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حال کتاب و کتاب خوانی
خوب نیست

...

مشاورهحقوقی
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 :آیا پس از خرید خانه نوساز و صدور سند به نام
خریدار ،میتوان رفع ایرادهایی را که ابتدا معلوم نبوده
و مدتی پس از تحویل خانه ،معلوم شده است ،پیگیری
و رفع آن ها را از فروشنده مطالبه کرد؟ توضیح اینکه
فروشنده ،خانه را به شرط نداشتن نقص به خریدار
تحویل داده است.
پاسخ :در صورتی که فروشنده در قرارداد به طور صریح یا
ضمنی تعهد کرده باشد که نقایص خانه را رفع کند ،خریدار
میتواند با تقدیم دادخواست ،از دادگــاه عمومی حقوقی
درخواست کند که فروشنده را به انجام تعهداتش یعنی به
رفع نواقص خانه ملزم کند .در غیر این صورت ،خریدار سه
گزینه دارد -1 :خانه را به شکل موجود بپذیرد؛  -2معامله
را فسخ کند .در این فرض خانه باید به فروشنده بازگردانده
شودومتقاب ً
ال،مبلغدریافتشدهبایدبهمشتریمستردشود؛
-3خریدارمیتواندتفاوتقیمتخانهسالموخانهمعیوبرا
ازفروشندهمطالبهکند.اینتفاوتقیمترااصطالح ًا« َارش»
(بر وزن فرش) میگویند .به حکم ماده 422قانون مدنی در
مواردی که کاالی مورد معامله عرف ًا معیوب باشد ،خریدار
میتواند قــرارداد را فسخ کند یا مال مورد معامله را با تمام
شرایط،ازجملهباعیبموجوددرآن،پذیرفتهومابهالتفاوت
قیمت کاالی سالم و کاالی معیوب (ارش) را از فروشنده
دریافت کند .به حق فسخ معامله در صورت وجود عیب در
موردمعامله،اصطالح ًا«خیارعیب»میگویند.تنهادرصورتی
چنین حقی برای خریدار ایجاد میشود که عیب در زمان
معامله مخفی باشد و خریدار به آن آگاه نباشد .عالوه بر این،
درصورتیکهفروشندهباگفتاریارفتارخودخریداررادرباره
اوصاف و خصوصیات مورد معامله فریب داده باشد ،خریدار
میتواند با استناد به «خیار تدلیس» معامله را فسخ کند.
دوطرف میتوانند ضمن قرارداد ،حق فسخ معامله را ،حتی
در صورت وجود عیب در موضوع معامله از خود سلب کنند.
اگردرقرارداد،خیاراتاسقاطشدهیاخریدارکاالیموضوع
معامله را به وضعیت موجود آن خریداری کرده و مسئولیت
عیوباحتمالیآنراپذیرفتهباشد،نمیتواندبهاستنادخیار
عیب معامله را فسخ کند؛ مث ً
ال اگر آن گونه که مرسوم است
عبارتی مانند «اسقاط کافه خیارات خصوص ًا خیار غبن به
اعلی مراتبه و به هر درجه و مقدار از طرفین به عمل آمد» در
قراردادقیدشدهباشد(.مواد 448و 436قانونمدنی)البته
خیارتدلیسدرقراردادقابلاسقاطنیست.اِعمالخیارعیب
وخیارتدلیسپسازآگاهیازآنفوریاست.بهعبارتدیگر،
در مواردی که به علت معیوب بودن کاال (خیار عیب) یا فریب
و تدلیس فروشنده برای خریدار اختیار فسخ معامله ایجاد
میشود،خریداربایدپسازآگاهیازعیبیاتدلیس،فور ًادر
اینموردتصمیمگیریکند.تأخیردراِعمالحقفسخواعالم
فسخمعاملهموجبازبینرفتناینحقمیشود.

مدیرعاملموسسهنمایشگاههایفرهنگیایرانگفت:حالکتابوکتابخوانیدرکشورماخوبنیست.بهگزارشایسنا،امیرمسعودشهرامنیادرمراسم
افتتاحیهنمایشگاهاستانیکتابدرارومیه،بااشارهبهوضعیتوخیمکتابخوانیدرکشورگفت :مایلنیستیمبابرگزاریچنیننمایشگاههایی،لطمهای
بهکتابفروشیهابزنیم؛بههمیندلیل،بیرونازنمایشگاهنیز،دربرخیازکتابفروشیها،امکاناستفادهازتخفیفهاینمایشگاهرا فراهمکردهایم.

گفت و گوی خراسان با حجت االسالم نظافت ،استاد حوزه

عزاداریهاییدرتضادبا«سبکزندگیحسینی

»

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

عزاداری بر مصائب اهلبیت(ع) و به ویژه مصیبت شهادت
جانسوز امام حسین(ع) در دشت تفتیده کربال ،از اعظم
شعائر اسالمی است و نقش مهمی در بازشناسی معارف
اهلبیت(ع) و روشن نگه داشتن مشعل فروزان هدایت
دارد .با این حال ،این سنت راهبردی و تأثیرگذار ،گاه
میتواند گرفتار آسیبهایی شود؛ آسیبهایی که برخی
اوقــات ،هدف اصلی از برگزاری عــزاداری را به حاشیه
میراند و رفتارهایی را که نباید ،در این نماد پاسداری
از فرهنگ و اندیشه اهلبیت(ع) وارد میکند .به همین
دلیل ،آسیبشناسی مراسم عزاداری برای همه عزاداران
و دلسوختگان اهلبیت(ع) ،ضروری است و الزم است
با آگاهی از مباحث و رویکردهایی که امکان دارد به
اهــداف واال و مقدس عــزاداری آسیب وارد کند ،ضمن
زنده نگه داشتن این سنت راهبردی ،از موهبت برکات
آن ،بیشتر برخوردار شوند .در گفتوگو با حجتاالسالم
والمسلمین نظافت ،استاد حوزه علمیه مشهد ،به بررسی
موضوع آسیبشناسی مراسم عزاداری پرداختیم .وی در
مصاحبهباخراسان،ضمناشارهبهجایگاهویژهوتأثیرگذار
عزاداریها در تقویت جناح حق ،به تشریح رویکردهای
آسیبزا در این عرصه پرداخت .آن چه در پی میآید ،بخش
دوم گفتوگو با این استاد حوزه علمیه است.
یکی از موضوعاتی که باید در عزاداریها
و به ویژه در عزاداریهای ماه محرم به آن توجه کرد،
موضوع آسیبشناسی عزادار یهاست .اگر ممکن
است در این باره اطالعاتی را به خوانندگان ما ارائه
بفرمایید.
عزاداری از افضل ق ُُربات است؛ یعنی در رشد انسانها و
نزدیک شدن آن ها به پروردگار ،تأثیر زیادی دارد .البته
باید عزاداران به این نکته دقت کنند که این عمل حسنه،
میتواند مانند هر کار خوب دیگری ،آفتها و آسیبهایی
داشته باشد و در همان حال ،میتواند به بهترین شکل
ممکن نیز ،برگزار شود .هر کاری به همان اندازه که مفید
است،بههماناندازهنیز،موردطمعشیطانقرارمیگیرد؛
نماز عمل عبادی بسیار مهمی است ،با این حال ،وقتی
قصد نماز خواندن داریــم و تکبیرةاالحرام میگوییم،
مستحب است پس از آن بگوییم َ
«أ ُعوذُ با ِ
هلل ِم َن َّ
ان
الش ْی َط ِ
یم»؛ چون شیطان با نمازگزار کار دارد و میخواهد
الر ِج ِ
َّ
مانع نزدیکی او به خداوند شود .درباره عزاداری هم که
یکی از بهترین راههای نزدیکی به خداست ،همینطور
اســت و شیطان به منحرف کــردن فــرد عــزادار از مسیر
درست عزاداری ،طمع میورزد .بنابراین ،سعی و اهتمام

ما باید بر این موضوع متمرکز باشد که عزاداریهایمان هر
روز سازندهتر و کم آسیبتر از قبل باشد .عزاداری ایمان
را تقویت میکند؛ هنگامی که عــزادار اشک میریزد،
احساسات او در راستای بــاوری که دارد ،برانگیخته
میشود و همین اشک و احساس است که باور را تقویت
میکند .عزاداری ،همسو کردن احساس و ایمان است.
گاه پیش می آید که فردی روی فکر و اندیشهای تمرکز و به
آن باور دارد ،اما وقتی پای اجرای آن در زندگیاش به میان
میآید ،کم میآورد و نمیتواند؛ چرا؟ چون از احساسات
برعکس این
برای تقویت این باور استفاده نکرده است.
ِ
رویکرد هم نتیجه نمیدهد؛ یعنی شما نمیتوانید با
احساسات ِصرف و بدون داشتن ایمان و باور صحیح ،به
سرمنزل مقصود برسید .بگذارید اینگونه بگویم ،اینکه
شما فقط چیزی را بفهمید و باور کنید ،ایمان نیست و
ِصرف احساسات داشتن به یک باور هم ،نمیتواند تعریف
درستی از ایمان باشد .ایمان ،ترکیب معرفت و احساس
است .مشکل اینجاست که برخی از ما ،فقط یکی از این
دو مقوله مهم را مد نظر قرار میدهیم؛ در حالی که شالوده
عزاداری در ماه محرم ،بر پایه ترکیب این دو عنصر قوی و
تأثیرگذاراست.همینعزاداریاستکه ُبعدحسینیرادر
وجود ما تقویت میکند و باعث میشود ،در همان حال که
به سیدالشهدا(ع) عشق میورزیم ،از راه و مرام آن حضرت
همتبعیتکنیم.
در برخی هیئتها ،به بهانه برانگیختن
شور عزاداران ،به مقولههای معرفتی و آگاهی بخشی
کمتر توجه میشود .آیا این رویکرد ،به ماهیت عزاداری
سیدالشهدا(ع) آسیب وارد نمیکند؟
به نکته خوبی اشــاره کردید .یکی از آسیبهایی که در
عزاداریهای ما به چشم میخورد ،عدم توازن میان شور و
شعور است .جایی هست که شعور و معرفت به اندازه کافی
هست،ولیتأثیرالزمرانمیگذارد.درسورهمبارکهحجرات
ت َْ
آمنَّ ا ق ْ
ُل َل ْم ُتؤْ ِم ُنوا َو ِ
میخوانیم «:قا َل ِ
لک ْن قُو ُلوا
راب َ
ال ْع ُ
ْ
یمان فی ُق ُل ُ
وبکم»؛ برخی از اعراب
ال
ل
َأ ْس َل ْمنا َو َل َّما َی ْد ُخ
ِ
ُ
میگویند که ما ایمان آوردیم ،اما چون ایمان هنوز در قلب
و مرکز احساس و شور این افراد وارد نشده است ،نمیتوان
آنهارادرجرگهایمانآورندگانجایدادوفقطبایدگفتکه
اینهامسلمانشدهاند.بحثاصلیهمیناست؛برخیفکر
میکنندمیشودباشعور ِصرفداشتنوآگاهیبخشیدن،
جماعتراتحتتأثیرقرارداد؛اینطرزفکرصحیحنیست،در
کنارشعور،شورهمالزماست؛همانطورکهاگردرهیئتی،
فقط شور مهم باشد و از شعور غفلت شــود ،نمیتوان به
درستیرفتارآناطمینانداشت.افرادبسیاریداشتیمکه
انقالبیورزمندهاحساسیبودند،اماباتغییرشرایط،آنها

همتغییرکردند؛حسینیبودنکافینیست،حسینیماندن
الزم است و الزمه این حسینی ماندن ،ترکیب شور و شعور
است .در رفع این مشکل ،سخنرانان و مداحان عزیز ما
میتوانند نقشی مهم و محوری داشته باشند .اشعاری که
مداحانانتخابمیکنند،بایدشورانگیزومعرفتافزاباشد.
چون دقیق ًا ،وقتی که فردی بر سینه میکوبد و «حسین،
حسین» میگوید ،زمانی است که احساسات او غلیان پیدا
کردهاستواگرشعرمحتواداشتهباشد،بردلوجانعزادار
مینشیند.دراینبین،مداحمیتواندعزادارانرابهمحتوای
معرفتیشعرشمتوجهکندوشوروشعوررادرهمبیامیزد.
مقدمه شکل گرفتن چنین رویکردی این است که مداحان
عزیز ،معرفتشان را افزایش دهند؛ هر شعری را نخوانند؛ از
هرکسیشعرنگیرند.اشعارکممحتوا،بیمحتواوگاه ُم ِضر،
یکیازآسیبهایجدیعزاداریهایامروزماست.
برخی از این اشعار واقع ًا غلوآمیز است
و به نظر میرسد اص ـ ً
ا با پیام عاشورا و مشی امام
حسین(ع) ،همخوانی ندارد.
بله ،همینطور است .البته شاید مداح ما چنین منظور و
قصدی نداشته باشد ،اما برخی از این عزیزان ما ،ظاهر ًا یاد
نگرفتهاند که هر چیزی را نخوانند ،نیاموختهاند که باید
زینت و زیور اهلبیت(ع) باشند ،فرا نگرفتهاند که نباید
چیزی را بخوانند که قابل دفاع کردن نیست .اگر مداح
عزیز ما همواره از این مسئله واهمه داشته باشد که مبادا
با خواندن شعر یا استفاده از آهنگی ،به دستگاه عزاداری
امام حسین(ع) و اهلبیت(ع) ضربه بزند ،بیشتر به مقوله
معرفت توجه و سعی میکند خودش و شعرش را به افراد
صاحبنظر عرضه کند تا از ایراد نداشتن آن ها مطمئن
شــود .اینکه هر شعری به دستشان رسید ،بخوانند و
آهنگش را از روی فالن موسیقی اقتباس کنند ،نه شیوه
صحیحی است و نه معرفت افزاست.
یکیدیگرازآسیبهاییکهممکناستعزاداریهایمارا
تهدید کند ،منافات داشتن آن ها با سبک زندگی حسینی
است .اگر شما طوری عزاداری میکنید که بعد از آن نماز
صبحتان قضا میشود ،مسلم ًا ایــراد دارد .اگر عــزاداری
میکنیدوازفرزندتانغافلهستیدونمیدانیدکجاستو
چهمیکند،اینیکآسیباست.اگرعزاداریباعثمیشود
ازخانوادهخودمانغفلتکنیم،اگرگاهیبارفتارهایمان،به
تفرقهدامنمیزنیموباعثوهنمیشویم،مسلم ًاعزاداری
ما با سبک زندگی حسینی منافات دارد و این ،قابل قبول
نیست .این خیلی بد است که ما در موضوع عزاداری ،با ریا
و خودنمایی روبـهرو شویم .یک زمان هست که من به هر
دلیلینمیتوانمدرمجلسعزاداریامامحسین(ع)اشک
بریزم ،اما میآیم و دستم را به نشانه غصهدار بودن جلوی

یکی دیگر از آسیبهایی که ممکن است
عزاداریهای ما را تهدید کند ،منافات
داشتن آن ها با سبک زندگی حسینی
است .اگر شما طوری عزاداری میکنید
که بعد از آن نماز صبحتان قضا میشود،
مسلم ًا ایراد دارد .اگر عزاداری میکنید
و از فرزندتان غافل هستید و نمیدانید
کجاست و چه میکند ،این یک آسیب
است .اگر عزاداری باعث میشود از
خانواده خودمان غفلت کنیم ،اگر گاهی
با رفتارهایمان ،به تفرقه دامن میزنیم و
باعث وهن میشویم ،مسلم ًا عزاداری ما
با سبک زندگی حسینی منافات دارد
صورتم میگیرم ،این ریا و خودنمایی نیست؛ اما گاهی
تالشمیکنمکه َع َلمهیئتمن،جلوترازهمهباشد؛صدای
بلندگوی هیئت من ،از همه صداها باالتر برود؛ آرزو دارم
مجلس من بگیرد و مجلس فالنی نگیرد! منبر من بگیرد
و منبر دیگری نگیرد! این دیگر منافات جدی با اخالص و
سبک زندگی حسینی دارد و باید از آن اجتناب کنیم .به
عنوان نمونه ،یکی از کارهایی که در ایام عزاداری از سوی
برخیعزادارانانجاممیشود،توزیعچایوشربتدرمعابر
عمومی است .این کار ،عملی در خور تقدیر و خوب است و
میتواندفضایشهررامعنویترکند؛اماهمینکارمیتواند
باعث بند آمدن مسیر عبور و مرور مردم شود و اعتراض
برخی را برانگیزد؛ باالخره بعضیها کار ضروری دارند و
اص ً
الممکناستدرحالانتقالفردیبیماربهبیمارستان
باشند .اینکه ما برای انجام این عمل حسنه ،برای مردم
مزاحمتایجادکنیم،کارصحیحینیستوبایدافرادیکه
دستاندرکاراینبرنامههاهستند،برایجلوگیریازایجاد
مزاحمت ،فکری بیندیشند و کاری بکنند .ایجاد مزاحمت
برایمردم،درسبکزندگیحسینی،جاییندارد.

...
گزارش

 600طلبه شیعه و سنی جذب
«دانشگاه مذاهب اسالمی »می شوند
رئــیــس دانــشــگــاه مــذاهــب
اســامــی گفت :بــا بــرگــزاری
آزمــــون اخــتــصــاصــی جــذب
طـــاب شــیــعــه و ســنــی ،در
ســـه مــقــطــع کــارشــنــاســی،
کارشناسی ارشــد و دکترا،
حدود 600طلبه،درقالب14
رشته محل ،در این دانشگاه
جذب می شوند .به گــزارش ایرنا ،حجت االســام محمد
حسین مختاری گفت :عــاوه بر جــذب دانشجویان این
دانشگاه ،از طریق آزمون سراسری دانشگاهها ،در مقاطع
کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا ،برای جذب طالب
شیعهواهلسنتنیز،دراستانهایقم،کردستان،هرمزگان
و سیستان و بلوچستان ،مجوز برگزاری آزمون اختصاصی
صادر شده است .مختاری گفت :پذیرش دانشجویان طلبه
شیعهوسنی،دراستانهایگلستانوبوشهرهم،بهتازگیبه
آماردیگراستانهایبرگزارکنندهآزموناختصاصیمذکور،
اضافه شده است .رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی در ادامه
خاطرنشان کرد :برای طالب مدارس علوم دینی اهل سنت
کهفاقدمدرکسطحیکیادوهستند،امتیازویژهایدرنظر
گرفته شده است؛ این عده از طالب درصورت موفقیت در
آزمونجذباختصاصیدانشگاهمذاهباسالمی،میتوانند
باشرکتدرآزمونمجدددانشگاه،مدرکموردتاییدشورای
برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت را دریافت کنند.
به گفته رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی ،طالب اهل سنت،
در صورت قبولی در آزمون اختصاصی ،از شهریه شورای
برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و شرایط
خاص مزایای بورسیه این شورا ،بهره مند خواهند شد .به
گفته مختاری ،طالب تحت پوشش شــورای برنامه ریزی
مدارس علوم دینی اهلسنت ،مجاز به شرکت در این آزمون
مجدد هستند .رئیس دانشگاه مذاهب اسالمی یادآور شد:
براساس مجوز وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و با نظارت
سازمان سنجش آموزش کشور ،این دانشگاه از میان طالب
حوزه های علمیه شیعه و مدارس علوم دینی اهل سنت ،از
طریق آزمــون اختصاصی ،در سال تحصیلی  97- 98در
سه مقطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو
می پذیرد.مختاری با تشریح رشت ه محل های آزمون جذب
اختصاصی دانشگاه مذاهب اسالمی ،در سال تحصیلی
 ، 97-98اظهارکرد :در مقطع کارشناسی ،رشته های فقه
و حقوق امامیه ،فقه و حقوق شافعی ،فقه و حقوق حنفی؛ در
مقطعکارشناسیارشدرشتههایفقهمقارنوحقوقجزای
اسالمی،فقهمقارنوحقوقخصوصیاسالمی،تاریخاسالم،
فقهمقارنوحقوقعمومیاسالمیودرمقطعدکترایرشته
تاریخاسالمآزمونبرگزارمیشود.
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