اندیشه

10

چهارشنبه  20تیر  27. 1397شوال .1439شماره 19862

پیشنهاد برگزاری هجدهمین
جشنواره ملی چاپ توسط اصناف

...

دکتر داوود فیرحی درمصاحبه با خراسان ،از آثارجدیدشگفت

گزارش

برای خوانده شدن همه آثار مکتوب
چاپ شده طی یک سال

روزی  3دقیقه کتاب بخوانید!

بررسیها نشان میدهد اگر هر ایرانی باسواد ،در طول روز
حدود  3دقیقه کتاب بخواند ،تمام کتابهای منتشر شده
در طول سال خوانده میشود .به گزارش ایبنا ،برای بررسی
وضعیت مطالعه در کشور ،باید به شاخصه سرانه مطالعه
توجه کرد؛ اما با وجود اعالم اعداد و آمارهای مختلف از
سوی نهادهای گوناگون ،هنوز عدد تایید شدهای در این
زمینه وجود ندارد؛ یعنی نه سرانه  2دقیقهای قابل استناد
است و نه سرانه  79دقیقهای! در چنین شرایطی ،معموال
پارامترهای دیگری ،از جمله وضعیت بازار کتاب و میزان
ب در طول
فروش کتابفروشیها یا شمارگان متوسط کتا 
سال است که مالک ارزیابی قرار میگیرد.میتوانیم با
استناد به سایر شاخصههای اطالعاتی نشر در ایران ،طور
دیگری بررسیهایمان را پیش ببریم و به نتایجی دستپیدا
کنیم که چهبسا در تبیین وضعیت مطالعه در کشورمان،
بیتاثیر نباشد .آخرین سرشماری در ایران ،به سال1395
برمیگردد که مطابق با آن ،جمعیت کشور 79 ،میلیون و
 926هزار و  270نفر اعالم شده است .در همان سال،
نرخ باسوادی در هم 88 ،درصد اعالم شد ،یعنی چیزی
ن ما ،در سال
حدود  70میلیون و  400هزار نفر از هموطنا 
 ،95با سواد بوده و توانایی مطالعه کتاب در محدودههای
سنی مختلف را داشتهاند .حال اگر شرایط سال  96را،
با همان آمارهای سال  95مورد ارزیابی قرار دهیم ،به
نتایج جالب توجهی خواهیم رسید .مطابق با اطالعات
استخراج شده از بانک اطالعاتی موسسه خانه کتاب ،در
سال گذشته( )1396مجموع ًا  144میلیون و  192هزار
و  604نسخه کتاب(مجموع شمارگان کتابهای چاپ
اولی و تجدید چاپی در تمام گروههای موضوعی) از سوی
ناشران ،منتشر شده و به بازار آمده است .با مراجعه دوباره
به اطالعات خانه کتاب ،درمییابیم که کتابهای منتشر
شده در سال  ،96به طور متوسط  300صفحهای بوده و
این ،یعنی در سال مورد بررسی ،به ازای هر ایرانی باسواد،
 600صفحه کتاب چاپ شده است .به بیان دیگر ،تمام
کتابهایی که در طول یکسال از سوی ناشران ایرانی
به بازار کتاب میآید ،با سرانه نزدیک به  2/8دقیقه در
کشورمان ،خوانده میشوند.

مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به برگزاری هجدهمین دوره جشنواره ملی صنعت چاپ در شهریور ماه گفت :به
نمایندگان تشکلهای صنفی پیشنهاد دادیم که این دوره از جشنواره ملی صنعت چاپ ،توسط اتحادیههای این حوزه برگزار شود .به گزارش ایبنا،
مهرزاد دانش افزود :علت این پیشنهاد ،آن است که این اتحادیهها در طول سال با فعالیتها و اقدامات این حوزه آشنا هستند.

رهیافتهای نویندرباره «فقه وقانون

»

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

بیتردید جایگاه شهید بهشتی در سیر تطور موضوع
حکمرانی حزبی ،پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نقشی
محوری و اساسی دارد .او با شرکت در تأسیس حزب
جمهوری اسالمی و برگزیده شدن به عنوان نخستین
دبیرکل این حزب و نیز تالشهایش برای تبیین نخستین
حزب تشکیل شده پس از انقالب اسالمی ،نشان داد که
توانایی بسیار باالیی در سازمان دهی کار تشکیالتی
دارد .شهید بهشتی در مواضع خود در دفاع از حکمرانی
حزبی ،به فراوانی از آموزههای اسالمی بهره میبرد .دکتر
داوود فیرحی ،استاد دانشگاه تهران و نویسنده مجموعه
کتابهاییدربارهفقهسیاسیاستکهآخرینآنها،یعنی
«فقه و حکمرانی حزبی» ،سال گذشته به زیور طبع آراسته
شد .وی در گفتوگو با خراسان از در دست تألیف بودن
دو اثر دیگر در همین زمینه ،با عنوان «مفهوم قانون در
ایران» و «فقه و قانون» خبر داد .دکتر فیرحی نقش شهید
بهشتیرادرتبیینمفهومحکمرانیحزبی،پسازپیروزی
انقالب اسالمی ،کلیدی دانست و در سخنانش ،به ذکر
نمونههایی از گفتههای او در این باره پرداخت.
شهید بهشتی بــه دلیل نظم تشکیالتی و
تواناییهای ویــژه در اداره و سازمان دهی تشکلها،
شهرت فراوانی داشت .تأثیر آن مرحوم را در ایجاد تحزب،

پس از پیروزی انقالب اسالمی ،چگونه ارزیابی میکنید؟

شهید بهشتی یکی از پنج روحانی سرشناسی بود که
حزب جمهوری اسالمی را بنیان گذاری و بیانیه اعالم
موجودیت آن را امضا کرد .همانطور که در کتاب «فقه و
حکمرانی حزبی» اشاره کردهام ،حزب جمهوری اسالمی
نخستین تشکل رسمی و فراگیر مذهبی – سیاسی بود
که بالفاصله بعد از پیروزی انقالب اسالمی تشکیل شد
و اعالم موجودیت کرد  .بیتردید شهید بهشتی در این
حزب ،نقشی محوری داشــت؛ به طوری که شهادت او
در  7تیرماه سال  ،1360یکی از عوامل به محاق رفتن
حزب محسوب میشود؛ وضعیتی که سرانجام به توقف
همه فعالیتهای حزب جمهوری اسالمی در خرداد
 1366انجامید.
حکمرانی حزبی چه جایگاهی در منظومه فکری
شهید بهشتی داشت؟

شهید بهشتی اعتقاد فراوانی به حکمرانی حزبی داشت.
او به شدت از باندبازی پرهیز میکرد و معتقد بود احزاب
هر قــدر هم متعدد و مخالف یکدیگر باشند به مراتب
از باندها بهتر و قابل محاسبهتر هستند .به این دلیل
که آشکارا فعالیت میکنند و دست کم معلوم است که
اعضایشان ،مسئوال نشان و کارگردا نهایشان چه
کسانی هستند .باید به این نکته توجه ویژه داشت که
شهید بهشتی با گزار ههای مهمی روب ـهرو بــود .از یک
سو باور داشت که حکومت ،بدون تشکیالت و تحزب،

گزینهای مناسب پیش رو نــدارد و در غیر این صورت،
مآ ًال به دام باندها و محفلها میافتد و به همین دلیل
نیز ،معایب احزاب رسمی ،کمتر از باندها و محافل غیر
رسمی است .از سوی دیگر ،او در مقابل منتقدان تحزب
که این پدیده را مخالف دین و قرآن میدانند ،عالوه بر
استدالل به ضــرورت عقلی حزب ،میگفت :یک گروه
پنجاه نفری متشکل میتواند یک جمعیت پانصد نفری
بدون تشکل را تار و مار کند و از پا در بیاورد[ .آقایان]
نگویند که احزاب و تحزب با منطق قرآن سازگار نیست.
قرآن همهاش دستورهای تشکیالتی است .نماز جماعتی
که ما مسلما نها میخوانیم ،تمرین یک نــوع تشکل
اســت .شهید بهشتی تحلیل روشنی از رابطه حزب،
وحــدت و تفرقه داشــت .به اعتقاد او ،آ نچــه به وحدت
آسیب میرساند ،اصل تحزب و تشکل نیست .وی دلیل
تفرقه را بی صداقتی ،منفعت جویی نامشروع و باندبازی
میدانست و معتقد بــود که گرو هبندی یک واقعیت
اجتماعی گریزناپذیر اســت؛ در هر جامعهای نوعی از
گروهبندی وجود دارد .در چنین شرایطی ،حزب مطلوب
ترین و به نسبت ،مطمئنترین گرو هبندی است .شهید
بهشتی برای تضمین وحدت جامعه در شرایط تحزب
که به باور او از ضرورتهای سیاست مدرن است ،رعایت
چهار اصل مهم «صداقت»« ،احترام»« ،موقعیت فراحزبی
رهبری» و «محور و معیار بودن قانون اساسی» را ضروری
میدانست و بر آن تأکید میکرد.

شهید بهشتی تحلیل روشنی از رابطه
حزب ،وحدت و تفرقه داشت .به اعتقاد
او ،آنچه به وحدت آسیب میرساند،
اصل تحزب و تشکل نیست .وی دلیل
تفرقه را بی صداقتی ،منفعت جویی
نامشروع و باندبازی میدانست و
معتقد بود که گروهبندی یک واقعیت
اجتماعی گریزناپذیر است؛ در هر
جامعهای نوعی از گروهبندی وجود
دارد .در چنین شرایطی ،حزب
مطلوب ترین و به نسبت ،مطمئنترین
گروهبندی است

دکتر رجبی دوانی:

نثرآثارتخصصیتاریخ اسالم ،مناسب نسل جوان نیست
دکتر محمدحسین رجبی دوانــی،
دیدگاه
با اشــاره به این که عصر امامت امام
صادق (ع) از جهاتی خاص بوده است،
گفت :امــام صــادق (ع) هم دوران حکومت غاصبانه
بنیامیه را درک کرد و هم شاهد شکلگیری حکومت
جاعالنه بنیعباس بــود .لــذا ،ضعف بنیامیه و سست
بــودن پایههای حکومت بنی عباس ،فرصت مناسبی
فراهم کرد تا دانشمندان شیعه و اهلسنت ،از محضر آن
حضرت بهره ببرند .به گزارش ایبنا ،این پژوهشگر تاریخ
اسالم ،افزود :این موقعیت برای دیگر ائمه(ع) به وجود
نیامده است چراکه دوران امامت آن بــزرگــواران یا در
عصر اختناق بنیامیه بود یا در دوران قدرت عباسیان.
بنابراین ،هیچکدام از امامان(ع) این فرصت را نداشتند
که در عرصه علمی ،مانند امام صــادق(ع) بدرخشند.
رجبی دوانی در ادامه گفت :گفته میشود جابربن حیان

یاابناسحاقکهپدرعلمسیرهنگاریپیامبر(ص)محسوب
میشود ،از شاگردان امام صادق (ع) بودهاست؛ البته
استفاده این دانشمندان از محضر امام(ع) به این معنی
نبوده است که در محضر آن حضرت ،در حوزههایی مثل
کیمیا یا تاریخنگاری درس آموخته باشند؛ بلکه آ نها
به محضر امام صادق(ع) میرسیدند ،سواالتی را طرح
و پاسخ آنها را دریافت میکردند .این راهنماییهای
کلی که از امام(ع) میگرفتند ،راه را برای آنها در انجام
تحقیقاتشان باز میکرد .مکتب اهلبیت(ع) برای تفکر
و تعقل ارزش بسیاری قائل است.وی در ادامه ،با اشاره
به لــزوم انجام پژوهشهای بنیادی و کــاربــردی برای
شناساندن امام صادق(ع) و دیگر ائمه(ع) به نسل جوان،
تصریح کــرد :متاسفانه ما دربــاره ائمه(ع) آثــار جامع،
روان ،شیوا و از نظر فنی علمی و محکم ،کم داریم یا در
مــواردی اص ً
ال نداریم .البته از انصاف نباید گذشت که

کارهای علمی و ارزشمندی نیز صورت گرفته ولی این
آثار بسیار تخصصی بوده است و هرکسی نمیتواند از
آنها استفاده کند یا بسیاری از کارهای ارزشمند متعلق
به گذشته وجــود دارد که با ادبیات متفاوتی نسبت به
ادبیات رایج امروز یا بهصورت متن عربی و ترجمه نشده،
در دسترس عالقهمندان قرار دارد و برای بسیاری از آن
ها قابل استفاده نیست .مث ً
ال شیخ عباس قمی که محقق
بسیار بزرگی در حوزه حدیث و تاریخ بوده است ،در کتاب
ارزشمند خود با عنوان «منتهیاآلمال» به زندگی امام
صــادق(ع) اشــاره کــرده ولی این کتاب دربــاره چهارده
معصوم(ع) است و مستق ً
ال به امام صادق (ع) نمیپردازد
و نثر آن نیز ،متعلق به چند دهه پیش است و عبارات آن،
برای جوان امروز قابل فهم نیست؛ اگرچه از نظر مستندات
بسیار محکم است.این نویسنده و پژوهشگر حوزه تاریخ
اسالم و تشیع ،افــزود :کتاب «اعیان الشیعه» اثر عالمه

سیدمحسن عاملی ،بهطور
عالمانه و دقیق ،به زندگی
تکتکامامان(ع)پرداخته
و از این کتاب ،بخشهای
مــربــوط بــه زنــدگــی امــام
حسن(ع)،امامحسین(ع)
و امام سجاد (ع) ،به فارسی
ترجمه شــده ،ولــی بخش
مربوط به امام صادق (ع) هنوز ترجمه نشده است .عالمه
مجلسی در کتاب «بحاراالنوار» ،درباره تکتک امامان(ع)
تاریخ دارد؛ به عنوان نمونه« ،تاریخ الصادق(ع)» یا زندگی
امام صادق(ع) در جلد 11قدیم «بحاراالنوار» ترجمه شده
است ولی عموم ًا جنبه حدیثی دارد .اگرچه این کتاب
قابل استفاده است ،ولی تفصیل زیادی دارد و شاید برای
استفاده نسل جوان مناسب نباشد.

...

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 :مبلغی را به شخصی قرض داده بودم که به دلیل
پرداخت نکردن در موعد ،ناچار به برگشت زدن چک
وی شدم .او به زندان افتاد و در یک مرخصی  10روزه،
بیرون آمد و با دوستانش مرا مضروب و مجروح کرد که
بابت این اقدام هم ،به زندان و دیه محکوم شد .اما دوباره
به وی مرخصی دادند و او حاال بیرون آمده است و دوباره
مرا تهدید میکند .باید چه کار کنم؟

پاسخ :تهدید جرم است و تهدید کننده به مجازات شالق
و زندان محکوم خواهد شد .برای طرح و پیگیری شکایت
خود باید به دادسرای محل وقوع جرم (یعنی محلی که شما
را تهدید کردهاند) مراجعه کنید .هنگام تقدیم شکایت،
سوابق محکومیت قبلی متهم را به پیوست شکواییه خود
به دادسرا تقدیم کنید .از آن جا که متهم سابقه محکومیت
قبلی دارد ،در صــورت اثبات تکرار جــرم ،به مجازات
شدیدتری محکوم خواهد شد.
ماده  669قانون مجازات اسالمی (بخش تعزیرات)
دربــاره تهدید بیان میکند«:هر گاه کسی دیگری را
به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی
یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او
نماید ،اعم از این که به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا
تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد
به مجازات شالق تا ( )۷۴ضربه یا زندان از دو ماه تا دو
سال محکومخواهد شد».
مـــــاد ه  ۱۳۷قـــانـــون مــــجــــازات اســـامـــی بــیــان
میکند«:هرکس بــه موجب حکم قطعی بــه یکی از
مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از
تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور
زمان اجرای مجازات ،مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا
شش دیگری گردد ،به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر
آن محکوم میشود».
تکرار جرم نشانه حالت خطرناک مجرم است .از این رو،
قانون گذار برای چنین مجرمی مجازات شدیدتری در
نظر میگیرد.
منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت
قطعی نسبت به جرمی (از درجــه یک تا شــش) ،دوبــاره
مرتکب جرمی دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش
شود؛ صرفنظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه
واحد باشد یا متعدد.
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