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جهان کتاب

سالممیدهمازدورودردلمغوغاست

پروتکلهایضدکرونایی
درکتابخانههایبریتانیا

کتابخانههای بریتانیا بازگشایی میشوند؛ اما نه
دمدروکتابدارهاپشتپردههای
مثلقبل.مأموران ِ
پالستیکی قرار میگیرند و امانتگرفتن کتاب،
ممکن است دیگر هرگز به شیوه قبلی بازنگردد.
به گزارش ایبنا ،به نقل از گاردین ،کتابخانههای
بریتانیا یک هفتهای است که بازگشایی شدهاند.
اما اگر کسی به این امید وارد کتابخانهشود که
قفسههایکتابرابکاود،کتابهاراورقبزندیاچند
ساعتی از رایانه آنجا استفاده کند ،ناامید خواهد
شد .مدیر پروژه توسعه کتابخانه «ارکیبلد ُکربت»
درجنوبلندنکهفعالیتخودراازسرگرفتهاست،
میگوید« :ما در یک زمــان ،گنجایش  ۲۰نفر را
دم در یک مأمور و ضدعفونیکننده دست
داریمِ .
وجود خواهد داشت .هر کسی احساس متفاوتی
دارد .آنهــایــی که نگران هستند ،نمیآیند».
کتابهای برگشتی به مــدت  ۷۲ساعت درون
صندوقی قرنطینه میشوند .برای جستوجوی
کتابهم،سیستمیوجودخواهدداشت؛هرکتابی
سشود،اماامانتگرفتهنشود،بایددرمحوطه
کهلم 
قرنطینهقرارگیرد.کتابدارهاهم،ازپشتپردههای
پالستیکی خدما ترسانی خواهند کرد .طبق
گزارشهای موجود ،در دوران قرنطینه ،سرویس
آنالین کتابخانهها رونق فراوانی داشتهاست .در
تعدادی دیگر از کتابخانههای بازگشایی شده،
محدودیتهای بیشتری اعمال شدهاست .از ۳۴
کتابخانه لیدز ،ابتدا شش کتابخانه بازگشایی
شد؛ اما هیچگونه تورق کتاب در این کتابخانهها
مجاز نیست .رایانهها در دسترس هستند ،اما
برای استفاده  ۴۵دقیقهای باید رزرو و پس از
پایان استفاده کاربر ،با رو شهــای مخصوص
ضدعفونی شوند .این بازگشایی سختگیرانه،
باعث احساس امنیت بیشتر کارکنان کتابخانه
و البته ،مراجعان خواهد شد.

جوادنوائیانرودسری -دراینروزهایسخت،
در این ساعات که گویی طوالنیتر از هر ساعتی
در تاریخ بشریت میگذرد ،در این فضای نیاز
به آرامش و رحمتالهی ،در لحظاتی که انتظار
دیدن دوباره حرم موال ،بیتابت میکند ،چقدر
دوست داری که دست ارادت بر سینه بگذاری و
چشمدل را به سوی حرمامن او بازکنی و بگویی:
«السالم علیک یا علیبن موسیالرضا(ع)» .این
روزها ،نه فقط زائران او که بیشتر مجاورانش هم
میفهمند که دوری از حریم امن و محرومبودن
از عاشقانهترین لحظات ،در فضایی که نورباران
است و معطر از صلوات بر محمد و آلمحمد(ع)،
چقدر سخت اســت .امسال ،در روز مخصوص
زیارتی امام ثامن(ع) ،نایبالزیاره اهل وفاییم در
مشهدالرضا(ع) .هرچند که ابتالی این روزها
و محدودیتهایش ،دستمان را میبندد برای
حضوریکهسیرابمانکندازشربتشیرینوصل
یار؛ اما همان لحظات اندک نیز ،غنیمت است
برای اهل وال .با وجود این  ،بیانصافی است اگر
عاشقانی را که دل در گرو معشوق دارند ،اما به
ظاهروجسمازویدورند،متنعمازانفاسقدسی
سلطان سریر ارتضاء(ع) ندانیم؛ چه نیکو گفته
استلسانالغیبکه«میانعاشقومعشوقهیچ
حائلنیست/توخودحجابخودیحافظازمیان
برخیز».اکنون،دراینروزخاص،روززیارتیامام
رض ــا(ع) ،زائــران و مجاوران و عاشقان ،دست
ارادت بر سینه دارنــد ،برای خواندن اذن ورود
به باغ ملکوت و چه نیکوست لحظاتی اینچنین
نورانی بــرای ما که در ظلمت جسمی و روحی
گرفتار آمدهایم .امروز را با ما همراه شوید ،از دور و
نزدیک ،در زیارتی که د ِر باغ سخاوت رضوی را به
رویسالکانطریقتعلویمیگشایدوفراموش
نکنیمدراینلحظاتمعنوی،دعابرایمبتالیانبه
بال را و از یاد نبریم طلب خیر برای آنانی که از جان
گذشتهاندبرایپاسداریازسالمتبندگانخدا.
▪آغاز راه

زیارت را باید با پاکی تن آغاز کرد؛ غسل زیارتی

بهرویلبمذکر«یا رضا(ع)» پیداست

یا وضویی از سر اخالص و بعد ،آرام گام برداشت
به سوی بارگاه دوست .از ذکر اما ،نباید غافل
ش ــد؛ زائــــری کــه ســالــک ک ــوی عــشــق اســت،
باید درس عشق را مرور کند با کلمه توحید:
الالــهاالا . ...باید بر این ذکر عظیم ،تسبیح و
تحمید را هم افــزود؛ سبحا نا ...و الحمدهلل؛
پاک و منزه است خداوند یکتا ،پروردگار بزرگی
که هر حمد و ستایشی ،تنها مخصوص اوست.
در هر گامی باید چنین گفت و دل قوی داشت
به ذکــری که «ابــن قولویه» در کتاب شریف
«کاملالزیارات» آورده است .اما زائر نباید ذکر
را تنها بر زبان جاری کند که جایگاه حقیقی
ذکــر ،قلب مؤمن اســت؛ یگانگی خداوند را،
نه فقط با زبــان که باید با تمام اعضا و جوارح
فریاد زد و او را به پاکی و بیهمتایی ،ستود.
غریب
وقتی چشمانتان به گنبد سراسر نــو ِر
ِ
خراسان افتاد ،هنگامی که طنین بال کبوتران
حرم با زمزمه عارفانه هزاران دلداده درآمیخت
و گوشتان را نوازش داد ،به یاد کسانی باشید که
دلشان به صحن و سرای ضامن آهو پرمیکشد،
اما جسم دنیویشان را یارای طی طریق برای

▪اجازتی ده برای ورود

هنگامیکهزائر،بهدروازهحرممطهرامامرضا(ع)
رسید ،باید بایستد و اذن ورود را بخواند؛ اذنی که
مطلعش ،ستایش خدا و محتوایش ،درخواست
ل گــرامــی(ص) و
اج ــازه از حضرت حــق ،رســو 
اولیای آن حضرت ،بــرای ورود به بارگاه منور
رضوی است .اکنون ،دل زائر برای زیارت آماده
است و روح او را ،ظرفیتی است بــرای پذیرش
معرفت؛ چرا که در ابتدای ورود ،جان را به بیان
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مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

َو َأ َن َ
باب
الم ُه ْمَ ،و َف َت ْح َت َ
ّک َح َج ْب َت َع ْن َس ْمعی َک َ
َف ْهمی ب َلذیذ ُمناجا ِت ِه ْم؛ بار خدایا! من به حرمت
صاحباینمشهدشریفمعتقدم،همانگونهکه
درحضوراو،بهآنباوردارم.میدانمکهرسولتوو
جانشینانش–کهدرودبرآنهاباد–زندهاندونزد
تو روزیمیخورند،جایگاهمرامیبینندوصدایم
رامیشنوندوسالممراپاسخمیدهندواینتویی
که گوشم را از شنیدن کالم آنها ،بازداشته و [در
عوض]بابدرکلذتگفتوگوباآنبزرگانرابه
رویمبازگذاشتهای».
▪درودمنبهتوایحجتخدا

وصال معشوق نیست .به یاد پدران و مادرانی
باشید که بودند و رفتند و سالمت والدینی را
بخواهید که هنوز ،سایه مهر و لطفشان ،بر سر
فرزندان باقی است؛ اما گل سر سبد آفرینش،
مهدی فاطمه(عج) ،در رأس حوائج هر زائری
ِ
است که در حرم عشق ،بار مییابد.
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باخواندناذنورودومعرفتیافتنبهجایگاهامام
رئوف(ع)،هنگامزیارتفرامیرسد.برایآنانکه
راهیدرازراتامشهدالرضا(ع)آمدهاند،شیرینی
اینلحظه،بیشازدیگرانقابلدرکاست.
حال باید شهادت داد؛ باید شهادت داد که خدا
یکی است و محمد(ص) ،رسول او و جانشینان
برحقش ،اولــیــای خــدای یکتا هستند .این
شهادت ،مطلع زیارتنامهای اســت که زائــر با
خواندن آن ،فقط بهره معنوی نمیبرد و تنها
شــوری دلانگیز ،وجــودش را فــرا نمیگیرد؛
زائر با خواندن زیارتنامهای که بهدست دارد،
آگاهی و شعور را هم مییابد .آگاهی از منظومه
اعتقادی شیعه و یــادآوری جایگاه و مقام واالی
امامت و والیت در آموزههای اهلبیت(ع) هم،
خواند«:الس َل ُم َع َل ْی َ
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درود بر تو ای و ّلی خدا ،درود بر تو ای نور خدا در
تاریکیهای زمین ،درود بر تو ای ستون دین» و
این عهدنامهایاست که به زائر یادآوری میکند:
آنکه به پابوس او آمدهای ،آنکه به امید زیارتش
شهر به شهر و وادی به وادی را پیمودهای،
وارث همان والیتی است که از حضرت آدم(ع)
تا حضرت خــاتــم(ص) و جانشینان بر حق آن
حضرت ،همه صاحب آن بودهاند.

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.

پــرســش« :هبه غیر مــعــوض» چیست؟ آیا
میتوان از آن بــرای تقسیم ارث ،پیش از
فوت ،استفاده کرد؟
پــاســخ :ه ــر شــخــصــی مــیتــوانــد در زم ــان
حــیــات ،در قــال ـبهــای حــقــوقــی مختلف از
قبیل صلح،هبه (یعنی بخشش) و  ...تمام یا
بخشی از دارایــی خود را به وسیله سند عادی
یا رسمی ،به اشخاص دیگر ،از جمله تعدادی
از فرزندانش انتقال دهد تا دیگران از آن اموال
ارث نبرند .در ایــن صــورت ،انتقال ،صحیح
و قانونی اســت ،زیــرا مالکیت مــال به دیگری
منتقل میشود و آن اموال ،پس از انتقال ،جزو
ماترک(ارثیه) قــرار نمیگیرد .هبه در ماده
 795قانون مدنی تعریف شــده اســت« :هبه
عقدی است که به موجب آن ،یک نفر مالی را
مجان ًا به کس دیگری تملیک [واگذار] میکند.
تملیککننده را ِ
واهب ،طرف دیگر را ُمتَّ ِهب [بر
وزن ّ
مطلع] ،مالی را که مورد هبه است ،عین
موهوبه می گویند ».به انصراف از هبه نیز ،در
اصطالح «رجــوع از هبه» گفته میشود .هبه
ممکن است معوض باشد یا غیرمعوض .هبه
ُم َع َّو ض ،به معنای هبه متقابل است؛ به عبارت
دیگر ،طرفین هر کدام مالی را به طرف دیگر
میبخشد .هبه غیرمعوض حالتی اســت که
بخشنده (واهب) هبه را بالعوض انجام میدهد.
هبه ،اصــو ًال قابل رجوع است .یعنی کسی که
مالی را به دیگری بخشیده است ،میتواند به
اراده خــود ،از بخشش انجا مشده صر فنظر
کند و مال مــورد هبه را باز پس گیرد؛ مگر در
مــوارد خاصی که قانو نگذار 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 ،دیگر در ملکیت
دریافتکننده نبوده و به دیگری واگــذار شده
باشد -3 .واهــب یا ُم َت ّهب فــوت کــرده باشد.
 -3پدر و مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و
مــادر مالی را بخشیده باشند .بنابراین ،اگر
شخصی مالی را به دیگری ببخشد ،تا زمانی
که در قید حیات باشد ،با در نظر داشتن شرایط
مذکور ،میتواند از بخشش خود رجوع کند .در
صورت باقی ماندن بر هبه ،پس از فوت هر یک
از طرفین ،هبه دیگر قابل رجوع نخواهد بود
و مال بخشید هشده در ملکیت دریافتکننده
باقی خواهد ماند .طرفین و ورثه آ نها نیز ،به
عنوان قائم مقام طرفین ،باید به این مالکیت
احترام بگذارند .به دلیل مقررات خاص هبه و
محدودیتهایی که در «عقد هبه» وجود دارد،
برای تعیین تکلیف اموال ،پس از فوت ،معمو ًال
از عقد صلح با شــرط عمری یا «صلح عمری»
استفاده میشود.

