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مشاوره حقوقی

پ ــرســش :در طبقه اول آپارتمانی ساکن
هستم .ساختمان ما آسانسور دارد ،ولی من
و خانوادهام از آن استفاده نمیکنیم .آیا باید
هزینه تعمیر آسانسور را بپردازیم؟
پاسخ :بله ،شما نیز باید سهم خود را از هزینه
تعمیر و نگهداری آسانسور پرداخت کنید .ماده
 4قانون تملک آپارتمانها مقرر میکند« :حقوق
و تعهدات و همچنین سهم هر یک از مالکان
قسمتهای اختصاصی از مخارج قسمتهای
مشترک،متناسباستبانسبتمساحتقسمت
ا خ ت صاصی به مجموع مساحت قسمتهای
اختصاصی تمام ساختمان ،به جز هزینه هایی
که به دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو
مساوی تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان
ترتیب دیگری را برای تقسیم حقوق و تعهدات
و م ــخــارج پیش بینی کــرده باشند .پرداخت
هزینه هــای مشترک اعــم از اینکه ملک مورد
استفاده قــرار گیرد یا نگیرد ،الــزامــی اســت».
(اصالحی و الحاقی به موجب قانون اصالح قانون
تملک آپارتمان ها مصوب  )1376برای وصول
سهمشارژازواحدهایبدهکار،مدیرانساختمان
باید ابتدا با ارسال اظهارنامه ،به انضمام صورت
ریز هزینههای ساختمان به واحد بدهکار ،شارژ
عقب افتاده را به طور رسمی مطالبه کنند .سپس
در صــورت عدم پرداخت میتوانند به دادگــاه،
شورای حل اختالف یا اجرای ثبت مراجعه کنند.
مطابق ماده  10مکرر قانون تملک آپارتمان ها،
مدیر یا هیئت مدیره ،طی اظهارنامهای ،فهرست
هزینه ها را برای واحد بدهکار ارسال می کند.
در صورتی که مالک واحد بدهکار ظرف  10روز
پس از ابالغ ،هزینهها را پرداخت نکند ،مدیر یا
هیئت مدیره میتوانند در صورت امکان ،از دادن
خدمات مشترک از قبیل گاز ،برق و  ...خودداری
کنند .در صورتی که مالک واحد بدهکار همچنان
از تسویه حساب خــودداری کند ،مدیر یا هیئت
مدیرهمیتوانندبااستنادبهاظهارنامهابالغشده،
از اداره ثبت محل وقــوع آپارتمان ،درخواست
صدور اجراییه کنند.

درباره زنانی که شاگرد امام صادق(ع) بودند

بانواندانشمنددردانشگاه رئیسمذهب

جواد نوائیان رودسری -دوران امامت امام
صــادق(ع) ،فرصتی کمنظیر برای گسترش
آموزههای مکتب اهلبیت(ع) بود؛ جدال بر
سرقدرت،میانبنیامیهوبنیعباس،موقعیتی
را به وجود آورد که در آن ،شاگردان و پیروان
امــام(ع) ،بیواهمه از محدودیتها ،به بیان
دیدگاههای آن حضرت و عرضه آن به جامعه
بحران زده آن روز،پرداختند .ثمره این کوشش
خستگیناپذیر ،احیای مکتب اهلبیت(ع) و
آشنایی خیل عظیم مسلمانان ،به ویژه آنها
که به تازگی به اســام ایمان آوردهبــودنــد ،با
آموزههای شیعی بود .دانشگاه امام صادق(ع)
درمدینه،پذیرایهزارانمسلمانمشتاقیشد
کهبرایاستفادهازدانشالهیوجامعاالطراف
آن حضرت ،به شهر پیامبر(ص) مهاجرت کرده
بودند .در بین دانشجویان این دانشگاه بزرگ،
افرادی حضور داشتند که بعدها ،به چهرههای
علمی و تابناک جهان اســام تبدیل شدند؛
د ا نشمند ا نی مانند جابر بن حیان توسی،
زراره بن اعین و  . ...اما شاید کمتر کسی از این
موضوع آگاهی داشته باشد که در این دانشگاه
عــال ـمپــرور ،بانوانی نخبه نیز ،شــرف حضور
داشتند؛ زنانی مشتاق یادگیری و بافراست
که همپای مردان ،از دریای بیکران دانش امام
صادق(ع) و پدر بزرگوارش ،بهرهمند شدند و در
ردیفراویانحدیثوناشرانعلوماهلبیت(ع)
قرار گرفتند .با این حال ،تعداد بانوان دانشمند
دانشگاه امام صــادق(ع) در برابر مردانی که
در این مکتب به فراگیری دانش پرداختند،
زیــاد به نظر نمیرسد .شیخ توسی در کتاب
«رجال» خود ،تعداد این بانوان را  12نفر ذکر
کرده است؛ البته در دیگر منابع ،میتوان نام
تعداد بیشتری از بانوان دانشمند دانشگاه امام
صادق(ع) را یافت .دلیل اندک بودن آمار در
این زمینه را ،میتوان از دو جهت بررسی کرد؛
نخست اینکه بیشتر شاگردان امام صادق(ع)،
کسانی بودند که از سایر بالد اسالمی راهی
مدینه م ی شدند و میسر شــدن شرایط این
اقدام ،برای بانوان مؤمنه آن عصر ،بسیار دشوار
و گاه غیرممکن بود .دوم اینکه نام این بانوان،
به دالیل مختلف ،در متون تاریخی ثبت نشده
است .باید دانست که نام همین افراد معدود
نیز ،بیشتر به واسطه نقل حدیث از آن ها ،در
تاریخ ماندگار شد .در ادامه به معرفی تعدادی
از بانوان دانشمندی که افتخار شاگردی رئیس
مذهب شیعه را داشتهاند ،میپردازیم.

فراهم آورد .نقل است که اماسود ،نخستین بار
کابلی ،از
آموزههای شیعی را از زبان ابوخالد ُ
شاگردان امام سجاد و امام باقر علیهماالسالم
شنیدوشوقیادگیریبیشتراینمعارف،دروی
فزونی یافت .اماسود ،پس از برادرش زراره ،در
سال  153هـ.ق ،درگذشت .نقل است که وی،
در آخرین لحظات حیات برادر ،در کنار او بود و
چون زراره درگذشت ،اماسود چشمهای او را
بست.اماسودمرجعپاسخگوییبهپرسشهای
دینیواعتقادیبانوانمدینهمحسوبمیشد.
▪سعیده

سعیده کنیزی بود که توسط امام صادق(ع)،
خریداری و آزاد شد و چون هوش و استعداد
فراوانی در فراگیری علوم داشت ،مورد توجه
آ ن حضرت قــرار گرفت و افتخار شاگردی
در مکتب امـــام(ع) را پیدا کــرد .سعیده در
ش ناخت اندیشهها و خطوط فکری ،تبحر
فراوانی داشت .در روایتی از امام رضا(ع) آمده
استَ :
الس َ
ال ُم
«أ َّن َس ِع َ
ید ةَ َمـ ْـو َال ةَ َج ْعفَ ٍر َع َل ْی ِه َّ
َت ت ََع َّل ُم َک ِل َم ٍ
ات ؛
َت ِم ْن َأ ْهـ ِ
ـل َا ْلفَ ْض ِل َکا ن ْ
َک ا ن ْ
سعیده بانویی اهل فضیلت بود که با سخنان
گوناگون آشنایی داشت(».بحاراالنوار ،جلد
 ،47ص  )151از سعیده روایتی درباره نحوه
گفتوگوی بانوان مسلمان با مردان نامحرم
نقل شــده اســت .او تا پایان حیات خــود ،در
مکتب اهلبیت(ع) شاگردی کرد و احتما ًال
در مدینه درگذشت.
امداود
▪ ّ

▪ َحبابهوا ِلبیه

َحبابه بنت جعفر اسدی ،یکی از بانوان نامدار
تاریخ شیعه است .درباره وجوه مختلف زندگی
شگفتانگیز او ،فقط به ذکر این موضوع اکتفا
میکنیم که وی دوران امامت هشت امام شیعه
را درک کردَ .حبابه ،عمری بسیار طوالنی یافت
و احتما ًال هنگام درگذشت ،بیش از  140سال
داشت؛ هرچند شیخ توسی در کتاب «الغیبه»،
عمر َحبابهراهنگاموفات،بیشازاینهامیداند.
اودرزمرهراویاناحادیثاهلبیت(ع)قراردارد.
َحبابه این افتخار را پیدا کرد که با وجود کهولت
سن،درمحضرامامصادق(ع)نیز،بهعلمآموزی
بپردازدَ .حبابه به دلیل شاگردی طوالنی مدت
در محضر امــامــان(ع) ،توانایی پاسخگویی به
پرسشهای اعتقادی و شرعی بانوان را داشت
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و حتی این وظیفه از سوی ائمه(ع) ،برعهده وی
گذاشتهشدهبود.اودردورانامامتامامرضا(ع)
درمدینهدرگذشتوآنحضرت،پیراهنخودرا
کفناوکردوبرپیکراینبانویپارساوپرهیزگار،
نمازگزارد.
▪اماسودشیبانی

اماسود بنت اعین بن ُسنس شیبانی ،از بانوان
دانشمند و شجاع دوران امامت امام صادق(ع)
بــود .اماســود ،خواهر زراره بن اعین ،شاگرد
برجسته امام ششم(ع) است .نویسنده کتاب
«محدثات شیعه» ،بر اساس روایتی از ابیغالب
زراری ،اماسود را نخستین بانوی شیعه خاندان
اعین میداند .هم او بود که موجبات آشنایی و
ُ
ارادت برادران و خاندانش را با امام صادق(ع)

امداود برای کسانی که اعمال ماه رجب را
نام ّ
امداود
اعمال
آشناست؛
بسیار
دهند،
ی
م
انجام
ّ
در ایامالبیض و به ویژه از سوی معتکفان ،برای
بهرهمندی بیشتر از معنویت ماه پرخیر و برکت
رجب ،انجام میشود .این اعمال ،از سوی امام
صادق(ع) به حبیبه بنت عبدا ...بن ابراهیم که
امداود شهرت داشت،
به دلیل نام پسرش ،به ّ
امداود
آموزش داده شد .طبق برخی روایتهاّ ،
مــادر رضاعی امــام ص ــادق(ع) نیز ،بــوده است.
روایاتی که این بانوی بافضیلت نقل کرده ،حتی
بهکتابهایمعتبرعلمایاهلسنتنیزراهیافته
است؛ چنانکه حاکم حسکانی ،عالم بزرگ قرن
امداود را در کتاب خود با عنوان
پنجم ،روایــت ّ
«فضائل شهر رجب» آورده است .تاریخ وفات وی،
امداود در امور دینی و
به تحقیق معلوم نیستّ .
اعتقادی،محلمراجعهبانوانمسلمانبودهاست.

معیارسنجشپیروانراستیناهلبیت(ع)
سبکزندگیپیروانامامجعفرصادقعلیهالسالمچگونهبایدباشد؟ابواسامه
سخن اندیشه
گفتهاست«:سمعتاباعبدا...علیهالسالمیقول:کونوازین ًاوالتکونواشین ًا؛ازامام
جعفرصادقعلیهالسالمشنیدمکهفرمود:همیشهمایهنیکیوآراستگیباشید،
نه مایه عیب و زشتی(».الکافی ،ج ،2ص )77امام(ع) به شیعیانشان سفارش
میکنندکهدرهرجاهستند،درزندگیفردیواجتماعی،زینتبخشجامعهومحیطوهمواره
سبب ساز آراستگی مکتب اهلبیت علیهمالسالم به نیکی و خوشنامی باشند« .زین» بر خالف
«شین»است.زینبهمعنایواالیی،نیکوخصالی،مطلوببودن،مناسببودن،صالحیتوزیبایی
است.بنابراین،سزاواراستشیعهامامجعفرصادقعلیهالسالم،درگفتارورفتارخودازامام(ع)
پیرویکندورفتارش،هموارهباعثتمجیدوستایشمردمازپیروانمکتباهلبیت(ع)باشد.
حجت االسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

مناسبت

کارنامه شهید بهشتی
در مرکز اسالمی هامبورگ

آیت اللهی که به آلمانی
سخنرانی می کرد
شهیدبهشتیدرحالسخنرانیدرمرکزاسالمیهامبورگ

خو ا ننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.
شــما می توانید پرسش های خود را
در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال
کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک
حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پنج شنبه  6تیر 1398
 23شوال .1440شماره 20132

رودســـری  -یکی از وج ــوه حــیــات سیاسی و
اجتماعی آیت ا ...شهید دکتر بهشتی که در عین
شهرت و معروفیت ،کمتر اطالعاتی دربــاره آن
جمع آوری و منتشر شده ،دوران پربرکت حضور
ویدرمرکزاسالمیهامبورگاست.اینمرکزکه
با همت آیتا ...العظمی بروجردی تأسیس شد و
ابتدا ،نام «مسجد ایرانیان» داشت ،با همت شهید
بهشتی به یکی از فعالترین مراکز اسالمی اروپا
تبدیل شد .هنگامی که او در سال  1344هـ.ش،
راهیهامبورگشد،بهدلیلارتباطباهیئتهای
مؤتلفهاسالمیدرجریاناعدامانقالبیحسنعلی
منصور ،تحت تعقیب ساواک بود .شهید بهشتی،
اوایــل فروردین سال  ،1344از طریق عــراق و
اردن ،به اروپا رفت .هنگامی که به شهر هامبورگ
رسید ،اتمام ساختمان مسجد نیمهساز مرکز
اسالمی ،بیش از هر چیز دیگر ،نیاز به پیگیری
داشت .شهید بهشتی ،بعدها در اینباره گفت:
«سر و صدای مردم و شهرداری هامبورگ درآمده
بود .مسجد در یک نقطه حساس و زیبای مرکزی
شهر هامبورگ است ،جایی است که توریستها
و مسافرانی که برای دیدن هامبورگ میآیند،
از آ نجــا عبور میکنند .بــا ماشین میآمدند
جلوی آن میایستادند و میگفتند :این مسجد
مسلمانهاست! سالهاست ساخت آن را همین
طور نیمهکاره رها کردهاند و این مطلب ،عالوه
بر آنکه مایه سرشکستگی بود ،برای مسلمانان
آ نجــا قابل تحمل نــبــود ».شهید بهشتی ،پس
از ارزیــابــی اوضــاع به ایــن نتیجه رسید که باید
ساختمان مسجد را هر چه سریعتر تمام کند و از
آن ،نه مسجدی فقط برای ایرانیان که مسجدی
برای همه مسلمانان مقیم آلمان بسازد .او عنوان
ایرانیان را از نام مسجد حذف و ارتباط با پیروان
همه مذاهب اسالمی را آغاز کرد .با پایان یافتن
بنای مسجد ،تــازه کار شهید بهشتی آغــاز شد؛
صرف نظر از اروپاییهایی که با اهداف مختلف،
بــرای بحث و گرفتن اطــاعــات به ســراغ مرکز
میآمدند ،تعداد زیادی از جوانان ایرانی مشغول
به تحصیل در آلمان هم ،از مراجعه کنندگان
همیشگی مرکز اسالمی بودند .اخــاق و رویه
شهید بهشتی ،با سعه صــدر مثال زدنــیاش،
باعث جذب حداکثری جوانان میشد .همزمان
سخنرانیهای شهید بهشتی درباره مبانی دین
اســام و مسائل اعتقادی آن به زبــان آلمانی و
انگلیسی ،با استقبال گسترده مخاطبان اروپایی
روبهرو و باعث رونق مسجد شد .او شش سال در
آلمانماندودراینمدت،مرکزاسالمیهامبورگ
را به مرکزی علمی برای پیروان همه ادیان تبدیل
کرد؛ جایگاهی که در آن بتوانند با صلح و دوستی
به تبادل نظر با یکدیگر بپردازند.

