
 1ن حکومت در برابر حقوق درگذشتگانياديف بنيتکال

 ٭يمحمد مظهر

 دهيچک

 يو گروه يشخص يهايبه حفظ حرمت، کرامت و آزاد ،رانيا ياسالم يجمهور يکه در اصول مختلف قانون اساسيدر حال

و  ين مترقياز قوانتوان ين قانون، آنرا به جه ميا ين همه پرسيسال از اول يش از سد ين بابت با گذشدت ب يپرداخته شده  و از ا 

ان و يخورد، حفظ حرمت متوفين قانون به چشددن نميان آنچه که در اين ميدانسددت، اما در ا يارزشددم ه پا از انبالا اسددالم

ن پرسش يه وز ا ،نيانسان در زم ين قانون است. پا از گذشت هزاران سال از زنهگيها در اصول ات حبوق و شدوونا  آن يرعا

زنهگي انسان بين دو حه توله و مرگ قرار گرفته است.  ،انهطبق آنچه حبوقهانان گفته«. ست؟يمرگ چ»است که  ياو باق يبرا

 .ک هبلکه صفت زنه  انسان را تبهيل به مرد  مي ،ک هانسان را زايل نمي ي مرگ وصدف انساني ولي بايه توجه داشدت که پهيه  

توان ين بار  مياما در ا ،توسددح حکومت برداشددته شدده  ياهيناقص و اول يهاچ ه که در را  تحبق حبوق درگذشددتنان گا  هر

ز يله نن مبايکه ههف ننارش ا ؛)خصوصا حکومت( در برابر درگذشتنان را برشمرد ،ف زنهگانياز تکال يفصدول و شدبوق مختلف  

 باشه.ين امر ميهم

 يکليد واژگان

 .فيتکل ،حکومت، درگذشتنان، حق
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 مقدمه  

ار دور خواست و دغهغه يبس يهاش انسان بوجود آمه  و از گذشتهيهاياست که با آغاز پ يموضدوع  ،فيتکلموضدو  حق و  

است  يهيدو آرمان مکمل توح ،فياست. حق و تکل يانسان الز  و ضرور يو دانشدم هان بود  و وجودش برا  ءخاطر فبها، علما

گرفته و مفتخر بوجود  يفه الهيخل يتوانه رنگ و بويانسان م ،ادارد و با وجود آنهيسدته م يکه انسدان را ههفم ه، محتر  و شدا  

   2باشه. يخود در مبابل کائ ا  و عالن هست

ته ش اخ يف انسانيازا  و تکالياز حبوق و امت ياريه و اساس بسيپا ،ت است که خوديف از آن جهت حائز اهميحق و تکل

بهان اشار  شه  است، امروز  انسان و کرامت  يحبوق بشدر  يالمللنيب يهاونيها و ک وانسد هيشدود و هماننونه که در اعالم يم

شود يم يحبوق بشر تلب يبلکه محور و مب ا ،رقابل سلب و انتبالياز حبوق غ ياا مجموعهيک حق و يبه ع وان  نه صرفاً يانسان

  3ت آن است.يمستلز  رعا ياهار در هر جامعهيپا يشرفت و توسعهيو پ

وان تي که در مثال ميچه ا ؛ر مطلقياست غ يامر ،صاحب حق است يبر عهه  يفيتکل ،يدر برابر هر حب ا اصدوالً يآ که يا

 ان در مبابل يصاار، اما ا ياسدت مسلن برا  ين اشدار  کرد که حب يشدهن توسدح واله   يافت نفبه و ننههاريبه حق صداار بر در 

ل کفن مث يز صاحب حبوقي ان نين. چرا که ايان گسترش دهيمتوفن مثال را بر ين طور اسدت اگر ا ينهارنه. هم يفين تکليواله

به  يأانهاختن ر يمطالبه ،جانيرد بتوان از انسددان بيپذين نميهسددت ه. عبل سددل  يفياما فاقه هر نو  تکل ،باشدد هيو دفن م

ن ايف به ميسددخن از تکلهرجا »سددت که معتبهنه: ا يان امر برخالف نظر عه يا  داشددت. البته ايا پرداختن مالي يأصدد هوق ر

انچه ا چ يانجا  داد و  يفيه تکاليبا ،يهن به حبيرسدد يا برايوجود دارد و  ينريد يدر آنجا برا يبهان مع اسدت که حب  ،هيآيم

 .«هموار  باهن وجود دارنه يار کلين دو معيا نران وجود دارد ويا دي ينريد يبرا يفيتکل قطعاً ،باشه يحب ييدر جا

ل ننشته و فبح روح از ين اسدت که صدفت انسان بودن از آنان زا  يا ،توان انکار کرديمورد درگذشدتنان نم آنچه را که در 

ع حبوق مربوط به بشر ياز جم قبل از فوتش احتماالً يااسدت که تا لحظه  يهمان کسد  ،يشدان خار  شده  اسدت. متوف   يبهن ا

ها نمود  است. حبوق بشر که يپ يادينفوذ ز يدام ه ،يحبوق بشردر واقع بشدر بودن و دارا بودن  امروز ،  برخوردار بود  اسدت. 

 ين خود، حتياديقواعه ب  يخواهه با بسح و توسعهينفوذ خود را نشدان داد  بود، م  يفريو ک يتاک ون در قلمرو حبوق اسداسد  

ن يان طرفيگر توافق مر روشدن نشان دهه که ت ها نظا  يامياز جمله حبوق قراردادها را درنوردد و با پ يقلمرو حبوق خصدوصد  

معروف  يأن بار  به ريدر ا 4د.ن حبوق بشدددر در خطر افته، از آن دفا  خواهه کرياديبلکه هر جا که قواعه ب  ،سدددتيقرارداد ن

ا  زيبر عه  نصب تجه يو موجر آلمان ياهيجر ترکأن مستيماب يرغن وجود قرارداد ف يکه عل ؛توان اشار  نموديدادگا  آلمان م

بشددر  يافت اطالعا  از حبوق ذاتيشددهن و درماهوار  بر پشددت با  م زل اجار  داد  شدده ، به جهت آنکه حق بر آگا  يرنه يگ

از آن جهت  يأن ريدهه. ايم ياهيبه نفع مسددتاجر ترک يأن دو نفر، دادگا  آلمان رين اياسددت، برغن وجود قرارداد مخالف آن ب

اننر آن است که يه و بينمايرا گوشدزد م  يخصدوصد   يقرادادها ير قواعه و حتياحبوق بشدر بر سد   يت دارد که حوز  برترياهم

 يي از به حبوق او اعتيپا از فوتش ن تا اگر احتماالً .ه آن را داشته باشهيتوانه اميچ ان ارزشم هنه که بشر زنه  م يين آرايچ 

  ه.  ينما يرينيابت او آنرا پيبه ن يکسان ،نشه

ن يبا رفتن از ا يو هر انسدددان يو جهان باق يفان يايان دنياسدددت م يران، مرگ چونان پلياغلب مرد  ا ي يدر فره دگ د 

رنه بر اساس عملکردشان در يميونهد. آنان که ميپيم يو روحش به ملکو  اعل يگذارد و زنهگيجاودان م يبه عالم يجهان پا
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ما،  ي يد يا بهشت جاودان خواهه بود. در مبانيان در دوزخ و انه و روحشد ه يخود خر يا شدباو  برا يسدعاد    ،يويدن يزنهگ

غسل و کفن و  يح خاصيسدت با شرا يبايم ،روديا ميخاص خود را دارد. هرکا که از دن ياصدول و سد تها   ،برخورد با مردگان

 1ن دارد.يريد يز در فره گ ما قهمتيمراسن خاص بزرگهاشت اموا  ن يبرگزار دفن شود.

ن حبوق به بعه از يگسترش ا يول ؛است يا  قطعيدر ه نا  ح ،يو چه از نظر مع و يچه از لحاظ ماد حبوق افراد حفظ

که در واقع بعه از  يحبوقاز جمله  ه.يت نماياحترا  گذاشته و حبوق آنان را رعا ک ه که به اموا يز انسدان را مجبور م يا  نيح

عبار  اسددت از:  ياشددار  کرد. حبو ، در اصددطالح فبه« حبو »توان به يم ،با وراث او در ارتباط اسددت يمسددلمان به نحو مرگ

  ن فرزنه ذکور او داديان وارثان، به بزرگترين ارث در ميش از تبسددديپهر، که با فو  او، و پ ين از ترکهياز اموال مع يبعاددد»

پهر که به پسر بزرگ واجب  يفو  شده   يهانماز و روز  يدر برابر قادا  يعوض مال ياز فبهاء، حبو  را نوع يخبر 6.«دشدو يم

 امه  است.ين علماء بوجود نيدر ب ي، البته الز  به ذکر که تاک ون در خصوص حبو  اتفاق نظر1انهاست، دانسته

راث، و ت حبوق درگذشتنان هست ه را به سه گرو  الف: دولت، ا:يکه مکلف به رعا يتوان افراديم ،ين ب هيک تبسيدر 

وارد  يحبوق خصددوصدد ين دو گرو  آخر، بحث را به حوز ينمود. به جهت آنکه پرداختن به ا ير اشددخاص، دسددته ب هيسددا  :

 ن.يينمايال حبوق درگذشتنان را دنبال مف حکومت در قبيتکال ،شتريسازد، پا به اختصار بهان پرداخته و بيم

 

 درگذشتگان ف در برابريتکال-1

 3گذاشددتن. يرا بر گردن کسدد يشددهن، کار يدار کار اجباربه رنج انهاختن، عهه  يع يف يتکل ،يدر فره گ زبان فارسدد

ک يشود. يالز  م يتعهه اخالقا يا قرارداد ياست که بواسطه قانون  يباشه و آن عمليم Dutyمعادل  يسد يف در زبان اننليتکل

  3ج خاص.يجاد نتايا يبرا يا عمل نکردن به فعليفه عبار  است از عمل کردن يوظ

 هگار جهانيداد  شه  است که م کر آن را برابر با م کر آفر يت به موضو  معاد جسمانياهم يببهر ،ن اسدال  ين مبيدر د

معتبهنه و چه  يکه به معاد جسددمان ييهاچه آن ؛نيحبوق درگذشددتنان بدرداز يهمه جانبه يکه به بررسدد يدان ه. اما زمانيم

 ياز حبوق بشددر تلب يشددونه که ما آنرا جزئيم يک پرچن قرار گرفته و در واقع صدداحب حبوقي ير لوايز ،سددت هيکه ن ييهاآن

 است: يدو دسته ب ه يدارا ،  استها نموديا  پا از مرگ پيا عه  حيا  يکه بشر نسبت به ح ياعتباد ين. بطور کليينمايم

است و ين دنيهم يدرکل انحصار يا  و زنهگيح»شدود:  يگفته م ،ن اسدت ييماد يه يکه مربوط به عب ،اول يدر دسدته 

ر نيشددود و سرانجامش مرگ است، ديم يب هنيتبسد  يريو پ يت و جوانيکه به دوران طفول يا  و چ ه صدباح ين حير از ايغ

 «رنه.يگيخود م يهيرا شاهه نظر 11سور  قصص 33ه يآ ينخواهه بود و حت يزيبعه از آن چ

 ان معترف به معاد يدان ه. اير قابل انکار ميا  بعه از مرگ را غياسدددت و ح يان الهين به اديدسدددته دو ، مختص معتبه

 ياز حبوق ،دارنه يگرو  اول جا ين ب هيک گرو  را که بر فرض در تبسيتوان يا ميآ ،يب هن دسدته يهسدت ه. اما با ا  يجسدمان 
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و با خهاي يکتا خهاي دينري مخوان ، »ءٍ هال کٌ ِلاله وَجعهَه  لده  الْح کْن  وَ ِللديعه  تلرْجَع وند. شدددديع وَ ال تددهع   مَعَ اللهه  ِللهاً آخدرد ال ِللهَ ِلاله ه وَ کلل  . 11

الوجود( قابل هالکت و ف است جز ذا  او )که واجب الوجود است(، حاکميت بر عالن وجود، و  نخهايي جز او نيست ، همه چيزها )ي ممک

 « .شويهفرمان نافذ در جهان هستي و داوري به حق در همه اختالفا  از آن اوست ، و به سوي او بازگردانه  مي



 اصوالً ،رنيد ين در برابر درگذشتنان؟ از نناهيريسا ياسدت از سو  يفيا تکاليرنه يگينا  م "حبوق"ها نيا محرو  کرد؟ اصدوالً 

 ،تا پا از آن ؟ستيچ ،قرار دارد "مرگ"مبابل آن  يکه در نبطه "ا  داشتنيح"ن نکته پرداخته شود که مبصود از يه به ايبا

ا در ف حکومت ريالز  است که تکال ،هان پرسشيپاسخ به ا ين مبهمه و برايبا ا .نيدر جامعه برو يحبوق متوف يبه سراغ بررس

 ن.يقرار ده يابيمبابل درگذشتنان مورد ارز

 

 یف حکومتيتکال-2

ه  و ک شيقائل به تفکن حوز  ير در اي، ناگزيمحل يهاتيو حاکم يت مرکزين قهر  در دست حاکميبه ت اسب نو  تبس

 ن نمود.يخواه يک را جهاگانه بررسيف هر يوظا

 

 يف دولت مرکزيف و تکالیوظا .2-1

همه در تما   يجاد امکانا  عادالنه براياددا  ناروا و ايران، رفع تبعيا ياسددالم يجمهور يدر اصددل سددو  قانون اسدداسدد 

عمو  در  يعادالنه و تساو ييت قاايجاد ام يا، افراد از زن و مرد ين حبوق همه جانبهيمأ(، ت3)ب ه  يو مع و يماد يها هيزم

 يدولت مکلف است برا ،نيباشده و ب ابرا ياحترا  به حبوق انسدان بماهو انسدان م   ينشداننر الزمه  ي(، بخوب14برابر قانون )ب ه 

ت يثي، م ع هتک حرمت و ح33 ، بطور مثال در اصلين اههاف تالش به عمل آورد. عالو  بر اصدل سدو  قانون اسداس   يتحبق ا

 يبرا يزيف آمين قانون، ننا  تکلير اصول ايا در ساياقوا  و قبائل و  يحبوق مساو 13ا در اصل يان، ير شدهگان و زنهان يدسدتن 

ت به يز حاکمين ين عادي، در قوانيحاکن جهت حفظ حرمت و کرامت شدهرونهان در نظر گرفته شده  است. پا از قانون اساس  

 يدر قانون مجازا  اسددالم گردد که با توجه به موضددو  بحث، خصددوصدداً يدر قبال شددهرونهان م يفيتکال يداران م ظور يهم

 ن قانون و البته به طور پراک ه ، جرائن مرتبح با مردگان را نا  برد  و به مجازا  آن اشار  نمود  است. ياز ا يقانوننذار در مواد

 ،يدر موارد يدانه و حتيو احترا  آنان را مثل احترا  به زنهگان م بود  قائل ياژ يت وياهم ،مردگدان  ين اسدددال  برايد

ران که يا يفريخاص و مشخص در حبوق ک يدانه. فبهان بخشيهتر ميتر و شهه اموا  را سختين عليمربوط به مجرم مجازا 

قانون  161 معتبر و اصل يهر مورد به فتاو ک ه که دريقاا  را مجبور م ،هيه مردگان را مجازا  نماين علين جرايبتوانه مجرم

   11.سازد يدار مها را خهشهمجازا  بودن جر  و يه و اصل قانونينمايدشوار م ي کار انهکي ه که ايمراجعه نما ياساس

ت يا بطور مثال نبش قبر، حاکميت يمان ه مثله کردن م يدر جرائم «ان حرمد  الميدت کحرم  الحي  » يب دا بده قداعده     

 ياز به شدداکين از آن درجه از قباحت برخوردار اسددت که بهون نين جرايتوان گفت ايم يع يباشدده. يآن م يرينيبه پظف مؤ

 واقع شود. يرينيت مورد پيه توسح حاکميبا ،يخصوص

که به جهت آنکه در  ير تخلفاتيت نکردن حبوق درگذشتنان، از جمله سايحفظ نشدهن و رعا  يان و در راسدتا ين ميدر ا

ت با يحاکم ياز سو يز برخورد مشخصيا  جامعه نيح و مبتاياز آن برد  نشه  و ب ا به شرا يران ناميا يقانون مجازا  اسدالم 

ه و يآياز مهاحان به عمل م يتوسح برخ اسدت که بعااً  ي يع مربوط به بزرگان ديف در وقاير و تحرييرد، تايگيآن صدور  نم 

ن مشکل به طور شفاف به يدر جهت سامان دادن به ا يتاک ون اقها  مشدخص  ،ين مذهبيمکرر علماء و مسدوول رغن تذکرا  يعل

ن گونه تخلفا  جر  ي، ايقانون مجازا  اسالم 263ل تبصر  ماد  يدر ذ ،ن معزل بجاستيبرون رفت از ا يخورد. برايچشدن نم 

ه، کانون، ياتحاد يه صدد وف که حسددب مورد دارايا مان ه ببيد و گرد يريجلوگ يمذهب يشددود تا از تکرار آن در جامعه ياننار
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تسدداا و ان يخيع تاريف وقايل افراد از م ظر تحرين قبيا يبه تخلفا  احتمال يهگيرسدد يبرا ،ر  هسددت هيکا و غيانجمن، سدد ه

فا  ن دست تخليبه اجاد گردد تا يا -ل نشده  است ياگر تاک ون تشدک  -يتشدکل خاصد   ي ياز اعمال و اقوال بر بزرگان د يبرخ

  ه.  ين نمايو اتخاذ تصم يهگيرس ياحتمال

 يهاه  بود  و در کال  خهاونه و آموزشينکوه يعمل يو اخالق ينران از لحاظ شددرعيبه د ييو ناسددزاگو ين و بهزبانيتوه

زبانان را ان و هرز يگوبي( عللِّمَزدةٍ وَيعلٌ ل ِّکلللِّ ه مَزدةٍهمز  ) يه اول سور يح شده  اسدت. خهاونه متعال در آ  يتبب يو اخالق يمذهب

ن به مردگان و سرقت يتوان به جر  توهيم ،است يرينيه اموا  که دسدتنا  قاا مجاز به پ يه. از جمله جرائن علينمايمذمت م

که  يانکسددد»ک ه: يم انيب سدددابق ينامه امور خالفنيياز آ 13ب ه ن و افترا به مردگان ياشدددار  کرد که درمورد توه ياز متوف

 11تا  11ه يدأروز حبا و ت 1تا  2به  ،ا اهانت ک  هي ه يناسددزا بنو به مردگان در مالء عا  يا آداا ملي يبرخالف شدعائر مذهب 

ال يجوز هتک مبهسا  الهي يه کالبرآن و »که:  دههالشديعه توضيح مي حري حلي در وسدايل  .«شدونه  يمحکو  م ال غرامتير

ن يز اين 1364اسف ه  22قانون مطبوعا  مصدوا   31 يماد  2 يدر تبصدر  . «المؤمن حيا و ميتا  الکعبه و... کذا اليجوز هتک

 عرفاً يبود ، ول يفوق راجع به شددخص متوف يماد  هرگا  انتشددار مطالب مذکور)تهمت و افتراء( در»ان شدده  اسددت: ين بيچ 

و تبصدددر  آن  طبق ماد  فوق يو حبوق يياز نظر جزا توان هيم يک از وراث قانونيه، هر يبه حسددداا آ يبازمانهگان و يهتاک

و  انهباش ه، جر  دانسته يکه ههف از آن وراث متوف ين به اموا  را در صدورت يز توهيدر کشدور فرانسده ن   .ک  ه يدعو ياقامه

 ن امر را داد  است. يا يرينيت توان پيقانون به حاکم

دارنه: رواياتي نيز هست ه که اعال  مي حبوق اسال  از مسلما  است وکرامت و احترا  به بعه مع وي انسدان نيز در   حفظ

انسان نيز  حبوق مربوط به شخصيت فکري، قانوندر «. مثل خون اوسدت  ،آبروي مؤمن» و« احترا  مؤمن از کعبه باالتر اسدت »

شود: يمالحظه م 1343وا مصد فان و ه رم هان مصد   قانون حمايت از حبوق مؤلفان و 12مورد حمايت قرار دارد و طبق ماد  

تاريخ مرگ  از ،شودموضدو  اين قانون که به موجب وصدايت يا وراثت م تبل مي   يپهيه آورنه  مه  اسدتفاد  از حبوق مادي »

براي همان مه  به  ،وصايت به کسي م تبل نشه  باشه اثر پهيه آورنه  سدي سدال اسدت و اگر وراثي وجود نهاشدته باشه يا بر    

 .«اختيار وزار  فره گ و ه ر قرار خواهه گرفت عمومي در يم ظور استفاد 

آن اسددت، مثله  يرينير جرائن صددور  گرفته که حکومت مجبور به پيآنطور که در قبل به ع وان مثال آورد  شدده، از سددا

رسه حکومت نبش  يبه نظر م يقانون سابق مجازا  اسالم 434ل ماد  يذ يبا توجه به تبصر  باشده. خصدوصداً   يت ميکردن م

جرمي که  .انهمع ا نمود « قطعه قطعه کردن ميت»مثلده را حبوقهانان و علماي لات به   لادت در مجدازا  مجر  دارد.   يمهم

در ميان قو  عرا روا  داشته است. تا آنجا که اميرالموم ين ) ( در ج گ صفين به ياران  تاريخي نيز داشته و خصوصاً يساببه

به بيان  434 نيز با الها  از فبه در ماد  سابق بدرهيزنه. قانون مجازا  اسدالمي  کشدتنان  از مثله کردن که انهخود دسدتور داد  

  :شود به ترتيب زير استج ايتي که بر مرد  مسلمان واقع مي ،ديه :بوداين مسوله پرداخته 

 .الف: بريهن سر يکصه دي ار

دي ار و بريهن يک اننشت از دست يا  هن يک دست و يا يک پا پ جا بريهن هر دو دست يا هر دو پا يکصه دي ار و بري ا:

 .گرددو جوارح به همين نسبت ملحوظ مي ءعاااساير  يک اننشت از پا د  دي ار و قطع يا نبص

محسدوا شه  و بههي او از آن   بلکه مال خود ميت ،رسده ي مذکور در اين ماد  به ع وان ميراث به ورثه نميديه :تبصدر  

آيه که بهتر باشدده قانوننذار براي جلوگيري از تجري اين البته به نظر مي «.شددودهاي خير صددرف ميگردد و در را مي پرداخت

 .عمل گستاخانه مجازا  تعزيري نيز براي آن تعيين نمايه

صهر و دقت عمل  يسدت با سعه يبايت حبوق شدهرونهان خود به شده  م  يت در بعه رعايکه حاکم ينر از موارديد يکي

 يبينسبت به شخص غا ، فعيکه دادگا  ب ابر درخواست اشخاص ذ يحکم يع ي ياسدت. فو  فرض  يصدهور حکن فرضد   ،هينما



ن احتمال که ممکن است يا اموا  فرض نمود. با يرا در زمر  يتوان ويگذشته که م يبت او بحهياز غ ک ه که عادتاًيصدادر م 

در صدددور  زنه   ،رديگيمردگان قرار م ين حکن در زمر يب با ايهذا از آنجا که فرد غايعل ثر.ألب مفبودايمان ه غا ،زنه  باشددده

د. گرد يفريو ک ينظاما  حبوق ين بابت باعث برهن خوردن برخيها نمود  و از ايرا پ يهيت جهيبودن ممکن اسدددت بتوانه هو

 يبيدر هر مورد که مو  حب» ن مورد اشار  داشته است:يدر ا يقانون امور حسب 161ماد  ه از نظر دور بمانه که يهرچ ه که نبا

 را که ياو به عمل آمه  است بال اثر خواهه شه، منر اقهامات يرا که راجع به مو  فرض يب معلو  شدود، اقهامات يا زنه  بودن غاي

 .«ب شه  استيحفظ و ادار  اموال غا يبرا
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ل آا، برق، ياز قب يزا  شهريسا  و تجهيسأه تي، ادار  کل1334ها مصوا يطبق قانون شدهردار ران بر يها در ايشدهردار 

 که ج به يرا  شهريسا  و تجهيسد أاز ت يج برخين قانون به تهريب اي ها را بر عهه  دارد. از زمان تصدو يگاز، فاضدالا و جز ا 

 نيقرار گرفت ه. در ا يدولت ينر دستناههايار ديدر اختها خار  شهنه و ير نظر شدهردار يداشدت ه، از ز  ييو درآمهزا ياقتصداد 

ار يتدر اخ ،داد يها نشان نمبه ادار  آن يرغبت يچ دستناهينهاشت ه و ه يکه بازد  اقتصداد  يزاتيسدا  و تجه يسد أان ت ها تيم

، يمسافربر يهاانهيبار، پاو تر و  يم يهاهانيها(، مها )آرامستانتوان به گورستانين موارد ميها قرار گرفت. از جمله ايشهردار

ف حکومت در برابر يو خلق وظا يادآوري ،ن مبالهيکه اسدداس اها اشددار  کرد. اما به جهت آننيو مان ه ا يشددهر يهاکشددتارگا 

وان ع  ،نوس گورستانأنام يواژ  يصور  گرفته و بجا يز دقتين مجموعه نيدرگذشدتنان اسدت، بهتر آن است در انتخاا نا  ا  

 يآرامش بخش، نام يا فاايکه آرامستان  ن. چرايک  ش هاديباشده را بر آن پ يها ماز آرامنا  يامجموعه يکه دارا« امسدتان آر»

ف يباشه عمه  تکالين الز  بذکر ميباشه. همچ يتر از گورسدتان م سدته يفادا، که شدا   يروحان يحال و هوا يمعرف ياسدت برا 

 1334مصوا  12هايقانون شهردار 11ماد   13هاست که در ب ه ن آرامسدتان يبه همها در قبال درگذشدتنان مربوط  يشدهردار 

 تر نسبت به درگذشتنانثرتر و مهنؤم ينبش يها به مراتب از دولت مرکزيه غافل مانه که شهردارين نکته نبايآمه  اسدت. از ا 

 ريبه تفس ،آورد. ما در ادامهيم هگان را دراعتراض زن يصها ،گونه غفلت در خصدوص مردگان  ک  ه. چراکه هريفا ميو زنهگان ا

ت اصدول و قواعه احهاث آن بر سالمت جسن و روح شهرونهان  ير رعايثأها و تها در ارتباط با آرامسدتان يان نبش شدهردار يبه ب

 ن.  يپردازيم

ها به م ظور آن يسددامانهه ي ه که نحو يآيهر شددهر به حسدداا م  يخهمات ين فادداهايترها از جمله مهنآرامسددتان

ق اسددت. از نظر فبهاء يجامع و دق يزيرازم ه برنامهير شددهرونهان، نيانکارناپذ يهاازياز توقعا  و ن يبه بخش مهم ييپاسددخنو

ن باشه. از نظر جر  ش اسان يه چ ان دور از شهرها باش ه که باعث باطل شهن روز  و شکسته شهن نماز مراجعيها نباآرامستان

 ين اجتماعيها و جرايارتکاا انوا  بزهکار يبرا يم اسب ي، بسدترها يصدور  عه  ک ترل و نظار  عموم در  ،يعموم يفاداها 

ر يرا به شرح ز يمشکالت ،هاآرامستان يابيدر مکان يشهرساز ياستانهاردها يت برخيز عه  رعاين يشدونه. از نظر شدهرساز  يم

 .گذشت هينم يها براحتاز ک ار آن ،بودنها  يه حيان در قياگر متوف ممکن است بوجود آورد که قطعاً

آا به  يها، آلودگاز سددوزانهن لباس آن يناشد  يه اجسدداد و آلودگياز تجز يهوا ناشد  يها، مان ه آلودگيانتبال انوا  آلودگ

 ياهل صيبه دل يصوت يهاين آلودگي، و همچ يجار يهاو آا ي يرزميآلود  سطح گورستان به م ابع آا ز يهال نفوذ آايدل

 ون بازمانهگان.يو ش يعزادار

                                                      
ها، از وظايف . دراين ب ه ع وان شدده  اسدددت: ايجاد غسددالخانه و گورسدددتان و تهيه وسدددايل حمل اموا  و مراقبت در انتظا  امور آن  12

 هاست.شهرداري



ن فااها و يه مرد  اطراف ايرد بر روحيکه اگر آرامستان داخل شهر قرار گ يا، به گونهيشهر يمرد  و فاداها  يافسدردگ 

 گذارد.يم يباق يريو گا  جبران ناپذ يرا  م فيکودکان تاث خصوصاً

 يهيخاص که نوسانا  شه ييت فراوان در روزهايمختلف و هجو  جمع يهانيمراسدن و آئ  يل اجرايک، به دليجاد ترافيا

 ک ه.يل ميتحم يک شهريستن ترافيرا بر س

از آن را که  ياگسترد  يهارد، په هيقرار گ يشهر يهانيکه آرامستان در داخل زم يرا در صورتيشهر، ز ياشداال فادا  

 رد.يگياز شهر را ميمورد ن يعمران يهاطرح يتوسعه يآورد و جلوينر خهما  است به اشاال خود در ميم اسب د

ها در ت آرامستانيل ظرفيبزرگ کشور شه ، تکم ينر شهرهايکالن شهرها و د يهامستانار آريباننيگر راًيکه اخ يمشکل

در  جاد آرامستان دو  و سو يکشور شه  است. ضرور  ا يشهر يهااز بحران يکيل به يهاسدت تبه ن شدهرهاسدت، که سدال   يا

 يراز بينسددبت به شددهرها ن  يک ون يهاسددت بلکه بعه مسددافت آرامسددتان يها نآن يت ک ونيل ظرفيشددهرها فبح در اثر تکم

 ار  اهل قبور با مشکل همرا  کرد  است. يز يها را برابه آن يزا شه  و دسترسار مشکليشهرونهان بس

سازد. در حال يها را مشکل من خود نظار  بر آنيمختلف دارنه، که ا يهاتيريمتعهد مه يهادر اغلب شدهرها آرامستان 

ه وابسته ب ير نظر سازمانهايبزرگ ز يار اوقاف هست ه، در شهرهايدر اخت يشونه: بعا يها به سه گونه ادار  محاضدر آرامستان 

ت آرامستان در يريمه يمشکال  فرارونر از يد يکيشونه. يم ها ادار يرنظر شهرداريز ماًيکوچک مستب يو در شهرها يشهردار

ن يباشدده. لذا اوليم يها در بافت مسددکونو متروکه و قرار گرفتن آن يمحل يهار مجاز در آرامسددتانيشددهرها، معاددال  دفن غ

 يار اوقاف قرار دارنه و بعايهست ه که در اخت ياامالک موقوفه ،هابر آرامستان يت و نظار  شدهردار يريمشدکل بر سدر را  مه  

 يها، براه در آنياز انجا  دفن جه يريجلوگ يها بران آرامسددتانيت اياسددت که کسددب مالک يعيار م ابع طبينر هن در اختيد

ممکن است با  -در خار  از شهرها واقع است که معموالً -يآرامستان مرکز يلينر، تعطيد ياز سو 13ها مشدکل است. يشدهردار 

گردد، بعه يخار  از شهر م يهاکه باعث عه  استببال شهرونهان از آرامستان ينريد يهمرا  باشه. مسوله يمردم يهاواک ش

ها ين م ظور الز  است شهرداريطلبه. بهيرا م يادي ه و زمان زيه از شهرهاست که رفتن به آنجا هزيجه يهافاصدله آرامستان 

 يبه آرامسددتان را برا يدسددترسدد يم اسددب برااا و ذهاا يل ايه، خهما  الز ، از جمله وسددايش از احهاث آرامسددتان جهيپ

 يهاه آرامستانيک ه که کليجاا ميهمه شهرونهان ا يو بههاشت ي، اجتماعي که م افع فره نيشهرونهان فراهن سازنه. ضمن ا

ا رنه تيها( قرار گوابسته به آن يهااز سازمان يکيا ي يشهردار يع يت واحه )يريشهرها تحت مه ياستحفاظ يواقع در محهود 

                                                      
در مواردي که زمين آن وقفي اسدت هموار  بين صاحب نظران اختالف نظر وجود داشته   (هاآرامسدتان )ها . در باا مهيريت گورسدتان 13

گوي ه تا زماني که عين موجود باشه م افع حاصله به تبع وقف از آن اي وقف را عبار  از حبا عين تسبيل م افع دانسته و مياسدت. عه  

به همين اعتبار، محهود  و دام ه دخل و تصرف اوقاف استصوابي است و موقوف عليهن اسدت که در موارد عا  متولي امر ادار  اوقاف است.  

انه. ب ابراين با ع ايت به همين نظار  استصوابي از سوي ادار  از دخالت در اين خصوص م ع شه  -اعن از حبيبي و حبوقي-ساير اشخاص

ت بايسسامانههي ک ه، الزاماً مي -انهکه اغلب متروکه-را  (هاآرامستان)ها اوقاف، چ انچه شدهرداري در نظر داشته باشه اين گونه گورستان 

نظر و موافبت سدازمان اوقاف را تحصديل ک ه و بر اساس نظريا  سازمان مذکور نسبت به اجراي طرح سامانههي خود اقها  ک ه. از سوي   

ر  انه تحت تصهي و نظابه اعتبار اي که موقوفه هاي موقوفهبر اين باور هست ه که گرچه گورستان -از جمله راقن اين سطور –اي دينر عه 

ها و خصوصاً سامانههي ها بر امور شهرادارا  اوقاف قرار دارنه، م تها به لحاظ وقو  اين گورسدتان در سدطح شهر و نظار  عامه شهرداري  

، انتظا  امور 1313گورسدتان مصوا   آيين نامه مرد  شدويخانه و  1ها و ماد  قانون شدهرداري  11ماد   13ها که به موجب ب ه گورسدتان 

ي موقوفه طبق نظر شهرداري محل هاها قلمهاد شده  است لذا ادارا  اوقاف بايه در سامانههي گورستان ها از وظايف شدهرداري گورسدتان 

توان گفت ه ه کرد. ميها را تهيه و برحسب آن اقها  خواهاي سامانههي گورستانها نيز به است اد موارد مذکور، طرحعمل ک  ه. شهرداري

 41ها و ماد  قانون شهرداري 36ماد   6ها ناشدي از نو  تفسديري است که از حکن تبصر    عمه  تهاخل فعاليت ادارا  اوقاف و شدهرداري 

آيه که، به حکن مواد پيش گفته، آيه. به نظر م طبي ميها به عمل ميها در خصدددوص مالکيت گورسدددتانندامده مدالي شدددهرداري   آيين

 هاي عمومي واقع در محهود  هر شهر که مورد استفاد  عمومي است ملک عمومي محسوا گردد و در مالکيت شهرداري باشه. رستانگو



 يزيرو برنامه يحفظ، ننههار يبرا يح و کارآمهيت صحيريق و درست و روزآمه، مهيق در دسدت داشدتن آمار دق  يبتوان از طر

 ها به عمل آورد.گسترش آرامستان يبرا

  



 شاهاداتيو ژ يريگجهينت

توجه کرد، چ انچه در  که در طي سدطور قبل نيز ع وان شده در احترا  و حرمت ميت هيچ شدکي نيست و بايه    همانطور

ها زنهگان در مورد آن يهمان تکاليفي اسددت که از سددو ،موارد ذکر شدده  هن مشددخص شدده، ميت هن حبوقي دارنه که متبابالً

ها از زمان حيا  است. بهين م شع آن رسه آنچه صحت دارد تبعيت اين حبوق و تکاليف وست اجرا گردد، که به نظر مييبايم

ي باز  رسدده اما ايناهليت براي دارا شددهن حبوق با توله آغاز و با مرگ به اتما  مي کلي و عا  اين اسددت کهي مع ا که قاعه 

و  يمل ت )چه در بعهين که حاکميه  باشيجه رسين نتين نوشتار به اي. اگر بواسدطه ا اهليت تبعاتي بر پيش و پا خود هن دارد

ه  يحق نهارد در مورد زنهگان حبوقشددان را ناد يق اوليبه طر ،اسددت ت حبوق در گذشددتناني( مکلف به رعايچه در بعه محل

ت نه ت ها در مورد شدددهرونهان خود بلکه در ارتباط با کل مرد  ي بهر واال و ارجح اسددت که حاکم يرد. حفظ کرامت بشددر ا يبن

 ان خاطر را داشته باش ه يطمن ايه ايقرار دهه. شهرونهان هر کشور با يرين گينخست هر گونه تصم يه آنرا در درجهيجهان با

 هاست.آن يها حافظ م افع و اعتبار و آبروپا از درگذشت آن يت حتيکه حاکم

نا  ن يان و هن در قبال زنهگان دارنه و راضيهن در قبال متوف يفيها وظايز گفته شه، شهردارين نيش از ايهمانطور که پ

و ارائه بهتر خهما  به شهرونهان که  يهاسدت. در خصوص ننههار شدتر معطوف به وضدع موجود آرامسدتان   يب ،داشدتن زنهگان 

 ن نکا  اشار  نمود:يست به ايبايها دانست مها در قبال آرامستانيف شهرداريها را از وظاتوان آنيم

ل يرا تبه هاج از اذهان شهرونهان زدود و آرامستانيه به تهريبا ،ها وجود داردرا که از آرامستان يايبرداشدت و تصور م ف 

ن شهر يا ياصل يهااز جاذبه يکيا اشار  نمود که يتوان به آرامستان پرالشز در پارين خصوص ميمطلوا نمود. در ا ييبه فاا

 شود.يدر جذا گردشنر محسوا م

 تا شهرونهان ، هيع و سهل نمايشهرونه سر يها را برابه آرامستان يدسترس ،هيجه يهايابيه در مکانيبا يران شدهر يمه

 ها دغهغه خاطر نهاشته باش ه.ن مکانيرفتن به ا يبرا

ل يآور تبهفراموش شه  و رعب يطي، که آنرا به محيسدت از حالت فعل يبايها ماز شدهر  ياريها در بسد آرامسدتان  يطراح

 بهل گردنه. يمطلوا شهر يها به فااهاکرد  است، خار  گردد تا آرامستان

مورد  يشهر يهاپارک اي يفره ن يهاشدونه و به ع وان مکان  يه سدامانهه يسدطح شدهرها با   متروک در يهاآرامسدتان 

 رنه.ياستفاد  قرار گ

ژ  در يبو ياانهيرا يهايها مان ه ف اورون در ادار  آرامسددتانيزسدديجاد طرح مکانيروز با ا يعلم يهاياز ف اور يريگبهر 

 بخش اطالعا  و آمار.

 .يتوسعه آت يهمجوار برا يهانيان، با در نظر گرفتن امکان تصرف زمينوب  يهاانتخاا محل آرامستان

 ها.ه جهت انتظا  آرامستانين ضوابح و مبررا  جهيها و تهومربوط به آرامستان يهانامهنيين و آياصالح قوان

 يا ، با توجه به استبالل ماليها از عوارض و مالادار  ک  ه  آرامستان يهات سازمانيمعاف يم اسب برا ييجاد راهکارهايا

 )آا، برق و گاز(. يژ  در مصرف انرژيف ويها و تخفآن

 ها.امور آرامستان يدر تمام يو شرع يطيست محيت مسائل زيالز  و رعا يتوجه به استانهاردها

ها ک  ه  آرامستانران و مسووالن ادار  يمه ييها و گردهمانشست يبرگزار يم اسدب برا  ين راهکارهايو تهو يزيربرنامه

 در حل مشکال . يک مساعيبه م ظور تبادل نظر و تشر

 ان آور.يها در زمر  مشاغل سخت و زه مشاغل آرامستانيقرار دادن کل يم اسب برا يجاد راهکارهايا



 ها در کشور. کدارچه )واحه( آرامستانيت يريجاد مهيا

ت يم ياست که برا ياز جمله حبوق يدارد، همن يدر سطح مل تيکه حاکم يفين وظايموارد ذکر شه  باال و همچ   اًيبي

ن خوا  وراث ي يت ببين زنهگان را در لباس حاکميتوان در نظر گرفدت و البتده که انجا  آن بر عهه  زنهگان اسدددت. خوا  ا  يم

 ر اشخاص.يو خوا  سا يمتوف يقانون
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