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برگزاری نخستین شب مراسم
عزاداری سیدالشهدا(ع)
با حضور رهبر انقالب

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی

وقایع روزهای تاسوعا و عاشورای سال  61هجری به روایت  6مقتل معتبر

حرارتیکه زعشقحسین( ) دردلهاست
برایظالمهرعصر،خانمانسوزاست
ع

نخستین شــب از مــراســم عـــــزاداری حضرت
ابــاعــبــدا ...الحسین علیه الــســام ،بــا حضور
رهبر معظم انقالب اسالمی ،در حسینیه امام
خمینی(ره) برگزار شد .به گزارش پایگاه دفتر
حفظ و نشر آثار رهبر انقالب ،در این مراسم که
قشرهای مختلف مــردم و جمعی از مسئوالن
حضور داشتند ،حــجـتاالســام والمسلمین
صدیقیسخنرانیکردوآقایاناسالمیفر،ارضی
و بنیفاطمه ،بر مصائب حضرت سیدالشهدا(ع)
مرثیهسرایی و نوحهخوانی کردند.

دیدگاه

کتابفروشیهایآنالین
بهنظارتصنفینیازدارند

جواد نوائیان رودسری  -روز هشتم محرم
سال  61هـ.ق ،آب بر روی ساالر شهیدان(ع)
و همراهانش بسته شد .گرمای هوا و فقدان
آب ،طاقت کودکان و خردساالن را طاق کرده
بود؛ فریاد «العطش» ،از هر گوشهای ،به گوش
میرسید .شب ن ُُهم محرم بود که امــام(ع)،
بــرادر بزرگوارش ،عباس بن علی(ع) را نزد
خود خواند و به او مأموریت داد تا با همراهی
 30سوار و  20پیاده ،به جانب نهر برود و 30
مشک را از آب ُپر کند و به خیمهها بازگردد.
مردان خدا بر راهوار خود نشستند و عاشقان
حضرت دوست ،شمشیر حمایل کرده و نیزه را
به دست گرفتند .در کرانههای نهر ،عمرو بن
حجاج با  500سرباز ،مراقب بود تا قطرهای
آب به خیمهها نرسد؛ اما سلحشوری ابوالفضل
العباس(ع) ،پایمردی سعید بن عبدا ...حنفی
و سرعت عمل دیگر یــاران سیدالشهدا(ع)،
مجال مقابله را از خصم گرفت تا اینبار،
مشکها پرآب به خیمهها بازگردد.
▪نماز را دوست دارم

یــک مدیر صنعت نشر ،معتقد اســت کــه نبود
نــظــارت صــنــفــی ،امــکــان ایــجــاد تخلف را در
کــتــاب فــروش ـیهــای آنــایــن بــاال بـــرده اســت؛
اگرچه اختالل در قواعد بــازار ،در نمایشگاهها
و کتاب فروشیهای سنتی نیز وجــود دارد .به
گزارشایبنا،علیحاجیتقیگفت:بایدبپذیریم،
سیستمهای فروشگاهی و خدماتی آنالین ،وارد
بازار و اقتصاد دنیا و همچنین ،ایران شدهاست؛
البته در این عرصه ،از جریان جاری دنیا عقب
هستیم .با وجود این ،نشر ایران خواهینخواهی
به این سمت حرکت کرده است .وی با بیان این
که مخالفت با ایجاد فروشگاههای آنالین کتاب،
تفکر بــخــردانـهای نیست ،افـــزود :نمیتوان با
پیشرفت فناوری در حوزههای مختلف ،مبارزه
کرد؛ عالو ه بر این ،کسبوکار آنالین بهعنوان یک
نوع از کسبوکار به رسمیت شناخته میشود.
حاجیتقی ،درباره دالیل مخالفت برخی فعاالن
حوزه نشر با فروشگاههای اینترنتی ،توضیح داد:
مخالفتها ناشی از دو دلیل است؛ نخست اینکه
کتاب فروشیهای آنالین از نظر برخی ،بهمثابه
رقیب تعریف میشود و هیچ فعال اقتصادی،
از وجــود رقیب خوشحال نیست .دلیل دیگر
مخالفت ،تخلف ،تخفیفهای خارج از عرف و
بیتوجهی به روزآمدی اطالعات فروشگاه است
که همه این عوامل ،بهانههایی به دست مخالفان
میدهد .این مدیر صنعت نشر ،تأکید کرد :به
نظر میرسد ،نظارت صنفی بر فروشگا ههای
آنالین کتاب ،چندان وجــود نــدارد و به همین
دلیل ،امکان ایجاد اختالل از سوی فعاالن این
عرصه تقویت میشود؛ البته یادآوری میکنم که
اختالل در قواعد بازار نشر ،تنها منحصر به این
فضا نیست .اعمال نظار تهای صنفی ،کمک
میکند فروشگاههای آنالین ،بهمرور به وضعیت
مطلوب نزدیک شوند؛ اما نظارت صنفی از سوی
اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ،بر عملکرد
کتاب فروشیهای آنالین ،مــورد غفلت قرار
گرفته است.
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ُــهــم مــحــرم ،در اف ــق رنــگ
خــورشــیــد روز ن ُ
میباخت؛ تشنگی دوبــاره بر خیمهها سایه
انداخته بــود .ناگهان همهمهای از دور به
گوش رسید .زینب کبری(س) ،سراسیمه از
خیمه بیرون آمد و نزد برادر رفت؛ امــام(ع)،
کنار خیمه نشسته و به شمشیرش تکیه داده و
چشمانش بسته بود؛ با صدای خواهر ،چشمها
را باز کرد و پیش از هر سخنی فرمود :خواب
پیامبر(ص) را میدیدم ،به من فرمود پسرم!
به زودی نزد من میآیی .آه از نهاد زینب(س)
بلند شــد؛ با خــود اندیشید :آیــا لحظه فراق
نزدیک است؟ حسین(ع) برخاست و برادر را
نزد خود طلبید و او را به طرف سوارانی فرستاد
که بی محابا ،به سمت خیمهها میتاختند؛
هنگامی که ابوالفضل(ع) بازگشت ،همه
فهمیدند که کوفیان قصد دارند کار را یکسره
کنند .سیدالشهدا(ع) ،فرمود :برادرم ،عباس
جــان! فدایت شــوم! نــزد آن ها بــرو و بگو که
امشب را به ما مهلت دهند و فردا صفآرایی
کنند؛ بگذار امشب را به عبادت مشغول باشیم
که به خدا سوگند ،نماز را دوست دارم و عبادت
پروردگار را خوش میدارم .عباس(ع) به سوی
مهاجمان رفت و مهلت گرفت.
▪شب عاشقان بیدل

شب عاشورا بود .همه یاران در خیمه بزرگ
جمع شده بودند .حسین(ع) با مهربانی به
چهره تکتک آن ها نگریست؛ میشد در پس

ترجیح دهم؛ و این کلمات ،ختم کالم بود.
▪فتح بهشت

ن برکفان ،شور جانبازی
نگاه هر کدام از آن جا 
را دید .سیدالشهدا(ع) به همه آن ها رخصت
رفتن داد؛ فرمود که بیعت از آن ها بر میدارد
تا نزد خانواده و کسان خود بازگردند و به خاطر
او ،به مهلکه نیفتند؛ اما وقتی سخنان یاران
آغاز شد ،کالم آتشین شان ،قیامت برپا کرد.
عباس(ع) و بنیهاشم از یک سو و سایر یاران
در سوی دیگر ،رقابتی سخت را بــرای بیان
زیباترین و حماسیترین جمالت تاریخ ،آغاز
کردهبودند و امــام(ع) ،با لبخندی بر لب ،به
همه آن ها مژده شهادت داد.
▪وداعی تلخ

لحظاتبرایزینب(س)بهسرعتمیگذشت؛
برای او که دوست نداشت آفتاب روز دهم بدمد،
حتییکلحظهبیشترکناربرادرماندن،غنیمت
بود .با صدایی که از محنت فراق قریبالوقوع
میلرزید ،به امام(ع) گفت که پس از پدر و مادر
و مجتبی(ع) ،برایش تنها یادگار و جانشین
گذشتگان ،حسین(ع) اســت و حــاال ،او نیز
میخواهدبهجایگاهیرهسپارشودکهحضرت
دوستبرایشمقدرکردهاست.امام(ع)آخرین
وصــایــای خــود را بــرای فــرزنــدش ســجــاد(ع) و
خواهرش زینب(س) ،واگویه کرد .خواست که
پایدار باشند و در فراق آل رســول(ص) ،شیون
نکنندوگریبانچاکنزنند؛خواستکهآهوواویال
نکنند و صورتشان را مخراشند و زینب(س) ،با
بغضی فروخورده گفت :جانم فدایت! برادرم تو
آمادهشهادتشدهای.
▪راهی که برای اطفال هموار شد

بیرون خیمهها امــام(ع)« ،جــون» و تعدادی

مفهومعزتدرکالموسیرهپیشوایسوم(ع)
عــزت یک فضیلت و ارزش
سخن اندیشه
مطلق ب ــزرگ و جــاویــدان
اســــت؛ راغــــب اصفهانی
دربــاره عزت می نویسد« :العزة حالة مانعة
لإلنسان ِمن ان ُیغ َلب»(المفردات فی غریب
القرآن ،ماده عز ،ص ) 332امام حسین علیه
السالم فرموده انــد« :مــوت فی عز خیر من
حیاة فی ذل؛ مرگ در عزت ،بهتر از زندگی در
ذلت اســت( ».مناقب آل ابی طالب علیهم
السالم ،ج ،4ص ) 68در جای دیگر ،امام(ع)
ایــــن حــقــیــقــت بــــزرگ را چــنــیــن تبیین
کرده اند«:لیس الموت فی سبیل الع ّز ا ّ
ال حیاة
خالده و لیست الحیاة مع الــذل ا ّ
ال الموت
الذی الحیاة معه؛ مرگ باعزت و در راه عزت،
جز زندگی جاویدان نیست و زندگی با ذلت،

چیزی جز مرگی که تهی از حیات است،
نمی باشد(».موسوعة اإلمام الحسین علیه
الــســام ،ج ،3ص )145بــا درنــگ در این
احادیث شریف و با توجه به رفتار و کردار عزت
مدارانه اباعبدا ...الحسین علیه السالم،
منطق حماسی رهبر قیام و انقالب عاشورا،
روشـــن مــیش ــود .ب ـیتــردیــد در حماسه
حسینی ،مرگ باعزت ،بر زندگی رفاهطلبانه
بــا ذلــت ،بــرتــری دارد .پــیــروان ابــاعــبــدا...
الحسین علیه السالم و هیئت های عزاداران
حسینی ،باید درس عزت ،ایثار و فداکاری را
از قیام سیدالشهدا (ع) فراگیرند و هرگز زیر
بار ذلت نروند.
حجتاالسالم دکتر جواهری
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

از یارانش را فراخواند تا مسیر پشت خیمهها
را با کندن خندق و گذاشتن هیزمی که فردا
شعلهور میشد ،مسدود کنند .حفر خندق
زیاد طول نکشید؛ اما نگاه سیدالشهدا(ع) به
فراتر از خندق دوخته شده بود .یاران دیدند
که او به تاریکی شب داخل شد؛ هراسان به
دنبال او رفتند ،مبادا به موالیشان آسیبی
وارد شود؛ اما دیدند که حسین(ع) در آرامشی
غریب ،بوتههای خار و سنگهای تیز را جمع
و به خارج مسیر منتقل میکند .وقتی دلیل
را پرسیدند ،امام(ع) پاسخ داد که فردا ،پس
از شهادت مــا ،کودکان بــرای فــرار از دست
دشمن ،به این سو خواهند گریخت و آنگاه،
اگــر ایــن خارها در مسیر باشد ،به پایشان
خواهد خلید و بر پوست نازکشان ،زخم خواهد
زد.
▪هیهات منا الذله

صبح روز دهــم فــرا رسید .کوفیان سپاهی
هزاران نفری را به میدان آورده بودند؛ حدود
 18هزار تن و امام(ع) ،با یاران و خاندانش،
انــدکــی بیش از  70نفر .سیدالشهدا(ع)
اســب رانــد و در مقابل سپاه خصم ایستاد؛
با آن ها سخن گفت؛ سخنانی که سنگ را
آب میکرد :بدانید؛ امیر بیاصل و نسب
مخیر کرده و
شما ،مرا میان پذیرش دو امر ّ
گفتهاست که حسین! یا ذلت را بپذیر یا تن
به شمشیر بسپار! به او بگویید ما و تن به ذلت
دادن؟ هرگز! خدا و پیامبرش و دامنهای
حمیت که تن به ستمپذیری
پاک و مردان با
ّ
نمیدهند ،دوست ندارند که من ذلت اطاعت
پیشگان پست را بر شهادت با عزت
از ستم
ِ

یاران خاندان رسولخدا(ص) ،یک به یک در
خونخوددرمیغلتیدند؛اماآنچهپیشازپرواز
مثنوی
روحشان بر زبان میراندند ،خود یک
ْ
حماسه بود .عمرو بن خالد صیداوی ،پیش از
آنکه رهسپار میدان شود ،نزد امام(ع) رفت و
گفت :جانم فدایت! میخواهم به یاران شهیدم
بپیوندم؛برایمدشواراستکهببینمحملهکنند
و آسیبی به تو وارد شود .حسین(ع) در چشمان
عمرو نگریست؛ با مهربانی لبخند زد و فرمود:
ون َ
«تَقَ َّد ْم َف ِإنّا ِ
اع ِة؛ پیش برو که
بک َع ْن َس َ
الحقُ َ
ما نیز ساعتی دیگر ،به تو میپیوندیم ».عمرو بن
قرظهانصارینیز،راهعمرودیگرراپیمود؛هنگام
هجومخصمودرآنمعرکهجانکاه،کنارامام(ع)
ایستاد و خود را سپر تیرهایی کرد که دشمن،
پیاپیبهجانبموالیشمیفرستاد؛چونطاقت
عمرو به پایان رسید ،مقابل سیدالشهدا(ع) بر
زمینافتاد؛درآخریننگاهبهامامش،ازاوپرسید
که آیا از جسارت و شجاعت وی راضی است؛ و
امام(ع) فرمود« :آری؛ تو پیش از من وارد بهشت
میشوی؛چونبه ُخلدبریندرآمدیوبهمالقات
جدم رسولخدا(ص) مفتخر شدی ،به او سالم
مرا برسان و بگو که به زودی فیض دیــدارش را
درکخواهمکرد».
همه یــاران به ســوی معبود پرکشیده بودند؛
حاال حسین(ع) مانده بود و یک دنیا تنهایی؛
خواست تا با طفل ششماههاش وداع کند،
اما  ...خورشید روز دهم ،رنگ خون گرفته بود
 ...فرزند فاطمه(س) در گودال قتلگاه بر زمین
افتاد . ...
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مــقــتــل جــامــع ســیــدالــشــهــدا(ع)؛ گــروه
مؤلفان؛ مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی(ره)؛ قم؛ 1395

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 :طبق توافقی که با پــدرم داشتم
و قــــراردادی کــه بــا او امضا کـــردم ،پــس از
تخریب خانه کلنگیاش ،روی آن آپارتمان
ساختم و وکالت سند دو واحــد به نام من
خورد .شاهدان آن قرارداد ،همه برادران و
خواهران من بودند .حال پدرم فوت کرده
اســت و آن ها مدعی ارثــشــان از دو واحد
آپارتمانم هستند؛ واحدهایی که من در
همان زمان ،به شخص دیگری واگذار کردم.
لطف ًا راهنماییام کنید.
پاسخ :اگــر چه وکالت با فــوت وکیل یا موکل
باطل میشود و شما دیگر نمیتوانید با استناد
به وکالتنامه به وکالت از پدر مرحومتان سند
رسمیتنظیمکنید،اماقراردادتنظیمیباپدر،به
قوت خود باقی است .وارثان پدرتان در استفاده
از حقوق و انجام تکالیف ناشی از آن قــرارداد،
جانشین پدر یا در اصطالح قائم مقام او هستند.
بنابراین ابتدا با ارسال اظهارنامهای ،از برادران
و خواهرانتان دعوت کنید تا به عنوان قائم مقام
پدر ،با حضور در دفتر اسناد رسمی ،برای انتقال
سند ملک به نــام شما اقــدام کنند .در صورت
خودداری آن ها از تنظیم سند رسمی انتقال ،به
دادگاه حقوقی محل وقوع مال غیرمنقول (منزل
پدری) مراجعه و علیه تمامی وارثان ،دادخواستی
به خواسته «الزام به ایفای تعهدات قــراردادی و
تنظیم سند رسمی انتقال» تقدیم کنید .اسناد
و مدارک خود را (از جمله کپی قــرارداد تنظیم
شده با پدرتان و اظهارنامه) ضمیمه دادخواست
کنید .در صورتی که پس از انجام معامله ،هر
یک از طرفین فوت کند ،وارثان او برای اجرای
تعهدات قــرارداد(از جمله برای تحویل ملک یا
تنظیمسندرسمی)،جانشینیادراصطالح«قائم
مقام» طرف متوفی محسوب می شوند .وارثان
پدر شما نیز ،به عنوان قائم مقام آن مرحوم ،ملزم
به تنظیم سند رسمی به نام شما خواهند بود.
بنابراین ،در صورت خودداری از انجام تعهدات
قـــراردادی پــدر ،از جمله تنظیم سند رسمی،
میتوان در دادگــاه محل وقوع ملک علیه آنها
دعــوای الــزام به تنظیم سند رسمی اقامه کرد.
ماده  231قانون مدنی بیان میکند«:معامالت
و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام
قانونی آن ها موثر است ».ماده  220قانون مدنی
نیز ،بیان میکند«:عقود نه فقط متعاملین را به
اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم
می نماید ،بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که
به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد
حاصل می شود ملزم می باشند ».بنابراین ،پس
از امضای قــرارداد انتقال ملک ،انتقال دهنده
باید برای انتقال ملک و تنظیم سند رسمی به
نام انتقال گیرنده اقدام کند ،هر چند که در متن
قرارداد هیچ اشارهای به این موضوع نشده باشد.

