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با حضور رئیس جمهور
از خادمان قرآن تجلیل می شود

...
گزارش

تحلیل یک قرآن پژوه درباره ویژگی های
«تفسیر سوره برائت»

درهمایش «نابغه ایکه نمی شناسیم» بررسی شد

«رسالت اجتماعی عالمان» درمنظومه فکری شهید صدر
جواد نوائیان رودسری

▪ 5نکته درباره شخصیت شهید صدر
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سلسله نشستهای آشنایی با آرا و اندیشههای عالمه
شهید سید محمدباقر صدر ،با برگزاری همایش «نابغهای
که نمیشناسیم» در سالن اجتماعات دانشکده الهیات
دانشگاه فردوسی مشهد ،به ایستگاه پایانی خود رسید.
به گزارش خراسان ،در این سلسله نشستها که به همت
انجمن علمی تحول در علوم انسانی دانشگاه فردوسی
مشهد و با همکاری نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
در دانشگاهها برگزار شد ،طی دو ماه نخست امسال ،آرا و
اندیشههایشهیدصدر،باحضوراستادانوصاحبنظران
حوزه و دانشگاه ،مورد بررسی و بازخوانی قرار گرفت .در
همایش «نابغهای که نمیشناسیم» نیز ،همچون سایر
نشستها ،محور اصلی بحث ،تشریح ابعاد کمتر دیده
شده زندگی شهید صدر بود .سخنرانان این همایش،
حجتاالسالم و المسلمین مجتبی الهی خراسانی،
دکتر زهرا حائری ،دکتر رافائل مائوریلو(شرقشناس و
صدرپژوه ایتالیایی) و دکتر ژولین پلیسیه( اقتصاددان و
صدرپژوه فرانسوی و مترجم شماری از آثار شهید صدر به
زبان فرانسوی) ،به فراخور حوزه مطالعاتی و اطالعاتی
که درباره زندگی ،اندیشه و شخصیت شهید آیتا ...سید
محمدباقر صدر و خواهر بزرگوارش ،شهید بنتالهدی
صدر داشتند ،به سخنرانی پرداختند .در این مراسم از
جدیدترین ترجمه آثار شهید صدر به زبان فارسی ،یعنی
«فدک در تاریخ»« ،پژوهشی درباره والیت» و «پژوهشی
درباره امام مهدی علیهالسالم» نیز ،رونمایی شد .مترجم
این آثار ،دکتر ابوالقاسم حسینی و ناشر آن ها ،پژوهشگاه
تخصصی شهید صدر است.
▪احیاگر حقوق اسالمی بانوان

دکتر زهرا حائری ،از شاگردان شهید بنتالهدی صدر،
به عنوان نخستین سخنران همایش ،به بیان خاطراتی
درباره شخصیت و جایگاه علمی و اجتماعی این بانوی
مبارز و دانشمند پرداخت .وی با اشاره به خدمات ارزشمند
شهید صدر و خواهر دانشمند وی ،تصریح کرد :این دو
شهید مظلوم ،نه فقط به اسالم و مسلمانان ،بلکه به همه
انسانها خدمت کردهاند .این دو بزرگوار ،مصداق «خلقوا
فی زمان غیر زمانها» بودند و در دوران حیاتشان ،قدر آن ها
شناخته نشد و حتی برخی از نزدیکان این دو بزرگوار نیز،
از درک جایگاه و منزلت شهید صدر و خواهر بزرگوارش،
غفلت کردند .دکتر حائری ضمن یادآوری خاطرات دوران
شاگردی نزد شهید بنتالهدی صدر ،گفت :بعد از خروج
نیروهای اشغالگر انگلیسی ،در جریان جنگ جهانی
دوم ،شرایط فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی عراق ،بسیار
نابهسامان و بحرانی بود .تفکرات چپ و مارکسیسم در

حجت االسالم مجتبی الهی خراسانی :یکی از ویژگی های شخصیتی شهید صدر ،جمع بین «رسالت علمی» و «رسالت اجتماعی» است

جامعه و به ویژه در میان جوانان نفوذ پیدا کرد .وضعیت
زنان نیز ،به لحاظ اجتماعی خوب نبود و آن ها عم ً
ال از
حقوق یک زن مسلمان در جامعه ،محروم بودند .متأسفانه
بسیاری از افرادی که میتوانستند در این زمینه گامهای
مؤثری بــردارنــد نیز ،سکوت اختیار و منفعالنه رفتار
میکردند .در چنین شرایطی ،این خواهر و برادر ،دست
به اقدامات مؤثری زدند و شرایط را تغییر دادند.
▪پایهگذار انقالب فرهنگی در عراق

شاگرد شهید بنتالهدی صدر ،درباره اقدامات این بانوی
مبارز و بزرگوار برای گسترش علم و دانش در میان بانوان
و تقویت جایگاه اجتماعی آن ها در عراق گفت :شهید
بنتالهدی صدر ،در حالی که در بدترین شرایط برای
فعالیت قرار داشت ،بهترین و عالیترین نتایج ممکن را
به دست آورد .او توانست پایهگذار انقالبی فرهنگی در
جامعه عراق شود که بانوان در آن ،نقشی محوری داشتند؛
این انقالب فرهنگی ،تغییرات بنیادینی را به وجود آورد.
وی گفت :در آن زمان ،آیتا...العظمی خویی در نجف،
بــرای دختران مدرسهای تأسیس کــرده بــود؛ اما سایر
شهرها ،از موهبت چنین مدارسی که زیر نظر علمای
دیــن و بــرای تربیت دختران تأسیس میشد ،محروم
بودند .خانوادهها از اینکه دختران خود را به مدارس
نوین دولتی بفرستند ،واهمه داشتند؛ میترسیدند که
شرایط نابه سامان اخالقی و تربیتی در این مدارس،
باعث انحراف فکری و رفتاری فرزندان آن ها شود .در
شهر ما ،کاظمین ،این کمبود وجود داشت و دختران،
عم ً
ال از تحصیل محروم بودند .در همین زمان ،شهید
صــدر و خــواهــرش ،شهید بنتالهدی با تأسیس یک
صندوق خیریه ،سنگ بنای مدرسه دخترانه «الزهراء
الدینیه» را در کاظمین و سپس بغداد ،گذاشتند .این

عکس:خراسان-ذباح

حـــجـــتاالســـام مــــهــــدویراد،
نویسنده و قــرآنپــژوه ،با اشــاره به
کتاب «بیان قــرآن» اثــر تفسیری
مقام معظم رهبری ،گفت:حضرت
آیــــتا ...خــامــن ـهای در متن این
تفسیر ،مکرر از انقالب و نتیجه
انقالب سخن گفته و به نوعی آیندهنگری کرده اند .از این
رو ،این تفسیر بسیار بهروز ،همسو با واقعیتهای اجتماع
و در مسیر هدایتگری است .به گزارش ایبنا« ،بیان قرآن»
کتابی شامل تفسیر  123آیه از سوره برائت توسط مقام
معظم رهبری است .این کتاب ،به همت انتشارات انقالب
اسالمی ،وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقالب به
چاپ رسید و در سیویکمین نمایشگاه بینالمللی کتاب
تهران ،عرضه شد.وی با اشاره به این که  123آیه از سوره
برائت در این کتاب تفسیر شده است ،ادامه داد :حدود100
صفحه این اثر تفسیری ،شامل مقدمه و مبانی و روشها،
 100صفحه به فهرستهای بسیار خوب اختصاص پیدا
کرده و حدود  600صفحه نیز متن کتاب است.نکته بسیار
جالبتوجهی که در این تفسیر وجود دارد ،جداسازی
اسباب نزول از فضای نزول است؛ گرچه اسباب نزول به
نوعی میتواند مبنای فضای نزول هم باشد .این موضوع
در سا لهای اخیر در کشور موردتوجه قرار گرفته ،ولی
مقام معظم رهبری آن زمان به آن پرداخته اند .دبیر علمی
جایزه کتاب سال ،افــزود :نکته دیگری که در این تفسیر
و تفسیرهای دیگر ایشان وجــود دارد ،محور قــرار دادن
سوره است .در تفسیر آیتا ...خامنهای ،سوره دارای یک
هویت و شخصیت مستقل است که یک موضوع محوری
دارد و آیات ،پیرامون آن موضوع محوری گرد آمدهاند .این
رویکرد ،حدود دو دهه است که در جهان عرب مطرح شده
است ،در حالیکه حدود  50سال قبل در این تفسیر مطرح
شده بود .تأمالت لغوی معناداری که در بهرهوری از ابعاد
هدایتی و معانی جهتگیرانه قرآن مورد استفاده میگیرد،
از دیگر محاسن کتاب است .نکته مهم دیگر درباره این اثر،
نقادانه بودن آن است و به درستی و با تأمل و با توجه به آنچه
امروز به آن «نگاه مقاصدی قرآن» میگویند ،آرای دیگران
را تحلیل کرده است .مهدویراد در بیان دیگر ویژگیهای
کتاب «بیان قــرآن» ،گفت :این تفسیر برای همه کسانی
که میخواهند با معارف قــرآن آشنا شوند ،مفید است.
مهدوی راد افــزود :کتاب «دو امام مجاهد» شامل شش
سخنرانی مقام معظم رهبری در محدوده سالهای  50تا
 ،54درباره امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع) است.
سخنرانیهای مرتبط با امام حسین (ع) در مسجد کرامت
مشهد و دیگر سخنرانیها در حسینیه ارشــاد و اماکن
دیگری در تهران ایراد شده است.

دانش پور -عبدالهادی فقهیزاده ،معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد ،با بیان این که نمایشگاه قرآن یک جشنواره بزرگ ملی و بینالمللی است که
جنبههای علمی ،محتوایی ،هنری ،کودکان ،زنان ،بینالملل و بخشهای مختلف دیگری را در بر میگیرد ،گفت :در مراسمی که در روز  15ماه
مبارک رمضان با حضور رئیس جمهور در نمایشگاه قرآن برگزار می شود ،از خادمان قرآن تجلیل می شود.

اقدام با استقبال گسترده بانوان روبهرو شد .جالب است
بدانید که در این مدارس ،افراد خردسالی مانند من ،در
کنار بانوان بزرگ سالی که سن آن ها گاه به  25سال هم
بالغ میشد ،مینشستند و دانش را فرا میگرفتند .وی
تصریح کرد :شهید بنتالهدی صدر و برادر بزرگوارش،
با همه افراد رفتار یکسان و توام با احترام داشتند .برای
آن ها ،فرد خردسال یا بزرگ سال ،با سواد یا بیسواد،
ثروتمند یا فقیر ،هیچ فرقی نداشت .شهید بنتالهدی
صدر میکوشید برای همه بانوان ،با زبان ساده و قابل
فهم ،مسائل دینی و مباحث اعتقادی را تبیین کند و در
این زمینه ،توفیق فراوانی داشت .همین رویکرد بود که
سرانجام باعث شد رژیم صدام مدارس آن ها را تعطیل و
فعالیتشان را محدود کند.
▪عبور از قالب سرگذشتنامهها

حجتاالسالم والمسلمین مجتبی الهی خراسانی نیز در
این همایش ،با عنوان «اندیشههای مغفول مانده شهید
صدر» ،به سخنرانی پرداخت .این مدرس حوزه و دانشگاه،
ضمن انتقاد از شیوه معرفی بزرگان و اندیشمندان و
محصور شدن دامنه عرضه شخصیت آن ها به جامعه ،در
قالب تدوین سرگذشتنامهها ،گفت :باید پرسش اصلی
در عرصه بررسی شخصیت و جایگاه اندیشمندانی نظیر
عالمهشهیدسیدمحمدباقرصدر،اینباشدکهابعادعلمی
و اخالقی آن ها ،چه رهاوردی برای جامعه امروز ما دارد؟
به اعتقاد من ،طرح این پرسش میتواند ما را ،تا حدی
از باقی ماندن در حصار سرگذشتنامهها رها کند .وی
افزود :طی سه دهه آشنایی با اندیشه شهید صدر و مطالعه
آثار ایشان ،این شهید بزرگوار را یک وجود شگفتانگیز و
شخصیتی ذوابعاد یافتم؛ ابعادی که جمع شدن آن ها در
وجود یک انسان ،بسیار سخت به نظر میرسد.

حجتاالسالم الهی خراسانی به پنج نکته مهم درباره
شخصیت شهید صدر اشاره کرد و گفت :نخستین نکته
قابل تأمل دربــاره شهید صدر ،جمع بین «علو نسب» و
«علو همت» در اوست .آن بزرگوار ،از یک سو ،منتسب
به خاندانی است که طی قرون متمادی ،دهها دانشمند
توانمند را در عرصههای مختلف علوم دینی ،عقلی و
روایی ،به جهان اسالم تقدیم کرد .در میان اجداد شهید
صدر تا امام موسی کاظم(ع) ،فهرست بلندباالیی از علما
و اندیشمندان قرار دارد که هر یک از آن ها ،به تنهایی ،مایه
فخر جهان اسالم و به ویژه ،عالم تشیع هستند .با این حال،
این وابستگی به خاندانی جلیلالقدر ،مانع از «علو همت»
و تالش بیوقفه شهید صدر در زمینه فهم دقیق و ارائه
مناسب معارف الهی و علوم مختلف نبود .او از خواندن
هیچ اثر جدیدی ،ابا نداشت و میکوشید جدیدترین آثار
انتشار یافته را تهیه ،مطالعه و تحلیل کند .شهید صدر
خود را در بررسی میراث فکری بشر ،محدود نمیکرد و با
اندیشه نیرومند خود ،به بررسی و تحلیل مسائل گوناگون
میپرداخت .دومین نکتهای که باید دربــاره شخصیت
شهید صدر مد نظر قرار دهیم ،نبوغ ذاتی اوست .شهید
صدر هم به لحاظ نبوغ و هم از نظر تیزهوشی که دو مقوله
کام ً
ال جدا از یکدیگرند ،یک انسان فوقالعاده بود .فردی
که در  13سالگی بر منطق حاشیه مینویسد و مقدمات
نگارش کتاب «فدک» را از  12سالگی فراهم میآورد،
یک انسان عادی نیست .شهید صدر یک انسان دائمالفکر
بود؛ بسیاری از لحظات زندگی خود را در سکوت و تفکر
میگذراند .او تخصص و استعداد شگرفی در بازسازی
نظریات داشت .نکته سوم درباره شخصیت این اندیشمند
بزرگ ،جمع بین «رسالت علمی» و «رسالت اجتماعی»
است .او مانند برخی از اندیشمندان ،فردی منزوی نبود
و تنها به فعالیت در محیطهای علمی ،بسنده نمیکرد.
تالش او برای تأسیس «حزبالدعوه» و حلقههای مبارزاتی
متشکل از جوانان مسلمان ،شاهدی بر این مدعاست.
شهید صــدر ،با جوانان و به ویــژه دانشجویان ،ارتباط
گــســتــرد های داشــت و دربـــاره وضعیت جامعه ،بسیار
دغدغهمند بود .حجتاالسالم مجتبی الهی خراسانی،
از «جمع میان سنت و روزآمدی» و «جمع بین نیازمداری
و تکلیف محوری در تفسیر دین» ،به عنوان چهارمین و
پنجمین نکته قابل تأمل دربــاره شخصیت شهید صدر
نام برد.در بخش پایانی این همایش ،میزگردی با حضور
دکتر رافائل مائوریلو(شرقشناس و صدرپژوه ایتالیایی)
و دکتر ژولین پلیسیه (اقتصاددان و صدرپژوه فرانسوی و
مترجم شماری از آثار شهید صدر به زبان فرانسوی) برگزار
شد و شرکتکنندگان به تشریح دیدگاههای خود درباره
اندیشههای اقتصادی شهید صدر پرداختند.

...

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.

پرسش :یک واحد آپارتمان را به مبلغ  ۲۰۰میلیون
تومان خریداری کردم .مبایعه نامه و وکالت محضری
به نــام خــودم دارم و فروشنده در حضور شهود در
بنگاه ،تعهد کرد که بعد از دو ماه ،به نام من سند بزند؛
اما یک سال است که برای این کار تعلل می کند .وقتی
نامه محضر را به دارایی ارائه دادم ،متوجه شدم که این
شخص بدهی مالیاتی دارد و تا آن را پرداخت نکند،
امکان صدور سند نیست .لطفا مرا راهنمایی کنید.
پاسخ :ابتدا با ارسال اظهارنامه ،از فروشنده دعوت کنید
تا با حضور در دفتر اسناد رسمی ،برای انتقال سند ملک
به نام شما اقدام کند .در صورت خودداری او از تنظیم سند
رسمی انتقال ،به دادگاه حقوقی محل آپارتمان مراجعه و
علیه فروشنده دادخواستی به خواسته «الزام به تنظیم سند
رسمی انتقال ،بدو ًا اخذ مفاصا حساب مالیاتی» تقدیم و
اسناد و مدارک خود ،از جمله کپی برابر اصل مبایعه نامه و
اظهارنامه را ضمیمه دادخواست کنید .در صورتی که سند
ملک به نام فروشنده نیست ،باید نام و مشخصات شخصی
که سند ملک به نام وی است ،به همراه نام و مشخصات
سایر اشخاصی که متوالی ًا ملک را خرید و فروش کردهاند
نیز ،در قسمت خوانده (خواندگان) درج شود .در معامالت
امالک ،معمو ًال فروشنده همزمان با انعقاد قرارداد بیع (بیع
نامهیامبایعهنامه)برایتنظیمسندرسمیبهخریداروکالت
بالعزل می دهــد .این وکالتنامه ،صرف ًا بــرای سهولت
انتقال سند است .به عبارت دیگر ،به رغم اعطای وکالت،
فروشنده همچنان متعهد است مقدمات انتقال سند را
فراهم کند .پرداخت مالیات و اخذ مفاصاحساب مالیاتی،
از مقدمات تنظیم سند است .در صورت امتناع فروشنده،
میتوان در دادگاه محل وقوع ملک ،علیه او دعوای الزام به
تنظیم سند رسمی اقامه کرد .در چنین مواردی ،ضروری
اســت مقدمات انتقال سند در دادخــواســت ،در ستون
خواسته ،ذکر شود .بند یک ماده  362قانون مدنی بیان
میکند« :به مجرد وقوع بیع ،مشتری مالک مبیع و بایع
مالک ثمن میشود ».به عبارت دیگر ،به محض تنظیم
قرارداد بیع ،خریدار ،مالک ملک و فروشنده ،مستحق بهای
ملک میشود .ماده  220قانون مدنی نیز بیان میکند:
«عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح
شده است ملزم مینماید ،بلکه متعاملین به کلیه نتایجی
هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد
حاصل می شود ملزم میباشند».
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