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مشاورهحقوقی
پرسش:سهدانگازمنزلپدرمراباقولنامه
از او خــریــدم .در قولنامه شــرط شــد که
درخصوص ملک خودم تا زمان درگذشت
پدر و مــادرم ،ادعایی نداشته باشم .آیا
چنین شرطی در معامله صحیح است؟ آیا
میتوانیم با رعایت همین شرط ،سه دانگ
منزلرابهکسیبفروشیم؟
پاسخ:اظهارنظردربارهقراردادشمامستلزم
مطالعه و بررسی ق ــرارداد اســت .پیشنهاد
میکنم پیش از هر اقدامی ،از جمله اقدام
به انتقال سه دانــگ خانه پــدری که به شما
فروخته شده اســت ،با وکــای دادگستری
مشورت کنید« .اصل صحت» یعنی اینکه
هر معاملهای با شرایط و شروط مورد توافق
طرفین ،صحیح است ،مگر آنکه به دلیلی
قانونی ،خالف این امر اثبات شود .بنابراین،
پسازامضایقرارداد،طرفینملزمبهرعایت
واجرایآنهستند.کمترقراردادیرامیتوان
یافت که شرط ضمن عقد نداشته باشد .از
جمله شروطی که ممکن است ضمن عقد
بیع گنجانده شود ،شرط محدودیت مالکیت
خریداراست؛بهاینصورتکهبهموجبشرط
ضمن عقدبیع ،مالکیت خریدار محدود به
تصرفاتخاصیاخریدارملتزمبهاعمالیاعدم
اعمالبرخیازتصرفاتمادی(مث ً
الاستفاده
ازملک)یاحقوقیدرمبیع(مث ً
الفروشملک)
مـیشــود .همانطور که گفته شــد ،اصــو ًال
این شــروط صحیح و بــرای طرفین قــرارداد
الزماالجراست .اما برخی شروطی که ضمن
عقد گنجانده میشود ،باطل و بیاثر است؛
چنین شروطی را در اصطالح «شروط باطل»
مینامند .برخی شروط هم باطل است و هم
باطلبودنآنهاموجببطالنوبیاعتباری
عقد م ـیشــود .ایــن شــروط را در اصطالح
«شروط باطل و ُم ِ
بطل عقد» میگویند .فصل
چهارمازقانونمدنی،بهتشریحشرایطضمن
عقد پرداخته است .ماده  232مقرر میکند
که«شروطمفصلهذیلباطلاستولیمفسد
عقدنیست- 1:شرطیکهانجامآنغیرمقدور
باشد- 2.شرطیکهدرآننفعوفایدهنباشد.
- 3شرطیکهنامشروعباشد».

حسینمیرزایی،رئیسدبیرخانهیازدهمینجشنوارهبینالمللیفارابی،بابیانخبرفراخواناینجشنواره،زماندریافتآثارایندورهراازاول
خردادتا ۳۱مردادماهامسالاعالمکرد.بهگزارشایبنا،تمامیپژوهشگرانحوزهعلومانسـانیواسالمی،میتوانندبامراجعهبهسایتجشنواره
بهآدرس«،» WWW.FARABIAWARD.IRازاولخردادماه،آثارعلمیخودراثبتکنند.
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آغاز بعثت پیامبرخدا(ص) ،با سختیها و مشقات
فراوانی همراه شد؛ مشرکان مکه ،بر جاهلیت
خود که برایشان منشأ ثروت و قدرت بود ،پای
میفشردند و حاضر بــه پــذیــرش پیام وحــی و
دست برداشتن از عقاید خرافی و ستمپیشگی،
نبودند .در شرایطی که ابوسفیانها و ابوجهلها،
بر اریکه خودپرستی و نژادپرستی تکیه زده
بودند و بیدادگریهایشان ،روزگــار محرومان
و فقرای مکه را سیاه کــرده بــود ،از خدا سخن
گفتن و توصیه به عدالت ،چندان محلی از اعراب
نــداشــت .با ایــن حــال ،پــروردگــار چنین اراده
فرمود که نــور رحمت خــود را یک بــار دیگر بر
نوع بشر بتاباند و به جهان تاریکی که اطراف
انسانیت را فرا گرفته بود ،پایان دهد .همراهی
با پیامبرخدا(ص) در این امر خطیر و مهم ،هم به
آگاهی نیاز داشت ،هم به عشق و هم به شجاعت
و خدیجه(س) ،از این سه ویژگی ،در کنار دیگر
ویژگیهای انسانی برجستهاش ،به حد کمال
برخوردار بود.
▪عشق و خرد و آگاهی

حضرت خدیجه(س) و امیرمؤمنان ،علی(ع)،
نخستین افــرادی بودند که به نبی اکــرم(ص)
ایــمــان آوردنـــد و بــا او نماز گــزاردنــد .خدیجه
کــبــری(س) ،پیش از بعثت پیامبرخدا(ص)،
حــدود  15ســال هــمــراه و همدم او بــود .او با
سخاوت بیمانندش ،با مال خود ،پیامبر(ص)
را در دستگیری از بینوایان و رسیدگی به
درماندگان و یتیمان ،یاری میکرد .یتیمنوازی،
یکی از ویــژگـیهــای بــارز آن بــانــوی بــزرگــوار
بــود .حضرت خدیجه(س) ،زندگی با محمد
مصطفی(ص) را با عشق آغــاز کــرد .هرچند
که شخصیت ممتاز پیامبرخدا(ص) و شهرت
آن وجــود مقدس به امانتداری ،باعث میشد
تا نظرها به ســوی امین قریش جلب شــود اما
عالقه بانوی اسالم به همسرش ،پس از سپردن

مالالتجاره به وی و اعزامش به سفر بازرگانی و
شنیدن اخباری که «میسره» ،غالمش ،از تقوا،
امانتداری و ایمان محمد امین(ص) نقل کرد،
دو چندان شد ،تا آنجا که تصمیم گرفت با وجود
خواستگاران ثروتمند و پرنفوذی که داشت ،به
وی ،پیشنهاد ازدواج دهد .این عشق و عالقه
که بر مبنای آگاهی و خــرد شکل گرفته بود،
زمینهساز زندگی سراسر محبت و ایثار امین
قریش با بانوی شرافتمند مکه شد .با وجود این،
عشق و عالقه حضرت خدیجه(س) به همسر
بزرگوارش ،مانع از آن نبود که وقتی پیام وحی
را از زبان نبیاکرم(ص) میشنود ،در پی تحقیق
بر نیاید .آیتا ...جعفر سبحانی ،در کتاب «فروغ
ابدیت» آورده است که حضرت خدیجه(س)،
پس از بازگشت پیامبر(ص) از غار حرا و مشاهده
حاالت روحی و سخنان وی ،به دیدار عموی خود،
«ورقة بن نوفل» رفت و برای او که یکی از دانایان
عرب و مؤمن به دین مسیح بود ،وضعیت به وجود
آمده را شرح داد و پاسخ شنید که «ان ابن عمک
لصادق و إن هذا لبدء النبوه و إنه لیأتیه الناموس
ٌ
االکبر؛ پسر عموی تو راستگوست .آن چه بر
او پیش آمــده ،آغاز پیامبری است و آن ناموس
بزرگ(رسالت) بر وی فرود میآید ».تردیدی
نیست که بانوی بزرگوار اسالم در راستگویی و
امانت همسرش شک نداشت؛ اما همان آگاهی
و خردی که مبنای دادن پیشنهاد ازدواج به امین
قریش بود ،خدیجه(س) را بر آن داشت تا درباره
این موضوع به تحقیق و پرسش از دانایان بپردازد
و این چنین ،هم ایمان خود را مستحکم کند و
هم ،بر آتش نگرانیاش دربــاره شرایط جدید
همسرش ،آب بریزد.
▪در کنار واالپیامدار

با آشکار شدن دعوت پیامبراسالم(ص) ،رفتار

مشرکان سرسخت مکه با ایشان تغییر کرد.
سختگیری بر رسولخدا(ص) ،هر روز بیشتر
میشد و طبع ًا ،افراد خانواده ایشان نیز ،از این
سختگیری مصون نبودند« .ابولهب» ،عموی
پیامبراکرم(ص) ،که در همسایگی ایشان
زنــدگــی م ـیکــرد ،در آزار رســولخــدا(ص) و
خانواد هاش ،گوی سبقت را از دیگر مشرکان
ربــوده بود .در آن شرایط سخت ،رنج تنهایی
رس ــول مهربانیها ،بــا همدلی و همراهی
بانوی بزرگواری همچون خدیجه(س) التیام
مییافت.
او از فقر و محنتی که به واسطه صرف ثروت و
مکنتش در راه دعوت الهی پیامبراسالم(ص)
به وجــود آمــد هبــود ،تأثری نداشت .با هجرت
گــروهــی از مسلمانان بــه حبشه و شکست
مشرکان در بــازگــردانــدن آ نهــا ،مسلمانان
مکه تحت فشاری مضاعف قــرار گرفتند .در
همین راستا ،تحریم اقتصادی رسولخدا(ص)
و یــارانــش ،بــرای وادار کردنشان به تسلیم،
در دســتــور کــار مــشــرکــان مکه ق ــرار گرفت.
«یعقوبی» در جلد نخست کتاب «تاریخ» خود
مینویسد«:نامهای ستمگرانه را نوشتند که با
احدی از بنیهاشم خرید و فروش نکنند .به
آنها زن ندهند و از آنها زن نگیرند و هیچگونه
داد و ستدی با آ نهــا نداشته باشند تا آ نکه
محمد(ص) را به آ نهــا تسلیم کنند ».امضا
کنندگان عهدنامه ،متعهد شــد هبــودنــد در
تمام پیشآمدها از مخالفان پیامبرخدا(ص)
طــرفــداری کنند .عهدنامه را «مــنــصــور بن
عکرمه بن عامر» نوشت« .طبری» میگوید که
دست وی مدتی بعد از نوشتن عهدنامه ،فلج
شــد .شرایط بحرانی به وجــود آمــده و تهدید
جــان پیامبراکرم(ص) ،باعث شد ابوطالب
پیشنهاد کند بنیهاشم و سایر مسلمانان،

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

همراه با پیامبراسالم(ص) ،راهی در های در
نزدیکی مکه شوند تا بتوانند بهتر و راحتتر
از رســـو لخـــدا(ص) حفاظت کنند .بــه این
ترتیب ،مسلمانان به مدت سه سال ،گرسنگی،
تشنگی و گرمای طاقتفرسای صحرا را در
«شعب ابوطالب» تحمل کردند .در آن شرایط
دهشتناک ،حضرت خدیجه(س) ،همراه با
همسر بزرگوارش به شعب ابوطالب کوچ و باقی
مانده ثروت خود را در راه کمک به مسلمانان
گرفتار شده در تحریم ،صرف کرد .بانوی اسالم
که پس از ورود به ِ شعب ابوطالب ،اندکی بیمار
و ناتوان شد هبود ،حاضر به بهر همند شدن از
حمایت خویشان ثروتمندش نشد .او حاضر نبود
پیامبرش را در چنین شرایطی تنها بگذارد.
▪وداع تلخ

با وجــود تحریم اقتصادی مشرکان ،ارتباط
ساکنان ِشعب ابوطالب با بخشی از ساکنان
مکه قطع نشد .در این میان ،بستگان حضرت
خدیجه(س) یکی از مهم ترین پلهای ارتباطی
ســاکــنــان شــعــب ابــوطــالــب بــا مــکــه محسوب
میشدند .افرادی مانند «ابوالعاص بن ربیع»،
خـــواهـــرزاده حــضــرت خــدیــجــه(س) و دامــاد
رسولخدا(ص) و «حکیم بن حزام» ،برادرزاده
حضرت خدیجه(س) ،از جمله افــرادی بودند
که به شکل مخفیانه با شعب ابوطالب و افراد
ساکن در آن ارتباط داشتند و برای آن ها آذوقه
میبردند.
همین ارتباطات محدود باعث شد پس از خورده
شدن خطوط عهدنامه مشرکان توسط موریانه،
موضوع آزادی مسلمانان گرفتار شده در شعب
ابوطالب ،در شهر مکه ،به یک مطالبه عمومی
تبدیل شــود .افــرادی مانند «هشام بن عمر»،
«زهــیــر بــن ابـیامــیــه» و «مطعم بــن عــدی» که
ارتباطات محدودی با ساکنان شعب ابوطالب
داشتند ،نقش مهمی در ایجاد مطالبه عمومی
مردم مکه ،برای آزادی مسلمانان ،ایفا کردند .با
این حال ،پایان اسارت در شعب ابوطالب ،برای
رسو لخدا(ص) ،با رنج و اندوه از دست دادن
همسر باوفا و عموی مهربانش توام شد .حضرت
خدیجه(س) در پایان تحریم اقتصادی ،تمام
ثروت خود را از دست دادهبود .با این حال ،هرگز
زبان به شکوه و شکایت نگشود.در برخی متون
تاریخ آمده است که در واپسین دقایق حیات ،به
همسر بزرگوارش فرمود« :ای رسول خدا ،من
آنچه شایستهتو بود ،انجام ندادم .از من راضی
باش و اگر اکنون ،آرزوی چیزی را داشته باشم،
آن آرزو ،خشنودی توست».
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جهانکتاب
شغل «نویسندگی
در خطر انقراض!

»

گزارش ساالنه انجمن نویسندگان انگلیس،
نشان میدهد که بیشتر نویسندگان این
کــشــور ،بــه فــکــر یــک شــغــل دوم هستند
تا امــرار معاش کنند .به گــزارش ایبنا ،به
نقل از «گاردین» ،گــزارش ساالنه انجمن
نویسندگان انگلیسی ،حاکی از کاهش
درآم ــد نویسندگان ایــن کشور نسبت به
سال گذشته است .این انجمن ،تابستان
سال قبل نیز ،در گــزارش خود ،از کاهش
درآمد نویسندگان خبر داده بود .بر اساس
گزارش اخیر ،متوسط درآمد نویسندگان
به کمتر از  10هــزار پوند در سال کاهش
یافته و در حقیقت ،شواهد نشان میدهد
که شغل نویسندگی در خطر انقراض قرار
گرفته است .این درحالی است که درآمد
مشاغل خدماتی ،با متوسط  50هزار پوند
در سال ،بیشتر از حقوق نویسندگان است.
هم اکنون ،بیشتر نویسندگان حرفهای که
در انگلیس زندگی میکنند ،معمو ًال عمده
درآمدشان از راهی غیر از نوشتن به دست
میآید و در اصل ،نویسندگی شغل دوم آن
ها محسوب میشود .انجمن نویسندگان
انگلیس ،در مصاحبه با بیش از پنج هزار و
 500نویسنده حرفهای در بریتانیا ،به این
نتیجهرسیدهاستکهاینخطرهرروزبیشتر
احساس میشود که نویسندگی در حال
تبدیلشدنبهیکشغلتشریفاتیواشرافی
اســت .ایــن انجمن اذعــان کــرده اســت که
کاهش درآمد ،یکی از عوامل اصلی کمبود
نویسندگان ،از نژادها و نسلهای مختلف
محسوب میشود.
▪نوشتن،مشکالتمعیشتیراحلنمیکند

گزارشانجمندرحالیمنتشرشدهاستکه
مرکز تحقیقاتی کپی رایت دانشگاه گالسکو
نیز ،در تحلیلی ،عامل درآم ــد را موجب
کاهش کار نویسندگان مهاجر و اقلیت در
اینکشورمیداند.آمارهایارائهشدهتوسط
دانشگاه گالسکو نشان میدهد که هم
اینک،حدود 94درصدنویسندگانانگلیس
را سفیدپوستان تشکیل میدهند .طبق
همین آمارها ،حدود  70درصد نویسندگان
نیز ،بــرای کسب درآمــد کافی ،شغل دوم
دارند .نیکال سولومون ،دبیر اجرایی انجمن
نویسندگان نیز میگوید :متاسفانه ،طبق
ایــن گـــزارش ،باید بگوییم کــه تشریفاتی
بــودن شغل نویسندگی ،هر روز بیشتر از
گذشته نمود پیدا کــرده اســت .کیت دی
وال ،نویسنده انگلیسی که به تازگی کتابی
دربــاره طبقه کارگر انگلیس منتشر کرده
است ،با اظهار تاسف از نتایج این گزارش
میگوید :این روزها نه تنها افراد طبقه کارگر
نمیتوانند وارد شغل نویسندگی شوند،
بلکه نویسندگان حرفهای نیز باید به فکر
شغل دوم باشند .وی اعتقاد دارد در جامعه
فعلی انگلیس ،اگر نویسندهای را ببینید که
همچنان به شغلش ادامه میدهد ،به طور
حتم باید عامل اصلی این تــداوم را عشق و
عالقه شخصی بدانید ،چون از راه نوشتن
نمیتوان مشکالت معیشتی را برطرف کرد.

