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متقاضیان دریافت تسهیالت
کتاب فروشی ،طرح های خود را ارائه کنند

...

دفترتوسعهکتابوکتابخوانیوزارتفرهنگوارشاداسالمیباصدوراطالعیهای،ازهماهنگیانجامشدهبرایارسالطرحهایمتقاضیانتسهیالت
کتابفروشیدراستانها،بهاداراتکلفرهنگوارشاداسالمی،خبرداد.بهگزارشایبنا،متقاضیاندریافتتسهیالتوامتأسیس،نوسازیوتجهیزکتاب
حهایتوجیهیخودرابهاداراتکلفرهنگوارشاداسالمیدراستانهاارسالکنند.
فروشی،ازاینپسمیتوانندطر 

استاد یوسفی غروی ،پژوهشگر تاریخ اسالم در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

تازههاینشر

سیمایاخالقیموسیبنجعفر(ع) درآینه«القاب

»

«فیلمبهمثابۀفلسفه»منتشرشد

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

مجموعۀ سینمایی «فیلم بهمثابۀ فلسفه» ،با تألیف و ترجمه
همت نشر ِلگا منتشر شــد .به گــزارش
صالح نجفی و به ّ
خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) ،مجموعه سینمایی «فیلم
بهمثابهفلسفه»شامل 10کتابدرباره 10فیلممهمواثرگذار
تاریخ سینمای جهان است که از منظر فلسفی و با نگرشی نو
بررسیشدهاست.
▪هرفیلم؛یکمتنفلسفی

درپشتجلدکتابهایاینمجموعهآمدهاست«:درمجموعه
«فیلمبهمثابۀفلسفه»بهدنبالبیاننظریههایمختلففلسفی
دربارهفیلمنیستیمبلکهبیشتردرنظرداریمهرفیلمیراکه
میبینیمیابهتعبیریهرفیلمیراکه«میخوانیم»،بهعنوان
یکمتنفلسفیورقبزنیم.دراینجا،فیلمهارامتنیفلسفی
قلمداد میکنیم .مواجههای که متفاوت از نقد فیلم عمل
میکند».فیلمهاییکهدراینمجموعهبررسیشدهاست،از
اینقراراست:کازابالنکا،همشهریکین،پرسونا،راشومون،
سالگذشتهدرمارینباد،آنیهال،کپیبرابراصل،ماگنولیا،
تمثیل
حرکتاشتباهوکتابیدیگرتحتعنوانسینمابهمثابۀ
ِ
غارافالطونکهشالودهمجموعهحاضراست.
▪سخننویسنده

صالح نجفی در مقدمه این مجموعه مینویسد« :مجموعه
«فیلم بهمثابۀ فلسفه» کوششی است (هرچند ناکام) برای
تأمل در آن چه فیلمها بیان میکنند و با ذات سینما نسبت
دارد و البته که میتوان گفت تأمل در سینما ،به تعبیری،
تأملدرهمهچیزاست:تأملدرنحوهادراکدنیاییکهدرآن
زندگیمیکنیموکمترچیزیدرآنیافتمیشودکهبهنحوی
باسینمامرتبطنباشد.هررابطهایکهبرقرارمیکنیم،ماده
بالقوهایاستبرایفیلمنامهایکهشایدروزیبهفیلمیبدل
شود .هر تنشی که از سر میگذرانیم ،ممکن است وجهی
دراماتیکداشتهباشد.آیامیتوانرمانهارابهگونهایخواند
و فیلمها را بهگونهای دید که انواع تنش ها در آنها برجسته
شــود؟ تنشهایی که به دلیل سیطره تنش دراماتیک ،یا
بهقولی رژیم بازنماییگرا-ارسطویی ،واپسزده میشوند.
این در ضمن معیاری سلبی است بــرای سنجش ظرفیت
فلسفیفیلمهایسینمایی:اگرفیلمهایسینماییرامنهای
تنشدراماتیکآنهابخوانیم،چهچیزبرایشانمیماند؟
▪خوبوبدتاریخسینما

راست این است که بسیاری از فیلمها و شاید بیشتر فیلمها
منهای تنش دراماتیک حرفی برای گفتن ندارند .شاید هم
داشته باشند .شاید روزی باید تمام فیلمهای «خوب» و «بد»
تاریخ سینما را از منظر تنشهای «غیر» دراماتیکشان باز
دیدیابازخواند.شایدآنهنگامبتوانبهشیوهاینوبهفیلمها
و به جهانی که دیگر بدون فیلمها قابل ادراک و تصور نیست
نگریست،جهانیکهبهنظرمیرسددیریاستمیکوشداز
سینماتقلیدکند».کتابهایمجموعه«فیلمبهمثابهفلسفه»
در قطع پالتویی ،با شمارگان هزار جلد ،به قیمت 7000
تومان و هر کدام در  60صفحه ،از سوی نشر ِلگا روانه بازار
کتابشدهاست.
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امام موسی کاظم(ع) ،در میان شیعیان و حتی پیروان
دیگر مذاهب اسالمی ،به «بابالحوایج» شهرت دارد.
مضجع شریف آن امام همام در کاظمین ،ملجأ و پناهگاه
درماندگان و صاحبان حاجت بوده و هست .آن حضرت
که بخش مهمی از دوران امامت خود را در زندانهای
مخوف خلفای عباسی سپری کرد ،در قصبه «ابوا» جایی
در مسیر بین مکه و مدینه ،هنگامی که پدر بزرگوارش،
امام صادق(ع) در حال بازگشت از سفر حج بود ،متولد
شد .امــام موسی بن جعفر(ع) ،افــزون بر «کاظم» ،به
القابی همچون «بابالحوایج»« ،صابر»« ،زاهر» و  ...نیز
موصوف است .به بهانه سالروز والدت باسعادت هفتمین
اختر تابناک آسمان امامت و والیــت ،در گفتوگو با
حجتاالسالم و المسلمین محمدهادی یوسفی غروی،
استاد حوزه علمیه قم و پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم،
به بررسی وقایع هنگام والدت امام موسی کاظم(ع) و
همچنین چرایی و مفهوم القابی که به آن حضرت اطالق
میشود ،پرداختیم.
لطف ًا بــرای شــروع بحث ،اطــاعــاتــی را
درباره مکان و زمان والدت امام موسی کاظم(ع) ارائه
بفرمایید.
حــضــرت ام ــام مــوســی کــاظــم(ع) ،ثــمــره ازدواج امــام
صــادق(ع) با بانوی باتقوا و پرهیزکاری به نام حمیده
بود .امام صادق(ع) مدتی پس از ازدواج با حمیده و در
حالی که این بانوی گران قدر باردار بود ،راهی سفر حج
شد .امــام(ع) و اصحابشان ،پس از به جا آوردن اعمال

نکتهای که باید درباره لقب
«عبدصالح» یادآوری کنم ،این است
که خطاب کردن امام کاظم(ع) با این
لقب ،گاه برای تقیه بوده است .به این
معنا که یاران و دوستداران امام(ع) در
نامهها یا صحبتهایشان ،بدون اینکه
اسمی از آن حضرت ببرند ،برای اشاره
به امام موسی بن جعفر(ع) از لقب
«عبد صالح» استفاده میکردند و
این ،نشان میدهد که امام کاظم(ع)
و یارانش ،در چه دوران پراختناق و
خفقانی زندگی میکردند.

حج ،به سرعت مکه را به مقصد مدینه ترک کردند .دلیل
این اقدام ،او ًال سنت رسولخدا(ص) در حجةالوداع و
ثانی ًا  ،وضعیت همسر گرامی امام صــادق(ع) و نزدیک
بودن زمان وضع حمل ایشان بود .با این حال ،خواست
پــروردگــار چنین بــود که پس از رسیدن ک ــاروان امام
صــادق(ع) به قریهای به نام «ابــوا» که در مسیر مکه به
مدینه قرار دارد و البته ،به مدینه نزدیک تر است ،درد
زایمان به ســراغ حمیده بیاید و این بانوی گــران قدر،
فرزند مبارک و مطهر خود را در قریه «ابوا» به دنیا بیاورد.
«ابوا» در تاریخ اسالم ،از یک نظر دیگر هم شایسته توجه و
تأمل است؛ بیماری حضرت آمنه بنت وهب ،مادر گرامی
رسولخدا(ص) نیز ،هنگامی که آن حضرت شش ساله
بودند ،هنگام بازگشت از مدینه که در آن زمان «یثرب»
خوانده میشد ،در همین مکان شــدت گرفت و مادر
پیامبر اکرم(ص) در همین قریه «ابوا» بدرود حیات گفت
و در همان جا به خاک سپرده شد .به همین دلیل« ،ابوا»
مورد توجه پیامبرخدا(ص) نیز بود و آن حضرت ،هرگاه،
به هر مناسبتی ،از کنار آن عبور میکرد ،در کنار مرقد
مطهر مــادرش توقف و بــرای آن بانوی گــران قــدر ،دعا
میفرمود و در غم فقدان وی اشک میریخت .به هر
حال ،وقتی کاروان امام صادق(ع) به «ابوا» رسید ،تولد
امام کاظم(ع) اتفاق افتاد« .منهال قصاب» از اصحاب
امام صادق(ع) نقل کرده است که خبر والدت موسی بن
جعفر(ع) هنگامی به پدر بزرگوارش رسید که آن حضرت،
مشغول تناول غذا بود .بالفاصله پس از وصول خبر ،امام
صــادق(ع) نزد همسر خود رفت و با خبر مسر تبخش
والدت یکی از ائمه اهلبیت(ع) ،به نزد یارانش بازگشت.
امام صادق(ع) در گفتوگویی با اصحابش ،فرزند تازه
تولد یافته را ،امام مسلمانان ،پس از خود ،معرفی فرمود.
این اطالعات در کدام منابع تاریخی نقل
شده است؟
کهنترین منبع تاریخی که این روایت را نقل کرده ،کتاب

«المحاسن» ،اثر احمد بن محمد بن خالد برقی ،منسوب
به «برقرود» از توابع قم است .البته این روایت ،در کتاب
«بصائرالدرجات» ،اثر دیگر محدث قمی ،یعنی ابوجعفر
محمد بن حسن بن فروخ صفار ،معروف به صفار قمی هم
نقل شده است.
در ایــن دو کتاب ،خبر والدت امــام کــاظــم(ع) آمــده و
زمــان آن ،اواخــر ماه ذ یالحجه ،هنگام بازگشت امام
صادق(ع) از مناسک حج اعالم شده است .همچنین ،بر
اساس روایت نقل شده در این دو کتاب ،امام صادق(ع)
پس از بازگشت به مدینه ،به میمنت و مبارکی والدت
فرزندشان ،امام کاظم(ع) ،آن حضرت را عقیقه کرد و
مردم را سه روز اطعام فرمود .بد نیست در اینجا یادآوری
کنم که والدت امام کاظم(ع) در سالهای پایانی دوران
حکومت امویان اتفاق افتاد و هنوز ایشان سن خردسالی
را پشت سر نگذاشته بود که طومار حکومت ستمگر اموی
در هم پیچیده شد.
عــمــوم مـــــردم ،مــعــمــو ً
ال امــــام مــوســی
بن جعفر(ع) را با لقب «کــاظــم« یا «با بالحوایج»
میشناسند .لطفا درباره مفهوم و چرایی اطالق این دو
لقب به امام کاظم(ع) و نیز دیگر القاب کمتر شناخته
شده آن حضرت ،مطالبی را ارائه بفرمایید.
همانطور که اشاره کردید ،بسیاری از مردم فقط با دو
لقب امام موسی بن جعفر(ع) ،یعنی «کاظم» به معنای
«فرو خورنده خشم» و «بابالحوایج» آشنایی دارند .البته
لقب اخیر ،مربوط به دوران امامت آن حضرت نیست؛
این لقب ،از القابی است که بعد از شهادت امام کاظم(ع)
و دفن آن حضرت در کاظمین بغداد و توسل متوسلین به
دامان آن حضرت و برآورده شدن حوایج آن ها ،به تدریج،
نه تنها در میان شیعیان ،بلکه در میان پیروان دیگر
مذاهب اسالمی نیز ،شهرت پیدا کرد .به عنوان نمونه،
«خطیب بغدادی» از علمای اهلسنت ،در کتاب معروفش
با عنوان «تاریخ بغداد» که بسیار مفصل هم هست ،به

بسیاری از مردم فقط با دو لقب امام موسی
بن جعفر(ع) ،یعنی «کاظم» به معنای «فرو
خورنده خشم» و «بابالحوایج» آشنایی
دارند .البته لقب اخیر ،مربوط به دوران
امامت آن حضرت نیست؛ این لقب ،از القابی
است که بعد از شهادت امام کاظم(ع) و
دفن آن حضرت در کاظمین بغداد و توسل
متوسلین به دامان آن حضرت و برآورده
شدن حوایج آن ها ،به تدریج ،نه تنها در میان
شیعیان ،بلکه در میان پیروان دیگر مذاهب
اسالمی نیز ،شهرت پیدا کرد
اطالق این لقب به امام کاظم(ع) اشاره کرده است .توجه
داشته باشید که کتاب «تاریخ بغداد» ،مربوط به هزار سال
پیش است .لقب دیگری که امام(ع) به آن شهرت دارند،
«صابر» است .دلیل اطالق این لقب ،صبر و شکیبایی
آن حضرت در برابر انواع سختیها و آزارهایی بود که از
سوی حاکمان ستمگر دوران ،به آن امام همام روا داشته
میشد .از دیگر القاب امام کاظم(ع) میتوان به «زاهر» به
معنای درخشنده اشاره کرد؛ چرا که آن حضرت با اخالق
واال و پسندیده خود ،همچون گوهر درخشانی در جامعه
اسالمی نورافشانی و جلو ه مکارم اخالق نبوی را در ذهن
مردم تداعی میکرد.
«عبد صالح» نیز ،از دیگر القاب آن بزرگوار است .دلیل
اطالق این لقب ،عبادتهای طوالنی و طاعت پروردگار
از سوی امام کاظم(ع) است .آن حضرت بسیاری از اوقات
خود را صرف نیایش و عبادت میفرمود و از این لحاظ ،در
میان مردم نمونه و اسوه بود .نکتهای که باید درباره لقب
«عبدصالح» یــادآوری کنم ،این است که خطاب کردن
امام کاظم(ع) با این لقب ،گاه برای تقیه بوده است.
به این معنا که یــاران و دوستداران امــام(ع) در نامهها
یا صحبتهایشان ،بــدون اینکه اسمی از آن حضرت
ببرند ،برای اشاره به امام موسی بن جعفر(ع) از لقب
«عبد صالح» استفاده میکردند و این ،نشان میدهد که
امام کاظم(ع) و یارانش ،در چه دوران پراختناق و خفقانی
زندگی میکردند .لقب دیگری که به امــام(ع) اطالق
میشد« ،الوفی» بود که حاکی از امانتداری و پایبندی آن
حضرت به عهد و پیمان است.

...
گزارش

رعایت «کپی رایت » را از کتاب های خود آغاز کنیم
مدیر نشر ثالث میگوید از آنجا که در کشور ما ،امکان
دسترسی به اطالعات آزاد از طریق کانالهای رسمی
وجود ندارد ،پیوستن به کنوانسیون برن ،تیغ دولبهای
است که میتواند در کنار منفعتهایش ،ضررهایی نیز
در پی داشته باشد .به گزارش ایبنا ،محمدعلی جعفریه
با اشاره به وجود بازارهای رسمی و غیررسمی در عرصه
فرهنگ ،گفت :هم اکنون ،میان نیاز و تقاضای مردم و
آنچه از طریق کانالهای رسمی عرضه میشود ،تناسبی
وجود ندارد؛ به همین دلیل ،ما با انبوهی از کتابهای
قاچاق روبه رو هستیم .در واقع ،همه کاالهای فرهنگی
ما ،یک بــازار رسمی و یک بــازار غیررسمی دارد و همه
مشکالت نیز ،از همینجا نشئت میگیرد .پس ،در مرحله
اول باید این تناقضات را از بین ببریم ،تا بعد بتوانیم به
تعهدات جهانی کپیرایت عمل کنیم .وی افزود :حدود

چهل سال است که یک فیلم خارجی ،بهصورت رسمی
وارد ایران نشده است ولی تقریب ًا ،تمام فیلمهای روز دنیا
را زودتر از کشورهای اروپایی میبینیم! در عرصههای
دیگری مثل کتاب هم ،همین وضعیت برقرار است .از
نگاه نویسنده خارجی ،کاری که ما انجام میدهیم ،یعنی
ترجمه اثر ،بدون پرداخت حقوق مولف ،دزدی است؛ ولی
متاسفانه به خاطر شرایطی که داریــم ،مجبوریم به این
دزدی شرافتمندانه دست بزنیم! جعفریه به تالشهای
فردی خود و برخی ناشران دیگر ،برای مذاکره با صاحب
اثر و رعایت حقوق کپیرایت نیز اشاره کرد و افزود :واقعیت
این است که پرداخت حقوق مولف ،تأثیرچندانی در قیمت
کتاب نــدارد .شما وقتی شرایط را بــرای ناشر یا مولف
توضیح میدهید ،معموال مبلغ خیلی کمی درخواست
میکنند .مثال ما کتابی را به  100یــورو یا  200یورو

خریدهایم .در برخی موارد هم ،از اینکه به آنها اطالع
دادهایم ،خوشحال میشوند و اص ً
ال پولی نمیخواهند.
در واقع اینطور نیست که بخواهیم بابت یک کتاب ،پول
هنگفتی بپردازیم؛ اما مشکل ما االن چیز دیگری است.
شما االن کپیرایت کتابی را میخرید و آن را ترجمه
میکنید ،فردا چند ناشر دیگر آن کتاب را از روی نسخه
فارسی ،بازنویسی و منتشر میکنند! مدیر نشر ثالث در
ادامه صحبتهای خود ،پیشنهاد کرد که کپیرایت را از
خودمان و از داخل کشور شروع کنیم و وقتی با ناشری
بــرای چاپ کتابی قــرارداد میبندیم ،به ناشر دیگری
برای آن کتاب مجوز ندهیم .وی افزود :در زمینه ترجمه
کتابهای فارسی به زبانهای دیگر نیز ،ما خیلی کم کار
بودهایم .اگرچه وزارت ارشاد کارهایی مثل طرح «گرنت»
انجام داده است ،اما اینها کافی نیست .این کار نیاز

به یک همت عمومی دارد .در واقع درگیر شرایط بدی
هستیم؛البتهامیدوارمباتمهیداتیکهاندیشیدهمیشود،
مشکالت کاهش پیدا کند.

...

اخبار کتاب
با پایان برگزاری «تابستانه کتاب» در پایتخت

کتاب فروشی های تهران 800میلیون تومان
فروختند
 107کــتــابفــروشــی استان
تــهــران کـــار خـــود را در طــرح
تابستان کتاب  ،97با فروش
بیش از  34هزار نسخه کتاب،
به مبلغ بیش از  800میلیون
تومان خاتمه دادند .به گزارش
ایبنا ،طرح تابستانه کتاب ،97
مطابق برنامهریزیهای انجام
شده و اعــام رسانهای ،از 30
مردادماه در سراسر کشور آغاز شد و دوشنبه هفته گذشته
در پایتخت به پایان رسید.
▪فروش در فرصت  7روزه

مطابق اطالعات ثبت شده در سامانه «تابستانه کتاب»،
 107کتابفروشی از استان تهران ،در سومین طرح
تابستانه کتاب فعالیت داشتند که از این تعداد102 ،
کتابفروشی از مرکز استان و  5کتابفروشی از سایر
شهرهای استان در این طرح شرکت کردند .همان طور که
اعالمشدهبود،زمانبرگزاریطرحبرایکتابفروشیهای
تهرانی ،هفت روز لحاظ شده بود و کتابفروشان عضو
تهرانی ،توانستند در طول این مدت ،حدود هشت میلیارد و
 23میلیون و  480هزار و  444ریال ،معادل  802میلیون
و 348هزار و 44تومان کتاب بفروشند .البته ،آمار قطعی و
دقیق بعد از اتمام کامل طرح اعالم خواهد شد.
▪خریداری  34هزار جلد کتاب

اطالعات منتشر شده حاکی از آن است که تعداد کتابهای
فروخته شده در این طرح (اعم از ترجمه و تالیف)34 ،هزار
و  172نسخه بوده است .تعداد کتابفروشیهای تهران،
16درصد کل کتابفروشیهای عضو در طرح «تابستانه
کتاب» را تشکیل میداد و تا پایان روز هفتم از این طرح،
یعنی پایان طرح برای تهرانیها18 ،درصــد از کل مبلغ
فروش و 18درصد از کل کتابهای فروخته شده ،به این
استان اختصاص یافت.

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
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 20 :سال در یک اداره دولتی ،به صورت روزمزد
مشغول کار بــود هام و حــال ،فهمید هام که برایم بیمه
رد نکردهاند .با توجه به این که مرا اخراج کردهاند ،آیا
میتوانم مشکل بیمهام را حل کنم؟
پاسخ :کارفرما مکلف است کارگر را نزد سازمان تامین
اجتماعی بیمه کند .ابتدا به هیئت تشخیص مستقر در
اداره کار محل خدمت خود مراجعه و علیه کارفرما شکایت
کنید .از هیئت تشخیص درخــواســت کنید کارفرما را
به پرداخت حقوق و مطالبات معوق شما محکوم کند.
همچنین ،درخواست کنید کارفرما را الزام کند که حق
بیمههای پرداخت نشده را به سازمان تامین اجتماعی
پرداخت کند .پس از قطعی شدن حکم هیئت تشخیص،
حکم را به تامین اجتماعی ارائه دهید .تامین اجتماعی،
عالوه بر دریافت اصل حق بیمه پرداخت نشده از کارفرما،
به دلیل پرداخت نکردن حق بیمه ،او را جریمه خواهد
کرد .در صورتی که تامین اجتماعی از قبول بیمه شما برای
مدتی که شاغل بودهاید ،ولی حق بیمه شما پرداخت نشده
است ،امتناع کرد ،میتوانید علیه سازمان به دیوان عدالت
اداری شکایت کنید .در صورتی که موفق شوید اثبات
کنید که در مدت مورد ادعا ،واقع ًا نزد کارفرما مشغول به
کار بودهاید ،نهایت ًا بیمه شما برقرار خواهد شد؛ اما این امر
مستلزم پرداخت سهمتان از حق بیمه خواهد بود.
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