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ضرورتاختصاصبودجه
قرآنیمتناسب

رئیس سازمان دارالقرآن کریم سازمان تبلیغات اسالمی گفت :اختصاص بودجه متناسب با فعالیت های قرآنی ،برای افزایش کیفیت و کمیت برنامه ها در این
حوزه ،ضروری است .به گزارش ایرنا ،مهدی قرهشیخلو با اشاره به اینکه بودجه قرآنی در سال های اخیر ،با نوسان های شدیدی مواجه بوده است ،تصریح
کرد  :این مسئله ،آسیب شدیدی به فعالیت های قرآنی در کشور وارد می کند.

گفت و گوی خراسان با آیت ا ...حسینی خراسانی درباره دعاهای مشهور ماه رمضان

شماره 34

پدیده های در آستانه ظهور
در صحنه جهانی
ع ّزتم ّلی،روابطخارجی،مرزبندیبادشمن:
اصل«ع ّزت،حکمت
اینهرسه،شاخههاییاز ِ
و مصلحت» در روابط بینالمللیاند .صحنه
جهانی ،امــروز شاهد پدیدههایی است که
تحرکجدید
تح ّققیافتهیادرآستان هظهورندّ :
نهضت بیداری اسالمی بر اســاس الگوی
مقاومت در برابر سلط ه آمریکا و صهیونیسم؛
شکست سیاستهای آمریکا در منطق ه غرب
آسیاوزمینگیرشدنهمکارانخائنآنهادر
منطقه؛گسترشحضورقدرتمندان هسیاسی
جمهوریاسالمیدرغربآسیاوبازتابوسیع
آندرسراسرجهانسلطه.

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه 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.

پــرســش :کــارگــر شــهــرداری هستم .با
زحمت زیاد موفق به خرید خانه شدم؛ اما
مدتی بعد فهمیدم که خانه ،در رهن بانک
بوده و این در حالی است که فروشنده،
بخش مهمی از ثمن را از من دریافت کرده
است .چاره چیست؟
پاسخ :میتوانید علیه فروشنده دعــوای
«استرداد ثمن و جبران غرامات» اقامه کنید.
به این ترتیب ،در صورت پذیرش دعوای شما،
دادگــاه خوانده را به بازگرداندن اصل مبلغ
دریافت شــده به عنوان ثمن و نیز پرداخت
مابهالتفاوت مبلغ دریافتی با بهای ملک ،به
نرخ روز ،محکوم خواهد کرد .راه دیگر این
است که علیه فروشنده به دادگــاه حقوقی
دادخواستی به خواسته «الزام به فک رهن از
ملکوتنظیمسندرسمیانتقال»تقدیمکنید.
در این صورت ،دادگاه فروشنده را به تسویه
حساب وام بانکی ،فک رهن از ملک و تنظیم
سند رسمی محکوم خواهد کرد .در صورتی
که فروشنده از اجرای رأی دادگاه خودداری
کند ،میتوانید با اجازه دادگاه حساب بانک
را تسویه و از ملک فک رهن و سپس هزینه این
کار را از فروشنده دریافت کنید .ماده ۳۹۰
قانون مدنی بیان میکند که «اگر بعد از قبض
ثمن ،مبیع ک ً
ال یا جزئ ًا مستحق للغیر در آید
بایع (یعنی فروشنده) ضامن است اگر چه
تصریح به ضمان نشده باشد ».در این صورت
«بایعبایدثمنمبیعرامستردداردودرصورت
جهلمشتریبهوجودفساد،بایعبایدازعهده
غراماتواردهبرمشترینیزبرآید(».ماده391
قانون مدنی) به عبارت دیگر ،اگر پس از انجام
معامله ،مشخص شود که ِ
ملک فروخته شده،
متعلقبهدیگریبودهاست،مثالمشخصشود
کهزمینموردمعاملهدررهنبانکبودهاست،
فروشندهبایدمبلغیراکهبهعنوانبهایملک
دریافتکردهاست،بازگرداند.

رمضانیههاییکهدلمیبرند
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

ماهمبارکرمضانفرامیرسدوباردیگردرهایآسمانبررویبندگان
خدا گشوده میشود تا نجواهای شبانه مؤمنان شب زندهدار ،عرش
الهی را زینت بخشد و رحمت واسعه الهی بر اهل زمین ارزانی شود.
بیتردید همه آنان که در لحظات ناب سحرهای ماه مبارک رمضان یا
نیمه شبهای سراسر حس و معنویت آن ،دست به دعا بر میدارند،
زبان حالی دارنــد و حاجت خاصی؛ اما چه نیکوست وقتی زبان به
مناجات با معبود میگشاییم ،همان چیزی را از او درخواست کنیم که
بندگان سرآمد و اولیای صالح او ،از درگاه پر از رحمت و بخشایشش،
تقاضامیکنند.مجموعهعظیمادعیهایکهازائمهاطهار(ع)بهدست
ما رسیده ،به عنوان تراثی ارزشمند ،در برگیرنده چنین ویژگی مهم و
درخورتوجهیاست.درگفتوگوباآیتا...حسینیخراسانی،نماینده
مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،به
بررسیادعیهمشهورماهمبارکرمضانومضامینبلندتعدادیازآنها
پرداختیم.ویدرگفتوگوباخراسان،ازدعاهایابوحمزهثمالی،مجیر
وافتتاح،بهعنوانادعیهویژهوسفارششدهاینماهپربرکتنامبرد.
ماه مبارک رمضان فرصتی مغتنم بــرای مناجات
و خودسازی است .یکی از اعمال سفارش شده در این ماه که
میتواند نقش مهمی در تزکیه و تهذیب انسان داشته باشد،
قرائت ادعیه صادر شده از ناحیه ائمه معصومین(ع) است که در
کتابهای مختلف نقل شده است و در اختیار عموم مومنان قرار
دارد .در میان این ادعیه ،کدام دعاها به لحاظ شهرت و دارا بودن
مضامینعالی،جایگاهبرجستهتریداردوقرائتآندرماهمبارک
رمضان،بیشترسفارششدهاست؟
تمام ادعیهای که از ناحیه وجود مقدس ائمه اطهار(ع) صادر شده،
دارایمضامینعالی،الهیوانسانیوبهعنوانتراثوگنجینهعظیم
معنویوروحانی،دراختیارماقرارگرفتهاست.بااینحال،همانطور
که اشاره کردید ،برای خواندن برخی از آن ها ،به لحاظ اشتهار و نیز،
محتوای غنی ،سفارش بیشتری از طرف بزرگان دین شده است که
من ،به تعدادی از این ادعیه ،اشاره میکنم .یکی از دعاهای معروفی
که خواندن آن در هر شب ماه مبارک رمضان توصیه شده ،دعای
شریف «افتتاح» است .این دعا ،سندی معتبر دارد که جناب سید بن
طاووس آن را در «اقبال» نقل کرده است؛ دعایی که از ناحیه مقدس
امامزمان(عج)صدوریافتهوخواندنآندرتمامشبهایماهمبارک
رمضان ،به مومنان توصیه شده است .دعای دیگری که قرائت آن ،به
ویژهدرایامالبیضماهمبارکرمضان،یعنیشبهای 14،13و15
این ماه ،سفارش شده ،دعای شریف «مجیر» است .مرحوم محدث
قمی ،در کتاب شریف «مفاتیحالجنان» ،دعای مجیر را در ردیف

این دعاها ،متونی فوقالعاده برای بهرهمندی و
آموزش مؤمنان ،در زمینههای مختلف و
به ویژه تربیت و تهذیب نفس محسوب میشود.
سفارش من به برادران و خواهران ایمانی و
به خصوص عزیزانی که امسال ،برای نخستین
بار فیض این ماه پربرکت را درک می کنند،
مداومت بر قرائت ادعیه مذکور و البته ،توجه و
عنایت به محتوا و معنای بلند آن هاست

ادعیه مشهوره و سفارش شده ،نقل میکند .دعای مهم دیگری که
خواندن آن در ایام ماه مهمانی خدا ،توصیه شده ،دعای معروف و
پرجاذبه «ابوحمزه ثمالی» است که ظاهر ًا ،طوالنیترین دعای ماه
رمضان است .جناب شیخ توسی در «مصباح المتهجد» ،مرحوم
کفعمی در «بلداالمین» ،فیض کاشانی در «وافی» و عالمه مجلسی
در«بحاراالنوار»،ایندعایارزشمندرابهنقلازجنابثابتبندینار،
معروفبهابوحمزهثمالینقلکردهاند.وییکیازثقاتاصحابائمه
اطهار(ع) محسوب میشود که محضر مقدس امامان سجاد ،باقر،
صادقوکاظمعلیهمالسالمرادرککردهاست.افزونبراینسهدعا،
ادعیهمعروفدیگریهمماننددعایسحر،ازناحیهمقدسحضرت
امام علی بن موسی الرضا(ع) ،در کتابهای ادعیه وجود دارد که
قرائتآنهادراینماهپرفیض،سفارششدهاست.
محتوایدعاهاییکهبهآنهااشارهکردید،چهمفاهیم
ومعارفیرادربرمیگیرد؟
ن دعاها ،متونی فوقالعاده برای بهرهمندی و آموزش مؤمنان ،در
ای 

زمینههای مختلف و به ویژه تربیت و تهذیب نفس محسوب میشود.
سفارش من به برادران و خواهران ایمانی و به خصوص عزیزانی که
امسال ،برای نخستین بار فیض این ماه پربرکت را درک می کنند،
مداومتبرقرائتادعیهمذکوروالبته،توجهوعنایتبهمحتواومعنای
بلند آن هاست .اولین وجهی که در محتوای متون ادعیه میتوان به
خوبیمشاهدهکرد،تقدیس،تکریموتعظیمذاتمقدسالهیاست.
این که او را تنها مالک هستی بدانی و باور داشته باشی که تمام عالم،
ملکطلقاوستواینباوررادرخودتقویتکنیکهماانسانها،همه
بندهاوییمواوموالوصاحبماست،پسبایدخودمانرابهاوبسپاریم،
نتیجهایاستکهازتوجهدرمحتوایبلنداینادعیه،حاصلمیشود.
دعای مجیر ،دعای پناه بردن به ذات مقدس باری تعالی است .شما
در  89ترجیع بند این دعای ارزشمند میخوانیدَ :
«أ ِج ْرنَا ِم َن ال َنّا ِر َیا
یر»؛ایپناهدهنده،ماراازعذابآتشپناهدهکهبهتوپناهآوردهایم؛
ُم ِج ُ
مفهوم بلندی که به ما میآموزد پناهگاهی جز پروردگار عالم که
قدرتمند است و رئوف ،بر نگزینیم .دعای ابوحمزه ثمالی ،برای تمام
کسانی که آن را با دقت در مفهوم و حس غریب نهفته در آن قرائت
گ و تأثیر دعای شریف کمیل
میکنند ،آهنگ و تأثیری همچون آهن 
و مناجات شعبانیه دارد .این متن ،یکی از توحیدیترین متونی است
که در ادعیه ما یافت میشود .شایسته است که قرائت کننده دعا ،در
تک تک فرازهای آن ،دقت و تأمل کند و بیندیشد و اوقات خود را به
گونهای مدیریت کند که بتواند هر شب به ختم این دعای عظیم فائز
شود .با این حال ،ممکن است به دالیل مختلف ،فرد مؤمنی نتواند
تمام فرازهای دعا را یک شبه قرائت کند و فیض ببرد؛ در این حالت،
شایستهاستکههرشبرابهقرائتفرازهاییازآناختصاصدهدتا
دریکدورهمشخص،تمامدعایابوحمزهثمالیرا،دویاچندباردرماه
مبارکرمضانقرائتکردهباشد.

در ســیو دومــیــن نمایشگاه
گزارش
بینالمللی کتاب ،بیش از 80
مذاکره انجام شدکه به فروش،
خرید و تبادل  20حقرایت انجامید.
به گزارش ایبنا ،در این نمایشگاه ،مذاکراتی
در زمینه معرفی تصویرگران و نویسندگان
ایرانی به دیگر کشورها ،معرفی طرح گرنت
و مذاکراتی بــرای ترویج زبــان فارسی انجام
شد .همچنین ،مذاکراتی با کشورهای چین،
آلمان ،ایتالیا ،آذربایجان ،ترکیه ،صربستان،
ارمنستان ،پاکستان ،هند ،سوئیس ،روسیه،
عمان ،ژاپــن ،یونان ،سوریه ،لبنان ،اسپانیا،
عراق ،افغانستان و بلژیک در این زمینه انجام
شد و رؤسای نمایشگا ههای بغداد و دوحه ،از
این دوره نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردند.
سفیران و نمایندگان سفرا از کشورهای
کرواسی ،کره جنوبی ،ژاپن ،آلمان و اتریش،
با آژان ـسهــای ادبــی و ناشران بــازار جهانی،
مذاکرات مقدماتی را برای آشنایی با بازار نشر
ایــران انجام دادنــد .مذاکرات انجام شده در
حوزه کودک و نوجوان ،ایران شناسی ،ادبیات

با حکم رهبر انقالب انجام شد

انتصاب مدیر مؤسسه
دایرة المعارف فقه اسالمی

حضرت آیــــتا ...خــامــنـهای ،در حکمی،
حــج ـتاالســام و المسلمین آقـــای حاج
سید علیرضا حائری را به مدیریت بنیاد
دایرةالمعارف فقه اسالمی بر اساس مذهب
اهلبیت(ع) ،منصوب کردند .به گزارش
پایگاهدفترحفظونشرآثاررهبرانقالب،متن
حکم ایشان به این شرح است:
بسم ا ...الرحمن الرحیم
جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین
آقای حاج سید علیرضا حائری دامافضاله
یکی از موهبت ها و الطاف الهی در دوران
جمهوری اســامــی توفیق اقـــدام بــه تهیه
دایرةالمعارف فقه اسالمی براساس مذهب
اهلبیتعلیهمالسالماستکهحق ًاپدیدهای
افتخار آفرین و ماندگار و راهگشاست .نقش
اصلی و اساسی را در این اقدام بزرگ مرحوم
آیت ا ...هاشمی شاهرودی رحمةا...علیه
برعهدهگرفتهوباهمکاریگروهیازفضالی
برجسته ،بخش مهمی از این بنای فاخر را به
سامانرساندند.اکنونپسازارتحالآنعالم
محقق،الزماستتالشمبارکبرایبهانجام
رساندن این کار بزرگ ادامه یابد .اینجانب،
پس از بررسی و مشورت و جستوجوی الزم
جناب مستطابعالی را که بحمدا ...دارای
منزلت علمی و شایستگی وافر میباشید و
سال ها در تدوین آن اثر برجسته همکاری و
مشارکتداشتهاید،برایاینمسئولیتمهم
برگزیدمومدیریتبنیادمتصدیاینکاررابه
شما میسپارم و امیدوارم با جدیت و تالشی
که به کار خواهید برد ،ادامه کار را با کیفیت و
سرعت شایسته به سامان برسانید .توفیقات
جنابعالیودیگردستاندرکارانراازخداوند
متعالمسئلتمیکنم.
سیدعلی خامنهای
ّ
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...

تازه های نشر
بازنمایی مفهومی بینارشته ای
در قاب یک کتاب

 80مذاکرهومبادله« 20حقرایت»درنمایشگاهکتاب
داستانی ،طبسنتی ،گردشگری ،ترویج و
آموزش زبان فارسی ،حقوق و مالکیت فکری،
تاریخ و نمایش نامه بود.
بازار جهانی کتاب ،با حضور نهادها و مراکز
مختلف فــرهــنــگــی ،ن ــاش ــران ،آژانــسهــای
ادبــی و نهادهای مستقل داخلی و خارجی،
نــویــســنــدگــان ،مــتــرجــمــان و تــصــویــرگــران و
همچنین ،دیگر متخصصان حــوزه نشر ،به
شناساندن و گسترش این صنعت کمک کرد.
مــذاکــره میان نــاشــران و فــروش کپیرایت و
بــرگــزاری دیــدارهــای چندجانبه ،اختصاص
فضا به منظور ارتباط ناشران و نویسندگان
و  ...با آژانـسهــای ادبــی داخلی و خارجی،
حــضــور آژانــسهــا و نــاشــرانــی از کشورهای
دیگر بــرای نمایش آثــار مرتبط با کپیرایت،
اختصاص فضایی بــرای نمایش کتا بهای
دارای کپیرایت و با قابلیت فروش کپیرایت
در عرصههای جهانی ،برای ارتباط هدفمند با
ناشران خارجی و داخلی ،از جمله فعالیتها و
رویکردهایی بود که در این دوره از نمایشگاه،
به آن توجه شد.

...

پیکاندیشه

دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کرد

ضرورت بازنگری در مصوبات مربوط به حوزه نشر
دبــیــر شــــورای عــالــی انــقــاب
دیدگاه
فرهنگی ،با تأکید بر ضــرورت
بازنگریدرمصوباتاینشورادر
حوزه نشر گفت :پیشنهاد میکنم ذینفعان حوزه
نشرکتاب،نسخهایپیشنهادیرادرقالبالیحهبه
دبیرخانهشورایعالیانقالبفرهنگیارائهکنند.
بــه گـــزارش ایبنا ،حــجـتاالســام والمسلمین
سیدسعیدرضا عاملی ،افــزود :در دیــدار با وزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی ،به این نکته اشاره شد که
بازنگریدرسیاستهایحوزهنشرانجامشود.وی
درباره ضرورت این بازنگری تصریح کرد :مصوبات
شورا مربوط به زمانی است که کتابها بیشتر در
قالبفیزیکیمنتشرمیشد؛درحالیکهامروزهآثار
در قــالـبهــای متنوع ،ازجمله کــتــاب صوتی،
تصویری ،محتوای مجازی ،پلتفرومهای مختلف و
همچنین،حداقلنویسیدرفضایمجازی،منتشر
م ـیشــود؛ بنابراین مصوبات فعلی نیازمند به
روزرسانی است .عاملی با تأکید بر لزوم مشارکت
فعاالن حــوزه نشر در جریان بازنگری مصوبات
مربوط این حوزه ،گفت :پیشنهاد میکنم در گام
نخست ،ذینفعان حــوزه نشر کتاب ،نسخهای
پیشنهادی را در قالب الیحه به دبیرخانه شورای
عالیانقالبفرهنگیارائهکنندتابررسیشود.در

صحنشورا،وزیرمحترمفرهنگوارشاداسالمیو
همچنین متولیان این حوزه ،از الیحه دفاع کنند تا
سندیمتناسببانیازهاتدوینوتصویبشود.دبیر
شورایعالیانقالبفرهنگی،دربارهایجادسامانه
جغرافیایی مرتبط با حوزه نشر کتاب تأکید کرد:
بارگذاریهای متنوعی در سامانه جغرافیایی
الکترونیک انجام میشود ،بهعنوان مثال ،در این
سامانه ،از جغرافیای شهر تهران ،حــدود 120
الی ـهداده بارگذاری شده است؛ بنابراین ،هرچه
دادههای مشترک در جغرافیا بیشتر میشود ،این
دادهگــذاریهــا افزایش می یابد .وی بیان کرد:
مؤسسه خانه کتاب یا وزارت فرهنگ و ارشــاد
اسالمی،میتوانندسامانهجغرافیاییکتابراایجاد
کنند ،تا کاربران تنها با چند کلیک ،به اطالعات
مرتبط با کتاب دسترسی یابند .عاملی با اشاره به
مصوبه ش ــورای عالی انقالب فرهنگی دربــاره
محدودیت تبلیغ کتابهای کمک آموزشی در
رســانـههــا گفت :بــا توجه بــه ایـنکــه کتابهای
کمکآموزشی ،بازار رقابتی قابلتوجهی دارند،
حساسیتهاییازایننظرکهانحصاریبرایبازاری
خاص ایجاد نشود و امکان حضور همه ناشران این
حوزهفراهمشود،وجوددارد.بنابراین،حساسیت،
بیشتربابتپیشگیریازانحصاریشدناست.

تــــوجــــه بــــه بـــدن
ان ــس ــان در علوم
مختلف ،سابقهای
بــه انـــــدازه تــاریــخ
بشر دارد .توجه
بـــه قــابــلــیـتهــای
وجــــــودی کــالــبــد
انــســان ،از دیرباز
مــورد توجه اندیشمندان و صاحبان علوم
مختلف بوده است .با جدیتر شدن مطالعه
درباره بدن انسان و ویژگیهای آن ،فالسفه،
جامعهشناسان ،روا نشــنــاســان و دیگر
پژوهشگران و صاحب نظران علوم انسانی
نیز ،به این وادی ورود کردند و هر یک از منظر
دانش خود ،به تشریح و تبیین یافتههایشان
در باب تأثیر مطالعه بدن در ساحت علوم
مختلف پرداختند و به این ترتیب ،مفهومی
بینارشتهای را خلق کردند .با این حال ،ورود
به مباحث مربوط به این حیطه ،در فضای
دانشگاهیونخبگانیایران،بسیاردیرانجام
گرفت و کتاب «تاریخ بدن در ادبیات» ،یکی از
نخستینکوششهادراینزمینهاست؛کتابی
که با نگاه مبتنی بر مطالعات بدن ،به سراغ
عرصه ادبیات میرود و مفاهیم مربوط به این
مبحث گسترده را در سپهر ادبیات میجوید.
در فــرازی از مقدمه این کتاب میخوانیم:
«با وجود تعدد نویسندگان و اختصاص هر
فصل[کتاب]بهیکژانْر،کتاببراساسایده
واحــدی ،روی خط زمان حرکت و بازنمایی
بدن را در ژانرهای مختلف روایت میکند».
اینکتاببهکوششسیدمهدیزرقانیوگروه
مؤلفان ،برای نخستین بار ،در  433صفحه،
توسط انتشارات سخن و با بهای  75هزار
تومان،روانهبازارنشرشدهاست.

