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پیک اندیشه

افزایشرغبتبهکتابدیجیتال
سالیچنددهمدرصد!

کارشناسان در همایش کتاب دانشگاهی و نشر
الکترونیک با اشاره به لزوم توسعه فضای استفاده از
کتاب دیجیتال به سهم یکدرصدی ایران از کتاب
دیجیتال اشاره کردند و خواستار مشارکت گسترده
ناشران ،بهخصوص در بخش دانشگاهی ،برای
استفاده از ظرفیتهای موجود در نشر دیجیتال
شدند .به گــزارش ایبنا ،قاسم خــداوردیلــو ،مدیر
ارتباطبابخشخصوصیمرکزملیفضایمجازیدر
ایننشستگفت :نگاهیبهآمارمنتشرشدهجهانی
نشان میدهد که وضعیت کتاب دیجیتال در ایران،
در حال توسعه است ،در برخی کشورهای پیشرفته،
 ۲۵درصدمردمازکتابدیجیتالاستفادهمیکنند،
اما در ایران این آمار به زیر یک درصد رسیده است؛
طیسالیانقبل،اینآمارششدهمدرصدبود.

کودکان فرانسوی صاحب
کتابخانه الکترونیک شدند
بهتازگی یک کتابخانه دیجیتال برای کودکان در
فرانسه طراحی شده است که کودکان فرانسوی
در گروه سنی  5تا  8سال با اشتراک ماهانه حدود
چهار یورو میتوانند از خدمات آن استفاده کنند.
به گزارش ایبنا ،هماکنون کتابخانههای پاریس
با سختکوشی روی محتوای دیجیتالی خود
کار میکنند .پیش از این  20هزار عنوان کتاب
دیجیتال بــرای امانت در کتابخانههای پاریس
وجود داشت و حاال هزار و  500عنوان نیز برای
کودکان به آن اضافه شده است که بهراحتی روی
سایت «»storyplayr.comقابلمشاهدهوشرط
ورودبهآنهمعضویتدرشبک هکتابخانههایشهر
پاریس است .کودکان فرانسوی برای دسترسی
به این امکان ،تنها الزم است وارد سایت و بعد به
حساب کاربری خوانندگان کتابخانههای پاریس
وصلشوندوکتابمدنظرخودراانتخابکنند.

بازخوانینامههایپدرانهامیرمؤمنان(ع)درگفتوگوبادکترمهدیمجتهدی،استادتاریخاسالم

بلندایعظمت«پدری»درخانواده وجامعهبشری
حالجیان/نوائیان–والدتباسعادت
امیرمؤمنان ،امام علی(ع) را روز پدر
نامیدهاند؛انتخابینیکوونامیبامسما
برای چنین روزی است .آن حضرت
بهواقعپدریبزرگبرایاهلبیتخود
وتمامامتاسالمیبود.فداکاریهای
گسترده و محبتهای بیدریغ موالی
مــتــقــیــان(ع) ،بــه دوســتــان و حتی
دشمنانش ،همان نگاه پرمهری که آن
وجود مقدس نسبت به همه داشت ،او
رابهعنواننمادپدرینمونهوبهمعنای
کامل کلمه ،پیش چشم جهانیان قرار
مـیدهــد .امـــام(ع) هم در مقام پدر
خانوادهوهمدرجایگاهپدرامتورهبر
جامعه اسالمی ،یک الگوی کامل و
بینظیر است .به مناسبت فرا رسیدن
زادروز مــولــود کعبه ،امیرمؤمنان،
امام علی(ع) ،در گفتوگویی با دکتر
مهدی مجتهدی ،عضو هیئت علمی
دانشگاه فــردوســی مشهد و معاون
کتابخانهتخصصیامیرالمؤمنین(ع)،
به بررسی شاخصهای پدرانه سیره
آن امام همام ،در دو ُبعد خانوادگی و
اجتماعیپرداختیم.
امام علی(ع) به عنوان
یکپدر،درخانوادهایکهبهعنوان
بهترین خــانــواده تاریخ شناخته
میشود ،چه ویژگیهایی داشت؟
در واقــع چگونه میتوان وظایف
پدربودنراازآنچهدرقالبروایات
و به عنوان میراثی گرانقدر از آن
حضرت به دست ما رسیده است،
احصاکرد؟
امیرمؤمنان(ع) هم از ُبعد خانوادگی و
هم از ُبعد اجتماعی ،یک پدر تمامعیار
است .میدانیم که یکی از کنیههای
آن حــضــرت ،ابــوتــراب اســت؛ برخی
از اهل عرفان ،از آنجــا که انسان از
خـــاک آف ــری ــده شـــده ،ایـــن کنیه را
کنایهای میدانند بر این موضوع که

امیرمؤمنان(ع)پدراینامتمحسوب
میشود و نیز ،پدر بشریت .در روایت
است که پیغمبر اســام(ص) فرمود:
ْت َأ َب َوا َه ِذ ِه َا ْ ُل َّم ِة»(امالی
«يا َع ِل ُّي َأنَا َو َأن َ
َ
صدوق،ج،1ص)657وعرفاشایداین
کنایهرابااینروایتتفسیرکردهباشند.
بنابراین ،وقتی از جایگاه پدرانه
امیرالمؤمنین(ع) صحبت میکنیم،
باید توجه داشتهباشیم که مفهومی
بلندوگستردهمدنظرماست.اماازباب
چگونگی رفتار پدرانه امام علی(ع) با
فرزندان،شایدیکیازمهمترینالگوها
و مستندات ما ،نامه  31نهجالبالغه
باشدکهآنحضرتخطاببهفرزندش
محمدحنفیه نوشت که البته برخی
اعــتــقــاد دارنـــد ایــن نــامــه خــطــاب به
امــام حسن مجتبی(ع) اســت .امام
علی(ع) در این نامه مفصل ،جزئیاتی
از ضرورتهای تربیت فرزند را مدنظر
قرار میدهد؛ از جمله ،شرح مراحل
خودسازی ،شتاب در تربیت فرزند،
ضــرورت توجه به معنویات ،ضرورت
آخرتگراییوماننداینهاکههرپدری
باید برای تربیت فرزندانش ،آنها را
مدنظر قرار دهد .امام(ع) نگارش این
نامهوارائهتوصیههایتربیتیبهفرزند
را،حتیدرهنگامکهولتسنضروری
میداندَ « :ا ْى ُب َن َّى ِانّى َل ّما َر َأ ْي ُتنى َق ْد
اد ْر ُت
داد َو ْهن ًا َ
َب َلغْ ُت ِس ّن ًاَ ،و َر َا ْي ُتنى َا ْز ُ
ب َِو ِص َّيتى ِا َل ْي َكَ ،و َا ْو َر ْد ُت ِخصا ًال ِم ْنها
ون َا ْن ُا ْف ِض َى
َق ْب َل َا ْن َي ْع َج َل بى َا َجلى ُد َ
ِا َلـ ْـيـ َ
ـك بِما فى نَفْ سى»؛ پسرم! چون
خود را سالخورده دیدم و قوایم را رو به
سستى مشاهده کردم ،پیش از مرگ
وصیتم به تو پیشدستى نمودم ،و در
به ّ
آنبرنامههاىخوبىثبتکردمازخوف
اینکه نتوانم آنچه در خاطر دارم به تو
برسانم.ایننامهگرانسنگ،برایهمه
پدرانیکهمیخواهندنقشپدریخود
رابهخوبیایفاکنند،یکسندسازندهو

راهبردیاست.
این ویژگی پدرانه در
سیره امیرالمؤمنین(ع) ،محدود
بــه خــانــواده نیست .مــا در سیره
اجتماعی و سیاسی ایشان هم،
چنین مصادیقی میبینیم .لطف ًا
دراینبارههمکمیتوضیحدهید.
در مــتــن نــهــجالــبــاغــه ،مـــا نــامــه
امیرالمؤمنین(ع) به مالکاشتر را
داریم؛برخیدوستدارندبهاینمتن،
فرمان بگویند ،اما حقیقت آن است که
این،یکنامهبامفاهیمبلندوانسانساز
است؛ نامهای که میتوان جلوههای
رویکردپدرانهامیرمؤمنان(ع)رانسبت
به امت و جامعه ،بهعینه در آن دید؛
رویــکــردی که هم دلسوزانه اســت و

هم وحدتزا .در واقع نامه امام(ع) به
مالکاشتررابایدمنشوریدانستکه
چهرهواقعییکپدررابرایامتتصویر
میکند .امام علی(ع) میفرماید« :ث َُّم
دان ِم ْن
َتفَ قَّ ْد ِم ْن ُا ُمو ِر ِه ْم ما َي َتفَ قَّ ُدا ْلوا ِل ِ
َو َل ِد ِهما»؛ از مردم چنان دلجویی کن
که گویی پدر از فرزندانش دلجویی
میکند.امیرمؤمنان(ع)رویکردپدرانه
خودرانسبتبهجامعه،تنهامحدودبه
پیروان دیانت خاص نمیکند؛ همه
اعضای جامعه ،فرزندان او به عنوان
رهبر هستند؛ میفرمایدَ « :ف ِان َُّه ْم
َظير
فان:ا َِّما َاخٌ َل َك ِفى ِّ
الد ِ
ِص ْن ِ
ينَ ،و ِا ّمان ٌ
َل َك ِفىا ْل َخ ْل ِق»؛رعیتبردوگروهاند؛یا
برادر دینى تو هستند ،یا انسانهایى
مانندتو.آنگاهبهمالکفرمانمیدهد

که نسبت به هر دو گروه ،عدالت پیشه
کند و چتر محبت پــدرانــه را بــر سر
آنها بگستراند .میتوانم به روایتی
دیگر دراینباره اشاره کنم که بتوانیم
موضوع را مصداقیتر ارزیابی کنیم.
امیرمؤمنان(ع)ازجاییعبورمیکرد؛
ناگهان به پیرمردی برخورد که از فرط
نــاداری ،به سائلی و گدایی رو آورده
بــود .ام ــام(ع) از این وضعیت سخت
برآشفت و فرمود :این چه کاری است
که او انجام میدهد؟ عرض کردند:
پیرمردی مسیحی است که توانایی
انجام کار ندارد .امام علی(ع) فرمود:
آنگــاه که توانایی کارکردن داشت،
او را به خدمت میگرفتید و اکنون که
ناتوان اســت ،باید گدایی کند؟ فور ًا
هزینه زندگی او را از بیتالمال تأمین
کنید.میبینیمکهامام(ع)چترمحبت
پدرانه را نه فقط بر سر مسلمانان و
مؤمنان به دین محمدی(ص) ،بلکه
بر سر عموم ابنای بشر میگستراند.
در میان معاصران امیرمؤمنان(ع)
کسانی بودند که خود را جزو جامعه
اسالمی میدانستند ،اما نسبت به
مقام و جایگاه امــام علی(ع) جاهل
بودند یا خود را به تجاهل میزدند؛
برخوردامام(ع)بااینافرادنیز،پدرانه
و دلــســوزانــه اســت .ابنابیالحدید
درب ــاره تحمل و نــوع برخورد پدرانه
امام علی(ع) با دشمنانی که در برابر
ایــشــان ،در جنگ جمل صـفآرایــی
کردند ،جمله دقیقی دارد؛ میگوید:
لیم ًا ک ِریم ًا»؛ علی(ع)
َ
«ع ِلی ًا کـ َ
ـان َح َ
انسانی بردبار و بخشنده بود؛ این دو
صفت به خوبی نگاه پدرانه او را به آحاد
مردم،حتیکسانیکهدرمقابلاوقرار
گرفته بودند ،نشان میدهد .اینها
عالیترین صفاتی است که میشود
دربــاره رفتار پدرانه آن امام همام در
تاریخدیدوشناخت.

افزایش کتابخوانی باعث رشد اعتبار علمی ایران

به کتابخانههای مساجد ،بیمهری نکنید

معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،در پیامی ویدئویی
به مراسم اختتامیه هفتمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی
گفت :کتابخوانی موجب کسب دوباره اعتبار و ارج علمی ایران در
جهان خواهد شد .به گزارش ایبنا ،محسن جوادی افزود :بحث ترویج
کتابخوانی یکی از اقدامات خیری است که حالت زایندگی دارد و
خود مصدر و مبدأیی برای خیرات و سودمندیهای بیشتر در آینده
است .وی با بیان اینکه چالش کرونا نیز نتوانست مانع از برگزاری
هفتمین جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی کشور شود ،افزود:
شرایط کرونا توانست این رویداد را به سمت و سوی ایدههای خالقانه
و جدید ببرد .قطعا تأثیر این کار دید هخواهد شد و جامعه ایران از
طریق کتابخوانی ،آن اعتبار و ارج علمی خود را در جهان ،دوباره
پیدا خواهد کرد.

یک فعال کانونهای فرهنگی مساجد
گفت :متاسفانه امروز کتابخانههای
مساجد ،تا حــدودی مــورد بیمهری
قرار گرفتهاند و باید به فکر استفاده از
خیران برای تغییر در وضعیت
ظرفیت ّ
کتابخانهها باشیم .به گزارش ایبنا ،سیدخلف حوتینژاد که در مراسم
تجلیل از مربیان فعال باشگا ههای کتا بخوانی سخن میگفت،
افــزود  :استفاده از ظرفیت کانو نهای مساجد در راستای ترویج
کتابخوانی ،یکی از برنامههای اصلی ماست که خوشبختانه شاهد
حضور پررنگ کانونهای مساجد ،در جام باشگاههای کتابخوانی
بودهایم و همین موضوع باعث ترویج کتاب و کتابخوانی در میان
اقشار مختلف جامعه شده است.

7
مشاوره حقوقی

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 7روزنامــه 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 :آیا از هبه میتوان برای تقسیم ارث،
پیش از فوت استفاده کــرد؟ روش انجام آن
چگونهاست؟
پاسخ:ماده  795قانون مدنی در تعریف هبه
(بخشش) بیان میکند« :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 ُم َت ِّهب [بر وزن ّ
مطلع] ،مالی را که
موردهبهاستعینموهوبهمیگویند».بهانصراف
ازهبهنیز،بهاصطالح«رجوعازهبه»گفتهمیشود.
هبهاصو ً
القابلرجوعاست.یعنیکسیکهمالیرا
به دیگری بخشیده است ،اصو ً
ال میتواند به اراده
خود از بخشش انجامشده ،صرفنظر کند و مال
مورد هبه را باز پس گیرد ،مگر در موارد خاصی که
قانونگذار هبه را غیرقابل رجوع دانسته است.
در این موارد نمیتوان از هبه رجوع کرد -1 :مال
بخشیدهشده از بین رفته باشد -2.مال مورد هبه،
دیگر در ملکیت دریافتکننده نبوده و به دیگری
واگذار شده باشد -3 .واهب یا متهب فوت کرده
باشد - 4 .پدر و مادر به فرزندان یا فرزندان به پدر و
مادرمالیرابخشیدهباشند.بنابراین،اگرشخصی
مالیرابهدیگریببخشدتازمانیکه درقیدحیات
باشد ،با در نظر داشتن شرایط مذکور میتواند از
بخشش خود رجوع کند .در صورت باقیماندن
بر هبه ،پس از فوت هر یک از طرفین ،هبه دیگر
قابلرجوع نخواهد بود و مال بخشیدهشده در
ملکیت دریافتکننده باقی خواهد ماند .طرفین و
ورثه آنها نیز به عنوان قائم مقام طرفین باید به این
مالکیتاحترامبگذارند.بهدلیلمقرراتخاصهبه
ومحدودیتهاییکهدر«عقدهبه»وجوددارد،برای
تعیینتکلیفاموالپسازفوت،ازعقدصلحباشرط
ُعمرییا«صلح ُعمری»استفادهمیشود.بهعبارت
دیگر ،در مواردی که فردی تمایل داشته باشد تمام
یا بخشی از اموالش پس از فوت وی ،به واسطه
تعلقات عاطفی یا روابــط ویــژه با فــردی دیگر ،در
اختیار و تملک آن دیگری قرار گیرد و از سوی دیگر
قصدداشتهباشدتازمانفوت،اختیاروتسلطخود
رابراموالازدستندهد،میتواناز«صلحعمری»
استفادهکرد.مث ً
الپدریبهیکیازفرزندانشعالقه
خاصیداردیایکیازفرزندانمسئولیتنگهداری
از پدر و تأمین هزینههای زندگی او را در کهولت بر
عهده گرفته است .در چنین مواردی ،پدر میتواند
با صلح عمری ،اموالش را به فرزند منتقل کند و
حق فسخ قرارداد را نیز برای خود در نظر گیرد .به
اینترتیب،اگرفرزندباتغییررویهدرانجامتعهدات
خودکوتاهیکند،پدرمیتواندصلحعمریرافسخ
کندتااموالصلحشدهدوبارهبهمالکیتویدرآید.

