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نباید با علوم انسانی
قهرکنیم

...
گزارش

چشم اندازی تیره در برابر
تولید کنندگان خصوصی «کتاب صوتی»

مسئول انتشارات «نوین کتاب گویا» با بیان این مطلب که
برای مشتری دشوار است تفاوتی بین کتاب صوتی 40
دقیقهای و  400دقیقهای قائل شود ،در انتقاد از عملکرد
برخی نها دها در بهر هبرداری غیرقانونی از کتا بهای
صوتی،گفت:ازنظرمنشاهددزدیهایآشکاریهستیم.
به گــزارش ایبنا ،فاطمه محمدی دربــاره قیمتگذاری
کتابهایصوتیوتاثیرشکلگیریانجمنتولیدکنندگان
کتاب صوتی در راستای ایجاد رویــهای ثابت بــرای این
منظور ،تصریح کــرد :ابتدا باید تاکید کنم اگر تشکل و
انجمن تولیدکنندگان کتاب صوتی ایجاد و به دنبال آن،
جریان ثابتی برای قیمتگذاری تشکیل شود ،وضعیت
بسیار ایدهآلی است؛ اما با توجه به دستکم یک دهه تجربه
و فعالیت در حوزه تولید کتاب صوتی ،چشمانداز روشنی
برای تشکیل این انجمن وجود ندارد.
▪قیمت گذاری کتاب های صوتی در دیگر کشورها

محمدی درباره وضعیت قیمتگذاری کتابهای صوتی
در کشورهای پیشرفته گفت :تعیین قیمت کتاب صوتی در
کشورهای پیشرفته ،قطع ًا به حجم و کیفیت محتوای کتاب
صوتی بستگی دارد؛ در واقع ،بنا به میزان بودجهای که
برای تولید در نظر گرفته میشود و با در نظر گرفتن میزان
فروش ،قیمت مشخص میشود .بهعنوان مثال ،اگر راوی از
چهرههای مشهور مانند ستارههای سینما انتخاب شود ،در
تعیین افزایش قیمت نسخه صوتی موثر است .قیمت کتاب
صوتی ،در کشورهای پیشرفته بسیاری از اوقات باالتر از
نسخه چاپی است.
▪شرایط قیمتگذاری در ایران

مدیرمسئول انتشارات «نوین کتاب گویا» دربــاره قیمت
کتاب صوتی در ایران گفت :قیمت کتاب صوتی در ایران با
توجه به ظرفیتهای بازار تعیین میشود .مشتری ایرانی،
عادت کرده است که کتاب صوتی را مشابه سایر محصوالتی
که در قالب لوح فشرده منتشر میشود ،ببیند .از طرفی،
برای مشتری دشوار است که تفاوتی بین کتاب صوتی 40
دقیقهای و  400دقیقهای قائل شود و بیشتر بهعنوان یک
لوحفشردهبهآننگاهمیکند.یعنیکیفیتتولیداثرصوتی
را ،در معادالت قیمتگذاری چندان دخیل نمیبیند؛ در
حالیکه همین دو عامل ،از مهمترین عوامل تعیینکننده
هزینه و در پی آن قیمت کتاب صوتی هستند.
▪کمتوجهی مخاطبان ایرانی به محتوای غیرملموس

این تولیدکننده کتابهای صوتی با تاکید بر کمتوجهی
مخاطب بــه هزینههای مــادی و معنوی تولید کتاب
صوتی ،ا زجمله استودیو ،آهنگ ســازی ،بهر هگیری از
گوینده صاحبنام و  ...بیان کــرد :متاسفانه مخاطب
ایــرانــی ،بــرای محتوای غیرملموس ،اهمیت چندانی
قائل نیست .تفاو تهای کیفی کمتر دیــده میشود و
نبود قانون کپیرایت ،ازمهمترین دالیل این بیتوجهی
است .محمدی با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی استفاده
از کتاب صوتی گفت :به نظر میرسد دربــاره فرهنگ
استفاده از کتاب صوتی ،اطال عرسانی مناسبی انجام
نشده است؛ عالوه بر این ،رسانههای شنیداری و دیداری
نیز ،بسیاری از اوقــات بــدون اجــازه تولیدکننده کتاب
صوتی و بدون اشاره به نام او ،به پخش کتابهای صوتی
اقدام میکنند .وی با بیان این مطلب که شرایط تولید
کتاب صوتی در ایران سخت است ،در انتقاد از عملکرد
صدا و سیما ،در ایجاد سازوکار تولید کتاب صوتی بدون
رعایت حق و حقوق نــاشــران و مولفان ،افـــزود :وقتی
نهادی مانند صدا و سیما ،با بودجههای آن چنانی و بدون
پرداخت حقوق صاحبان حق ،به چنین مقولهای ورود
میکند ،تکلیف ما روشن است .وی افزود :برخی ،کمر
به نابودی تولیدکنندگان خصوصی بستهاند .معتقدم
در چنین شرایطی ،صحبت کردن درباره قیمتگذاری
کتابهای صوتی ،موضوعی بسیار آرمانگرایانه است .به
گفته محمدی ،تا زمانی که نهادهای صاحب نفوذ ،حقوق
ناشران را رعایت نکنند ،توقع رعایت این حقوق از سوی
مردم بسیار دور از دسترس به نظر میرسد.

رئیس فرهنگستان علوم با بیان این که نباید در ایران با علوم انسانی قهر کرد ،افزود :هرچند در این علوم ،کمیت افزوده شده است؛ اما نمی دانیم
چه پیشرفتی کرده ایم .به گزارش ایرنا ،رضا داوری اردکانی در آیین اختتامیه دومین دوره کتاب سال یزد با اشاره به این موضوع که به نظر می رسد
ُعرف در ایران ،علوم انسانی و علوم اجتماعی را به رسمیت نمی شناسد ،افزود :نباید به علم ،نگاه مهندسی داشته باشیم.

علمای اهلسنت دربارهفضایلامام صادق(ع)چه میگویند؟
جواد نوائیان رودسری

«آلوسی» ،فقیه و نویسنده مشهور
شافعی مذهب ،ضمن اشاره به شاگردی
«ابوحنیفه» در محضر امام صادق(ع)
مینویسد«:این ابوحنیفه است که
در میان اهل سنت [به شاگردی امام
صادق(ع)] افتخار میکند و با زبانی
فصیح میگوید :اگر آن دو سال نبود،
نعمان(ابوحنیفه) هالک شده بود،
میخواهد به آن دو سالی که هم صحبت
امام صادق(ع) بود و از او دانش فرا
میگرفت[ ،اشاره کند]»
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ائمه شیعه(ع) نه فقط در میان شیعیان ،بلکه در میان تمام
مسلمانان جایگاهی ویژه در دانش و معرفت دارنــد .در
فصل مشترک اعتقادات مذاهب اسالمی ،احترام و توجه
به جایگاه اهلبیت(ع) و تکریم و تعظیم امامان شیعه(ع)،
نقطه اتکا و ستونی محکم برای قوت بنای اتحاد جهان
اسالم محسوب میشود؛ نقطه اتکایی که برخی از گروهها
و فرقههای تکفیری میکوشند تا با هیاهو ،آن را از منظر
«ی ْأ َبی َّ ُ
الل ِإ َّال َأ ْن
مسلمانان پنهان کنند ،غافل از اینکه َ
ُور ُه َو َل ْو َک ِر َه ا ْلکا ِف ُرون»(توبه)32-؛ گنجینه روایات
ُی ِت َّم ن َ
و احادیثی که از آن بزرگواران نقل و در کتابهای همه
مذاهب اسالمی ثبت شده ،غنیتر ،پرجلوهتر و کارسازتر
از آن است که فرد یا افرادی بتوانند بر نور حقیقت بیمثال
آن ،پرده جهالت بیندازند .شاهد ما بر این مدعا ،هزاران
حدیثی است که از امامان شیعه ،نه فقط در کتابهای
روایی سدههای سوم تا نهم ،بلکه در آثار قرنهای متأخر و
مقاالت عصر حاضر ،مربوط به اندیشمندان اهلسنت ،به
چشم میخورد .تا جایی که با وجود نگاه مغرضانه برخی از
نویسندگان غیرشیعه ،اکثریت قریب به اتفاق آن ها ،درباره
علم و معرفت امامان(ع) ،از دایره انصاف خارج نشدهاند.
در میان اندیشمندان و محدثان اهلسنت ،شخصیت و
جایگاه علمی و معرفتی پیشوای ششم شیعیان ،حضرت
امام جعفر صادق(ع) ،بیش از دیگر امامان(ع) ،محل توجه
قرار دارد .علت این مسئله را ،افزون بر شخصیت نورانی و
تأثیرگذار آن امام همام ،باید در شرایط زمانی ویژهای که
امام صادق(ع) در آن به امامت رسیدند ،جستوجو کرد.
دوران آن حضرت ،همزمان با فروپاشی قدرت امویان و
تالش عباسیان برای مسلط شدن بر اوضاع بود؛ فرصتی
مغتنم که امام(ع) از آن برای ترویج آموزههای اسالمی،
بهره فــراوان برد و همچون دوران پدر بزرگوارش ،امام
محمدباقر(ع) ،جلسات درس امام صادق(ع) نیز ،مملو
از شیفتگان دانشی بود که از اقصی نقاط سرزمینهای
اسالمی ،در محضر صادق آل محمد(ص) زانــوی تلمذ
و ادب زده بودند .در همین دوران اســت که تعدادی
از پیشوایان مذاهب اهل سنت ،در مجلس درس امام
صادق(ع) حاضر شدند؛ حضوری که بعدها مایه افتخار
و مباهات آن ها بود« .عبدالحلیم جندی» ،نویسنده و
پژوهشگر توانای مصری ،در این باره مینویسد«:ابوحنیفه
و مالک ،هر دو در خدمت جعفر بن محمد(ع) تلمذ کرده
و چه در فقه و چه در سیر و سلوک ،آن دو تحت تأثیر وی
بودهاند .مالک بن انس ،استاد شافعی بوده و احمد بن
حنبل هم ،مدت  10سال در محضر او کسب علم و دانش
کرده است .اینان پیشوایان چهارگانه اهلسنت هستند
که مستقیم یا غیرمستقیم از شاگردان جعفر بن محمد(ع)
بودهاند(».مجموعه مقاالت ...؛ ص )74
▪شیفتگان امام صادق(ع) از میان بزرگان اهلسنت

برخی گمان میکنند ،جذابیت شخصیت امام صادق(ع)،
نزد علمای مذاهب اسالمیِ ،صرف ًا به دلیل گنجینه علم
و دانشی است که آن حضرت ،همه مسلمانان را از آن
بهر همند میکرد؛ در حالی که جاذبه شخصیت معنوی
آن امــام همام ،همتراز شخصیت علمی او ،مــورد توجه
ـس » ،پیشوای
علمای بنام اهلسنت بود« .مالک بن َا َنـ ْ
مذهب مالکی ،از مذاهب چهارگانه اهلسنت ،درباره امام
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ال،
َالث ِخ َص ٍ
َ
آن َ .و َما َر أ ْی ُت ُه َق ُّط
ِإ َّما ُم َص ِّل ًیاَ ،و ِإ َّمــا َصا ِئ ًماَ ،و ِإ َّمــا َیقْ َر ُأ ا ْلقُ ْر َ
ار ٍة
ُی َح ِّد ُث َع ْن َر ُس ِ
ول اَ ...ص َّلی اَ ...ع َل ْی ِه َو َس َّل َم ِإال َع َلی َط َه َ
َّ
ْ
ِ
ْ
ون اَ ...ع َّز
ش
خ
ی
ذین
ل
ا
اد
ب
ع
ل
ا
و
اد
ه
الز
ء
ا
م
َ َ ُ َ
َ ...و َک َ
ان ِم َن ا ْل ُع َل َ
ُّ َّ َ ُ َّ
َو َج َّل؛ [جعفر بن محمد(ع)] را جز در سه حالت ندیدم؛
یا نماز میخواند ،یا روزه بود یا قرآن تالوت میفرمود
و هرگز ندیدم از پیامبر خــدا(ص) بــدون وضــو روایتی
نقل کند  ...او در زمره دانشمندان ،پارسایان و بندگان
خداترس پــروردگــار بود(».مسند الموطا للجوهری؛

ص« )286مؤمن بن حسن مؤمن شبلنجی شافعی»
در کتاب معروف «نوراالبصار فی مناقب آ لبیت النبی
المختار(ص)» ،به شکلی مبسوط درباره شخصیت معنوی
امام صادق(ع) ،مطالبی را ارائه کردهاست« .شبلنجی»
حتی به ذکر جایگاه معنوی و معرفتی امام صادق(ع) اکتفا
نمیکند و در کتاب خود به ذکر دو کرامت از آن حضرت
نیز میپردازد(.نوراالبصار؛ ص « )295مالک بن انس»،
چنان مجذوب شخصیت الهی امــام صــادق(ع) بود که
تالش میکرد اخالق و تهذبش ،شبیه آن حضرت باشد .به
نوشته «عبدالحلیم جندی»« ،مالک» که شاهد تغییر رنگ
صورت امام صادق(ع) هنگام بردن نام رسولخدا(ص)
بود ،با شنیدن نام آن حضرت ،رنگ صورتش تغییر میکرد
و هنگامی که دلیل آن را میپرسیدند ،پاسخ میداد« :اگر
آ نچه را که من دیدم ،شما نیز میدیدید ،این حال مرا
تصدیق می کردید ».آنگاه درباره آنچه که در محضر امام
صادق(ع) شاهد آن بوده است ،برای شاگردانش ،مطالبی
را ایراد میکرد(.مجموعه مقاالت ...؛ ص  )76روایتی که
از «مالک بن انس» و دیگر پیشوایان مذاهب اسالمی درباره
حج امام صادق(ع) نقل شده است ،چنان شهرت دارد که
در کمتر کتاب روایی ،جای آن خالی است.
▪بی نیاز از همگان و همه نیازمند به او

شخصیت علمی و دینی امــام صــادق(ع) نیز ،در میان
بزرگان اهلسنت ،جایگاهی رفیع و دستنیافتنی دارد.
وقتی از «ابوحنیفه» ،پیشوای مذهبی حنفی ،دربــاره
فقیهترین شخصی که دیــده بــود ،پرسیدند ،گفتَ «:ما
بن ُم َح َّم ٍد؛ فقیهتر از جعفر بن
َر َأ ْی ُت َأ َحد ًا َأفْقَ َه ِم ْن َج ْعفَ ِر ِ
محمد(ع) نــدیــدهام(».ســیــر اعــام النبالء؛ ص)257
«آلوسی» ،فقیه و نویسنده مشهور شافعی مذهب ،ضمن
اشاره به شاگردی «ابوحنیفه» در محضر امام صادق(ع)

مینویسد«:وهذا أبو حنیفة(رضی ا ...تعالی عنه) وهو بین
أهل السنة کان یفتخر ویقول بأفصح لسان :لوال السنتان
لهلک النعمان ،یرید السنتین اللتین صحب فیهما ألخذ
العلم اإلمام جعفر الصادق(رضی ا ...تعالی عنه)؛ و این
ابوحنیفه است که در میان اهل سنت [به شاگردی امام
صــادق(ع)] افتخار میکند و با زبانی فصیح میگوید:
اگر آن دو سال نبود ،نعمان(ابوحنیفه) هالک شده بود،
میخواهد به آن دو سالی که هم صحبت امام صادق(ع)
بود و از او دانش فرا میگرفت[ ،اشاره کند(»].مختصر
التحفه  ...؛ ص« )8ابن ابیحاتم رازی» ،محدث و فقیه
نامدار اهلسنت(متوفی 327هـ.ق) ،در کتاب خود ،امام
صادق(ع) را در روایت حدیث ،چنان ثقه و امانتدار میداند
که بینیاز از هر تحقیق و پرسشی است(.الجرح و التعدیل؛
ص « )487یوسف بن عبدالرحمن المزی» ،درگذشته به
سال  742هـ.ق که ظاهر ًا استاد «شمسالدین ذهبی»
نیز هست ،در کتاب مشهور خــود« ،تهذیب الکمال»
روایات فراوانی را درباره مقام و جایگاه علمی و معنوی
امام صادق(ع) نقل کرده است« .المزی» به نقل از «عمرو
بن مقدام» آورده است«:کنت إذا نظرت إلی جعفر ْبن
ُم َح َّمدعلمتأنهمنساللةالنبیین؛هنگامیکهبهسیمای
جعفر بن محمد(ع) می نگریستی ،در مییافتی که او
از سالله پاک انبیای الهی است(».تهذیبالکمال؛ ص
 )78آنگاه به نقل روایتی از «ابوحنیفه» میپردازد گفته
است«:ما أقدمه المنصور الحیرة ،بعث إلی  ...فدخلت
علیه وجعفر جالس عن یمینه ،فلما بصرت بهما دخلنی
لجعفر من الهیبة ما لم یدخل ألبی جعفر ،فسلمت ،وأذن
لی ،فجلست ،ثم التفت إلی جعفرَ ،فقَ َ
ال  :یا أبا َعبد َّ ِ
الل
تعرف هذا؟ قال :نعم ،هذا َأ ُبو حنیفة ،ثم أتبعها :قد أتانا،
ثم قال :یا أبا حنیفة! هات من مسائلک ،نسأل أبا َعبد ا...
 .ابتدأت أسألهَ ،
ان یقول فی المسألة :أنتم تقولون فیها
وک َ

کذا وکذا ،وأهل المدینة یقولون کذا وکذا ،ونحن نقول کذا
وکذا ،فربما تابعنا وربما تابع أهل المدینة ،وربما خالفنا
جمیعا حتی أتیت علی أربعین مسألة ما أخرم منها مسألة،
ثم قال َأ ُبو حنیفة :ألیس قد روینا أن أعلم الناس ،أعلمهم
باختالف الناس؟ ؛ هنگامی که منصور [دوانیقی ،دومین
خلیفه عباسی و دشمن امام صادق(ع) ]،به حیره آمده بود،
در پی من فرستاد [و از من خواست تا برای امتحان کردن
جعفر بن محمد(ع) پرسشهای دشواری را فراهم کنم]...
[چند روز بعد] وقتی بر او وارد شدم ،جعفر [بن محمد(ع)]
را دیدم که در طرف راست او نشسته است .وقتی نگاهم
به وی افتاد ،چنان هراسی از هیبتش بر دلم نشست که با
دیدن منصور چنین نمی شدم .بر او سالم کردم[ .منصور]
اجازه نشستن داد و سپس ،رو به جعفر [بن محمد(ع)]
کرد و گفت :ای اباعبدا !...آیا این مرد را میشناسی؟ آن
حضرت فرمود :بله ،ابوحنیفه است؛ آنگاه افزود :زمانی
نزد ما می آمد .منصور گفت :ای ابوحنیفه! مسائل خودت
را عرضه کن تا از اباعبدا ...بپرسیم .پرسیدن را آغاز کردم
و او درباره هر مسئلهای میگفت :شما چنین میگویید،
اهل مدینه اینگونه میگویند و ما نیز ،چنین میگوییم.
او گاه از نظر ما و گاه از نظر اهل مدینه ،حمایت میکرد
و گاهی با هر دو مخالفت میفرمود تا اینکه به تمام
پرسشهای [دشوار] من پاسخ داد و پرسشی بیجواب
باقی نماند .سپس ابوحنیفه گفت :آیا بر ما روایت نشده
است که عالمترین انسا نها ،آگا هترین آن ها نسبت به
اختالف دیدگا ههای مــردم است ؟»(تهذیب الکمال؛
ص« )79عمرو بن بحر جاحظ» ،ادیب معتزلی مذهب،
دربــاره امــام صــادق(ع) میگوید«:جعفر بن محمد(ع)
کسی است که دانش و فقاهت او دنیا را پر کرده است.
ابوحنیفه و نیز ،سفیان ثوری شاگردان او هستند».
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نقش بازدارنده «حیا »درکالم امام صادق(ع)
فردی از امام جعفر صادق علیهالسالم
سخن اندیشه
درخــواســت نصیحت کــرد؛ امــام(ع)
بــه او فــرمــودنــد«:اســتــحــی مــن ا...
استحیائک من صالحی جیرانک ،فان فیها زیادة الیقین؛
از خداوند حیا کن ،همانطور که از همسایگان صالحت
حیا و شرم میکنی؛ زیرا در آن [کار] افزایش یقین است».
(بحاراالنوار ،ج  ،78ص  )27در این نصیحت امام ششم
علیهالسالم ،بر اصل اخالقی «حیا » در زندگی تأکید

شده است .حیا به معنای شرم ،آزرم ،خجالت کشیدن
و رودربایستی اســت .امــام(ع) از راه پیوند بین «حیا از
بشر» با «حیا از خدا» ،ضرورت داشتن حیا را مورد تأکید
قرار دادهاند .هر انسان خردمندی به همسایگان صالح
توجه بیشتری دارد .همسایه صالح ،یعنی همسایه
خود ّ
پرهیزکار و نیککردار که به وظایف همسایگی ،به درستی
عمل میکند .امام صادق علیهالسالم با یادآوری ضرورت
همسایگان
خودکنترلی انسانها در روابط اجتماعی با
ِ

شایسته خود ،اهمیت حیا از خدای سبحان را نیز مورد
تأکید قرار دادهانــد .حیا از همسایه صالح ،خوب است،
اما بهتر از آن ،حیا از خداوند علیم و حکیم است .همسایه
شر و نقض قوانین الهی
صالح ،بــازدارنــده انسا نها از ّ
اســت .نقش بــازدارنــدگــی خجالت از همسایه صالح،
باید موجب خجالت از هستی بخش جهان و آفریدگار
همسایه نیز باشد« .بیحیایی» عامل اباحی گری ،فساد،
ظلم ،لجبازی ،کینه ورزی ،بیحوصلگی ،بداخالقی و

دروغگویی است .بیحیا  ،بیپروا گناه میکند و هیچچیز
وی را از تخ ّلف باز نــمـیدارد .بیتردید ،با عمل به این
وصیت ،می توان به اصالح فرد و جامعه امیدوار بود .در
شخصیت و منش فــرد با حیا  ،عنصر وظیفهشناسی و
تکلیفگرایی ایجاد و تقویت میشود و او ،حقوق خدا و
بندگان خدا را ،در آشکار و پنهان ،رعایت میکند.

...

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 :آیا فرد می تواند اموالی را که به صورت ارث به
وی رسیده است ،پیش از فوت خودش به دیگران هبه
کند و تا زنده است ،به کسی تحویل ندهد؟
پاسخ :هر کس میتواند در زمان حیات خود ،با استفاده
از قالبهای حقوقی (عقود یا قراردادها) مختلف ،از قبیل
صلح ،بیع ،رهن ،اجاره ،قرض ،هبه (یعنی بخشش) و ...
تمام یا بخشی از دارای ـیاش را ،از جمله آنچه که به او به
ارث رسیده است ،به اشخاص دیگر انتقال دهد .صحت
قــراردادهــا مشروط به رعایت شرایطی اســت .برخی از
این شرایط در تمام قراردادها مشترک هستند که به آن
ها «شرایط اساسی صحت معامالت» میگویند .برخی
شرایط نیز مختص قــراردادهــای خاصی هستند .ماده
 190قانون مدنی ،شرایط اساسی صحت معامالت را
برمیشمارد« :برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی
اســت -1 :قصد طرفین و رضــای آن ها [یعنی طرفین
محجور ،یا دیوانه یا مست یا در حالت اضطرار نباشند].؛
 -2اهلیت طرفین [اهلیت یعنی شخص باید بالغ و عاقل
و رشید باشد].؛  -3موضوع معین که مورد معامله باشد؛
 -4مشروعیت جهت معامله [یعنی معامله با اهداف غیر
قانونی انجام نشده باشد]» .برای صحت و درستی برخی
قراردادها ،عالوه بر شرایط اساسی ،شرایط خاصی در نظر
گرفتهشدهاست؛مانندعقدهبهکهدرآنقبضمالموهوبه،
نقش اساسی دارد .ماده  ۷۹۸قانون مدنی بیان میکند:
«هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض ُمتَّ ِهب اعم از این که
مباشر قبض ،خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن
واهب اثرینــدارد ».یعنی تا زمانی که مال بخشیده شده
(اصطالح ًا عین موهوبه) به کسی که مال به او بخشیده شده
است (اصطالح ًا متَّ هب) تحویل داده نشود ،هبه کامل نشده
و آثار آن مشروط به تحویل است .حتی اگر قبل از تحویل مال
بخشیدهشده،یکیازطرفینفوتکند،هبهباطلمیشود.
«اگــر قبل از قبض واهــب یا متهب فــوت کند هبه باطل
میشود( ».ماده  ۸۰۲قانون مدنی) در هر صورت ،اصل بر
صحتمعامالتاستوکسیکهادعامیکندمعاملهایفاقد
یکی از شرایط اساسی و در نتیجه باطل و بیاعتبار است،
باید ادعای خود را با ارائه دالیل محکمهپسند نزد دادگاه
اثبات کند .ماده 795قانون مدنی در تعریف هبه (بخشش)
بیان میکند«:هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر
مالی را مجان ًا به کس دیگری تملیک [واگــذار] میکند.
تملیک کننده ِ
واهب ،طرف دیگر را ُمتَّ ِهب ،مالی را که مورد
هبه است ،عین موهوبه می گویند ».به انصراف از هبه نیز،
اصطالح ًا «رجوع از هبه» گفته میشود .هبه ،اصو ًال قابل
رجوع است .یعنی حتی پس از آن که مال موهوبه به تصرف
م َتّهب داده و عقد هبه به طور کامل واقع شد ،کسی که مالی
را به دیگری بخشیده است ،اصو ًال میتواند به اراده خود از
بخششانجامشده،صرفنظرکند،مالموردهبهرابازپس
گیرد ،مگر در موارد خاصی که قانون گذار هبه را غیر قابل
رجوع دانسته است .در این موارد نمیتوان از هبه رجوع
کرد -1 :مال بخشیده شده از بین رفته باشد -2 .مال مورد
هبه،دیگردرملکیتدریافتکنندهنبودهوبهدیگریواگذار
شده باشد -3 .واهب یا متهب فوت کرده باشد -3 .پدر و
مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و مادر مالی را بخشیده
باشند .به عبارت دیگر ،اگر شخصی مالی را به دیگری
ببخشد ،تا زمانی که در قید حیات باشد ،با در نظر داشتن
شرایطاشارهشده،میتواندازبخششخودصرفنظرکند.
در صورت باقی ماندن بر هبه ،پس از فوت هر یک از طرفین،
هبه دیگر قابل رجوع نخواهد بود و مال بخشیده شده ،در
ملکیت دریافت کننده باقی خواهد ماند .طرفین و ورثه آن
هانیز،بهعنوانقائممقام،طرفینبایدبهاینمالکیتاحترام
بگذارند.بهدلیلمقرراتخاصهبهومحدودیتهاییکهدر
«عقدهبه»وجوددارد،برایتعیینتکلیفاموالپسازفوت،
معمو ًالازعقدصلحباشرطعمرییااصطالح ًا«صلحعمری»
یشود .یعنی در مواردی که فردی تمایل داشته
استفاده م 
باشد که تمام یا بخشی از اموالش پس از فوت وی در اختیار و
تملک شخص دیگری قرار گیرد و از سوی دیگر قصد داشته
باشد تا زمان فوتش ،اختیار و تسلط خود را بر اموال از دست
ندهد؛میتواندازقالبحقوقی«صلحعمری»استفادهکند.

حجت االسالم دکتر جواهری
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