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 غمی غمناک
 

 8/7/39، مورخ: شنبهسایت جرس، روز سه :منبع
 

ت که مثل این اس آویزم؟/ ده ای کو به دل انگیزم؟/ قطره ای کو که به دریا ریزم؟/ صخره ای کو که بدانخن» 

   1.«دیگران را هم غم هست به دل/ غم من، لیک، غمی غمناک استشب نمناک است/ 

 

 و کرج  بسیار تکان دهنده بوددر زندان رجایی شهر و مفسر قرآن در  روانشناس ،اعدام محسن امیراصالنیخبر 

 امش و حکم اعده ن بازداشت شدآرأی قر و تفسیر به ترویج افکار انحرافیبه اتهام  1۸۳۱ سالکه وی غم انگیز. 

 ا اتهامات پیشینِبرئیس قوۀ قضائیه،  دو بار توسط  دیوان عالی کشور نقض  گشته بود، به دستور صادق الریجانی،

ددا به اعدام مج "تجاوز به عنف  "و جرم جدید  "توهین به پیامبران"،  "بدعت در دین"، "فساد فی االرض"

 یل داده شد.رنجور و مغمومش تحو ۀو پس از اجرای حکم، چند روز پیش جنازه اش  به خانواد گشت محکوم

جان یک انسان توسط دستگاه قضایی شگفت انگیز است. به گفته خانوادۀ  حقیقتا اصرار و الحاح بر گرفتنِ

 " از آن زمان  بوده و  تهامات اصلی و اولیۀ اوا  "توهین به پیامبران "و  "بدعت  در دین "امیر اصالنی،  مرحوم

اضافه  رست اتهاماتبه فه ، این اتهام نیزاز بازجویی های مکررپس  در ادامه،؛ کری در میان نبودهذ "تجاوز به عنف

ت داده حکم به برائ پرونده کل عالی کشور، پس از مطالعۀ  دو نفر از قضات دیوانِبه رغم اینکه، گشته است. 

 بودند، متاسفانه، نهایتا حکم اعدام ابرام و اجرا گردید. 

که در کیفرخواست مرحوم امیر اصالنی آمده، چه  "توهین به پیامبران "و  "بدعت در دین "دربارۀ دو اتهام  

. متن دبو همی توان گفت؟  گفته شده که ایشان در مباحث تفسیر قرآن خویش، به حضرت یونس توهین کرد

نیم ، مطابق با آنچه نقل شده، فرض کحالر عین ده ام. و نخواند هنیافتر این باب را امیر اصالنی د سخنان مکتوب 

و  از متدینان کثیریکه برای  شخصیتینِ به اهانت کردبوده است.  به حضرت یونس که سخنان وی متضمن اهانت

دو  ده ، بایدادارزیابی آنچه رخ برای است. در عین حال،  ناروا و غیر اخالقی البته ، مقدس و محترم است؛ منانؤم

رض که القاء شده؛ ثانیا، به فان امیر اصالنی سخن، سیاق و زمینه ای است که در آن گیرد. اوال نکته مطمح نظر قرار

را که ؛ چهدرعایت شو مجازات جرم )در اینجا اهانت به  حضرت یونس(  تناسب میانِآیا ،   اهانتی صورت گرفته

   میان جرم و مجازات، خود امری غیر اخالقی و فرونهادنی است.  عدم تناسبِ

 

مجازات های سنگین و ناروای  برخی از احکام فقهی نِ دالنه بودو ناعا در نقدنواندیشان دینی در سالیان اخیر 

لدم  اکه در جای دیگری آورده ام، مهدور.... به تفصیل سخن گفته اند.  چنان«سنگسار»، «سبّ نبی»، «ارتداد»نظیر 
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با می توان   1را اختیار می کند، امری غیر اخالقی است. انگاشتن کسی که دین خود  را فرو می نهد و دینی دیگر

جرم و  میان اسبِنناروا بودن عدم ت و همچنین پیش چشم قرار دادنِ« خطای اخالقی» از « خطای معرفتی»تفکیک 

ی که از فرض کنیم کسروج از دین استدالل کرد. خ و مرتد شدن جان کسی به سببِ بر نارواییِ ستاندنِ، مجازات

، دچار خطای اخالقی شده باشد ) امری که  نگارنده بدان باور گشته خارج یت...(د) اسالم، مسیحیت، یهوی دین

است که  این ، می توان گفت بدان دین از منظر گروندگانِ چنین کسی ربارۀداکثر سخنی که دحچرا که ؛ ندارد

جرم( و مجازات، خود امری غیر اخالقی ) میان خطا عدم تناسبِر عین حال، د(؛ ه استدشخطای معرفتی  چارداو 

های درف مجرم بودن به حبس ابد محکوم کرد؛ شهوه، به صه ای دزدیدزااست. نمی توان کسی را که پیراهنی از مغ

بر همین سیاق است ستاندن جان  .دهدفتوا می  مجازات  نِ ایندبر ناروا و غیر منصفانه بواخالقی عموم انسانها، 

انها، فارغ انس ینِداشت حقوق بنیاد، روزگاری که  پاسدر روزگار کنونی« بدعت در دین» و« ارتداد» کسی به جرم 

است  هدر آمدکثیری از ساکنان کرۀ خاکی ر زمرۀ  باورهای موجه د،  ایشان رنگ پوست ین و د، داز جنسیت، نژا

ه اشدّ و فرد خاطی ب ددگرداد قلم «ارتداد»و یا « بدعت در دین» هر تفسیر نوینی از متن مقدس، مصداق ارائۀ . اگر 

دیگر سنگ روی سنگ بند نمی  این مجازات، نِ دالنه بودعاو غیرافزون بر ناروایی اخالقی  مجازات محکوم شود،

 یافته های خویش را بر آفتاب نمی افکنند و جریده میو  دندم فرو می بند، بسیاری پژوهشگران و محققان ِو   شود

  .«است اه عافیت تنگ رگذگ»روند، که 

ت.  هر و مجازات اس عدم تناسب میان جرم نیز در زمرۀ مصادیقِ« اهانت به پیامبران»جان کسی به سبب  ستاندنِ

غیر اخالقی است، اما ستاندنِ جان کسی به سبب  ، مصداق کنشِ«ارتداد» ، بر خالف «اهانت به پیامبران» چند 

؛  امری غیر اخالقی و فرونهادنی است و دارد  ، منافات2اخالقیِ عرفیهای دبا شهواهانت عمل سبّ و ارتکاب 

 سی که مرتکبِکبرای  امداعمجازات ر نظر گرفتن د ریم از اینکه  مطابق با تتبعات و تحقیقات محسن کدیور،ذبگ

 ۸است. موجهمتقن و  قرآنی و فقهیِ فاقد مستنداتِ ه، بالمرّهدش سبّ النبی

به  ، سید علی اصغر غروین دش انی دزنالنۀ محسن امیر اصالنی ،  خبر دامِ غیر عاداعافزون بر  قصۀ پر غصۀ 

نج می ر که از اصناف بیماری هاتاسف برانگیز است. وی ،  « امامت» مفهوم  ۀارسبب انتشار رای مختار خود درب

نی رنجور به با تکس خویش، ونامتعارف و غیر ارتد االهیاتیِ ن آراءدمکتوب کره و برد، تنها به سبب ابراز عقید

و  ر خلوت، جسارت وحریت و شجاعتدانی خویش است. بارها دزن ۀوردن در حال سپری کرده و دکنجی خزی

تلخ و  ۀثدو حادبر  عالوهام.  هدوه بسیار خورد، اندو به سبب جفایی که بر او می رو ه دغروی را ستومناعت طبعِ 

 ده اکنون واری کدگنابا رویشِ فرقۀدبه اعتصاب قضای نه  نسبت مسئوالن قوه قضائیه ناگوار فوق، بی توجهیِ

ه ده هایشان، مسئوالن وعدراویش و خانوادانگیز است. پس از ضرب و شتم ه است،  انصافا غم دچهارمین هفته ش
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2. common-sensical moral intuitions 

   ر لینک زیر:د« و سابّ النبی دّمجازات مرت درسالۀ نق» یور ، دبه : محسن ک دنگاه کنی .۸
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شتی با آ وستی ود مرافقت ورداز جز و  ده خواسته های این جماعت شریفِ متساهل که صلح کل انب دنده بودکر

ه، دنیام دیدپ م مظلو محبوسِ صوفیانر وضعیت د؛ اما متاسفانه، هیچ تغییری دگی کنندرسی، در نمی آیندا دخلق خ

خواسته های ایشان  ه، بهده نشداد، اجازه مالقات دا به سر می برندر  اعتصاب غدراویشی که ده های دبه خانوا

 ه است.دگی نشدرسی

ما  و زمستانی ای که  دی  به سر می بریم؛ با مرور روزهای سردر شرایط  نامساعدروزگار غریبی است نازنین! 

 ردو آنچه  ده نمی شودز اوضاع  شنی  د.  بوی بهبوه امدچار غمی غمناک  شد ه، دکر ر چنبرۀ خویش احاطهدرا 

 است. گاندیدو آسیب  و نالۀ مظلومان دفریا  ، البتهدبه جایی نمی رس داین فضای سرب آلو

ران ر اید  دمی گوی در مصاحبۀ  اخیر خود« دبیر و امیدت»ولت درئیس  که  دان می شودو چنداین غم هنگامی 

، مرضیه باستانی د، مسعوییی امودبهمن  احم ؛ تو گوییدان نمی افتدکسی به سبب کار روزنامه نگاری  به زن

ی.... بابت کاری غیر از روزنامه نگاری و ابراز نظرات خویش دامادین میردال ، سراجۀ عرب سرخیدساجرسولی، 

  .دان هده شدان افکندبه زن

 ی و کرامت انسانیِداز حقوق شهرون  ده بوده کردشته، وعذگ سال ر کارزار انتخاباتیِدسن روحانی، ح

، هر دهای ناموافقِ بسیار می وزدو با داردولت ایشان قرار دبر سر راه  هدیدع موانع   د. هر چندفاع کندان دشهرون

 الفِخنِ سخن دشنیهم نیست؛ اما انتظار دولت یازدر حوزۀ اختیارات دروزنامه نگاران  ستگیریِداحضار و  دچن

است را همو که هولوک ؛دولت پیشین بسپاردرا به رئیس   امر  انجام این کاش رئیس جمهور. اشتمدن شاناز ای واقع

   اشت.دطوالیی  در خالفِ واقع گویی یدو  دانکار می کر

   

      

 

   


