اندیشه

12

شنبه  31شهریور 12.1397محرم .1440شماره 19919

چالش کمبود ارز
برای خرید کتاب های خارجی

...
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گزیده ای از سیره اجتماعی امام سجاد(ع) به قلم دکتر سید جعفر شهیدی

گزارش

«فضایلقرآنی» سیدالساجدین

(ع)

کتاب فروشی های «آنالین
تهدید یا فرصت؟

»

گروه اندیشه

▪بردباریوفروخوردنخشم

info@khorasannews.com

هنوز کتابفروشان محلی در تمام نقاط و ایالتهای آمریکا،
مشتریهای خاص خود را دارند و حتی در بعضی ایالتها،
تعداد کتاب فروشیها افزایش نیز داشته است .به گزارش
ایبنا ،به نقل از «آرکانزاس گــزت» ،طی یک دهه گذشته،
کتابفروشیها در کشور آمریکا با کاهش جدی مواجه بوده
و در گزارش اتحادیه کتابفروشان آمریکا نیز ،آماری مبنی
بر تعطیلی حدود سه هزار کتابفروشی بعد از دهه 1990
میالدی منتشر شده است .این اتحادیه ،ایجاد سایتهای
آنالینمثلآمازونودیگررسانههایدیجیتالراعاملاصلی
رکود بازار کتابهای چاپی میداند .از سال 1995تا سال
 ،2009حدود  43درصد از کتابفروشیهای آمریکا تنها
به دلیل وجود آمازون ،کار خود را از دست داده اند .هرچند
افزایشتعطیلیکتابفروشیها،مسئلهایجدیاست،ولی
هنوزبسیاریازکارشناسانصنعتچاپونشرکتاباعتقاد
دارندکهنمیتوانآنرامساویمرگکتابفروشیدردنیای
واقعیدانست.
هنوزکتابفروشانمحلی،درتمامنقاطوایالتهایآمریکا
مشتریهای خاص خود را دارند و حتی در بعضی ایالتها
تعداد کتاب فروشیها افزایش نیز داشته است.اورن تیچر،
مدیر اجرایی اتحادیه کتاب فروشان آمریکا میگوید که با
وجود سایتهای آنالین کتاب فروشی ،هنوز مردم به خرید
کتابازکتابفروشیهایمحلیعالقهدارندوماامیدواریم
این روند در سالهای آینده همین ثبات نسبی را داشته
باشد .هرچند هنوز آمازون رقیب جدی بسیاری از کتاب
فروشان آمریکایی محسوب میشود ،ولی سخن گفتن از
مرگ کتاب فروشیها ،ادعای درستی نیست .به همین
دلیل است که آمازون در سالهای اخیر ،اقدام به افتتاح
کتاب فروشیهای واقعی در ایالتهای مختلف آمریکا
کرده است .تیچر اعتقاد دارد که کتاب فروختن در فضای
مجازی ،کام ً
ال با کتاب فروشی در دنیای واقعی تفاوت دارد
و تجربه ثابت کرده است که بسیاری از کتابها ،به دلیل
نمایش آن ها به مشتری ها در قفسهها ،فروخته میشود.
معمو ًال ،خواننده کتاب با پیشنهاد فردی مطمئن یا حتی
خود کتابفروش ،اقدام به خرید کتاب میکند و این مسئله
شامل سایتهای آنالین نمیشود .آن ها تنها کتابهایی را
میفروشند که مشهور شده باشد.

دوران امامت امــام ســجــاد(ع) در شرایطی آغــاز شد
که جامعه اسالمی از هر سو ،دچــار مشکالت عدیده
اعتقادی ،فرهنگی و اجتماعی بــود .آن امــام همام،
در دوران پراختناق عصر اموی ،تمام تالش و کوشش
خود را برای معرفی و آموزش آموز ههای ناب اسالمی
به مــردم ،به کار گرفت .نمونهای از این کوششها را
میتوان در ادعیه تأثیرگذاری که از آن حضرت باقی
مانده و به دست ما رسیده است ،مشاهده کرد .امام
ســجــاد(ع) ،در عمل و رفتار نیز ،همچون دیگر ائمه
معصومین(ع) ،الگو و مصداقی تمام عیار از انسان کامل
محسوب میشود .تطبیق سیره آن حضرت با آموزههای
قرآنی ،شاهدی بر این مدعاست .زندهیاد ،عالمه سید
جعفر شهیدی ،در کتاب ارزشمند «زندگانی علی بن
الحسین(ع)» ،ضمن اشاره به سیره و روش زندگی امام
زینالعابدین(ع) ،به فراخور بحثی که ارائه کردهاست،
در بخشی از کــتــاب ،بــه تطبیق سیره آن حضرت با
آمــوز ههــای قرآنی م ـیپــردازد .آ نچــه در پی میآید،
فرازهایی از این کتاب ارزشمند است.

اس َو َّ ُ
« َو ا ْل ِ
الل ُی ِح ُّب
مین ا ْلغَ ْی َظ َو ا ْل
ـن النَّ ِ
عافین َعـ ِ
َ
کاظ َ
نین»[(آل عمران])134-؛ خشم خود را بر خود
ا ْل ُم ْح ِس َ
چیره نکردن ،بخشودن خطاکاران و شفقت بر ناتوانان ،از
خصلت[های] خاص و شناخته[شده] رسول خدا[(ص)]
اســت؛ تا آن جا که قــرآن او را به ایــن خــوی نیکو ستوده
استَ «:و ِإن َ
م»[(قلم .])4-همه فرزندان
ی ُخ ُل ٍق َعظی 
َّک َل َعل 
او که پیشوایان امتاند ،از این مزیت برخوردارند و علی
بن الحسین(ع) ،چهره درخشان این صفت عالی انسانی
است .روزی کنیزی ،بر دست او آب می ریخت؛ ناگاه ظرف
آب از دستش افتاد و جراحتی بر امــام(ع) وارد شد .کنیز
«وا ْل ِ
مینا ْلغَ ْی َظ»!امام(ع)فرمود:
کاظ َ
گفت:خدامیفرماید َ
ْ
اس»!
«وال
عافین َع ِنالنَّ ِ
َ
خشمخودرافروخوردم!کنیزافزودَ :
«و َّ ُ
الل
امام(ع) پاسخ داد :خدا از تو بگذرد! باز کنیز گفتَ :
نین »! امام سجاد(ع) تبسمی کرد و فرمود :تو
ُی ِح ُّب ا ْل ُم ْح ِس َ
را در راه خدا آزاد کردم .امام سجاد(ع) نه تنها با انسانها،
بلکه با جانداران نیز مهربان بود .شتری داشت که با آن به
مکه میرفت .در میان راه ،هیچگاه آن شتر را ن ََزد .کلینی
مینویسد 22 :بار بر پشت آن شتر حج کرد و هرگز شتر را
آزارنرساند.
▪نپرداختنبهغیرمسائلعلمیوعبادت

حضرت امام زینالعابدین(ع) مقام
شامخ امامت را داشت؛ در خاندان وحی
و رسالت پرورش یافت و علم را از خزانه
پروردگار و بالغت را از جدش حیدر
کرار ،به ارث برده بود .نگاهی به صحیفه
سجادیه هر متتبع را از جست و جوی
فراوان در این باره ،بی نیاز می کند

ون»[(مؤمنون])3-روگردانی
«وا َّل َ
ذین ُه ْم َع ِنال َّلغْ ِو ُم ْع ِر ُض َ
َ
ازسخنیاکاربیهوده،ازخصوصیاتمومنانرستگاراست.
حسن بن حسن میگوید :مادرم فاطمه ،دختر حسین بن
علی(ع) مرا فرمود که با دایی خود علی بن الحسین(ع)
همنشین باشم و از او بیاموزم .هیچ مجلسی با او ننشستم،
جز این که فایده ای از وی به من رسید .یا به خاطر ترسی که
ازخداداشت،ترسخدادردلمنشستیاازعلماوبهرهبردم.
▪احترامقائلشدنبرایعالمان

ذین ُأو ُتوا ا ْل ِع ْل َم َد َر ٍ
جات َو
آم ُنوا ِم ْن ُک ْم َو ا َّل َ
«ی ْر َف ِع اهلل ا َّل َ
َ
ذین َ

َّ ُ
ون َخبیر»[(مجادله ])11-با آن که علم در
الل بما ت َْع َم ُل َ
خاندان سیدالساجدین(ع) بود و آن را از پدران خویش،
به میراث داشت ،نزد کسانی که علمی داشتند ،می رفت
و با آنان می نشست و به آن ها حرمت می نهاد .روزی نافع
بن جبیر به امام(ع) گفت :تو سید مردم عصر و فاضل ترین
آنان هستی ،چرا نزد علما مینشینی و با آن ها همکالم
میشوی؟امامسجاد(ع)فرمود:علمهرجاکهباشد،بایدآن
را دنبال کرد .شیخ مفید میگوید :فقهای عامه ،از علم امام
چهارم(ع)داستانهاوروایتهانوشتهاندکهبهشمارنمی
آید .شافعی ،در رساله اثبات خبر واحد ،میگوید« :علی بن
الحسین ،فقیهترینمردممدینهبودوازاوموعظههاودعاها
ضبط کردهاند که میان علما مشهور است ».حضرت امام
زینالعابدین(ع) مقام شامخ امامت را داشت؛ در خاندان
وحی و رسالت پرورش یافت و علم را از خزانه پروردگار و
بالغت را از جدش حیدر کرار ،به ارث برده بود .نگاهی به
صحیفهسجادیهودقتدرمضمونفقرههایدعایمعروف
بهابوحمزه،هرمتتبعراازجستوجویفراواندراینباره،
بی نیاز می کند .رأی ثاقب او ،گره گشای درماندگان در
مسائل فقهی بود.شهاب ُزهــری(از محدثان مشهور اهل
سنت) میگوید« :پس از آن که مدتی نزد عبدالملک بن
مروان(خلیفه اموی) به سر بردم ،قصد مدینه کردم .غالمی
داشتمومالیفراوانبامنبودکهدرکیسهایگذاشتهبودم.
آنکیسهگمشدومنغالمرابهدزدیمتهموبهوعدهووعید
امیدوار کردم و ترساندم ،سودی نداشت .غالم را بر زمین
افکندم و بر سینه اش نشستم و آرنج خود را بر سینه او نهادم
و فشردم ،اما نمی خواستم او را بکشم .با این حال ،بر اثر این
فشار،غُ الم ُمرد.منترسیدم.چونبهمدینهرسیدم،ازسعید
بنمسیبوابوعبدالرحمنوعروةبنزبیروقاسمبنمحمدو
سالمبنعبدا...پرسیدمکهچهبایدکرد؛همهگفتندکهتوبه
تو پذیرفته نیست .چون خبر به علی بن الحسین(ع) رسید،
فرمود :او را نزد من بیاورید .نزد او رفتم و داستان خود را به
حضرتش گفتم ،فرمود :گناه تو ،توبه دارد .دو ماه پی در پی

با آن که علم در خاندان
سیدالساجدین(ع) بود و آن را از پدران
خویش ،به میراث داشت ،نزد کسانی
که علمی داشتند ،می رفت و با آنان
می نشست و به آن ها حرمت می نهاد.
روزی نافع بن جبیر به امام(ع) گفت :تو
سید مردم عصر و فاضل ترین آنان هستی،
چرا نزد علما مینشینی و با آن ها همکالم
میشوی؟ امام سجاد(ع) فرمود :علم هر
جا که باشد ،باید آن را دنبال کرد
روزهبگیر،بندهمومنیراآزادکن وشصتمستمندراطعام
بده» و در روایت ابن سعد است که فرمود« :دیه او را برای
کسانشبفرست».ابنابیحازممیگوید«:سلیمانبنیسار
را دیدم که با علی بن الحسین(ع) بین مرقد و منبر پیغمبر
مینشستندوبهمذاکرهمیپرداختندوچونمیخواستند
برخیزند ،عبدا ...بن ابی سلمه سوره ای را می خواند و پس
از ختم سوره ،دعا می کردند .گروهی چون عامر بن واثل،
سعیدبنمسیب،ازصحابهوسعیدبنجبیر،محمدبنجبیر،
ابوخالدکابلی،قاسمبنعون،اسماعیلبنعبدا...جعفراز
تابعین،شاگردانعلیبنالحسین(ع)هستند.

شیوه های عزاداری از دیدگاه اهل بیت(ع) در «سلوک ماتم»
کتاب«سلوکماتم»،نوشتهسید
معرفی کتاب
مسعود عمرانی ،شایسته تقدیر
پژوهشفرهنگیدومین
دررشته
ِ
دوره جایزه «دعبل» ،به بررسی شیوه های مختلف
عــزاداری از دیدگاه اهل بیت (ع) می پــردازد .به
گزارش ایرنا ،در این پژوهش حدیثی ،به صورت
مفصل،فلسفه،تاریخچهعزاداری،آیینهاوشیوه
های عــزاداری ،ارزشیابی شده و مؤلف کوشیده

است الگویی برای ارزیابی عزاداریها ،براساس
تعالیم معصومین(ع) ارائه کند .این کتاب ،ثمر ه
رســالـ ه دکــتــرای مــولــف ،بــا عــنــوان «شــیــوه های
سوگواری در رثای معصومان(ع) از دیدگاه روایات
شیعه» است که پیشتر نیز ،در «نخستین جشنواره
حدیثی ثقة االسالم کلینی» ،در رشته سیره ،به
عنواناثربرتربرگزیدهشدهبود.معتبروقابلاستناد
بودنروایاتسوگواریها،چگونگیعزاداریاهل

بیت (ع) بر مصائب خود ،تحوالت در شیوه های
ع ــزاداری از زمــان غیبت کبری تاکنون ،مالک
ارزیابیوتشخیصشیوههایصحیحوغیرصحیح
عــزاداری ،همخوانی شیوه های کنونی و مرسوم
عزاداریدرمناطقمختلف،باآموزههایاهلبیت
(ع) ،از جمله سؤاالتی است که در این کتاب به آن
پاسخ داده شــده اســت .ایــن کتاب که در رشته
فرهنگی گــروه فرهنگ و تاریخ جایزه
پژوهش
ِ

«دعــبــل» (کتاب ســال عــاشــورا) شایسته تقدیر
شناخته شد ،در سه بخش و  342صفحه نوشته
شده و به قیمت 160هزار ریال ،توسط انتشارات
خیمه به چاپ رسیده است .سید مسعود عمرانی
،نویسندهوپژوهشگرعلومدینی،عضوهیئتعلمی
دانشگاه رضوی و معاون فرهنگی دانشگاه بین
المللی امــام رضا (ع) است که «خداشناسی در
دعایعرفه»،اثردیگراوست.

...

مشاورهحقوقی
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 :آیــا برگشت زدن چــک ،مشمول مــرور زمان
میشود؟
پاسخ :اگر منظور از پرسش شما مدت زمان الزم برای رفع
سوء اثر برای صادر کننده چک برگشتی است ،این مدت از
هفت سال به سه سال کاهش پیدا کرده است .درباره مرور
زمان کیفری ،در صورتی که دارنده چک تا شش ماه پس از
تاریخ مندرج در آن ،به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت
دریافت نکرده باشد یا تا شش ماه پس از تاریخ صدور گواهی
عدم پرداخت از سوی بانک ،علیه صادر کننده چک بالمحل
شکایت نکرده باشد ،حق شکایت کیفری برای صدور چک
بالمحل از بین میرود .درباره مرور زمان دعوای حقوقی،
اگر چک از سوی تاجر یا برای امور تجاری صادر شده باشد،
باید حداکثر تا پنج سال پس از صدور گواهی عدم پرداخت،
علیه صادر کننده اقامه دعوا کرد .پس از گذشت این مدت
نمیتوانبهاستنادچک،بهعنوانسندتجاری،علیهدارنده
دعوایی طرح کرد .اما صادرکننده و ظهرنویس و ضامن به
جهت «دارا شدن بالجهت» همچنان مسئول پرداخت وجه
آن خواهند بود .ماده  318قانون تجارت بیان میکند:
«دعاوی راجعه به برات و فته طلب و چک که از طرف تجار
یا برای امور تجارتی صادر شده پس از انقضای پنج سال از
تاریخصدوراعتراضنامهیا آخرینتعقیبقضاییدرمحاکم
مسموعنخواهدبودمگراینکهدرظرفاینمدترسمااقرار
به دین واقع شده باشد که در این صورت مبدأ مرور زمان از
تاریخ اقرار محسوب است .در صورت عدم اعتراض مدت
مرور زمان از تاریخ انقضاء مهلت اعتراض شروع میشود».
ماده  319قانون تجارت مقرر میکند« :اگر وجه برات یا
فته طلب یا چک را نتوان به واسطه حصول مرور زمان پنج
سال مطالبه کرد ،دارنده برات یا فتهطلب یا چک میتواند تا
حصولمرورزماناموالمنقولهوجهآنراازکسیکهبهضرر
او استفاده بالجهت کرده است ،مطالبه نماید.
تبصره  -حکم فوق در مــوردی نیز جاری است که برات یا
فتهطلب یا چک یکی از شرایط اساسی مقرر در این قانون
را فاقد باشد ».رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به چند
روش امکانپذیر است« :تامین موجودی»« ،ارائه الشه چک
برگشتی»«،ارائهرضایتنامهمحضریدارندهچکبهبانک»،
«واریزمبلغچکبهحسابجاریومسدودکردنآنبهمدت
 24ماه»« ،ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق
چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای
برگشتیدرسامانهاطالعاتیبانکمرکزی(سهسال).
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