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قرارداد پست و خانه کتاب
بهمن ماه عملیاتی می شود

...

مشاورهحقوقی
خواننــدگان 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.

پرسش :به شخصی وکالت داد هام ،اما
میخواهم وکالت نامه را فسخ کنم .آیا
بدون حضور او در دفتر اسناد ،این کار
امکان دارد؟
پاسخ :اگر اختیار عزل وکیل را از خود سلب
نکردهباشید،میتوانیدبهدفتراسنادرسمی
که وکالتنامه را تنظیم کرده است ،مراجعه و
وکیل را عزل کنید .در این صورت ،برای عزل
وکیل به حضور او نیازی نیست .پس از عزل
وکیل،موضوعراباارسالاظهارنامهوپیامک،
فوریبهاواطالعدهید.درصورتیکهوکالت
بالعزلباشد،برایعزلوکیلبایدرضایتاورا
جلبکرد.البتهممکناستبتوانیدبهترتیبی
که در ادامه توضیح داده خواهد شد ،وکالت
بالعزل را بدون رضایت وکیل بیاثر کنید.
مطابق ماده  678قانون مدنی« ،وكالت به
طرق ذیل مرتفع میشود -1:به عزل موكل،
-2بهاستعفایموكل-3،بهموتیابهجنون
وكیل یا موكل» .بنابراین ،موکل میتواند
هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند؛ مگر عدم
عــزل ضمن عقد الزمــی شــرط شــده باشد.
(ماده  679قانون مدنی) همچنین ،هرگاه
وکیل یا موکل محجور شوند یا فوت کنند،
وکالت منتفی میشود(.مواد  678و 682
قانون مدنی) در صورتی که در وکالت نامه
بالعزل ،حق ضم امین یا وکیل از شما سلب
نشدهباشد،میتوانیدبامراجعهبهدفتراسناد
رسمیمحلتنظیموکالتنامهاصلی،شخص
دیگریرابهعنوانامینیاوکیلدوممعرفیو
این موضوع را به صراحت قید کنید که وکیل
اول باید قبل از هر اقدامی ،موافقت امین یا
وکیل دوم را جلب کند .عالوه بر این ،مفاد
سند دوم را درباره ضم امین یا وکیل ،سریع ًا
توسط اظهارنامه به وکیل اول ابالغ کنید.
درخور ذکر است که برخی حقوق دانان ،ضم
امینیاوکیلبهوکیلبالعزلرابدونرضایت
وکیل اول جایز نمی دانند .عالوه بر این ،در
صورتیکهدروکالتنامهبالعزل،حق«انجام
موردوکالتتوسطموکل»ازشماسلبنشده
باشد،میتوانیدشخص ًا یاتوسط وکیلدیگر،
مورد وکالت را انجام دهید یا اعمال دیگری
که منافی وکالت باشد ،به جا آورید(.ماده
 683قانون مدنی) در این صــورت ،وکالت
منفسخ میشود و پس از آن وکیل اختیاری
درموردوکالتنخواهدداشت.توجهکنیدکه
راهکارهای مذکور ،مربوط به مواردی است
که قصد واقعی دوطرف ،وکالت بوده است.
اگر قصد و هدف دو طرف از تنظیم وکالت
نامه ،اقدامی غیر از وکالت ،مث ً
ال واگــذاری
و نقل و انتقال اموال باشد ،چنین قصدی از
نظر شرعی و قانونی معتبر و محترم است .در
این صورت ممکن است عمل به خالف قصد
دوطرف برای متخلف ،تبعاتی از جمله اتهام
انتقالمالغیررادرپیداشتهباشد.

مدیرعاملموسسهخانهکتاببااشارهبهقرارداداینموسسهوشرکتملیپستدرزمینهتخفیفمرسولههایکتابگفت:زیرساختفنیونرمافزاری
درگاهاینترنتیاینکاردرحالآمادهسازیاستوپیشبینیمیشوداوایلبهمنماهاینکاربهمرحلهعملیاتیبرسد.بهگزارشایبنا،نیکنامحسینیپوربا
اشارهبهتخفیفهایدرنظرگرفتهشدهبرایمرسولههایپستیگفت:تخفیفهابین 20تا 60درصدوبراساسوزنکتابمحاسبهمیشود.

دکتر طاهره رحیم پور،پژوهشگر تاریخ اسالم و استاد دانشگاه در گفت و گو با خراسان مطرح کرد

منزلتاجتماعیحضرتزینب پیشازواقعهعاشورا
(س)

جواد نوائیان رودسری

info@khorasannews.com

جایگاه بانوی کربال ،حضرت زینب کبری(س)
در تبیین چرایی و چگونگی واقعه عــاشــورا و
رساندن پیام بزرگی که امام حسین(ع) با نثار
خون خود ،در پی اعالم آن به امت اسالمی بود،
بر هیچکس پوشیده نیست .دوران زندگانی
حضرت زیــنــب(س) با عصر امامت چهار امام
معصوم(ع) همزمان بود و آن حضرت ،از دوران
طفولیت ،در کــوران حــوادث غـمآلــودی که به
وقوع میپیوست ،آبدیده شد .با این حال ،منابع
تاریخی زیــادی دربــاره وقایع دوران جوانی و
همچنین ،سیره فــردی و اجتماعی حضرت
زینب(س) در این دوره وجود ندارد .هرچند در
سا لهای اخیر ،پژوهشهای جامعی در این
باره انجام شده و آثار درخور ستایشی پدید آمده
است ،اما به نظر میرسد که شناخت ما از حضرت
زینب(س) ،بیشتر محدود به وقایعی میشود که
از ذ یالحجه سال  60تا دهم محرم سال 61
هـ.ق روی داده است .به همین دلیل ،پرداختن
به وقایع دوران زندگی بانوی کربال ،پیش از این
تاریخ و نیز ،آشنایی با سیره فردی و اجتماعی آن
حضرت ،ضروری به نظر میرسد .در گفتوگو با
دکتر طاهره رحیمپور ازغدی ،پژوهشگر تاریخ
اسالم و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی،
بــه بــررســی همین مــوضــوع مهم و راهــبــردی
پرداختیم .وی در مصاحبه با خراسان ،ضمن
اشاره به روایاتی که در این باره ،در کتابهای
معتبر نقل شده است ،به تشریح جایگاه کمنظیر
بانوی کربال در عرصه فعالیتهای اجتماعی
پرداخت و از آن به عنوان الگویی مناسب برای
بانوان مسلمان یاد کرد .دکتر رحیمپور ضمن
تأکید بر تجویز اسالم به حضور بانوی مسلمان در
فعالیتهای اجتماعی ،آگاهی ،معرفت و حفظ
عفاف و حجاب را از عواملی بر شمرد که بر اساس
آموزههای اسالمی و به ویژه طبق سیره حضرت
زینب(س) ،برای مؤثر بودن این فعالیتها ،الزم
و ضروری است.
دربـــاره دوران کودکی و جوانی
حــضــرت زیـــنـــب(س) ،اطــاعــات تاریخی
محدودی وجود دارد؛ اگر بخواهیم با استفاده
از همین اطــاعــات ،دربـــاره شخصیت آن
حضرت صحبت کنیم ،به چه نکاتی میتوان
اشاره کرد؟
در مــنــابــع تــاریــخــی ،ســـال والدت حضرت
زیــنــب(س) ،پنجم یا ششم بعد از هجرت نقل
شده است .در روایتی داریــم که هنگام والدت
بانوی کربال ،جد بــزرگــوارش ،حضرت ختمی
مرتبت(ص) ،توجه همگان را به جایگاه بیبدیل
دختر امیرالمؤمنین(س) جلب فرمود و همه را به

رعایت احترام او ،سفارش کرد و در مقام مقایسه،
حضرت زینب(س) را مانند حضرت خدیجه(س)
دانــســت کــه در راه اســــام ،هــمــه مــصــائــب و
سختیها را تحمل خواهد کرد .در این روایت،
رسولخدا(ص) ،حضرت زینب(س) را ،در بدو
تولد ،همتراز خدیجه کبری(س) قرار میدهد.
نکته دیگری که با مالحظه این روایت و تأمل در آن
به ذهن متبادر میشود ،شباهت دوران زندگی
حضرتزینب(س)بامادربزرگگرامیاشاست؛
میدانیم که حضرت خدیجه(س) در دوران
حیاتشان ،به ویژه پس از بعثت رسول خدا(ص)
و محاصره آن حضرت و اصحابشان در شعب
ابوطالب ،سختیهای فراوانی را تحمل کرد و
در نهایت ،رحلت فرمود .رسولخدا(ص) هنگام
والدت حضرت زیــنــب(س) ،بــرای آگــاه کردن
دیگران از حجم مصائب و سختیهایی که آن
حضرت در زندگی خود متحمل میشود ،مثالی
عینی را در این زمینه ارائه میکند تا درک موضوع
بــرای همگان آسا نتر باشد .دوران زندگانی
حضرت زینب(س) با دوران امامت چهار امام
معصوم(ع) همزمان است .وجه مشترک مبارزات
این چهارامام معصوم(ع) ،یعنیامیرمؤمنان ،امام
حسن ،امام حسین و امام سجاد علیهمالسالم با
کژیهای دورانشــان ،مبارزه آشکار و چهره به
چهره است .هر چند که الگوی مبارزات با هم
فرق میکند ،اما اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه،
هزینههای سنگینی در پی دارد که در این دوره
تاریخی ،میتوان بهای سنگین برگزیدن چنین
رویهای را برای مبارزه ،در واقعه جانگذار عاشورا
مشاهده کرد .دوران حیات حضرت زینب(س) با
پرداخت این هزینههای سنگین و مجاهدتهای
بزرگ در راه اعتالی اسالم و پاسداری از ارزشها
و آموزههای اسالمی ،همزمان بود.
درباره حیات اجتماعی حضرت زینب(س) ،از
یک سو ،میتوانیم به روایت «مازنی» اشاره کنیم؛

او نقل میکند که شخصی مد تها همسایه
حضرت علی(ع) بوده ،اما حتی یک بار نه حضرت
زینب(س) را دیــده و نه حتی صــدای آن بانو را
شنیده است« .عایشه بنتالشاطی» در کتاب
مشهورش درباره حضرت زینب(س) ،می نویسد
که در تاریخ ،صحبتی از چهره حضرت زینب(س)
به میان نیامده و گویی که هیچکس ،سیمای آن
بانوی یگانه را ندیده است .از سوی دیگر ،شاهد
حضور پرشور و تأثیرگذار حضرت زینب(س) ،با
تمام ظرفیتها و سرمایههای مادی و معنوی او،
در کنار امام زمانش هستیم؛ آن حضرت در روز
عاشورا و برای یاری رساندن به امام حسین(ع)،
هر آ نچه را داشت در َط َبق اخالص گذاشت و
تقدیم کرد .جمع این دو گــزاره و تحلیلی که از
آن ارائه میکنیم ،بسیار مهم و راهبردی است.
میتوانیم با ایــن تحلیل ،به یک الگو و معیار
برای حضور بانوان امروز در عرصه فعالیتهای
اجتماعی برسیم .سیره حضرت زینب(س)
نشان میدهد که اولویت بانوی مسلمان باید
نقش همسری و مــادری او باشد ،اما به هنگام
ضرورت و زمانی که برای حفظ و پاسداری از دین
و ارزشهــای دینی ،چــارهای جز حضور وی در
صحنه نیست ،باید وارد میدان شود و به مبارزه
بــپــردازد؛ چنان که حضرت زیــنــب(س) چنین
رویکردی را در پیش گرفت و حجم فعالیت آن
حضرت ،به ویژه در دوره پس از واقعه عاشورا،
بسیار گسترده بود.
حضرت زیــنــب(س) ،در دوران
جوانی و پیش از واقعه عاشورا ،به لحاظ علمی
و معرفتی ،چه جایگاهی در میان مسلمانان
داشت؟
حضرتزینب(س)عالمهایبهتماممعنابود؛شیخ
صدوق ،بر اساس روایــات ،نقل میکند که مردم
و به ویژه بانوان مسلمان ،برای آشنایی با مسائل
حــال و حــرام ،به حضرت زیــنــب(س) مراجعه

میکردند.روایتیکهدراینزمینهازامامسجاد(ع)
دربارهحضرتزینب(س)نقلشده،بسیارمعروف
استَ :
«أن ِ
بح ْمداَ ...عا ِل َم ٌة َغ ْی ُر ُم َع َّل َم ٍة َف ِه َم ٌة َغ ْی ُر
ْت َ
ُمفَ َّه َمة» .عبدا ...بن عباس که یکی از عالمان
دوران و مفسران مشهور قرآن محسوب میشد،
وقتی که میخواست روایتی از بانوی کربال نقل
«حد َث ْتنیعقیل ُتنازینببنتعلی؛
کند،میگفتّ :
زینب دختر علی ،بانوی خردمند ما ،بــرای من
روایت کرد ».حضرت زینب(س) در دوران اقامت
 20ساله در شهر مدینه ،مجالس تفسیر قرآن
برگزار میکرد؛ آن حضرت یکی از راویان خطبه
تاریخیحضرتفاطمه(س)درمسجدالنبی(ص)
است .نکتهای که در اینجا باید به آن اشاره کنم،
این است که حضور حضرت زینب(س) در عرصه
فعالیتهای اجتماعی ،حضوری کام ً
ال آگاهانه
است .آن حضرت بر جزئیات امور و مسائل جامعه،
احاطه کامل دارد و بر مبنای همین احاطه و نیز،
آگاهیکمنظیربرآموزههایاسالمیاستکهپابه
میدانمبارزهمیگذارد؛بنابراین،بانویمسلمانی
که زینب کــبــری(س) را به عنوان الگوی خود
میشناسد ،نباید از این مسئله مهم و راهبردی
غافل باشد و اال حضور وی در وقایع اجتماعی،
حضوری مؤثر نخواهد بود .از سوی دیگر ،توجه
ویژه حضرت زینب(س) به موضوع عفاف و حجاب
نیز ،بسیار مهم و درخــور توجه اســت؛ در تاریخ
داریم که آن حضرت ،در مجلس یزید و با وجود
مصائب مختلفی که کاروان اسرا به آن مبتال بود،
موضوع برداشتن نقاب از چهره بانوان خاندان
رسولخدا(ص) را مطرح و به آن اعتراض شدیدی
کرد.
یکی دیگر از وجــوه شخصیتی
حضرت زینب(س) ،جایگاه واالی آن حضرت
در عرصه عبادت و بندگی پروردگار است.
لطف ًا در ایــنبــاره هــم توضیحاتی را بــرای
خوانندگان ما ارائه بفرمایید.
به نکته خوبی اشاره کردید؛ این وجه از زندگی
حضرت زیــنــب(س) نیز ،بسیار جــذاب و قابل
تأمل اســت .آن حضرت به جایگاه واالیــی در
مقام بندگی خــداونــد ،دســت پیدا کــرده بود.
روایــاتــی که در کتا بهای معتبر وجــود دارد،
نشان میدهد که حضرت زینب(س) ،برنامهای
منظم در عرصه عبادت داشــت؛ هیچگاه نماز
شب او ،حتی در شب بعد از واقعه عاشورا ،ترک
نشد و بر انجام مستحبات نیز ،مداومت میکرد.
جمله تأثیرگذاری که حضرت سیدالشهدا(ع) در
آخرین وداع روز عاشورا ،به حضرت زینب(س)
میفرماید ،حاکی از جایگاه ویژه بانوی کربال،
در عرصه عبودیت و بندگی خــداســت؛ امــام
حسین(ع) میفرماید که «خواهرم! مرا در نماز
شب از یاد مبر» و این سخن ،نشاندهنده جایگاه
واالی زینب کبری(س) در این زمینه است.

«حکمت ناب» با  40درس اخالقی منتشر شد
کتاب«حکمتناب»،
معرفی کتاب
مــــــجــــــمــــــوعــــــه
س ــخ ــن ــرانــیه ــای
آیتا ...یحیی انصاری شیرازی است
که در هفتهنامه افق حــوزه به چاپ
رسیده است .به گزارش ایبنا ،آیتا...
یحیی انصاری شیرازی ،از استادان
اخــاق حــوز ههــای علمیه ،از جمله

شــاگــردان برجسته حــضــرت امــام
خمینی(ره) و عالمه طباطبایی (ره)
بود .وی متولد  ،۱۳۰۶در روستای
نــوایــگــان داراب بــود و در  ۱۴دی
 ،۱۳۹۳دار فانی را وداع گفت و در
حرم حضرت فاطمه معصومه(س) به
خــاک ســپــرده شــد .کتاب «حکمت
نـــاب» شــامــل سلسله گــفــتــارهــای

اخــاقــی مــرحــوم آیــتا ...انصار 
ی
شــیــرازی اســت کــه اخــاق و عرفان
دینی را ،مبتنی بر مبانی اندیشه
اســامــی و مــعــارف مــذهــبــی ،بــرای
طالب و فضال عرضه کرده است .این
کتاب  40بخش دارد و عناوینی چون
«عالم ملکوت»« ،اســام دین برتر»،
«دی ــن پیشرفت»« ،عــمــل بــه علم»،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

«امنیت و سالمتی»« ،هدایت الهی»،
«مقام یقظه و بیداری»« ،مقام توبه»،
«مقام انابه و بازگشت» و «مقام تفکر»
در آن گنجانده شــده اســت .کتاب
«حکمت ناب» را ،هفتهنامه افق حوزه
تــدویــن کــرده و انــتــشــارات بوستان
کتاب قم ،در  260صفحه ،به چاپ
رسانده است.
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سخناندیشه
سیدالشهدا(ع)چگونه
زینبکبری(س) راتکریممیفرمود؟

حجتاالسالمدکترجواهری

عضوهیئتعلمیدانشگاهفردوسی

اندیشه،گفتارورفتارحضرتزینبکبری(س)
و آراستگی آن حضرت به فضایل و کماالت
اخالقی و معنوی ،از رفتار بــرادر بزرگوارش
نسبت به او آشکار میشود .امام حسین علیه
السالم ،در معاشرت ها و دیدار با خواهرش،
همواره احترام فراوانی به او میگذاشت .در
برخی منابع روایی آمده است« :ان الحسین
کــان اذا زارتــه زینب ،یقوم اجــاال لها و کان
یجلسها فی مکانه؛ هرگاه زینب علیها السالم
به دیدار برادر خود ،امام حسین علیه السالم
میرفت،آنحضرتبرایتعظیموبزرگداشت
خواهر خود ،بر میخاست و می ایستاد و او را
درجایخودمینشاند(».خاتوندوسرا،سید
علی نقی فیض االسالم ص  )142عالمه بحر
العلومدراینبارهنوشتهاست«:یکفیفیجالله
قدرهاونبالهشانهاماوردفیبعضاالخبارمن
انها دخلت علی الحسین علیه السالم و کان
یقرا القران فوضع القران علی االرض و قام لها
اجالال؛ در جاللت قدر و بزرگی و برتری مقام و
شان زینب(س) همین بس که در برخی اخبار
رسیده است که زینب(س) بر امام حسین(ع)
واردشدوامامقرآنمیخواند؛پسآنحضرت
چون دید زینب(س) آمدهاست ،قرآن را نهاد و
برایتکریموبزرگداشتاو،ازجا برخاست».

...
گزارش

 6ماه تعلیق فعالیت؛ مجازات یک
فروشنده «حق مالکیت » کتاب

مـــدیـــرکـــل اداره
کــــتــــاب وزارت
فــرهــنــگ و ارشـــاد
اسالمی با اشاره به
پیگیریهای این
اداره درباره فروش
حق مالکیت کتاب
توسط یک ناشر ،گفت :پس از پیگیریها،
در هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران ،این
موضوع خــارج از نوبت و با فوریت مطرح و
ناشر بر اساس رای هیئت بدوی به شش ماه
تعلیق فعالیت محکوم شد .به گــزارش ایبنا،
محمدجوادمرادینیاافزود:درپیدستوروزیر
فرهنگ و ارشاد اسالمی مبنی بر رسیدگی به
پرونده فروش حق مالکیت کتاب توسط یک
موسسه انتشاراتی ،این موضوع را پیگیری
کردیم.یکناشردرمشهدبااینموضوعارتباط
داشـت ،البته همه تخلف مربوط به این ناشر
نبود .وی ادامه داد :به این ناشر ،از طریق اداره
کل فرهنگ و ارش ــاد اسالمی مشهد تذکر
الزم داده شــد .مرادینیا با اشــاره به دالیل
بروز این پدیده غیرفرهنگی ،توضیح داد :این
موضوعچندوجهیاستوناشرانهمهداستان
نیستند.زمانیکهبرایهرموضوعی،مشتری
و متقاضی وجود داشته باشد ،عرضهکننده آن
نیز پیدا میشود .وی افزود :باید ببینیم علت
اینکه چنین تقاضایی وجود دارد ،چیست و
زمینههای بروز آن را از بین ببریم .یکی از این
زمینهها ،وجود سیاستهای ظاهر ًا درست،
اما بدون نظارت کافی است که در دانشگاهها
و مراکز آموزش عالی وجود دارد .دانشجو باید
پایاننامه بنویسد ،استاد برای ارتقای مقام،
باید کتاب و مقاله منتشر کند و اگر در آن بخش
نظارتوجودنداشتهباشد،شاهدچنینتبعاتی
خواهیم بود .کار بهگونهای پیش مـیرود که
دانشجو ،پایاننامه آماده خریداری میکند یا
برخی از استادان دانشگاه ،ممکن است برای
اینکهزودترمراحلارتقایاداریراطیکنند،
بروند کتاب و مقاله آماده تهیه کنند .پس باید
زمینههاازبینبرودتاشرایطبرخوردباناشران
متخلفراحتترشود.

