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رئیس بیست و هفتمین نمایشگاه
بین المللی قرآن کریم منصوب شد
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مشاوره حقوقی
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 :مدتی است از همسرم جدا شده ام و دادگاه با
توجه به کم بودن سن فرزندم ،حضانت وی را به همسرم
سپرده است .اما او از دیــدار من و فرزندم جلوگیری
میکند و افزون بر این ،به او یاد میدهد که به من ،یعنی
پــدرش ،حر فهای زشت بگوید .برای نجات فرزندم
باید چه کنم؟
پاسخ :همسر سابقتان نباید مانع مالقات شما و فرزندتان
شود .دادگاه خانواده ضمن حکم طالق ،با توجه به توافق
زوجین و مصلحت کــودک (از جمله سن او و وابستگی
عاطفیاش به والدین) دربــاره حضانت کودک و ترتیب،
زمان و مكان مالقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان تعیین
تکلیف میکند .بنابراین ،در صورتی که درباره حق مالقات
شما با فرزندتان ،در حکم دادگاه تعیین تکلیف شده است
و مادر از اجرای حکم خودداری میکند ،باید برای اجرای
آن به دادگــاه صــادر کننده حکم مراجعه کنید .اما اگر
دادگاه تاکنون به حق مالقات شما رسیدگی نکرده است،
میتوانید به دادگاه خانواده محل سکونت همسر سابق
خود مراجعه و با تقدیم دادخواست ،از دادگاه درخواست
کنید درباره نحوه مالقات شما و فرزندتان تعیین تکلیف
کند .از آن جا که صدور حکم و قطعیت آن ممکن است به
طول انجامد ،می توانید با استناد به ماده  7قانون حمایت
خانواده ،از دادگاه درخواست کنید که پیش از رسیدگی
به اصل دعوا ،در مورد مالقات با فرزندتان دستور موقت
صادر کند .خــودداری همسر سابقتان از اجرای دستور
دادگــاه میتواند به سلب حق حضانت از او منجر شود.
ماده  41قانون حمایت خانواده بیان میکند« :هرگاه
دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به مالقات ،حضانت،
نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخالف مصلحت
او است یا در صورتی كه مسئول حضانت از انجام تكالیف
مقرر خودداری كند و یا مانع مالقات طفل تحت حضانت با
اشخاص ذی حق شود ،میتواند در خصوص اموری از قبیل
واگــذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با
پیشبینیحدودنظارتویبارعایتمصلحتطفلتصمیم
مقتضی اتخاذ كند».
پرسش :شوهرم ،مرد بددلی است .او چند بار مرا مورد
ضرب و شتم قرار داده است و من هر بار ،به خاطر آبروی
خانواده ،حرفی نــزد هام .به تازگی به دلیل کم شدن
شنوایی گوش راستم ،به پزشک مراجعه کردم و متوجه
شدم که کتکهای مکرر او ،باعث شده است به شنوایی
من آسیب وارد شود .با توجه به این که همسایهها و
فامیل از این اقدامات شوهرم مطلع هستند ،میخواهم
از او شکایت و از دادگاه تقاضای طالق کنم .آیا می توانم
دیه گوش ناقص شدهام را بگیرم؟
پاسخ :طالق به درخواست زن و در شرایطی که مرد با طالق
مخالف است ،تنها در صورت اثبات تخلف از شروط ضمن
عقد نکاح ،پرداخت نشدن نفقه از سوی مرد یا اثبات ُعسر
و َح َرج برای زن ممکن است .عسر و حرج یعنی شرایطی
که تحمل زندگی در آن برای شخص دشوار است .صدور
حکم الزام زوج به طالق یا احراز شرایط وکالت در طالق
(مربوط به شــروط ضمن عقد نکاح) نیازمند رسیدگی
طوالنی دادگاه خانواده است .البته زن میتواند در مقابل
جلب موافقت مرد برای طالق توافقی ،از دریافت تمام یا
بخشی از مهریه صر فنظر کند .اگر شما و همسرتان در
مورد اصل طالق و شرایط آن به توافق برسید ،میتوانید
از دادگاه خانواده درخواست صدور گواهی عدم امکان
سازش کنید .در این صورت ،در زمان بسیار کوتاهتری رای
صادر و اجرا خواهد شد .شرایطی که باید درباره آن ها توافق
کرد ،حضانت فرزند مشترک و شرایط مالی همچون مهریه
و نفقه و اجرتالمثل ایام زوجیت است .قانون مدنی در
مواد 1129و 1130شرایطی که زن را مجاز به درخواست
طالقمیکند،ذکرکردهاست«:درصورتاستنکافشوهر
از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه والزام او به
دادن نفقه زن میتواند برای طالق به حاکم رجوع کند و
حاکم شوهر او را اجبار به طالق مینماید .همچنین است
درصورت عجز شوهرازدادن نفقه( ».ماده  1129قانون
مدنی) در هر حالتی که ادامه زندگی مشترک موجب ُعسر و
َح َرج باشد نیز ،زن میتواند به دادگاه خانواده مراجعه کند و
در صورت اثبات ادعایش ،از شوهر خود طالق بگیرد .برخی
از موارد عسر و حرج در ماده  1130قانون مدنی شمرده
شده است -۱« :ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل
به مدت شش ماه متوالی یا  9ماه متناوب در مدت یک
سال بدون عذر موجه -۲ .اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد
مخدر و یا ابتال وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی
خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به
ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد
الزم بوده است -۳ .محکومیت قطعی زوج به حبس پنج
سال یا بیشتر -۴ .ضرب وشتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر
زوج که عرف ًا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد-۵.
ابتالی زوج به بیماریهای صعبالعالج روانی یا ساری یا
هرعارض هصعبالعالجدیگریکهزندگیمشترکرامختل
نماید ».برای دریافت دیه ،باید علیه شوهر خود به دادسرای
محل ضرب و شتم شکایت کنید .شوهرتان تنها در صورتی
محکوم به پرداخت دیه خواهد شد که در دادگــاه اثبات
شود او ًال وی شما را کتک زده و ثانی ًا به علت آن کتککاری
شنوایی گوش شما کم شده است .برای اثبات این موضوع
میتوانید از افرادی که شاهد واقعه بودهاند ،درخواست
کنید به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شوند و مشاهدات
خود را شرح دهند .در صورتی که قرائن و اماراتی وجود
داشته باشد که برای قاضی احتمال قوی (ظن) ضرب و
شتم شما از سوی همسرتان را ایجاد کند ،قاضی میتواند
بااستنادبه«قسامه»،حکمبهپرداختدیهصادرکند.چنین
شرایطی را که ظن ارتکاب جرم ایجاد میکند ،در اصطالح
«لوث» مینامند« .لوث عبارت از وجود قرائن و اماراتی است
که موجب ظن قاضی به ارتکاب جنایت یا نحوه ارتکاب از
جانب متهم میشود( ».ماده 314قانون مجازات اسالمی)
پزشکی قانونی با دستور دادگــاه ،شما را معاینه و مقدار
احتمالی دیه (ارش) را تعیین میکند .با توجه به مقدار
دیه ،تعداد قسم الزم برای اثبات آن تعیین خواهد شد .در هر
صورت اثبات دیه با توسل به قسامه ،صرف ًا در مواردی است
که ظن ارتکاب جرم توسط شوهرتان وجود داشته باشد.

وزیرفرهنگوارشاداسالمیدرحکمی،عبدالهادیفقهیزادهراب هریاستبیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریممنصوبکرد.بهگزارشایبنا،درحکمسیدعباس
صالحیآمدهاست«:باتوجهبهشایستگیوتجاربمفیدجنابعالیبهموجباینحکمبهسمترئیسبیستوهفتمیننمایشگاهبینالمللیقرآنکریممنصوبمیشوید.امید
استباتالشمجدانهوبهرهگیریپیوستهازتجاربگذشتهوظرفیتهایحوزههایمختلفقرآنوعترت،بهویژهتشکلهایصنفیونهادهایمردمی،مویدوموفقباشید».
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آیت ا ...حسینی خراسانی در گفت وگو با خراسان مطرح کرد

سخناندیشه

زیارتنامهاربعین؛ منشورعلتوغایتقیامحسینی

جایگاه واالی «زیارت نامه اربعین
در منظومه روایی تشیع

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

اربعین ،میقاتی است برای دوباره پیمان بستن آنان که
دل به راه سیدالشهدا(ع) بستهاند و در عمل ،مسیری
را که او پیمود ،میپیمایند .بیتردید ،شهادت مظلومانه
ساالر شهیدان ،حضرت اباعبدا ...الحسین(ع) و یاران
باوفای آن حضرت و نیز ،ماجرای جانکاه و محنتافزای
اسارت خاندان رسولخدا(ص) ،ثلمهای جبران ناپذیر
و ماتمی همیشگی برای امت اسالمی است .با این حال،
نباید از آثار پرشمار این واقعه مهم چشم بپوشیم و داغ
محنت عزیز فاطمه(س) ،ما را از درک معارف سترگ و
عظیمی که از این واقعه جانگداز ناشی شده و میشود،
بــازدارد .در این بین ،توجه به روایــات و احادیثی که در
این باره از سایر معصومین(ع) نقل شده است ،میتواند
چراغی فرا روی دوستداران معارف اهلبیت(ع) باشد.
بهترین این روایات ،زیارت مشهور اربعین است
یکی از
ِ
که از سندی محکم برخوردار است .وجود مقدس امام
صــادق(ع) ،در این زیارت نامه شریف ،به ابعاد ویژهای
از قیام ســاالر شــهــیــدان(ع) اشــاره کــردهانــد که برای
جویندگان فضیلت ،فرصتی مغتنم برای آموختن و به کار
بستن را فراهم کرده است.
به همین دلیل ،در آستانه اربعین حسینی ،در گفت وگو
با آی ـتا ...سیداحمد حسینی خراسانی ،عضو جامعه
مدرسین حــوزه علمیه قم و نماینده مجلس خبرگان
رهــبــری ،به بررسی محتوا و مفهوم فرازهایی از این
زیارت نامه ارجمند و شریف پرداختیم .آیتا ...حسینی
خراسانی در گفتوگو با خراسان ،با اشاره به اهمیت و
جایگاه زیارت نامه اربعین در عرضه و ارائه معارف ناب
شیعه ،فرازهایی از این زیارت نامه را که به شرح و تبیین
دالیل قیام امام حسین(ع) اختصاص دارد ،مورد بررسی
قرار داد .وی تأکید کرد :قطع ًا علت و دلیل نهضت ،کسب
رضای الهی و گام برداشتن در مسیر خواست پروردگار
است ،اما غایت نهضت ،زدودن غبار جهل و گمراهی
از ذهن بندگان خداست .از این حقیقت ،میتوان این
واقعیت را فراگرفت و آموخت :کاری که برای خدا و در راه
خدا انجام شود ،به بندگان خدا هم برکت عطا میکند
و دیــگــران هم از نعمات و برکات ناشی از ایــن عمل،
برخوردار میشوند.
زیارت نامه شریف اربعین ،در برگیرنده
مــجــمــوعـهای از مــعــارف مــربــوط بــه قــیــام حضرت
سیدالشهدا(ع) اســت .در فــرازهــای مختلف این
زیارت نامه مهم ،درباره دالیل قیام امام حسین(ع)،
به چه مطالبی اشاره شده است؟
زیـــــارت نــامــه اربــعــیــن ســــاالر ش ــه ــی ــدان ،حــضــرت
سیدالشهدا(ع) که شیخ توسی آن را به نقل از امام
صــادق(ع) ،روایت کرده ،متضمن معارف و آموزههای
بسیاری است که بیان همه آن ها در این فرصت محدود،
امکان ندارد .بنابراین ،چارهای جز اکتفا به شرح برخی
از این معارف ناب نداریم.
یکی از پرسش هایی که درباره قیام امام حسین(ع) مطرح
بوده و هست ،دلیل قیام آن امام همام است .اینکه آن
حضرت ،از انجام این قیام بــزرگ ،به دنبال چه چیزی
بودهاند و چه میخواستند؟ پاسخ به این پرسش مهم و
راهبردی را میتوان در زیارت نامه اربعین یافت .امام
صــادق(ع) در این زیارت نامه ،به این پرسش ،پاسخی
درخور میدهند و میفرمایند که هدف امام حسین(ع)
از این قیام ،دعوت بندگان خدا به اسالم و ارز شهای
اسالمی بــوده اســت که با طی کــردن سه مرحله ،این
فی
رسالت الهی را به انجام رساندهاند؛ نخست « َا ْعـ َـذ َر ِ

قطع ًا علت و دلیل نهضت ،کسب رضای
الهی و گام برداشتن در مسیر خواست
پروردگار است ،اما غایت نهضت ،زدودن
غبار جهل و گمراهی از ذهن بندگان
خداست .از این حقیقت ،میتوان این
واقعیت را فراگرفت و آموخت :کاری
که برای خدا و در راه خدا انجام شود،
به بندگان خدا هم برکت عطا میکند و
دیگران هم از نعمات و برکات ناشی از
این عمل ،برخوردار میشوند .نمونه بارز
و قابل ارائه برای اثبات این موضوع ،قیام
حضرت سیدالشهدا(ع) است که به تعبیر
امام صادق(ع) ،برکت بزرگ و مهمی
همچون بیداری مردم از خواب غفلت و
هدایت آن ها از مسیر ضاللت و گمراهی
به جاده خداپرستی و حقیقت دوستی را
در پی داشته و دارد

ـد عــآ ِء »؛ حسین بن علی(ع) در دعوت مردم به سمت
الـ ُّ
ارز شهــای الهی ،نهایت تالش خود را به کار بستند؛
طــوری کــه حجت را برهمگان و بــرای همیشه ،تمام
کردند .یعنی با قیام آن حضرت دیگر احدی نمیتواند
ّص َح »؛ امام
«م َن َح ال ُن ْ
عذر بیاورد که نمیتوانستم .دومَ ،
حسین(ع) در این راه ،خیرخواهانه گام برداشتند .آن
حضرت برای مردم خیر و خوبی را میخواستند و این
خیرخواهی در راستای نجات از ظلمت جهالت ،به اعلی
«و َب َذ َل ُم ْه َج َت ُه َ
فیک
درجه و باالترین مرتبه رسید .سومَ ،
باد َ
ک ِم َن ا ْل َجها َل ِةَ ،و َح ْی َر ِة َّ
الضال َل ِة»؛ فداکاری
ِل َی ْس َت ْن ِق َذ ِع َ
سیدالشهدا(ع) در این راه مقدس،در باالترین حد ممکن
است .آن حضرت در نهایت ،پس از دعوت و روشنگری
خیرخواهانه ،با نثار خون قلبشان ،دست به یک فداکاری
بزرگ زدند .این مقوله ،برای همه ما ،درسی نیکو و در خور
تأمل است؛ اینکه باید برای حرکت در جهت احقاق حق و
در مسیر رسیدن به رضای الهی ،این سه مرحله و سه گام
را پشت سر بگذاریم تا به توفیق کامل دست پیدا کنیم.
نباید این نکته را از یاد ببریم که حضرت سیدالشهدا(ع)،
همه این مراحل را برای رضای خدا انجام دادند و در همه
حال ،خواست حضرت باری تعالی را مد نظر داشتند .در
واقع انگیزه و نیت امام(ع) در این نهضت ،انجام وظیفه،

عمل به تکلیف ،امتثال فرمان پروردگار و رسیدن به
رضای خداوند بود.
طبق فرازهای زیارت اربعین ،علت و هدف
امام حسین(ع) از برپایی قیام چیست؟
«و َب َذ َل ُم ْه َج َت ُه
فراز
در این جا باید به نکتهای ظریف که در
َ
باد َ
َ
ک ِم َن ا ْل َجها َل ِة َ ،و َح ْی َر ِة َّ
الضال َل ِة »
فیک ِل َی ْس َت ْن ِق َذ ِع َ
وجود دارد ،توجه داشته باشیم؛ امام حسین(ع) خود را
در راه رضای خدا و دین او ،فدا کردهاست؛ اما این فدا
شدن و فدوی بودن ،منتج به نتایجی است؛ این فداکاری
امام(ع) در راه خدا ،یک فداکاری بدون نتیجه نیست.
نتیجه فداکاری سیدالشهدا(ع) این است که بندگان
خدا را که در پی روی کار آمدن طاغوتها و فرعونها،
از حقیقت شناخت خداوند و معارف الهی دور افتاده و
در خواب غفلت فرو رفتهاند ،از جهالت و نادانی نجات
میدهد و به سر منزل عزت و تعالی میرساند .قطع ًا علت و
دلیل نهضت ،کسب رضای الهی و گام برداشتن در مسیر
خواست پروردگار است ،اما غایت نهضت ،زدودن غبار
جهل و گمراهی از ذهن بندگان خداست .از این حقیقت،
میتوان این واقعیت را فراگرفت و آموخت :کاری که برای
خدا و در راه خدا انجام شود ،به بندگان خدا هم برکت عطا
میکند و دیگران هم از نعمات و برکات ناشی از این عمل،

برخوردار میشوند .نمونه بارز و قابل ارائه برای اثبات این
موضوع ،قیام حضرت سیدالشهدا(ع) است که به تعبیر
امام صادق(ع) ،برکت بزرگ و مهمی همچون بیداری
مردم از خواب غفلت و هدایت آن ها از مسیر ضاللت و
گمراهی به جاده خداپرستی و حقیقت دوستی را در پی
داشته و دارد.
آیا این معنا ،در دیگر روایات و زیارات هم
انعکاس یافته است؟
بــلــه؛ جــالــب اس ــت بــدانــیــد کــه وجـــود مــقــدس ســاالر
شهیدان(ع) ،در پایان آن خطبه معروف در مکه مکرمه
که پس از حمد و ثنای پروردگار و درود بر رسول خدا(ص)
«خ َّط
و خاندان مطهر ایشان ،با این جمله آغاز میشود ُ
الد ِه َعلی جید ا ْلفَ تا ِه »
آد َم َم َخ َّط ا ْلقَ َ
ا ْل َم ْو ُت َعلی ُو ْلــد َ
و هنگام عزیمت بــه جــانــب ع ــراق ایـــراد شــده اســت،
ان َب ً
اذل ِفی َنا ُم ْه َج َت ُه َو ُم َو ِّطن ًا َع َلی
میفرمایندَ « :ف َم ْن َک َ
ً
َ
ٌ
ِ
َ
اء
لِقَ ا ِء ا... نَفْ َس ُهَ ،ف ْل َی ْر َح ْل َم َعنا ،ف ِإنِّی َراحل ُم ْصبحاِ ،إ ْن ش َ
ا»...؛ هرکس حاضر است که خون قلبش را در راه ما که
راه لقای پروردگار است ،بذل کند ،همراه ما بیاید که
فردا ،به امید خدا ،حرکت خواهیم کرد« .بذل» به معنای
بخشیدن بدون چشمداشت و از روی اراده و اختیار است.
پس اصحاب امام(ع) هم که همراه آن حضرت آمدند و به
نثار جان در رکاب آن یگانه دوران نائل شدند ،در دل شوق
لقای پروردگار و کسب رضای او را داشتند .شما در زیارت
عاشورا هم این معنا را در آخرین فراز و در حالت سجده
«و ث َّب ْت لی َق َد َم ِص ْد ٍق
از خداوند متعال میخواهید که َ
ّ
َ
ِع ْن َد َ
ِ
ذین َب َذ ُلوا
ل
ا
،
ن
ی
س
ح
َ
ک َم َع ا ْل ُح َس ْی ِن و َ َا ْصحاب ا ْل ُ َ ْ
َ
ْ
ِ
الم » و دعا میکنید که
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ی
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ا
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د
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َّ ُ
ُم َه َج ُ ْ ُ َ ُ َ ْ ِ َ ْ
پروردگار به شما هم ،مانند امام حسین(ع) و یاران باوفای
آن حضرت ،توفیق نثار جان و خون قلبتان را در راه کسب
رضای حضرت دوست ،عنایت بفرماید.

»

حجت االسالم دکتر جواهری
ی دانشگاه فردوسی
عضو هیئت علم 
زیارتنامه اربعین ،زیارت نامهای کوتاه ،اما جامع و کامل
است.دراینزیارتنامهبرایهمهدوستداراناهلبیت(ع)،
درسهای بزرگی وجود دارد .امام صادق علیهالسالم در
این زیارتنامه ،راه چگونه زیستن را آموزش دادهاند .اصول
راهنمایسبکزندگیاسالمیدرمتنهمینزیارتجریان
دارد .درواقع ،زیارت اربعین ،راهنمای اندیشه و عمل زائر
اربعیناست.امامصادقعلیهالسالمدراینزیارتنامهاصول
تربیت و تفکر سالم و متعالی را به اربعینیها نشان دادهاند.
حدیث زیارت نامه اربعین ،حدیثی مستند است و سلسله
راویانتاصفوانجمالوامامصادقعلیهالسالموجودداردو
ازنظرعلمرجالصحیحودارایاعتباراست.شیختوسیدر
کتاب«تهذیباالحکام»کهیکیازکتابهایچهارگانهروایی
شیعه و با درجه باالی اعتبار نزد پیروان اهل بیت(ع) است و
همچنین ،در کتاب «مصباح المتهجد و سالح المتعبد»،
این حدیث را همراه سلسله راویان آن ،آورده است( .تهذیب
االحکام ،ج،6ص 113و مصباح المتهجد و سالح المتعبد،
ج ،2ص )788ابــن مشهدی ،سیدبن طـــاووس ،فیض
کاشانی،شهیداول،عالمهمجلسیوشیخحرعاملینیز در
آثارشاناینزیارتنامهراثبتکردهاند.

...

جهان کتاب
چشماندازمثبتبرای«کتابهایالکترونیک
باقانونمالیاتیجدیداتحادیهاروپا

»

اتحادیه ناشران و کتاب فروشان بریتانیا در گزارشی کوتاه
اعالم کرد ،در صورت اجــرای قانون اتحادیه اروپــا مبنی بر
حذفمالیاتبرارزشافزودهبرایکتابهایالکترونیکدر
این کشور ،چشم انداز مثبتی در ارتقای سطح کیفی و کمی
کتابخانهها و کتاب فروشیها خواهیم داشت .به گزارش
ایبنابه نقل از «بوکسلر» ،در پی تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر
حذف مالیات بر ارزش افزوده کتابهای الکترونیک ،میزان
فروش این کتابها در کشورهای اروپایی افزایش داشته
است .اتحادیه ناشران و کتاب فروشان بریتانیا در گزارشی
اعالم کرده است که حذف مالیاتها ،موجب افزایش درآمد
ناشران خواهد شد که تا سال کاری 2019-2020مبلغی
در حدود  250میلیون پوند سود را شامل میشود .شورای
اقتصادیاتحادیهاروپا،باتصویبقانونی،بههمهکشورهای
عضوخوداجازهداد مالیاتارزشافزودهبرفروشکتابهای
صوتیوالکترونیکراحذفکنند.طیاینقانون،کشورهای
عضومیتوانندمالیاتبرارزشافزودهکتابهایچاپیرانیز
کاهش دهند یا حذف کنند .اتحادیه کتاب فروشان انگلیس
در واکنش به تصویب این قانون از دولت این کشور خواست
در تبعیت از کشورهای اروپایی ،ارزش افــزوده کتابهای
الکترونیک و صوتی را حذف کند.طبق قانون جدید اتحادیه
اروپا،کشورهایاروپاییعضوایناتحادیه،میتوانندسیستم
مالیاتی جدیدی وضع کنند .هم اکنون دولت انگلیس برای
کتابهایالکترونیک20درصدمالیاتبرارزشافزودهوضع
کرده،درحالیکهاینرقمبرایکتابهایچاپیصفراست.

مدیرعامل مؤسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران:

چراغ نمایشگاه های استانی کتاب را خاموش نکنیم
مدیرعامل مؤسسه نمایشگاههای
گزارش
فرهنگی ایــران گفت :نباید فراموش
کنیمکهنمایشگاههایکتابدربرخی
استانها ،بزرگ ترین رویداد فرهنگی است .بنابراین،
نباید این چراغ را خاموش کنیم؛ چراکه مشخص نیست
جایگزینبهتریداشتهباشد.بهگزارشایبنا،امیرمسعود
شهرامنیا درباره نامه اعتراضی کتاب فروشان اصفهانی
دربارهسیزدهمیندورهنمایشگاهکتاباصفهانوآسیب
دیدن کتاب فروشان این شهر ،بیان کرد :قطعا صدای
کتاب فروشان شنیده میشود و تالش میکنیم ،طی
روزهایآینده،احتمالآسیب،حتیبهیککتابفروشی
برطرف شود .موضوع کتاب فروشیها بسیار با اهمیت
است،اماراهحلتقویتآنهاطرحاینگونهمسائلنیست.
▪اختالف بین ناشر و کتاب فروش بر سر نمایشگاه
استانی

وی با تاکید بر اهمیت کتاب فروشان ،با توجه به رویکرد
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در اعطای تسهیالت
تاسیس کتاب فروشی افزود :نگرانی اصلی در طرح این
گونهمباحث،ایجاداختالفبینناشرانوکتابفروشان
توگویبیشتر،چنیناختالفهایی
است؛درحالیکهگف 
رابرطرفمیکند.شهرامنیابابیاناینمطلبکهمنمبدع
برگزارینمایشگاههایاستانینیستمودرواقعوارثاین
توگوهای فراوانی در بدنه
بحثها هستم ،ادامه داد :گف 
داخلیوزارتفرهنگوارشاداسالمی،معاونتفرهنگی
وهمچنینبینسیاستگذارانوجودداشت.جمعبندی
توگوها،استمرارنمایشگاههایاستانیباتاکید
اینگف 
بر کاهش آسیبهای احتمالی ناشی از این رویــداد بر
کتابفروشیهایاستانیبود.
▪نمایشگاهاستانیدردرازمدتبهنفعکتابفروشان
است

وی افــزود :طی برگزاری جلسههای متعدد ،مشخص
شد که درباره این رویداد ،بین کتاب فروشان و ناشران
اختالفنظروجوددارد.ناشرانادلهقویارائهمیکنند،
مبنیبراینکهبرگزارینمایشگاههایاستانی،لطمهای
به کار کتاب فروشان نمیزند .بهعبارت دیگر ،معتقدند
که طی برگزاری نمایشگاه ،اگ ر کتاب فروشان با کاهش

فــروش مواجه باشند ،در درازمــدت این رویــداد به نفع
آنها تمام میشود .مدیرعامل موسسه نمایشگاههای
فرهنگی گفت :ناشران استانی ،با آمــار رسمی ثابت
کردند ،میزان سفارش کتابفروشان به ناشران ،در
جریان برگزاری نمایشگاه استانی افزایش پیدا میکند.
دلیل اصلی این افزایش نیز ،آشنایی مخاطب با تازههای
کتاب است .فضاسازی برای تشویق و تهییج مردم به
کتابخوانی،فرصتتعاملمستقیمبینناشر،نویسنده
ومردم،همچنین،معرفیفعاالننشرکهبهبرکتبرگزاری
نمایشگاههای استانی موفق شدند بین مردم جایگاهی
پیداکنند،همهازآثاراینرویدادفرهنگیاست.شهرامنیا
بیان کرد :فرصت معرفی نویسندگان شهرستانی که در
جریانبرگزارینمایشگاهبینالمللیکتابتهران،مجال
عرضاندامپیدانمیکنندهم،ازدیگرتاثیراتمثبتاین
رویداداست.مدیرعاملموسسهنمایشگاههایفرهنگی
ایران با اشاره به بضاعت کتاب فروشیهای شهرستانی
بیان کرد :کتاب فروشیهای شهرستانی در وضعیتی
نیستند که نیاز مردم را برآورده کنند .شبکه توزیع کتاب
کشور ،کارآمد نیست و حتی در شهر اصفهان ،تعداد
عنوانهای منتشر شده ،به نیاز مردم پاسخ نمی دهد.
مخاطب و اولویت نخست نمایشگاههای استانی ،مردم
هستند .گناه دانشجویان ساکن در شهرهای مختلف
کشور چیست که شرایط اجــازه نمیدهد کتاب مورد
نیازشان را پیدا کنند؟ وی با تاکید بر اهمیت نمایشگاه
استانیکتابادامهداد:نمایشگاهاستانیدرگامنخست،
نیاز مخاطبان عام و عموم مردم را پاسخ میدهد؛ دوم،
فرصت بهتر و بیشتر دیده شدن را فراهم میآورد؛ سوم،
امکان تعامل مستقیم بین ناشر و مردم را ایجاد میکند و
چهارم،حمایتکوچکیبرایتامینکتابمردماست.
CMYK

