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سخن اندیشه
حدیثی اخالقی از پیشوای یازدهم(ع)

چه کسی از همه قویتر است؟
حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی
امام حسن عسکری(ع) فرمودهاند« :اشدالناس
اجتهاد ًا من ترک الذنوب» (من الیحضره الفقیه ،
ج ،4ص  )395پرتالشترین ،سختکوشترین و
ترین مردم کسی است که گناهان را ترک کند.
قوی ِ
امام یازدهم(ع) در این حدیث اخالقی ،مردم را به
گناهشناسی و تالش و کوشش برای رهایی از ذنوب
فراخواندهاند«.گناه»،عبارتاستازترکواجباتو
انجامکارهایحرامورویآوردنبهمنکراتومفاسدو
آلودگیبهرذیلتهایاخالقیوپیرویازهواینفس
و شهوات و شیطان .قدرت و توانایی رهایی از گناه،
از طریق جهاد با نفس و تمرین ترک لذتهای حرام
و خواهشهای نفسانی و رهاکردن هوا و هوسها
و خویشتنداری و خودکنترلی از وسوسههای
شیطانی ممکن میشود .تالش برای ترک گناه ،در
هر شرایطی واجب است و باید لوازم آن را شناخت و
زمینهرابرایرهاییازانواعگناهانفراهمکرد.

تازههای نشر

«مسجدرهبر»منتشر شد
«مسجد رهــبــر» ،نوشته
مرتضی انــصــاریزاده که
ت ــاری ــخ شــفــاهــی مسجد
ک ــرام ــت اســــت ،منتشر
شد .به گزارش ایسنا ،این
مسجد از مساجد تأثیرگذار
و کانون مبارزان انقالب در
شهرمشهد معرفی شده
اســت .این کتاب در  ۵۴۴صفحه ،با شمارگان
 ۱۵۰۰نسخه و قیمت  ۵۰هــزار تومان ،توسط
انتشارات راهیــار راهی بازار نشر شد .در معرفی
ناشر از کتاب میخوانیم« :نسبت انقالب اسالمی
با مسجد ،به تمام معنا ویژه و منحصربه فرد است.
مسجد در انقالب ایران هم رسانه است ،هم مرکز
تربیت نیرو ،هم نهاد سازما ندهنده اجتماعی و
هم محور بسیج سیاسی .خدمات متقابل مسجد
و انقالب در ایران ،فهرست مفصلی دارد که حتی
گزارش آن هم در یک کتاب نمیگنجد ».

مصاف اطالعاتی امامعسکری(ع) با دستگاه خالفت عباسی

پدربزرگوارامام زمان(عج)،چگونهباوجودمحدودیتهایشدید،مبارزهعلیهدشمنان را سازماندهی میفرمود؟
جواد نوائیان رودسری – هرچند دستگاه
خــافــت عــبــاســی در دوران امــامــت امــام
یازدهم(ع) ،سیر قهقرایی خود را آغاز کردهبود
و رقــابــت بــر ســر ق ــدرت ،کــوتــاهشــدن دوران
خالفت را رقم میزد؛ اما تمام خلفای معاصر با
امام(ع) در خصیصه دشمنی نسبت به شیعیان
و بیمناکی از اقتدار امامان شیعه(ع) ،مشترک
بودند .طبرسی در جلد دوم «اعالم الوری» به
این مسئله و محدودیتهای شدیدی که برای
امام حسن عسکری(ع) وجود داشت ،اشاره
میکند و میافزاید که آن حضرت ناچار بود
عالوه بر زندگی در یک پادگان نظامی و تحت
مراقبت شدید مأموران دستگاه خالفت ،در
هفته دوبار خود را به دارالخالفه معرفی کند.
بدیهیاستکهتقابلآشکاربادستگاهخالفت،
در چنین شرایطی ،ممکن و میسر نیست و
از طرفی ،صرف فعالیتهای فرهنگی ،قادر
نبود که از حجم مشکالت عدیده شیعیانی که
با دستگاه جبار خالفت عباسی درگیر بودند،
بکاهد و برای این منظور ،تمهیداتی ویژه نیاز
بود که امام یازدهم(ع) با تدارکدیدن آنها،
هم به حمایت از دوســتــداران اهلبیت(ع)
میپرداخت و هم جایگاه جبهه حق را به نحو
مؤثری تقویت میکرد.
▪آشنا کردن شیعیان
با شیوههای تقابل امنیتی

رع ــای ــت اصــــول مــخــفــیکــاری ،ب ــه دلــیــل
م ــح ــدودیــته ــای ســیــاســی و اجــتــمــاعــی
دوستداران اهلبیت(ع) ،یکی از اساسیترین
ارکان فعالیتهای امام حسن عسکری(ع) را
تشکیل میداد .شیعیان و حتی یاران خاص آن
حضرت ،عموم ًا با اتکا به اصل راهگشای تقیه،
میکوشیدند تا کمترین حساسیت را نسبت به
خود برانگیزند .با اینحال ،شرایط بهگونهای
بود که گاه این احتیاطها به اوج خود میرسید.
قطبالدین راونــدی در جلد نخست کتاب
«الخرائج و الجرائح» ،روایتی را نقل کردهاست
که از تمهیدات امنیتی امام(ع) برای جلوگیری
از گرفتارشدن شیعیان خبر میدهد .او از علی
بن جعفر چنین نقل کردهاست که «در یکی از

روزها که قرار بود امام(ع) به دارالخالفه برود،
ما در عسکر(محلهای که امــام عسکری(ع)
در آن تحتنظر بــود) بــه انتظار دیـــدار وی
جمع شدیم .دراینحال از طرف آن حضرت
نوشتهای به این مضمون به ما رسید که کسی
بر من سالم و حتی به طرف من اشاره نکند».
گزارش راوندی در درجه اول ،از شرایط سخت
و محدودیتهای نفسگیری پرده برمیدارد
که امــام(ع) و یارانش به آن دچــار بودند؛ اما
زاویه دیگری از فعالیتهای امنیتی امام حسن
عسکری(ع) را هم آشکار میکند؛ اینکه آن
حضرت با نفوذ اطالعاتی در دستگاه خالفت
عباسی ،از بخش مهمی از نقشهها و اقدامات
مأموران مخفی خلفا آگاه بود و این ،افزون بر
دانش امامت و آگاهی ولیخدا از غیب ،ریشه
در تدابیر امنیتی و فعالیت افراد معتمد امام(ع)
در راستای کسب اطالعات و انتقال به موقع
آنها به آن حضرت داشت.
▪رازداری؛ ویژگی اول وکالی امام(ع)

جغرافیای فعالیتهای اطالعاتی امام(ع) به
سامرا و مرکز دستگاه خالفت محدود نمیشد.
آنحضرتبااستفادهازشبکهقدرتمندوکالت،
نه فقط به امور شیعیان رسیدگی میفرمود،

بلکه به دلیل سرعت باالی انتقال اطالعات،
ارزیــاب ـیهــای دقیقی از اقــدامــات دستگاه
خالفت عباسی و حتی جریا نهای معارض
با آن داشــت و این مسئله ،کمک شایانی به
برنامههای امــام حسن عسکری(ع) برای
تقویت جبهه حق میکرد .ابن شهرآشوب در
جلد چهارم کتاب «المناقب» ،به گسترش
این شبکه در حجاز ،ایران ،مصر و عراق اشاره
کردهاست .نباید از یاد برد که در انتخاب وکال،
رازداری ویژگی نخست محسوب میشد و
هرچه این افراد در حلقههای نزدیکتر یاران
امام(ع) قرار میگرفتند ،باید سطح توانمندی
امنیتی آنها هم ،باالتر میرفت .این ویژگی را
بعدهابهنحواکمل،درشاخصهایشخصیتی
نایبان امــام زمــان(عــج) مشاهده میکنیم.
کلینی در جلد نخست اصول کافی ،روایتی
را نقل کرده که نشاندهنده رعایت تمهیدات
امنیتی ،آن هم در حد بسیار باالیی ،در میان
وکالی امام حسن عسکری(ع) است؛ طبق
این روایت ،هرکدام از وکالی امام(ع) ،رمز و
نشانه مخصوص به خود داشت که به احتمال
زیاد ،دیگر وکال از آن آگاهی نداشتند .مطالعه
بر شیوههای انتقال اطالعات به امام(ع) نیز،
نشاندهنده اشراف کامل آن حضرت بر این

مباحث و آموزشهای خاص ایشان به یارانشان
اســت .ابنشهرآشوب در جلدچهارم کتاب
«المناقب» ،گزارشی نسبت ًا دقیق از این مسئله
نقل میکند؛ عثمان بن سعید ،یکی از اصحاب
خاص امام(ع) که بعدها نخستین نایب از نواب
چهارگانه حضرت ولیعصر(عج) شد ،انتقال
اطالعات به بیت امام حسن عسکری(ع) را در
قالب مخفیکردن گزارشها در َم ْشک و ظرف
روغن انجام میداد؛ او ظاهر ًا به روغنفروشی
اشتغال داشت .داود بن اسود ،یکی دیگر از
اصحاب خاص امام عسکری(ع) ،در پوشش
هیزمفروشی به انتقال اطالعات میپرداخت
و نامههایی را که توسط امام(ع) در چوبهای
مدور و بلند جاسازی شده بود ،به بیرون انتقال
م ـیداد و به دســت صاحبانشان میرساند.
با استفاده از این امکان ،امــام عسکری(ع)
توانست بسیاری از خطرات را از سر شیعیان
کوتاه کند و با اندیشیدن تمهیدات به موقع،
مانع از تحقق نقشههای دستگاه جبار خالفت
عباسی شود .نفوذ اطالعاتی یاران امام(ع)
تا آ نجا گسترده بود که گاه در دربــار خلیفه
عباسی نیز ،حضوری نامحسوس داشتند و
میکوشیدند اخبار موردنیاز را ،به موقع ،به آن
حضرت انتقال دهند.

درپیعادیسازیروابطبارژیمصهیونیستیاتفاقافتاد

گذشته 400سالهچاپایران
درقابیککتاب
کتاب «ظهور اولیه چاپ
در عــصــر ص ــف ــوی» ،اثــر
صــبــوح اصــانــیــان ،به
بــررســی پیشینه کمتر
موردتوجه صنعت چاپ
ایـــران مــیپ ــردازد .این
کتاب در تعقیب پیشینه
ایــن صنعت راهــبــردی،
با کاوش در متون تاریخی ،از ارامنه مقیم جلفای
اصفهان به عنوان نخستین واردکنندگان صنعت
چاپ به ایران عصر صفوی نام میبرد و برخی آثار
چاپشده در این دوره تاریخی را معرفی میکند.
این کتاب با ترجمه دکتر مصطفی لعل شاطری،
بهتازگی و در  113صفحه ،توسط انتشارات
وراقان روانه بازار نشر شدهاست.

امامحسنعسکری(ع)بانفوذ
اطالعاتیدردستگاهخالفت
عباسی،ازبخشمهمیازنقشهها
واقداماتمأمورانمخفیخلفا
آگاهبودواین،افزونبردانش
امامتوآگاهیولیخداازغیب،
ریشهدرتدابیرامنیتیوفعالیت
افرادمعتمدامام(ع)درراستای
کسباطالعاتوانتقالبهموقع
آنهابهآنحضرتداشت

تحریمجایزهکتاباماراتازسوینویسندگان برجستهجهانعرب
ثبتنام«زیارتنیابتی»امکانپذیرشد
بههمتستادبازسازیعتباتعالیات،ثبتنام
زیــارت نیابتی امکانپذیر شــد .به گــزارش
خبرگزاری مهر ،عالقهمندان و مشتاقان
برای بهرهمندی از فیض زیــارت ،میتوانند
فرم ثبتنام زیــارت نیابتی را تکمیل کنند.
با توجه به شیوع ویروس کرونا و محدودیت
بمقدسهدرکشورعراق،خادمان
زیارتاعتا 
ستاد بازسازی عتبات عالیات ،نایبالزیاره
عــاشــقــان اهــلبــیــت(ع) در کــشــور عــراق
خواهند بود .فرم ثبتنام به آدرس اینترنتی
«»https://atabat.org/fa/forms/4
دردسترسعالقهمنداناست.

گــروه اندیشه  -اقــدام دولــت امــارات متحده
عــربــی بــــرای عـــادیســـازی روابــــط بــا رژیــم
صهیونیستی ،واکنشهای منفی فراوانی را در
کشورهای عربی و اسالمی درپی داشتهاست.
این اعتراضات به صنف و دسته بهخصوصی
اختصاصنداردومسلمانان،ازهرمذهبودرهر
سطحیازجایگاهاجتماعی،بهانحایمختلف،
اعتراض خود را به این اقدام ابراز میکنند .اما
گاه این اعتراضات ،جنبه عملی و اجرایی به
خود میگیرد و اینبار ،نویسندگان و اهالی
فرهنگ در کشورهای عربی با چنین اقدامی
به رفتار خائنانه دولــت امــارات متحده عربی
پاسخ دادهانــد؛ دهها نفر از نویسندگان جهان
عرب و انجمنهای نویسندگی در کشورهای
عربی،باانتشاربیانیهای،خواستارتحریمجایزه
کتاب کشور امارات موسوم به « »IPAFشدند؛
جایزهای که دولت امارات با صرف مبالغ گزاف
و در راستای هویتتراشی برای خود و گرفتن
ژستفرهنگدوستی،همهسالهبهنویسندگان
برگزیدهعربزباناعطامیکند.
▪به آرمانهای فلسطین پایبند هستیم

ب ــه گـــــزارش ایــبــنــا ،نــویــســنــدگــان ع ــرب،
انعقاد ق ــرارداد عــادیســازی روابــط با رژیم
صهیونیستی را محکوم کرده و گفتهاند که
همچنان به آرمانهای مردم فلسطین پایبند
هستند .چندماه پیش ،ام ــارات و بحرین،
در محل کاخ سفید و با واسطهگری دونالد
ترامپ ،قرارداد همکاری با رژیم صهیونیستی
را امضا و بــه آرمــا نهــای مــردم فلسطین و
مسلمانان جهان خیانت کردند .گرو ههای
فلسطینی و بسیاری از کشورهای اسالمی،
این قرارداد را ننگین دانسته و آن را خیانتی

آشکار به مردم و مقاومت مردم فلسطین در
برابر اشغالگران اعــام کــرد هانــد .گروهی
از نویسندگان عــرب ،متشکل از  17نفر از
برندگان سابق جایزه کتاب امــارات نیز ،در
نامه سرگشاده خــود ،خطاب به مقامات و
متولیان جایزه کتاب امارات ،شرکت در آن را
خیانت به مردم فلسطین اعالم کردند .از میان
امضاکنندگان این نامه ،میتوان به الیاس
خوری ،رما ننویس لبنانی ،بنزالم هیمیچ،
نویسنده مراکشی و ابراهیم نصرا ،...نویسنده
فلسطینی  -اردنی و همچنین ،خالد هروب،
نویسنده فلسطینی اشاره کرد.
▪«نه» بلند نویسندگان به دالرهای اماراتی

هروب ،به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار
 ، IPAFگفتهاست کــه دیگر نمیتواند با
مسئوالن این جایزه همکاری داشته باشد،
چون معتقد است این عمل خیانت مستقیم
بــه مــردم او محسوب م ـیشــود .وی اظهار
کردهاست که روابــط زیــادی با نویسندگان

نمایشگاهکتابفرانکفورت،کروناییمیماند!

99065692

هرچند مسئوالن آلمانی سعی
جهان کتاب
در برگزاری فیزیکی نمایشگاه
کــتــاب فــرانــکــفــورت در اولین
فرصت دارند ،ولی بهطورحتم سایه کرونا در
آینده در روند برگزاری نمایشگاه تأثیر خواهد
گذاشت .به گزارش ایبنا ،به نقل از «پابلیشینگ
پرسپکتیو» ،مــســئــوالن نمایشگاه کتاب
فرانکفورت بعد از تجربه برگزاری دیجیتالی
نمایشگاه امسال ،اعالم کردند که قصد دارند

ساختارهای کلی برگزاری نمایشگاه کتاب
فرانکفورت را متحول کنند .آ نهــا عنوان
مدرنیزاسیون مفاهیم نمایشگاه را ،به رسانهها
اعالم کردند که ممکن است در نحوه چیدمان
کارکنان نمایشگاه نیز تاثیرگذار باشد .به گفته
مسئوالن نمایشگاه کتاب فرانکفورت ،قرار
است تغییر و تحوالت صور تگرفته با هدف
اطمینان از موجودیت و تــداوم نمایشگاه در
سالهای آینده ،با وجود مشکالت اقتصادی

و مسئوالن امــاراتــی دارد ،ولــی از ایــن پس
تصمیم گرفتهاست ،همه سوابق گذشته خود
را نادیده بگیرد .هروب درباره تصمیمش برای
جدایی از این جایزه افــزود :تمام چیزی که
رژیم صهیونیستی درباره فرهنگ و ادبیات به
شما میگوید ،این است که به زور و سرکوب
سرزمینی را اشغال و جنایاتش را با فرهنگ
و هنر توجیه میکند .ابراهیم نصرا ،...دیگر
نویسنده مشهور فلسطینی هم ،عادیسازی
روابط با رژیم صهیونیستی را محکوم کرده
و گفتهاست :هــزاران نویسنده عرب ،با من
در مقابل صهیونیستها خواهند ایستاد.
آ نهــا هویت و ماهیت این رژیــم اشغالگر را
میشناسند و مردم فلسطین را تنها نخواهند
گ ــذاش ــت .وی در ســـال  ،2018بــرنــده
جایزه کتاب امــارات در بخش داستان شده
بــود .نــصــرا ...خاطرنشان کــرد که هرچند
اماراتیها برای این جایزه پولهای کالنی در
نظر گرفتهاند ،ولی این جایگزین انسانیت و
عدالت و آزادی نخواهد شد.
محتمل باشد که در طوالنیمدت ،ممکن است
به کاهش نیروهای تخصصی نمایشگاه نیز منجر
ش ــود .یــورگــن ُب ــس ،رئــیــس نمایشگاه کتاب
فرانکفورت ،در سخنانی گفت :به عنوان یک
مــکــان بینالمللی بـــرای حــضــور نــاشــران و
نویسندگان سراسر جهان ،در نظر داریم به حیات
خود ادامه دهیم و این مهم با وجود مشکالت و
وضعیت مــوجــود جــهــان و نــیــازهــای متفاوت
بــازارهــای کتاب ،نیاز به تحوالت ساختاری
خواهد داشــت .وی افــزود :امسال 148هــزار
کاربر از سراسر جهان در بیش از 70ساعت
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مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه 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 :شوهرم بدون علت شرعی و قانونی،
من و فرزندانش را رها کرده است .هماکنون،
پدرم خرج من و بچهها را میدهد .آیا پدرم
میتواند بابت پرداخت هزینه زن و فرزند ،از
شوهرمشکایتوطلبشرامطالبهکند؟
پاسخ :مطابق مــاده  1106قانون مدنی ،در
عقد دائــم ،نفقه زن برعهده شوهر اســت .البته
حق دریافت نفقه مشروط به تمکین زن از شوهر
است .عدمتمکین زن از شوهر و عدم انجام وظایف
زناشویی بــدون عذرموجه ،موجب ازبینرفتن
حق دریافت نفقه میشود .از سوی دیگر ،عدم
پرداخت نفقه (تــرک انفاق) جرم است و مطابق
ماده 53قانونحمایتخانواده«،هرکسباداشتن
استطاعت مالی ،نفقه زن خود را در صورت تمکین
او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجبالنفقه
امتناع کند ،به حبس تعزیری درجه شش محکوم
میشود .تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی
خصوصی است و در صورت گذشت وی از شکایت
درهرزمانتعقیبجزایییااجرایمجازاتموقوف
میشود».بهشکایتترکانفاقشماعلیهشوهرتان
در دادســرا و دادگــاه کیفری رسیدگی میشود.
عالوه بر این ،شما میتوانید با ارائه دادخواست،
از دادگاه خانواده درخواست کنید ایشان را ملزم
به پرداخت نفقه گذشته شما کند .دادگاه خانواده
به موضوع رسیدگی و در صورت استحقاق شما به
دریافتنفقه،همسرتانراملزممیکندهزینههای
متعارفشماونفقهفرزندانراتأمینیاماهانهمبلغ
مشخصیبهشماپرداختکند.درصورتیکهایشان
به هر دلیل حتی به دلیل ناتوانی مالی از پرداخت
نفقه خــودداری کند ،برای شما حق درخواست
طالق ایجاد میشود .فقط شما میتوانید برای
مطالبه نفقه از همسرتان به دادگاه مراجعه کنید
و پدر شما نمیتواند از همسرتان برای پرداخت
نکردن نفقه ،شکایت یا وجوه پرداختشده را از
ایشان مطالبه کند زیرا بدون اینکه از سوی وی
اجازه داشته باشد ،اقدام به تأدیه مخارج زندگی
شما کرده است .مطابق ماده  267قانون مدنی،
«ایفاءدینازجانبغیرمدیونهمجایزاستاگرچه
از طرف مدیون اجازه نداشته باشد ولیکن کسی
که دین دیگری را ادا میکند اگر با اذن باشد حق
مراجعهبهاوراداردواالحقرجوعندارد».
پرسش :خانمی  ۳۴ساله هستم و از شوهرم
بــه دلــیــل اعــتــیــاد جــدا شـــدم .االن حــدود
یکسالونیم است که با مرد دیگری ازدواج
کردهام .شوهر دومم با وجود اینکه از بیماری
کلیوی من آگاه و آن را قبول کرده بود ،حاال مرا
ازخانهبیرونکردهاستوقصدداردمراطالق
دهد.لطفاراهنماییامکنید.
پاسخ :شوهر شما مکلف به تامین نفقه شماست و
نفقهشاملمایحتاجوهزینهزندگیازجملهمسکن
مناسب است .بنابراین شوهرتان نباید شما را از
منزل اخراج کند .شما به همراه دو نفر از معتمدان
به منزل خود مراجعه و تالش کنید ایشان را به
ادامهزندگیمتقاعدکنید.درصورتیکهازپذیرش
شما در منزل خودداری کرد ،به دادگاه خانواده،
دادخواستمطالبهنفقهتقدیموهمزماندردادسرا
علیه ایشان ،شکایت ترک انفاق مطرح کنید.در
نظام حقوق خانواده ما «مرد میتواند هر وقت که
بخواهدزنخودراطالقدهد».البتهاعمالاینحق
مشروط به شرایط و مقدماتی است از جمله ،صدور
گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه .صدور
این گواهی نیز بهنوبه خود تابع تشریفاتی از جمله
مراجعهبهمراکزمشاورهوداوریاست.بهعالوهثبت
طالقموکولبهپرداختحقوقمالیزوجهازسوی
شوهر یا صدور حکم قطعی اعسار شوهر و تقسیط
«محکومبه» میباشد( .مــاده  ۲۹قانون حمایت
خانواده) حقوق مالی زوجه در زمان طالق شامل
اینموارداست:مهریه،شروطمالیضمنعقدنکاح
بهعنوانمثالشرطتنصیف(نصفکردن)دارایی،
نفقه،اجرتالمثلیانحلهوهزینههایانجامشدهدر
زندگیمشترکازسویزن.

برنامه آنالین شرکت کردند ولی ادامه این نوع از
برگزاری نمایشگاه به زیرساختارهای متفاوتی
در آینده نیاز خواهد داشت.

