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روایتی مستند از واقعه ای که اربعین هر سال،عاشقان را به کربال فرا میخواند

نگاهی مردمشناسانه
به «روایت پیاده روی اربعین»

کتاب «روایــت پــیــادهروی اربعین» ،دستاوردی
پژوهشی است که زیر نظر محمدرضا جوادی یگانه
و محمد روزخــوش ،تحقیق و تدوین شده است.
به گزارش ایبنا ،این کتاب مشتمل بر  ۱۷روایت
مرد مشناختی و جامعهشناختی از پیاد هروی
اربعین ،در سال  ۱۳۹۶است که با هدف شناخت
حیات دینی و اجتماعی کنونی ایرانیان ،مردم
خاورمیانه و نیز دیگر شیعیان ،به زیور طبع آراسته
شد .ناظران این پژوهش ،در مقدمه این اثر ،چنین
آوردهاند« :رویداد پیادهروی اربعین ،نظر بسیاری
از تحلیلگران را در داخل کشور ،منطقه و جهان
به سوی خود جلب کرده؛ اما این رویداد در داخل
و خارج از کشور ،دستمایه تفسیرهای متنوع و
متفاوتی قرار گرفته است که با مالحظه سویههای
متنوع و متعدد این آیین و نیز مناقشات سیاسی و
فکری جاری ،چندان جای تعجب ندارد ».ناظران
تأکید میکنند« :سیاستمداران و گرو هها ی
سیاسی و جریانهای فکری ،در چارچوب عالیق
و منافع خویش ،این رویــداد را تفسیر میکنند و
میکوشند معناهای مدنظرشان را به این آیین
تحمیل کنند و حتیاالمکان به آن رنــگ و بوی
عالیق خودشان را بدهند ».محققان این طرح ،در
تدوین گزارش نهایی ،به طور عمده الگوی گزارش
روایی و گزارش توصیفی متعارف و درمــواردی،
ژانر سفرنامه را برای ارائه مطلب برگزیدهاند۱۷ .
گزارش منتشرشده در این کتاب ،در چهار فصل
تدوین شــده اســت« :روایــت تطبیقی»« ،تحلیل
اجتماعی»« ،روایت فرهنگی» و «روایت توصیفی».
ویژگی بــارز مجموعه حاضر که در  ۹۷۱صفحه
تدوین شده ،آن است که محققانی با گرایشهای
مختلف در تهیه اثر فعالیت کردهاند و تا آنجا که
در توانشان بوده است ،مشاه دهها و تجربیاتشان
را با زبانی شفاف و بدون پیرایه ،ارائه کرده اند.
کتاب «روایت پیادهروی اربعین» ،در  ۹۷۱صفحه
و با بهای  ۱۰۰هزار تومان ،از سوی پژوهشگاه
فرهنگ ،هنر و ارتــبــاطــات و مرکز مطالعات و
برنامهریزی شهر تهران ،روانه بازار نشر شده است.

جهان کتاب

کودکان را با رشوه دادن
کتاب خوان نکنید!

دکتر جف مک کیالن ،استاد دانشگاه و محقق
مرکز توسعه آموزشی دانشگاه لسآنجلس ،در
مطلبی که برای روزنامه لسآنجلس تایمز ارسال
کرده است ،به والدین توصیه میکند که با دادن
رشوه و جایزه ،فرزندانشان را تشویق به مطالعه
نکنند.بهگزارشایبنا،طبقبررسیدانشمندان،
بسیاری از کودکان دوره دبستان ،در صورتی که
به مطالعه عالقهمند نشوند ،در سنین و مقاطع
باالتر تحصیلی نیز ،گرایش چندانی به مطالعه
پیدا نخواهند کرد و به همین دلیل ،بیشتر والدین
این نگرانی را دارند که چگونه میشود کودکان را
از همان سنین پایین ،به مطالعه کتاب عالقهمند
کــرد؟ دکتر جف مک کیالن ،اعتقاد دارد که
دربسیاری از کودکان در صورتی که در سنین
پایین به کتاب عالقهمند شوند ،در سنین باالتر
نیز ،این عالقهمندی ادامه می یابد .او به والدین
توصیه میکند :وقتی کودکان در سنین پایین
هستند ،در خانه ،به جای روشن کردن تلویزیون
یا هر وسیله صوتی و تصویری دیگر ،از کتاب
خواندن برای پر کردن اوقات فراغت استفاده
کنید .مطمئن باشید کــه نــــوزادان ،از همان
سنین پایین ،کتاب خواندن را درک میکنند.
وقتی کودکان در سنین باالتر یاد گرفتند کتاب
بخوانند ،روش قبلی را برای آن ها ادامه دهید.
همراه کودکان ،کتابهای مناسب سن آن ها را
بخوانید و حتی به کتاب خواندن کودکان گوش
دهید .وی میافزاید :از این مسئله نترسید که
کودکان نتوانند کتاب مناسب سن خود را پیدا
کنند .بعضی از والدین ،خودشان با سلیقه و فکر
خود ،برای کودکان کتاب میخرند؛ ولی اجازه
دهید خودشان انتخاب کنند .روان شناسان به
والدین توصیه میکنند که برای انجام کار خوب،
به کودکان رشوه ندهید! در مورد کتاب خواندن
نیز سعی نکنید به کودکان رشوه دهید و با جوایز
رنگارنگ ،آن ها را مجبور به کتاب خواندن کنید.
زمان الزم فراهم شود تا کودکان به
باید زمینه و
ِ
ب مانوس شوند.
درستی با کتا 

جواد نوائیان رودســری  -اربعین ،نه فقط
ب ــرای شیعیان کــه ب ــرای همه مسلمانان و
آزادگــان عالم ،یک نقطه عطف است؛ میثاق
عــاشــقــان آزاده بــا ســـرور آزادگــــان جهان.
دوستی و عالقه به امام حسین(ع) و نهضت
جاودانه او ،جمع کننده دلدادگان به آزادگی
و شیفتگان بندگی پروردگار است که «حب
الحسین(ع) ،یجمعنا» .در این واقعه بزرگ
و بیمانند ،میلیو نها نفر به سوی میعادگاه
کربال روان میشوند تا با موالی تشنهلبشان،
تجدید عهد کنند؛ عهدی آسمانی که آنها را به
عدالت خواهی و نپذیرفتن ستم ستمپیشگان
فرا میخواند و پشت مستکبران و ظالمان
عالم را مـیلــرزانــد .روایــت اربعین ،روایــت
پایداری است؛ روایت بازگو کردن پیام قیام
سرخ عاشوراست .در این نوشتار ،برآنیم تا به
وقایع تاریخی پس از شهادت امام حسین(ع)
تــا روز اربــعــیــن ،از دریــچــه اســنــاد تاریخی و
یادداشتهای اهل فن ،بپردازیم.
▪عاشورا و اهتزاز جاودانه پرچم قیام

«احمد بن اسحاق یعقوبی» ،در کتاب «تاریخ
یعقوبی» ،نامه ای را از «عبدا...بن عباس»،
خطاب به یزید بن معاویه نقل کــرده است.
در این نامه که ظاهر ًا مدتی پس از شهادت
ســیــدالــشــهــدا(ع) و پــس از اعـــام خالفت
«عبدا ...بن زبیر» در مکه ،نوشته شده است،
«ابــن عباس» می نویسد«:ای یزید! ایــن تو
بودی که به پسر مرجانه نامه نوشتی و به او
دستور دادی تا راه را بر حسین(ع) ببندد
و دستور دادی که در کار او شتاب کند و بر
حسین(ع) سخت بگیرد و بــرای کشتن او
امــروز و فــردا نکند ».اسناد تاریخی نشان
میدهند که عبیدا ...بن زیاد ،به فرمان یزید
امام حسین(ع) را به شهادت رساند و خاندان
آن حضرت را به اســارت گرفت .بنابراین،
سبب اصلی وقوع واقعه عاشورا ،شخص یزید
و فرمان او بود .با این حال ،شرایطی که پس
از ورود کــاروان اسیران به دمشق به وجود
آمد و نیز ،خطبه َغـ ّـر ای حضرت زینب(س)
شرایط را به گونه ای رقم زد که یزید ناچار
به متهم کــردن عبیدا ...در واقعه عاشورا و
شهادت سیدالشهدا(ع) شــد« .محمد بن
جریر طبری» در جلد پنجم کتاب «تاریخ االمم
و الملوک» ،به دستپاچگی یزید در این زمینه
اشاره کرده است و می نویسد«:هند ،دختر
عبدا...بن عامربن کریز که زن یزیدبنمعاویه
بود ،سخنان آن ها را شنید و چهره به جامه
خویش بپوشانید و بــرون شــد و گفت:ای
امیرمؤمنان! سر حسین پسر فاطمه دختر
پیامبر خداست؟ گفت:آری! بر پسر دختر
پیامبر و نخبه قریش ،فغان کن و سیاه بپوش.
خدا ابن زیاد را بکشد که در کار حسین شتاب
کــرد!» یزید در حالی این سخنان را بر زبان
جاری کرد که لحظاتی قبل ،با خواندن اشعار
«ابن زبعری» ،به جنایتی که دستور انجام آن
را داده بود ،افتخار می کرد.با این حال ،آن
چه بیش از همه بر طبل رسوایی یزید کوفت،
افشاگری هــای امــام ســجــاد(ع) در مسجد
جامع دمشق بود.

آسمان و زمین زنند صال
«حب الحسین(ع)یجمعنا»

خواننــدگان محتــرم! در صفحــه
 12روزنامــه خراســان ،پاســخگوی
پرســش های حقوقی شــما هستیم.

شــما می توانید پرسش های خود را

تعدادی از زنــان آن منطقه نیز به عــزاداران
پیوستند و عزاداری ،مدتی ادامه یافت».
▪زیارت جابر به روایت عطیه عوفی

▪افشاگری های زیباترین روح پرستنده

مــرحــوم عــامــه «محسن امــیــن» ،در کتاب
«لــواعــج االشــجــان فــی مقتل الحسین(ع)»
می نویسد«:یزید فرمان داد خطیبی بر منبر
برود و درباره امام حسین(ع) و پدر بزرگوارش
بدگویی کند .خطیب بر فراز منبر نشست و از
امیرمؤمنان(ع) و سیدالشهدا(ع) بد گفت و
معاویه و یزید را تحسین و ستایش کرد  ...در
این هنگام ،امام علی بن حسین(ع) فریاد زد:
ای خطیب! وای بر تو که خشم آفریننده را به
خشنودی آفریدگان خریدی! جای خود را در
آتش آماده بدان! آن گاه امام(ع) رو به یزید کرد
و فرمود :اجازه می دهی تا بر فراز این چوبها
روم و سخنی بگویم؟ یزید نپذیرفت .مردم اصرار
کردند که بگذارد امــام(ع) سخن بگوید .یزید
گفت :اگر او بر منبر رود ،من و آل ابوسفیان را
رسوا خواهدکرد .مردم گفتند :از این جوان چه
ساخته است؟ یزید گفت :او از خاندانی است
که در کودکی کامشان را با علم و دانش برمی
دارنــد .شامیان باز هم اصــرار کردند و یزید،
ناچار ،اجازه داد ».به این ترتیب ،امام سجاد(ع)
بر فراز منبر ایستاد و خطبه ای خواند که هنوز
هم غریو پرشورش در گوش تاریخ بشریت طنین
انداز است«:ای مردم! من پسر مکه و منایم؛ من
پسر زمزم و صفایم؛  ...من پسر مردی هستم که
خداوند به او وحی فرستاد؛ من فرزند محمد
مصطفایم؛ من پسر علی مرتضایم  ...من پسر
فاطمه زهرا ،سرور زنان عالم هستم؛ من پسر
خدیجه کبرایم  ...من فرزند کسی هستم که
او را به ستم کشتند؛ من فرزند کسی هستم که
س ِر او را از قفا بریدند  ...من پسر کسی هستم
که فرشتگان آسمان بر او گریستند  ...من پسر
کسی هستم که َس ِر او را بر نیزه زدند و زنان و
کودکان او را از عراق تا شام به اسارت آوردند»...
مورخان آورده اند که چون سخنان امام(ع) به
این جا رسید ،یزید فرمان داد تا اذان بگویند.
عالمه «محسن امین» می نویسد«:چون مؤذن
به این فراز اذان رسید که اشهد ان محمد ًا رسول
ا ،...امام سجاد(ع) رو به یزید کرد و باصدای بلند
فرمود  :ای یزید ،این محمد که رسول خداست،
جد من است یا جد تو؟ اگر بگویی جد توست،

دروغ گفته ای و اگر جد من است ،پس چگونه
فــرزنــدان رســول خـــدا(ص) را ُکشتی؟» این
سخنان پرشور و آتشین ،همچون پتکی بر پیکر
پوشالی حکومت اموی فرود آمد.
▪بازگشت کاروان آزادگی و دیدار با جابر

کــاروان اهل بیت(ع) مدتی در دمشق توقف
کــرد« .سید بن طـــاووس» در کتاب «اقبال
العمال» ،این مدت را یک ماه می دانــد .طی
این مدت نیز ،افشاگری های امام سجاد(ع)
علیه یزید و امویان ادامه داشت .یزید پس از
مشورت با مــروان بن حکم ،تصمیم گرفت،
برای جلوگیری از افشاگری های بیشتر امام
ســجــاد(ع) ،کــاروان را روانــه مدینه کند .او،
نعمان بن بشیر را مسئول رساندن کــاروان
اهل بیت(ع) به مدینه کرد .درباره زمان خروج
کــاروان از دمشق و ورود آن به مدینه ،اقوال
مختلفی وجود دارد« .شیخ توسی» در کتاب
«مصباح المتهجد» مینویسد«:روز بیستم
ماه صفر ،حرم امام حسین(ع) از شام به مدینه
بازگشت« ».شیخ توسی» معتقد است که در
همین روز ،جابر بن عبدا ...انصاری به کربال
رسید و مرقد مطهر امام حسین(ع) را زیارت
کرد؛ همان روزی که در فرهنگ شیعه ،به نام
اربعین شهرت یافته است .با این حال ،شهید
«قاضی طباطبایی» ،در کتاب «تحقیق درباره
اول اربعین سیدالشهدا(ع)» ،با استفاده از
اسناد و مدارک روایی ،معتقد است که کاروان
اهل بیت(ع) ،پس از خروج از شام ،ابتدا به
کربال رفتند و پس از آن راهی مدینه شدند.
«سید بن طــاووس» در کتاب شریف «لهوف»
نیز ،به عبور کاروان از کربال ،در راه بازگشت به
مدینه ،اشاره کرده است .او می نویسد«:راوی
می گوید :هنگامی که خاندان حسین(ع) از
شام بازمی گشتند ،به راهنما گفتند :ما را از
راه کربال ببر .راهنما آن ها را آورد و به محل
شهادت امام(ع) و یارانش رساند .دیدند جابر
بن عبدا ...انصاری و جماعتی از بنی هاشم نیز
به زیارت مرقد مطهر سیدالشهدا(ع) آمده اند.
پس ،همگی به عزاداری پرداختند ،به طوری
که نوحه هایشان قلب ها را جریحه دار میکرد.

«عمادالدین طبری آملی» ،در کتاب «بشارة
الــمــصــطــفــی(ص) لشیعة الــمــرتــضــی(ع)»
روایــت زیــارت مرقد مطهر امــام حسین(ع)
توسط جابر بن عبدا...انصاری را در اربعین،
بــه نقل از «عطیه عــوفــی» نقل کــرده اســت و
مینویسد«:من(عطیهعوفی)باجابربنعبدا...
انصاری ،به قصد زیــارت مرقد مطهر حسین
بن علی(ع) بیرون آمدیم .زمانی که به کربال
رسیدیم ،جابر نزدیک ساحل فرات رفت؛ غسل
کرد و [همانند افرادی که احرام میبندند ]،یک
ردا و یک ازار پوشید .سپس کیسه ای را باز کرد
که در آن سعد(نوعی عطر) بود و آن را به بدن
خود زد و خود را با آن خوشبو کرد .هر قدم که
بر می داشت ،ذکر خدای متعال را می گفت؛ تا
این که به قبر مطهر حضرت نزدیک شد؛ وقتی
رسید ،گفت :دست مرا روی قبر بگذار .من این
کار را انجام دادم؛ او خود را روی قبر انداخت و
از هوش رفت .من روی او آب ریختم؛ به هوش
آمد .سه مرتبه صدا زد« :یا حسین» و گفت :آیا
دوست جواب دوست را نمی دهد؟! و خودش
پاسخ داد :چگونه جواب دهی ،در حالی که رگ
های خونین تو در باالی شانهات نمایان شده و
بین بدن و سر مقدس تو جدایی افتاده است؛
شهادت میدهم که تو فرزند خاتم پیامبران و
فرزند آقای مؤمنان و سالله هدایت ،خامس
اصحاب کسا ،پسر ســرور پاکیزگان و فرزند
سرور زنان هستی  ...سپس نگاهی به اطراف
قبر مطهر حضرت سیدالشهدا(ع) کرد و گفت:
سالم بر شما ،ای ارواحی که در راه حسین(ع)
فدا شدید و شهادت می دهم که شما ،نماز
را به پا داشتید و زکــات را پرداختید ،امــر به
معروفونهیازمنکرکردید،باملحدانبهجهاد
برخاستید و خدا را آن قدر عبادت کردید تا به
مرحله یقین رسیدید .قسم به کسی که حضرت
محمد(ص) را به نب ّوت مبعوث کرد ،ما در آن چه
شما وارد شدید و عمل کردید ،شریک هستیم.
عطیه می گوید :به جابر گفتم ما چگونه در ثواب
آن ها شریک هستیم ،در حالی که ما نه کاری
کردیم و نه شمشیری زدیــم؟ ولی این گروه،
میان سر و بدن هایشان جدایی افتادهاست و
فرزندانشان یتیم و همسرانشان بیوه شدهاند.
جابر گفت :ای عطیه! از حبیب خود رسول
خدا(ص) شنیدم که فرمود :اگر کسی گروهی
را دوســت داشته باشد ،با آن گــروه محشور
خواهد شد و کسی که کار گروهی را دوست
بــدارد ،با آنــان در کارشان شریک می شود.
قسم به آن کس که محمد(ص) را به پیامبری
نیت من بر آن چیزی است که امام
مبعوث کردّ ،
حسین(ع) و اصحاب او بر آن گذشته و رفتهاند
محب
 ...جابر در بین راه گفت :ای عطیه! با
ّ
آل محمد(ص) مدارا و نرمی کن؛ زیرا اگر قدم
آن ها به سبب زیادی گناه بلغزد ،قدم دیگر آن
محبتشان ثابت و استوار خواهد
ها به سبب ّ
ماند .همانا دوستداران آنان به سوی بهشت
بازمیگردند و دشمنان آن ها به طرف آتش
خواهند رفت».

فقط 5درصدکتابهای قاچاقکشف میشود
یک مدیرانتشارات :کتاب های کاغذی همچنان طرفداردارد ،مشکل جای دیگری است
یک مدیر انتشارات معتقد
دیدگاه
اســــت آنچــــه آیـــنـــده نشر
کاغذی را تهدید میکند،
عواملی مانند گرانی کتاب و انتشار غیرقانونی
نسخههای الکترونیک کتا بهاست وگرنه
کتابهای کاغذی همچنان مشتری دارند .به
گزارش ایبنا ،هامون سبطی ،مدیر انتشارات
«دریافت» ،با بیان اینکه کتاب در طول تاریخ،
جایگاه اجتماعی خود را حفظ کرده است،
افزود :زمانی بیشتر کارشناسان بر این باور
بودند که با توسعه فضای دیجیتال در آینده
نــزدیــک ،دیگر قــرار نیست کتابی به شکل
فیزیکی منتشر شــود ،اما این نگاه ،حاصل
بیتوجهی به پارامترهای روا نشناختی در
وجود انسان بود.
وی ادامه داد :در بسیاری از کتابها ،محتوا
به شکلی است که در قالب دیجیتال نمیتوان
از آن استفاده کرد ،زمانی که دربــاره کتاب
داستان صحبت میکنیم ،امکان دیجیتال
یا صوتی شدن خیلی راحتتر است تا وقتی
دربـــاره کتا بهای آمــوزشــی و دانشگاهی
صحبت میکنیم .سبطی بــا تأکید بــر این

موضوع که نشر دیجیتالی نمیتواند نشر
کاغذی را تحت تاثیر قرار دهد ،گفت :آن چه
صنعت نشر کتاب کاغذی را تهدید میکند،
انتشار فایلهای غیرقانونی کتا بهاست
کــه در بسیاری از سایتها و کــانــا لهــا ،در
فضای مجازی ،وجود دارد و مردم به سراغ
آن میروند ،نه خود نشر دیجیتال .وی افزود:
در بیشتر موارد ،اینطور نیست که فرد شکل
پی.دی.اف کتابها را به نسخه کاغذیشان
ترجیح بدهد؛ بلکه به دلیل این که هزینهای
پــرداخــت نمیکند ،به ســراغ ایــن نسخهها
میرود و همین موضوع ،تهدیدی جدی برای
صنعت نشر کشور به شمار میآید.
▪نشانهای از اقبال عمومی به نشر کاغذی

مدیر انتشارات «دریافت» ،با اشــاره به روند
تولید کتاب قاچاق و آسیبهای آن نیز گفت:
در کنار این موضوع ،شاهد هستیم که تولید
کتا بهای قاچاق نیز ،آفتی جدی برای این
صنعت بهشمار میآید و البته ،نکتههای زیادی
در دل خود دارد و کارشناسان و مسئوالن باید
به آن توجه کنند .وی ادامه داد :سال گذشته،

بیش از  ۵۰۰هزار جلد کتاب قاچاق کشف
و ضبط شد که بسیار قابل توجه بود؛ زیرا این
تعداد نشان میدهد که از کتابهای کاغذی
استقبال میشود و هنوز کسانی هستند که به
این کار مخاطر هآمیز دست میزنند و تبعات
حقوقی و قانونی آن را متحمل میشوند.
سبطی با طــرح ایــن موضوع که کتا بهای
کشف شـــده ،تنها پنج درصـــد کتا بهای
قاچاقی را که در کشور تولید و توزیع میشود،

مشاوره حقوقی

در بر میگیرد ،گفت :نتیجه این روند ،آن است
که سرانه خرید و مطالعه کتاب کاغذی بیشتر
از آمــاری است که ارائــه میشود؛ زیرا بخش
عمده کتا بهای کاغذی ،اکنون بهصورت
قاچاق تولید میشود و این کتابها ،نشانهای
عملی است که میگوید اقبال و عالقه به کتاب
کاغذی در جامعه ما همچنان زیــاد است؛
بهطوری که برخی قانون و ناشر را دور میزنند
تا کسب درآمد کنند.

در تمام زمینه های حقوقی ،از طریق
پیامک به شماره  2000999ارسال

کنید .لطفــ ًا در ابتــدای متن پیامک

حتما کلمه «حقوقی» را قید فرمایید.

پ ــرس ــش 18 :ســـال اســـت در ی ــک شــرکــت
پیمانکاری کار میکنم .قــرارداد کتبی امضا
نکرد هایم و هر ماه هم ،حقوقم به کارت بانکی
خــودم واریــز شــده اســت .طی ایــن مــدت ،حق
سنوات به من پرداخت نشد .حال اگر روزی
بخواهند مرا از شرکت بیرون کنند ،آیا میتوانم،
با توجه به نداشتن قرارداد ،سنوات و طلب های
دیگرم را به صورت قانونی مطالبه کنم؟

پاسخ :دریافت حقوق ماهانه یکی از دالیل اثبات
رابطه کار است .پس از اثبات رابطه کار ،کارفرما
باید حقوق قانونی شما را بپردازد یا اثبات کند که
آن ها را پرداخته است .مراجع حل اختالف کار
(یعنی هیئت تشخیص و هیئت حل اختالف)
با رعایت آیین دادرســی کــار (مصوب  1391و
اصالحی  )1397به اختالفات کارگر و کارفرما
رسیدگیمیکنند.فصلهشتمآییندادرسیکار،
دالیل اثبات دعوای کار را برشمرده است :اقرار،
اسناد و َامــارات؛ «ادله اثبات دعوا در مراجع حل
اختالف کار ،به ترتیب شامل اقرار ،اسناد و امارات
میباشند .گواهی گواهان میتواند با رعایت
شرایطامارهمحسوبشود».اثباتوجودرابطهکار
بین طرفین ،مزد و مزایای باالتر از حداقل قانونی
و میزان سابقه کار ،با ارائه دلیل ،بر عهده کارگر
است .از سوی دیگر ،اثبات پرداخت حقوق قانونی
کارگر یا عدم شمول قانون کار بر رابطه طرفین ،با
ارائه دلیل ،بر عهده کارفرماست( .ماده  87قانون
کار) شهادت یا گواهی در مراجع حل اختالف کار،
صرف ًا بهعنوانامارهپذیرفتهمیشود.اماره،اوضاع
و احوالی است که به موجب قانون یا در نظر مرجع
رسیدگی کننده ،دلیل بر امری شناخته شود؛ مثل
گواهیگواهان،تحقیقمحلیوکارشناسی(.ماده
 88آیین دادرسی کار) همچنین «مرجع رسیدگی
کننده میتواند به تشخیص خود یا به درخواست
هر یک از طرفین دعوا ،قرار تحقیق محلی صادر
نماید( ».ماده  89آیین دادرســی کار) بنابراین،
قــرارداد کار ،اقرار کارفرما ،بیمه کارگر از سوی
کارفرما ،پرداخت حقوق ماهانه ،گزارش بازرس
اداره کار ،گواهی گواهان ،کارت ورود و خروج
کارگر به کارگاه ،نامههای درخواست مرخصی و
توافق کارفرما ،نامههای نمایندگی کارگر از طرف
شرکت و مواردی از این قبیل ،میتواند به عنوان
دلیل یا اماره برای اثبات رابطه کار به مراجع حل
اختالف ارائه شود.
پرسش :همسایه ما در خانه اش از مرغ و خروس
نگهداری می کند و سر و صدای آن ها ،امانم را
بریده است؛ هر چه به او تذکر میدهم فایدهای
نــدارد و حتی فحاشی میکند .آیا میتوانم
بابت این موضوع و همچنین ،فحاشی و ناسزا
گفتنش ،به دادگاه شکایت کنم؟
پاسخ :تا حد امکان با همسایه خود مدارا کنید.
اگر برای شما مقدور است ،میتوانید راههای ورود
صداهای مزاحم را به منزلتان بگیرید یا از عایق
صدا و پنجره دوجــداره استفاده کنید .از بزرگان
محل ،مسجد یا شورای حل اختالف ،درخواست
کنید که برای حل اختالف بین شما و همسایه،
میانجیگری کنند .اگر مسئله حل نشد ،ابتدا با
ارسال اظهارنامه ،به شکلی رسمی و محترمانه،
به همسایه خود اعالم کنید که با نگهداری مرغ
و خروس در خانهاش برای شما ایجاد مزاحمت
کرده است .از ایشان درخواست کنید که از ادامه
مزاحمت برای شما خودداری کند .در نهایت ،در
صورتبیتوجهیهمسایهبهاظهارنامه،میتوانید
علیه او در دادگاه حقوقی محل زندگی تان دعوای
رفــع «مزاحمت از حــق» طــرح کنید .همچنین،
میتوانید از همسایهتان به اتهام مزاحمت به
دادسرایمحلشکایتکنید.نگهداریازحیوانات
در خانه ،به خودی خود جرم نیست و منع قانونی
ندارد؛ مگر آنکه به هر شکلی ،موجب مزاحمت
بــرای دیگران باشد .اصل چهلم قانون اساسی
بیان میکند« :هیچ کس نمی تواند اِعمال حق
خویش را وسیله اضــرار به غیر یا تجاوز به منافع
عمومی قرار دهد ».همچنین ،قانون مدنی در ماده
 132درباره لزوم رعایت حقوق همسایگان مقرر
میکند« :کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی
کند که مستلزم تضرر همسایه شود ،مگر تصرفی
که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از
خود باشد ».حدود تصرف مجاز در ملک را قانون و
عرف تعیین می کند .به عبارت دیگر ،اگر شخصی
در ملک خود تصرفاتی کند که موجب مزاحمت
همسایه بوده و این تصرفات خارج از حدود قانونی
یاحدودمعمولومتعارفیابهقصدضرررساندنبه
همسایه باشد ،همسایه متضرر و ناراضی می تواند
با تقدیم دادخواست از دادگاه حقوقی درخواست
«الزام به رفع مزاحمت» کند.

