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تشکیل کمپین «هم خوانی»
با هدف افزایش سرانه مطالعه

...

گفت وگوی خراسان با آیت ا...حسینی خراسانی به مناسبت روز زیارتی امام رضا(ع)
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امــام موسی صــدر ،یکی از پیشگامان شیعی گفتوگوی
فرهنگها در عصر جدید است .به گزارش ایبنا ،او در برخی
سخنرانیهای خــود ،به سنت گفتوگو میان فرهنگها
و اثرگذاری آنها بر یکدیگر نیز اشاره کرده است .یکی از
سخنرانیهای مهم امام موسی صدر« ،سخنرانی اسالم و
فرهنگ قرن بیستم» است که در  25ماه مه  ،1965در نهاد
هماندیشی لبنان ایراد شد .موضوع سلسله سخنرانیهای
آن هماندیشی درباره «اسالم و مسیحیت در لبنان» بود .این
سخنرانی ،در جلد نخست کتاب «گام به گام با امام موسی
صدر» درج شده است .امام موسی صدر ،در این سخنرانی،
در پنج بخش «قانونگذاری و حقوق»« ،فلسفه»« ،تصوف»،
«علم» و «ادبیات و هنر» ،با استفاده از متون شیعی و اهل
سنت ،به تشریح تاثیرگذاری پیشینه تمدن اسالمی بر
فرهنگ بشریت ،در قرن جدید ،پرداخته است .در بخش
پنجم ،یعنی «ادبیات و هنر» ،امام موسی صدر میگوید:
«ادبیات و هنر اسالمی که جزئی از ادبیات و هنر مشرق زمین
است ،از نظر غنای فکری و زیبایی صوری ،از ذخایر ادبیات و
هنر جهان به شمار میآید .بعضی از ادبا و هنرمندان جدید،
امثال شاعر اسپانیایی میگل د اونامونو و شاعر آلمانی،
گوته از آن الهام گرفتهاند( ».گام به گام با امام موسی صدر،
جلد  1صفحه  )111میگل د اونامونو ،فیلسوف ،ادیب،
رماننویس و شاعر برجسته اسپانیایی است که از مهمترین
مبارزان علیه حکومت فاشیستی ژنرال فرانکو بود .زندگی
او به عنوان یک فیلسوف متعهد ،مثالزدنی است .مهمترین
کتاب فلسفی اونامونو «درد جاودانگی :سرشت سوگناک
زندگی» است که با ترجمه بهاءالدین خرمشاهی به فارسی
منتشر شد و نخستین معرف اونامونو به ایرانیان نیز ،استاد
خرمشاهی بود .از میان آثار ادبی اونامونو نیز تاکنون آثاری
چــون «هابیل و چند داستان دیگر» ،ترجمه بهاءالدین
خرمشاهی ،رمانهای «خاله توال» ترجمه نجمه شبیری و
«مه» ترجمه بهناز باقری به فارسی منتشر شد هاند .نجمه
شبیری ،عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و یکی
از مترجمان آثار اونامونو در ایران ،درباره این عقیده امام
موسی صدر در تاثیرپذیری اونامونو از فرهنگ اسالمی،
میگوید« :نظام فکری و فلسفی اونامونو ،بسیار شبیه به
جبریون در تمدن اسالمی است .به نظر من ،اونامونو از حافظ
تاثیر گرفته است یا حداقل در منظومه فکری ،با هم شباهت
دارند .تضاد دینی که اونامونو مطرح میکند ،چیزی شبیه
به تضاد حافظ است .من قرار بود در پایاننامه دکترایم ،به
این همسنجی اندیشههای اونامونو و حافظ بپردازم ،اما
فرصت آن فراهم نشد ».ایده مواجهه و تاثیرپذیری اونامونو
از فرهنگ اسالمی ،با توجه به ملیت اسپانیایی او ،میتواند
به عنوان یک سوژه پژوهش ،مدنظر محققان حوزه ادبیات
تطبیقی قرار گیرد .قطعا در این پژوهش ،نکات جذابی به
دست میآید که میتواند در گفتوگوی هرچه بهتر و بیشتر
فرهنگ ایرانی  -اسالمی و فرهنگ اسپانیایی موثر باشد.
چاپ نخست «گام به گام با امام موسی صدر» ،در  ۱۲مجلد
با قطع وزیری و با شمارگان هزار نسخه و قیمت  ۴۵۰هزار
تومان ،روانه بازار نشر شده است.

کمپین «همخوانی» با هدف افزایش سرانه مطالعه ایرانیها تشکیل شد .به گزارش ایبنا ،عالقهمندان برای شرکت در این کمپین ،کافی است ساعات
مطالعه روزانه خود را به همراه نام کتابی که خواندهاند ،برای مسئوالن کمپین ،به پست الکترونیک « »mag@gajmarket.comارسال کنند .به تمام
کسانی که در کمپین «همخوانی» شرکت کنند ،کد تخفیف خرید محصوالت گاجمارکت (شامل کتاب ،نوشت افزار و کتاب کمک درسی) اهدا میشود.

زیارت بارگاه تو ،میثاق و عهدی دوباره است برای آنکه
با پای عشق آمده؛ زائرانت آمدهاند تا زنگار گناه را از دل
بزدایند و در زالل زمزمه «یا رضا» ،غبار غفلت را از قلبی
که به عصیان عــادت کــرده اســت ،پــاک کنند .ای امام
مهربانیها! عطر بهشتی فضای حرمت ،از بین برنده غم
است و صفا دهنده روح و روان .وای بر من و وای بر ما ،اگر
جا بمانیم از قافلهای که از توس به سوی جنت اعلی روان
است .پروردگارا! زیارتم را زیارتی توام با معرفت قرار ده،
تا بعد از زیــارت ،همان کسی نباشم که پیش از ورود به
حرم بودم.روز  23ذیالقعده ،روز مخصوص زیارتی امام
رضا(ع) است .برخی از منابع تاریخی ،از این روز با عنوان
روز شهادت آن حضرت نیز ،یاد کردهاند .در این روز ،زائران
و مجاوران بارگاه ملکوتی سلطان سریر ارتضاء ،امام علی
بن موسیالرضا(ع) ،از راههای دور و نزدیک ،خود را به
حرم مطهر آن حضرت میرسانند تا از فیض عظیم زیارت
ولیخدابهرهمندشوند.بههمینمناسبت،درگفتوگویی
با آیــتا ...سیداحمد حسینی خراسانی ،عضو جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم و نماینده مردم مشهد در مجلس
خبرگانرهبری،بهبررسیجایگاهواهمیتزیارتحضرت
امام رضا(ع) در آموزههای اهلبیت(ع) پرداختیم.
در روایــاتــی که از ائمه اطــهــار(ع) به دســت ما
رسیدهاست ،چه توصیههایی درباره اهمیت و ثواب زیارت
مرقد مطهر امام رضا(ع) وجود دارد؟

دربــاره فضیلت و ثــواب فــراوان زیــارت مرقد مطهر امام
رضا(ع) روایات بسیاری نقل شده است .مرحوم میرداماد،
عالم و فیلسوف نامی جهان اسالم ،در رساله «اربعة ایام»
و مرحوم آقاجمال خوانساری در «رساله مزار» ،به صورت
ویژه ،از زیارت مضجع شریف امام هشتم(ع) در روز نخست
ماه رجب و روزهای  23و  25ماه ذیالقعدةالحرام ،یاد
کردهاند .این روایــات ،برخی دربردارنده زیارت مطلقه
آن امام همام و برخی دیگر ،شامل زیارت مخصوصه آن
حضرت اســت .بحث اصلی در این روایـتهــا ،تأکید بر
اهمیت زیارت مرقد مطهر امام رضا(ع) است؛ به عنوان

امام هشتم(ع) ،در روزهای تعیین شده ،مشرف و از خوان
نعمت و َک َرم الهی بهرهمند شوند.
روزهــای مخصوص زیارت امام هشتم(ع) ،چه
روزهایی است؟

تصویری کمتر دیده شده از زیارت رهبر انقالب درحرم مطهر امام رضا(ع)

نمونه روایت مشهوری که از امام جواد(ع) درباره زیارت
قبر پــدر بــزرگــوارشــان در تــوس وارد شــده اســت ،ثواب
این زیارت را برتر از زیارت مرقد مطهر اباعبدا(...ع) در
کربال میداند .در روایت دیگری از امام نهم(ع) ،ثوابی
معادل  70حج یا هفت هزار حج مقبول ،برای زائر حرم
امام رضا(ع) در نظر گرفته شده است .این ثواب فراوان،
نشا ندهنده جایگاه و اهمیت زیــارت مضجع شریف
رضوی در آموزههای دینی ماست .به طوریکه در احادیث
مختلف ،زائران حرم رضوی در توس ،در زمره رستگاران
روز قیامت و بلکه دارای جایگاه بلندتر و بهتری نسبت به
دیگر مؤمنان ،شمرده شدهاند .شیخ صدوق ،در کتاب
ارجمند «عیون اخبار الرضا(ع)» ،با سند صحیح ،از امام
کاظم(ع) نقل کرده است که فرمودند« :اذا کان یوم القیامة
کان علی عرش ا ...جل جالله اربعة من االولین و اربعة من
االخرین فاما االولون فنوح و ابراهیم و موسی و عیسی و اما

االربعة االخرون فمحمد و علی و الحسن و الحسین (علیهم
السالم) ثم یمد المطمر فیقعد معنا زوار قبور االئمة أال ان
اعالهم درجة و أقربهم حبوة زوار قبر ولدی علی؛ هنگامی
که قیامت برپا شود ،چهار نفر از مقربین پیشین ،نوح،
ابراهیم ،موسی و عیسی و چهار نفر از مقربین آخر الزمان،
محمد ،علی ،حسن و حسین ،بر عرش خدای تعالی قرار
دارند و سفره نعمت و طعام گسترده می شود و زوار قبور
ائمه (علیهم السالم) با ما می نشینند و در میان آنان ،زوار
قبر فرزندم علی [بن موسی الرضا(ع)] از درجه و منزلت و
هدایای بیشتری برخوردار هستند ».بنابراین ،زیارت امام
رضا(ع) ،در هر زمانی پسندیده و واجد ثواب عظیم است؛
با این حال ،درباره ثواب فراوان زیارت مضجع شریف آن
حضرت ،در روزهــای خــاص ،همانطور که اشــاره شد،
روایاتی وارد شده است که جا دارد ،مؤمنان و دوستداران
اهلبیت(ع) ،با توجه به این سفارشها ،به زیارت قبر مطهر

مرحوم محمدحسن نجفی ،مشهور به «صاحب جواهر»،
در جلد« 20جواهر الکالم» ،صفحه ،98به فضیلت زیارت
امام رضا(ع) در ماه رجب اشاره و بر ثواب و پاداشی که بر
آن مترتب است ،تأکید کرده است .بنابراین ،ماه رجب،
یکی از مواقعی است که در آن ،زیارت قبر مطهر حضرت
ثامنالحجج(ع) سفارش شده است .زمان دیگری که به
عنوان ایام مخصوص زیارتی آن امام همام ،در روایات و
احادیث ذکر شده است ،روزهای پایانی ماه ذیالقعده و
به طور مشخص ،روز بیست و سوم این ماه است که بنا به
نقلی ،روز شهادت امام رضا(ع) نیز ،هست .این موضوع
را افزون بر میرداماد و آقاجمال خوانساری ،دیگر علمای
نامی هم ،مانند مرحوم شیخ عباس قمی در کتاب شریف
«مفاتیحالجنان» ،آورد ه و به اهمیت این روز و ثواب فراوان
انجام زیارت امام رضا(ع) در آن ،اشاره کردهاند .در این
ایام ،بیشتر علما و رجال دین ،سعی میکنند به مشهد سفر
کنند و به زیارت حرم مطهر امام هشتم(ع) مشرف شوند .تا
جایی که بنده اطالع دارم ،تعدادی از مراجع عظام تقلید
نیز ،طی این روزهــا ،در مشهد مقدس حضور دارند و از
فیض زیارت عالم آلمحمد(ع) بهرهمند میشوند.

...

گفت وگو

کتابی که  6ماهه نوشته می شود،جایی در بازارجهانی ندارد!
مدیرمسئولانتشاراتعلمیوفرهنگیگفت:اینارزیابی
که ناشران خصوصی در مقایسه با ناشران دولتی در
نمایشگاههای بینالمللی موفقتر عمل میکنند ،درست
نیست؛ چراکه  80درصــد فعالیت ناشران خصوصی،
به انتشار کتابهای ترجمه اختصاص دارد .به گزارش
ایبنا ،مسعود کوثری درباره حمایتهای دولتی از صنعت
نشر گفت :رویههای حمایتی ،بخشی از کسری بودجه
صنعت نشر را جبران میکند ولی رویکرد اصلی در این
طرحها ،تخصیص یارانه به بخش خصوصی است و ناشران
بزرگ از این کمکها ،محروم هستند.وی با تاکید بر لزوم
بهرهمندی ناشران دولتی از یارانهها افزود :به نظر من،

فعالیتهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی متعلق به
همه ناشران است و نباید بین ناشران تفاوت قائل شد.
ناشران دولتی ،در همین بــازار فعالیت میکنند و به
نظر میرسد رفع این مسئله ،در وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی ضروری است تا ناشران دولتی نیز ،از یارانهها
سهمی داشته باشند .کوثری درباره تاثیر شرایط فعلی
بازار ،بر شمارگان کتابهای انتشارات علمی و فرهنگی
گفت :طی پنج سال گذشته ،تالش کردیم شمارگان
کتاب بزرگ سال را در هزار و حوزه کودک را هزار و 500
نسخه حفظ کنیم .اما با توجه به شرایط فعلی ،ممکن
است در حوزه بزرگ سال با شمارگان پایینتر ،بازاریابی

کنیم و براساس نتایج ،شمارگان را افزایش دهیم.وی با
تاکید بر لزوم توجه بیشتر به کتابهای تالیفی ،افزود:
باید به کتابهای تالیفی تسهیالت بیشتری اختصاص
داده شــود .البته معموال کتا بهای تالیفی مــا ،فاقد
استاندار دهای بینالمللی اســت .بهعنوان مثال ،در
موضوع ارجاع منابع ،بیدقت هستیم؛ عالوه براین ،در
طراحی جلد و صفحهآرایی مشکل داریم .کوثری ادامه
داد :کتابی که طی شش ماه نوشته میشود ،بیتردید
در بازار جهانی راهی نــدارد .فکر میکنم وضعیت نشر
ایران ،برای حضور در عرصه بینالمللی در حوزه تصحیح
متون ادبی ،رمان و داستان ،قابل توجه است؛ اما در دیگر

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
خراســان ،پاســخگوی پرســش های حقوقی شما
هستیم .شــما می توانید پرســش های خود را در
تمام زمینه های حقوقی ،از طریق پیامک به شماره
 2000999ارســال کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن
پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :ملکی را خریده ام و سند آن هم در دفترخانه
رسمی تنظیم و به نام من صــادر شد .پس از گذشت
مدتی ،فردی به ما مراجعه کرد و گفت که این ملک را،
سالها قبل  ،به صورت قولنامه دستی خریده و مدعی
شد که صاحب ملک است .برای حفظ حق و حقوقم،
باید چه کار کنم؟

پاسخ :وقتی ملکی به دو نفر فروختهمیشود ،کسی مالک
است که اول آن را خریده باشد؛ چراکه ملک پس از معامله
اول ،متعلق به خریدار بوده و فروشنده حق واگذاری آن را
به دیگری نداشته است .بنابراین ،اگر ملک قبل از شما به
دیگری فروخته شده است (و در نتیجه معامله شما معتبر
نیست) ،میتوانید برای دریافت مبلغی که بابت بهای ملک
پرداخته اید  ،به عالوه خسارات وارده به خودتان ،علیه
فروشنده ،دعوای استرداد ثمن را مطرح کنید .ماده 219
قانون مدنی بیان میکند« :عقودی که بر طبق قانون واقع
شدهباشد،بینمتعاملینوقائممقامآنهاالزماالتباعاست،
مگر این که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ
شود ».یعنی معامله با سند عادی (با قولنامه و بدون مراجعه
به دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال) معتبر و
برای دوطرف قرارداد و قائم مقام آنها الزم االتباع است.
اقاله قرارداد ،یعنی هر دو طرف قرارداد با هم توافق کنند که
معامله را بر هم بزنند و فسخ قرارداد یعنی یکی از دوطرف،
با شرایط مقرر در قانون یا قرارداد ،معامله را بر هم بزند .در
خور اشاره است که در اینباره بین حقوق دانان اختالف نظر
وجوددارد؛برخیمعتقدندبرایحفظاعتباراسنادرسمی،
درچنین مواردی ،محاکم نباید به مبایعه نامه عادی توجه
کنند .مطابق ماده  22قانون ثبت اسناد و امالک ،کسی
که سند رسمی به نام اوست ،مالک قانونی ملک است .ماده
مذکوربیانمیکند«:همینکهملکیمطابققانوندردفتر
امالک به ثبت رسید ،دولت فقط کسی را که ملک به اسم او
ثبت شده یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این
انتقالنیزدردفترامالکبهثبترسیدهیااینکهملکمزبور
از مالک رسمی ارث ًا به او رسیده ،مالک خواهد شناخت ».با
این استدالل ،هر ادعایی بر خالف سند رسمی مالکیت،
مردود است و کلیه مراجع ،از جمله دادگاهها باید صرف ًا سند
رسمیرامعتبربشناسند.بههرحال،باراثباتدعوابامدعی
است .یعنی طرفی که ادعایش خالف سند رسمی مالکیت
است ،باید دالیل کافی برای اثبات ادعایش به دادگاه ارائه
کند .با توجه به این که فروشنده ،زمین را به دو نفر فروخته،
مرتکب جرم «فروش مال غیر» شده است .انتقال یا فروش
مال غیر ،در حکم کالهبرداری است.

حوزهها ،مانند تاریخ ،جامعهشناسی ،روانشناسی و نقد
ادبی ،به استانداردهای بینالمللی نرسیدهایم.
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