اندیشه

12

پنج شنبه  22شهریور 3.1397محرم .1440شماره 19914

سخنرانی های محرم باید
عوام فهم و خواص پسند باشد

...

مشاورهحقوقی
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 :طی توافق با سازنده یک ملک ،آپارتمانی را
به صــورت پیش فــروش از وی خریداری کــردم .طبق
مندرجات قــرارداد ،وسایلی که قرار بود در آپارتمان
نصب شود ،باید از جنس و مارک خاصی میبود .اما
فروشنده به بهانه نایاب شدن آن مارک و جنس ،از مارک
دیگری که ارزان تر بوده ،استفاده کرده است .چگونه
می توانم از او شکایت کنم؟
پاسخ :فروشنده مکلف است به آن چه در قــرارداد تعهد
کرده است عمل کند .از جمله تعهدات فروشنده ،ساخت
و تحویل ملک با مواد و تجهیزاتی است که در قرارداد آمده
است .ابتدا با ارســال اظهارنامه ای از فروشنده دعوت
کنید به تعهداتش عمل کند .اگر اظهارنامه چار هساز
نشد ،علیه فروشنده در دادگاه عمومی حقوقی اقامه دعوا
کنید .اگر هنوز ملک را تحویل نگرفتهاید ،میتوانید علیه
ایشان دعوای «الزام به تحویل مبیع» طرح کنید .در متن
دادخواست موضوع را به شکل مختصر برای دادگاه شرح
و توضیح دهید که منظور شما از طرح دعوا ،الزام فروشنده
به تحویل آپارتمان با شرایط تعیین شده در قرارداد است.
اگر قب ً
ال ملک را تحویل گرفتهاید و بعد از تحویل گرفتن
ملک متوجه شدهاید که فروشنده از مواد و مصالح تعیین
شده استفاده نکرده است ،علیه وی در دادگــاه عمومی
حقوقی دعوای «الزام به ایفای تعهدات قراردادی» طرح
کنید .در متن دادخواست موضوع را به شکل مختصر
برای دادگاه شرح و توضیح دهید که منظور شما از طرح
دعوا ،الزام فروشنده به تعویض وسایل نصب شده است.
در هر صورت تصویر قــرارداد را به همراه دادخواست به
دادگاه ارائه دهید .به طور کلی فروشنده ملزم به ساخت
و تحویل آپارتمان در مدت و با شرایط و وسایل تعیین شده
در قرارداد است .در صورتی که فروشنده از انجام تعهدش
خودداری کند ،عالوه بر امکان اقامه دعوا برای الزام او به
ایفای تعهد میتوان خسارات وارد شده را نیز از او مطالبه
کرد .اگر برای تاخیر در انجام تعهدات در قــرارداد وجه
التزام یا خسارت تاخیر تعیین شده باشد می توانید مبلغ
مقرر در قرارداد را مطالبه کنید .اما اگر در قرارداد شما
مبلغی به عنوان وجه التزام (یا خسارت تاخیر) تعیین نشده
باشد ،باید خسارات وارد شده به شما را با ارائه اسناد و
مدارک مربوط به دادگاه اثبات کنید .بر اساس ماده 515
قانون آیین دادرسی مدنی شما میتوانید تمام خساراتی
را که به دلیل عدم وفای به عهد بدهکار به شما وارد آمده
اســت ،همزمان با تقدیم دادخــواســت اصلی یا در طول
رسیدگی به دعوای اصلی یا به صورت دعوای جداگانه
از کسی که محکوم میشود ،مطالبه کنید .این خسارات
شامل خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد و خسارات
دادرسی یعنی هزینه های ناشی از طرح دعوا در دادگاه
است .خسارات دادرسی خود شامل هزینه دادرسی ،حق
الوکاله وکیل ،هزینه تحقیقات محلی ،هزینه کارشناسی
و  ...است .ماده  515قانون آیین دادرسی مدنی بیان می
کند« :خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در
اثنای دادرسی یا بهطور مستقل ،جبران خسارات ناشی از
دادرسی یا تأخیر انجام تعهدیا عدم انجام آن را که به علت
تقصیر خوانده نسبت به ادای حق یا امتناع از آن به وی وارد
شده یا خواهد شد ،همچنین اجرتالمثل را بهلحاظ عدم
تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتالف و تسبیب از
خوانده مطالبه نماید....دادگاه در موارد یاد شده میزان
خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع
به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکومعلیه را به
تأدیهخسارت ملزم خواهد نمود.در صورتی که قرارداد
خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد،
برابر قرارداد رفتار خواهد شد».
پرسش :خودرویی را قبل از افزایش قیمتها قولنامه
کردم و دو سوم پول را هم پرداختم .حال فروشنده
مدعی است که به دلیل افزایش قیمت خــودرو باید
مبلغ بیشتری را پرداخت کنم و از زدن سند به نام
من خودداری می کند .آیا کار او قانونی است؟ چگونه
می توانم او را وادار به تنظیم سند کنم؟
پاسخ :میتوانید علیه فروشنده خودرو دعوای الزام به
تنظیم سند رسمی اقامه کنید .در صورتی که سند خودرو
به نام فروشنده نیست ،باید نام و مشخصات شخصی که
سند خــودرو به نام وی است ،به همراه نام و مشخصات
سایر اشخاصی که متوالی ًا خودرو را خرید و فروش کردهاند
نیز در قسمت خوانده ذکر شود .قرارداد خرید خودرو (یا
قولنامه) و رسید مبلغ پرداخت شده را ،به عنوان ادله و
مدارک اثبات ادعای خود ضمیمه دادخواست کنید .اگر
به دلیلی ،مث ً
ال در رهن بودن اتومبیل ،انتقال سند آن به
شکل فعلی مقدور نباشد ،باید در دادخواست در قسمت
خواسته «الــزام خوانده به تسویه حساب و فک رهن از
اتومبیل» یا هر اقدام دیگری که برای تنظیم سند ضروری
است نیز قید شود .اگر در قرارداد شما برای تأخیر در تنظیم
سند انتقال مبلغی به عنوان وجه التزام یا خسارت تأخیر در
انجام تعهد در نظر گرفته شده باشد ،میتوانید با استناد
به قرارداد خود ،از دادگاه درخواست کنید که فروشنده را
به پرداخت خسارت محکوم کند .ماده  362قانون مدنی
بیان میکند« :به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و
بایع مالک ثمن میشود ».بنابراین ،پس از انعقاد قرارداد،
خریدار مالک خودرو میشود .افزایش یا کاهش قیمت
خودرو بعد از انعقاد قرارداد ،موجب تغییر ثمن(بها) مقرر
در قرارداد نخواهد شد .هر کدام از طرفین ،ملزم به ایفای
عین تعهدات قراردادی خود هستند .فروشنده باید مبیع
(مال فروخته شده) را به خریدار تسلیم کرده ،سند رسمی
انتقال تنظیم کند و خریدار باید بهای مال را مطابق آن چه
در قرارداد مشخص شده است ،بپردازد .ماده  220قانون
مدنی بیان میکند« :عقود نه فقط متعاملین را به اجرای
چیزی که در آن تصریح شده است ملزم مینماید ،بلکه
متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا
به موجب قانون از عقد حاصل می شود ،ملزم میباشند».
بنابراین پس از انعقاد مبایعه نامه ،فروشنده باید برای
تحویل ملک و تنظیم سند رسمی به نام خریدار اقدام کند،
هر چند که در متن قرارداد هیچ اشاره ای به این موضوع
نشده باشد.

رئیسستاداقامهنمازکشورباتاکیدبراینکهسخنرانیهادرمحافلومنبرها،درایاممحرم،بایدمفید،تازهوپرمحتواباشد،برسخنرانیعوامفهمو
خواصپسندتاکیدکرد.بهگزارشایرنا،حجتاالسالموالمسلمینمحسنقرائتیدرگردهماییائمهجماعاتاستانکرمانشاهگفت:بهتراستدر
هرکدامازشبهایمحرم،بهموضوعومبحثتازهایپرداختهوازمباحثتکراریاجتنابشود.

روایتی مستند از وقایع  3روز نخست محرم سال  61هجری

ورودلشکرکوفیانبرایتحمیلسازشبرامام

(ع)

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

«دینوری» در «اخبارالطوال» و «ابــی مخنف» در «مقتل
الحسین(ع)»« ،تنعیم» را نخستین منزلی می دانند که
امام حسین(ع) ،پس از خروج از مکه ،به آن وارد شد .تنعیم
در دو فرسخی مکه قرار داشــت .امــام(ع) در این منزل با
کاروانی از یمن مواجه شد که خراج این منطقه را برای یزید
می برد .امام حسین(ع) اموال کاروان را مصادره کرد و به
شتربانانفرمود«:مجبورتاننمیکنم؛هرکسمیخواهد
با ما به عراق بیاید ،کرایه اش را کامل می دهیم و به نیکی با
اومصاحبتخواهیمکردوهرکسدوستداردازاینجا،از
ما جدا شود ،کرایه اش را به اندازه راهی که طی کرده است
به او می دهیم ».اقدام امام(ع) در مصادره اموال حکومتی،
نمایانگر تصمیم قاطع ایشان برای قیام در برابر حکومت
ستمگرامویبود.
▪رسیدنخبرشهادتهانیومسلمبهامام(ع)

امام حسین(ع) از منزل «زرود» گذشت .بر اساس نوشته
«دیــنــوری» ،در همین منزل «زهیر بن قین» به امــام(ع)
پیوست .وقتی کاروان امام حسین(ع) در منزل «ثعلبیه»
فرود آمد ،هنگام غروب آفتاب ،پیکی از کوفه رسید و خبر
شهادتهانیومسلمرابهامام(ع)رساند«.یعقوبی»درکتاب
تاریخخود،محلرسیدنخبرشهادتمسلموهانیبهامام
حسین(ع)رامکانیبهنام«قطقطانه»میداند«.طبری»در
تاریخ خود ،به نقل از «ابی مخنف» ،می نویسد«:امام(ع) با
شنیدن این خبر ،فرمود :انا هلل و انا الیه راجعون ،خداوند آن
دورارحمتکندواینراچندبارتکرارکرد...آنگاهفرمود:
پس از این دو ،خیری در دنیا نیست ».امام حسین(ع) شب
رادرمنزل«ثعلبیه»بیتوتهکردوسحرگاهبهیارانشفرمودتا
تماممشکهاراازآبپرکنندوآمادهحرکتشوند.
▪اتمامحجتدرمنزل«زَباله»

امام(ع)ازمنزل«ثعلبیه»خارجشدهبودکهپیکیدیگرخبر
شهادت «عبدا...بنیقطر» ،سفیری را که امام حسین(ع)
به کوفه فرستاده بود ،به ایشان رساند .امام(ع) فرمان داد
کاروانیان در منزل بعدی ،یعنی منزل « َزباله» فرود آیند .آن
گاه،پسازاقامهنماز،روبههمراهانخودکردوفرمود«:خبر
بس ناگواری به ما رسیده است .مسلم بن عقیل و هانی بن
عروه و عبدا ...بنیقطر را کشته اند؛ شیعیانمان ما را تنها
گذاشته اند .هر کس می خواهد برگردد ،برگردد؛ حقی از
ناحیهمابرگردناونیست«».طبری»مینویسد«:عدهزیادی
از مردم از او جدا شده و راه راست و چپ را در پیش گرفتند.
تنهادرمیاناصحابامام(ع)کسانیبااوماندندکهازمدینه
بااوهمراهشدهبودند.علتاینجداییآنبودکهاعرابیکه
در پی آن حضرت آمده بودند ،گمان می کردند او به شهری
میرودکهاطاعتوفرمانبرداریاهالیآنازایشانقطعی
«زباله» بود که دنیاطلبان راه خود را پیش
است ».در منزل َ
گرفتندوامامحسین(ع)راتنهاگذاشتند.
▪عبوراز ِ
«شراف»ومواجههباسپاهحر

در کوفه ،عبیدا...بن زیاد توانسته بود با نیرنگ و تهدید،
مخالفان را سرکوب کند و افرادی را که قصد پیوستن به
امام حسین(ع) داشتند ،زندانی کند یا به شهادت برساند.
ابن زیاد تصمیم گرفت پیش از آن که امام حسین(ع) به
َسواد کوفه برسد ،راه را بر ایشان ببندد .به همین دلیل،
سپاهی را به فرماندهی حر بن یزید ریاحی به سوی کاروان
امــام(ع) فرستاد .از سوی دیگر ،حضرت اباعبدا(...ع)
و یارانش ،پس از عبور از چند منزل ،به منطقه ِ
«شراف»
رسیدند« .ابوعلی مسکویه الرازی» ،در «تجارب االمم» می
نویسد«:حربنیزید،فرماندهیسپاه[ابنزیاد]راپذیرفت.
حسین(ع) نیز به حرکت خود ادامه داد و رو به جانب ِشراف
نهاد .در آن جا به یارانش دستور داد مشک ها را دوباره پر

کنند .آن گاه تا نیمروز به حرکت خود ادامه داد .ناگهان
مردی از یاران حسین(ع) فریاد زد :ا...اکبر! حسین(ع) به
او گفت :چرا تکبیر گفتی؟ مرد پاسخ داد :از دور نخلستان
می بینم .دو مرد اسدی که در کاروان بودند ،گفتند :در
این منطقه نخلی وجود ندارد! حسین(ع) پرسید :پس آن
چه می بیند ،چیست؟ پاسخ دادند :به خدا قسم این نیزه
ها و سالح های یک سپاه است».امام حسین(ع) در پی
مکانی برای ایجاد مواضع و دفاع برآمد .با راهنمایی آن
دو مرد اسدی ،کاروان امام(ع) در کنار تپه ای در همان
نزدیکی ،مستقر شد و کاروانیان خیمه ها را برافراشتند.
«عزالدین علی بن اثیر» ،در کتاب «الکامل فی التاریخ»
می نویسد«:آن قوم رسیدند که عده آن ها هزار سوار بود و
تحت فرماندهی حر بن یزید تمیمی یربوعی قرار داشتند.
آن ها روبه روی حسین(ع) صف کشیدند .در آن وقت ،ظهر
شده بود .حسین(ع) به اتباع خود گفت :به آن ها آب دهید
و اسب هایشان را سیراب کنید .آن ها هم ،چنین کردند.
حر با سواران خود از قادسیه آمده بود که ُحصین بن نُمیر
تمیمی با عده هزار سوار ،او را به طرف حسین(ع) فرستاده
بود« ».ابن اعثم کوفی» در کتاب «الفتوح» ،می نویسد«:آن
حضرت،او[حر]رانزدیکطلبیدوفرمود:ایحر،به[مدد]
ما آمدهای یا اراده جنگ با ما داری؟ حر گفت :عبیدا...بن
زیاد مرا به جنگ شما فرستاده است .آن حضرت چون این
العلی
سخن از حر بشنید ،فرمود :ال حول و ال ق ّوة ّإل باهلل
ّ
حجاج
العظیم .چون وقت نماز پیشین رسید ،حضرتّ ،
مسروق را فرمود :بانگ نماز بگوی و قامت کن تا نماز
حجاج بانگ نماز گفت ،حسین (ع) آواز داد:
گزاریم .چون ّ
ای حر ،تو آن جا با اصحاب خود نماز میگزاری و من این
جا با اصحاب خویش ،یا اقتدا به ما میکنی؟ حرگفت:
حجاج قامت گفت و حسین (ع) هر
اقتدا به شما میکنمّ .
دو لشکر را امامت کرد و نماز گزاردند ».امام حسین(ع)
پس از اقامه نماز ،رو به حر و سپاهیانش کرد و طی بیاناتی،
دلیل سفر خود به عراق را دعوت مردم کوفه و نامه های
بزرگان این شهر دانست و از آن ها خواست در صورتی که
مایلنیستندبهکوفهبیاید،اجازهدهندبازگردد«.دینوری»
در «اخبارالطوال» ،پس از ذکر سخنان امام(ع) با سپاه حر،
می نویسد«:حر بن یزید گفت :به خدا سوگند ما نمیدانیم
نامههایی که میگویی چیست .امام حسین(ع) فرمود
خورجینی را که نامههای ایشان در آن بود ،بیاورند و آوردند
و نامهها را برابر حر و یارانش فروریختندُ .حر گفت :ما از
کسانی نیستیم که چیزی از این نامهها را برای تو نوشته
باشیم و مأموریم هنگامی که به تو رسیدیم ،از تو جدا نشویم
تا تو را به کوفه پیش عبیدا...بن زیاد ببریم .امام(ع) فرمود:

مرگ از این کار آسان تر است و دستور فرمود بارها را بستند
و یارانش سوار شدند و آهنگ بازگشت سوی حجاز فرمود،
ولی سواران حر مانع از حرکت ایشان شدند».
▪رسیدنبهدشتنینوا

سپاه حر همراه با کاروان امام حسین(ع) حرکت کرد.
یــاران امــام (ع) نگران شرایط به وجــود آمــده بودند.
«ابوحنیفه دینوری» در «اخبارالطوال» می نویسد«:امام
حسین(ع) از قصر بنی مقاتل همراه حر بن یزید حرکت
فرمود و هرگاه آهنگ صحرا میکرد ،حر او را از آن کار باز
میداشت تا آن که به جایی به نام کربال رسیدند .از آن جا
اندکی به سوی راست حرکت کردند و به نینوا رسیدند.
در این هنگام ،مردی که بر مرکبی راهوار سوار بود ،از
مقابل شتابان آمد و همگان منتظر او ایستادند .چون آن
مرد رسید به حر سالم داد و به امام حسین(ع) سالم نداد
و نامهای از ابن زیاد برای حر آورد که در آن چنین نوشته
بود :اما بعد ،همان جا که این نامهام به دست تو می رسد،
بر حسین (ع) و یاران او سخت بگیر و او را در بیابانی بدون
آب و سبزه فرودآور و حامل این نامه را مأمور کردهام تا مرا
از آن چه انجام میدهی آگاه کند ،والسالمُ .حر ،نامه را
خواند و سپس به امام حسین(ع) داد و گفت :مرا چاره ای
از اجرای فرمان امیر نیست .همین جا فرود آی و برای
امیر بهانهای بر من قرار مده .امام حسین(ع) فرمود:
کمی ما را پیشتر ببر تا به این دهکده غاضریه که با ما یک
تیررس فاصله دارد برسیم یا به آن دهکده دیگر که نامش
سقبه است و در یکی از این دو دهکده فرود آییمُ .حر گفت:
امیر برای من نوشته است تو را در سرزمین خشک و بیآب
فرود آورم و چارهای جز اجرای فرمان او نیست ».به این
ترتیب ،حضرت اباعبدا(...ع) و یارانش ،در محرم سال
 61هجری قمری وارد صحرای نینوا شدند.
▪روزسوممحرم

روز سوم محرم سال  61هـ.ق« ،عمر بن سعد» با سپاهی
چهار هزار نفره که قرار بود عازم «ری» شود ،وارد کربال شد.
او نتوانسته بود خود را از سودای حکومت بر ری برهاند.
به همین دلیل ،دستور «عبیدا ...بن زیاد» را برای جنگ
با امامحسین(ع) ،پذیرفته بود و فرماندهی سپاه کوفه را
برعهده داشــت .با این حــال ،پسر «سعد» میدانست که
جنگبافرزندرسولخدا(ص)وبهشهادترساندنایشان،
چه عواقب سنگینی برایش در پی خواهد داشــت؛ پس
تصمیم گرفت ابتدا باب گفتوگو را باز کند تا شاید بتواند
راهی برای فرار از این مخمصه بیابد؛ گریزگاهی که هم او

را از ننگ ابدی جنگ با سیدالشهدا(ع) برهاند و هم آرزوی
دیرینهاش ،یعنی حکومت بر ری را ،تحقق بخشد« .عمر بن
سعد» ،با چنین خیالی ،در پی «عزرة بن قیس أحمسی»
فرستادوازاوخواستنزدامام(ع)برودودربارهچراییورود
آن حضرت به کربال و تصمیم ایشان ،تحقیق کند« .عزره»
نپذیرفت .او در زمره افرادی بود که به امامحسین(ع) نامه
«عمر بن
نوشته و آن حضرت را به کوفه دعوت کردهبودندُ .
سعد»دستوریراکهبه«عزره»دادهبود،بهدیگرفرماندهان
سپاه کوفه داد ،اما همه آن ها از انجام فرمانش سر باز زدند.
سپاهیکهبهمصافامام(ع)آمدهبود،مملوازکسانیبودکه
آنحضرترابهکوفهدعوتکردهووعدهیاریومساعدتبه
بودند«.عمربنسعد»،عصبیو
فرزندرسولخدا(ص)داده
ُ
مستأصلروبهاطرافیانشکردوپسازشماتتآنها،گفت:
هیچکسنیستکهاینمأموریترابهانجامبرساند؟ناگاه،
ُ
«کثیر بن عبداِ ...شعبی» برخاست و اعالم آمادگی کرد.
همهاورامیشناختند.مردیباانحرافاتاخالقیمتعددکه
سوابقفراوانیدرشرارتداشتوبرایشکشتنانسانهابه
سادگینوشیدنآببود! ُ
«کثیر»به«عمربنسعد»گفت:من
میروم!منبهحسیننامهایننوشتهامکهحاالازدیدارش
واهمهداشتهباشم.آنگاهبالبخندیموذیانهادامهداد:اگر
بخواهی،میتوانمزمانیکهباحسیندیدارمیکنم،زخمی
کاریبهاوبزنموبگریزم!پسر«سعد»گفت:فع ً
النیازیبهاین
کارنیست؛فقطمأموریتیراکهبهتومحولکردمانجامبده!
▪آنپیکشریر!

یاران امام(ع) از دور سواری را مشاهده کردند که از سمت
سپاه کوفه به قرارگاه سیدالشهدا(ع) نزدیک میشود.
«ابوثمامه صائدی» ،یار وفادار امام(ع) ،پیک سپاه کوفه
را شناخت؛ به سرعت خود را به امام(ع) رساند و گفت:
یا اباعبدا !...خداوند تو را سالمت بــدارد .شریرترین
مردم و جریترین آن ها بر خونریزی و درندهترین گرگ
انسا ننما ،به سوی شما میآید! آ نگــاه با تنی چند از
نزدیکان امامحسین(ع) ،با شتاب به سوی ُ
«کثیر» رفت
و راه را بر او بست و فریاد زد :شمشیرت را بر زمین بگذار
و جلو بیا! ُ
«کثیر» پاسخ داد :هرگز چنین نمیکنم!
اگر میخواهید مسلح جلو میآیم و پیام پسر «سعد» را
میگویم و گرنه ،از همینجا باز میگردم« .ابوثمامه»
با خشم فریاد زد :هرگز نمیگذارم فاجری چون تو به
امــام(ع) نزدیک شود! بحث و جدل میان «ابوثمامه» و
«کثیر» باال گرفت و در نهایتُ ،
ُ
«کثیر» به اردوگاه «عمر بن
سعد» بازگشت.
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 19کتاب برای آشنایی با «سیره و حماسه حسینی»
انتشاراتآستانقدسرضوی،همزمانبا
معرفی کتاب
دهه اول محرم و فرا رسیدن ایام عزاداری
ســـرور و ســـاالر شــهــیــدان ،ابــاعــبــدا...
الحسین(ع) ،بسته مطالعاتی ،شامل  19عنوان کتاب را،
برای آشنایی با زندگی و سیره امام حسین (ع) معرفی و
پیشنهاد کرد«.ادعیه و اعمال محرم و صفر» نخستین کتاب
پیشنهادی بهنشر برای گروه سنی بزرگ ساالن است .این
کتابدرقطعجیبیمنتشرشدهوبتولاحمدیآنرابازنگری
کرده است« .قصههای روضه» هم عنوان کتابی به قلم بیژن
شهرامی و دربردارنده قصههای کوتاه از اصحاب و مجالس
روضهخوانیاستکهدرقطعرقعیوبهبهای 10هزارتومان
منتشرشدهاست«.حکمتهایحسینی»و«سیرهحسینی»
هم عنوان دو کتاب از حجتاالسالم و المسلمین جواد
محدثی ،از مجموعههای «راه زندگی» و «چراغ راه» است که
مطالعه آن بـــرای آشــنــایــی بــا ســبــک زنــدگــی و سیره
امامحسین(ع)پیشنهادمیشود«.رأسالحسین»کتابیبه
قلمحسینعبداالمیرالنصراویاستکهسیدعلیمرتضوی
آن را ترجمه کرده است« .پاسخ به 26شبهه وهابیت درباره
قیامامامحسین(ع)وعزاداریبرایایشان»همدیگرکتاب
اینبستهمطالعاتیاستکهتوسطهشامصیمرینوشتهشده
وسردارشهابیآنرابهفارسیبرگرداندهاست«.خطبههای

آتشین» کتابچهای است که توسط محمدمهدی آجیلیان،
ترجمهشدهاستودرکنارمتنعربی،بهترجمهخطبههای
حضرتزینب(س)وامامسجاد(ع)درکوفه،شامومدینهپس
ازواقعهعاشورامیپردازد«.منظومهعشق»نیزکتابشعری
سروده «سیدرضا مؤید» است که در هفت فصل ،عالوه بر
شرحی از یاران شهادتطلب ساالر شهیدان ،دربرگیرنده
اشعاری در رثای آنان است .کتاب «امام حسین (ع) شهید
ِ
فرهنگ پیشر ِو انسانیت» توسط عالمه محمدتقی جعفری
نوشتهشدهکهمطالعهآنبهعالقهمندانتوصیهشدهاست.
«مصباحالهدی» نیز ،دیگر کتاب شعر این بسته مطالعاتی
استکهتوسطمحمدجوادغفورزاده(شفق)،سرودهشدهو
حاویمجموعهایازپیامهایروشنیبخشامامحسین(ع)
اس ــت .مجموعه «ای ــن حسین کیست؟» هــم ،دیگر اثر
محمدجوادغفورزاده(شفق)استکهدراینبستهپیشنهادی
جای گرفته است .مجموعه سه جلدی «بر آستان ارادت»،
شامل مصیبتنامه و اشعار محرم را نیز ،جــواد قربانپور
گردآوریکردهاست.مخاطبدرکتاب«نیایشامامحسین

(ع) در صحرای عرفات» به قلم عالمه محمدتقی جعفری با
زبان دعای ساالر شهیدان امام حسین (ع) آشنا میشود.
«امام حسین (ع)» از مجموعه «قصههای زندگانی چهارده
معصوم(ع)»وبهقلمجوادنعیمیاستکهدرآن 10،قصهاز
زندگیامامحسین(ع)برایمخاطبانروایتمیشود«.بهار
بیخزان»مجموعهاشعارومجموعهمدایحومراثیدرمنقبت
ائمه(ع)،دیگرکتابپیشنهادیبهنشراست.مجموعهکتاب
«چهاردهاخترتابناک»،بهقلماحمداحمدیبیرجندینیز،
در این بسته کتاب شناسی جای گرفته است که به بررسی
مهمترین مقاطع از زندگی ائمه (ع) میپردازد .نثر روان،
استفاده ازمنابع معتبر و اســتــنــادات تاریخی صحیح،
تحلیلهای عالمانه و بهکارگیری چاشنی شعر در میان
مطالب ،از ویژگیهای این اثر است« .سبوی کربال» نوشته
حسینترکمانیانهم،کتابمؤثریبرایآشناییباسیرهامام
حسین (ع) است که این اثر را باید به نوعی ،تجلی عاشورا در
شعر معاصر پس از انقالب بهشمار آورد« .پیام عاشورا» هم،
گزیدهارزشمندیازسخنانآیتا...محمدفضلا...استکه

موضوع آن ،تأثیر ژرف واقعه عاشورا بر تاریخ اسالم و امت
اسالمیاست«.سوگنامهحسینی»بهقلمسیدعبدالحسین
شرفالدین،آخرینکتابپیشنهادیبهنشربرایآشناییبا
سبکزندگیوسیرهامامحسین(ع)محسوبمیشود.

...

تازههاینشر
باموضوعمجموعهبیاناترهبرانقالبدرباره
دانشگاهها

«افسرانجنگنرم»منتشرشد

کــتــاب «افـــســـران جــنــگ نـــرم»،
مجموعه رهنمودها و بیانات رهبر
معظم انقالب اسالمی با موضوع
دانشگاهها،دانشجویان،استادان
وتشکلهایدانشجویی،بهتازگی
از ســوی انتشارات «قــدر والیــت»
منتشر شــده اســـت .بــه گــزارش
ایــبــنــا« ،افـــســـران جــنــگ نـــرم»،
عبارتی است که رهبر انقالب ،نخستینبار در سال  ،88در
دیدار دانشجویان و نخبگان علمی از آن استفاده کردند و
دانشجویان را با این عنوان نام بردند .در این کتاب ،امیدها،
انتظارات،نگرانیهاوویژگیهایمدنظرومطالباترهبری
ازدانشگاههاودانشجویانبررسیشدهاست.کتاب«افسران
جنگ نــرم»در  15فصل و چهار پیوست تهیه و تنظیم شده
و شهابالدین رحمانی آنرا ویرایش کرده است .در این
کتاب،زیرنویسهایمتعددیبرایتوضیحاتالزمدرزمینه
اصطالحات ،حوادث و اشخاصی که مقام معظم رهبری از
آنها نام بردهاند ،آمده است .ازجمله ویژگیهای کتاب،
بهروزبودنوکاملبودنمسائلومطالبمطرحشدهواهمیت
آنبرایدانشگاههاونظاماسالمیدرحالحاضراست.لوازم
و شاخصههای ایفای نقش مثبت دانشگاهها در سرنوشت
کشور ،ضــرورت داشتن قدرت تحلیل سیاسی و بصیرت،
ویژگیهای مثبت و منفی دانشجویان و دانشگاهها ،جنبش
دانشجویی و نقاط مثبت و منفی آن ،تولید علم و تحقیق و
پژوهش در دانشگاهها و سرعت تولید علم و شاخصهای
آن ،نقشه جامع علمی کشور و بایدها و نبایدهای آن ،تهاجم
فرهنگی به دانشجویان و دانشگاهها ،دانشگاه و وحدت با
حوزهواسالمیشدندانشگاهها،ارتباطصنعتودانشگاهو
شرکتهایدانشبنیان،دانشگاهموردانتظارانقالب،عنوان
فصلهایاینکتاباست.

...
گزارش

مدیرکلدفترتوسعهکتابخوانیوزارتارشاد:

ناشرانآسیبدیدهاز«قاچاقکتاب
حمایتمیشوند

»

مــدیــرکــل دفــتــر توسعه کــتــاب و
کتاب خــوانــی وزارت فرهنگ و
ارشاداسالمیگفت:وزارتارشاد
به موضوع قاچاق کتاب بیتوجه
نیستوازناشرانمالباختهحمایت
مادی میکند.به گــزارش ایسنا،
محمدجواد مــرادینــیــا درب ــاره
قاچاق کتاب تصریح کرد :مبارزه
با قاچاق کتاب ،تنها برعهده ارشاد نیست و متولیان دیگری
هم دارد؛ از جمله نیروی انتظامی ،قوه قضاییه ،اتحادیه
ناشران و کتابفروشان تهران و شهرداری (در بحث سد
معبر) .اینها ،اضــاع مختلف ایــن مجموعه هستند که
با همکاری و هماهنگی یکدیگر این موضوع را پیگیری
میکنند؛ کارگروهی هم بهنام کارگروه «مبارزه با قاچاق
کتاب»تشکیلشدهاستکهنمایندگانتماممجموعههایی
کهازآنهانامبردم،در اینکارگروهحضوردارندوبایدمنتظر
عملی شدن نتایج این تصمیمات باشیم .او افــزود :وزارت
ارشاد به عنوان محور این کارگروه ،وارد میدان شده است و
امیدواریم با همکاری مجموعههای دیگر ،قدمی در این راه
برداریم .بحث قاچاق کتاب ،بحث مهمی است ،زیرا حق
ناشران و نویسندگان پایمال میشود و برخی افراد سودجو،
بدوناجازهنویسندگانوناشرانیکهازارشادمجوزگرفتهاند،
کتابهایشانراچاپوباقیمتارزانتریعرضهمیکنندکه
طبیعی است باید با آنها برخورد شود.مدیرکل دفتر توسعه
کتاب و کتاب خوانی درباره کتابهایی که مجوز ندارد اما
به صورت گسترده چاپ و عرضه میشود نیز گفت :کتاب یا
مجوزداردیاندارد؛اگرکتابمجوزداشتهباشدماازمجوزمان
حمایتمیکنیموبهدنبالاحقاقحقناشرانهستیم .اگرهم
مجوزنداشتهباشدوبهصورتغیرقانونیمنتشرشود،دوجرم
اتفاقافتادهاستکههرکداممسیرخودرادارد.مرادینیادر
ادامهتأکیدکرد:ما بهدنبالجلوگیریازایناتفاقهاهستیم
و همانطور که گفتم ،کارگروهی برای این موضوع تشکیل
شدهاست .دراینبین،نقشصنفواتحادیهپررنگتراست.
وزارتارشادازاتحادیهحمایتمیکند،حتیازآنهاحمایت
مــادی دارد .اگر کتاب ناشری به صــورت غیرمجاز توسط
شخص یا مجموعهای چاپ و عرضه شود و ناشر مالباخته در
دادسرایفرهنگورسانهطرحشکایتکند،ماازناشرحمایت
میکنیم؛ در واقع بخشی از هزینهها را تقبل میکنیم تا ناشر
خسارتدیدههزینهمضاعفیرامتحملنشود.
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