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تمدید مهلت فراخوان مقاله
برای همایش «آنان که می اندیشند»

...

معرفیکتاب
ترجمه ای ادبی و زیباشناسانه
از قرآن کریم
رودســــری  -طی
بیش از هزار سالی
که از ترجمه قرآن
بــه زبــــان فــارســی
مـــیگـــذرد ،علما
و دانــشــمــنــدان
بسیاری به ترجمه
کالم وحی مفتخر
شــد هانــد .ترجمه
قرآن به زبان فارسی ،به ویژه در دوران ما،
رونقی مثال زدنی داشتهاست .خوشبختانه
امــروز ،با اهتمام و همت مترجمان الیقی
همچون مهدی الهی قمشهای ،مهدی
فوالدوند ،آیتا ...ناصر مکارم شیرازی و ...
ترجمههایی قابل قبول و روان از کتاب وحی
در اختیار همه قرار دارد.
▪جدیدترین ترجمه مصحف شریف

آخـــریـــن تــرجــمــه قــــرآن کــریــم بـــه زبـــان
فارسی ،به همت کما لالدین غــراب و با
ویراستاری حکیمانه و استادانه محقق و
دانشمند ارجمند ،استاد دکتر محمود
مهدوی دامغانی ،از سوی انتشارات جهاد
دانشگاهی خــراســان رضــوی ،در اختیار
عالقهمندان قرار گرفته است .ترجمه جدید
که عنوان «ترجمه ادبــی و زیباشناسانه»
را بــرای آن برگزید هاند ،افــزون بر معنای
فارسی کالم وحی ،تفسیری بسیار مختصر
را هم ،برگرفته از منابع تفسیری شاخص
جهان اسالم ،در اختیار تالوت کننده قرار
میدهد که میتواند با توجه به آن ها ،بر
معانی واژگان وقوف بهتری پیدا کند.
▪واژه گزینی مناسب

ویژگی مهم این ترجمه ،استفاده از واژگان
فــارســی بـــرای الــقــای مــعــانــی کــلــیــدی و
ایدئولوژیک است؛ رویکردی که در دیگر
ترجمهها ،کمتر به چشم میآید .مترجم
در برگزیدن معادل واژههــا ،دقت و هنری
ـم خــود را
شایسته تقدیر داشته و تمام هـ ّ
معادل
واژه
مصروف این مهم کرده است که
ِ
برگزیده شده ،بیشترین هماهنگی را برای
رساندن معنا و مفهوم کالم پروردگار داشته
باشد.
قرآن کریم با ترجمه ادبی و زیباشناسانه
کــمــالالــدیــن غ ــراب و ویــراســتــاری دکتر
محمود مهدوی دامغانی ،از سوی انتشارات
جهاد دانشگاهی مشهد و در شمارگان
دو هزار جلد ،به چاپ رسیده و در اختیار
عالقهمندان قرار گرفته است.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ
ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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بهمناسبتسالروز رحلتآیتا...مجتهدیتهرانی،معلمبرجستهاخالق

زمزمهگر محبتدرطریق معرفت
جواد نوائیان رودسری

▪طعم خوش اخالقورزی

محال بود پای درس آیـتا ...مجتهدی تهرانی بنشینی و وقتی
بیرون میآیی ،انرژی مثبتی را که ناشی از تزریق امید به روح و
روانت بود ،حس نکنی.
استاد به دنبال ناامید کردن جوانها نبود؛ همیشه میگفت که
کار آن ها برای طی کردن منازل معرفت و بندگی خدا ،بسیار
سادهتر از پیرمردهاست! حتی حدیثهایی که برای خواندن در
جلسه ،انتخاب میکرد ،طعم و رنگ امید داشت .شاگردانی که به
مدرسه مرحوم مجتهدی راه مییافتند ،همان مدرسهای که جایگاه
پرورش گروهی از استادان برجسته حوزههای علمیه بود ،صرف
نظر از ویژگیهای علمی و تواناییهای تحصیلی ،باید از زیر نگاه
باطنبین آن معلم محبوب اخالق نیز میگذشتند و او ،مهربانانه
به آن ها میگفت که آیا ظرفیت طلبگی و به دست آوردن جایگاه
یک مبلغ دینی را دارند یا نه؟
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 11سال از سفر بیبازگشت او میگذرد ،اما هنوز هم رایحه
محبت او را در وجــود تمام کسانی کــه دل بــه کــام الهیاش
میسپردند ،میتوان حس کرد .انگار همین دیروز بود که برای
دیدن صورت خندان و مهربانش ،لحظهشماری و رنج سفر طوالنی
را بر خود هموار میکردیم .برای آنان که مرحوم آیتا ...شیخ احمد
مجتهدی تهرانی را میشناسند ،آموز ههای اخالقی شریعت
مقدس ،رنگ و بوی دیگری دارد؛ نسخه او ،همان نسخه اصلی
بود ،اما طعم و چاشنی آن را چنان انتخاب میکرد که با ذائقه تمام
آد مها جور در میآمد .مرحوم مجتهدی تهرانی ،فقط به دنبال
ارائه مفاهیم پیچیده فقهی و اخالقی به شاگردان و مستمعانش
نبود ،میخواست آن ها حالوت خوبیها را بچشند و تلخی گناه
و کژروی را حس کنند .او ،با آنکه در فقاهت و دیانت ،مقامی بس
واال داشت ،اما کالم خود را تا حد فهم آدمهای معمولی کوچه پس
کوچههای شهر پایین مـیآورد؛ یک مبلغ دینی به معنای کامل
کلمه؛ وارث همان مکتبی که امثال شیخ علی اکبر برهان ،پیرو و
مروج آن بودند.

▪مهربان باهمه

▪هنر هدایت کردن

هنر اصلی مرحوم آی ـتا ...شیخ احمد مجتهدی تهرانی ،ترجمه
مفاهیم و آموزههای واال و در عین حال دشوار دینی ،برای همه بود.
در جلسه درس او ،نمی شد از طرح مسائل پیچیده و الفاظ سنگین
متون فقه ،اصول و فلسفه ،سراغ گرفت؛ اما آنچه را به مستمعان
خود عرضه میکرد ،چکیده همه این مفاهیم دشوار بود .آن مرحوم
درسهای خود را با شیرینی حکایتها در میآمیخت؛ حکایتهایی
که گاه خود او قهرمان آن ها بود؛ خاطراتی ناب و نشاطآور از دوران
جوانیوطلبگی؛روایتهاییکههمآموزندهبودندوهمفضایجلسه

را تغییر میدادند و سرشار از انرژی مثبتش میکردند .در مجلس
درس مرحوم مجتهدی ،همه محترم بودند؛ نگاههای مهربان او به
یک یا چند نفر اختصاص پیدا نمیکرد .در مجلس درس اخالق او،
اصل اول ،پس از توجه به مفاهیم دینی و ایمان به پروردگار ،امید بود
و امیدواری به رحمت و بخشایش الهی.

در چهره دوســت داشتنی او ،چیزی وجــود داشــت که بــرای هر
انسانی جذاب و خوشایند بود .خیلیها ،فقط برای آنکه با استاد
دقایقی هم صحبت شوند ،به طرح سواالتی از وی میپرداختند
که شاید ،در نگاه دیگران ،پیش پا افتاده و غیرقابل طرح بود؛ اما
مرحوم مجتهدی تهرانی ،با حوصلهای خارج از حد تصور و لبخندی
که همیشه بر لب داشت ،به آن پرسشها پاسخ میداد و سوال
کننده را ،راضی از جوابی که دریافت کرده بود ،روانه میکرد.
بیتردید ،باید آی ـتا ...شیخ احمد مجتهدی تهرانی را ،الگوی
کمنظیر تبلیغ آموزههای دینی و استاد نامدار تربیت اسالمی در
دوران معاصر بنامیم؛ الگویی که می تواند برای تمام مبلغان دلسوز
در مسیر اهداف عالی آن ها راه گشا و تاثیرگذار باشد .روحش شاد
و با اولیا و صلحا محشور باد.

«دل هم دالیلی دارد» ،اثر جدید استاد بهاءالدین خرمشاهی منتشر شد

آیا تعقل،همان «فلسفه ورزی» است؟

استاد بهاءالدین خرمشاهی در
گزارش
کتاب «دل هم دالیلی دارد» ،با
سیطره جویی و تطاول فلسفه و
ت ََح ُّکم آن و به چشم حقارت نگریستن فیلسوفان یا
اهــل فلسفه به اهــل دیــانــت ،مخالفت کــرده و
خواسته است عم ً
ال به این مغالطه مشهور و مضمر
که عقل ورزی را عین فلسفه ورزی میگیرند،
پایان دهــد .به گــزارش ایبنا ،کتاب «دل هم
دالیلی دارد» ،از سلسله آثار انتشار یافته در حوزه
«دیـــن پــژوهــی» نشر ناهید و اثـــری اســت در
روان شناسی دین که یکی از پیشگامان آن ،ویلیام
جیمز است که نظریه و کتابی به نام «اراده معطوف
به ایمان» دارد .ایمان ،از اقناع دل پدید میآید.
مراد از دل ،آنگونه که در تمام زبانهای بشری
دراکه است که البته با عقل هم
سابقه دارد ،قوامی ّ
پیوند دارد و امید و عشق و ایمان ،حاصل تأمالت
آن اســت؛ به تعبیر دیگر ،به طرح دالیــل دل در
ایمان آوردن میپردازد.

دالیلی دارد که عقل از آن خبر نــدارد ».بر محور
و مــدار این نگاه و نگرش ،مکتبی به نام «اصالت
ایمان» پدید آمده است که فیلسوفان و متفکران
ِ
اگزیستانسیالیست(اصالت وجــودی) دیندار،
طرفدارآنهستند؛ماننداوگوستین،کییرکگور،
کابریلمارسلواونامونووازفرهنگایرانیـاسالمی
خودمان،بزرگانیچونسنایی،عطار،خیام،موالنا،
سعدی و حافظ و در عصر جدید سهراب سپهری.
محور این رساله بر نقد اصالت فلسفه و مخالفت
با سیطره آن بر اندیشه دینی است .ممکن است
این تصور برای بعضی از خوانندگان پیش آید که
فروگذاردن و دست کم گرفتن جانب فلسفه تا به
این حد ،در نهایت منجر به تضعیف سنت عقل و
عقلورزیسنتیشیعیاست؛امامرادنگارندهاین
نیست .نگارنده با سیطره جویی و تطاول فلسفه و
تحکم آن و به چشم حقارت نگریستن فیلسوفان یا
اهلفلسفهبهاهلدیانت،مخالفتکرده وخواسته
است عمال به این مغالطه مشهور و مضمر که عقل
ورزیراعینفلسفهورزیمیگیرند،پایاندهد.

عنوان این کتاب از جمله معروف پاسکال ،متفکر
و دانشور بزرگ قرن هفدهم فرانسه که در کتاب
اندیشههای او آمــده ،گرفته شده است« :دل هم

اندیش
▪«اصالت ایمان » در برابر عقل گزافه
ِ
فلسفی

▪مخالفت با سیطره فلسفه بر اندیشه دینی

استادخرمشاهیدربخشیازمقدمهایخواندنی

که بر این کتاب نوشته ،آورده اســت« :امــا ایمان
گوهریاستبههماندرجهازشرافتوبهتعبیری
میتوان گفت ساخته انسان یا بهتر از آن ،خواسته
انسان و پرداخته خداوند است .مطلق العنان و
فعال ما یشاء شدن فلسفه ،مطمئنا به نفع اردوی
دین و دین ورزان تمام نخواهد شد ،مگر آن که
فلسفه از حریم خود خارج نشود .ما وظیفه داریم
مومن باشیم ،اما الــزام نشده است که فیلسوف
باشیموگاهباخواندنیکدورهتاریخفلسفهیاطی
مقدمات در این رشته ،فرشته و وحی و همه جهان
غیبجهانرابهاستیضاحبکشیمودرترازویعقل
ابزاری خویش ،بسنجیم و تأویالت من عندی که
در قرآن کریم (آل عمران ،آیه  )7از آن نهی شده
است؛ یعنی تاویل در خدمت اهواء ،از جمله اهواء
و آرای فلسفی ،عرضه بداریم .از سوی دیگر ،به
قول معروف ،نقد فلسفه نیز خود نوعی فلسفه
انتقادی است .پس چه جای نگرانی است .این
رساله،موضوع ًادرحوزهفلسفهدینجایمیگیرد
و میخواهد اندکی در فعال ما یشاء بودن فلسفه و
وعدهرنگینحلهرمشکلراکهفلسفهمیدهد،یا
اینگونهوانمودمیشود،شککند.چیزیشبیهبه
غیرتدینیدرنهادناآراممنبهتالطمدرمیآیدکه
میبینمدرعصرجدید،بهصرفاستشمامرایحهای

از فلسفه ،دین و دین ورزی را دست کم میگیرند
و ایمان اصیل و پاک تودههای مومن را «دینداری
عامیانهبیارزش»تلقیمیکنندوازهمینرهگذر
است که نغمه ظاهر الصالح معنویت منهای دین
یا سخن گفتن از مردم و مکتب معنویت و خاموش
نهادن چراغ ظلمت شکن دیانت ،سر میدهند
و از منظر دیگر ،نگارش و نگرشی است بر مبنای
اصالت ایمان :اینکه ایمان بر ارکانی چند بند
است و تکیه به عقل خداداد و خداجو دارد ،نه عقل
استکباری گزافه اندیش فلسفی ».کتاب «دل هم
دالیلیدارد»،نوشتهاستادبهاءالدینخرمشاهی،
باشمارگان 550نسخه،در 172صفحه،بهبهای
 22هزار تومان ،از سوی نشرناهید روانه بازار نشر
شدهاست.

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :خودرویی را پیش خرید کردم و
طبق قــرارداد ،مقرر شد که آبانماه آن را
به من تحویل دهند .اما در تاریخ مذکور
در قــرارداد ،از سوی خودروساز اقدامی
نشد و حاال که قیمت خــودرو باال رفته،
مدعی است که باید مابهالتفاوت مبلغ را
به حساب شرکت واریز کنم .با توجه به
اینکه در قرارداد چیزی در این باره پیش
بینی نشده است ،چگونه میتوانم از حقم
دفاع کنم؟
پاسخ :ابتدا با ارسال اظهارنامه از فروشنده
درخواست کنید به قــرارداد احترام بگذارد
و با تحویل خــودرو به تعهد خــود عمل کند.
اگر ارسال اظهارنامه افاقه نکرد ،میتوانید
علیه فروشنده طرح دعوا کنید .در صورتی که
قــرارداد شما شرط داوری دارد ،باید از داور
درخواستکنیدبهاختالفشمارسیدگیکند.
درغیراینصورت،بایددعوایخودرادردادگاه
عمومی حقوقی محل دفتر اصلی فروشنده
طرح کنید .با توجه به این که دادخواست و
خواسته شما در دعوا علیه فروشنده باید بر
مبنای قــرارداد تنظیم شود و این موضوعی
تخصصی است ،پیشنهاد میکنم برای این
کار از وکالی دادگستری کمک بگیرید .طبق
ماده 10قانونمدنی«،قراردادهایخصوصی
نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند ،در
صورتی که مخالف صریح قانون نباشد ،نافذ
است ».بنابراین ،دو طرف یک قــرارداد ملزم
به اجــرای مفاد آن هستند .همچنین ،ماده
 264قانون مدنی بیان میکند که «تعهدات
به یکی از طرق ذیل ساقط میشود – 1 :به
وسیله وفای به عهد  – 2به وسیله اقاله  – 3به
وسیله ابــراء  – 4به وسیله تبدیل عهد  – 5به
وسیلهتهاتر– 6بهوسیلهمالکیتمافیالذمه»
به عبارت دیگر ،فروشنده یا باید تعهد خود را
مطابق قــرارداد انجام دهد یا در مورد شرایط
جدیدباشمامذاکرهورضایتتانراجلبکند.
درهرحال،اگریکیازطرفینعهدشکنیکند
و از اجرای تعهد خود ،مطابق قرارداد ،سر باز
زند یا بیش از آن چه در قرارداد برای او تعیین
شــده اســت ،مطالبه کند یا اجــرای تعهدش
را مشروط به امــر دیگری کند ،طــرف دیگر
میتواند از دادگاه درخواست کند به موضوع
رسیدگی و متخلف را به اجرای تعهدش ملزم
کند.همچنین،اگردرقراردادشمابرایتاخیر
درتحویلخودرویاتنظیمسندرسمیانتقال،
خسارتی(بهاصطالحوجهالتزام)تعیینشده
باشد ،می توانید در دادخــواســت تقدیمی،
خسارتتاخیردرانجامتعهدرانیزازفروشنده
مطالبهکنید.

