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در محیط های علمی ما
آشوب فکری حاکم است

...

به مناسبت روز بزرگداشت یکی ازدانشمندان جامع االطراف جهان اسالم

مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! در صفحــه  10روزنامــه
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 :مسئول رفع سد معبر شهرداری هنگامی که
می خواست وسایل مرا که در حاشیه خیابان قرار داشت
بــردارد ،شیشه مغازه را شکست و به اجناس داخل
هم خسارت وارد کرد .تعدادی از کسبه محل شاهد
این واقعه بودند .آیا می توانم از او نزد مراجع قضایی
شکایت کنم؟

پاسخ :تخریب عمدی اموال متعلق به دیگری جرم است و
مجازات شش ماه تا سه سال حبس را در پی خواهد داشت.
بنابراین ،میتوانید علیه ایشان به اتهام «تخریب عمدی
اموال غیر» شکایت کنید .همچنین ،میتوانید با تقدیم
دادخواست به دادگــاه حقوقی یا شــورای حل اختالف،
خسارات وارد شده را نیز مطالبه کنید .قانون مجازات
اسالمی در ماده  677بیان میکند« :هرکس عمد ًا اشیای
منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به
هر نحو ،ک ً
ال یا بعض ًا تلف نماید یا از کار اندازد ،به حبس از
شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ».آتش زدن اموال
غیر نیز ،همین مجازات را در پی خواهد داشت .اگر تخریب
یا آتش زدن اموال دیگری با استفاده از مواد منفجره باشد،
مجازات آن دو تا پنج سال حبس خواهد بود.
▪استناد به ماده یک قانون مسئولیت مدنی

از ســوی دیــگــر ،بــر اس ــاس م ــاده یــک قــانــون مسئولیت
مدنی« ،هر کس بــدون مجوز قانونی ،عمد ًا یا در نتیجه
بیاحتیاطی ،به جان یا سالمتی یا مال یا آزادی یا حیثیت
یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون
برای افراد ایجاد گردیده ،لطمهای وارد نماید که موجب
ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ،مسئول جبران خسارت
ناشی از عمل خود میباشد ».بنابراین ،کسی که به عمد
اموال دیگری را تخریب کرده است ،عالوه بر محکومیت به
مجازاتمقرر،مسئولجبرانخساراتواردشدهنیزخواهد
بود .مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ،با تقدیم دادخواست
به دادگــاه کیفری رسیدگی کننده و با پرداخت هزینه
دادرسی ،تا پیش از ختم رسیدگی ،مقدور است.

...
گزارش

ثبت نام« بنکتاب»برای استاداندانشگاهها
سازمان ها و نهادها

قائم مقام سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران ،از آغاز
ثبتنام اســتــادان دانشگا هها  ،ســازمــا نهــا و نهادها
برای دریافت بن خرید کتاب خبر داد .به گزارش ایبنا،
امیرمسعود شهرا منیا گفت :استادان و اعضای هیئت
علمی دانشگا هها ،میتوانند تا چهارم اردیبهشت ماه،
برای ثبتنام از طریق سایت « »www.bon.tibf.irاقدام
کنند .وی افزود :بن خرید کتاب استادان و اعضای هیئت
علمی دانشگاهها ،دو میلیون و  500هزار ریال است که
 750هزار ریال آن به عنوان یارانه کتاب ،توسط معاونت
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تأمین خواهد
شد و بقیه نیز توسط شخص دریافت کننده پرداخت
میشود .قائم مقام نمایشگاه کتاب تهران تصریح کرد :بن
کارتهای خرید کتاب ،فقط در مدت برگزاری نمایشگاه
اعتبار خواهند داشت و نحوه ثبتنام در سایت به خوبی
توضیح داده شده است.
شهرا منیا ،همچنین دربـــاره مشارکت سازما نها و
نهادها برای دریافت بن خرید کتاب نیز گفت :بر اساس
دستورالعمل صادر شده از سوی معاونت امور فرهنگی
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی ،میزان مشارکت هر
یک از سازمانها و نهادها مشخص شده است .از این رو،
سازمانها و نهادها نیز فرصت دارند تا پایان نمایشگاه،
برای مشارکت و دریافت بن خرید کتاب اقدام کنند.
وی ادامه داد :از  8اردیبهشت ماه نیز در صورت موافقت
با درخواستها ،بنهای خرید کتاب به متقاضیان ارائه
خواهد شــد .گفتنی اســت ،سی و یکمین نمایشگاه
بینالمللی کتاب تهران ،با شعار «نه به کتاب نخواندن»،
از تاریخ  12تا  22اردیبهشت مــاه ،در مصالی امام
خمینی (ره) برگزار خواهد شد.

ط های علمی ما نه در جهت
به گزارش ایبنا ،دکتر مهدی گلشنی در نشست نقد و بررسی کتاب «ارزیابی انتقادی نهاد علم در ایران» گفت :محی 
علم و نه در جهت فهم طبیعت و فهم آثار صنع الهی و نه در جهت کسب قدرت و ثروت بوده است که اگر بود ،وضع ما این طور نمی شد .االن یک نوع
آشوب فکری در محیط ما ،حاکم و نگاهها به سمت غرب است.

شیخ بهایی؛معمارفقاهت وعمارت
جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

بهاءالدین ،محمدبن حسین عاملی ،عالم و دانشمند
بزرگ و گران قدر جهان اسالم ،روز هشتم اسفندماه سال
( 925هـــ.ش) در منطقه «رودان» جبل عامل ،واقع در
لبنان امروزی و در روستایی به نام «جباع» متولد شد .وی
در  13سالگی همراه پدرش به ایران آمد .شیخ بهایی در
ایران عصر صفوی بالید و در اندک زمانی به دلیل هوش و
فراست ذاتی ،پله های ترقی را در عرصه علم ودین پیمود.
وی از  53سالگی تا زمان وفاتش ،در هشتم شهریور سال
( 1000هـــ.ش) ،منصب شیخ االسالمی اصفهان را،
در عهد شاه عباس صفوی ،بر عهده داشت .شیخ بهایی
عالمی جامع و پرکار بود .بیش از صد اثر تألیف شده او
نشان می دهد که شیخ بهایی بر بیشتر علوم دوران خود
تسلط کافی داشته است .ویژگی برجسته آثار او ،پرداختن
به اصل و دوری از حاشیه است .به همین دلیل آثارش
همواره مورد استقبال طالب و دانش پژوهان ،در دوره
های پس از او قرار می گرفته است .وی افزون بر آموزش و
تربیت دانشمندانی مانند مالصدرا ،محمدتقی مجلسی
و مالمحسن فیض کاشانی؛ چند مدرسه در اصفهان
تأسیس کرد و کوشید با دعوت از دانشمندان بنام برای
تدریس در آن ها ،بر غنای این مراکز آموزشی بیفزاید.
▪احاطه بر علوم انسانی

شیخ بهایی فراگیری دانش را با آموختن علوم اسالمی،
به ویژه حدیث و تفسیر ،آغاز کرد  .وی تسلطی کم مانند
بر احادیث داشت .این تسلط در کتاب «مشرق الشمسین
و اکسیرالسعادتین» و مقدمه مشهور آن ،به خوبی قابل
مشاهده است .شیخ بهایی در این اثر که تنها موفق به
نگارش مقدمه مفصل و باب طهارت آن شده است ،از
«ح َسن» برای شرح
حدود چهارصد حدیث «صحیح» و َ
مسائل استفاده کرده است .شیخ بهایی در کتاب مشهور
«جامع عباسی» ،که به زبان فارسی نوشته شده و یکی
از مشهورترین رساله هــای توضیح المسائل به زبان
فارسی است ،تا پایان کتاب «صلوة» بیش از هزار حدیث
را بررسی و از آن استفاده کرده است .از دیگر آثار حدیثی
او می توان به «الوجیزة فی درایة الحدیث» اشاره کرد
که به عنوان مقدمه کتاب «حبل المتین» نوشته شده
است .وی با نگارش کتاب «الفوائد الصمدیه» معروف به
«صمدیه» ،اثری دقیق در علم نحو تالیف کرد که تا امروز
همچنان یکی از منابع یادگیری این علم در مدارس
علوم دینی محسوب می شود و شرح های بسیاری بر آن
نوشته شده است .شیخ بهایی به عنوان یک عالم اصولی،
کتاب «تهذیب البیان» را در قواعد علم اصول نوشت.
این کتاب با استقبال فــراوان دانشمندان روبه رو شد
و بعدها بسیاری از علما ،از جمله شیخ محمدبن علی
حرفوشی عاملی (متوفی 1059هـ.ق) و سیدنعمت ا...

ویژگی برجسته آثار شیخ بهایی،
پرداختن به اصل و دوری از حاشیه
است .وی افزون بر آموزش و تربیت
دانشمندانی مانند مالصدرا،
محمدتقیمجلسیومالمحسنفیض
کاشانی؛ چند مدرسه در اصفهان
تأسیس کرد و کوشید با دعوت از
دانشمندان بنام برای تدریس در آن
ها ،بر غنای این مراکز آموزشی بیفزاید
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شیخ بهایی تسلطی کم مانند بر
احادیث داشت .این تسلط در کتاب
«مشرق الشمسین و اکسیرالسعادتین»
و مقدمه مشهور آن ،به خوبی قابل
مشاهده است .او در این اثر که تنها
موفق به نگارش مقدمه مفصل و باب
طهارت آن شده ،از حدود چهارصد
«ح َسن» برای شرح
حدیث «صحیح» و َ
مسائل استفاده کرده است .شیخ
بهایی در کتاب مشهور «جامع عباسی»
که به زبان فارسی نوشته شده و یکی
از مشهورترین رساله های توضیح
المسائل به زبان فارسی است ،تا پایان
کتاب «صلوة» ،بیش از هزار حدیث
را مورد بررسی و استفاده قرار داده
است .از دیگر آثار حدیثی او میتوان
به «الوجیزة فی درایة الحدیث» اشاره
کرد که به عنوان مقدمه کتاب «حبل
المتین» نوشته شده است
بودن زمین پرداخته و دانش مسلمانان را در این علم به
جهانیان عرضه کرده است.
▪کشکولی پر از اشعار ناب

بازدید رهبر معظم انقالب ازمقبره شیخ بهایی در حرم مطهر رضوی

جزایری(متوفی 1112هـ.ق) ،بر آن شرح نوشتند .وی
کتاب «زبدة االصول» را نیز در علم اصول به رشته تحریر
درآورده است .از دیگر آثار شیخ بهایی در حوزه علوم دینی
می توان به کتاب «االربعون حدیثا» ،مشهور به «اربعین
بهایی» اشاره کرد که در آن به شرح و تفسیر چهل حدیث
پرداخته است« .مفتاح الفالح» کتاب دیگری است که
شیخ بهایی در آن تفسیری کوتاه از سوره حمد ارائه داده و
به اذکار و اعمال شبانه روزی پرداخته است .وی در کتاب
«حدائق الصالحین» نیز تفسیری عارفانه و زیبا از دعاهای
صحیفه سجادیه ارائه کرده است .شیخ بهایی در فقه هم
آثار فراوانی دارد .افزون بر کتاب مشهور «جامع عباسی»،
می توان به کتاب ارزشمند او« ،االثناعشر ّیات الخمس»،
در ابواب مختلف فقه اشاره کرد .شیخ بهایی در این کتاب
احکام مربوط به شش باب طهارت ،نماز ،زکات ،خمس،
روزه و حج را با شیوه ای بدیع به دوازده بخش تقسیم کرده
و شرح داده است.
▪فقیه ریاضی دان

شیخ بهایی در علوم ریاضی و نجوم نیز استادی مس ّلم
بــود .عالقه اش به ریاضیات آن قدر زیــاد بود که حتی
برای حل مسائل فلسفی نیز از ریاضیات استفاده می
کرد .شیخ بهایی ریاضیات را برای پاسخ دادن به مسائل
فقهی ،به خدمت گرفت .معروف ترین اثر او در ریاضیات،
کتاب مشهور «خالصة الحساب» است؛ کتابی مشتمل
بر یک دوره حساب مقدماتی و متوسط که تا کنون شرح
های فراوانی بر آن نوشته شده است .شیخ بهایی عالقه

خــود به ریاضیات را در کتاب مشهور «کشکول» نیز
پنهان نکرده است .به عنوان نمونه ،او در این کتاب راه
حل هایی برای محاسبه جذر اصم و تعیین ارتفاع بنا یا
عوارض طبیعی ،بدون استفاده از ابزار اندازه گیری ارائه
کرده است .شیخ بهایی در عرصه نجوم هم دانشمندی
خبره و منجمی زبردست بــود .از آثــار مهم او در نجوم
می توان به «تشریح االفــاک» و دو رساله «اسطرالب»
اشاره کرد« .تشریح االفالک» کتابی مختصر و مفید در
علم نجوم است که بارها به چاپ رسیده است و هنوز نیز
مورد استفاده عالقه مندان قرار می گیرد .از این کتاب،
به دلیل کثرت استفاده ،نسخه هــای خطی فراوانی
در کتابخانه هــای جهان اســام وجــود دارد و ظاهر ًا ،
پس از کتاب «خالصة الحساب» ،پر استفاده ترین اثر
شیخ بهایی است .شیخ بهایی بر این کتاب حاشیه ای
نوشته ،که دوبرابر اصل کتاب است .وی در این حاشیه،
مطالب مرتبط با علم نجوم را به شکلی ساده طرح کرده
و به تشریح آن ها پرداخته است .شیخ بهایی دو رساله
دربــاره «اسطرالب» تألیف کرد .یکی از آن ها با عنوان
«الصفیحه» یا «الصفحه» به زبان عربی و دیگری با عنوان
«تحفه حاتمیه» یا «هفتاد باب» به درخواست حاتم بیک
اردوبادی(متوفی 1090هـ.ق) به زبان فارسی ،نوشته
شده است .تأثیر شیخ بهایی بر دانش نجوم باعث شد تا
سال  2009میالدی از سوی یونسکو به نام «شیخ بهایی
و نجوم» نام گذاری شود .افزون بر ریاضیات و نجوم ،شیخ
بهایی جغرافی دانی توانا بود .وی در کتاب «تضاریس
االرض» یا «رسالةفی کرویة االرض» به مفهوم کروی

...

معرفی کتاب

شیخ بهایی شاعری شیرین سخن نیز بود .ظاهر ًا نخستین
کتابی که به شاعری او اشاره کرده« ،عرفات العاشقین»
(تألیف  1022تا  1024هـ.ش) است .کتاب کشکول او
نیز سرشار از اشعار نغزی است که در موضوع های متنوع
سروده شده است .اشعار شیخ بهایی در غزل به سبک فخر
الدین عراقی و حافظ ،در رباعی به سبک ابوسعید ابوالخیر
و خواجه عبدا...انصاری و در مثنوی به سبک مولوی
نزدیک است .با این حال مثنوی های او از شهرت بیشتری
برخوردار است .آثاری مانند نان و حلوا ،نان و پنیر ،طوطی
نامه و شیر و شکر ،در زمره بهترین سروده های شیخ بهایی
در قالب مثنوی است.
▪معماری عالی مقام

شیخ بهایی مهندس و معماری قابل بود .آثار و خاطره این
هنر و توانایی او ،همچنان در حافظه تاریخی مردم ایران
باقی مانده است .از آثار مشهور معماری منتسب به او می
توان به معماری مسجد امام اصفهان ،طراحی کاریز نجف
آباد(معروف به قنات زرین) ،طراحی خیابان در مشهد و
ساخت پل خواجو اشاره کرد.

شیخ بهایی مهندس و معماری قابل
بود .آثار و خاطره این هنر و توانایی
او ،همچنان در حافظه تاریخی مردم
ایران باقی مانده است .از آثار مشهور
معماری منتسب به او می توان به
معماری مسجد امام اصفهان ،طراحی
کاریز نجف آباد(معروف به قنات
زرین) ،طراحی خیابان در مشهد و
ساخت پل خواجو اشاره کرد

شخصیت امام حسین (ع)

ازدیدگاه متفکران غیر شیعی
کــتــاب «شخصیت و قیام
امام حسین (ع) در سخن
مــتــفــکــران غیرشیعی»،
اثــر سید مرتضی عادلی،
دربرگیرنده سخنان بیش
از  240نفر از متفکران و
شخصیتهای غیرشیعی
مسلمان و غیرمسلمان،
دربــــاره شخصیت و قیام
امــام حسین (ع) اســت .به
گــزارش ایبنا ،این کتاب،
در سه بخش «امام حسین (ع) و قیام او از منظر شخصیتها
و اندیشمندان مسلمان غیرشیعه تا قــرن سیزدهم»،
«امام حسین (ع) و قیام او از منظر اندیشمندان و رهبران
سیاسی مسلمان غیرشیعه معاصر» و «امام حسین (ع) و
قیام او از منظر شخصیتها و اندیشمندان غیرمسلمان»
تدوین شده است .در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم:
«اصلیترین دغدغه این کتاب آن است که بداند نظر علما،
اندیشمندان و شخصیتهای غیرشیعی نسبت به امام
حسین(ع) و قیام جاوید ایشان چیست؟ در نوشتار حاضر،
شاهد سخنان ،توصیفات و نظرات گرو ههای نامبرده،
دربــاره شخصیت و قیام امــام حسین (ع) در دستههای
موضوعی مختلفی همچون شخصیت ام ــام ،توصیف
واقعه عاشورا و اظهارنظر درباره آن ،اهداف و انگیزههای
نهضت ،پیامدها و نتایج قیام و  ...خواهیم بود ...باید به این
نکته نیز اشاره کرد  ».در بخش نخست کتاب ،در قسمت
مربوط به دیدگاه جاللالدین سیوطی ،مفسر اهل سنت
مصری ،درباره امام حسین(ع) آمده است« :مفسر و ادیب
مصری ،جال لالدین ابوالفضل عبدالرحمن بن ابیبکر
سیوطی ،از عالمان مشهور شافعی اهل سنت در کتاب
«تاریخ الخلفاء» و در شرححال یزید بن معاویه ،اشارهای به
واقعه کربال دارد و مینویسد :ماجرای شهادت حسین بن
علی(ع) ،داستانی طوالنی دارد که قلبها تاب ذکر آنرا
ندارند  ...شهادت او در روز عاشورا بود .در آن روز ،خورشید
گرفت و افقهای آسمان تا شش ماه بعد از شهادتش سرخ
شد و این سرخی ،دایما مشهود بود؛ در حالی که قبل از
شهادت او یافت نمیشد و گفته شده که در آن روز هیچ
سنگی در بیتالمقدس جابهجا نشد ،جز آنکه در زیر آن
خون تازه وجود داشت( .سیوطی ،عبدالرحمن بن ابی
بکر ،تاریخالخلفاء ،ص ».)182همچنین در صفحه 184
کتاب ،نظر محمدعلی جناح اینطور روایت شده است:
«محمدعلی جناح ،رهبر بزرگ فقید پاکستان در توصیف
اباعبدا(...ع) میگوید :هیچ نمونهای از شجاعت ،بهتر از
آنکه امام حسین(ع) از لحاظ فداکاری و شجاعت نشان
داد ،در عالم پیدا نمیشود .به عقیده من ،تمام مسلمین
باید از سرمشق این شهیدی که خود را در سرزمین عراق
قربانی کرد ،پیروی نمایند(.هاشمینژاد ،سید عبدالکریم،
درســی که حسین (ع) به انسا نها آموخت ،ص289؛
ربانی خلخالی ،علی ،چهره درخشان حسین بن علی
(ع) ،ص 133؛ قرشی ،سید علیاکبر ،مرد مافوق انسان
سیدالشهداء (ع) ،ص ».)282نخستین چــاپ کتاب
«شخصیت و قیام امــام حسین (ع) در سخن متفکران
غیرشیعی» در  320صفحه ،با شمارگان  300نسخه و به
بهای  16هزار تومان ،از سوی مرکز بینالمللی ترجمه و
نشر المصطفی(ص) راهی بازار نشر شده است.
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