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12
جهان کتاب

ابتکار جدید چینی ها در عرصه نشر

یک کتاب فروشی ،بدون کارمند!

یهای
دریککتابفروشیچینی،مجهزبهفناور 
هوشمند ،افــراد میتوانند از قبل ثبت نام کنند
و با وارد کــردن کد شناسایی خــود ،در ورودی
ساختمان ،کتابهای مورد نیازشان را از فروشگاه
خریداری کنند یا به امانت بگیرند  .به گزارش
ایبنا ،به نقل از چاینا مینتس ،اولین کتاب فروشی
 24ساعته بــدون کارمند کشور چین ،در شهر
جدیدشیونگانافتتاحشدهاستوعالقهمندانبه
کتاب میتوانند در هر ساعت و لحظه ،کتابهای
مورد نیاز خود را از آن خریداری کنند .شهر جدید
شیونگان در  100کیلومتری جنوب غربی پکن
واقع شده و یکی از پروژههای دولت چین است که
گفته میشود بر اساس فناوریهای آینده ساخته
شده است .کار ساخت این شهر که به پروژه سبز
چینیها مشهور است ،از سال 2017شروع شده
است و یکی از پروژههای بلندپروازانه دولت چین
محسوبمیشود .بیشترساختمانهایاینشهر،
از حمایت مرکز مخابرات چین برخوردار هستند
که کتاب فروشی منطقه رونگچنگ این شهر ،یکی
ازآنساختمانهاست.دراینکتابفروشیمجهز
به فناوریهای هوشمند ،افراد میتوانند از قبل
ثبت نام کنند و با وارد کردن کد شناسایی خود در
ورودی ساختمان ،کتابهای مــورد نیاز خود را
از فروشگاه خریداری کنند یا به امانت بگیرند که
تماممراحلبهصورتخودکاروبافناوریاینترنتی
انجاممیشود.ماشینهایتشخیصچهرهنیز،در
ورودی ساختمان ،مشتریهای کتاب و مشترکان
کتاب فروشی را ،از قبل تشخیص میدهد و بر
اساس تعداد مراجعه ،تخفیفهای از پیش تعیین
شدهبرایآنهادرنظرمیگیرد.لیانگزیلو،یکیاز
مسئوالناینکتابفروشیاستکهازمرکزیخارج
ازشهر،فعالیتهایکتابفروشیراادارهمیکند.
ویمیگوید:اینکتابفروشیدرچندماهفعالیت
خود ،توانسته است مشتریان زیادی را جلب کند.
بهگفتهلیانگ،افرادمیتوانندباداشتناپلیکیشن
مخصوص این کتاب فروشی ،کتابهای مورد نیاز
خود را بخرند یا اینکه آن ها را با پرداخت مبلغی
معین ،به طور موقت امانت بگیرند .کتاب فروشی
رونگچنگهنوزمراحلآزمایشیراطیمیکند.

پیک اندیشه

معرفیسبکزندگیاسالمی
ایرانیبهکودکانبا«بیستبیست»
مجموعه کتاب «بیست بیست» ،سبک زندگی
اسالمی ایرانی را به کودکان معرفی میکند.
بــه گ ــزارش ایسنا ،ایــن مجموعه از تولیدات
جدید انتشارات کانون پرورش فکری کودکان
و نوجوانان محسوب میشود که در دست تألیف
و چاپ است .مجموعه «بیست بیست» ،شامل
 ۲۰داستان و  ۲۰شعر است و در مجموع ،با
تمرکز بر سبک زندگی اسالمی ایرانی و فراگیری
مهار تهای زنــدگــی ،به موضو عهایی مانند
سالمت ،آداب معاشرت با همسایه ،رعایت
حقوق حیوانات ،سفر و تفریح ،برنامهریزی و نظم،
اهمیت تفکر ،دعا و نیایش و ...میپردازد .مژگان
بابامرندی ،سرپرستی تهیه و تدوین این مجموعه
هشت جلدی را برعهده دارد.
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درباره جایگاه علمی حضرت زین العابدین(ع) در میان شیعیان و اهل سنت

علمایجهاناسالم وامداردانشامامسجاد

(ع)

اظهار شگفتی شیخ االزهر از مفاهیم بلند «صحیفه سجادیه»

جــواد نوائیان رودســری  -امــروز ،سالروز
شهادت مظلومانه چهارمین اختر تابناک
آسمان امامت و والیــت اســت .دوران امامت
امام سجاد(ع) در شرایط دشواری آغاز شد؛
واقعه جانگداز عاشورا و شهادت مظلومانه
حضرت سیدالشهدا(ع) و یــاران باوفایش
در دشت تفتیده کربال و سپس ،رنج جانکاه
اسیری و همراهی کــاروان آزادگــی و وقایع
دردنــاکــی که در کوفه و دمشق رقــم خــورد،
موقعیتی سخت و دشوار را در برابر امام(ع)
قرار داد .با این حال ،آن حضرت توانست با
مدیریت کردن شرایط و در حالی که امویان
گمان میکردند جناح حق ،از زیر بار سنگین
مصیبت واقعه کربال قد راست نخواهد کرد،
نه تنها به نشر آموزههای اهلبیت(ع) در قالب
دعا و تربیت شاگردانی مبرز ،موفق شود؛ بلکه
موقعیت جریان حق را چنان تثبیت کند که
پس از شهادت مظلومانهاش ،فرزند گرامی
او ،امام باقر(ع) ،بتواند با بهرهمندی از ثمرات
مجاهدتهای امام چهارم(ع) ،مکتب فکری
اهلبیت(ع) را گسترش دهد و هزاران جویای
علم ،از اطراف و اکناف جهان اسالم ،برای تلمذ
در محضر آن حضرت ،رهسپار مدینه شوند .از
این رو ،برخالف آنچه برخی گمان میکنند،
دوران امامت امام سجاد(ع) ،دورانی توام با
سکون و محدودیت فعالیت ،به ویژه در عرصه
نشر علوم و دانش اهلبیت(ع) نیست.
▪جایگاه علمی پیشوای چهارم(ع)

امام سجاد(ع) در میان فقها و عالمان دوران
خــود ،به عنوان ذخیره علم نبوی و آگــاه از
دانشهای مختلف زمــان ،شناخته میشد؛
هرچند که رویکرد و رفتار امویان با آن حضرت
و شرایط دشــواری که پس از واقعه کربال به
وجود آمده بود ،به عموم مردم کمتر فرصت
حبان ،فقیه
آشنایی با امام(ع) را میداد .ابن ّ
شافعی مذهب قرن چهارم هجری ،دربــاره
ـان ِمن َا ِ
فاضل َبنی
آ نحضرت میگوید« :کـ َ
هاش ِم ِ ،من فُقَ هاء َا هـ َ
ـل ا ْل َمدی َن ِة و َع ّب ِ
ِ
اد ِهم،

ِدین ِفی ذ ِلـ َ
ـان ؛ [علی بن
ـک الـ َّـز مـ ِ
َس ّیدا ْلعا ب َ
حسین] ،از فاضلترین افراد قبیله بنیهاشم
بهترین فقیهان و عابدان مدینه بود و سرور
و
ِ
عبادتکنندگان به شمار میرفت ».مراتب علم
و ایمان آنحضرت چنان مورخان و محدثان
اهلسنت را تحت تأثیر قرار داد که برخی از
آن ها ،مانند زمخشری ،روایتهای متعددی
را دربــاره چگونگی عبادت ام ــام(ع) در آثار
خود آورده و آن حضرت را به تقوا و پارسایی،
ستودهاند .یکی از راویان نام آشنای اهلسنت،
یعنی شهاب ُزهری ،مدتی را نزد امام سجاد(ع)
شاگردی کرده بود؛ وی که بعدها به خدمت
امویان درآمد و در مسیر امیال و اهداف آن ها
گام بر میداشت ،با وجود رویکرد خصمانه
دستگاه جائر امــوی ،از بیان محسنات امام
سجاد(ع) خودداری نمیکرد .علی بن عیسی
الغمه فــی معرفه
اربــلــی ،در کتاب «کشف
ّ
االئمه» آورده است که ُزهــری ،هرگاه از امام
ســجــاد(ع) یــاد میکرد ،میگریست و از آن
حضرت ،با عنوان «زینالعابدین» نام میبرد.
امام چهارم(ع) نیز ،در نامه معروفی که مورخان
آن را در کتابهایشان ضبط کردهاندُ ،زهری را

به دلیل پیوستن به دربار امویان و دنیاطلبی ،به
شدت توبیخ فرموده است.
▪میراث جاودانه امام سجاد(ع)

در میان آثاری که از امام زینالعابدین(ع) در
دسترس است ،دعاهای روحبخش و تأثیرگذار
آن حضرت ،شهرت بیشتری دارد .دلیل این
موضوع را باید زیبایی ،بالغت و محتوای بلند
این دعاها دانست؛ همانطور که اشــاره شد،
امام(ع)باسالحدعا،بهنبردباانحرافاتاخالقی
و عقیدتی در جامعه دوران خــود برخاست.
مضامین ادعیه «صحیفه سجادیه»« ،خمس
عشر» و  ، ...هم دربرگیرنده مفاهیم بلند عرفانی
است و هم ،معضالت اجتماعی و فرهنگی و
دیدگاههای سیاسی را پوشش میدهد؛ در واقع
دعاهاییکهازامامسجاد(ع)بهدستمارسیده،
مجموعهای است که میتواند تمام شئون فردی
و اجتماعی هر انسان مؤمنی را ،تحت تأثیر خود
قــرار دهد و بــرای هر معضلی ،راهکاری مؤثر
و درخــور ارائــه کند .با این حال ،این دعاهای
ارزشمند ،تنها میراث مکتوبی نیست که از امام
سجاد(ع) باقی مانده و دوستداران اهلبیت(ع)

و بلکه ،همه علما و دانشمندان جهان اسالم
را مستفیض کرده است .از روایــات و احادیث
آن امام همام که در کتابهای روایــی شیعه و
اهلسنت نقل شده است که بگذریم« ،رسالة
الحقوق» امام سجاد(ع) ،یکی از گنجینههای
ارزشمند و درخور توجه جهان اسالم محسوب
میشود .این رساله که در منابع کهن و معتبر
شیعه ،مانند «تحفالعقول»« ،من الیحضره
الفقیه» و «امــالــی» شیخ صــدوق آورده شده
است ،در مجموع 51 ،حق را مورد بررسی قرار
میدهد .نکته جالب توجه این است که حقوق
مورد توجه امام(ع) ،تنها محدود به امور فردی
یا خانوادگی نیست؛ در بین این حقوق میتوان
به مواردی همچون «حق اهل ذمه» نیز ،اشاره
کرد؛ یعنی حقوق مربوط به غیرمسلمانانی که
درپناهحکومتاسالمیزندگیمیکنند.ایندر
حالیاستکهامامسجاد(ع)درمحدودیتهای
شدید سیاسی و اجتماعی ناشی از سیاست
خلفای جائر اموی قرار داشت و حکومت ،در
اختیار جناح باطل بــود .تأثیر میراث مکتوب
امام سجاد(ع) ،اندیشمندان برجسته جهان
اسالم را ،در دوران حاضر نیز ،تحت تأثیر خود
قرار داده است .وقتی در سال  1353هـ.ش،
نسخهای از صحیفه سجادیه ،توسط آی ـتا...
العظمی مرعشی نجفی ،برای طنطاوی ،شیخ
بزرگ االزهر فرستاده شد ،وی با ابراز شگفتی
از مفاهیم بلند آن ،خطاب بــه مرجع تقلید
شیعیان نوشت« :این از بدبختی ماست که تا
ث نبوت
کنون ،به این گرانبهای جاوید ،از میرا 
و اهلبیت دست نیافته بودیم و من ،هر چه در
آن مینگرم ،آن را فوق کالم مخلوق و دون کالم
خالق مییابم».
منابع:
حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(ع)؛ رسول

جعفریان؛ انتشارات انصاریان؛ قم؛ 1380

سیره پیشوایان؛ مهدی پیشوایی؛ مؤسسه امام
صادق(ع)؛ قم؛ 1381

اسوه کامل؛ سید محمدمحسن دعایی؛ مؤسسه

مطالعات راهبردی؛ مشهد؛ 1392

حالناخوشنشرکاغذیچه ربطیبهنشردیجیتالدارد؟
در روزگار ما ،توجیه
گزارش
کــــاســــتــــیهــــای
موجود با اقتضائات
آینده ،یکی از راهکارهای مرسوم
برای توجیهگران است؛ مثال با این
راهــکــار مــیتــوان افــت محسوس
شمارگان متوسط کتاب در کشور را
که به رقم ناگوا ِر چندصد نسخه در هر
نوبت چاپی کاهش یافته اســت ،با
اقتضائات زمانه و آینده ،نظیر رواج
گوشیهای هوشمند و تغییر نوع
مطالعه در جــهــان از نسخههای
کاغذی به نسخههای الکترونیکی و
صوتی توجیه کــرد؛ غافل از آ نکه
مــقــایــســه صــنــعــت نــشــر ایـــــران با
کشورهای توسعه یافته ،از پایه،
قیا سمعالفارق اســت و ایــن دو از
اســاس بالتشبیهاند .آخــر چطور
میشود کاستیهای موجود را با
نداشتهها توجیه کرد؟! به گزارش
ایبنا ،نگاه آماری به موقعیت صنعت
نشر ایـــران و نشر در کشورهای
توسعهیافته میتواند دید شفافتری
را از ماجرا به ما بدهد :مطابق با
آمارهای بازار کتاب در سال ،1397

تــعــداد 101هــــزار و  436عنوان
کتاب منتشر شده که قیمت کل این
کتا بها ،معادل دو هــزار و 696
میلیارد تومان بــوده اســت .اگــر در
خوشبینانهترین حالت ،فرض کنیم
که میزان فروش کتاب در سال ،برابر
است با قیمت کتابهای منتشر شده
در آن ســال ،بــاز هم با صنعت نشر
کــشــورهــای توسعه یافته ،فاصله
زیــادی داریــم .گذشته از آمارهای
فــروش و میزان گــردش مالی بازار
کــتــاب در ایـــــران و کــشــورهــای
توسعهیافته ،باید به وضعیت مطالعه
مردم نیز توجه کرد؛ هرچند حکایت
سرانه مطالعه در ایــران ،حکایتی
طــوالنــی اســت و از آمــار دو دقیقه
مطالعه در روز ،طبق اعالم علیاکبر
اشعری ،رئیس وقت کتابخانه ملی
در ســال  ،1387تــا 120دقیقه
مطالعه را طبق آمار محمد ساالری،
مدیر کل دفتر برنامهریزی و مطالعات
فرهنگی و کــتــاب خــوانــی وزارت
فــرهــنــگ و ارشـــــاد اســـامـــی در
ســــال ،1387دربــرمـیگــیــرد؛ اما
آخرین اظهار نظر دربــاره وضعیت

▪توجیهی بــه نــام تغییر ذائقه
مطالعه

اگـــــر بــخــواهــیــم وضــعــیــت نشر
دیجیتال(اعم از نشر الکترونیک و
گویا) را نیز در این گزارش مورد توجه
قراردهیم،بایدگفت،سهمقالبهای

پرســش های خود را در تمام زمینه های

حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید

درباره توجیهی که با واقعیت جور در نمی آید
س ــران ــه مــطــالــعــه ک ــش ــور ،تــوســط
سیدعباس صالحی ،وزیر فرهنگ و
ارشاد اسالمی صورت گرفته است:
«براساس نتایج تحقیقات ،مطالعه
کتاب به شکل جسته و گریخته ،ارقام
بــاالتــری را نشان م ـیدهــد؛ عــاوه
ب ــرای ــن ،فــضــای مــجــازی هرچند
تهدیداتی را به همراه داشته است،
اما به فضای مطالعه در قالب مطالعه
مقاله ،پاراگراف بلند که با محتوای
به اصطالح فستفودی تفاوت دارد،
کمک کرده است؛ بنابراین ،اگر 13
دقیقه مطالعه را کنار این نوع مطالعه
قرار دهیم ،رقم قابلتوجهیتری به
دست خواهد آمد و میتوان زمان
بیش از  20دقیقه را بهعنوان زمان
مطالعه روزانـــه ایــرانـیهــا در نظر
گرفت».

مشاوره حقوقی

نوین نشر در ایــران ،به قدری ناچیز
است که چندان به چشم نمیآید؛
البته نباید منکر حرکتهای انجام
شده توسط چند مرکز نشر و موسسه
شناخته شده در این زمینه شد ،اما
ایرانیها ،مانند بسیاری از مردم
سراسر دنیا ،هنوز به نشر کاغذی
اقبال دارند و آن را بر دیگر انواع نشر،
ترجیح میدهند .به دیگر سخن،
میل به مطالعه از روی نسخههای
الکترونیکی یا شنیدن کتابهای
گویا ،هنوز در کشورمان نهادینه
نشده و اقتصاد کتابهای دیجیتال

درمقایسهباکتابهایکاغذی،بسیار
کوچک است .بنابراین ،آنچه درباره
تغییر ذائقه عمومی و رویکرد جدید
مردمبهنشردیجیتال،بهعنوانعامل
افتدرصنعتنشرمطرحمیشود،تا
حدزیادیغیرواقعیاست.آنچهباید
در راستای حال ناخوش صنعت نشر
ایران مورد توجه قرار داد ،او ًال اوضاع
نامناسباقتصادیومحدودیتهای
مربوط به کاغذ و ثانی ًا ،نهادینه نشدن
فرهنگ مطالعه و تــوجــه نکردن
عموم مردم به این اقدام راهبردی و
تأثیرگذاراست.

فرمایید.

پرسش :پــدرم گواهی نامه موتورسیکلت
نــداشــت و بــر اثـــر تــصــادف بــا خــودرویــی،
درگذشت.آیامیتواندیهاوراازرانندهخودرو
گرفت؟ توضیح اینکه طبق نظر کارشناس،
پدرمدراینتصادف،مقصرنبودهاست.
پاسخ :بله ،راننده مقصر ملزم به پرداخت دیه پدر
شماست .با توجه به مقررات «قانون بیمه اجباری
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث
ناشی از وسایل نقلیه» مصوب  ،1395شرکت
بیمه گر دیه پدر شما را پرداخت خواهد کرد .اگر
وسیله نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث باشد نیز دیه
پدر شما توسط «صندوق تامین خسارت های
بدنی»پرداختخواهدشد.طبقماده ۹اینقانون
«بیمه گر ملزم به جبران خسارت های واردشده به
اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است».
بند «ت» ماده یک همان قانون شخص ثالث را این
گونه تعریف کرده است« :هر شخصی است که به
سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت
بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب
حــادثــه ».اگــر چه رانندگی بــدون گواهی نامه،
جرم و قانون گذار برای آن مجازات حبس و جزای
نقدی تعیین کــرده اســت ،لیکن در تصادفات،
صرف نداشتن گواهی نامه موجب مقصر بودن
رانندهنیست.مقصرحادثهتوسطافسرکارشناس
تصادفات تعیین می شود .آن چه در تعیین مقصر
اهمیتدارد،وجودرابطهبینوقوعحادثهوخطای
رانندهاست.بنابرایناگرکسیدرحادثهرانندگی
گواهی نامه نداشته باشد ،چنان چه علت وقوع
حادثه ،بیاحتیاطی یا بیمباالتی طرف مقابل
باشد،رانندهفاقدگواهینامهصرف ًابهعلتنداشتن
گواهی نامه مقصر قلمداد نمیشود .با توجه به
قانونجدیدبیمهشخصثالث،حتیدرصورتیکه
رانندهمقصرگواهینامهنداشتهباشدنیزشرکت
بیمهمکلفبهپرداختخسارتبهزیاندیدهاست.
اگرچهدرچنینفرضیشرکتبیمهمیتواندبعد
از پرداخت خسارت به زیان دیده ،تمام یا بخشی از
مبالغپرداختشدهراازرانندهمقصردریافتکند.
(ماده 15قانونبیمهاجباریخساراتواردشدهبه
شخصثالثدراثرحوادثناشیازوسایلنقلیه)
پرسش:درمنزلیاجارهایزندگیمیکردیم.
اجــاره نامه پنج سال پی در پی تمدید شد و
در این مدت ،رنگ خانه بر اثر روشن بودن
بخاریو...بهصورتکام ً
المتعارفتغییرکرد.
حال ،صاحبخانه مدعی است که باید آن را
دوبارهرنگکنموبههیچوجهحرفمرادرباره
متعارف بودن این مسئله قبول نمیکند .با
توجه به گرفتاری پیش آمده ،چطور باید او را
وادار به پذیرش واقعیت کنم؟ این موضوع
چقدرزمانمیبرد؟آیامیتوانمابتداپولرنگ
آمیزیرابدهموبعدشکایتکنم؟
پاسخ :ابتدا باید به قرارداد خود رجوع کنید .اگر
در این باره در قرارداد تعیین تکلیف شده باشد بر
اساس قرارداد عمل می شود .در صورت سکوت
قرارداد ،باید به عرف و رویه متعارف مراجعه کرد.
درصورتیکهدراینمورد،عرفمشخصوقاطعی
وجود نداشته باشد ،مستأجر در مورد خساراتی
که ناشی از عمل او یا تعدی و تفریط وی نباشد،
مسئولیتیندارد.مستأجردراستفادهازمورداجاره
(در این جا منزل) در حکم امین است .به عبارت
دیگراگردراستفادهازمورداجارهبهشکلمتعارف
عمل کرده و زیادهروی یا کوتاهی نکرده باشد ،نه
تنها ضامن خسارات وارد شده به آن نخواهد بود،
بلکه حتی اگر مورد اجاره از بین برود (تلف شود)
نیز تکلیفی به جبران خسارت نخواهد داشت.
ماده  ۴۹۳قانون مدنی در این باره بیان می کند:
«مستأجرنسبتبهعینمستأجرهضامننیستبه
اینمعناکهاگرعینمستأجرهبدونتفریطیاتعدی
او ک ً
ال یا بعض ًا تلف شود ،مسئول نخواهد بود ولی
اگر مستأجر تفریط یا تعدی نماید ضامن است اگر
چه نقص در نتیجه تفریط یا تعدی حاصل نشده
باشد ».ماده 220قانون مدنی هم درباره اهمیت
عملبهشکلمتعارفبیانمیکند«:عقودنهفقط
متعاملینرابهاجرایچیزیکهدرآنتصریحشده
استملزممینمایدبلکهمتعاملینبهکلیهنتایجی
هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از
عقدحاصلمیشود،ملزممیباشند».

