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خــــوانندگان
شما چه گفتهاید درباره...

درباره مقاله:

آیا سریال پایتخت
از ازدواج کودکان دفاع می کرد؟ /رایحه مظفریان

علیرضا سلطان :من فکر می کنم مسئله ازدواج سارا و نیکا در پایتخت
یک موضوع کام ًال حاشیه ای بود و خود نویسنده هم موقعی که این
قسمت فیلمنامه را می نوشته ،قصد تبلیغ ازدواج کودکان را نداشته .البته
در عوض قصد داشته که غیرت مرد ایرانی را نشان دهد .اگر دقت کرده
باشید ،نقی به این کاری نداشت که بچه هایش سن کمی دارند ،او ک ًال
مخالف شوهر کردن آن ها بود و خودش را صاحب اول و آخرشان می
دانست .منظورم این است که اگر آن ها بیست سالشان هم بود ،باز رگ
گردن نقی باد می کرد.
نوید عبدالحسنی :من نمی دانم سریالی که از در سیزن های قبلی بحث
مراقبت از محیط زیست را مطرح کرده بود و به مشکالت محیط بان
ها پرداخته بود یا از مشکالت شهرنشینی و مدرنیته می گفت ،چرا باید
سر از تبلیغ تورهای مسافرتی ترکیه و جنگ سوریه و ترویج ازدواج
دختربچه ها درآورد؟ اص ًال چه نیازی بود که کارگردان و نویسنده تن به
ساختن دوباره آن بدهند و این همه سفارشی کار کنند؟

درباره مقاله:

صدور حکم اعدام محمد ثالث؛
فخر یا وهن دستگاه قضایی؟ /ارمیا کروبی
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بردیا نظمی :ثالث اعدام می شود و هزاران نفر هم می روند برای
تماشای آن .ثالث اعدام می شود و آب از آب هم تکان نمی خورد.
ثالث اعدام می شود چون باید از درویش ها زهر چشم بگیرند .ثالث
اعدام می شود تا وقتی به بقیه بازداشتی ها احکام سنگین حبس دادند،
همه خوشحال باشند که آن ها را اعدام نکردند.
علی کردانه :مطلب خوب و منصفانه ای بود .اما به نظر من بهتر بود
نویسنده به شکل شفاف تری به این می پرداخت که ک ًال احتمال این
وجود دارد که این اتوبوس ،اتوبوس دیگری باشد .تمام عکس های
اتوبوس قبلی که رویش نقاشی کشیده بودند ،در اینترنت موجود است.
درست است که محمد ثالث اعتراف کرده اما مگر می توانست چیزی
جز این بگوید؟
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دیــــــــدهبان
برگزیده اخبار

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر از متنفع شدن
•
حدود سه تا چهار هزار متهم به قاچاق مواد مخدر از قانون حذف
اعدام خبر داد.
با رای جایگزین حبس یک قاضی در شهرستان
•
گالیکش ،پزشکی که به دلیل بی احتیاطی در رانندگی منجر به
ایراد صدمه بدنی غیرعمد شده بود ،به ویزیت رایگان  ۱۰۰بیمار
یتیم و بدسرپرست محکوم شد.
نوید خانجانی ،شهروند بهایی و فعال حق تحصیل با
•
پایان دوران محکومیت از زندان رجایی شهر کرج آزاد شد.
رئیس انجمن مددکاری اجتماعی گفت که در هر
•
ساعت  ۵۰نفر وارد زندان ها می شوند.
در ماه گذشته ،تعدادی از زندانیان سیاسی از جمله
•
اسماعیل عبدی و روح اهلل مردانی دو معلم زندانی ،اعتصاب غذا
کردند.
در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران امسال ،کتاب
•
های متعددی علیه آیین بهایی ،درویشان گنابادی و عرفان حلقه
عرضه شد.
پنج دختر در لباس پسرانه که برای تماشای بازی
•
فوتبال سپاهان و استقالل تهران به ورزشگاه رفته بودند ،بازداشت
شدند.
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•
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی از تایید  ۳هزار
مورد کودک آزاری در سال گذشته توسط اورژانس اجتماعی
خبر داد.
مشاور استاندار خراسان رضوی در امور جوانان گفت
•
که میانگین سن ازدواج دختران در شهرستان زاوه  ۱۱سال است.
بر اساس اعالم رئیس کل محاکم انقالب تهران روند
•
محاکمه صدها تن از درویشان گنابادی بازداشت شده در وقایع
“گلستان هفتم” آغاز شده است.
صادق قیصری ،دانشجوی سابق دانشگاه شهید بهشتی،
•
به دلیل حضور در صحنه درگیری درویشان گنابادی با نیروی
انتظامی در خیابان پاسداران ،بیش از دو ماه است که در زندان
فشافویه محبوس است.
علیرضا سپاهی الئین ،نویسنده و روزنامه نگار
•
خراسانی به اتهام “توهین به مقامات و مامورین” به  ۷۴ضربه
شالق تعزیری محکوم شد.
محمدعلی (پیروز) منصوری ،زندانی سیاسی زندان
•
رجایی شهر که یازدهمین سال حبس خود را سپری می کند ،در
پرونده جدیدی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه نظام” به  ۵سال
حبس تعزیری محکوم شد.
رئیس کل محاکم عمومی و انقالب تهران گفت که
•
تاکنون برای  ۲۴پرونده اعتراضات دی ماه حکم حبس صادر شده
است.
تجمعات معلمان در مقابل سازمان برنامه و بودجه
•
در تهران در روز  ۲۰اردی بهشت با برخورد نیروهای امنیتی به
خشونت کشیده شد و دستکم  ۱۵نفر (منجمله محمد حبیبی ،با
اعمال ضرب و شتم) بازداشت شدند.
در مناطق مرزی بانه یک کولبر به نام “یادگار
•
کرمیان” در پی انفجار مین از ناحیه پا دچار نقص عضو گردید.
انفجار مین در منطقه مرزی فکه در شهرستان شوش
•
خوزستان موجب قطع دست یک کارگر  ۲۷ساله شد.
در پی انفجار مین به جا مانده از دوران جنگ در
•
روستایی در شهرستان سنندج ،یک کودک  ۱۲ساله از ناحیه دو
دست قطع عضو ،یکی از چشم هایش تخلیه و گوش و بدن او نیز
به شدت زخمی شد.
 ۳کودک در ماهشهر ،توسط نامادری و پدر خود به
•
وسیله چکش و میله داغ و دیگر وسایل مورد آزار های جسمی و
روحی قرار می گرفتند.
در یک اقدام تنبیهی عجیب ،موهای”نرگس” دانش
•
آموز کالس ششم دبستان گلستان آبادان به بهانه “تحریک کننده
بودن” ،توسط مسئوالن مدرسه قیچی شد.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی
•
آذربایجان شرقی از اسیدپاشی بر روی  ۳مرد در خیابان وحدت
شهر تبریز خبر داد.
پسر جوانی که خواهرش را به “دالیل ناموسی” با
•
شلیک گلوله کشته بود با رضایت پدر و مادرش به  ۵سال حبس
محکوم شد.
کولبری پیرانشهری به نام “رحمان تفاخر” هدف
•
شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی قرار گرفت و از ناحیه پا دچار
جراحت شد.
شلیک نیروهای سپاه پاسداران به جمعی از کولبران
•
در بخش نوسود شهرستان پاوه ،باعث زخمی شدن یک کولبر شد.
در نقطه صفر مرزی ارومیه یک کولبر به نام “محراب
•
صادقی اصل” با شلیک نیروهای مرزبانی ارومیه ،از ناحیه سینه و

پا مجروح شد.
یک کولبر به نام “طاهر حکمتی” در مناطق مرزی
•
پیرانشهر در اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزبانی ،کشته شد.
یک زندانی  ۲۰ساله در زندان مرکزی زاهدان در
•
پی ضرب و شتم توسط مسئولین بند ،دچار شکستی و آسیب در
ناحیه دندان و صورت شد.
•
“نصیر زورقی” ،زندانی  ۳۱ساله محبوس در بند ۸
زندان مرکزی زاهدان به علت سکته جان خود را از دست داد.
یک شهروند به نام “اسکندر دانایی نسب” در اثر
•
تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی در روستای تنگ
پیرزال از توابع شهرستان چرام ،کشته شد.
“گل احمد براهوی” جوان حامل بار گازوئیل در
•
تیراندازی مستقیم ماموران نیروی انتظامی شهرستان خاش کشته
شد.
“گل محمد شاهوزهی” از اهالی سوران که در حال
•
سفر به سمت خاش بوده است ،در اثر تیراندازی ماموران کشته
شد.
ماموران پلیس در سراوان به سمت خودرو حامل ۴
•
کیسه برنج آتش گشودند که در اثر آن یک جوان بلوچ کشته
شد.
“پرویز زارع زهی” ،شهروند خاشی ،به ظن همراه
•
داشتن مهاجر افغانستانی با تیراندازی مستقیم ماموران امنیتی در
ایرانشهر کشته شد.
دو دانش آموز بلوچ اهل هیرمند در اثر اصابت گلوله
•
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کــــارتون ماه

ترازوی عدالت
کاری از مهدی صادقی
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تیراندازی مستقیم ماموران پلیس یک هفته در بخش فوریت های
پزشکی بیمارستان زابل بستری شدند.
پس از گذشت  ۸سال کماکان مدفن اعدام شدگان
•
 ۱۹اردی بهشت مشخص نیست.
دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام از سوی
•
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ،صادر شد.
قضات دادگاه کیفری مشهد یک مرد را به اتهام “قتل”
•
و “داشتن رابطه پنهانی” و متهم زن پرونده را صرفا به اتهام
“داشتن رابطه پنهانی” به اعدام محکوم کردند.
برای  ۸نفر از متهمان به عضویت در گروه داعش که
•
چندی پیش به ساختمان مجلس و مقبره آیت اهلل خمینی حمله
کرده بودند ،حکم اعدام صادر شد.
حکم اعدام محمد ثالث ،درویش محبوس در زندان
•
رجایی شهر کرج که از بدو ورود تاکنون در بخش قرنطینه این
زندان در شرایطی نامناسب به سر می برد ،به تایید دیوان عالی
کشور رسید.
ساعاتی پس از دستگیری یک شهروند  ۲۸ساله به نام
•
“ حسین تابع بردبار” در شیراز ،در منزل خود توسط نیروهای
انتظامی ،خبر مرگ او به خانواده اش داده شد.
ماموران امنیتی در مقابله با تجمعات صلح آمیز متعدد
•
مردم در شهرستان کازرون در اعتراض به طرح جدید تقسیمات
کشوری ،عالوه بر برخورد خشن با شهروندان و استفاده از گاز
اشک آور ،تعدادی از معترضان را بازداشت و  ۶نفر از آنان را
کشتند.
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کــــــتابخانه
داستان رنج کولبران
نام کتاب :این جا صدای گرگ ها بلندتر است
نویسنده :عادله خلیفی
زمان انتشار۱۳۹۶ :
ناشر :کوله پشتی
“این جا صدای گرگ ها بلندتر است” ،نام کتابی است که در قالب
رمان ،زندگی کولبران و رنج آنان در منطقه هورامان کردستان را
روایت می کند.
آن طور که عادله خلیفی ،نویسنده کتاب در گفتگو با رسانه
ها روایت کرده است ،این جا صدای گرگ ها بلندتر است در
مورد داستان زندگی چهار دوست به نام های “هوران”“ ،شوان”،
“راویار” و “هیوا” است که سه نفر از آن ها در پاییز سال 1395
تصمیم می گیرند با پس اندازی که دارند ،قاطری بخرند تا با
تقسیم چرخشی آن بین خودشان ،سختی های حمل بار برایشان
آسان تر شود .داستان که با افسانه و اشعار کردی نیز تلفیق شده
است ،به زندگی شخصی این چهار نفر و خصوص ًا شوان -که
شخصیت محوری داستان است -نیز نگاه ویژه ای دارد .شوان
پسر جوانی است که خانواده اش در پی بمباران شیمیایی حلبچه
به هورامان پناه آورده اند .او که مجبور است برای گذران زندگی
کولبری کند ،در آن سوی مرزها به دختری عالقه مند می شود که
زندگی او نیز به سبب گریز از خشونت های ناموسی ،با مشکالت
بسیاری همراه بوده است.
در بخش ابتدایی این رمان می خوانیم« :پاییز آن سال دیرتر آمد.
غیر از همان یک باری که در مهر باران آمد ،تا آبان خبری از باران
نشد .مهر ِ
پاکشان از شهر دور می شد اما هنوز می شد هرم گرما
را از شهر حس کرد .سرخ و زرد و نارنجی برگ ها را دیرتر از هر

“

«این جا صدای
گرگها بلندتر
است» ،نام کتابی
است که در قالب
رمان ،زندگی
کولبران و رنج آنان
در منطقه هورامان
کردستان را روایت
میکند.

“
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سال در درخت ها می دیدی .طبیعت عجله ای برای برگ ریزانش
نداشت .انگار که عقب افتاده باشد یا اص ًال دلش نخواهد به پاییز
برسد .مه که به کوه ها نشست ،پاییز هم در شهر حس شد.
تقویم ورق خورده بود و آبان با کولی از سردی و تندی سرازیر
شده بود در شهر .رنگ عوض می کرد در برگ ها ،شُ ر می گرفت
در پلکان ها ،سوز می کشید در درز پنجره ها و هو می کرد در
پرده ها ،پهن می شد در آسمان و کشیده می شد بین کوه ها و
روی کمر شهر فشار می آورد .قلبش را سنگین می کرد از ندیدن
خورشید .پاییز نشسته بود روی بام خانه ها ،روی قامت درخت ها
و نمناکی جاده ها .پاییز آمده بود و راه ها لیز بود و لغزنده و زمان
برای بردن کول به شماره افتاده بود .کار ،مرده در حال احتضاری
شده بود که چیزی به قطع نفسش نمانده .پاییز سنگین آمده بود و
آمده بود که بماند که پیوند بخورد با زمستان .پنجره را که باز می
کردی کوه بود که در مه فرورفته بود .کوه بود که زبانه کشیده بود
از انتهای دره تا آسمان».
خانم خلیفی با اشاره به این که تماشای یک فیلم مستند درباره
کولبران اولین بار او را به نوشتن در این خصوص ترغیب کرده،
در توضیح این که چرا تصمیم گرفته است به موضوعاتی نظیر
کولبری ،بیکاری و خشونت های ناموسی در کردستان در قالب
رمان بپردازد ،به میزان اهمیت و تاثیر ادبیات و هنرهای بصری در
ذهن مردمان اشاره می کند .او هم چنین معتقد است که اگر حتی
دو بمباران شیمیایی حلبچه و سردشت را در نظر بگیریم ،متوجه
می شویم عکس ها و مستنداتی که از بمباران حلبچه به جای مانده
است ،تا چه حد توانسته موثر واقع شود؛ از جمله این که آمران و
عامالن آن توبیخ شوند و او هم بعد از حدود سی سال رمانی که به
آن موضوع نیز نیم نگاهی دارد ،بنویسد .با این حال ،به دلیل نبود
عکس ها و مستندات مشابه در رابطه با سردشت ،این واقعه در
مقایسه با مورد مشابه حلبچه ،مهجور مانده است.
خواندن این کتاب ،خصوص ًا که اولین رمانی است که در زبان
فارسی با موضوع کولبران منتشر شده است ،به مدافعان حقوق
بشر و هم چنین عالقه مندان عام قالب رمان ،توصیه می شود.

کــــــودکان
الیحهای که
مثل کودکان قربانی شده است
گفتگو با محمد اسماعیل سعیدی
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس
گفتگو از مهدیه فتحی
سال گذشته در میان رویدادهای مربوط به نقض حقوق کودکان
در ایران ،اخبار ربودن ،اذیت و آزار و قتل کودکان توجه برانگیز
شد و در ماه های ابتدایی سال جاری ،اخبار شکنجه کودکان از
سوی اعضای خانواده هایشان داغ شده است .تمامی این موارد اما
نشان از خالء وجود قانون حمایتی همه جانبه از کودکان دارد.
قانونی که تضمین کننده حمایت قضایی در برابر اعمال خشونت
آمیز والدین ،سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به
کودکان باشد .در چنین شرایطی است که می توان تا حدی امیدوار
بود امثال پدر کودک معلول البرزی که با قمه اقدام به شکنجه
فرزندش کرد و یا نامادری و پدر ماهشهری که سه کودکشان را
به وسیله چکش ،میله داغ و دیگر اشیاء مورد آزارهای جسمی و
روحی قرار داده بودند ،دست به چنین اعمال فاجعه بار و تاسف
برانگیزی نزنند .این دو مورد کودک آزاری البته در حالی مورد
توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است که موارد کودک
آزاری متعدد دیگری نیز در کشور در حال وقوع است که کم تر
کسی از آن با خبر می شود .آن طور که معاون امور اجتماعی
سازمان بهزیستی کشور در گفتگو با رسانه ها اعالم کرده است،
سال گذشته  ۳هزار کودک آزاری توسط اورژانس اجتماعی
کشور مورد تایید قرار گرفته است .البته بدیهی است که این آمار
مواردی را که هرگز گزارش نمی شوند ،در بر نمی گیرد.
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با این که امروزه حقوق کودکان در بسیاری از کشورها از چنان
اهمیتی برخوردار است که قوانین مدون نیز دائم ًا و با توجه به
مقتضیات جامعه ،به روز می شوند ،در ایران اما الیحه ای  54ماده
ای با عنوان “حمایت از کودکان و نوجوانان” که قوه قضاییه در
پی خالءهای قانونی موجود در این زمینه در سال  ۱۳۸۸تقدیم
دولت وقت کرد ،و در سال  ۱۳۹۰نیز دولت وقت با حذف پنج
ماده این الیحه را با  49ماده به مجلس شورای اسالمی ارائه کرد،
هم چنان و با گذشت حدود هفت سال ،در کمیسیون حقوقی
مجلس “در دست بررسی” است .اظهار نظر نمایندگان مجلس
نیز در این خصوص بسیار ضد و نقیض است و اساس ًا نمی توان
به دلیل این همه تعلل در تصویب یک الیحه که تناقضات خاصی
هم با سایر قوانین و یا مقتضیات شرعی در ایران ندارد ،پی برد.
در این شماره از خط صلح ،موفق شدیم گفتگوی کوتاهی تلفنی با
محمد اسماعیل سعیدی ،عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای
اسالمی و نماینده تبریز در مجلس دهم داشته باشیم .آقای سعیدی
در پاسخ به سوال خط صلح مبنی بر این که چرا الیحه حمایت از
حقوق کودکان و نوجوانان هنوز به صحن علنی مجلس راه پیدا
نکرده است و چه اقدامات دیگری باید صورت گیرد تا این الیحه
باالخره به صحن بیاید و تصویب شود ،می گوید« :بله ،این الیحه به
صحن مجلس نیامده است ،اما قاعدت ًا اگر بخواهد به صحن بیاید،
اول باید به هیات رئیسه برود و بعد از آن در نوبت قرار خواهد
گرفت .منتها حتی برای این که الیحه خارج از نوبت رسیدگی
شود ،تعدادی از همکاران ما در مجلس –حدوداً پنجاه نفر ،تصمیم
گرفتند که نامه ای امضا کنند .در نتیجه این الیحه هر زمان که
به هیات رئیسه برود ،با این درخواست با قید فوریت به صحن
خواهد آمد».
اشاره آقای سعیدی ،به نامه ای است که با توجه به تبصره یک ماده
 104آیین نامه داخلی مجلس ،تهیه شده و نمایندگان امضا کننده
این نامه ،امیدوار هستند که این اقدام به بررسی الیحه حمایت از
کودکان و نوجوانان اولویت ببخشد.
محمد اسماعیل سعیدی هم چنین در پاسخ به این سوال که آیا
فکر نمی کند به سرانجام رسیدن این الیحه می توانسته از وقوع
بسیاری از کودک آزاری های تاسف بار که اخیراً نیز چند مورد
از آن ها افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داده است ،پیشگیری
کند و عدم تصویب زودهنگام آن عم ًال دست کودک آزارها را باز
گذاشته است ،گفت« :این الیحه باید به صحن علنی مجلس بیاید،
تا ما آن موقع بتوانیم در این خصوص نظر دهیم .هنوز که الیحه
به صحن نیامده است .الیحه اص ًال به دست ما نرسیده است و دست
دولت است .دولتی ها باید در این خصوص جوابگو باشند».
در پایان این نماینده اصولگرا و عضو جبهه پایداری اذعان داشت:
«در سال  92هم ما قانونی در حمایت از کودکان داشتیم که به
مجلس آمد و در کمیسیون تصویب شد و مراحلش را طی کرد و
تمام شد .آن موقع هم من در مجلس بودم و الیحه هم جنجال های
خودش را داشت .بعد از آن دیگر الیحه جدیدی نیامده است .این
مسئله کم کاری دولت را نشان می دهد» .بسیاری از حقوقدانان و
فعاالن حوزه حقوق کودک البته انتقادهای زیادی را به این الیحه
وارد می دادند و معتقدند که این الیحه دارای ضمانت اجرایی
کافی نیست و بیش تر جنبه پیشگیرانه دارد .با این حال شاید
بهتر باشد در قدم اول ،به تصویب همین الیحه که گفته می شود
خصوص ٌا به دلیل رسمیت بخشیدن به اظهارات کودکان و سازمان
های مردم نهاد در برابر قانون می تواند تاثیرگذار باشد ،امیدوار بود.

مـــــــــعلمان
ما زیر آوار تخته سنگهای
سکوت آرمیدهایم

نیم نگاهی به روز معلم و معلمان دربند ایران
جواد لعل محمدی
عضو کانون صنفی معلمان
نمی خواهم جسارت کنم و بگویم که روز  5اکتبر و ایض ًا 12
اردیبهشت در ایران ،یادآور تلخ کامی های شغلی و مطالبات
انباشت شده برای معلمان است؛ لیکن آن چه کارشناسان و عقالی
آموزش و پرورش و جمع کثیری از معلمان می گویند ،جز این
نیست.
بر خالف عرف مرسوم جهانی ،که این روز را با برگزاری کارناوال
و جشن های مختلف و تعطیلی و دادن هدایا ،در خدمت نشر و
بسط علم بزرگ می دارند و نام نامیرای معلم را به صدای بلند و
درود و ستایش بر زبان می آورند؛ متاسفانه در ایران جز کاغذهای
رنگی و شعارهای پرطمطراق که بر کنگره ایوان و دیوان نقش
بسته ،نصیب معلمان نمی شود .شعارهایی که معلمی را عشق می
داند و متولیان و مدیران اداری اش از مرام عاشقانه تهی هستند.
صدا و سیما خاطرات عاشقانه فرهنگیان را در کالس درس نمایش
می دهد و دانش آموزان از معلمینی می گویند که مسیر زندگی
خوب را به آنان آموخته اند .اخبار ویژه و فوری وزارت آموزش و
پرورش و تواتر نصایح ملوکانه ،به شکل خسته کننده ای آدم را
آزار می دهد .معلمی شغل انبیاء می شود و قِ ًلت حقوقش حرمت
می یابد و او باید با حداقل امکانات آموزشی ،با عزت سر بلند
کند .هیچ کس به وجود سرشار از تشویش و نگرانی معلم اشاره
ای نمی کند .تنها نام نیک این جهانی از او می خواهند و پاداش
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کالن آن جهانی.
باری! آن چه را معروض داشتم ،نه از باب انتقاد به نظام جمهوری
اسالمی ایران ،بلکه حاصل تجربت سالیان عمریست که در اسفار
و کالس های درس آن را لمس کرده ام و از غده متورم و رسم
تطاولش به خود پیچیده و درد مدامش در نسوجم پرسه زده است
و هم چنان سکونت دارد.
اجازه دهید از  1327شروع کنم .سالی که ایران با تصویب مجلس
شورای ملی به عنوان یکی از اولین کشورها ،عضویت در سازمان
آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) را با هدف تعامل
جهانی در زمینه های علمی ،فرهنگی ،ارتباطی و تعلیم و تربیت
پذیرفت تا به این وسیله بتواند ارزش های شهروندی و صلح
و همزیستی مسالمت آمیز را در قالب ایجاد فرصت های برابر
آموزشی به باور بنشاند و درخت اش را سایه گستر کند .در این
سازمان ،همه کشورها اعم از فقیر و غنی ،کوچک و بزرگ ،توسعه
یافته و در حال توسعه ،دارای حقوق مساوی هستند .هر کشور
یک رای دارد ،هیچ کشوری حق وتو ندارد و اعتراض و قهر بی
معنی است .توصیه های این سازمان پیشنهاد است و الزامی برای
تبعیت از آن وجود ندارد.
دکتر جان ویلسون هم که پا در رکاب این سازمان دارد ،آن قدر
برای برنامه ها و پیشنهادات یونسکو احترام قائل هست که در سفر
به تهران و به مناسبت روز جهانی معلم می گوید« :آموزش کلید
صلح است ،کلید ثبات دمکراتیک .کلید احترام و هماهنگی میان
جنسیت ها ،باورها و اقوام .کلید شغل ها ،رشد اقتصادی ،بهداشت
و سالمت و بالفعل شدن پتانسیل میلیاردها انسان .آموزش بی
نظیر است و کلید آموزش معلمان هستند .شما ممکن است مدرسه
و دانشکده و دانشگاه و قلم و میز و تخته سیاه داشته باشید ،اما
همه این ها بدون معلم معنایی نخواهد داشت؛ به همین سادگی».
اکثر کشورهای عضو هم مقبولیت و محبوبیت تبادل نظرات در

این سازمان را تحسین می کنند و به خط خوش می نویسند .اما
از این همه اصالح و اقبال ،خاکستری بیش نصیب معلمان ایران
نمی شود  .چرا؟ چون مدیریت سیاسیون بر دستگاه تعلیم و تربیت
بیش از مدیریت معلمان بوده است .به زعم بنده علت این مسئله
را هم ،باید در دست هایی فراتر از حرف و حدیث های معمول
جستجو کرد .دست هایی که می خواهد از آموزش و پرورش
ایران به نفع خود بهره کشی کند و به آن جنبه سیاسی ،اقتصادی و
ایدئولوژیک دهد .انتصابات هم به همین سیاق صورت می گیرد و
هر وزیر سعی می کند با اعمال سیاست های زودگذر -که بازده
زود هنگام نیز داشته باشد ،-این دستگاه را تروخشک کند .همه
این ها سبب شده است که آموزش و پرورش از مسیر اصلی تعلیم
و تربیت خارج شود و هیچ انقیادی به تعریف جهانی آن نداشته
باشد و کارها چون کفی بر آب بروند و نمانند .در این میان حرف
جدی معلمان ناقد و ناصح و فعالین صنفی هم ،که قصد تعدیل
انحرافات و تصحیح اشتباهات را دارند ،به هیچ انگاشته می شود و
باب نقد را بر آنان می بندند تا قفل غالمی هم چنان بر این دارالعلم
بماند و حتی قوانین مصوب مجلس هم به اجرا در نیاید.
اگر از قدرت و نفوذ فعالیت های صنفی معلمان در کشورهای
دیگری چون مکزیک بگذریم ،شاهدی نزدیک تر از دکتر
ابوالحسن خانعلی نداریم که از باشگاه مهرگان به تیر قاتالن بی
مروت و سارقان حریت گرفتار آمد و جانش را در این راه گذاشت
تا معلمان اندیشه را پاس بدارند و حکم بر وفق وجدان صادر کنند.
اسماعیل عبدی هم که بالغ مبین کانون صنفی معلمان ایران است،
به تأسی از دکتر ابوالحسن خانعلی به حیثیت ستانی معلمان تن داد
و به سردخانه زندان نشست و دهان به آب و غذا بسته است تا
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بلکه آبروی اموزش و پرورش به جا بماند و دانش آموزان رنگ
دادگری و عدالت آموزشی را ببینند و معلمان به درد معیشت
محترمانه تحقیر و بازیچه نشوند .و یا محمود بهشتی که حرفش
جز حجت و اجرای قانون جامع مدیریت خدمات کشوری در
حق فرهنگیان شاغل و بازنشسته ،چیز دیگری نبود و به بازی و
قاعده سیاست 14 ،سال حکم زندان گرفت .و بگذارید از زندان
محمد حبیبی و مختار اسدی و تبعید باغانی و تحمل حبس رسول
بداقی و باقری و عمرانی و قنبری و غیره بپرهیزم که روایتشان
چون حدیث سرو و گل و الله برای همیشه در خاطر معلمان ایران
جاودان خواهد ماند.
همه این حرف ها را عرض کردم و صدور چنین احکامی برای
فعالین صدیق و محسن کانون صنفی معلمان را یاد آور شدم تا به
این نتیجه برسم که معلمان ایران همیشه آرام ترین و دمکراتیک
ترین تجمعات را داشته و به شان و کرامت معلمی ،هرگز ادب
سکوت را فراموش نکرده اند و سخن به درشتی نگفته اند .آنان
همیشه با تکیه بر قانون اساسی و احترام به قانون انجمن های
صنفی (مصوب  7/6/1360مجلس شورای اسالمی) از تالش بی
وقفه دریغ نکرده اند تا بلکه قانون بر مدار خود بچرخد و حرمت
رفتارهای صنفی به تعبیر اقتدارگریان رفتار بر علیه امنیت ملی
ِ
تعریف و تلقی نشود .و حق شهروندی محفوظ بماند .و
بیماری
نگاه ابزاری به آموزش و پرورش ،درمان شود و تار و پود و پیکره
آموزش و پرورش بیش از این نپاشد و حق تحصیل رایگان برای
آینده جامعه محفوظ بماند تا فردای جامعه از این نابرابری لنگ
نزند و نهایت ًا با آموزشی صحیح و متناسب و به دور از چالش و
دغدغه ،هر چیز و هر کس در جایگاه خود قرار گیرد.

اجــــــتماعی
ترديد در شادى
قهرمان قنبری
فعال مدنی
شادى چيست؟ با اين كه تعريف معنى شادى ،لذت و خوشبختى در
نگاه اول آسان جلوه مى نماياند ولى شوربختانه ما هنوز تعريفى جهان
شمول از آن را نداريم .آيا شادى وابسته به امرى درونى و سابجكتيو در
فرد است كه فرد با توسل به تجربه لذت بخش شخص خويش ،آن را
شادى مى نامد؟ شادى اگر امرى درونى و برگرفته از تجربه شخصى اول
شخص مفرد باشد ،در اين صورت شادى هر كس امرى مخصوص و
نادر به همان فرد است كه با تجربه شادى ديگران الزام ًا همانند نيست
و ما با تعريف هاى متفاوتى از آن شادى وابسته به ديد هر كس مواجه
خواهيم بود .اين چيزى است كه هنرى سادويگ فيلسوف برجسته قرن
نوزده با آن دست و پنجه نرم كرد و دست آخر به عنوان يك فيلسوف
به شكست خويش در تعريف شادى با توسل به “تجربه اول شخص
مفرد از شادى” اعتراف كرد .باالتر از اين ،آيا شادى امرى گذرى است
مانند خوردن خوراك و يا نوشيدنى مطبوع كه فقط در هنگام خوردنش
احساس لذت مى كنيم و بعد از آن لذتش را فراموش مى كنيم و يا اين
كه اصوالً تكرارى مى شود؟ در نقطه مقابل اين ها ،شادى ممكن است
امرى نادر و مخصوص فرد نباشد و ما ممكن است از لذت بردن دوستان
و عزيزانمان و يا بسط ايده اى كه دوستش داريم هم شاد بشويم؛ یا
ممكن است كسانى از ديدن زجر كشيدن و زجر دادن ديگران احساس
شادى كنند .این امکان هم وجود دارد که شادى را در ظرف زمانى
بزرگ ترى براى هر كس در نظر بگيريم و تصور كنيم كه وقتى مى
توانيم يك نفر را شاد حساب بكنيم كه به صورت ميانگين در طول
زمان حياتش از هر لحاظى كه حساب كنيم شادى او بيش تر از درد و
كدرش بوده است.
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افالطون در جمهورى خويش با اين كه به شادى ناشى از حس سابجكتيو
اعم از چشايى ،نگريستن و بويايى اذعان مى كند اما اين نوع شادى ها
را در مرتبه پايين ترى رتبه بندى مى كند و اعتقاد دارد كه شادى واالتر
(روحى يا درونى) فقط در زير سلطه “شاه-فيلسوف” در شهر آرمانى
امكان پذير است كه با توسل به عقل و خرد و عدالت امكان وقوع
دارد .در واقع شادى و لذت افالطون امرى فردى نيست و بيش تر دسته
جمعى است و با مشاركت در زندگى سياسى با مخلوطى از فضيلت
و عدل منجر به زندگى خداگونه ،امكان وقوع مى يابد .ارسطو شاگرد
افالطون شايد خطرناك بودن اين نوع لذت تحميلى از سوى استاد
خويش را درك كرد و در كتاب اخالق نيكوماخوس خويش دنياى
مادى را بيش تر دخالت داد و حتى مدعى شد كه براى شاد زيستن و
لذت بردن از زندگى بايد تا حدى از تمكن مالى برخوردار بود .براى
ارسطو در كنار فضيلت و تمكن مالى داشتن مقيد بود به اعتدال در همه
امور زندگى هم ،اعم از خصوصى و يا عمومى شرط مبرمى براى رسيدن
به شادمانى است .در دوره افول تمدن يونان ،اپيكور تعريف ديگرى از
شادى ارائه مى دهد و در مدرسه خويش كه عنوان حياط دارد ،ادعا
مى كند كه براى شاد زيستن بايد از مشاركت در سياست و زندگى
لوكس اجتناب كرد و به آب و نان و چند دانه زيتون اكتفا كرد و با
ترك سياست و تحصيل فلسفه در كنار دوستان شادكامى كرد .او حتى
ازدواج و بچه دار شدن را هم به نوعى مانع خوشبختى و شادكامى مى
داند .استدال هايش هم البته جالب است .او مى گويد ما زمانى كه گرسنه
هستيم ،از تكه نانی همان لذت را مى بريم كه از غذاى لوكس مى بريم
و ممكن است موقعى كه به غذاى لوكس عادت كرده باشيم ،در فقدان
آن متحمل درد و رنج شويم .يا ازدواج و بچه دار شدن ممكن است
لذت بخش باشد ولى ترس از دست دادن آن ها و يا فراق از آن ها هم
ممكن است سبب بدبختى شود .باالتر از آن ،اپيكور معتقد بود كه علت
اصلى اضطراب و عدم خوشحالى انسان ترس از مرگ و جهان پس از

مرگ است و به همين جهت معتقد بود كه نبايد به آن فكر كنيم؛ چون
تا زمانى كه زنده ايم ،نمرده ايم و زمانى كه مى ميريم ،ديگر زنده نيستيم
تا درد و كدر مرگ را حس بكنيم .همزمان با اپيكوريان ،رواقيون نوعى
ديگرى از شادى و خوشبختى را ترويج مى كردند .مكتب رواقيون نوع
پاسيفيسم جبرگرايانه بود كه با پايين آوردن انتظارات خويش و راضى
بودن به قضا و قدر كه ما بر آن كنترلى نداريم سعى در ايجاد نوعى
رضايت از زندگى توام با خوشبختى را داشتند .در مكتب رواقيون به
خاطر اين كه ما جزيى از جهان بزرگ و كيهان هستيم كه رو به تعالى
است ،حتى اتفاقات تلخ زندگى فردى هم در نهايت در نتيجه نهايى به
نفع ما حاصل مى شود كه به سود خوشبختى و تعالى كل هستى است.
بر رواقيون هر اتفاق تلخى بروز مى دهد ،اتفاق تلخ تر از آن را متصور
مى شوند و احساس شادى مى كنند كه چه خوب اتفاق تلخ تر برايشان
نيافتاد .در همه اين مكاتب فضيلت ،تفوق خرد بر احساسات و قادر
بودن به كنترل كردن رفتارخويش امرى مشترك براى احساس شاد
بودن و خوشبختى است .اما در نهايت شادى چيست؟ اين سوالى است
كه احتياج به جواب دارد.
داروين مى گويد در حال گذر از جايى بودم كه مكالمه دو كودك را
شنيدم كه كودك چهار ساله در جواب سوال اين كه خوشى چيست،
جواب داد“ :خنديدن ،صحبت كردن و بوسيدن” .داروين مى گويد
خيلى سخت است كه تعريفى جامع تر از اين را ارائه دهيم .يا خوشى
از ديد مردى افغان در چهار عمل خالصه مى شود :حمام آب گرم،
همراهى با دوستانت در جوانى ،همراهى با همسرت و ديدن پسرت كه
براى خودش مردى شده است .شايد در تعريف شادى و خوشبختى بهتر
است نوعى از نسبى گرايى را پذيرا باشيم ،چون كه شادى نوعى مسئله
شخصى هم هست؛ هر چه باشد تعريف و مقصد انسان ها از زندگى فرق
مى كند و تحميل يك نوع خوشى و يك نوع زندگى مطلوب پيش
زمينه فاشيسم و توتاليريسمى باشد كه ما در آلمان نازى و شوروى و
امروز در كشور خويش شاهدش هستيم .مث ًال ممكن است فردى از قدم
زدن در زير آفتاب در خارج از شهر در يك روز تعطيل لذتى مضاعف
ببرد و ممكن است اين كار براى ديگرى دردى مضاعف باشد كه ممكن
است لطافت پوستش را از بين ببرد .يا كسى ممكن است از اين كه قادر
باشد هزينه اجاره خانه يك اتاقه و زندگى حداقلى خانواده اش را تامين
كند ،بسيار احساس شادى مى كند ،اما در مقابل كسى ممكن است
از اين كه ويالى ده اتاقه او در كنار ويالى بيست اتاقه همسايه كمى
كوچك جلوه مى دهد ،احساس بدبختى كند .در اين جا اگر بخواهيم به
تعاريف خويش از شادى و احساس خوشبختى پايان دهيم ،الزم است
از اديان ابراهيمى هم يادى كنيم كه اكثراً خوشى و شادى دنيايى را تا
حدى نفى مى كنند و بيش تر به شادى دنياى آخرت و بهشت ارزش
مى دهند و بر مومنين توصيه مى كنند با رياضت در اين دنيا از شادى
و لذت بيكران در آن دنيا بهره مند شوند .البته مسئله ظهور مسيح يا
امام زمان نوع ديگرى از وعده شادى و لذت است .در ایدئولوژی چون
كمونيسم هم ،اين شادى و لذت فقط در جامعه بى طبقه آرمانى در زمان
آينده امكان تحقق دارد.
در اين جا با نوعى ديگر از معادله روبه رو مى شويم؛ چگونه از ميانگين
شادى مردم مطمئن شويم؟ در نظرسنجى و مطالعه ،مسئله اى به عنوان
“ ”Sampling biasيا نظرسنجى طرفدارانه وجود دارد كه اين
مشكل را بيش تر تشديد مى كند .مث ًال به خاطر طرز تفكر و ايده ،نهاد
برگزار كننده سوال هايى طرحى كند كه جواب هايش احتماالً خوشايند
و منطبق با ايده نهاد فاعل عمل است .يا ممكن است از گروه سنى ،منطقه
اى ،قومى و يا اقتصادى خاصى سوال كند كه جواب هايشان پيشاپيش
حدس زده مى شود و به احتمال زياد خوشايند همان نهاد باشد .يعنى
در نظرسنجى اصوالً بايد عدالت را تا حدى در مقياس همه گروه هاى
سنى ،قومى ،مذهبى ،شهرى -روستايى و اجتماعى رعايت كرد تا نتيجه
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مردمى كه دائم ًا در
ترس گرانى ،جنگ
و درگيرى و بگير و
ببندحاكميتزندگى
مى كنند ،نمى توانند
ملتى خوشبخت باشد و
احساس خوشى كنند.

“
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مورد قبول و نزديک به حقيقت حاصل شود .هم چنین بايد فرهنگ و
عادات مردم اعم از درونگرايى ،خجالتى بودن و غيره را شناخت تا با
سنجيدن آن ،نسبت به طرح سوال اقدام كرد .مث ًال نظرسنجى كردن از
مردمى كه احساس مى كنند حكومت تلفن را كنترل مى كند و يا به همه
كس مشكوك هستند كه مخبر حكومت است و اصوالً از حكومت و
ابراز راى شخصى وحشت دارد ،با نظرسنجى در كشورى آزاد كه ابراز
عقيده امرى معمولى است ،فرق مى كند .مث ًال جواب ها در مورد هم
آغوشى ،در فرهنگى كه سكس امرى تابو است و اصوالً هميشه كتمان
مى شود فرق مى كند با فرهنگى كه مردم تا حدی باز مى توانند از
سکس صحبت كنند .تاكيدم بر اين مسئله زمانی که قرار است به میزان
شادى و احساس خوشبختى در ايران بپردازیم ،شايد در نگاه اول بى ربط
به نظر برسد اما واقعيت اين است که اين موضوع تا حدى براى خود من
هم مجهول است و احساس مى كنم بايد همه اين نوع اشتباهات را در
نظر گرفت تا بتوان قضاوتی نهایی داشت.
با وجود همه اين ها ،با تامل بر تعريف شادى و خوشبختى در اين چند
روز خواندن و فكر كردن دريافتم كه اين نظريه برايم تا حدى مطلوب
تر باشد“ :خوشبختى و شادى شايد عدم درد ،رنج و كدر مكرر و طوالنى
باشد” .البته روشن است كسى ممكن است درد و رنجى نداشته باشد اما
احساس خوشبختى و شادى هم نكند؛ يعنى اين تناقض تعاريف هميشه
خواهد بود .يا تاكيد بر مكرر و طوالنى به دليل اين است كه انسان
موجودى تشكيل يافته از خون و گوشت است و همه ما و يا كسانى
كه دوستشان داريم ممكن مبتال به بيمارى ،درد و رنج و فقدان شويم،
و وجود حدى از درد و كدر در زندگى انسان شايد امرى معمولى باشد.
اما وقتى اين درد و رنج از حد مشخصى فراتر رفت ،آن وقت مى توان
گفت كه ما در زندگى با فقدان شادى مواجه هستيم و درد و رنج ما در
زندگى از شادى و خوشبختى ما بيش تر است .اما وضع شادى در ايران
در چه حدى است؟ من در اين نوشته به صورت كوتاه در اين باره با
تكيه بر تجربه شخصى خود تامل مى كنم و نگاه گسترده و آمارى را
به دیگران وا مى گذارم و خود با نشاط از نوشته هاى ايشان را خواهم
خواند .شايد تجربه و ديد نگاه من ممكن است با ديگران فرق داشته
باشد اما به نظر من ايرانيان ملتى شاد و خوشبخت نيستند .اصوالً مردمى
كه دائم ًا در ترس گرانى ،جنگ و درگيرى و بگير و ببند حاكميت
زندگى مى كنند ،نمى توانند ملتى خوشبخت باشد و احساس خوشى
كنند .اگر مردمى در گوشه اى از جهان به خاطر مرگ و جهان بعد از
مرگ از زندگى لذت نمى برند ،اتباع ايران در اين جهان هم از ترس
حكومت با اضطراب و استرس زندگى مى گذرانند .حتى طرفداران و
سران حاكميت هم در ايران احساس امنيت نمى كنند و هر آن ممكن
است در نتيجه رقابت بر سر منافع و قدرت حذف بشوند؛ چه رسد به
مردم عادى .مرگ و مير ناشى از تصادفات جاده اى ،باال رفتن دوز الكل
مصرفى ،افزايش لجام گسيخته اعتياد و تغيير ذائقه جنسى در دوران
حكومت اسالمى همه از این امر خبر مى دهند كه شادى و خوشبختى
در پرسپكتيو عمر يك انسان ،امرى ناممكن است و مردم با توسل به
افيون و دارو در پى رسيدن به خوشبختى و شادى در دسترس خويش
هستند .انسان به دنبال شادى و خوشبختى و لذت بردن است و در اين
حس ،انسان ايرانى چندان فرقى با انسان غيرايرانى ندارد .فرق بزرگ
در اين است كه حكومت ايران مخالف شاد زيستن و شادى است و
در پى تحميل قرائت خويش از شادى بر اتباع خود است و اين كارى
است كه در تاريخ به جز بدبختى و فالكت دسته جمعى به چيز ديگرى
نيانجاميدهاست.
پانوشت:

برای مطالعه بیش تر ر.ک به مدخل لذت و شادى در انسكوپدياى دانشگاه استنافورد
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فـــــــرهنگی
زندگان علیه مردگان

حاشیه ای بر پدیده تخریب قبور در ایران
رضا نجفی
نویسنده و منتقد ادبی
روزگاری هاینریش هاینه شاعر سیاسی آلمانی که در تبعید می زیست در
شعری به سال  1820سرود« :آن جا که کتاب ها را می سوزانند ،دیر یا
زود انسان ها را نیز خواهند سوزاند» .این شعر بدل به گونه ای پیشگویی
شد ،زیرا صد و اندی سال بعد ،یعنی در  ،1933نازی ها در برخی میادین
شهرهای بزرگی چون برلین و فرانکفورت کتاب های مخالفان خود و
کمابیش ده سال بعد اجساد یهودیان و برخی دیگر از مغضوبان را در کوره
ها سوزاندند.
اما شاید بد نبود اگر هاینه پیشگویی خود را کامل می ساخت و به سروده
اش می افزود :آنان که به مردگان رحم نمی کنند ،دیر یا زود به جان
زندگان نیز خواهند افتاد!
حقیقت آن است که هولوکاست از تخریب سنگ گورها آغاز شد .یهود
ستیزی در آلمان حتی پیش از به قدرت رسیدن نازی ها ،ابتدا با تخریب
سنگ گور یهودیان خود را نشان داد و سپس با کتابسوزی در  1933و
حمله و غارت مغازه ها و اماکن یهودیان در ( 1938موسوم به کریستال
ناخت یا شب شیشه های شکسته) ادامه یافت تا این که در دهه چهل
میالدی به اردوگاه های مرگ ختم شد .شاید از این روست که در برخی
فرهنگنامه های معتبری چون رندوم هاوس در تعریف سامی ستیزی ،به
آسیب زدن به سنگ گورهای یهودیان اشاره شده است و باز شاید از همین
روست که امروزه در برلین محوطه ای با حدود سه هزار پایه سنگی که یاد
آور سنگ گور یهودیان است ،به عنوان یادواره هولوکاست با طراحی پیتر
آیزنمان ،معمار مشهور ،ساخته شده است.
اما آیا این تندروی های ویرانگرایانه تنها مختص برهه گذرایی از تاریخ
یک کشور ،و متعلق به نظام توتالیتری نازی های آلمانی بوده است؟ آیا

“

حقیقت آن است که
هولوکاست از تخریب
سنگ گورها آغاز شد.
یهود ستیزی در آلمان
حتی پیش از به قدرت
رسیدن نازی ها ،ابتدا
با تخریب سنگ گور
یهودیان خود را نشان
داد

“
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با توجه به تاکید و اصرار دین اسالم بر حرمت نهادن به اجساد و به ویژه
مذهب تشیع بر حرمت داشتن قبور ،چنین رخدادهایی در تاریخ ما نادر
شمرده می شود؟
متاسفانه ناچار باید گفت این سیئه در تاریخ ما نیز کم سابقه نیست« .در
تاریخ ایران رد این تخریب ها را می توان تا خواجه رشیدالدین فضل اهلل
همدانی به عقب برد که نود سال پس از مرگش ،نبش قبر شد تا باقی مانده
جسدش از گورستان مسلمانان به گورستان یهودیان منتقل شود؛ یا شاه
اسماعیل صفوی که در نبش قبر و سوزاندن اجداد رقیبان سنی ،در پی انتقام
گیری از مرگ پدرش بود»)1( .
وفور تکیه کالم ها و اصطالحاتی مانند گور به گور شدن ،گور خود را
گم کردن ،پدر در آوردن (که تهدیدی بود برای نبش قبر پدران و اجداد
کسی) ،پدر سوزاندن و پدر سوخته (ایض ًا به معنای نبش قبر و سوزاندن
اموات نزدیک کسی) و بسیاری از این دست در زبان فارسی نشان می
دهد که ذهنیت ایرانی دست کم چندین سده است که درگیر مردگان و
گورهای ایشان است.
اما با وجود تاریخ به نسبت طوالنی تخریب قبور و هتک حرمت اجساد
در ایران ،می توان ادعا کرد در سال های اخیر این پدیده ناپسند ،گستره
فرونتری یافته و بدل به شیوه ای رایج گشته است .اگر در گذشته برخی
شاهان این عمل را درحق برجسته ترین دشمنان خود به کار می بردند ،یا
برخی علمای متعصب در حق مرتدان و ملحدان چنین می کردند ،در سال
های گذشته این اهانت در حق بسیاری افراد و گروه ها اعمال شده که گاه
باور پذیر نمی نماید و از بدل گشتن آن به یک سنت ،آدمی را نگران می
سازد .به تازگی نیز کشف پیکره ای مومیایی منسوب به پهلوی اول ،بدل به
جنجال و اختالف نظرهایی میان برخی دوستداران رضا شاه از یک سو و از
سوی دیگر به ویژه مخالفان حکومتی وی شد .در این میان مقامات مسئول
کشوری بر سر دو راهی دشواری قرار گرفتند .از سویی در دین اسالم و نیز
مذهب تشیع بر حرمت جسد ،ولو جسد کافر و دشمن ،تاکید فراوان شده
است و بی احترامی به اجساد خالف آموزه های دینی به شمار می رود .از
سویی دیگر این مقامات نگران آن بوده اند که در صورت حرمت گذاری
به جسد مومیایی شده مذکور ،با توجه به ابراز احساسات برخی از مردم که
شعارهایی در ستایش رضا شاه سر دادند ،هرگونه رعایت شآن و حرمت
جسد ،گونه ای عقب نشینی به شمار آید.
این هیاهوها و نیز شایعات و سخنان ضد و نقیض مسئوالن ،از یک سو
بار دیگر پدیده هتک حرمت اجساد و تخریب قبور و سنگ گورهای
دگرباشان را به یاد آورد و از سویی دیگر یادآور شد که فرهنگ ایرانی
در مواجهه خود با مردگان به چه پیچیدگی ها و تناقض هایی گرفتار است.
البته می باید متذکر شد که تخریب و آسیب زدن به قبور در ایران و یا در
هر کشور و فرهنگ دیگری ممکن است به دالیل متفاوتی رخ دهد .برای
نمونه این تخریب ها به سادگی به سبب به اصطالح نوسازی یا توسعه یک
گورستان ممکن است رخ دهد؛ نظیر آن چه به هنگام اجرای طرح توسعه
شبستان گورستان ابن بابویه و نیز بازسازی گورستان امامزاده عبداهلل رخ
داد .در این به اصطالح بازسازی ها مقبره برخی بزرگان و نامدرانی چون
هادی تجویدی بنیان گذار مکتب مینیاتور تهران ،حسین کوهی کرمانی
ادیب و شاعر و روزنامه نگار معروف و بسیاری دیگر ویران شد .در این
مورد حتی اگر قصد و غرض سیاسی نیز در کار نباشد دست کم می باید از
فقدان مدیریت مناسب گالیه کرد که دانسته یا نادانسته به میراث فرهنگی
کشور آسیب زدند و از این دو گورستان که با داشتن مقبره های بزرگان و
یا نامدارانی چون فروغی ها ،میزاده عشقی ،تختی ،دهخدا ،حسین فاطمی،
مهوش ،سید اشرف الدین حسینی ،هادی اسالمی ،رکن الدین خسروی و
غیره(ابن بابویه) و تقی ارانی ،ادیب پیشاوری ،عبدالحسین تیمورتاش،
عباس مسعودی ،خاندان ماهرالنقش ،عماد الکتاب ،یداهلل سحابی ،صادق
سرمد ،شیخ خزعل ،علی دشتی و غیره(امامزاده عبداهلل) می توانستند به
پرالشز یا مونپارناس ایران بدل شوند ،کشور را محروم کردند .هم چنین
باید از بی توجهی به گورستان ایذه سخن گفت که در دنیا رقیبی ندارد؛
گورستانی با سنگ قبرهایی که شکل شیرهای سنگی است .این مجسمهها
از آیین های زاگرس نشینان بهجا مانده و ارزشی تاریخی دارند .اما بیش از

دویست شیر سنگی در این گورستان در حال نابودی هستند و هرچند بیش
تر آسیب ها از سوی دزدان آثار عتیقه و تاریخی به این گورستان وارد آمده،
بار دیگر مقصر اصلی بی توجهی و عدم مسئولیت و نبود مدیریت متولیان
این مجموعه به شمار می آید.
گاهی نیز برخی تخریب ها از سر واندالیسم و بیماری ویرانگری است .برای
نمونه شاید تخریب سنگ گور امیر ویس در اردستان از این دست باشد.
سنگ گور این سردار صفوی که در جنگ چالدران کشته شد ،با پنج قرن
قدمت یکی از با ارزش ترین آثار تاریخی اردستان شمرده می شد که در
فهرست آثار ملی به ثبت رسیده بود .در این باره نیز می توان از بی کفایتی
مدیران متولی امور انتقاد کرد.
اما افزون بر ویرانی هایی که ناشی از عدم مدیریت مناسب یا واندالیسم و
هوروستراتیسم (ویرانگری برای جلب توجه و شهرت) رخ داده است ،ما
با تخریب هایی نیز با اغراض سیاسی یا مذهبی روبرو بوده ایم که آن ها
از سر دیگر هراسی و گرایش های توتالیتری رخ می دهند .نگاه اصلی این
نوشتار نیز به این نوع تخریب اشاره دارد و در ادامه به همین نوع از تخریب
خواهد پرداخت.
گورها و یا سنگ قبرهایی که در سال های اخیر مورد تخریب یا آسیب قرار
گرفتند متعدد و به گروه های اجتماعی گوناگونی تعلق دارند؛ برای نمونه
می توان اشاره کرد به تخریب گورستان های مسیحیان کرمان ،قبرستان
انگلیسی ها در بوشهر ،گورستان مسیحیان اندیمشک ،گورستان ارامنه
اهواز ،گورستان ارامنه قزوین ،گورستان اسرار آمیز و تاریخی خالد نبی در
شرق استان گلستان ،تخریب گورستان یا سنگ قبور بهاییان در بیش تر
مناطق کشور ،تخریب سنگ قبور اهل سنت در نقده و غیره(از میان گروه
ها و جماعات مذهبی) ،تخریب سنگ گورهای ناصرالدین شاه ،علیرضا
پهلوی ،فضل اهلل زاهدی ،منصور ،ابراهیم یزدی ،تخریب گورستان خاوران
و تخریب سنگ گورهای بسیاری از اعضای سازمان ها و افراد سیاسی
مارکسیست یا متعلق به مجاهدین خلق و غیره(از میان گروه های سیاسی)،
تخریب و آسیب زدن به سنگ گورهای افرادی چون شاملو ،سپهری ،ایرج
افشار ،گلشیری ،فریدون فروغی ،مدیا کاشیگر ،سپانلو ،فردین ،عباس
کیارستمی ،بنان ،فرهنگ شریف و غیره( از میان ادبا و هنرمندان).
دامنه تعصب و تنگ نظری و غرض ورزی تا بدان پایه پیش رفته است
که تخریب ها و هتک حرمت ها دامنگیر کسانی شده است که نه تنها به
نیکنامی شهره بودند که اصوالً هیچ گونه ستیز سیاسی یا مذهبی در سیره و
روش زندگی خود نداشتند ،کسانی چون ایرج افشار که زندگانی خود را
صرف خدمت به فرهنگ ایران زمین کرد ،یا کسانی چون مدیا کاشیگر یا
سپهری که همواره حتی با مخالفان خود نیز دم از آشتی و دوستی و مهربانی
می زدند .و چه طنز تلخی که بر سنگ گور سپهری که به دست تعصب
ویران شد ،این شعر او حک شده بود:
به سراغ من اگر می آیید
نرم و آهسته بیایید
مبادا که ترک بردارد
چینی نازک تنهایی من
سوگمندانه سراغ او و بسیاری دیگر از آنانی که دستشان از زندگی کوتاه
است ،به سختی و خشونت رفتند و می روند.
با تاسف باید گفت با تخریب و آسیب زدن به سنگ گورهای کسانی چون
بیوک جدیکار ،همایون بهزادی ،غالمحسین مظلومی و رضا احدی که نه
اهل سیاست و نه متعلق به گروه های مذهبی غیر اسالمی ،بلکه فوتبالیست
و ورزشکار بوده اند ،ابعاد این تخریب به شکل نگران کننده ای گسترش
یافته است و بیم آن می رود این ویرانگری به سنت بدل شود.
البته این تخریب ها با واکنش انتقادی بسیاری از افراد نیز روبه رو شد و از
جمله مهدی هاشمی نسب ،بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران که سابقه
بازی در هر دو تیم پرسپولیس و استقالل را دارد گفت« :زمانی می گفتند
ما ایرانی ها ُمرده پرست هستیم اما مثل این که از این پس به ُمرده هایمان
هم رحم نخواهیم کرد»)2(.
اما برخالف هاشمی نسب ،راقم این سطور بر این باور است که مرده پرستی
و زیارت و پرستش قبور با کینه ورزی در حق مردگان و هتک حرمت
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“

وجه مشترک میان
نازی های یهود ستیز
و کسانی که در کشور
ما به تخریب سنگ
گورها می پردازند،
به رغم همه تفاوت
های فرهنگی ،هراس
از بیگانه و دیگری
ستیزی است.

“

گورها دو روی یک سکه اند و مکمل یک دیگر .روانشناسان و جامعه
شناسان فراوانی به ما گفته اند که حرمت گذاری به یک جسد چه در معنای
ستایش و پرستش آن و چه به معنای تابو شمردن و هراسیدن از آن ،متعلق
به طرز تفکر اسطوره گراست .از این رو در فرهنگی اسطوره گرا اشخاص
از مردگان و اجساد رهبران یا پدران خود بت و نیز زیارت گاه می سازند
و از سوی دیگر می کوشند هیچ نشان و اثری از آثار جسد کسانی که
غیر خودی هستند ،باقی نماند .حقیقت آن است که مرگ اندیشی و مرگ
خواهی جای پای دیرینه ای در فرهنگ ایرانی دارد .از همین روست که
ما یا زیارت قبور داریم و یا به تخریب قبور کسانی دست می زنیم که می
پنداریم با ما فرق دارند .برای ما به رغم همه مرگ اندیشی مان دشوار است
مانند فرانسویان که از گورستان پرالشز یک مکان گردشگری ساختند ،به
گورستان هایمان به چشم میراثی تاریخی بنگریم؛ زیرا این امر به قداست
زدایی از مرگ و قبور می انجامد .حال آن که فراوان دیده ایم که در غرب
گاه در دل گورستان های متروک زمین بازی کودکان می سازند تا مرگ
و زندگی در کنار هم به عنوان پدیده های عادی زندگی بشری تلقی شوند.
در چنین فرهنگی در عین ستایش زندگی ،مرگ نیز واقعیتی عادی شمرده
می شود و از این رو نه شاهد پرستش آرامگاه ها هستیم و نه ویران ساختن
آن ها .تنها آن گاه که در برهه هایی محدود پای ایدئولوژی های توتالیتری
مانند نازیسم به میان می آید ،این رسم و قاعده برهم می خورد.
آن چه در فرهنگ غربی استثناء به شمار می رود ،در فرهنگ ایرانی
که از فجایع تاریخی انباشته است ،قاعده شمرده می شود .گویی در
این افراط و تفریط حد میانه ای در فرهنگ ما وجود ندارد .با این
حال افزون بر این سویه تاریک فرهنگ ایرانی درباره مرگ و قبور
مردگان ،آن چه خطرناک است درآمیختن گرایش های توتالیتری و
اغراض سیاسی با نگاه اسطوره گرای ماست .تنها در این آمیزه نامیمون
نگاه اسطوره گرایانه به مرگ با گرایش های تمامت خواهانه سیاسی و
ایدئولوژیکی است که مرده و جسد مخالفان نیز تا به این حد خطرناک
و تاثیر گذار تلقی می شود که الجرم باید نابودش کرد و همان گونه
که اشاره کردیم به تاکید و تکرار باید گفت تنها کسانی که قبر رهبران
خود را می پرستند ،قادر اند قبر کسانی را که مخالف یا حتی متفاوت
از این مقتدایان بودند ،ویران سازند .اگر در توتالیتاریسم هیتلری نیز
این گرایش مفرط به نابود سازی مقبره ها و اجساد مخالفان خود را می
بینیم ،از این روست که توتالیتاریسم هیتلری گونه ای توتالیتاریسم
اسطوره گراست که از مفهوم دیگری و غیر خودی وحشت دارد .وجه
مشترک میان نازی های یهود ستیز و کسانی که در کشور ما به تخریب
سنگ گورها می پردازند ،به رغم همه تفاوت های فرهنگی ،هراس از
بیگانه و دیگری ستیزی است .از این رو گورستان ها یا سنگ گورهای
یهودیان یا بهاییان یا مسیحیان یا مارکسیست ها یا مخالفان سیاسی و
حتی روشنفکران و هنرمندان ویران می شود؛ زیرا آنان مانند ما نبودند.
اندیشه توتالیتر به دنبال یکسان سازی جامعه است و در این راه حتی
به مردگان مخالفان و افراد متفاوت نیز رحم نمی کند .این ویرانگری به
دو سبب است :نخست برای ارعاب و گریزاندن دیگران تا بدانند مرده
شان را هم تحمل نخواهند کرد ،چه رسد به حضور حی و حاضرشان
و دیگر از روی هراس که مبادا قبر آن دیگران زیارت گاه و محفل و
معیادگاهی شود برای گرد هم آمدن مخالفان در مجاورت زیارت گاه
های خودی شان.
از این روست که تخریب سنگ گورها را باید نشانه اندیشه ای خطرناک
شمرد ،اندیشه ای تمامت خواه که در صدد نابودی و ویران ساختن هر آن
چیزی است که با تفکر اسطوره گرای او متفاوت باشد.

پانوشت ها:
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 -1میرزایی ،شهاب ،تخریب قبرها“ :ما به مردهها هم رحم نمیکنیم” ،وبسایت
بیبیسی فارسی 6 ،آبان ماه 1395
 -2سنگ مزار شماری از فوتبالیستهای ایرانی در بهشت زهرا تخریب شد ،وبسایت
بیبیسی فارسی 17 ،مهر ماه 1395

گــــــــفتگو
حقوق و کرامت مردگان
از دیدگاه شریعت

در گفتگو با حجت االسالم محمدجواد خلیلی

گفتگو از علی کالئی

محمدجواد خلیلی ،دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و هم چنین
دانش آموخته دروس حوزی از حوزه علمیه قم است .وی که سال
هاست در حوزه اندیشه سیاسی اسالمی و جهان عرب پژوهش می
کند ،در حال حاضر در موسسه راهبردی اسالم معاصر و اندیشکده
مطالعات راهبردی کریمه مشغول به فعالیت است.
با توجه به موضوع پرونده ویژه این شماره از ماهنامه خط صلح ،به
سراغ ایشان رفتیم تا دیدگاه شریعت در رابطه حقوق انسان مرده
و اهمیت حفظ حرمت و کرامت اهل قبور را بررسی کنیم .دکتر
محمدجواد خلیلی ،در این گفتگو بر اهمیت حرمت مردگان در
منظومه فکر اسالمی با استناد به روایت متعدد تاکید می کند و بی
حرمتی به سنگ قبور شخصیت های فرهنگی و سیاسی را پدیده
ای مذموم و مستلزم پرداخت خسارت می داند .این پژوهشگر
اندیشه اسالمی به خط صلح می گوید« :وقتی حرمت انسان زنده
ای را که در یک و یا چند مسئله فقهی و یا اعتقادی و یا سیاسی
کوچک و یا بزرگ با ما همراه نیست ،نگاه نمی داریم و از تریبون
های رسمی و غیر رسمی شاهد توهین و تضیع حقوق افراد هستیم،
دیگر نمی توان سخن از حقوق میت و احترام به مردگان و آرامگاه
آنان کرد و این یکی از نشانه های سقوط اخالقی جامعه است».
انسان مرده از دیدگاه شریعت دارای چه حقوقی است؟ آیا
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اساس ًا چتر حمايت حقوقی پس از مرگ هم بر ميت سايه دارد
یا این که چنین حقوقی در اسالم منوط به زمان حیات است؟
در واقع در حقوق اسالمی و شریعت ،تا چه اندازه حفظ كرامت
و احترام به بعد معنوی و روح انسان تاکید شده است؟ آیا
احادیثی در این زمینه وجود دارد؟
یکی از قدیمی ترین متونی که در میراث روایی و مذهبی ما به
عنوان شیعیان و نیز مسلمانان وجود دارد که در آن از عبارت حق
و حقوق در کنار دیگر مفاهیم و عبارت استفاده شده ،رساله حقوق
امام سجاد علیه السالم است .در این رساله که در خصال و نیز من
ال یحضر شیخ صدوق متوفی  382نقل شده است ،امام پیرامون
حقوق متنوعی سخن می گوید .رساله با حق خداوند شروع می
شود و سپس نوبت به اعضا بدن می رسد و حق نماز و روزه
و پدر و مادر و همسایه و معلم و برادر و بسیاری موضوعات
دیگر بررسی و نکات به عنوان حقوق این افراد و یا اصناف و
یا اشخاص و یا عبادات بیان می شود و در مجموع توصیه هایی
اخالقی هستند .در این رساله توصیه ای و یا حقی به عنوان حق
میت و یا حقوق میت وجود ندارد ،اما برای درک جایگاه میت در
منظومه فکری اسالمی باید به روایات پراکنده ای که در میراث
فکری ما وجود دارد ،توجه کرد تا بتوان به حرمت و یا عدم حرمت
میت در این منظومه فکری پی برد.

در تمام ادیان و مذاهب انسان بعد از آن که به پایان حیات مادی
خود رسید و بدن و روح از هم جدا شدند برای این وضعیت یعنی
وضعیتی که دیگر روح در بدن نیست و فقط جسد و بدن مادی
باقی مانده است ،تشریفاتی را در نظر گرفته اند .در اسالم نیز
همین گونه است .بعد از آن که شخصی از دنیا رفت ،دیگر افراد
جامعه اعم از اقوام و بستگان و یا حتی دیگر اعضای جامعه اسالمی
باید برای آن میت تشریفاتی را به جا آورند .برخی معتقدند نفس
وجود این تشریفات -که در اسالم عبارت است از شستشو یا
غسل با تشریفات خاص با ماده ای به نام سدر و کافور و سپس
پوشاندن جسد با پارچه های مخصوصی که به آن کفن گفته می
شود و یک حداقل واجبی دارد و برخی مستحبات را نیز شامل می
شود ،-حکایت از احترام و حرمتی است که اسالم برای انسان در
نظر گرفته است.
برخی از این تشریفات واجب است و اصطالح ًا به آن واجب کفایی
گفته می شود؛ یعنی به محض این که شخصی مرد بر همه افرادی
که در آن جامعه هستند ،انجام تشریفات تدفین او اعم از غسل و
کفن و خاکسپاری برای اعضای جامعه واجب می شود و هنگامی
که عده ای از بستگان و یا دیگر افراد اقدام به این عمل نمودند،
این تکلیف از دیگران ساقط می شود .در سنت اعراب و نیز برخی
دیگر از اقوام باستانی عدم توجه به مرده و رها کردن آن ،نوعی
بی احترامی به او محسوب می شده است .لذا برقراری این حکم از
سوی اسالم برای انجام مراسم مذهبی حکایت از توجه اسالم حتی
به انسان بدون روح و انسان بعد از اتمام حیات مادی او و تبدیل
شدن او به تکه ای از گوشت و استخوان نیز حاکی از اراده اسالم
برای توجه به انسان است .توصیه به عدم تاخیر در تدفین با توجه
به این که در گذشته احتمال متعفن شدن جسد نیز بیش تر بوده
نیز ،در همین چهارچوب قابل فهم کردن است.
بنابراین می توان گفت این قسم از واجبات می تواند بخشی از
نگاه منظومه فکری اسالمی به جسد و میت را روشن سازد .بخشی
دیگر از توصیه ها جزو واجبات نیست اما توصیه شده و از سوی
اسالم برای آن پاداش در نظر گرفته شده تا اعضای جامعه اسالمی
به انجام آن تشویق شوند و به این وسیله ،هم حرمت انسان نشان
داده شود ،و هم حرمت میت و خانواده آن پاس داشته شود .به چند
نمونه از این توصیه ها اشاره می کنم.
.1توصیه شده که حتم ًا میت تشیع شود .یعنی عده ای از افراد جامعه
جمع شوند و در کنار بازماندگان جسد را تا آرامگاه همراهی کنند.
برای تشیع جنازه روایات زیادی وجود دارد که حکایت از وجود
پاداش اخروی برای این عمل دارد .مث ًال در من ال یحضر الفقیه از
امیر مومنان روایت شده که من بهشت را برای شش نفر ضمانت
می کنم ،یکی از این موارد شش گانه کسی است که از خانه برای
تشیع برادر مومن خود خارج می شود و در تشیع جنازه او شرکت
می کند .این دست از ثواب ها و پاداش های اخروی برای تشویق
افراد است و نشان می دهد که اسالم برای مرده هم حرمت قائل
است و مایل است در جامعه برای میت هم آداب و دستورات و
تشریفات همراه با احترامی برگزار شود.
 .2توصیه دیگر ،توصیه به شرکت کردن در نماز میت است .برای
شرکت در نماز نیز از این دست روایات بسیار وجود دارد .در
کتاب کافی شریف از پیامبر روایت می شود که پاداش هر کسی
که بر مومنی نماز گذارد ،بهشت خواهد بود .این تشویق برای
شرکت کردن و اهتمام جامعه به میت است .البته حضور در تشیع
جنازه کار ویژه های اجتماعی و اخالقی دیگری نیز دارد .مانند این
که سبب شکل گیری پیوندهای اجتماعی می شود و یا نیز تذکر
به مسئله مرگ و درستکاری و توجه به این سفر و آمادگی برای
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آن است .اما بی تردید این گونه توصیه ها حکایت از توجه به
تشریفات حتی برای میت است.
در مورد اهانت به مردگان چه؟ متن مقدس و یا احادیث و
سنت در این خصوص چه نظری دارند؟ هم چنین آیا در رابطه
با حرمت نبش قبور و حرمت شکستن استخوان مرده ،آیا اتفاق
نظری بین علمای شیعه وجود دارد؟ (مکروه ،حرام ،منوط به
رعایت پاره ای از مالحظات؟)
برخی روایات وجود دارد که افراد را از تمسخر و بی حرمتی به
میت باز می دارد و ضمن نکوهش این عمل برای آن کیفرهای
اخروی نیز در نظر گرفته شده و مرتب از سوی بزرگان دین تذکر
داده شده که مبادا بر سر جنازه ای بخندید و مسخره کنید و یا
اسباب بی حرمتی به آن را فراهم آورید .در ارشاد القلوی از امیر
مومنان روایت شده که اگر کسی بر جنازه ای بخندد ،خداوند در
قیامت او را در مقابل دیگر بندگان خوار و ذلیل می کند .این گونه
توصیه ها نیز حکایت از آن دارد که میت دارای حریم و حرمتی
است که اسالم می خواهد آن حریم پاس داشته شود.
باید در نظر داشت که تشیع همیشه در اپوزیسیون بوده و اغلب
حکومت ها در اختیار اهل سنت بوده است .با توجه به این وضیعت،
برخی توصیه ها از سوی امامان برای شیعیان صادر شده است .مث ًال
امام صادق به شیعیان سفارش می کنند که هنگامی که در جامعه
اسالمی زندگی می کنید و در میان اهل سنت هستید ،حتم ًا به
تشیع جنازه این افراد حاضر شوید .گویی حتی هنگامی که میت از
شیعیان نیست ،اما باید در جامعه از سوی پیروان مذهب دیگر هم
مورد تکریم قرار گیرد و این حضور مورد توجه قرار گرفته است.
یکی دیگر از مواردی که می توان به آن توجه کرد و در قالب
حقوق میت و یا نشان دهنده جایگاه آن در یک تفکر است ،مسئله
جنایت بر میت است .در قانون مجازات اسالمی که در حال حاضر
در کشور اعمال می شود و مبتنی بر مبانی فقهی است ،هرگونه
جنایت بر میت ممنوع است .هرگونه تعرض جنسی و نیز آسیب
زدن به اعضا بدن جسد ممنوع و برای آن دیه و مجازات در نظر
گرفته شده است .در ماده  722مقرر کرده که دیه جنایت بر میت
یک دهم دیه انسان کامل است .در خصوص تعرض جنسی به میت
نیز بین انسان مرده و زنده فرقی نیست .یعنی روایاتی وجود دارد
که تعرض جنسی به مرده را به مثابه تعرض جنسی به یک انسان
زنده می دانند و ضمن نکوهش این عمل زشت ،برای آن مجازات
سنگین در نظر گرفته شده است.
هم چنین یکی دیگر از توصیه هایی که نشان دهنده حرمت داشتن
جسد و توجه به آن است ،مسئله حرمت نبش قبر است .از دیر باز
در سنت فکری عرب پیش از اسالم و دیگر اقوام ،تعدی به قبر و
آرامگاه ابدی افراد کاری نکوهیده بوده است؛ گویی تعرضی است
به آرامش و حرمت آن میت .در فقه اسالمی نیز نبش قبر حرام
اعالم شده است؛ گویی نبش قبر مخالف حرمت صاحب قبر است.
در مواردی خاص که این حرمت با حق دیگر در تعارض قرار می
گیرد ،ممکن است این حرمت برطرف شود؛ مانند آن که میت را
در زمینی که غصبی بوده و حق نداشته اند آن را در آن زمین دفن
کنند ،دفن شده باشد .آن گاه اگر امکان راضی کردن صاحب زمین
وجود نداشه باشد ،می توان آن را نبش کرد و در محل دیگری
به خاک سپرد .اما در این بین نیز توصیه شده که نباید اسباب بی
حرمتی به جسد فراهم شود.
آقای خلیلی سوالی که مهمی که مطرح می شود ،این است
که آیا این حقوقی که فرمودید ،فقط مربوط به انسان شیعه
است یا پیروان سایر ادیان و فرقه ها و یا حتی کافران را هم
شامل می شود؟

یکی از توصیه های موجود در میرات تاریخی و فقهی مسلمانان
توصیه هایی است که از سوی پیامبر و یا دیگر پیشوایان برای
افرادی که به جنگ می روند ،صادر شده است .در این توصیه ها
تاکید شده است که از اعمالی مانند مثله کردن و قطعه قطعه کردن
اجساد دشمن خودداری کنید .در واقع اسالم شناسان ،از این دست
توصیه ها استفاده می کنند تا نشان دهند حرمت انسان در منظومه
فکر اسالمی چگونه است .وقتی اسالم حاضر نیست به جسد دشمن
توهین شود و توصیه می کند که آن را مثله نکنید ،بی تردید برای
انسان به ما هو انسان حریم و حرمت قائل است .وقتی جسد دشمن
حرمت دارد و برای آن قانون وضع شده ،جسد مسلمان و غیر
دشمن جایگاه خودش را خواهد داشت.
به نظر شما چه می شود که مسلمانی اجازه هتک حرمت به
قبور را به خود می دهند؟ مثالً در دهه ها و سال های اخیر ،ما
شاهد شکسته شدن سنگ قبر برخی از شاعران و روشنفکران
ایرانی بودیم و یا بارها پیش آمده که قبرستانی به بهانه های
مختلف و حتی قدیمی بودن آن تخریب و به مکانی نظیر پارک
و یا فرهنگسرا تبدیل شده است.
برخی مواقع مشاهده می شود که افراد به بهانه های مختلف
به برخی قبور بر حرمتی می کنند و یا حتی به آن محل و یا

سنگ و دیگر ممتلکات موجود در آن اسیب می زنند .اوالً در
این خصوص باید گفت این مسئله قطعا از نظر اخالقی محکوم و
مذموم است و اگر ما هیچ آیه و روایتی دال بر نکوهش آن نیز
نمی داشتیم ،وجدان انسانی این عمل را محکوم می کند .سنگ قبر
و یا ساختمانی که به عنوان آرامگاه شناخته می شود ،در صورتی
که مالکیت داشته باشد ،مالک دارد و یا اگر موقوفه باشد ،متولی
دارد و در صورتی که کسی به این اموال آسیب بزند ،قیمت آن
را ضامن است و باید جبران خسارت کند .فرض کنید یک چهره
فرهنگی و یا سیاسی که سنگ قبری دارد و مورد توجه و اقبال
جامعه است ،عده ای به آن بی حرمتی کنند .این کار مذموم است و
در صورت خسارت وارد کردن به آن ،قیمت آن را ضامن هستند.
اما متاسفانه باید عرض کنم کسی که حرمت میت و آرامگاه او
را نگاه نمی دارد ،چگونه انتظار هست که حرمت حدود شارع
مقدس را نگاه دارد .من بارها شاهد بوده ام که کسانی که خود را
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متدین می دانند و به ظواهر شریعت ملتزم هستند ،اما هنگامی که
نوبت رعایت حقوق دیگران می رسد نمی توانند جانب انصاف را
رعایت کنند که متاسفانه نشانه سقوط اخالقی جامعه است .وقتی
حرمت انسان زنده ای را که در یک و یا چند مسئله فقهی و یا
اعتقادی و یا سیاسی کوچک و یا بزرگ با ما همراه نیست ،نگاه
نمی داریم و از تریبون های رسمی و غیر رسمی شاهد توهین و
تضیع حقوق افراد هستیم ،دیگر نمی توان سخن از حقوق میت و
احترام به مردگان و آرامگاه آنان کرد و این یکی از نشانه های
سقوط اخالقی جامعه است .عمده دلیل آن نیز مسئله اطالق گرایی
و نهادیه شدن خشونت به جای گسترش و رشد رواداری است.
شریعت اشاره ای به حق خانواده بر میتشان هم دارد؟
این که اعضای خانواده یا وراث حق دارند میتشان را تحویل
بگیرند و در قبرستان مورد نظرشان دفن کنند و برایش مراسم
سوگواری ترتیب دهند؟
در خصوص مسئله سوگواری و نیز حق خانواده و بستگان در
خصوص عزیزی که از دست داده اند نیز همین گونه است .این
حق متعلق به اعضای خانواده است .مث ًال فرزند بزرگ در هنگام
خواندن نماز بر پیکر پدر باید اجازه دهد و یا مسئله تدفین و مکان
تدفین نیز ابتدا میت می تواند وصیت کند که در کجا به خاک

سپرده شود .البته در صورت امکان و عدم تعارض اما اگر وصیتی
در کار نباشد این اعضای خانواده هستند که حق دارند .مسئله
سوگواری و همدردی کردن نیز مورد توجه شارع بوده و روایات
بسیاری در این خصوص وجود دارد که افراد را به حضور در این
مراسم و تسلیت گفتن و غیره ترغیب می کند .این تشریفات
کارکردهای متفاوتی دارد و پیشوایان دینی نیز به همین علت این
گونه توصیه را بیان کرده اند .حضور افراد و سوگواری کردن،
سبب آرامش افراد و بازماندگان می شود و غم آنان را تحمل
پذیر می کند .سوگواری دوره ای ست برای عادت کردن به وضع
موجود .گریستن و سبک شدن و دیگر تشریفات ،همگی برای
کارکردهای مشخص فردی و اجتماعی و روانشناختی طراحی شده
اند .محروم کردن افراد در شرایط خاص از این حق نیز با هیچ خط
کش اخالقی و شرعی ،قابل اندازه گیری نیست.
با تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
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انـــــــــدیشه
نگاهی به حرمت
پیکر مردگان غیر مسلمان،
میان دو دیدگاه
مجتبی لطفی
دینپژوه و دانشآموخته حوزه علمیه قم
در اندیشه اسالمی ،دو دیدگاه نسبت به انسان وجود دارد :نگاه
سنتی و نگاه حقوق بشری .میت یا از آن انسان مسلمان است یا
غیر مسلمان.
میت مسلمان
در نگاه دینی ،همان گونه که انسان مسلمان و در نگاه خاص تر
انسان مومن(شیعه) دارای احترام است و عقیده انسان حی موجب
احترام به وی می شود ،هنگامی که از دنیا رفت نیز چنین دیدگاهی
درباره پیکر وی وجود دارد و کافر از هیچ احترامی برخوردار
نیست .بر اساس چنین دیدگاه و برداشتی از آموزه های شریعت،
مسلمانی که از دنیا می رود ،واجبات ،مستحبات و مکروهاتی
درباره برخورد با جنازه وی در کتب فقهی درج می شود .واجب از
جمله غسل ،کفن ،نماز و دفن اوست که هر یک فروعاتی را ذیل
خویش در بر دارد .عالوه بر این ،مستحباتی نیز وارد شده است
مانند تشییع جنازه ،نماز شب اول قبر ،چگونگی قبر ،زیارت قبور،
خیرات برای اموات ،دعا برای میت ،انفاق و صدقه برای میت،
تالوت قرآن برای میت و غیره.
عالوه بر این ،محرماتی نیز در شریعت درباره میت مطرح است

“

در فقه نوع ًا هیچ یک
از کفار ،احترامی
که بر پیکر مسلمان
دارد ،ندارند و در
قریب به اتفاق فتاوا
گفته شده غسل ،کفن
و دفن میت کافر
جایز نیست.

“
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که تحت عنوان هتک حرمت پیکر مسلمان مطرح می شود .چنین
هتک حرمتی یا در دایره هتک حرمت مادی و یا معنوی مطرح
است.
بر اساس قاعده احترام به اموات در حقوق اسالم -که قاعده ای
مسلم و شناخته شده است ،-قاعده «حرمة المیت کحرمة الحی» از
روایت منقول از پیامبر به دست آمده و همان گونه که انسان حی
مسلمان محترم است ،میت وی نیز دارای حیثیت حقوقی است .بر
این اساس همان گونه که جنایت علیه زندگان مجازات دارد ،پس
از خروج روح از پیکر وی هتک حرمت وی نیز مجازات در پی
دارد .این جرایم به دو بخش تقسیم می شود:
الف) جرایم علیه حیثیت مادی مردگان مانند سرقت (کفن ،جسد،
اجزای مرده و غیره) ،مثله کردن ،زنا با لواط مردگان ،نبش قبر.
که هر یک از جرایم چه این که از سنخ جرایمی باشد که شاکی
خصوصی از بازماندگان میت داشته یا جزو حقوق الهی باشد در
قوانین الهی و موضوعه بشری مجازات های خاص به خود را
داراست.
ب) جرایم علیه حیثیت معنوی مردگان مانند اتهامات جنسی یا
توهین و افترا یا نشر اکاذیب علیه شخص مرده که به موجب آن
حیثیت معنوی وی و یا بازماندگان او خدشه دار گردد .در این
موارد نیز وارثان میت می توانند ادعای حیثت کرده و عالوه بر
جبران ،مجازات هم در نظر گرفته شده است.
نکته مهم در بحث حفظ حرمت پیکر اموات ،بحث تشریح است که
در وهله اول حرام شمرده شده است .اما در این باره ،استثانائاتی
وجود دارد؛ از جمله برای کشف حقیقت در جایی که احتمال
جنایت و قتل در بین باشد یا در جایی که حفظ نفس انسان زنده
ای بر پیوند اعضای مرده متوقف باشد که با وصیت خود او یا
اجازه وارثان بی اشکال است .اما در همان جا اگر کالبد شکافی
برای آموزش دانشجویان پزشکی باشد ،نمی توان میت مسلمان را
تشریح نمود و باید از جنازه غیر مسلمان استفاده کرد.
میت غیر غیر مسلمان
در فقه نوع ًا هیچ یک از کفار ،احترامی که بر پیکر مسلمان دارد،
ندارند و در قریب به اتفاق فتاوا گفته شده غسل ،کفن و دفن میت
کافر جایز نیست .در این باره چند نکته وجود دارد:
الف) معنای کفر و اطالق آن بر هر غیر مسلمانی دارای خدشه
جدی است .کافر با توجه به آیات قرآنی شامل کسانی می شود
که از روی لجاجت ،پس از فهم و اعتقاد به حقانیت اسالم ،منکر
آن می شوند.
ب) درباره اهل ذمه یعنی غیر مسلمانانی که در محدوده حکومت
اسالمی زندگی می کنند ،اگر به قواعد و قراداد ذمه ملتزم باشند؛
به ویژه اگر درباره حفظ حرمت اجساد آنان قراردادی بسته شود،
هتک حرمت جایز نیست و اگر در فتاوا گفته شده اجرای مراسمات
واجب مسلمانان درباره آنان جایز نیست ،مقید به مراسمات
مسلمین است و معنای آن جواز هتک حرمت نیست .بنابراین بر
اساس لزوم وفای به عهد و عقد میان آنان و مسلمانان ،می باید
مقدمات انجام مراسمات آنان مطابق با عقیده خویش از ناحیه
حکومت اسالمی فراهم گردد .به بیان دیگر چنان که غیر مسلمانی
که در ذمه و در چهارچوب مقتضیات پیمان ذمه در امنیت ،حفظ
دماء ،اموال ،استفاده از مزایای زندگی در بالد اسالمی و غیره ،از
حقوقی مثل دیگر شهروندان مسلمانان برخوردار است ،پس از
مرگ نیز در ضمن پیمان ذمه هرچند به صورت قرارداد و عهد
شرط شده باشد،الزم االجراست .مگر این که در شریعت خود آنان
چنین دلیلی بر احترام اجسادشان وجود نداشته باشد؛ مانند این که
تشریح جسد میان ایشان مرسوم بوده و آن را هتک حرمت اموات

خود نمی دانند .یا مانند برخی ادیان غیر آسمانی که مردگان
خویش را می سوزانند.
ج) همان گونه که در صدر نوشتار آمد این بحث مبتنی بر
دیدگاه سنتی از یک سو و حقوق انسان و کرامت ذاتی انسان
فارق از هر ایده و عقیده از سوی دیگر ،قابل بحث و برداشت
است .بر این اساس اگر قائل به کرامت ذاتی انسان شدیم با
استفاده از عام قرآنی« :لقد کرمنا بنی آدم» همان گونه که انسان
بما هو انسان(بنی آدم) در زمان حیاتش کرامت ذاتی دارد(،)1
هنگام وفات نیز حیثیت جسمی و معنوی وی دارای کرامت
است و هتک حرمت جسد وی جایز نیست؛ بلکه حفظ کرامت
آن الزم است .مرحوم آیت اهلل منتظری که قائل به کرامت ذاتی
انسان است در کتاب رساله حقوق خود روایتی از جابر بن عبد
اهلل نقل می کند که روزی جنازه یک یهودی از کنار ما عبور
داده شد و پیامبر به احترام آن قیام کرد و فرمود هرگاه جنازه
ای را مشاهده کردید قیام کنید .بر اساس روایت دیگری چنین
صحنه ای واقع شد و پیامبر قیام کرد .در مقابل ،اصحاب ایشان
اعتراض کردند که جنازه از غیر مسلمان بود! پیامبر گفت :آیا
او یک انسان نیست!؟( )2در قرآن تصریح شده که روح خدا
در انسان دمیده شده و او شایسته تکریم و حتی تعظیم فرشتگان

و سجده فرشتگان است ،خداوند به واسطه خلق انسان به خود
تبریک گفته است و غیره .بنابراین که خدا احسن الخالقین باشد،
احسن المخلوقین شایسته انسان است و تبریک خداوند جز با
کرامت ذاتی انسان سازگار نخواهد بود)3( .
گرچه ایشان نیز در رساله عملیه خود از عدم جواز کفن و دن کافر
سخن به میان آورده اما با قید “مطابق آداب اسالمی”؛ می توان از
این قید استفاده کرد که عدم جواز مربوط به آداب اسالمی است
که قاعدت ًا خود غیر مسلمانان نیز آن را بر نمی تابند.
د) عالوه بر جهان شمولی بحث کرامت انسانی که از آیه« :لقد
کرمنا بنی آدم» استفاده می شود ،در برخی از آموزه های دینی به
گونه ای عام به رعایت احسان و نیکوکاری سفارش شده است.
چنان چه نسبت به پدر و مادر در آيه  ۱۵سوره احقاف آمده« :و
ان ب ِ َوال ِ َد ْي ِه إ ِ ْح َسانًا؛ و انسان را [نسبت] به پدر و مادرش
َ َو َّص ْي َنا إْال ِ َنس َ
به احسان سفارش كرديم» .این بیان با ادبياتی فراگیر و عام مطرح
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تخریب بخشی از گورستان
امامزاده عبداهلل شهرری
عکس از تسنیم

شده و شامل والدین غیرمسلمان نیز می شود .در اين آيه از انسان،
والدين و رفتار نيكو نام برده شده كه ادبياتی مشترك و انسانی،
فارق از هر ایده و عقیده است و منشأ چنین وصیتی خداوند همه
انسان هاست .اگر قبول کنیم که هر انسان مرده به همان موازاتی
که زنده اش کرامت داشت و احسان به وی الزم و مورد سفارش
است از یک سو ،و از سوی دیگر خداوند به انسان ها سفارش
کرده که به پدر مادر خویش احسان کنند از سوی دیگر ،به این
نتیجه می رسیم که پدر مادری که غیر مسلمان هستند میت آنان
به مانند زنده آنان حرمت و کرامت دارد و هتک حرمت آن جایز
نیست.
ه) عالوه بر مطالب پیش گفته (که به لحاظ اجتهادی بحث
مفصلی طلب می کند) مرحوم آیت اهلل سید محمدجواد موسوی
غروی(متولد )1282می نویسد« :دلیلی بر عدم کفن و عدم جواز
دفن کافر و اوالد او وجود ندارد و پیامبر که رحمه للعالمین بوده،
حتی در نبرد با مشرکان دستور می داد اجساد کشته های آنان دفن
شود .اگر در جایی غیرمسلمان ها خود اقدام به کفن و دفن نمایند
این وظیفه از مسلمان ها ساقط است .ولی اگر شخص غیرمسلمان
و کافر در جامعه اسالمی از دنیا برود کفن و دفن او بر مسلمین
واجب کفایی است»)4(.

در نتیجه ،در نگاه حقوق بشری و کرامت ذاتی به انسان ،فارق
از هر عقیده و ایده ،به موازات لزوم حفظ کرامت زندگان ،پیکر
مردگان اعم از مسلمان یا غیرمسلمان حرمت داشته و جزو حقوق
مسلم اوست و هتک آن عالوه بر حکم اخالقی ،بر اساس حکم
فقهی نیز جایز نیست.
پانوشت ها:
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 -1برای اطالت بیش تر ر.ک به حسینعلی ،منتظری ،رساله حقوق ،تهران :نشر
سرایی ،1394 ،ص33-34 .
 -2همان ،صص33-34 .
 -3همان ،صص33 32- .
 -4غروی ،علی اصغر ،شرح رساله ،حواشی مرحوم آیت اهلل سید محمدجواد
موسوی غروی بر رساله آیت اهلل بروجردی ،چاپ دوم ،نشر نگارش،1382 ،
ص129 .
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حــــــــقوقی
تبعیض در
“مردگان” و “کشتگان”
حمید حمیدی
پژوهشگر و فعال حقوق بشر
عرف با وجود اختالف سیستم های حقوقی و نیز با وجود اختالف
نظر جامعه شناسان حقوق و حقوقدانان درباره اساس ،کیفیت و
میزان احترام و اعتبار آن در جوامع ،یکی از منابع مهم حقوق
به شمار می رود که نقش اساسی و موثری را در تمام رشته
های دانش حقوق به عهده دارد .عرف -که وضع شده به وسیله
همه مردمان است -بیانگر اراده جامعه و قواعد عرفی حقوق بر
مبنای خواسته های مردم است .این قواعد که از طریق عرف
و عادت بین مردم اشاعه می یابند ،با واقعیت ،عدل و انصاف
قابل تطبیق اند .لذا باید عرف را عنصری دانست که کشف راه
حل عادالنه را میسر می سازد و هم چنین نیروی حیاتی نهادهای
حقوقی است که از کهنه گی و فرسودگی حقوق جلوگیری می
کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و
متحرک نگه می دارد تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت های
جامعه تکامل یابد .بنابراین می توان گفت عرف و عادت ،قدیمی
ترین پدیده حقوقی است و از زمان های بسیار کهن تا گذشته ای
که چندان دور نیست تنها مظهر و جلوه گاه حقوق بوده؛ چنان که
مارک رگالند تصریح کرده« :در حقیقت عرف منبع اول حقوق
و نخستین مظهر آن است» و پیش از به وجود آمدن حقوق کتبی
حاکمیت بالمنازعی داشته و با دقت و خشونت مورد عمل و
اِغماض و چون و چرا در آن را نداشته است .بدیهی است همان
طور که به نظر بشر زیبایی های طبیعت با زشتی ها همراه هم

“

هنوز حکومت از
اعالم نام کشتگان
و محل دفن آن ها
خودداری می نماید
و ضمن این که به
تخریب این گورهای
جمعی نیز مشغول
است.

“
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هستند ،عرف های آن اعصار نیز ضمن آن که حافظ بخشی از
حقوق طبیعی و برخی از سجایای اخالقی بوده ،مقررات ناهنجار
و نامطلوبی نیز در برداشته است.
در طول تاریخ و در حکومت های دیکتاتوری و استبدادی با
اجساد مخالفان ،معترضان و مبارزان سیاسی و عقیدتی به مثابه
“یک فرد کشته شده و یا فوت کرده”“ ،عرف تشیع و تدفین با
کرامت” رعایت نگردیده است.
در یک دوره وحشت در آرژانتین بین سالهای 1983 1976-
[دوره حکومت نظامیان] بالغ بر  25هزار تن از ناراضیان سیاسی
ناپدید شدند؛ یعنی زندانی ،شکنجه و یا اجسادشان نابود شد.
ماموران پلیس در خیابان ها و یا نیمه شب در خانه هایشان آنان را
توقیف می کردند ،بدون لباس مخصوص و بدون کارت شناسایی
و حتی بدون مجوز رسمی می آمدند و ماشین هایشان فاقد هرگونه
عالمت یا شماره ای بود .وقتی بستگان آنان از پلیس یا مقامات
دولت نظامی خبری می خواستند ،آنان به کلی اظهار بی اطالعی
می کردند .پس در چنین مواردی نپوشیدن لباس مخصوص
یا همان نشانه فرهنگی این معنا را در ذهن پدید می آورد که
ماموران همانند جنایتکاران عمل می کنند و در چنین شرایطی
قانون از کسی حمایت نمی کند و همین سبب ایجاد “فرهنگ
ترس” است .فرهنگی که در آن بسیاری از مردم حتی قادر نیستند
بیان کنند که یکی از اعضای خانواده شان ناپدید شده است .موارد
مشابهی نیز در دهه  1980در کشور کوچک آمریکای مرکزی،
یعنی السالوادور ،پیش آمده است .طی این دوره ،بیش از  50هزار
تن از مخالفان دولت یا افراد مظنون ناپدید شدند یا به طریقی به
قتلرسیدند و اجسادشان در کنار خیابان ها پیدا می شد .در واقع
مجموعه این نوع رفتارها هشدارهایی برای مردم بود تا پیوسته
در حال رعب و وحشت به سر برند(مبانی ارتباطات جمعی ،سید
محمد دادگران ،ص.)207.
از صدور بخشنامه در ارتباط با “مردگان گوالگ” مبنی بر”عدم
تحویل اجساد کشته شدگان و به خاکسپاری و یا سوزندان آن
ها بدون هیچ عالمت و نشانه ای در قبرهای بی نام و نشان”
تا “کشته شدگان و ناپدید شدگان قهری” در دوران سیاه
دیکتاتوری در آرژانتین،که منجر به پدید آمدن”مادران پالزا
دومایو” در میدان اصلی پایتخت آرژانتین ،بئونس آیرس و
تداوم دادخواهی گردید ،تا جنازه “چه گوارا” بر میز یک رخت
شوی خانه در بولیوی و خاکسپاری به دور از کرامت انسانی برای
متهمان کودتایی ساختگی در ترکیه توسط دولت اردوغان در
“گورستان خائنین” و خوراک سگ نمودن جنازه های سربازان
سوری توسط داعش و ماجرای کشف اجساد مخالفان قذافی در
لیبی و ده ها نمونه دیگر ،حکایت از جهانی بودن “نقض کرامت
مردگان” و تبعیض آشکار در “مردگان خودی” و “کشتگان غیر
خودی” دارد.
از نظر حقوقی اشخاص به دو دسته تقسیم می شوند ،که شامل
شخص حقیقی و شخص حقوقی است .شخص حقیقی که به تعبیر
قانون مدنی “شخص طبیعی” نیز نامیده می شود ،همان انسان
است .یعنی انسان به تنهایی می تواند صاحب حق و مسئولیت
گردد و این فقط ویژگی خاصی است که انسان می تواند داشته
باشد .بنابراین برای یک شخص طبیعی (حقیقی) ،ویژگی هایی
می توان در نظر گرفت و حقوقی را نیز متصور گردید .حق حیات،
حق آزادی ،حق داشتن تحصیالت و غیره از جمله حقوقی است
که شخص حقیقی می تواند داشته باشد .مجموعه ای که از افراد
حقیقی تشکیل شده اند(برای آنکه مقاصد خود را دنبال نمایند به
عنوان مثال مقاصد اقتصادی نیاز دارند که گروه هایی تشکیل

دهند و به صورت گروهی فعالیت و تمرکز داشته باشند) ،که به
آن شخصیت حقوقی می گویند .هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص
حقوقی می توانند امتیازاتی داشته باشند .البته برخی از امتیازات
مقرره در قانون مدنی ،خاص اشخاص حقیقی است مانند :حقوق
مربوط به حق پدر-فرزندی که به طبع اشخاص حقوقی فاقد این
امتیاز هستند اما امتیازاتی مانند :نام ،اقامتگاه و دارا شدن اموال
منقول و غیر منقول بین اشخاص حقیقی و حقوقی مشترک است.
شخص طبیعی
 )1مفهوم شخص و شخصیت ،هرچند که شخصیت در علوم
مختلف دارای یک مفهوم است ،اما طبق نظر قانون مدنی ،شخص
موجودی است که دارای حق و مسئولیت است و در طول زندگی
خود می تواند اعمال حقوقی انجام دهد و در خصوص مسئولیتی
که بر عهده دارد نقشی داشته باشد؛ بنابراین شخصی است که طرف
و صاحب حق و مسئولیت است.
 )2وضعیت :در واقع باید گفت اصطالح وضعیت که در قانون
مدنی به آن اشاره شد و در خصوص اشخاص به کار می رود،
به معنی عام ،وضعیت و موقعیت خاصی است که او نسبت به
حقوقی که در جامعه دارد ،داراست .امروزه از نظر وضعیت سیاسی
از این نظر که شخص تبعه یک کشور باشد یا بیگانه ،در مبحث

تابعیت بررسی می شود که خارج از قلمرو حقوق مدنی است اما
در حقوق مدنی وضعیت خانوادگی شخص ،حقوق و مسئولیت او
در خانواده و وضعیت حرفه ای او ،اوصافی از شخصیت او هستند
مانند :تابعیت ،ازدواج ،روابط نسبی ،سببی ،اقامتگاه و اهلیت.
حقوق مربوط به شخصیت
اگر چنان چه بخواهیم تعریفی از حقوق مربوط به شخصیت داشته
باشیم ،باید گفت این حقوق تنها در قانون مدنی مورد مطالعه
قرار گرفته و در واقع حقوقی است که مختص شخص انسان
است .طبقه اجتماعی یا گروه بندی خاصی در آن نقش ندارد و
هدف آن حمایت از شخص انسان و تمامیت جسمی اوست و
کم تر به منافع مادی توجه دارد (منافع مادی از شخصیت انسان
قابل تفکیک هستند) بر خالف حقوق مربوط به شخصیت که
این چنین نیست از جهتی دیگر نظر به این که به موجب اکثر
قوانین (قوانین مدنی) حقوق فردی از جایگاه مهمی برخوردار
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است (شامل حق مالکیت ،حق آزادی ،حق تحصیل ،حق اقامت
در محل معین و غیره) که مترادف با حقوق بشر نیز هستند ،اما
حقوق مربوط به شخصیت به هیچ وجه مترادف با حقوق بشر
نیستند .البته الزم به ذکر است حقوق بشر نیازهای ضروری را
برای انسان به عنوان امتیازاتی در نظر می گیرد که برخی از این
حقوق جنبه غیر مالی دارند.
حقوق مربوط به شخصیت به دلیل آن که هم از شخصیت جسمی و
هم شخصیت روحی انسان حمایت می کند ،می توان گفت در دو
غالب مورد بررسی قرار می گیرد:
 )1حمایت از شخصیت جسمی انسان که شامل جسم انسان زنده و
حق انسان نسبت به جسم خود پس از مرگ می شود.
 )2از شخصیت اخالقی و معنوی انسان نیز حمایت می کند.
الف) حمایت از شخصیت جسمی انسان:
شخصیت جسمی انسان در نظر قانونگذار دارای احترام است و به
طبع حقوقی نیز برای آن در نظر گرفته شده است .هرگونه تعرض
و ایراد (صدمه) و ضرب به شخصیت جسمی انسان ممنوع است و
در چنین حالتی دارای مسئولیت های خاص مدنی و کیفری خواهد
بود .به عنوان مثال ،جراحی شخصی بدون رضایت او و یا ولی و
سرپرست او مجاز نیست و در حقوقی که مداوا بر اساس موازین

علمی و فنی صورت بگیرد ،گاهی اوقات به دلیل مصالح اجتماعی
و یا اعمال قانون صدمه هایی به تمامیت جسمی افراد وارد می شود
مانند :واکسیناسیون اجباری و یا مجازات هایی که برای مجرمین
در نظر گرفته می شود .در این جا باید گفت که به هیچ عنوان در
صورت عدم وجود قانون خاص باز هم مقامات قضایی نمی توانند
تصمیمی بگیرند که موضوع آن صدمه زدن به جسم انسان باشد.
ب) حق انسان نسبت به جسم خود پس از مرگ:
ممکن است این نکته به ذهن متبادر شود که حقوقی که برای
انسان در نظر گرفته شده مربوط به زمان حیات اوست و جسم
انسان پس از مرگ دیگر دارای شخصیت نیست .هرچند شخصیت
حقوقی انسان با مرگ انسان تمام می شود ،اما جسم انسان نیز
پس از مرگ ،مورد احترام قانونگذار است و حقوقی را برای آن در
نظر گرفته است .به عنوان مثال اشخاصی که دارای اهلیت هستند
(اهلیت از نظر قانون مدنی یعنی این که فرد عاقل  ،بالغ و رشید

باشد) ،این شخص می تواند در مورد خودش وصیت کند؛ مث ًال در
خصوص محل دفن و نوع تشیع و نمونه برداری را نسبت به جسد
خودش منع کند ،هرچند که این حق مطلق نبوده و گاهی اوقات به
دستور مقام قضایی ،برای روشن شدن پرونده مرگ های مشکوک
نیاز به کالبد شکافی است .یک نکته دیگر در اینجا مطرح می شود
و آن در خصوص پیوند عضو شخص مرده به شخص زنده است.
امروزه در نتیجه پیشرفت های علمی اعضای افرادی که دچار
مرگ مغزی شده اند ،می توانند بیماران را نجات دهند .در ایران
قانون پیوند اعضای بیمارانی که مرگ مغزی آن ها قطعی شده
است در  17فروردین ماه سال  1379به تصویب رسید و چنان چه
بیمار وصیتی در این خصوص داشته باشد و یا ولی میت موافقت
کند در صورت نظر مثبت کارشناسان می توانند چنین کاری انجام
دهند و این ایراد (صدمه) بر مرده مشمول دیه نخواهد بود.
حمایت از شخصیت معنوی و اخالقی انسان
شخصیت معنوی انسان که به تعبیر همان شخصیت اخالقی گفته
می شود ،مورد حمایت قانونگذار است که هم شامل شخصیت
عمومی انسان و هم شخصیت سیاسی اوست.
شخصیت عمومی انسان
آزادی هایی را مانند آزادی رفت و آمد ،آزادی بیان ،آزادی

انتخاب شغل و غیره را که در زمره آزادی های فردی هستند،
شامل می شود و حقوق سیاسی که انسان دارد مانند حق رای،
که از این دسته است (شخصیت سیاسی) در این ارتباط اشاره می
شود به اصل  28قانون اساسی در خصوص شخصیت عمومی یعنی
آزادی انتخاب شغل؛ یعنی حقوقی که مربوط به شخصیت انسان
هستند و جزو دارایی های انسان به شمار نمی آید ،بنابراین ویژگی
هایی را برای آن می توان در نظر گرفت.
ویژگی های مربوط به شخصیت
 )1به وراثت شخص منتقل نمی شود و با پایان گرفتن شخصیت
حقوقی انسان خاتمه می یابد اما در این مورد استثنایی وجود دارد
و آن این است که در صورت وصیت میت ،ورثه حقی به کالبد بی
جان او دارند و می توانند نسبت به آن تصمیم گیری نمایند .هم
چنین ورثه از آثار فکری و تالیفات میت تا حدی برحسب قانون
حمایت مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب  1348می توانند
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حمایت و تصمیم گیری کنند.
 )2این حقوق قابل توقیف به وسیله بستانکاران نیست .در این
خصوص رجوع شود به تبصره ماده  65قانون اجرای احکام مدنی
مصوب  1356با عنوان عدم توقیف تالیفات و ترجمه های چاپ
نشده .در توضیح این مطلب باید گفت که بستانکاران این حق
را دارند اموال بدهکار را برای وصول طلب خود توقیف کنند و
حقوق مربوط به شخصیت از حقوق مالی محسوب نمی شود.
 )3مرور زمان نسبت به این حقوق جاری نمی شود؛ زیرا مرور
زمان مخصوص اموال و حقوق مالی است .البته الزم به ذکر است
قواعد و مقررات کلی مرور زمان نسبت به اموال و حقوق مالی نیز
طبق نظر شورای نگهبان مصوب  27بهمن ماه سال  1361مغیرت
با احکام شرعی شده است.
 )4این حقوق نمی توانند موضوع قرارداد واقع شوند قابل نقل و
انتقال و اسقاط نیستند اما استثناعاتی در این ارتباط برای آن ها
معتبر شناخته شده است.
قراردادهای حقوق شخصیت
به طور قطع می توان گفت حقوق مربوط به شخصیت را به موجب
قرارداد و یا یک جانبه و بدون قرارداد نمی توان واگذار نمود .به
طور مثال یک فرد نمی تواند به موجب قراردادی که با فرد دیگری

تنظیم می کند از حق حیات خود چشم پوشی و صرف نظر نماید؛
هر چند اگر چنان چه کسی به موجب قراردادی از دیگری بخواهد
که او را به قتل برساند و رضایت نامه کتبی در این خصوص،
مقتول به او اعطاء نماید باز هم این عمل قتل و مستوجب مجازات
کیفری است .هر نوع قراردادی که به حقوق شخصیت ،صدمه و
آسیب وارد می کند باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد.
وجود و ویژگی های شخص طبیعی
شخص طبیعی از نظر قانون مدنی فرد انسانی است و وجودی
دارد که در این دنیا محدود به دو عامل است :تولد و مرگ .گاهی
اوقات حیات و فوت شخص مشکوک است ،در این صورت
شخص را غایب مفقود االثر می نامیم و قانون گذار شرایط خاصی
برای غایب مفقود االثر در نظر گرفته است .وقایع مهم زندگی
شخص طبیعی را عمدت ًا به چهار دسته تقسیم بندی می کنند:
الف) آغاز وجود شخص طبیعی

ب) پایان وجود شخص طبیعی
ج) غایب مفقوداالثر
د) ممیزات شخص طبیعی
غایب مفقود االثر
در واقع یک اصطالح حقوقی است که قانونگذار در قانون مدنی
و قانون امور حسبی (مسائل مالی) می تواند از آن استفاده کند
اما از نظر تعریف باید گفت که غایب مفقود االثر شخصی است
که مدتی نسبت ًا طوالنی از اقامتگاه خود و محل زندگی خود دور
شده است و هیچ گونه خبری نیز از او در دست نیست .قانونگذار
در ماده  1011قانون مدنی ،غایب مفقود االثر را این چنین
تعریف می کند« :کسی است که از غیبت او به نسبت مدیدی
گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد» .شرایطی را که
در تعریف ماده  1011می توان به آن اشاره نمود ،عبارتند از:
 )1غیبت :نخستین عنصر تعریف غایب مفقود االثر غیبت است.
غیبت از اقامتگاه یعنی محل سکونت یا محل کار که همان مرکز
مهم امور شخص است )2 .انقضای مدت نسبت ًا طوالنی :اگر چنان
چه شخصی مدتی نسبت ًا کوتاه از اقامتگاه خود دور باشد ،غایب
مفقود االثر محسوب نمی شود؛ هرچند خبری هم از او نباشد.
بنابراین با تشخیص عرف و نظر دادگاه باید مدت برای غیبت

طوالنی مشخص شود.
 )3نبود خبر حیات و یا ممات غایب :در واقع مهم ترین عنصر
در تعریف غایب همان بی خبری از زنده و یا مرده بودن اوست.
بنابراین اگر چنان چه مشخص شود شخص غایب مرده است،
دیگر غایب مفقود االثر شناخته نخواهد شد و هم چنین اگر چنانچه
کسانی از اقامتگاه خود دور باشند و مدت طوالنی بگذرد اما خبر
از حیات آنان در دست باشد ،باز هم غایب مفقود االثر شناخته
نمی شوند.
اقامتگاه اشخاص حقیقی
ماده  1002قانون مدنی اقامتگاه شخص حقیقی را این چنین تعریف
می کند« :اقامتگاه هر شخص عبارت است از محلی که شخص در
آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور نیز در آن جا باشد .اگر
محل سکونت شخص غیر مرکز مهم امور او باشد ،مرکز مهم امور
او اقامتگاه او نیز شناخته می شود» .نظر به این که اقامتگاه برای
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تصویری از تخریب قبرستان
بهائی در نجف آباد
منبع :خانه اسناد
بهاییتستیزی در ایران
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تشخیص اشخاص از یکدیگر و روابط حقوقی اشخاص را مشخص
می کند به عنوان مثال اخطاریه های مهم قانونی به اشخاص به
اقامتگاه آن ها واصل می شود ،در این خصوص نباید اقامتگاه
متعدد باشد و قانونگذار اصل وحدت اقامتگاه را پذیرفته است
و هیچ شخصی نمی تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد .در
اینجا الزم به ذکر است گفته شود در حقوق فرانسه همانند حقوق
ایران اقامتگاه مرکز مهم امور شخص است ،اما در کشورهایی نظیر
سوئیس ،آلمان ،اسپانیا و پرتغال اقامتگاه شخص محل سکونت
شخص است.
فایده و اهمیت اقامتگاه
نظر به این که اقامتگاه امروزه در زندگی حقوقی افراد نقش مهمی
دارد و دارای فوائدی است ،به چند نمونه از آنان اشاره می شود:
 )1مطابق ماده  11قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه صالح برای
رسیدگی به دعاوی اصوالً دادگاه اقامتگاه خوانده است.
 )2مطابق مواد  21آیین دادرسی مدنی و اصول  413و 427
قانون تجارت ،دعاوی و امور راجع به ورشکستگی به دادگاه
اقامتگاه تاجر ورشکسته ارجاع داده می شود؛ مانند دعاوی توقف.
هم چنین دادگاه صالح برای رسیدگی به حجر و تعیین قیم ،دادگاه
اقامتگاه مهجور است .امور راجع به غایب مفقود االثر مربوط

به دادگاه حقوقی آخرین اقامتگاه غایب است .ابالغ اظهار نامه،
دادخواست و غیره و هم چنین رای دادگاه در اقامتگاه شخص به
عمل می آید.
اقسام اقامتگاه
 )1اختیاری :جایی است که شخص به میل و اختیار و اراده خود
آن را به عنوان محل سکنی و مرکز مهم امور خود انتخاب می کند
و تغییر آن هم به وسیله سکونت حقیقی در محل دیگری به عمل
می آید و نمی توان بدون رضایت شخص اقامتگاه او را تغییر داد.
 )2اجباری :اقامتگاهی است که قانون برای بعضی از اشخاص
نظر به وابستگی آنان به شخص یا از نظر شغل به اجبار تعیین می
کنند .اشخاصی مثل زندانیان ،بیماران غیر قابل عالج در مراکز
درمانی و ماموران نظامی و انتظامی در پادگان ها دارای اقامتگاه
اجباری هستند.
بررسی هتک حرمت مردگان

رکن قانونی جرم دفن اموات بدون رعایت نظامات
ماده  635قانون مجازات اسالمی می گوید« :هرکس بدون رعایت
نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن کند یا سبب دفن
آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یکصد هزار تا یک
میلیون ریال محکوم خواهد شد».
رکن قانونی اخفاء یا دفن جسد مقتول
جرم اخفاء یا دفن جسد مقتول موضوع ماده  636قانون مجازات
اسالمی است که می گوید« :هرکس جسد مقتولی را با علم به قتل
مخفی کند ،یا قبل از این که به اشخاصی که قانون ًا مامور کشف و
تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه
و یک روز تا یک سال محکوم خواهد شد».
محسن حججی (زاده  21تیر  1370در نجف آباد – درگذشته
 18مرداد  1396در ال َت ْنف) از نیروهای ایرانی موسوم به مدافع
حرم بود که در مرداد  1396در عملیاتی در منطقه “ال َت ْنف”(منطقه
مرزی بین سوریه و عراق) توسط نیروهای داعش به اسارت درآمد
و پس از دو روز به دست آنان به قتل رسید .در جریان تحویل پیکر
محسن حججی به نیروهای حزباهلل لبنان 350 ،تن از نیروهای
داعش به همراه خانواده هایشان به شرق سوریه منتقل شدند .مراسم
تشییع جنازه محسن حججی ،در تاریخ  5مهر  1396در پایتخت
ایران برگزار گردید .بسیاری از مقامهای ارشد جمهوری اسالمی،
نظیر علی و صادق الریجانی ،روسای مجلس شورای اسالمی و
قوه قضاییه ،در این مراسم حضور پیدا کردند .علی خامنهای رهبر
ایران نیز قبل از مراسم تشییع جنازه در جمع اعضای خانواده
محسن حججی و در کنار تابوت او حضور پیدا کرد.
در تابستان  1367هزاران تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در
محاکمه ای ناعادالنه ،محکوم به مرگ و در گورهای دسته جمعی
به خاک سپرده شدند .علی رغم اثبات این جنایت از سوی حکومت
اسالمی و اشاره عامالن و آمران به این جنایت ،حکومت اسالمی
در انتشار اسامی و محل دفن این “کشتگان” مقاومت می نماید.
به راستی این تبعیض آشکار میان “مردگان” و “کشتگان” از کجا
ناشی می گردد؟
با استناد به قوانین در حکومت اسالمی و هم چنین تصویب و
پذیرش “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” در ایران ،تبعیض آشکار
در خصوص عدم تحویل جنازه در ارتباط با هم میهنان بهایی و
بخشی از هم میهنان سنی که مخالف حکومت هستند و هم چنین
مخالفان سیاسی دگراندیش حکومت ،انکار ناپذیر است .این در
حالی است که بر مبنای “عرف عمومی” ،تحویل اجساد افراد
پس از کشته شدن و حتی اجرای حکم ظالمانه اعدام به خانواده
ها و بازماندگان و یا تعیین محل دفن آن ها از امور عرفی است
که نیاز به قانون ندارد ،و امری پذیرفته شده درجوامع مختلف
است.
نظام های استبدادی به خاطر نوع رابطه ای که با اکثریت جامعه
به وجود می آورند ،از اساس بی ثبات هستند .رابطه ای که بر
اساس زورگویی و تمامیت خواهی عده ای معدود و نقض گسترده
حقوق انسانی اقشار گسترده شکل می گیرد .ناتوانی ماهوی این
گونه نظام ها برای حل مشکالت اجتماعی و پاسخگویی به
نیازهای اقشار مختلف در عمل زمینه ساز شرایطی ناپایدار
می گردد .از دیکتاتوری های نظامی در امریکای التین گرفته تا
حکومت سرهنگان در یونان .از نظام های تمامیت خواه و تک
حزبی بلوک شرق گرفته تا دیکتاتوری های خودکامه افریقایی.
از حکومت های مطلقه سلطنتی در خاورمیانه گرفته تا حکومت
فاشیست های اسپانیایی و پرتقالی .به عبارتی ،تبعیض عنصری
پایدار و ثابت در این گونه حکومت ها و نظام های سیاسی است.
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“

با استناد به قوانین
در حکومت اسالمی و
هم چنین تصویب و
پذیرش “میثاق حقوق
مدنی و سیاسی”
در ایران ،تبعیض
آشکار در خصوص
عدم تحویل جنازه در
ارتباط با هم میهنان
بهایی و بخشی از
هم میهنان سنی که
مخالف حکومت
هستند

“
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آن چه مربوط به هتک کرامت انسانی در خصوص “مردگان
غیرخودی” است ،می توان به صورت زیر بیان نمود .الزم است
تاکید گردد که رویکرد حکومت در ارتباط با “کشتگان” سال
 1360با “کشتگان” سال (1367کشتاربزرگ) بسیار متفاوت
است.
در سال  1360و با استفاده از موقعیت جنگ ،حکومت ضمن
اعالم اسامی و تحویل جسد برخی از افراد ،شرایط جنگی را
دستاویزی برای سرکوب قرار داد و با ایجاد ترس در جامعه،
توانست مخالفان زیادی از خود را سرکوب و اعدام نماید .هرگونه
مخالفت علنی با این اقدام حکومت ،مستوجب مجازات بود.
در سال  1367اما شرایط به گونه دیگری برنامه ریزی شده بود.
علی رغم شور کاذب در سال  ،1360حکومت در زمان این تصمیم
گیری به صورت موازی به دنبال تحکمیم نظام در داخل پس از
درگذشت آقای خمینی بود .چهار موضوع به صورت موازی در
دستور کار قرار گرفت:
الف) پایان جنگ با پذیرش فطعنامه  598در زمان حیات آقای
خمینی
ب) تصویب متمم قانون اساسی و تبدیل موضوع “والیت” به
“والیت فقیه” و گسترش اختیارات رهبری
ج) بر کناری آقای منتظری از قائم مقامی رهبری
د) تعیین تکلیف زندانیان سیاسی در زمان حیات آقای خمینی
در همین راستا با تشکیل “هیات های مرگ” مقرر گردید کلیه
زندانیان(مجاهد و کمونیست با حکم محکومیت و فاقد حکم
محکومیت) در مقابل هیات مرگ در محاکمات سه تا پنج پرسشی
قرار گیرند ،تا وضعیت “مرگ” و “زندگی” آنان مشخص گردد.
اما دالیل این تبعیض چیست؟
الف) حکومت با توجه به عدم دسترسی به شعارهای توخالی در
زمان جنگ ،ازمیزان اثرگذاری مخالفانش وحشت داشت و به
همین دلیل نه می توانست آن ها را آزاد کند و نه می توانست
“کشتار” آن ها را علنی نماید.
ب) اعالم علنی این “کشتار” و تحویل اجساد ،موجب تضعیف
بیش تر موقعیت شکست خورده حکومت از یک سو ،و احتمال
اعتراضات همگانی از سوی خانواده های “کشته شدگان” را به
دنبال داشت.
ج) از حکومت در اذهان جامعه “یک حکومت شکست خورده “ و
“ترسو” پدید می آمد و این موضوع مغایر “اقتدار طلبی” حکومت
تعبیر می گردید.
د) به دلیل رفت و آمدهای بین المللی در خصوص مذاکره بر
پذیرش قطعنامه  ،598احتمال پرده برداری از”جنایت انسانی” به
دلیل عمق فاجعه و میزان “کشتگان” در یک دوره زمانی کوتاه
برداشته می شد .این موضوع می توانست در محکومیت ایران در
جنگ نیز تداوم یابد.
“خاک ها کنار رفتند” و “گورهای دسته جمعی” ،تحقق این
کشتار را اعالم نمودند”.دادخواهی” و “حقیقت یابی” و تحقق
“عدالت” در اشکال گوناگون به وجود آمد .عامالن و آمران این
کشتار مشخص شدند .اما هنوز حکومت از اعالم نام کشتگان و
محل دفن آن ها خودداری می نماید و ضمن این که به تخریب این
گورهای جمعی نیز مشغول است.
حکومت می خواهد تاریخ را برای آیندگان به “فراموشی” بسپارد
و تمامی تالش آن ها نیز بر دو عنصر “فراموشی” و “عدم آگاهی”
در این خصوص استوار بوده و خواهد بود .تنها امکان بازماندگان
و کلیه “دادخواهان” ،تالش بر “علیه فراموشی” و “اطالع رسانی
مستند” از این جنایت هاست.
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انــــــــدیشه
گورستیزی و گورهراسی
در جمهوری اسالمی
ساقی لقایی
پژوهشگر حقوق بشر
مرگ در آیینهای ادیان آسمانی گذر از دیار فانی به دیار باقی
است و از این رو مردگان احترامی ویژه دارند .به ویژه در اسالم،
احترام مردگان هم سنگ زندگان است .چنان چه توصیه شده است
که هنگام عبور جنازه میت ،به احترامش برخیزید ،چرا که او به
نیستی نپیوسته است .اما در تاریخ چهل ساله جمهوری اسالمی،
مردگان تنها زمانی ارج و قرب دارند که یا خودی باشند ،یا خنثی.
به نوعی می توان گفت مردگان در نگاه جمهوری اسالمی همچنان
زنده اند و باید آن ها را حتی پس از مرگ سرکوب کرد .این ستیز
تنها به درگذشتگان طی چهل سال گذشته خالصه نمی شود و تنها
به شخصیت های سیاسی نیز محدود نیست.
ایجاد محدودیت و سرکوب ها به مراسم سالمرگ محمد مصدق،
نخست وزیر فقید ایران خالصه نمی شود و تا احمد شاملو و فروغ
فرخزاد ادامه دارد و حتی تا شکستن سنگ قبر شاعر لطیفی مثل
سهراب سپهری پیش می رود و به نظر می رسد حکومت هر آن که
را که نتوانسته خودی کند ،حتی با مرده اش نیز مشکل دارد و تا
جایی که بتواند ،حرمتش را می شکند و سعی در نابودی  -حتی
 یاد و خاطره اش دارد ،اما آیا در اجرای این هدف موفق است؟خاوران ،وجدان بیدار دهه شصت
از اوایل دهه شصت ،عده کثیری از زندانیان سیاسی ،اغلب با
گرایش مجاهدین خلق و یا جریان چپ ،بدون حضور خانواده

“

میتوان گفت
مردگان در نگاه
جمهوری اسالمی
همچنان زنده اند
و باید آنها را
حتی پس از مرگ
سرکوب کرد.

“
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در گورستان خاوران دفن شده اند و تنها مزارشان به خانواده ها
نشان داده شده است .اما آن چه خاوران را به یک سمبل تبدیل
کرد ،اعدام های گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷
به فرمان خمینی بود .در مرداد و شهریور آن سال ،چند هزار نفر
(بین  ۴هزار و پانصد تا  ۱۰هزار نفر) از زندانیان مخالف جمهوری
اسالمی به طور مخفیانه اعدام شدند و بر خالف رویه اسالمی ،در
گورهای جمعی دفن شدند .خانواده های اعدام شدگان بعدها سعی
کردند با نهادن نشان هایی برای عزیزانشان در آن محل عمومی
دفن ،مزاری نشان کنند ،اما ماموران حکومت آن نشان ها را به
وسیله بولدوزر تخریب کردند و با ریختن خاک تازه و درخت
کاری ،دوباره قبرها را خراب کردند ( )1و عالوه بر تالش برای
از بین بردن شواهد نقض حقوق بشر ،خانواده های قربانیان را نیز
شکنجه کردند.
تخریب آرامگاه قطب درویشان
نورعلی الهی قطب درویشان این مکتب ،در سال  ۱۳۵۳درگذشت
و پیکر مومیایی شده اش در کوی نور هشتگرد به خاک سپرده شد.
 ۱۰سال بعد آرامگاه او به دستور امام جمعه وقت هشتگرد تخریب
شد ( ،)2چرا که مکتب نورعلی الهی از سوی حکومت جمهوری
اسالمی “ضاله” و “انحرافی” به شمار می آمد .از بین بردن هر
نشانی از غیرخودی ها نشان می دهد حکومت تحمل ندارد
گروهی هرچند کوچک گرد هم بیایند ،بدون این که حکومت این
گردهمایی را برنامه ریزی کرده باشد یا تحت کنترل خود داشته
باشد .تخریب آرامگاه قطب درویشان مکتب نورعلی الهی ،تنها به
همین جا ختم نشد .سال ها بعد امام جمعه ای که دستور تخریب
آن مقبره را داده بود ،کشته شد و سپس یکی از درویشان پیرو این
مکتب بدون دلیل و مدرک کافی به اتهام قتل او دستگیر و بدون
رسیدگی عادالنه به پرونده ،اعدام شد)3( .
روایت خلخالی از تخریب آرامگاه رضاشاه
خاطرات صادق خلخالی ،حاکم شرع ،از ویران کردن مقبره
رضاشاه ،نمونه روشنی است از تفکر و ایدئولوژی ای که علت و
انگیزه مزارستیزی و مزارهراسی را بیان می کند:
«ما آن روز به سپاه رفتيم و  ...سرپرست سپاه ،امكانات الزم را
در اختيار ما گذاشت .ما حدود دويست نفر ،با هم جمع شديم و
با بيل و كلنگ ،به طرف حضرت عبدالعظيم به راه افتاديم .من
در صحن مطهر حضرت عبدالعظيم ،سخنراني پرشوري ايراد كردم
و گفتم :دوره قرار گرفتن بناهاي زشت و زيبا در كنار هم ،پس
از انقالب اسالمي ايران ،ديگر به پايان رسيده و مردم مسلمان

ايران نمي توانند در كنار مزار شهيدان به خون خفته و چهره هاي
درخشان تاريخ اسالم ،مانند حضرت عبدالعظيم ،مقبره جنايتكاراني
مانند رضا خان و ناصر الدين خان ناصر الدين شاه قاجار و حسنعلي
منصور و دودمان پهلوي را تحمل نمايند .بايد به هر وسيله اي كه
شده ،مقبره هاي سردمداران كفر و الحاد تخريب شود .مردم لحظه
به لحظه تكبير ميگفتند و ابراز شادي مي كردند .من حدود سه ربع
ساعت براي مردم صحبت كردم و صحن حرم مملو از جمعيت شد.
با صدور فرمان حركت به سوي مقبره پهلوي ،مردم بسيج شدند .آن
ها در همان دقايق اوليه خيلي تالش كردند ،ولي در عمل مشاهده
شد كه مقبره به قدري محكم ساخته شده كه هيچ بيل و كلنگي
به آن كارگر نيست .البته ،مواد منفجره و ساير لوازم را هم تهيه
كرده بوديم .از طرف سازمان راديو و تلويزيون هم آمده بودند
تا فيلمبرداري كنند .مردم ستم كشيده از دست اين دودمان ،به
ويژه سالخوردگان حضرت عبدالعظيم ،بي اندازه فعاليت مي كردند؛
يكي سنگ ها را مي شكست و ديگري پله ها را مي كند و سومي
به در و پنجره حمله مي كرد و خالصه ،هر كس كاري مي كرد.
سرانجام ،كار به گريدر و بلدوزر و جرثقيل و وسايل قوي مكانيكي
كشيد .ساعت ،حدود  ۴:۳۰بعد از ظهر بود كه از طرف بني صدر
پيام آوردند ،مبني بر اين كه از تخريب مقبره دست برداريد .من

اعتنا نكردم ،ولي كم كم ،كار جدي شد و جناب آقاي مير سليم،
سرپرست وزارت كشور ،نامه رسمي مرقوم و اعالم نمود كه دستور
از طرف شوراي انقالب و شخص آقاي بني صدر است و شما بايد
به هر نحو كه شده ،دست از تخريب برداريد ،وگرنه مجبوريم طبق
مقررات با شما عمل كنيم ،يعني شما را توقيف مي كنيم .من ديدم
كه ديگر جاي تأمل نيست .لذا ،گفتم كه :به آقاي بني صدر بگوييد،
هر چه مي خواهد ،طبق مقررات انجام دهد و ما هم اين جا هستيم
و تا مقبره را با خاك يكسان نكنيم ،از اين جا خارج نخواهيم شد.
اطراف مقبره را گروه مسلح فداييان اسالم در محاصره داشتند و
پاسداران هم مواظب اوضاع بودند .سرانجام ،شب فرا رسيد ،ولي ما
نتوانستيم مقبره را بخوابانيم ،اگرچه خسارت زيادي به آن زديم و به
صورت مخروبه درآورديم .ساعت حدود ده شب ،براي استراحت،
محل مقبره را ترك كردم»)4( .
گورستانستیزی و تالش برای حذف مردگان بهایی
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صادقخلخالی
کلنگ به دست
در حال تخریب مقبره رضاشاه

اغراق نیست اگر بگوییم علنی ترین و مداوم ترین ستیز با مزار
مردگان در تاریخ  ۴۰ساله جمهوری اسالمی ،علیه بهاییان صورت
گرفته است .تخریب گورستان بهاییان در شیراز ،یزد ،و قائم شهر،
تنها نمونه هایی از جنایت حکومت علیه مردگان یک آیین است.
هراس از مزار معترضان
مزارستیزی و مزارهراسی به چهره های تاریخی و مذهبی و یا
جریان های خاص سیاسی خالصه نمی شود .تالش برای از بین
بردن شواهد نقض حقوق بشر تا تخریب مزار عزت ابراهیم نژاد،
قربانی حادثه کوی دانشگاه هم ادامه دارد ۱۰ .سال بعد از کشتن
آقای ابراهیم نژاد ،روزنامه اعتماد گزارش کرد که مزار او در
بهشت زهرای پل دختر در استان لرستان تخریب و سنگ آن
تعویض شده است .در سنگ قبر جدید که توسط افراد ناشناس
بر مزار او تعبیه شده بود ،هیچ اشاره ای به علت درگذشت او
نشده بود و تاریخ درگذشت را نیز از  ۱۸تیر  ۷۸که روز تاریخی
سرکوب دانشجویان و لکه ننگی بر پیشانی جمهوری اسالمی
است ،به نوزدهم تغییر داده شده بود.
این رویه به تخریب مزار جان باختگان حوادث  ۸۸نیز رسید و به
طور مثال سنگ مزار ندا آقاسلطان با شلیک گلوله تخریب شد.
در این نوشتار صرفا به چند روایت و چند نام اشاره شد ،اما هزاران

هزار شهید بی مزار در جای جای خاک ایران آرمیده اند .زنان
و مردانی که حکومت از مرده هایشان نیز هراس دارد و از این
رو با مزارشان سر ستیز دارد .این ستیز و تالش برای فراموشی،
کشنگران حقوق بشر را در تالش علیه فراموشی موظف تر می
کند تا با مستندسازی و ثبت و روایت داستان زندگی تک تک
این قربانیان ،بهویژه قربانیان گمنام ،نگذارند تاریخ تحریف شود.
پانوشت ها:
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 -1برای اطالعات بیش تر ر.ک به بیانیه عفو بین الملل در مورد اهمیت حفظ
گورستان خاوران برای تحقیقات در مورد کشتارهای جمعی ،بنیاد برومند
 -2برای اطالعات بیش تر ر.ک به یک سرگذشت :فردین حسینی ،بنیاد برومند
 -3همان
 -4خلخالی ،صادق ،خاطرات آیت اهلل خلخالی اولین حاکم شرع دادگاه های
انقالب ،تهران :نشر سایه ،۱۳۸۴ ،صص 342

ترسوها ،ترسوها ،ترسوها!
شما ترسوها ،با شما هستم!
شما که از گورها
از سنگها که یادگار تاریخاند
از رواج عشق در میان واژگا ِن مانده از آذر سیاه،
ِ
واپسین زندگی در تبعید،
از لبخند شاعر در سطر
از تفکر انسان و تمرین مدارا
از سرود آزادی در اندیشه مردگان در خاک خفته
از خیال شاعری که کشتهاید
از شعر تازهاش ،که تازه جوانه زده است،
از خو ِن سرخاش
که رقیق شده و
زیر پایتان را سست کرده میترسید!
شما ترسوها ،با شما هستم!
نام کدام شما انسان است!
آمدهاید ،سطرها را محاصره کنید
و خوشههای جوا ِن گندم را
که در کنار گورها روئیدهاند
در آتش کینه ِ
های در قلبهای ترسویتان بسوزانید؛
شما ترسوها ،با شما هستم!
شما که دوستانم را میزنید
بر دستانشان دستبند میزنید
در زندان خودکشیشان میکنید
نان تازه بر سفرههایتان ببرید
لطفن کمی خجالت بکشید
از نانی که به نام سرکوب میخورید.

شــــــــــــعر
ترسوها
شعری از رضا اکوانیان
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به مادر میگویم:
چگونه است دولت از خیابانها میترسد!
میگوید:
دولت از مردگان هم میترسد!
از گورها که بینشانشان میکند
از آواز و الالیی مادران
که در گوش کودکان
و بر گورها میخوانند؛
از اشکهای فرزند ،بر گور پدر
از چروکهای در چهره مادران داغدیده از اعدام فرزند
از صورت زخمخوردهی زنا ِن سیاه ِ
پوش غمزده
ِ
پوست خویش
که چنگ میکشند با شیون بر
و شروه میخوانند از گلوی خویش؛
شیون میکند مادر و میگوید:
دولت ،دولت از همه میترسد!
دولت از ما کارگران،
دولت از تداوم ِ
نبض معل ِم در بند
دولت از موی دختر و از درخت
دولت از آشیا ِن تازه بافتهی پرندگان
دولت از آنچه نیست و هست میترسد.

حــــــــقوقی
مزار بی نشان،
تخریب چی با ایمان
اندیشه جعفری
فعال مدنی

تابستان سالی که قرار بود در پاییزش به پیش دبستانی که آن موقع به آن
“ آمادگی” می گفتند بروم ،با مادرم و دختردایی اش و یک سری آدم
هایی که نمی¬شناختم ،به جای عجیب و غریبی رفتیم .جایی دورافتاده
و گرم که نمی توانستی به راحتی چیزی ببینی به جز پای آدم هایی که
کل راه را یا هیچ صدایی از آن ها نمی شنیدی یا های های گریه شان که
البته تک و توک به چشم می آمدند ،گوش بچه ای به سن من را کر می
کرد .باالخره به محوطه ای خالی رسیدیم که همه آن پاها با کفش های
خاکی هم ایستادند .از فرط دیدن پا و دیگر هیچ چیز و گرمی هوا کالفه
شده بودم .دستی را که گرفته بودم ،رها کردم و سعی کردم از بین پاها
راهی برای خودم پیدا کنم .پاها که تمام شد یک محوطه نسبت ًا بزرگ با
پستی ها و بلندی های زیاد جلوی چشمانم بود .بدون معطلی به طرف
نزدیک ترین تپه رفتم و بعد از رفتن به قله کوچکش با تمام سرعتی که
در توانم بود از تپه پایین آمدم .به سرعت تپه دیگری پیدا کردم و دوباره
با افتخار از قله اش صعود کردم .همین که خواستم از تپه پایین بیایم،
دستی محکم باالی آرنج ام را گرفت و با سرعت پایین کشید .سرعت
پایین آمدن به اندازه ای بود که پاهایم به هم پیچید و یکی از زانوهایم
کمی به زمین کشیده شد .پوست باالی آرنجم شروع به سوختن کرده
بود و نمی دانستم چه خبر است .پیش خودم فکر کردم که شاید کسی
دارد مرا می دزدد .برگشتم و با ترس به چهره دزد احتمالی نگاه کردم.
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دزد نبود .دختردایی مادرم بود که بی توجه به من داشت با قدم هایی
بلند مرا به سمت جمعیت می برد .نزدیک جمعیت که رسیدیم ،همان
ردیف اول ،دستم را به دست کسی داد که نمی¬شناختمش و گفت:
«بده دست یکی مواظبش باشه »...حسابی وحشت کرده بودم .تا آن روز
چنین رفتاری از دختردایی مادرم که جای خاله نداشته مان را پر می
کرد ،ندیده بودم .گیج و منگ سرجایم ایستاده بودم و به رفتار عجیب
دختردایی مادرم که “خاله مهین” صدایش می زدیم نگاه می کردم.
برگشتم و با چشمانی که حاال از اشک پر شده بود ،به دختر باالبلندی که
دستم را گرفته بود نگاه می کردم .شبیه یکی از دوست های “سیمین،
دختر خاله مهین” بود .یکهو یادم افتاد که خیلی وقت است ،سیمین را
ندیده ام .سیمین هر وقت که می دیدمش ،البته اگر حوصله داشت و به
پروپایش نمی پیچیدم ،برایم با روزنامه یا کاغذ باطله موشک درست
می کرد و بعد هم که موشک از قیافه می افتاد ،با چند تا موشک از قیافه
افتاده دیگر مچاله¬اش می کرد و برایم تبدیل به توپ می¬ کرد .چیزی
در دلم ذره ذره یخ می کرد و به نظرم اص ًال طبیعی نبود که “سیمین” آن
جا نیست .تو همین فکرها بودم که دیدم “خاله مهین” کمی دورتر دست
هایش را مثل ناز کردن موهای بلند کسی که دوستش داری ،روی
یکی از برآمدگی های خاکی می¬کشد ...برآمدگی هایی که بعدها در
همان بی نشانی ،با غلتک هم سطح زمین شدند و بعد از مدتی با بلدوزر
گودبرداری شده و پی های فرهنگسرایی را تشکیل دادند که امروز آن
را با نام “خاوران” می شناسیم .سند دیگری از این تخریب را می توان
در کتاب “یکصد وشصت سال مبارزه با آئین بهایی” به قلم “فریدون
وهمن” نیز یافت که مطابق با صفحه  553این کتاب کلمه به کلمه نقل
می¬شود:
«در بسیاری از شهرهای ایران قبرستان های بهایی مصادره گردید .سنگ
قبرها با بولدوزر درهم شکست و قبرها شکافته شد .قبرستان بهاییان
تهران به نام گلستان جاوید در  14آذرماه  4{ 1360دسامبر }1981
مصادره و درب آن مهروموم گردید .سیزده تن از کارمندان آن جا را
به دستور دادگاه انقالب اسالمی مرکز دستگیر و زندانی نمودند .بعد از
مدتی سرگردانی و پس از آن که چندین خانواده بهایی به اجبار مردگان
را در حیاط خانه خود دفن کردند ،به بهاییان تهران اجازه دادند مردگان
خود را در زمین بایر و دورافتاده ای که لعنت آباد یا کفرآباد نام گرفته
بود ،به خاک بسپرند .گلستان جاوید که محل بسیار وسیع مشجری بود،
بعدها تبدیل به یک بنیاد فرهنگی به نام خاوران شد».
در پانویس این صفحه آمده است:

«در سال  ،}2009{ 1388قبرستان لعنت آباد ،که عالوه بر مردگان
بهایی ،همچنین شامل قبور صدها جوان مجاهد تیرباران شده بود ،بار
دیگر مورد تجاوز قرار گرفت و دولت جمهوری اسالمی ظاهراً به بهانه
تاسیس یک مرکز فرهنگی و در واقع برای از بین بردن آثار اعدام های
دسته جمعی ،آنجا را با خاک یکسان کرد»)1( .
بهاییان ایران و یا کمونیست ها (با هر گرایش و مشی فکری) و یا
کسانی که به زعم جمهوری اسالمی ،اقلیت مذهبی پذیرفته نشده¬
بودند ،هیچ گاه از گزند رفتارهای این چنینی در امان نبوده اند .به طوری
که بعد از سال  88و در سال  97نیز شاهد روند تخریب این اماکن در
خاوران بوده ایم .نکته قابل توجه در این روند آن است که اقلیت های
پذیرفته شده (به زعم جمهوری اسالمی) نیز از این آسیب در امان نبوده
اند.
تخریب قبرستان مسیحیان کرمانشاه واقعه ای است که در خرداد ماه
 ۱۳۹۶به وقوع پیوسته است .این مجموعه گورستان متعلق به ارامنه و
قبرستان مسیحیان است که تخریب آن با آبیاری زمین های قبرستان
توسط شهرداری کرمانشاه صورت می گیرد .بخش های وسیعی از این
قبرستان در سال های گذشته توسط شهرداری تصاحب شده و به فروش
رفته و در آن ساختمان سازی صورت گرفته است؛ در نتیجه از آن
قبرستان وسیع ،یک بخش کوچک باقیمانده است که آن نیز در حال
تخریب است.
در ادامه این تخریب ها الزم است به تخریب اماکن مقدس درویشان
که سرنوشتی مشابه اماکن مقدس بهاییان (تخریب خانه باب و بهااهلل در
شیراز و ساختن مسجد و میدان بر روی زمین این اماکن) داشته است،
نیز اشاره کرد)2( .
تخريب حسينيه درویشان در بروجرد سومين مورد از درگيری نيروهای
تندرو وابسته به بسيج با درویشان گنابادی طی  ۲۰ماه گذشته است.
( )3در حمله به حسينيه درویشان گنابادی بروجرد ،اعضای بسيج با
حمايت يگان های ويژه ضد شورش شرکت داشتند .نيروهای لباس
شخصی بسيج پس از دو روز محاصره طی روزهای  ۱۹و  ۲۰آبان
ماه ،سرانجام با ضرب و شتم که منجر به مجروح شدن بيش از  ۵۰تن
از درویشان و دستگيری بيش از  ۷۰۰تن از آنان ،حسينه درویشان
گنابادی در بروجرد را تصرف کرده ،آن را به آتش کشيدند .در ساعت
 ۳و نيم بامداد يکشنبه ۲۰ ،آبان ماه ،مهاجمان با استفاده از لودر حسينيه
دراويش بروجرد را ويران کردند.
دو ماه قبل از اين نيز مشابه همين درگيری ها در کرج گزارش شد.
در آن هنگام نزديک به يک صد تن از نيروهای بسيج کرج طی چند
شب متوالی حسينه درویشان گنابادی در کرج را به محاصره درآورده و
تهديد کردند که آن را اشغال خواهند کرد .با اين حال به نظر می رسد به
دليل مالحظات امنيتی و نگرانی های مقام های ارشد حکومتی ،از بروز
درگيری در تهران و کرج اشغال و تخريب حسينيه درویشان گنابادی
در کرج به تعويق افتاده است.
اواخر بهمن  ۸۴نيز گروهی از اعضای بسيج در شهر قم پس از چندين
روز محاصره حسينه شريعت ،متعلق به درویشان گنابادی طی درگيری
های شديد که منجر به بازداشت  ۱۲۰۰تن از درویشان و مجروح شدن
ده ها تن ديگر شد ،اين حسينيه را به اشغال خود در آوردند .در ساعات
بامدادی  ۲۴بهمن حسينيه شريعت قم در حضور يگان های ويژه ضد
شورش و نيروهای امنيتی جمهوری اسالمی با خاک يکسان شد و زمين
آن را به پارکينگ تبديل کرد .درویشان دستگير شده مدت ها در زندان
محبوس بودند و دادگاه ،برخی از آنان را به زندان محکوم کرد و حتی
پروانه برخی از وکالی مدافع درویشان لغو شد.
به نظر می رسد مجموعه برخوردهای صورت گرفته با درویشان گنابادی
حاکی از آن است که برخورد با درویشان بخشی از برنامه مفصل تر نظام
جمهوری اسالمی برای مقابله با آنچه به عنوان “تهديدهای امنيتی داخلی”
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در بسیاری از شهرهای
ایران قبرستان های
بهایی مصادره گردید.
سنگ قبرها با بولدوزر
درهم شکست و قبرها
شکافتهشد.
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از آن نام می برند ،به شمار می آيد)4( .
الزم به گفتن است ،در زمستان سال  96نیز به خاطر حمله به منزل
قطب درویشان گنابادی ،درگیری های فروانی که منجر به موج جدید
دستگیری ها و سرکوب درویشان در تهران شد نیز ،روبه رو بوده ایم.
تخریب گورستان های اقلیت های فکری و مذهبی گوناگون و هم چنین
اماکن مقدس آن ها ،کم¬کم دارد به رسمی بی بدیل در ایران و تمام
شهرهایش تبدیل می شود .رسمی که ناسازگاری اش سر به ناکجا دارد.
از خاطره دور آن روزهای من تا امروز ،انگار تنها چیزی که تغییر کرده
درجه سعبیت این حرکت است که کم و زیاد می شود ،ولی همانند
قانون بقای انرژی از بین نمی رود .شاید پاسخ به این سوال که «چه
چهارچوب شخصیتی می تواند پایه گذار چنین تخریب هایی باشد؟»
کمی بتواند از آالم تمام افرادی که از این تبعیض ها رنج می برند،
بکاهد.
اختالل شخصیت ضد اجتماعی(Antisocial personality
)disorder
نوعی اختالل شخصیت است که در آن فرد ،در قبال رفتارهایش
احساس گناه و اضطراب ندارد .مشخصه این اختالل ،اعمال مداوم ضد
اجتماعی است .بیماران مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی ،هیچ
گونه افسردگی یا اضطرابی از خود نشان نمی دهند.
توضیحاتی که آن ها خود در مورد رفتار ضد اجتماعی شان می دهند،
چنان است که گویی رفتار مذکور از سر بی فکری و بی توجهی انجام
شده است .با این حال ،در محتوای ذهنی بیمار هیچ گونه هذیان یا
عالمت دیگری از تفکر غیر منطقی دیده نمی شود .حتی آن ها اکثر
اوقات از حس واقعیت سنجی بسیار باالیی برخوردارند و اغلب ناظر
را تحت تاثیر هوش کالمی خوبی که دارند ،قرار می دهند .الابالی گری
جنسی ،همسر آزاری و کودک آزاری اتفاقاتی شایع در زندگی این
گونه بیماران است و چیزی که خیلی مشهود است ،این است که آن
ها هیچ وقت از کارهای خود پشیمان نمی شوند؛ گویی اص ًال وجدان
ندارند)5( .
افراد مبتال به اختالل شخصیت ضد اجتماعی ،اضطراب ،گناه یا احساس
های پشیمانی را حتی در صورتی که آسیب زیادی به دیگران وارد کرده
باشند ،تجربه نمی کنند .آن ها اغلب ،هنگامی که با رفتار تخریبی خود
روبه رو می شوند ،آرام و موقر باقی می مانند و نسبت به کسانی که
بتوانند آن ها را فریب دهند ،احساس تنفر می کنند.
این افراد بدون توجه به پیامدهای احتمالی بر اساس تکانه های خود
عمل می کنند .آن ها مشاغل و روابط خود را به طور ناگهانی تغییر می
دهند و اهل خشونت و بی مالحظه هستند .افراد مبتال به شخصیت های
ضداجتماعی می توانند کام ًال فریبنده و متقاعد کننده به نظر آیند و به
طور قابل توجهی نسبت به نیازها و ضعف های دیگران آگاهند.
اگرچه به نظر می رسد که چنین افرادی احتماالً مجرم می شوند ،ولی
بسیاری از افراد جامعه ستیز از مشکالت قانونی اجتنابمی کنند و با
استفاده از روش های کم تر قابل توجه به عنوان سیاست مداران متقلب
به دیگران آسیب وارد می کنند.
پانوشت ها:

 -1وهمن ،فریدون ،یکصد و شصت سال مبارزه با آئین بهایی ،انتشارات عصر جدید،
 ،1388ص553 .
 -2همان ،ص552 .
 -3یگانه ،بیژن ،تخریب خانقاه ها؛ پایان همزیستی روحانیون با دراویش؟ ،رادیو
فردا 23 ،آبان ماه 1386
 -4همان
 -5سادوک ،بنجامین ،کاپالن ،هارولد ،خالصه روانپزشکی ،ج  ،2ترجمه :رضاعی،
فرزین ،تهران :انتشارات ارجمند1388 ،
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انـــــــــدیشه
جسد ستیزی،
آشنای دیروز و امروز ما
مرتضی هامونیان
فعال حقوق بشر
پیکری منسوب به رضا شاه در باغ طوطی شاه عبدالعظیم حسنی
کشف شد .این پیکر اما یادآور رفتاری بود که شیخ صادق خلخالی،
اولین حاکم شرع دادگاه های انقالب در ایران پس از انقالب با مقبره
سرسلسله پهلوی کرد ،آن را تخریب کرد و اما هیچ گاه به پیکر رضا
خان دست نیافت .این رفتار خلخالی در آن سال و رفتارهای اخیر با
مومیایی منسوب ،اما می تواند این پرسش را به ذهن متبادر کند که
آیا در گذشته ایران زمین هم چنین سابقه ای از چنین برخوردهایی
با پیکر حاکمان پیشین توسط حاکمان زمان وجود داشته است؟ آیا
رفتار خلخالی و رفتارهای جمهوری اسالمی با پیکر مخالفین (فوت
شده یا اعدام شده) پس از آن نمونه ای خاص از یک منش و رفتار
است و یا مسبوق به سابقه است؟
گرچه شرح و بسط این گونه رفتارها قطع ًا مجالی بسیار موسع می
طلبد و شاید جای آن باشد که در این خصوص پژوهش تاریخی
مبسوطی انجام شود ،اما کوتاه سخن آن که پاسخ به سوال فوق
از جنس تائید است .درست یا نادرست ،تاریخ ایران پر است از
چنین رفتارهایی که حاکمان تازه با پیکر حاکمان پیشین کرده اند.
یا حاکمان سوار بر تخت قدرت با پیکر مخالفان خود .آنان از سر
خشم ،کینه و عناد از پیکر حاکمان پیشین یا مخالفان خود نگذشته
اند و آن چه توانستند انجام دادند تا به خیال خود مرهمی بر خشم
خود بیابند و دلی خنک سازند! که قطع ًا خشونت و انتقام هیچ گاه

“

در فقه نوع ًا هیچ یک
از کفار ،احترامی
که بر پیکر مسلمان
دارد ،ندارند و در
قریب به اتفاق فتاوا
گفته شده غسل ،کفن
و دفن میت کافر
جایز نیست.

“
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خنک کننده و مرهم گذارنده دل کسی نبوده و نخواهد بود .بماند که
این حاکمان زمانه در هر عصری ،خود از خشن ترین ها بوده اند و
اگر دستشان آمده ،از کشته پشته ساختند.
شاید یکی از مشهورترین این روایت ها ،روایت برخورد سرسلسله
قاجار با پیکر بنیادگذار سلسله زندیه باشد .آن جا که به گزارش
تاریخ ،آغا محمد خان قاجار« ،استخوان کری م خان را از قبر بیرون
آورده به طهران برد و ...در آستانه سرای سلطنت دفن کرد تا به خیال
خود هر روز استخوان های دشمنان را پامال کرده باشد»)1( .
سیزده سال پس از مرگ و کفن و دفن وکیل الرعایا ،آغامحمدخان
قاجار چون به شیراز دست یافت ،از حق دیرین و محبت های قدیم
وکیل در حق خویش چشم پوشید و در روز ورود به شهر در ۱۸
شوال ۱۲۰۶ه.ق دستور داد مقبره وکیل را تخریب کنند و باقیمانده
جسد او را به تهران ببرند و در محل عبور روزانه اش دفن کنند.
با این که این روایت بسیار مشهور در تواریخ رسمی دوره قاجار
تعمداً مسکوت گذاشته شده است ،اما در بسیاری از منابع دیگر مورد
اشاره قرارگرفته است« :رحمان خان یوزباشی بیات را فرمودند سر
و استخوان کریم خان در شیراز به قول حکیم انوری “همچو ریواج
پروریده شده  -وقت از خاک برکشیدن اوست” برو استخوان هایش
را بیاور در کرباس محل عبور من دفن کن که هر وقت از روی آن
می گذرم روح او به یادم بیاید»)2( .
و البته این جسد سرانجام و پس از حدود  150سال پس از مرگ
کریم خان زند ،در عهد رضا شاه پهلوی با نبش محل دفن استخوان
ها به شیراز بازگردانده می شود.
اما وکیل الرعایا تنها قربانی این مسئله نبود .پیکر نادر شاه افشار و
فرزندانش نیز عاقبت خوشی نداشت .نادر شاه افشار مقبره خود را
هم پیش پیش ساخته بود« .نادرشاه افشار اولين مقبره خويش را در
سال های  1145 1143-قمرى احداث و پس از آن که رسم ًا شاه
ايران شد و از سفر پر غنيمت هند بازگشت مقبره ای براى خود در
مشهد احداث کرد و برای ساخت این مقبره سنگ هاى مرمر سياهِ
حجيمی را از دهخوارقان آذربايجان به خراسان حمل كردند» .علی
شاهدی ،کارشناس حوزه پژوهش های تاریخی به خبرگزاری مهر در
گزارشی با عنوان “آرامگاه نادری و استخوان هایی که از تهران به
مشهد آوردند” در اسفند  1391در این خصوص ادامه داده است که
«بعضى از اين سنگ ها كه بيست تا شصت خروار وزن داشتند هزينه
حمل هر مثقالشان يك و نيم مثقال نقره شد ،بدان سبب سه قطعه از
سنگ هاى مزبور را ايران خراب ،عالم خراب و خراج عالم ناميدند».
شاهدی هم چنین می گوید« :اين مقبره در شمال خيابان و مقابل
مقبره پيشين ساخته شد ،همان جايى كه اكنون مقبره نادرشاه قرار
دارد ،او در كالت نادرى هم بناى ديگرى مناسب مقبره خانوادگى
احداث كرد اما عاقبت در هيچ يك از این مقابر دفن نشد» .پیکر
نادر شاه افشار اما در ابتدا و پس از قتل در شورشی و به توسط
سردارانش در تهران دفن می شود و «بعدها در اواخر دوره قاجار،
قوام السلطنه دستور به نبش قبر و انتقال استخوان های نادرشاه به
آرامگاه جدیدش در مشهد می دهد»)3( .
فرزندان نادر نیز سرنوشت خوشی در این خصوص نداشتند« .شاهرخ
ميرزا در سال  1161در مشهد به جاي جد خود نادر در مشهد
سلطنت خود را آغاز كرد .شاهرخ همه جواهرات نادري را تحويل
آغامحمدخان نداد ،به همين خاطر خان قاجار دستور داد سر او را
خمير گرفته و سپس روي سرش سرب مذاب ريختند .او در حالي كه
 63سال عمر بيشتر نداشت ،به مازندران فرستاده شد و در راه جان
داد و محل قبر او معلوم نيست» .هم چنین «آخرين پادشاه سلسله
افشاريه ،نادرميرزا پسر شاهرخ است كه در مشهد مدتي سلطنت
كرد ولي فتحعلي شاه قاجار در  1218بر او دست يافت و او را

دستگير و به تهران فرستاد و در تهران به قتل رساند و از محل قبر او
نیز اطالعي در دست نيست»)4( .
و البته این سنت پیش از آن که بر سر پیکر افشاریان و کریم خان
زند بیاید ،بر سر پیکر برخی از شاهان صفویه هم آمده بود.
ازبکان در عصر شاه عباس اول به خراسان حمله کردند و اما فارغ
از آن چه کردند و کشتند و سرها بریدند و زندگی ها ستاندند،
برای تحقیر صفویان به سراغ جنازه شاه تهماسب اول رفتند .جنازه
تهماسب اول را پس از فوت در مزار شاهزاده حسين قزويني به
امانت گذاشتند و طبق نوشته تاريخ عالم آراي عباسي ،سپس نعش
را در ضريح حضرت رضا به خاك سپردند .اما با حمله ازبکان جنازه
از قبر بیرون آورده شد« .پس از آن ،ازبکان اطالع یافتند که قبر شاه
تهماسب در مکان دیگری است و فردی به نام دوستم بهادر مامور
شد تا استخوان های شاه تهماسب را به بخارا ببرد .در میانه راه ،یکی
از عالقمندان خاندان صفوی ،دوستم بهادر را تطمیع کرد و او را به
بازگرداندن استخوان های شاه تهماسب راضی ساخت .شاه عباس
اول پس از آن اعالم کرد که جسدی که پیش از این مورد اهانت
قرار گرفته ،از آ ِن شاه تهماسب نبوده .به همین سبب مردم بسیاری
به دیدن جسد شاه تهماسب شتافتند .سپس ،استخوان های مذکور
به عتبات عالیات فرستاده شد تا در محلی نامعلوم دفن شود»)5( .

پس از سرنوشت پیکر تهماسب اول ،فرزند موسس سلسله صفوی
یعنی اسماعیل اول ،انگار شاهان صفوی آموخته بودند که نباید
پیکر شاه از دنیا رفته را در جایی نهاد که مشخص باشد .پس عموما
مقبره های شاهان صفوی (نه همه ولی بسیاری) نهان و در محل
هایی نامشخص است .به طوری که ما اطالع درستی از مقابر شاهان
اسماعیل دوم و محمد خدابنده نداریم .دومی را اما می دانیم که در
عتبات عالیات مدفون است .جای دقیقش اما مشخص نیست.
و حتی در خصوص قدر قدرت صفویان یعنی عباس اول هم روایت
ها قطعی نیست .حسن نراقی در مقاله ای با عنوان “نظری به آرامگاه
شاه عباس كبیر در كاشان و مدارك تاریخی آن” پس از بررسی
های سندی بسیار می گوید که «به طور قطع و با یقین كامل می
توان گفت كه مدفن حقیقی شاه عباس كبیر معلوم و معین بوده و
همان قبر معروفی است كه در مزار حبیب بن موسی واقع در پشت
مشهد كاشان با سنگ سیاه بزرگ و گرانبهایی مشخص می باشد
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والغیر» .اما برخی نیز از نامشخص بودن محل دفن عباس اول خبر
می دهند .می گویند که «اما واقع ًا نعش شاه عباس به يكي از اين
مكان ها منتقل شده يا در همان محله پشت مشهد كاشان باقي است،
كسي درست نمي داند .به روايتي او را محرمانه به قصد بردن به
عتبات به قم آوردند و در آنجا موقت ًا به امانت گذاشتند و در همان
جا ماند .روايتي ديگر حاكي است كه طبق وصيت خود شاه كه مي
خواست قبرش مخفي باشد ،پس از فوتش سه تابوت ساختند؛ يكي
را به اردبيل ،يكي را به مشهد و سومي را به نجف فرستادند و تنها
در اين سومي نعش شاه قرار داشت .امروز هيچ كس نمي داند نعش
بزرگ ترين پادشاهان صفوي چه شده و در كجا قرار دارد»)6( .
همان طور که در ابتدای سخن گفته شد ،پژوهش تاریخی مفصلی
می طلبد که بگوید پیکر چه تعداد از پادشاهان ایران ،پیش و پس از
اسالم به چنین سرنوشتی دچار شده است و اصوالً این سنت سیئه از
چه زمانی پای به روابط قدرت در میان قدرتمداران ایرانی گذارده
است .آن چه در فوق نقل شد تنها مشتی است نمونه خروار .تا اهل
پژوهش مفصلش را زمانی به زیور طبع بیارایند.
اما تنها پادشاهان قربانی منکوب شدن پیکرهایشان در عصر شاهان
ایرانی نبودند .در عصر سالطین قدر قدرتی که خود را در اوج و
دیگر خلق خدا را در حضیض می دیدند ،از اهل هنر تا معترضین

سیاسی و مخالفین و انگار هر بنی بشری که با “قبله عالم!” مخالفت
می کرده ،خود و خانواده اش امنیت جانی نداشته اند و ایضا پیکرش
نیز از تندباد خشم ملوکانه! در امان نبوده است.
یک نمونه ای این اهل هنر ،میرعماد ،مشهورترین خطاط ایرانی
و بزرگ اهل هنر خط است .شاه عباس صفوی از میرعماد بر سر
داستانی (که شرحش در جای دیگری باید ذکر شود) متنفر می شود.
«عاقبت کینه شاه عباس صفوی به میرعماد باعث شد که او مقصود
بیک قزوینی ،رئیس ایل شاهسون قزوین را به همراه عدهای اراذل
و اوباش بفرستد که در تاریکی شب هنگامی که میرعماد به حمام
میرفت ،او را بکشند و چون میرعماد مورد غضب شاه قرار گرفته
بود ،تا چند روزی کسی جرات نکرد جنازه اش را که در معرض
تجزیه قرار گرفته بود ،از روی زمین جمع کند و به خاک بسپارد!
تا آن که سرانجام ابوتراب خطاط اصفهانی که از شاگردان میرعماد
بود ،این کار را انجام داد و او را دروازه طوقچی اصفهان به خاک

سپرد»)7( .
و اما سخن را با رضا خان میرپنج که بعدها شاه شد آغاز کردیم و
قصه پیکر مومیایی یافته شده و منسوب به او .اما همین رضا خان/
شاه خود با پیکر مخالفانش چه می کرد؟
«خبر درگذشت میرزا به گوش محمدخان ساالرشجاع برادر امیر
مقتدر طالش که از بدخواهان میرزا بود ،رسید .نامبرده به همراه
شماری تفنگچی به خانقاه گیلوان خلخال رفت و اهالی را از دفن
اجساد منع کرد .سپس دستور داد یکی از همراه وی به نام رضا
اسکستانی از اهالی روستای اسکستان خلخال ،سر یخ زده میرزا را
از بدنش جدا کند .محمدخان سپس سر را نزد برادرش امیر مقتدر در
ماسال و از آن جا به رشت برده و تسلیم فرماندهان نظامی کرد .جسد
بدون سر میرزا کوچک خان در میان زاری و شیون زنان روستایی
در گورستان دهکده به خاک سپرده شد .سر میرزا کوچکخان را
در مجاورت سربازخانه رشت ،در جایی که معروف به انبار نفت
نوبل است ،تا مدت ها در معرض تماشای مردم قرار داده و سپس
خالو قربان که از یاران سابق میرزا و از هواداران سردار سپه بود،
سر میرزا را به تهران ،نزد سردار سپه فرستاد .سر میرزا را به دستور
سردار سپه در گورستان حسن آباد دفن کردند .بعد یکی از یاران
قدیمی میرزا به نام کاس آقا حسام سر میرزا را محرمانه از گورکن

تحویل و به رشت برده و در محلی موسوم به سلیمان داراب به خاک
سپرد .در شهریور  ۱۳۲۰و هنگام استعفای رضاشاه (حدوداً پس از
گذشت بیست سال از مرگ میرزا) آزادیخواهان گیالن قصد داشتند
جسد بدون سر میرزا را با تشریفات شایسته از خانقاه خلخال به
رشت حمل کنند ،ولی مأموران جلوگیری کردند .در نتیجه به جهت
پیشگیری از برخورد ،جسد میرزا را به طور عادی به رشت حمل
و در جوار سر دفن کردند .از آن تاریخ هر سال در روز  ۱۱آذر
مراسمی ساده در محل دفن او در سلیمان داراب رشت برگزار می
شود» .و اما رفتار یاد شده از تلگراف امیر پنجه محمد قلی ،رئیس
قوای گیالن به رضا خان روشنتر می شود:
«حسب االمر تلگراف مبارک نمره  ۹۶۵فوری برای تعقیب و
دستگیری میرزا کوچک عده فرستاده ،چهار روز متوالی مشغول
تعاقب بودند باالخره از شدت تعقیب قزاقان میرزا کوچک از هر
طرف عرصه را برای خود تنگ دیده خود را به کوه های ماسال
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کشیده بود .عده قزاق هم در تعاقب مشا ٌرالیه حرکت کرده ،در بین
راه هم یک تصادفی واقع شد ،میرزا نعمتاهلل داماد حسن خان کیش
دره [ای] مقتول مابقی باز فرار می کنند .از طرف دیگر طالش ها
هم برای جلوگیری از فرار میرزا کوچک عده [ای] فرستاده بودند،
باالخره میرزا کوچک و گائوک به طرف گردنه گیلوان خلخال
متواری شده در آن جا از شدت سرما تلف شده اند .قبل از این که
قزاق های تعاقبکننده برسند مابین طالش ها و طارمی ها سر نعش
گفتگو شده طالش ها سر نعش را بریده بودند که قزاقان سر رسیده و
سر را گرفته حمل به شهر می نمایند .اینک سر بریده در دفتر حاضر
است ،هر طور دستور می فرمایید اطاعت شود .نعش گائوک هم در
همان گردنه افتاده است»)8( .
قطع ًا لیست کسانی که پیکرهایشان به سبب مخالفت با حاکمیت
زمانه شان عاقبت به خیر نشد از این سیاهه بسیار مفصل تر است
که به سبب حوصله مختصر کالم از آن ها در می گذریم .ایض ًا
ذکر قصه میرزا کوچک خان قرار نیست سبب شود تا رفتاری
که به مومیایی منسوب به رضا شاه پهلوی شده و یا رفتاری
که خلخالی با آرامگاه شاه اول پهلوی کرد را توجیه کنیم .هم
آن رفتار قبیح و بر خالف اصول انسانی بوده است و هم این
رفتار .کما این که حکومت جمهوری اسالمی پس از انقالب
گوی سبقت را در این گونه رفتارها از همه ربود .از پیکرهای
اعدام شدگان نظام قبلی در اوائل انقالب تا کشتارهای دهه 60
و گزارش زندانیان سیاسی آن روزها که شبی سیصد و چهارصد
تیرخالص را می شماردند و تا کشتارهای تابستان  .1367پیکر
اکثریت این جماعت هیچ گاه به خانواده هایشان تحویل نشد و
جای مشخصی برای دفن آن ها تنها برای تسلی خاطر خانواده
هایشان اعالم نشد .پس از آن هم موارد بسیاری از اعدام در
جمهوری اسالمی هست که پیکری به خانواده تحویل نشد و یا
محل دفنی به آن ها اعالم شد و یا همان هم هیچ گاه اعالم نشد.
انگار تنها پیشرفت تکنولوژی و توان یک حاکمیت در اعدام
کردن افزایش یافته و قوانین همان است .همان روشی که با
میرعماد ،میرزا کوچک و پیکر شاهان و یا مخالفان در طول
تاریخ ایران کرده بودند .انتقام گیری از پیکری که دیگر جان در
بدن ندارد .اما انگار محل دفنش و یادش هم چنان خاری است
در چشم ارباب ظلم.
بسیاری از اوقات می پرسیم که چرا چنین خشونتی در جامعه ما
جاری و ساری است .اما خوب است نگاهی به پشت سر خود و
تاریخمان بیاندازیم .ما هم به قدر کفایت و توانمان آنچه نباید ،کرده
ایم .نقد خود و تاریخ خود و دیروز خود اما راهگشای آینده می تواند
باشد .امید که اهل نقد خود باشیم.
پانوشت ها:
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 -1روایت دفن استخوان های کریم خان زند در کاخ گلستان ،ایسنا 25 ،آبان
ماه 1395
 -2همان
 -3نبش قبر کریمخان زند به دستور رضا شاه ،ریواس جنوب 5 ،فروردین ماه
1395
 -4معیری ،مریم ،باغ نادری مشهد و آرامگاه نادرشاه افشار ،جانکتایم 24 ،بهمن
ماه 1396
 -5قبر شاهان ایرانی کجاست؟ ،پارسینه 16 ،آذر ماه 1394
 -6نراقی ،حسن ،نظری به آرامگاه شاه عباس كبیر در كاشان و مدارك تاریخی
آن ،دائره المعارف بزرگ اسالمی 3 ،بهمن ماه 1394
 -7جسدش بر زمین ماند هنرمندی که خطش به طال می ارزید ،ایسنا 3 ،شهریور
ماه 1393
 -8میرزا صالح ،فالمحسین ،فروپاشی قاجار و برآمدن پهلوی (گزارش کنسولگری
های انگلیس) ،تهران :انتشارات نگاه معاصر ،1387 ،ص.272 .

انــــــــدیشه
حقوق شرعی مردگان؛
قبح هتک حرمت قبور
محسن کدیور
دین پژوه و استاد دانشگاه دوک
مردگان همانند زندگان حقوقی دارند .حق دارند که قبورشان
تخریب و هتک حرمت نشود .اما آیا این حق همگان است ،یا
تنها حق مومنان صالح؟ آیا تخریب قبور افرادی که به نحوی
از انحاء مغضوب جمهوری اسالمی هستند  -اعم از مسلمان و
غیرمسلمان  -شرع ًا مجاز است؟ آیا فقه سنتی “والیت بر قبور”
را به عنوان جزئی از “والیت مطلقه فقیه” به رسمیت شناخته ،به
نحوی که اگر مصلحت نظام اقتضا کند خون منتقد هدر ،و هتک
حرمت قبرش مجاز می شود؟ یا این که این أفعال (حداقل در
حق مردگان مسلمان) حتی بنا بر فقه سنتی هم خالف شرع است؟
مقتضای “اجتهاد در مبانی و اُصول” در زمینه “حقوق مردگان”
چیست؟ این بحث* در پاسخ به پرسش های فوق شامل سه بخش
به شرح زیر است :حقوق مردگان در فقه سنتی ،جمهوری اسالمی
و نقض حقوق مردگان مسلمان ،حقوق مردگان از منظر اجتهاد در
مبانی و اصول.
حقوق مردگان در فقه سنتی
دفن هر مرده ای واجب کفایی است ،تا زندگان از تبعات جنازه
دفن نشده (از قبیل بیماری و بوی تعفن) آسیب نبینند ،جنازه نیز
طعمه حیوانات درنده نشود .این که مرده چه دین ،مذهب ،عقیده
و رفتاری داشته ،مانع از لزوم دفن او نمی شود .به عبارت دیگر
دفن مرده از حقوق بشر است نه لزوم ًا از حقوق انسان مسلمان.
دفن مرده دو حالت می تواند داشته باشد؛ یکی تدفین با آداب
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شرعی ،و دیگری مرده را در گودالی چال کردن .به عبارت دیگر
یکی با رعایت حرمت مرده و دیگری بدون آن .در فقه سنتی اولی
متعلق به مرده مسلمان است و دومی از آن مرده کافر است .حقوق
مردگان در فقه سنتی را در دنبال در دو بخش مردگان مسلمان و
مردگان غیرمسلمان به اختصار مرور می کنم)۱( .
الف) حقوق مردگان مسلمان :حرمت مسلمان مرده همانند
حرمت او در زمان حیات است .مرده مسلمان باید با آداب
شرعی غسل و کفن شود ،بر آن نماز خوانده شود ،تشییع گردد
و در قبری متناسب با موازین شرعی با احترام دفن شود .دفن
جنازه مسلمان در مکان هایی که موجب هتک حرمت او می شود
(از قبیل زباله دانی و آبریزگاه) مجاز نیست .مستحب است که
بر قبر عالمتی گذاشته شود و اسم میت بر سنگ قبر نوشته شود.
قبرستان مسلمانان باید از قبرستان غیرمسلمانان متمایز باشد و
دفن مسلمان در قبر غیرمسلمان و بالعکس جایز نیست .دفن
مرده در قبر مرده دیگر قبل از متالشی و خاک شدن مرده اول
مجاز نمی باشد.
از جمله مکروهات دفن ،این امور شمردنی است :دفن دو مرده
در قبر واحد؛ تجدید بنای قبر بعد از مندرس شدنش (مگر قبور
اولیاء دین)؛ نشستن بر قبر و تکیه زدن به آن؛ راه رفتن بر قبر
بدون ضرورت؛ خندیدن بر سر قبر؛ ادرار و مدفوع کردن بر
قبر؛ نجس کردن و کثیف کردن قبر به نحوی که هتک حرمت
مرده محسوب شود .نبش قبر مسلمان حرام است مگر با علم
به این که جنازه متالشی و خاک شده باشد .نبش قبر اولیاء
دین حتی بعد از پوسیدن جنازه -ولو اگر مدتی طوالنی گذشته
باشد ،-مجاز نیست؛ بخه صوص اگر قبر زیارتگاه شده باشد.
در نهایت هر نبش قبری که عرف ًا هتک حرمت محسوب شود،
حرام است .نبش قبر مرده ای که در جای نامناسبی دفن شده
که موجب هتک حرمت وی باشد یا به دلیل ضرورت امر اهم
(رجحان شرعی از جهتی از جهات) به نحوی که موجب آزار
مردم نشود ،مجاز است .از بین بردن آثار قبوری که متالشی
شدن جنازه در آن ها محرز است (به استثنای قبور اولیاء دین)

مجاز است ،خصوص ًا اگر این آثار در زمین وقفی باشد که
فع ًال به آن احتیاج است ،هر چند احتیاط در عدم تخریب در
صورت عدم نیاز است .اگر آثار قبر (که متالشی شدن جنازه
در آنها محرز است) مزاحم مالک زمین یا مردم باشد ازاله اثر
قبر مشکلی ندارد.
ب) وضعیت مردگان غیرمسلمان :وضع جنازه و قبر کافر در فقه
سنتی چگونه است؟ به این سوال صریح ًا پاسخ داده نشده است.
اما از قیود بحث جنازه مسلمان می توان به نکات زیر رسید .لزوم
دفن جنازه غیرمسلمان را متذکر شدم .اگر جنازه متعلق به یکی
از صاحبان ادیان دیگر باشند ،هم دینان جنازه می توانند مرده را
مطابق آیین خود دفن کنند .اما اگر هم کیشان مرده در زمان مرگ
او حضور ندارند ،بر مسلمانان الزم نیست که دین و آیین مرده
را احراز و مطابق آیین او ،وی را دفن کنند .بنابراین چنین مرده
ای غسل ،کفن ،نماز ،تشییع و تدفین با رعایت موازین اسالمی
ندارد .چنین مرده ای را نمی توان در قبرستان مسلمانان دفن کرد
و باید در گورستانی مجزا به خاک سپرده شود .این که عالمتی بر
قبرش گذاشته شود و اسمش بر قبرش نوشته شود ،لزوم شرعی
ندارد .چنین مرده ای واجب االحترام نیست ،تا هتک حرمت قبر او
مکروه شمرده شده باشد .هرچند به نظر می رسد هتک حرمت قبور
اهل کتاب مجاز نباشد.
جمهوری اسالمی و نقض حقوق مردگان مسلمان
مسلمان غیرصالح یا مومن فاسق در زمره مسلمانان است و مرده
اش محترم است و هتک حرمت جنازه یا قبر او شرع ًا مجاز نیست.
بنابراین موارد مشخص زیر خالف موازین شرعی حتی در فقه
سنتی است:
دفن جنازه آقای کاظم شریعتمداری مرجع تقلید رقیب رهبر
جمهوری اسالمی جنب آبریزگاه ابوحسین قم در فروردین ،۱۳۶۵
یقین ًا هتک حرمت وی بوده و شرع ًا کار قبیحی صورت گرفته
است .با جنازه زندانیان اعدامی از مجاهدین خلق و دیگر گروه
های مسلح مسلمان باید معامله جنازه مسلمان شده باشد .آنان
بعد از مرگ از کلیه حقوق مسلمانان برخوردارند .مجازند که
قبرشان مستقل و نام و نشان داشته باشد و هتک حرمت قبور آن
ها مجاز نیست .تخریب قبور نویسندگان و فعاالن سیاسی منتقد
که مسلمان از دنیا رفته اند ولو عامل به مناسک دینی هم نبوده
باشند ،قبیح است و نبش قبر آن ها مجاز نیست.
تخریب قبر رضاشاه پهلوی در اردیبهشت  ۱۳۵۹توسط صادق
خلخالی و هتک حرمت قبر او شرع ًا مجاز نبوده است .هر نقدی
به اعمال رضاشاه وارد باشد ،هیچ دلیلی بر خروج او از اسالم در
دست نیست؛ بلکه ادله متعدد دال بر این است که وی مسلمان از
دنیا رفته است .اگر جسد مومیایی ،متعلق به وی باشد -که ظاهراً
چنین است ،-دفن آن با آداب شرعی حق وی بوده است .او حق
دارد قبرش نام و نشان داشته باشد ،و هتک حرمت قبر او مجاز
نیست.
جمهوری اسالمی در مورد مخالفان و منتقدانش حتی به آداب
شرعی هم مقید نبوده و موازین مسلم شرعی را زیرپا گذاشته است.
زمامداران جمهوری اسالمی برخالف مسلمات دینی مخالفت با
خود را عم ًال “کفر” محسوب کرده ،مخالفان نظام را بعد از مرگ
از حقوق مرده مسلمان محروم کرده اند .در حالی که بر فرض این
که افراد یادشده در عمل مرتکب معصیت کبیره هم شده باشند،
فسق مسلمان را ،از حقوق
نهایتا مومن فاسق بوده اند نه کافر ،و ْ
بعد از مرگ محروم نمی کند.
البته تخریب قبور کفار (بابی ها ،بهایی ها ،و کمونیست ها) در
فقه سنتی مصداق هتک حرمت مرده نیست ،چرا که در دیدگاه
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یادشده حرمت مرده تنها متعلق به مرده مسلمان است! با اندکی
تسامح مرده اهل کتاب نیز فاقد حرمت نیست .زندانیان اعدام شده
از گروه های مارکسیست در دهه شصت در این دسته قرار می
گیرند .به عبارت دیگر از منظر جمهوری اسالمی این افراد حرمتی
نداشته اند تا بعد از مرگ هتک شده باشد!
حقوق مردگان از منظر اجتهاد در مبانی و اصول
آن چه گذشت گزارش دیدگاه اجتهاد در فروع بود .اما از منظر
اجتهاد در مبانی و اصول ( )۲هر انسانی از آن حیث که انسان
است ،از حقوق پایه انسانی در حال حیات و بعد از مرگ برخوردار
است .از جمله حق دارد محترمانه دفن شود .اگر مرده غیرمسلمان
کسی را ندارد که متولی دفن او مطابق آیین خودش شود ،نمی
توان جنازه او را مثل حیوان در چاله ای انداخت و رویش خاک
ریخت .اگر آیین او شناخته شده است ،باید او را مطابق آیین
خودش محترمانه به خاک سپرد ،و اگر آیین او شناخته شده نیست،
او را حتی االمکان مطابق آیین اسالم باید به خاک سپرد .مخارج
تدفین هر دو گروه از طریق زکات قابل تامین است.
هر مرده ای -با هر دین و مذهب و آیینی و با هر کارنامه ای -حق
دارد “قبری مستقل” و “با نام و نشان” داشته باشد و با رعایت
کرامت انسانی مطابق آیین خود دفن یا سوزانده شود .دفن
مردگان -هر که باشند -در “گور دسته جمعی” خالف شرع است.
بستگان و عالقه مندان فرد متوفی حق دارند محل قبر عزیزشان
را بشناسند و بر سر خاک او حاضر شوند و به وی ادای احترام
کنند .هتک حرمت قبور مطلق ًا جایز نیست؛ چه صاحب قبر مومن
صالح باشد یا مسلمان فاسق ،یا اهل کتاب ،یا پیرو آیین بهایی و
بابی ،یا الادری و خداناباور مارکسیست و غیر آن باشد .این که
صاحب قبر از منظر ما مرتکب معصیت کبیره هم شده باشد مجاز
به تخریب قبر او یا تبدیل آن به زباله دانی یا آبریزگاه نیستیم.
نبش قبر هیچ مرده ای در غیر ضرورت مجاز نیست؛ خصوص ًا اگر
بی احترامی به مرده محسوب شود.
اگر کسی با افکار یا اعمال مرده ای مخالف است ،می تواند او
را عمیقا نقد کند؛ اما شرع ًا مجاز نیست جنازه او را از قبر بیرون
بکشد ،مثله کند یا به آتش بکشد ،به آن بی احترامی نماید ،یا قبر
مخالف خود را تخریب کند یا به قبر او بی احترامی کند .کلیه
حقوقی که در فقه سنتی برای مرده مسلمان در نظر گرفته شده،
متعلق به تمام مرده هاست .هم چنانی که حرمت غیبت ،تهمت،
دروغ و بهتان اختصاصی به مومنین ندارد و ارتکاب آن در حق هر
انسانی حرام است ،هتک حرمت قبر هر مرده ای ولو نامسلمان و
فاسق قبیح و خالف شرع است.

تخریب قبر رضاشاه
پهلوی در اردیبهشت
 ۱۳۵۹توسط صادق
خلخالی و هتک
حرمت قبر او شرع ًا
پانوشت ها:
مجاز نبوده است.
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* این یادداشت به درخواست نشریه خط صلح به رشته تحریر درآمده است.
 ۱دیدگاه فقه سنتی بر اساس منابع زیر روایت شده است: طباطبائی یزدی ،سید محمد کاظم ،العروة الوثقی ،کتاب الطهارة ،فصل فیالدفن ،مع تعلیقات عدة من الفقهاء ،مؤسسة النشر االسالمی التابعة لجماعة
المدرسین :قم۱۴۱۷ ،ه.ق ،ج ،۲.صص۱۱۳-۱۴۲.
 موسوی خوئی ،سید ابوالقاسم ،منهاج الصالحین ،مدینة العلم :قم۱۴۱۰ ،ه.ق،ج ،۱.صص۸۷-۹۱.
 موسوی خمینی ،سید روح اهلل ،تحریر الوسیلة ،مطبعة اآلداب :نجف،۱۳۹۰ه.ق ،ج ،۱.صص۸۷-۹۷.
 غروی تبریزی ،میرزا علی ،التنقیح فی شرح العروة الوثقی ،تقریر أبحاثسید ابوالقاسم موسوی خوئی ،مؤسسة دارالعلم :قم۱۴۰۹ ،ه.ق ،ج ،۹.صص.
۱۵۹-۲۶۵
 ۲برای مطالعه بیش تر ر.ک به :کدیور ،محسن ،اجتهاد در مبانی و اصول:اصالح اندیشه اسالمی به روش اجتهاد ساختاری ،وبسایت محسن کدیور۱۲ ،
مرداد ماه ۱۳۹۵

انــــــــدیشه
تاملی بر قضیه
جسد مومیایی رضاشاه پهلوی
محمد محبی
کارشناس ارشد حقوق بین الملل
دفن یا به خاک سپردن اجساد انسان های مرده ،یک سنت
قدیمی بشری محسوب می شود .برخی پژوهش های دیرینه
شناسانه ،قدمت این کار را نزدیک به سی هزار سال پیش می
دانند .حتی قبایلی از انسان های نئاندرتال هم مردگان خود را
در خاک دفن می کردند .اما انتقام از جسد انسان مرده و بی
احترامی به آن سنت نبوده است .در تاریخ بشر ،مرگ یک انسان
به معنای مرگ همه حساب و کتاب های دنیوی او بود ،و احترام
به مرده و قبر آن از اول تاریخ ،امری بدیهی محسوب می شد.
اما با پیدایش مذاهب و فرق گوناگون و افراط در عقاید و هم
چنین رقابت های سیاسی آلوده به ایدئولوژی ،نشانه هایی از بی
حرمتی به جسد و قبر مردگان مشاهده شد .حکومت ها و فرقه
ها ،بعد از کشتن رقبا و دشمنانشان ،اجساد را هم آماج کینه
توزی های خود قرار می دادند.
در ایران چند قرن اخیر شاید شدیدترین مرده ستیزی و
قبرستیزی با ظهور صفویه شدت گرفت .شاه اسماعیل صفوی،
بعد از فتح هرات ،قبر عبدالرحمان جامی ،شاعر بزرگ ایرانی
را تخریب ،و باقیمانده جسد او را به آتش کشید .هم چنین بعد
از فتح بغداد ،قبر شیخ عبدالقادر گیالنی ،از بزرگان عرفان و
تصوف را تخریب و به آن بی حرمتی کرد .عالوه بر تخریب قبر

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،خرداد ۱۳۹۷
شماره 85

34

ابوحنیفه (یکی از ائمه اربعه اهل سنت) ،به سربازان خود دستور
داد که روی این قبر ادرار کنند .در طول عصر صفویه ،این سبک
از مرده ستیزی و قبرستیزی و تحقیر میت و بقایای جسد داخل
قبر مرسوم بود ،و معموالً قبر کسانی مورد اهانت و تحقیر قرار
می گرفت که تضاد ایدئولوژیک با حکومت و مذهب رسمی
آن داشتند.
در اواسط عصر صفویه ،در حجاز جریان شیخ محمد بن
عبدالوهاب (فقیه حنبلی پیرو ابن تیمیه) ،حرکتی فکری و
عملیاتی علیه آرامگاه ها و بارگاه های مذهبی راه انداختند.
البته این حرکت با مرده ستیزی و تحقیر قبوری که توسط شاه
اسماعیل و ک ًال عصر صفوی انجام شد ،تفاوت اساسی دارد،
چون این جریان قصد تحقیر و اهانت به خود مردگان را نداشته
و ندارند ،بلکه با ساختن بنا هم چون بارگاه و ضریح بر روی
قبرها مخالف بود و هنوز هم هست .حتی در زمان تخریب بارگاه
امامان بقیع (چهار امام شیعه که در بقیع مدفون هستند ،امام
حسن مجتبی ،امام زینالعابدین ،امام محمد باقر ،امام جعفر
صادق) ،همزمان بارگاه عثمان بن عفان ،خلیفه سوم هم تخریب
شد .این طیف فکری معتقدند که ساختن هر بنایی بر روی قبر،
یک بدعت در دین اسالم است .وگرنه این طیف فکری هم برای
عثمان احترام قائل هستند و هم برای ائمه ،که آن ها را علمای
اهل بیت پیامبر می دانند .اما معتقدند که قبر فی نفسه هیچ

ارزشی ندارد و قبر هیچ انسانی بر انسان دیگر برتری و فضیلت
ندارد و اجساد تمام انسان ها باید در قبرهای ساده و هم شکل
دفن شوند.
قبرستیزی و مرده ستیزی ایدئولوژیک بعدها هم در ایران رواج
داشت .زمانی که آغا محمدخان قاجار ،بر لطفعلی خان زند غلبه
یافت ،جسد کریم خان زند را از شیراز به تهران منتقل کرد و
در پله کاخ خود قرار داد تا هر روز ،از روی آن رد شود ،البته
این عمل ریشه در کینه شخصی آغا محمدخان از کریم خان زند
و روحیه اقتدارگرایانه او هم داشت ،تا این که سلسله قاجاریه
هم ساقط شد و رضاشاه پهلوی بعد از تاجگذاری ،دستور داد که
جسد کریم خان زند با احترام به جای قبلی اش برگردانده شود.
با این که رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه پهلوی ،سنت قبرستیزی
و مرده ستیزی سیاسی و ایدئولوژیک را متوقف کردند و نه تنها
به قبور پادشاهان سلسله قبلی اهانت نکردند ،بلکه سنت کشتار
وابستگان حکومت قبلی در ایران را هم متوقف کردند و حتی از
نخبگان سیاسی حکومت سابق ،استفاده نمودند ،اما در عین حال،
در زمان حکومت آن ها هم حرکت های زیادی در تخریب قبور
انجام شد؛ مانند تخریب قبور بهاییان در نقاط مختلف ایران.
بعد از انقالب بهمن  ،57به دلیل ماهیت ایدئولوژیک نظام
برآمده از آن ،قبرستیزی شدت گرفت .مهم ترین آن ،حمله
انقالبیون به سرکردگی صادق خلخالی و تخریب مقبره رضاشاه
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پهلوی بود .جسد رضاشاه پهلوی ،بعد از فوت در جزیره موریس،
مومیایی شد و به قاهره منتقل گردید و در مسجد الرفاعی قاهره
به امانت گذاشته شد .چند سال بعد آن جسد به تهران منتقل و
بعد از انجام مراسم و آداب شرعی در شهرری به خاک سپرده
شد .ظاهراً در تهاجم صادق خلخالی ،بعد از تخریب بنای مقبره،
قصد پیدا کردن بقایای جسد رضاشاه را هم داشتند تا آن را
معدوم نمایند .اما جسد رضاشاه را نیافتند ،ظاهراً جسد رضاشاه
در یک نقطه ای غیر از مقبرهاش در صحن عبدالعظیم حسنی در
شهرری دفن شده بود.
در اردی بهشت ماه سال  ،1397و در جریان عملیات عمرانی
توسعه شبستان حرم امامزاده عبدالعظیم حسنی ،در محدوده باغ
طوطی ،یک جسد مومیایی پیدا شد که با توجه به شواهد و
قرائن ،احتمال انتساب این جسد به رضاشاه به شدت مطرح
گردید .پیدا شدن این جسد عالوه بر بحث های مربوط به میراث
سیاسی رضاشاه و حکومت پهلوی و بحث های جامعهشناختی در
رابطه با سرمایه نمادین جسد رضاشاه ،بحث لزوم حفظ حرمت
جسد مردگان هم مطرح گردید.
در فقه شیعه حرمت قبرها و اجساد مردگان ،مورد اتفاق علمای
شیعه است ،و در این قاعده ،هیچ تفاوتی بین اجساد وجود ندارد؛
اعم از جسد یک فرد مومن و یا غیر مومن ،آسیب زدن و بی
احترامی به قبر و جسد میت ،در حکم بی احترامی به یک فرد
زنده بیگناه است .در روایات کتب حدیثی شیعه و سنی احادیث
زیادی آمده است ،مبنی بر این که تخریب و نبش و اهانت به
جسد و قبر انسان مشرک و کافر و گناهکار و بی دین هم بدون
دلیل جایز نیست ،چه رسد به قبر و جسد یک انسان مسلمان.
تنها جایی که برای نبش قبر ،آن هم با نهایت احترام جواز داده
شده است ،مسائل مربوط به عمران و آبادانی است .مث ًال وقتی در
زمین یک قبرستان قرار است بنایی ساخته شود ،می توان اجساد
داخل قبور را با احترام از آن خارج کرد و در مکانی دیگر دفن
کرد و یا این که بازماندگان یک فرد متوفی تصمیم بگیرند به
دالیل شخصی و خانوادگی ،محل دفن را تغییر دهند .غیر از این
مورد ،نبش قبر جایز نیست ،چه رسد به تخریب و بی احترامی
به قبر و جسد .برای کیفیت نبش قبر در موارد مجاز یادشده هم
آداب بسیار محترمانه و سختگیرانه ذکر شده است تا حرمت
جسد حفظ شود و پایمال نشود.
در سنن ترمذی (از کتب سته اهل سنت) حدیثی است که در آن
رسول خدا در واکنش به تالش انتقام جویانه برخی از مسلمانان
برای نبش قبر برخی مشرکان که خویشاوندان آن ها را کشته و
اموالشان را غارت کرده بودند ،گفت« :وای بر شما! آیا شما خود
را در جایگاه خداوند قرار دادهاید؟ وقتی انسانی مرد ،رسیدگی
به اعمال آن در حیطه اختیار خدا است و هیچ انسانی را نشاید
که حتی به نام او اهانت کند ،چه رسد به استخوان های باقیمانده
جسد او».
طبق بدیهی ترین اصول اخالقی و عقالنی همبیحرمتی و به جسد
و قبر ،امری مذموم و زشت است .مجازات متعلق به انسان زنده
عاقل و بالغ و مختار است ،قبر و جسد انسان مرده را با هیچ
منطقی نمی توان مجازات کرد.

گــــــــفتگو
منیره برادران:
تخریب گورهای جمعی،
یک جنایت بین المللی است

جرم و جنایت” و “مجازات خانواده ها” را از دالیل آن بر می شمرد.
متن کامل این گفتگو در ذیر از نظرتان می گذرد:

گفتگو از سیاوش خرمگاه

منیره برادران خسروشاهی ،نویسنده و پژوهشگری است که خود در دو
دوره پیش و پس از انقالب بهمن  ،۵۷تجربه سال ها زندان و شکنجه
را از سر گذرانده است .او خواهر مهدی برادران خروشاهی ،از فعاالن
چپ گرایی است که بیش از هفت سال زندان را پیش از انقالب بهمن
 ۵۷تجربه کرد و در سال  ،60پس از روزها شکنجه در زندان اوین
اعدام شد.
با او به بهانه پیدا شدن پیکر منسوب به سرسلسله پهلوی و هم چنین
گزارش های اخیر سازمان های عفو بین الملل و عدالت برای ایران
در مورد تالش حاکمیت برای از بین بردن گورهای دسته جمعی
جانباختگان آن سال ها ،در خصوص مسئله ای به گفتگو نشسته ایم
که او ،هم به عنوان یک پژوهشگر با آن مسئله برخورد داشته ،و هم
به عنوان یک زندانی سیاسی سابق و خانواده یکی از جانباختگان آن
سال ها ،با آن رویارویی وجودی داشته است .مسئله عدم بازگرداندن
پیکرهای زندانیان جانباخته دهه اول پس از انقالب و هم چنین پیکرهای
تمام کسانی که از آغاز حاکمیت جمهوری اسالمی تا کنون ،جانشان به
دست حاکمیت ستانده شده است به خانواده هایشان از سوی حاکمیت.
رفتاری که منیره برادران آن را سیستماتیک می داند و “پاک کردن اثر
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خانم برادران پیدا شدن جسد رضا شاه پهلوی در حریم شاه
عبدالعظیم در شهر ری بار دیگر یکی از پر جدل ترین بحث های
تاریخ جمهوری اسالمی را در اذهان عمومی زنده کرد .فارغ از
رویکرد جمهوری اسالمی مبنی بر تخریب و از میان بردن تمام
هویت های شکل گرفته پیش از خود -که در این مورد خاص
رضاه شاه به عنوان اولین بنیانگذار دولت مدرن در ایران و هم
چنین سمبل مدرنیزاسیون در ایران ،قرار دارد ،-این مسئله اذهان
عمومی را به سمت یادآوری مواجه جمهوری اسالمی با مخالفان
خود سوق داد ،نه تنها دگراندیشان و بلکه مشخص ًا رفتار آقای
خلخالی به مقبره رضا شاه و تخریب آن به عنوان سمبل نارواداری
شناخته می شود .به نظر شما این رویکرد تا چه اندازه در جمهوری
اسالمی اصالت دارد؟
من فکر می کنم که این رویکرد در ایدئولوژی جمهوری اسالمی اصیل
است و حتی در اسالم گرایان قبل از حکومت جمهوری اسالمی نیز
دیده می شد .برای مثال بنیادگرایان و انجمن حجتیه تخریب و شکستن
سنگ قبرهای بهاییان را از زمان شاه تا به حال انجام می دهند .از زمان
انقالب  57به بعد این ستادها رسمی شدند و تخریب گورهای بهاییان
از آن زمان تاکنون ادامه داشته و با رواج یافتن در سال های اخیر این
مسئله سیستماتیک شده است .من در جایی خواندم که حتی تشکیالتی
برای این کار به وجود آمده است .هم چنین می دانید که این برخوردها
فقط برای مخالفین سیاسی نیست .در حد گسترده ای شاهد بودیم که
گور روشنفکران و دگراندیشان به مانند شاعر بزرگ ملی ما یعنی
شاملو ،یا هوشنگ گلشیری ،مصدق و غیره نیز در این سال ها توسط
این افراد تخریب شد.

کارهای این چنینی در کشورهای دیگر جرم بزرگی است .برای مثال
در اروپا گروه های یهودی ستیز در صورت حمله و اذیت یهودیان مجرم
شناخته و مجازات می شوند.
تخریب گورها جرم و جنایتی بزرگ و بدین معناست که مجازات و
آزار و اذیت حتی بعد از مرگ نیز بر آن افراد ادامه دارد.
با توجه به گزارش اخیر عفو بین الملل و سازمان عدالت برای
ایران ،جمهوری اسالمی به صورت آرام و پیش رونده در حال از
میان بردن مکان هایی است که در میان مردم به عنوان گورهای
دسته جمعی دگر اندیشان شناخته می شود .به نظر شما با این رفتار
جمهوری اسالمی سعی در پاک کردن وقایع از کارنامه خود دارد؟
یعنی آیا امروزه آن را به نوعی حرکت های خودسر و تندرو در
اوایل انقالب نسبت می دهد و سعی می کند بدون پرداخت هزینه
اضافی آن رفتارها را به فراموشی بسپارد؟
به نظر می رسد این کار سیستماتیک است و نمی توان آن را فقط به
گروههای خودسر منتسب کرد .همان طور که اشاره کردم این سیاست
جمهوری اسالمی از ابتدا بوده است .نه تنها جلوی این کار گرفته نشده،
بلکه تشویق به این امر نیز می شود و می بینیم که در شهرها و شهرستان
های مختلف نیز صورت می گیرد .مانند گورستان خاوران که در بهمن
ماه سال  87تخریب شد.

انجام دادن این کار چند دلیل دارد .دلیل اول پاک کردن اثر جرم
و جنایت است .سردمداران قدرت همواره اعدام های دهه  60را یا
تکذیب و یا انکار کردند؛ با وجود این که ما از این اعدام ها مطمئن
هستیم .زندانیان در رابطه با فعالیت های کمیته مرگ تابستان  67و
یا قضاتی که در سال های دهه - 60به طور مشخص تا  62و  63که
اعدام ها در اوج خود بود ،برسر کار بودند -شهادت دادند .هم چنین
آقای منتظری نیز در این مورد سنگ تمام گذاشتند و نوار منتشر شده
ایشان موجود است.
این مسئله ای روشن است اما از سوی مسئوالن همیشه یا انکار شده یا
این که هیچ کس مسئولیت این کار بر عهده نمی گیرد .برخی می گویند
این یک دستور بوده و برخی هم چنان با بی شرمی تمام از این کار دفاع
می کنند اما به هر حال هیچ یک رسم ًا آن را قبول نکردند و در واقع
نخواستند سندی از خود باقی بگذارند.
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اگر خانواده کسانی که اعدام شده اند برای گرفتن گواهی فوت جهت
انجام برخی کارهای حقوقی از جمله تقسیم ارث و میراث یا ازدواج
مجدد همسر مراجعه کنند ،می بینند که در گواهی فوت این افراد دلیل
مرگ را مواردی چون سکته قلبی یا خفگی اعالم می کنند و سبب مرگ
هیچ گاه اعدام عنوان نمی شود.
این گورها نشانه ای از جنایتی است که صورت گرفته و صاحب قدرت
با تخریب آن ها قصد پاک کردن این جنایات را دارند.
دومین دلیل ،مجازات خانواده هاست .دادن اطالعات در خصوص فرد
به خانواده ها و یا تحویل پیکر جانباخته از حقوق خانواده آن فرد است.
دریغ کردن این حق ،مجازات خانواده بوده و حکومت از طریق مجازات
خانواده این ارعاب را به جامعه وارد می کند .در واقع با این اعدام ها،
عالوه بر حذف یک فرد از جامعه قصد مرعوب کردن هزاران نفر در
جامعه وجود دارد تا درس عبرتی باشد برای دیگران تا سکوت کرده و
کاری نکنند .خانواده ها واسطه حکومت با جامعه هستند .گرفتن حقوق
آن ها پیامی است هم برای خانواده و هم برای جامعه.
دلیل دیگر نیز حذف کلی این افراد است .درست است که اعدام در
ذات خود حذف یک انسان از جامعه است؛ اما حکومت قصد دارد که
با تخریب گورها نه تنها وجود فیزیکی یک فرد ،بلکه خاطراتی که از او
به جای مانده و اص ًال موجودیت او را نیز حذف کند .به همین دلیل نیز

خانواده ها پس از دهه شصت که گورستان خاوران به وجود آمد بر حفظ
آن پا فشردند؛ زیرا می دانستند که حفظ آن تا چه اندازه اهمیت دارد.
به بحث مجازات خانواده ها اشاره کردید .می دانیم که جمهوری
اسالمی پیکر بسیاری از جانباختگان سال های دهه  60را تحویل
خانواده ها نداده است .شما خود نیز از اعضای خانواده یکی از این
جانباختگان هستید .هم به عنوان یک پژوهشگر و هم به عنوان
فردی که برخورد وجودی با این مسئله داشته ،فکر می کنید که این
عدم تحویل پیکر چه حقی از شما ضایع کرده و این که نمی دانید
چه بر سر عضو خانواده تان (برادرتان) آمده است ،چه تاثیری بر
خانواده چه در آن زمان و چه پس از آن واقعه داشته است؟
برادر من ،مهدی برادران خسروشاهی در  15آذر سال  60و چهل روز
پس از دستگیری اعدام شد .هیچ کس از چهل روز بازداشت ،بازجویی،
شکنجه و دادگاه وی اطالعی ندارد و نمی دانیم که در مدت بازداشت چه

بر او گذشت .وی تنها در شب اعدام و نیم ساعت قبل از زمان اعدامش
توانست در تماسی تلفنی با همسرش که در آن زمان با من در یک بند
بود ،وداع کند .نیم ساعت بعد ما صدای تیر باران را از بند  4قدیم زندان
اوین می شنیدیم و می دانستیم که برادرم نیز جزو آن چند نفر است.
بعد از اعدام به ما خبر دادند که برادرم در بخشی از بهشت زهرا دفن شده،
اما با این حال ما هیچ اطالعی از روند پرونده او نداریم و حتی نمیتوان
اطمینان داشت که در محلی که اطالع داده اند ،دفن شده باشد؛ زیرا در
لیست بهشت زهرا اسم وی موجود نیست؛ نه تنها برادر من ،بلکه تمام
اعدام شدگان .در آن جا سنگی وجود داشته و سنگ را شکسته اند و
اذیت و آزار هم بوده و هست .یعنی غیر از خاواران که جای خود را دارد.
برای خانواده من ابهاماتی وجود دارد چرا که ما هیچ گاه جسد او را
ندیده ایم .در هر جامعه و در هر دین و مذهبی ،مناسک و رسومی برای
دفن مردگان وجود دارد .این مراسم فرصتی برای وداع خانواده ،ابراز
احساسات و همدردی با دیگران است که برای خانواده دارای معنی
است؛ اما خانواده های ما از آن نیز محروم شده اند .زیرا وقتی که خبر
اعدام کسی را می دهند ،اعالم می کنند که خانواده حق برگزاری هیچ
مراسمی را ندارد و نوعی ناباوری به دلیل این که خود ندیده است ،در
او به وجود می آید .چون خود خانواده شاهد واقعه و خاکسپاری نبوده
است.
همین طور نوعی بی حرمتی به پیکر صورت می گیرد؛ زیرا فرد مرده
برای خانواده عزیز است و ما با اجرای مراسم به او حرمت می گذاریم.
حال این را بگذارید در کنار تمام اتهاماتی که به این افراد زده شد؛
افرادی که تنها برای آزادی و عقیده شان مبارزه کردند.
تحویل ندادن پیکر ،سیاستی است که در ادامه پروسه دستگیری یا
ناپدید کردن زندانی صورت می گیرد .زمانی که زندانی دستگیر می
شود ،ناپدید شده و به خانواده خبری داده نمی شود .این که بر او چه
گذشته ،دادگاهی شده ،وکیل داشته یا خیر و دادرسی عادالنه بوده (که ما
شاهد بودیم که نبوده) ،در راستای همان پروسه تحویل ندادن پیکر است.
به همین دلیل خانواده های اعدام شدگان سال  67نامه ها به مقامات
نوشتند مبنی بر این که اعدام شدگان کجا و در چه تاریخی دفن شده
اند؟ به چه دلیل آنان را اعدام کردید؟ اگر یک پروسه قضایی صورت
میگرفت پیکرها نیز تحویل داده می شد...
صحبت از اعدامهای فراقانونی ،دسته جمعی و یک کشتار و قتل عام
است 67 .یک قتل عام است .به همین دلیل این فاجعه هم چنان برای
خانواده ها دردی است که باقی می ماند و پرسش و خواسته شان پروسه
دادخواهی است.
با توجه به پژوهشی که شما در رابطه با خاطرات زنان زندانی
انجام داده اید و تجربه ای که در این رابطه دارید ،این محرومیت
از سوگواری در ادامه چه تاثیری از دیدگاه روان شناختی بر روی
خانوادهها می گذارد؟
تاثیری که این فاجعه در آن لحظه بر روی خانواده می گذارد و حتی
از برگزاری مراسم نیز محروم است ،ادامه پیدا می کند؛ زیرا کاری را
که باید در آن زمان انجام می داده ،انجام نداده است .این خانواده ها
حتی اگر مراسم سالگردی در منزل خود برگزار کنند نیز مورد یورش
قرار می گیرند.
خانواده ها در هر بار مراجعه به قطعه اعدامیان بهشت زهرا (قطعه 92
بهشت زهرا) و گورستان خاوران بسیار مورد آزار و اذیت و ضرب و
شتم قرار می گیرند .این محروم بودن هم چنان ادامه پیدا می کند.
این مسئله عالوه بر جنبه اجتماعی و فرهنگی ،جنبه سیاسی بزرگی دارد.
در سال  67افراد تنها به دلیل عقیده شان و چندین بار حتی به دلیل نماز
نخواندن اعدام شدند .چرایی این مسئله و تمام ابهامات برای خانواده
اعدام شدگان از زمانی که خبر اعدام را می شنوند ،تا کنون ادامه پیدا
میکند و پس از گذشت چهل سال از فاجعه دهه  60و حذف آن افراد،
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آن مجازات هم چنان از طریق مجازات کردن خانوده ها ادامه دارد .خانم
منصوره بهکیش که شش تن از اعضای خانواده اش در دهه  60اعدام
شدند ،به دلیل پافشاری بر حقوق خانواده اش (به عنوان خانواده ای از
خانواده های جانباختگان) به سال ها زندان محکوم شد.
ما هم چنان شاهد به کارگیری این نوع سیاست از سوی
جمهوری اسالمی هستیم .برای مثال با گذشت بیش از  8سال از
اعدام فرزاد کمانگر ،فرهاد وکیلی ،شیرین علم هولی ،علی حیدریان
و مهدی اسالمیان که در اردی بهشت  89اعدام شدند ،هنوز
مزارشان مشخص نشده است و خانواده ها موفق نشدند یک مراسم
سوگواری عمومی برای آنان برگزار کنند .چرا جمهوری اسالمی در
دهه چهارم خود هنوز هم چنین برخوردهایی دارد؟
به مورد خوبی اشاره کردید .در رابطه با اعدام آن افراد در سال 89
که زمان زیادی نیز از آن نگذشته است ،هم چنان ترس از فاش شدن
این جنایت وجود دارد .حضور خانواده ها بر سر مزارها و سوگواریشان
شاهدی بر ماجرا و جنایتی است که روی داده است .مادر می گوید که
من فرزندم را به دنیا آورده ام و می دانم که او وجود داشته است.
من به طور کامل مخالف اعدام هستم اما اعدام سیاسی هیچ توجیهی
ندارد .این امر به دلیل ارعاب خانواده ها و جامعه صورت می گیرد.
حکومت قصد دارد که با حذف فیزیکی ،یاد و خاطره آن فرد نیز حذف و

فراموش شود .از این رو مبارزه خانواده ها و پافشاری برای حفظ حقوقی
که از گذشته تا کنون از آنها ضایع می شود ،بسیار ارزشمند است.
خانم برادران ،اگر در پایان نکته ای مد نظرتان است ،بفرمایید.
برخی فکر می کنند مسئله ای که من به آن اشاره کردم ،به فرهنگ
مذهبی ما مربوط می شود؛ در صورتی که این مسئله جزو حقوق بین
الملل است .گروه های کارشناسی در سطح بین المللی وجود دارند که
اجساد را از گورهای دسته جمعی خارج ،شناسایی و با احترام دفن می
کنند .یکی از این گروه ها ،تیمی آرژانتینی است که در حادثه ناپدید
شدگان مادران میدان مایو بسیار موثر بودند و توانستند تعدادی را
شناسایی کرده و با ادای احترام دفن کنند.
در حقیقت یکی از ترس های جمهوری اسالمی این است که می داند
این مسئله نه تنها در ایران و به دلیل فرهنگ مذهبی ،بلکه در تمام جهان
یک جنایت بزرگ بین المللی محسوب می شود.
با سپاس از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.

گــــــــفتگو

تصویری ازحضور فعاالن
سیاسی و خانواده قربانیان
در خاوران

نسبت حافظه جمعی
با گورهای جمعی؛

گفتگو با رها بحرینی و شادی صدر

گفتگو از سیمین روزگرد
دست بردن در حافظه جمعی جامعه اقدامی است که تاکنون
حکومت های ایدئولوژیک بسیاری با هدف جا انداختن روایت
مطلوب خودشان از تاریخ ،سعی در تحقق بخشیدن به آن را داشته
اند .میالن کوندرا ،در یکی از داستان های معروف خود به نام “کاله
کلمنتیس” می نویسد« :تالش انسان در برابر قدرت ،تالش حافظه
است در برابر نسیان» .این نویسنده معروف اهل چک هم چنین در
گفتگویی در باب فراموشی می گوید« :فراموشی که در همه حال
حضور دارد ،می کوشد تا با کنکاش در گذشته های خصوصی و
عمومی ما ،ناتوان و درمانده مان سازد .فراموشی نیرویی است که
قادر به نابودی همه چیز است و امروزه قدرت های سیاسی خیلی
خوب می دانند که چگونه باید از این دو بهره بگیرند».
اعدام های جمعی تابستان سال  ۱۳۶۷از جمله وقایعی است که
نه تنها حکومت جمهوری اسالمی هیچ گاه نسبت به آن شفاف
سازی نکرده است ،بلکه در طی سه دهه گذشته ،به طرق مختلف
همواره برای از بین بردن شواهد و اسناد آن کشتار کوشیده است.
در آستانه سی امین سالگرد کشتار  ،۶۷دو نهاد بین المللی حقوق
بشری ،طی بیانیه ای مشترک اعالم کرده اند که تحقیقات آن ها
نشان می دهد حکومت ایران در حال تخریب عامدانه  ٧گور جمعی
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مربوط به قربانیان این کشتار است .قبرستان بهشت رضا در مشهد
(خراسان رضوی) ،گورستان بهشت آباد در اهواز (خوزستان)،
قبرستان وادی رحمت در تبریز (آذربایجان شرقی) ،قبرستان
گلستان جاوید در خاوران (تهران) ،قبرستان تازه آباد در رشت
(گیالن) ،قبرستان مجاور گورستان بهاییان در قروه (کردستان)
و زمینهای واقع در محل ساختمان سابق دادگاه انقالب سنندج
(کردستان) ،هفت محلی است که در آن جا گور جمعی وجود دارد
و با استناد به تحقیقات سازمان عفو بین الملل و عدالت برای ایران
در حال تخریب است.
عفو بین الملل و عدالت برای ایران ،این رفتار جمهوری اسالمی
را مصداق “ناپدید کردن قهری” توصیف کرده اند که در قوانین
حقوق بین الملل “جرم” تلقی می شود .در این رابطه با رها
بحرینی ،پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و شادی صدر ،موسس
سازمان عدالت برای ایران گفتگویی داشتیم و از این دو حقوقدان
در مورد جزئیات بیش تر چگونگی تخریب گورهای جمعی در
ایران و اهداف تخریب گران پرسیده ایم.
رها بحرینی پیرامون چرایی تحقیق در مورد این هفت گور جمعیِ
به خصوص و هم چنین زمان تخمینی آغاز این تخریب ها به خط
صلح می گوید« :ما در این گزارش به هفت گور جمعی پرداختیم
اما باید تاکید کنم که بر اساس تحقیقات عدالت برای ایران،
احتماالً بیش از  120گور جمعی در نقاط مختلف ایران وجود دارد
که بقایای اجساد زندانیان اعدام شده در سال  67می تواند در آن

گورها باشد .ما با توجه به دشواری تحقیق در این زمینه ،تمرکزمان
را فقط بر روی این هفت گور جمعی گذاشتیم و این هفت مورد را
هم به این دلیل انتخاب کردیم که از طرفی دسترسی به اطالعات
در موردشان ممکن تر بود و از طرف دیگر ،تالش کردیم گورهایی
را انتخاب کنیم که در نقاط مختلف کشور هستند تا پراکندگی
جغرافیایی و گسترده بودن ابعاد این موضوع را نشان دهیم .در
عین حال به انواع متدهای تخریبی که این گورها در معرضش
قرار گرفته اند هم ،پرداخته باشیم .تحقیقات ما نشان می دهد
که در طول سه دهه گذشته ،مقامات ایران دائم ًا در حال هتک
حرمت و بی احترامی به این مکان ها بوده اند و خانواده ها را از
جمع شدن در این مکان ها و آراستنشان با گل ،گیاه و پیام های
یادبود منع کرده اند .اما روند تخریبی که ما در این گزارش به آن
پرداختیم و باعث از بین رفتن کامل این هفت گور می شود ،بیش
از هفت سال پیش شروع شده ،و به نظر می رسد که در چند سال
اخیر و به خصوص بعد از انتشار فایل صوتی آیت اهلل منتظری در
سال  ،1385تشدید شده است .مث ًال در مورد گور وادی رحمت
در تبریز ،تمام این روند تخریب فقط ظرف چند ماه در تابستان
 1385صورت گرفته است».
شادی صدر نیز ضمن تاکید بر این که تعداد مکان های گور جمعی

در ایران و گورهای در حال تخریب بیش از هفت مورد است ،به
خط صلح می گوید« :به دالیل مختلف ما در این گزارش -که
بخشی از یک تحقیق جامع تر است ،-فقط روی این هفت مکان
تمرکز کردیم ،اما تخریب در جاهای دیگری هم به طور مستمر و
به شکلی که در این گزارش در مورد آن صحبت شده ،وجود دارد.
مث ًال یکی از مکان هایی که ما در این گزارش در مورد آن صحبت
نکردیم اما تحقیقات زیادی در مورد آن مکان انجام داده ایم و باید
گزارشی در آینده در این خصوص منتشر کنیم ،رودسر است که
در جایی که یک گور جمعی وجود دارد)در خیابانی که به دریای
خزر منتهی می شود) ،در حال ساختن یک متجمع تجاری هستند».
خانم صدر در مورد روش های تخریبی به کار گرفته شده توسط
حکومت ایران می گوید« :روش های مختلفی برای تخریب
استفاده شده است .یکی از معمول ترین این روش ها این بوده
که اگر آن مکان در حاشیه یکی از قبرستان های عمومی شهر
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بوده ،در سال های اخیر با افزایش جمعیت و احتیاج به فضاهای
جدید در گورستان ،آمده اند و روی گورهای جمعی مجدداً
خاک ریختند و قبرهای جدید درست کردند و آن ها را به مردم
فروختند .این اقدام را بدون این که آن افرادی که عزیزانشان
را در آن محل دفع می کنند ،بدانند که در آن مکان گور جمعی
بوده است ،انجام دادند .این یکی از معمول ترین روش هاست
که در این گزارش به رشت اشاره شده است و من می توانم به
طور مشخص به قبرستان باال در زنجان و دارالرحمه شیراز هم
اشاره کنم .یکی دیگر از روش ها این است که روی این مکان
ها ساختمان سازی و خیابان سازی صورت گرفته و در واقع
این گورها بخشی از فضای شهری شده اند .این اقدام نیز بدون
این که مردمی که از این فضاهای شهری استفاده می کنند ،هیچ
اطالعی در این مورد داشته باشند و یا به خانواده ها حقی داده شده
باشد که این گورها را حفظ کنند ،صورت گرفته است .در این
خصوص به طور مشخص می توانم به سنندج اشاره کنم .پیاده
روهای کنونی یکی از پر جمهیت ترین میدان های این شهر به
اسم میدان شهرداری یا میدان سنه دژ ،قب ًال جزوی از حیاط دادگاه
انقالب بوده که با عقب نشینی این حیاط ،در محلی که گور
جمعی قرار داشته اقدام به ساختن تعدادی مغازه و احداث پیاده

رو در کنار آن مغازه ها کرده اند .روش دیگر بولدوزر انداختن
روی آن مکان هایی است که خانواده ها نشان های کوچکی می
گذاشتند تا مشخص کنند عزیزانشان در آن جا هستند؛ یا روی
آن را فقط صاف کرده اند و یا بقایای پیکرها را هم از بین برده
اند .این اتفاق که خانواده ها نسبت به آن بسیار نگران هستند ،در
خاوران و قروه عین ًا رخ داده است».
شادی صدر در مورد زمان تخمینی آغاز این تخریب ها اضافه
می کند« :نکته ای که در تمام این مکان ها مشترک است ،این
است که مقامات جمهوری اسالمی هر کاری کرده اند که نه فقط
از خبردار شدن مردم عادی جلوگیری کنند ،بلکه حتی خانواده ها
هم نتوانند در این مکان ها جمع شوند و به سر مزار عزیزانشان
بروند و نشانه ای بگذارند و با خراب کردن سنگ ها و نشانه های
خیلی کوچک یا آب انداختن در این مکان ها (مثل اتفاقی که
بارها در مشهد افتاده است) ،سعی کرده اند که این مکان ها را از

حافظه جمعی جامعه پاک کنند .این مسئله از ابتدا بوده است و
هیچ وقت نبوده که خانواده ها بتوانند آزادانه به آن مکان ها بروند
و مراسم برگزار کنند .با این حال به نظر من از اواخر دهه  70و
یا اوایل دهه  ،80این مسئله ابعاد دیگری به خود گرفته است .به
این معنا که تخریب دیگر فقط محدود به از بین بردن یادبودها و
نشانه هایی که خانواده ها در آن مکان ها گذاشته اند ،نیست و یا
مسئله به سخت تر کردن شرایط جهت رفت و آمد خانواده ها به
آن مکان ها محدود نمی شود (مثل چیزی که در اهواز اتفاق می
افتد که آن قدر زباله و نخاله ساختمانی در آن منطقه ریخته اند که
اوالً شرایط بازدید را برای خانواده ها بسیار سخت کرده است و
ثانی ًا اگر کسی از آن محل بگذرد ،اساس ًا متوجه نمی شود که پشت
آن زباله ها و نخاله های ساختمانی یک گور جمعی وجود داد).
آن چیزی که به نظر می رسد ،در دهه گذشته به شکل سازماندهی
شده صورت گرفته ،این است که ما شاهد به کارگیری عملیات
و روش های متفاوتی در نقاط مختلف ایران با هدف پاکسازی
و محو این مکان ها هستیم .این اقدامات به شکلی در حال انجام
است که نه فقط در آن جا هیچ نشانی از گورها باقی نماند ،بلکه
امکان تحقیقات مستقل در آینده را هم از بین ببرد .این تحقیقات
مستقل با تغییرات بنیادین احتمالی در آینده ایران معنا پیدا خواهد

کرد؛ این گونه که کارشناسان مستقلی که کارشان شناسایی
گورهای جمعی است ،بیایند و از طریق دی.ان.ای هویت قربانیان
را شناسایی کنند .وقتی محوطه یک گور جمعی را بولدوزر می
اندازند ،معلوم نیست چقدر از بقایای پیکرهایی که در آن جا
بوده ،برداشته می شود و اساس ًا به کجا منتقل می شود .در نتیجه
اگر بنا باشد در آینده تحقیقی هم انجام شود ،با این که ممکن است
باز هم بقایایی مانده باشد که کارشناسان با قطعیت وجود گور
جمعی را تایید کنند ولی تعیین هویت قربانیان کام ًال غیرممکن
می شود .این همان اتفاقی است که در زمان جنگ بالکان اتفاق
افتاد و صرب ها گورهای جمعی که بوسنیایی های کشته شده را
در آن جا دفن کرده بودند ،با بولدوزر نابود و بقایای اجساد را به
مکان های دیگری منتقل کردند .به نظر من این مسئله ،نگران
کننده ترین وجه قضیه است؛ چرا که این مکان ها اوالً مکان های
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تاریخی ،حافظه جمعی و آثار جرم هستند که برای روشن شدن
حقیقت و انجام تحقیقات مستقل باید حفظ شوند و هم مکان هایی
هستند که خانواده ها حق دارند به آن جا بروند و برای عزیزانشان
سوگواری کنند».
پژوهشگر سازمان عفو بین الملل در پاسخ به این سوال که چرا
در گزارش منتشر شده این رفتار حکومت ایران مصداق ناپدید
کردن های قهری نامیده شده است ،می گوید« :تحلیل حقوقی عفو
بین الملل و عدالت برای ایران این است که اعدام شدگان قتل
عام  ،67در وضعیت ناپدیدشدگی قهری به سر می برند چرا که
در تمام سه دهه گذشته ،مقامات جمهوری اسالمی ایران در مورد
سرنوشت و محل دفن این قربانیان پنهان کاری کرده اند .پنهان
کاری در مورد سرنوشت این انسان ها به این معنا است که اعدام
ها را فقط به طور شفاهی به خانواده ها اعالم کردند و هیچ وقت
شرایط پیرامون مرگ این افراد را روشن نکردند .به عالوه در
هیچ موردی ما شاهد این امر که جسد فرد اعدام شده به خانواده
تحویل داده شود ،نبودیم و در اکثر موارد هم محل دفن به خانواده
ها اعالم نشده است .بعد هم به اشکال مختلف سعی کردند که در
مورد محل دفن تردید به وجود بیاورند و در حال حاضر هم همان
مکان هایی که احتمال می رود زندانیان در آن جا دفن شده باشند،

نابود می کنند .تمامی این اعمال در کنار هم ،ما را به این نتیجه
حقوقی می رساند که این وضعیت ،یک وضعیت ناپدیدشدگی
قهری است».
خانم بحرینی در ادامه تاکید می کند که« :طبق قوانین بین الملل،
ناپدید کردن افراد به این شکل ،جرم بین المللی محسوب می
شود و این جرم هم یک جرم ادامه دار است؛ به این معنی که تا
زمانی که سرنوشت و محل نگهداری فرد ناپدید شده مشخص
نشود ،این جرم مربوط به  30سال گذشته نیست و جرم امروزی
یا به روز محسوب می شود و قابل پیگیری است .در رابطه با
اقدامات حقوقی نیز باید بگویم که تا امروز کارگروه ناپدید
شدگان قهری سازمان ملل در دو مورد اظهار نظر کرده است و
شکایات مطرح شده را به عنوان شکایت قابل پیگیری پذیرفته
است؛ در رابطه با شکایت راحله راحمی پور (که البته مورد

برادرزاده او به قتل عام  67مربوط نمی شود ولی مورد مشابهی
است که مرگ اعالم شده ولی محل دفن اعالم نشده و پیکر فرد
هم به خانواده بازگردانده نشده است) و مریم اکبری منفرد (در
رابطه با محل دفن خواهر و برادرش که اعدام شدند) ،پرونده ای
باز شده است .بنابراین این اقدام می تواند توسط خانواده های
دیگر هم انجام شود که در مورد ناپدید شدن عزیزانشان شکایت
هایی برای کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل تنظیم
کنند .سازمان عفو بین الملل نسخه ای از گزارش منتشر شده
را به کارگروه ناپدیدشدگان قهری سازمان ملل فرستاده است و
از آن ها درخواست کرده است که در این مورد با مقامات ایران
مکاتبه کنند و از آن ها بخواهند که تخریب گورهای جمعی را
فوراً متوقف کنند و از این مکان ها حفاظت کنند تا زمانی که
تحقیقات مستقل در مورد کشتار سال  67ممکن شود .این نکته
را هم اضافه کنم که کسانی که در این پنهان کاری نقش دارند،
طبق قوانین بین الملل در حال ارتکاب جرم ناپدید کردن اجباری
هستند و از این جهت قابل پیگیری اند».
شادی صدر در مورد این که تا چه حد حکومت ها می توانند در
دست بردن در حافظه جمعی یک جامعه موفق عمل کنند و آیا
فکر می کند نسل جدید ،تصوری حقیقی نسبت به اعدام شدگان

دهه  60دارد و یا اص ًال چیز زیادی در این باره می داند ،به خط
صلح می گوید« :مسئله اصلی این است که در مورد فجایعی که
در دهه  60اتفاق افتاده است و بخشی از آن به اعدام های دسته
جمعی زندانیان سیاسی مربوط می شود ،ما فقط با یک مورد یا
چند مورد محدود -که به آن جنایت علیه بشریت می گوییم،-
مواجه نیستیم .موارد متعددی وجود دارد که به درستی به بسیاری
از آن ها پرداخته نشده است .به عالوه جمهوری اسالمی همواره
سعی داشته که تاریخ این دهه ،قربانیان و یا کسانی را که به
دلیل مخالفت یا تفاوت دیدگاه هایشان با حکومت کشته شده
اند ،به طور کلی سانسور و حذف کند .کاری که با پیکر این
افراد کرده (آن ها را پس از کشتن در گورهای جمعی قرار داده
و در حال حاضر هم این گورها را تخریب می کند) ،بخشی از
روند و پروژه بزرگ تر سانسور ،محو و حذف کردن تاریخ ایران
است .کار دیگری هم که کرده ،این است که روایت مجعول و
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دستکاری شده ای از تاریخ ارائه داده است .همه قربانیان را به
عنوان تروریست که می خواستند مردم عادی و بی گناه را بکشند
و یا اقدامات علیه امنیت ملی انجام دهند ،معرفی کرده تا در واقع
از چهره این افراد انسان زدایی کند و روایت خودش از آن ها را
ارائه دهد .این روایت ،به طور رسمی در صدا و سیما جا داشته و
از تمامی بلندگوهای تبلیغاتی پخش شده است .در سال های اخیر
هم که فیلم های سینمایی بسیار پرفروشی در این زمینه تهیه کرده
است .بنابراین از لحاظ فرهنگی و تولید محصوالت فرهنگی به
طور مداوم و گسترده عمل کرده است .از آن طرف ،برای سالیان
سال ،فقط خانواده ها بودند که به این مسئله توجه داشتند و آن
ها بودند که سعی می کردند این خاطره و تاریخ فراموش نشود
و زنده بماند .بدیهی است که هم ابزارهایی که خانواده ها داشتند
در مقایسه با امکانات جمهوری اسالمی بسیار اندک بوده است
و هم در شرایط بسیار سخت سرکوب و امنیتی سعی داشتند این
کار را انجام دهند .در نتیجه طبیعی است که صدایشان به نسل
جدید نرسیده باشد .با این حال من فکر می کنم که در سال های
اخیر ،چند اتفاق افتاده که وضعیت را نسبت به سال های اولیه
بعد از این کشتارها بهتر کرده است .یکی این که با گسترش
اینترنت و شبکه های اجتماعی ،گردش اطالعات و اخبار آسان

تر شده است؛ مث ًال شاهد این هستیم که اخبار بعضی از زندانیان
سیاسی به سرعت منتشر می شود ،در حالی که در دهه شصت اص ًال
کسی نمی دانست چندین هزار نفر در زندان هستند .در مورد این
جنایت های گذشته هم شبکه های اجتماعی می توانند خوب عمل
کنند و رسانه های خارج از ایران هم در این قضیه نقش داشتند.
به عالوه انتشار نوار صوتی جلسه منتظری با هیات مرگ نقطه
عطفی بود .از یک طرف آن روایتی را که خانواده ها و جان به
در بردگان آن دهه می دهند ،کام ًال تایید می کند و سندی غیر
قابل انکار است .از طرف دیگر ،موجب آگاهی رسانی و شکل
گیری بحث در الیه هایی از جامعه شد که تا قبل از آن ،این
مسئله برایشان موضوعیت نداشت و اساس ًا به آن فکر نمی کردند.
بنابراین من فکر می کنم ،در عین حال که کشتار - 67به دالیلی
که راجع به آن صحبت کردیم -به طور خاص بیش از موارد دیگر
در خاطره ها حک شده است ،اما هنوز راه زیادی مانده تا بگوییم

تمام فجایعی که در دهه  60اتفاق افتاده اند ،در حال حاضر
بخشی از حافظه و خاطره جمعی ما شدند .تا زمانی که اقدامات
روشنی در مورد حفظ این خاطره جمعی و منتقل شدن آن به نسل
بعد صورت نگیرد ،طبیعت ًا نمی توانیم در مورد این صحبت کنیم
که چقدر نسل جوان در این مورد می داند و دغدغه شان این
مسئله است .در کشورهای دیگر ،بعد از این که به دموکراسی
گذار کردند و تغییرات بنیادین سیاسی را تجربه کردند ،ما شاهد
این هستیم که آن تاریخ خشونت بار و خونباری که از آن آمدند،
به عنوان واحد درسی در تمام مدارسشان تدریس می شود .یا فیلم
و سینما در خدمتشان است .همین طور زندان ها و شکنجه گاه ها
و سایر مکان های مهمی که برای حفظ این خاطره مهم است ،به
عنوان مکان های فیزیکی که حافظه را نگه می دارند ،به شدت
تحت محافظت قرار دارد .خیلی از این مکان ها تبدیل به موزه یا
مکان های بازدید عمومی می شوند .طبیعت ًا ما در ایران خیلی از
این مرحله فاصله داریم».
خانم صدر در ادامه می افزاید« :این گورهای جمعی در کشورهای
دیگر عملکرد دیگری هم داشته اند؛ به این معنا که پس از باز
کردن یک به یک آن ها و تعیین هویت قربانیان ،داستان های آن
ها در سطح آن کشور پخش می شود و باعث ایجاد بحث های

جدی در سطح ملی می گردد .در اسپانیا پس از گذشت هفتاد
سال بعد از فجایع دوران فرانکو که باعث کشته شدن صدها
هزار نفر و دفن بسیاری از آن ها در گورهای جمعی شده بود ،نوه
های قربانیان آمدند و گفتند که ما می خواهیم حقیقت را درباره
تاریخ و وقایعی که اتفاق افتاده ،بدانیم .این جنبش با باز کردن
گورهای جمعی و داستان هایی که در گوشه گوشه آن کشور ،و
حتی روستاهای کوچک اتفاق افتاده بود ،ادامه یافت .این داستان
ها یکی یکی بیرون آمد ،در رسانه ها مطرح شد و بحث های
زیادی در مورد این که ما چگونه باید با جنایت های گذشته
مواجه شویم ،شکل گرفت .این بحث ها منجر به وضع قانونی به
نام حافظه تاریخی شد که علی رغم نقدهای وارد شده به آن ،در
نوع خود بی نظیر است .قانون حافظه تاریخی در اسپانیا ،دولت
را موظف می کند که اقدامات مشخصی برای ثبت و حفظ حافظه
تاریخی و انتقال آن به نسل های بعد انجام دهد .بنابراین بدون
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مداخله دولت ها و بدون داشتن منابع مالی و انسانی ،نمی توانیم
توقع داشته باشیم که افراد خودشان این حافظه جمعی را حفظ
کنند .البته همه ما در حال تالش برای فراموش نشدن آن وقایع
هستیم تا زمانی برسد که بشود کار گسترده تری در سطح ملی
انجام داد».
رها بحرینی نیز در این باره می گوید« :من فکر می کنم که
حفاظت از این تاریخ که بخشی از میراث یک کشور است و
باید مورد مطالعه قرار گیرد تا از تکرار جنایت جلوگیری شود،
نیازمند یک جنبش و مبارزه دائم است .مث ًال در رابطه با ایران،
 30سال است که مقامات جمهوری اسالمی ایران تالش کردند
که این حافظه را از خاطره جمعی پاک کنند و طوری عنوان کنند
که اص ًال این انسان ها وجود نداشتند و این کشتار صورت نگرفته
است .از آن طرف اما خانواده ها برای  30سال مبارزه کردند،
مقاومت کردند و به یاد آوردند .به دنبال آن ها فعاالن حقوق
بشری بودند که با تحقیق در مورد کشتار  67و با برگزاری
یادمان و مراسم به طور ساالنه در خارج از کشور این کشتار و
خاطره کسانی را که به شکل فراقانونی اعدام شدند ،حفظ کردند.
روند اتفاقات در طی چند سال گذشته نشان می دهد که هرچند
این مبارزه ،مبارزه سخت و نابرابری بوده است ولی پیروزی از

آن کسانی است که به دنبال حقیقت و عدالت هستند .امروز
جامعه ایران بیش از یک دهه پیش ،در مورد کشتار  67می
داند و در پی انتشار فایل صوتی آیت اهلل منتظری هم درخواست
روشن شدن حقیقت ،بیش از پیش در جامعه ایران مطرح شده
است .بازتاب گزارش اخیر عفو بین الملل و عدالت برای ایران
هم نشان می دهد که جامعه وقتی در مقابل این حقایق و تالش
مقامات برای پاک کردن و پنهان کردن کارنامه جنایتشان قرار
می گیرد ،نسبت به آن واکنش و حساسیت نشان می دهد.
بنابراین ،هرچند که این مبارزه ای سخت و طوالنی را می طلبد،
ولی از بین بردن خاطره کسانی که به شکل فراقانونی اعدام شدند
و نادیده گرفته شدن رنج خانواده هایی که در طی سه دهه از
برگزاری مراسم یادبود نیز منع شدند ،ممکن نیست و این مبارزه
تا زمانی که تحقیقات مستقل در این مورد انجام گیرد و عاملین
و آمرین این جنایت پاسخگو شوند ،ادامه پیدا می کند».

ماهنامه حقوقی اجتماعی
سال نهم ،خرداد ۱۳۹۷
شماره 85

حــــــــقوقی
حقوق و تکالیف وراث
نسبت به پیکر متوفی
محمد مقیمی
وکیل دادگستری و کارشناسارشد حقوقبشر
پیکر کشف شده منتسب به رضا شاه پهلوی ،موجب ایجاد واکنش
های گوناگونی در افکار عمومی گردیده است .صرف نظر از این
که هنوز مشخص نشده که پیکر یادشده متعلق به چه کسی است
و احراز هویت آن مستلزم آزمایش های ویژه ای است ،اما بیش
از هر چیز بررسی این موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی ،ضروری
می نماید .در شرع اسالم ،حرمت جسد میت از اهمیت فراوانی
برخوردار است و به تبع آن در قوانین کشورمان نیز بر آن تاکید
شده است .از منظر حقوق بشری نیز جسد انسان مانند خود انسان
دارای کرامت و احترام است.
کرامت انسانی به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در شرع اسالم
نیز مورد تاکید قرار گرفته است .چنان که قرآن می فرماید “لقد
انسان کرمنا بنی آدم” و هم چنین ،قاعده فقهی و عقلی “ان الحرمۀ
المیت کحرمۀ الحی” بر حرمت جسد متوفی ،مانند خود انسان
زنده تصریح دارد .حق زندگی در اسالم ،حفظ شخصیت انسانی
در عناصر مادی آن مانند جسم و معنوی هم چون کرامت ،افکار
و باورها را شامل می گردد .احترام به تمامیت جسمانی و حقوق
انسان (مادی و معنوی) تنها به دوران حیات او محدود نمی شود؛
بلکه با وقوع مرگ ،دوران پس از حیات اشخاص را نیز دربر می

“

اشخاص در دوران
حیات بر تمامیت
جسمانی خود ،حق
داشته و مالک آن
هستند؛ پس از مرگ
نیز تمامیت جسمانی
از حقوق متوفی است
و تعرض به آن افزون
بر گناه بودن ،جرم
انگاری نیز شده است

“
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گیرد .در واقع ،درگذشتگان نیز دارای نوعی حقوق مادی و معنوی
هستند که مورد حمایت قانونگذار نیز قرار گرفته است .اشخاص
در دوران حیات بر تمامیت جسمانی خود ،حق داشته و مالک آن
هستند؛ پس از مرگ نیز تمامیت جسمانی از حقوق متوفی است
و تعرض به آن افزون بر گناه بودن ،جرم انگاری نیز شده است
(جنایت بر میت ،جرم نبش قبر کردن میت مواد  634و 727
قانون مجازات اسالمی).
برخی حقوقدانان بر این باورند که متوفی دارای یک شخصیت
حقوقی است .از آثار قانونی شخصیت حقوقی متوفی ،این است
که پس از فوت نیز اموال و ترکه متوفی (مالی که از متوفی به جا
مانده باشد) بالفاصله به ورثه منتقل نمی شود ،بلکه نخست باید
دیون وی پرداخت و سپس ترکه تقسیم گردد .هم چنین ،تملک
حقوق مالی (مانند دیه) توسط میت را می توان ناشی از شخصیت
حقوقی او دانست؛ چه این که دیه نخست به متوفی تعلق می گیرد
و سپس به وراث منتقل می شود (به استثنای دیه جنایت بر میت).
برابر تبصره ماده  722قانون مجازات اسالمی ،دیه جنایت بر میت
به ارث نمی رسد و متعلق به خود او است که صرف پرداخت بدهی
احتمالی وی و یا امور خیریه می شود.
وانگهی ،متوفی دارای حقوق معنوی اعم از حقوق فکری ،ادبی،
هنری و غیره است .برابر ماده  12قانون حمایت از حقوق مولفان،
منصفان و هنرمندان مصوب  ،1348مدت استفاده از حقوق مادی
پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری که به موجب وصایت یا
وراثت منتقل می شود ،از تاریخ مرگ آنان پنجاه سال است و
اگر وراثی وجود نداشته باشد و یا با وصیت منتقل نشود به اندازه
همان مدت برای استفاده عمومی در اختیار حکومت قرار خواهد
گرفت .بنابراین ،وراث متوفی ،جانشین وی بوده و تا پنجاه سال
از تاریخ مرگ وی در صورت لزوم از حق دفاع از آثار متوفی
نیز برخوردارند.
از سویی دیگر ،مطابق تعریف یونسکو (سازمان آموزشی ،علمی و
فرهنگ ملل متحد) و استانداردهای بین المللی ،هر ِ
شیء تاریخی
از قبیل ظروف سفالی ،ستون و حتی جسد مومیایی که بیش از
 51سال عمر داشته باشد ،جزء اشیای باستانی محسوب می شود.
در واقع ،آثار تاریخی ،باستانی و گنجینه ها ،میراث مشترک
بشریت محسوب می گردد .از این رو ،بند  1ماده  27اعالمیه
جهانی حقوق بشر و ماده  15میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی بر حمایت و حراست از میراث فرهنگی تاکید
کرده است .کمیته حقوق بشر نیز در بند  7تفسیر عام شماره 23
مورخ  8آوریل  1994اعالم کرده است ،فرهنگ در اشکال
گوناگون رخ می نماید .بنابراین ،پیکر یافته شده ،جزء آثار ملی و
میراث تاریخی و فرهنگی کشورمان محسوب می شود و حفظ آن
حق مردم و تکلیف دستگاه های عمومی و حکومتی مرتبط مانند
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است.
نکته حائز اهمیت ،حق و تکلیف وراث متوفی است که در پیرامون
مسائل مربوط به پیکر به جا مانده از او مانند محل کفن و دفن
تصمیم گیری کنند .بنابراین ،در این موارد باید موجبات معاینه
جسد و در صورت نیاز انجام دادن آزمایش هایی که هویت میت
را معین می کند ،فراهم گردد .در متون فقهی و نظر علمای دینی
نیز تاکید شده است ،زمانی که به هر دلیل جسدی سر از خاک
برمی آورد ،باید بسیار سریع ،برای تعیین هویت متوفی ،کفن و
دفن و دیگر آداب مرتبط اقدام گردد .بنابراین ،شایسته است در
موردی که حادث شده است ،زمینه حضور نماینده خانواده متوفی
جهت انجام دادن آزمایش تعیین هویت و شعایر مذهبی فراهم
گردد.

