
12/26/2019 نسخھ چاپی

https://iqna.ir/fa/print/3860593 1/4

تاریخ: ۰۹ آذر ۱۳۹۸ - ۱۵:۰۱کد خبر: ۳۸۶۰۵۹۳

یادداشت وارده؛

توصیه شهید مطهری به بهرام پور

گروه اندیشه ــ نادعلی عاشوری با تکیه بر اندیشه شهید مطهری در یادداشتی از سخنان اخیر استاد بهرام پور انتقاد کرده و
آورده است: در مسائل مهم و حیاتی که مستقیمًا با روح و جان انسان ها و با مرگ و زندگی آن ها در ارتباط است، باید به

شدت از احساسات فاصله گرفت و از اظهارنظر های احساسی پرهیز کرد.

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ نادعلی عاشوری تلوکی،
دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، در
یادداشتی اندیشه شهید مطهری را در نقد
سخنان اخیر استاد ابوالفضل بهرام پور مورد

توجه قرار داده و بیان کرده است.

متن یادداشت به شرح ذیل است:

مسلمًا برای خوانندگان عزیز، به ویژه برای
آشنایان با آثار و اندیشه های شهید مطهری

پرسش برانگیز خواهد بود که با تیتر و عنوانی مواجه شوند که هیچ یک از دو طرف بحث در هیچ اثر و
نوشته ای، کوچک ترین اشاره ای بدان نکرده اند، اما با اندکی بردباری مشخص خواهد شد که انتخاب عنوان
یادشده چندان هم بی وجه نیست. مقدمتًا باید اشاره کرد که اگرچه دوستداران انقالب باید در همه زمان ها و
مکان ها مراقب گفتار ها و اظهارنظر های خود باشند تا خواسته و ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند، اما به
نظر می رسد که این مراقبت و دقت در مواقع بحرانی و حساس باید بسیار بیشتر از هر زمان دیگری باشد تا
موجبات سوء استفاده دشمنان فراهم نشود؛ امری که به نظر می رسد در مصاحبه اخیر آقای بهرام پور با شبکه
یک سیما مراعات نشد و ایشان ناخواسته مطالبی را به عنوان فهم و تفسیر قرآن مطرح کردند که هر چند
نادرستی آن برداشت ها از طرف برخی استادان سطوح عالی حوزه (که آقای بهرام پور خود خواستار آن شده
بودند که اگر اشتباه می کنند آن ها تذکر دهند) با صراحت اعالم شد، اما شاید بهتر آن باشد که ایشان خود نیز
به تصحیح فهم و برداشت خود اقدام کند تا از سوء برداشت ها و سوء استفاده های احتمالی از سخنانش

جلوگیری شود.

حقیقت این است که اسالم هراسی، ایران هراسی و سیاه نمایی هرآنچه که مربوط به ایران و اسالم است
واقعیت انکارناپذیری است که دشمنان آگاه با برنامه ریزی های حساب شده و درازمدت، به دنبال پیاده کردن
آن هستند. آن ها دشمن هستند و طبیعی است که انتظاری جز این نباید از دشمن داشت. اما آنچه که مهم
است این است که متولیان امور در داخل کشور باید به گونه ای برنامه ریزی و برنامه ها را به شکلی مدیریت و
اجرا کنند که زمینه و بستری برای بروز ناآرامی فراهم نشود، چرا که بی توجهی به آن، هزینه های مادی و
معنوی زیادی بر مردم و نظام تحمیل می کند که به راحتی قابل جبران نیست. اگرچه به باور من آنچه را که در
اواخر آبان و پس از اعالم افزایش قیمت بنزین در فضای جامعه پیش آمده، نباید صرفًا از زاویه مسائل
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امنیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد، بلکه باید تحلیل درست جامعه شناختی هم از آن به عمل آید تا مانع
بروز و تکرار آن در آینده شد؛ ولی به هر حال، آنچه که پیش آمد با دخالت نهاد های مسئول کنترل شد و به
تدریج آن فضای به شدت ملتهب روز های نخست، آرام شد، هرچند که نارضایتی ها کم و بیش باقی ماند که

باید برای آن هم چاره ای اندیشید.

اما پس از آرامش جامعه دیگر نباید رفتار ها و گفتار های بزرگان دین و دولت به گونه ای باشد که باعث
عصبانیت بیشتر مردم و سرخوردگی آن ها شود و بر شدت نارضایتی پنهانشان بیفزاید. اینکه باالترین مقام
اجرایی کشور با خنده و شوخی از بی خبری خود از گرانی بنزین سخن بگوید یا فرد دیگری درصدد قرآنیزه
کردن برخورد ها برآید و با تکیه بر آیه ای از قرآن به ِاعمال خشونت علیه دستگیرشدگان فرمان دهد، نه تنها
آرامش روحی و روانی جامعه را بر هم می زند و بر شدت عصبانیت مردم می افزاید، بلکه هرگز با مبانی دینی

سازگاری ندارد و یک فعل اخالقی قابل دفاع هم تلقی نمی شود.

در جایی که رئیس محترم قوه قضائیه با صراحت به دادستان های سراسر کشور اعالم می کند که تا آنجا که
میسر است با رأفت اسالمی با دستگیرشدگان برخورد کنند و حساب کسانی را که گول خورده اند از آشوبگران
جدا کنند، نباید فردی با تکیه بر فهم و برداشت شخصی خود از یک آیه قرآن و بدون توجه به شرایط زمانی و
مکانی وقوع جرم، و بی اعتنا به نوع بزه و تعداد بازداشت شده ها، همانند قاضی و حاکم شرع، حکم قضایی
صادر کند و خواستار فرستادن آن ها در یک کشتی قراضه در وسط دریا و زجرکش شدنشان شود و توجه
نداشته باشد که این برداشت تفسیری را در کالس درس یا یک جلسه خصوصی یا عمومی تفسیر نمی گوید
که بازتاب منفی چندان گسترده ای را در پی نداشته باشد، بلکه در یک مصاحبه تلویزیونی با میلیون ها بیننده
بر زبان می آورد که نه تنها در داخل کشور بازتاب مثبتی ندارد، بلکه به راحتی می تواند مورد سوء استفاده
دشمنان قسم خورده خارج هم قرار بگیرد، چنانکه عمالً هم این گونه شد و آن ها این چنین اظهاراتی را به

سخره گرفتند و با پاره ای برخورد های خشن داعش مقایسه کردند.

مگر در حکومت مبتنی بر قانون هر کسی حق دارد با تکیه بر فهم و برداشت شخصی خود از یک یا چند آیه
قرآن حکم کلِی قضایی صادر کند؟ مگر قرآن همین یک آیه را دارد و مگر نباید به شأن نزول ها توجه کرد؟ مگر
برای صدور حکم نباید به مجموع آیات مربوط به یک موضوع مراجعه کرد؟ و مگر غیر از این است که مراجعه
به سنت برای فهم مجمالت قرآن الزم و ضروری است؟ مگر نباید به اندیشه های فقها و آنچه در فقه آمده
برای استنباط احکام قضایی، آن هم در یک چنین مسئله مهم حیاتی که با جان انسان ها سروکار دارد مراجعه
کرد؟ مگر توجه به مواد آ�ن دادرسی مدنی، آ�ن دادرسی کیفری و قوانین مجازات اسالمی در این گونه
محاکمات ضروری نیست؟ و مگر برای همه دستگیرشده ها تنها یک حکم شرعی در قرآن وجود دارد و آن هم
همان چیزی است که در مصاحبه مذکور آمده است؟ آیا نباید برای اعتبار و آبروی نظام در عرصه های بین
المللی نگران بود؟ این ها و ده ها سؤال مشابه دیگر، پرسش های بی جوابی است که جناب بهرام پور باید برای
آن ها پاسخی بیابد. آنچه از این گونه اظهار نظر ها بر می آید این است که گویا ایشان آن گونه که بایسته
است از افکار عمومی برداشت درستی ندارند و با جوانان دانشگاهی و غیردانشگاهی که شبهه ها و
پرسش های بسیاری را در مباحث مختلف دینی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می کنند، نیز ارتباط
عمیقی پیدا نکرده اند؛ وگرنه به این راحتی چنان مطالبی را مطرح نمی کردند و پس از اظهارنظر هم چنین بیان
نمی داشتند که اگر این ها را نگویند به قرآن خیانت کرده اند! آیا واقعًا اکنون بر این باوراند که به قرآن خدمت

کرده اند؟!

اگر دانشجویی از ایشان بپرسد که زجرکش کردن دستگیر شده ها در وسط دریا، با زنده زنده سوزاندن خلبان
اردنی به دست داعش چه تفاوتی با هم دارد چه جوابی خواهند داد؟! آیا تفاوت فقط در این است که آن
خلبان بخت برگشته را در قفسی آهنین سوزاندند، ولی این ها را باید در کشتی قراضه ای در وسط دریا رها
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کرد؟! آیا نباید به این نکته اندیشید که جمهوری اسالمی هزینه های مادی و معنوی زیادی را در راه مبارزه با
داعش پرداخت کرد و ما حق نداریم با اظهارنظر های سطحی و احساسی خود اعتبار جهانی این خدمت بزرگ
را خدشه دار کنیم؟ تجربه نشان داده است که برخورد های قهری و خشن، و رفتار های کینه توزانه و
انتقام جویانه همیشه در دراز مدت به خشونت بیشتر منتهی می شود. به همین دلیل، آنچه از مفسر قرآن در
این گونه موارد انتظار می رود این است که به جای ترویج خشونت، همچون پدری مهربان با رفق و مدارا و
چهره ای رحمانی و قرآنی با جامعه مواجه شود و از عطوفت انسانی و رأفت اسالمی سخن بگوید تا دل ها نرم
شود و آرامش بیشتری در جامعه پدید آید؛ و البته تردیدی نیست که قوه قضا�ه هم با تکیه بر قوانین خود

با بر هم زنندگان امنیت و آرامش جامعه برخورد خواهد کرد.

شهید مطهری بار ها در آثار خود اشاره کردند که اگرچه اخباری گری به عنوان یک جریان فکری قرن هاست که
از بین رفته است، ولی رگه های تفکر اخباری گری همچنان در بخش هایی از جامعه حضور دارد و فعال است.
اکنون نیز نباید چنین تصوری در جامعه پدید آید که هرچند جریان داعش عمالً شکست خورده و از جامعه
جهانی حذف شده است، اما الیه هایی از همان تفکر همچنان در ذهن برخی افراد باقی مانده است. وظیفه
مفسر آرامش بخشی به جامعه و امنیت آفرینی در بین مردم است نه التهاب آفرینی و دامن زدن به احساس
ناامنی. حتی اگر قرار است این گونه سخنان گفته شود هم باید آن را به فرماندهان نظامی و انتظامی و
مسئوالن امنیتی کشور واگذار کرد. هرچند که از نظر جامعه شناسی و روانشناسی هم به نفع جامعه نیست که

آن ها هم پس از فروکش کردن التهاب ها از این گونه ادبیات استفاده کنند.

نباید در جایگاه مترجم یا مفسر قرآن از یک چنین ادبیات تند و خشنی بهره برد که وهن دین و متون دینی را
در ذهن نسل جوان به همراه داشته باشد و احساس ناخوشایندی را نسبت به قرآن در آن ها پدید آورد، آن
هم پس از فرو نشستن ناآرامی ها که نیازی به این گونه تفسیر ها نیست. امروزه دیگر نمی توان بدون توجه به
مباحث حقوق بشری و منشور حقوق شهروندی، و بی توجه به دستاورد های دانش بشری در حوزه هایی نظیر
مردم شناسی، روان شناسی، جرم شناسی، اقلیم شناسی، علوم تربیتی و حقوق، صرفًا با تکیه بر اندیشه های
تفسیری مفسران پیشین به بیان فهم و برداشت خود از قرآن و حدیث، به ویژه در امور قضایی و جزایی اکتفا
کرد و توقع داشت که جامعه هم از آن ها استقبال کند. مگر رجم زانی از امور پذیرفته شده دین و شریعت
نبوده و نیست که فعالً با همین مالحظات حقوق بشری متوقف شد و به مجازات های جایگزین بدل شد؟ و
اصوالً اگر توجه به پاره ای از این چنین مالحظاتی نباشد، بحث مجازات های جایگزین چه معنا و مفهومی

خواهد داشت؟

نباید شرایط زمانی و مکانی وقوع جرم را برای اجرای احکام جزایی کامالً نادیده گرفت یا به کلی فراموش کرد.
اینجاست که باید گفت استاد شهید مرتضی مطهری که قطعًا فهم و برداشتی به مراتب بیشتر، دقیق تر و
عمیق تر از آقای بهرام پور از قرآن و فقه و حدیث داشتند در عالم معنا از ایشان به شدت گله مند هستند و آنچه
را که در آغاز انقالب به برخی جواناِن کم سن و ساِل احساساتی توصیه کردند به آقای بهرام پوِر پا به سن
گذاشته با تجربه نیز یادآور می شوند که: «راه آینده ما همان راه گذشته ماست که انقالب طى کرده، راه
عدالت اجتماعى در ظّل اسالم [و آزادى و استقالل در ظّل اسالم.]واقعًا نباید در دولت اسالمى ظلمى واقع
شود، واقعًا نباید اجحافى به حق کسى بشود. به حق یک مجرم هم نباید اجحاف شود، ولو یک مجرم
مستحق القتل. واقعًا ما حق داریم از یک عده از جوان ها گله کنیم. در عین این که ما احساسات آن ها را تقدیر
می کنیم، اما در عین حال این مقدار هم حق گله  گذارى از آن ها را داریم که این ها آنچنان حس
انتقامجویی شان نسبت به مجرم ها شدید است که گاهى سخنانى می گویند که با منطق احساسات جور
درمی آید نه با منطق اسالم. یک وقتى رفته بودیم خدمت جناب آقاى مهندس بازرگان در نخست وزیرى. دیدم
پاسدارانى که آنجا بودند با هم حرف می زنند. انتقاد داشتند از این اعدام هایى که فعالً وجود دارد، می گفتند
چرا گلوله  ها را به این ها حرام می کنند، مگر این ها ارزش گلوله خوردن دارند؟! بروند این ها را زنده بریزند در
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دریا. ضمن اینکه ما احساسات پاک این افراد را تقدیر می کنیم باید بگو�م که اسالم این گونه نیست. از نظر
اسالم مجرمى که هزار ها نفر را کشته و هزار ها جنایت کرده است که اگر بناى اعدام بخواهد باشد، صد بار
باید اعدام شود، در عین حال، همو هم حقوقى دارد و حق او نباید نادیده گرفته شود. ما هزار و سیصد سال
است از مکتب على این درس را می آموزیم که ابن ملجم  مرادى ضارب امام على بن ابیطالب [مورد توجه على
علیه السالم بود که با او بدرفتارى نشود.]ارزش على چقدر بود؟ واقعًا از نظر ما اگر به قصاص قتل حضرت
امیرالمؤمنین، هزار نفر جنایتکار- آن کسى که ضارب بوده، آن کسى که مسبب بوده، آن کسى که آمر بوده، آن

کسى که راضى بوده- کشته می شد زیاد کشته شده بود؟ نه.

ولى ما مدعى هستیم که در مکتبى تربیت شده  ایم که می گو�م على وقتى که در بستر افتاده است بنى
ِلب ال اْلِفَینَُّکْم َتخوضوَن ِدماَء عبدالمّطلب یعنى خویشاوندان خودش را جمع کرده، می گوید: یا بنى َعْبِداْلُمطَّ
اْلُمْسِلمیَن َخْوضًا َتقولوَن: ُقِتَل امیُراْلُمْؤِمنین (نهج  البالغه، نامه ۴۷). مبادا بعد از من، نبینم شما را که بعد از
من افتاده  اید در خون مردم مسلمان و می گو�د على کشته شد، آن یکى مسببش بوده، آن یکى تحریک
کرده، آن یکى راضى بوده، نقشه را در خانه چه کسى کشیدند [و همه را بُکشید]. من را یک نفر کشته، آن
یک نفر هم یک ضربت بیشتر به من نزده است، یک ضربت بیشتر به او نزنید، خواه بمیرد و خواه زنده بماند.
ما هزار و سیصد سال است که می گو�م، و اینهاست که این مکتب را حفظ کرده و نگه داشته است که کاسه
شیر را در دم آخر براى على (ع) می آورند، می خواهد میل بفرماید، می فرماید باقى اش را به اسیرتان بدهید،
مبادا اسیرتان گرسنه بماند: اْرَفقوا ِباسیِرُکْم با اسیرتان با رفق و مدارا رفتار کنید. در مدتى که ابن ملجم در خانه

على زنده بود، کسى کوچک ترین شکنجه  اى به او نداد و این افتخار اسالم است.

ما دیدیم خود امام خمینى (ره) در روزهاى اولى که رژیم سقوط کرد و افراد را می گرفتند، در اولین
اعالمیه  هایى که ایشان دادند گفتند- و همیشه این مطلب را تکرار کرده  اند؛ در هفته گذشته که در خدمتشان
بودیم باز به دادستان تأکید می کردند- که زندانى اسیر است، زندانى تا وقتى که زندانى و اسیر است
کوچکترین مزاحمتى به او نباید بشود، شکنجه نباید بشود، آزار نباید بشود، پذیرایى هم باید بشود. محکمه
به جرمش رسیدگى کند، هر مجازاتى برایش تشخیص داد آن مجازات باید اجرا شود، ضمن این که توصیه
می کردند هیچ شفاعتى را قبول نکنید، هیچ وساطتى را قبول نکنید، هیچ وابستگى را نپذیرید، هر کس
می خواهد باشد، وابسته به هر کس می خواهد باشد، هر کس می خواهد شفیعش باشد، هیچ این حرف ها

نباید مطرح باشد، ولى در عین حال آن مجرم هم در عالم خودش حقى دارد، حق او هم نباید از بین برود.

این است که آینده ما جز این که بر پایه همان عدالت اسالمى و ارزشهاى اسالمى باشد، قابل بقا نیست. این
را من فقط به عنوان یک نوع اندرز به طبقه جوان و پراحساس که احساسات آن ها را همیشه تقدیر کرده و
می کنم عرض می کنم که ما نباید تحت تأثیر احساساتمان ولو درباره یک مجرم، از مرز [انسانیت]خارج
شویم». (مجموعه آثاراستادشهیدمطهرى، ج ۲۴، ص ۱۷۸-۱۸۰). آری، در یک چنین مسائل مهم و حیاتی که
مستقیمًا با روح و جان انسان ها، و با مرگ و زندگی آن ها در ارتباط است باید به شدت از احساسات فاصله
گرفت و از اظهارنظر های احساسی پرهیز کرد و ُغرر آیات قرآن را در نظر گرفت که به عنوان نمونه در آیه
ِه ُشَهَداَء ِباْلِقْسِط َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن َقْوٍم اِميَن ِللَّ َها الَِّذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ هشتم سوره مائده چنین فرمود: «َيا َأيُّ

َه َخِبيٌر ِبَما َتْعَمُلوَن» َه ِإنَّ اللَّ ْقَوى َواتَُّقوا اللَّ َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوا اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّ


