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  حقوقدانميرفيض ا

و ايرانياری در باره وقايع گذشته تاريخ، وفاداری و  جاويد ايرانبين  وتبادل نظر ھايی ھانوشته 
 بدل شده بودنان و شايعه ھايی که در باره آنان رد خدمتگزاری سران کشوری ولشکری، وابستگی ھای آ

شته نو» جاويد ايران«نوشته به اين  .وری کردآلزوم اين تحرير مختصررا ياد  رويت شد، که رونوشت آن
  شده بود ولی نکات مھم آن جاويد ايران را بر آن داشت تا با ھمه مطرح کند.

 وديگری استناد به برداشتست استناد به شھادت بردونوع است يکی که حاوی نقل قول ويا نقل واقعه ا((
  .تشخيص ونظرشخصی است که نظرش مستند حکم قرارميگيرد و

 –صداقت وراستکاری –تشخيص صالحيت علمی                             ِ جامعه حقوقی حساسيت دارد وباز  درمورد دوم است که 
ھمان حساسيت است   نھارا گشوده ميسازد.آدوستی وامثال  خصومت ويا -نبودن شريک درمنافع وضرر

ا ھم رکاشناسی  ويک شخص اکتفا نميکنند وجرح ونقد شھادت  ويا کارشناسی  که دادگاه ھا به شھادت
 بازبه ھمين دليل  ن درصالحيت دادگاه قرارداردآ طی تمام اين مراحل قبول ويا رد يرغم وعل مجازميدارند

  .ه محققين به يک نظروسند تحقيقی اکتفا نميکننداست ک

مستند به نص قانونی نباشد  تشخيص ويا نظر نميتواند  ،جائی که تشخيص ويانظر در دراين قبيل موارد
که با متون اسالمی  را اخبارونقل قولھائیوق اسالمی ھم ن دليل است که حقاصيل شناخته شود بھمي

   .رد ميکندرا نباشد  گھماھن

اصيل وقابل قبول شناخته ميشود مگراينکه درجرح  ،شھادت شاھد ،درشھادت نقل قول ويا نقل واقعه
 اگراصل ،تمام تاريخ ايران براساس نقل قول ونقل واقعه شکل گرفته است ؛ن ثابت شودآشاھد خالف 

ر  ، تمام نشود ن جاریآبر  اصالت ّ  ِ تاريخ مقر  ما چگونه ميتوانيم دريابيم که بيھقی ويا   دربطالن ميشود         
  ١  .دمی بوده اندآ مورخين ديگرچه جور

                                               
نوشته واورا عامل انگلستان و شرور در سياست بازی دوران  آقای اسدهللا علم لبی در بارهطامدر نوشته ای که به آن ايرانيار که  - ١

  قلمداد کرده بودند نوشته بودم:
عاليخانی دستکاری ومنتشر شده است استناد کرده اند؛ بنابراين استاد اميرفيض به خيلی از نوشته ھای آقای علم که از سوی علينقی «

شتر اثر بي به گفته استاد درخاک خفته آقای دکتر شجاع الدين شفا نمی توان خيلی از آدم ھا را که در تاريخ کشورمان موثر بوده اند و
ه آقای شفا ايراد گرفته بود چرا بشادروان به مثبت گذاشته اند تا منفی را مانند آقای شمشيری از کنار چوب تکفير گذراند. شخصی 

موضوع ھايی که ھرودوت وگزنفون نسبت داده شده ايراد نمی گيرند که بسياری مسايل يکطرفه و به نفع يونان و روم نوشته شده 
کنيم ترد ب که آثار آنان در ايران بکلی از بين رفته است را بکلی» اشکانيان«است گفتند اگر اين تاريخ نگاران که به دوران مھم 

 ک-ح ».سال از بخش مھمی از تاريخ ما مفقود می شود ١۶٠يا ١۵٠نزديک به 
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ين ناقل قول ويا ناقل شرح واقعه نيست  مخالف دليل تائيد اصالت وشخصيتاستناد به نقل قول يا نقل واقعه 
  .ان جمھوری اسالمی استناد ميکنندجمھوری اسالمی به کرات به اظھارات سر

  اگرخطا بود نه  اومسئول است             گويد  ازقول ديگران کس روايتی که 

 درکه د شو ن احرازآاينترنتی استفاده نکنيد تا اصالت  اخبار داشت که ازقائی نوشته ای آچندی قبل يک 
يا ھمه خبرھائی آ؟ اين کارممکن استيا آ. نوشته شد و انتقادی ھم بر آن ،منتشر شد جاويد ايرانايميل 

ريھا منتشرميکنند يک سند اصالت مبنی براينکه خبراصيل است ازسوی يک مرجع صالحيت که خبرگزا
اصالت که حيات حقوقی واعتبارجوامع رامتضمن است اجازه داده         ِ ولی اصل   ،؟ البته که خيردار درپی دارد

 تهکه ھرخبری مادام که تکذيب نشده ويا عمال با مالحظات عينی باطل مواجه نشده اصيل ودرست شناخ
يکنند م تاخير خبر شود به ھمين دليل است که مستفضين ازاخبار معموال برسم احتياط قدری دراستفاده از

   .ن تن ميدھندآ وسپس به استفاده از

باز به ھمين مناسبت است که قانون مطبوعات برای تکذيب مقرراتی وضع کرده ازجمله اينکه درھمان 
  .بايد تکذيب ويا توضيح درج شودمحل که خبرانتشاريافته وبھان اندازه سطح خبر

نکشورعليه سوريه آمريکا اجازه داده ازفرودگاه ھای نظامی آھمين ديروز خبری منتشرشد که ترکيه به 
وھمان خبرگزاری که خبراول را پخش  ،وعراق وداعش استفاده کند يک روز بعد ترکيه خبررا تکذيب کرد

  .اختسنراھم منتشرآ، تکذيب کرد بھان طريق انتشارخبر

، امانت داری وامثالھم را برای عموم مردم درستی    ِ حکم   ،فرھنگ حقوقی جوامع ،از نظر کلی وعمومی
   .کرده است واين احکام مادامی که بوسيله يک مرجع قضائی باطل نشود معتبرخواھد بود صادر

 وبھتراست قبولارنظر افراد نسبت به شخصيت وصالحيت ديگران قضاوت وبرداشت شخصی است اظھ
  .کنيم که نميتوان پايداری يک جامعه حقوقی را برپايه برداشت وقضاوت شخصی افراد مستقرساخت

است ولی حکم وبسيارھم محترم برداشتھا وقضاوت ھای افراد وسيله ای برای بيداری وھشياری جامعه 
                                     )) .ی وھشياری نيستبيدار

  

   

 


