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  >منقبتي درنبرد بادروغ<انتقادي بر                            
  حقوقدان - اميرفيض

ن چنين آکه فشرده  تی درنبرد بادروغ داشتانتقادی بر تحرير منقب ،رسی معموليکی از دوستان سنگر ضمن احوال پ 
   :است

بايد به  سگ ھار کند مثلنسان اگرتوصيه شمارا قبول ا ،توصيه شما درمقاله برخورد بادروغ واتھام قابل قبول نيست<
ست که ين ان اآديگری است که مقابل  توصيه شماست و . درادبيات وفرھنگ اخالقی اھل ايران توصيهھمه مردم بپرد

  »جواب ابلھان خاموشی است«

 ست يافکرکند که مردم از دری وری ھای اوتوصيه شما باعث ميشود که مفتری ويا کذاب برای خودش تصورکند کسی ا
نديم و از قديم  ؛، بی اعتنائی بھترين راه استيترسند وبرعکس نظرشما سبب تجری دروغگويان وياوه سرايان ميشودم

  >ھم اين رسم جاری بود... به اين قبيل اشخاص کسی اعتنائی نداشت وزمان شاه فقيد

   .ن کتبی باشدآپاسخ اين بود که چون موضوع کلی است اجازه فرمائيد  پاسخ 

****  

است وديگری سرمايه معنوی که مجموعه ای از اعتماد  زیواند انسان دارای دوسرمايه است يکی مادی که ھمان ثروت
   .نھاستآفاداری وامانت داری وحق شناسی وامثال  و وشرافت وکرامت اطمينان و

يا ماساکت می مانيم ويا درمقام دفاع آگرچه ابله ونادان باشد  ا بنمايدم اگرکسی کوچگترين تعرضی به سرمايه مادی
ست برميائيم  اھميت سرمايه معنوی انسان ھا بمراتب بيشتر از سرمايه مادی است واساسا  ارکانی از سرمايه معنوی ا

   .که پايه گذار سرمايه مادی ما ميشود مانند  اعتبار وامثالھم

  وامـــــا بعد

نھا ھمانند آالب مشروطيت ايران ساختمان حقوقی جامعه ايران طوری بود که افترا وتھمت ودروغ وامثال قبل از انق
مرجع اصلی اتھام به اشخاص مراجع تقليد بودند که غالبا به حکم واجراميکشيد  دولتھا  ،امروز وسيع وموثردرمقام نبود

 ند  بغيراز اين جريان يک جريان ديگری ھم درابطه باھم به اعتبار مراجع مذھبی سرخود اتھامی متوجه کسی نميساخت
ميناميدند وبيشتر درميان خانمھا ودررابطه بامسائل  غيبتنراآشخاص وجودداشت که اتھام ونسبت ھای ناروا به ا

   .شخصی وخانوادگی بود

و توصيه  ا ميکردنداکتف >خداجزای دروغگورابدھدينگونه سخن چينی ھا ويادروغسازی ھابه عکس العمل <مردم به ا
   .ن ايام استآباطل خودش ازميان ميرود> وامثالھم از يادگارھای >  ويا حديث نبوی <جواب ابلھان خاموشی استھای <

ودروغ ونسبت ھای  اومدون شدن عرف وعادت مردم بصورت قانون  مسئله افتراما باتحول اجتماعی وسياسی جامعه 
  .رارگرفت  ودرسياق وعرف جاری گذ شته تجديد نظر گرديدناروا به مردم نيزدرمالحظه قانون  ق

نھارابه دودسته قسمت آقانون که مقتضی حفظ حقوق افراد جامعه است  افترا ونسبت ھای ناروا ودروغ پراکنی وامثال 
  ن فقط متوجه يک شخص معين است   دراين قسمآرينکه افتراودامنه تاثآکرد يک قسمت 

. دراين يشود  جامعه دخالتی ندارد وقضيه محدود بين مفتری ومفتری عليه استاتھامات که حقوق خصوصی تلقی م
   .رديمورد است که طرف افترا وياتوجه دروغ ميتواند درمسير توصيه سعدی وياحديث نبوی تصميم بگ
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امات قسم دوم که بمناسبت توسعه ووسعت سريع وابستگی ھای اجتماعی تقريبا  نوع اول راتحت الشعاع قرارداده  اتھ
ن متوجه جامعه آثار وزيان آجنبه عمومی دارد  يعنی طرح مسائلی است که ئی است که ودروغسازی ھا وتحريف ھا

گاه به آيک ملت ھوشيار و،  وظيفه فرد فرد وياشخصيت ھای نھادی جامعه  است  اعتراض به اينقبل اتھامات ومفتری
   .منافع ملی است

دادستان قابل تعقيب است درحاليکه درمورد اول بدون شکايت شاکی خصوصی وبھمين دليل ھم موضوع از سوی 
  .موضوع قابل تعقيب نيست

ثارچنين اتھاماتی متوجه منافع آان غالب کشورھا  اھانت واتھام  به شخص اول کشورراجرم دانسته اند زيرا ارقانونگز
   .کشوراست

   ستصحاب ااصل 

سيمت داده اتھام به اشخاص اعم از حقوقی ر نراآحقوق بشرھم  که اعالميه جھانی تصحاببموجب اصل حقوقی اس
وياحقيقی تا قبل از رسيدگی وصدرحکم فاقد اثر واعتباراست  ولی درباوروعادت مردم اين حکم که ھم پايه ھای شرعی 

ان ھم اين عادت کلی وتاثير .استتازه ای وقانونی دارد جای محکمی ندارد وباور مردم تشنه نوشيدن وشنيدن ھرخبر
عمومی است يعنی ھمانطورکه افراد منتظرشنيدن خبرحتی اخبار اتھامی به افراد ھستند ھمانطورھم منتظرواکنش افراد 

مردم تاباتکذيب  .نھاراازباورھای ناسالم وتلقينی تخليه ميکندآجوابگوئی  يا مورد اتھام ھم ھستند ويک تکذيب  و
ن خبرويااتھام  باورمندی آبر >تانباشد چيزکی مردم نگويند چيزھاوياواکنش شخص طرف افترامواجه نشوند برسياق <

  ميدھند

  وظيفه طرف اتهام 

. پاسخ دادن وبقول معروف دھن به دھن شدن وظيفه کسی که طرف اتھام قرارگرفته اين نيست که به اتھامات پاسخ بدھد
   .فقط  تکذيب است  بامفتری يک امر اختياری است ولی حد اقل تکليفی که متوجه طرف اتھام است

ب ادعا رابدھيد  ايکی اينکه جو دوقتی کسی عليه شما درمحکمه طرح ادعاميکند دو تکليف درمقابل شما  قرارميگير
است  ست  درافتراھم ھمين صيغه جاریديگری اينکه فقط ادعاراتکذيب کنيد دراينصورت  اثبات ادعا برعھده  مدعی ا

   .نچه که مفتری مدعی است برعھده خودمفتری استآطرف افترا وقتی تکذيب کرد اثبات  

يد ثابت بشود که مفتری ابله > بدين معنا ست که اول باجواب ابلھان خاموشی استنجا که سعدی توصيه کرده که <آ
رم شماھم بااين عقيده ھمراه باشيد که ثابت  کردن ابلھی اشخاص به ااميدو ،است وبعد روش خاموشی را اتخاذ کرد

اثبات ابله بودن درمعرکه  خودرا کسی اگر  دشوارتراز يک تکذيب نسبت به ادعائی ناموجه است  تصور ميکنممراتب 
وانگی مفھوم اجرائی بيت  سعدی اين است که ابلھی وبالھت که از موازين  خود ابلھی بيش نيست قراربدھد ديگران 

   .حجراست  مفتری رااز اراده ساقط  ودرعرض اطفال قرارميدھد

ن است که باقی آثارآدروغ وافترا برای ابد باقی نميماند ولی  است> کامال درست باطل خودش ازبين ميرودث نبوی <حدي
  ن است آثار ومتعلقات آميماند وتکليف انسان ھادرمقابله بادروغ واتھام بلحاظ 

داشتن سالحھای کشتارجمعی درعراق بفراموشی                                                                 ِ به سير جريان اتھامات ناروائی که متوجه کشورھاست نگاه کنيم  اتھام  
ن برای سالھای سال که ويرانی وتسلط بيگانه بران کشوراست  باقی خواھد ماند به ليبی نگاه کنيم آثارآکشيده شد ولی 

خرکاربه شورای امنيت وناتو آغاز گرديده وآنگاه کنيم به ھمين جريان سوريه نگاه کنيم که ھمه باافترا ستانبه افغان
  .وميشودشده  کشيده
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  اموقعيت انسان ها درمقابل افتر

نجا که آ نھا مصون مانندآانسان ھا بمناسبت  حضور درفعاليت ھای اقتصادی واجتماعی نميتوانند از اتھامات وامثال 
> نانکه به کنج عافيت بنشستند     دندان سگ ودھان مردم بستند    از دست وزبان حرف گران رستندآسعدی ميگويد <

نميتوان ھم   ،، دفاع ازحق بمعنای اعم است،  ھوشياریالزمه حضوردرجامعه ترصد جوامع امروزی کارگشا نيستدر
حضور داشت وھم از حق خود وحق جامعه  دفاع نکرد  وميدان رابرای مفتريان که عموما پايه سازان يک حرکت زيان 

  داق اين بيت سعدی بدانند زاد گذاشت  دراينصورت خودشان رابايد مصآباراجتماعی ھستند 

  ن دامنآسگ ودربان چويافتند غريب          اين گريبان بگيرد 

  .اجازه فرمائيد اين تحرير بااين حاشيه ختم شود 

ن متوجه مصرف آتوسل سبکی است که سبکی >  که مورد اشاره منتقد محترم قراگرفته دری وریتوسل به عبارت <
است که تاقرن ھشتم ميالدی درقسمتھائی از  > درعبارت باال زبان دریدریمقصود از <  ؛توضيح اينکه ن استآکننده 

دری نرانمی فھميدند  وبرای خالصی خود عبارت <آشنائی نداشته ومعنای آن آخراسان متداول بوده وسايرنقاط ايران با
ن آيزی درزبان فارسی دری وری نيست  يعنی معانی > رابکارميبردند ولی ھمانطور که ميدانيم امروزه ھيچ چوری –

  روشن وياقابل فھم است 

  

  

   

  

   

 


