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  شفاهی نامه ، نه، وصیتمرثیه
  حقوقدان - اميرفيض

. عنوان نوشته <وصيت قای حسن عباسی است که نام اوستارابرگزيده استآن آمده که نويسنده آامروز فکسی برايم 
  .ا ست است  اين تحرير دررابطه با نوشته ايشان >نامه شفاھی پرنس عليرضاپھلوی

عنوان وصيت  ن ضرورنميگرديد ولیآنبود تخصيص نوشته ای به  براستی اگر عنوان نوشته <وصيت نامه شفاھی>
بھمين  بااجرای وصيت اوستمتوفی احترام به  وايرانيان عقيده دارند درفرھنگ ماايرانيان حائز اھميت بسياراست، نامه
   .ن عمل  کنندآت راقبل ازاينکه حرکت بدھند بسراغ وصيت اوميروند تاطبق                ّ مرسوم است که مي       ِ دليل  

*****  

درحيوانات ھم اين  گرايش کم وبيش ديده ميشود ولی  دربرخی دارد ، ميل به طرف توجه قرارگرفتن طبيعت انسان ھا 
ماری نرا ازخصوصيات انسانی خارج ونوعی بيآاست که روانکاوان مده آدرحالت افراط ب ازانسان ھااين ميل وگرايش

   .ميدانند

   .ن شناکنندآنھابتوانند بخوبی درآ سوژه بايد نو وبی سابقه باشد تا ،مشکل بزرگ اين نوع بيماران پيداکردن سوژه است

ن سوژه بعنوان آنھابلکه  حضور درآقای حسن عباسی تخصص خاصی  دراستفاده از سوژه ھادارند  نه تنھا استفاده ازآ
  . [!]يک شاھد معتبر ويايک رکن ماجرا

  زباب نمونها

 قای حسن عباسی  خودشآ که انتخابات باصطالح رياست جمھوری اسالمی درجريان بود ١٣٧۵ازباب نمونه درسال 
ازعلياحضرت ومريم رجوی  ،ودرمصاحبه باراديو صدای ايران برنامه خدابخشيان راکانديد  رياست جمھوری ايران کرد 

وقول ھم داده بود که نند وبه اتفاق حسن عباسی به تھران بروند خواست که خودشان راکانديد رياست جمھوری ايران ک
  .ھيچ خطری متوجه ايشان نخواھد بود

يک روزنامه محلی فرانسوی باعلياحضرت مصاحبه کوتاھی داشت  ،ن درکيھان لندنآوانعکاس  یبعداز مصاحبه عباس
البته علياحضرت ھم ؟ که ياحاضريد به ايران برويد ومانند يک شھروند ايرانی زندگی کنيدآوازعلياحضرت پرسيد که 

ان بال فاصله حسن عباسی باچاپ تصوير  خودش درکيھ شايدھم ترتيب مصاحبه راعباسی داده بود)( ری دادندآپاسخ 
حال که پيشنھاد مرابرای کانديداتوری رياست جمھوری ايران  ،خانم فرح پھلوی< :لندن  خطاب به علياحضرت نوشت

مادگی خودتان رابرای آ  Point de Vue مده ام  وچون درمصاحبه باروزنامه پوان دووآنپذيرفتيد من خود تنھا به ميدان 
رديبھشت بامن به تھران بيائيد  وشکی ندارم که ھيچ رفتن به ايران اعالم کرده ايد ازشما دعوت ميکنم که روز دوم ا

اين نامه که درکيھان  >.به اميد اينکه دراين سفرشجاعانه وتاريخی ھمراه من باشيد ......خطری شماراتھديد نميکند 
عالقمندان به موضوع وتفسيرسنگر لندن به چاپ رسيد به امضای حسن عباسی کانديد رياست جمھوری ايران است (

  .مقاله نيرنگ باز بيمار رجوع فرمايند) ٧۵ديماه  ١۵وسنگر ٧۶شھريور ١۵نند به سنکر ميتوا

  شد اين نيرنگ بازی حسن عباسی ميدانی مناسب برای شناوری اوفراھم ساخت ومطرح راديو صدای ايران وکيھان لندن
   .ميکرد رسيد ءنچه که اوراارضاآيعنی  ،تحسينبااين نيرنگ طرف توجه و یقای حسن عباسآ

  درگذشت ولیعهد واالحضرت علیرضا
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ازآن برای تسکين  بيماری  حسن عباسی  ورواالحضرت سوژه بسيارمناسبی است کهآاکنون بادرگذشت نابھنگام وتاثر
خود استفاده کند  مگرنه اين است که اکنون ھمه توجھات به درگذشت وليعھد است  وھمه ايرانيان انتظاردارند که وصيت 

خاصه به اينکه وصيت سياسی اصيل شاھنشاه ايران ھم ارائه نگرديد موضوع  ،اقی مانده باشدنامه ای ازايشان ب
واالحضرت عليرضا رامطرح کند وخود رادرمقامی قراردھد که  وصيت نامه شفاھیازھرجھت مھياست که ايشان فصل 

قای حسن عباسی آبرای  بھتر موقعيتی ،موقعيتاين  تصور نميکنم از  .گيرنده وصيت شفاھی واالحضرت بوده است
  .پيداشود

  ، نه وصیت نامه مرثیه

وصيت نامه  يعنی وصيتی که   شفاهی وصيت نامهنھم ازنوع آمرثيه است نه وصيت  ،نچه که نوشته استآقای عباسی آ

ن است که نوشته نشده باشد ومتوفی درزمان حياتش به شخصی آروی نامه وياچيزی نوشته شده باشد وصيت شفاھی 
بنابراين خوب بود که الاقل حسن عباسی دراين نيرنگ تازه اش فرق بين وصيت نامه   .نھم شرائطی داردآد که گفته باش

  .وصيت شفاھی رارعايت ميکرد و

م حقوقی وصيت نامه پوشانده است  چراکه نيرنگ خودشان را که مرثيه خوانی است درکال یقای عباسآ  ؛دوم اينکه
درست نقطه مقابل گيرنده وصيت  .مرثيه خوانبه  ونه به مرثيه اعتباری ميدھند رند ونهمردم به مرثيه خوانی عادت دا
  .استشفاھی ويا وصی وصيت نامه 

  چونکه دادندی بمن پاداش ومزد        مرد      ُ   مرثيه خوانم برای ھرکه

ن رسيده اند  يعنی ايشان کسی است که طرف آھمان طرف توجه قرارگرفتن است که به  یقای عباسآالبته دستمزد 
   .وصيت شفاھی واال حضرت وليعھد قرارگرفته است

يادشان باشد که وصيت نسبت به ينده از مورد وصيت نيرنگ سازی کنند آبرای استحضار ايشان که اگرخواستند در
شفاھی   وصيت نامهنچه که در آو  تمليکی است ويا عھدینھم ياآن است  وآاست که متوفی خواھان اجرای اموری 

   .خوند ھای شيعه استآنه عھدی است ونه تمليکی  وفقط يک مرثيه خوانی به سبک  قای عباسی است آ      ِ  ادعاشده  

  حاشیه

رامعرفی ميکردند وحقيقت گوئی شرط  مرثيه خوانی درزمان اعراب معمول شد ولی نه بصورت امروزی فقط متوفی
شخصيتی ميسازند که  متوفیمعمول است و از خوند ھاآحالتی يافت که امروز بوسيله  ،مرثيه ،. بارشد تشيعمرثيه بود

  .خوند داده شودآالبته به شرطی که دستمزد خوب به  ،زنده بود حيرت مينمود متوفیاگر

ن آبرمرثيه برای متوفی است نمونه تشيع   بافت مذھبی ولی دروغ ميدانندعلمای اھل تسنن  مرثيه خوانی راحرام والقای 
مسعودی مورخ نوشته شده و توسط شخصی بنام رضی سال بعد از مرگ علی ۴٠٠> است که حدود نھج البالغه<

وھشتاد به چھارصد  نراحفظ کرده اندآمردم خطابه ھای علی که سال قبل از رضی ميزيسته نوشته که < ١٠٠معروف که 
  واندی ميرسد>

   . [!]سال قبل ميداند ١٠٠٠اولين نھج البال غه رادر        ِ ،  تحرير  مرتضی مطھری  درکتاب سيری درنھج البالغه

شامل خطابه ھاودعاوحکمت  واندرز است وکتاب پرتو اسالم مينويسد نھج البالغه راکه به حضرت علی نسبت داده اند 
صفدی  و ھوار)  ھستند که ثابت نھا (آن شک دارند  وازجمله آ بسياری چه درعھد قديم وچه درزمان اخير درصحت

 )١٨٩جلد اول (                                    ميکنند  نھج البالغه سخنان علی وحتی يک عرب زمان علی ھم نيست
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ده وفصيح ترين درنھج البالغه تمام صفات انسانی که حتی شايد برای خداھم تازگی داشته باشد به علی نسبت داده ش
ِ                                           عبارات  متفکرانه  وفيلسوفانه به او تعلق يافته است سال ھمانطور که امروز  ۴٠٠نھاراھم اعراب درطول آوھمه   ،     

   .سروکاری ندارده بادليل وحقيقت مرثي سال باقی نميماند  ولی ۴٠٠.  نوارضبط صوت ھم بود منتشرشده حفظ داشته اند

  تاثیر مرثیه خوانی 

منفی است زيراخصوصيات واقعی اوھم زيرانبوه دروغھائی که مرثيه راتشکيل ميدھد متوفی ی برای تاثيرمرثيه خوان 
  .خودش ميرسد مطلوب به  ن متوجه مرثيه خوان است که آمحو ونابود ميشود تاثيرمثبت 

 يا مات واين چنين توھ ؛ديده ميشودقای مشيری توھماتی درکيفيت خودکشی شادروان آدرمرثيه حسن عباسی وھمچنين  
ِ       مردم درباور  به مر وبرای مردم باورکردنی نيست که عزيزشان ازدست برودشايعات امری عادی است  طبيعی ويا   گ          

ھرکس بگويد محمد عمروقتی شنيد که محمد فوت کرده شمشيرکشيد وگفت < .غيرطبيعی عزيزانشان مقاومت ميکنند
  مرده سزايش اين شمشيراست >

سالوی درزندان دادگاه الھه فوت کرد مردم يوگسالوی وحتی سايرکشورھا گجمھوری يو مالسويچ) رئيسھنگاميکه (
دادگاه رامتھم کردند که مالسويچ  رادرزندان کشته اند دادگاه الھه  فورا باانتشارگزارش پزشک  قانونی وپليس  به ترديد 

وترديدھا بکارگرفتن ھمان رويه معمولی  وتوھمات مردم خاتمه داد. تصورميکنم تنھا راه برای پايان دادن اين توھمات
  ١. است که درھمه کشورھا درچنين مواردی جاری است

   

                                               
معمول بوده است ھر مرثيه خوانی پول بيشتری می گرفت مرثيه بلند تر و رسا تر و پر از طمطراقی را روانه مجلس  -  ١

که آ سيد حسن عباسی ملقب به سياوش اوستا روانه اينترنت کرده است (متن نزد من ھست اگر عزا می کرد. مطلبی 
که » مطلوبی«دھد ميزان  با عکس و شرح است که نشان می صوصی ايميل می کنم) چندين برگخواسته باشيد فقط خ

در ھمان راستا، نوشته ھايی از کسانی مثل ابراھيم نبوی ويا بھرام مشيری  مقبولش شده است چه قدر دندان گير بوده است.
اينان و صفر ھای مقابلش مربوط باشد. وگرنه » وبمطل«شده است که فقط می تواند به ميزان » مرثيه خوانی«وديگران 

» مطلوب«که بکلی با اصل نظام پادشاھی مخالف ھستند چه ارتباطی دارد به مسايل مرگ و ازدواج توجھی بکنند. مگر 
 ک- ح !! بوده باشد. » بوعمط«ا واقع


