیتمطلوببرسند
وحضوردرخشانیدردیگرکشورهاداشتهباشند.

یکی از مهم ترین اقدامات امــام هفتم(ع)،
حفظ و تـــداوم مسیری بــود کــه پــدر و جد
بزرگوارش در راستای ترویج و گسترش دانش
و آموزه های اهلبیت(ع) پیش گرفته بودند.
در زمــان آن حضرت ،حــوزه علمی مدینه ،با
محوریت امام(ع) ،رشد و پویایی خود را حفظ
کــرد« .سید امیر علی» ،در کتاب «مختصر
تاریخ العرب» تصریح میکند که با شهادت
امــام صــــادق(ع) ،نــه تنها مکتب علمی آن
حضرت تعطیل نشد ،بلکه به رهبری جانشین
و فــرزنــدش ،حضرت موسی بن جعفر(ع)،
شکوفایی خود را حفظ کرد و بالید .حتی «ابن
حجر هیتمی» ،محدث معروف شافعی مذهب،
در کتاب «الصواعق المحرقة» که ظاهر ًا علیه
شیعیان به رشته تحریر درآمده است ،به علم
الهی و توانایی بــاالی امــام کــاظــم(ع) برای
ترویج آموزههای ناب اسالمی ،اعتراف میکند
و مینویسد« :موسی بن جعفر وارث علوم
و دان ـشهــای پــدر و دارای فضل و کمال او
بود .وی در پرتو عفو و گذشت و بردباری فوق
العاد های که از خود نشان داد ،کاظم لقب
گرفت و در زمان او ،هیچکس در آشنایی با
معارف الهی و دانــش و بخشش ،به پایه وی
نمیرسید».

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.

▪نسخهایبرایعبورازپیچخطرناک

امـــام کــاظــم(ع) در ســالهــای پــایــانــی عمر
با برکتشان ،با یکی از قدرتمندترین و در
عین حـــال ،سفاکترین خلفای عباسی،
یعنی هارونالرشید ،همعصر بــود .هــارون
را باید مقتدرترین خلیفهای دانست که بر
سرزمینهای اسالمی حکم رانده است .وی
میکوشید تا بر رفتارهای غیرانسانیاش،
لباس دیانت بپوشاند و عوام را بفریبد .شواهد
تاریخی نشان میدهد که هارون در این عرصه،
توانمندترازمعاویه،خلیفهاموی،عملمیکرد.
طبع ًاتقابلباچنینخلیفهای،کارسادهاینبود
و امام کاظم(ع) ،باید از روشهایی استفاده
میکردکههمزمانباحفظجانومالشیعیان،
زمینه گسترش آموزههای اهلبیت(ع) هم
فراهم شود.
یکی از روشهایی که امــام(ع) بــرای حل این
معضل در پیش گرفت ،تقویت شیعیانی بود که
بهروشهایمختلف،توانستهبودنددردستگاه
خالفت جایگاهی پیدا کنند .این افراد که در
ظاهرفرمانبرخلیفهعباسیودراصل،گوشبه
فرمان امام کاظم(ع) بودند ،در عصر پر اختناق
هــارون عباسی ،نقش وی ــژهای در حمایت از
شیعیان دربــنــد و تحت تعقیب و همچنین،
پشتیبانی از فعالیتهای تبلیغی امــام(ع) در
اقصی نقاط سرزمینهای اسالمی داشتند.
یکی از این مأموران خفیه امــام کاظم(ع) در
دستگاه خالفت عباسی ،علی بن یقطین بود
که در دورهای ،وزارت هارون را برعهده داشت.
هرچندکهابنندیمدر«الفهرست»،یقطین،پدر
علیرا،ازشیعیانمعرفیکردهاست،امابسیاری
از علمای رجــال ،مانند محمدتقی تستری در
«قاموس الرجال» ،اذعــان دارنــد که یقطین از
طرفداران خلفای عباسی و از رجال دربار آن ها
بود.همینموضوعزمینهرشدعلیرادردستگاه
خالفت فراهم کرد و او توانست اعتماد خلیفه
را به خود جلب کند .با این حال ،عالقه شدید
علی به امام کاظم(ع) و تشیع راستین او ،باعث
میشد که برای بسیاری از امور ،نظر و دیدگاه

امامشراجویاشود.عالمهمجلسیدرجلد48
کتاب بحاراالنوار ،روایتی را نقل کرده که نشان
دهندهمجوزامامکاظم(ع)برایحضورعلیبن
یقطین در دربار خلیفه عباسی است .امام(ع)
در قبال تضمین علی بن یقطین برای حمایت
مادی و معنوی او از شیعیان ،تضمین فرمود که
وی «هیچوقت با شمشیر کشته نشود ،هرگز
مبتال به تهیدستی نگردد و هیچوقت گرفتار
حبس و زندان نشود» .علی بن یقطین ،در تمام
دوران صــدارتــش ،کارگشای شیعیان بــود و
جالب اینجاست که هارون ،با وجود دستگاه
عریضوطویلجاسوسیخود،پیبهاینارتباط
راهبردی،نبرد.
▪نجاتاصحابازدامهایهولناک

امــام کاظم(ع) از موقعیت علی ،بــرای تقویت
جایگاه شیعیان استفاده کرد .رفع یا تعدیل فقر
شدیدی که به دلیل سیاستهای غیرانسانی
دستگاه خالفت ،شیعیان را درگیر خود کرده
بود ،بدون استفاده از موقعیت علی بن یقطین
دشواربهنظرمیرسید.یکیازاقداماتاو،اعزام
دههانفربهحج،بهعنواننایبخودبود.تماماین
نواب ،از شیعیانی بودند که علی بن یقطین به
رازداریوایمانآنها،اعتمادداشت.بااینحال،
بسیارپیشمیآمدکههوشوذکاوتعلی،برای
حفظجانویکافینبودوباراهنماییامام(ع)از
دامهایهولناک،نجاتپیدامیکرد.شیخمفید
در کتاب ارزشمند ارشاد ،روایتی در این زمینه
نقل کرده است .او مینویسد که یک بار ،هارون
لباسهایمتعددیرابهعلیبنیقطینهدیهداد
که در بین آن ها ،قبایی زردوز و زیبا قرار داشت.
علیهمهاینلباسهارا،همراهباخمساموالش،
برایامامکاظم(ع)فرستاد.حضرت،ضمنقبول
خمس،آنلباسزردوزرابرایعلیپسفرستاد
وبهویگفتکهلباسرانگهدارد؛زیرابهزودیبه
آننیازپیداخواهدکرد.درهمانزمان،فردیاز
اطرافیان هارون که به رفتارهای علی مشکوک
شده بود ،سعایت وی را نزد خلیفه سفاک کرد و
گفتکهاوباموسیبنجعفرارتباطداردوخمس

رفعیاتعدیلفقرشدیدیکهبه
دلیلسیاستهایغیرانسانی
دستگاهخالفت،شیعیانرا
درگیرخودکردهبود،بدون
استفادهازموقعیتعلیبن
یقطیندشواربهنظرمیرسید.
یکیازاقداماتاو،اعزامدهها
نفربهحج،بهعنواننایبخود
بود.تمامایننواب،ازشیعیانی
بودندکهعلیبنیقطینبه
رازداریوایمانآنها،اعتماد
داشت.بااینحال،بسیارپیش
میآمدکههوشوذکاوتعلی،
برایحفظجانویکافینبودو
باراهنماییامام(ع)ازدامهای
هولناک،نجاتپیدامیکرد
اموال خود را به او میدهد و حتی لباسهایی را
کهبهتازگیبهعلیبنیقطینهدیهکردهای،نزد
موسیبنجعفراست.هارونفور ًاعلیرااحضار
و از وی بازخواست کرد که لباس زردوزی که به
تو دادم کجاست؟ علی پاسخ داد که در منزل و
در بقچهای است! خلیفه مأموران را با علی روانه
کرد و آن ها ،لباس زردوز را در همان محلی که
علی گفته بود ،یافتند .به این ترتیب ،بر اعتماد
هارونبهعلیبنیقطینافزودهشدواو،باهدایت
ومراقبتامامکاظم(ع)ازدامیهولناک،رهایی
یافت .افزون بر علی بن یقطین ،شمار دیگری از
کارگزاران خلیفه عباسی ،در بغداد و دیگر بالد
اسالمی ،از شیعیان و دوستداران اهلبیت(ع)
بودند و نقش مهمی در اجرای برنامههای الهی
امامکاظم(ع)ایفاکردند.

نسخهایبرایجلبکودکانبهکتابفروشیها
کتاب فــروشــی «مانکی»
جهان کتاب
واقع در خیابان کالرنس
نیویورک ،در واقع خانهای
قــدیــمــی مــربــوط بــه قــرن
نوزدهم میالدی و متعلق به خانواده کروگ
است.
به گزارش ایبنا ،به نقل از «  ،»wkbwوقتی
کتاب فروشی «مانکی» در سال ،2009
برای نخستین بار توسط یک مادر و دختر
افتتاح شد ،کسی فکرش را هم نمیکرد
که بتواند روزی ،میزبان اولین نمایشگاه
کتابهای کودک در شهر نیویورک باشد.
امسال ،اولین نمایشگاه کتابهای کودک
در نیویورک برگزار شــد« .کیم کــروگ»،
مالک کتاب فروشی «مانکی» ،میگوید:
 10سال پیش ،وقتی این کتاب فروشی
را افتتاح میکردم ،همه فکر میکردند
دیوانه هستم که فقط کتا بهای کودک
مـــیفـــروشـــم؛ ولــــی االن ،بــســیــاری از
خانواد ههای نیویورک ،کودکان خود را

مشاوره حقوقی

بــرای کتاب خواندن به اینجا میآورند.
کتاب فروشی «مانکی» ،واقع در خیابان
کالرنس نیویورک ،در واقع خانهای قدیمی
مربوط به قرن نوزدهم میالدی است که
متعلق به خــانــواده کــروگ اســت و آن ها،
این خانه قدیمی را کتاب فروشی کودکان
تبدیل کرده اند و توانستهاند توجه بسیاری

از خانواد هها را به خود جلب کنند .شعار
کتاب فــروشــی ،آوردن کتاب به زندگی
روزمره کودکان است« .کروگ» میگوید:
ماموریت و هــدف اصلی ما از کــار کردن
در این کتاب فروشی ،قبل از هر کاری،
افزایش عالقه کودکان به کتاب و باال بردن
قــدرت تخیل در آ نهاست .ما هر روز در

میانگینشمارگانکتابهایعمومیدرکانال 800نسخه!

«نقدترجمهدرایران»منتشرشد

عواملمختلفیمانندافزایشقیمتمواداولیهبرایتولیدکتاب،محدودشدن
خبر اندیشه
شبکههایتوزیعوفروشوهمچنین،کاهشقدرتخریدعالقهمندانبهکتاب
وکتابخوانی،برآمارهاینشربهویژهبرشمارگانکتابها،تأثیرمستقیمداشته
است .به گزارش ایبنا ،افت شمارگان کتاب و سیر نزولی آن در سالهای اخیر،
مسئلهای بوده که بارها در رسانهها مطرح شده است؛ آنچنانکه این روزها ،شاهد تعدد نشر
کتابهاییهستیمکهشمارگانزیر 100نسخهایدارند.درسالگذشته،چهارهزارو 62عنوان
کتاب،باشمارگانزیر 101نسخهمنتشرشدهاستو  28درصدکتابها،شمارگانکمتراز501
نسخهداشتهاند.آمارهانشانمیدهدکهمیانگینشمارگانکتابهایعمومیازهزارو 86در
بهارسال،97به 850دربهارسال 98رسیدهاست.

کتاب «نقد ترجمه در ایــران» ،به قلم امیر داوود حیدرپور و
تازه های نشر
محمدرضاهاشمیازسویانتشاراتعصرترجمهمنتشرشد.به
گزارش ایبنا« ،نقد ترجمه در ایران» ،پژوهش در بیش از هزار
نسخه از نشریات فرهنگی منتشر شده در ایران ،طی سالهای
 1298تا 1357شمسیاست.اينكتابباتبیینمهمتریندیدگاههاوالگوهای
نظری و کاربردی ترجمهپژوهان غربی در زمینه نقد ترجمه ،برای نخستین بار به
مستندسازیوواکاویتاریخنقدترجمهدرایرانمعاصر،تاپیشازپیروزیانقالب
اسالمی ،میپردازد .به گفته مولفان ،این کتاب برای عموم عالقهمندان به حوزه ترجمه و نقد ،قابلاستفاده
است.کتاب«نقدترجمهدرايران»،در 216صفحهوبابهای 45هزارتومان،روانهبازارنشرشدهاست.

اینجا ،برای کودکان برنامههای مختلف
کتاب خوانی ترتیب میدهیم تا مطمئن
شویم که کارمان را در حوزه کتاب فروشی
کــودک ،درســت انجام میدهیم .یکی از
برنامههای تابستانی این کتاب فروشی،
کتاب خوانی بــرای کــودکــان با ایــده ای
جالب اســت« .کـــروگ» ،از داوطــلــبــان و
فعاالن اجتماعی ،بــرای کتاب خواندن
دعوت میکند .آن ها لباس شخصیتهای
داستانی را میپوشند و فضای دلخواه
کودکان را فراهم میکنند .استقبال از این
برنامه آنقدر زیاد بوده است که مسئوالن
کتاب فروشی تصمیم گرفتند با توجه به
فضای محدود کتاب فروشی ،برای شرکت
در بــرنــامــه ،پیش ثبتنام انــجــام دهند.
«کـــروگ» میگوید :مــا در ای ـنجــا ،لذت
کتاب خواندن را به کودکان میچشانیم
و آن ها را با فضای مطالعه آشنا میکنیم و
امیدواریم که در آینده آن ها ،کتاب نقشی
اساسی و مهم داشته باشد.

پرسش :در یکی از روستاهای اطراف مشهد
زندگی و روی زمینی کار میکنم که از زمان
اجدادم ،متعلق به ما بوده است ،اما برای آن
سند تهیه نکردهایم .تمام اهل ده نیز به این
موضوع شهادت میدهند .قبل از من ،پدرم
حدود  60سال روی این زمین کار کرد .حال
فردی پیدا شده است که خود را مالک زمین
معرفی می کند و سند ارائه کرده است .آیا ما
حقی نسبت به زمین داریم؟ آیا می توانیم به
اقدام وی اعتراض کنیم؟
پاسخ :در بسیاری از نقاط ایران زارع متصرف
زمین به حکم عرف و عادت از بعضی از حقوق
تصرف بهره مند است .این حقوق عموم ًا به نام
حق ریشه یا در اصطالح محلی در آذربایجان،
جور ،در بعضی از نقاط اطراف تهران ،قراپشک ،
در مازندران ،حق تبر تراشی و کارافه یا به اسامی
مختلف دیگری مثل :حق زارعانه ،حق سرقفلی
زراعت ،حق نسق ،حق آبادانی ،حق بنه ،حق آب
و گل ،حق تصرف ،حق کسب و پیشه زراعی و...
نامیده می شود .این حق زارعانه مشابه همان
حق سرقفلی است که در تجارت به کار می رود.
قانون و عرف این حق را بــرای صاحبان آن به
رسمیت شناخته است .عالوه بر این ،قابل به ارث
رسیدن به ورثه هم است .زارعی که صاحب حق
ریشه است ،زمانی که به هردلیل ملک را ترک
می کند ،باید به حق خود برسد و حق ریشه زارع
باید ارزیابی و به زارع صاحب حق پرداخت شود.
میزان حق ریشه در صورت عدم توافق بین مالک
و زارع ،توسط خبرگان یا کارشناسان ارزیابی
و تعیین می شود .تعیین و پرداخت حق ریشه
بیشتر از طریق توافق بین زارع و مالک و کسب
رضایت از زارع انجام می گیرد .ولی در صورتی که
کار به دادگاه و قضاوت کشیده شود ،کارشناسان
با در نظر گرفتن عوامل متعددی که اهم آن شامل
موارد زیر است ،برای تعیین حق ریشه اقدام می
کنند -۱:مدت زمان تصرف ملک توسط زارع یا
زمان زراعت و غرس درخت و غیره؛ ۲ـ کیفیت
و چگونگی آبادانی و اقدامات عمرانی زارع در
زمین کشاورزی؛ -3نحوه تقسیم عرفی محصول
بین مالک و زارع در دوران تصرف؛ -4کیفیت
و کمیت به کارگیری عواملی نظیر بــذر ،کود،
وجین ،آبیاری و برداشت و سهم هر کدام اعم
از متصرف یا مالک؛ -5توجه به حقوق ناشی از
قوانین نظیر اصالحات اراضــی ،کشت موقت،
تصرفوغیره؛-6کمیتوکیفیتسرمایهگذاری
کشاورز یا متصرف یا مستاجر در محل کار ،نظیر
تسطیح ،خاک بــرداری ،حفر چاه و هزینه های
انجام خدمات مربوط؛ -7اجاره ساالنه امالک
و عرف اجــارات در منطقه و  ...در هر صورت با
توجه به این که دلیل مالکیت ،سند رسمی است،
در صورت اثبات اصالت سند در دادگاه ،مالکیت
ایشان محترم و غیر قابل اعتراض خواهد بود.
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