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«تابستانه کتاب»؛ گامی
برای گسترش عدالت فرهنگی

...

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  12روزنامــه
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:بابتمعاملهصوریوفروشمالغیر،بهیکسال
حبسمحکومشدهام.جریمهراپرداختورضایتشاکی
راجلبکردهام.دادیاربرایمتقاضایتخفیفدرمجازات
کرده است .آیا امکان دارد که حبس به جریمه مالی یا
مجازاتدیگریتغییرکند؟
پاسخ :مجازات فروش مال غیر از یک تا هفت سال حبس و
جزای نقدی معادل مالی است که فروخته شده است .عالوه
براین،مجرمملزممیشودکهمالفروختهشدهرابهمالباخته
بازگرداند.درصورتوجودجهاتتخفیفدرمجازات،قاضی
میتواند مدت حبس را تا یک سال کاهش دهد .به عبارت
دیگر ،در صورت محکومیت به اتهام کالهبرداری ،حداقل
یک سال حبس در انتظار مجرم است .این حبس قابل تعلیق
نیست.طبقمادهیکقانونمجازاتراجعبهانتقالمالغیر،
مصوب« ،۱۳۰۸کسیکه مال غیر را با علم به این که مال غیر
است به نحوی از انحاء ،عین ًا یا منفعت ًا ،بدون مجوز قانونی به
دیگری منتقل کند ،کالهبردارمحسوب و مطابق ماده۲۳۸
قانون مجازات عمومی محکوم میشودو همچنین است
انتقالگیرندهکهدرحینمعامله،عالمبهعدممالکیتانتقال
دهنده باشد ».بنابراین ،انتقال یا فروش مال غیر در حکم
کالهبرداری است .به حکم ماده یک قانون تشدید مجازات
مرتکبین ارتشاء و اختالس و کالهبرداری مصوب ،1364
چنین فردی به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای
نقدی معادل مالی که اخذ کرده است ،محکوم می شود .این
ماده بیان میکند که «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به
وجود شرکتها یا تجارتخانهها یا کارخانهها یا موسسات
موهومیابهداشتناموالواختیاراتواهیفریبدهدیابهامور
غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشآمدهای غیرواقع
بترساندویااسمیاعنوانمجعولاختیارکندوبهیکیازوسایل
مذکوریاوسایلتقلبیدیگروجوهویااموالیااسنادیاحوالجات
یاقبوضیامفاصاحسابوامثالآنهاتحصیلکردهوازاینراه
مالدیگریراببرد،کالهبردارمحسوبوعالوهبررداصلمال
بهصاحبش،بهحبسیکتاهفتسالوپرداختجزاینقدی
معادلمالیکهاخذکردهاست،محکوممیشود».
پرسش :پدربزرگم در سال  ،1367ملک خود را طی
صلح نامهای به دو دایی من بخشید؛ اما طبق اظهارات
شهود ،وی که در آن زمان  94سال داشته ،از وضعیت
جسمانی خوبی برخوردار نبوده است .آیا میتوانم برای
احقاق حق مادرم به دادگاه مراجعه کنم؟ آیا امکان طرح
شکایتوجوددارد؟
پاسخ :وضعیت جسمانی طرفین معامله بر درستی و اعتبار
معامله تأثیری ندارد .اگر پدربزرگ شما در زمان معامله از
وضعیت روانی مناسبی برخوردار نبوده و محجور یا مجنون
بودهاست،معاملهاوغیرنافذیاباطلمیشود.محجورکسی
است که توان تصمیمگیری عاقالنه در امور مالی را نداشته
نباشد .در هر صورت اثبات دعوا (اثبات عدم اعتبار معامله)
برعهدهمدعیاست.بهطورکلیهرکسمدعیامریباشد،
باید برای اثبات آن امر دالیل کافی ارائه کند .در این مورد،
مادرتان میتواند به عنوان یکی از ورثه پدربزرگ ،با ارائه
دالیلمحکمهپسنددردادگاهعمومیحقوقی،بهطرفیتدو
داییشما،دعوایابطالصلحنامهطرحکند.اصلبرصحت
و درستی قراردادهاست .کسی که ادعا میکند معاملهای،
یکیازشرایطاساسیصحتمعامالترانداشتهودرنتیجه
باطل و بیاعتبار است ،باید دعــوای خود را با ارائــه دالیل
محکم،نزددادگاهاثباتکند.شرایطاساسیکهبرایصحت
تمامی معامالت ضروری است ،در ماده  190قانون مدنی
ذکرشدهاست.

مدیرعاملمؤسسهخانهکتاببااشارهبهرویکردهایمختلفاینموسسهدرزمینهکمکبهرشدوارتقایفکرواندیشهدرجامعه،طرحتابستانه
کتابراگامیدرجهتگسترشعدالتفرهنگیوبهویژهحمایتازمناطقمحروموکمبرخورداردانست.بهگزارشایرنا،نیکنامحسینیپور
گفت:باتوجهبهمذاکراتانجامشدهبامعاونتفرهنگیوزارتارشاد،حدود 15میلیاردریالبرایطرحتابستانهتامیناعتبارشدهاست.

روایت استاد جعفریان از چگونگی مقابله امام هادی(ع) با انحرافات فکری

ضربه های کاری بر اندیشه «غلوکنندگان»
گروه اندیشه
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السالم
دعا جایگاه واالیی در میان امامان علیهم ّ
داشته و از برخی از آنان ادعیه فراوانی نقل شده
السالم نیز ،دعا و
است .در کارنامه امام هادی علیه ّ
زیارت در راستای تربیت شیعیان و آشنا کردن آن ها
با معارف شیعی ،نقش عمدهای ایفا کرده است

دوران امامت امام هادی (ع) در شرایطی آغاز شد که استیالی خلفای عباسی
بر ممالک اسالمی ،شرایط را هر روز برای پیروان و دوستداران اهلبیت(ع)
سختتر میکرد .تنگناها و محدودیتهای شدیدی که متوکل عباسی برای
امام هادی(ع) و پیروانشان ایجاد کرده بود ،از یک سو و فعالیت های غالیان که
اعتقادات ناب شیعی را هدف تیرهای انحراف خود قرار دادهبودند ،از سوی
دیگر ،شرایط دوران امامت آن حضرت را بسیار حساس کرده بود .در این بین،
امام هادی(ع) با اتخاذ رویکردی قاطعانه در برابر غُ الت ،به مقابله با اندیشههای
انحرافی آن ها پرداختند و شیعیان را از معاشرت با آن ها ،برحذر داشتند .آن
حضرت همچنین ،مانند پدران بزرگوارشان ،از دعا به عنوان ابزاری برای ترویج
فرهنگ ناب اسالمی و معرفی اهلبیت(ع) و آموزههای آن بزرگواران بهره
میبردند .آن چه در پی میآید ،فرازهایی از کتاب ارزشمند «حیات فکری و
سیاسی امامان شیعه علیهم السالم» اثر استاد رسول جعفریان است که در آن،
شرایط سیاسی و اجتماعی دوران امامت امامهادی(ع) و روش های مبارزاتی
ایشان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اینک به مناسبت سالروز والدت
با سعادت دهمین اختر تابناک آسمان امامت و والیت ،حضور شما خوانندگان
ارجمند تقدیم میشود.
▪استفاده از دعا به عنوان یک سالح مؤثر

این واقعیت را نباید از نظر دور داشت که شیعه از فرهنگ ادعیه و زیارات بسیار
غنی برخوردار است ،به طوری که هیچ کدام از فرق اسالمی از این میزان ادعیه
و زیارات ،بهره مند نیستند .این نشان از چهره معنوی تشیع و عرفان شیعی
دارد که خلوص دینی و تزکیه نفس را در جامعه تشیع ق ّوت می بخشد .دعا
السالم داشته و از برخی از آنان ادعیه
جایگاه واالیی در میان امامان علیهم ّ
السالم نیز ،دعا و زیارت
فراوانی نقل شده است .در کارنامه امام هادی علیه ّ
در راستای تربیت شیعیان و آشنا کردن آن ها با معارف شیعی ،نقش عمدهای
ایفا کرده است .این دعاها ،به جز راز و نیاز با خدا ،به صورتهای مختلف ،به
پاره ای از مسائل سیاسی -اجتماعی نیز اشاراتی دارد؛ اشاراتی که در حیات
سیاسی شیعه بسیار مؤثر بوده و به طور منظم ،مفاهیم خاصی را به جامعه
تشیع القا می کرده است .اینک به چند نمونه از مسائل مطروحه در این دعاها
اشاره می کنیم:
السالم :در زیاراتی که از امام
علیهم
بیت
اهل
رهبری
و
واال
تأکید بر مقام
ّ
السالم روایت شده ،به طور مکرر بر این معنا تأکید شده است و
هادی علیه ّ
السالم به معنای خاص آن ،با تعبیرهایی همچون:
علیهم
خدا
رسول
اهل بیت
ّ
الرحمه ،خ ّزان العلم ،قادة االمم ،ساسة العباد ،امناء الرحمن ،ائمة
«معدن ّ
الهدی ،ورثة االنبیا ،و حجج ا ...علی أهل الدنیا و اآلخرة و االولــی» وصف
السالم می
شده اند ،همچنین در همین زیارت ،خطاب به ائمه هدی علیهم ّ
المکرمون،
الراشدون ،المهد ّیون المعصومون،
خوانیم«:أشهد أنّکم
ّ
ّ
االئمة ّ
الصادقون ،المصطفون ،المطیعون ّلل؛ گواهی می دهم
المقربون ،المتّقونّ ،
ّ

که شما امامان مرشد ،هادی ،معصوم ،بزرگوار ،مقرب نزد خدا ،پرهیزگار،
راستگو ،برگزیده و مطیع خداوند هستید».
مبارزه با ظلم و ستم :از آشکارترین مفاهیم مقبول شیعه ،مبارزه با ستم است.
السالم به چشم
این مطلب به روشنی در دعاهای رسیده از امام هادی علیه ّ
می خورد .دعایی مانند «دعاء المظلوم علی الظالم» ،به طور مستقل ،دعایی
است که در آن از خداوند علیه ستم ستمکاران و جباران استمداد شده است.
این درست است که در دعای مذکور ،از میان بردن ستم به خدا واگذار شده
است ،اما در واقع ،می تواند هدف از آن ،آگاه کردن مردم از وجود ستم و وجوه
مختلف آن در جامعه باشد که این ،خود قدم اساسی برای از میان بردن آن است.
السالم روا داشت ،از
این دعا پس از ستم و اهانتی که متوکل نسبت به امام علیه ّ
سوی آن حضرت انشا شد که آشکارا جنبه سیاسی دارد.
▪مقابله با غالیان

مشکالت درونی جامعه شیعه کمتر از مشکالتی نبود که از خارج و به وسیله

دشمنان بر آن وارد می شد .به ویژه که مشکالت درونی در افزایش مشکالت
السالم،
خارجی تأثیر مستقیم داشت .به همین دلیل ،امامان شیعه علیهم ّ
به هر شکل ممکن ،سعی داشتند تا دامن تشیع را از لوث غل ّو پاک و غالت را از
خود طرد کنند و به این وسیله ،راهی برای حل مشکالت درونی پیدا کنند .اما
غُ الت ،به منظور سودجویی یا به دلیل کج فکری ،خود را منتسب به ائمه شیعه
تقیه قلمداد
السالم می دانستند و مخالفت های ائمه(ع) با خود را نوعی ّ
علیهم ّ
می کردند؛ آن چنان که در بالد دور دست که شیعیان از علم و فقه و فرهنگ
شیعی رشد یافته ای برخوردار نبودند ،عده ای فریب غالیان را می خوردند و از
نظر عقیدتی به انحراف کشیده می شدند .این جریان در بدنام کردن شیعیان
السالم ،در ادامه فعالیت امامان
نزد فرق دیگر بسیار مؤثر بود .امام هادی علیه ّ
پیشین ،با غالیان مبارزه می کردند؛ زیرا در میان اصحاب ایشان نیز افرادی
از غالیان وجود داشتند .احمد بن محمد بن عیسی یکی از شیعیان دانشمند
السالم دل بسته و با هر گونه غل ّوی
و معتدل که سخت به ائمه طاهرین علیهم ّ
السالم
علیه
هادی
امام
از
ای
نامه
در دین مخالف بود ،نقل کرده است که طی
ّ
سؤال شد« :روایاتی را به شما و پدرانتان نسبت می دهند که دل ها از شنیدن آن
مشمئز می شود و به آن دلیل که این احادیث از پدران بزرگوار شما نقل می شود،
رد آن را به خود نمی دهیم» .آن حضرت در جواب نوشتند«:لیس هذا من
جرئت ّ
دیننا فاعتزله؛ این گونه تأویالت از دین ما نیست ،از آن بپرهیزید ».مانند همین
نامه از ابراهیم بن شیبه و سهل بن زیاد نیز روایت شده است ،به طوری که جواب
امام(ع) در پاسخ یکی از آن ها بسیار مفصل است و در آن ،عالوه بر رد محمد بن
حسکه و انکار والیت و وابستگی او به خاندان رسالت ،آن حضرت سخنان وی را
باطل شمرده و شیعیان خود را به اجتناب از او و همفکرانش امر فرموده است.
علی بن حسکه استاد قاسم شعرانی یقطینی بود که او نیز ،از بزرگان غُ الت و
السالم است .از کسانی که مورد لعن امام هادی
مطرود ائمه طاهرین علیهم ّ
السالم قرار گرفته اند ،محمد بن نصیر نمیری و فارس بن حاتم قزوینی
علیه ّ
بودند .محمد بن نصیر نمیری که ادعای نبوت می کرد ،رئیس فرقه نمیریه یا
السالم
نصیریه بوده است .به هر شکل ،تکذیب ها و طردهای مکرر ائمه علیهم ّ
و به ویژه امام هادی علیه السالم از غالیان سبب شد که آن ها رو به زوال گذارند
و مهم ترین سالحشان را که انتساب و تمسک واهی به ائمه طاهرین علیهم
السالم بود ،از دست بدهند.
ّ

...

پیک اندیشه
طی  4روز نخست اجرای طرح

فروش «تابستانه کتاب» از  2میلیارد تومان گذشت
کتابفروشیهایپردیسکتابمشهد،شهرکتابمرکزی
تهرانوکتابآبانمشهد،پرفروشترینهایطرح«تابستانه
کتاب» ،طی چهار روز نخست اجــرای طرح بودهاند .به
گزارش ایبنا ،کتابفروشان عضو این طرح ،طی این مدت،
توانستهاند  21میلیارد و  619میلیون ریال ،معادل دو
میلیارد و  161میلیون تومان کتاب بفروشند .مطابق با

اطالعات ارائــه شده در سامانه تابستانه کتاب ،از 715
کتابفروشی که عضو طرح «تابستانه کتاب» شدهاند،
بفروشی
 549کتابفروشیدرمراکزاستانهاو 166کتا 
در دیگر شهرستانهای کشور فعالیت میکنند .طبق
اعــام خانه کتاب ،سومین طرح «تابستانه کتاب» که از
 30مردادماه در کتابفروشیهای عضو آغاز شده است،

در مراکز استانها تا  7شهریور و در شهرستانها تا 10
شهریورماه ادامه خواهد داشت .عالقهمندان میتوانند در
ایام برگزاری طرح ،با مراجعه به کتابفروشیهای عضو،
کتابهایتالیفیموردعالقهخودراباتخفیف25درصدو
کتابهایترجمهایراباتخفیف 15درصد،تاسقف100
هزارتومان،خریداریکنند.

...
دیدگاه

نوشتاری از آیت ا ...سیدمحمد خامنه ای
مصادره «ابن سینا»

نتیجه ضعف صاحبخانه و جرئت همسایه
آیـــتا ...سیدمحمد خامنهای،
رئــیــس بنیاد حکمت اسالمی
صدرا ،طی یادداشتی در شماره
 91مجله «خردنامه صــدرا» ،به
بررسی دالیل مصادره شخصیت
نامدار ایرانی ،حکیم ابوعلی سینا
از سوی برخی کشورهای منطقه
پرداخته است.
آ نچــه در پی میآید ،فرازهایی از این نوشتار به نقل از
خبرگزاری ایبناست.
«چندیپیشدانشگاهعلومپزشکیشهرآنکارا،پایتختترکیه،
به پیروی از سیاستهای نادرست حکومتی و فقر فرهنگی
ناشیازجداشدنکشورشانازبدنهفرهنگاسالمی،ضمن
اقداماتیتبلیغاتی،ابنسینارا«حکیمترک»ومتعلقبهترکیه
معرفی و تندیس او را با همین اوصاف ،در مرکـز آن دانشگاه
نصب و او را به ملت خـود و دیگـر ملل ،حکیمی تـرک معـرفی
کـرد! پیش از آن ،درباره جاللالدین مولوی خراسانی نیز که
سرنوشت ،مزار او را در سرزمینی گذاشته که روزی جزئی از
پیکره ایران شناخته میشد و زبان و گویش فارسی داشت،
همین اقــدام انجام شد و او را ترک زبان و جزو ملت «ترک»
معرفی کردند و کوشیدند که سنت سماع مرسوم صوفیان
ایرانی را ،فرهنگی ترکی و بومی معرفی کنند تا شاید به این
وسیله ،فقر فرهنگی و تاریخی خود را بپوشانند و این گونه،
از راه سرقت مواریث تاریخی ملل دیگر ،سر را به سرفرازی
باال آورند! بنیاد حکمت اسالمی صدرا و همه مراکز دلسوز
ایرانوایرانشناسی،ایناقداماخیردولتترکیهرا،همچون
اقدامپیشینآن،محکوموتقبیحمیکنندوازمسئوالنکشور
میخواهند که در این باره عکسالعمل مناسب و مؤثر نشان
دهند.البتهدربررسیوتحلیلتکرارچنینرویدادهایی،باید
عواملآنرانیزبررسیکرد.یکیازعواملچنینوقایعشومی،
ضعف بینش و مدیریت دولتهای پس از انقالب و پیش از آن
است که سبب تجری ملل همسایه شده است و هر یک ،به قدر
همت خود ،مواریث تاریخی ما را بهسرقت میبرند؛ چه مسلم
است که ضعف صاحبخانه ،سبب جرئت همسایه میشود.
در کشوری که از ابنسیناکه حکیم و فیلسوفی بیمانند در
تاریخ بوده و در همه دانشهای زمان خود ،حتی ریاضیات و
نجوموفیزیکوپزشکی،استادزمانومعلمملتهاست،فقط
به دانشپزشکی او بسنده میشود و رسم ًا ،او را به ملت خود و
مللجهان،یکپزشکقارورهبهدستمعرفیمیکنندوحتی
تصویر ابنسینا را ،طبق گزارش ،از روی دفترچههای تأمین
درمان بیمه برمیدارند ،چه انتظاری بیش از این هست که
او را دیگران ُترک بدانند و بسا بعدها ،غوری و مغول و حتی،
همچنانکه عربها خیام را عرب دانستند ،ابنسینا را نیز ،به
ثفرهنگیوداشتن
دالیلیمضحک،عربمعرفیکنند.میرا 
تاریخ درخشان و سابقه بیشتر در تمدنسازی و صدور آن به
جهان ،منشأ عزت و عظمت ملتهاست که باید آنرا شناخت
وازآنحراستکردوملتایران،بهحقوبهحکمتاریخ،دارای
این عزت و عظمت ملی است ،به شرط آنکه مدیران مملکت
قدر بدانند و بر مسند شایسته بنشانند و کسانی که بهسبب
فقر تاریخی دست به سرقت مواریث و تاریخ دیگران میزنند،
باید آگاه باشند که با ربــودن و پوشیدن لباس غیر به حرام،
یعنیسرقتمواریثملتایران،نمیتوانبهعزتملیوتاریخ
درخشانرسیدکهبالعکس،ضعفوفرودستیتاریخیآنملت
رابرمالمیکندوفضاحتآوراست».
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