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جهان کتاب

برخیزکه امیدطلوعیدهبهآفاق
برمنتظرانمهدی عج ونوربصرآمد

راز موفقیت و ماندگاری در بازار نشر

یک کتاب فروشی موفق
با طعم فلفل هندی!

ساپنا ،یک کتاب فروشی زنجیرهای موفق در هند،
هم اینک  14فروشگاه زنجیرهای در سراسر این
کشور دارد که روی هم رفته 350 ،هزار متر مربع
مکانفروشگاهیرابرایعرضهکتابهایدرسیو
غیردرسیبهمردمهندایجادکردهاست.بهگزارش
ایبنا ،در کشور هند بسیاری از کتابفروشیها
به دلیل کرونا در حال تعطیلی هستند ،اما کتاب
فروشی ساپنا ،همچنان رونق فعالیت خودش را
حفظکردهاست.فروشگاههایزنجیرهایساپناکه
درهندبانامخانههایکتابساپناشناختهمیشود،
ازنامرستورانیالهامگرفتهشدهاستکهاولینبار،
پدربزرگ «نیجش شاه» ،موسس کتاب فروشی ،در
آن غذا خورده است .فروشگاه زنجیره ای ساپنا در
هند ،ویژگی هایی شبیه فروشگاههای زنجیرهای
بارنز اندنوبل در آمریکا دارد .در این فروشگاهها
تنها یک سری کتاب در قفسهها چیده نمیشود
بلکه سعی میکنند کتاب فروشی به یک شغل پویا
تبدیلشود.دراینکتابفروشیهاهرنوعمحصول
فرهنگیبخواهیدپیدامیشود.ازآخرینفیلمهای
سینمایی تا لوح فشرده آموزش زبان ،همه چیز به
فرهنگ کتابخوانی کمک میکند .نیجش شاه
عضو ارشد سومین نسل از خانواده موسس ساپنا
اعتقاد دارد اگر بخواهیم یک کتاب فروشی را در
دنیای دیجیتالی امروز سر پا نگه داریم باید از روش
های سنتی فاصله بگیریم و به جای آن از ترکیبی از
قدیموجدیددرفروشاستفادهکنیم.

(

ترجمه :جواد نوائیان رودســری  -والدت
حضرتصاحباالمر(عج)درنیمهشعبانسال
( 255هـ.ق) و ورود آن حضرت به دوران غیبت
تا امروز ،دستمایه شبههافکنیهای بسیاری
بــوده اســت؛ شبهههایی که عموم ًا از سوی
مخالفان راه حق مطرح شده و میشود .در این
بین ،رسالت علمای شیعه ،پاسخگویی مناسب
و به موقع به ایــن شبهههاست .در خجسته
سالروز والدت باسعادت منجی عالم بشریت،
مهدی موعود(عج) و مصادف شدن سالروز
شهادت مظلومانه آیــتا ...سیدمحمد باقر
صدر با این ایام ،فرازی از کتاب ارزشمند و البته
کمتر شناخته شده «بحث حول المهدی(عج)»
را که نوشته آن شهید سعید اســت ،به شما
دوستداران اهلبیت(ع) تقدیم میکنیم .این
کتاب مختصر ،با موضوع پاسخگویی به برخی
شبهات در مورد غیبت امام زمان(عج) به رشته
تحریر درآمده است.
▪چگونه بپذیریم که مهدی(عج) زنــده و
حاضر است؟

برخی میگویند :بیایید فرض کنیم که وجود
امام منتظر ،ممکن است و این فرض را با تمام
شرایط عمر طوالنی ،امامت در خردسالی و
غیبت مطلق باور داشته باشیم؛ اما فرض این
امکان به حدی نیست که عینیت یافتن چنین
شخصی را در دنیای واقعی بــرای ما اثبات
کند .پس چگونه میتوانیم به وجود خارجی
و عینی امــام زمــان(عــج) ایمان بیاوریم؟ آیا
وجــود چند روایــت در کتابهای حدیثی ،از
رســولخــدا(ص) ،کافی است که ما را به این
مسئله معتقد کند؟ اص ً
ال چگونه میشود ثابت

کــرد که مهدی(عج) ،واقع ًا در تاریخ وجود
دارد؟ در جواب میگوییم :این اصل که امام
زمــان(عــج) منجی عالم بشریت اســت ،به
صورت عام در روایات نبوی و به شکل خاص در
احادیث ائمه اهل بیت(ع) وجود دارد و در این
زمینه شکی باقی نمیگذارد .فقط برادران
اهلسنت 400 ،روایــت در ایــن زمینه نقل
کردهاند که در کنار روایــات شیعه ،به حدود
شش هزار روایت بالغ میشود؛ درباره بسیاری
از مسائل بدیهی اســام که همه مسلمانان
به آن اعتقاد دارنــد ،این قدر روایــت و حدیث
منقول نداریم .در مورد تجسم این اندیشه هم،
دالیل کافی موجود است که میتوان آن ها
را در دو دسته نقلی و علمی ارائه کرد .دلیل
نقلی ما صدها روایت از پیامبراکرم(ص) و ائمه
اطهار(ع) است که به ما میگوید مهدی(عج)
واجد این خصوصیات است :از اهلبیت(ع)
اســت؛ از فــرزنــدان فاطمه زهـــرا(س) است؛

افتخار نیابت نور

▪آرامگاه عثمان بن سعید

عثمان بن سعید از یاران و شاگردان مورد وثوق امام دهم و یازدهم(ع) و مردی
جلیلالقدر و مورد اطمینان بود که از  11سالگی در محضر امام هادی(ع)،
به خدمتگزاری و آموختن فقه و حدیث اشتغال داشت و شاگرد تربیت یافته
والیت و امامت بود .شغل ظاهری وی ،روغنفروشی بود .امام هادی(ع)
دربــاره او فرمودهاست« :ابوعمرو فردی امین و مورد اطمینان من است.
آنچه به شما بگوید ،از جانب من میگوید و آنچه به شما برساند ،از طرف
من میرساند».
▪محمد بن عثمان بن سعید عمری

▪آرامگاه محمد بن عثمان

وقتی نایب اول امام زمان(عج) وفات یافت ،آن حضرت در نامهای به فرزند
عثمان ،درگذشت پدر را تسلیت گفت و او را به جای پدرش منصوب کرد.
محمد بن عثمان به رغم مخالفتهایی که مدعیان دروغین نیابت با وی
داشتند و فشارهایی که خلفای آن دوران وارد میکردند ،توانست وظایف
نیابت را به نیکی انجام دهد و نگذاشت غُ الت با ترفندهای دروغین ،شیعیان
را متوجه خود کنند و باعث تزلزل ایمان مؤمنان شوند و نیابت او را متزلزل
کنند .نایب دوم بیشترین مدت را در سمت نمایندگی امام زمان(عج) به
خود اختصاص داد و حدود  40سال نایب و رابط آن حضرت و شیعیان بود.
▪حسین بن روح نوبختی

▪علی بن محمد سمری

شــما می توانید پرسش های خود را

ساله که در دوران غیبت صغری اتفاق افتاد ....
در این مدت چهار تن از پاکترین و باتقواترین
مؤمنان ،نیابت و جانشینی آن حضرت را
برعهده داشتند  ...و هر یک وفات میکرد،
دیگری به دستور امــام زمان(عج) جانشین
او میشد .نایب با شیعیان ارتباط داشــت و
پرسشهای آنان را به امام(عج) میرساند و
پاسخ شفاهی یا کتبی را به سوا لکنندگان
ابالغ میکرد و مردم با شنیدن جواب ،آرامش
مییافتند .آن ها میدیدند که در این مدت
 70سال ،همه پیامها و پاسخهای امام(عج)
با یک بیان و یک اسلوب واحد نوشته یا گفته
میشود و به دستشان میرسد  ...اگر وجود
آن حضرت واقعیت نداشت ،آیا ممکن بود یک
دروغ 70 ،سال دوام بیاورد و این چهار نفر
به گونهای نقششان را بازی کنند که کسی
متوجه نشود؟! منطق حکم میکند که یک
دروغ نمیتواند چنین دوام پیدا
کند  ...به این ترتیب ،در مییابیم
که غیبت صغری ،به عنوان یک
آزمــون علمی ،میتواند دلیل
بــر واقــعــیــت خــارجــی یک
موضوع داشتهباشد و آن
موضوع ،وجود ،زندگی
و سپس غیبت حضرت
مهدی(عج) است.
منبع:
بــــــــحــــــــث حــــــــول
الــــــمــــــهــــــدی(عــــــج)؛
دارالتعارف للمطبوعات؛
بــیــروت( 1410 :صص
 47-51با تلخیص)

یــک عضو هیئت علمی
تحلیل
پــژوهــشــگــاه فــرهــنــگ و
اندیشه اسالمی نوشت:
وقتی جهان بیمار در حال پوستاندازی
است ،مغز متفکر آن نمیتواند بیاعتنا
بماند .محققان علوم انسانی و علوم
اجتماعی در سراسر دنیا بسیج شدهاند
که جهان پساکرونایی را آنگونه که فکر
میکنند بهترین اس ــت ،بــســازنــد .به
گــزارش شبستان ،محسن ردادی در
نوشتار خود تصریح کرد هاست :اگر در
رسانههای علمی دنیا جستوجو کنید،
متوجه میشوید که پژوهشگران دنیا به
شدت مشغول فعالیت و تولید محتوای
علمی در این زمینه هستند .در روزهای
کرونایی ،پژوهشگران کــار را تعطیل
نکردهاندوبهخصوصدرشرایطقرنطینه
به پژوهش و تحقیق مشغول هستند.
کرونا به انداز ه کافی مشکل برای جامعه
به وجــود آورده است که دانشمندان و
پژوهشگران را تا سالهای سال به خود
مشغول کند .در همین مــدت کوتاه،
واژههـــایـــی هــم ســاخــتــه شـــد؛ مانند
 Covidiotکه پــدیــد های جدید و قابل
مــطــالــعــه از نــظــر انــســانشــنــاســی و
جامعهشناسی است .این یک انحراف
اجتماعی اســت و بــه افــــرادی اطــاق
میشود که آگاهانه و عامدانه هشدارهای
بهداشتی را نادیده میگیرند و تالش
میکنند درســت بر خــاف سایر مردم
مسافرت بــرونــد ،دســت بدهند ،دیــد و
بازدید بروند ،بدون ماسک و دستکش در
جامعه ظاهر شوند .فلسفه و الهیات هم
تکانههای شدیدی را تجربه کردهاست.

وقتی جهان بیمار در حال پوستاندازی
است ،مغز متفکر آن نمیتواند بیاعتنا
بماند .محققان علوم انسانی و علوم
اجتماعی در سراسر دنیا بسیج شدهاند
که جهان پساکرونایی را آنگونه که فکر
میکنند بهترین است ،بسازند .بدا به
حال کشور و مردمی که از این «وقته»
خاص غافل باشند و هستیشناسان،
معرفتشناسان و انسا نشناسانش در
معماری جامعه و جهان پساکرونایی
غایب باشند .اینک ،زمانی است که باید
مـــراکـــز پــژوهــشــی عــلــوم انــســانــی و
پژوهشگاهها برای مواجه شدن با دنیای
ویران شده از کرونا آماده شوند و اال فردا
دیر است .جهان ،متفکران علوم انسانی
را برای زمانی که پزشکان و پرستاران از
جنگ با کرونا بازگشتهاند ،آماده کرده
است تا جامعه را با کمترین زیان و آسیب
از این مرحله بگذرانند .آیا اندیشوران
علوم انسانی ایـــران بــه همین انــدازه
احساس مسئولیت میکنند؟ آیا برای
شناخت جامعه پساکرونایی تولیدات
پــژوهــشــی خـــود را جــهــت و ســرعــت
بخشیدهاند؟ آیا دولت اهمیت و ضرورت
نهادهای پژوهشی علوم انسانی در این
شرایط را درک کرده است؟ امیدواریم
چنین باشد.

پیک اندیشه

قرآن؛ محور برنامهریزیهای سازمان تبلیغات اسالمی
▪آرامگاه علی بن محمد سمری

آخرین نایب حضرت مهدی(عج) ،علی بن محمد َس ُمری بود که به دلیل
شدت مراقبتهای حکومت عباسی ،چندان آزادی عمل نداشت .مدت
وکالت وی نیز از دیگران کمتر و حدود دو سال بود .از او هم در طول دوران
نیابت ،کراماتی نقل کردهاند .وی از سال ۳۲۶تا سال ۳۲۹هـ.ق نایب خاص
حضرت بود و در این سال از دنیا رفت .با رحلت او ،غیبت کبری امام زمان(عج)
آغاز شد .حضرت مهدی(عج) در توقیعی که به وی نوشت ،زمان درگذشت
علی بن محمد را اعالم کرد و به او دستور داد نایبی برای خود مشخص نکند.
در بخشی از این توقیع آمده است« :ای علی بن محمد ،خداوند پاداش برادران
دینی تو را در مصیبت تو بزرگ دارد .تا شش روز دیگر خواهی مرد .پس امر
حسابوکتابخودرامرتبکنودربارهجانشینیمقامنیابتبهکسیوصیت
مکن .زیرا غیبت دوم فرا رسیده است ».سرانجام ،آخرین نایب در نیمه شعبان
سال  329هـ.ق ،همانگونه که امام زمان(عج) خبر داده بود ،وفات یافت و
کتاب نیابت خاصه بسته و عصر غیبت کبری آغاز شد.

▪آرامگاه حسین بن روح نوبختی

نایب سوم حضرت مهدی(عج) حسین بن روح بود که در میان خاندان
نوبختی ،پس از ابوسهل ،مشهورترین آن ها به شمار میآید .وی که یکی از
ده وکیل محمد بن عثمان ،نایب دوم ،در بغداد بود ،از همان زمان جایگاه
خاصی نزد شیعیان داشت .حسین بن روح ویژگیهای نیکی داشت .مرحوم
شیخ توسی در این باره میگوید« :او نزد شیعیان و دیگران ،خردمندترین
مردم به شمار میرفت و اهل تقیه بود ».عباس اقبال مینویسد« :حسین بن
روح ،به تصدیق موافق و مخالف ،از فهمیدهترین و عاقل ترین مردم روزگار
بوده است».

پرســش های حقوقی شــما هستیم.

برای جهان پساکرونا

گروه اندیشه  -نایبان خاص امام مهدی(عج) ،در دوران غیبت صغری ،چهار تن از علمای پارسا و بزرگ شیعه بودند .این افراد به «نواب
اربعه» معروف شدهاند .نایبان خاص حضرت صاحباالمر(عج) ،به ترتیب زمان و دوران نیابت ،عبارت بودند از :ابوعمرو عثمان بن سعید
عمری ،ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری ،ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی و ابوالحسن علی بن محمد سمری .در ادامه مطلب
 ،به معرفی مختصر این چهار نایب ارجمند و شرح کوتاه حیات توام با مجاهدت آن ها میپردازیم .این نایبان ،بین سالهای  260تا 329
هـ.ق ،واسطه میان شیعیان و امام زمان(عج) بودند.
▪عثمان بن سعید عمری
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چارهاندیشی علوم انسانی

نایبان امام زمان(عج) در دوران غیبت صغری دارای چه ویژگیهایی بودند؟

رئیس ســازمــان تبلیغات اسالمی گفت:
تمام ظرفیت این سازمان در ابعاد مختلف
رسانهای ،فضای مجازی و  ...باید رویکرد
قرآنی داشته باشد و همه مسئوالن ،باید
قرآن را محور برنامهریزی خود قرار دهند.
به گزارش ایرنا ،حجتاالسالم محمد قمی
در دیدار با مسئوالن شبکه قرآن و معارف
سیما افــزود :اهتمام به تبیین اجتماعی
اســام نــاب ،حول محور قــرآن ،مهمترین
مأموریت سازمان تبلیغات اسالمی است.
وی ابراز امیدواری کرد با هم افزایی موثر و

مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه

)

از نسل امــام حسین(ع) و ن ُُهمین نسل آن
حضرت است .همینطور روایاتی وجود دارد
که میگوید جانشینان پیامبر(ص) 12 ،نفر
هستند و مهدی موعود(عج) را در دوازدهمین
جانشین ،مشخص و منحصر میکند .بعضی
از علمای حدیث ،تعداد این روایات را تا 270
مــورد میدانند که در کتا بهای معتبر
شیعه و اهلسنت وجود دارد .مسئله
ویژه و قرینه مهمی که میتواند در
اثبات نقلی این مسئله به ما کمک
کــنــد ،ایـــن اســـت کــه بــخــاری،
از علمای حدیث اهلسنت و
روایتکنندگان ایــن حدیث،
از معاصران امــام نهم ،دهــم و
یازدهم بودهاست و این میرساند که
نقل این حدیث ،انعکاس یک پدیده
خارجی نبودهاست .دلیل علمی ما،
مبتنی بر تجربهاست؛ یک تجربه 70
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قدرتمند و همکاری با شبکه قرآن و معارف
سیما ،یک اتفاق مبارک درگفتمان قرآنی
کشور رخ دهد.

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 :آیا می توان بابت طلبکاری از کسی
که با او داد و ستد بدون چک یا سفته داریم،
تنها با داشتن امضای دفتری ،شکایت کنیم؟
چطور میشود این ادعا را ثابت کرد؟ آیا فقط
مدرک امضا در دفتر ،قابل ارائه به دادگاه
است؟
پاسخ :به حکم ماده  1297قانون مدنی« ،دفاتر
تجارتی در مــوارد دعــوای تاجری بر تاجر دیگر
در صورتی که دعــوی از محاسبات و مطالبات
تجارتیحاصلشد هباشددلیلمحسوبمیشود
مشروط بر این که دفاتر مزبوره مطابققانون
تجارت تنظیم شده باشد ».یعنی اگر طرف شما
نیز تاجر و اختالف حساب شما ناشی از معامالت
تجاری باشد ،می توانید علیه وی در دادگــاه به
دفاتر حساب خود که به شکل قانونی تنظیم شده
است ،استناد کنید .در مورد غیر تاجر هم دفاتر
به عنوان قرینه و اماره قابل استناد است .ماده
 1298قانون مدنی بیان می کند« :دفتر تاجر در
مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکناست
جزو قرائن و امارات قبول شود لیکن اگر کسی به
دفتر تاجر استناد کرد نمیتواند تفکیک کرده آن
چه را که بر نفع او است قبول وآن چه که بر ضرر او
است رد کند مگر آن که بیاعتباری آن چه را که
بر ضرر اوست ثابت کند ».به عبارت دیگر ،برای
امکان استناد به دفاتر تجاری باید سه شرط وجود
داشته باشد -1 :دفاتر به طور صحیح و قانونی
تنظیم شده باشد -2 ،طرف دعــوای شما تاجر
باشد -3 ،دعوا ناشی از مطالبات تجاری باشد.
در صورت فقدان یکی از این شروط  ،دفتر تاجر
صرفا به عنوان قرینه قابل استناد است .درخور
ذکر است که دفاتر تاجر همیشه علیه خود تاجر
به عنوان دلیل قابل استناد است .ماده  14قانون
تجارت بیان می کند« :دفاترمذکوردر ماده  6و
سایر دفاتری که تجار برای امور تجارتی خود به
کار می برند در صورتی که مطابق مقررات این
قانون مرتب شده باشد بین تجار ،در امور تجارتی
سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت ،فقط
بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود».

دیدگاه

کرونا و ضربهپذیری
توزیع سنتی کتاب در ایران
یکناشرمعتقداست؛درحالیکهروندتولیدکتاب
کاغذی در ایران دیجیتالی شده است همچنان
مقاومتهابرایدیجیتالیشدنروندتوزیعوجود
دارد و شیوع ویروس کرونا نشان داد که این روند،
در بحرانها ضربهپذیر اســت .به گــزارش ایبنا،
سالهاست که شرایط چرخه نشر ،بحرانی اعالم
میشود و این بار کرونا ،به تن نحیف این صنعت
افــتــاده و فعاالن ایــن حــوزه را بهشدت غافلگیر
کــردهاســت .تعطیلی کتابفروشیها ،یکی از
بارزتریننتایجبحرانکرونامحسوبمیشود.البته
پایین آمدن کرکره کتابفروشیها برای بسیاری
از فعاالن عرصه نشر به معنای توقف صددرصدی
نبود؛برخیتالشکردندازبحران،فرصتبسازند،
بازار را حفظ کنند و ادامه دهند .عادل طالبی که
افزون بر حضور در عرصه نشر ،مدرس دانشگاه
نیز اســت ،افــزود :آمارها نشان میدهد با توقف
فعالیتکتابفروشیهادردورانقرنطینه،جریان
فــروش اینترنتی کتاب حتی با حداقل نیروی
انسانی ،رشد قابلتوجهی داشته اســت .عالوه
براین ،اگر به مقوله سفارش آنالین و ارسال پستی
کتاب ،بیش از گذشته توجه شود ،میتوان انتظار
داشت،توزیعدیجیتالیکتابجایگزینروشهای
سنتی شود .نتیجه این رویکرد ،حذف تدریجی
مراکز پخش ،انبارها و کتابفروشیهای سنتی
است،همانطورکهدردنیاایناتفاقافتادهاست.
خدماتسایتآمازون،ازبارزتریننمونههایتوزیع
و عرضه دیجیتال کتاب است .سالهاست که این
پایگاهوپایگاههایمشابهدردنیافعالیتمیکنند.
سفارشمشتریآنالینثبتمیشودوجریانچاپ
مدرن بهوسیله نزدیکترین دستگاه  podمحل
سفارشمشتری،انجاموارسالمیشود؛بهعبارت
دیگر ،زمانی کتاب چاپ میشود که فروش انجام
شدهباشد؛هرچندچاپدیجیتالازافستگرانتر
است ،اما با توجه به اینکه تولید براساس سفارش
اســت ،از خــواب و هــدررفــت سرمایه پیشگیری
خواهد شد که به نفع تولیدکننده و مصرفکننده
خواهدبود.صنعتنشرایرانبااینجریان،فاصله
قابلتوجهیدارد.

