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«مفاتیحالحیاة»
همچنانپرفروش

«مفاتیحالحیاة» ،اثر آیتا ...جوادی آملی که تاکنون بیش از 220بار تجدیدچاپ شده ،در این دوره از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز جزو پرفروشترین
کتابهای «نشر اسراء» بود .به گزارش ایبنا ،علی ابوالقاسمی ،مدیر تولید و فروش انتشارات اسراء ،از رونمایی کتابهای «خطبههای نهجالبالغه» و جلد5
«رجال تفسیری» ،دو اثر دیگر آیت ا ...جوادی آملی ،در آیندهای نزدیک و همزمان با نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم خبر داد.

گفت و گوی خراسان با دکتر رجبی دوانی ،به بهانه رونمایی از تازه ترین اثرش

تاریخ کوفه؛ طلوع و افول

شماره 33

آزادی و استقالل؛خون آورد
صدها هزار انسان واال
استقالل و آزادی :استقالل م ّلی به معنی
آزادی م ّلت و حکومت از تحمیل و زورگویی
قدرتهای سلطهگر جهان است .و آزادی
ـق تصمیمگیری و
اجتماعی بهمعنای حـ ّ
عــمــل کــــردن و انــدیــشــیــدن بــــرای همه
افــراد جامعه اســت؛ و ایــن هر دو از جمله
عطیه
ارزشهــای اسالمیاند و این هر دو ّ
الهی به انسا نهایند و هیچ کــدام ّ
تفضل
حکومتها به مــردم نیستند .حکومتها
ّ
موظف به تأمین این دو اند .منزلت آزادی
و استقالل را کسانی بیشتر میدانند که
بــرای آن جنگید هاند .م ّلت ایــران با جهاد
چهلساله خود از جمله آن هاست .استقالل
و آزادی کنونی ایران اسالمی ،دستاورد،
بلکه خونآورد صدها هزار انسان واال و شجاع
و فداکار اســت؛ غالب ًا جــوان ،ولی همه در
طیبه
رتبههایرفیع
انسانیت.اینثمرشجره ّ
ّ
انقالب را با تأویل و توجیههای سادهلوحانه
و بعض ًا مغرضانه ،نمیتوان در خطر قرار داد.
همه -مخصوص ًا دولت جمهوری اسالمی-
ّ
موظف به حراست از آن با همه وجودند.
بدیهی است که «استقالل» نباید به معنی
زندانی کردن سیاست و اقتصاد کشور در
میان مرزهای خود ،و «آزادی» نباید در تقابل
با اخالق و قانون و ارزش های الهی و حقوق
عمومی تعریف شود.

...

معرفیکتاب
آموختنی های زندگی
«شاه عباس»
کــتــاب ســه جلدی
«شــــــا ه عـــبـــاس»،
اثـــــــر م ــن ــوچ ــه ــر
پ ــارس ــادوس ــت که
از سوی انتشارات
ســهــامــی انــتــشــار
بــه چـــاپ رســیــده،
در نــمــایــشــگــاه
بینالمللی کتاب تــهــران م ــورد استقبال
عالقهمندان کتاب قــرار گرفت .به گزارش
ایبنا ،دوره سلطنت شــاه عباس در تاریخ
صفویه ،دور ه مهمی به شمار میآید؛ دورهای
که برخی مورخان و محققان از آن به عصر
طالیی صفویه یاد میکنند و اقدامات شاه
عباس را گام مهمی در حرکت ایران به سوی
نوسازی میدانند .هر چند از سوی دیگر،
برخی از تحلیلگران و استادان تاریخ ،این
دورهرادرعینطالییبودن،دورهحرکتآرام
صفویه به سوی زوال هم برمیشمرند .شاه
عباس در عین توجه به آبادانی ایران و سامان
بخشیدنبهامنیتونظمدرکشور،برایتربیت
جانشین خود قدمهای الزم را برنداشت .در
اینکتاب،زندگی،هدف،برنامههاواقدامات
شاهعباس اول توضیح داده و روشن شده که
اینشخصیتبحثبرانگیزتاریخایران،برای
غلبه بر دشواریها و رسیدن به هدفها ،چه
تالشهاییکردهاست.

جواد نوائیان رودسری

زمانی که این کتاب برای نخستین
بار منتشر شد ،هنوز درباره تاریخ
کوفه ،کتابی به زبان فارسی
انتشار پیدا نکرده بود .بعد از طبع
این کتاب ،آثاری در این زمینه
چاپ شد .اما این آثار نگاهی
متفاوت نسبت به مباحث مورد
توجه در کتاب «کوفه و نقش آن در
قرون اولیه اسالمی» دارد
در سال گذشته پیش آمد و کتاب «کوفه و نقش آن
در قرون نخستین اسالمی» ،با تغییرات و اضافات
جدیدچاپشدودراختیارعالقهمندانقرارگرفت.
درباره تاریخ کوفه ،پیش از رونمایی
کتاب شما ،آثاری منتشر شده بود .اثر شما چه
تفاوتی نسبت به آثار مشابه درباره تاریخ کوفه
دارد؟
زمانیکهاینکتاببراینخستین بارمنتشرشد،
هنوز دربــاره تاریخ کوفه ،کتابی به زبان فارسی
انتشارپیدانکردهبود.بعدازطبعاینکتاب،آثاری
در این زمینه چاپ شد که یکی از آن ها ،متعلق به
دوست گرامی بنده ،جناب آقای دکتر نعمتا...
صفری فروشانی است .با این حال ،کتاب مورد
اشاره و دیگر آثاری که در همین زمینه منتشر شده
است،نگاهیمتفاوتنسبتبهمباحثموردتوجه
درکتابمندارد.
شیوه پژوهش و پـــردازش وقایع
تاریخی ،در کتاب «کوفه و نقش آن در قرون
نخستین اســامــی» چگونه اســت و مباحث
مختلف در این زمینه را با چه رویکردی ارائه
کردهاید؟
من در این کتاب ،ابتدا فلسفه بنای شهر کوفه را
مورد توجه قرار داده و بررسی کردهام؛ اینکه این

شهر چگونه به وجود آمد و هدف از تأسیس آن چه
بود؟ اینکه چه نقشی در فتوحات مسلمانان در
قلمرو ساسانیان داشت و مطالبی از این قبیل،
به اجمال بررسی شده است .سپس ،به نقش
مهم این شهر و مردم آن در تحوالت سیاسی و
اجتماعی قرون اولیه اسالمی پرداختهام؛ این
بررسی ،به ویژه در دورانی که امیرالمؤمنین(ع)،
کوفه را به پایتختی برگزیدند و همچنین ،نحوه
مواجهه کوفیان با امــام حسن مجتبی(ع) که
در نهایت به کنارهگیری آن حضرت از حکومت
منجر شد و همچنین ،نقش کوفه و کوفیان در رقم
خوردن واقعه جانسوز عاشورا ،از نظر تاریخی،
برای شناخت تاریخ کوفه ،بسیار ضروری است.
پس از این دوره نیز ،قیا مهایی مانند توابین و
مختار که در کوفه شکل گرفتند و نیز ،نقش کوفه
در پیدایش دولت بنیعباس و سقوط امویان،
مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است .توجه به
نقش سیاسی و اجتماعی کوفه تا زمان تأسیس
شهر بغداد به دستور منصور دوانیقی ،دومین
خلیفه عباسی ،در سال  145هـ.ق ،ادامه دارد.
او تالش فراوانی کرد که مردم و افراد سرشناس
کوفه را به بغداد منتقل کند و موفق به این کار
هم شد.

با این حال ،پس از این تاریخ هم ،کوفه همچنان
به لحاظ اعتقادی و حضور گروههای مختلف
مذهبی ،دارای اهمیت فراوانی بوده است .آیا
این موضوع در بررسی تاریخ کوفه توسط شما،
موردتوجهقرارگرفتهاست؟
بله،بخشدوماینکتاب،بهتأثیراتکوفهوکوفیان
برتحوالتفکری،فرهنگیوعلمیجهاناسالمدر
همانقروناولیه،اختصاصدارد.بهعنواننمونه،
مکاتب مختلف فکری که در این شهر پدید آمده یا
خاندانهای اهل علم معروف یا اماکن مقدس این
شهر،درکتابمعرفیشدهاست.
بررسیاینمباحثتاچهقرنیادامه
دارد؟
تازمانبنایحوزهعلمیهنجفتوسطمرحومشیخ
توسی در قرن پنجم هجری قمری؛ میدانید که
در این زمان ،پس از تسلط سلجوقیان بر بغداد و
برافتادن حکومت دیلمیان ،شرایط برای شیعیان
دشوار شد و به همین دلیل ،شیخ توسی به نجف
اشرف هجرت کرد و حوزه علمیه این شهر را بنیان
گذاشت.بعدازایناقدام،بسیاریازعالمانشیعه،
ازکوفهبهنجفکهدرفاصلهکمینسبتبهاینشهر
قرارداشت،هجرتکردندوازاینزمانبهبعد،کوفه
درعرصهعلمینیز،نتوانستنقشیایفاکند.

شناسایی  40ناشر «کتاب ساز» در نمایشگاه کتاب
مــدیــر بخش نــاشــران عمومی
گزارش
ســــیودومــــیــــن نــمــایــشــگــاه
بینالمللی کتاب تهران گفت:
اینکهیککتابتوسطچندناشرمنتشرمیشود،
بــدون اینکه حتی یک «واو» در آن تغییر کند،
مصداقروشنتخلفاستونمونههایمتعددیاز
چنینتخلفیرادرنمایشگاهکتابمشاهدهکردیم.
بهگزارشایبنا،حسینمعینیافزود:دراینزمینه،
با چند غرفه متخلف برخورد و گزارش تخلف آنها
رابهکمیتهرسیدگیبهتخلفاتارسالکردیم.وی

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

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

شــما می توانید پرسش های خود را
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شهر کوفه در تــاریــخ اســام از جایگاه بسیار
ویژهای برخوردار است؛ شهری که نخستین بار
توسط فاتحان مسلمان و به مثابه یک پادگان
نظامی ایجاد شد تا از آن به عنوان پایگاهی
برای اعزام مسلمانان به جبهههای جنگ علیه
ساسانیان استفاده شــود و بعدها ،به یکی از
پررونقترین شهرهای جهان اسالم تبدیل شد
و امیرمؤمنان(ع) ،آن را به عنوان پایتخت جهان
اســام برگزید .امــا تاریخ شهر کوفه ،در کنار
اوراق گاه زرین تاریخ خود ،برگهای سیاهی نیز
دارد؛ از خیانت کوفیان به امام حسن مجتبی(ع)
تا همراهی آن ها با امویان در رقم زدن واقعه
جانگداز عاشورا .به تازگی کتاب «کوفه و نقش آن
در قرون اولیه اسالمی» ،اثر دکتر محمدحسین
رجبی دوانی ،پژوهشگر برجسته تاریخ اسالم،
در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران رونمایی
شد؛ این کتاب در برگیرنده اطالعاتی گسترده
از پیشینه این شهر بزرگ در قرون اولیه اسالمی
اســت .به مناسبت رونمایی از ایــن کتاب ،در
گفتوگویی با نویسنده آن ،به بررسی محتوای
اثر پرداختیم .دکتر رجبی دوانی در مصاحبه
با خراسان ،اظهار کرد که این کتاب به بررسی
تاریخ شهر کوفه از ابتدای بنای آن در سال 17
هجری قمری ،تا تأسیس حوزه علمیه نجف در
قرن پنجم هجری اختصاص دارد.
ظاهر ًا کتاب «کوفه و نقش آن در
قرون نخستین اسالمی» ،سالها قبل به زیور
طبع آراسته شده بود .دلیل چاپ دوباره آن
و رونماییاش در نمایشگاه کتاب امسال چه
بود؟
همانطور که اشاره کردید ،این کتاب ،اوایل دهه
 1370هـ.ش ،نوشته و به عنوان یک پژوهش در
اواخر این دهه ،برای نخستین بار چاپ شد .با این
حال ،از آنجا که برخی از مباحث کتاب نیازمند
به بررسی بیشتر بود و در بعضی جاها ،باید مورد
تجدید نظر قرار میگرفت ،به دنبال فرصتی برای
انجام این کار بودم که خوشبختانه ،این فرصت

...

مشاورهحقوقی

با بیان اینکه ناظران در بازدید از سالن ناشران
عمومی 40 ،غرفه متخلف را شناسایی کردند،
افزود:برخیغرفههاخانوادگیشدهبود،یعنییک
کتاب را چهار ناشر چاپ کرده و چهار غرفه برای
فروش آن گرفته بودند؛ در حالی که این اقدام،
تــخــلــف اســــت .وی ب ــا اشـــــاره ب ــه آســی ـبهــای
کتاب سازی برای صنعت نشر گفت :اگر به جنبه
نمایشگاهینگاهکنیم،چنیناقدامیضربهزیادی
بهناشرانواردمیکند،زیراماناشری داشتیمکهبه
عنوان مثال ،حدود 100عنوان کتاب داشت ،اما

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
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تنهاتوانستیم 9مترغرفهبهاوبدهیموناشرفضای
خوبی برای نمایش کتابهایش نداشت .معینی
دربارهبرخوردبااینمتخلفاندرایامنمایشگاه،نیز
توضیح داد :در آخرین جلسه شورای برنامهریزی
صنفی ،این پیشنهاد مطرح شد که در دورههای
آینده،معیارحضوردرنمایشگاهراازکمیتبهسمت
کیفیت تغییر دهیم .مدیر بخش ناشران عمومی
سی و دومین نمایشگاه کتاب تهران ،تأکید کرد:
امیدوارم بتوانیم در دوره های بعدی نمایشگاه،
گروهی متشکل از نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد

اسالمی و صنف را در همه بخشها مستقر کنیم تا
کیفیتکارناشرانرابررسیوردهبندیکند.

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 :به دلیل مشکالت مالی از فردی
پول قرض گرفتم و او ،بابت اصل پول و ربح
آن،ازمنچکگرفت.طیاینمدت،حدود
دو برابر اصل را به صــورت اقساط به وی
پرداخت کــردهام ،اما او ادعــا میکند که
همه اینها سود بوده است .آیا میتوانم از
ویبهجرمگرفتنرباشکایتکنم؟تکلیف
چکهاییکهدستاوست،چهمیشود؟
پاسخ :در صورت ارائه دالیل محکمهپسند و
اثبات ربا ،میتوانید صرف ًا اصل مبلغ دریافت
شده را به طلبکار بازگردانید و اگر بیش از آن
پرداخت کردهاید ،پرداختی مــازاد از اصل
را باز پس گیرید .بنابراین ،نه تنها مجبور به
پرداخت مبلغی بیش از بدهی خــود به ربا
گیرنده نخواهید بود ،بلکه ربا گیرنده ملزم
خواهدشدمبلغیراکهبیشازاصلپولازشما
دریافت کرده است ،به شما بازگرداند .دالیل
اثباتجرمرباخواریمانندعمومجرایماست:
اقرار،شهادت،سوگندوعلمقاضی.برایطرح
شکایتعلیهرباخوار،بهدادسرامراجعهکنید.
اگرپسازرسیدگیبهپروندهدردادسرا،برای
متهم کیفرخواست صادر شد ،دادخواستی
علیه رباخوار به خواسته «استرداد چک» به
دادگاهکیفریرسیدگیکنندهبهاتهام،تقدیم
کنید .به این ترتیب ،دادگاه کیفری عالوه بر
محکومیت رباخوار به مجازات رباخواری ،وی
را به بازگرداندن چکها نیز محکوم خواهد
کــرد .مــاده  595قانون مجازات اسالمی،
مصوب ،1375بیان میکند« :هر نوع توافق
بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل
بیع ،قرض ،صلح و امثال آن جنسی را با شرط
اضافه با همانجنس مکیل و موزون معامله
نمایدویازایدبرمبلغپرداختی،دریافتنماید
ربامحسوبوجرمشناختهمیشود.مرتکبین
اعمازربادهنده،رباگیرندهوواسطهبینآنها
بمالبهششماهتا
عالوهبررداضافهبهصاح 
سهسالحبسوتا 74ضربهشالقونیزمعادل
مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم
میگردند» و در تبصره  2اضافه می کند:
«هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت
وجه یا مال اضافی مضطر بــوده ،از مجازات
مذکور در اینمادهمعاف خواهد شد ».از آن
جایی که مجازات ربا برای هر دو طرف معامله
ربوی در نظر گرفته شده ،قانون گذار تبصره
دومرابرایمعافیتربادهندهایکهدرشرایط
اضطراربوده،درنظرگرفتهاست.

