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  حقوقدان  -اميرفيض

مسائلی درجمھوری اسالمی روی ميدھد وبسيارھم قابل اھميت وجنجال سازميشود که درکشورھای 
   .نھا دفن ريجارد فرای دراصفھان استآ ديگرمشابھی ندارد يکی از

اسالم اجازه دفن کافر رادرقبرستان مسلمانان نداده است وھمچنين اجازه دفن مسلمانان رادرگورستان 
   .کفارنداده

مريکائی که جسد اورا در آنسبت به وصيت ريچاررد فرای  ،تاکيدی اسالم     ِ موزش  آبينيم که اين اکنون ب
   .کناررودخانه زاينده رود خاک کنند چه وضعی دارد

  ت ريجارد فراي وضعيت حقوقي وصي

نداده  مريکائی را برحسب وصيت اوآدرست است که شرع اسالم اجازه دفن جسد ريچارد فرای  -١
   ؛فن کرد ولیاورا درقبرستان مسلمانان د نميتوان و

ول اينکه اعالميه جھانی حقوق بشر برخالف اسالم  مانعی دراجرای وصيت ريچارد ايجاد نکرده است  ا
اعالميه مزبور اين حق رابه افراد بشرداده که درھرنقطه اززمين وھرکشوری  ھمانطور که ؛توضيح اينکه

کشوريا جھان  ھم دارند که وصيت کنند که درفالن نقطه ازرا اين حق  انسان ھا که مايلند  زندگی کنند
   .مدفون شوند

 د بدونخود بابررسی ھائی که انجام ميدھناقامت افراد خارج ازتابعيت کشور امروزه دولتھا به تقاضای
 فرای نسبت به وصيت خودش درچارد يھمين تشريفات را ر ،نھا اجازه اقامت ميدھندآرعايت دين ونژاد 

دولت احمدی نژاد انجام داده ودولت مزبور عالوه برقبول وصيت او که درکنارزاينده رود دفن شود خانه 
   .يه داده استای ھم به او ھد

تقل به دولتھای بعدی است با تعويض دولت قرارھا منفصل من ،قول وقرار دولتھا بااشخاص ويا کشورھا
يه اوفوا بالعقود ھم متحمل آ و ؛بنابراين قول وقراردولت احمدی نژاد منتقل بردولت روحانی است ،نميشود

   .برغيرمسلمان نشده است

 ناسالم وفقھا درھمه تفاسير ونظرات خودشان گفته اند که کافررانميتوان درقبرستان مسلمانان دف -٢
کرد ولی ريچاد فرای درخواست دفن درقبرستان مسلمانان رانکرده بلکه درخواست کرده که 

واضح است که کناره  زاينده رود  و ين معلومزاينده رود دفن شود وا ازای  دراصفھان درکناره 
   .قبرستان نيست

   .برستان دراسالم مشخصاتی دارد که بھرجاوھرزمينی اطالق شدنی نيستق
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 دعای اھل قبور الزم دارد درکرانه زاينده رود وھرکجای ديگرنيازی به دعای ورود به قبرستان ،
   .اھل قبور ويا دعای خاصی ندارد

 ) از جمله  ه) حرام است ولی درجاھای ديگرھرکجاباشددخالی کردن معدرقبرستان تخلی کردن
   .حرام نيست کناره زاينده رود

 ن جا قراردارند واين موقعيت برای آرکنارھم درقبرستان به محلی گفته ميشود که بسياری قبور د
   .وجود ندارد فرای کناره زاينده رود ودفن ريجارد

 يکنفر ناميده ميشود )قبراروسبنام (و  ،که مشرف به تھران است درکوه ھای شميران دره ای 
روس ازکارمندان سفارت روسيه دفن است واين رويداد مربوط به سال قحطی بزرگ درايران 

   .است

   .مسلمانان نيست ھيچگاه با ايرادی روبرونشده است دره مزبور قبرستاننجا که آزا

ت شرعی، دفن کافردرقبرستان مسلمانان است نه درسرزمين مسلمانان  چرا که ميبينيم ممنوعي -٣
 کنار درھمين کشورايران ودرحکومت اسالمی گورستان ھای پيروان اديان ومذاھب درگوشه و

   .وشه وکنارايران است نه قبرستان مسلمانانگشيه  زاينده رود ايران ديده ميشود وحا
شامل غيرمسلمانان نميشود بلکه شامل کليه کافران فقط ممنوعيت دفن کافردرقبرستان مسلمانان  -۴

   .ميگردد

ران را کافخواھان ترتيب دادن قبرستان ويژه برای کفاراست او گفته < ،نانکه فتوای عبدالفتاح زراویچ
 رتد ون مناآنکه اکثريت اھل الجزايرمسلمان ھستند ولی درميان آ د باقبرستان موحدين دفن کرنميتوان در

 موزش ھاودستوراتآدرقبرستان مسلمانان خالف  اننآکه دفن وبی حجاب ومحارب نيز ديده ميشود  بی دين
  >اسالمی است

مسجد جسد قذافی نه دربرنکه مسلمان بود بنابرفتوای شيخ صادق القربانی آ سرھنگ قذافی رھبرليبی با
   .مسلمانان نمازخوانده شد ونه درقبرستان مسلمانان دفن شد

ھی وشرعی مرتد وکافرشناخته قبسيارمسلمانانی ھستند که درقاعده ف ،درجامعه اسالمی ايران بسيار
   .ميشوند ودرقبرستان مسلمانان ھم دفن ميگردند

 قبرستان بقيع است  نھاآه است که اولين رای نام بودقبرستان ھای مسلمانان ازابتدای اسالم دا
نده رود ه زايروھيچ قبرستانی بدون نام نبوده است درميان قبرستان ھای ايران قبرستانی بنام کنا

   .وجود ندارد

  .نابرای دفن ريجارد درکناره زاينده رود  دفن جسد درقبرستان محسوب نميگرددب

  ترديد دربصيرت ريچارد فراي

اسالمی دارند که با تجدد ومردم داری تناسبی خاص مسلمانان ايران دغدغه ھای اھل تحقيق ميدانند که 
   .ندارد
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 ابن مقفع کردند با فردوسی شاعرتوانای پارسی و نچه مسلمانان حاکم برايران باآ ی مسلما ازاريچارد فر
گاھند که چه تعداد کثيری ازايرانيان فقط بنابرفتوای ارتداد يک آ نيز و آشنايند بسياری ديگران کردند

 ازفتوای وحشيانه و فرایقای ريجاردآ .خوند بقتل رسيدند وھرگزھم به قبرستان مسلمامان برده نشدندآ
فن دراصفھان غرض او به د بنابراين بايد دراصرار ؛گاه بوده استآرشدی سلمان سبعانه خمينی عليه 

   .به غيراز ايران دوستی ری جستجو کردگی ديھا

  صد حجاب ازدل به سوی ديده شد     يد ھنرپوشيده شد  آ چون غرض               

  

  

   

  

 


