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مدیر عامل خانه کتاب
از رسانه ها قدردانی کرد

...

بازخوانی برخی فتاوای  5مرجع تقلید

سخن اندیشه
درباره بازدید رهبرانقالب ازنمایشگاهکتاب

روز قدرکتاب

حضرت آیـــتا ...خامنهای ،صبح
جمعه ۲۱ ،اردیبهشت ،به مدت
یکساعت و نیم از سیویکمین
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران
بازدید کردند .پایگاه اطالعرسانی
«  » KHAMENEI.IRدر یادداشتی
به قلم آقای مختارپور قهرودی ،دبیرکل نهاد کتابخانههای
عمومی کشور و معاون نشر مؤسسه پژوهشی فرهنگی
انقالب اسالمی که در بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کتاب
حاضر بودند ،به زوایای مختلف این رویداد فرهنگی پرداخته
است.آنچه در پی می آید فرازهایی از این یادداشت است.
 -1همچون تمامی دیدارهای قبلی از نمایشگاه کتاب و
نیز دیدارهای مختلف و متعدد با نویسندگان و مترجمان
و اهالی قلم و نشر و فرهنگ ،آنچه بیش از هر موضوعی
معلوم و مشخص بود ،آشنایی گسترده و عمیق ایشان با
دنیای کتاب بود .از یادآوری خاطرات مطالعه کتابهای
خاص در دهههای گذشته ،تا بازگویی بخشی از نکات
انتقادی مطر حشده با مترجمان ،همچنین آشنایی با
ناشران قدیمی و پیشکسوت؛ به اینهمه معلومات اضافه
کنید بخشی از تذکره و شناخت از سوابق و خاندان برخی
نویسندگان و علما که ضمن مواجهه با کتابی یا نامی از
آن درگذشتگان ،خطاب به مسئوالن غرفهها یا مسئوالن
و همراهان ارائــه شــد .در ایــن بــازدیــد و در بازدیدهای
نمایشگاههای کتاب قبلی نیز ،بارها این اتفاق تکرار شد که
برخی از مسئوالن و همراهان و حتی ناشران و غرفهداران از
عهدهپاسخبهبرخیپرسشهایمربوطبهکتابیانویسنده
و مترجم و نیز امور هنری و فنی کتاب برنیامدند که ذکر
نمونههای آن فرصتی دیگر میطلبد.
 -2نکته مهم دیگر در بررسی و تحلیل بیانات ایشان در دیدار
از نمایشگاههای کتاب تمامی سالهای قبلی و امسال آن
است که به اقتضای بازدید و گاه سطح غرفهداران ،طبیعت ًا
نظرات معظمله بهصورت مشروح و کامل ،در بازدیدی
کوتاه از هر غرفه ،با وجود کتابهای متعدد ،بیان نمیشود
و لذا ،استناد به یک عبارت کوتاه در این بازدیدها ،برای
اطالع از نظر جامع ایشان درباره کتاب یا کتابهای مورد
بازدید ،کافی نیست اما در همین عبارات کوتاه و مختصر،
در بسیاری از موارد ،اشارات مهمی از نظر محتوایی یا فنی
یا حاشیهای ،درباره محتوای یک کتاب یا نویسنده یا سطح
کیفی کاغذ و چاپ و حتی قطع و قیمت بیان شده است.
چند نمونه از اینگونه اشــارات در بازدید از سی و یکمین
نمایشگاه کتاب :الف) سؤال از مخاطب داشتن کتاب یا
کتابهایی خاص ،ب) اعالم نظر درباره سنگین بودن کاغذ
مصرفشده در کتابی خاص که امکان حمل یا مطالعه آن را
دشوار میکند ،ج) گران بودن کتب و توصیه به حل مسئله
کاغذ ،د) درصد ترجمه و تألیف در فعالیت برخی ناشران ،ه)
اشاره به فعالیتهای اخیر یک نویسنده و محقق در آثار یک
فیلسوف غربی ،و) تصحیح توضیح یک ناشر درباره سخنی
از یک رئیسجمهور غربی ،ز) اشاره به ترجمههای قدیمی
از متون مربوط به ادیان
 -۳پس از پایان بازدید غرفهها ،همانند سالهای دیگر،
حضرت آیتا ...خامنهای دقایقی چند در جمع محدود و
معدودی متشکل از وزیر و معاون فرهنگی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی و برخی مدیران ارشد نمایشگاه کتاب و
مصالی تهران و چند تن از مسئوالن ارشد دفتر مقام معظم
رهبری ،به بیان نظرات و دیدگاههای خود درباره نمایشگاه
و وضع کتاب و نشر پرداختند و توصیهها و دستورات اکید
در برخی موضوعات مرتبط را به مسئوالن مربوط بیان
کردند از جمله این که وضع فعلی نشر کتاب که شامل
اشاراتی به برخی نواقص موجود و لزوم ایفای نقش قویتر
هدایتی و نظارتی ،به منظور بهبود نشر کتاب ،از نظر
کمیت و کیفیت و همچنین ،قابلیت بسیاری از ناشران،
نویسندگان و مترجمان جوانتر ،در هماهنگی با اهداف و
سیاستهای نظام جمهوری اسالمی است و لزوم حمایت
از جریان مؤمن و انقالبی و متعهد ف ّعال در عرصه نشر
کتاب ؛ تأکید بر اهمیت نقش کتاب و ماندگاری کتاب ،با
وجود گسترش رسانههای جدید.
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گروه اندیشه

ازمبطالت تا ضعف جسمانی
احکام روزه داری؛ ُ
َ
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ماه مبارک رمضان ،ماه بهار قــرآن ،ماه مهمانی خدا و
مــاه نشستن بر سر سفره رحمتی اســت که هم صیقل
دهنده جسم است و هم تعالی بخشنده روح .تغییر شیوه
زندگی مؤمنان روزهدار در ماه مبارک رمضان ،تمرینی
برای درست زیستن ،در  11ماه بعد است .در این ماه پر
برکت ،روزهداران ،از یک سو ،بیش از دیگر ایام سال ،با
قرآن انس میگیرند و بیش از هر زمان دیگری ،طالب
انجام اعمالی هستند که در علو درجات معنویشان مؤثر
است و از سوی دیگر ،با دقت بیشتری نسبت به گذشته،
از محرمات و مکروهات پرهیز میکنند .این اقدام عملی،
پاالیش دهنده جسم و جان از ناپاکیهاست .به همین
دلیل ،روزهداران مؤمن ،در ایام ماه مبارک رمضان ،با
تأمل بیشتری به احکام مربوط به روزه در این ماه مبارک،
توجه میکنند .آنچه در پی می آید ،مجموعه پاسخهای
پنج مرجع تقلید ،آیات عظام خامنهای ،سیستانی ،صافی
گلپایگانی ،مکارم شیرازی و نوری همدانی به پرسشهای
شرعی مختلف درباره احکام ماه مبارک رمضان است که
امکان دارد به ذهن هر یک از روزهداران برسد .این پرسش
و پاسخها ،در جلد شانزدهم مجموعه ارزشمند «رساله
دانشجو»،بههمتحجتاالسالموالمسلمینسیدمجتبی
حسینی گردآوری و توسط معاونت مطالعات راهبردی
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ،تنظیم
و منتشر شده است.
▪استفاده از عطر توسط روزهدار
پرسش :آیا استفاده از عطر ،شامپو ،کرم و رژلب در ماه
مبارک رمضان مجاز است؟
همه مراجع :هیچ یک از مــوارد ذکر شده روزه را باطل
نمی کند؛ مگر آن که رژ لب ،وارد دهان شده و فرو داده
شود.
▪دود وسیله نقلیه
پرسش :گاهی فرد روزه دار در کنار وسیله نقلیه قرار
می گیرد و دود آن به حلق او می رسد؛ آیا روزه اش باطل
میشود؟
همه مراجع :اگر با این اعتقاد که دود غلیظ به حلقش
نمیرسد ،در کنار وسیله نقلیه بایستد و به طور اتفاقی دود
به حلقش برسد ،روزهاش صحیح است.
▪بخار حمام

پرسش :تنفس بخار آب در حمام ،برای روزه دار چه
حکمی دارد؟
همه مراجع :بخار آب حمام ،روزه را باطل نمیکند.
▪شستن سر روزهدار

پرسش :شستن سر زیر شیر آب ،در حال روزه ،چه

حکمی دارد؟
همه مراجع (به جز سیستانی)  :آ نچــه روزه را باطل
میکند ،فرو بردن سر زیر آب است؛ به طوری که یک مرتبه
آب ،همه سر را فراگیرد؛ اما شستن سر زیر شیر و زیر دوش
اشکالی ندارد.
آیتا ...سیستانی :فرو بردن تمام سر در آب ،روزه را باطل
نمی کند؛ ولی کراهت شدید دارد و شستن سر زیر شیر و
زیر دوش حکم آن را ندارد.

▪مسافرت در ماه رمضان
پرسش اول :آیا می شود در ماه رمضان مسافرت کرد؟
حکم روزه چگونه است؟
همه مراجع :مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد ؛ ولی
اگر برای فرار از روزه باشد ،مکروه است.
پرسش دوم :آیا میتوانیم نذر کنیم که روزه ماه رمضان
یا قضای آن را در سفر به جا آوریم؟
همه مراجع :خیر ،این نذر صحیح نیست.

▪سحری و اذان
پرسش اول  :کسی که در سحر ،تا پایان اذان غذا
بخورد ،روزهاش چه حکمی دارد؟
همه مراجع :مالک امساک برای روزه ،طلوع فجر صادق
اســت .بنابراین ،اگر با شــروع اذان ،اطمینان به طلوع
فجر پیدا کند ،نباید چیزی بخورد و اگر لقمه ای در دهان
اما اگر اطمینان به دخول وقت ندارد،
دارد ،نباید فرو بردّ .
میتواند چیزی بخورد.
تبصره :البته برای آنکه دچار شبهه بطالن روزه و وجوب
قضا نشود ،احتیاط آن است که چند دقیقه قبل از اذان
صبح ،از خوردن و آشامیدن امساک کند.
پرسش دوم :اگر شخصی با اعتقاد به این که هنوز اذان
صبح را نگفته اند ،مشغول خــوردن سحری بشود؛
سپس متوجه شود که اذان صبح گذشته است ،حکم
روزه او چیست؟
همه مراجع :اگر بدون بررسی و تحقیق در طلوع فجر،
مشغول سحری شده ،روزهاش باطل است و باید قضا کند.
تبصره :فــرد یــاد شــده با وجــود اینکه روزه اش باطل
شده اســت ،حق نــدارد افطار کند؛ بلکه باید تا شب از
مفطرات(چیزهایی که با آن روزه افطار می شود) امساک
کند.

▪خون لثه روزهدار
پرسش :گاهی از لثه هایم خون بیرون می آید و با آب
دهان مخلوط می شود ،اگر آن را فرو ببرم روزه باطل
میشود؟
همه مراجع (به استثنای صافی و نوری همدانی) :اگر
خون لثه در آب دهان مستهلک شود ،فرو بردن آن روزه
را باطل نمیکند.
آی ـتا ...صافی گلپایگانی :اگر خون لثه در آب دهان
مستهلک شــود؛ بنابر احتیاط واجــب فرو نبرد و بیرون
بریزد.
آیتا ...نوری همدانی :فرو بردن آن جایز نیست؛ هر چند
در آب دهان مستهلک شود.

▪ضعف بدن روزهدار
پرسش اول :چشم من ضعیف است و می ترسم روزه
برایم ضرر داشته باشد ،تکلیف من چیست؟
همه مراجع :اگر خوف ضرر عقالیی باشد ،روزه بر

▪دندانپزشکی
پرسش :حکم پرکردن دندان در ماه رمضان چگونه
است؟
همه مراجع :پر کردن یا جرمگیری و کشیدن دندان در ماه

پرسش  :کفاره روزه زن ،بر مرد است یا بر زن؟
همه مراجع :کفاره در موارد یاد شده ،بر خود زن واجب
است و در صورتی که زن درآمد ندارد ،ک ّفاره از او ساقط
است.

محققان مرکز رســانـهای و انتشاراتی اسکوالستیک
انگلستان ،که یکی از معتبرترین مراکز نشر کتابهای
کودک در این کشور است ،با بررسیهای میدانی ،به
این نتیجه رسید هاند که کتاب صوتی نسبت به دیگر
انــواع کتا بها تأثیر مثبت بیشتری بر سالمت روانی
افراد میگذارد.لیزا بیکر ،مسئول اجرایی این انتشارات
میگوید« :در نظرسنجیهای انجام گرفته از کاربران

کتابهای صوتی به این نتیجه رسیدیم که کتاب صوتی
تاثیر مثبتی روی کودکان دارد و میتواند سالمت روانی
آنها را تضمین کند ».وی در ادامه گفت« :ما در دنیایی
زندگی میکنیم که پر از استرس و نگرانیهای روزمره
اســت و در میان ایــن همه سر و صــدا ،گــوش کــردن به
کتاب صوتی ،شما را به دنیای دیگری میبرد که از این
استرسها فاصله خواهید گرفت».

تقویت سالمت روان ،با گوش دادن به کتاب های صوتی
تحقیقات نشان داده اســت گوش
پیک اندیشه
کـــردن بــه کــتــاب صــوتــی مـیتــوانــد
ســامــت روان افــــراد را در سنین
مختلف ،تضمین کند .به گــزارش ایبنا ،در میان انواع
کتابهایی که از سوی ناشران داخلی و خارجی منتشر

شما واجب نیست و اگر تا ماه رمضان سال بعد بیماری
ادامه یافت ،قضا هم واجب نیست .تنها برای هر روز،
 750گرم گندم ،جو یا آرد و  ...را به عنوان ک ّفاره به
فقیر بدهید.
تبصره :مالک ضرر ،تشخیص خود شخص است؛ یعنی،
همین اندازه که ترس شما نسبت به ضرر ،عقالیی باشد،
کافی است .احتمال ضرر گاهی از قول متخصص و زمانی
از تجربه مریض های مشابه و گاهی از تجربه خود انسان،
به دست میآید.
پرسش دوم :هنگامی که روزه می گیرم ،به شدت
بدنم سست می شود و نمی توانم کارهایی مثل درس
خواندن را انجام دهم ،وظیفه من چیست؟
همه مراجع :این گونه ضعف و سستیها تا حدودی الزمه
روزه است و بــرای نوع افــراد پیش می آید و به دلیل آن
نمی توان روزه را خورد؛ ولی اگر ضعف به قدری باشد که
معمو ًال نمی شود آن را تحمل کرد ،خوردن روزه اشکال
ندارد.

رمضان ،برای پزشکان جایز است و برای شخص روزه دار
زمانی جایز است که مطمئن باشد خون یا آبی که به وسیله
دستگاه وارد فضای دهان میشود ،فرو نخواهد رفت.

میشود ،کتا بهای صوتی تبدیل به یکی از رایجترین
فرمتهای کتاب در سا لهای اخیر شــده اســت .این
روزهــا ،با توجه به مشغله زیــاد ،افــراد ترجیح میدهند
کتا بهای صوتی را گوش کنند تا اینکه بخواهند از
نسخههای چاپی یا الکترونیکی آن استفاده کنند.

▪قضای روزه ماه مبارک رمضان
پــرســش اول :در مــاه مــبــارک رمــضــان مــدتــی روزه
نگرفته ام ،امــا تعداد روزه هــا را فراموش کــرده ام؛
وظیفه ام چیست؟
همه مراجع :میتوانیدبهمقدارحداقلاکتفاکنید؛یعنی،
هر مقدار از روزهها را که یقین دارید کمتر از آن نبوده است،
قضا کنید و بیش از آن الزم نیست.
پرسش دوم :کسی که به واسطه بیماری نتوانسته
روزه های ماه رمضان را بگیرد ،اگر چند سال قضای آن
را به تأخیر اندازد ،تکلیف چیست؟
همه مراجع :اگر بیماری او در میان سال خوب شد ،باید
روزهها را قضا کند و اگر به سالهای بعد انداخت ،عالوه بر
قضای روزه ،باید برای هر روز یک مد طعام به فقیر بدهد؛
اما اگر بیماری او تا سال بعد ادامــه یافت ـ به طوری که
نمی تواند قضا کند ـ فقط باید برای هر روز ،یک مد طعام
به فقیر بدهد.
▪کفاره روزه زن

...

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 :آیا قانون محاسبه سهم االرث بانوان که درسال
 1378طبق مــواد  946و  948اصــاح شــده ،شامل
حال زنی که شوهرش سال  1360فوت کرده است هم
میشود؟
پاسخ :بدون در نظر گرفتن تاریخ فوت شوهر ،اگر تا زمان
اصــاح مــواد  946و  948قانون مدنی (یعنی تا تاریخ
ششم بهمن سال )1387ماترک(اموال متوفی) تقسیم
نشده باشد ،تقسیم ترکه بر مبنای قانون جدید انجام
خواهد شد .به عبارت دیگر ،در صورتی که ماترک بعد از
سال  1387تقسیم شود ،زن از عین امــوال منقول و از
قیمت امــوال غیرمنقول ،ارث خواهد برد .مطابق ماده
 946قانون مدنی ،سهم زن از ماترک ،بسته به اینکه از
شوهر فرزندی مانده باشد یا نه ،یک هشتم یا یک چهارم از
عین اموال منقول(یعنی اموالی که قابل حمل و نقل است
مانند اتومبیل) و یک هشتم یا یک چهارم از قیمت اموال
غیرمنقول (یعنی اموالی که قابل حمل و نقل نیست مانند
خانه ،باغ و درخت) است .پیش از اصالح قانون در سال
 ،1387زن از زمین باقی مانده از شوهر مرحوماش ،ارث
نمیبرد .ماده  946قانون مدنی بیان میکند«:زوج از
تمام اموال زوجه ارث میبرد و زوجه در صورت فرزنددار
بودن زوج ،یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از
قیمت اموال غیرمنقول ،اعم از عرصه و اعیان ،ارث میبرد
در صورتی که زوج هیچ فرزندی نداشته باشد ،سهم زوجه
یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب فوق است».
پرسش :خانهای قولنامهای را  8سال قبل خریداری
کردم .متاسفانه تمام مدارک را به استثنای مبایعه نامه
بین خودم و فروشنده ،گم کرده ام .آیا می توانم برای
فروش خانه بر مبنای مبایعهنامه اقدام کنم؟
پاسخ :شما میتوانید خانه متعلق به خود را به دیگری
بفروشید؛ اما در صورتی که بعد ثابت شود که ملک متعلق
به شخصی دیگر بوده است و شما مالک ملک نبودهاید ،باید
اصل ثمن (قیمت زمین) را که دریافت کردهاید ،به خریدار
برگردانید.عالوهبراین،بادرنظرگرفتنکاهشارزشپول،
ملزم خواهید شد که خسارت خریدار را به او بپردازید .ماده
 ۳۹۰قانونمدنیبیانمیکند«:اگربعدازقبضثمن،مبیع
کال یا جزئ ًا ،مستحق للغیر درآید بایع ضامن است ،اگر چه
تصریح به ضمان نشده باشد ».ماده  ۳۹۱اضافه میکند:
«در صورت مستحقللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع ،بایع
باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به
وجود فساد ،بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز
برآید ».انتقال یا فروش مال غیر در حکم کالهبرداری است.
یعنیکسیکهباسوءنیت،خودرابهعنوانمالکمعرفیکند
و مال متعلق به دیگری را بفروشد ،به مجازات کالهبرداری
محکومخواهدشد.مجازاتکالهبرداریدرمادهیکقانون
تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختالس و کالهبرداری
مصوب 1364تعیینشدهاست.اینمادهبیانمیکند«:هر
کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت
خانه ها یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و
اختیارات واهی ،فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند
یا از حوادث و پیش آمدهای غیرواقع بترساند یا اسم یا عنوان
مجعولاختیارکند...کالهبردارمحسوبوعالوهبررداصل
مالبهصاحبش،بهحبسیکتاهفتسالوپرداختجزای
نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود».
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