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غالمی جلیسه
از «خانه کتاب» رفت

...

گزارش

مدیر مسئول «نشرنی»:

برخی کتاب های پرفروش ،بدون مجوز
ناشر ،صوتی می شوند
مـــدیـــر مــســئــول «نــشــرنــی»
دربــاره استقبال مخاطبان از
کتا بهای صوتی گفت :جا
افتادن کتاب های صوتی در
جامعه ،احتیاج به زمان دارد.
در کــل ،مخاطبان کتاب در
ایران بسیار کم هستند و وقتی
عالقه به استفاده از کتاب در
جامعه کاهش یابد ،در فروش هر سه گونه کتاب اعم از
چاپی ،صوتی و الکترونیک هم تاثیرگذار است .به گزارش
ایبنا ،جعفرهمایی افــزود :اگر ناشر ،تولید کتا بهای
صوتی را خودش بر عهده بگیرد ،هزینه زیادی را متقبل
میشود .اصو ًال فرایند تولید اینگونه کتابها پر هزینهتر
از کتابهای چاپی است و ساز و کار پر پیچ و خمی دارد؛
بنابراین ،تولید کتابهای صوتی از سوی ناشران ،هزینه
زیادی را برای آنها رقم میزند و با فروش کمی که دارند،
طبیعت ًا سود زیــادی نمیتواند برای آ نها داشته باشد.
مدیر مسئول «نشرنی» خاطر نشان کرد :در ابتدا ،خودمان
کتابها را صوتی میکردیم که این اتفاق برای اولین بار
در سال  93افتاد و با هر نسخه چاپی ،فایل صوتی آن هم
به فروش میرسید و بابت همین امر ،مبلغ اندکی به قیمت
کتا بهای چاپی اضافه شده بود؛ اما استقبال چندانی
از این نوع کتابها نشد .وی درباره محتوای کتابهایی
که صوتی میشود ،تأکید کــرد :هر کتابی را نمیتوان
صوتی کرد ،در ابتدای کار ،باید سمت کتابهایی رفت که
مخاطبان از آن ها استقبال می کنند .اولین کتابهایی
که از سوی «نشرنی» صوتی شد ،عمدتا در حوزه رمان،
شعر و داستان بود که مخاطبان بسیاری داشت .این فعال
عرصه نشر ،درباره استقبال نویسندگان از صوتی شدن
کتابهایشان گفت :برای جذابیت بیشتر ،برخی کتابها
را با صدای نویسنده ،مترجم یا شاعران صوتی میکردیم.
این عمل تا حــدودی استقبال نویسندگان را به همراه
داشت .همایی در پاسخ به این پرسش که با توجه به شیوع
نشر غیرقانونی کتاب در سالهای اخیر ،این معضل چقدر
گریبان کتابهای صوتی را هم گرفته است؟ گفت :درباره
نشر غیرقانونی کتابهای صوتی دو نکته مطرح است؛ یکی
اینکه کتابی را ناشر ،صوتی و متخلفان در فضای مجازی و
سایتهایاینترنتی،بهصورتغیرقانونیمنتشرمیکنند.
این موضوع ضربهای به درآمد ناشر کتاب از فروش کتاب
صوتی شده ،میزند .نکته دوم که بیشتر اتفاق می افتد و ما
را هم تا حدودی درگیر کرده؛ این است که متخلفان ،کتاب
ناشران را بدون مجوز از طرف خود ناشر ،صوتی و به راحتی
در فضاهای گوناگون منتشر میکنند.

به گزارش ایبنا ،در پی استعفای مدیرعامل خانه کتاب و موافقت معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مراسم تکریم مجید غالمی جلیسه
و معرفی نیکنام حسین پور،سرپرست موقت «خانه کتاب» ،صبح دیروز در محل موسسه خانه کتاب برگزار شد .جلیسه از فروردین سال  ،۱۳۹۳به
عنوان معاون پژوهشی ،فعالیت رسمی خود را در خانه کتاب آغاز کرده و از اسفندماه همان سال ،به سمت مدیرعاملی خانه کتاب انتخاب شده بود.

ستایشهای وحیانی
ازسیره اخالقیحضرت فاطمه(س)
گروه اندیشه

international@khorasannews.com

حضرت زهـــرا(س) ،ریحانه رســولخــدا(ص) و بانوی
باکرامتی است که بیگمان ،باید او راالگویی برای نوع بشر
دانست؛ الگویی که میتواند انسان را در مسیر رسیدن به
کمال حقیقی یاری دهد و از گذرگاههای سخت و دشوار
زندگی ُپر وسوسه دنیوی بگذراند .آن حضرت ،به حکم آیه
تطهیر از عصمت برخوردار است و در زمره برگزیدگانی
قرار دارد که خداوند آن ها را به واسطه بندگی خالصانه و
اطاعت از دستورهای الهی ،بر دیگر بندگان برتری داده
است و میتوانتجلیاینجایگاه بیبدیل را در آیات نورانی
قرآن کریم مشاهده کرد؛ آیاتی که علمای جهان اسالم،
اعم از شیعه و اهلسنت ،در نــازل شدن آن ها در شأن
زهرای اطهر(س) تردیدی به خود راه نمیدهند .آن چه
در پی میآید ،فرازهایی از جلد سوم مجموعه «پیشوایان
هدایت» ،اثر حجتاالسالم و المسلمین سید منذر حکیم
است؛ فرازهایی که در آن ها ،تعدادی از آیاتی که در شأن
حضرت فاطمه(س) نازل شده است ،بررسی می شود.
▪منقبت حضرت فاطمه(س) در سوره دهر

روزی امام حسن و امام حسین(ع) بیمار شدند و رسول
اک ــرم(ص) به اتفاق جمعی از مــردم ،از آن دو بزرگوار
عیادت کرد .عیادت کنندگان به امیرمؤمنان(ع) گفتند:
«ابو الحسن! برای بهبودی فرزندانت نذری انجام ده»؛ از
این رو ،علی(ع) و فاطمه(س) و ّ
فضه خادمه ،نذر کردند
در صورت بهبودی حسنین(ع) ،سه روز روزه بگیرند،
دیری نپایید که آن دو بزرگوار شفا یافتند و آن ها طبق
نذری که انجام داده بودند ،روزه گرفتند ولی خوراکی
در خانه نداشتند؛ به همین دلیل ،علی(ع) سه صاع جو،

قرض کرد .یک صاع آن را فاطمه زهرا(س) آسیاب و آرد
و  5قرص نان ،به تعداد اعضای خانواده تهیه کرد و آن ها
را مقابل خود نهادند تا روزه روز نخست را افطار کنند که
مستمندی به د ِر خانه آمد و گفت :سالم و درود بر اهل بیت
محمد(ص) ،من فقیری بینوا و مسلمان و گرسنه ام ،به من
غذایی عطا کنید ،خداوند در عوض ،غذاهای بهشتی را
نصیب شما کند .آن بزرگواران غذای خود را به وی دادند
و آن شب را با آب افطار کرده و خوابیدند .فردای آن روز
نیز روزه گرفتند؛ با فرا رسیدن شب ،غذایی ساده برای
تناول ،آماده کردند که این بار یتیمی از راه رسید و غذا را به
او دادند و بار سوم ،اسیری بر در خانه آمد و آنان نیز ،همان
کار قبلی را انجام دادند .صبح روز بعد ،علی(ع) دست
حسنین(ع) را گرفت و نزد رسول خدا(ص) شرفیاب شد.
تا پیامبر اکرم(ص) چشمش به آنان افتاد ،آثار گرسنگی
را در چهره آنها دید و فرمود :برای من بسیار دردناک
است که شما را با چنین حالتی ببینم .سپس از جا خاست
و به اتّفاق آنان به خانه علی(ع) آمد؛ دید دختر بزرگوارش
فاطمه(س) در محراب عبادت نشسته است و نشانههای
گرسنگی شدید در صورت مبارک وی پیداست .رسول
خدا(ص) از مشاهده این منظره ،فوق العاده متأثر شد؛ در
این هنگام ،جبرئیل از عرش فرود آمد و به رسول خدا(ص)
عرض کرد :محمد! خداوند تو را به دلیل داشتن چنین
اهلبیتی ،تهنیت گفته است .آنگاه آیاتی از سوره مبارکه
دهر را بر پیامبر اکرم(ص) نازل کرد .فاطمه زهرا(س) از
جمله شخصیت هایی است که در این آیات ،به وی وعده
داده می شود که در بهشت ،از جامی ویژه که عطری دلپذیر
دارد ،آب مینوشد و در زمره کسانی است که به نذر خود
وفا میکنند و از روز رستاخیز میهراسند .مطابق این
آیات ،آن بانوی گرامی ،از کسانی است که غذای خود را با
آن که به آن نیاز دارند ،به دیگران می بخشند و دیگران را

چرا رسولخدا(ص) دخترش را «فاطمه» نامید؟
سخن اندیشه

حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

مــشــهــورتــریــن نــــام دخ ــت ــر پــیــامــبــر
خــدا(س)« ،فاطمه» اســت .محمد بن عمر بصری از امام
جعفرصادق علیهالسالم نقل کرده است که فرمود :پیامبر
خدا صلیا...علیهوآلهوس ّلم از دخترش حضرت فاطمه
علیهاالسالمپرسیدند«:یافاطمهاتدرینلم ُس ّم ِ
یتفاطمة؛آیا
میدانی چرا فاطمه نامیده شدهای؟» امیرمؤمنان امام علی

علیهالسالم که درمجلس حضور داشت ،از پیامبر خدا(ص)
پرسید«:یا رسولا ...لم سمیت فاطمه؛ ای پیامبر خدا! چرا
فاطمه نامیده شده است؟» پیامبراکرم(ص) فرمودند«:النها
ف ُِط َمت هی و شیعتها من النّار؛ چون فاطمه و شیعه او از آتش
جهنم بریده و جدا شدهاند و از آن در امان هستند( ».علل
الشرایع ،ج  ،1ص َ « )179فطم» در لغت به معنای بریدن،
گرفتن ،قطع و جدا کردن است .فاطمه ،اسم فاعل مفرد
مؤنث ،از ریشه فطم است .در این سخن پیامبر خدا(ص)،

...

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.

بر خود ترجیح می دهند و این کار را ،در راه خدا انجام می
دهند و در راه رضای حق ،صبر و بردباری پیشه میکنند
و پروردگار به واسطه این کارها ،وعده پاداشی عظیم را به
آن ها میدهد.

جمع ،اهل بیت من هستند ،پلیدی را از آنان دور و آن ها را
از هر آلودگی و گناهی پاک بفرماُ .ا ّم َس َلمه که نظاره گر این
منظره بود و سخنان پیامبر(ص) را می شنید ،جلو آمد تا او
هم زیر ردا قرار گیرد؛ رو به پیامبرخدا(ص) کرد و گفت :ای
رسول خدا! آیا من نیز در زمره شما هستم؟ حضرت دست
او را گرفت و فرمود :خیر[ ،اما] تو در زمره نیکبختانی.
پس از نزول این آیه شریفه ،هرگاه رسول خدا(ص) برای
نماز صبح رهسپار مسجد می شد ،با عبور از کنار خانه
فاطمه(س) می فرمود :ای اهل بیت من! هنگام نماز
است ،خداوند میخواهد شما را از هر نوع گناه و پلیدی
پاک کند .آن حضرت این جمالت را 6یا 8ماه ،هنگام عبور
از کنار خانه دختر بزرگوارش ،تکرار می فرمود .آیه شریف
تطهیر ،دلیلی بر عصمت اهل بیت(ع) و مصونیت آن ها
از گناه و معصیت است؛ زیرا کلمه « ِر ْجس» در این آیه ،به
معنای گناه آمده است و با کلمه حصر «إنّما» آغاز میشود
و معنایش این است که اراده خداوند ،بر این است که تمام
گناهان را از آنان دور و آن ها را از هر گونه آلودگی پیراسته
کند و معنای حقیقی عصمت ،همین است و «نبهانی» در
تفسیر طبری ،این معنا را به صراحت بیان میکند.

درباره حکمت نامگذاری حضرت فاطمه(س) ،به دو نکته
مهم و اساسی اشاره شده که یکی از آن ها ،رهایی آن حضرت،
از گناه و آتش جهنم است .تردیدی نیست که حضرت فاطمه
سالما...علیها از اهل بیت علیهمالسالم هستند و به حکم
آیه تطهیر (احزاب ،آیه  )23از هر گناه و اشتباهی مصون و به
حکم آیه مباهله (آل عمران ،آیه  )61بانوی نمونه و بیبدیل
جهاناسالمهستند.بنابراین،درنامآسمانیفاطمه،نشانی
از ُاسوه بودن این بانوی بزرگوار وجود دارد .نکته دیگر آن که،
درسخنپیامبرخدا(ص)دربارهفلسفهنامدختربزرگوارش،
پیام رهایی «شیعه فاطمه» از عذاب الهی و آتش جهنم وجود
دارد .طبق این حدیث نبوی ،شیعیان و دوستداران حضرت

فاطمه(س)،اهلنجاتهستندوازآتشجهنمایمنخواهند
بود .البته باید توجه داشت که «شیعه فاطمه» بودن ،تنها به
حرف و شعار و گواهی دادن بر والیت و عصمت و طهارت این
بانوی بزرگ نیست؛ زیرا هویت شیعه فاطمه علیهاالسالم،
هویتی است که برای بروز و ظهور آن ،باید «اندیشه» و «عمل»
توامان وجود داشته باشد .شیعه ،فاطمه سالما...علیها،
دختر پیامبر خدا صلی ا...علیهوآلهوس ّلم را اسوه و سرمشق
خــود مـیدانــد و او را الگوی همیشگی زنــدگـیاش قرار
میدهد .راه حل همه دردها و مشکالت فردی و اجتماعی
بشر ،در معرفت به سبک زندگی فاطمی و تالش در راه اقامه
آن در خانواده و اجتماع است.

▪جایگاه حضرت فاطمه(س) در آیه تطهیر

روزی رسول اکرم(ص) در خانه ُا ّم َس َلمه ـ رضوان ا ...علیها
ـ حضور داشت .آن حضرت ،حسنین(ع) و پدر و ماد ِر آن دو
بزرگوار را کنار خود نشاند و سپس ردایش را بر خود و آنان
پوشاند تا آن ها را از دیگر افراد خانواده و همسران خویش
متمایز کند؛ در همین حال ،فرشته وحی آیه تطهیر را بر
ید َّ ُ
الل ِل ُی ْذ ِه َب َع ُ
نک ُم
رسول خدا(ص) نازل کردِ « :إ َن َّما ُی ِر ُ
س َأ ْه َل ا ْل َب ْی ِ
ت َو ُی َط ِّه َر ُآ ْم ت َْط ِهیر ًا؛ خداوند میخواهد
ال ِّر ْج َ
پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور و شما را از هر نوع
اختصاص
آلودگی پیراسته کند ».رسول خــدا(ص) در
ِ
این آیه شریفه به خود ،امیرالمؤمنین(ع) ،فاطمه(س)
و حسنین(ع) به جمع کردن آن ها در زیر ردایش اکتفا
نکرد ،بلکه دست مبارک خویش را از زیر ردا خارج فرمود و
به سوی آسمان باال ُبرد و چند بار عرضه داشت :خدایا! این

پرسش :مغازه ای را خریده ام که مشکلی در شهرداری
داشت .قرار شد فروشنده ظرف یک سال مشکل را حل
کند؛ در غیر این صورت باید اصل پول و خسارت تعیین
شده را بپردازد .وی بابت این تعهد به من سفته داده
است .با گذشت مدت مقرر ،فروشنده اقدامی برای رفع
مشکل نمیکند و پاسخگو هم نیست .چه اقدامی باید
انجام دهم؟

پاسخ :اگر هنوز بر معامله باقی هستید ،میتوانید برای
الــزام فروشنده به حل مشکل شهرداری و تنظیم سند
رسمی در دادگاه محل وقوع ملک ،اقامه دعوا کنید .در
صورتی که قصد بر هم زدن معامله را داریــد ،میتوانید
برای دریافت اصل پول و خسارت تعیین شده ،در دادگاه
محل اقامت فروشنده اقامه دعوا کنید .اگر سند مغازه به
نام فروشنده نیست ،باید نام و مشخصات شخصی که سند
به نام اوست ،به همراه نام و مشخصات دیگر اشخاصی
که متوالی ًا مغازه را خرید و فروش کردهاند نیز در قسمت
خوانده (یا خواندگان) درج شود .از سوی دیگر ،اگر به
دلیلی (مث ً
ال نداشتن پایانکار و خالفی در ساخت) هنوز
سند تفکیکی برای مغازه صادر نشده باشد یا انتقال سند
(مث ً
ال به دلیل در رهن بــودن آن) به شکل فعلی ممکن
نباشد ،باید در دادخواست تقدیمی ،در قسمت خواسته،
«الزام خوانده به اخذ پایان کار»« ،الزام خوانده به تسویه
حساب و فک رهن از مغازه» یا هر اقدام دیگری که برای
تنظیم سند ضروری است نیز قید شود .اگر در قرارداد
شما ،برای تأخیر در تنظیم سند انتقال ،مبلغی به عنوان
وجه التزام یا خسارت تأخیر در انجام تعهد در نظر گرفته
شده باشد ،میتوانید با استناد به قرارداد خود ،از دادگاه
درخواست کنید که فروشنده را به پرداخت مبلغ مذکور
محکوم کند .با انعقاد قرارداد بین دو نفر ،همه تعهدات
و شروط قراردادی ،در صورتی که مخالف قانون نباشد،
نافذ است و بر اساس ماده  10قانون مدنی الزماالجراست.
بنابراین ،در صورتی که هر یک از دو طرف ،تعهدات خود
را در زمان تعیین شده انجام ندهد ،باید وجه التزام(یعنی
خسارات تعیین شده در قرارداد) را به طرف دیگر بپردازد.
ماده  230قانون مدنی بیان میکند« :اگر در ضمن معامله
شرط شده باشد که در صورت تخلف ،متخلف مبلغی به
عنوان خسارت تأدیه نماید ،حاکم نمی تواند او را به بیشتر
یا کمتر از آن چه ملزم شده است ،محکوم کند».

CMYK

