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سیودومیننمایشگاهکتابتهران
بدونشهرمهمان

مدیرعاملموسسهنمایشگاههایفرهنگیایرانگفت:شهرهایحلبودمشقازسوریهوآتنازیونان،برایحضوردربخششهرمهمانسیودومیننمایشگاهکتاب
تهراندرخواستدادهبودند؛اماتاکنونهیچکدامازاینشهرها،جزئیاتوبرنامههایخودراارسالنکردهاند.بهگزارشایبنا،قادرآشناافزود:نمیتوانیمبیشازاین،
موضوعشهرمهماننمایشگاهکتابتهرانرادرابهامنگهداریم؛زیرابراینباوریمکهبرخیاوقات،انجامندادنیککار،بهترازبدانجامدادنآناست.

استاد مهدوی دامغانی ،محقق و مترجم برجسته در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

شماره 11
آثاراعتقادبهاصل«مامیتوانیم»

بهرغم همه مشکالت طاقتفرسا ،جمهوری
اســامــی روزبــــــهروز گــامهــای بلندتر و
استوارتری به جلو برداشت .این چهل سال،
شاهد جهادهای بزرگ و افتخارات درخشان
و پیشرفتهای شگفتآور در ایران اسالمی
است .عظمت پیشرفتهای چهلساله م ّلت
ایران آنگاه به درستی دیده میشود که این
مد تهای مشابه در انقال بهای
مد ت ،با ّ
ّ
بزرگی همچون انقالب فرانسه و انقالب
اکتبر شوروی و انقالب هند مقایسه شود.
مدیر ّیتهای جهادی الهامگرفته از ایمان
اسالمی و اعتقاد به اصل «ما می توانیم» که
امام بزرگوار به همه ما آموخت ،ایران را به
ع ّزت و پیشرفت در هم ه عرصهها رسانید.

...

جهان کتاب
 88درصد فرانسوی ها
«کتابخوان»هستند

گزارشیجدیدازنرخمطالعهفرانسویها،نشان
میدهد از هر  10فرانسوی 9 ،نفر ،دست کم
یک کتاب را در طول سال گذشته مطالعه و یک
سوم از این افــراد نیز ،اعالم کردهاند ،ساالنه
بیش از  20کتاب میخرند و میخوانند .به
گزارش ایبنا به نقل از «فرانساینفو» ،با وجود
افت شدید رونــق بــازار کتاب فرانسه در سال
گذشتهمیالدی،بهنظرمیرسدکهفرانسویها
در ســال  ،2019کــتــابخــوانتــر شــدهانــد.
نمودار دوساله تهیه شــده توسط مرکز ملی
کتاب فرانسه( )CNLکه به تازگی منتشر شده
اســت ،نشان میدهد که حــدود  88درصد
فرانسویها کتابخوان هستند و حدود 31
درصــد آن ها نیز ،هر سال بیش از  20کتاب
مطالعهمیکنند؛آماریکهدرمقایسهبادوسال
گذشته ،رشد قابل توجهی را نشان میدهد.
طبقآمارمنتشرشده 73،درصدازفرانسویها
اظهار کردهاند که مطالعه بــرای خوشبختی
و شکوفایی زنــدگــی ،مهم و حیاتی اســت و
مطالعه ،بیش از هر زمان دیگری ،به بخشی
از تفریحات آنها تبدیل شده است و چنانچه
وقت زیادی داشته باشند ،خواندن کتاب یکی
از سه فعالیتی است که به آن روی میآورند.
این گــزارش نشان میدهد که  47درصــد از
کتابهای خوانده شده توسط فرانسویها،
رمان بوده است که شامل رمانهای پلیسی،
علمی -تخیلی و عاشقانه میشود .کتابهای
کاربردیو«کمیکاستریپ»بهترتیب،رتبهدوم
وسوم بیشترین کتابهای خریداری شده در
فرانسهرادارد.

تربیتنخبگان؛ میراثعلمیجواداالئمه

(ع)

جواد نوائیان رودسری

در آموزههای اخالقی اهلبیت
سخن اندیشه
علیهمالسالم ،ویــژگـیهــای
دشمنان انسان آمده است .امام
ِ
دشمن انسان،
جــواد علیهالسالم ،در توصیف
ِ
فرمودهاند«:قدعاداکمنسترعنکالرشداتباعا
لماتهواه؛آنکهرشدوراهراسترابهدلیلپیرویاز
هواینفستووبرایدلخوشیتو،برتوبپوشاند،با
الدین فی ِص ِ
فات
تو دشمنی کرده است».
(أعالم ّ
ُ
المؤمنیندیلمی،قرننهم،ص)309اینحدیث
ُ
اماممحمدتقیعلیهالسالم،بهموضوعدوستیابی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.
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ن ُُهمین اختر آسمان امامت و والیــت ،هنگامی
مسئولیت سنگین هدایت خلق را بر عهده گرفت
که از عمر بابرکتش ،بیش از  9سال نگذشته
بود .شهادت آن حضرت نیز ،زمانی اتفاق افتاد
که تنها  25بهار از زندگی امام(ع) سپری شده
بود .با این حال ،دوران امامت حدود ًا  15ساله
جواداالئمه(ع) ،مشحون از کراماتی است که
هر پژوهشگری از مطالعه آن ها ،دچار حیرت
میشود .امام جــواد(ع) در دوران امامت خود،
 115شاگرد نخبه تربیت کرد که با توجه به آغاز
امامتآنحضرتدرسنیننوجوانیوشهادتشان
در ایــام جوانی ،مایه شگفتی بسیار اســت .در
گفتوگو با دکتر محمود مهدوی دامغانی،
استاد دانشگاه و مترجم برجسته آثار روایــی و
تاریخی ،به بررسی ابعاد کمتر دیده شده زندگانی
امام جــواد(ع) پرداختیم .استاد در مصاحبه با
خراسان ،ضمن برشمردن ویژگیهایی همچون
نخبهپروری و سخاوت در سیره امام(ع) ،به نکات
ویــژه و کمتر شنیده شــد های از دوران امامت
حضرت جواداالئمه(ع) اشاره کرد.
بـــرای آغـــاز گــفــتوگــو ،دربــــاره
ویژگیهای خاص زندگانی امام جواد(ع) ،به
اختصار مطالبی ارائه بفرمایید.
نخستین موضوعی که باید در بررسی زندگانی
امام جــواد(ع) مد نظر قرار گیرد ،این است که
آن بزرگوار نخستین امامی هستند که دوران
امامتشان ،در سنین کودکی و نوجوانی آغاز
شده است .آن حضرت ،حدود ًا  8یا  9ساله بودند
که پدرشان ،حضرت امام رضــا(ع) به شهادت
رسیدند .خردسالی امــام جــواد(ع) باعث شد
که برخی از بزرگان شیعه ،مانند جناب علی
بن جعفر ،عموی امام رضا(ع) ،برای یقین پیدا
کردن به مقام امامت جواداالئمه(ع) ،پرسشها
و مسائل خود را در محضر ایشان طرح کنند و
پاسخ بگیرند .امام جواد(ع) با نمایاندن علم الهی
خود ،اسباب حیرت و شگفتی پرسشکنندگان
را فراهم آوردنــد و حقانیت خودشان را ثابت
کردند .مشیت الهی چنان بود که آن امام همام،
با آشکار کــردن چشمه الیــزال علم خداوندی
خود ،چنان نفوذی در قلبهای مؤمنان ایجاد

...

مشاورهحقوقی

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

کنند که وسوسه دشمنان ،راه به جایی نبرد و
چراغ حق ،فرا راه طالبان رسیدن به رستگاری،
روشــن و من ّو ر بماند .بسیاری از دانشمندان
آن روزگــار ،برای بهرهمندی یا آزمــودن دانش
امام جواد(ع) ،از بغداد ،مرکز خالفت عباسی،
راهــی مدینه شدند و همه آن هــا ،شگفتزده
از علم آن وجود نازنین و مقدس ،به سوی دیار
خود بازگشتند .افــزون بر ایــن ،روایــات نشان
میدهد که امام جــواد(ع) ،گاهی با خبر دادن
از غیب ،زمینه افزایش ارادت شیعیان و ایمان
قلبی آن ها را فراهم میفرمودند .در این زمینه،
«م َط ّرفی» ،یکی از اصحاب امام رضا(ع)
روایت ُ
جالب توجه اســت .او نقل میکند که حضرت
ثامنالحجج(ع) ،مبلغ چهار هزار درهم از وی
قرض گرفتند تا در میان مستمندان تقسیم کنند
و احدی از ماجرای این پول خبر نداشت .پس
«م َط ّر فی» به محضر
از شهادت امام رضــا(ع)ُ ،
امام جواد(ع) شرفیاب شد و آن حضرت ،بدون
آنکه وی حرفی بزند ،قرض پدر بزرگوارش را ادا
«ألد ُّر ال َنّظیم
فرمود .تفصیل این ماجرا در کتاب ُّ
ِ
األئمة ال َّلهامیم» ،اثر ارزشمند یوسف
فی َمنا ِقب
بن حاتم شامی ،از علمای برجسته قرن هفتم
هجری ،آمده است و عالقهمندان ،البته اگر با
زبان عربی آشنایی دارند ،میتوانند به این کتاب
مراجعه کنند.
امام جواد(ع) در نوجوانی به امامت
و در جوانی به شهادت رسیدند .آیا آن حضرت،

در این دوران نسبت ًا کوتاه ،به تربیت شاگردان
مبرز و برگزیده نیز پرداختند یا فعالیت آن
حضرت به تکمیل اطالعات شاگردان پدر
بزرگوارشان محدود می شد؟
در میان امامان شیعه(ع) ،حضرت امام جواد(ع)،
طبق مشیت الهی ،کمترین مدت عمر را داشتند
و مدت زندگانی آن حضرت ،از  25سال بیشتر
نشد .امـــام(ع) در مــدت  15ســال امامتشان،
 115شاگرد برگزیده و نخبه را تربیت کردهاند
که با توجه به مدت کوتاه عمر و محدودیتهایی
که گاه پیش میآمد ،واقع ًا خارقالعاده است.
این  115نفر ،به غیر از آن افرادی هستند که به
عنوانهای مختلف ،مدتی محضر جواداالئمه(ع)
را درک کــرده بــودنــد؛ باید ایــن  115نفر را به
عنوان شــاگــردان خــاص و نخبه امــام جــواد(ع)
در نظر بگیریم .همین افراد هستند که مسئولیت
سنگین انتقال آمــوزههــای امامت را به مــردم و
به ویژه شیعیان ،بر عهده گرفتند .عالقهمندان
میتوانند به کتاب «رجال» شیخ توسی مراجعه
کنندتاوسعتوعظمتنخبهپروریامامجواد(ع)
را درک کنند .گمان برخی ایــن اســت که این
تربیتیافتگان ،عموم ًا وابستگان و شاگردان امام
رضا(ع)هستند،درحالیکهچنیننیستوغالب
این افراد ،خوشهچین خرمن پربرکت دانش امام
ن ُُهم شیعیان(ع) محسوب میشوند .اگر ارتباط
این شاگردان را با وجود مقدس امام جواد(ع)،
از  10سالگی آن حضرت در نظر بگیریم ،باید

های«دشمناندوستنما»درکالماماممحمدتقی(ع)
نشانه
ِ
اشــــاره میکند و راهــنــمــای همه در موضوع
دشمنشناسی نیز هست .دوستی که فقط میل،
هواینفسودلخوشیدوستشرادرنظرمیگیرد
وتنهاازهواینفسدوستشپیرویوازفراهمکردن
زمینه رشد وی ،صرفنظر میکند ،با رفیق خود
دشمنی کرده است .در این روایــت« ،استتار راه
شدت
رشــد» به دلیل «اتّباع از هــوای نفس» ،به ّ

نکوهش شده است .واقعیت آن است که انسانها
باید به افرادی که با صداقت ،هشدارهای اخالقی
به آن ها میدهند ،احترام بگذارند؛ این افراد،
دوست حقیقی انسان هستند .باید از ارتباط با
دوســت نمایانی که خــود از هــوای نفس پیروی
میکنند و تنها بهخاطر دلخوشی و هوای نفس
دوستخود،راهحقوصراطمستقیمرابهاونشان

بگوییم که امـــام(ع) ،در دوران امامتشان ،هر
سال  10نفر نخبه را پرورش میدادند و به جامعه
اسالمی عرضه میکردند .این از برکات وجود آن
امام همام است.
چه نکاتی درباره سیره عبادی
حضرت جواداالئمه(ع) قابل طرح است؟
امــام ج ــواد(ع) در عرصه صفات عالی انسانی،
عبادت و بندگی پروردگار نیز ،همچون پدران و
فرزندانبزرگوارشان،جایگاهیممتازوویژهدارند.
آن حضرت ،مخزن و معدن جود ،سخا و بخشش
هستند.فردیخدمتامام(ع)عرضکرد:ایپسر
رسولخدا(ص)!بهاندازهجوانمردیوسخاوتتان
به من عطا کنید .آن حضرت فرمودند :چنین
عطاییدروسعوتوانمننیست.آنشخصدوباره
گفت :پس به اندازه جوانمردی من عطا بفرمایید.
امام جواد(ع) 200 ،دینار به وی بخشیدند .یکی
از همراهان ام ــام(ع) در سفر حج ،روایتی نقل
ـدر النظیم» هم آمده است؛
کرده که در کتاب «الـ ّ
وی میگوید که هنگام وقوف در صحرای عرفات،
جواداالئمه(ع) را دیدم .کسانی که به حج مشرف
شدهاند ،میدانند که معمو ًال وقوف در عرفات ،از
نزدیک ظهر آغاز میشود .راوی قسم میخورد
که از آغاز وقوف تا هنگام غروب ،مشاهده کردم
که دستهای آن وجود مقدس ،به سوی آسمان
بلند و اشک بر چهره مبارک او روان و به عبادت
حق مشغول بود .برای من شگفتآور بود که آیا
دستهایپسررسولخدا(ص)خستهنمیشود؟
اما امــام(ع) چنان در مقام بندگی حضرت حق،
مستغرق بودند که این مسائل برای ایشان ،عم ً
ال
«م َه ُج
مطرحنبود.مرحومسیدبنطاووسدرکتاب ُ
نه ُجال ِعبادات»،باذکرسندمعتبر10،
ّ
الد َعوات َو َم َ
مناجات از امام جواد(ع) نقل کرده که آن حضرت،
آن ها را از اجداد طاهرینش(ع) نقل فرموده که به
«أدعیةأ ْل َو َسا ِئ ُل ِإ َلیا ْل َم َسا ِئ ِل»مشهوراستوبههمه
خوانندگان بزرگوار ،سفارش میکنم که از توجه و
قرائتآن،غفلتنکنند.
نمیدهند ،پرهیز ک ــرد .بــه تعبیر ام ــام جــواد
علیهالسالم،چنینفردیدشمنانسانوجداییاز
وی و پرهیز از ادامــه ارتباط با او ،الزم اســت .هر
مؤمنیوظیفهداردباهواینفسخودمبارزهکندو
دیگران را نیز ،از پیروی هــوای نفس بــاز دارد.
کوتاهی در هشدار به دوستان ،در مسئله پیروی از
هوای نفس و هواپرستی آنان ،روا نیست .زیرا این
تقصیروکوتاهیعمدی،نشانهدشمنیاست.
حجتاالسالمدکترجواهری
عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسی

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پرسش :من  15ساله هستم؛ آیا میتوانم
شخص ًادردادگاهعلیهفردیشکایتکنم؟
پاسخ:باتوجهبهاینکهفرد 15ساله،کودک
محسوبنمیشود،میتوانیدشخص ًاشکایت
خود را به دادسرا تقدیم کنید .در جرایمی که
تعقیبآنهامنوطبهشکایتزیاندیدهاست،
شاکی باید اهلیت داشته باشد .اهلیت یعنی
شخص بالغ بــوده ،سفیه یا مجنون نباشد.
اگر فرد هنوز به سن بلوغ نرسیده یا محجور
باشد ،ولی یا قیم باید از طرف او شکایت کند.
در صورتی که ولی یا قیم بر خالف مصلحت
زیاندیده از طرح شکایت خــودداری کند،
دادستانمستقیم ًاموضوعراپیگیریخواهد
کرد .ماده  ۷۰قانون آیین دادرسی کیفری
بیانمیکند«:درمواردیکهتعقیبکیفری،
منوط به شکایت شاکی اســت و بــزهدیــده،
محجورمیباشدوولییاقیمنداشتهیابهآنان
دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت
وقت یا توجه ضرر به محجور شود ،تا حضور و
مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در
صورتیکهولییاقیمخودمرتکبجرمشدهیا
مداخلهدرآنداشتهباشد،دادستانشخصی
رابهعنوانقیمموقتتعیینویاخودامرکیفری
را تعقیب میکند و اقدامات ضروری را برای
حفظوجمعآوریادلهجرموجلوگیریازفرار
متهم بهعمل میآورد .این حکم در مواردی
که بزهدیده ،ولی و یا قیم او به عللی از قبیل
بیهوشی ،قادر به شکایت نباشد نیز ،جاری
اســت .تبصره – درخــصــوص شخص سفیه
فقط در دعاوی کیفری که جنبه مالی دارد
رعایتترتیبمذکوردراینمادهالزامیاست
و در غیر موارد مالی ،سفیه میتواند شخص ًا
طرحشکایتنماید».ماده ۷۱اضافهمیکند
که «در مــواردی که تعقیب کیفری منوط به
شکایت شاکی اســت ،اگر بزهدیده طفل یا
مجنونباشدوولیقهرییاسرپرستقانونی
اوباوجودمصلحتمو ّلیعلیه،اقدامبهشکایت
نکند ،دادستان موضوع را تعقیب میکند.
همچنین ،در مورد بزهدیدگانی که به عللی
از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت
سن ،ناتوان از اقامه دعوی هستند ،دادستان
موضوعراباجلبموافقتآنانتعقیبمیکند.
در ایـنصــورت ،در خصوص افــراد محجور،
موقوفشدنتعقیبیااجرایحکمنیزمنوط
بهموافقتدادستاناست».

