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تازه های نشر
کتاب«حسین(ع) اززبانحسین(ع)»

رونماییمیشود

برنامه رونمایی کتاب «حسین (ع) از زبان
حــســیــن(ع)» نوشته حجت االســـام محمد
محمدیان ،امروز در کتابخانه مرکزی پارک شهر
تهران ،با حضور نویسنده برگزار میشود .به
گزارش ایبنا ،این کتاب از برهه تاریخی والدت
ســاالر شهیدان ،امــام حسین(ع) تا شهادت،
از زبــان خــود آن حضرت و پس از شهادت ،از
زمــان اســارت ک ــاروان تا بازگشت به کربال و
سپس مدینه را ،از زبان خواهر بزرگوار امام،
حضرت زینب(س) در بر میگیرد .قلم نویسنده
و همچنین ارجاعات همه مطالب به کتابهای
معتبر و منابع تاریخی ،از جمله ویژگیهای
ایــن کتاب اســت کــه در  ۲۷۲صفحه تدوین
شده است.
از ایننویسنده ،پیشتر کتاب «علی (ع) از
زبان علی(ع)» منتشر شد که نشست معرفی و
بررسی آن ،روز  ۲۷مردادماه ،با حضور علیرضا
مختارپور ،دبیرکل نهاد کتابخانهها و نویسنده،
در کتابخانه پیروزی تهران برگزار شد .نشست
رونمایی و معرفی اینکتاب ،امــروز ،همزمان
با اول محرم ،از ساعت  ۱۶تا  ۱۸در کتابخانه
مــرکــزی پــارک شهر واقــع در خیابان وحــدت
اسالمی ،خیابان بهشت ،برگزار میشود .این
نشست اولین نشست رونمایی کتاب در کتابخانه
مرکزی پارک شهر تهران ،پس از بازگشایی آن
در روز سه شنبه  ۵شهریور ،با حضور وزیر فرهنگ
و ارشــاد اســامــی ،مــدیــران فرهنگی تهران،
دبیرکل نهاد کتابخانهها و معاونان و مدیران نهاد
و عالقهمندان است.

انتشارنخستینشمارهدوفصلنامه
«تمدننویناسالمیدرآیینهتقریب»

نخستین شماره دو فصلنامه تمدن نوین اسالمی
در آیینه تقریب منتشر شــد .به گــزارش مهر،
ندا ملکی ،معاون پژوهشی دانشگاه مذاهب
اسالمی با اعالم این خبر ،گفت :این مجله در
چارچوب اهداف آموزشی و پژوهشی دانشگاه
مذاهب اسالمی ،با مطالب و مقاالتی از استادان
و صاحبنظران حوزه و دانشگاه ،در موضوعات
مرتبط با تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب،
منتشر میشود.
وی افزود :دو فصلنامه تمدن نوین اسالمی در
آیینه تقریب دانشگاه مذاهب اسالمی ،با اهداف
نظریه پردازی در حوزه تمدن اسالمی با رویکرد
تقریبی ،بررسی تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،ارائه
مبانی نظری ،ساختاری و کارکردی تمدن نوین
اسالمی ،بررسی نقش و جایگاه تقریب مذاهب
اسالمی در ایجاد تمدن اسالمی و همچنین،
بررسی آسیبهای ناشی از عدم تقریب مذاهب
اسالمی و ارائــه راهکارهای بــرون رفــت از آن
منتشر میشود.

یک شنبه  10شهریور 1398
اول محرم .1441شماره 20185
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(ع)

جواد نوائیان رودسری –قیامامامحسین(ع)
در محرم سال  61هـــ.ق ،با گذشت قرنها،
همچنان درسآموز و تا قیامت ،راهگشای هر
آزادهای است که میخواهد تن به ذلت اطاعت
از ستمگر ندهد .جوهر و ذات این قیام الهی،
مایه تحرک و آگاهی همه مــردم ،در تمامی
اعصار است و در هر دورهای ،جامعه میتواند
با تأسی به آن ،گره از کارهای فروبسته خود
بگشاید و از پیچهای تند و خطرناک تاریخی،
به سالمت عبور کند .در نخستین روز محرم ،در
روزگاری که جهانخواران و دنیاطلبان ،عزت و
آزادگی ایران را نشانه گرفتهاند و جز به تمکین
و تسلیم امت انقالبی ما ،راضــی نمیشوند،
سخن گفتن درباره درسهایی که میتوان از
نهضت حسینی آموخت و در این زمانه پرآشوب
به کار بست ،ضرورتی است انکارناشدنی .در
گفتوگو با دکتر محمدحسین رجبی دوانی،
استاد تاریخ اسالم ،از او خواستیم که درباره
این درسها ،مطالبی را به خوانندگان روزنامه
خراسان ،ارائه کند و او ،شش درس راهبردی
این نهضت الهی را که میتواند گرهگشای
مسائل امــروز ما باشد ،چنین برشمرد-1 :
نداشتن سازش با قدرتهای مستکبر و ظالم
عالم -2 ،نپذیرفتن مــذاکــره بر سر مواضع
اصولی -3 ،بی اعتمادی به پیشنهادهای به
ظاهر مسالمتآمیز و صلحجویانه دشمن،
 -4ایستادن قاطع بر مواضع برحق و تحمل
هزینههای سنگین آن -5،نترسیدن از تهدید و
تشر دشمن -6،ضرورت همراهی با امام ،برای
جلوگیری از آسیب دیدن جبهه حق .آنچه در
پی میآید ،مشروح گفتوگوی این استاد تاریخ
اسالم با خراسان است.
آقــای دکتر ،تــردیــدی نیست
که قیام حسینی ،در سهــا و آمــوز ههــای
فراوانی دارد که بیرون از شمار است .اما
اگر بخواهیم در میان این درسها ،مواردی
را برای شرایط امروز خودمان احصا کنیم،
باید به کدام یک از آن ها اهتمام بیشتری
داشته باشیم؟
قیام حضرت سیدالشهدا(ع) از ابعاد گوناگون
قابل بررسی و درسآموزی است؛ اما با قیدی
که شما برای این موضوع در نظر گرفتهاید،
میتوان شش درس مهم را از حماسه حسینی
که متناسب با شرایط امروز ماست ،استخراج
کرد .با توجه به وضعیتی که این روزها کشور
مــا در ُبعد سیاسی و بینالمللی دچ ــار آن
اســت ،نخستین و مهم ترین آمــوزه قیام امام
حسین(ع) که میتواند بسان راهکاری قطعی
و رهاییبخش مورد توجه و استفاده قرار گیرد،
استکبارستیزی اســت؛ نداشتن ســازش با
قدرتهای مستکبر و ظالم عالم ،نخستین
درس از درسهـــای شـشگــانـهای محسوب
میشود که به آن ها اشــاره کــردم .باید توجه
داشته باشیم که اقدامات مزورانه معاویه ،چنان
در جامعه اسالمی اختناق ایجاد و ساختارهای
اجتماعی را دستخوش تغییر کــرده بــود که
یزید ،پس از رسیدن به قدرت ،بر خالف خلفای
قبل ،اصـــو ًال خــود را جانشین پیامبر(ص)
نمیدانست ،بلکه معتقد بود جانشین خداوند
بر روی زمین است! یزید انتظار داشت که امام
حسین(ع) این جایگاه را برای او به رسمیت
بشناسد و در برابر او تسلیم شود؛ اما آن حضرت
چنین نکرد و بیعت با چون یزیدی را نپذیرفت؛
هرچند تمام قدرت و ثروت در اختیار یزید بود.
امــروز هم شاهد هستیم که آمریکا ،برترین
قدرتدنیاستوهمهکشورهارابهتابعیتخود
فرا میخواند و حتی کشورهای نسبت ًا نیرومند
دنیا هم ،در بسیاری از موارد ،با آمریکا همراهی

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.

میکنند .درسی که باید از امام حسین(ع) فرا
بگیریم و در برابر زیادهخواهی مستکبران به
کار ببندیم ،ایستادگی در برابر چنین رویکردی
است؛ موضوعی که رهبر معظم انقالب نیز ،با
جدیت آن را دنبال میکنند .دومین آموزهای
که میتوان از سیره امام حسین(ع) احصا کرد،
نپذیرفتن مذاکره بر سر مواضع اصولی است.
سیدالشهدا(ع) اصولی را بر اســاس سیره
رسولخدا(ص) تعریف فرمود و حاضر نشد بر
سر این اصول ،با احدی مذاکره و معامله کند.
امامحسین(ع)،براساسسیرهجدبزرگوارش،
معتقدبودکهدربرابرفردجائروستمگریمانند
یزید،بایدایستادونبایدبرایاو شأنیقائل بود.
البته کــارگــزاران یزید تالش
کردند که امام(ع) را به پذیرش این خواسته
وادار کنند ،اما نتوانستند.
بله ،همینطور است؛ تالش کارگزاران یزید
در مکه و مدینه ،بــرای متقاعد کــردن امــام
حسین(ع) راه به جایی نبرد؛ آن ها سعی
میکردند به ام ــام(ع) بگویند که با توجه به
قــدرت و جایگاه یزید ،مقابله در برابر او بی
فایده است و سیدالشهدا(ع) راهی جز مذاکره
و ســازش بر سر اصــول در پیش نــدارد؛ اما آن
حضرت به حرفهای آن ها اعتنایی نفرمود؛
چون قاعده مذاکره این است که باید در نهایت،
تفاهمی ایجاد شود و امام(ع) هیچ شأنی برای
یزید و یزیدیان قائل نبود .اگر هم در مواردی،
امام حسین(ع) با کارگزاران دستگاه اموی
صحبتی کرد ،بر اصول خود تأکید فرمود؛ نه
اینکه بخواهد به تفاهمی با آن ها دست پیدا
کند.بنابراین،کسیکهمیخواهدبهسیرهامام
حسین(ع)عملکند،نبایدبرایرسیدنبهیک
تفاهم ،از اصول انقالبی و اعتقادی خود کوتاه
بیاید و کدهایی را برای طرف مقابل ارسال
کند که بوی سازشکاری از آن به مشام برسد.
سومین آموزه ،بی اعتمادی به پیشنهادهای
به ظاهر مسالمتآمیز و صلحجویانه دشمن
اســت .ایــن درس در سیره امــام حسین(ع)
بسیار روشن و قابل توجه است .هنگامی که
آنحــضــرت به سمت مکه در حرکت بودند،
عمرو بن سعید ،حاکم این شهر ،اماننامهای
بــرای ام ــام(ع) فرستاد و در آن تضمین کرد
که اگــر سیدالشهدا(ع) ،از موضع خودش
کوتاه بیاید ،مورد حمایت قرار خواهد گرفت

و از هر جهت ،تأمین خواهد شد؛ اما امام(ع)
به پیشنهاد دشمن ،اعتماد نکرد ،در حالی
که عمرو ،اماننامه را امضا کرده بود .ما نیز،
با تأسی به سیره امــام حسین(ع) ،نباید به
دشمنانی که میخواهند ما بر سر اصولمان
با آن ها مذاکره کنیم و به چند امضایی که پای
قراردادها میگذارند ،دلخوش باشیم ،اعتماد
کنیم.چهارمینآموزه،ایستادنقاطعبرمواضع
برحقوتحملهزینههایسنگینآناست.امام
حسین(ع) میدانست که ایستادن بر مواضع
اصولی ،واکنش خصم را بر میانگیزد و هزینه
سنگینی در پی دارد؛ اما آن حضرت ،بیواهمه
ازهیمنهپوشالیدشمن،برمواضعخودایستاد
و هزینه سنگین فدا کردن جان خود و عزیزترین
کسانش را پذیرا شد .هر چند در ظاهر ،امام(ع)
و یارانش به شهادت رسیدند و خاندان مکرم
ایشان ،به اســارت رفــت ،اما گذر زمــان ثابت
کرد که پیروزی حقیقی ،از آن سیدالشهدا(ع)
و یاران باوفای او بوده و دشمن از این جنایت
هولناک ،طرفی نبسته است .این هم درس
بزرگی است که باید از قیام امام حسین(ع)
آموخت؛ اینکه مقاومت و پایداری ،پیروزی را
برای اهل ایمان به ارمغان خواهد آورد.
با توجه به اینکه شرایط امروز
ما ،به دشــواری عصر قیام اباعبدا(...ع)
نیست ،این نکته را باید بیشتر مد نظر قرار
داد.
بله ،موضوع مهمی است؛ شرایط امــروز ما،
بسیار بهتر از شرایط روزگار سیدالشهدا(ع)
اســت؛ مــا در موقعیت بهتری نسبت بــه آن
حضرت قرار داریــم و به همین دلیل ،باید با
تأسی به سیره ایشان ،راهمان را در تاریخ باز
کنیم و پیش برویم .پنجمین آموزه ،نترسیدن
از تهدید و تشر دشمن است .نگاهی به منابع
تاریخی نشان میدهد که دشمن ،برای وادار
کردن امام(ع) و یارانش به سازش ،از تهدید،
در ابعاد گسترد های استفاده کــرد .اما این
تهدیدها ،کوچک ترین تــردیــدی در ذهن
سیدالشهدا(ع) و یارانش ایجاد نکرد .بسیاری
از مردم کوفه ،در پی تهدیدهای ابنزیاد ،عقب
نشستند و امام حسین(ع) را تنها گذاشتند؛
اما آن حضرت و یاران باوفایش ،با وجود کمی
تعداد و تجهیزات ،از تهدیدها نهراسیدند و
درس بزرگی به ما و همه بشریت دادنــد که
نباید در برابر تهدیدات دشمن ،از مواضع
اصولی و ارزشها کوتاه آمد و باید چون کوه
در برابر آن ایستاد .ششمین آمــوزه ،عبرتی
است که باید از عملکرد کوفیان فرا بگیریم؛

امام حسین(ع) میدانست
که ایستادن بر مواضع اصولی
واکنش خصم را بر میانگیزد و
هزینه سنگینی در پی دارد؛ اما
آن حضرت ،بیواهمه از هیمنه
پوشالی دشمن ،بر مواضع
خود ایستاد و هزینه سنگین
فدا کردن جان خود و عزیزترین
کسانش را پذیرا شد
همراهی نکردن با امام حق و ترس از تهدیدات
دشمن ،باعث آسیب دیدن جدی جبهه حق
میشود .اگر دشمن بر جبهه حق غلبه پیدا
کند ،آ نوق ــت دیگر نمیتوان کــاری کــرد.
مــردم کوفه با وحشت از دشمن و همراهی
نکردن با امام حق ،باعث شدند که حاکمیت
امام صالح و پیشوای هدایت ،محقق نشود و
تبهکاری همچون یزید بر آن مسلط شود؛ تصور
میکردند که اگر به یــاری سیدالشهدا(ع)
بشتابند ،امنیت و زندگی راحت آن ها آسیب
میبیند ،به همین دلیل ،محافظهکاری و
عافیتطلبی پیشه کردند و امام(ع) را یاری
نکردند؛ اما بعد از شهادت سیدالشهدا(ع) و
استیالی امویان بر مردم کوفه ،دشمن دمار از
روزگار آن مردم بدعهد و پیمانشکن درآورد
و آن ها را به بدبختی و تباهی کشاند .امروز
هم ما باید این امر مهم را مد نظر داشته باشیم
که اگر پیشوای حق و ولیفقیه خودمان را
حمایت نکنیم ،خدای نکرده جبهه حق آسیب
خواهد خورد و باید در انتظار آینده تاریکی
برای خودمان باشیم .هرچند مردم ما ،در این
چهار دهه ،نشان دادهاند که رهبرشان را تنها
نمیگذارند .این رفتار مردم ،البته میتواند
درس مهمی برای برخی مدیران و مسئوالن
ما باشد؛ بیاموزند که پایداری و شجاعت و
صراحت در برخورد با دشمن ،ضامن عزت
و پیروزی است و سر خم کــردن و تمکین از
خصم ،دردی را درمان نمیکند.

پرسش :از همسرم جدا شدهام و پسر هشت
سالهام نیز ،با من زندگی میکند .دادگاه
هنگام طالق و با توجه به شرایط آن زمان،
شرایط پرداخت مهریه را ماهانه یک سکه
تمام بهار آزادی تعیین کرد .با توجه به اینکه
هم اکنون شغلم را از دست داد هام ،دیگر
قادر به پرداخت یک سکه در ماه نیستم.
آیا امکان تعدیل اقساط مهریه وجود دارد؟
چطور باید اقدام کنم؟
پاسخ :بله ،اگر وضعیت زندگی یا درآمد شما
یا نرخ تورم تغییر کرده باشد ،شما یا همسرتان
میتوانید با ارائه دلیل و اثبات تغییر وضعیت،
از دادگــــاه صـــادر کننده حــکــم ،درخــواســت
کنید که اقساط مقرر را حسب مورد کاهش یا
افزایش دهد .برای تغییر مبلغ اقساط مهریه
باید دادخواستی به خواسته «تعدیل تقسیط
مهریه» بــه دادگـــاه صادرکننده حکم تقدیم
کنید .تبصره  ۲مــاده  11قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی در این باره بیان میکند:
محکومعلیه میتوانند با
«هر یک از محکومٌله یا
ٌ
تقدیم دادخواست ،تعدیل اقساط را از دادگاه
بخواهند .دادگاه با عنایت به نرخ تورم ،براساس
اعالم مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در
محکومعلیه نسبت
وضعیت معیشت و درآمــد
ٌ
به تعدیل میزان اقساط اقدام میکند ».توجه
داشته باشید که اگر پس از صدور حکم اعسار،
ثابت شود که در واقع معسر یا ناتوان از پرداخت
نبود هاید یا وضعیت مالی شما بهبود یافته و
قادر به پرداخت دین باشید یا اینکه از پرداخت
اقساط تعیین شده در حکم اعسار خــودداری
کنید ،به درخواست همسر سابقتان تا زمان
ِ
مجدد اعسار یا پــرداخــت ِد یــن ،حبس
اثبات
خواهید شــد .مــاده  ۱۸قــانــون نحوه اجــرای
محکومیت های مالی در این باره بیان میکند:
«هرگاه پس از صدور حکم اعسار ثابت شود ،از
مدیون رفع عسرت شده یا مدیون برخالف واقع
خود را معسر قلمداد کــرده اســت ،به تقاضای
محکومعلیه تا زمان اجرای حکم یا
محکومله،
ٌ
ٌ
اثبات حدوث اعسار یا جلب رضایت محکو مٌله
حبس خواهد شد .در این مورد نیز ،مفاد مواد
 ۴و  ۵این قانون مجری اســت ».بنابراین ،او ًال
میتوانید از دادگـــاه تقاضا کنید با توجه به
وضعیت مالی فعلی شما ،مبلغ اقساط مجدد
تعیین شود؛ ثانی ًا در صورتی که پیش از صدور
حکم تقسیط مجدد از پرداخت اقساطی که قب ً
ال
تعیین شده است خودداری کنید ،تا زمان اثبات
مجدد اعسار ،به درخواست همسر سابقتان
حبس میشوید.
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