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مشاوره حقوقی
خواننــدگان محتــرم! شــما می توانیــد
پرســش های خود را در تمام زمینه های
حقوقــی ،از طریــق پیامــک بــه شــماره
 2000999ارسال کنید .لطف ًا در ابتدای
متن پیامک حتما کلمه «حقوقی» را قید
فرمایید.

پرسش :چند روز قبل تصادف کردم .افسر
راهنمایی و رانندگی مــرا مقصر شناخت
و کــــارت خــــودرو و گــواهــی نــامــه مـــرا به
خسارت دیده داد تا با هم قرار بگذاریم و
خــودروی او را تعمیر کنم .هزینه تعمیرات
کمتر از  300هــزار تومان اســت امــا طرف
مقابلم اصــرار دارد که باید کوپن بیمه مرا
جدا کند و تخفیف  11ساله آن را از بین ببرد.
چگونه می توانم با پرداخت خسارت ،وی را
مجبور کنم که مدارک مرا پس بدهد؟
پاسخ :ابتدا تالش کنید با گفت و گو و میانجیگری،
اختالف خود را رفع کنید .اگر دربــاره مسئول
جبران خسارت یا میزان خسارت با یکدیگر به
توافق نرسیدید ،می توانید برای حل اختالف خود
به شوراهای حل اختالف رجوع کنید .شورای حل
اختالف با توجه به نظر افسر کارشناس تصادفات،
مقصر را تعیین خواهد کرد .در صورت درخواست
زیان دیده ،راننده مقصر باید خسارت مربوط به
افت قیمت خودرو را که توسط کارشناس رسمی
دادگستری تعیین خواهد شد ،جبران کند .عالوه
بر نکات مذکور ،پرداخت کلیه هزینههای دادرسی
و حقالزحمه کارشناس بر عهده راننده مقصر
خواهد بــود .دادگستری مرجع اصلی و رسمی
«حــل و فصل دع ــاوی و رفــع خصومات» اســت.
اصول  156و  159قانون اساسی «رسیدگی و
صدور حکم دربــاره تظلمات ،تعدیات ،شکایات،
حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم
و اقدام الزم در آن قسمت از امور حسبیه ،که قانون
معین میکند» را از جمله وظایف قوه قضاییه بر
میشمارد .در صورتی که اسناد و مدارک متعلق
به شما نزد طرف دیگر است و او از بازگرداندن آنها
خودداری میکند ،با ارسال اظهارنامهای از وی
درخواست کنید مدارکی را که از شما نزد وی باقی
مانده است ،بازگرداند.
پــرســش :دخــتــرم بــه اصـــرار خــود بــا فــردی
ازدواج کرده است که بعد ًا فهمیدیم مشکل
روحی و روانــی دارد؛ به طوری که نیازمند
مراجعه بــه مــشــاور اســت .آیــا ایــن مسئله
میتواند برای دخترم حق درخواست طالق
ایجاد کند؟ چگونه میتوان این مسئله را در
دادگاه ثابت کرد؟
پاسخ :در صورتی که زن به علت بیماری روانی
شوهر ،خواستار جدایی (طالق یا فسخ نکاح) از
او باشد ،دادگاه خانواده ،مرد را برای معاینه به
پزشکی قانونی یا پزشکان معتمد معرفی خواهد
کرد .زن میتواند ضمن دادخواست ،به سوابق و
پرونده پزشکی قبلی مرد نیز استناد کند .در این
صورت دادگاه از پزشک مربوط استعالم خواهد
کرد .مطابق ماده  1128قانون مدنی «هر گاه
در یکی از طرفین ،صفت خاصی شرط شده و بعد
از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف
مقصود بوده ،برای طرف مقابل حق فسخ خواهد
بود ،خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا
عقد متباین ًا بر آن واقع شده باشد ».با توجه به این
که سالمتی روانی از شرایطی است که در صورت
تصریح نشدن بر آن نیز ،مد نظر دو طرف است ،در
صورتی که یکی از طرف ها مبتال به بیماری روانی
جدی و مهمی باشد و این موضوع را قبل از ازدواج
به طرف دیگر اطالع ندهد ،مرتکب تدلیس شده
است .تدلیس یعنی شخص عیب خود را پنهان
یا خود را دارای صفت مطلوبی معرفی کند که
فاقد آن است .بنابراین ،در صورت بیماری روانی
مرد قبل از ازدواج و اطالع نداشتن زن از آن،
زن میتواند دادخواستی به طرفیت شوهر به
خواسته اعالم فسخ نکاح به دادگاه محل اقامت
وی ارائه کند .دادگاه شوهر را به پزشکی قانونی
معرفی میکند و در صورت تایید بیماری روانی
جدی مرد و اطالع نداشتن زن از این موضوع،
نکاح به حکم دادگــاه فسخ میشود .حق فسخ
باید فور ًا اِعمال شود .بنابراین ،دارنده حق فسخ
باید بعد از اطالع از تدلیس (در این جا اطالع از
بیماری روانی) ،فور ًا با ارسال اظهارنامه تصمیم
خود را برای فسخ نکاح به طرف مقابل اعالم کند
و با تقدیم دادخواست ،تنفیذ فسخ را از دادگاه
بخواهد.در صورتی که ادامــه زندگی مشترک
موجب ُعسر و َحـ َـر ج باشد نیز ،زن می تواند به
دادگاه خانواده مراجعه و در صورت اثبات عسر
و حرج ،از شوهر خود طالق بگیرد .عسر و حرج
یعنی شرایطی که تحمل زندگی در آن برای زن
ناممکن باشد .برخی از این مــوارد که در ماده
 1130قانون مدنی شمرده شده است ازاین
قرارهستند -۱« :ترک زندگی خانوادگی توسط
زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا 9ماه
متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه-2 .
اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتالی
وی به مشروبات الکلی که به اســاس زندگی
خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان
الــزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص
پزشک برای ترک اعتیاد الزم بوده است».
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روضه مستند مرحوم آیتا ...رسولیمحالتی درباره واپسین لحظات حیات صدیقه طاهره

(س)

عالم گریست بر غم زهرا(س)و غربتش
کو مرهمیکهماتمعالمدواکند؟
گــروه اندیشه – شهادت جانسوز حضرت
فاطمه زهــرا(س) ،به فاصله چند ماه پس از
رحلت جانگداز پیامبر اکــرم(ص) ،ثلمهای
بــزرگ به جهان اســام وارد کــرد .آن بانوی
بزرگوار و مجسمه عصمت و عفت ،الگویی
نیکو بــرای هر مؤمنی اســت که در پی راه و
رســم چگونه زیستن و چگونه درگذشتن
است .روزهای پایانی حیات ظاهری حضرت
زهــرا(س) ،روزهایی تــوام با درد و رنج بود؛
دردی جانکاه که حتی انسانی به بزرگی و
عظمت امیرمؤمنان(ع) را بیتاب و به وداع
بــا ایــن جهان مشتاق م ـیکــرد .بیتردید،
روایت آخرین دقایق عمر فاطمه(س) ،یکی
از دردنــاکتــریــن صفحات تــاریــخ اســام را
رقم زده است که بازخوانیاش ،اشک را بر
دیدگان جــاری و دل را از غم و انــدوه لبریز
میکند .در آستانه سالروز شهادت غریبانه
بانوی بزرگوار اسالم ،حضرت صدیقه کبری،
فاطمه زهرا(س) ،فرازهایی از کتاب ارزشمند
«زندگانی حضرت فاطمه(س) و دختران
آن حضرت» ،اثر مرحوم آی ـتا ...سیدهاشم
رسولی محالتی را که به دقایق پایانی حیات
ظاهری حضرت زهــرا(س) اختصاص دارد،
با هم مرور میکنیم .مرحوم آیتا ...رسولی
محالتی ،از اجله علما و فضالی حوزه و یکی
از پژوهشگران برجسته تاریخ اسالم بود که
روز  19د یماه امسال ،دعوت حق را لبیک
گفت .کتاب «زندگانی حضرت فاطمه(س)
و دختران آن حضرت» ،یکی از معروفترین و
برجستهترین آثار تحقیقی آن مرحوم است که
برخی از اندیشمندان ،آن را میراث ماندگار
مرحوم آیتا ...رسولی محالتی میدانند.
▪لحظات جانگداز شهادت

نگارنده اکنون بادستی لرزان و دلی سوخته
به نگارش این قسمت از آخرین ساعات زندگی
بانوی نمونه اســام و یگانه یــادگــار پیغمبر
بزرگوار مشغول و به راستی تمام قسمتهای
زندگانی فاطمه(س) و به خصوص قسمتهای
پایانی زندگی او بسیار غمانگیز و جانگداز
اســت و نمیدانم مطلب را چگونه و از کجا
شــروع و بــه کجا ختم کنم .مــرحــوم اربلی،
در کتاب کشف الغمه روایــت کــرده اســت و
میگوید :چــون هنگام عــروج فاطمه(س)
فرارسید ،به اسماء فــرمــود :جبرئیل برای
پیغمبر کــافــوری از بهشت آورد و رســول
خدا(ص) آن را سه قسمت کرد ،یک قسمت
را برای خود و قسمتی را نیز برای علی و یک
ثلث آن را نیز برای من گــذارد که وزن آن به
اندازه چهل درهم بود ،اکنون آن را که در فالن
جاست ،نزد من حاضر کن و آنگاه جامه اش را
بر سر کشید و فرمود :ساعتی صبر کن ،آن گاه
مرا صدا بزن و اگر دیدی پاسخ تو را ندادم ،بدان
که من از دنیا رفته و به پدر خود ملحق شدهام ...
[ساعتی گذشت و اسماء نزد آن حضرت رفت
و به آرامــی صدایش زد] و چون دید پاسخی
نمیشنود ،دست دراز کرد و پارچه را از صورت
فاطمه(س) برداشت و مشاهده کرد که از دنیا
رفته اســت .اسماء صــورت خود را به صورت
فاطمه نزدیک کرد ،او را میبوسید و می گفت:
فاطمه جــان! وقتی نــزد پــدرت رفتی ،سالم
اسماء دختر عمیس را به او برسان.
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▪چرا مادر خوابیده است؟

[اربلی] دنباله این ماجرای جانگداز را این
گونه نقل کرده است :در این وقت ،حسن و
حسین وارد شده و گفتند :اسماء ،مادر ما در
چنین وقتی نمی خوابید .اسماء عرض کرد:
ای فرزندان رسول خدا! مادرتان نخوابیده
بلکه به دیدار معبود شتافته است .حسن(ع)
که این سخن را شنید ،خود را روی بدن مادر
انداخت؛ صورتش را میبوسید و میگفت:
اه َک ِّلمِ ی ِنی َق ْب َل َأ ْن ُتفَ ا ِر َق ُر ِ
وحی َب َد ِنی؛
«یا ُأ َّم ْ
َ
مادرجان! پیش از آن که جان از بدنم بیرون
برود با من سخن بگوی» و حسین(ع) پیش
آم ــد ،پــای م ــادر را میبوسید و میگفت:
ـاه َأ نَا ْاب ُن ِ
ک ا ْل ُح َس ْی ُن َک ِّلمِ ی ِنی َق ْب َل َأ ْن
«یا ُأ َّمـ ْ
َ
َ
وت؛ مادرجان من فرزند تو
َی َت َص َّد َع َق ْلبی َفأ ُم َ
حسین هستم ،با من سخن بگو پیش از آن
که قلبم بشکافد و مرگم فرارسد ».اسماء که
چنان دید ،به آن دو بزرگوار عرض کرد :ای
فرزندان رسولخدا! به نزد پدرتان بروید و او
را از شهادت مادرتان خبردار کنید .حسن
و حسین(ع) به مسجد آمدند و صدایشان
به گریه بلند شد .اصحاب رسول خدا(ص)
بیرون آمدند و سبب گریه آن دو را پرسیدند
و [آن دو بـــزرگـــوار ،مــاجــرای شــهــادت را
بازگفتند ].وقتی علی(ع) از ماجرا مطلع
شد ،بیتاب به سوی خانه آمد.
▪روایتی دیگر

نگارنده گوید :از این احادیث معلوم میشود
که علی(ع) هنگام وفات حضرت زهرا(س) ،بر
بالین او حاضر نبوده است ،اما از برخی روایات
دیگر،بهدستمیآیدکهآنحضرتدرلحظات
آخر ،کنار بستر فاطمه(س) بود ،چنان که از
کتاب دالیل طبری نقل شده است .در حدیث
دیگری است که چون فاطمه(س) از دنیا رفت،
مردم مدینه صداها را به گریه بلند کردند و شهر
به صورت یکپارچه به شیون درآمد .زنان بنی
هاشم در خانه فاطمه(س) اجتماع کردند و
صــدای گریه و شیون آ نهــا مدینه را به لرزه
درآورد و همه فریاد می زدنــد :یا بنت رسول
ا !...یا سیدتاه! مردم به سمت خانه علی(ع)
آمدند و دو فرزندش حسن و حسین(ع) نیز در
خانه نشسته و گریه می کردند و مردم نیز ،با
مشاهده گریه آن ها میگریستند .به تدریج،
مردمزیادیبردرخانهاجتماعوهمگینشسته
و گریه میکردند و انتظار میکشیدند تا پیکر

در این وقت ،حسن و حسین
وارد شده و گفتند :اسماء ،مادر
ما در چنین وقتی نمی خوابید.
اسماء عرض کرد :ای فرزندان
رسول خدا! مادرتان نخوابیده
بلکه به دیدار معبود شتافته
است .حسن(ع) که این سخن
را شنید ،خود را روی بدن مادر
انداخت؛ صورتش را میبوسید
و میگفت :مادرجان! پیش از
آن که جان از بدنم بیرون برود
با من سخن بگوی»
مطهر او را از خانه بیرون بیاورند و آن ها بر وی
نماز بخوانند .در این وقت ابوذر از خانه بیرون
آمد و به مردم گفت :اینک بازگردید که کار نماز
و دفن دختر رسول خدا به تاخیر افتاد .مردم نیز
با شنیدن این گفتار برخاسته و رفتند.
▪وصیتی به امیرمؤمنان(ع)

نــمــاز ف ــاط ــم ــه(س) را طــبــق وصــیــتــی که
آن مخدره مظلومه به عــلــی(ع) کــرده بود،
شخصا خــود عــلــی(ع) خواند و بعید نیست
دیگران نیز در آن حضور داشتهاند .از جمله
حدیثهایی کــه دربــــاره رویــــداد غـمفــزای
شهادت فاطمه(س) آمده ،حدیثی است که
از کتاب دالیــل طبری نقل شده که در آغاز
حدیث ،خوابی از فاطمه(س) نقل میشود و
به دنبال آن ماجرای شهادت از کالم مبارک
امیرالمومنین(ع) روایت شده و خالصه حدیث
مزبور چنین است :فاطمه(س) گوید :چند روز
پس از رحلت پدرم ،شبی او را در خواب دیدم
و با دیدن وی نتوانستم خودداری کنم و صدا
زدم :پدرجان خبرهای آسمان از ما قطع شد!
در این حال بودم که ناگهان دیدم صفهایی
از فرشتگان آمدند و در جلوی آن ،دو فرشته
بود که مرا با خود به آسمان بردند و چون سرم
را بلند کــردم ،قصرها و با غهای بسیاری را
مشاهده کردم و حوریههای بسیاری را دیدم
که سر از قصرها بیرون آورده بودند و با خنده
و سرور به من خوش آمد میگفتند .فرشتگان

مرا همچنان باال بردند تا به قصرهای بسیار
زیبایی که قابل توصیف نیست ،رسیدیم و
در آن جا نهر آبی بــود ،بسیار زالل و گــوارا و
خوشبو ،پرسیدم :ایــن قصر کیست؟ و این
نهر آب چیست؟ گفتند :این قصرمخصوص
پدر تو و پیغمبران الهی است و این نهر همان
کوثر است .در این گفتوگو بودیم که چشمم
به پدرم رسول خــدا(ص) افتاد که با جمعی
نشسته بودند و چــون مــرا دیــد دربرگرفت و
میان دو دیده ام را بوسید و به من فرمود :دختر
محبوبم! می خواهی خانه ای را که خداوند
برای تو آماده کرده ببینی و سپس قصرهای
بسیار زیبایی را به من نشان داد و فرمود:
اینها از آن تو و شوهر و فرزندان و دوستداران
تو و آ نهاست .سپس فرمود :دل خوش دار
که تا چند روز دیگر به نزد من خواهی آمد.
فاطمه(س) گوید :با شنیدن این سخن و دیدن
آن قصرها از خوشحالی و شوقی که به من
دست داده بود ،از خواب بیدار شدم .دنباله
حدیث از امیرالمومنین(ع) روایت شده است
که فرمود :چون فاطمه از خواب بیدار شد،
مرا صدا زد و چون به نزد او رفتم پرسیدم :چه
احتیاجی داری؟ فاطمه آن خــواب را برای
من نقل کرد ،آنگاه از من پیمان گرفت و مرا
سوگند داد که چــون از دنیا رفــت ،کسی را
خبر نکنم؛ جز چند تن ،اما از زنان :ام سلمه،
امایمن و فضه و از مردان :دو فرزندش حسن
و حسین ،عبدا ...بن عباس ،سلمان ،عمار،
مقداد ،ابوذر و حذیفه؛ آنگاه سفارش کرد که
مرا شبانه غسل بده و در شب دفن کن و هیچ
کس را از جای قبر من مطلع نکن.
▪آن وداع تلخ

طبق وصیت فاطمه(س) ،امیرالمومنین(ع)
شبانه پیکر مطهر آن بانوی مظلومه را غسل
داد و چنان که قبال اشاره شد ،اسماء در کار
غسل به علی(ع) کمک میکرد و چون پیش از
شهادت ،فاطمه بدن خود را شست و شو داده
بود ،علی(ع) از زیر پیراهن بدن را غسل داد و
از بقیه حنوط رسول خدا(ص) ،او را حنوط کرد
و کفن فرمود و چون از این مراسم فارغ شد،
طبق روایتی که مجلسی(ره) در بحاراالنوار
نقل کرده است ،فرزندان زهــرا(س) را صدا
زد تا برای آخرین بار مادر را ببینند و چنین
فرمود« :از دیــدار مادرتان بــرای آخرین بار
توشه برگیرید که دیدار به بهشت افتاد ».دنباله
حدیث این گونه است که علی(ع) فرمود :در
این وقت حسن و حسین آمدند و صدا میزدند:
آه و افسوس که آتش دل در مصیبت جدمان
رسول خدا و مادرمان فاطمه خاموش نخواهد
شــد؛ مــادرجــان وقتی رســول خــدا را دیــدار
کردی ،سالم ما را به او برسان و حال غربت و
بی مادری ما را برای او تعریف کن .علی(ع)،
بر طبق روایــت فوق فرماید :من خدا را گواه
می گیرم که فاطمه در این حال نالهای کرد
و دستهای خود را باز کرد و آن دو را مدتی
طوالنی بر سینه چسبانید و در ایــن وقت،
هاتفی از آسمان ندا داد :یا اباالحسن! این دو
را از روی سینه فاطمه ،بردار که به خدا سوگند
فرشتگان آسمانها را به گریه درآوردند و من
نیز آن دو را از روی سینه فاطمه برداشتم و
بندهای کفن را بستم.

خبر

برگزاری نخستین شب عزاداری
حضرت فاطمه(س) باحضور رهبر انقالب

اولـــیـــن شـــب مـــراســـم عــــــــزاداری حــضــرت
فاطمهزهرا(س) ،در حسینیه امام خمینی (ره)
با حضور رهبر معظم انقالب اسالمی ،جمعی از
مسئوالن و هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم
برگزار شد .به گزارش پایگاه دفتر حفظ و نشر
آثار رهبر انقالب ،در این مراسم ،حجتاالسالم
والمسلمین صدیقی در سخنانی با استناد به
آیاتی از قرآن کریم از جمله آیه مودت ،معرفت
اهلبیت(ع) از جمله حضرت فاطمه(س) را الزمه
مودت و پیروی از آن بزرگواران دانست و افزود:
مهم ترینفضیلتآنبانویبزرگاسالم،عبودیت
محض و ادای حق والیت با از جانگذشتگی بود
و پرورشیافتگان این مکتب نورانی ،مانند شهید
سلیمانی نیز ،مفتخر به عبودیت و والیتمداری
تا پای جان هستند .حجتاالسالم والمسلمین
صدیقی با اشــاره به آثــار مهم شهادت ســردار
سلیمانی ،مانند افزایش اقتدار اسالم و انقالب
و ایجاد موج جدیدی از بیداری ،گفت :الگوهای
کمنظیری همچون شهید سلیمانی ،به برکت
حاکمیت دین ،رشد و درخشش پیدا میکنند
و به همین علت اســت که مستکبران از اصل
دیــن و حکومت دیــنــی عصبانی هستند .در
ایــن مراسم همچنین آقــای مهدی رسولی به
ذکر مصیبت و نوحهخوانی بر مصائب حضرت
صدیقهکبری(س) پرداخت.

تازه های نشر

صالی وطندوستی
سفرنامه
ِ

نوشتن سفرنامه یکی از
مهم ترین روشهای ثبت
وقایع و رویدادهاست.
ممکن اســت نویسنده
ســفــرنــامــه بـــه نــکــاتــی
در مــتــن خــــود اشــــاره
کــنــد کــه در هــیــچ سند
یا متن تاریخی دیگری یافت نشود .افــزون بر
ایــن ،سفرنامهها این مزیت را دارنــد که دنیای
اطراف ما را از نگاه افراد مختلف ،پیش چشممان
قــرار میدهند و حقایق را بهتر و بیشتر آشکار
میکنندُ .حسن سفرنامهنویسی این است که
هر کسی که دارای ذوق و قریحه نویسندگی
است و البته ،سری پرشور دارد ،میتواند از آن
برای ثبت ذهنیات و دیدههایش استفاده کند.
دکتر علی شمسا ،استاد دانشگاه علوم پزشکی
مشهد ،یکی از آن سفرنامهنویسهای حرفهای
اســت؛ پزشکی خــوش ذوق که قلمش را برای
ثبت آ نچه دیده و درک کــرده ،به کار انداخته
است و تجربههایش را در قالب یادداشتهایی
خواندنی در اختیار عالقهمندان قرار میدهد.
از او تا کنون چند کتاب ،در قالب سفرنامه منتشر
شده اســت« .مظلوم میهن محبوبم» ،عنوانی
است که او برای کتاب جدیدش برگزیده است؛
کتابیکهبهخاطراتسفراوبهانگلیس،لهستان،
قبرس ،فرانسه ،لبنان ،آفریقای جنوبی و برخی
مناطق داخلی ایران اختصاص دارد« .مظلوم
میهن محبوبم» ،توسط انتشارات شفاف به زیور
طبع آراسته شده و در  301صفحه در اختیار
دوستداران کتاب قرار گرفته است.

