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مشاوره حقوقی
پرســش های خود را در تمام زمینه های

حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای

متن پیامک حتما کلمــه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پرسش :مادرم سالهاست ما را ترک کرده و
خبری از او نداریم .پدرم نیز ،چند سال قبل
به رحمت خدا رفت .اکنون به مادرم از یکی از
عموهایش ارثی رسیده است؛ آیا می توانیم
ادعاییدرخصوصاینارثداشتهباشیم؟
پاسخ:مادرشماغایبمفقوداالثرمحسوبمیشود.
بــرای تقسیم ماترک عموی ایشان باید به دادگــاه
مراجعهوازدادگاهدرخواستکنیدبرایادارهاموال
مادرتان امینی تعیین و سپس ماترک عمو را بین
وارثان تقسیم کند .به این ترتیب ،سهم مادر شما تا
تعیین تکلیف نهایی ،یعنی پیدا شدن غایب یا صدور
حکم موت فرضی او به عنوان امانت به امین ایشان
تحویل میشود .همچنین ،میتوانید به شرح ذیل،
از دادگاه درخواست کنید سهم مادرتان را در مقابل
ارائهتضمینبهشماتحویلدهد:مادرشمااصطالح ًا
«غایب مفقوداالثر» اســت؛ یعنی مــدت زیــادی از
غیبت وی میگذرد و از او هیچ خبری نیست .اگر
میان وارثــان متوفی ،غایب مفقوداالثری باشد،
از سهماالرث او تا روشــن شدن قطعی وضعیتش
مراقبتخواهدشد.هرگاهبینورثهمتوفی،شخص
غایبی باشد که قب ً
ال برای ادار ه اموال خود کسی را
معین نکرده باشد و کسی (مانند ولی قهری یعنی
پدر یا پدربزرگ) هم نباشد که قانون ًا حق نگهداری
از اموال وی را داشته باشد ،دادگاه برای او امینی
معین میکند و سهماالرث غایب را به او می سپارد.
ماده  151قانون امور حسبی مقرر میکند «هرگاه
بینورثهغایب،غایبیبودهکهمحتاجبهتعیینامین
باشد ،برای او نیز امینی معین و سهم شخص غایب
بهامینسپردهمیشود».حکمموتفرضیغایببه
درخواستوارثیاوصیاوودرموردیصادرمیشود
که از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده
ل چنین
است ،مدتی گذشته باشد که به طور معمو 
شخصیزندهنمیماند(.ماده 1019قانونمدنی)
وارثانغایبمفقوداالثرمیتوانندقبلازصدورحکم
موت فرضی او نیز ،از دادگــاه درخواست کنند که
داراییویرابهتصرفآنهابدهد ،مشروطبراینکه
او ًالغایبکسیرابرایادارهکردناموالخودمعین
نکرده باشد و ثانی ًا ،دو سال تمام از آخرین خبر غایب
گذشته ،بدون اینکه زندگی یا مرگ او معلوم باشد.
(ماده  1025قانون مدنی) در این خصوص وارثان
باید تضمین کافی بدهند که در صورت بازگشت
ث حقی بر اموال
غایب یا در صورتیکه اشخاص ثال 
او داشته باشند ،از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث
برآیند.تضمینهایمورداشاره،تاموقعصدورحکم
موتفرضیغایب،باقیخواهدبود.
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جلدنخست تازهتریناثرآیتا...جوادیآملیدردسترسعالقهمندانقرارگرفت

حاصل 27سالشرحنهجالبالغهدر22جلد

جــواد نوائیان رودســری « -سلونی قبل ان
تفقدونی» ،عنوان کتابی است که خبر انتشار
آن ،هفته گذشته ،در کانون توجه عالقهمندان
به میراث مکتوب دینی و خبرنگاران بخش
فرهنگی رسانههای مختلف ،قــرار گرفت.
این کتاب ،جلد نخست از مجموعهای حدود
 22جلدی اســت که شــرح یا تحریر آیــتا...
جوادی آملی بر کتاب شریف نهجالبالغه را در
بر میگیرد .علی ابوالقاسمی ،مدیر فروش
و توزیع انتشارات اسرا که کار چاپ و نشر آثار
آیتا...جوادیآملیرابرعهدهدارد،درگفتوگو
با خراسان اظهار کــرد :کار توزیع این کتاب،
سهشنبه هفته گذشته آغــاز شد و شمارگان
آن بیش از پنج هزار نسخه است .طبق اظهار
نظر وی ،پیش بینی میشود با توجه به کثرت
عالقهمندان به آثار آیـتا ...جوادی آملی ،این
کتاب ،در زمانی کوتاه ،نیاز به تجدید چاپ پیدا
کند.
▪انتشار 22جلددر 3سال

برای آنکه بتوانیم اطالعات دقیقتری درباره
ایــن کتاب به دســت آوریـــم ،با حجتاالسالم
والمسلمین محمدعلی پرهیزگار ،مدیر گروه
ِ
عترتپژوهشگاه
نهجالبالغهپژوهشکدهقرآنو
علوم وحیانی معارج که یکی از دستاندرکاران
تدوین و تنظیم ایــن اثــر ارزشمند بودهاست،
گفتوگو کردیم .وی درباره کتاب «سلونی قبل
ان تفقدونی» به خراسان گفت :آنچــه شاهد
انتشارش هستید ،جلد نخست مجموعهای
حــدود ًا  22جلدی اســت که طبق برنامه ،ان
شــاءا ،...طی سه سال آینده ،به تدریج منتشر
خواهدشد.پرهیزگارافزود:اینکتاب،درواقع،
مجموعهسخنرانیهایحضرتآیتا...جوادی
آملی است که از سال 1371تا امروز ،ایراد شده

برخی مباحث و همچنین ،تأیید متن نهایی از
سوی شارحان ،کار خاصی برای آن ها انجام
نشده است .در حالی که در تدوین و تنظیم متن
کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی» ،روشمندی و
اهتمام به غنیسازی مطلب ،زیر نظر و اشراف
کاملحضرتآیتا...جوادیآملی،مدنظرقرار
داشتهودارد.
▪مراحلتدویناثر

اســت .ایشان هنگامی که خطیب نماز جمعه
بودند،بهصورتهفتگی،فرازهاییازخطبههای
امیرمؤمنان(ع)رادرنهجالبالغهشرحمیکردند
و بعدها نیز ،این مهم ،در جلسات درس اخالق
روزهای پنج شنبه آیـتا ...جوادی آملی که در
محلنمازخانهمؤسسهاسرابرگزارمیشد،ادامه
یافت و تا امــروز ،شرح خطبهها و نامههای امام
علی(ع)بهپایانرسیدهاستوهماکنون،آیتا...
جوادیآملی،بهشرححکمتهامشغولهستند.
مدیرگروهنهجالبالغهپژوهشکدهقرآنوعترت،
با اشاره به اینکه چاپ و انتشار جلد نخست این
مجموعه که خطبه اول تا  15نهجالبالغه را در
بر میگیرد ،انجام شده است ،از مراحل نهایی
تدوین و آمادهسازی جلد دوم این اثر خبر داد و
اظهار کرد :امیدواریم طی یکی دو هفته آینده،
متن آماده شده را برای انجام کارهای مربوط به
چاپونشر،دراختیارناشرقراردهیم.
حجتاالسالموالمسلمینمحمدعلیپرهیزگار
در پاسخ به این پرسش که شرح نهجالبالغه

نظرسنجی آمازون نشان داد:

مطالعهموجبشادیمیشود

شرکت فروشگاههای آنالین
جهان کتاب
کــتــاب آمــــازون بــا بــرگــزاری
نظرسنجی از کاربران دستگاه
کــتــاب خـــوان دیجیتال این
شرکت ،به این نتیجه رسید که مطالعه در بیشتر
فرهنگها ،موجب شــادی افــراد مـیشــود .به
گــزارش ایبنا ،به نقل از «گــودایــریــدر» ،شرکت
فــروشــگــاههــای آنــایــن آمــــازون ،تولیدکننده
دستگاههای کتابخوان الکترونیک کیندل ،به

تازگینظرسنجیدربینکاربرانخودباموضوع
مطالعه و ارتباط آن با سالمتی روحــی و روانی
برگزارکردهکهموسسهتحقیقاتیکلتونگلوبال
مجریاینطرحبودهاست.ایننظرسنجیدربین
کاربرانکیندل،در 13کشورانجامشدکهنتایج
آن نشان میدهد بیشتر کاربران و مخاطبان
کتابهای الکترونیک عرضه شده در دستگاه
کیندل ،اعتقاد دارنــد مطالعه موجب شادی
میشودوتاثیرمثبتیبرسالمتروحورواندارد.

آیتا ...جوادی آملی ،چه تفاوتی با نمونههای
مشابه دارد و چه رجحانی را مـیتــوان برای
آن در نظر گرفت ،گفت :شــرح کتاب شریف
نهجالبالغه ،هم توسط متقدمان و هم از سوی
متأخران انجام شده اســت .در دوره معاصر،
حضرت آیتا ...مکارم شیرازی و دیگر فضال و
علمای حوزه علمیه ،به این امر مهم ،اقدام و آثار
خودرادرچندمجلد،منتشرکردهاند؛منتهاکار
آن بزرگواران ،از لحاظ گستردگی موضوعات
و میزان محتوای ارائــه شــده ،به انــدازه کتاب
«سلونی قبل ان تفقدونی» نیست .بررسی آثار
متقدمان نیز ،نشان میدهد که آن ها ترجیح
میدادندبریکموضوعمشخصمتمرکزباشند؛
فیالمثل ،شرح ابنابیالحدید ،بیشتر صبغه
تاریخی دارد و شرح ابنهیثم نیز ،بیشتر متکی
بر جنبههای فلسفی و کالمی است .از سوی
دیگر،برخیازشرحهایمنتشرشدهازمتأخران
هــم ،فقط پــیــادهســازی درسگفتارهای این
بزرگواراناستوازجهتغنایمطلبوافزودن
بر اساس نتایج به دست آمده توسط این موسسه،
مطالعه در هر زبــان و فرهنگی ،موجب شادی
میشود.کاربرانکتابهایمختلف،بازبانهای
مختلف ،با شرکت در نظرسنجی آمــازون اعالم
ب احساس شادی و
کردند که بعد از مطالعه کتا 
عالقه به ارتباط با دیگران داشتند .حدود 71
درصدکاربرانگفتندکهبعدازمطالعه،احساس
شادی را تجربه کرده اند .در کشورهای مکزیک،
برزیل،هند،ایتالیاوژاپن،بیشترمردممطالعهرابه
خــواب اضافه ترجیح دادنــد .حــدود  80درصد
شرکتکنندگاندرایننظرسنجی،اعالمکردند
که مطالعه باعث تقویت ارتباط آن ها با دیگران

حجتاالسالمپرهیزگاردربارهچگونگیتدوین
کتاب «سلونی قبل ان تفقدونی» ،از ابتدا تا
زمــان انتشار ،توضیح داد :بــرای تدوین این
کتاب ،ابتدا متن تمام سخنرانیهای آیتا...
جــوادی آملی را در بــازه زمانی اشــاره شده،
پیاده و روان نویسی کردیم؛ سپس این متنها،
با محتوای موجود در آثار ایشان ،غنیسازی
شد؛ این غنیسازی از جهات مختلف مانند
مباحث فلسفی ،کالمی ،فقهی و  ...مورد
توجه قرار گرفت .در ادامــه ،متن آماده شده،
خدمت آیتا ...جوادی آملی تقدیم شد تا طبق
نظر ایشان ،اصالحات ،اعم از حذف یا اضافه
مطالب ،انجام شود و در نهایت ،خود حضرت
استاد نیز ،مطالبی را در قالب اشارات و با قلم
خودشان ،به متن اصلی اضافه کردند .مدیر
گــروه نهجالبالغه پژوهشکده قــرآن و عترت
افزود :در مجموع ،باید کتاب «سلونی قبل ان
تفقدونی» را نسبت به آثار مشابه ،اثری جامعتر
دانــســت .ضمن ای ـنکــه ،طبق نظر حضرت
آی ـتا ...جــوادی آملی ،محوریت بحث کتاب
«سلونیقبلانتفقدونی»،برمبحثاصولدین
و بیان آن تمرکز دارد؛ یعنی در شرح و بررسی
هر خطبه یا فراز از نهجالبالغه ،به مقتضای
بحث ،ارائهای پرمحتوا درباره اصول دین را هم
میتوان در این کتاب ،یافت.
شدهاست .بیشترزوجهایشرکتکنندهگفتند
که بعد از خواندن یک کتاب و بحث درباره آن با
همسرخود،افزایششادیوبهبودشرایطزندگی
مشترکرابهطورملموسیاحساسکردهاند.

پیک اندیشه

صرف 80درصدبودجهکتابخانه
ملیبرایحقوقکارکنان!
مــعــاون کتابخانه ملی
ای ــران گفت :تقریبا 80
درصـــــد بـــودجـــه فعلی
سازمان اسناد و کتابخانه
مــلــی ،هزینه کارکنان
اســت و شاید در شرایط
فعلی ،حتی کمتر از 20
درصد بودجه برای سایر
فعالیتها بماند .به گزارش ایبنا ،فریبرز خسروی
افزود :معموال میزان بودجهای که به حوزه فرهنگ
تخصیصدادهمیشود،کاستیزیادیدارد.سازمان
اسنادوکتابخانهملیایران وظیفهگردآوری،سازمان
دهــی ،ذخیره و اطالعرسانی تولیدات فرهنگی
مکتوب و غیرمکتوب را عهده دار است .طبق قانون،
همه ناشران موظف اند دو نسخه از انتشارات خود را
به این سازمان تحویل دهند و همه اسناد تولید شده
دردستگاههایدولتینیز،طیمراحلی،بایدبهاین
سازمان ،برای نگهداری بلند مدت ،سپرده شود.
طبیعت ًا فراهمآوری و پردازش این میزان اطالعات،
نیازبهبودجهوبرنامهمناسبدارد.

اجرای «تابستانه کتاب» در قم
با  10درصد تخفیف بیشتر
م ــدی ــر ک ــت ــاب فــروشــی
«دن ــی ــای کــتــاب» قــم از
اجــرای «تابستانه کتاب»
دراینکتابفروشیبا10
درصــد بیشتر از تخفیف
مصوباینطرحخبرداد.
به گــزارش ایبنا ،حسین
قــوامــیــان گــفــت :طــرح
تابستانه کتاب از  25تیر تا  3مــرداد در کل کشور
برگزار میشود که عالقهمندان به کتاب و کتاب
خوانی میتوانند با تخفیف ،کتابهایشان را تهیه
کنند.ویتصریحکرد:تخفیفهادرکلکشوراز 15
درصدبرایآثارترجمهتا 25درصدبرایآثارتألیفی
درنظرگرفتهشدهکه«دنیایکتاب»برایهدیهدادن
بهدوستدارانمیراثمکتوب 10،درصدبیشترازاین
مقدار،تخفیفقائلشدهاست.

