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مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! شــما می توانیــد
پرســش های خود را در تمام زمینه های
حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای
متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پــرســش :ایــن جمله بــه چــه معناست و چه
بار حقوقی دارد« :در مــورد بــرات :تنها با
واخواست عدم تأدیه می توان بدون پرداخت
خسارتاحتمالی،تأمینخواستهدرخواست
نمود و شامل اعتراض نکول نمی شود».
پاسخَ :برات نوشته ای است که براساس آن،
شخصی به شخص دیگری دستور میدهد که
مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در
تاریخ معینی بپردازد .کسی را که برات را صادر
می کند ،بــرات کش یا ُمحیل ،کسی که باید
برات را بپردازد ،برات گیر یا ُم ٌ
حال علیه و کسی
را که مبلغ بــرات را دریافت می کند ،دارنــده
برات یا ُم ٌ
حال له می نامند .برات گیر میتواند
پرداخت مبلغ بــرات را قبول یا از پذیرش آن
خــودداری کند .خــودداری از قبول بــرات را،
«نکول» میگویند« .واخواست» یعنی اعتراض
دارنده برات به خودداری برات گیر از قبول یا
نکول برات یا اعتراض دارنده برات به پرداخت
نشدن وجه آن در تاریخ مقرر .واخواست از طریق
دادگستری و در فرم مخصوصی انجام می شود.
در صورتی که برات با رعایت مقررات قانونی به
علت پرداخت نشدن وجه آن ،واخواست عدم
تأدیه شده باشد ،برای تأمین خواسته (توقیف
امــوال بدهکار ،یعنی بــرات کش ،ضامن ها و
ظهرنویسان ،پیش از شروع به رسیدگی و صدور
رأی) نــیــازی بــه پــرداخــت خــســارت احتمالی
نیست .منظور از عبارت مورد پرسش ،این است
که درباره برات ،صرفا با واخواست عدم تأدیه
(عــدم پرداخت) می تــوان درخواست کرد که
بدون پرداخت خسارت احتمالی ،قرار تأمین
خواسته صادرشود .واخواست نکول برای صدور
قــرار تأمین خواسته ،بــدون سپردن خسارت
احتمالی ،کافی نیست.
پرسش :بابت بدهی به فردی به جای صد و
نود هزار تومان ،یک میلیون و نهصد هزار
تومان به حساب شخص ثالثی که طلبکارم
معرفی کرده بود ،واریز کردم .بعد از تماس
های مکرر فقط یک میلیون و صد هزار تومان
را برگشت داده و طلبکارم مدعی است
اختالف حساب قبلی داریم  ،در صورتی که
مدرکی در این باره ندارد .چه باید بکنم؟
پاسخ :شما می توانید به شورای حل اختالف
مراجعه و با استناد به دالیل و مدارک مربوط به
منشأ دین خود به طلبکار ،اثبات کنید که بیش از
صد و نود هزار تومان بدهی نداشته اید و خواستار
استرداد وجه شوید.ماده  265قانون مدنی بیان
می کند« :هر کس مالی به دیگری بدهد ،ظاهر
در عدم تبرع اســت؛ بنابراین اگر کسی چیزی
به دیگری بدهد ،بدون این که مقروض آن چیز
باشد ،می تواند استرداد کند ».یعنی اگر شخصی
به عنوان مثال ،مبلغی پول به دیگری بدهد ادای
دین تلقی می شود و به این معناست که دینش را
پرداخته است.
اگر پرداخت کننده بخواهد وجه پرداختی را باز
پس گیرد باید ثابت کند که مقروض نبوده است.
البته در این که دادن چیزی به دیگری نشانه
وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل
بیاورد تا آن را استرداد کند ،بین حقوق دانان
اختالف است ولی رویه قضایی به این تمایل دارد
که پرداخت کننده چون مدعی استرداد است،
موظف به آوردن دلیل برای باز پس گرفتن مال
است.
پرسش:سالم ،خانمی  20سال است که در
عقد موقت من است .آیا بعد از مرگم از اموالم
ارث می برد؟
پاسخ:خیر ،به موجب ماده 940قانون مدنی،
«زوجین که زوجیت آنها دایمی بوده و ممنوع
از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند ».بنابراین
رابــطــه زنــاشــویــی حــاصــل از ازدواج مــوقــت از
موجبات ارث نیست و مدت ازدواج موقت هر
چند طوالنی باشد تأثیری در این حکم ندارد.
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سخن اندیشه
حدیثی اخالقی از امام عسکری

(ع)

کدام بزرگان اهل سنت ،کرامات علمی و معنوی امام حسن عسکری(ع) را در آثارشان نقل کرده اند؟

جــواد نوائیان رودســری  -دوران امامت
امام حسن عسکری(ع) ،در حالی آغاز شد که
اقتدار خالفت عباسی رو به افول گذاشته بود.
غالمانی از اقوام فرارودان ،از دوران معتصم به
بعد ،در دربار عباسیان نفوذی بیحد و حصر
پیدا کرده بودند .استاد «مهدی پیشوائی» در
کتاب «سیره پیشوایان» مینویسد«:بر اثر نفوذ
و تسلط ترکان در دربــار خالفت [عباسی]،
وضع به گونه ای بود که خلیفه ،تنها یک مقام
تشریفاتی به حساب می آمد و رتق و فتق امور،
عم ً
ال برعهده تــرکــان قــرار داشــت(».ســیــره
پیشوایان؛ ص )617با این حال ،این وضعیت،
باعث نشد که دستگاه خالفت عباسی ،به
محبوبیت امامان معصوم(ع) بی توجه باشد و از
نفوذ معنوی روزافزون آن بزرگواران ،بیمناک
نشود .به همین دلیل ،خلفای معاصر امام
حسن عسکری(ع) ،یعنی «معتز»« ،مهتدی»
و «معتمد» ،نسبت به آن حضرت سختگیرانه
عمل میکردند .عباسیان ،افــزون بر ایجاد
محدودیتهای فراوان برای امام(ع) و یارانش،
آن حضرت را به اجبار در سامرا و در منطقهای
نظامی ساکن کردهبودند .شاید به دلیل همین
محدودیتها بود که گزارشی از انجام سفر حج
توسط امام حسن عسکری(ع) در دست نیست
و برخی مورخان بر این باورند که آن حضرت،
در تمام عمر ،نتوانستند برای انجام مناسک
حج ،به مکه مشرف شوند« .سید محسن امین»
در کتاب ارزشمند «اعیا نالشیعه» و استاد
«رســول جعفریان» در کتاب «حیات فکری و
سیاسی امامان شیعه(ع)» ،به برخی از این
محدودیتها اشــاره و شرایط زندگی امام
حسن عسکری(ع) را در عصر اختناق ،تشریح
کرد هاند.
▪جلوههای فضایل

اما تحرکات و اقدامات دستگاه خالفت برای
ممانعت از ارتباط بیشتر مسلمانان با امام(ع)،
فاید های نداشت .عالوه بر شبکه گسترده و
مخفی وکالی امــام(ع) که مسئولیت ارتباط
آ نحــضــرت را بــا شیعیان برعهده داشــت،
ُحسن شهرت امــام حسن عــســکــری(ع) در
عرصههای مختلف علمی ،عبادی و کالمی،
باعث افزایش محبوبیت آن حضرت در میان
مسلمانان شده بود .این موضوع را میتوان
از اشــاراتــی کــه علمای اهـلســنــت بــه این
موضوع ،در آثارشان دارند ،به خوبی دریافت.
«محمد بن طلحه شافعی» در کتاب مشهور
«مــطــالــب الــســئــول فــی مناقب آلالــرســول
(ع)» مینویسد«:اما دربــاره مناقب و فضایل
[حسن بن علی العسکری(ع)] ،آگــاه باش
که خداوند ،هرآن چه مایه برتری و مباهات
انسان محسوب میشود ،به او ارزانی داشته و

این ویژگیهای برجسته در وی دایمی است،
طوری که با گذشت روزگــار ،کهنه نمیشود
و زبان ،بیان آن را فراموش نمیکند؛ به ویژه
آنکــه مــهــدی[(عــج)] از فــرزنــدان و پــاره تن
اوست(».مطالب السئول؛ ص« )362سبط
بن الجوزی حنفی» ،مورخ و اندیشمند نامی
اهلسنت ،در کتاب «تذکرة الخواص» ،ضمن
اشاره به روایاتی که از امام حسن عسکری(ع)
در منابع حدیثی اهلسنت ذکر شده است،
مینویسد«:و حسن بن علی [العسکری(ع)]،
عالمی پاکدامن و راستگوست که از پدر و جد
بزرگوارش ،حدیث نقل کرده است(».تذکرة
الــخــواص؛ ص )503همچنین« ،فــضـلا...
بن روزبــهــان» ،از علمای شافعی قرن دهم،
شرحی مبسوط بر صلوات خاصه امام حسن
عسکری(ع) نوشته که در کتاب ارزشمند
«وسیلة الخادم الی المخدوم» آمده است.
▪شناخت شایستگیهای سیاسی

در میان آن گروه از علمای اهلسنت که به ذکر
مناقب و فضایل امام حسن عسکری(ع) در
آثارشان پرداختهاند« ،علی بن محمد مکی»،
مشهور به «ابن صباغ شافعی» ،عالم و نویسنده
نامدار قــرن ن ُُهم ،جایگاه ویــژ های دارد .او،
به صراحت از امــام(ع) به عنوان شخصیتی
که شایستگی خالفت را داشتهاست و باید
زعامت امت اسالمی را به ایشان میسپردند،
سخن گفته اســت« .ابــن صــبــاغ» ،در کتاب
خــود ،با عنوان «الفصول المهمه فی معرفة
االئــمــه» ،به تمجید از شخصیت امــام حسن
عسکری(ع) میپردازد و دربــاره آن حضرت
م ـینــویــســد«:ابــومــحــمــد ،حــســن بــن علی
[الــعــســکــری(ع)] ،پــس از پــدر بــزرگــوارش،
ابوالحسن ،علی بن محمد [الــهــادی(ع)]
شایسته امامت بود؛ چرا که اوصاف و خصایل

برتر در وجودش گرد آمده بود و آن چه الزمه
زمامداری و مقتضای امامت است ،مانند علم،
زهد ،تقوا ،خردَ ،کـ َـرم ،بزرگواری و عصمت،
یکجا در ایشان جمع شدهبود .او در اعمالی
که انسان را به پروردگارش نزدیک میکند،
از همگان پیشی گرفته بود و جایگاهش برای
دیگران دست نیافتنی مینمود».
▪نقل خبر کرامات

علمای اهلسنت در تمجید از شخصیت
حضرت امام حسن عسکری(ع) ،تنها به شرح
فضایل علمی و اخــاقــی آن حضرت اکتفا
نکرد هاند؛ بلکه کرامات آن حضرت نیز ،به
تفصیل در کتا بهای معتبر اهلسنت ذکر
شــده اس ــت« .حــضــرمــی شــافــعــی» در کتاب
خــود با عنوان «وسیلة المآل فی عد مناقب
اآلل» مینویسد«:ابومحمد ،حسن بن علی
[الــعــســکــری(ع)] ،مـــردی عــظــیـمالــشــأن و
جلیلالقدر بود .هنگامی که معتمد او را حبس
کرد ،کراماتی از او ظاهر و مشاهده شده که
در کتابهای معتبر ،مضبوط است(».وسیلة
المآل؛«)202حسنبنمؤمنشبلنجی»،عالم
و نویسنده معروف اهلسنت ،در بیان کرامات
امام حسن عسکری(ع) از اشاره فراتر رفته و به
شرح برخی از آن ها پرداخته است .او در کتاب
«نور االبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار»،
آن حضرت را «جامع کرامات» معرفی میکند و
سپس ،به نقل روایت «ابوهاشم» درباره کرامتی
که از امام حسن عسکری(ع) در زندان مشاهده
کرده است ،میپردازد؛ روایتی که در آن ،از
دعای مستجاب امام(ع) برای باریدن باران،
پس از غلبه قحطی بر شهر سامرا و اطــراف
آن ،سخن به میان آمــده است(.نوراالبصار؛
ص )338در میان آثار علمای متأخر اهلسنت
نیز ،سخن از فضایل و کــرامــات امــام حسن

عسکری(ع) فراوان است« .یوسف بن اسماعیل
النبهانی» ،عالم و فقیه نامدار مصری که در
ســال  1310ه ـــ.ش درگــذشــت ،در کتاب
«کرامات االولیاء» مینویسد[«:امام] حسن
العسکری[(ع)] ،یکی از ائمه اهلبیت[(ع)] و
سادات باکرامت است .من از او کرامتی دیدهام
و آن این که ،در سال  1296هجری [قمری]،
از شهر «سنجق» ،یکی از شهرهای کردنشین
عــراق ،که در آن دوران قاضی آن جا بــودم،
به بغداد مسافرت کــردم و قبل از پایان دوره
خدمتم ،آن شهر را ترک کردم؛ به این علت که
گرانی و قحطی در آن سالها ،شهرهای عراق
را فرا گرفته بود .با َ
«ک َلک» (چیزی شبیه قایق
که از تنه درختان ساخته میشود) ،مسافرت
کردم و چون َک َلک به کنار شهر سامرا رسید و آن
جازمانیمقرخلفایعباسیبودهاست،دوست
داشتیم که از شهر دیدن کنیم و نیز ،به زیارت
مرقد امام حسن عسکری علیهالسالم برویم.
کلک آن جا ایستاد و ما به زیــارت آن حضرت
رفتیم و چون به مقبره آن حضرت داخل شدیم،
یک حالت روحانی در من پیدا شد که مثل آن،
هیچ گاه به من دست نــداده بــود ،جز هنگام
زیارت رسول خدا ،صلی ا ...علیه و آله و سلم و
حضرتیونسعلیهالسالمواینحالت،کرامتی
از آن حضرت بود»(.کرامت االولیاء؛ ص)22
منابع:
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علیرضا مختارپور خبر داد:
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نظام بودجهریزی و مغفول
ماندنحوزهفرهنگ،گفت:اگردولتومجلس
محترم ،به بودجه کتابخانه های عمومی بی
توجهی کنند ،ســال آیــنــده هــزار کتابخانه
عمومی در معرض تعطیلی قــرار می گیرد؛
زلزله و سیل و آوار نتوانست چنین آسیبی
بزند که تصمیم گیری های غیر دقیق خواهد
زد .به گزارش ایبنا ،علیرضا مختارپور افزود:
بــر اســاس گ ــزارش رسمی منتشر شــده ،در
سال  ۱۳۹۶تا  ،۱۳۹۷بودجه دستگاههای
فرهنگی به طور متوسط  ۱۹درصد و بودجه
کتابخانه های عمومی تنها  ۶درصد افزایش
داشــت .ایــن در حالی اســت که هزینه های
کارکنان نهاد نیز ،از محل همین بودجه تأمین
می شود ،نه همچون دستگاه های دولتی که
ردیفی جداگانه برای افزایش حقوق دارند.
وی تصریح کرد :هزاران برابر از هزینه ای که
امروز از کتابخانه های عمومی و بخش فرهنگ

دریــغ می شــود ،فــردا باید صرف رفع آسیب
های اجتماعی ،مبارزه با مواد مخدر ،طالق،
مفاسد اخالقی و  ...شود .امروز به صراحت به
نمایندگان مجلس شورای اسالمی می گویم
که کتابخانه عمومی ،تنها مرکز فرهنگی است
که درهای آن همواره به روی تمام مردم ،فارغ
از مذهب ،سن و جنسیت ،باز است .هیچ مرکز
فرهنگی دیگری ،این ویژگی را ندارد .دبیرکل
نهاد کتابخانههای عمومی کشور ادامه داد:
محاسبه بودجه کتابخانه هــای عمومی ،بر
خالف دیگر دستگاه ها ،کار دشواری نیست.
امروز ما بیش از  ۳۵۰۰باب کتابخانه داریم؛
در کشور ما سالی  ۱۰۰هــزار عنوان کتاب
چــاپ می شــود؛ فــرض کنید ما ساالنه تنها
هزار جلد کتاب،معادل یک صدم کتاب های
منتشر شــده را در کشور بخریم؛ چیزی که
توقع ناشران ،فعاالن فرهنگی ،کتابداران و
اعضای کتابخانه هاست .در صورت خرید تنها
هزار عنوان کتاب برای تمامی کتابخانه های
عمومی کشور ،ساالنه به ۷۲میلیارد تومان

نیاز است .اگر بخواهیم از بین نشریات کشور،
تنها  ۵۰نشریه خریداری کنیم ،به حدود۲۰
میلیارد تومان بودجه نیاز داریــم .برای ارائه
خدمات دیجیتالی که مورد تأکید نمایندگان
و مردم است ،ساالنه به حداقل  ۲۶میلیارد
تومان ،بــرای پرداخت حقوق کتابداران در
سطح فعلی ،به حدود  ۳۶۰میلیارد در سال و
برای نگهداری کتابخانه ها ،به هزینه ای بیش
از  ۵۰میلیارد تومان نیاز است .حذف و نادیده
گرفتن هر یک از این بخش ها توسط دولت
محترم یا مجلس محترم ،به معنای کاهش
نوعی از خدما تدهی در کتابخانه عمومی
اســت .مجموع این مــوارد ،ما را به عــددی در
حدود  ۷۰۰میلیارد تومان می رساند.
▪اختصاص نصف بودجه مورد نیاز

مختارپور تصریح کــرد :نهاد کتابخانههای
عمومی برای سال  ،۱۳۹۹حداقل به حدود
 ۷۰۰میلیارد تومان نیاز دارد .کمتر از یک سوم
این رقم ،از طریق سهم نیم درصد کتابخانه ها

دروغ؛مقدمه همه خباثتها

حجت االسالم دکتر جواهری

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

امام حسن عسکری علیهالسالم ،دربــاره نقش
«ج ِع َل ِ
ت َ
الخبا ِئ ُث
کذب و دروغگویی فرمودهاندُ :
فتاح ُه ِ
في َب ٍ
ذب (بحاراالنوار،
يت و ُج ِع َل ِم ُ
الك َ
ج  ،72ص  263و ج  ،78ص  377و )379؛
بد یها و زشتی ها در خانهای قــرار داده شده
و کلید آن دروغ است ».دروغگویی ،آثار منفی
فــراوانــی دارد .امــام یــازدهــم علیهالسالم ،در
ایــن حدیث اخالقی ،دروغ را «کلید خباثت»
نامید هاند .خباثت جمع خبیثه اســت؛ خبیث
خالف طیب است و پلیدیها ،ناپاکیها ،رذایل
اخالقی را شامل میشود .دروغ راه آلودگی به
خباثت را به روی دروغگویان میگشاید؛ راه حق
و صالح و سعادت و پاکی و تکامل و سیر و سلوک
الهی را بر دروغگویان میبندد .دروغگو خبیث
میشود و در باتالق خباثتها سقوط می کند و
گیر میافتد ،در آن دست و پا میزند و از صعود
باز میماند .طبق این روایت« ،دروغ» و «خبائث»،
پیوندی پایدار دارند و تفکیک ناپذیرند و تنها راه
نجات از آلودگی به خبائث ،ترک دروغ است.

جهان کتاب
ترفندی برای اهل مطالعه کردن کودکان

مدادهاییکه کتابها را زنده میکنند!

به تازگی کتابهایی همراه با مدادهای هوشمند
د یجیتال طراحی شــده و در اختیار کودکان
بیش از  400کودکستان شهر تالین استونی
قرار گرفته که کودکان را به خواندن و ورق زدن
کتابها ،عالقهمند کرده است .به گزارش ایبنا،
به نقل از یورونیوز ،کودکان میتوانند با قرار دادن
مدادهای دیجیتال روی تصاویر و حروف ،صدای
شخصیتهای داستانی را بشنوند و از این طریق،
کتابها برایشان به صدا در میآیند.
▪پیوند فناوری و داستان گویی سنتی

این پــروژه جدید که هدف از آن ایجاد عشق و
عالقه در کودکان برای کتابخوانی و کمک به
کتا بخوان شدن آ نهاست ،از طریق ترکیب
روش داستانگویی سنتی ،با فناوری دیجیتالی
جدید ،ترتیبی میدهد که کودکان با استفاده
از مدادهای هوشمند دیجیتال ،مجموعهای از
کتا بهای جدید را بخوانند .لورا پائیت ،مدیر
ایــن پــروژه گفت« :اولــیــن هــدف ما ایــن بــود که
آموزشهای اولیه را برای کودکان ،با شادی و
بازی همراه کنیم و به تدریج ،توجه بچهها را هر
چه بیشتر به سمت کتاب معطوف کنیم .زیرا
بچههای ام ــروز ،بیشتر به سمت گوشیهای
هوشمند و بازیهای رایانهای جذب میشوند».
▪چرایی اجرای پروژه

از درآمدهای شهرداری ،چنان چه پرداخت
شود ،تأمین خواهد شد .حدود  500میلیارد
باقی می ماند؛ از این میزان ،آن گونه که به ما
اطالع داده اند ،دولت محترم در سال ،۱۳۹۹
برای نهاد کتابخانه های عمومی ۱۹۹میلیارد
تومان در نظر گرفته است .یعنی کمتر از یک
دوم نیاز کتابخانه ها؛ این چه معنایی دارد!
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وی افــزود« :در حالی که کودکان کتا بها را
ورق میزنند ،این قلمها مهار تهای حرکتی
را به آ نهــا میآموزند و با آواز و شعرخوانی و
پ ــرسـشهــای معین بــه دو زب ــان استونیایی و
لیتوانیایی ،به بچهها جایزه میدهد».
این پروژه از زمانی کلید خورد که کارشناسان
آموزشی از کمبود مطالب آموزشی با کیفیت
مناسب و تازه برای نوآموزان ،احساس نگرانی
کردند و تصمیم گرفتند با تشکیل یک گروه قوی و
با اختصاص بودجه  370هزار دالری ،پنج کتاب
و یک بازی را به دو زبان لیتوانیایی و استونیایی
تولید کنند.
به گفته یکی از نویسندگان عضو ایــن پــروژه،
محصول تولید شده در بیش از  400کودکستان
کــه نیاز بــه افــزایــش آگــاهــی از کتاب در آنهــا
احساس میشد ،آزمایش شد.
▪تشویق کودکان به مطالعه

یکی از مــربــیــان کـــودک کــه شــاهــد استفاده
کودکان از مدادهای هوشمند بوده ،گفته است:
«بچههایی بودند که نمیدانستند کتاب را چطور
باز کنند ،ورق بزنند و ببندند .برخی از کودکان
در خانهشان هیچ کتابی وجود ندارد و والدینی
دارند که معلوم است اص ً
ال کتاب نمیخوانند.
ما هر روز شاهد بودیم که بچهها بیشتر از کتاب،
جذب وسایل هوشمند و به خصوص صفحات
نمایشگر میشوند.
ای ــن امکان جدید کمک میکند تا کتا بها با
همه ویژگیهای مثبت نمایشگرهای دیجیتال،
در اختیار کودکان قــرار بگیرد ».کارشناسان
آموزشی مدادهای هوشمند را ابزاری موثر برای
تقویت تعامل و جذب کودکان به صفحات کتاب
به جای صفحات نمایشگر دانستهاند.

