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  مقدمه

يـاد   حدود پانصد نفـر از معاصـران زنـده    اظهارنظركه در دست داريد اي   مجموعه
تـا آذر   1388طبيعي از اسـفند   طور بهها اظهارنظراين  .وي استة احمد قابل دربار

اخير زنـدان، دوران كسـالت   ة درآمده است، يعني در دو دورتحرير ة به رشت 1391
  .اند م آن مجتهد مجاهد نوشته شدهباالخره در ترحيم، هفتم و چهلو  منجر به موت

ت خـانواده از  بخـش اول روايـ   .شـود  مـي با سرگذشت آن مرحوم آغاز ، كتاب
همسـر،  هفده مصاحبه، يادداشت و بيانيـه از مـادر،    .شان است عزيز به خدا پيوسته

  .برادر و خواهر احمد قابل در اين بخش آمده است

و هـا   گـروه  هـا و  هاي تسليت اشخاص و جمعيـت  و بيانيه ها پيامبخش دوم به 
بيست و هشت پيام تسليت فردي و جمعي در اين بخـش   .احزاب اختصاص دارد
  .گردآوري شده است

يسـت  ب .بخش سوم احمد قابل به روايت مطبوعات كاغذي داخل كشور اسـت 
هـا در بزرگداشـت و تجليـل ايـن متفكـر       و يك يادداشت در مجـالت و روزنامـه  

هـاي   سي و هشـت يادداشـت در تجليـل از مجاهـدت     .نوانديش منتشر شده است
زبان مجازي چهـارمين بخـش كتـاب را تشـكيل      هاي فارسي قابل در رسانهة ارزند
ه هشـت  يك سخنراني و سـه مصـاحبه در بخـش پـنجم آمـده و بـاالخر       .دهد مي

هاي اجتماعي گـردآوري شـده    ها و شبكه يادداشت در بخش ششم با عنوان وبالگ
  .است

ة كلي .گردآوري مطالب يادنامه توسط جناب آقاي طاها پارسا انجام گرفته است
احمـد قابـل   ة مطالبي كه در فضاي كاغذي و مجازي طي دو سال و ده مـاه دربـار  

مطالبي كه در نقد آراء احمـد   .است در اين مجموعه گردآوري شده اند منتشر شده
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، توسـط همـين محقـق    انـد  نوشته و منتشر شـده  1387تا  1383 يها سالقابل بين 
پيوسـت در انتهـاي مطالـب مـرتبط در ضـمن      عنـوان   به جداگانه گردآوري شده و

رأي و نقد را در كنار هم  ،مجموعه آثار قابل درج و منتشر خواهند شد، تا خواننده
ايـن يادنامـه نيـز توسـط      .كـنم  مـي ز خدمات آقاي طاها پارسا تشكر ا .مطالعه كند

خـدمات ويرايشـي و    از. ويراستار مجموعه آثار احمد قابـل ويـرايش شـده اسـت    
البته واضح اسـت  ؛ كـنم   بندي انتشارات شريعت عقالني صميمانه تشكر مي  صفحه

ايي ويراستار به خود اجازه اصـالح محتـو  . مسئول هر مطلب نويسنده آن است
 ضـمناً . نداده است، اگرچـه برخـي خطاهـا از چشـم او پنهـان نبـوده اسـت       

  .اند ش به ترتيب تاريخ انتشار درج شدهها در هر بخ يادداشت

احمد قابـل منتشـر    ياد زندهقرار بود يادنامه به مناسبت چهلمين روز درگذشت 
ايش مطالب نوشته شـده دربـاره وي و ويـر   ة شود، اما وسواس براي گردآوردن كلي

  .آن به درازا كشيد

دهد كه اگرچه احمد قابل بـه بنـد    مياظهارنظرهاي اين مجموعه نشان ة مطالع
ــات از    ــود، بســياري اوق ــارش محــروم ب ــر آث كشــيده شــد، از امكــان انتشــار اكث

زبان  فارسيفعاالن  متفكران و عالمان وين تر مهمهايش جلوگيري شد، اما  سخنراني
 .انـد  هـاي علمـي و عملـي او شـهادت داده     مجاهـدت ايراني و غيرايراني بر ارزش 

كوتاه و بلند اين يادنامه شـهادت بـر عـزت و سـماحت يكـي از       ي صد نوشته يك
اين يادنامه قدرشناسي نمايندگان ملـت   .خادمان فرهنگ اسالمي ايران معاصر است

و ايران از كسي است كه عمر و راحت خود را فداي روشنگري و مبارزه بـا ظلـم   
روح قابـل   .بند و پابند به بيمارستان بردنـد القدر را با دست عالمي جليل .د كرداستبدا

بانان و پاسداران اسـتبداد و   اكنون زندان .خفقان و ستم رها شداز اين همه فشار و 
يكـي از  ة حاكمان خودسر خود قضاوت كننـد، ايـن داوري افكـار عمـومي دربـار     

  .ايران استجمهوري اسالمي زندانيان سياسي 



 9 مقدمه

هاي علميـه اسـت كـه حـق      اي از نسل جديد مجتهدان حوزه ونهاحمد قابل نم
و به لحاظ علمي و عملـي روايـت ديگـري از شـريعت      اند عقل را به غفلت ننهاده

زماني از دار فاني به سراي بـاقي رخـت بركشـيد كـه      ،قابل .كنند مي محمدي ارائه
اهميت آراء احمـد   .اشتجامعه به دانش و بينش و تقوي و جهاد او احتياج مبرم د

رسـد   مـي شود كه مجموعه آثار او كـه بـه بـيش از ده جلـد      ميتر  قابل زماني عيان
خوشـبختانه از ايـن    .همگي منتشر شود و مورد تحليل و بررسي و نقد قرار گيـرد 

بناي آن اسـت   .است جلد در فضاي مجازي منتشر شده هفتكنون مجموعه آثار تا
آثار ويراسته شده توسـط خـود وي در   ة ل مبارز كليكه تا نخستين سالگرد آن فاض

  .مندان قرار گيرد در دسترس عالقهقالب كتاب تدوين و در فضاي مجازي 

 اهللا آيـت راه قابل كـه همـان راه اسـتاد    ة ما توفيق ادامة اميدوارم خداوند به هم
  .اهللاري است عنايت بفرمايد، انشاءمنتظ

  محسن كديور

  1391اسفند 
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 فرزنـد  احمد .بود فريمان جمعه امام) 1372( فوت زمان تا 1364 سال از شيرمحمد
 پايـان  به مشهد در 1350سال در را قديم نظام ابتدايي تحصيالت .بود خانواده پنجم
 اهللا آيـت  مدرسـه  در مشـهد  حـوزه  در را مياسال علوم تحصيل 1351سال از و برد

 اسـالم  حجـج  از توان مي مقدمات مرحله در وي اساتيد جمله از .كرد آغاز ميالني
  .برد نام آبادي نعيم و حجت واعظي، ذاكري، اسالمي، رضواني،

 اسـاتيد  .شد قمة علمي حوزه روانه تحصيل ادامه براي 1354سال در قابل احمد
 دوزدوزانـي،  دامـاد،  محقـق  سـتوده،  آيـات  از بارتنـد ع عـالي  سـطح ة مرحل در وي
  .تهراني موسوي و پاياني هرندي، فاضل

 سـال  در وي .بـود  خراسـان  منطقـه فعـاالن   از اسالمي نهضت جريان در قابل
 .اسـت  سـارا  نام به دختر يك صاحب او .كرد ازدواج پاسدار مرضيه خانم با 1360
 اسالمي انقالب پاسداران سپاه تأسيس ابتداي در انقالب پيروزي بدو در قابل احمد
 بـا  نظـر  اخـتالف  دليـل  بـه  سـال  يـك  از پـس  امـا  آمـد،  در سپاه عضويت به مشهد

 ويـژه  دادگـاه  بـازپرس  1361 و 1360 يهـا  سـال  در .كرد استعفا سپاه گردانندگان
 بـه  هميشـه  بـراي  تجربـه  سـال  دو از پـس  را قضائي كار اما بود، قم در روحانيت
 امـا  .بـود  همـدان  در نوژه پايگاه سياسي عقيدتي مسئول 1363 لسا در .نهاد كناري
 سـال  از قابـل  .بازگشـت  حوزه به و نهاد كناري به نيز را آن سال يك حدود از پس
 از را فقـه  خـارج  و اصول خارج وي .كرد آغاز را خارجة مرحل در تحصيل 1364
ـ  فاضـل  محمـد  مرحـوم  تبريـزي،  جـواد  شـيخ  مرحـوم  عظام آيات محضر  ي،لنكران
 استفاده صانعي يوسف شيخ و زنجاني شبيري سيدموسي وحيدخراساني، حسين شيخ
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 حســـينعليالعظمـــي  اهللا آيـــت فقـــه در وي اســـتاد ينتـــر مهـــم .اســـت كـــرده
 .كـرد  مـي  ياد »عالمه استاد«عنوان  به وي از همواره قابل كه بود آبادي نجف ريظمنت
 حسـن  شـيخ  و رازيشـي  انصـاري  يحيـي  شيخ آيات حضرات شاگرد معقول در قابل
  .است بوده تهراني

 مقـدمات  نيز صباحي چند و بود فريمان علميه مدرسه مدير كوتاهي مدت وي
 و رفت جبهه به بارها تحميلي جنگ طول در قابل احمد .كرد تدريس لمعه شرح و

 بـرادرش  گفته به .بود نشينش هم قرن عبر از بيش او نخاع كنار تركش .شد مجروح
 زدند مي زنگ جبهه از داشت، عمليات خراسان سپاه نصر 5 لشگر هروقت« :هادي
 خـود  سرعت به و بود دستش به ساكش زندگي، مشكالت به توجه بدون احمد و
 پنج كربالي عمليات در »ابوالقاسم« برادرش ديگر» .رساند مي عملياتي مناطق به را
 شـدت  هب جنگ جريان در نيز برادرانش از ديگر يكي »محمود« و رسيد شهادت به

 لبـاس  داوطلبانـه  قابل احمد .است تحميلي جنگ جانبازان زمره در و شد مجروح
  :است نوشته 1385سال در باره دراين وي .نهاد كناري به را روحانيت

 .گذاشـتم  كنـار  را روحانيـت  لباس خود، اختيار به 1370 سال تابستان در من«
  :بود چيز چند آن علت

 تابسـتان،  گرمـاي  در .است آفرين زحمت و وپاگير دست بسيار لباس، آن) الف
 راننـدگي  سـفر،  است، الزم آن در شتاب كه آمدهايي پيش هنگام جمعيت، شلوغي

  .شود مي آدمي طبيعي رفتار مزاحم حقيقتاً ...و

 آثـار  كـه  اسـت  عمـومي  مجـامع  در شـدن  نمـا  انگشـت  موجب لباس، آن) ب
 اكثـر  كـاذب  غـرور  .دارد و داشته درپي او ي جامعه و ملبس فرد براي را يبار زيان
 در اسـالمي  انسـاني  اخـالق  مراعـات  عدم به منجر روحانيت، لباس به ملبس افراد

 رفتـار  ايـن ة كنند تسهيل عامل تنها و است شده آنان اجتماعي مراودات از بسياري
  .است بوده مردم ساير از روحانيان لباس تفاوت ناپسند،
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 بودند، مشهور مؤمنان ساير از لباسي تمايز عدم به هدية ائم و خدا پيامبر) پ
 توانسـتند  مـي ن مسـلمانان،  جمـع  در خود حضور اولين در غريبه، افراد كه جايي تا

ة انديشـ  در نكتـه  ايـن  و دهنـد  تشـخيص  ديگـران  از را )ع(ائمـه  يا و) ص(پيامبر
 تمـايز  عـدم « اگـر  .اسـت  شـده  شـناخته  »فضيلت«عنوان  به )ص(محمدي شريعت
 ايـن  و اسـت  »لباسـي  تمايز بودن نامطلوب« آنة نتيج اريم،بشم فضيلت را» لباسي
  .كرد غفلت آن از نبايد كه استاي  نكته

 در لبـاس،  بهتـرين « كـه  كنـد  مـي  تصريح معتبره روايتي در) ع(صادق امام) ت
 بـراي  را »شـرعي  اسـتحباب « حكـم  كه »است زمان آن مردم عموم لباس هرزمان،
 هـر  بـراي  »مـردم  عمـوم  لبـاس  پوشـيدن « اگـر  .كنـد  مـي  ثابت غيرروحانيان لباس

 موجـب  كـه ( متمـايز  هـاي  لباس انتخاب و آن نپوشيدن باشد، »مستحب« مسلماني
  .»بود خواهد »مكروه«مطمئناً  شود مي جمع ميان در شدن نما انگشت

  :است نوشته باره دراين وي خود .كشانيد زندان به را او قابل سرخ زبان

 پرونده صاحب و افتاد دادگاه به سروكارم جمهوري اسالمي در كه باري اولين«
 جمهـوري  رياسـت  بـه  خاتمي آقاي انتخاب از پس و 1376 سال تابستان در شدم،
 اهللا آيـت  تبريـك ة بيانيـ  انتشـار  جـرم  بـه  و دوستان از نفر دو با همراه ابتدا كه بود

 در دوم بـار  .شديم بازداشت روز 4 مدت به قائن، شهر در خاتمي آقاي به منتظري
 آغـاز  و منتظري اهللا آيت منزل به ناجوانمردانه هجوم با زمان هم سال، همان ماه بانآ

 محمدحسن مرحوم« فكرم هم و نظير كم دوست همراه كه بود ايشانة سال پنج حصر
 روز36 تحمــل از پــس كــه .شــديم بازداشــت مشــهد در شــبانه »جاللــي ظريــف
 حـبس  سـال  يـك  بـه  و همحاكم غيرقانوني صورت هب 1377سال بهار در بازداشت،
  ».شديم محكوم سال5 مدت به تعليقي

 و استاد از 1377 شهريور در وي .شد مشرف حج به 1377 سال در قابل احمد
  :گرفت اجتهادة درج منتظري اهللا آيت خود مرشد
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 احمـد  شـيخ  حـاج  آقاي والمسلمين االسالم حجت متعهد عالم مستطاب جناب«
 علـوم  تحصـيل  در كوشش و ذهن جودت و قريحه حسن دراثر افاضاته دامت قابل
 و انـد  رسـيده  استنباط و اجتهاد مرتبه به كالم و تفسير و فقه و اصول قبيل از دينيه
 و فيهـا  التقليـد  يحـرم  و استنبط بما العمل فله .باشند مي نظر اهل اسالمي مسائل در

 بيـان  و معلومـات  از شمرده مغتنم را ايشان وجود خواهران و برادران است سزاوار
  ».امثالهم تعالي كثراهللا گردند، مند بهره ايشان روشن و واضح

 بازداشـت  1380دي10 تـاريخ  در گويي حق جرم به بار سومين براي قابل احمد
 دادگـاهي  در آنكـه  بـي  كرد، تجربه اوين زندان انفرادي سلول در را روز125 و شد

  .باشد شده محكوم يا محاكمه

 را قابل احمد جمله از خود شاگردان از نفر سه منتظري اهللا آيت 1381مرداد در
 1381سـال  در قابل كتاب نخستين .كرد معرفي شرعي االتؤس به گويي پاسخ براي
 تهـران  در سـرائي  انتشـارات  توسط صفحه376 در« ت ون ش خ  گ ن ره ف د ق ن« عنوان با

  .بود مطبوعات در وي سياسي هاي يادداشت مجموعه كتاب اين .شد منتشر

  اي اره ك راه و  ي ان ب م(  ي اع م ت اج  ن ي تـأم  و  الم اسـ « عنـوان  بـا  قابـل  كتاب دومين
 توسـط  صفحه486 در» ) ي الم اس  ه ق ف و  الق اخ ، ات رواي ، رآن ق در  اي ه م ي ب و  ي ت اي م ح
 تحقيقـي  كتـاب  ايـن  .شد منتشر1383سال در  ي اع م ت اج  ن ي تأم  ش ژوه پ  ي ال ع ه س سؤم
 )جمهور رئيس( خاتمي به 83آذر در .است اسالم در اجتماعي مينأت حوزه در امعج
  .نوشت سرگشادهة نام

 تاريخ در .كرد مهاجرت تاجيكستان به1383شهريور فشارها و تضييقات دليل به
 ايـن  در او .درآورد تحريـر  رشـته  به را رهبري به خود تاريخي نامه 1384خرداد10
 كتـاب  نويسـنده  آشـوري  اهللا حبيـب  بـه  انقـالب  از قبل كه آورد رهبري ياد هب نامه
 خـود  نـام  به را اوست به متعلق كه كتاب مطالب چرا كه داشت، اعتراض »توحيد«

 و خزعلـي  ابوالقاسـم  شـهادت  بـا  آشوري كه انقالب از پس اما .است كرده منتشر
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 قايآ شد اعدام و متهم ارتداد به كتاب هماننوشتن  دليل به يزدي مصباح محمدتقي
  .آشوري نه اوست به متعلق كتاب آراء كه نياورد خود مبارك روي بهاي  خامنه

 بـراي  مـاه  يـازده  از پس 1384مردادماه بيماري دليل به نامه نگارش از پس قابل
 را او و توقيـف  را اش گذرنامـه  امـا  بازگشـت،  كشـور  بـه  موقـت  طـور  بـه  معالجه
 سپس و فريمان تهران، در خود زندگي آخر دهه در كه قابل .كردند الخروج ممنوع
  .گرفت قرار محدوديت و فشار تحت بود شده ساكن مشهد

 88جمهـوري  رياست انتخابات در تقلب او .بود سبز جنبشفعاالن  از يكي قابل
 درگذشت دنبال به .پرداخت جائر واليت از انتقاد به و دانست انتخاباتي كودتاي را
 خـود  مـراد  و استاد تشييع مراسم روانه كه ابلق احمد منتظري، اهللا آيت عاليقدر فقيه
 روز170 تحمل از پس و شد بازداشت بار چهارمين براي 1388آذر20 تاريخ در بود
 دادگاه به پابند با را او 89ارديبهشت در زندان طول در .شد آزاد وثيقه قيد با زندان
 آزادي از پـس  او .اسـت  دينـي  استبداد روسياهي اسناد از دادگاه در او دفاع .بردند
  .كرد منتشر را خود شجاعانه دفاعيات موقت

 بـار  پنجمـين  بـراي  قابـل  1389شهريور23 در افشاگرانه دفاعيات انتشار از پس
 قابـل  نيـز  بـار  ايـن  .انجاميـد  طـول  بـه  89مـاه  دي تـا  زنـدان ة دور ايـن  .شد زنداني

 يـر تحرة رشـت  بـه  بانـان  زندان شرع خالف و قانون خالف اعمال از ار مشاهداتش
 در قابـل  احمد بار ششمين براي باالخره .كرد منتشر موقت آزادي از پس و درآورد
ـ باقيما تحمـل  براي 1390 مرداد11 تاريخ  مشـهد  آبـاد  وكيـل  زنـدان  بـه  حـبس  دهن

 بـه  وي فرسـتادن  در بانـان  زنـدان  امـا  شود، مي بيمار زندان در قابل .شد فراخوانده
 پيشـرفت  قدر آن بيماري .كنند مي لتعل متخصص پزشك توسط معاينه و بيمارستان

 وي خـوردن  زمين به و بيهوشي بار چندين و بينايي مفرط كاهش به منجر كه كند مي
 شده دير ديگر كه شود مي داده استعالجي مرخصي وي به زماني .شود مي زندان در
 بيمارسـتان  در وي 90شـهريور 17 تـاريخ  در مرخصـي  لحظـات  نخسـتين  در .بود
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 سـاعت  پـنج  از بـيش  عمل اين .گرفت قرار مغز جراحي لعم تحت مشهد رضوي
  .انجاميد طول به

 تـركش  و كردنـد  خطر ميالد بيمارستان پزشكان باالخره 1391تير11 تاريخ رد
 مغـزي  بـرداري  عكـس  امكـان  تـا  كردند خارج نخاعش نزديك از را جنگ دوران
 قرار مغز جراحي عمل تحت 1391تير16 تاريخ در بار دومين براي وي .شود فراهم
 متوقف سالگي55 سن در 91مهر25 تاريخ در او مغزي هاي فعاليت باالخره .گرفت
  .شد

 .كـرد  مـي  منتشـر  وبالگـش  دررا  خود هاي يادداشت 1382 سال از قابل احمد
 وبالگ در سياسي هاي يادداشت و »عقالني شريعت« وبالگ در ديني هاي يادداشت

 عـدم  و بـانوان  مـوي  پوشش استحباب« وا هاي نوشته مشهورترين از .»من نگاه از«
 بحـث  ،اسـتداللي  فقـه  در وي نوشـته  ينتر مهم .است 1382اسفند در »آن وجوب
 در نآ قسـمت  هشـت  كـه  است) سنگسار مجازات حكم نقد( »رجم حكم« ناتمام
  .ماند ناتمام وي شدن زنداني با و شد منتشر جرس سايت وب در 1390سال

 توسـط  وي بيمـاري  زمـان  در كـه  اسـت  »تشريع مباني« قابل كتاب ينتر مهم
 ايـن  .شد منتشر صفحه356 در و ويرايش »كديور محسن« وي همدرس و دوست
  .است فقه اصول حوزه در قابل يها ديدگاه خرينآ حاوي كتاب

ة ادعيـ  و روايـات  شـرح  قرآن، تفسيرة زمين در ديگري هاي نوشته دست قابل از
 بيانيـه  نامه، مصاحبه، سخنراني، تعدادي و استداللي فقه مسائل برخي ،)ع(بيت اهل
  .سرود مي هم شعر قابل .است مانده جا هب سياسي امور در جمعي

 و اسـالم  آبروي كه است جواني مجتهدان تبار از قابل احمد« :كديور نوشته به
  ».است علميه هاي حوزه و تشيع

  



 

  احمد قابل

  روايت خانواده به
  



 

  

  



 

  ينمسئوله الطاف خدا اميدواريم، ن لطفكماكان به 

  1389رديبهشت ا 4 جرس، ،مرضيه پاسدارگفتگو با 

جملـه  از .بند، مزايـاي مختلفـي دارد   زندگي در پايتخت، چه آزاد و چه در :جرس
 رسـاني  سترسي به رسـانه و ابزارهـاي اطـالع   د ،مزاياي مادي و معنوي مركزنشيني

هـاي   درسدوري از مركز كشور، حتي اگـر مجتهـدي نوانـديش باشـي و      .]است[
شـي، موجـب دور بـودن از توجـه     تلمـذ كـرده با   هـا  سـال منتظري را هم  اهللا آيت
بازداشـت و  جمهـوري اسـالمي   سـاله   حتي اگر چهاربار در عمر سي .هاست رسانه
كه شايسته اسـت، مثـل    گونه آنشود  ميسر برده باشد، موجب ن ها در انفرادي به ماه
ديث مفصل همه زنـدانيان شهرسـتاني و   اين ح .نشينان مورد توجه قرار گيرد تهران

  .دور از مركزست
كـه درخـور    گونـه  آنهـا اسـارت،    رغم ماه هاحمد قابل از جمله افراديست كه ب

  .نشده استخبررساني  اسارتشايام  و چون اوست، از وياي  چهره
ر قم ادامه داد و پس از ز و سپس دقابل تحصيالت خود را در مشهد آغا احمد
رسيدن به اين «گويد،  ميباره  ايندر .يل به درجه اجتهاد رسيدسال تحص23مجموع 
صورت شـفاهي و   منتظري چندبار بهالعظمي  اهللا آيتعلمي را استاد بزرگوارم ة مرتب

 1377صـورت كتبـي در سـال    و پـس از آن بـه   1374تـا 1372ي هـا  سالة در فاصل
 تأييـد  شـفاهاً  و كردند و برخي فقهاي ديگر نيز آن را كتبـاً  تأييدخورشيدي  هجري
  .»اند كرده
دو كتـاب   .ريات مختلف درج شده استكنون از قابل مقاالت متعددي در نشتا
لـي بـا   و منتشـر شـده   از او» اجتمـاعي  اسـالم و تـأمين  «و » نقد فرهنگ خشونت«

شريعت عقالني  .ي ديگرش محرومستها كتابممانعت حكومت، از چاپ و نشر 
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اش در آن منتشـر   تحقيقـي  الت علمـي ت احمد قابل اسـت كـه مقـا   ساي عنوان وب
  .شود مي

م مرضيه پاسـدار گفتگـويي   خان ،داد تا با همسر اين مجتهد آزاده فرصتي دست
 .اش داشـته باشـيم   اشت و وضعيت فعلي همسر و خانوادهمورد نحوه بازدكوتاه در

  :كنيم ميان محترم را به اين گفتگو جلب توجه خوانندگ
  ؟جا بازداشت شدنداول بفرماييد آقاي قابل كي و ك

قصد عزيمت به قم جهت شركت در  كه درحاليراه نيشابور  آذر و در پليس 29
  .منتظري را داشتند بازداشت شدند اهللا آيتمراسم تسييع پيكر 

كنندگان با  برخورد بازداشتة نحو ؟آيا شما هم در زمان بازداشت حضور داشتيد
  ؟ايشان چگونه بود

گوينـد كـه برخوردهـا     مـي كه با ايشان بودنـد  من حضور نداشتم اما دوستاني 
  .محترمانه بوده است

ان به منزل شما براي بازرسي و بردن مدارك احتمالي مأمورآيا پس از بازداشت 
  ؟اند آمده

ت به منزل ما واقـع در فريمـان مراجعـه    اطالعاة ين ادارمأمورروز  فرداي همان
ـ    تعـدادي ديسـكت و    بـوك و  توكرده و وسايل شخصي ايشان شـامل رايانـه و ن

  .هاي پژوهشي ايشان و اشعار و خاطرات را ضبط كردند طور يادداشت همين
دفعات قبل كي و به  ؟شوند مياين چندمين مرتبه است كه آقاي قابل بازداشت 

  ؟زماني بود مدت چه دليلي و چه

خـاطر همـراه داشـتن     و به 73ار اول در بيرجند در سال ب .اين بار چهارم است
بـود كـه در زمـان     76بار سال  دومين .منتظري بازداشت شدند اهللا آيتهاي  اعالميه
مشـهد در محـل منـزل    منتظري و ضـبط امـوال و منـزل ايشـان در      اهللا آيتحصر 
روز در بازداشـت نيروهـاي   46دسـتگير و بـه مـدت     ]منتظـري  اهللا آيت[ مرحوم آن

روز در سلول 125 در تهران بود و به مدت 80ال و بار سوم س .امنيتي مشهد بودند
تـوهين بـه رهبـري و     انفرادي زندان اوين بازداشت بودند و اتهامات كلي ايشـان؛ 
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مـاه اسـت   3حاضر هم مدت بيش از در حال  .ذكر شده بود تشويش اذهان عمومي
  .صي به ايشان داده نشده استبرند و تاكنون مرخ ميسر  كه در بازداشت به

مالقات از كي شروع  ؟ايد شان را داشتهيا امكان تماس با اياز زمان بازداشت آ
  ؟ايد بار با ايشان تماس داشته وقت يكچند ؟شد

يك بار تلفني با ايشـان در  اي  تهد هفاطالعات بازداشت بودنة زماني كه در ادار
امكان مالقات حضوري براي ما فراهم بار 2تماس بوديم و در طول اين مدت فقط 
يك بار مالقات كابيني داريم اي  اد هستند هفتهآب آمد و اكنون هم كه در زندان وكيل

  .و تماس تلفني هم داريم
فضاي زندان  ان،يورد بازجوبرخة آيا از نحو ؟بند زندان بازداشتند كدامايشان در 

  ؟اند گفتهاي  به شما نكته ...و

مطلـب   .برنـد  مـي سـر   بـه  آبـاد  وكيلحفاظت زندان  1/6ند بدر حال حاضر در 
  .اند خورد بازجويان عنوان نكردهخاصي راجع به طرز بر

  ؟برخورد چگونه بودة نحو ؟ايد داشتهخودتان آيا پيگيري از وضع ايشان 

ين اطالعـات خـوب بـوده    مأموربرخورد ة نحو .طور مداوم پيگير هستيم بله به
  .احترامي صورت نگرفته است مجموع بياست و در

مان دادگاه به شما ز ؟آيا تفهيم اتهام صورت گرفته است ؟اتهام ايشان چيست
  ؟اعالم شده است

تشويش اذهان عمومي از طريق نشر  توهين به رهبري، .اند بله تفهيم اتهام شده
زمان دادگاه هم مشخص نيست و بـه مـا    .اكاذيب و اقدام عليه امنيت داخلي است

  .اند ندادهاطالعي 
آيا  ؟چرا ؟هاي اخير شامل آقاي قابل هم بشود كنيد موج آزادي ميآيا فكر 

  ؟بين هستند خودشان نسبت به آزادي خوش

ة اجـاز  و اينكـه در عيـد نـوروز    انـد  پـيش گرفتـه  طور كلي رويكردي كـه در  به
د كنم كه قصد آزادي ايشان را داشته باشـن  ميگمان ن مرخصي به ايشان داده نشده،

براي خود آقاي قابـل   .!ينمسئولولي ما كماكان به لطف خدا اميدواريم و نه الطاف 
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گفتنـد   مـي ايشان بارها در زمان آزادي  .يت چنداني ندارد كه آزاد شوند يا خيراهم
كـنم و در زنـدان    مـي يت بيشتري بر روي دوشم احساس مسئولكه وقتي آزادم بار 

در مجموع با شناختي كه از  .كنم ميآرامش بيشتري دارم و كمتر خودم را سرزنش 
  .براي آزادي داشته باشنداي  كنم ايشان دغدغه ميآقاي قابل دارم گمان ن

از جمله خودتان را در غياب عزيزانتان چگونه  زندانيان،ة وضعيت خانواد
  ؟رو هستيد روبهبا چه مشكالتي  ؟بينيد مي

ضمن اينكـه مـا بـه راهـي كـه آقـاي قابـل         .ستاول توكل ما بر خداة در وهل
برايمـان غـم   يعتـاً  طبالبته دوري اين عزيز  .ايمان داريم و با ايشان همراهيم اند رفته

صبر زيبايي به ما عطا كـرده   بزرگي است اما ياد خدا و حضور و مشايعت دوستان،
  .است و موجب دلگرمي است

افراد بازداشتي از جمله خودتان را چگونه ارزيابي ة برخورد مردم با خانوادة حون
  ؟كنيد مي

شـرمنده  گذارنـد و لطـف دارنـد و مـا را هميشـه       مـي مردم بسيار به ما احترام 
كنم عزت و احترام ما نزد مـردم بيشـتر از گذشـته هـم شـده       مياحساس  .كنند مي

چيـزي كـه    يقينـاً  .ساير زندانيان نيز وضعيتي مشـابه دارنـد  ة خانواد است و مسلماً
انگيزاند خـدمت بـه مـردم اسـت و مبـارزه بـراي حقـوق عمـومي          مياحترام را بر
  .دهد ميرا مورد لطف مردم قرار  اصلي است كه اسيران جنبش سبزة برانگيزانند

  .در پايان اگر مطلبي مدنظر داريد مطرح كنيد

هـاي حـوادث اخيـر     خانوادهة كنم و از خداي بزرگ براي هم مياز شما تشكر 
زودي شاهد برقراري صـلح و آرامـش و آزادي    هكنم و اميدوارم كه ب ميصبر طلب 

هي باشيم كه جرمشـان مخالفـت   گنا زندانيان بية در ايران باشيم و شاهد آزادي هم
  .با حاكمان است

  .با تشكر از فرصتي كه در اختيار جرس گذاشتيد

  



 

  گرفتدلم 

  1389 خرداد 2، جرس ،هادي قابل

 مشـهد  انقـالب  دادسـراي  در صبح دقيقه وسي نه ساعت 89ارديبهشت29 چهارشنبه
 از پـيش  تـا  بـودم  ايسـتاده  قابل احمد برادرم منتظر ،انقالب دادگاه 5 شعبه جلوي
  !ببينمش بتوانم ماه پنج از پس دادگاه، جلسه به او ورود

 بـا  كـه  ديـدم  رااحمـدآقا   شدند، وارد سربازان همراه به زنداني جمعي ناگهان
  !گرفت را گلويم بغض آيد، مي كشان، كشان، پا، به زنجير

ــدايا ــود ايــن خ ــراي آرزوهايمــان و اميــدها ب  آزادي اســتقالل، تحقــق ب
 خـون  و شـاهي  سـتم  دوران هـاي  شـكنجه  رنج حاصل بود اين !؟اسالمي جمهوري
 آيـا  !؟كـرد  مقايسه توان مي اسالم تاريخ در حكومت كدامين با را رفتار اين !؟شهدا
  !؟شود رفتار گونه اين بايد ها داده هزينه و انقالب فرزندان با

 داشـت،  عمليـات  خراسان سپاه نصر 5 لشگر وقت هر كه افتادم روزهايي ياد به
 دسـتش  به ساكش زندگي، مشكالت به توجه بدون احمد و زدند مي زنگ جبهه از
 هـاي  تـركش  يـاد  بـه  !رسـاند  مـي  عمليـاتي  منـاطق  بـه  را خـود  سـرعت  بـه  و بود

  !ندا زندان هاي تنهايي در او انيس كه افتادم بدنش در كرده جاخوش

جمهـوري اسـالمي    كه است افتخاري مدال اين :گفت پايش زنجير به اشاره با
  !است داده برايمان

 ناراحـت  او البتـه ( !مانـد  مـي ن گونـه  اين .است بزرگ خدا نباش ناراحت :گفتم
 گونـه  ايـن  او تحقيـر  بـراي  و عقايـدش  بـر  ايستادگي براي كه كرد مي افتخار نبود،

 !دهد مي نشان را دربندكنندگانش حقارت اين !نيست تحقير اين و !كنند مي برخورد
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 زيبـايي  جـز  بـه  مـن  گفـت ) س(زينـب  زبان از اين از پيش خودش كه گونه ناهم
  .بردند دادگاه داخل به را او ...و) !بينم مين

 گذشـت  از پـس  امـا  !ندادنـد  راه دادگاه به را خانواده اعضاي ساير و بنده ابتدا
 در توانسـتيم  مـا  و كـرد  صادر را دادگاه در حضور اجازه قاضي ساعت نيم از بيش
  !بماند فعالً .دارد اييماجر خود كه !يابيم حضور جلسه

 دختـر  و مرحـومم  بـرادر  فرزند واحمدآقا  دختر و همسر خواهرم، سه مادرم،
ـ  جمـع  ايـن  در .بـوديم  دادگاه در يافته حضور نفرات مجموع خواهرانم از يكي  هُن
  !داشتند حضور شهيد دو مادر نفره

 !ادمافتـ  او هـاي  رنـج  يـاد  بـه  گفـت،  مي ذكر لب زير كه پيرم مادر به نگاهي با
 متحمـل  پهلوي رژيم زمان در من سربازي و زندان و دستگيري بابت كه هايي رنج
 !بـود  ديـده  محمد ام خواهرزاده و قاسم برادرم شهادت براي كه هايي رنج !بود شده
  !ديدجمهوري اسالمي  در مرحله دو در من زندان و دستگيري در كه هايي رنج

 ديـدم،  مـي  دادگـاه  در ناراحـت  و اننگـر  را مادرم كه !گرفت دلم بيشتر بار اين
 پـاس  گونـه  ايـن  را شهيد دو مادر حرمت كه گرفت دلم !بود فرزندش وضع نگران
  !؟دارند مي

 بـه  بـازجو  اطالعـات  اداره در :گفت احمد كه گرفت دلم گاه آن سوم، بار براي
 در تقيـه  !؟گـويي  مـي  چـه  فهمـي  مـي  گفـتم  او به !كنم تقيه كه كرد مي پيشنهاد من

 سـتمگر  و ظـالم  را آقايـان  مـن  !باشـد  حـاكم  سـتمگر  و ظـالم  كه است حكومتي
 جهـت  همـين  به روند، مي كج و كنند مي عمل بد كه دانم مي منانيؤم بلكه دانم؛ نمي
 الئمـة  النصـيحة « وظيفه به من !ام كرده منكر از نهي و معروف هب امر و ام داده تذكر

  !؟كنم تقيه من گويي مي تو قتو آن نيستم، هم پشيمان و ام كرده عمل »المسلمين
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 !؟دهنـد  مي پاداشي چنين را خيرخواهانه نصيحت چرا كه گرفت، دلم هم اينجا
 نقـص  و عيـب  كـه  است كسي من نزد مردم ترين محبوب« :فرمود) ع(ريعسك امام
  !؟است اين هديه پاسخ آيا» .بگويد و كند هديه من به مرا

  !؟باشند برخوردي ينچن مستحق كه اند كرده چه احمد امثال و احمد

  !؟برند مي سر به آقايان عملكرد از انتقاد خاطر به زندان در نفر صد چنداآلن 

 و انتقـاد  مـرز  متني، و قانون كدام در !است تخريب !نيست انتقاد اين گويند مي
 جـرم  تعيين خود آقايان كه است روزگار عجايب از !؟اند كرده مشخص را تخريب
 !كننـد  مي اجرا را حكم هم خود و اند قاضي خود و وندش مي شاكي خود و كنند مي
  !ندارد چرا و چون حق هم كس هيچ و

 ليسـت  و نگرفت قرار گذاري قانون مقام در اطالعات وزارت اواخر همين مگر
 و غيرمكتـوب  و مكتـوب  هـاي  رسـانه  بـا  همكاري هرگونه ممنوعيت از بلندبااليي

 آن به هم قضايي دستگاه كه آن تر لبجا و كرد اعالن را غيره و تحقيقاتي سساتؤم
  !كند مي استناد

 دلـش  بينـي  مي را هركه !است شده بسيار ها دل گرفتگي اسباب روزها اين باري
  !سايد مي برهم سفيأت دست و !كشد مي حسرتي آه بربادرفته هاي آرمان بر و گرفته

 حـال  وصف كه خواند مي را شعر اين مداحي ختمي مجلس در روزها از يكي
  :ماست مانز

  ستـني گـسن هـآئين خـپاس دـكني اورـب   نيست قشنگ خوبان ساحت به حرمتي بي
  نيست گـتفن پريدن سزاي اـم عرف در   پرندگان رامـم هـب خورم مي سوگند 
  نيست تنگ غنچه ي حوصله كه بيا وقتي   ما باغ ديوار به هـنوشت گل برگ اـب 
  نيست رنگ به انسان عزت كه مكتبي در   اند هـگرفت يـبالل امــمق يـبردگ از 
  نيست لنگ ورـتيم كه شكسته پا مرد هر   دـرس مي خـتاري قله به يـيك اـتنه 
  نيست شرنگ و شراب طعم انـمي فرقي   را پياله يـبنوش عاشقانه كه يـوقت 



 

  انديشي آزاد جرماحمد قابل و 

  1389 خرداد 15راديو كوچه،  ،مرضيه پاسدارگفتگو با 

 اسالم مباني ساختاري و تطبيقي بررسي در روها پيش از يكي شك بي »لقاب احمد«
 فقـه  در شـكن  سـاختار  هـاي  كـرد  روي دليـل  به قابل .است شيعه فقه خصوص به و

 شـيعه  هـاي  روحاني بين در گرا بنياد تفكرهاي وها  گروه هجوم مورد بارها اسالمي
 خورشـيدي  كيـ و  هشـتاد  سـال  در زنـدان  مـدتي  طـي  بـا  وي .است گرفته قرار
 بـاب  در نظريـاتي  قابـل  احمـد  .بـود  آزاد وثيقـه  با نيز آن از پس و 1شد لباس خلع
 برخي انتقاد مورد بارها كه داشت اسالم در دين تغيير و الدم دورمه الحاد، تعريف
  .بود گرفته قرار گرا بنياد هاي گروه به وابسته روحانيون از

 نيشـابور  مسـير  در وي مـرگ  روز در كـه  بـود  منتظـري  اهللا آيـت  شـاگرد  قابل
 وزارت توسـط  شـيعه  روحـاني  ايـن  تشـييع  مراسـم  در حضـور  براي قم سمت به

  .شد بازداشت روانه ديگري اتهامات با و دستگير اطالعات

 ضـمانت  قيـد  و مفتوح پرونده با اين از پيش وي كه است اين توجه قابل نكته
 ايـران  در دادرسـي  آيـين  مـواد  از تخلـف  مجـدد  دستگيري اين و است بوده آزاد

  .شود مي محسوب

 بـا  روزبـه  اردوان وي وضـعيت  و دسـتگيري  نحوه و شيعه محقق اين درمورد
  :است كرده گو و گفت او همسر »پاسدار مرضيه«

                                                 
  .]كنار نهاد اختيار خود لباس روحانيت را مرحوم احمد قابل خلع لباس نشد بلكه به. [1
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 منتظري اهللا آيت فوت روز در و انتخابات از پس برخوردهاي در شما همسر
 چگونه او شرايط هما چندين گذشت از پس و شد دستگير نحو چه به او .شد دستگير

  ؟است

 در اسـفند 23 تـا  و كردنـد  دسـتگير  نيشابور راه پليس در آذر29 تاريخ در را او
 منتقـل  مشهد آباد وكيل زندان به را او هم آن از پس .بود موقت بازداشت اطالعات
 او بـا  حضوري مالقات يك تنها .بود تلفني و كابيني صورت به او با مالقات .كردند
  .داشتيم

  ؟است روشن او اتهام وضعيت آيا داشتيد، او با كه هايي صحبت به باتوجه

 عمـومي،  اذهـان  تشـويش  قصد به اكاذيب نشر راحل، امام و رهبري به توهين
  .ماهواره داشتن طور همين و ملي امنيت عليه اقدام

  ؟است شده صادر او براي قطعي حكم آيا

 و سـربرد  به بازداشت در چهارماه و شد بازداشت اتهامات همين به او 81 سال
 آزاد آن و پابرجاسـت  اوة وثيقـ  هـم  هنـوز  و بـود  آزاد او، خـود  ]؟[حياتة وثيق با

ة وثيقـ  نشـدن  آزاد بـه  توجـه  بـا  .خواستند ما از جديدية وثيق هم اكنون و نكردند
  .كنند آزاد بايد را او و است قانون خالف او دستگيري ، قبلي

  ؟گرفتند وكيلي آيا

  .بله

  ؟كند دفاع او از توانسته و ديده را اوة ندپرو ،وكيل آيا

  .بله
  ؟دارد خاصي دليل منتظري آقاي فوت روز در او دستگيري كنيد مي فكر

 متاثر بسيار او فوت از و داشت منتظري آقاي به خاصية عالق او كه اين دليل به
 بـود  سـخت  واقعاً او براي .بزنند روحية ضرب او به طريق اين از خواستند مي بود،
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 .باشـد  داشـته  را وداع آخـرين  او بـا  و كنـد  شركت خود مراد مراسم در نتوانند هك
 ةهمـ  بـه  توجـه  بـا  .داشت سخنراني محرم مام اوايل در و آباد نجف در قابل آقاي
  .بيافتد اتفاق اين خواستند نمي نظام نمسئوالها  اين

 از هـم  خـارجي  هـاي  راديـو  با او هاي مصاحبه نوشت، رهبري به كه هايي نامه
 را اتهامات ما بودند گفته او به دادگاه روز در .كردند دستگير را او كه است داليلي
 رهبـري  به كه اي نامه است معتقد او .كنيد دفاع كلي هم شما و كنيم مي عنوان كلي
 گويـد  مـي  قابـل  آقـاي  .است بوده منكر از نهي و معروف به امر راستاي در نوشته
 و وظيفـه  بـاب  از زدم حرفـي  مـن  اگر و كنند حتنصي را خود حاكمان بايد افراد
 دفـاع  حـق  بـه  نمسـئوال  از نيـز  ها وبالگ از بسياري در من .است بوده خواهي خير
  .كنم اعتراض و صحبت كه است منة وظيف .كردم

  



 

  را قبول نداردها  او مجرم نيست و اين حكم

  1389آذر 27، ي حقوق بشرالملل بينكمپين  ،مرضيه پاسدارگفتگو با 

حكـم صـادر شـده    درخصـوص   ديني احمد قابل مرضيه پاسدار، همسر انديشمند
نظر  به« :در ايران گفتبشر  حقوق يالملل بينگذشته در دادگاه بدوي به كمپين  هفته
 مقداري هم كه در زندان مانـده اسـت خـالف    آقاي قابل مجرم نيست و همينما 

رفتـار   ز اين انتظار داريـم، بيشتر اجمهوري اسالمي ما از  .بوده است و شرع قانون
  .»تر و معقولتر  انساني

احمـد   .سلول خود بـوده اسـت   اين در دادگاه درحالي تشكيل شد كه متهم در
 ان زمان بازجويي بدني او برايمأمور» ناشايست« دليل رفتارهاي بار به چندين قابل

 .ديگر او را به دادگاه نياورند خروج از زندان معترض شده و خواسته بود

 دادگاه بدوي احمد قابل، نويسنده و پژوهشگر مسائل ديني درغياب او در روز

اه مـ  بـه بيسـت   »اهانت به رهبري«و  »تبليغ عليه نظام«شنبه تشكيل و او به اتهام  سه
 ، سـه سـال ممنوعيـت از   )تبعيد(الخروجي از محل زندگي  زندان، سه سال ممنوع

 يرنده ماهواره، به جريمه نقـدي و دليل داشتن گ همصاحبه و سخنراني و همچنين ب

 .مصادرة كامپيوتر شخصي محكوم كرد

همسر احمد قابل درخصوص واكـنش احمـد قابـل نسـبت بـه       مرضيه پاسدار
واكنشـي  معمـوالً   آقـا  حاج« :در ايران گفتبشر  حقوق يالملل بينكمپين  حكمش به
تلفنـي   مـن وقتـي بـراي او    .حكمـي را داشـتند   ايشان آمادگي هر .دهند مينشان ن

خواندم خيلي هم در جريان حكم نبـودم بعـد از تمـاس تلفنـي پـيش       حكمش را
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تري از حكم قرار گرفتم كه ديگر هـم ارتبـاطي بـا     جريان كامل وكيلش رفتم و در
  ».است شنبهروزهاي به ايشان بگويم و مالقات هم كه  نداشتم كه آقا حاج

كمپـين   را قبـول نـدارد بـه   ها  با بيان اينكه احمد قابل اين حكممرضيه پاسدار 
خودشان و نه  نه احكام صادر درباره آقا حاج« :ايران گفت دربشر  حقوق يالملل بين

و  خالف قـانون ها  او معتقد است كه اين حكم .كساني شبيه خودشان را قبول دارد
نيـاز ديـد بـه     دانسته كه هرجا ميآقاي قابل حق شرعي و قانوني خود  .است شرع

بزنـد و نظـام را    ي اشتباهي ديد از آن حرفياگر جا .داشته باشد ييها نظام توصيه
دليـل همـين كـه از سـر      به او .دهد ميهم آقاي قابل اين كار را انجام نقد كند و باز

  ».نه مجازات دلسوزي اشتباهات نظام را متذكر شده مستحق تشويق است و

  



 

  اند كشيده، افراد انديشمند را به بند اسالمي جمهوريدر 

  1389 شهريور 13جرس،  ،مرضيه پاسدارتگو با گف

 پيش كه منتظري اهللا آيت هبرجست شاگردان از و ديني روشنفكر قابل، احمد :جرس
 در اكنـون  هم شد فراخوانده زندان به خود حكم اجراي براي رمضان مبارك ماه از

  .برد مي بسر زندان در جسماني وخيم وضعيت

 حبس از بعد قابل آقاي جسماني مشكالت قابل، همسر پاسدار مرضيه گفته به
 نـاراحتي  وي قلـب  يكـه طور به است شده شروع منتظري اهللا آيت فوت زمان در او
 هـم  و كـرد  پيـدا  مشكل چشمشان آن از بعد كنند مي مصرف دارواآلن  و كرد پيدا
 نيسـت  مشـخص  علـتش  هنـوز  كه سرگيجه و جسماني تعادل عدم اين هم اكنون

  .است آورده وجود به او براي را زيادي مشكالت

 منتظـري  اهللا آيـت  فـوت  از بعد كه كه درحالي 88 ماه درآذر ديني نوانديش نيا
ـ  .شـد  بازداشـت  كـرد،  مـي  سفر قم به مشهد از او تشييع مراسم براي  جلسـه  نياول
 در بودنـد،  آورده دادگـاه  جلسه به بند دست و پابند با را او كه درحالي قابل، دادگاه

 آزاد وثيقـه  قرار با زندان، روز170 حدود تحمل از پس و شد اربرگز 89ارديبهشت
هـاي   اعـدام  مـورد  در اظهـارنظر  درپـي  و 89وريشـهر  در بار دومين براي وي .شد

 ديگـر  از .شد بازداشت مشهد، آباد وكيل زندان در پنهاني و جمعي دسته ،خودسرانه
 و فريمـان  و آبـاد  نجـف  مشـهد،  در وي يهـا  سـخنراني  قابـل،  احمد اتهامي موارد

 را نظـام  يهـا  سياسـت  از انتقاد و خبري يها رسانه با ايشان يها مصاحبه همچنين
 امـا  شد آزاد آباد وكيل زندان ازمجدداً  89سال ماه يد در قابل يآقا .برد نام توان مي
  .شد منتقل مشهد آباد وكيل زندان به سوم بار يبرا زندانش مكح تأييد با
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درخصـوص   را قابـل  احمـد  همسـر  پاسـدار  مرضـيه  با »جرس« گفتگوي متن
  :خوانيم مي هم با وي جسماني جديد مشكالت
  .بگوييد برايمان قابل آقاي با خود امروز مالقات از لطفاً قابل خانم

 در جلـوي  رفتم دخترم با وقتي داشتيم حضوري مالقات قابل آقاي با امروز ما
 راه توانـايي  حتـي  و دمجـاخور  ايشـان  وضعيت ديدن با يكدفعه ايشان، استقبال به

 بـه  تا يكهطور به نشست، تا كرديم كمكش دخترم و من نداشتند را تنهايي به رفتن
 كننـده  نگـران  بسيار وضعيت اين .رفتند راه دوباره و ايستادند بار سه برسند صندلي
  .بود

  ؟است جديدي بيماري يا بود جسماني ضعف از ناشي مشكل اين

 را خونشـان  فشـار  و انـد  كـرده  منتقـل  بهداري هب را ايشان ،پيش دوروزظاهراً 
 زنـدان  پزشـك  پـيش  را قابل آقاي بود قرار امروز .است نبوده مشكلي اما اند گرفته
 دادنـد  تـرجيح  قابـل  آقاي و ايشان با ما حضوري مالقات با شده همزمان كه ببرند
 بـا  كه شده موكول دوشنبه روز به ايشان پزشكي ويزيت و كنند مالقات خانواده با

  .هستيم نگران خيلي وضعيتشان به توجه
  ؟نگفتند چيزي شان جسماني مشكالت از قابل آقاي خود

 و رود مـي  گـيج  سرشـان  كـه  بـود  ايـن  كردند عنوان قابل آقاي خود كه چيزي
 بـه  قـادر  تنهـايي  بـه  گفتنـد  خودشان و ديديم ما آنچه .اند خورده زمين هم چندبار
 .كنـد  همراهي را ايشان و باشد پيششان كسي ايدبحتماً  و نيستند كارهايشان انجام
 گفتنـد  مـي  ديدنـد  را مـا  نـاراحتي  وقتـي  و بودنـد  خوب خيلي روحي نظر از البته
  .نباشيد نگران شما شوم، مي خوب و كنم مي معالجه و نيستاي  مسئله

  ؟بود چطور حالشان قبليهاي  مالقات در

 آن كـه  كـردم  احسـاس  داشـتم  قابـل  آقـاي  بـا  كابيني مالقات كه گذشته شنبه
 ايـام هاي  روزه ضعفخاطر  به كردم فكر موقع آن اما .نداشتند را هميشگي آراستگي
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 دچـار  مشـكل  ايـن  به كه است روزي ده گفتند قابل آقاي كه امروز .است رمضان
  .بود چه از ناشي گذشته شنبه در ايشان وضعيت كه شدم متوجه اند شده

  ؟شد شروع زماني چه از قابل آقاي جسمانيهاي  ناراحتي گونه اين

 از بعـد  كردنـد  بازداشـت  و دستگير را ايشان كه منتظري اهللا آيت فوت زمان از
 و كـرد  پيـدا  ناراحتي قلبشان يكهطور به .شد شروع شان جسماني مشكالت ماه شش
 كـه  هـم  آن از بعـد  و كننـد  مـي  مصـرف  دارواآلن  و رفتنـد  قلـب  متخصص پيش

 و نيسـت  مشـخص  علـتش  هنـوز  تعـادل  عـدم  ينا اما .كرد پيدا مشكل چشمشان
  .است جديدي بيماري

  ؟ايد كرده اقدام ايشان استعالجي مرخصي براي

 پـيش  خودمـان  و بياينـد  مرخصـي  بـه  ايشـان  تـا  هسـتيم  پيگيري درحالاآلن 
 درمـان  تحت زودتر هرچه و بفهميم را جديد بيماري اين علت و ببريم متخصص

 دادگـاه  بـه  ما تا اند كرده تنظيماي  اليحه يك ختنيكب دكتر آقاي حاال .بگيرند قرار
 ارائـه  دادگـاه  بـه  تـا ام  گرفتهرا  ايشان پزشكي پرونده هم من خود و دهيم تحويل
  .گيرند قرار درمان تحت و بيايند مرخصي به سريعتر هرچه هللاءانشا تا .دهم

 جسماني مشكالت اين آمدن وجود به در حد چه تا زندان شرايط كنيد مي فكر
  ؟دارد أثيرت

 نگهـداري  ديگـر  جـرايم  زندانيان پيش و عمومي بند در قابل آقاياآلن  خوب
 تغذيـه  و آرامـش  و مناسب مكان در بايد است بيمار كه كسي است مسلم .شود مي

 مـا  و نيسـت  بيمـار  شخص يك براي مناسبي جاي زندان و شود نگهداري مناسب
  .يمبياور بيرون زندان از را ايشان تا كنيم مي تالش
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  ؟نبوديد قابل آقاي آزادي و مرخصي منتظر رمضان مبارك ايام در

 قابـل  آقـاي  مرخصـي  و آزادي بـراي  تصـميمي  كرديم كه صحبت ما متأسفانه
 ايشـان  آزادي شـرايط  اميـدواريم  قابـل  آقاي وضعيت به توجه با حاال .نبود مطرح
  .داد خواهيم انجام را الزم اقدامات زمينه اين در هم ما گردد فراهم

  .بفرماييد داريد صحبتي هر پايان در

 و اسـالم  سـنت  و است اسالمي جمهوري نامش كه كشوري در اينكه از ممتأسف
 و تفكـر  بـه  را عمرشـان  تمـام  كـه  قابل آقاي مانند فراديا دارد رواج آن در پيامبر
 سـاعت  يـك  اسالم در كه درحالي باشد زندان در بايد جايشان اند گذرانده پژوهش
جمهـوري   در كـه  اسـت  آور تاسف بنابراين .است باالتر عبادت سال هزار زا تفكر

  .شود سپريها  زندان در بدينگونه عمرشان قابل آقاي همانند افرادياسالمي 
  .داديد قرار ما اختيار در كه فرصتي از تشكر با

  



 

  بزند جايش زندان است »حق«كسي كه حرف 

  1390 مرداد 19جرس،  ،گفتگو با مادر احمد قابل

 يكشـنبه  ،يمنتظـر  اهللا آيت مرحوم شاگردان از و ينيد ركروشنف قابل احمد :جرس
 آبـاد  وكيـل  زنـدان  بـه  و بازداشـت  گذشته دوسال يط بار نيسوم يبرا گذشته هفته
  .شد منتقل مشهد

 علـي  حسين اهللا آيت فوت از بعد كه كه درحالي 88آذرماه در ديني نوانديش نيا
ـ  .شـد  بازداشـت  كـرد،  مي سفر قم به مشهد از وا تشييع مراسم براي منتظري  نياول
 آورده دادگـاه  جلسـه  بـه  بنـد  دسـت  و پابنـد  با را او كه درحالي قابل، دادگاه جلسه
 قـرار  بـا  زندان، روز170حدود تحمل از پس و شد برگزار 89ارديبهشت در بودند،
  .شد آزاد وثيقه

 هـاي  اعـدام  ردمـو  در اظهـارنظر  درپـي  و 89وريشـهر  در بـار  دومين براي وي
 ديگـر  از .شد بازداشت مشهد، آباد وكيل زندان در پنهاني و جمعي دسته خودسرانه،
 و فريمـان  و آبـاد  نجـف  مشـهد،  در وي يهـا  سـخنراني  قابـل،  احمد اتهامي موارد

 را نظـام  يهـا  سياسـت  از انتقاد و خبري يها رسانه با ايشان يها مصاحبه همچنين
  .برد نام توان مي

 حكـم درخصـوص   زنـدان  بـه  بازگشـت  از پـيش  قابل احمد است،ذكر  به الزم
 .كردنـد  فـرض  شـده  اثبـات  منة پروند در را مورد دو« :بود گفته جرس به صادره
 من براي و دارد حبس سال دو تا ماهشش  از قانون طبق كه رهبري به اهانت يكي
 نـدان ز سـال  يـك  حداكثر كه است نظام عليه تبليغ ديگري .اند داده زندان سال دو
 حكـم  .گرفتنـد  درنظـر  مـن  براي را زندان سال يك همين بدوي دادگاه در و دارد
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 سـال  دو از مـاه 16 بـدوي  دادگـاه  منتهـي  بـود،  زندان سال سه عمالً بدوي دادگاه
 چهـار  بـه  تبـديل  را بـود  شـده  گرفتـه  درنظر رهبري به اهانت خاطر به كه زنداني
 كـه  بـود  كـرده  استفاده تكميلي اتمجاز از بعد و كرد نقدي جزاي ]تومان[ ميليون
 هـم  سـال  سه و مطالب انتشار و نوشتن مصاحبه، سخنراني، از محروميت سال سه
 در .شـد  مـي  شـامل  را شهرسـتان  ايـن  از خروج عدم و فريمان شهرستان به تبعيد
 آن حقيقـت  در و شـد  برداشـته  كالً ساله سه هاي محروميت اين تجديدنظر دادگاه
  .است شده تأييد دادگاه اين توسط كه مانده باقي ديگر ماه20 عمالً و حذف ماه16

 عليـه  تبليـغ  مربوط آن از سال يك كه بكشم زنداني ماه20 بايدطبيعتاً  بنابراين
 تـاكنون  چـون  مجموعـاً  .اسـت  رهبـري  به اهانت به مربوط باقي ماه هشت و نظام
  ».نمبما زندان در همچنان اندي و ماه5 بايد ام بوده بازداشت در ماه14

 كـه  نشسـتيم  گفتگـو  به قابل احمد مادر لوايي، سرور خانم با مناسبت همين به
  :آيد مي پي در آن كامل متن

 رمضان، مبارك ماه اين در عباداتتان و طاعات قبولي آرزوي ضمن لوايي خانم
 ايشان وضعيت از اطالعي زندان به قابل آقاي بازگشت از بعد بفرماييد ابتدا در لطفاً

  ؟داريد

 ايشان تاكنون و است گرفته تلفني تماس بار دو رفتند زندان به كه زماني آن زا
 خـود  دارم جسماني مشكالت و پادرد و دارم سن كهولت من .ايم كردهن مالقات را

 اين كنم مي سعي و آورد مين طاقت دلم اما نروم، حالم اين با گويد مي هماحمدآقا 
  .بروم مالقاتش به هفته

  ؟بود چطور زندان از پيش نايشا جسمي وضعيت

 بعـد  امـا  كردند پيگيري كه داشتند چشم ناراحتي كمي بود خوب خوب .شكر
  .رفتند زندان به و نشد فرصت ديگر كه بروند قلب دكتر خواستند مي

  ؟بگوييد برايمان قابل آقاي اخالقي خصوصيات و ها ويژگي از كمي توانيد مي



 39 روايت خانواده احمد قابل به

 حيــث از هــم ديانــت حيــث از هــم اســت »نمونــه« حيــث همــه ازاحمــدآقا 
 خدا به فقط من داشت مسئولين از توان مي توقعي چه ديگر ...اخالق و درستكاري
 او از و كـنم  مـي  بـازگو  خـدا  بـراي  را يمها دلتنگي و دردها تمام من .كنم مي توكل
 اسـتقامت  و صـبر  بـا  را دوران ايـن  تا كند كمك را فرزندم هم و ما هم خواهم مي
  .بگذارم سر پشت

 شما روند مي زندان به قابل آقاي كه است بار سومين اين گذشته سال ود طي
  ؟چيست غيرقانوني و غيرعادالنه صادره احكام و اتهامات ايندرخصوص  نظرتان

 كـه  باشد عادل كه كسي ؟كند مي توجه عدالت به كسي چهاآلن  !؟عدالت كدام
 زنـدان  در او جاي بزند »حق« حرف كه هم كسي .ازداند نمي زندان به را منتقدانش
  .ندارد فرزندم روحيه و ها ديدگاه بر يتأثير هيچ احكام اين كه شكرخدا !است

 و ظلم با مبارزه صرف را خود زندگي دوران تمام شما فرزندان لوايي خانم
 هاي هزينه و برنداشتند تالش از دست كشور آزادي راه دراي  لحظه و كردند استبداد
 را زيادي هاي رنج مسير اين در مادر يك عنوان به نيز شماقطعاً  پرداختند، را زيادي

  ؟بگوييد خوانندگان با خود يها دلتنگي و دردها از .شديد متحمل

 دوبـاره  بعد كنند مي بازداشت را پسرم يك ما هكرد عادت وضع اين به ديگر من
 .بردنـد  و گرفتنـد  رمضـان  مـاه  اول شب را آقا هادي .برند مي زندان را ديگرم پسر

 ؟بگـويم  چه يمها دلتنگي از ديگر بردند زندان رمضان ماه آستانه در هم رااحمدآقا 
 جنگـي  مجـروح احمـدآقا   ؟نباشـد  فرزندانش دلتنگ كه شناسيد مي را مادري كدام
 هـم  پسـرم  يك است، خانه در كه است جنگي مجروح هم ديگرم پسر يك است،
 و خداسـت  رضـاي  به رضايم اما ؟نباشم دلتنگ چطور خوب است، شده شهيد كه

 محلـه  در ببينيـد  .دهند انجام ما با خواهند مي هرچهها  اين حاال .خداست به توكلم
 تظـاهرات  در كـه  بودنـد  ديگـر  خانواده دو و ما خانواده فقط بودند ارتشي همه ما
 همسـرم  !انقـالب  ضـد  گوينـد  مـي  مـا  خانواده به حاال كرديم، مي شركت شاه عليه
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 و كردند مبارزه باطل عليه حق هاي جبهه در فرزندانم همه و بود فريمان جمعه امام
 راه در كـرديم  چـه  هـر  كـه  البته .اند شده شهيد ام نوه و پسرم يك و شدند مجروح
 خـود  كـه  بگـويم  چه ديگر ...ثروت نه است بوده قدرت براي نه بوده، خدا رضاي
 منزلمـان  بـه  بوديم شهيد خانواده چون پيش چندسال رهبري خود .ندانند مسئولين
 منؤم مرد ايشان گفتند ديدند را همسرم عكس و شدند اتاق وارد كه همين .آمدند
 اگـر  پـس  كه نگفتم ايشان به موقع آن .هستند منؤم هم پسرانشان و بودند خوبي و

 ديگـر  كه است حق حرفشان اگر !؟برند مي زندان به راها   آن اآلن چرا هستندمؤمن 
  .كنيد مين گفتگو چرا نيست حق اگر ندارد، زندان

  ؟داريد مسئوالن با صحبتي آيا

 تـوقعي  هـيچ  مسـئولين  و رهبـران  از مـن  و ندارداي  فايده هيچ من هاي حرف
 اوالد بـراي  مادر جگر .اوست رضاي به رضايمان و داريم توكل خدا به فقط ندارم
 حـاال  ؟است اين از غير مگر .افتد مي او براي كه است اتفاقي هر نگران و سوزد مي

 و »نـاظر « خداونـد  كـه  باشـند  آگـاه  اما كنند رفتار خواهند مي كه هرگونه مسئولين
  .است »عادل«

  .داديد قرار اختيارمان در كه فرصتي از فراوان سپاس با

  



 

  در بيمارستان كردن پابند احمد قابلباز 

  1390 شهريور 16، روزآنالين ،مرضيه پاسدارگفتگو با 

 بـه  مشـهد  آبـاد  وكيـل  زندان بهداري از گذشته زرو كه ديني پژوهشگر قابل، احمد
  .است بستري اعصاب و مغز بخش در شده منتقل شهر اين عصر ولي بيمارستان

 حـال  وخامت به اشاره با »روز« با مصاحبه در قابل آقاي همسر پاسدار، مرضيه
  .كنند دعا او سالمتي براي خواست همه از وي

 زنـدان  بهـداري  بـه  جسـمي  ضـعيت و وخامت دليل به آقا حاج :داد توضيح او
 نيز ما و است بهداري در كه داد خبر و گرفت تماس ما با خودش بود؛ شده منتقل
 و شـده  منتقل بيمارستان به كهاآلن  تا كرديم گيري پي به شروع ايشان وكيل توسط
  .كنم مي صحبت شما با دارم ايشان كنار در من

 و پرسـم  مي ديني وهشگرپژ اين حال وخامت علت درباره قابل آقاي همسر از
 كـه  دادنـد  تشـخيص  بعد و اند هگرفت اسكن تي سي ايشان از بيمارستان در :گويد مي
آم آر « امكـان  اسـت  آقا حاج بدن در تركش چون اما گيرد صورت »آم آر آي« بايد
 فعـالً  و آوردنـد  عمـل  بـه  تزريقـي  اسـكن  تي سي ايشان از بار اين لذا و نيست »آي

  .چيستمسئله  بدهدكه قطعي نظر ،متخصص پزشك كه منتظريم

 89تابسـتان  نداشـت  مشـكلي  رفت زندان وقتي آقا حاج :افزايد مي پاسدار خانم
 كـه  جـايي  تـا  بـود  شـده  فشـارخون  نوسان و سرگيجه دچار شد آزاد زندان از كه
 شـرايط  مجمـوع  در و كردنـد  بازداشت را او دوباره باز كه خورد مي زمين باره يك
 بـه  پابنـد  بـا  و الحفـظ  تحـت  را او كه هم ديروز .شد او حال متوخا باعث زندان

 معاونـت  بردارنـد  را پابنـد  كردم خواهش و دادسرا به رفتم بودند وردهآ بيمارستان
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 امـروز  شـد  قـرار  بعـد  .بمانم آقا حاج پيش داد اجازه و برداشتند داد دستور قضايي
 .برونـد  اند آمده بيمارستان به آقا حاج همراه زندان از كه سربازاني اين تا ببريم سند
  .كنند دعا آقا حاج سالمتي براي خواهم مي دوستان همه از هم حاال

 اهللا آيـت  تشـييع  مراسـم  در شـركت  براي كه درحالي و 88آذرماه29 قابل احمد
 بـا  89خـرداد 21 در يعني بعد ماه6 او .شد بازداشت بود قم عازم مشهد از منتظري
 هـاي  اعـدام  افشـاي  از پس 89شهريور23مجدداً  و شد آزاد توماني ميليون50 وثيقه
  .شد آزاد ماه دي و بازداشت مشهد آباد وكيل زندان در پنهاني

 در خـود  محكوميت كردن سپري براي امسال مرداد نهم از ديني پژوهشگر اين
  .برد مي سر به زندان

  



 

  وضعيت احمد قابلدرخصوص  اطالعيه خانواده قابل  

  1390 شهريور 25 ،شريعت عقالني

 يا من إسمه دواء و ذكره شفاء

اش را اجابـت نمـود و    گـوييم كـه دعـاي بنـدگان دلسـوخته      خدايي را سپاس مـي 
ــار رمــود و روز پنجشــنبه ديگر لطفــش را شــامل حــال مــا و احمــد عزيزمــان ف ب
آقاي احمد قابل از تخت بيمارستان پايين آمـده و   30و14 ساعت 1390شهريور24

  .مرخص شدند

  :در اين رابطه چند نكته الزم به بيان است

 ايشان دچار عارضه تومور مغزي شده كه با عمل جراحي سخت و سـنگين  .1
) و اعصـاب جراح متخصص مغز (توسط دكتر عليرضا بيرجندي ) ساعت5حدود (

 مـورد  90شـهريور 17و تيم پزشكي در بيمارستان رضوي مشهد در روز پنجشـنبه  
هـاي   هفته بستري شدن در بخـش مراقبـت   عمل جراحي قرار گرفت و پس از يك

بخش اسـت، امـا    اش رضايت ميترخيص گرديد و بحمداهللا حال عمو) ICU(ويژه
حاضر سمت چپ  حالدر .ترميم ضايعاتي كه تومور وارد ساخته نيازمند زمان است

بدن ايشان حركت ندارد و بدون مراقبـت و كمـك، قـادر بـه حركـت و ايسـتادن       
تودرمـاني و  طبق نظر پزشك بايستي فيزيوتراپي انجام شـده و در آينـده پر   .نيستند
منـدانش   چنان به دعاي خيـر دوسـتان و عالقـه   لذا هم .درماني صورت گيرد شيمي

  .نيازمنديم

مندان از داخل و خارج كشور كه نگـران و   هعالق و نايانآش ،از كليه دوستان .2
 ويـژه  بهو با دعاي خيرشان لطف الهي را جلب نمودند  اند جوياي حال ايشان بوده
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زنجـاني، بيـت مرحـوم     ت عظـام صـانعي و بيـات   از سروران عزيز؛ حضـرات آيـا  
ن آقايان احمد و سعيد منتظري، حجـج اسـالم آقايـا   ) رض(منتظريالعظمي  اهللا آيت

ن كــديور، عبــداهللا نــوري، دكتــر حســن خمينــي، محســســيدمحمد خــاتمي، سيد
  .محمدرضا خاتمي و ساير بزرگواران، كمال تشكر و قدرداني را داريمسيد

ويـژه   ه از زحمات و تـالش تـيم پزشـكي، بـه    دانيم ك ميخود الزم همچنين بر
 وحـدت، پرسـنل اتـاق عمـل و بخـش     اي دكتر بيرجندي، آقاي دكتر بهارجناب آق

ICU        بيمارستان رضوي مشـهد، تشـكر و قـدرداني كنـيم و از خداونـد بـزرگ و
  .مهربان، توفيق و بهروزي همگان را آرزو نماييم

اكنون كه با لطف الهي و دعاي دوستان، احمد عزيزمـان را در جمـع خـود     .3
وصـيه  جهـت و بنـابر ت   همين به .عهده همه ماستداريم، وظيفه مراقبت از ايشان بر

كننـدگان عزيـز رعايـت حـال ايشـان را نمـوده و از        تقاضا داريم مالقاتپزشكان، 
زا، بحـث و روبوسـي خـودداري     ي طوالني، خبرهـاي نـاگوار و اسـترس   گفتگوها
تـا   16توانند براي مالقات ايشان روزهاي جمعه از سـاعت   ميمندان  عالقه .نمايند
  .حضور يابند 18

  .از همكاري و همراهي همه سپاسگزاريم

  1390 شهريور 25ه قابل خانواد

  



 

  گزارش آخرين وضعيت جسمي احمد قابل

  1391 تير 12كلمه،  ،گفتگو با هادي قابل

 دشـوار  عمـل  از بعد كه رهبري منتقدان از و ديني نوانديش پژوهشگر قابل، احمد
 وضـعيت  شـدن  وخيم درپي كرد، مي سپري مشهد در را نقاهت دوران مغز جراحي
 سـينا  بيمارسـتان  ويـژه  بخـش  در گذشـته  هفتـه  بهپنجشـن  روز صبح اش، جسماني
  .گرفت قرار نظر تحت پزشكي تيم توسط و شد بستري
 بارهـا  اخيـر  يهـا  سال طي منتظري،العظمي  اهللا آيت مرحوم برجسته شاگرد اين
 در و بـود  گرفتـه  قـرار  تهديـد  و بازداشت مورد حاكميت، به خود انتقادات دليل به
 و اسـت  شـده  حاد مغزي مشكالت و بيماري اردچ هايش بازداشت آخرين از يكي

  .اند داده خبر وي مغز در تومور وجود از پزشكان
 سـؤال  بـه  پاسـخ  در دينـي،  پژوهشـگر  اين برادر قابل، هادي كلمه، گزارش به
 خـوب  ايشان عمومي حال الحمدهللا« اينكه بيان با برادرش، وضعيت آخرين درباره
 روي تركشي .داشتند كمرشان روي رمختص عمل يك يكشنبه روز :گويد مي »است
آم آر « بتواننـد  كـه  كردنـد  خارج را تركش اين .بود »يآ آر آم« از مانع كه بود كمر
  .بگيرند »آي

 بـرادرش  بـدن  در مقـدس  دفـاع  زمان از كه است تركشي به قابل هادي اشاره
 ناكنـو  اما نداشت وجود آن آوردن بيرون امكان گذشته ساليان در و بود مانده باقي
 آن كـردن  خارج و جراحي به مجبور پزشكان ،»آم آر آي« گرفتن ضرورت خاطر به
  .اند شده

 ايشـان  مغـز  از »آم آر آي« يـك  هـم  يكشنبه بعدازظهر :افزايد مي ادامه در وي
 نيـازي  چـه  و بكننـد  بايـد  كـار  چـه اآلن  كه دهند تشخيص دقيقاً بتوانند كه گرفتند
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 دارد وجود مغز دراآلن  كه چيزي آن كه دبدهن تشخيص اينكه براي واقع در .است
 رفتـه  ازبين پرتودرماني براثر كهاي  مرده هاي سلول آن يا است تومور رشد ؟چيست

  .است اين اند گفته ما به پزشكان كه چيزي .اند شده جمع مغز درها   آن و
 روزظـاهراً   و دهـد  انجـام  »آم آر آي« بايـد  هم امروز وي قابل، هادية گفت به
 بداننـد  بعـد  كـه  كـرد  خواهنـد  اعـالم  را شان نهايي تشخيص پزشكان هم هشنب سه
  .كنند تجويز رااي  معالجه يا و درماني چه ايشان براي يعني بكنند، بايد كار چه

 و هـا  آزمـايش  كـه  هسـتيم  منتظـر  فعـالً  ما :گويد مي ديني پژوهشگر اين برادر
 بتوانـد  ايشـان  پزشك آن از بعد كه كنند تهيه را »آم آر آي« و ها تي سي و ها عكس

 شـاءاهللا  ان هفتـه  آخـر  تا .بگيرند را تصميمي چه ايشان مورد در كه دهد تشخيص
 صـورت  بايـد  ديگـري  درمـان  يـا  اسـت  الزم مجدد عمل آيا كه شود مي مشخص
  .بگيرد
 منتظري اهللا آيت فوت از بعد كه كه درحالي 88آذرماه ديني، نوانديش محقق اين
  .شد بازداشت كرد، مي سفر قم به مشهد از او تشييع مراسم براي

 دادگـاه  جلسـة  بـه  بند دست و پابند با را او كه درحالي وي، دادگاه جلسه اولين
 زنـدان،  روز170 حـدود  تحمل از پس و شد برگزار 89ارديبهشت در بودند، آورده
  .شد آزاد وثيقه قرار با

 هـاي  اعـدام  مورددر اظهارنظر درپي و 89شهريور در بارديگر دولت، منتقد اين
  .شد بازداشت مشهد، آباد وكيل زندان در پنهاني و جمعي دسته خودسرانه،
 آبـاد  نجف مشهد، در وي يها سخنراني به توان مي قابل، احمد اتهامي موارد از
 يهـا  سياست از انتقاد و خبري يها رسانه با وي يها مصاحبه همچنين و فريمان و

  .كرد اشاره نظام
 مشـكل  گذشـته  در برادرش اينكه به اشاره با كلمه، با وگو گفت در قابل هادي
 ايـام  از بعـد  حوالي درواقع يعني گذشته سال :كند مي تصريح است نداشته خاصي
 زنـدان،  رفتـيم  ما وقتي ها مالقات از يكي در كه بود گذشته سال تابستان در و عيد
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 و دارد جفلـ  نيمـه  حالت و نيست خوبي وضعيت ايشان وضعيت كه كرديم مشاهده
 كه همراهاني و بود حضوري مالقات .مالقات براي اند آورده و گرفته را بغلش زير
 اسـت  روز پـانزده  ده ايشـان  كه دادند توضيح و كنار كشيدند را من آوردند را ايشان
 از و خـورده  زمـين  چنـدبار  و ندارد تعادل و دارد نابساماني وضعيت زندان در كه

 كـه  دادنـد  اخطـار  مـن  بـه  .كند تنش را لباسش حتي كه نيست قادر و افتاده تخت
 ايـن  نشـانگر  تعـادل  عـدم  ايـن  و اند خورده زمين هم دستشويي و حمام در ايشان
 ايشان ،پيگيري با و كرديم اقدام بعدش ما خب كه .است حاد شان مريضي كه است
  .بيمارستان كرديم منتقل زندان از را

 و دادنـد  مغزي تومور تشخيص فتندگر كه اسكني تي سي اولين در وي،ة گفت به
] مغـز [ چـپ  سـمت  بـه  و كـرده  رشـد  هم خيلي كه را تومور اين كه كردند اعالم
  .شود عمل تر سريع بايد رسانده آسيب ايشان
 كه .شد انجام عمل و آمد زندان از ساعت48 فاصلة به تقريباً :دهد مي ادامه قابل
 كـه  اسـت  ايـن  مغزي تومور تخاصي متأسفانه اما بود آميز موفقيت عمل آن گرچه
 كـه ( باشـد  بـدخيم  نـوع  از اگـر  مخصوصـاً  اثـراتش طبيعتـاً   و كند مي رشد دوباره
 نـوروز  ايـام  در و بهبـودي  از بعـد  ايشـان  .كند مي بروز دوباره )بودهم  طور همين
 همـة  و رفـت  مـي  راه عصـا  بـا  و خـودش  پـاي  روي و بـود  خـوب  خيلي امسال

 از بعـد  و خـورد  زمـين  مرتبه يك ولي .نداشت يمشكل و داد مي انجام را كارهايش
 را كارهـايش  توانـد  مـي ن و نيسـت  حركـت  بـه  قـادر  كهاآلن  تا داشت پسرفتي آن

 پزشـكان  با مشورت از پس ما كه شد بحراني قدر آن وضعيتش .دهد انجام خودش
 شـاءاهللا  ان كـه  هسـتيم  اميـدوار  .كنـيم  منتقلشـان  تهـران  به كه شديم ناگزير تهران،
  .فتدابي ثرؤم گيرد مي صورت كه بعدي هاي درمان
 فـوت  زمـان  از :بـود  گفتـه  قابـل،  احمد همسر پاسدار، مرضيه نيز گذشته سال
 مشـكالت  مـاه  شش از بعد كردند بازداشت و دستگير را ايشان كه منتظري اهللا آيت

 متخصـص  پـيش  و كرد پيدا ناراحتي قلبشان كه طوري به .شد شروع شان جسماني
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 پيـدا  مشـكل  چشمشان كه هم آن از بعد و كنند مي مصرف داروآلن ا و رفتند قلب
  .است جديدي بيماري تعادل عدم اين اما .كرد

 هـا،  پيگيري براي مردم از تقدير بااي  اطالعيه در زمان همان قابل احمد خانوادة
 .اسـت  زمـان  نيازمنـد  سـاخته  وارد تومـور  كـه  ضـايعاتي  تـرميم  كـه  كردند اعالم
 قـادر  كمـك،  و مراقبت بدون و ندارد حركت ايشان بدن پچ سمت حاضر درحال
 در و شـده  انجـام  فيزيوتراپي بايستي پزشك نظر طبق .نيستند ايستادن و حركت به

 دوسـتان  خير دعاي به همچنان لذا .گيرد صورت درماني ميشي و پرتودرماني آينده
  .نيازمنديم مندانش عالقه و

 زنـدان،  دوران فشارهاي با بيماري اين ارتباط احتمال دربارة قابل هادي اكنون
 نـه  مـن  ديگـر  را چيست قضيه اين منشأ اين حاال اينكه :گويد مي كلمه خبرنگار به

 چنين يك دچار ايشان اينكه منشأ بگويم كه است اين تخصصم نه و هستم پزشك
  .چيست شدهاي  عارضه

 او .سـت ا بوده منتظري اهللا آيت شاخص شاگردان از قابل، احمد االسالم حجت
 بـاور  گويـا « :بـود  گفتـه  پيـامي  در خـويش  اسـتاد  سـالگرد  دومين در گذشته سال
 كـه  دفـاعي  و عملـش  اخـالص  و خـدا  از را عـزتش  عزيز، منتظري كه ،اند نكرده
  ».خواهان دنيا از نه و است كرده كسب كند مي مؤمنان از بزرگ خداي
 پيـر  آن كـه  دانـي  مـي  تـو  خـدايا « :بود آورده مناسبت اين به خود پيام در قابل
ة همـ  حقـوق  از دفـاع  درجهـت  كـه ( تـو  رضاي راه در را هايي مصيبت چه فرزانه
 كسـي  رخ به را آن و نگذاشت منت كسي بر و كرد تحمل) است مظلوم هاي انسان
 بـه  را بسـياري  كـه  ارزشـي  كـم  هاي دنياخواهي با را خود عمل خلوص تا نكشيد،
 مظلـوم  همنوعـان  هـاي  منـدي  بهـره  بـر  دنيـايي،  و شخصـي  هاي مندي بهره ترجيح
  ».نكند ضايع است، كشانده خويش،

  



 

  پيام تشكر خانواده احمد قابل و گزارش آخرين وضعيت ايشان

  1391 شهريور 12شريعت عقالني، 

 سمه دواء و ذكره شفاءإيا من 

رساند كه با الطاف الهي بـار ديگـر عزيزمـان     به اطالع عموم دوستان و آشنايان مي
هاي سخت جراحـي را پشـت سـر     والمسلمين آقاي احمد قابل عمل االسالم حجت

  .گذاشت و بحمداهللا به خانه برگشت
  .كنيم مين را بيان مندان مختصري از شرايط ايشا جهت اطالع دوستان و عالقه
، با نظر 1391متي احمد قابل از اواخر فروردينپس از سير نزولي وضعيت سال

 91تير8دوستان و خانواده، ايشان را براي درمان به تهران منتقل كرديم و در تاريخ 
از مغز الزم بود كه بـا   »آم آر آي«براي گرفتن  .در بيمارستان سينا بستري گرديدند

، تركش يادگار دوران جنگ تحميلي كه نزديـك نخـاع ايشـان    انجام عمل جراحي
 بيمارسـتان  در 91تيـر 11اين عمل در تـاريخ   .قرارداشت از بدن احمد خارج شود

براي عمـل جراحـي مغـز بـه      91تير14سپس در تاريخ  .موفقيت انجام شد با سينا
ه در بيمارستان ميالد منتقل شدند، زيرا جهت عمل جراحي به دستگاهي نياز بود ك

عمل جراحي مغـز بـراي خـارج     91تير16در تاريخ  .بيمارستان ميالد وجود داشت
پـس از حـدود    .كردن تومور كه مجدد رشد كرده بود، بـا موفقيـت انجـام گرفـت    

هفتـه بـا تشـنج     اما پس از يـك  .روز بستري بودن از بيمارستان ترخيص شد بيست
 با توجه به عدم ترميم زخـمِ  در اين نوبت .شديد دوباره راهي بيمارستان ميالد شد

درمـاني صـورت   تشـخيص داد كـه چـون پـيش از آن پرتو    سر، دكتر معالج ايشان 
كنند، لـذا نيازمنـد بـه عمـل ترميمـي       ميهاي پوست، خود را ترميم ن گرفته، سلول

م منظـور تـرمي   مي بهوعمل جراحي س 91مرداد11جهت در تاريخ  همين به .باشد مي
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بيمارسـتان   از 91مـرداد 23بـاالخره در تـاريخ    .جام شدروي ايشان انسر بر پوست
نسـت كـه احمـد قابـل در تهـران و      دا مـي ترخيص گرديد ولي پزشك معالج الزم 

اجازه خروج از تهـران داده شـد و    91شهريور2نظر بماند، تا اينكه در تاريخ  تحت
  .محل سكونت خود بازگشت ،ايشان به مشهد

ـ  گذرانـد و در منـزل    مـي س از عمـل را  اينك آقاي احمد قابل دوران نقاهت پ
قادر به حركت بـر روي پـاي خـود نيسـتند و تعـادل در       ايشان فعالً .بستري است
مندان  از عموم دوستان و عالقه .اما حال عمومي ايشان خوب است .حركت ندارند
تقاضـا داريـم جهـت     ضـمناً  .شود كه براي بهبودي ايشان دعا كننـد  ميدرخواست 
عمل آيد، زيرا نيازمنـد اسـتراحت    هخانواده ايشان هماهنگي الزم ببا حتماً  مالقات
  .باشند مي

دانيم ضمن شكر و سپاس به درگاه احديت، از پزشك جـراح   ميدر پايان الزم 
و معالج ايشان جناب آقاي دكتـر محمـد شـيراني بيـدآبادي و سـاير اعضـاي تـيم        

خـش جراحـي مغـز و    يمارستان سـينا، پرسـنل محتـرم ب   پزشكي بيمارستان ميالد، ب
ويژه از جنـاب   هاي ويژه بيمارستان سينا، به اعصاب بيمارستان ميالد، بخش مراقبت

راد كه زحمات بسياري را متحمل شـدند، همـه دوسـتان،     علي شكوري آقاي دكتر
مندان، آشنايان، بستگان، از داخل و خارج كشور كه با تلفن، ايميل، پيامك و  عالقه

  .اند سپاسگزاري نماييم شان بودهحضور خود، جوياي حال اي
والمسـلمين   االسـالم  حجـت العظمي صـانعي،   اهللا آيتويژه به محضر حضرت  به

والمسـلمين   االسـالم  حجـت اصالحات،  ةجمهور دور محمد خاتمي رئيسآقاي سيد
شـيخ احمـد منتظـري و     والمسلمين حـاج  االسالم حجتآقا خميني،  حسنحاج سيد

ظمي منتظري، تشكر و سپاس خود را تقديم داشـته  الع اهللا آيتبيت مرحوم حضرت 
  .و از خداوند رحمان، برايشان عمر با عزت آرزو داريم
  خانواده قابل

1391 شهريور 12



 

  وضعيت احمد قابلص درخصو اطالعيه خانواده قابل

  1391 مهر 25شريعت عقالني، 

 ةبوسيل ايشان نباتي حيات و اند كرده اعالم را قابل احمد آقاي مغزي مرگ پزشكان
 شـوك  بـا  كـه  شدند قلبي ايست دچار ايشان 14ساعت امروز .دارد ادامه ها دستگاه
 هـا  گاهدست همچنان امروز ةدقيق وسي بيست ساعت تا .برگشت و شد احيا الكتريكي

 ايشـان  قطعـي  فـوت  هنـوز  .دارد مـه ادا ايشان نباتي حيات و است وصل ايشان به
 رسـاني  اطـالع  خـانواده  سـوي  از خبـري  هرگونـه  اسـت  طبيعي .است نشده اعالم
  .شد خواهد

 توجـه  خانواده سوي از صادره هاي اطالعيه به رود مي انتظار ها رسانه از ويژه به
  .باشند داشته

  قابل خانواده

  1391مهر25

  



 

  قابل احمد درگذشت مناسبت به قابل خانواده پيام

  1391 آبان 1عقالني،  شريعت

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 من منهم و نحبه قضي من فمنهم عليه عاهدواهللا ما صدقوا رجالٌ منينالمؤ من«
  »تبديالً ابدلو ما و ينتظر

 رحمـت،  سـالم ا منـادي  يش،اند ژرف پژوهشگر يش،اند نو مجتهد فرزانه، دانشمند
  .شتافت معبودش ديدار به قابل احمد استاد دلير آزادمرد ملت، حقوق مدافع

 سـوي  بـه  را رنجـورش  پيكـر  بار اشك ديدگاني و اندوه و غم از آكنده قلبي با
هشت و  ساعت مراسم .كرد خواهيم تشييع آرامگاهش و) السالم عليه(رضوي حرم
 نمـاز  و خطبـه  قرائـت  بـا  زاديآ صحن در 91آذر3 چهارشنبه روز صبح دقيقه سي
 همچنـين  .شـد  خواهـد  تشـييع  مـزارش  تـا  رضا بهشت ورودي در سپس و شروع
 سـاعت  از عصـر  و 11 تـا  9 سـاعت  از صـبح  پنجشـنبه  روز ايشـان  خـتم  مراسم
 جمعـه  و كوهسـنگي  خيابـان  در واقـع  مسجدالنبي دروسي  شانزده تاوسي  چهارده
 ميدان خميني، امام خيابان در واقع نانصارالحسي درحسينيه 11 تا 9 ساعت از صبح
  .گردد مي برگزار دي ده

 تراكـت  و پـرده  گـل،  تاج آوردن از داريم تقاضا مندان عالقه و بستگانة هم از
 هـا  مراسـم ة كليـ  در عزيـزان  ايشـان،  همسرِ و مادرة توصي بنابه و نمايند خودداري
  .ندهند ميدان جويان بهانه به و كرده حفظ را خود آرامش

  قابل مرحوم ةادخانو



 

  رفت و نكرد شكايت قابل احمد

  1391 آبان 2روزآنالين،  ،قابل احمد ردبرا و خواهر با گفتگو

 در گذشــته روز منتظــري اهللا آيــت شــاگردان از و دينــي پژوهشــگر قابــل، احمــد
 اعـالم  »روز« بـا  مصاحبه در وي خانواده اعضاي .درگذشت مشهد قائم بيمارستان
 كه بود معتقد و داشت را مردم حقوق و مردم دغدغه چيز ره از بيش او كه كردند
 فاصـله  نيز انقالب محوري هاي هدف از ايم گرفته فاصله انقالب پيروزي از هرچه
 بـا  نـه  و انـد  جامعـه  مطلوب نه كه افتاده خاصي عده دست حكومت و شده گرفته

  .دارند همخواني انقالب محورهاي

 پرونـده  كه درگذشت سالگي55 سن رد درحالي و بود حكومت منتقدين از او
 ايـن  انتقـادات  درپـي  كـه اي  پرونـده  است؛ باز قضايي دستگاه در هنوز اش قضايي
جمهـوري   رهبـر  بـه  اش سرگشـاده  انتقادي هاي نامه و حكومت از ديني انديشمند
  .بود كرده زندان روانه چندباري را او و گرفته شكلاسالمي 

 اتهامـاتي  جملـه  از »نظام عليه تبليغ و هبرير به توهين ملي، امنيت عليه اقدام«
 در هـم  يكبـار  و 80سـال  در هـم  يكبـار  او .شـد  منتسـب  قابـل  احمـد  بـه  كه بود
 مشـهد  از منتظـري  اهللا آيت تشييع مراسم در شركت براي كه درحالي و 88آذرماه29

ــود قــم عــازم ــا 89خــرداد21 در يعنــي بعــد، مــاه6 او .شــد بازداشــت ب  وثيقــه ب
 هـاي  اعـدام  افشـاي  از پـس  89شـهريور 23 درمجـدداً   و شد آزاد يتومان ميليون50

  .شد آزاد ماه دي و بازداشت مشهد آباد وكيل زندان در پنهاني

 سـر  بـه  استعالجي مرخصي در و وثيقه قرار با كه درگذشت درحالي قابل آقاي
  .برد مي
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 بـرادرش  اصـلي  دغدغـه  كـه  گويـد  مي »روز« با مصاحبه در قابل احمد خواهر
 چيـز  همـه  .بود صبور و مظلوم خيلي او« :بود مردم حقوق احقاق و عدالت اجراي
 نكـرد  شكايت هم يكبار .نگفت »آخ« هم يكبار و كرد تحمل بيماري و زندان از را
  ».رفت و

 مردم حقوق برادرم دغدغه :گويد مي »روز« به نيز قابل احمد برادر قابل، هادي
  .شد متحمل را بسياري هاي هزينه هم راه اين در و بود

 بيمارسـتان  بـه  زنـدان  از تومـورمغزي  تشـخيص  از پس گذشته سال قابل آقاي
 تيرمـاه  اوايـل  او هـا  گزارش براساس .گرفت قرار جراحي عمل تحت و شد منتقل
 ديگـري  عمـل  تحـت  جنـگ  دوران تركش درآوردن براي بارديگر نيز جاري سال
 آقـا  حـاج «: بـود  گفته »روز« به پيشتر قابل آقاي همسر پاسدار، مرضيه .گرفت قرار
 و سرگيجه دچار شد آزاد زندان از كه 89تابستان نداشت مشكلي رفت زندان وقتي
 را او دوبـاره  بـاز  كـه  خورد مي زمين يكباره كه جايي تا بود شده فشارخون نوسان
 را او .شـد  او حـال  وخامـت  باعـث  زنـدان  شـرايط  مجموع در و كردند بازداشت
 كـردم  خـواهش  و دادسرا به رفتم بودند آورده بيمارستان به پابند با و الحفظ تحت
 آقـا  حـاج  پـيش  داد اجـازه  و برداشـتند  داد دستور قضايي معاونت بردارند را پابند
  ».بمانم

  مراسم برگزاري زمان جزئيات

 :گويـد  مي »روز« به هم برادرش تشييع مراسم برگزاري زمان درباره قابل هادي
 سـاعت  كـه  شـد  ايـن  بـر  مـا  قرار بوداحمدآقا  ممرحو باورهاي كه آنچه براساس«

 موسي بن علي حضرت مطهر حرم آزادي صحن در چهارشنبه روز صبح ونيم هشت
 در تواننـد  مـي  ايشـان  مندان عالقه .دهيم انجام را ايشان نماز و خطبه مراسم الرضا،
 درِ بـه  را ايشـان  پيكـر  آمبـوالنس  بـا  مراسـم  ايـن  از پس و كنند اجتماع محل اين
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 صـورت  تشـييع  ايشان مزار تا جا همان از تا كرد خواهيم منتقل رضا بهشت ديورو
  ».گيرد

 وجود به مردم براي مزاحمتي كه كنيم مين تشييع شهر سطح در ما« :افزايد مي او
 و اذيـت  و آزار باعـث  هـا  مراسم گونه اين كه برد مي رنج هميشه هماحمدآقا  .نيايد

  ».كند مي ايجاد ترافيك و شود مي مردم براي مزاحمت

 ختم مجالس« :دهد مي توضيح نيز ختم مراسم برگزاري مكان و زمان درباره او
 بعد شد خواهد برگزار مشهد در صبح جمعه همچنين و بعدازظهر و صبح شنبه پنج
 مراسـمي  اگـر  آباد نجف و قم تهران، در و داشت نخواهيم مراسمي مشهد در آن از

  ».كرد خواهيم اعالم باشد
  است زندان در مهنا وصيت

 بـر  ايـران  مـردم  به خطاب را خود سياسي نامه وصيت 88خرداد30 قابل احمد
 موجود وضعيت از انتقادياي  نامه وصيت بود؛ كرده منتشر خود شخصي سايت وب
 دولـت  حاميـان  و پاسـداران  سپاه فرماندهان برخي و رهبري كودتاي« از كه كشور
  .گفت مي سخن »دروغگو و فاسد

 :گويـد  مي ؟دارند نيز ديگري نامه وصيت برادرتان آيا كه پرسم مي ابلق هادي از
 اعتقـادي  و سياسـي  نامـه  وصـيت  كردند منتشر خود سايت وب در ايشان كه آنچه«

 آن مـتن  دانـيم  نمـي  مـا  كه داشتند خانواده براي هم نامه وصيت يك اما .بود ايشان
 امـروز  .بـود  آقايـان  دسـت  و زنـدان  در ايشان وسايل ساير با همراه چون .چيست
 گيـرد  قـرار  اختيارمـان  در اگـر  و كرد خواهيم مراجعه نامه وصيت اين گرفتن براي
 خـواهيم  اعالمقطعاً  باشد چيزي نامه وصيت اين در هم ايران ملت يا دوستان براي
  ».كرد

 انتخابـات درخصـوص   خـود  اعتقـادي  و سياسـي  نامـه  وصـيت  در قابل احمد
 نتـايج  بطـالن  در« :بـود  كـرده  اعـالم  88خـرداد  جمهوري رياست برانگيز جنجال
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 پيشـين  عـزم « از قـرائن  و شـواهد ة همـ  كه چرا .كرد توان نمي ترديدي شده، اعالم
  ».كند مي حكايت جمهور، رئيسعنوان  به نژاد احمدي معرفي براي »كودتاچيان

 مـورد  بار،  خشونت خصوصاً و غيرقانوني رفتار گونه هيچ« :بود كرده تصريح او
 و تعـدي  و تجـاوز  دربرابـر  البتـه  .نيسـت  ايران طلب اصالح و جو صلح ملت دتأيي

 اينة تجرب .نكنند سكوت هرگز و كنند اعتراض بايد نيز كودتاچيان ورزي خشونت
 تنها ملت، جانب ازمطمئناً  و كند مي حكايت »گلوله و گل« مصاف از تنها نيز ملت
 كـه  بخواهنـد  كودتاچيـان  زا كشـور  مسـئوالن  كـه  است بهتر .شود مي عرضه »گل«

 هجـوم  و جوانان تحريك با را آميز مسالمت رفتار و باشند داشته حيا و شرم قدري
 را خسـارت  و ضـرر  بيشـترين  كه چرا نكشانند، خشونت به مردم، به ناجوانمردانه
  ».برد خواهد حاكميت

  قابل احمدهاي  دغدغه

 او حيـات  آخـر  زهايرو در برادرش اميدهاي و ها دغدغه دربارة قابل هادي از
 بـود  اين هم ايام همين و زندگي طول در ايشان دغدغة عمده« :گويد مي .پرسم مي
 كـه  بـود  اين بر ايشان باور و اعتقاد .كند عرضه بتواند را دين از رحماني قرائت كه
 رحمـاني  ةچهـر  و دارد فاصله خيلي اسالم مبين دين با شده عرضه كشور در آنچه
 عنـوان  تحت كه بود شده برانديشه همين براي .است مانده مغفول اسالم انساني و
 را اسـت  اسـالم  اصـول  و اعتقادات باورها، از كه آنچه ةمجموع »عقالني شريعت«

  ».شد منتشر ايشان مريضي ايام همين در آن از بخشي كه .كند منتشر و استخراج

 بـود  اين زد من به نخستين جراحي عمل از بعد برادرم كه حرفي« :افزايد مي او
 و وقت همه كه بدهد مهلتي و شود من حال شامل اگر خدا لطف كه دارم آرزو كه
 و جامعـه  بـراي  كـه  برسـانم  جايي به را عقالني شريعت بحث كه بگذارم را مزمان

 ايـن  متأسـفانه  .بـود  خواهـد  مفيـد  بسـيار  هم ما تحقيقي و علمي جامعة همچنين
 و مريضـي  درگيـر  مـدام  گذشـت  نايشا اول جراحي عمل از كهاي  ردهوخ سال يك
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 اجـل  كـه  هم بعد برسند؛ مطلوب به بتوانند كه نشد ايجاد شرايطي و بودند نقاهت
 تـا  دهند ادامه را ايشان راه بتوانند ايشان همفكران و دوستان اميدواريم .نداد تلمه
  ».دارد ادامه راهش كه شود شاد نيز ايشان روح

 فعلـي  وضـعيت  سرسـخت  منتقـدين  زا يكي شما برادر گويم مي قابل هادي به
 قابـل  آقـاي  ؟چـه  خصـوص  ايـن  در بـود اي  خامنـه  اهللا آيـت  خصـوص  هب و كشور
 يهـا  ديـدگاه  انتشـار  و هـا  نامـه  ها، يادداشت قالب در برادرم هاي دغدغه« :گويد مي
 از چه هر متأسفانه كه بود اين نيز مدت اين در او اصلي ةدغدغ .شده منتشر ايشان
 نيـز  انقـالب  محوري هاي هدف از گيريم مي فاصله انقالب روزيپي ةاولي يها سال
 حكومـت  و شـده  ضـعيف  مردم خواست به توجه و حضور شود، مي گرفته فاصله
 مطلـوب  نـه  اسـت  جامعـه  مطلـوب  نـه  كـه  گرفتـه  قـرار  خاصـي  ةعد يك دست

  ».دادند خون و كردند حركت آن خاطر به مردم كه انقالب محورهاي

 هـاي  هزينـه  هممسئله  اين براي و بود مردم حقوق ايشان دغدغة« :افزايد مي او
  ».پرداخت سنگيني

 قابل احمد پرونده ضعيتو

 قابـل  هـادي  .بـرد  مـي  سر به مرخصي در مداوا براي و وثيقه قرار با قابل احمد
 زنـدان  از مرخصي شكل به آمد پيش كهاي  عارضه دليل به ايشان« :دهد مي توضيح
 كـه  گفتنـد  و آمدنـد  .بـود  مانده ايشان زندان ازاي  دهوخر ماه5 حدود .آمدند بيرون
 امـا  شد تمامظاهراً  .كرد امضا ايشان .آوردند فرم و شود مي مشروط آزادي مشمول
 اسـتعالجي  مرخصـي  هرحال به .است مرخصي گفتند مي و كردند مي مراجعه هربار
 دادگـاه  كـه  بـود  هم مالي جريمه بحث يك .شود مي محسوب زندان از جزوي هم

 ايشـان  درگذشـت  بـا  حـاال  .بودنـد  نبسـته  را پرونـده  آن، خاطر به و كرد مي مطالبه
  ».شود مي بسته پرونده

  .بود كرده فوت قابل آقاي ديگر خواهر نيز تر پيش هفته يك
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 در ديانت و اخالق پايان از »روز« با مصاحبه در گذشته سال خرداد قابل احمد
 هـا  تـوده  خواهند مي خرافات با« :ودب كرده تصريح و گفته سخنجمهوري اسالمي 

  ».دارند نگه راضي را

 رهبـر  از شـديد  انتقـاد  بـا  »روز« با مصاحبه در نيز از پيش ديني پژوهشگر اين
 بـه  را) اسـالمي  جمهـوري ( نظـام  يـك  سرنوشـت « :بـود  گفتـه جمهوري اسـالمي  

 حكومتي، نهادهاي در دوستانشانو  ايشان اساساً .است زده گره خودش سرنوشت
  ».دانند مياي  خامنه آقاي مستعار اسم را »نظام« وانعن



 

  قم و تهران در قابل احمد استاد ترحيم مراسم برگزاري اطالعيه

  1391 آبان 6عقالني،  شريعت

  هوالباقي

 روز بزرگداشـتي  مجلـس   قابـل،  احمـد  اسـتاد  درگذشـت  روز هفتمـين  مناسبت به
 تـا وسـي   پـانزده  سـاعت  ب،غـر  شهرك مسجدجامع ،تهران در ماه آبان نهم شنبه سه

) صـفائيه  خيابـان ( شـهداء  حسـينيه  قم در ماه آبان دهم چهارشنبه همچنين وهفده 
  .گردد مي برگزار عشاء و مغرب نماز بعداز

  )جامي( قابل خانواده

  



 

  برادر روايت به قابل احمد

  1391 آبان 7جرس،  ،)نخست بخش( قابل هادي با گفتگو

 بـه  مهرمـاه  وپنجم بيست با مصادف دوشنبه روز گرا عقل مجتهد قابل احمد :جرس
 از نـوگرا  انديشـمند  ايـن  .شـتافت  بـاقي  ديـار  بـه  بيمـاري  از ناشي عوارض علت

  .رسيد اجتهاد درجه به او اين محضر در و بود منتظري اهللا آيت شاگردان

 دينـي  مسـتبد  حاكميـت  آنچـه  برابـر  در گـاه  هـيچ  خود زندگي در قابل احمد
 آن تـاوان جمهوري اسـالمي   رهبري از انتقاد با و نياورد رودف تسليمسرِ دانست مي
 فكـري  و سياسي يها ديدگاه و زندگي درخصوص قابل هادي آقاي با .پرداخت را
  :آيد مي درپي آن اول بخش كه نشستيم گفتگو به نوانديش فقيه اين

 سياسي زندگي مختلف ابعاددرخصوص  بحث وارد اينكه از پيش لطفاً !قابل آقاي
 طلبگي زندگي و تحصيالت دوران بهاي  اشاره مختصر لطفاً شويم قابل احمد كريف و

  .بفرماييد ايشان

 .آمـد  دنيـا  بـه  جـام  تربت آباد مؤمن روستاي در ]1336[1337مهرماه در احمدآقا
 در دبسـتان  از قبـل  تا را كودكي دوران ما و بودند تر كوچك من از سال سه ايشان
  .گذرانيديم روستا همان

 براي نجف از شاهرودي سيدمحمود حاجالعظمي  اهللا آيت مرحوم امر به انپدرم
 آن پـدرمان  ارضـي،  اصـالحات  از بعد .بودند آمده منطقه و روستا اين مردم ارشاد
 صـورت  منطقـه  آن در اصالحات كه بود اين ايشان نظر زيرا .كردند ترك را منطقه
 آن درميـان  تـوان  مـي ن براينبنـا  .است شده حرام به آلوده زندگيشان مردم و گرفته
 دوران ترتيـب  بـدين  و كردنـد  هجـرت  مشهد به دليل همين به .كرد زندگي جامعه
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 از كـه  مـذهبي اي  زنجيـره  مدارس در ابتدا .شد آغاز مشهد در ما ابتدايي تحصيلي
 بعـد  امـا  كـرديم  تحصـيل  آنجـا  در سال يك و نام ثبت بود عابدزاده مرحوم سوي
  .شديم تحصيل به مشغول دولتي مدارس در تسكون محل انتقال خاطر به

 در مـا  دليل همين به بودند تر عقب من از سال يكاحمدآقا  تحصيل دوران در
 بـه  تبـديل  رقابـت  اين شديم تر بزرگ هرچه و داشتيم رقابت هم با كودكي دوران
  .شديم تبديل نزديك و صميمي بسيار برادر دو به ما و شد رفاقت

 بعـد  سال يك بالطبع و شدم مقدس مشهدة علمي زةحو وارد من ،1349سال در
العظمـي   اهللا آيـت  مرحـوم  مدرسـة  در .شـدند  مشهد ةعلمية حوز وارد هماحمدآقا 
 را حـوزه  مقدماتي دورة و كرديم آغاز را تحصيالتمان) عليه تعالي اهللا رضوان(ميالني
  .گذرانديم مقدس مشهد در

 داشـتند  كـه  سرشـاري  هحافظـ  و هـوش  ذهـن،  همان با دوره اين دراحمدآقا 
 تشـويق  مـورد  همـواره  و داشـتند  خوبي بسيار رشد و كرده آغاز خوب را ها درس
 كـه  جـوايزي  برنـدگان  از يكـي  ايشـان  .گرفتنـد  مي قرار مدرسه مديريت و اساتيد
 دورة بـه  كـه  زمـاني  .بودنـد  شـد،  مـي  اهـدا  ممتـاز  و برجسـته  طـالب  به ساله همه
 جـزو  حقيقـت  در و شـدند  معمـم  ميالنـي  مدرسه همين در رسيدند گذاري عمامه
  .شدند روحانيت لباس به ملبس هاي طلبه

 فاصـله  بـه  تحصـيل،  ادامـه  بـراي  قـم  بـه  بنده رفتن به توجه با ،1357سال در
 كـه  قـم  قديريـه  مدرسـه  در .آمدنـد  قـم  بـه  تحصيل ادامه براي هم ايشان چندماه،
 بـود  قـم  ممتـاز  سمـدار  جـزو  و داشت كالسيك حالت و اداره ها كرماني زيرنظر
 روحانيتة حوز مبارزات با زمان هم 1354سال در .شديم تحصيل به مشغول هردو
 مشـهد  به مدتي براياحمدآقا  ،بنده شدن زنداني و دستگيري با و حوزه طالب در

 حـوزة  بـه  دوباره 1356سال در تا افتاد تحصيالتشان ميان دراي  فاصله و بازگشتند
  .داديم ادامه را تحصيالت و برگشتيم قم علمية
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  ؟شد آغاز سالي چه در انقالبي مبارزات عرصه به قابل احمد آقاي جدي ورود

 مصـطفي آقا حـاج  شـهادت  از بعد و روحانيت مبارزات گيري اوج با 1356سال
 گرفـت  مـي  صورت قم در كه مبارزاتي و تظاهرات هاي صحنه دراحمدآقا  خميني،
 .بـود  زمـان  آن فكـر  خوش و جوان طالب خصوصيت از درهرحال .داشتند حضور
 بودنـد  هم مطالعه اهل و داشتند كهاي  حافظه و هوش از گيري بهره با هماحمدآقا 

 اهللا آيـت  مرحـوم  شـريعتي،  مرحوم يها كتاب مطالعة سمت به بيشتر مطالعات اين(
 بسـيار  فكـري  اثر مطالعات اين .)داشت گرايش بازرگان مهندس مرحوم و طالقاني
 انقالب اينكه تا ،كرد مبارزات عرصة وارد را ايشان و گذاشت ايشان برروي خوبي
  .رسيد پيروزي به مياسال

  ؟بود چه اجتماعى و ياسيس هاى تيمسئول در شانيا نقش انقالب، روزىيپ از بعد

 در ايشـان  كـرد  مـي  اقتضا كه شرايطي برحسب اسالمي انقالب پيروزي از بعد
 و ايشـان  يها ديدگاه با زيرا نياورد، امدو زياد اين اما .شدند سپاه وارد مشهدمقدس

 سـپاه  فرمانـدهان  با سليقه اختالف و نظر اختالف ديدند، مي سپاه در ايشان كه آنچه
 روانـة  تحصيالتشـان  ادامه براي و گرفتند كناره سپاه از خاطر همين به و كردند پيدا
  .شدند قم

  ؟بود مسائلي چه حوش و حول نظرها اختالف اين

 روحيـة  يك بود حاكم جوانان بر اسالمي انقالب اوايل در كه بيانقال روحية آن
 و بـود  چنينـي  اين زدوبندهاي و مقام و دنيا به توجه عدم و ازخودگذشتگي و ايثار
 و ملـت  كشـور،  بـراي  صـميميت  و صدق سر از و خالصانه خدمت دنبال به همه

 مبـارز  و طلبه يكعنوان  به داشت كه هايي ويژگي آن با هم احمدآقا .بودند دينشان
 قـرار  سپاه هرم سأر در كه كساني كه بود اين انتظارش شد سپاه وارد وقتي انقالبي
 و رفتارهــا گـاهي  امـا  .باشـند  برخـوردار  متعــالي هـاي  ويژگـي  ايـن  از گيرنـد  مـي 

 خوششـان  و ديدنـد  مـي  را شـد  مـي  انجـام  ها پست و مسئوليت بر كه زدوبندهايي



 63 روايت خانواده احمد قابل به

 سلسـله  بحـث  آن با هم انتقاد اين و كردند مي تقادان رفتارها اين به ايشان .آمد مين
 برخـورد  هـم هـا    آن و نبـود  سـازگار  بگيـرد؛  شكل سپاه در خواست مي كه مراتبي
 بـه  دوستانشـان  از برخـي  و ايشـان  كـه  شـد  ايـن  به منجر حتي امر اين .كردند مي

 را افـرادي  هـم  آنجـا  از .كننـد  ارسـال اي  اعتراضـيه  زمـان  آن سـپاه  باالي مقامات
 ايشـان  حال درعين اما دادند؛احمدآقا  به هم را حق مسائل از بعضي در و رستادندف

 ايـن  در تواننـد  مـي ن ديگـر  و نيسـت  سازگار مجموعه اين با شان روحيه كه گفتند
  .رفتند علميه حوزة به تحصيل ادامه براي جهت همين به بمانند مجموعه

 از نصـر  لشـگر  در نـگ ج زمـان  در كـه  مشهد سپاه هاي بچه با ارتباط خاطر به
 خواسـت  مـي  عمليـاتي  كـه  زمان هر كه شد باعث شدند، جنگ و جبهه فرماندهان
 ملحـق  نصـر  لشـگر  به سريع هم ايشان و زدند مي زنگاحمدآقا  به بگيرد صورت
 .شـناختند  مـي  را او آنجـا  هـاي  بچه زيرا گرفتند مين هم اعزام برگة حتي .شدند مي

 فرمانـدهان  از فـرودي  شـهيد  جمله از سپاه ندهانفرما از برخي با تنگاتنگي ارتباط
  .كردند مي پيدا حضور ها جبهه در ترتيب بدين و داشتند مشهد سپاه برجستة

 در مـدتي  و شـدند  هـوايي  نيـروي  سياسي عقيدتي جذب بزرگمان برادر مدتي
 پايگـاه  در و شـدند  اعزام همدان به آنجا از و داشتند مسئوليت مشهد هوايي پايگاه
 از و شـدند  تهـران  عـازم  بزرگمـان  بـرادر  مدتي از بعد .شدند مستقر دانهم وژةن

 هـم  ايشـان  و بپذيرند را همدان نوژة هوايي پايگاه مسئوليت كه خواستنداحمدآقا 
 .گرفتنـد  عهـده  به را نوژه پايگاه سياسي عقيدتي مسئوليت مدتي براي و كردند قبول
ـ  بود حاكم ارتش در كه خشكي مراتب سلسله آن اما  سـازگار  ايشـان  روحيـات  اب
  .بازگشتند علميه حوزة به دوباره و كردند ترك را آنجا و نبود

 بـه  رسـيدگي  واقـع  در روحانيت ويژة دادگاه در مدتي هم قم علمية ةحوز در
 در روحانيـت،  ويـژة  دادگـاه  .شدند مشغول قضات انتظامات و روحانيت تخلفات
 و زمان آن قضايي عالي شوراي بر) عليه تعالي اهللا رضوان(بهشتي شهيد رياست زمان
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 قضات تخلفات به هم كه شد تشكيل قم در دادگاهي يك .بود قضاييه قوة رياست
  .روحانيت تخلفات به هم كرد مي رسيدگي ها دادستان و

 مرحـوم  هـم  دادگـاه  ايـن  قاضي و بودند قمي آذري مرحوم دادگاه اين دادستان
 بازپرسـي  سـمت  در سـال  يـك  مـدت  بـه  بنده ابتدا .بودند تهراني حسن شيخ حاج
 وظيفـه  انجـام  دادگـاه  بازپرسي سمت در آنجا در مدتي هم احمدآقا و بودم دادگاه
 بنده بازهم اما .اندوخت خود براي آنجا در را قضايي كار تجربه حقيقت در و كرد
 جـدا  دادگاه از سال دو به قريب از بعد ايشان و نياورديم دوام آنجا در ايشان هم و

 مطالعـات  و تحصـيالت  بـه  و گرفـت  فاصله قضايي و اجرايي كارهاي از و شدند
  .شدند مشغول خود حوزوي

 چه قم در شانيا علمى حلقه اينكه و بگوييد برايمان ايشان طلبگي زندگي از
  .»ها مباحثه هم« و شاگردان هم د،ياسات لحاظ به هم ؟داشت مختصاتى

 1364سـال  در .بـود  كلفـي ت بـي  و سـاده  بسـيار  زنـدگي  ايشاناي  طلبه زندگي
 مدرسـه  يـك  مدتي از بعد شدند منصوب فريمان جمعه امام عنوان به ابوي كه زماني
 احمـدآقا  از ايشـان  .گرفتنـد  طلبـه  تعـدادي  و كردنـد  تأسيس فريمان در را علميه
 .بگيرنـد  برعهـده  را طـالب  تـدريس  هـم  و مدرسه مديريت ،هم تا كردند دعوت
 بـه احمـدآقا   آمدن ديگر دليل البته .آمدند فريمان تانشهرس به قم از ايشان بنابراين
 .شـدند  شـهيد  زمان هم پسرخواهرمان و برادرمان 1365سال در كه بود اين فريمان
 فريمـان  بهاحمدآقا  عاطفي، جنبه از پدر روحيه براي كه شد باعثمسئله  اين خود
 .بگيرنـد  هبرعهـد  كنارش در را فريمان علميه حوزه در تدريس و مديريت و بيايند
 و كردند تربيت را خوبي هاي طلبه كردند انتخاب كه اساتيدي واحمدآقا  نظارت با

  .دانند مي ايشان مديون را خودشان و هستند قم علميه حوزه در طالب آناآلن 

 و معنـوي  اخالقـي،  هـاي  جنبـه  از طـالب  با بودند جوان كه ازآنجايياحمدآقا 
 كه زماني مدت .كردند مي الگوبرداري شاناي از طالب و داشتند خوبي رابطه درسي
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 فرهنگيان و جوان نسل با را ارتباطي ايشان كه شد باعث بودند فريمان در احمدآقا
 بـه  و دهنـد  تشكيل جوان نسل و فرهنگيان ويژه را جلساتي و كنند برقرار فريمان
 بعـدها  كـه  فرهنگيـان  و جوانـان  از بسياري .بپردازند اعتقادي و معارف هاي بحث
 و داشـتند  حضـور  جلسات اين در كه بودند كساني شدند دانشگاه استاد و نماينده
  .دارد وجود ها بچه و ايشان بين صميمي ارتباط اين هم هنوز

 در يعنـي  حوزه عالي سطوح در علميه حوزه در ايشان برجسته اساتيد جمله از
 وممرحـ  از را فقـه  اصـول  هرنـدي،  فاضـل  محضـر  از لمعـه  شرح و كفايه مكاتب،
 و رسـائل  سـتوده،  اهللا آيـت  محضر از را كفايه و مكاسب شيرازي، عباس شهيدشيخ
 داماد، محقق محضر از را كفايه تهراني، موسوي اهللا آيت محضر از را كفايه از بخشي
 و كفايـه  كتـاب  .كردنـد  استفاده دوزدوزاني محضر در را مكاتب و كفايه از بخشي
 نوعـاً  علـت،  همين به و است بخش بخش و فصل فصل بحث، بحث مكاسب؛ كتاب
  .كنند استفاده استادي يك محضر از را بخشي هر كنند مي سعي طالب

 هـم  و اسـتاد  هم كه ايشان استاد ترين برجسته هم اصول و فقه خارج درس در
 منتظـري  اهللا آيـت  مرحـوم  كردند مي ياد عالمه استادعنوان  به او از و بودند مرادشان
 بود فرزندي و پدر عالقه يك ايشان و احمدآقا بين عالقه .بودند عليه تعالي اهللا رضوان
 سـاليان احمـدآقا   .داشـتند  زيـادي  عالقه احمدآقا به هم منتظري اهللا آيت مرحوم و

 اسـتفاده  حياتشان زمان تا فرزانه استاد اين محضر از سال بيست از بيش يعني سال
  .كردند

 ريـمنتظـ  اهللا آيـت  ومـرحـ م رـمحضـ  هـب كه انيـزم يـرسم هاي درس از رـغي
 شـكل  بـه  كـه ( كردنـد  مـي  آغـاز  را فقهي هاي بحث رسيدند مي عليه تعالي اهللا رضوان

 بزرگـوار  آن كـه  شـد  باعث ها بحث و جلسات همين و )بود چندنفره يا خصوصي
 حتـي  كه اصول و فقه در تنها نه استنباط و اجتهاد مرحله به قابل احمد كه بنويسند
 داد مـي  اجتهاد اجازه افراد به كم خيلي بزرگوار آن .است دهرسي كالم و حديث در
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 هـاي  درس دراي  برجسـته  آدم قابـل  احمـد  كه بود اين نشانگر ،خصوصيت اين و
 كـه  شاگرداني از يكي گفتند مي فقه درس منتظري اهللا آيت كه هم زماني .بود حوزه
 هـم  استاد تحضر و بودند احمدآقا كرد مي دار استخوان اشكاالت جلسات اين در
 اهللا آيـت  شاگردان از نفر سه البته .دادند مي پاسخ و كردند مي توجه ايشان اشكال به

 عنايـت هـا   ايـن  به استاد و كردند مي مطرح را االتسؤ كه بودند طالبي از منتظري
 جـزو  كه بودند معروف نفر سه اين .بوداحمدآقا  نفر سه آن از يكي و داشت ويژه
  .هستند رسد كنندگان اشكال اولين

  ؟بود چگونه منتظري اهللا آيت مرحوم با ايشان ارتباط

 دگرگـون احمدآقا  چهره آمد مي منتظري اهللا آيت ياد و نام وقتي كه ديدم مي من
 هـم  وقـت  هر .داشتند باهم پدري و فرزند عالقه مثل عاطفي عالقه يك و شود مي
 گـاهي  و كردنـد  مـي  ديا احمدآقا از همواره رفتم مي منتظري اهللا آيت محضر به من

 و دهـد  انجـام  را كارهـا  از بعضـي  احمـدآقا  گذارند مين كه حيف گفتند مي اوقات
 جـواد  شـيخ  حـاج  چـون  اسـاتيدي  محضـر  از همچنـين  .دهد بروز دارد كه را آنچه
 يوسـف  شـيخ  حاج حضرت وحيدخراساني، اهللا آيت حضرت عليه، اهللا رحمت تبريزي
 اسـاتيد  محضـر  بـه احمدآقا  واقع در .كردند زيادي استفاده لنكراني فاضل و صانعي
 بـين  آن بـر  عالوه .چيستها   آن جديد مطالب و نوآوري ببيند تا رفتند مي مختلف
 را يكي خود نهايي و قطعي استادعنوان  به كه باشند داشته سنجشي يك هم اساتيد
 استاد ترين برجسته منتظري اهللا آيت كه داشتند اعتقاد حوزويان اگرچه .كنند انتخاب
  .بردند علمي بهره مختلفي اساتيد محضر از احمدآقا هرجهت به هستند حوزه فقهي

 به منجر تحوالتى چه و بود چه گذاشتند كنار را روحانيت لباس ايشان اينكه علت
  ؟شد نقطه نيا به دنيرس
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 قـول  بـه  و گذاشـتند  كنـار  را روحانيت لباس خودشان اختيار به 1370سال از
 كنـار  را لباسشـان  كـه  بـود  كـرده  تشـويق  نـه  و تهديـد  را انايش كسي نه معروف
  :داشتند قضيه اين براي هم داليلي .بگذارند

اآلن  كـه  لباسـي  اين داشت كه تاريخي تتبعات و تحقيقات براساس ايشان ،اوالً
 يـا  خـدا  رسـول  زمان از كه نيست لباسي است، شده روحانيت براي تشخص لباس
 گاهي يا پوشيدند مي ها تناسب به عبايي گاهيها   آن بلكه باشد، بوده معصومين ائمه
 گوناگون هاي رنگ با مختلف هم ها عمامه.گذاشتند مي سر به ها تناسب بهاي  عمامه
 از لباده شكل به چه عبا شكل به چه لباس اين اما .است شده ذكر تاريخ در كه بود
 اختـراع  را آن سفابويو قاضي زمان آن القضات قاضي و داشته وجود عباسيان زمان
 تـا  شـد  بلندتر مرور به بعد و بود پالتو نيم حد در و تر كوتاه ابتدا در كه است كرده
 صـنف  يـك  بـراي  تشـخص  لبـاس  يـك  بـه  و گرفت خود به را كنوني شكل اين

 نبودند چنين اين ائمه و پيامبر اينكه علت به گفتند مياحمدآقا  .شد تبديل روحانيت
 اسـتفاده  عمامـه  يـا  عبـا  از هـايي  مراسـم  يـك  در فقـط  و داشـتند  را مردم لباس و
 يـك حتمـاً   ما كه ندارد ضرورتي و نيست پيامبر لباس اين علت همين به كردند؛ مي
  .شويم قائل خودمان براي تشخصي لباس

 گيـريم  مي قرار لباس اين در ما وقتي گفتند مي كه بود اين هم ايشان ديگر دليل
 صـدر  در را مـا  بگذارنـد،  احتـرام  ما به بايد نديگرا كه است اين ما احساس نوعاً
 كـه  درحالي .كند مي نخوت و كبر ايجاد انسان در كم كم لباس اين و بنشانند مجلس
 مجلسـي  در وقتـي  هـم  پيـامبر  .باشـد  فـروتن  و متواضـع  انسـان  بايدمؤمن  انسان
 وارد ناشـناس  يـك  اگـر  كـه  بـود  عـادي  مردم بقيه با وضعيتشان آنقدر نشستند مي
 يعنـي  »محمد مُكيأ« پرسيدند مي و داد مين تشخيص عادي مردم از را پيامبر دش مي

 تشـخيص  را محمـد  حضـرت  گونـه  ايـن  و هسـتيد  خـدا  رسـول  شما از كداميك
  .باشيم داشته خودمان براي تشخصي لباس يك نبايد هم ما بنابراين .دادند مي
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 انصـاف  گيزنـد  در كـه  بـود  ايـن  گفتند مي مزاح به گاهي كه هم ديگرمسئله 
 شمردند ميبر كه داليلي اين با لذا است؛ وپاگير دست لباس اين كه است اين قضيه
 به طلبگي كه بودند معتقد ايشان .بگذارند كنار را لباسشان كه رسيدند نتيجه اين به
 پرونـده  روحانيـت  ويـژه  دادگـاه  كه زماني حتي .بپوشيم را لباس اين كه نيست اين
احمدآقا  .دانيم مين طلبه را ايشان ما كه گفتند و برگرداند بانقال دادگاه به را ايشان
 ايـن  در روحانيـت  ويـژه  دادگـاه  گفتنـد  داشتم حضور هم من كه دادگاه جلسه در
 مـن  پيش سال چند كه است اين هم آن دليل .است كرده اشتباه و گفته دروغ مورد
 دسـت  در مـن  مدارك از بعضي هنوز و دادند تشكيل پرونده و كردند بازداشت را
 را حـوزه  بيمه و گيرم مي شهريه حوزه ازاآلن  من گذشته،ها  اين ةهم از .هاست آن
 لبـاس  و هسـتند  طلبـه  شـما  قضات از خيلي .نيست لباس به طلبگي بنابراين دارم،
 خـود  طلبگي براحمدآقا  .گويد مي درست او گفت و كرد قبول هم قاضي و ندارند
 براي كهاي  طلبه نه عادي طلبه يك من كه گفتند يم رفتند مي هرجا و داشتند تأكيد
  .هستم باشم قائل صيتشّخ خود

 لباس خودتان اينكه به توجه با چيست قابل احمد نظر درمورد شما ديدگاه
  ؟داريد تن به روحانيت

 بـه  مـن  اما بگذارم كنار را روحانيت لباس كه كردند مي تأكيد من به هم ايشان
 احتـرام  ايشـان  نظر به من .بدهم انجام را كار اين نشدم حاضر خودم خاص داليل
 زيـادي  افـراد  هـم  قابل احمد از غير البته .داشتند را اختيار اين ايشان و گذاشتم مي
 علميهة حوز بزرگان از كه حكيمي استادمحمد مانند نكردند تن بر روحانيت لباس
 مسلط استاد يك ددار اجتهاد حكم ليهع تعالي اهللا رضوان خويي اهللا آيت مرحوم مثل
 لبـاس  اسـت  نشـده  حاضـر  هرگـز  و خوانـده  خوب را حوزه درس است مسلم و

 هـاي  درس و داشـتند  اجتهاد كه گرجي ابوالقاسم همانند يا كند تن به را روحانيت
  .نكردند تن به روحانيت لباس اما بودند خوانده خوب را حوزه
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 و ياتاقتضـائ  بـه  هم بخشي و شود مي مربوط افرادة سليق به بخشيي درهرحال
 را كارهايي يك لباس اين با كه است اين نگذاشتم كنار را لباس اين كه بنده اعتقاد
 شايد باشم نداشته تن به روحانيت لباس اگر و دهم انجام جامعه درون در توانم مي
  .نپذيرند من از هم را كار آن

 تـن  بـه  روحانيـت  لبـاس  كـه  احمـدآقا  از آيـد  ميبر كارهايي يك من ازطبيعتاً 
 اعتقـاد  بـه  متقـابالً  امـا  داشتم را خود داليل هم من لذا .ديگر كارهاي يك نداشتند
 تفـاوت  ايشـان  شـرايط  با داشتم من كه شرايطيطبيعتاً  گذاشتيم مي احترام يكديگر
 حكمـي  مقابـل  در و كردم مي پافشاري روحانيت لباس بر من خاطر همين به داشت
 را لباسـم  هم روز يك براي حتي نشدم حاضر و ايستادم كردند صادر من براي كه
 همچنـين  و افـراد  برداشـت  و نگاه نوع و سليقه بهمسئله  اين بنابراين .بگذارم كنار
  .دارد دهد انجام شرايطي در تواند مي فرد كهاي  وظيفه انجام نوع

 اندازه چه تا رابطه نيا .بپرسماحمدآقا  با شما رابطه درباره جا نيهم ديبده اجازه
  ؟ياسيس و نىيد يها حوزه در رىكهمف و همدلى اندازه چه تا و بود عاطفى و ادرىبر

 هـادي  كـه  كردنـد  مي تعبير ايشان كه كنم مي استفاده احمدآقا خود كالم از من
 ما .است من زندگي در صميمي يار و دوست يك بلكه نيست، برادر يك من براي
 جنـگ  در وپـنج  شصت سال در برادرهايمان از يكي هستيم برادر شش خانواده در

  .رفتند خدا رحمت به قابل مهدي شيخ حاج هم بزرگمان برادر و شد شهيد

 رقـم  ما براي گونه اين هم زندگي بوديم، هم سر پشت برادر دواحمدآقا  و من
 هم مباحثه هم هم دروس از بعضي در .بوديم باهم تحصيلي مقاطع تمام در كه زد

 در بـاز  مشـترك  زندگي تشكيل از بعد .بوديم مه با هم خارج هاي درس در بوديم
 خانـه  كـه  هـم  بعـد  .كـرديم  اجاره خانه همديگر از كوچه يك فاصله با محله يك

 آمـد  و رفـت  .بـوديم  هـم  از كوچـه  چنـد  فاصـله  به محله يك در دوباره خريديم
 بـوديم  قـم  در ما و بودند مشهد در كه ديگرمان برادران به نسبت هم ما خانوادگي
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 كنار در زندگي مراحل تمامي در .بوديم همديگر راز محرم حقيقت در و دبو بيشتر
  .بوديم يكديگر

 .دادند من به العمر مادام تام وكالت يك كردند سفر تاجيكستان به كه هم زماني
 بـاهم  دوسـتي  و رفاقت نوع يك برادري، عاطفي عالقه سواي ما عالقه طوركلي به
  .بود

  



 

  قابل احمد سياسي مبارزات و زندگي

  1391 آذر 10جرس،  ،)دوم بخش( قابل هادي با گفتگو

 فكـري  و سياسـي  يهـا  ديـدگاه  دربـاره  قابل هادي با گفتگو نخست بخش :جرس
 بـا  زمـان  هـم  اكنـون  .شـد  منتشـر  جـرس  توسـط  تر پيش قابل احمد فقيدش برادر

 هـادي  .شـود  مـي  منتشـر  گفتگو اين دوم بخش قابل احمد درگذشت روز چهلمين
 در گـرا  عقـل  مجتهـد  اين زندگاني وار خالصه طور به گفتگو نخست شبخ در قابل
 بـر  بخـش  ايـن  در و بـود  كـرده  بررسـي  را طلبگي دوران و تحصيل جواني، اوان
 بـا  زمينـه   همـين  در جـرس  .اسـت  كرده تأكيد او سياسي عمل و فكر يها ويژگي
 يشـه اند سـتون  در فرشـتيان  حسـن  از هـم  يادداشتي و كرده گفتگو طالقاني اعظم
  .است شده منتشر

  .دهيد توضيح قابل احمد سياسي هاي فعاليت پيشينه ةدربار كمي لطفاً !قابل آقاي

 سياسي كارهاي وارد اش طلبگي دوران آغاز و ويك پنجاه يها سال همان ايشان
 مطالعـات  و بررسـي  بـراي  پرشـوري  سـر  كه بود ييها طلبه از اينكه علت به و شد

 طالقـاني  اهللا آيـت  و بازرگـان  مهنـدس  شريعتي، كترد يها كتاب مجموعه با داشت
 بـا  آن از پـس  .داد مـي  هـا  جـوان  بـه  خاصـي  ةروحي ها كتاب گونه اين كه شد آشنا

 امـام  مقلد و كرد پيدا گرايش امام به زمان همان از و شد آشنا امام مرحوم مبارزات
 و رزينمبـا  و امـام  سـوي  از كـه هـايي   اطالعيـه  با زندگي مسير در همواره او .شد

 جريان در .كرد مي تعقيب و مطالعه راها   آن و بود ارتباط در شد مي صادر انقالبيون
 حضـور  هـا  تظـاهرات  و مبـارزه  يهـا  صـحنه  همه در هم اسالمي انقالب مبارزات
  .بود فعال و داشت
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  ؟كردند دنبال نهادهايي چه در را خود يها فعاليت انقالب، پيروزي از پس ايشانپ

 و داشـت  سـتم  عليـه  كه انقالبي روحية همان لحاظ به انقالب پيروزي از بعد
 نكشـيد  طولي اما شد؛ انقالب از برآمده نهاد يكعنوان  به سپاه وارد كرد، مي مبارزه
 دادگاه به بعد .رفت كنار نهاد آن از داشت سپاه عملكرد به كه انتقاداتي علت به كه

 بـه  بعـد  كـه  روحانيـت  انتظامات و قضات تخلفات به رسيدگي و رفت روحانيت
 سـال  يك از بيش آنجا در اما گرفت عهده به را داد نام تغيير روحانيت ويژة دادگاه
 همـدان  بـه  مـاه  هفـت  و شـش  كوتاه مدت براي جنگ دوران آغاز با .نياورد دوام
  .گرفت عهده به را آنجا سياسي و عقيدتي مسئوليت همدان نوژة پايگاه در و رفت

 ايـام  در و بـود  تحقيـق  و درس دنبـال  بـه  بيشتر كهاي  بهطلعنوان  به آن از بعد
 بـه ) داشـت  تـن  بر لباس كه زماني تا( رمضان و صفر محرم، ماه مثل ديني تبليغات
 و انقـالب  از بود انقالب با جهت هم چونطبيعتاً  .كرد مي سفر كشور مختلف نقاط
  .كرد مي دفاع ساله هشت جنگ و نظام و آن هاي ارزش

  ؟بود چه نظام بر مكحا ىها سياست از شانيا انتقادهاى محور

 قلـم  بـا  هم و زبان با هم و بود منتقدان جزو همواره احمدآقا معاصر دوران در
 انتقـاد  بود حاكميتة مجموع در كه رفتارهايي سري يك به نسبت او .كرد مي انتقاد
 رد كـه  هـايي  يادداشـت  و هـا  سـخنراني  ،ها نامه قالب در را خود انتقادات و داشت
 موعظه و نصيحت زبان هم او انتقاد زبان .كرد مي مطرح نوشت، مي كشور نشريات
 باب از زند مي نظام رتبه عالي مسئوالن با حرفي اگر كه بود اين او خود تعبير و بود
 طبيعـي  .دانسـت  مـي  خـود  دينـي  وظيفه را اين و است »المسلمين الئمه نصيحت«

 سياسـت  با زندگيش زيرا باشد دور اسيسي مسائل از تواند مين انسان يك كه است
 تفـاوت  بـي  افتـد  مي اتفاق اش جامعه در كه آنچه به نسبت تواند مين و شده عجين
 اما .سياست شود مي همين و كند مي گيري موضع به وادار را انسان امر همين .باشد
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 قـرار  حزبـي  در حتي و باشد مقام و پست دنبال به احمدآقا كه معنا آن به سياست
  .نداشت سياسي فعاليت رد،بگي

  ؟بود تحولي چه داراي خميني اهللا آيت به ايشان نگاه

 رهبـري  كشـور  در كـه  را انقـالب  كـه  كسيعنوان  به امام بود معتقد همواره او
 معصـوم  را امـام  هرگـز  امـا  اسـت  محترمـي  شخصـيت  رسـانده  نتيجـه  به و كرده
 اسـت  ممكـن  و نيسـت  عصـمت  مقـام  در خمينـي  امـام  گفـت  مـي  او .دانست مين

 فـراهم  را مقـدماتي  شكلي به كساني است ممكن سويي از .سربزند او از خطاهايي
 شـان  اوليـه  يها ديدگاه برخالف و باطني ميل رغم علي امام حضرت كه باشند كرده

 جملـه  از .داشـت  انتقـاد  مسئله اين به نسبت احمدآقا و باشند گرفته را تصميماتي
 همـه  آن وجـود  بـا  .افتـاد  اتفـاق  منتظـري  اهللا آيـت  با برخورد در كه آنچه به نسبت
 خـود  عمـر  حاصل را ايشان و داشتند منتظري اهللا آيت به امام حضرت كهاي  عالقه
 شـد  فراهم كساني سوي از مقدماتي ،مورد آن در كه گفت مي احمدآقا دانستند، مي
 ها خيلي زمان گذر با اما .است كشانده تصميمي چنين به را امام و نبوده صحيح كه

 و نظـام  ضـرر  به هم منتظري اهللا آيت با برخورد و بوده اشتباه برخورد اين فهميدند
 همـين  تـا احمـدآقا   .شـد  تمام چيدند را مقدمات آن كه افرادي همان ضرر به هم
 معتقد او .نشد كاسته امام به احترامش از گاه هيچ اما داشت را باور همين هم اواخر
 نسـل  و جامعه آينده براي تا شود گفته انتقادات ينا بايد و نيست معصوم ،امام بود
  .بدانند را حقايق اين و شود تجربه ما جوان

 را خود انتقادات توانستند مي راحت آيا و بود چطور خميني اهللا آيت با ارتباطشان
  ؟بگذارند ميان در ايشان با

 ني،طالقـا  اهللا آيـت  مرحـوم  منتظـري،  اهللا آيت مرحوم جمله از انقالب اول نسل
 واحمـدآقا   و بودنـد  ارتباط در امام حضرت با بيشتر بهشتي شهيد و مطهري شهيد
 لحـاظ  بـه  امـام  حضـرت  هم اواخر اين .شويم مي محسوب انقالب دوم نسل از ما
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 احمـد  مرحـوم  .رسـاندند  مـي ن او بـه  را مسائل از خيلي داشتند كه جسمي شرايط
 كـه  را مسـائلي  از خيلـي  امام جسماني شرايط به توجه با كرد مي سعي هم خميني
 او بـه  مسـتقيم  را شـود  مـي  امـام  بـراي  روانـي  و روحي مسائل سري يك به منجر
 ايشـان  به شده پاستوريزه خيلي شود گفته ايشان به مسائل بود قرار هم اگر .نرساند
 از بسـياري  و بـود  چنـين  ايـن  شرايط امام مرحوم عمر آخر سال يك .شد مي گفته
  .بگذارند درميان امام با مستقيم و پرده بي را مسائل توانستند مين بزرگان

 با ؟بود چه يا خامنه يآقا درباره قابل احمد نظر .فرموديد اشاره دوم نسل به
 رهبر با ،شانبودن مشهدى و مشهد دراي  خامنه]آقاي[ خطابه مجالس به توجه

  ؟داشتند هم يارتباط سابقه اسالمى جمهورى

 از قبـل  البتـه  .نداشـت  وجـود اي  خامنـه  آقـاي  واحمـدآقا   بين مستقيم ارتباط
 بحـث  ويـژه  بـه  بحـث  جلسـات  دراحمدآقا  مثل جوان يها طلبه انقالب پيروزي
 يهـا  ديـدگاه  انقـالب  پيروزي از پيش .كردند مي شركتاي  خامنه آقاية البالغ نهج
 بازرگان مرحوم و شريعتي دكتر مرحوم يها ديدگاه به نزديك خيلياي  خامنه آقاي
 بود  كساني و انقالبي روحانيون جزو ،زمان آن تعبير بهاي  خامنه آقاي واقع در .بود
 انقالبيـون،  امـا  دانسـتند  مـي  احـرار  جزو راها   آن ،منفي ديد با سنتي آخوندهاي كه

 .بودنـد  فعـال  روشـن  ديـدگاه  بـا  كـه  دانسـتند  مـي  آزادگـاني  معنـاي  بـه  را احرار
 رهبـري  دوران از بعد داشتند انقالب روزيپي از قبلاي  خامنه آقاي كه ييها ديدگاه
 در همـواره  كـه  انديشـي  روشـن  و روشـنفكر  روحـاني  آن يعني .كرد پيدا چرخش
 هـاي  نشـيني  شـب  در و داشـت  برخاسـت  و نشسـت  شريعتي دكتر با خود خلوت
 ايـن  .يافـت  تغييـر  رهبريشـان  دوران از بعـد  يكبـاره  به كردند مي نظر تبادل مفصل
 از قبل لذا .نبود خوشايند او همفكران از خيلي و احمدآقا براي ديدگاه در چرخش
 از بعـد  ارتبـاط  ايـن  و نبـود  ارتبـاطي اي  خامنـه  آقاي و احمد بين انقالب پيروزي
 مسـتقيمي  ارتبـاط  هـيچ  هـم  رهبـري  دوران از بعد و بود دورادور انقالب پيروزي
 از و داشـت  مـا  خـانواده  بـه  نسـبت  كامل شناختاي  خامنه آقاي البته .نشد برقرار
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 نزديك از و بود دورادور آشنايي ارتباط اين اما .بود مطلع ما خانواده فكري شرايط
  .نگرفت صورت ارتباطي گاه هيچ

 انتقادي نامه 1384سال در قابل احمد مرحوم كه بود ديدگاه تغيير همين خاطر به
  ؟نوشتند را رهبري به خود

 كـه اي  وظيفـه  براساس من گفت مي خودش و كرد مي وظيفه احساساحمدآقا 
 خواهـد  واكنشـي  نامه اين دانست مي همطبيعتاً  .نوشتم را نامه اين ام داده تشخيص
 گفـت  مي احمدآقا حال اين با اما آورد خواهد وجود به او براي مشكالتي و داشت
 گـوش  بـه  مسـائل  اگـر  تـا  بگويم راها  اين بايد دارم كهاي  وظيفه برحسب من كه

 رسـد  مـي  هم اگر و گيرند قرار امور جريان در ايشان شكل ناي به رسد مين ايشان
  .نزدم حرف چرا كه نباشم مسئول عنداهللا فردا تا كنم نصيحت دارم وظيفه كه

  ؟شد داده نامه اين به رهبري سوي از پاسخي آيا

 او بـه  هـا  بازجويي از بعضي در كه گفت مي احمدآقا اما .نشد داده جوابي خير،
 بنويسـيد  خواهيد مي هرچه شما ؟كنيد مي مطرح علني را مسائل اين چرا« :گفتند مي
 اطمينـاني  هـيچ  مـن  گفـت  مـي  احمدآقا اما »برسانيم رهبري دست به مستقيم ما تا

 از هـايي  نمونـه  زيـرا  برسانيد ايشان دست به و بگيريد را ها نامه اين شما كه ندارم
ة نامـ  شـكل  بـه  مـين ه خـاطر  بـه  .است نرسيده ايشان دست به كه بوده ها نامه اين

 بـه اي  مراجعـه اي  خامنه آقاي زماني اگر شايد تا نوشت را خود انتقادات سرگشاده
  .بخوانند را انتقادات و نامه اين باشند داشته اينترنت

  ؟باشيد داشته اشاره انتقادات اين جزئيات به توانيد مي

 لمجـا  ايـن  در و بـود  خواهـد  مفصـل  بسـيار  شود پرداخته آن جزئيات به اگر
 بايـد  حكومـت  يـك  كـه  بود اين او بحث بيشترين قضيه، كليت در اما .گنجد مين

 حكومتي اگر و باشد استوار خودش مخالفان به نسبت حتي رفتار در عدالت برپايه
درحقيقـت   .داشـت  نخواهد خوشي فرجام كه است مسلم باشد نداشته را پايه اين
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 پايـه  بـر  حكـومتي  هكـ  اسـت  مـدعي  هم حكومت خود و است اين جامعه انتظار
 هـايي  شـاخص  يـك  علوي حكومت .است برقرار علوي حكومت همچون عدالت
 قضـايي  دسـتگاه  ايـن  و كننـد  توجه ها شاخص آن به بايد مداران حكومت كه دارد
 ؟نـه  يـا  دارد وجـود  حكومـت  و دسـتگاه  در عـدالت  كنـد  مـي  مشـخص  كه است

 نظـام  مخالفـان  بـا  كـه  باشـند  داشته اشراف قضايي دستگاه به بايد مداران حكومت
 از مـا  كـه  چيـزي  زيـرا  ؟نـه  يا شود مي رعايت عدالت آيا .شود مي برخورد چگونه
 برخوردي خود مخالفان و منتقدان به نسبت كه است اين داريم ياد به منينؤاميرالم
 زماني تا .نكرد محروم سياسي و اجتماعي حقوق از راها   آن هرگز و داشت انساني
 خوارج آن بارز مصداق .نكرد برخوردها   آن با نبردند شمشير به دستها   آن كه هم
 .نكرد برخوردها   آن با منيناميرالمؤ نكردند آغاز را جنگها   آن تا و بودند نهروان و
 بـا  ندارد حق كس هيچ كه فرمودند ايشان شد تمام نهروان جنگ كه هم اين از بعد
 حضـور  جنـگ  در كـه  هـم  نيكسـا  همـان  حتي و دهد انجام تندي برخوردها   آن

 المـال  بيـت  از راهـا    آن حقـوق  كردنـد،  جنـگ  كه بودند كساني مدافع يا و داشتند
 منيناميرالمؤ بحث جلسات در حتي .شد مي برگزار امنيت درها   آن زندگي و داد مي
 نـه  و كـرد  برخورد خود نه گاه هيچ علي حضرت اما دادند مي شعار نماز زمان در و

ـ  كسي داد اجازه  در هـم  و بيانيـه  در هـم  احمـدآقا  .كنـد  تنـدي  برخـورد هـا    آن اب
 حكومـت ة داعيـ  كـه  حكـومتي  گفت مي و داشت اشاره ها مصداق اين به سخنانش
 مخالفـان  بـا  برخوردش اگر .شود ارزيابي مخالفانش به نسبت بايستي دارد را ديني
ــر  در اســت علــوي حكومــت راســتاي در حكومــت آن باشــد عــدالت محــور ب

 سـر  بـر  بيشـتر احمدآقا  انتقاد .ندارد علوي حكومت به شباهتي هيچ ورتغيراينص
  .شود مي مشاهده كمتر جامعه در عدالت كه بودمسئله  اين

 چگونه نظام هاي سياست منتقد مراجع ويژه به علما و مراجع با قابل احمد ارتباط
  ؟بود
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 صـميمي  اطارتب يك كه بود منتظري اهللا آيت مرحوم با احمدآقا ارتباط بيشترين
 بـا  جملـه  از داشـت  قـم  بـه  احمـدآقا  كـه  سفرهايي در .داشتند هم با تنگاتنگي و

 پرسـي  احـوال  و آمد و رفت درحد اردبيلي موسوي و صانعي انآقاي آيات حضرات
 مسـائل  در چـه  كـرد  مي مطرح را نظراتش ها   آن حضور در گاهي .داشت معاشرت
 آنجـا ظـاهراً   امـا  شـنيدند  مي را او نظرات همها   آن .سياسي مسائل در چه و فقهي
 حفـظ  اينكـه  بـاب  از احمـدآقا  انـد  كرده صحبتي هم اگر .دادند مين نشان واكنشي
  .گفتند مين چيزي ما به باشد كرده امانت

 داد پس را تاوانى چه شانينقدها راركت و استقامت براى قابل احمد بفرماييد لطفاً
  ؟بود زماني چه شد برخورد ايشان با انتقادات اين خاطر به كه باري اولين و

 .شـد  زيـادي  هـاي  محروميـت  و هـا  رنـج  متحمـل  انتقادات اين خاطر بهطبيعتاً 
 سـروكارش  او كه باري اولين ،است كرده اشاره ها مصاحبه در خودش كه طور همان
 .بود خاتمي آقاي آمدن كار روي از بعد هفتادوشش سال در افتاد قضايي دستگاه با
 آن در و فرسـتادند  خـاتمي  آقـاي  به پيامي يك منتظري اهللا آيت ممرحو زمان آن در
 بـه  خود دوستان از جمعي با احمدآقا .بودند كرده ايشان به نصايحي سري يك پيام

 امـا  كردنـد  توزيـع  آنجـا  در را ها بيانيه اين از تعدادي و كردند سفر قائن شهرستان
 مشـهد  بـه  و دستگير را شدوستان از چندتن و او اطالعات انمأمور توزيع، درحين
] مـورد [ مختلـف  مسـائل  برسـر  آنجـا  در و بـود  زنـدان  در مدتي او .كردند منتقل

 و الؤسـ  پيـام  آن توزيـع  دليـل  به فقط كه نبود چنين اين ولي گرفت، قرار بازجويي
 يـك  آن بـراي  بعـدها  كـه  شد تشكيل او براياي  پرونده موقع آن در .شود جواب
 و ها سخنراني و ها يادداشت خاطر به هشتاد سال در مجدداً .شد صادر تعليقي حكم

 خاطرم آنجاييكه تا و شد دستگير روحانيت ويژه دادگاه توسط تهران در مواضعش
 و نرسيد سرانجامي به هم پرونده اين .برد سر به انفرادي در هفتادروز از بيش است

 سـال  از او منـزل  امـا  شـد  آزاد وثيقـه  قيـد  بـه  اينكـه  تـا  مانـد  بالتكليف همچنان
احمـدآقا   بازداشـت  آخرين .بود روحانيت ويژه دادگاه توقيف در نود تا هشتادوسه
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 سـفر  منتظـري  اهللا آيـت  مرحـوم  جنازه تشييع مراسم در شركت براي كه بود زماني
 براي تعزيري حبس ماه بيست حكم و شد تجميع ها پرونده بازداشت از پس .كردند
 نـاگوار  حـوادث  ايـن  به منجر بعد تا كرد تحمل را زندان سال يك .گشت صادر او
  .شد او براي

  ؟بود چه ايشان روي بر زندان داخل در فشارها علت

 را او كشـيد  زنـدان  مـدتي  و شـد  صادر حكم احمدآقا براي كه اولة مرحل در
 را او دوبـاره  امـا  .گيرد قرار بررسي مورد تجديدنظر مرحله در حكم تا كردند آزاد
 را اومجـدداً   و دادنـد  او به مرخصي يك ميان اين در .دخواستن حكم اجراي براي
 كـه اي  وظيفه احساس براساس احمدآقا كه بود فاصله اين در .فراخواندند زندان به
 او كه شد منجر امر همين و كرد مطرح را آباد وكيل زندان در ها اعدام بحث كرد مي
 همـان  در البتـه  .بگذرانـد  را خـود  زندان باقيمانده تا خوانند فرا زندان به دوباره را

 گفتنـد  او به و كنند باز او براي جديدي پرونده خواستند مي قضايي مسئولين ،زمان
 نـداده اي  نامه جايي به كه دادند پاسخ احمدآقا اما ايد داده ها رسانه به بيانيه شما كه
 خبـري  بـي  در گاهـاً  و آبـاد  وكيـل  زنـدان  در رويه بي هاي اعدام( بحث اين و است
 كرده مطرح مربوطه قاضي و قضايي مسئولين زندان، انمأمور با را) هايشان وادهخان
 انـد  نـداده  انجـام   مياقـدا  قضـايي  مسـئولين  اينكـه  دليـل  هب اما .است بوده منتقد و

  .است كرده مطرح ها رسانه بااحمدآقا  را موضوع ايندرنهايت 

 بيمارستان به يرد دليل چه به و شد آغاز زماني چه از ايشان جسماني مشكالت
  ؟شدند منتقل

 نيـاز  و شده كم چشمشان نور كه گفت مي آمد، بيرون زندان از احمد كه زماني
 دكتـر  بـه  نشـد  فرصـت  فراخواندنـد  زندان به را او اينكه علت به اما دارند دكتر به

 بـه  را او فقـط  امـا  كـرد  پيـدا  شـدت  او سـردرد  و سرگيجه زندان در .كند مراجعه
 جـدي  رسيدگي و دادند مي او به مسكن داروي آنجا در و بردند يم زندان درمانگاه
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 كـه  قبـل  دوسـال  رمضـان  مـاه  در كـه  زماني تا .گرفت مين صورت او مشكالت به
 كـار  از بـدنش  از نيمي كه يطور به شد تر بحراني اش جسماني شرايط بود دار روزه
 قـادر  و هافتاد ينزم زندان هاي دوربين جلوي حتي .كرد پيدا فلج نيمه حالت و افتاد
 توجهي مسئولين مشكالت اين تمام رغم علي اما كند تن به درست را لباسش هنبود
 اينكـه  تـا  .كننـد  مين منتقل متخصص پزشك زيرنظر بيمارستان به را او و كنند مين

 مالقـات  بـراي  اش خـانواده  همـراه  بـه  و بـودم  مشهد در من قبل دوسال فطر عيد
 بـه  بودنـد  گرفتـه  را بغلـش  زير كه نفر دو كمك به ار او .رفتيم زندان به حضوري
 او هـاي  همبندي از يكي .بوداي  كننده نگران وضعيت خيلي .آوردند مالقات سالن
 شـرايط  كـه  اسـت  روز پـانزده  ده و دارد بحرانـي  وضعيتاحمدآقا  كه گفت من به
 خـود  و خـورده  زمين حمام در هم يكبار .است گذاشته وخامت به رو اش ميجس
 كـه  زندان از .است شكسته درون از سرش كه كند مي احساس كه گفته مي آقااحمد
 ارتبـاط  قضـاييه  قـوه  اول معـاون  رئيسي آقاي با كه افرادي از برخي با آمدم بيرون
 تعبيـر  اين دقيقاً و دادم توضيح را احمدآقا بحراني وضعيت و گرفتم تماس داشتند
 سـريع  بماند نظام دست روي دومي صابر هدي خواهيد مين اگر« كه بردم كار به را

 را او سـاعت  وهشت چهل از بعد ».بدهيد را بيمارستان به قابل احمد انتقال دستور
 مراجعـه  بيمارستان اورژانس به من كه زماني .كردند منتقل مشهد قائم بيمارستان به

 وخـيم  وضـع  و فلج حالت به احمدآقا .شدم مواجه دلخراشي و بد صحنه با كردم
 مسـلح  سرباز دو و بودند بسته زنجير با را او پاي و دست و بود افتاده تخت روي
 را ضمانت كار هرجهت به .بود نامطلوبي بسيار صحنه و بودند ايستاده او سر باالي
 او از كـه  اسكني تي سي اولين در و كردند باز را او بند دست و زنجير و داديم انجام
 چـپ  سـمت  و دارد پيشرفته بسيار بدخيم مغزي تومور او كه شد مشخص گرفتند
 طـوالني  درمـان  مـدت  و مشهد در جراحي عمل از بعد .است كرده فلج را بدنش
 گذاشـت  وخامـت  به رو او جسماني شرايطمجدداً  اما .كرد پيدا بهبود حالش كمي
 انجـام  او برروي جراحي عمل سه تهران در امسال تابستان در مرحله آخرين در و
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 بـه  او .كنـد  راحـت  داشت كه سختي شرايط از را او استخو مي خدا گويا اما شد
  .گذاشت تنها را ما و شتافت باقي ديار

 آيا ؟بود چه ايران به بازگشتشان علت ؟بود چه تاجيكستان به ايشان سفر موضوع
  ؟شدند الخروج ممنوع و شد توقيف شان گذرنامه زمان  همان در

 ايـن  بر قرار .نبود اجيكستانت اش اصلي مقصد كرد سفر تاجيكستان به كه زماني
 كشـورهاي  بـه  سـفري  مطالعـات  و تحقيقـات  ادامه براي تاجيكستان از كه داشت
 ايشـان  و نشد فراهم آن شرايط اما .كند زندگي آنجا در و برود آمريكا يا و اروپايي
 شـود  پناهنده جايي به كه ديد مين هم خود مرام در احمدآقا .ماندند تاجيكستان در
 يـك  انجام براي ماند تاجيكستان در كه مدتي از بعد .نبود او خوشايند پناهندگي و

 انمـأمور  تاجيكسـتان  بـه  بازگشـت  زمـان  در امـا  بازگشـت  ايران به جراحي عمل
 خـارج  كشـور  از كـه  ندادنـد  اجازه و كردند توقيف را او گذرنامه مشهد اطالعات
  .شود

  ؟داشتند اقامت تاجيكستان در مدت چه

 سـال  تابسـتان  و رفتنـد  تاجيكسـتان  به دو و هشتاد سال نييع سال يك تقريباً
  .بازگشتند ايران به سه و هشتاد
 آيا كشور از ايشان مهاجرت ديگر علت مطالعات و تحقيقات ادامه از غير به

  ؟بود كشور بر حاكم بسته فضاي خاطر هب

 آزاد بتـوانم  كـه  هركجـا  مـن « :گفت مي كه كنم مي اشاره او عبارت عين به من
 و كـنم  بيـان  آزادانـه  را خـود  معرفتـي  و فقهي سياسي، نظرات و ها ديدگاه و مباش

 مدتي لذا ».بود خواهد ام خانواده و من سكونت محل آنجا نباشد من براي تهديدي
 نيست مزاحمش كسي و دارد آرامش كه كرد مي احساس بود تاجيكستان در كه هم
 بيـان  در آزادي براي بيشتر قتدرحقي .برسد خود تحقيقات به راحتي به تواند مي و

  .بود مهاجرت و جايي هجاب دنبال به يشها ديدگاه و نظرات
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 و روشنفكران خروج از حكومتي مقامات اخير يها سال در اينكه به توجه با
 از مانع و كردند توقيف را ايشان گذرنامه چرا اند كرده استقبال كشور از نخبگان

  ؟شدند كشور از خروجش

 او تواننـد  مي بيشتر دارند نگه داخل در رااحمدآقا  اگر كردند مي احساس شايد
 امـا  .كننـد  منصـرف  را او دارد كـه  مواضعي و ها نگاري نامه اين از و كنند كنترل را

 بيشـتر  تضـييقات  خـاطر  بـه  كـه  نبود شخصيتي احمدآقا زيرا بود اشتباه برداشتشان
  .بردارد خود مواضع سر از دست بخواهد

  ؟بود چه قابل احمد ويژگي ترين ستهبرج شما نگاه از

 منتظـري  اهللا آيت استادش مرحوم از كه بود احمدآقا شناسي وظيفه اول، ويژگي
 آن حـرف  رسـيديم  مـي  منتظري اهللا آيت مرحوم حضور به كه بارها .بود گرفته]فرا[

 و بيـان  از دهـم  تشخيص وظيفه اهللا ينب و ينيب كه را آنچه من كه بود اين حضرت
 زيـرا  بگذارم آن پاي را خانواده و خود اينكه ولو ندارم ابايي هيچ آن يرامونپ اقدام
 پـاي  را خود هستي تمام منتظري آقاي .كنيم عمل خود وظيفه به هستيم موظف ما

 از را خصـلتي  چنـين  يـك  هـم  احمـدآقا  مرحـوم  .گذاشـت  خود وظيفه تشخيص
 و خـود  اگـر  حتي ،داد مي تشخيص وظيفه را چيزي اگر و بود گرفته]فرا[ استادش
 يـار  و بـرادر عنـوان   به .شد مين او وظيفه انجام از مانع افتادند مي خطر به اش خانواده
 و عناد بحث هيچ و كرد مي وظيفه و تكليف انجام او كه دهم مي شهادت او نزديك
  .نبود مطرح كشي انتقام

 ديـدگاه  يـك  مخـالف  و منتقـد  كـه  كسـي  .بـود  احمدآقا انصاف دوم، ويژگي
 را مقابل طرف هاي خوبي و شود خارج انصاف جاده از است ممكن گاهي ودش مي
 و درست ادبياتي با كه كرد مي تالش انتقادهايش دراحمدآقا  .نياورد برزبان و نبيند
 كـرد  مي ادبي بي كه هم هركسي .داشت پرهيز ادبي بي از و كند مطرح را آن صحيح
 سياسـي  و اعتقـادي  فكـري،  حثب يك ما گفت مي و داد مي نشان واكنش احمدآقا
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 مـذموم  عقـل  و ديـن  منظر از دشنام و فحش اينكه بر عالوه .نداريم دعوا و داريم
 مخـالف  اگـر  و داشـت  انصـاف  خـود  مخالفـان  به نسبت او اساس برهمين .است
 عمـل  اين بايد كه است اين قضيه انصاف گفت مي داد مي انجام خوبي كار خودش
 بـه  نسـبت  او سياسـي  همفكر دوستان از برخي گاهي شايد .كرد تحسين را خوب
  .نكرد ترك را انصاف گاه هيچ احمدآقا اما داشتند انتقاد او دهي انصاف اين

 به هم و مردم به هم وصيتشان شده، منتشر ايشان از كه سياسي نامه وصيت جداي
  ؟بود چه ديهست او يوص هك شما

 وظيفـه  آنچـه  بـه  حق يپا در و باشيد حق دنبال همواره كه بود اين او وصيت
 راه خـود  بـه  هـراس  نـاگواري  و مالمت هيچ از مسير اين در .كنيد عمل شماست
 محفـوظ  الهـي  دستگاه در عمل اين و بود خواهد شما پشتيبان خدا بدانيد و ندهيد
  .ماند مي

  ؟داريد دست دراي  برنامه چه آثارشان مجموعه نشر براى

 را او آثـار  البتـه  .نـداريم  او آثار شارانت براي امكاني ما كشور موجود شرايط در
 صـدور  بـا  چهلـم  مراسـم  بعد هستيم درصدد و كرد خواهيم تدوين و آوري جمع
 و هـا  دانشـگاه  در جملـه  از كشور مختلف نقاط در ايشان هاي سخنرانياي  اطالعيه
 در او هـاي  نوشـته  دسـت  از بسـياري  .كنـيم  منتشر و آوري جمع را مختلف مجامع
 تالشيم در حاال .اند برده خود با داشتند بازداشت زمان در منزلش به كه هايي تهاجم
 پس رااحمدآقا  علمي و فقهي هاي نوشته آن تا كنيم تعاملاي  گونه به بتوانيم اگر تا

 ندادنـد  چـاپ  اجـازه  هم اگر .كنيم منتشر راها  اين ،اي مجموعه كمك به و بگيريم
 فضـاي  در اف دي پـي  هـاي  فايـل  شـكل  بـه  را او علمي و فقهي هاي نوشته حداقل
  .دهيم قرار ديگران استفاده براي مجازي

  



 

 پيام قدرداني خانواده مرحوم استاد احمد قابل

  1391 آذر 23، جرس

  رحيم و رحمان خداوند نام به

  »الله ِبعينِ أَنَّه علَي هونٌ :السالم عليه حسين امام«

  .افتد مي اتفاق خدايم انديدگ برابر در) مصايب اين(كه است آسان برمن

و  شـدن  آب ذره ذره سنگين، جراحي عمل چندين تحمل رنج، درد، دوسال حدود
 ...و زنـدان  دوران آن از تـر  پـيش  و بودن؛ عزيزت انگيز غم غروب شاهددرنهايت 
 ديـدگان  برابـر  در زيـرا  بود، آسان ما بر همگي لكن فرساست؛ جان و سخت بسيار
  .باورداريم بودنش »عليم و بصير و سميع« به كه افتاد اتفاق خدايي

 رحمـاني  اسـالم  منادي پارسا، جانباز شجاع، مجاهد ،نوانديش مجتهد كه اينك
 مـا  ميـان  از »قابـل  احمـد  اسـتاد « مرحـوم  ياد زنده ملت، حقوق مدافعو  عقالني و
 كه بزرگواراني همه از كه دانيم مي الزم خود بر است؛ پركشيده دارالقرارش سوي به
 بيانيـه،  تلفنـي،  حضـوري، ( محبـت  ابـراز  با ايشان فوت سپس و نقاهت وراند در

  .كنيم سپاسگزاري دادند تسلي را ما) پيامك سخنراني، يادداشت،

 انـــ ش ازادهـآقـ  و) ره(ريـمنتظـ ي ـالعظمـ  اهللا تـآي فـشري تــبي از ژهـوي هـب
 حجـج  و عظـام  اتـآي حضرات، ريـمنتظاحمدآقا  حاج والمسلمين االسالم حجت
انعي، ـصـ  فـيوسـ  خـشيـ  اجـحـ  ،يـاردبيلـ  ويـموس مـدعبدالكريـسي اجـح :اسالم
 سيدحسـين  حـاج  بجنـوردي،  موسوي سيدمحمد حاج ،زنجاني بيات اسداهللا شيخ حاج

 :آقايـان  و هـا  خانم؛ خميني سيدحسن حاجخاتمي،  سيدمحمد حاج تبريزي، موسوي
 احمـدپور،  احمدرضـا  ي،احـرار  حميد آملي، ناصر آغاجري، هاشم آغاجري، زهره
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 حميـد  زيـدآبادي،  اسـدي  حسـن  اردهـالي،  محمدمهـدي  بروجـردي،  اديب مسعود
 اميري، حبيب جرقويه، اميري اكبرين، محمدجواد اصفهاني، اشرفي محمد اسماعيلي،

 مسـعود  بازرگـان،  عبـدالعلي  ايـزدي،  مصـطفي  ايازي، محمدعلي راد، انصاري رضا
 مصـطفي  تاجرنيـا،  پيمان،علي اهللا حبيب نگار، هبست محمد باقي، عمادالدين باستاني،
 محمـدعلي  جعفري، محمدمهدي شيرازي، بهشتي سيدعليرضا بهاور، عماد تاجزاده،
ــاعتي، ــين جم ــاالكي، ام ــياووش چ ــاتم، س ــي، ح ــدي حســيني، صــفدر حبيب  مه
 خـدايي،  مهـدي  اي، خامنـه  سـيدهادي  خاتمي، رضا يزدي، حيدري مجاهد، حسيني
 محمـدعلي  راد، سياسي دباغ، سروش خوارزميان، اميد يني،خم ياسر خانيكي، هادي

 درودي، سعيد دري، مجيد درايتي، مصطفي داوري، محمد دادمهر، رسول دادخواه،
 عليرضـا  طوسـي،  رئـيس  رضـا  ميبـدي،  رادي زاده، رجـب  قدير دليرثاني، اميرخسرو
 رفيعـي،  حسـين  رضـايي،  محمـد  رضـاخاني،  بهمـن  رجائيان، محمدجواد رجايي،
 جعفـر  سـحابي،  فريـدون  سـحابي،  حامـد  زريني، حسين ملكي، رونقي سينسيدح
 حسـين  حسـيني،  شـاه  حسين زاده، سيف سيدمحمد سلطاني، عبدالفتاح فر، سعيديان
 احمـد  اغيان،ـصبـ  انعي،ـصـ  سـعيد  رزاد،ـشيـ  راد، وريـشك يـعل زادگان، فـشري

 دمحمـو  ي،ـصلواتـ  اهللا فضـل  صـدري،  ودـمحمـ  صدري، دـاحم صدرسيدجوادي،
 محمدفريـد  طالقـاني،  طاهره طالقاني، اعظم ضربي، ناصر صميمي، كيوان صلواتي،
 عبـايي،  مهدي عبادي، رحيم ظهوريان، اميرطيراني، طاهري، يوسف قزويني، طاهري
ـ  محمـود  وي،ـعلـ  حامد ،)سحابي(يـعطاي دخت زرين  اري،ـغفـ  هـادي  ي،ـعمران

ـ  والفضـل اب ادري،ـق سيامك زدي،ـي فالح ميبدي، اضلـف محمدتقي  علـي  ي،ـقديان
 كـامالن،  صـادق  كاشفي، حسين قهاري، الدين نظام آباد، فيض قاسمي حميد قدسي،
 كميليـان،  ناصـر  كوشـا،  محمدعلي كمالي، حسين كديور، محسن كتيرايي، مصطفي
 پـور،  ميمحتشـ  ميثمـي،  اهللا لطـف  گوارايي، فاطمه گنجي، جعفر راد، كيانوش محمد
 مصـطفي  مجـردي،  الهـه  محموديـان،  مهـدي  محمدي، اروجعلي گرگاني، محمدي
 سـعيد  نيـا،  منتجـب  رسـول  ملكي، محمد ملكيان، مصطفي فر، معين اكبر علي معين،
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 محســن ميراحمــدي، مصــطفي مــومني، عبــداهللا موســوي، الــدين ســراج منتظـري، 
 عبـداهللا  پـور،  نقـي  منصـور  پور، مينعي محمد نراقي، آرش ميري، احمد ميردامادي،
 محمـدعلي  وسـمقي،  صـديقه  وحيـدي،  نيلـي،  مصـطفي  ،نوروزي محمود نوري،
 حسن نژاد، ميهاش احمد هاشمي، ناصر هاشمي، احمد هادوي، محمدامين واليتي،
 از نامشـان  كـه  بزرگـواراني  سايرو  پورسيفي يوسف محمدحسن اشكوري، يوسفي
 حضـرت  دفتر اعضاي ،مذهبي و سياسي هاي گروه و احزابت و نيز اس افتاده قلم
 و محققـين  مجمـع  مشـهد،  و تهـران  در صـانعي  اهللا آيـت  حضرت دفاتر ،)ره(امام

 و اصـفهان  جماعـات  ائمـه  و فضـال  و علمـا  از جمعـي  قم، علميه حوزه مدرسين
 ي،ـاسالمـ  انقـالب  نـمجاهديـ  انـسازم ي،ـاسالم ايران مشاركت زبـح ،آباد نجف
 زنـدانيان  ان،نگار روزنامه خبرنگاران، ها، مذهبي ملي دانشجويي، اسالمي هاي انجمن
 همـه  و مجـازي  يها رسانه خارجي، يها رسانه داخلي، هاي روزنامه دربند، سياسي
 مجـالس  سپاري، خاك تشييع، مراسم در كه خويشاني و آشنايان شاگردان، دوستان،
 از و )مـچهلـ  مـمراسـ  تا اول روز از( مـق ان،ـفريم د،ـمشه ايـشهره در مـترحي

 ميبـد،  يـزد،  بيرجنـد،  محوالت، آباد فيض فريمان، جام، تربت مشهد، هاي، شهرستان
 زنجان، قزوين، گرگان، تهران، همدان، اراك، قم، كاشان، نائين، ،آباد نجف اصفهان،

 توفيـق  همـه  بـه  خداونـد  .داريـم  را قـدرداني  و تشكر كمال فرمودند، شركت ...و
  .بفرمايد عنايت آخرت در برتر پاداش و دنيا در بيشتر

  پاسدار و قابل هاي خانواده

  





 

  ي تسليتها پيامها و  بيانيه
  





 

  منتظري احمد ،منتظري اهللا آيت مرحوم بيت

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  راِجعونَ هيإَِل وإَِنّا لّله إَِنّا
 فرزنـد  قابـل  احمـد  آقـاي  لمسلميناو االسالم حجت شجاع مجتهد و توانا دانشمند
  .پيوست اعلي ملكوت به قابل محمد شيخ حاج اهللا آيت مرحوم برومند

 خـويش  اسالمي انساني وظيفه به حال همه در و هميشه ما بزرگوار و عزيز قابل
 زمـاني  و پرداخـت  وطن از دفاع به دالورانه جنگ هاي جبهه در زماني .نمود عمل
 خـويش  اسـتاد  همچـون  و كـرد  فـراوان  كوشـش  تحقيق و تعّلم و تعليم جبهه در
 نصـيحت  و منكر از نهي و معروف به امر جبهه در گاه هيچ منتظريالعظمي  اهللا آيت
 خـويش  صبور و محترم خانواده و خود آرامش و آسايش و نكرد كوتاهي ارشاد و
  .نهاد راه اين سر بر را

 اوليه حقوق از را وي تكريم، جاي به و نشناختند را او قدر ،تأسف كمال با اما
  .داشتند نگاه زندان در راييكا و سالمتي زمان آخرين تا و ساختند محروم انساني

 به گام يك خود نفس هر با زندانبانان و است پيوسته خويش معبود به او اينك
  .شوند مي تر نزديك مرگ

 ومي« :گردند محاسبه الهي عدل دادگاه در مظلوم و ظالم كه نيست دير زمان آن

  »معذرتُهم نَيالَظّالم نفَعي ال

 و نـد ا گنـاه  بـي  ايـران  اساسـي  قانون و اسالم مبين عشر نظر از سياسي زندانيان
 صـريح  نـص  بـه  و اسـت  ظلـم  ساعت يك براي يحت زندان در گناه بي نگهداري
  .نيست پذيرفته قيامت روز در آنان عذرخواهي كريم قرآن
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ــدوارم ــدانبانان امي ــن از او زن ــه اي ــد درس فاجع ــال و بگيرن ــه ح  فرصــت ك
 در دادند دست از راحل و مظلوم عزيز اين مورد در را مظالم جبران و عذرخواهي

 و محصـورين  و سياسـي  زنـدانيان  رفتـه  ازدست حقوق و كنند درك ديگران مورد
  .نمايند جبران را ها نابساماني از ديدگان آسيب

 مـادر  و ايشان فداكار همسر و محترم خانواده به را بزرگ مصيبت اين اينجانب
 هـادي  والمسـلمين  االسـالم  حجـت  حضرت بزرگوارش برادر و صبورش و داغدار
 الهي غفران ،مرحوم آن براي و نموده عرض تسليت دوستان و بستگان ديگر و قابل
  .كنم مي آرزو را كرام اولياي با حشر و

  .بركاته و اهللاةرحم و الصالحين اهللا عباد علي والسالم
  منتظريالعظمي  اهللا آيت مرحوم بيت

  منتظري احمد

  1391 آبان 1

  



 

  صانعي يوسف اهللا آيت

  تعالي باسمه

  »ُتحَشرُونَ اهللاِ ىلَإِل ُقتْلُتم أَو متُّم وَلئن«
  توفيقه؛ دام قابل هادي شيخ حاج آقاي والمسلمين االسالم حجت جناب

 اسـالمي  مسـائل  در ابةريشـ  و فاضـل  متفكر، روحاني و معظم اخوي درگذشت
 بيـسبـ  و يـنسبـ  بسـتگان وا همـه  و شـما  بـه  را) ره(قابل احمد شيخ حاج ومـمرح

 رحـيم  و رحمـان  خداونـد  از و نموده عرض تسليت صابره، مكرمه والده مخصوصاً
 و سـتم  و ظلـم  با مبارزه و اسالم معرفي راه در ديده فراوان رنج و فداكار آن حشر
 ؤمنانـرمـ ـامي صـباألخـ ) المـالسـ  مـعليهـ (ارـاطهـ  مهـائ يـنوران مـحري از اعـدف

 بـراي  و باشـم  مـي  خواسـتار ) المـالسـ  مـعليه(معصومين ئمها با را) ع(علي حضرت
  .خواهانم جزيل اجر و جميل صبر ايشان محترم همسر مخصوصاً بازماندگان

  صانعي يوسف ،المقدسه قم

  1433 الحجةالحرام ذي 6

  



 

  زنجاني بيات اسدهللا اهللا آيت

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

  راجعون اليه انا و هللا انا

  شيء اليسدها ثلمة االسالم في ثلم الفقيه المؤمن مات اذا :قال )ع(عبداهللا ابي عن
  )101ص 2ج كافي اصول(

 قابل احمد شيخ والمسلمين االسالم حجت مرحوم مبارز و شجاع عالم درگذشت خبر
  .گرديد ثرأت وتأسف  موجب

 مـدارج  بـه  و كـرد  ديني تفقه و علمي كماالت كسب وقف را خود عمر ايشان
 و انسـاني  كرامـت  فاضـله،  اخـالق  بـا  را خـود  دينـي  تفقـه  ايهس در و رسيد عالي

 مسير اين در و ساخت متخلق بارز و برجسته صورت هب را ديني غيرت و شجاعت
ــت، و پرزحمــت راه و ــي از طاق ــاع آن از شــجاعانه و نهراســيد مالمت ــرد دف  و ك
 از ولـي  گرفـت  قـرار  آزار و فشـار  سـتم،  مورد مختلف و گوناگون هاي صورت هب

 كرامـت  و آزادي و اصـيل  اسـالم  و عقيده و فكر ابراز و شجاعت و فهم و تحري
 بـه  آزاد و كـرد  زنـدگي  آزاد .نكـرد  نشـيني  عقب اي ذره و برنداشت دست انساني
  .شتافت دوست حضرت مالقات

 بالخصـوص  مقـاوم  و زجرديـده  و بزرگـوار  خانواده به را ضايعه اين اينجانب
 دامـاد  و قابـل  هـادي  شـيخ  والمسـلمين  ماالسال حجت ايشان فكور و فاضل اخوي
 بـراي  و گـويم  مي تسليت موسويان والمسلمين االسالم حجت بزرگوارشان و فاضل

 را الهـي  غفـران  و رحمت آرزوي مرحوم آن براي و صبر و اجر آرزوي بازماندگان
  .نمايم مي لتأمس

  زنجاني بيات اسداهللا

1391 ماه آبان 1، المقدسه قم



 

  خاتمي سيدمحمد

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 دردآشـنا،  و مبـارز  پژوهشـگر  و دوست انسان و مؤمن شناس دين و نوانديش عالم

 تـا  شـتافت  معبـود  ديـدار  بـه  )باد او بر خدا رحمت كه( قابل احمد آقاي حضرت
 هـايي  دشواري و ها رنج نيز و عملي و فكري ارجمند تالش و نيكي و پاكي پاداش
 او رحمـت  و كـرم  منبع از كرد تحمل او بندگان به خدمت براي و خدا خاطر به كه

  .الهي رحمت و لطف اين او بر باد گوارا و .دارد دريافت

 آزادگان همه به و دوست فضيلت باوران دين همه به را سنگين مصيبت اين من
ـ  عزيـز،  ايـن  ارادتمندان و دوستداران همه به و جو حقيقت  بـرادر  بـه  خصـوص  هب
 ايـآقـ  نـوالمسلميـ  االسـالم  حجـت  حضـرت  او، ايـبشكي و گرـواالن و دـدانشمن
 اش مـي گرا و خوب فرزندان به و مقاومش و باوفا گرانقدر، همسر به و قابل هادي
 از آنـان  بـراي  و كـنم  يـم عرض تسليت قابل شريف بيت و داغدار بستگان همه و

 سـعيد  فقيد آن پاك روانِ براي و سالمتي و اجر و صبر پروردگار حضرت پيشگاه
  .كنم مي لتئمس درجات علو و الهي رحمت و رزشآم

  سعيداً مات و سعيداً عاش

  خاتمي سيدمحمد

  



 

  نوري عبداهللا

  راِجعونَ هيإَِل إَِنّا و لَلّه إَِنّا

 زَُنواَتح ال و تَخاُفوا أَالَّ ةُكالْمالئ ِهميعَل َتَتنَزَّلُ اسَتقاموا ُثمّ اللَّه ربَّنا قاُلوا نَياَلّذ إِنَّ�
رُوا وشَنّةِ أَبك  ياَلّت ِباْلجونَ ْنُتمد30،فصلت مباركه هسور( �ُتوع(  
 رنـج  سراسر دوراني تحمل از پس قابل، احمد مرحوم سعيد فقيد مجاهد، دانشمند

 براي اش ديده رنج و مجروح جسم و كرد تسليم آفرين جان به جان جانكاه، درد و
  .يافت رهايي پايان بي اندوه و مدام زجر از هميشه

 و خـدمات  و بركـات  منشـأ  خـويش،  بابركت عمر طول در قابل احمد مرحوم
 پشـتوانه  همـواره  او سـترگ  اراده و ايمان .بود ارزنده فقهي و علمي هاي مجاهدت
 روزانـفـ  عـشمـ  از كـه  بود انيـدوستة ـقاطب شناسي مسئوليت و طلبي حق حركت،
  .گرفتند مي ها بهره وجودش

ـ  را خـويش  ارادي و عملـي  و فكـري  ظرفيـت  تمامي ما مجاهد برادر  سـان  هب
 راه در تفـريط،  و افراط هرگونه از پرهيز با پراميد، و نستوه و كوش سخت مفسري
ـ  اجتهـاد  و جهاد و تـعدال و تـعقالني رـعنص تقويت  هـيچ  بـي  و بسـت  كـار  هـب
  .داشت پاس را حقيقت شجاعانه اي، واهمه

 كوشـي،  سـخت  بـاطن،  صـفاي  صـداقت،  ،اخـالص  در قابل احمد سعيد فقيد
 و گرانقدر استاد به را ها شباهت بيشترين طلبي، حق گوياي زبان و علمي مجاهدت
 نـزد  و داشت هيعل رحمةاهللا منتظريالعظمي  اهللا آيت حضرت قدريعال هيفق ارجمندش،

 از پاسـداري  راه در اخـالص،  طبـق  در كه بود غرامتي ترين ارزان همواره »جان«او 
  .كرد مي بذل عدالت و حقيقت
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 و نمونـه  شخصـيتي  بـه  را او كالمش، جسارت و ناپذير خلل اراده و بلند ايمان
 و »ابوذرگونـه  سـيره « و ايمـان  اسـتواري  و روح صـالبت  .بـود  كرده تبديل زبانزد
 برابـر  در دنيـا  آاليش كه بود ساخته نامدار و وجيه نمادي او از او، »سلماني سعي«

  .نداشتاي  صرفه فسشَن تهذيب

 دوسـتداران  قلـب  عزيز آن آور حزن و انگيز غم فقدان و روحاني سيماي عروج
  .شد نخواهد جبران سادگي به كه بوداي  ثلمه و نمود اندوه و ماتم در غرق را

 كليه به را قابل احمد آقاي سعيد فقيد عارفانه پرواز و ناباورانه رحلت اينجانب
 فرزنـد  ديده، رنج همسر دلسوخته، مادر خصوصاً بستگان، و دوستان و فرهيختگان
 ايشـان  فاضـل  و مجاهـد  بـرادر  ويـژه  بـه  ايشـان  محتـرم  برادران و خواهران عزيز،
 دـارجمنــ و زـعزيــ رادرـبــ و ابلـقــ يادـهــ ياـآقــ نـوالمسلميــ االســالم حجــت
 از و گـويم  مـي  تسـليت  انـموسوي دابوالفضلـسي ايـآق نـوالمسلمي االسالم حجت
 صـبر  بازماندگان براي و الهي واسعه رحمت عزيز آن براي عاليت و تبارك خداوند

  .دارم مسئلت اجر و

  1391ماه آبان1

  نوري عبداهللا

  



 

  طالقاني اعظم

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 مصـيبت  قابـل  احمـد  آقـاي  مؤمن روشنفكر و نوانديش عالم پژوه، دين درگذشت
 عـالمِ  آن زحمـات  و ها شتال .بود آزادگان و باوران دين همه براي سختي و ناگوار
 در او دريـغ  بـي  مبـارزات  و شـد  نخواهد فراموش هرگز اسالم اعتالي براي بزرگ
 خواهد باقي سرزمين اين خواهان آزادي ياد در ديني استبداد و خودخواهي با ستيز
 عرصـه  در عقالنيت و آزادي راه و منش كه او راه اما رفت، قابل احمد گرچه .ماند
 ايـن  .رسـيد  خواهـد  مقصـود  سـرمنزل  بـه  و ماند خواهد ودانجا همچنان انديشه
 همــه بــه و شــاگردانش و دوســتان ايشــان، محتــرم خــانواده بــه را وارده مصــيبت
 و بازمانـدگان  بـراي  و كنيم مي عرض تسليت ايران خواه آزادي مردم و پژوهان دين

  .آرزومنديم شكيبايي و جميل صبر ايشان خانواده

  



 

  صلواتي اهللا فضل

  قابل احمد استاد مرحوم درگذشت مناسبت به تسليت پيام

  راجعون ليهإ ناإ و ناهللاإ

  شيء اليسدها ثلمة سالماإل في ثلم الفقيه العالم مات اذا :)ص(اهللا رسول قال
 هك شود مي ايجاد اي حفره و رخنه اسالم در ندك فوت فقيه، عالمي وقتي

  .كند پر را آن جاي تواند نمي چيزي هيچ

 عـالم  برجسـتگان  و شايسـتگان  از يكـي  و علميـه  حـوزه  يهـا  نخبه از ديگر يكي
 و اسـالم  آينده اميد توانست مي كه كسي ،درعاليق فقيه اليق شاگردان از و روحانيت
 كـه  بـود  مـردي  بـزرگ  قابل احمد مغفور مرحوم .گفت زندگي بدرود باشد تشيع
 و هـا  زنـدان  ياربس چه. عدالتي بي و ظلم با مبارزه و بود اسالم وقف زندگيش تمام
 او فقـدان  .بفرمايـد  خـود  رحمت بحار غريق خدايش ،كرد تحمل كه را هايي ستم

 خـانواده  بـر  ،آزادي راه مجاهـدان  بـر  ،علـم  طالبـان  بر ،متقي عالمان بر باد تسليت
  .فرمايد مرحمت صبر و اجر خدايشان .قابل هادي استاد گراميش برادر بر و محترم

  1391آبان1

  صلواتي اهللا فضل ،اصفهان

  



 

  كديور محسن

  قابل احمد اهللا آيتة سوگنام مجاهد؛ مجتهد رثاي در

  راجعون ليهإ ّناإ و هللا ّناإ
  شيء اليسدها ثلمة سالماإل في ثلم الفقيه المؤمن مات ذاإ

 پنجمـين  و پنجاه در منتظريالعظمي  اهللا آيت فاضل شاگرد قابل احمد شيخ اهللا آيت
 از كـه  او .شـتافت  معبـود  بسـوي  سبكبار و كرد عودا را فاني دار خود زندگي بهار
 عملي و علمي بعد دو در بود شده نائل اجتهادة درج دريافت به خود مراد و استاد
  .پيمود را خود مرشد راه

 اريد به زماني و كرد فقهي تحقيقات مصروف را خود عمر قابل ،علمي لحاظ به
ة مدرسـ  به او .بود جوان هدمجت اين بالندگي و شكفتگي آغاز كه شد رهسپار باقي
 قابـل  احمـد  قلمـي  آثـار  از .داشـت  تعلـق  »رحمـاني  اسالم« و »بخش رهايي فقه«

 نقـد « و) 1383( »اجتمـاعي  تـأمين  و اسـالم « ،)1391( »شريعت مباني« يها كتاب
 ده به پركار نويسنده اين آثار مجموعه .است شده منتشر) 1381( »خشونت فرهنگ
 و بـيم  ايـران،  ملـت  بـه  وصيت :از عبارتند وية نشد تشرمن آثار .شود مي بالغ جلد

 در بـانوان  احكـام  هـا،  قابليت و كاركردها :فقه عقالني، شريعت دينداري، اميدهاي
  .خودكامگي نقدو  محمدي شريعت در جزائي احكام محمدي، شريعت
 نام »عقالني شريعت« را خود رويكرد او .بود انههفقي آثارش همه در قابل مذاق
 را عقـل  حـقّ  سنتي فقيهان بود معتقد و بود قائل عقل براي فراواني حقّ .بود نهاده
 بـه  حـداكثري  نسـبتاً  عقالنيتـي  بـا  او .انـد  نكـرده  رعايـت  بوده شايسته كه آنچنان
 فتـاواي  و اجماعي آراء با مخالفت از .بود يازيده دست محمدي شريعت بازخواني
 روايـات  بـا  .داشت گفتن تازه خنس جسارت و داد مين راه دل بهاي  واهمه مشهور
ـ  از كوشـيد  مـي  و بود مأنوس بسيار )ع(بيت اهل  بـا  سـازگار  تعـاليم هـا    آن الي هالب

  .نيست كم او آثار در بديع فتاواي و ابتكاري آراء .كند برجسته و بيابد را عقالنيت
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 روحـاني اي  خـانواده  فرزنـد  اينكه با .بود تقوي و اخالص اهل ،عملي لحاظ به
 بـه  را عمامـه  و عبـا  دواطلبانـه  قبـل  سال ويك بيست بود، جمعه امام پدرش و بود

 تبيـين  به مخلصانه و كرد ورزي دين خالصانه .نكرد دنيا نردبان را دين .نهاد كناري
 سـكوت  از .بـود  شـجاع  فقيهي و توانا خطيبي .بست همت كمر محمدي شريعت
 رود مـي  مـردم  بـر  كـه  ظلمـي  و تشيع و اسالم وهن مقابل در علم اهل از بسياري
  .دانست مي »توبيخة شايست« را ساكت فقيهان او .بود دلگير

 اهللا آيت رهبري و اسالمي انقالب هاي آرمان از جانانه دفاع از استادش همچون
 تـركش  .رسـيد  فقيـه  مطلقـه  واليـت  وجمهـوري اسـالمي   ة مشفقان نقد به خميني
 هايش رشادت از نشان بود دائميش همنشين ،عمر آخر دوماه تا كه نخاعش نزديك
 انتقادي آراء تبليغ در بار شش ،سال پانزده طي قابل .داشت ايران استقالل از دفاع در
 از .شـد  زنـداني  و بازداشتجمهوري اسالمي  نظام انحرافاتة مشفقان نقد و استاد
جمهـوري   رهبـر  به منكر از نهي و معروف به امر و مسلمينة ائم به نصيحت باب

ــهاســالمي  ــامگي، از را او و نوشــت نام ــوق نقــض اســتبداد، خودك ــردم حق  و م
 آراء برابـر  در خضـوع  بـه  و داشـت  برحـذر  اساسـي  قـانون  در حمصرّ يها آزادي
 بـه  رهبـري  پاسخ .كرد دعوت علوي عدالت و نبوي رحمت ملي، مصالح عمومي،
 مه مشهد آباد وكيل زندان در قابل احمد .نبود زندان جز چيزي قابل احمد اهللا آيت
  .كرد برمال را قانون و شرع خالف هاي اعدام راز و ننشت ساكت

ـ  اعـزام  در قضائيهة قو ضابطان و بانان زندان اهمال  بيمارسـتان  بـه  وي موقـع  هب
 و خـوردن  زمـين  بـار  چنـدين  و بينائي شديد كاهش از بعد .است اغماض غيرقابل
 .فرسـتادند  تانبيمارس به را وي ،شخصي حوائج انجام از ناتواني و و شدن بيهوش
 امـا  گرفـت،  قرار جراحي عمل تحت و بردند عمل اتاق به را او بالفاصله پزشكان
 و صـبور  نيـز  ييمـاري  بستر در قابل .بود پيشرفته بسيار بيماري .بود شده دير ديگر
 تسـليم  آفـرين  جان به جان حق رحمت به اميدوار دلي و خندان لبي با و بود شاكر
 بـه جمهوري اسالمي  حاكمان اعتنائي بي بر ديگري دسن قابل احمد درگذشت .كرد

  .است سياسي زندانيان و منتقدان جان و سالمت رعايت
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 در حاكميـت ة نهادينـ  تقلـب  از مكـرراً  و بود سبز جنبش ياوران از قابل احمد
 ويـژه  بـه  سياسـي  زنـدانيان  همـه  آزادي از و انتقـاد  88جمهوري رياست انتخابات
 رهبـري،  يهـا  مـاجراجويي  او .بـود  كـرده  دفاع يكروب مهدي و موسوي ميرحسين
 بـود  معتقـد  و دانست مي ايران ملي مصالح ضرر به را نژاد احمدي و سپاه سرداران
ة مخمصـ  از رفـت  بـرون  راه رقـابتي  و سـالم  آزاد، انتخابات و پرسي همه به رجوع
 واليـت  و استصـوابي  نظـارت  .است حاكميت كاري ندانم و مديريت سوء از ناشي
 عادالنـه  صـلح  مدافع قابل .دانست مي اسالم مباني به مخلّ و شرع خالف را مطلقه
  .بود ملي حاكميت و آزادي و

 و نتشـار اإل ممنوع و القلم ممنوع قابل رهبري، هـب انتقادية امـن نگارش از سـپ
 ارگـذ  نگـاهي  .گرفت قرار فراوان فشارهاي و تضييقات مورد و شد الخروج ممنوع
 مستبد حاكمان كه دهد مي نشان قابل احمد اهللا آيت سياسي و يفقه پربار ميراث به

 شـاگرد  ايـن ة مشـفقان  نقد و متين براهين و قوي منطق مقابل درجمهوري اسالمي 
 حرفي پابند و بد دست و سانسور و زندان جز و بودند آورده كم منتظري اول طراز
 مجاهـدي  هـد مجت بـا جمهـوري اسـالمي    نظـام ة مواجهة شيو .نداشتند گفتن براي

  .است اسالمي انقالب هاي آرمان از نظام انحراف سند ينتر مهم قابل احمد همچون
ة درفاصل قابل معزّزة خانواد .دادند دست از را جوان مجتهدي علميه يها حوزه
 »قابـل  ابوالقاسـم  شهيد« بزرگوار مادر .نشست خود عزيز دومين سوگ در كوتاهي
 اين به را مصيبت اين من .است احمد دارداغ اينك احمد خواهر درگذشت از پس
 گرامـي  برادران و خواهران مرحوم، آن عزيز فرزند و فداكار همسر دلسوخته، مادر
 والمسلمين االسالم حجت و قابل هادي شيخ والمسلمين االسالم حجت ويژه به احمد

  .كنم مي عرض تسليت موسويان سيدابوالفضل
 و رحمت خدا .ام نشسته خود دوست ترين ميصمي و عزيزتر برادر از سوگ در
 كـه  راهـش  ادامه توفيق ما  همه به و دارد ارزاني پاكباز دانشمند اين به را رضوانش
  .فرمايد عنايت است منتظريالعظمي  اهللا آيت استاد راه همان

  كديور محسن
1391آبان اول ،1433 ذيحجه ششم



 

  كروبي مهدي فرزندان و همسر

  راِجعونَ إَِليه وإِّنا هللاِ إَِنّا
 پژوهشـگر  و سـتيز  ظلـم  انديشـمند  ادعـا،  بـي  جانبـاز  مبـارز،  برادر درگذشت خبر

 را ضـايعه  اين .گرديد بسيار ثرأت وتأسف  موجب قابل احمد آقاي ديني، نوانديش
 و خواهران عزيز، اين فرزند و همسر گرانقدر، والده ويژه به قابل محترم خانواده به

 بـراي  يكتـا  ايـزد  از .نمائيم مي عرض تسليت مرحوم آن بستگان ساير نيز و برادران
 دادن ازدست سوگ در روزها اين كه بازماندگان براي و مغفرت و رحمت عزيز اين

  .نماييم مي مسئلت جزيل اجر و جميل صبر هستند خود عزيز دومين

  كروبي مهدي فرزندان و همسر

  1391ماه آبان يكم

  



 

  سياسي زندانيان از جمعي

  راجعون اليه اان و اناهللا
 و گفـت  لبيـك  را حق دعوت قابل، احمد آقاي جناب متعهد، و گرانقدر انديشمند

 بـود  ما جامعه ديني روشنفكري ارزشمند يها سرمايه از او .شتافت معبود ديدار به
 يهـا  حـبس  و هـا  رنـج  ،ها مضيقه باشد قدرت اصحاب ثناگوي نبود حاضر چون و

  .برگزيد را ندب در آزادگي و شد متحمل را فراواني

 در سربلند و خريد جان به بود ها زندان و ها حبس آن حاصل كه را ها بيماري او
  .گرفت آرام محبوبش جوار

 فرزنـدان  و صـبور  همسـر  قابـل،  بزرگـوار  خـانواده  بـه  را دردناك ضايعه اين
 تسـليت  قابـل  هـادي  آقـاي  جناب والمسلمين االسالم حجت خصوص به داغدارش
 بـرادر  كنـار  در مرحـوم  آن بـراي  و مسـئلت  اجر و صبر آنان براي و نموده عرض
  .خواستاريم را الهي واسعه رحمت و درجات علو شهيدش

، تـاجزاده  مصـطفي ، باسـتاني  مسـعود ، زيدآبادي اسدي حسن، راد انصاري رضا
 مهـدي ، حـاتم  سـياووش ، چـاالكي  امـين ، شيرازي بهشتي سيدعليرضا، بهاور عماد
 اميرخسرو، دري مجيد، داوري محمد  ،دادخواه حمدعليم، خوارزميان اميد  ،خدايي
، زرينـي  حسـين ، ملكي رونقي سيدحسين، رضايي محمد، رجايي عليرضا، دليرثاني

 محمدفريـــد، صـــميمي كيـــوان، زاده ســـيف ســـيدمحمد، ســـلطاني عبـــدالفتاح
، محموديـان  مهدي، گنجي جعفر، قدياني ابوالفضل، قادري سيامك، قزويني طاهري
، نيلـي  مصـطفي ، پـور  نقـي  نصـور ، نبـوي  ضـيا ، ميردامـادي  محسن، يمنمؤ عبداهللا

پورسيفي يوسف محمدحسن، هاشمي احمد، هادوي محمدامين، واليتي محمدعلي



 

  زندان زنان بند در محبوس سياسي زندانيان

  چيند مي ريحان گاهي مرگ

 مبـارز  گرانقـدر  شـاگردان  ازو  فرهيختـه  نويسنده آزادانديش، مسلمان قابل، احمد
 از بـيش  نامش كه گفت وداع را جهان اين زندگي درحالي منتظري، اهللا آيت توهنس

 تـا  كه سياسي زنداني يك .بود »سياسي زنداني مقاومت و شجاعت« يادآور هرچيز
 از دسـت  بيماري، بستر در چه و زندان در چه پررنجش، زندگي هاي لحظه آخرين
  .برنداشت راسيكودم و آزادي و حق راه در خود آميز مسالمت مبارزه

 و اسـت  شـده  زن سياسـي  زنـدانيان  مـا  عميـق  اندوه و ثرتأ موجب او هجرت
  .دانيم مي جبران غيرقابل آزادي، براي مبارزه و انديشه عرصه در را ايشان فقدان

 همسـر  ويـژه  بـه  و گرامـي  خـانواده  به را، خواه آزادي روشنفكر اين درگذشت
 باشـد  .گـوييم  مي تسليت دارند، برمي گام آزادي راه در كه كساني همه و صبورشان

 اديان و عقايد همه به احترام كه را بزرگ مرد اين ميراث ترين ارزشمند خداوند كه
  .دهد قرار ما راه فرا بود،

 حكيمـه  سـتوده،  نسـرين  ديهيمـي،  نـازنين  يعقـوب،  بنـي  ژيال امرآبادي، مهسا
  هدايت بهاره هاشمي، فايزه نظرآهاري، شيوا مكوندي، زاده كرم ژيال شكري،



 

  ديني نوانديشان و روشنفكران از جمعي

   راجعون اليه انا و هللا انا
 را قابـل  احمـد  مرحـوم  شجاع منتقدو  مجاهد مجتهد ارجمند، دانشمند درگذشت

 ويـژه  بـه  بـرادران  و خـواهران  فرزند، همسر، مادر،( سرفرازة خانواد شما حضور به
 صـرف  را عمـرش  همـه  او .كنـيم  مـي  عـرض  تسـليت ) قابـل  هـادي  آقاي جناب
 ازاي  لحظـه  و كرد مردم به خدمت و خودسازي و روشنگري و علمي هاي فعاليت
 و شـور  همـان  بـا  جنـگ  و انقـالب  ميـادين  در .نبـود  غافل خدا خلق و خدا دين

 رسـيد  فرا زمانش كه هنگاميو  ديني استبداد يها دادگاه در كه شد حاضر رشادتي
 يـن دو  تمـام  خودكامگـان  بـر  را حجت نموده، داا جائر امام برابر در را حق كلمه
 اسـت  قابـل  احمد نام مسماي كه ميراثي .كرد ادا ايران مردم سبز جنبش به را خود
 و اسـالمي  نوانديشـي  طريـق  در كه است »عقالني شريعت« نام ذيل اوة فقيهان آثار
  .است پيش به گامي »سمحهة سهل شريعت« تحقق

 كـه  نيـز  بزرگـواران  شـما  .بود منتظري اهللا آيت ،بزرگ آموزگارة پرورد دست او
 كرديد پربار و ممكن را او حيات ،خويش پايداري و عشق با خويشة نوب هب هريك
 زيست عزت با قابل .شريك او افتخارآميز دستاوردهاي در و مأجوريد خداوند نزد
  .رفت سربلند و

 در را وي يها جاهدتم ثمره و دهيم ادامه را او راه تا ايم مانده شما و ما اكنون
  .كنيم مشاهده نزديكة آيند

 قدسـي،  علـي  صدري، محمود صدري، احمد دباغ، سروش بازرگان، عبدالعلي
اشكوري  يوسفي حسن وسمقي، صديقه نراقي، آرش كمالي، حسين كديور، محسن



 

  مدني فعال سيصد

 ينتظر نم ومنهم نحبه قضى من فمنهم عليه اهللا عاهدوا ما صدقوا رجال المؤمنين من�
 بودند بسته خدا با كه پيماني به كه هستند مرداني منانؤم از« �...تبديال بدلوا وما
 هيچ و راهند به چشم بعضي و باختند جان خويش پيمان برسر بعضي.كردند وفا

  »اند هنكرد دگرگون خود پيمان

 را جـانش  كـه  دردهـايي  و زمانـه  رنج از رنجور تني با .رفت ما ازميان قابل احمد
 ايـن  از آرامـش  كمـال  در او اكنـون  .نشد خسته هرگز بلندش روح اما ؛بود سردهف

 كـه  دانشور مردي سوگ .است برده فرو خود سوگ در را ما و بربسته رخت جهان
 اش جامـه  روحانيـت  و بود برخاسته »عقالني شريعت« و »رحماني اسالم« سنت از
  .بود مرامش ،نبود

 اهللا آيـت  مرحـوم  صـالح  شـاگرد  و ينـي د نوانديشي مكتب پژوهنده قابل احمد
 اسـت  راهـي  عالي يها نمونه از يكي ،قابل كه استادي .پيوست استادش به منتظري
 بـود  زودهنگـام  ،جهان اين از قابل وداع .بود گشوده رحماني اسالم سوي به او كه
 مبـارزات  لحظه به لحظه كه او .بود پر اخروي و دنيوي يها توشه از بارش كوله اما

 و انقـالب  از اخيـر  دهـه  سـه  در مسـلمان  روشـنفكران  فكري و اجتماعي ،سياسي
 تـرويج  را دين از دفاع راه تنها بود كرده درك را سبز جنبش و اصالحات تا جنگ

 بـر  قابـل  شگرف تسلط .دانست مي عقالنيت از برآمده شريعتي تدوين و عقالنيت
 ناآگـاه  را او انديشان جزم و بنيادگرايان كه شد مي آن از مانع اسالمي منابع و متون
 پـرواز  همچنـان  روحـش  گرفتنـد  بنـد  در را جسـمش  كـه  هنگامي حتي و بخوانند
 ريـا  .بـود  صـراحت  و صـداقت  اهل هم گفتار در كه تفكر در تنها نه قابل .كرد مي
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 و آيين دشمن با جنگ يها جبهه در حضور يها تركش .گفت مين دروغ و كرد مين
 پـاي  از را قابل احمد بدن سرانجام ،بيماري از يناش جسمي صدمات و ايران ميهن

 و اسـت  آزاد روحـش  چـون  است زنده روحش چون است زنده قابل اما درآورد؛
 مـا  همـه  به .نگرد مي ما به پرمهر و نجيب و گرم نگاه آن با همچنان روحش چون
 آن بـه مؤمن  قابل احمد كه است شريعتي عقالنيت و رحمانيت شايسته كه آنچنان
  .باد جاويدان ادشي .بود

ــدالقيوم ــي، عب ــه ابراهيم ــراهيم فرزان ــبا زاده، اب ــك، ص ــك آذرپي ــان، آذري باب  ايم
 آقـاجري،  زهـره  آقـازاده،  محمد، آزاد عارف، آزاد اميرحسين، آريازند امير، بروجني آذريان
 اصـحابي،  اردوان اسـماعيلي،  سـيدكوهزاد  اسـالميه،  سـعيده  آقايي، ساسان احمديان، امين

 سـعيده  ،ايـاض  ليـدا  ايرانمهـر،  اميد ايكدر، سولماز ،باديآامير نزهت چي، حاصال مرتضي
 آزاده، انةاژ مجتبـي ، ارشـدي  علي، اديب مسعود، ابولپور سمانه، نژاد ميابراهي حامد امين،
 نسـرين ، اخلومـدي  رامين، زاده اسماعيل عسل، اسكندريون آزيتا، اسدي ميراردوان، اسدي
 مهـدي  افشـاري،  داوود، زعـيم  اصل مهدي، اشراقي زهرا، يلياسماع امين حميد، نژاد اكبري

 محمـد ، امينـي  اسـداهللا ، اميـري  مرضـيه ، امـام  جواد، اقدم مهدي، اقبال مهدي، افشارنيك
، بـاقري  محسن، باقري فهيم، بارچيان يحيي، ايري جبار، ايازي سيدمحمدعلي، فرد اوليايي

، بـديعي  مجتبـي ، بحرينـي  زينـب  يماني،بر مقداد باوفا، رضا باكري، آسيه باقي، عمادالدين
 علـي  بهنـود،  مسـعود  ،بهـاور  عمـاد ، بشـيري  داوود، بشـارتي  مسـعود ، بسـطامي  سياوش
 هـادي ، بـاقري  داوود-محمـدي  بيـك  ميـثم ، بهرنگ كاميار نژاد، بهزاديان رضا نژاد، بهزاديان
، زهپيـر  آيـدين ، پـورعزيزي  سعيد، پژوهش فرزانه بيگلربيگي، محسن، بيات جليل، باقري
 محمدحسـين ، پهلـوان  عاطفـه ، پـورماليري  محمـد ، پورمحمـدعلي  امير، پورحيدر سعيد
 مجيد، تكفلي غالمحسين، پور تقي علي، زاده تاج مصطفي، تاجرنيا علي، تابش وفا، پيروزي
 محمدامين تهراني، آتين، تهرانچي عطا، توماج فرشاد تنگستاني، محمد تنها، امير، تمجيدي
 جـالل ، جعفري مهرنوش، جعفري وحيد، جدا مرضيه خردمند، فاطمه، ثروتي مريم، ثامني
 سـعيده  خوانسـاري،  محبوبـه  پـور،  جاليـي  محمدرضـا ، پور جاليي حميدرضا، زاده جاللي

 رضـا ، خـانفرد  حسـين ، خانجـاني  جهـانبخش   ،خالقي ناصر، خامسيان عليرضا خدابخش،
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 سـارا ، بيـز  خـرمن  لجـال ، خـداياري  اصـغر  علي، خانيكي هادي، خانيكي ابراهيم خانكي،
، خوربــك محمدحســين، خوانســاري حامــد، اردكــاني خليلــي محمدحســين  ،بيــز خــرمن

 رضـا ، حـاجعلي  عليرضـا ، حاجبيـان  حسـين  خسروي، مصطفي خوشنويس، محمدحسين
 ،حكمي حافظ، حكمت علي ، حقاني اهللا سيف، حبيبي قلي نجف زاده، حاجي مولود ،حاجي

 مجتبـي  خـوارزمي،  مهـراوه  حسـيني،  محمودسـيد ، حيـدري  غالمرضا حكمي، احمدرضا
 بهمـن ، چـاالكي  نسـيم  جمـالي،  علـي  ،جمشـيدي  امـين  ،جعفـري  حميـد  خـاني،  حسين

، ذاكـري  بهـروز  درويشـي،  محمدصـادق ، درايتـي  مصـطفي ، دانش الدين فخر، دارالشفايي
 كامران، رحمتي ناصر، رايجي احمد، راكعي فاطمه، رادنيا حسن، راد مريم، ذهبيون مسعود
 صـديقه ، رفعتـي  حسـين ، رضـا  پروانـه ، رزاقـي  محمدرضا، شاد ميرحي ابولفضل، يرحيم
 حنيـف   ،روشـني  روشـن ، روشـني  داوود، روح محمـدجواد ، رفيعـي  سلطانعلي  ،نژاد رفيع
 رفيعـي،  طـاهره  رفيعـي،  رضـا  روزبـه،  اردوان زاده، رفيـع  شهرام ،رياضي اميرعلي  ،رهبري
 سـامان  زنديـه،  حيـدر ، زمـان  مـريم  رضايي، عليرضا ،رحيمي اميرحسين  ،رييسي عليرضا
 سـونيتا ، سـبطي  مليحـه ، سـبطي  مصـطفي ، سـاكي  عليرضـا ، سـازگارنژاد  جليل، زاده زمان
 مالحـت ، سـروش  سجاد، سروش عرفان، سربندي حسين، سراجي اميرحسين ،پور سراب

 علـي ، رهبـر  سـمناني  صـدرا ، سـميع  بهـرام ، سـليماني  داوود، سـليماني  بهـرام ، سلحشور
، سـليماني  سـوده ، سيرون ايرج، راد سياسي الدين سيدشمس، راد سياسي حامد، دهزا سميعي

 ميثم، نيا شاهرخ بهروز، شاپوريان اصغر علي، شاپوريان سيدمحمدعلي، سليماني عبدالرحيم
 اصـغر  علـي  شـفيعي،  حامد شفيعي، محمد، شريفي عرفان، شريعتمداري حميدرضا، شرفي
 محمـدعلي ، شـيخي  الـدين  شـهاب ، آبـادي  مسشـ  محمدرضـا ، راد شكوري علي، شفيعيان
، شهسـوار  اهللا روح شـيرواني،  صـبا ، شـيرزاد  امين، شيرزاد احمد، شيركوند سعيد، شيرازي
 كـارن ، صـدر  بنيامين، صداقت مهبد، تبريزي صحابه بهروز، صالحي رادين، صادقي عاطفه
 ي،طباطبـاي  ريحانـه  صـحابه،  محمداسـماعيل  صفوي، سيدعارف، صفوي سيدسعيد، صدرا
 ظفرقنـدي،  مريم، ظفرقندي محمدرضا طلوعي، مصطفي طباطبايي، علي طباطبايي، مرجان
 عباسـيان،  محمدصـابر  عباسـيان،  عسـل  زاده، عباسقلي فاطمه، عابديني وحيد، عابدي كريم
، سـرخي  عـرب  فاطمـه ، سـرخي  عـرب  سـاجده ، عبـايي  محمد، عرب محمود، عبدي علي
 پـور،  علـي  فرهمنـد  عليزاده، مسعود، عظيمي سيدعلي، فقيه عسكري، سرخي عرب اهللا فيض
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، غفـاري  آبتـين  غفـاري،  فاطمه، غفاري مريم، غريقي اسداهللا ،غالبي حمزه عليجاني، ارشاد
 آرتـافرهودي، ، فراهـاني  مجيـد ، كيـا  فاضلي محمد، ميبدي فاضل محمدتقي، فاريابي فرشيد
، قاسـمي  ضـل ابوالف، قاسـمي  كـوروش ، قاسـمي  مهدي فرهاديان، سروش ،فخرايي پويان
 مـريم ، قربـاني  پويـا ، خـاني  قـديم  جعفـر  قـدس،  مـريم  قجر، آيدا زاده، قاضي حسين علي
 حسـين ، كارانـديش  الـدين  شـهاب ، قلمچـي  احسـان  قوچاني، محمد، قناد بابك، فر قرباني
 محسن، كبير حسين، كامالن صادق، كاظميان مرتضي، كاظمي نازنين كاظمي، ميثم، كاشفي
 داوود، كريمـي  افشـين ، زاده كـريم  علـي ، نـژاد  كـردي  سـعيده  ،كرخي محمدجواد، كديور
، راد كيـانوش  محمـد  كفيلـي،  فرزاد كشتكار، اميد كالنتري، اهللا روح، كريمي محمد، كريمي
 پيمـان ، گلـرخ  كتـايون ، گلرخ حبيبه كيقبادي، محمد، كيخايي سياوش، راد كيانوش ساجده
 زهـرا ، مجتهـدي  احسان، مبلغ يمرتض مافي، حميد، لواساني مسعود گوهري، سهيل، گلي

، محسـني  سـيدمحمد  محـدث،  اميـد ، پـور  ميمحتش فخرالسادات، مجللي اشكان، مجردي
 مهــدي، محمـدي  حسـين  علـي ، محمـدي  اروجعلـي ، محمـدي  بهـروز ، محمـدلو  جـالل 

، مشـايخ  ميـثم ، مزروعـي  حنيف مزروعي، علي، پور مروت ياسر، مرادي قاسم، محموديان
 فهيمـه ، معتمـدي  ابوذر، مظفري حسين مظفري، پژمان، ظفريم مسعود، مشيري اهللا حبيب
، موسويان سيدابوالفضل، منصوري آذر، منتظري سعيد، منتظري احمد، ملكي ابراهيم، ملتي
، تبريـزي  موسـوي  سيدحسـين ، نـژاد  موسوي سيدحسن، موسوي سيدپوريا، موسوي زينب
، مهيمنـي  محمدهاشـم  مهـرزاد،  محمدحسـين  مهراشـا،  كـامبيز  مومني، مينو مولوي، ناهيد
 مهديه، ميالني آرش، ميريونسي فاطمه، ميرزايي اسماعيل، مهيمني محسن، مهيمني اهللا روح
 محمـد ، ميرموسـوي  سـيدعلي ، ميرزاييـان  رضـا ، موسوي سيدحسين، مبلغ نرگس، مينوي

، نبـوي  سـيدباقر ، ناسـوتي  رامـين ، نادري سعيد محمدي، ميثم محمدي، داوود ميردامادي،
، شوشـتري  نقـاش  محسـن ، مظفـري  مهـدي   ،مظفري حسين، نصيري حسين، نشاط راضيه
، نورمحمـدي  سـعيد ، نـژاد  نـوراني  حسـين ، نـوذر  مهدي، پور مينعي محمد، نقاشي حسين
 سـيدمهدي  وهـابي،  الـدين  سيدشـمس  نوربخش، شاهين خواه، نيك حسين نداف، رضانيك
 يارمحمـدي،  ديمهـ  چهـر،  وره ميـثم ، حيـدري  وارسـته  اميـر  فـرد،  هروي سودابه، هاشمي
  يونسي حسن، اشكوري يوسفي حسن  ،يزدچي اشكان، يحيوي سادات مريم



 

  نگار روزنامه و مدني سياسي،فعاالن  از تن 90 تسليت پيام

 و صـداقت  بـه  كـه  پركشـيد  مـا  ميـان  از شجاعي و بزرگ مرد .است دردناك خبر
 طلبـي  حـق  و آزادي فريـاد  ايسـتاد،  زمانه ديكتاتور برابر در .بود موصوف صراحت
  .داشت پاس را انديشيدن و انديشه حرمت و سرداد

 از يكـي  بـه  و چشيد را زندان و اسارت طعم 1376سال از قابل احمد ياد زنده
جمهوري اسـالمي   رهبر به خطاب يشها نگاري نامه بارها .شد تبديل زندان ساكنان
 يمنتظـر  اهللا آيـت  مرحـوم  اسـتادش،  شـجاعت  سنت به اما شد، دردسرساز برايش
  .ايستاد حاكمان جباريت و ستم و ظلم برابر در قد تمام و ماند وفادار

 تـا  كرد زندگي بود ميهن از دفاع يها سال يادگار كه تركشي با همراه ها سال او
 تـن  تـا  شـد  سـبب  بود،جمهوري اسالمي  هاي زندان رهاورد كه توموري سرانجام
  .شود راخواندهف ابديت درگاه به و نياورده را ظلم تاب ديگر رنجورش

 عقالنيـت  و دموكراسـي  وبشر  حقوق آزادي، راه كه او راه اما .رفت قابل احمد
 سـرمنزل  به راه اين كه رسيد خواهد روزي و ماند خواهد است، انديشه عرصه در

  .بگيرند تصميم خويش سرنوشت براي خود ايران مردم تا برسد مقصود

 همـه  به و شاگردانش و دوستان ايشان، محترم خانواده به را وارده مصيبت اين
 و صبر ايشان خانواده و بازماندگان براي و گوييم مي تسليت ايران خواه آزادي مردم

  .كنيم مي آرزو شكيبايي

  گرامي يادش ،شاد روحش

، اعلم آرش، زاده زارع اردشير، باطبي احمد، منصوري حسان ،رمضانيان احسان
، كريمـي  افسـانه ، يزدچي اشكان، بيانذها اشكان ،عطاخاني اسماعيل، مستوفي آزاد
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، پـور  گنبـدي  امـين ، كلهـر  امير، صحتي امير، رشيدي امير، انتظاري امير، اميني اكبر
، بردبـار  بهـداد ، زاهـدي  البرز، اجاللي بابك، قجر آيدا، سعادت آيدا، رضايي ايمان
 انپژمـ ، نشـاط  پـري ، صـدر  بهنام، بيگي اسماعيل بهرام، مهراني بهناز، مهراني بهزاد

 حامـد ، خـاني  قـديم  جعفـر ، عارف پيمان، محموديان پويان، جهاندار پويا، اكبرزاده
 داوود، نيـا  ظريفـي  حميدرضـا ، مافي حميد، طالبي حسن، دنژا ابراهيم حامد، تهراني
 رضــا، مبــين رضــا، نــوري قاضــي رضــا، جلــودارزاده رضــا، جعفريــان رضــا، آزاد
 سعيد، آگنجي سعيد، اهمراديش دسجا، رضازاده سحر، پورآقايي سپيده، پور اشرف
 سـولماز ، هاشمي سورنا، جمشيدي سميرا، سيما سلمان، كالنكي سعيد، دنژا قاسمي
، اعتمـاد  شـهرام ، هاشـمي  سـيدعماد ، روحـاني  سيداكبر، زاده زارع سيروس، ايكدر
، عجمي علي، عبدي علي، پيشرو علي، افشاري علي، آذرپيك صبا، شجاعي صادق
، كيـاني  عليرضا، فيروزي عليرضا، نظري علي، وفقي علي، مهتدي علي، كاليي علي
 فريبـرز ، مهـاجر  داوودي فريبـا ، اشكوري فائقه، نژاد مهاجري غالمرضا، ملكي عمار
، بهرنـگ  كاميـار ، فريمـاني  سجودي فواد، حميدي فرزاد، آذرنيوش فرشيد، سروش
، زانفـرو  كيـوان ، سنجري كيانوش، صحتي كوروش، كرمانشاهي كاوه، شيرزاد كاوه
، مصـطفايي  محمـد ، فرشـيدي  محسن، زاده عباس ماشااهللا، سنبلي نگين، رفيعي ليال
، يـزدي  نايب مريم، اكبري مريم، آرمين مرضيه، پور اسماعيل مرتضي، آقازاده محمد
، گلـرو  مهديـه ، محسـني  مهـدي ، محمـدي  منـوچهر ، پور عبدي مزدك، افشار مريم
، مهرانـي  ميـثم ، رودكـي  ميثم، الباقيميرعباد مهران، ماجدي مهرداد، رحيمي مهرداد
  نجدي يوحنا، محتشم ياشار، سلحشور هاله، فر قرباني ميرا

  



 

  زنجان اجتماعي و سياسيفعاالن  از جمعي

 گـرا  عقل مجتهد و روحاني نوگرا، انديشمند قابل احمد اهللا آيت انگيز غم درگذشت
 وتأسـف   مايـه  كراسـي ودم و آزادي طريقـت  ناپذير خستگي مبارز و ستيز خرافه و

 حضــرت عاليقــدر فقيــه مــؤثر و مبــارز شــاگردان از كــه او .شــد فراوانــي انــدوه
 فـرود  تسليم سر عدالتي بي و ستم برابر در گاه هيچ بود،) ره(منتظريالعظمي  اهللا آيت
 از خـود،  روشـنگرانه  انتقـادات  و هـا  نگـاري  نامـه  و مكاتبات و تأليفات با و نياورد
 سـركوب  و خشـونت  اسـالم  حملـه  و عمله بر و فاعد نبوي رحماني ديانت حريم
 و دينـي  مطلقـه  يهـا  حاكميـت  برابـر  در آدميـان  آزاد اراده و اختيـار  بـر  و شوريد
 حبس در مجاهد عالم آن شريف عمر از ييها سال رو اين از و نمود تأكيد غيرديني

 از حمايـت  و حاكميـت  نقـد  و حقيقـت  گفـتن  از گاه هيچ اما شد، سپري حصر و
 بــه رسـيدن  در ســبز جنـبش  ويـژه  بــه و مـردم  قـانوني  و آميــز مسـالمت  تمبـارزا 

  .نكرد خودداري دموكراسي،

 و نسـتوه  مبـارز  آن دوسـتان  و بسـتگان  و خـانواده  به را وي درگذشت ضايعه
 معظـم  بيـت  و قابـل  هـادي  والمسـلمين  االسالم حجت حضرت بزرگوارشان، برادر
 .نمـائيم  مي عرض تعزيت و سليتت منتظريالعظمي  اهللا آيت حضرت عاليقدر مرجع
  .باد پررهرو راهش و شاد روحش

 علــي، نجفيــان سيدمســعود، رضــائي احــد، رفيعــي ســلطانعلي، تقيلــو مجيــد
 سيدحميد، لو غني توكل، اسكندري مهدي، بيات داوود، نوري زينب، كريمخانلوئي
 بـاقر ، عباسـي  رضـا ، رسـولي  صـادق ، نـژاد  هاشـم  علي،  بلوري جمشيد، صديقيان
 اصـغر  ،وفـا  منصـور ، كريميـان  گلشيد، باغي قره صفيه، طاهري عطيه، بيگي عليفتح

 يدالـه ، رمضـاني  رضـا ، بـاغي  قره محمد، الماسي مسعود، بيات اسماعيل، بازرگاني
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 مهـدي  ،كريمي رضا، ناسي صاحب احمد، فر بهشتي رضا، بيات محمدتقي، فرهادي
، احمـدي  احمـد ، اهريط رئوف، برجي مرتضي، كاوندي علي ،ركابي جالل، ترابي
، خاتمي وحيد، خاني جليل مهدي، بلوري وحيد، پرست شاه شيرين، حيدري حسين
 جـالل ، بيگـدلي  مهدي، بهرامي جالل، حيدري مريم، شامي خليل، اشرفي جمشيد
 حسـن ، اسـكندري  حسـن ، چوپـاني  سـجاد ، بابـائي  رضا ،محمدي سعيد، بيگدلي
  سپهري رضا، اسماعيلي يوسف، نباتچيان

  



 

  قم علميه حوزه محققين و مدرسين مجمع

  تعالي بسمه

  قابل هادي شيخ حاج و موسويان سيدابوالفضل آقايان اسالم حجج

 جانبـاز  قابـل،  احمـد  حـاج  االسـالم  حجـت  جنـاب  ناپذير خستگي عالم درگذشت
 شـريف  عمـر  كـه  شخصـيتي  .گرديدتأسف  و تأثر موجب تحميلي جنگ سرافراز
 از دفـاع  در همـواره و  داشـت  مصـروف  ديني نيمبا تبيين و تحقيق راه در را خود
 راه ايـن  در و شـناخت  مـي ن پـا  از سـر  انساني متعالي يها ارزش و انقالب اسالم،
 بـاقي  ديـار  بـه  فـراوان  يها رنج و دردها با سرانجامو  كرد تحمل فراواني مصائب
 يهـا  جبهـه  در ديگـرش  فرزنـد  كـه ( دار داغ مادر به را بزرگ مصيبت اين .شتافت
 انزعزي شما به و محترم خانواده و فداكار همسر) رسيده شهادت به حميليت جنگ
 حشـر  و درجـات  علو مغفرت، و رحمت متعال خداوند از و نموده عرض تسليت
 داريم مسئلت مرحوم آن براي را، حق راه مجاهدان و السالم عليهم معصومين ائمه با
 ،بازمانـدگان  و داران دوسـت  براي را عزت و الهي توفيقات و جزيل اجر و صبر و

  .خواهانيم مكرمشان همسر و مادر خاصه

  قم علميه حوزه محققين و مدرسين مجمع
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  اميد سبز راه هماهنگي شوراي

  مِيالرَّح الرَّحمنِ الَلّه ِبسمِ

 مّن ومنْهم َنحبه ىقََض مّن فَمنْهم هيعَل الَلّه عاهدوا ما صدُقوا رِجالٌ نَيالْمؤْمن منَ
  الًيَتبد بدُّلوا وما نَتظرُي

 برخى ردندك وفا صادقانه بستند عهد خدا با آنچه به هك اند مردانى مومنان انيم از
 خود دهيعق هرگز و انتظارند نيهم درها   آن از برخى و دنديرس شهادت به آنان از

  )23آيه احزاب، سوره(.ردندكن ليتبد را

 پـژوه  ديـن و  منؤمـ  دوست ايران متقي،ة آزاد قابل، احمد آقاي جناب فاضل، استاد
 هـا  سـال و  گرفتـه  اوج بيماري از ناشي رنج و درد ها هفته تحمل از پس نوانديش،
 دفـاع  در حضور از مانده هاي جراحت ازجمله گوناگون، مصائب برابر در صبوري
  .گفت وداع را فاني دار مقدس،

 ديـن  تبليـغ  و عقالنـي  شـريعت  تبيـين  بـراي  ديني المع آن انسانيِ هاي تالش
ــاني ــم از رحم ــفان چش ــان و منص ــان آگاه ــود پنه ــان .نب ــه چن ــش ك ــاي كوش  ه
 خواهـان  آزادي تمامي براي ديني استبداد و خودكامگي با ستيز در اش دوستانه وطن
  .بود مشهور ايران

 و نيـان ايرا دلسـوز  و وارسته پژوهشگر نـاي گويي قـح و طلبي حقيقت اداشـپ
 گـون  گونـه  هـاي  خشـونت  و تهديـد  و تبعيد و بود زندان اما، ملي منافع دار دغدغه
  .اقتدارگرايان سوي از شده اعمال

 اخـالق  مكـارم  از دفاع براي دين، در حقيقي ي»فقيه«ة مثاب به قابل، احمد استاد
 راه دل بـه  چيـز  هـيچ  و كـس  هيچ از هراسي زمين، ايران شهروندان انساني حقوق و
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 بـه  را ايرانيـان  عليه خشونت و اقتدارگرايي و دين نام به خودكامگي پروا، بي و ادند
  .منتظري اهللا آيت اش آزاده استاد كه گرفت پي را مسيري همان او .كشيد نقد

 ايرانـي  هـا  ميليـون  اعتـراض  بـا  قابـل،  احمد ياد زنده خواه، آزادي فقيه همراهي
 هـاي  خشـونت  از او شـديد  ارضـايتي ن ،1388دروغـين  انتخابـات  نتايج از برآشفته
ة مبارز تاريخ در سبز، جنبش با او همدليو  وطنان هم خونين سركوب و غيرانساني
 ملـي،  و منصف خواهان آزادي تمامية خاطر و ياد در ،دموكراسي براي ايران مردم
  .ماند خواهد ضبط و ثبت

 و تتسـلي  مراتـب  تـرين  صميمانه تقديم ضمن اميد سبز راه هماهنگي شوراي
 مـردم  نيـز و  سبز جنبش همراهان و حاميان قابل، محترمة خانواد به خود همدردي
 دوسـت،  وطـن  مسـلمان  و آزاده فقيـه  آن مـنش  و روش اسـت  اميدوار ايران، آگاه
 و مانـد  فـروزان  ايـران،  آزادي و آبـادي  داران دغدغـه  تمـامي  براي مشعلي چونان
 كوشـندگان  مددرسـان  خواه، كراسيدمو پژوه دين آن انساني و قدر گران يها ديدگاه
  .شود ايران مردم سبز جنبش و دوست وطن اجتماعي

  للمتقين والعاقبة
  اميد سبز راه هماهنگي شوراي
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  اسالمي ايران مشاركت جبهه

  الرحيم الرحمن اهللا بسم
  راجعون اناليه و اناهللا

 ،تحميلـي  جنـگ  نبـاز جا ،قابـل  احمـد  اسـتاد  رباني عالم ،فراوان اندوه وتأسف  با
العظمـي   اهللا آيـت  مرحـوم  عاليقدر فقيه برجسته شاگردان از و ضمير روشن پژوه دين

  .شتافت باقي ديار به منتظري
 مقتضـيات  شـناخت  و اسالمي علوم به احاطه ضمن كه بود فقيهي قابل مرحوم
 دغدغـه  و داشـت  محمـدي  دين به ،تظاهر از دور هب و راستين تعهدي و درد زمان،
  .بود صلح و رحمت دين از خرافات و تعصب زنگار زدودن او شگيهمي

 درپـي  استبدادسـتيزي  و خـواهي  حـق  دليـل  بـه  خـدا  مرد اين آنكه بارتر تأسف
 يها حبس دچار و بازداشت بار چندين اخير يها سال اجتماعي و سياسي تحوالت
 يرهنگـام، د معالجه دليل هب متأسفانه و شد مغزي عارضه دچار زندان در و شد ناروا
 خيـل  از آزاده و عـالم  شـريف،  انسـان  ايـن  نهايتـاً  و گراييد وخامت به او كسالت

  .پيوست حق لقاي به و پرواز ابديت ديار به و شد جدا مندانش هعالق و دوستداران
 عـالم  ايـن  اندوهبار رحلت تسليت عرض ضمن اسالمي ايران مشاركت ههبج
 كشـور،  سـبز  و خـواه  ترقـي  و قـي اخال جامعـه  بـه  سبز و نوانديش متفكر و رباني

 متعهـدمان،  و مبـارز  بـرادر  ويـژه  به »قابل« خدوم و مبارز شريف، خانواده خصوصاً
 و محترمـه  همسـر  مشاركت، جبهه مركزي شوراي عضو قابل هادي االسالم حجت
 و واسـعه  آمـرزش  و غفران ايشان براي متعال خداوند از مرحوم، آن شريف فرزند
  .است آرزومند اجر و صبر شاناي مكرم خانواده براي

  اسالمي ايران مشاركت جبهه
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  اسالمي انقالب مجاهدين سازمان

  ونعراج اليه انا و هللا انا
  قابل احمد آزاده عالم درگذشت تسليت

 پـيش  از بـيش  كه روزگاري در آزادانديش مجتهدي و آزاده عالمي درگذشت خبر
 قابـل،  احمـد  .كنـد  مـي  دوچنـدان  را هـا  سـختي  نيازمنـديم،  آزادگـان  و بزرگان به

 آمد مي حساب به ايران يها سرمايه بزرگترين از شك بي ديني روشنگر و پژوهشگر
 بـوده  مـا  ديني انمدار سياست و خواهان آزادي هدايتگر او يها انديشه و نظرات كه
  .است

 و منتظـري  اهللا آيـت  همچـون  القـدر  عظيم مرجعي محضر در پرورش و تربيت
 يهـا  روشـنگري  و نظريـات  در كـه  مـداري  ديـن  و آزادانديشي كتبم در حركت
 .ماسـت  دينـي  جامعـه  امروز نيازهاي بزرگترين از شك بي كرد، ظهور وي منتقدانه
 وي كشيدن بند به و حاكم اقتدارگرايانِ پايين تحمل آستانه و تحمل عدم ،متأسفانه
 .ماسـت  دينـي  و يدانشـگاه  جامعـه  در وي يهـا  انديشـه  باالي نفوذ و تأثيرة نشان
 نظراتش و ها انديشه براي وي كه بود تاواني انفرادي زندان روز100 از بيش تحمل
 رفتن با وي بيماري و فشارها ،ها سختي بيشترين تحمل از پس نيز امروز .پرداخت
  .كرد خالي ايران مدارانه دين خواهانه آزادي حركت در ديگر جايي خود،

 از و دينـي  پژوهشگر قابل احمد درگذشت اسالمي، انقالب مجاهدين سازمان
 كنـد  مـي  خاطرنشان و گفته تسليت را منتظري علي حسين اهللا آيت مرحوم شاگردان

 نـام  ترديـد  بـي  بـود  روشنگري و نوانديشي با همراه كه وي مقاومت و پايداري كه
  .گرفت خواهد نيز را خود آزادگي اجر و كرد خواهد جاودانه تاريخ در را وي

  كشور خارج شاخه، اسالمي انقالب اهدينمج سازمان
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  وحدت تحكيم ادوار سازمان

 َتحزَُنوا ولَا َتَخاُفوا أََلّا الْمَلائَكةُ عَليِهم َتَتَنزَّلُ استََقاموا ُثمّ الَلّه ربّنَا َقاُلوا اَلّذينَ إن
  )30،فصلت( .ُتوعدونَ ُكنُتم اَلّتي ِباْلجَنّةِ وأَبشرُوا

 فرشتگان كردند ايستادگى سپس ، خداست ما پروردگار گفتند كه كسانى درحقيقت
 كه بهشتى به و مباشيد غمين و مداريد بيم هان] گويند مى و[ آيند مى فرود آنان بر

  .باشيد شاد بوديد يافته وعده

 بلقا احمد ياد زنده وارسته انسان و آزاده پژوه دين شجاع، انديشمند درگذشت خبر
 بـا  مـان  آشـنايي  كـه  مـا  بـراي  .برانگيخـت  مـا  هـاي  دل در را لمأت و ثرتأ از موجي
 نـامي  قابـل  احمـد  بود نوگرا روحانيون و ديني نوانديشان زاويه از ديني هاي آموزه
  .بود آشنا

 بـود ) ره(منتظريالعظمي  اهللا آيت حضرت قدر عالي فقيه مكتب يافته پرورش او
 هـاي  دريافـت  بيان در را قدرت مناسبات گاه هيچ دهسفركر عزيز آن از تأسي به كه

 گونـه چ دينـي  اسـتبداد  دريافـت  كـه  آنگاه و برنتافت مقدس متن از اش نوانديشانه
 حـبس  مرز تا و بست كمر آن با مبارزه به زند مي امروزمان دينداري ريشه به تيشه
  .رفت پيش نيز

 سـنتي  مناسـبات  از برآمـدن  رغـم  به كه است روحانيوني نسل نماد قابل احمد
 تطبيـق  قابليـت  از هايشـان  پژوهش نتايج بيان در گاه هيچ علميه هاي حوزه بر حاكم

 طمـع  بـه  حاكمـان  اگـر  دهند نشان كوشيدند و نهراسيدند مدرن دنياي و دينداري
 مسلمان توان مي نيز زمانه اين در نيااليند، پيرايه به را مردم دين جامعه، بر استيالي
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 هـاي  دل در همـواره  ولـي  شـد  دچـار  قـدرت  غضب به كه ودب گونه اين و زيست
  .داشت خواهد و داشته رفيع جايگاهي بوم و مرز اين واقعي منانؤم و آزادگان

 خود اعضاي كليه سوي از) وحدت ادوارتحكيم( ايران آموختگان دانش سازمان
 بيـت  ايـران،  جامعـه  به را اسفناك ضايعه اين دربندش اعضاي طرف از همچنين و
 عـرض  تسـليت  قابـل  معـزز  خانواده و) ره(منتظريالعظمي  اهللا آيت حضرت ممعظ
 وي از را باريتعـالي  بارگـاه  در درجـات  علـو  طلـب  سـعيد  فقيد آن براي و نموده
  .دارد مسئلت

  



 

  كشور از خارج در ايران آزادي نهضت مندان هعالق و اعضا

  راجعون إليه انا و هللا إنا

 منْ منْهم و َنحبه  قَضى منْ فَمنْهم عَليه الَلّه عاهدوا ما واصدُق رِجالٌ الْمؤْمنينَ منَ
  َتبديالً بدُّلوا ما و يْنَتظرُ

 و مـزمن  بيمـاري  دوره يك از بعد ديني نوانديشان زمره از و پژوهشگر قابل احمد
  .شتافت باقي ديار به فرسا طاقت

 را خـود  عمـر  و بود منتظري اهللا آيت ياد زنده فقيد، فقيه برجسته شاگردان از او
 حاكميـت  و حقوق تحقق و آزادي راه در مبارزه و اسالم از عقالني قرائتي ارايه به
  .شد بسياري هاي مرارت و ها زندان متحمل راه اين درو  كرد صرف ايران ملت

 بـه  را ضـايعه  ايـن  كشور، از خارج در ايران آزادي نهضت مندان هعالق و اعضا
 درجـات  علـو  درخواسـت  ضـمن  و گفته تسليت مرحوم آن انمند عالقه و دهخانوا
 ويـژه  بـه  و عزيز آن خانواده براي توكل و صبر باريتعالي، درگاه از مرحوم آن براي
  .كنند مي آرزو را قابل هادي آقاي جناب انديشمندشان برادر

  كشور از خارج در ايران آزادي نهضت انمند عالقه و اعضا

  1391 آبان 1

  



 

  كشور از خارج مذهبي ملي كنشگران

  گرديم مي باز او سوي به و اوييم از همه كه او نام به

 مبـارز  و متعهـد  نويسنده دانشور، پژوهشگر وارسته، ديني عالم نابهنگام درگذشت
 برآمدگان ميان در گمان بي .گرديدتأسف  و تأثر موجب »قابل احمد« ياد زنده دلير،
 و آگـاهي  با را دينداري كه بود نوادري از »قابل احمد« معاصر، علميه يها حوزه از

 و نظـر  اعـالم  در دليـري  بـا  را نوانديشـي  اجتماعي، تعهد با را پژوهشگري دانش،
  .بود درآميخته سازگاراي  گونه به معنويت و اخالق با را مبارزه

 امـا  برآمـد،  قـم  حـوزه  از .كـرد  طـي  را درازي راه خود كوتاه نسبتاً عمر در او
 قلمـرو  در حـال  ايـن  بـا  نهـاد،  كناري به را آن آگاهانه و برنتافت را روحاني رخت
 اسـالمي  منـابع  و متون برخي در بازانديشي راه و ماند باقي فقهي و حوزوي دانش
 درخشـاني  و مثبـت  نتـايج  بـه  اخير ساليان در و گرفت درپيش را) فقهي -روايي(
 نظـر  اعـالم  و بازانديشي رد و يافت دست) حجاب( زنان پوشش حوزه در ويژه به

  .گرديد پيشگام حوزه اين در دليرانه

 مكتب از پذيرفته تأثير و منتظري اهللا آيت ياد زنده شاگردان از قابل احمد گرچه
 مسـتقل  نظـر  اعـالم  شجاعت منابع، واكاوي و تحقيق در اما بود، وي فقهي-فكري
 مهمي نقش او مذهبي تحقيقات و شناسي روش در عقالنيت و خردورزي و داشت
  .داشت

 و سياسـي  مبارزات عرصه در خود، علمي مستمر تحقيقات كنار در قابل احمد
 طريـق  از او .كـرد  پيـدا  فعـال  و مسـتقيم  حضوري ايران مردم اخير خواهانه آزادي
 كشـور  دينـي  و سياسـي  مقام ترين عالي به دليرانه يها نگاري نامه و گفتن و نوشتن
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 زنـداني  و بازداشـت  موجـب  امـر  اين و كرد يتتثب سبز جنبش در را خود حضور
  .گرديد شدنش

 از نقـاب  و كـرد  دفـاع  خـود  مواضع از حكومت يها بيدادگاه در شجاعانه وي
 دينـي،  عمـدتاً  موضـع  از همـواره  او .برگرفـت  حاكم ديني استبداد رياكارانه چهره
  .كشيد مي چالش به و كرد مي نقد را حاكميت رياكارانه رفتارهاي و گفتارها

 توانسـت  مـي  و بـود  مـا  زمـان  اسـالمي  بازانديشـي  يهـا  سرمايه از قابل احمد
  .رفت ما ميان از زودهنگام كه دريغ اما بردارد، زمينه اين در تري مهم يها گام

 معـزز  و محترم خانواده به را ضايعه اين كشور از خارج مذهبي-ملي كنشگران
 آن فكـران  هـم  و دوسـتان  يـز ن و وي همگـام  و همـراه  و دلير برادر ويژه به و قابل
  .گويد مي تعزيت و تسليت صميمانه رادمرد

  كشور از خارج مذهبي- ملي كنشگران

  91ماه آبان اول ،دوشنبه

  



 

  كرد طلبان اصالح هماهنگي شوراي

  راي و تدبير خداوند نام به

  قابل احمد محترم خانواده

 در نظر صاحب و گرا عقل نوانديشان از يكي كه قابل احمد استاد ناگهاني فقدان
 ايـران  تحـول  حال در جامعه براي ناپذير جبراناي  ثلمه بود، ديني اصالحات حوزه
 اسـالمي  جامعـه  مبتالبـه  و مهم بسيار مسائل در كنكاش با قابل احمد استاد .است
 زدودن ضـمن  تـا  نمـود اي  پسـنديده  بسيار تالش ايران، زادگاهش و كشور ويژه به
 كـه  دهـد  نشـان  حقيقـت  جويـاي  جـوان  نسل به ون،ناموز يها پيرايه از دين ذات
 مـردم  بـر  ديـن  نـام  به ها حكومت آنچه و نيست رحمت و نيكي جز دين و اسالم
  .كند نمايندگي را دين تواند مين الزاماً كنند مي تحميل

 انديشـمند  ايـن  از كـه  عميقـي  شـناخت  با كرد طلبان اصالح هماهنگي شوراي
 طلب حق جويِ وحدت نوانديشان ديگر كنار در وي بود اميدوار داشت، فكر خوش
 چنددسـتگي  از پرهيـز  و همگرايـي  سـمت  به را ايران متكثر و متنوع جامعه بتواند
 و سررسـيد  ناگهـان  اوسـت،  ذاتـي  خصلت چنانچه مرگ، متأسفانه .باشد رهنمون
  .نداد امان

 دادن ازدسـت  عـزاي  در را خـود  بـزرگ،  مصـيبت  اين ازتأسف  ابراز ضمن ما
 ديني، روشنفكري جامعه ايران، ملت به را مصيبت اين و دانسته شريك بل،قا استاد
 بـراي  متعال خداي از و گفته تسليت بزرگوارش برادر ويژه به قابل، شريف خانواده
 از و نمـوده  مسـئلت  صـبر  بازمانـدگان  بـراي  و درجـات  علـو  و غفران مرحوم، آن
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 و رشـد  در تواند مي كه مهمي موضوعات گيري پي با داريم درخواست همفكرانش
  .ببخشند تداوم را عزيز آن راه باشد، ثرؤم ايراني جامعه فرهنگي و فكري ارتقاي

  كرد طلبان اصالح هماهنگي شوراي

  91 آبان دوم

  



 

  سياسي زندانيان يها خانواده از جمعي

  الرحيم الرحمن اهللا بسم

 من هم من و نحبه قضي من هم فمن عليه ماعاهدوااهللا صدقوا رجال المومنين من
  تبديال بدلوا ما و ينتظر

  پاسدار مرضيه خانم سركار

  قابل هادي االسالم حجت جناب

  قابل كشيده رنج و معزّز و محترم خانواده

  عليكم سالم

 ضايعه قابل، احمد حاج روانشاد معاصر، آزادانديش مجتهد جانسوز درگذشت
 كسـي  چه اما .است تهرف آزاده پژوهان دين و مسلمان نوانديشان بر كه است بزرگي
 حاكمـان  ناسپاسـي  از آن از تـر  دردنـاك  و فقدان اين از كه سوزي نداند كه است
 جان بر وقت زمامداران يها كرداري زشت و ها روي بيراهه و ها انديشي كج و دوران
  !؟است وصف غيرقابل ميزان چه تا است، نشسته عزيز اين كريم خانواده شما

 ايـن  مردمـان  براي  عده كه چرا .دردهاست بدترين داشتن دين درد روزها اين
 را ديـن  نـام  و خورنـد  مـي  دين نان كه اند هشد مستولي اهورائيان سرزمين روزگار
 چگونه روشنفكر و مستقل پژوهان دين و .اند هكرد خود يها آوري نام براي پوششي
 هـا  مينـامرد  كه وقتي كنند درمان دين مرهم با را خويش جامعه دردهاي توانند مي
 را آن فقـط  تـا  افكنـده  سـرزمينمان  مردم جان و دل و گوش بر ضخيمي يها پرده
  !؟كنند مي اراده آنان كه بخواهند را آن و خواهند مي نظامي حاكمان كه ببينند
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 بـاال  عالم در را يشها رنج تا رفت و بركشيد رخت ما ميان از قابل احمد باري
 نگـران  مـا  ارجمند رفتگان همه و او اكپ روح شود مي مگر اما بسپارد فراموشي به

 را سـالح  كه تدبير بي و رجائ فرمايان محك ديار در نباشد ما پسين روزهاي و امروز
  .بخشند استيال را خود خوارجي يها انديشه تا اند هداد رجحان دين و عقل بر

 آيـا  امـا  نيسـتيم  هـا  سـحابي  و صـابرها  و هـا  قابل سالمت نگران ديگر ما اينك
 بـه  هنـوز  كـه  سـتم  چرخـه  ايـن  كه درحالي گذراند شب و روز دغدغه بي توان مي

 از ديگـر  گلـي  اسـت  قـرار  فردا چرخد مي همچنان انديش تاريك خردان بي دستان
  !؟بچيند را سياسي زندانيان مظلوم و بزرگ خانوادة بوستان
 محضـر  بـه  تسـليت  عـرض  ضـمن  سياسـي  زندانيان يها خانواده از جمعي ما
 زنـدانيان  يهـا  خـانواده  سـابقون  از خود كه قابل احمد استاد ياد ندهز عزيز خانواده
 را شـما  يهـا  دل كـه  بـزرگ  مصـيبت  اين كه داريم مي اعالم هستند، ايران سياسي
 شـما  يهـا  غـم  شـريك  .است بزرگ ايران براي مصيبتي و ما مصيبت كرده داغدار
 شـريك  سـتم  دبنـ  از عزيزانمـان  تـك  تـك  رهايي تا نيز شما كه دانيم مي و هستيم
  .ماند خواهيد ما هزاربارة يها رنج
 آسـمان  بـه  دسـت  باهم مسلماني اعياد و ابراهيمي مناسك فرخنده ايام اين در
 سبز، جنبش محصور بزرگان ويژه به دربندمان آزادگان همه يسالمت براي و بريم مي

 در ديـده  آسـيب  عزيـزان  ديگرو  رهنورد بانو و كروبي جناب و موسوي ميرحسين
 اسـالمي  نـه  آن در اينكو  باشد اسالمي و جمهوري بود قرار كه ايراني يها دانزن

 را خـود  سـپاس  مراتب حال عين در و كنيم مي دعا جمهوريت، از نشاني نه و مانده
 بـه  نسـبت  را خـود  انسـاني  يها دغدغه كه ايران پزشكي جامعه اسالمي انجمن از

 اعـالم  ،انـد  هداشـت  بيـان  يرشـان اخ بيانيـه  در عزيـز  ايران يها زندان فجيع وضعيت
  .داريم مي

  نازنينتان وجود ارزاني اجر و صبر
سياسي زندانيان يها خانواده از جمعي



 

 شهداء هاي خانواده منتظري، العظمي اهللا آيت مرحوم مقلدان از جمعي

  اصفهان آباد نجف روحانيون و

  راجعون ليهإ ناإ و هللا ناإ

 يـك  درپـي  قابـل  احمـد  آقاي المسلمينو االسالم حجت حضرت ،فراوانتأسف  با
  .عليه رحمةاهللا كرد داغدار را همه و درگذشت جانكاه بيماري
 و اسـتبداد  برضـد  فريـادگري  .پـرداز  نـو  مجتهـدي  و سـرافراز  بود اي فرزانه او
 ژوهشـگري  پ .صـبور  اي زجرديـده  و جسـور  منتقـدي  .بيدادة درپنج پنجه قراري بي
 عقايد مرزبان روشنفكري و روشن باوري صولا .كاو ژرف تحليلگري و شناس زمان
 و رحمـاني  اسـالم  مبلّـغ  .شـناس  امـام  غلـوگريزي  و زدا آسـيب  تحجرستيزي .حقه

  .مدار سياست دينداري و ديندار سياستمداري .طالباني اسالم مخالف

 اي رفتـه  جبهـه  و ناپـذير  آفـت  زاهدي .گذارتأثير سخنوري و پرمايه اي نويسنده
 .سـربلند  محكـومي  و پيروز مسجوني .صريح صادقي و شفقم ناصحي .ناخواه سهم
 و شـناس  »اسـتاد « اسـتادي  .گرايـي  قـانون  خواهـان  داني قانون و فراگير مهري سپهر

 و نوانـديش  نسـل  محبـوب  .عاليقـدر  فقيه مكتب از اي پرورده .ديده»فقيه« شاگردي
 كوشـايي  و ادب سـراپا  اديبي .آشنايان افتخار و انديشان ژرف الگوي .نخبگان عزيز
 پـذير  عقل شريعتي با .منصف نظري صاحب و واقعه حوادث در راهگشايي .پرتوان
  ...جبران بي اي ثلمه و همسان بي اي رفته ازدست .نظير كم ايماني و

  الرضوان و الغفران عليه الرحمان اهللا فمن
 و منـدان  عالقـه  و دوسـتداران  و همفكـران  و همگنـان  بـر  بـزرگ  مصيبت اين
 خويشـان  و محتـرم  خـانواده  و مبارز ستيزان ظلم و مستقل نشگاهياندا و حوزويان
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 آقـاي  والمسـلمين  االسـالم  حجـت  حضرت ،مرحوم آن ارجمند برادر ويژه به مكرم
  .باد تسليت ظله دام قابل هادي

  .اجمعين عليهم صلواتك آله و محمد اوليائه مع واحشره لنا و له اغفر الهم

  



 

  نافغانستا ديني روشنفكران جامعه

  والصالحين الشهداء رب بسم
 و پژوهشـگر  متفكـر،  علماي از يكي قابل احمد اهللا آيت كه گرفتيم اطالعتأسف  با

 لبيـك  را اجـل  داعـي  مشهد شهر در سالگي 54 سن به دوشنبه روز ديني نوانديش
  .راجعون اليه وانا اناهللا .گفت

 تنهـا  كـه  دنوشـتن  كتـاب  جلـد  دوازده حياتشان دوران در قابل اهللا آيت مرحوم
  .يافت چاپ اقبال ايران در آن دوجلد

 در بـار  آخـرين  و رفتنـد  زنـدان  بـه  ايـران  مستبد نظام جانب از بار شش ايشان
 به بود گرديده حالش عايد كه بيماري نسبت زندان از كه بود خورشيدي1391سال

  .گرديد منتقل بيمارستان

 تقسـيم  دودسـته  به را آن توان مي بودكه خاصي يها گي ويژه داراي قابل مرحوم
 بـر  عقالنـي  نگاه طرفدار علمي بعد در و نظام منتقد شخصيت سياسي بعد در كرد
  .است بوده اسالمي فقه

 لبـاس  نيـز  وخـود  بـوده  مخـالف  جـداً  روحانيت ويژه لباس پوشيدن با ايشان
 مـردم  از را روحـاني  روحانيـت،  لبـاس  كه بود معتقد وي .پوشيدند مين روحانيت
  .دانستند مي بدعت را آن و ساخته متمايز

 تـازه  قرائـت  و رسـيده  اجتهـاد  مرتبـه  بـه  اسـالمي  علوم در قابل آقاي مرحوم
 .بودنـد  ناراضي آن از ايران دولتمردان كه كردند مي ارائه دين از را مدرن و اخالقي
  .نمودند نه مضايقه ايشان اذيت و آزار ازاعمال و بردند زندان به باربار را وي لذا
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 انتخابـات  نتـايج  معترضـين  از و سـبز  جنـبش  معنـوي  ازحاميـان  لقاب مرحوم
 بـاوجود  و بردنـد  زندان به امسال اوايل در را وي لذا بود، ايران جمهوري رياست
  .نكردند رحم شحّق در جسمي كسالت

 را دينـي  نوانـديش  و جيـد  عـالم  اين وفات افغانستان ديني روشنفكران جامعه
 بـرين  بهشـت  موصـوف  براي گفته، تسليت شاناي پيروان و مرحومي خانواده براي
 و بمانـد  تابنـده  تابناك مشعل چون ايشان آراء و انديشه كه اميدواريم ما .دارد تمنا
  .شوند معتقد فقه در عقالنيت اصل به گرايان قشري كه برسد روزي

  



 

  ليبرال آموختگان دانش و دانشجويان گروه

 قابل احمد آقاي جناب ديني شنواندي و پژوهشگر كه شديم مطلعتأسف  كمال در
 بـراي  جهد و جد در پيوسته خود حيات دوران در ايشان .اند گفته وداع را فاني دار

 همـين  و بودنـد  ايـران  بـر  حـاكم  مـذهبي  اسـتبداد  بـا  مبارزه و ديني تفكر اصالح
 ميـراث  اسـت  اميـد  .بـود  ساخته خواه آزادي و برجسته اي چهره ايشان از ها ويژگي
 اسـت،  مـدرن  دنيـاي  مباني با مذهب سازگاري براي تالش همان   كه ايشان نيكوي
 و دانشـجويان  گـروه  .يابـد  تـداوم  و يافتـه  رواج نيز مسلمان عالمان ديگر ميان در

 و گفتـه  تسـليت  ايشـان ة خـانواد  به را وي درگذشت ايران، ليبرال آموختگان دانش
  .دارد آرزو بردباري و صبرها   آن براي

  



 

  نجف و قم طالب و مدرسين ةجامع

  راجعون اليه انا و هللا انا قالوا مصيبة اصابتهم اذا الذين الصابرين، بشر و
ـ  شـهادت  درگذشـت  انـدوه،  و غـم  از مملـو  قلبي با وتأسف  و تأثر نهايت با ة گون

 استقاموا ثم اهللا ربنا قالوا الذين ان« بارز مصداق كه ،فقيه مجاهدي فرهيخته، عالمي
 و تقـوي  و شـجاعت ة اسـو  اخـالق،  معلـم  بود، »يحزنون هم وال عليهم خوف فال

 حضـرت  اسـتاد  مرحـوم  بنـام  و بارز شاگردان از قدر گران لهمتأ سبزانديش، متفكر
 و نتـرس  روشـنگري  عليـه،  تعالي اهللا رضوان منتظري حسينعلي شيخالعظمي  اهللا آيت
 محمـدي،  نـاب  اسالم و عقالني و حق شريعت مبلغ صبور، اي ديده زجر و نستوه
 حـاج  آقـاي  والمسلمين االسالم حجت حضرت مغفور مرحوم علم، و فقه اهل عزيز
 و علمـا  فقهـا،  الفـداه،  لـه  ارواحنـا  عصـر  ولي حضرت محضر را قابل احمد شيخ
 اخـوي   ويـژه  بـه  قابل، علمِ اهل و روحانية خانواد و ايرانة آزاد مردم پژوهان، دين

 نيـز  و قابل هادي شيخ آقاي جناب والمسلمين االسالم حجت حضرت وي بزرگوار
 علو علي و جلّ خداوند از و نماييم مي عرض تسليتاحمدآقا  حاج مرحوم همسر
 بازمانـدگان  بـراي  را رفته ازدست عزيز اين فراق صبر و مغفور مرحوم آن درجات

  .خواستاريم

 قـم  طالب و مدرسينة جامع براي عزيز دوستي و بزرگوار همراهي قابل مرحوم
 .داشت انكار غيرقابل نقشي اجتماعي حركات از بسياري در كه بود) متقن( نجف و
 اسـالم  تبليـغ  وقـف  را خـويش  عمر از زيادي يها سال كه بود شجاع مجتهدي او

 حـاكم  نامشروع حكومت هاي زندان در و نمود عقالني شريعت و رحماني راستين
  .شد متحمل فراوان هاي سختي و عذاب جائر
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 جهـاد  در و نمـود  ادا نيز بوم و مرز اين به را خود يند جنگ، هاي جبهه در او
 انجـام  احسـن  نحو به را است آن نشر كه خويش علم زكات امروز، فقهي و علمي
 بنيـان  كردن تر سست در جائر حاكم عليه وية سرگشاد وة روشنگران هاي نامه .داد

  .بود مفيد بسيار وي اذناب و اي خامنه جهل و جوع و جور حكومت عنبكوتي

 و  گونـه  شهادت درگذشت مسئول) متقن( نجف و قم طالب و مدرسين امعهج
 سيدعلي شخص متوجه را قابل احمد شيخ حاج والمسلمين االسالم حجت دردناك
 و كشـاند  ديگـر  زنـداني  بـه  زنـدان  اين از را بزرگوار مرد اين كه داند مي اي خامنه
 بـه  سـي أت بـا  شـجاع  ردمـ  ايـن  كـه  خاطر اين به صرفاً نگذاشت آرام را اواي  لحظه
 و دعوت رفتاري نيك به را رهبر و داشت گشاده معروف امر به زبان معصومين ائمه
  .كرد مي نهي عظيم منكرهاي از

 اي خامنـه  آقـاي  سياه كارنامه اما رفت درخشاناي  كارنامه با قابل استاد مرحوم
 يِپـا  و دسـت  بـر  زنجيـر  .اسـت  بـوده  شـاهد  را ديگري ننگة لك روزها، اين در

 از و افكنــدن زنـدان  بــه را جانبـاز  بيمــاريو  زدن بيمارسـتان  در جانبــاز مريضـي 
 قابـل  چـون  آزاده فقيهـي  آزادگي و عزت از گرچه كردن، محروم درماني مرخصي
  .افزود جائر ايِ خامنه گري يزيدي بر نكاست،

 .بـرد  نخواهـد  يـاد  از اسـت،  خارج شماره از كه را، جناياتي چنين تاريخ لوح
 ايـران  و محمـدي  نـاب  اسـالم  از دفـاع  راستين مجاهدان عزم قابل، استاد شهادت
 گـواهي  را آزادي راه شـهداي  خـون  از دفـاع  تعهد و است نموده تر راسخ را عزيز
  .است بخشيده ديگر

 و كنند مي استفاده منكر از نهي براي نيز  نامه تسليت اين فرصت از ها متقني
 صم قرآني آيه مصداق و دارد خوردن تكان يبرا قلبي هنوز اگر را اي خامنه آقاي
 الظالمين ينفع ال يوم« :كه شوند مي يادآور .است نشده) كور و كر و الل( عمي بكم

 نفعي ستمگران عذرخواهي كه روزي( »الدار السوء لهم و العنة لهم و معذرتهم
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 در متقن اعضاي .)نكبت خانه و لعنت است ايشان براي و داشت نخواهد برايشان
 و نمود خواهند شركت بزرگوار شهيد اين مراسم تمامي در مقدس مشهدة اخش

  .داد خواهند ادامه گذاشته چون هم را خويش هاي روشنگري

 األَشْهاد ُقولُيو ربِِّهم علَى عرَُضونَي كأُوَلئ ذباك الّله علَى اْفَترَى ممّنِ أَظَْلم ومنْ
  نَيالَظّالم علَى الّله َلعَنةُ أَالَ ربِِّهم لَىع ذَبواْك نَياَلّذ هؤُالء

  



 

  )بوشهر(فارس  يجدانشگاه خل ياندانشجو ياسالم انجمن

اَلّذينَ قالُوا ربّنَا الَلّه ُثمّ اسَتقاموا تَتَنَزَّلُ عَليِهم الْمالئكَةُ أَالَّ َتخافُوا و ال  إِنَّ�
رُوا بِاْلجشأَب زَنُوا وونَ  نَّةِ الَّتيَتحدتُوع كُنُْتم� 

كردند،  يستادگيسپس ا» پروردگار ما خداست«: كه گفتند يكسان يقت،حقدر(
و به  يدمباش ينو غم يدمدار يمب! هان« ]:گويند يو م[ آيند يفرشتگان بر آنان فرود م

  )30ت صلُف »يدشادمان باش يدكه وعده داده شده بود يبهشت

ـ   ينـي، سـتة د قابـل، پژوهشـگر برج   احمد و از  يلـي جنـگ تحم  ادعـاي  يجانبـاز ب
 يـق در تحق يپس از گذران عمر ي،اهللا منتظر آموختگان شاخص مرحوم آيت دانش
 هـايي  يو دشـوار  ينسـنگ  يو مقاومت، بـا تحمـل مصـائب    يگر و اصالح يشو پو

  .شتافت گارشپرورد يدارد به ي،سالگ55و در سن  91آبان1فراوان، روز دوشنبه 

را  ينشناساندن اسالم راسـت  يشجاع بود كه سودا يرزانه و عالمف يمجتهد او،
بـود   يشناس اسالم .تابيد يرا برنم يانسان يچه يحقوق اساس ييعدر سر داشت و تض

را  ينشمردمـان سـرزم   يبـرا  يمسئول و دردمند، كه دغدغة بسـط عـدالت و آزاد  
و  ياتقابل، با ح احمد. يافت يراه را گوارا م يننهادن در ا گام يها داشت و مرارت

  .و آزاده بود يستز يدر تنگ توان يمرگ خود به ما آموخت كه م

عالم  ينفارس با اندوه فراوان، فقدان ا يجدانشگاه خل ياندانشجو ياسالم انجمن
طلبـان و   عـدالت  جويـان،  يقـت و حق ينـي د گـران  يشرا بـه پـو   يرخـواه متعهد و خ
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 يمرحوم طلـب مغفـرت و بـرا    آن يو برا گويد يم يتتسل يارد ينا خواهان يآزاد
  .استقامت و صبر را دارد يآرزو يشانبازماندگان ا

  .شاد و راهش پررهرو روحش

  فارس يجدانشگاه خل ياندانشجو ياسالم انجمن

  1391 آبان 5

  



 

  در مطبوعات احمد قابل
  





 

)1(  
  است نشده تمام هنوز جنگ

 1391 تير 17، آسمان نامه هفته، باقي عمادالدين

 است بيماري بستر در روزها اين كه قابل احمد براي

 پسندد هجران يكي و وصل يكي  ددـپسن انــدرم يـيك و درد يـيك

 ددـپسن انـجان را چهـآن دمـپسن هجران و وصل و درد و درمان از من

 كـه  عنـواني  با نوشتم »يادياران« نشريه در اي سرمقاله كه بود جنگ از پس سال ده
 ساله8 جنگ 1367تيرماه در كه بود اين كالم جان .تاس نشسته گفتار اين صدر بر

 و بـود  هـا  گلولـه  شـليك  بـراي  پايـان  يـك  فقط اين اما گرفت پايان عراق و ايران
 اگـر  .دارنـد  ادامـه  هنـوز  اش انساني هاي رنج آن از تر مهم و حقوقي هاي كشمكش
 جنـگ  پايـان  بـا  اما است انساني هاي رنج ايجاد در جنگ شوم مشخصه بزرگترين

 با اند داده دست از را خويش فرزندان و همسران آنانكه .شوند نمي تمام ها رنج اين
 پايـان  تـا  رفته ازدست عزيز فراق در و آورند نمي دست به را آن دوباره جنگ پايان
 بمبـاران  عوارض هنوز ماند، خواهند يتيم آخر تا همچنان يتيمان و سوزند مي عمر

 و سـال  همـه  ايـن  از پس كه جنگ بازماندگان اربسي چه و گيرد مي قرباني شيميايي
 .روند مي ميان از شيميايي عوارض اثر در دارند فرزنداني و همسر كه درحالي

 سال بيست گذشت با كه جنگ جانبازان از عيادت براي نيز پيش سال چهار سه
 عنـوان  همـين  يـاد  بـه  بـاز  و رفتـيم ها   آن آسايشگاه به بودند آرميده بستر در هنوز
 را قربانيـانش  و بـود  ايسـتاده  چشـممان  جلـوي  هنـوز  قد تمام جنگ، گويي .ادمافت
 دوشنبه روز بار اين و .اند افتاده بستر در و بيمارند ها سال از پس هنوز كه ديديم مي
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 بـر  كـه  بـود  هنگـامي  آن و »است نشده تمام هنوز جنگ« ديدم باز كه بود تيرماه12
 تومـور  عالئـم  بـروز  از پـس  .رفـتم  قابـل  احمد آقاي وارسته و متعهد متفكر بالين
 در جراحـي  عمـل  انجـام  و بيمارسـتان  به انتقال و گذشته سال در زندان در مغزي
 آن ديگـر  احمـد  ايـن  و يافـت  نـزار جسمي  اما جست مرگ خطر از گرچه مشهد
 ديـو  ديگـر  بـار  كـه  بودند بهبودي مسير در گرفتن قرار به اميدوار همه .نبود احمد
 .بود آمده سراغش به هم جنگ ميراث همزمان اما انداخت چنگ جانش بر بيماري
 را او و غلطيـده  نخـاع  سـوي  بـه  بود عزيز تن اين ميهمان دوران آن از كه تركشي
 مجـدد  بررسـي  بـراي  MRI اجـازه  تـركش  ايـن  وجود ازسويي و بود ساخته فلج

 لسا24 شدن سپري از پس آيا .داد نمي را مغزي تومور احتمالي بازگشت وضعيت
 هنوز كه ويژه به است شده تمام جنگ گفت توان مي هنوز ،صدام تحميليِ جنگ از

 روز ؟كننـد  مـي  نـرم  پنجه و دست جنگي ميراث اين با كه او چون كساني بسيارند
 راه تـا  برداشـتند  قابـل  احمـد  نخـاع  از را تـركش  جراحـي  عمل با تير11 يكشنبه
 دعـاي  ايـن  پس زين و كنند هموار را مغزي تومور به مربوط پزشكي هاي رسيدگي
 .كند غلبه نيز ديو اين بر او و باشد او هاي رنج در گشايشي شايد كه است مؤمنان

 و مجازي عرصه در مجازي هتاكان و كنند مي تركتازي مايگان بي كه دوراني در
 و كرده تنگ را عقالنيت عرصه و زنند مي هم به نامي خود براي درازي زبان با واقعي
 نيازمنـد  قابل ورزي انديشه به رنجورمان جامعه دمند مي خشونت و صبتع تنور بر

  .است

  را نوا بي درويش كن تفقدي روزي   سالمت شكرانه كرامت صاحب اي

  



 

)2(  
  آزاده مجتهد رفت، بانهيغر چه

 1391 آبان 2، اعتماد روزنامه، يزديا يمصطف

 نـرم  پنجـه  و دسـت  كيدردنـا  يمـار يب بـا  هك بود يا پرآوازه شمندياند قابل، احمد
 دند،يشك يم را او يبهبود انتظار دارانش، دوست و دوستان هك يطيشرا در و ردك يم
 وداع خـورد،  يمـ  رقم يبرومند فرزندان نيچن يبرا هك شيها يسخت همه با را ايدن

 شـناخته  يشـ يآزاداند بـه  يجملگ هك مبارز، و يروحان يا خانواده در احمد، .گفت
 در هكـ  ديرسـ  يجـوان  دانشـمندان  يپـا  بـه  يجوان در و ديبال و شد زاده شوند، يم

 ميقـد  و ديجد علوم يريفراگ در او .شوند يم افتي ندرت به ،ها دانشگاه و ها حوزه
 را يا لحظـه  ،ياسـالم  يهـا  دانـش  بـه  يابيدسـت  در هك يا گونه به داشت تام تيجد

 اصـول  و فقـه  در اجتهـاد  درجه تا را قابل تالش، و تيجد نيا .ردك نمي فروگذار
 .بـود  ردهكـ  افـت يدر عهيشـ  مراجع اعاظم از يكي از را اجتهاد اجازه قم در .باالبرد
 و دانشـمند  هكـ  يشـهر  مـان، يفر در يديخورش 1336 سال در قابل، احمد مرحوم
 در .گشـود  جهـان  بـر  چشم بود، شده متولد يمطهر ديشه چون يقدريعال مجتهد
 مبـارز  ونيروحـان  از هك انشمندشد پدر نزد مدرسه، يها درس بر عالوه ،ينوجوان
 بـا  رسـتان، يدب در .پرداخت ياسالم علوم يريفراگ به همانجا از و ديد آموزش بود،
 يـاد  زنـده  ژهيـ و به ،ينيد رانكروشنف و متعهد سندگانينو يها تابك دار دامنه مطالعه
 فيـ رد در آنـان،  يهـا  آموزه از يمند بهره با و افتي را خود راه ،يعتيشر يترعلكد
 گـاه يجا شيخـو  عمـر  نيواپسـ  يهـا  سـال  تا و ستاديا يانقالب و داريب شمندانيدان
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ــم در را شيخــو ارزشــمند ــل اني ــم اه ــيركمتف خصوصــاً شــه،ياند و عل ــ ين  هك
 .ردك حفظ نند،ك يم صرف مردم ردنك آگاه يبرا را خود عمر يها لحظه لحظه

 اركـ  بـه  مـان أتو ،يالهـ  امكـ اح از اسـتنباط  در ژهيو به را عقل و علم قابل احمد
 يبـرا  اسـت،  جيـ را يآموزش زكمرا از يبعض در هك يدار دامنه يدهايتقل از .برد يم
 در خـود،  برجسـته  اسـتادان  همچـون  و داشت زيپره ردن،ك ييراهنما و دادن يأر

 ينگاه مردم يدردها و ازهاين و جامعه به ،ياجتهاد نظرات انيب و يعلم اظهارنظر
 انسان يك برطاقت افزون يها رنج از.داشت ،يهال تيمسئول احساس با مأتو ق،يعم

 يواالمقـام  مجتهـد  فقدان بر و گذرم يم بود او همراه چند ييها سال هك او يمعمول
 رد،ك داغدار را متعهد ومؤمن  ورزان شهياند و آزادمردان همه ،يسالگ55 سن در هك
 آزاد زيـ ن آن ياه يگرفتار و ايدن بند از و بود آزاد شهياند در او .مينينش يم سوگ به
  .هيعل اهللا رحمت .شد

  



 

)3(  
  طرف بي محققي قابل، احمد

 1391آبان2، آرمان روزنامه، شيرزاد احمد

 .كـرد  تحمـل  را رنجـي  پر زندگي خود، حيات دوران اواخر در قابل احمد مرحوم
 روزگـار  يادگار آن از بخشي كه جسمي مشكالت و بيماري بر عالوه كه مشكالتي
 افزون آن بر نيز آن بر مترتب مشقات و ديگر كشوري به جرتمها رنج بود، جنگ
 خود از اي آزاده و مقاوم روح وي اندوه، و رنج پر يها سال همين در اما .بود شده
 يادگـار  بـه  نستوه مجاهدي همچون او از همگان ذهني تصوير كه گذارد نمايش به
 مشكالت گويي كه بود اي گونه به مشكالت با مقابله در وي روحيه .شد مانا و ماند
 همـه  از آنچـه  وي شخصـيتي  هـاي  ويژگي در همچنين شناخت، نمي رسميت به را

 بـراي  هـايش  دغدغـه  مـورد  در وي نويسـي  رك و گـويي  رك داشـت  نمـود  بيشتر
 شرعي وظيفهعنوان  به وي آنچه رسيد مي نظر به و بود اسالمي كشور امور پيشرفت

 در كـه  كنـد  مـي  سـعي  و نـدارد  يـانش ب از ابايي دهد، مي تشخيص خود اسالمي و
 و تـالش  گونـه  هيچ از راه اين در و دهد انجام را خود وظيفه امور اصالح راستاي
 و محقـق  انسـاني  وي اسـالمي  سـواد  و فقهـي  لحـاظ  بـه  .نكنـد  فروگذار كوششي
 و مفصــل تحقيقـات  اسـالمي  منــابع در و بـود  باسـوادي  و مطالعــه پـر  انديشـمند 
 اميـد  شد مي بود، نشده اخير هاي بيماري و مشكالت اردچ اگر و داشت اي گسترده
 را بـديع  و جديـد  افكار بتواند ديني نوآور روشنفكر يك شمايل در وي كه داشت
 گذشـت،  وي زنـدگي  از كـه  كوتاهي نسبتاً مدت همين در البته .كند ارائه مردم به
 براي او همحققان انصاف آن در كه بوديم شاهد وي از را مطلوبي مانده برجاي آثار
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 بايد اما .است مانده يادگار به و دارد تجلي باشد، طرف بي محققي بخواهد كه آنان
 از .بـود  شـد،  اشـاره  آن به آنچه از بيش وي هاي قابليت و ها توانايي كه شد يادآور
 ،كـرد  مطـرح  را او اسـالمي  تعهـد  تـوان  مـي  وي شخصيتي بارز هاي ويژگي ديگر
 و طرفانـه  بـي  نگاه بر را راه انديشه عرصه در وي شد نمي باعث گاه هيچ كه تعهدي
  .ببندد برخودش محققانه

  



 

)4(  
  شد تعبير كه يا ساله25 خواب

 1391آبان6آسمان،  نامه هفته، باقي عمادالدين

 انـدازه  يـك  بـه  همـه  بـراي  خـاكي  قفس از قابل احمد چون دانشمندي پركشيدن
 داشـته  وجود دوستي و ريفك قرابت شخصي با كه نسبتي هر به .نيست بار مصيبت
 دوسـت  ترين صميمي او خود قول به كه كسي براي .است تر سنگين اندوه بار باشد
 جـاي  امـا  رفـت  دنيا از نيكنامي با او اينكه از خشنود اما بزرگ است غمي نيز بود
 يـا  جسـور  هـاي  انسـان  از فهرسـتي  اگـر  زيـرا  شـد  نخواهد پر آساني به اش خالي
 به كدام هر براي بطلبيد را اخالقي يا متدين افراد يا تفكرم افراد از ديگري فهرست
 جسـتجوي  به چراغ با اگر بزرگ جمعيتي ميان در اما .يابيد مي دست بلندي ليست
 علميـت،  و دانشوري :يعني باشند داشته هم با را صفات اين همه كه برآييد كساني
 و ورينـوآ  نفـس،  سـالمت  و تـدين  عـالي،  سـطحي  در اخـالق  و تقوا شجاعت،
 را نفـر  چند واقعاً ...و بودن پرتالش و سخنور بودن، عاطفي و دلسوزي نوانديشي،

 كميـاب  و اجتمـاعي  هـايي  سـرمايه  اينـان  كه روست همين از ؟ببريد نام توانيد مي
 كـه  بـزرگ  است اي حفره و »ثُلمه« درگذشتشان شود مي گفته شان درباره كه هستند
 شـناخته  قدرشـان  ممـات،  و حيـات  در نكسـا  ايـن  و شـد  نخواهد پر چيز هيچ با
 ...و شود نمي شنيده هايشان خيرخواهي و گردد نمي

 هـا  خاطره انبوه ميان در ذهنم شد داده او درباره يادداشتي نوشتن پيشنهاد وقتي
 كـه ( شد منتشر تصويري هاي رسانه در و اينترنت در عكسي اينكه تا زد مي جوالن
 دسـتمايه  را آن و شـد  قفل عكس همان بر ذهنم .)بود گرفته را آن دوستان از يكي
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 گـويي  عكـس  ايـن  چـه  .كـرد  قابـل  احمد عزيزم دوست براي نوشتاري يادبودي
 سـاخته  گل سبد يك از تابلويي زير در خانوادگي عكسي .بود داستان يك خالصه
 ديـده  مـا  خانه در فراواني يادگاري هاي عكس در كه ماهي پولك و صدف با شده
 شـده  شناخته سينماگران از نوريزاد آقاي .آشناست بسياري افراد چشم به و شود مي
 .»قـاب « اسم به دارند اي واژه سينماگران« :گويد مي »تمثيلي قاب« تعريف در كشور
 از عكسـي  .گيـرد  مـي  جـا  صـحنه  يك در كه است چيزي آن هر انجماد قاب، اين

 :بگـويم  بهتـر  .شـده  فيلمبرداري آنكه يا شود فيلمبرداري بايد يا كه است اي صحنه
 .»دهد مي عينيت آن به فيلمبردار دوربين كه است كارگردان ذهن از چارچوبي

 چـون  رسـيد  مـي  تكليف احساس به اي زمينه در اگر كه بود انساني قابل احمد
 وظيفـه  اجراي در تعهد و شور سراپا داشت عقلي حجت تكليف احساس آن براي
 .آمـد  مـا  خانه به بود شده آزاد تازگي به خود كه او ،شدم آزاد كه 89 سال .شد مي
 شـرح  كـه  گفـت  شود مي ديده عكس در كه مبلماني همان روي و تابلو همان زير
 .كـنم  چنـين  خواسـت  هـم  مـن  از و اسـت  نوشته عمومي انتشار براي را ياتئجز

 عزم به همانجا اما خواهد مي ديگر مجالي آن تفصيل بيان كه داشتم برايش پاسخي
 .شدم تر واقف رويش شپي آينده و او

 منـتقلش  بيمارسـتان  بـه  وقتـي  كـه  شد اي بيماري دچار زندان در 1390 مرداد
 قـرار  اورژانسـي  جراحـي  عمـل  تحـت  و شـد  داده تشـخيص  مغزي تومور كردند
 درمـاني،  اقـدامات  و بيمارسـتان  به انتقال تا ابتال زمان از آن ياتئجز شرح .گرفت
 در پشـت  منتظـري  سعيد آقاي .است شده تهگف آن از اندكي كه دارد داستاني خود
 آن لحظـه  بـه  لحظـه  جريـان  در را مـا  شـديدي  نگرانـي  و ثرأت با و بود عمل اتاق
 درمـان،  دوره طي و جراحي عمل از پس .داشت دعا التماس همه از و گذاشت مي
 .شد منتقل خانه به قابل احمد
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 مـا  همـه  بـر  شـادي  و انـدوه  از اي آميـزه  و رفتيم عيادتش به خانواده اتفاق به
 تـن  و نـزار  حـال  از انـدوه  و اسـت  مانـده  زنـده  او اينكـه  از شـادي  .شد مستولي
 بـين  از سـرطاني  هاي سلول اينكه از اطمينان براي جراحي عمل از پس .رنجورش
 و سـر  پوسـت  شـدن  نـازك  باعـث  كـه  شـد  تجويز پرتودرماني دوره يك اند رفته

 و سـر  در زخـم  هـاي  چـاك  و او يبـاال  تنـه  نيم در هايي زخم نتيجه در و صورت
ـ  و حـواس  و هوش بازيابي اما كرد مي منقلب را انسان و بود شده گردنش شتكلم 
 از برخاسـتن  بـه  قادر كه او .بود بازيابي مسير در هم اش بينايي و بود كننده اميدوار
 آزادي او و اند آورده را اش آزادي برات زندان و دادستاني سوي از گفت نبود بستر
 .بـوديم  احـوالش  جويـاي  تلفني تماس با پيوسته .است كرده امضا را خود طمشرو
 خبري او كه داشتيم را عيادت سومين و مشهد به سفر قصد كه بود نو سال نزديك
 آقـاي  همت با .آمد خواهد تهران به خود پاي با خودش بار اين گفت و داد خوش
 نـوروز  ايـام  خانواده، همراه به قابل احمد بود رفته مشهد به آباد نجف از كه ملكي
 او شد وارد در از وقتي .آمد تهران به سپس رفت قم و يزد آباد، نجف به را 91سال
 شكسـته  امـا  سـيما  خوش همچنان هرچند نبود نطاق و چابك قابل احمد آن ديگر
 .اميدوار و استوار ولي كرد مي اش ياري عصايي كه خميده يقد و رسيد مي نظر به

 كفايـت  مشـكالت  بقيـه  گرفتن ناديده براي اش بهبودي روند هب همه و او اميد
 يـك  تصـوير،  اين در سايرين و دخترش و صبور همسر سيماي در شادي .كرد مي

 روزهـاي  بـه  اميـد  با را گذشته رنج و غم كه تصويري .است وجود عمق از شادي
 نگذشـت  اي هفته چند اما بازگشت مشهد به او .است كرده خالصه خود در آينده،
 اميـدها  در خزانـي  ناگهـان  و بازگشـت  سـراغش  به دوباره بيماري مخوف ديو كه

 تهـران  بـه  درمـان  بـراي  بـار  ايـن  و بود بازگشته بدخيم تومور دوم بار براي .افكند
 نخـاع  سـوي  بـه  بـود  بـدنش  مهمـان  هنـوز  جنگ دوران از كه تركشي .شد منتقل
 و عكسـبرداري  از قبـل  بايـد  و بـود  جديـد  هـاي  عكسبرداري مانع و كرده حركت
 ايـن  حسـاس  روزهـاي  و ها لحظه تمام .آوردند مي بيرون را تركش مجدد جراحي
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 تحريـر  درخور نيز گذشت اش خانواده و او بر كه دردناك و سخت و درماني دوره
 .است

 نيـز  همراهمـان  و زندانيان حقوق از دفاع انجمن امناي هيئت عضو قابل احمد
 بـود  انجمن دفتري امور مسئول كه محموديان آقاي با سينا بيمارستان در وقتي .بود
 در اشـك  گرديد روبرو بود شده منتقل سينا به درمان براي الحفظ تحت زندان از و

 در هـا  مـاه  دوسـتانش  همـه  و خـانواده  و او جديـد،  دوره در .زد حلقـه  چشمانش
 و گفـت  از رخـدادهايي  و هـا  لحظـه  مـدت  ايـن  در و بودنـد  اميد و بيم كشمكش
 تـا  كـه  هـايي  لحظه نوشت را اش همه بايد كه بودند قابل احمد ياهايؤر و شنودها
 اش مغـزي  مـرگ  خبـر  كـه  آخـر  روزهاي .داشت ادامه اش زندگي ساعات آخرين
 بـا  ديـدار  و او عيادت براي حجتي آقاي و منتظري سعيد آقاي همراه به شد منتشر
 در رجـا  و فخـو  حالـت  در را روزي چند و كرديم عزيمت مشهد به اش خانواده
 اطرافيـان  خيال در موجي چكيد مي »مسرُ« باك از كه اي قطره هر .برديم سر هب آنجا
 و گفـت  بـود،  حيـات  تـداوم  هـاي  نشانه از و دفع و جذب از حاكي چه افكند، مي

 و زمـين  ميان را همه و داشت عجيبي هواي و حال يو، سي سي در پشت شنودهاي
 اش ديـده  رنـج  همسر در انفجاري به يكبار ،تضاد حالت اين و بود كرده معلق هوا

 هـا  مـدت  او .كرد بلند آسمان به بيمارستان محيط در را اش استغاثه فرياد و انجاميد
 پزشـكان  قطعـي  نظر اعالم شدن طوالني .بود احمد رفتن و ماندن هراس و هول در

 مهيـا  تلـخ  واقعيتـي  پذيرش براي را همسرش اندك اندك او ممات يا حيات درباره
 در آنـان  از يكـي  شـهادت  جملـه  از فرزند چهار داغ تاكنون احمد مادر .بود كرده
 و نـوه  دو شـدن  كشـته  داغ منهاي( است ديده خويش چشم به را جنگ هاي جبهه
 كـه ) فرزندان هاي حبس و جنگ در ديگرش نوه شهادت و سانحه يك در دامادش
 مادر اين ديدار به هك هنگامي .ببيند را فرزند داغ مادر است پرشكيب و سخت چه
 كـه  بـود  ديـده  خوابي احمدآقا پيش سال 25 گفت احمد همسر بوديم رفته شكيبا
 گفتـه  او به صادقه ياييؤر در كه بود اين اجمالش اما ندارم خاطر به را آن ياتئجز
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 گفـت  و داد انجـام  اي محاسـبه  او .ماند نخواهد زنده بيشتر ديگر سال25 بود شده
 بسـتري  مـدت  در گرچه ،91سال تا كو اما است سال ينپنجم و بيست 1391 سال
 امـا  بـود  آمـده  وجـود  بـه  احمد براي شدن درمان درباره ياهاييؤر و اميدها گاهي
 كـه  بود كرده يادآوري همسرش به مغزي تومور جراحي دومين از پس و تازگي به
 پرسـتاران  كـه  خـاطره  ايـن  نقل از بعد روز .هستم رفتني من و هستيم 91 سال در

 دوبـاره  همسـرش  بخوراننـد  احمدآقا به سي سي چند تا كردند ميوه آب درخواست
 اينكه تا بود بريده توانش و تاب و شده ردُخ تضاد اين ميانه در و بود شده اميدوار
 رنـگ  بهبـودي  از خبـر  برادر، از ديدارش آخرين در هادي آقا كه زماني در درست

 كـه  آمد خبر ناگهان آورد وجود به اطرافيان در را اميدي كورسوي و داد رخسارش
 در شـاد  هـاي  چهـره  آن و كـرد  غلبه اميد بر بيم سرانجام و ايستاد احمد پاك قلب
 احمـد  .مانـد  خواهـد  ها خاطره در ،قابل عكس قاب اما كرد داغدار را عكس قاب
 ما اخير تاريخ در تمثيلي قاب يك به خود، اش، وجودي و فكري آثار خاطر به قابل
  .يدگرد تبديل

  



 

)5(  
  خستگي از باري كوله با داغدار

 1391 بانآ 6، آسمان نامه هفته، باقي مريم

 قابل همسر يها يدلتنگ يبرا

 بـراي  و بود دشوار همه براي وارسته، و نوانديش فقيه قابل، احمد زودهنگام پرواز
 وارد قابـل  خانواده بر كه پياپي هاي غم از .دشوارتر او نزديكان و دوستان از برخي
 بـه  قابـل  همسـر  رنـج  امـا  است ستودني او مادر صبوري و است رفته سخن آمده
 جـدا  همسـرش  از را اكسـيژن  كپسول نگذارد داشت حق او .دهد مي تكانم شدت
 كنـد  مي احساس را قلبش تپش و هست قابل جان در نفسي تا داشت حق او .كنند
 بـود  دشـوار  .باشـد  او كنـار  بخواهـد  باشـد  رفتـه  ابدي خواب به مغزش اگر حتي

  .او براي باوركردن

 آنكـه  بـي  مشـترك  دوسـتان  از يكي كه زماني را، پيش سال چند آورم ميياد  به
 يـك  بـه  را مـا  قابـل  آقاي همراه به كند مان زده هيجان تا برد مي كجا به را ما بدانيم
 امكان كوهستاني روستاي در !ديگر دوست يك ديدن براي برد كوهستاني روستاي
 و بـود  شده نگران شدت به نبود ما همراه كه قابل آقاي همسر .نبود ستما برقراري
 در دم خشـمگين  و سـر  بـه  چـادر  رسـيديم  او منزل درب به كه زماني هنگام شب
 او بـا  مـا  .خشـمگين  و باشـد  نگـران  چنـان  داشت حق هم شب آن او .بود ايستاده
 خبـري  بـي  و دوري از او .كرد آرام را او احترام با هم قابل آقاي و كرديم همراهي

 بــرايش او بــا هميشــگي وداعحتمــاً  بــود رنجيــده ســخت همســرش چندســاعته
 .فرساست طاقت
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 خانـه  در قابـل،  احمـد  روي بـر  جراحـي  عمـل  اولـين  انجـام  از پس كه زماني
 او كنـار  كـه  همسـرش  و بـود  اميـد  از سرشار ديديم، مي را او مشهد در اش مادري
  .زد بوسه او دستان رب قابل، آقاي گرفت را دستانش و نشست

 منـزلش  در او رفتن كما به از پيش هفته يك ديدم را قابل آقاي كه باري آخرين
 او اينكـه  چـه  گفتـيم  مـي  سخن سختي به غم از همه كه شبي همان بود، مشهد در
 را همسـرش  دسـتان  امـا  شـناخت  نمـي  را كسي و نداشت گفتن سخن توان ديگر
 ،آقـا  حـاج  گفـت  مـي  و بـود  گرفتـه  را او دسـتان  خانم، مرضيه .شناخت مي خوب
 اما نداشت حركتي هيچ او و داريم مهمان ...احمدجان احمد، حاج عزيزم، احمدآقا،
  .بود كرده قفل همسرش دست به محكم داشت تواني هنوز كه را راستش دست

 بودنـد  فهميده هم خراسان حكومتي نمسئوال كه گفت مي شوخي به قابل آقاي
 و كـديور  محسـن  بـاقي،  عمادالدين« :بودند نوشته من وندهپر روي اظهارنظر در و
 آخـر  روزهاي او كه بود دردناك اما ».هستند وي دوستان ترين صميمي قابل، هادي 

 چـه  شـناخت  مـي  هم شايد !شناخت نمي هم را برادرش و پدرم كمارفتن، به از قبل
 نبود تصور عضالت با حتي تحرك و تكلم ياراي را او اما دوخت مي چشم اينكه
 روز همان و كما از قبل آخر هفته همان او همسر اما بوديم شده پريشان ما چقدر و
 بهتر آقا حاج گفت مي مدام بوديم كرده سكوت فقط منزل از خروج از پس همه كه
 .اسـت  شـده  كاسته قوايش از و كرده عفونت او است، موقت او حال اين شود، مي
  .بود زنده او دل در اميد

 بـه  بـود  ديـده  قبـل  سـال 25 كه اي صادقه يايؤر پيرو قابل احمد جحا آنكه با
 آخـرين  تـا  امـا  اسـت  مـن  زنـدگي  سال آخرين امسال احتماال بود گفته همسرش
 بـا  عيـد  كه هنگامي .بخشيد مي نيرو و اميد همه به داشت تكلم قدرت كه لحظاتي
ـ  كمـي  مـان  خانه گفت مي بودند آمده ام پدري خانه به بسته سري و عصا  تـر  زرگب
 آخـرين  از پس و بياييد ما خانه به مشهد كه دوستانيم منتظر پس اين از است شده
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 كـم  مـن  در درد احساس گفت مي بود تهران در هنوز كه هنگامي او، روي بر عمل
 صـدا  را منـان ؤاميرم قـدر،  هـاي  شب در يايشؤر در او .ام شده خوب و است شده
 گفـت  مـي  سـخن  بـرده  او بـراي  رمپد كه شفابخشي پنير از همسرش به و كرد مي

 مـا  و بـود  بـاخبر  او شـايد  .گويـد  مي سخن پنير كدام از دانستيم نمي ما كه درحالي
 حـق  بـه  او ...بيمـار  مـا  و بـود  يافتـه  شفا او .ناهوشيار ما و بود هوشيار او .خبر بي

 گرفـت  مي فاصله بيشتر دنيا اين از هرچه گويي .دور همچنان ما و بود شده نزديك
  .شد مي بيدارتر شفا حس او در

 دنياي اين در او .بود كوچك برايش دنيا كه بود بزرگي انسان قابل احمد استاد
 خـوش  اكنـون  گفتنش شايد .خورد قلم و انديشه از نان و زيست پاك امروز آلوده
 كـه  بـود  ديـده  مشـهد  در را قابـل  احمـد  ،دوسـتان  از يكـي  كـه  زمـاني  اما نباشد
 بـاور  خواسـتم  نمـي  و اسـت  ديده اشتباهحتماً  گفتم يم ،فروخت مي را يشها كتاب
  .را روزگارمان انديشمندان حال كنم

 داشـت  متجـددي  فقهي نگاه كه بود نوگرا مجتهدي و وارسته انديشمندي قابل
 فقهـي  ديـدگاه  .بوديم نيز او ديدگاه دنبال به كاويديم مي را فقهي اي سوژه هرگاه و

 او نگـاه  شد، مطرح 82سال طول در نو امعهج مجله در كه طالق مورد در او بديع
 نگـاه  و بود مهم بسيار فقه در جديد مقوالت و فقهي مختلف موضوعات به نسبت
 لحظات آخرين تا و بود وطن راه در جانباز يك او .بود رحماني و عقالني او ديني
  .داشت را دين و ميهن و مردم دغدغه نيز

 ايـن  نـام  ،تـاريخ  در و مرد نخواهد هرگز و است زنده هميشه براي ما براي او
 محتـاج  او چون وجودي به همچنان ما زمانه هرچند شد خواهد ثبت بزرگ مردان
 همچـون  و عيـان  او در درسـتي  و صـميميت  و صـداقت  و خلـوص  و پـاكي  .بود
 زود اخير يها سال اين در كه نيز او چون ديگر نيكاني .بود زمين روي بر اي فرشته
 و صـابر  هـدي  سحابي، هاله  سحابي، مهندس چون يدندپوش دنيا از هجرت رخت
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 گلچـين  از خداونـد  حكمـت  اينكـه  از ام مانـده  و بودنـد  نظيـر  كـم  ماشيني، فريده
 ؟هست اينان امثال براي جايگزين چند مگر ؟چيست

 رنـج  همه اين اما بود جانش بر كه دردي از كشيد رنج چقدر قابل احمد استاد
 .فرسـود  مـي  را او جسـم  درد از بـيش  بـود  نهفتـه  قلبش در كه هايي غصه .نبود او

 آزادي اخبـار  بوديم او بالين بر منزلش در جراحي عمل آخرين از پس كه هنگامي
  .بود كرده خشنود را او چقدر زندانيان از تعدادي

 را خـود  و زيسـت  رجـا  و خوف در بود بيمار او كه مدتي همه در قابل همسر
 گرچـه  .بـود  شـده  بيمار نيز خود كه بود كرده بيمارداري آنقدر .بود كرده او وقف
 در .بود او مداوم همراه او همسر اما بود برادر بالين بر بستري هنگام نيز قابل برادر
 ةهم با او .بودند شده دردناك هايش شانه و كرد مي بلند را همسرش تنهايي به خانه
 كوتـاهي  امبـاد  كه بود وجدان عذاب در گاهي گذاشت مي همسرش براي كه وقتي
  .باشد كرده

 دانـم  مـي  .كرديـد  پاسـداري  قابل آقاي از اينكه از سپاس پاسدار، مرضيه خانم
 و خـود  همـراه  همـواره  را مـا  امـا  داشت نخواهد را سابق رنگ شما براي زندگي
 اكنـون  او روح اينكـه  چه باشيد آرام و كنيد احساس فرزندتان يگانه عزيز، ساراي
 و اسـت  رفتـه  معبـود  ديدار به تازه كه خواهرش تظري،من اهللا آيت استادش كنار در
  .است گرفته آرام نيكان ساير و شهيدش برادر

  



 

 )6(  
  فقاهت شهامت

 1391آبان6، آسمان نامه هفته، نگار بسته محمد

 قابل احمد ينيد و ياجتماع يها شهياند

 و كوتـاه  عمـر  در بود، ديني نوانديشان و نويسندگان از يكي كه قابل احمد مرحوم
 حقـوق  بشـر،  حقـوق  هاي زمينه در اسالمي انديشه در عميقي تحقيقات خود، پربار
 بـه  را آن و يافت دست اي تازه مسائل به خود كوشش اين در و داد انجام ...و زنان
 آنـان  بررسي مورد كه داد ارائه ديني نوانديشان و روشنفكران و پژوهشگران جامعه
 .نمود اشاره اختصار حد در ها انديشه اين از يبخش به توان مي اينجا در .گيرد قرار

 ديني روشنفكر وظيفه و تعريف .1

 چنـين  دانسـت  مـي  دينـي  روشـنفكران  از يكـي  را خود كه قابل احمد مرحوم
 :دهد مي ارائه ديني روشنفكر از برداشتي

 اديـان  ذاتـي  و همـزاد  ،ضـميري  روشن و بيني روشن فكري، روشن روشنگري،
 و اسـت  »حكمـت « دينـي  روشـنفكري  اصـلي  شاخصـه  و هدف ...است توحيدي

 .است »طلبي اصالح« قانونمند و حكيمانه روش تنها و »قانون«

 موجود وضعيت نقد را روشنفكري مشخصه ترين عمده مطلب، اين بيان از بعد
 بـه  تقـدس  رنگ ناسره هاي انديشه اين كه اين تا اندد مي دين از ها ناسره زدودن و

 .نباشد مشغول انبد خلقي تا نگيرد خود
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 و سـره  دادن نشـان  و موجـود  وضـعيت  نقد روشنفكري مشخصه ترين عمده«
 تبـديل  و نگيرد تقدس رنگ نامربوط و ناپسند هاي انديشه و رفتارها تا است ناسره
 )1(...نشود فرهنگ به

 و است ديني روشنفكر دغدغه ترين عمده ديني، فرهنگ حوزه در اصالحات...
 )2(»خواهد مي  محمدي خلقي و گونه علي عزمي و ايوب صبر زمينه اين در كار

 بشر حقوق جهاني اعالميه با برخورد .2

 جهـاني  اعالميـه  بـه  ايشـان  پايبنـدي  قابـل  احمـد  مرحوم هاي ويژگي از يكي
 كـه  آنجـايي  از ولـي  نباشـد  قبـول  مورد آن مواد از برخي گرچه .استبشر  حقوق
 امنـو  الـذين  ايها يا� آيه قاعده باب از است پذيرفته را آنجمهوري اسالمي  دولت
 :هستيم آن رعايت به ملزم) مائده( �ودقاالعب افوا

 پيش پيش قدما جانب از آن امضاي و »بشر حقوق جهاني اعالميه« پذيرش اگر
 در اكنـون  كـه  چـرا  نـدارد،  را آن از تخلف حق كسي امروزه باشد، گرفته صورت
 محرمـات  تـرين  بـزرگ  جمله از »عهد نكث و نقض« و است »پيمان و عهد« حكم
 شـرعي  و فرعـي  احكـام  برخـي  مخـالف  آن مفاد از برخي اگر حتي .است شرعي
 )3(. است »شكني پيمان« از تر آسان شرعيت براي آن تحمل هم باز باشد،

 :خشونت فرهنگ نقد .3

 و بـود  رسـيده  خـود  اوج بـه  خشـونت  فرهنـگ  كـه  بعد به 1370 يها سال از
 ديني فرهنگ از جزئي را خشونت و زدند مي دامن آن به راديكال و تندرو گروهي
 زدنـد،  مـي  كفر و ارتداد ديني، بي انگ خود مخالفان به اي بهانه هر به و دانستند مي

 و ها نامهروز در 79تا 1375 يها سال فاصله در را مقاالتي سلسله يك قابل مرحوم
 منتشـر  افراد اين به خطاب كشور و ملت دين، ساحت از دفاع به زمان آن مجالت
 صـورت  به مقاالت اين مجموعه كه .نمايند مي اقدام دين عليه »دين« نام به كه نمود
 كـه  اي مقالـه  مقاالت، اين جمله از شده منتشر »خشونت فرهنگ نقد« نام به كتابي
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 تـرين  كوچـك  افراد گونه اين كه پرداخت ارتداد باب در امام مرحوم نظر بازبيني به
 كـه  اسـت  آور سـف أت جـداً « :گويـد  مي و ندارند انقالب دفقي برره نظر از اطالعي
 حتي ،اسالمي جمهوري بنيانگذاران دلدادگان و حقيقت و حق عاشق مدعي عزيزان
 علمـاي  اجمـاع  كه نويسند مي محابا بي و ندارند اطالع) ره(خميني امام فقهي نظر از

 اسـت  كافر و رتدم شود اسالم ضروريات منكر مسلماني هر كه است اين بر اسالم
 .»شود كشته بايد و

 وي »الطهـاره « كتـاب  از امام مرحوم نوشته به مطلب اين دنبال به قابل مرحوم
 اعتقـاد  عدم كه كند مي استناد خودشان نوشته و است فقهي استداللي كتاب يك كه
 مورد در را كافر و مرتد احكام توان نمي و شود نمي خروج موجب اسالم احكام به
 :است چنين امام مرحوم سخنان عين .نمود اجرا او

 مسـلمان  را آن پذيرنـده  اي گونـه  بـه و  اسـت  معتبـر  اسـالم  حقيقـت  در آنچه«
 :از است عبارت كه نيست) چهارگانه يا( گانه سه اصول جز چيزي نامند، مي

 بـه  اعتقـاد  احتمـاالً  و .4پيـامبري  و نبـوت  .3او يگانگي .2 خدا وجود اصل .1
 .جزا روز و آخرت

 بـه  اعتقـاد « اصـل  در دخـالتي  هيچ كه اسالم احكام از است عبارت قواعد يهبق
 .ندارد »اسالم

 معتقـد  فـوق ) چهارگانه يا( گانه سه اعتقادي اصول به كسي كه كنيم فرض اگر
 بـاز  فـردي  چنين ندارد، اعتقادي اسالمي احكام به شبهات برخي خاطر به ولي بود،
 .)نشود نبوت كارفا به منجر احكام به داعتقا عدم كه شرطي به( است مسلمان هم

 پيـامبر  كـه  دارد قبـول  اجماالً و پذيرفته را دين اصول كسي كه بدانيم اگر پس
 نمـاز  كه كند گمان و باشد داشته ترديد حج يا نماز وجوب در ولي داشته احكامي

 نيسـتند،  واجـب ) اخيـر  هاي زمان( ما زمان در ولي بوده واجب اسالم اوايل حج و
 مسـلمان  بـراي  كافي داليل بلكه شمرند، نمي »نامسلمان« را انساني چنين يند اهل
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 بگويـد  را شهادتين هركسي داليل آن مفاد طبق كه دارد وجود شخصي چنين بودن
 )4( »است مسلمان

 گذشته فقهاي فقهي آراي برخي نقد در شجاعت .4

 تحـت  سـميناري  بازرگـان  مهنـدس  شـادروان  درگذشت سالگرد يازدهمين در
 برگـزار  ارشـاد  حسينيه در 1384 ماه دي در »ديني گفتمان بازانديشي و نقد« عنوان
 را خـود  مقالـه  كـه  بـود  قابـل  احمد مرحوم جلسه آن سخنرانان از يكي كه گرديد
 .پـردازد  مي سخنراني ايراد به و نموده ارائه »عقل معيار با نقل بازبيني« عنوان تحت
 نيازمند ديني گفتمان بازانديشي و نقد گويند يم ابتدا در كه ايشان سخنراني اين در

 است شرط چند به موكول ها تالش اين تأثير كه است فرهنگي و علمي هاي تالش
 :كه است علمي هاي يافته در آشكارگويي شجاعت شروط اين از يكي كه

 شـجاعت  بـه  مبرمـي  احتياج آنها، بررسي و نقد و ثانويه و اوليه متون بازبيني«
 در يتمسـئول  پذيرش از افراد اكثر .دارد سنتي مجامع در علمي هاي افتهي بيان براي
 )5( »كنند مي خالي شانه آن سنگين بار زير از نيز هنوز و اند رفته طفره زمينه اين

 ايشـان  كـه  كند مي استناد مطهري استاد مرحوم نظرات به قابل مرحوم اينجا در
 رسـيد  مـي  جديـدي  نظر به فقيهي اگر« :گويد مي زمان مقتضيات و اسالم كتاب در
 ندارد شك كلي كبراي اين در فقيهي هيچ .باشد داشته را نظر آن ابراز شهامت بايد
 خـاطر  به و برداشت دست كوچكتر مصلحت از بايد تر بزرگ مصلحت خاطر به كه

 متحمل را تر كوچك هاي مفسده بايد شود، مي دچارش اسالم كه تري بزرگ مفسده
 مربـوط  اسـالم  بـه  شـود،  نمـي  عمـل  بينيـد  مي اگر .ندارد كلش احدي اين در .شد
 زمـان  فقيـه  يـا  دهـد  نمي تشخيص را مصالح زمان، فقيه كه است اين به يا .نيست
 تقصـير  هـم  بـاز  .كنـد  نمـي  جرئت ترسد، مي مردم از ولي دهد مي تشخيص خوب
 )6( »ندارد باشد داشته بايد كه را شهامتي فقيه نيست، اسالم
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 قضـيه  ايـن  از كـه  اي نتيجـه « كـه  كند مي اظهارنظر اينجا در لقاب مرحوم سپس
 مبتنـي  گيرانه سخت فتاوي و كالمي غلوآميز باورهاي شدن رايج است شده حاصل
 )7( .است »گري اخباري« و »گري اشعري« بر

 رسـيده  عمـومي  شهود به قبل، سال هزار غيبيه امور از بسياري كه دنيايي در...
 بـه  مجهـز  بشـر  و اسـت  مـادر  رحم در كه فرزندي يتجنس از اطالع مثل و است
 اسـت،  گرفته درپيش را مسائل رساندن شهود به غيب از مسير تجربي، جديد علوم
 و پيشـين  قوالب و ظواهر بر باوجود كه داشت انتظار) ص(محمد شريعت از نبايد
 .گذارد ميدان به پا »كالمي و اخالقي اهداف و احكام روح« به توجه بدون

 .اند اساسي و كلي احكام بر مبتني كه احكام و ظاهري هاي قالب مطمئناً

 كـه  زمـاني  و مانند مي باقي باشند، شرعي اهداف به پايبند اي رسانه كه زماني تا
 بـه  را خود جاي شوند اهداف و مقاصد به نارساناي و محتوا بي هاي قالب به تبديل
 .داد خواهند مقصود به رساناتر يا رسانا هاي راه

 و علمـي  هـاي  يافتـه  شـجاعانه  ابـراز  و ثانويـه  و اوليـه  متون منانهؤم زخوانيبا
 »شـريعت  مطلوبـات  حقيقـت « به رسيدن براي مطمئن راهي تواند مي آن مند روش
 )8( »باشد

 اسـت  اي انديشـه  امام مرحوم نظر بر عالوه ارتداد زمينه در قابل مرحوم انديشه
 رساله در روانشاد آن كه است شده انبي منتظري اهللا آيت مرحوم استادش توسط كه

 :گويد مي ارتداد و عقيده آزادي درمورد خود حقوق

 تفكري و انديشه از اطالع يا و آن ابراز يا و آن تغيير يا اعتقاد، و انديشه مجرد
 افسـاد،  ارتـداد،  :نظيـر  كيفـري  عناوين از يك هيچ با و است؛ انساني هر حق ديگر
 )9( .نيست وطمرب آن مانند و افترا توهين،

 حـق  ولي كند؛ بيان ،غلط يا صحيح ،را خود عقيده دارد حق انساني اينكه براي
 تـوهين  آنـان  مقدسـات  و ديگران عقيده و انديشه به خود انديشه بيان ضمن ندارد
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 بـه  اي عقيـده  تحمـل  رو  ايـن  از) 10( دهـد  قـرار  افترا و تحريت مورد يا و نمايد
 نمـودن  پيدا در بالفطره انساني هر و بود خواهد صحيح نه و دارد امكان نه ديگري
 اكـراه  ال« شـريفه  آيـه  و .بـود  خواهـد  اكـراه  و تحميـل  قابل آن استمرار و انديشه
 بـا  اكـراه  از نهـي  انشا يا باشد خارجي واقع از جز مقام در چه) 256بقره(الدين في
 )11( »باشد مي نيز دين اعتقادي امور شاملقطعاً  آن نزول نأش به توجه

 حـق  و باشـد  بيـان  و عقيـده  آزادي طرفـدار  يـا  بايـد  حكومـت  اين بر عالوه
 اعـم  اي عرصه هيچ در ندارد حق حاكميت كلي طور به« ندارد را تحميلي گونه هيچ
 »نمايـد  تحميـل  مـردم  بـر  اكـراه  بـا  را چيـزي  امـور  سـاير  و كار آن، بيان فكر، از

 به نسبت كه كنم تحميل اشم به را چيزي ندارم حق من اند فرموده) ع(امير حضرت
 )12( .داريد اكراه آن

 قانون چارچوب در اجتماعي و سياسي هاي فعاليت .5

 بـود  دينـي  نوانديش يك و متعهد پژوهشگر يك كه اين بر عالوه قابل مرحوم
 بـاره  ايـن  در مقـاالتي  و هـا  نامـه  .داشـت  فعاليت نيز اجتماعي و سياسي عرصه در

 امـا  .ديـ گرد  وي محاكمه و بازداشت موجب كه دنمو ايراد هايي سخنراني و نوشت
 .بود پايبند بدان ها فعاليت اين در كه نچه آ

 محـور  را آن كـه  بـود  اساسـي  قانون خصوص به قانون به ايشان براي پايبندي
 بـدان  امـا  نبود قبول قابل آن مواد از برخي گرچه دانست مي اجتماعي نظم و وفاق
 دكتـر  شـادروان  درگذشـت  بزرگداشـت  السمجـ  از يكي در جمله از داشت التزام
 :گويد مي سحابي يداهللا

 مشخص وفاق براي محوري و مالك »مان اجتماعي زندگي در بخواهيم ما اگر«
 اساسـي  قـانون  وقتي تا ؟چيست مشترك كلمه مشترك، كلمه روي برويم بايد كنيم
 عـه جام در تـوان  مي آن براساس كه است چيزي بهترين نكرده تغيير كشور يك در
 لفـظ  و كلمـه  هـيچ  كـه  ايـد  گفته جامعه به برداريد، را آن اگر .كرد ايجاد نظر اتفاق
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 آحـاد  و حاكمـان  بـين  است محوري اساسي قانون ...نداريد جامعه آن در مشتركي
 انـد  گفته نيز انقالب اين بنيانگذار ...عقلي لحاظ به هم و شرعي لحاظ به هم .ملت
 :بودم گفته هايم سخنراني از يكي در ...الوفاست الزم كه است ميثاقي و عهد اين كه

 دارد آگـاهي  و علـم  بـا  حقيقتـاً  مسـائل  بعضي درباره كه است سال اندي و بيست
 )13( »است كبيره گناه كه عهدي از تخلف .گيرد مي صورت تخلف

 :نوشت پي

 .234 و 233ص ،خشونت فرهنگ نقد قابل احمد .1
 .235ص همان .2
 چـاپ  ،تهـران  :انتشار سهامي شركت ،انديشمندان منظر ازبشر  وقحق ،نگار بسته محمد .3
 .523ص »بشر حقوق و ديني تكاليف« عنوان تحت قابل احمد مقاله ،1380سال ،اول
 3جلـد  خمينـي  امـام  مرحـوم  الطهـاره  كتـاب  از نقـل  به 129ص ،خشونت فرهنگ نقد .4
 .328 و 327ص
 بزرگداشـت  فرهنگـي  و علمي سمينار مقاالت مجموعه ،ديني گفتمان بازانديشي و نقد .5

 چاپ ،قلم انتشارات شركت و بازرگان مهندس فرهنگي بنياد كوشش به ،بازرگان مهندس
 .عقل معيار با نقل بازبيني عنوان تحت قابل احمد مقاله ،191ص 1390 اول
 زمان مقتضيات و اسالم« كتاب از نقل به 191ص همان ،ديني گفتمان بازانديشي و نقد .6

 .2جلد 86ص مطهري مرحوم
 .191ص همان .7
 .192ص همان .8
 .52ص 138 پاييزي پنجم چاپ ارغوان انتشارات از منتظري اهللا آيت از حقوق رساله .9
 .52ص همان .10
 .52 و 51ص همان .11
 .54ص همان .12
 اول چـاپ  ،قلم انتشارات از اكرمي علي كوشش به ،سحابي يداهللا دكتر يادنامه دومين .13

  .300 و 299 صص 1383



 

)7(  
  »مقبول« تا »قابل« از

 1391 آبان 6، آسمان نامه هفته، پورنجاتي احمد

 حقيقت به سنت از گذار رهيافت

 منـزل  در بـود  شبي پنجشنبه قابل، احمد مرحوم با من ديدار واپسين و نخستين
 سـخنراني  و كميـل  دعـاي  88سـال  انتخابـات  از پـيش  چندماه نوري عبداهللا آقاي
 كـه  خداحافظي وقت محفل پايان و قرآن از آياتي پيرامون سحابي اهللا عزت مرحوم
 جـز  بسا چه كه شود مي تلقي دوستاني ديدار كمياب مجال براي يتر مهم آغاز البته
 لحني البته و متين و گشاده اي چهره كه او با بينند نمي را يكديگر محافلي چنين در

 اش يـادآوري  كـه  گفـت  اي نكتـه  و كـردم  احوالپرسـي  داشـت،  تكلف بي و صريح
 فقط شايد و بيشتر قابل، احمد جناب با من آشنايي پس .نيست مجال اين مقتضاي

 را ايـن  .اوسـت  سياسـي  و اجتمـاعي  مـنش  و روش و هـا  گفتـه  و هـا  نوشته راه از
 قلمـرو  در بـود  يمنتظـر  اهللا آيـت  مرحـوم  ارادتمندان و شاگردان از او كه دانيم مي

 جامعـه  مبتالبـه  موضـوعات  در ويـژه  بـه  نگري عصري و ينوانديش به ديني انديشه
 همچـون  آنكـه  بـا  .داشت عميق باور و گرايش سياست، و حكومت نيز و اسالمي
 گـذر  گـام  بـه  گـام  و پلـه  پله شيعه، روحانيت علميه مدرسهن االد از حوزه اهل همه
 روزآمد و عميق درك با ويژه به و استداللي و انتقادي نگرشي  ياري به اما بود كرده
 ميـان  ناسـازمندي  و تـزاحم  نـوعي  كشـاكش  در و) ع(علـي  امـام  حكومتي سيره از

 هـاي  انگـاره  و هـا  برداشت به اسالمي نظام يك از آرماني حقيقت و كنوني واقعيت
 تـر،  سـتودني  و تـر  مهمها  اين از .بود يافته دست ديني انديشه عرصه در ارزشمندي
ــاداري ــايمردي و وف ــر اش پ ــه ســتون ب ــا پاي ــك يه ــدالت« نگــرش ي  ،»محــور ع
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 و پيراموني ناموجهات برابر در بود »مسئول و متعهد« و »مدار انسان« ،»طلب آزادي«
 .حكومتي هاي اليه در ويژه به عمومي عرصه هاي كژروي

 و رايـج  گزينـي  عافيت و نظري هاي بحث حجره به گاه هيچ قابل، احمد مرحوم
 و »پـاكيزه  شـريعت « از اي منظومـه  رائـه ا براي مجالي هر از .نكرد بسنده دردسر بي

 به دليرانه و جست مي بهره دين نام به بيداد و كژانديشي و دغل و خرافه از پيراسته
 احمد مرحوم زندگي سبك و شيوه مشاهده من چون كسي براي .گرفت مي چالش
ــل ــونگي و قاب ــارش چگ ــا رفت ــه ب ــونش آنچ ــان در پيرام ــود جري ــته ب  ناخواس

 مشـاهده  كـه  شـد  مـي  تـداعي  عـدي  هجربن و مقداد و ذرابو چون هايي شخصيت
 جـان  نقـد  بهـاي  بـه  گـاه  را شـان  كژتـابي  تـاوان  و آورنـد  نمـي  تاب را ها ناروايي
 .پرداختند مي

 در هـا  مـاه  كـه  را عزيـز  آن زنـدگي  فرساينده و دردناك فرجام تواند نمي كسي
 ترديـد  امـا  كنـد  !باشـد  كرده جفا چند هر ديگري گرده بر كشيد رنج بيماري بستر
 و جسـم  رنجـوري  در اي شتابنده نقش روحي شكنجه و رنج و دل خون كه ندارم
 .است داشته مرحوم آن جان
 آرامـش  هـايي  انسـان  چنـين  تيزتـك  و بلنـد  روح بـه  كـه  آنچـه  ،من گمان به
 و دريافت و درك بلكه آن و اين به نعل و دشنام و كينه تخم پروردن نه بخشد، مي

 رفتـار  و دينـي  باورهـاي  عرصـه  در ويـژه  بـه  آنـان  عمـل  و انديشه شيوه گسترش
 .است اجتماعي نهمسئوال
 »مقبـول « جايگـاه  بـه  رسيدن تا »قابل« آقاي احمد مرحوم قلم، اين برداشت به
 .گذاشت ما روي پيش »حقيقت« به »سنت« از گذار براي موفق رهيافت نوعي

 وجـدان  و پروردگـار  پيشـگاه  در اسـت  »مقبـول « حضرت اينك »قابل« جناب
 او چـون  هـزاران  دار طاليـه  اش، زنـدگي  و مرام و راه .تاريخ و زمانه غش و غل بي

  .شاد روانش .عدالت راه پويندگان و حقيقت جويندگان



 

 )8(  
  طالقاني مسلك از مردي

 1391آبان6، آسمان نامه هفته، انيصباغ هاشم

 ايشـان  جلسـات  در كه گردد برمي قبل سال ده به قابل مرحوم با بنده آشنايي سابقه
 ايشان از سخنراني براي مهندسين اسالمي انجمن در بعدها .كردم مي شركت قم در

 مراسـم  سـخنران  هـم  دوسـال  .پذيرفتنـد  مـي  باز روي با هربار و كرديم مي دعوت
 الزم آن ذكـر  كـه  داليلـي  به ها بعد كه بودند ما منزل در عاشورا و تاسوعا روزهاي
 .شد شيدهك تعطيلي به جلسات اين نيست

 مرحوم اما دارند پژوهش ادعاي هم همه و است زياد ما كشور در ديني محقق
 و احاديـث  بـر  نظيـر  كـم  تسـلطي  او .كـرد  مـي  تحقيق دين در واقعي معناي به قابل
 سـايرين  با تمايزش وجه موضوع همين كه داشت شريف مصحف با عميق آشنايي
 برخوردار تسلطي چنين از شاناي سال و سن در كه داريم سراغ روحاني كمتر .بود
 .باشد

 شـيعه  فقـه  كـه  بود معتقد و بود گذاشته فقهي پژوهش روي را خود تمركز او
 نياز اوليه اصول و است اجتهاد بر استوار فقه چون اساس اين بر .شود متحول بايد
 بـود  معتقـد  .پرداخـت  مـي  پـژوهش  بـه  ديگر هاي حوزه در بيشتر او ندارد فتوا به

 ضـمن  اعتقـادي  مسـائل  كـه  معنـا  اين به بيابد باز را خود واقعي شكل بايد اجتهاد
 .نشود بعدي هاي گرفتاري موجب تا شود روزرساني به اوليه اصول حفظ

 بخواهيم اگر گفت مي .بود جوان نسل به فراوان توجه ايشان بعدي خصوصيت
 ريـزي گ ديـن  و گيريم نمي نتيجه كنيم دعوت دين به را جوانان گذشته فقه همان با
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 هـاي  آسـيب  باشـد  سسـت  جوانـان  ايمـان  و اعتقـاد  اگر بود معتقد .شود مي بيشتر
 شـود  انجـام  آماري كار ها بزهكاري در اگر امروز همين .يابد مي گسترش اجتماعي
 در امـا  اند كرده رشد مذهبي هاي خانواده در مجرمين از بسياري كه بينيم مي احتماالً
 نتيجـه  كـه  كنند مي پر ديگري مسائل با را خأل اين و اند شده نمي دين جذب ،خانه
 .است اجتماعي معضالت و بزهكاري آن

 كـه  كردنـد  مي پر توخالي شعار با را خأل اين ها ماركسيست ما جواني دوره در
 ايمـان  سالح به را جوانان اگر اما .شد روشن همه براي نيز آنان نقايص بعدها البته
 وسـط  راهـا    آن اگـر  حتـي  كـه  نـداريم  غصـه  كنـيم  مجهـز  روز بـه  و دقيق طور به

 .شود نمي وارد شان دينداري به آسيبي هم باز دهيم قرار ها ماركسيست

 تهـران  و قـم  مشـهد،  جلسـات  در .بود حوزه همين در هم قابل مرحوم تالش
 .بودند جوانان او مستمعين از توجهي قابل بخش

 هـم  گذشـته  سـال  .مكرد مالقات تهران رازي بيمارستان در را ايشان بار آخرين
 برخوردهـاي  از زيـادي  رنـج  و درد .رفـتم  مالقاتشـان  بـه  مشهد در ايام همين در

 در كـه  قرآنـي  پژوهش بتوانم كنيد دعا گفت مي و كرد نمي گاليه اما داشت سياسي
 .برسانم سرانجام به دارم دست

 يـا  مـا  منزل در كه هربار .برم مي پايان به مرحوم آن از اي خاطره با را نوشته اين
 انجام كاري خواستيم مي تشكر براي ما و كرد مي سخنراني مهندسين اسالمي انجمن
 گفـت  مي .كنم ارتزاق راه اين از خواهد نمي دلم گفت مي و كرد مي نهي را ما دهيم
 زنـدگي  چـون  كـنم  مـي  ارتـزاق  پول همان با بدهند چاپ اجازه يمها كتاب به اگر
 بـه  را اخـالق  ايـن  امـا  هستم تماس در انيونروح از خيلي با بنده .دارم خرجي كم

 طالقـاني  اهللا آيـت  مسـلك يـاد   بـه  را مـن  قابل مرحوم هاي گفته اين .ام ديده ندرت
 كـه  داشـتند  ايمان افراد اين .كرد مي ارتزاق ساعت تعمير راه از هم ايشان .انداخت
.ورندبخ نان دين راه از نبودند حاضر ها سختي تمام در و شود نمي تنگ شان روزي
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  چهارم راه قابل؛ احمد

 1391 آبان 6، آسمان نامه هفته، قوچاني محمد

 درگذشت استيس حجاب در هك ينيد درون ريكف روشن سوگ در

 :برد مي رنج عجيب تناقضي از ظاهر در خبر اين !شد مرگ جوان »قابل احمد شيخ«
 اينكـه  نـه  مگـر  و !؟رفت دست از جواني در كه پيري !؟شد مرگ جوان كه شيخي
 و سـپيد  محاسـني  هـم  عزيـز  قابلِ احمد و است سفيدان ريش و پيران مقام »شيخ«

 عمـر  خـدا  از قـرن  نـيم  از بـيش  و بـود  1337ة سنة زاد و داشت خاكستري مويي
 شيخ شبابِ از توان مي چگونه پس ؟بود گذرانده سر از را شباب عهد و بود گرفته
 ؟گفت سخن

 كـه  نيسـت  بـيش  سـالي  چند مردمة عام براي قابل احمد .است راست اما خبر
 اخبـار  در و نشـود  گرفتـار  كسـي  تـا  سامان، اين معمول مطابق .است شده شناخته
 بـه  كه او .نبود شهرت اهل خود هم قابل احمد .شود نمي آشنا نامش نشود، پديدار
 اخيـر  يها سالة هم در و نامگم پاسداري ميهن از دفاع براي جهاد و جنگ روزگار
 خـارج  طلبگـي   زي از هرگـز  اجتهـاد ة درجـ  وجود با كه او .بود نشان بي جانبازي
 مقالـه  و مصاحبه به چندي ،مطبوعات خواست به 1376 خردادماه دوم از پس نشد،
 .شـد  پديدار عامه براي اش چهره از اندكي و پرداخت اصالحات عصر در خطابه و

 كشـيده  رنـج ة چهـر  اين اما شد مي تر معروف كشيد مي رنج بيشتر هرچه قابل احمد
 مانـده  مسـتور  كه شاداب و جوان اي چهره .قابل احمد واقعية چهر بر شد حجابي
 .است
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 ...چهارم راه

 يـا  موافـق  تـوان  مـي  كـه  اش، سياسي هاي گيري موضعة هم از فارغ قابل احمد
 عامـه،  نظـر  از چـون  نبـود  »روحـاني «ظـاهراً   .بود ديني عالم يك بود، آن مخالف
 مـيهن  هـم  همچـون  قابـل  احمـد  امـا  .اسـت  لبـاس  يك كه ممرا يك نه روحانيت
 روحانيـت  مسيحيت، برخالف اسالم در كه داشت باور شريعتي علي اش خراساني

و  كليسـا ( عبادتگاه از كشيشان همچون نه شناسان اسالم و نيست جدا جسمانيت از
 نميـا  در كـه  خرابات كنج در نه و اند برخاسته) علميه حوزة( مدرسه از كه) مسجد
 عـالم « نـداريم  »روحـاني ة طبقـ « اسـالم  در آنكه خالصه .كنند مي زندگي جماعت
  .لباس بي چه لباس، با چه بود مقام اين هاي جلوه از يكي قابل و داريم »ديني

 مانـد  بند پاي خود خاستگاه به عمر آخر تا و بود علميه حوزة فرزند قابل احمد
  نظريـه  حتـي  .نشـد  جديـدنظرطلبي ت دچار فقهي مباني در عميق اجتهاد وجود با و

 متكي اي نظريه هم اسالمي حجاب و اسالمي حكومت نسبتة دربار او نقدبرانگيز
 منـابع  نـه  اسـت  اثبـات  و رد قابـل  ،ديني درون ادلة با و است ديني درون اجتهاد به

 بـراي  هـا  واژه جـدال  در قابـل  احمـد  بـراي  تعبيـر  بهترين حيث اين از .ديني برون
 كه »ديني برون روشنفكري« برابر در است »ديني درون روشنفكري« ها، ذهن تقريب
  .نامندش مي ديني روشنفكري غلط به ما روزگار در

 و بـود  معلمـش  منتظـري  اهللا آيـت  مرحوم كه خاست برمي سنتي از قابل احمد
 عميقـاً  اسـالمي  فكـري  مكتـب  ايـن  .محققش آبادي، نجف  صالحي اهللا آيت مرحوم

 فكر مباني در عميق اجتهادي با تنها كه داشتند باور آن صحابا و بود »ديني درون«
  .رسيد حريت و عدالت چون ،آن محصوالت و عقالنيت به توان مي اسالمي

 از ارتدكسـي  قرائـت  و روايـات  و آيـات  صـورت  به كه( گرايان سنت برخالف
 صـورت  بـه  سـلف  سـنت  به بازگشت نيت كه( بنيادگرايان و) كنند مي بسنده زمان
 سـكوالرهاي  از اعـم ( تجـددگرايان  بـرخالف  نيز و) دارند جامد و ناب و خالص
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 بـه  رجـوع  با بود معتقد برديم نام آن از كه جرياني) فلسفي سكوالرهاي و سياسي
 بـه  تـوان  مـي  مكان و زمان شرايط براساسها   آن بازخواني و اسالمي منابع و متون
 در را راه ايـن  .رسـيد  ياجتمـاع  و فردي زندگي براي مفيد و معاصر ديني معرفت
 در چهـارم  راه تـوان  مي) تجددگرايي و بنيادگرايي گرايي، سنت( ديگر راه سه برابر
  .ناميد ايران معاصر اسالمي تفكر

 راهـروي  از و شـود  مـي  شروع علميه حوزة درون از كه است راهي چهارم راه
 از ،)اسـت  سـنتي  حقـوق  علـم  كه( »فقه« تاريخ از .گذرد مي اسالمي سنتي معارف
 اسـالمي  فلسفه كه( »حكمت« معبر از و) است سنتي منطق علم كه( »اصول« درون
 بـه  و گـذرد  مـي ) اسـت  سـنتي  شناسـي  زبـان  علـم  كه( »درايه« درون نيز و) است

  .پردازد مي اسالمي شريعت بازآفريني

 شريعت بازآفريني به ديني درون روشنفكري جريان ديني، روشنفكري برخالف
 متـون  هم او اصلي سالح و كند مي توجه اسالمي معرفت ازسازيب از بيش اسالمي

 هماننـد  قابـل  .بود روايت و حديثة گنجين قابل احمدة سين .است اسالمي منابع و
 و قـرآن ( »ديـن  مـتن « يعنـي  بـود  »مـتن « بـه  مسلط »ديني درون روشنفكران« ديگر
 پس »نيدي درون روشنفكري« ويژگي دومين اين و شناخت مي خوبي به را) حديث
  .است »بودن حوزوي« اول ويژگي از

 نيسـت  مسـلط  او بر متن كه هرچند است متن بر مسلط ديني درون روشنفكري
 سـلطه  تحت بنيادگرا و گرا سنت هاي جريان با ديني درون روشنفكري مرز همين و
 دهند مي اهميت چيزي هر از بيش دين »متن« و حوزه »نهاد« به هم آنان .است متن
 تجـددگرايان  به را »ديني درون روشنفكري« كه دارد وجود هم ديگر گيويژ دو اما
 .بودن گرا  انسان ،دوم و بودن گرا عقل ،اول :كند مي نزديك ديني برون روشنفكران و

 .اسـت  علمـي  »روش« يـك  كـه  آرمـاني  »بيـنش « يك نه مكتب اين در گرايي عقل
 هسـتي  غايـت  و شبيـن  كـه  روش فقـط  نه را گرايي عقل تجددگرايان و سكوالرها
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 و اسـت  »عقـل « فهـم،  قوة تنها كه دارند باور »ديني درون روشنفكران« اما دانند مي
 شـناخت  بـراي  »عقل« جز چيزي اصوالً و باشد عقل به متكي بايد هم »نقل« حتي
 آيـات  حقيقت به راهي ظاهرگرايي و پرستي نص دام در افتادن و ندارد وجود متن
  .برد نمي روايات و

 ايـن  براسـاس  شيعه و فقه تاريخ در آبادي  نجف صالحي مرحوم ريخيتا اجتهاد
 ايـن  در .گراسـت   انسـان  جريـاني  ديني درون روشنفكري ديگر سوي از .بود روش
 دينـي  اخالق و احكام .»دين براي انسان« نه »است انسان براي دين« فكري مكتب
 داشـته  اي نـه عزتمندا و شـرافتمندانه  زنـدگي  انسـان  كه است شده تدوين آن براي
 متقـدم  آراي در خصـوص   بـه  تفكـر  طرز اين .بيفتد عزلت و ذلت به اينكه نه باشد
 شـد  مـي  ديـده  منتظـري  اسـتاد  مرحـوم  متـأخر  آراي در و مطهـري  اسـتاد  مرحوم
 و داشـتند بشـر   حقـوق  بـه  منتظـري  و عـدالت  بـه  مطهري كه توجهي خصوص به

 .باشد ديني عدالت، اينكه نه باشد عادالنه بايد دين كه است گفته مطهري كه چنان

 :كنـد  مي متمايز ظرافت به موازي هاي جريان از را آن ،چهارم راه ويژگيِ چهار
 »حوزه« نهاد چون است متمايز »ديني برون روشنفكري« از »ديني درون روشنفكري«
 اسـالمي  معـارف  آمـوزش  در صـالح  سلف سنت به .گذارد مي ارج  را »فقه« علم و
 بـه  نسـبت  تجديـدنظر  در نـه  جويد مي ديني تفكر تجديد در را تجدد و دارد باور
 شـناخت  روش را »گرايـي  عقـل « همچنـين  »ديني درون روشنفكري« شريعت اصل
 كنـد  نمـي  نفي را غيرعقالني امور وجود منطق اين با و شناخت حقيقت نه داند مي
 از »دينـي  درون روشـنفكري « .كنـد  مـي  برخـورد هـا    آن بـا  عقالنـي  اي شـيوه  به اما

 نهـاد  بـه  و دارد تجـدد  و تجديـد  قصـد  چراكه .است متمايز هم ديني گرايي سنت
 بنيـادگرايي  از »دينـي  درون روشـنفكري « و كند نمي بسنده شريعت فهم براي سنت
 و دهـد  مـي  بهـا  »ديـن  تاريخ« به نيست گرا  گذشته و اتوپيايي چون است دور ديني
 كـه  اسـت  معتقـد  حتـي  و كند نمي خوار »حقيقي دين« مقابل در را »تاريخي دين«
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 ديـن  حقيقت شناخت براي بستر بهترين تواند مي »انتقادي تفكر« با »تاريخي دين«
 .باشد

 در و بـود  امـروز  »ايـران  دينـي  درون روشنفكري« چهره ترين جوان قابل احمد
 از قابـل  احمـد  .بـود  اندوختـه  اي توشـه  آن بزرگان از يك هر از جريان اين درون
 آبـادي  نجـف  صـالحي  اهللا آيـت  از و اصـولي -فقهـي  تفكـر  اهميت ظريمنت اهللا آيت

 و فقـه  به ديني روشنفكران مانند .بود گرفته فرا را تاريخي-انتقادي تفكر ضرورت
 تـاريخ  بـه  .كرد نمي رد گرايانه  عوام و جانبه يك و كالً را آن و نبود اعتنا بي شريعت
  .كرد مي بازسازي انتقادي ديدي با را آن و بود آگاه شريعت و فقه

 در ايـران  معاصـر  تاريخ در ديني روشنفكري هاي جريان كه است اين واقعيت
 آزاد »تفكـر « اينكه .اند رفته دين بيرون به تفكر به دين درون در تفكر از زمان طول
 تحـوالت  تاريخ گرفتن ناديده اما نيست عجيبي حرف باشد »عقيده« از مستقل بايد
 عبـدالكريم  و شـريعتي  علـي  و بازرگـان  مهـدي  اننـد م روشـنفكراني  آراي در فقه

 از كـه  شـده  سبب فقه برابر در عرفان مانند ديگر ديني معارف كردن فربه و سروش
  .شود غفلت مدرن جهان در معاصر اسالمي حيات چالش ينتر مهم

 الزامـاً  اينكـه  نـه  كننـد  مي زندگي فقه با كه عرفان و فلسفه با نه مسلمانان عامه
 و معـامالت  تا عبادات از .است افكنده سايه آنان زندگي بر فقه اما اند فقهي منانؤم

 ازدواج كه حج و روزه و نماز فقط نه .دارد قرار فقه نفوذ زير مسلمانان معاهدات،
 پـروژه  ينتـر  مهـم  .دارد سـنتي  فقـه  بـا  نسبتي مسلمانان فروش و خريد و طالق و

 چـون  امـا  باشـد  سـلمانان م تكـاليف  و حقـوق  بازسـازي  بايـد  اسالمي نوانديشي
 بازسـازي  ايـن  اهميـت  به بودند برنخاسته علميه هاي حوزه از ما ديني روشنفكران

 بهشـتي،  اهللا آيـت  مطهـري،  اهللا آيت چون حوزوياني اين وجود با .كردند توجهي كم
 مـا  روزگـار  در و آبـادي  نجـف  صـالحي  اهللا آيت منتظري، اهللا آيت صدر، موسي امام
 و بـود  دلبسـته  فقهـي  بازسازي به واقعاً قابل .بودند آگاه وضوعم اين به قابل احمد
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 بـه  و پرداخت مي روايات و احاديث متن به .كند كشف را »زمانه فقه« خواست مي
 و آيـات  صـورت  در فقهـي  گرايـان  سنت مانند .پرداخت مي آن فهم به تأويل جاي
 ديـن  از راهـا    آن تجددگرايان همچون و ماند نمي باقي عبادات و احكام و روايات
 راهـا    آن مكـان  و زمـان  شـرايط  و كـرد  مـي  بـازخواني  راها   آن .كرد نمي پاكسازي
  .يافت درمي

 متأسفانه .بود پژوهش و تالش اين از برآمده »عقالني شريعت« مكتب و نظريه
 ايـن  در هم منتظري اهللا آيت استادش كه ماند سياست حجابِ در قابل احمد تنها نه

 كمتـر  عمـرش  پايـان ة سـال  ده معرفتـي  كارنامـه  خصـوص  به و گرفت قرار حجاب
 برجسـته  شاگرد مقام در توانست مي قابل احمد .گرفت قرار روشنفكران موردتوجه

 قابـل  احمد .نداد مهلتش اجل كه كند مدون و منظم را معرفتي مباني اين ،استاد آن
 محمدرضـا  اش همشهري كه دهد انجام را كاري همان مكتب اين براي توانست مي

 مكتـب  درون از و بـود  داده انجـام  اصـفهاني  ميرزامهدي خود استاد براي حكيمي
 .برافراشت را تفكيك مكتب خراسان،

 مكتـب  شـاگرد عنـوان   به خراسان سرزمين از برخاستن وجود با نيز قابل احمد
 هـم  كـار  ايـن  بـه  و كنـد  تدوين را »عقالني شريعت« گفتمان توانست مي اصفهان
 انجام به جز ندارد آرزويي هيچ گفت مي اش رهايي آخرين در .بود بسته دل سخت
 .ماند ناتمام كه كاري كار، اين رساندن

 شـرايط  .داشـت  قـرار  شـباب  اوج در واقع در اما بود شيخ ظاهر به قابل احمد
 كـه ( دوسـتان  توصيه بهظاهراً  و بود كرده تمام او بر را حجت اجتماعي و سياسي
 بـه  تهران قال و قيل از .بود سپرده گوش) بپردازد شريعت به و كند رها را سياست
 هـا  رنج اما .بود رفته فريمان به آن از فراتر حتي و بود كرده سفر مشهد امان و امن
 از پـيش  هفتـه  دو ديدار، آخرين در .درآورد پاي از را او كه بود اندازه آن دردها و

 يـاد  به را كسي گويا .بود بازمانده سخن از پرحافظه سخنِ خوش خطيبِ اين وداع،
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 يـك  كـه  دلپـذيري  سـيماي  همـان  ،زيبـايش  چهـره  .سوخت مي تب در .آورد  نمي
 كـه  نبـود  اي گونـه  بـه  او شـرايط  .بـود  شده فربه دارو فرط از ،دارد واقعي مسلمان
 در كـه  نتوانسـتم  امـا  پـذيرفت  را مـا  صـبورش  همسـر  امـا  .باشـد  ميهمان پذيراي
 چه اينكه از شرمسار .ببينم شرايط اين در را او ستمخوا نمي هرگز .بنگرم اش چهره
 بـا  بـار  اولـين  براي كه كنم مي اعتراف .دادم دست از او با ديدار در را هايي فرصت
 تـرس  اما ...خُرد است كاري نه خواجه چنين مرگ كه ترسيدم مرگ از وجود تمام
  .ببرد ياد از و نشناسد را قابل احمد ماة جامع كه است آن تر بزرگ

 اسـت  سرگردان تجددگرايي و بنيادگرايي گرايي، سنت چهارراه در كه اي جامعه
 بـه  و گـذرد  مي سنت درون از كه راهي .دارد وجود هم چهارمي راه كه داند نمي و

 .سكوالريسـم  بـه  نـه  و رسد مي گري طالباني به نه كه راهي .رسد مي ديگر تجددي
 »فلسـفي  سكوالريسم« و داند نمي رهايي راه تنها را »سياسي سكوالريسم« كه راهي
 قابـل  احمد مثل افرادي اگر باشد تازه راه يك توانست مي چهارم راه .ندارد باور را
 امـا  پرداختنـد  مي شريعت بازانديشي به ،سياست از فارغ و يافتند مي درازتري عمر

  .رفت دست از آساني همين به بوديم بسته او به بسيار اميد كه مردي !افسوس
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  مهر ماه متولد

 1391 آبان 6، آسمان نامه هفته، ييهنموك زارع اصغر

 قابل احمد زندگي به نگاهي

 اينـان  سـرحلقه  .اسـت  بزرگي انديشمندان و نخبگان زادگاه جام، تربت مرزي شهر
 جـام  همين نوش باده نيز قابل احمد .است بوزجاني ابوالوفاي و جامي عبدالرحمن

 شـود،  فريمـان  كوچـك  شـهر  جمعـه  امام قابل، حمدشيرم شيخ اينكه از پيش .است
 احمد .كرد مي سپري را ارزشمندي طلبگي زندگي و بود ها جامي محبوب روحاني
  .است 1336سال در روحاني حيات اين آوردگاه مهر، ماه متولد

 آمـوزش  ديگـري  شـهر  در اما كرد سپري جام تربت در را كودكي اگرچه احمد
 تحصـيالت  پايـان  از پـس  .بـود  نيز جمعه امام بيت اش، پدري خانه كه شهري ديد،

 دينـي  مدرسـه  وارد حوزويـان،  لوفأمـ  سـنت  بـه  مشـهد،  در 51سال در كالسيك
 همـراه  پهلـوي  ديكتـاتوري  پايان با او طلبگي آغاز .شود مي ميالني اهللا آيت كوچك
 ها بانخيا راهي و پردازد مي انقالبي هاي كنش به ايران، انقالبي ايام در نيز قابل .بود
 سـپاه  جملـه  از تأسـيس  تـازه  نهادهـاي  وارد انقالبي قابلِ پيروزي، از پس .شود مي

 و نمانـد  اجرايي مقام در ها، انقالبي از بسياري برخالف قابل، اما .شود مي پاسداران
 .برگشت علميه ةحوز به

مسـئله   يـك  تنهـا  پهلـوي،  عصـر  دينـي  علوم ةطلب براي .ماند  طلبه همچنان او
 دينـي،  تكليـف  ايـن  .اسـت  بزرگـي  تكليف او براي تحصيل .تكليف د؛دار اهميت
 بـراي  خـود  حجـره  از هرگز سال23 اين تمام در او .كشد مي طول سال وسه بيست
 حتـي  او .بود كرده تحصيل نذر او حوزوي، ادبيات در .نشد خارج غيردرسي امور
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 و فقه در ميقع تتبع و حديث هزار چندين حفظ .نكرد رها را درس نيز، تبليغ براي
 .است ايام همين محصول كالم و تفسير و اصول

 را حجـره  و شكسـت  را خـود  نذر تر، بزرگ تكليف يك براي تنها قابل احمد
 مـدام  مرتـب  طـور  به جنگ، يها سال طي در او .مقدس دفاع براي جهاد :كرد رها
 هـاي  فعاليـت  بـر  عـالوه  و شـد  مـي  جبهه راهي داوطلبانه و بست مي را خود ساك
 جهـاد،  دوران همـين  در .بـود  مجاهـد  او .جنگيـد  صـدام  ارتش برابر در بليغاتي،ت

 همـين  تـا  كـه  نشسـت  علميـه  ةحـوز  فاضـل  ةطلب فقرات ستون بر تركشي بار يك
 در جراحـت،  ايـن  .بـود  او عزيـز  تـن  ةناخواند و آزاردهنده مهمان امسال، تابستان
 و بـود  جانبـاز  او .تداشـ  تأثير نيز او زودهنگام عروج در بسا چه و جسمي ضعف
 .شهيد برادر

 منتظـري،  اهللا آيـت  چون بزرگي اساتيد درس سرِ و رفت قم به 64سال در قابل
 از كمتـر  .نشسـت  صانعي اهللا آيت و وحيدخراساني اهللا آيت زنجاني، شبيري اهللا آيت
 را او دسـتخطي  در منتظـري  اهللا آيـت  علميـه،  ةحـوز  در او حضـور  از پس سال ده

 و خواند مجتهد را او استادش .كرد معرفي فقه و تفسير و المك و اصول متخصص
 و نبـوغ  .ببرنـد  بهـره  او »روشـن  بيـان « از كـرد؛  توصيه نيز خود ياران و مقلدان به

 .ساخت برجسته اي چهره او از ديني، نصوص فهم و يادگيري در او جدانهم تالش
 و فزاينـده  ،دينـي  حاكميت عصر در كه تيسؤاال به پاسخ كه داشت توجه بايد
 دانشـجويان  از بسـياري  .اسـت  سـخت  بسيار شوند، مي مطرح هميشه از تر پيچيده
 كنـار  در بسيار را او .اند كرده تجربه را او طوالني مباحثات هشتاد و هفتاد هاي دهه
 هـاي  گـروه  برخـي  بـه  متعلـق  تنـدروي  بسـيار  افـراد  با حتي كه بودم ديده خيابان

 .شـد  مطـرح  آغاجري اعدام حكم كه زماني نمونه براي .كرد مي مباحثه دانشجويي
 حكـم  ايـن  فقهـي  رد بـه  و آمـد  الهيات دانشكده به قضايي، رفتار اين رد براي او

 لبخنـد  قابـل،  منطقـي  هاي پاسخ اما بزنند هم به را او جلسه آمدند كساني .پرداخت
 بـراي  قـد  تمـام  اينترنـت  بـر  تكيـه  با اخير يها سال در .نشاند آنان لبان بر رضايت
 بـراي  او هـاي  چـت  آرشيو است شايسته .گذاشت وقت جوانان به ديني هاي پاسخ
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 علمـي  اثـر  يـك عنـوان   بـه  تواند مي آرشيو اين .شود منتشر عظيمش كار از آگاهي
 وكيـل  نشـد،  مـدار  سياست او .باشد راهگشا ديني، هاي پژوهش عرصه در ماندگار
 خـود  بـراي  او .نشـد  هم الماالس حجت حتي نشد، جمعه امام و جماعت امام نشد،
 و بـود  پژوهشـگر  كـه  حقـاً  و »دينـي  علـوم  پژوهشـگر « :بود قائل عنوان يك فقط

 وگـو،  گفت و يادداشت و درس كالس و سخنراني صدها بر افزون .ماند پژوهشگر
 فرهنگ نقد« و »اجتماعي تأمين و اسالم« :نوشت دين حوزه در ارزشمند كتاب دو

 او زودهنگـام  مـرگ  بـا  كـه  بـود  »عقالني شريعت يمبان« او سوم پروژه .»خشونت
 »محمـدي  شـريعت « به عقالني نگاه كردن تئوريزه به سوم كتاب در او .ماند ناتمام
 .پرداخت
 و دانـش  از بزرگـي  بخـش  گويـا  امـا  كرد درك را بسياري اساتيد مكتبِ قابل،
 كـه  داشت بسياري شاگردان منتظري اهللا آيت .بود نفر يك مديون را خود شخصيت
 و شـارح  اينكـه  بـر  افـزون  قابـل  احمـد  .بود قابل احمد آنها، ترين برجسته از يكي
شد مي محسوب نيز او بزرگ مدافع بود، استاد يها ديدگاه و ها انديشه حملم. 

 دفاع و جهاد تحصيل، بر عالوه او .بود نص از مستفاد قابل، احمد جهان زيست
 جهـان  براسـاس  دقيقـاً  او .پوشـاند  عمـل  ةجام نيز ديگري ديني مفهوم به دين، از

 تـدوين  .كـرد  هجـرت  نكرد، مهاجرت تاجيكستان به قابل .گزيد »هجرت« قرآني،
ــه او هجــرت دوســال محصــول »عقالنــي شــريعت« تئــوري ــود تاجيكســتان ب  .ب
 هرگز ديگر خود، تصور برخالف اما بازگشت تهران به معالجه براي او پيش چندي
 دانش .شد بيمارستان و هيچستان گرفتار او .زگرددبا مهاجران سرزمين به نتوانست
 و دوسـتان  همـه  تحسـين  او، خـوش  خلـق  و نيكـو  اخـالق  و پويا ةانديش وسيع،
 توصـيف  »دانـش « و »فضل« به دشمنانش حتي را او .است برانگيخته را او دشمنان
 رعايـت  بـود  گفتـه  نيـز  اش پرونـده  قاضـي  حتي كه بود چنان او متانت .كردند مي

 آزارهايي تمامي برابر در او .بياورند دادگاه به احترام با را او و بكنند را شخصيتش
 زيبـايي،  جـز  بـه  مـن « :بـود  كرده تداعي را ارزشمند بسيار ةجمل يك بود ديده كه

  ؟بيند مي هم چيزي زيبايي جز مهر، ماه متولد مگر »بينم نمي چيزي
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  ياؤر از زيباتر واقعيتي

 1391 آبان 6، آسمان نامه هفته، يمنصور آذر

 احمـد  كـه  گفتند و زدند زنگ دوستاني .است 91مهرماه25 شنبه سه 30و19 ساعت
 امـا  دارد قـرار  وخيمـي  بسـيار  شـرايط  در كـه  دانستم مي .رفت ما ميان از هم قابل
 چـه  امـا  بزنم زنگ قابل هاديآقاي  به خواهم مي .نيست كردني باور برايم مرگش
 چـه  و بـود  شـده  اميـدوار  او درمـان  به ،تهران به برادر انتقال از بعد كه او .بگويم
 اسـت  دومي بار اين امسال كه پذيرفت بايد ولي .برادر نجات براي كرد مي تقاليي
 فريـده  فقـدان  بـراي  هنـوز  .شـويم  مـي  مواجه عزيزانمان از يكي هجران خبر با كه

 ريحان ،مرگ امسال .ديگري مرگ خبر كه هستيم ناباوري و بهت در عزيز ماشيني
  .چيند مي

 بيمـاري  از نـاتوان  و رنجـور  ديـدم  سينا بيمارستان در را قابل احمد بار آخرين
 .بـود  داده ازدسـت  تقريباً نيز را بيناييش و نبود حركت به قادر پاهايش كه طوري به

 يـك  قامـت  در حـال  آن بـا  »آمده فالنياحمدآقا « :گفت قابل هادي آقاي برادرش
 بـال  قابل آقاي گفتم .بودم رفته عيادتش به اينكه از كرتش و گفت آمد خوش ميزبان
 سـوگخندي  بـا  دفعه اين و شده نزديك كه حاال گفت و خنديد و باشه دور شما از
 همچنـان  نسل اين براي بسياري هاي سؤال استاد گفتم .كنيم دعا همه براي بايد كه
 نيـز  خـود  كه خنديد بيشتر دفعه اين .هستند شما پاسخ منتظر و مانده جواب بدون
 پيـدا هـا    آن بـراي  جـوابي  ديگر دنياي در بايد كه دارم بسيار جواب بي هاي پرسش
 نيـز  مـا  .گذشـت  او طبعـي  شـوخ  و خنـده  بـا  بودم بيمارستان در كه لحظاتي .كنم
 هـا  قابـل  احمـد  براي .نديد را ها چشم اما شنيد را مان خنده صداي او خنديديم مي
 اوج در چراكـه  .انـد  ديـده  تـاكنون  كـه  ياهاييؤر همه از زيباتر است واقعيتي مرگ
  .شاد روحش .شتافت باقي ديار به سبكبالي اوج در و زيست آزادگي
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  خويشتن به بازگشت

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، نيآرم محسن

 مقدمه

 بـر  شـد  يآغـاز  غرب، ديجد فرهنگ و تيمدن با ييارويرو مييبگو بهتر اي ييآشنا
 »اءيـ اح حركـت « نـام  بعـدها  كـه  ينيد شهياند ةحوز در ماندگار و نياديبن يحركت
 درون در را يمختلفـ  يفكـر  يهـا  انيـ جر راه، ادامه در حركت نيا .گرفت خود به
 ،ينـ يد شـه ياند اصـالح  آن، روانيـ پ اصـرار  ايـ  ها يژگيو بنابه كه داد پرورش خود

 آغـاز،  در اگـر  .نـد ا گرفتـه  نام ينيد يشينواند و ينيد يينوگرا راًياخ و يروشنفكر
 آن بـا  ياسـدآباد  دجماليسـ هـا    آن رأس در و ينـ يد شـه ياند اگرانياح كه يتيواقع
 كـه  يتـ يواقع بـود،  تـه يمدرن ايـ  غـرب  تيمـدن  و فرهنگ با مواجهه بودند، رو روبه
 يختگـ يدرآم و نفـوذ  انـد،  مواجـه  آن بـا  امـروز  اءياح حركت از برآمده يها انيجر
 يهـا  هيـ ال در مدرن تيمدن و شهياند نامتوازن موارد ياريبس در و كيتفك رقابليغ

  .ماست ياجتماع و يفرهنگ گوناگون

 در را امـروز  مسـلمان  متفكران و نخبگان كه است يدگيچيپ و يدشوار نيهم
 موجـود،  يهـا  ابهـام  و ها بحران به پاسخ يچگونگ و) problem(مسئله  صيتشخ
 ياجتمـاع  ياسيس طيشرا .است هكرد يمتفاوت يكردهايرو و ها طرح ارائه از ريناگز
 يگوناگون و تفاوت نيا بر خود ر،ياخ يها سال ژهيو به و انقالب از پس آمده ديپد

 ةحـوز  در مختلـف  يكردهـا يرو و ها طرح از گسترده يفيط همه نيا .است افزوده
 ،يليتـأو  يكردهـا يرو ،ياجتهـاد  يكردهـا يرو كـه  است آورده ديپد ينيد شهياند
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 بـه  نيـ د انحصـار  ،ييگرا مانيا عت،يشر از نيد كيتفك انه،يگرا ليتقل يكردهايرو
 درخـور  و مبـارك  بعضـاً  اگرچه ها تالش نيا .آنهاست جمله از ...و يشخص ةحوز
 طراحان صادقانه اتين و مقاصد نندهك نيتضم و صواب به يهمگ لزوماً اما رند،يتقد
 .ستندين خود گذاران هيپا و

 و يخيتـار  ياجتمـاع  تحـوالت  بـا  جهـه موا در يا شـه ياند و مكتـب  هر اصوالً
 از ريناگز د،يجد يازهاين به ييپاسخگو در خود يتوانمند و ييايپو حفظ منظور به

 از اسـت،  مقـدس  مـتن  از انسان برداشت حاصل كه ينيد شهياند و است ينوساز
 و يضـرور  ذاتـاً  يشـ يبازاند نيـ ا يهـا  آفـت  از يكـ ي .سـت ين يمسـتثن  قاعده نيا

 و اسـت يس عرصـه  تحـوالت  از يناشـ  يانفعال يفضا از يريپذرتأثي ر،يناپذ اجتناب
ـ ا از ينيد شهياند ةحوز انقالب از پس يها سال در .است قدرت  مصـون  آفـت  ني
ـ ا درك يبرا .است نمانده  در ينـ يد شـه ياند تحـوالت  بـر  اسـت  الزم قـت يحق ني
 .ميباش داشته يا اشاره رياخ يها دهه

 ياختالفـ  و تنـوع  رغم به ينيد يروشنفكر انيجر در موجود يها شيگرا فيط
 در آن نقـش  و ديـ توح بـر  يهمگها   آن .بودند مشترك موضوع چند در داشتند كه
 و عقـل  يسازگار بر يهمگ داشتند، ژهيو يتأكيد يمسلمان يجمع و يفرد ستيز
ـ  و حيصح فهم ضرورت و قرآن به رجوع يهمگ .اند دهيورز اصرار يوح  هيـ رايپ يب
 بر يهمگ اند، كرده هيتوص »قرآن به بازگشت« جمله زا مختلف نيعناو تحت را آن
 مناسـبات  بـه  نسـبت  نيـ د نبـودن  طـرف  يب و يشخص حوزه در نيد انحصار عدم
 ضـرورت  و يشرق يمسلمان اي يمل يمسلمان تيهو بر يهمگ داشتند، باور ياجتماع
 تأكيد »شتنيخو به بازگشت« عنوان تحت ،يغرب تيهو دربرابر آن تيتقو و حفظ
 الزم و يذات يها مشخصه از راها   آن اگر كه است چنان مشترك وجوه نيا .ندا كرده
ـ ا نگفته سخن خطا به م،يبدان ينيد يروشنفكر انيجر تيماه  حيتوضـ  گمـانم  بـه  .مي
 .دينما يم يضرور نهيزم نيا در ياندك
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 ةدهـ  تـا  اءياح حركت شيدايپ آغاز از ينيد يروشنفكر پروژه در يكانون ةنقط
 ياگريـ اح از .بـود  ديـ توح ،عيتش عالم در چه و تسنن عالم در چه انقالب، نخست
 تـا  سنت اهل عالم در يقطب ييادگرايبن تا و رضا ديرش و عبده ياصالحگر تا يسلف
 يآبـاد  نجم يهاد خيش يسنت يينوگرا تا و ينينائ ياصالحگر و دجماليس ياگرياح
 و يمطهـر  و نبازرگـا  و يطالقـان  ريـ نظ مشـروطه  از پـس  ينـ يد روشنفكران تا و
 در شرك پنهان و دايپ اشكال ينف و ديتوح نقش بر يهمگ ع،يتش عالم در يعتيشر
 اخـالق  و فقه و ريتفس تا گرفته ديعقا و كالم از ينيد شهياند يعمل و ينظر وجوه
 آنـان  نظـر  از .داشـتند  تـام  ياهتمـام  ،ياجتماع و يفرد مناسبات بر حاكم قواعد و
 دهيـ عق كيـ  بلكه ستين يذهن قيتصد كي حد در يعانتزا يا شهياند صرفاً ديتوح
ـ با ايـ  اسـت  آن ليتفصـ  و بسط اخالق و احكام و ديعقا تمام با اسالم كه است  دي
 .باشد

 يتمـدن  را ياسـالم  تمدن كه آنجا تا است بوده قرآن ياسالم شهياند يبنا سنگ
 و تيحقان است دهيكوش يمذهب و فرقه و هرگروه .اند دانسته قرآن / كتاب يبرمبنا
 در را مسـلمانان  زيـ ن اسالم بزرگان و امبريپ .كند مستند قرآن به را خود تيمشروع
 رغـم  بـه  .انـد  داده ارجاع كتاب نيا به ياجتماع تحوالت و مختلف امور با مواجهه

 قـرآن  ،ياسـالم  فرهنـگ  و تمـدن  ييشكوفا و رونق دوران شدن يسپر با همه نيا
 فقـه  .داد دسـت  از ثيحد و فقه نفع به را خود گاهيجا جيتدر به مسلمانان انيدرم
 نظـام  ييطباطبـا  عالمـه  قـول  به كه آنجا تا .رفت هيحاش به قرآن و نشست صدر بر
 توانـد  يمـ  نفر كي كه ،هست ديشا و بود يا گونه به ما هيعلم يها حوزه در يدرس
 احسـاس  قـرآن  در تأمـل  به يازين كه آن بدون كند يط اجتهاد تا را يدرس مراحل
 ينيد يروشنفكر انيجر و عام طور به ينيد شهياند اصالح حركت كه يدمتخ .كند
 قـرآن  گـاه يجا ياياح خواهان كه بود آن كرد، معاصر ينيد شهياند به خاص طور به
 و فهـم  بـه  را مسـلمانان  »قرآن به بازگشت« شعار طرح با و شد ياسالم شهياند در
 از فـارغ  قـرآن  فهـم  يمعنـا  بـه  قـرآن  به بازگشت .فراخواند ياله كتاب در شهياند
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 خيتـار  طـول  در كـه  يفكـر  رسوبات و آراء و ها سنت از مانده يبرجا يها انگاره
 يروشـنفكر  شـه ياند محور همواره آن، از ييجو چاره و گرفته خود به تقدس رنگ
 محـور  كـه  اسـت  بـوده  بـاور  نيا از برخاسته خود ،تأكيد و اهتمام نيا .است بوده
 مسـلمانان  انيـ م در قـرآن  كـه  يزمـان  از و است قرآن ،ينداريد تيهو و يمسلمان
 نيچنـ  ةالزمـ  .سـت  دهيبركشـ  چهره آنان از نيد ناب قتيحق است، رفته هيحاش به

 واقـع  امـر  از يوح تيكاشف و سو كي از قرآن متن وثاقت به باور ،ياهتمام و تأكيد
 .بود گريد يسو از

ـ  تـا  ينـ يد يروشنفكر مشترك يها مشخصه گريد از  ريـ اخ يهـا  لسـا  از شيپ
 يريتفسـ  اصل نيا از روشنفكران .بود »شتنيخو به بازگشت« شعار ميگفت كه چنان
 .داشـتند  كاليراد يها يسلف اي انيگرا سنت يارتدكس يها برداشت با متفاوت كامالً
 ينوسـاز  و يمسـلمان  تيهو بر تأكيد يمعنا به »شتنيخو به بازگشت« آنان نظر از
 يملـ  ينـ يد شـه ياند راثيـ م در موجـود  بالقوه يها تيظرف به ياتكا با ينيد شهياند
 انيـ جر تيـ هو بـه  دنيبخشـ  نيتعـ  بـر  عـالوه  مـذكور  يها مشخصه .بود شيخو

 زيـ ن يعملـ  ثيح از ،يسلف و يسنت شيگرا از آن ردنك زيمتما و ينيد يروشنفكر
 .كند برقرار رابطه آن يمذهب يها هيال و جامعه با تا ساخت يم قادر را انيجر نيا

 از يبرخــ ريــاخ دهــه دو ژهيــو بــه و ياســالم انقــالب از پــس يهــا لســا در
 و كـرده  ديـ ترد مـذكور  يهـا  مشخصه يكارآمد اي يدرست در مسلمان روشنفكران

 يپاسـخگو  بتواند كه گونه آن ينيد شهياند ينوساز يبرا را ينيد يروشنفكر طرح
 انـد  دهيكوشـ  نآنا .اند دانسته ميعق باشد، سازگار مدرن يايدن يها ضرورت و ازهاين
 نـو  يطرحـ  شيخـو  يفكـر  قيـ عال و قيسـال  فراخـور  بـه  ينيد شهياند ةحوز در

 .دراندازند

 شـه ياند ةحـوز  در ديـ جد يهـا  شيگرا مشترك مشخصه نيتر مهم بتوان ديشا
 آن خـوانش  و نيـ د با مواجهه و مدرن پست و مدرن يفلسف يمبان رشيپذ را ينيد
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 در ديـ جد يهـا  شيگـرا  يبـرا  توان يم بيترت نيا به .دانست مذكور يمبان يمبنا بر
 عـدم  ها، مشخصه نيا جمله از .كرد ذكر زين يسلب يها مشخصه ينيد شهياند ةحوز
 هـا  شيگرا نيا يفكر داتيتول و اتيادب انيم گذرا يا سهيمقا .است قرآن به اهتمام
 نيـ ا يايـ گو يروشـن  بـه  انقـالب  از شيپ مسلمان روشنفكران داتيتول و اتيادب با
 در فقـه  بـر  آن تقـدم  و قرآن نقش ياياح در يروشنفكر انيجر اگر .ستا قتيحق
 .راندند هيحاش به را فقه هم و قرآن هم مذكور يها انيجر د،يكوش يم ينيد شهياند
 و قـرآن  نـه يدرزم كـه  افـت ي تـوان  يم را يمتفكر كمتر ينيد يروشنفكر انيجر در
 آثـار  در آن ريتفسـ  و آنقـر  .باشـد  نگذاشـته  يبرجا خود از ياثر ،آن ميتعال نييتب

 يعتيشـر  و يمطهـر  بازرگـان،  ،يطالقـان  يعنـ ي انيـ جر نيـ ا يها چهره نينامدارتر
 قـرآن  بـه  آنان از يرويپ به زين بزرگان نيا حلقه به وابستگان .دارد يا ژهيو گاهيجا

 .دنديكوش يم يقرآن دانش كسب در و داشتند اهتمام

 يمشـابهت  يسـنت  انيجر و ديجد ينيد يها انيجر انيم ثيح نيا از بتوان ديشا
 در كـه  اسـت  ياعتبـار  و وزن فاقـد  گروه، دو هر نگاه در قرآن كه معنا نيبد .افتي

 قابـل  را قـرآن  ،يسـنت  انيـ جر كه تفاوت نيا با .دارد ينيد يروشنفكر انيجر نگاه
 ديـ جد ينـ يد يهـا  انيـ جر و كند يم آن نيگزيجا را فقه و ثيحد و داند ينم فهم
 روا ديـ ترد آن يانيوح اعتبار در و كنند يم انكار را قرآن يينما اقعو و وثاقت عموماً
 و يداور مرجـع  و ييشناسـا  موضـوع عنوان  به قرآن به آنكه از شيب آنان .دارند يم
 قـرآن  آنـان،  از يبرخـ  درنظر .نگرند يم نقد موضوع مثابه به بنگرند، يمسلمان اريمع
 شيخـو  يمعنو و ينيد تجربه از يو ريتفس اي يقدس امر با مواجهه از امبريپ ريتفس
  .است

 و نيـ د ديـ جد يهـا  فلسـفه  از متـأثر  يآشـكار  نحو به قرآن به مذكور افتيره
 دربـاره  پروتسـتان  متألهـان  ژهيو به و يحيمس ديجد متألهان انيم در جيرا اتينظر
 يانسـان  ةشياند حاصل و امبريپ كالم مثابه به قرآن است يهيبد .است مقدس كتاب
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 درمقـام  توانـد  ينمـ  خود، ستيز طيمح و زمان به محدود دانش و شهيدان سپهر با
 را يتـ يمرجع همـان  مـدرن،  يايدن در مؤمنانه ستيز و ينداريد نحوه يبرا يداور
 توانـد  ينمـ  كـه  گونـه  ناهمـ  دارد، ينـ يد يروشـنفكر  انيجر نگاه در كه باشد دارا
 به يافتيره نيچن .باشد داشته اياول و عرفا يمعنو تجارب با متفاوت تاًيماه ياعتبار
 ينـ يد يهـا  انيـ جر يهرم يب مييبگو بهتر اي اهتمام عدم علل از يكي كم دست قرآن
ـ ا در مييبگـو  جـا  نيهم .است كتاب نيا به ديجد  بـه  تنهـا  ،يفيتوصـ  گـزارشِ  ني
 يروشـنفكر  انيجر با آن سهيمقا و ينيد شهياند ةحوز در يفكر ديجد يها انيجر
ـ با را آن كـه  يقلمـ  يهـا  الشتـ  يبرخـ  و ميـ دار نظر ينيد  ينـ يد يروشـنفكر  دي

 .ستين ما توجه مورد چندان د،ينام يستيژورنال

 ،يپـرداز  هيـ نظر سطح در ديجد ينيد يها انيجر متيعز نقطه م،يگفت كه چنان
 بـه  نيـ د ليـ تقل ،يـي گرا مـان يا رو نيا از .است مدرن يها هينظر و ها فلسفه عموماً
 نيتر مهم ،يخصوص حوزه به نيد انحصار بر راصرا و اتيادب و هنر يحت و اخالق
ـ ا .رود يمـ  شـمار  به نهيزم نيدرا مذكور يها انيجر يها پروژه  خـود  نوبـه  بـه  امـر  ني
 ينيد شهياند راثيم در موجود بالقوه يها تيظرف قرآن بر عالوه است شده موجب

 اهدگيـ د در كـه  است يعيطب رو نيازا .شود خارج ها انيجر نيا اهتمام ةحوز از زين
ـ اين انيـ م به شتنيخو به بازگشت از يسخن د،يجد ينيد يها شيگرا  در مـا  اگـر  .دي
 ينـ يد يهـا  شيگـرا  مييبگـو  ميتوان يم آنگاه م،يباش صواب قيطر بر يابي علت نيا

 يتيهـو  سـاختن  يبرا الزم ييتوانا از ندارانهيد ستيز و ياعتقاد سطوح در ديجد
 باشـد،  داشـته ) سـكوالر ( ينـ يرديغ يها تيهو با يروشن يمرزها كه گونه آن ينيد

 ينـ يع و يعملـ  آثـار  بـا  ملموس يارهايمع نهيزم نيدرا اند نتوانسته و نبوده مند بهره
 .دهند ارائه يروشن

 يهـا  انيـ جر اهتمامـات  و هـا  دغدغه حوزه از ينيد راثيم و قرآن بودن خارج
 اسـت  شـده  موجـب  كـه  آن اول .است داشته يدرپ جهينت دو كم دست د،يجد ينيد
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 كننـد،  يبرتـر  احساس ينيد برون مباحث در كه اندازه همان به ها شيگرا نيا روانيپ
 .باشـند  داشـته  را نييپا دست يسنت يها شيگرا طرفداران با ينيد درون مباحث در
 و هـا  شيگـرا  نيـ ا صاحبان انيم مفاهمه و الوگيد يبرا مشترك نهيزم كه نيا گريد

 از .اسـت  ساخته رممكنيغ يموارد در و محدود شدت به را يسنت شهياند صاحبان
 بهـره  يسـوم  طـرف  عتاًيطب است، ديشد ياعتماد يب و سوءظن موجد كه خالء نيا
 .خواهد يم قدرت خدمت در را نيد دوطرف، هر برخالف كه برد يم

 بـا  يهمگـ  حـال  نيدرعـ  بالند، ينم و شوند ينم زاده خالء در گاه هيچ ها شهياند
 يازهـا ين نيتـر  لياصـ  بـا  يبرخ .كنند ينم برقرار ار نسبت كي خود دوران و زمانه
 و ازهـا ين بـه  هسـتند  يپاسـخ  يبرخـ  .شـوند  يم يجهان و دارند ونديپ خود دوران

 زيـ ن يبرخـ  و ابنـد ي يمـ  محـدود  يا گستره و دامنه و يا منطقه و يمل يها ضرورت
  .ددارن كوتاه اندازه همان به يعمر و هستند ياسيس روزمره تحوالت ريمتغ از يتابع

 و تسـؤاال  انقالب، از پس دوران تحوالت يطوركل به و ينيد حكومت تجربه
 سـطح  سـه  هـر  در تـوان  يمـ  كـه  است درانداخته ينيد شهياند يفرارو را يابهامات
 يهـا  ابهـام  و هـا  سـؤال  به توان يم كه يپاسخ نيتر نازل .گفت پاسخ آن به مذكور،
 ياسـ يس قـدرت  بـا  مخالفـت  و تضـاد  بر يمبتن و انفعال سر از يپاسخ داد، مذكور
 ازيـ ن ن،يـ د از انتظار است،يس و نيد رابطه اجتماع، و نيد رابطه ن،يد قلمرو .است
 ،يآزاد و نيـ د نسـبت  اخـالق،  و نيد نسبت ن،يد گوهر و قتيحق ن،يد به انسان
  .هاست سؤال و مسائل نيا جمله از ...و عدالت و نيد

 بـه  وابسته متفكران و ديجد ينيد يها انيجر خدمات نيتر بزرگ از يكي ديشا
 امـا  .هاست ابهام و ها سؤال نيا به ستهيشا درك و فهم معاصر ينيد شهياند بهها   آن
 يهـا  ابهام و ها سؤال نيا به كه ييها پاسخ در را يهوشمند و درك نيا توان يم ايآ

 يشتريب اطياحت با ديبا نهيزم نيدرا گمانم به ؟كرد مشاهده زين است شده داده مذكور
ـ ا با آن نسبت و ها پاسخ نيا فهرست به ينگاه .گفت سخن  كـه  يرسـم  يدئولوژي
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 در .كنـد  ياري سؤال نيا به پاسخ افتني در را ما ديشا كند، يم غيتبل را آن حكومت
 و مـدل  يدارا ياقتصـاد  ،ياجتمـاع  ،ياسيس يها حوزه در نيد ،يرسم يدئولوژيا

 يمبنـا  و مـدار  ،عتيشـر  و فقه دارد، يخاص يحكومت ةينظر است، يخاص يالگو
 قـدرت  و نيـ د اسـت،  انسـان  ياجتماع و يفرد اتيح نئوش يتمام اداره و ميتنظ
 همـه  كـه  يطـور  بـه  دارنـد  گريكـد ي با يذات بلكه و قيعم يونديپ و رابطه ياسيس
 ابنـد، ي يمـ  معنا اي شوند يم فيتعر ياسيس تيوال و قدرت با ينيد ياعتقاد ميمفاه
 نيـ د تيـ حاكم و قلمرو تحت يانسان ياجتماع و يفرد يزندگ ابعاد و شئون تمام
 بـا  يسـازگار  در عتيشـر  يتوانمنـد  ياصـل  راهكـار عنـوان   بـه  اجتهـاد  بر است،

 كـم  دسـت  عدالت دارند، ژهيو يتياهم ينيد ظواهر .شود يم تأكيد يويدن اقتضائات
 و مـذموم  يدموكراسـ  و يآزاد متقـابالً  و دارد ژهيـ و يتياهم نظر، و شعار سطح در
 و كرد تر يطوالن توان يم را فهرست نيا ...شوند يم يتلق نيضدد و يغرب يميفاهم

  .افزود آن بر را ...و دانيشه و جبهه و جنگ از ليتجل مثالً

ـ ا بـه  ديـ جد ينـ يد يهـا  انيجر كرديرو و موضع به ينگاه اكنون  مقـوالت  ني
 تأكيـد  اسـت يس از نيـ د ييجـدا  بـر  عمومـاً  مـذكور،  يها انيجر نگاه در .ميندازيب
 يعرفـ  عقـل  تـابع  ياجتماع ةحوز و است يشخص ةحوز به محدود نيد شود، يم

 اجتمـاع  و اقتصـاد  و حكومـت  نـه يدرزم يطرحـ  اي هينظر هرگونه فاقد نيد .است
 نيتـر  تياهم يب و اتيعرض جزو عتيشر و فقه و است مانيا ،نيد قتيحق .است
 آن نيگزيجـا  را يعرفـ  لعق ديبا و ديآ ينم معاصر انسان كار به و است نيد مؤلفه
 ييراهكارهـا  و اسـت  شـامدرن يپ انسـان  سپهر به مربوط اصول و فقه منظومه .كرد
 چيهـ  بـه  مـدرن،  دوران اتيمقتض با آن كردن سازگار و ينوساز يبرا اجتهاد رينظ
 انسان قتيحق است، يگريقشر و جمود ن،يد ظواهر بر تأكيد .ستندين كارآمد وجه
 يآزاد اريمع با ديبا ياجتماع و يفرد سطوح در را نيد و شود يم فيتعر يآزاد با

 نيبنـابرا  .اسـت  روشـن  و محصـل  ييمعنـا  فاقـد  ،عـدالت  .كرد فيتعر و ديسنج
 وجـه  چيه به بحث نيا در ...داد قرار نيد فهم يمبنا را آن توان ينم يآزاد برخالف
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 از رنظ صرف .ميندار را دگاهيد دو نيا از كيهر سقم و صحت درباره يداور قصد
 ديـ جد ينيد يها انيجر كرديرو نكهيا آن و است مسلم زيچ كي آن، اي نيا يدرست
 از يحكـومت  و يرسم قرائت با يآشكار نحو به خود وجوه و اجزا تمام در نيد به
 بـه  نسـبت  را دوطـرف  مواضـع  تـوان  يمـ  كه گونه آن است، متناقض و متضاد نيد

  .ادد نشان متضاد يها دوگانه قالب در مختلف مسائل

 همـه  بتـوان  مشـكل  كه دارند يعيوس دامنه و شمول چنان تضاد و تناقض نيا
 داد احتمـال  توان يم كم دست .داد نسبت متفاوت يفكر و ينظر يمبان به را موارد
 يفضـا  جـو  تـابع  و داشـته  يواكنش يتيماه موارد يبرخ در تناقض و تضاد نيا كه

 به را ما قتيحق دغدغه عتاًيطب د،يآ يم انيم به ياحتمال نيچن يپا يوقت .باشد حاكم
 .خواند يفرام قيتحق مشقت تحمل و اطياحت و حزم

 بـه  باتوجه تا است آورده فراهم را يمناسب نهيزم احتماالً شد، گفته تاكنون آنچه
 او يهـا  ينـوآور  و يپژوهـ  نيد حوزه در قابل مرحوم يفكر يها تالش درباره آن
 .ميباش داشته يتر قيدق يابيارز نهيزم نيدرا

 يفكـر  مـنش  در ارزشـمند  اريبسـ  يتيخصوصـ  بـه  اسـت  الزم ،آن از شيپ اما
 يرويـ پ و ديـ تقل از اجتنـاب  او، يفكـر  اسـتقالل  آنو  ميكنـ  اشـاره  قابـل  مرحوم

ـ ا در برهـان  و استدالل به او التزام و شهياند و فكر حوزه در كوركورانه  حـوزه  ني
ـ با او، مسـتقل  تيشخصـ  و يروان يها يژگيو بر عالوه را يژگيو نيا منشأ .بود  دي
  .كرد جستجو قرآن با يو مؤانست در

 و بزرگـان  افكار كردن مقدس گذشتگان، از ديتقل را تيهدا موانع از يكي قرآن
 مـذمت  داًيشـد  را آن و دانـد  يمـ  ديعقا رشيپذ در برهان و عقل به التزام از زيگر
 بـه  را خود مخاطبان ههموار امبرانيپ گذشته، اقوام از قرآن يها تيحكا در .كند يم

 ج،يـ را تصـور  برخالف .اند كرده دعوت خود ميتعال و ها تيهدا در شهياند و تأمل
 ردنكـ  مجبـور  يبـرا  يابـزار عنـوان   بـه  معجـزه  از هرگـز  امبرانيپ قرآن، منطق در
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 يا نشـانه  تنهـا  قرآن نظر از معجزه .نكردند استفاده خود ميتعال رشيپذ به مخاطبان
 كمتـر  .ينبـ  ميتعـال  صـحت  بـر  يلـ يدل نه و است بوده وتنب يدعو صحت بر دالّ
 مشـركان  آن در كـه  افـت ي قـرآن  در تـوان  يمـ  گذشـته  امبرانيپ داستان از يتيحكا
 عنـوان  بـه ( باشـند  نشـده  مـذمت  خود انينيشيپ و بزرگان از ديتقل علت به خو زهيست

 نيا .)ديكن مراجعه هود ةسور در اقوامشان و گذشته اءيانب داستان تيحكا به نمونه
 از كوركورانـه  ديـ تقل قـرآن  نظـر  از كـرد  ادعا توان يم كه است برجسته چنان نكته

 شـرك  شـه ياند يهـا  نشـانه  و هـا  يژگـ يو از يكي بزرگان، كردن مطلق و گذشتگان
  .ديآ يم شمار به

 بـر  را خـود  از كوركورانه ديتقل هرگز زين اطهار ائمه زين و اسالم بزرگوار امبريپ
 يكـاف  اصـول  از فيـ لط و بـا يز بـس  يتـ يروا نـه يزم نيـ درا .اند هدينپسند مسلمانان

ـ ا براساس .باشد الخطاب فصل تواند يم  از پـدرش  از ميابـراه  بـن  يعلـ  تيـ روا ني
 ايـ  حمـران  و من :گفت كه كند يم نقل زراره از او و سالم بن هاشم از ريعم ياب ابن
 اسـتفاده  شاقول از ما مگفت شانيا به .ميشد وارد) ع(باقر امام ابوجعفر بر ريبك و من
ـ بنا كه يابزار گفتم ؟ستيچ شاقول فرمود .ميكن يم  كـج  و بـودن  زانيـ م يبـرا  اني

 ،يرعلويغ چه و يعلو چه هركس كه يمعن نيا به .كنند يم استفاده آن از بنا نبودن
 يرعلويغ چه و يعلو چه هركه و ميريگ يم خود دوست را او بود ما دهيعق موافق
 سـخن  زراره يا فرمـود  مـن  بـه  امام .مييجو يم يزاريب او از بود ما دهيعق مخالف
 آنـان ) تو ديسف و اهيس يبند ميتقس نيا در( پس .توست سخن از تر راست خداوند
 كودكـان  و زنـان  و مـردان  ياسـتثنا  بـه « ديـ فرما يمـ  بلندمرتبـه  و زيعز خداوند كه

 كـه  آنـان  .دنـ يكجا ،»برنـد  يمـ  ييجـا  بـه  راه و دارند يا چاره راه نه كه مستضعف
 و سـته يشا عمـل  كـه  آنـان  ؟نـد يكجا شـده  واگـذار  خداوند تيمش به سرنوشتشان

 حمـاد  ؟نـد يكجا القلوب ةمؤلف و اعراف اهل و نديكجا اند ختهيآم هم در را ستهيناشا
 و گرفـت  بـاال ) ع(ابـوجعفر  بـا  مـن  بحث ديافزا يم زراره از نقل به ثيحد نيا در
ـ ن بـود  خانـه  درِ بـر  هركه كه شد بلند چنان حضرت آن و من يصدا  .ديشـن  يمـ  زي
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 زراره يا فرمود من به امام كه است افزوده زراره از نقل به تيروا نيا در زين ليجم
 )2:382 يافكال(»ببرد بهشت به زين را گمراهان كه است كرده فرض برخود خداوند

 دنـد يد يمـ  ملزم را خود) ع(امامان اصحاب نه داست،يپ تيروا نيا در كه چنان
 از يانتظـار  نيچن بزرگواران آن نه و رنديبپذ چرا و چون بدون را شانيا سخن كه
 تعامـل  يمبنـا  كـه  يقرآن مبارك اصل نيا گفت ديباتأسف  كمال با .داشتند شانيا
 كـه  اسـت  آمـده  نظـر  بـه  ناآشـنا  و بيغر چنان بعدها بود، گرانيد با ائمه و امبريپ

 اند دهيكوش و آمده گران يكاف اصول شارحان يبرخ بر) ع(باقر امام و زراره محاجه
 كـه  اسـت  يزمـان  به مربوط تيروا نيا« اند گفته يبرخ .كنند هيتوج ينحو به را آن
 نكـه يا ايـ  اسـت،  نداشـته  ائمـه  مقـام  و شـأن  بـه  نسبت يكامل معرفت هنوز زراره
 يا گونـه  بـه  او اخـالق  بلكه نبوده، امام مقام در ديترد و شك خاطر به او مشاجره
 آن مجادله نيا از يو قصد نكهيا اي .كند يخوددار مشاجره از توانسته ينم كه بوده
ـ ب را مطلب نيا درباره مناظره نحوه كه بوده  بـه  عالقـه  شـدت  از نكـه يا ايـ  اموزدي
  )منبع همان(!روند يم بهشت به زين آنان مخالفان كه رديبپذ توانسته ينم) ع(ائمه

 مجادلـه  كه است نيا قتيحق .است ناموجه تيغا به هاتيتوج نيا كه داستيپ
 بـر  يمبنـ  قرآن آموزه به او التزام بر بلكه ستين او قدح هيما تنها نه) ع(امام با زراره
 تعبـد  سر از و يقلب و يفكر اقناع بدون اگر او .دارد داللت برهان و ليدل از يرويپ
 فرمـوده  كـه  بـود  يم امبريپ سخن نيا مصداق رفت،يپذ يم را امامش سخن ديتقل و
 را سـخنان  كه آن( »مكانه من برحيال و دوري الطاحونة، كحمار فقه ريبغ المتعبد« ستا

 ابيآس سنگ به شده بسته خر همچو رد،يپذ يم تعبد سر از و شهياند و تفقه بدون
 )781:الفصاحه نهج)(شود ينم دور خود گاهيجا از اما گردد يم همواره كه است

 بـا  مجادلـه  سـوره  .اسـت  شده يتلق يعاد يامر خدا امبريپ با مجادله قرآن در
 و شـود  يمـ  آغـاز  ظهار حكم بودن ناعادالنه درباره امبريپ با يرزنيپ مجادله گزارش
 .شـود  يم نيتأم ظهار درباره عرب رسم ينف در يا هيآ نزول با رزنيپ خواسته تاًينها



 187 احمد قابل در مطبوعات

ـ ا مناسـبت  به را او و كند يم گزارش را خداوند با ميابراه مجادله نيهمچن قرآن  ني
 هـا  انسان به ميابراه شفقت و رحم و يفراخ نهيس از يناش را آن و ديستا يم مجادله
 تيـ تبع و رشيپـذ  يعنـ ي يمسـلمان  كـه  ميكنـ  يم تصور ما) 75:هود(كند يم يمعرف
 هرگـز  قـرآن  كه يدرحال برهان، و ليدل طلب و شهياند و فكر هرگونه بدون محض
 يمسـلمان  زيتمـا  وجه برعكس بلكه .است نداده دست به يمسلمان از يفيتعر نيچن
  .كند يم يمعرف قتيحق كشف يبرا يجستجوگر در را شرك از

�نَّا أَنَّا وونَ مملسالْم نَّا وطُونَ منْ اْلقاسفَم  َلم ـ  أَسـ ا  كَفأُولئرَّو شَـداً  َتحـر ا  و أَمـ 
 يبرخـ  و شـدگانند  ميلتسـ  يگروهـ  مـا  انيم از و( �حطَباً لجهنَّم انُواكََف اْلقاسطُون

 اما نديجو يم را حيصح و حق راه همانان اند ميتسل كه يكسان پس .مشرك رعادليغ
  )15و14:جن() اند دوزخ يبرا يزميه ستمگر مشركان

 عمق بر قيحقا نيا و بود نظر صاحب ثيحد در و مأنوس قرآن با قابل مرحوم
 درس ينتظـر م العظمـي  اهللا آيـت  همچـون  يكسـ  محضـر  در و بـود  نشسته جانش
 و فكـر  اسـتقالل  و يآزادگ روح رو نيا از داشت، آزاده و بلند يروح بود آموخته

 ميابـراه  د،يـ توح پرچمـدار  اگـر  يراسـت  به .زند يم موج او آثار در ديتقل از يزاريب
 معصـوم  از يحتـ  كوركورانه ديتقل اگر و شود يم ليتجل خداوند با مجادله خاطر به
 يفكـر  تـأمالت  حاصـل  كـه  را اسـتنباط  يمبـان  و عـد قوا ديبا چرا ست،ين رفتهيپذ

 بـه  را اجتهـاد  و رفتيپـذ  كوركورانه و انگاشت مسلم است، رمعصوميغ يها انسان
 ؟ديهراس يمبان و قواعد در اجتهاد از و كرد محدود فروع

 ،يبشر يدستاوردها به نهادن ارج ضمن كه بود يمتفكران جمله از قابل مرحوم
 آن در اجتهــاد و ينــيد ســنت درون در را ينــيد شــهياند يتوانمنــد و تحــول راه
 ينيد يروشنفكر از يا نحله به متعلق را قابل مرحوم توان يم نظر نيا از .نديجو يم

 كـه  ياختالفـات  و هـا  تفاوت رغم به( يعتيشر و يمطهر و يطالقان امثال كه دانست
ـ ا كـه  يا نقطـه  همـان  در قابـل  امـا  .كردند يم يندگينما را آن) داشتند  بزرگـان  ني
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ـ پا بـه  را كارشـان  آنان كه كرد آغاز يا نقطه از قاًيدق بلكه نشد، متوقف دنديرس  اني
 مقاصـد  و يمبـان  كـه  بـود  آن ،ونياجتهـاد  از ياريبسـ  با او تفاوت نيهمچن .بردند
ـ ازا د؛يـ د ينمـ  يكـاف  ينـ يد شـه ياند ينوساز يبرا را يسنت ياصول اجتهاد  از رو ني
 يمبـان  از اعـم  اصـول،  و يمبـان  در اجتهاد با ديوشك و رفت فراتر فروع در اجتهاد
 .درانـدازد  نـو  يطرحـ  ينـ يد شـه ياند ةحـوز  در نيـ د اتيـ غا و اهداف و استنباط
 يمتك تالش نيا در كه بود آن ينيد شينواند يها انيجر با او تفاوت گريد يازسو
 هيبشـ  يا شـه ياند يدارا را او بتـوان  ديشا ثيح نيا از .بود ينيد راثيم به ملتزم و

 شـه ياند كـه  يمتفكران .دانست يحنف حسن و يجابر مانند عرب جهان انينومعتزل
  .اند دهيند ينيد شهياند در يبازنگر يبرا يمناسب متيعز نقطه را مدرن

ـ ا معتقدنـد  ينـ يد شـه ياند ةحـوز  در ريـ اخ قرن دو تجارب به استناد با آنان  ني
 آمـدن  گرفتار و يمبان در ضادت ليدل به كه انجامد يم ييها حل راه و ها مدل به روش
ـ ا .ناكارآمدنـد  و ميعق فراوان، تناقضات در  ضـمن  مسـلمان  متفكـران  از گـروه  ني

 ياسـالم  يفكر راثيم و سنت در يجستجو با معاصر، بشر يدستاوردها به احترام
 يبـرا  بسـامان  يطرحـ  بـه  كارآمد بالقوه يفكر يها دستگاه ييشناسا با اند دهيكوش
  .ابندي دست ينيد شهياند ينوساز و يشيبازاند

ـ ا كـه  يمراكشـ  پـرآوازه  متفكـر  يعابدالجابر محمد  شـه ياند در را گمشـده  ني
 امـور  درمـان  يبـرا  اسالم يايدن« :ديگو يم نيچن نهيزم نيا در است، افتهي رشد ابن
 شيخـو  فرهنـگ  و تمـدن  و خيتار انيازم اش گمشده افتني ازمندين شيخو يفكر
 مؤسـس  يگـرا  عقـل  عالمـان  يفكر دستگاه من گمان به) 1387:62،يوصف(» .است
ـ ا در قابـل  مرحـوم  يراهگشا ،يدمرتضيس ژهيو به ه،ياول قرون در يعيش شهياند  ني
 .است بوده ريمس

 در اجتهـاد  بـه  هيـ علم يها حوزه در مصطلح فقاهت برخالف او ميگفت كه چنان
 بـه  پاسـخ  در ينـ يد شـه ياند سـاختن  توانمند در را روش نيا و نكرد بسنده فروع
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ـ ازا .ديـ ند يكاف معاصر انسان افتهي تحول يازهاين  اصـول  در تجديـدنظر  بـه  رو ني
 نشاندن برصدر تجديدنظر نيا در او يبنا سنگ .آورد يرو نيد در تفقه و استنباط
 ةحـوز  در رپـا يد و درازدامـن  مباحـث  از نقـل  و عقل رابطه .بود نيد فهم در عقل
 يگـرا  عقـل  متفكـران  آراء در تـوان  يمـ  را بحث نيا سابقه و است ياسالم شهياند

 انـدازه  بـه  يعيشـ  شـه ياند خيتار طول در يعالم چيه ديشا .افتي ينوبخت خاندان
 .باشد اوردهين جا به را عقل حق و نكرده تأكيد عقل مقام بر يمرتض ديس مرحوم

ـ بن و اسـاس  و دارد يذات تيحج يقطع عقل ،يمرتض ديس نظر در  معرفـت  ادي
 .)2:350و 477؛340 :1373،1،يمرتضـ  ديسـ ( .اسـت  ينيد رفتمع جمله از يانسان
 ايـ  گـزاره  هر طرد در كه است چنان نيد به يعقل كرديرو به يمرتض ديس يبنديپا
 عقل او درنظر .دهد ينم راه خود به يديترد ،يعقل مسلم ليدل با ريمغا ينيد دهيعق
 ليـ دال لهيوسـ  بـه  خداونـد  كـه  گفت توان يم كه آنجا تا دارد يوح همچون يمقام
ــ ــا يعقل ــا ب ــخن م ــ س ــگو يم ــه و دي ــا ب ــون قيحق ــ رهنم ــدك يم ــ( .ن  ديس
 )1373،2:207،يمرتض

 اخبار بيتكذ و رد بر عالوه كه است چنان نيد فهم در عقل مقام به او اعتقاد
 راه خـود  به يديترد اخبار گونه نيا انيراو ياعتبار يب و ذم و قدح در عقل، با ريمغا
 و نشاند يم يوح كنار در را عقل او )61-60 :اءياألنب هيتنز ،يمرتض ديس( دهد ينم
 روز و اسـت  نمـوده  راه و گفتـه  سـخن  ها انسان با قيدوطر به خداوند دارد دهيعق
ـ ازا .كرد خواهد مؤاخذه آنان از ييراهنما دو نيا براساس امتيق  سـخن  اگـر  رو ني

 به مكلف يو بلكه بود، نخواهد فيتكل از فارغ او باشد، دهينرس يانسان به يرسول
 خواهـد  دهيسـنج  عقل براساس او اعمال آخرت، در و است عقل يمقتضا به عمل
  )4:34 ،1410-1405،يمرتض ديس( شد

ـ ا در كيـ  چيه اما افت،ي ياريبس رهروان او از پس ،يمرتض ديس ييگرا عقل  ني
 ياصـل عنـوان   بـه  عقـل  يذاتـ  تيحج او از پس چه اگر .نرفتند تر شيپ او از ريمس
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 در كـه  را يمنزلت و مقام هرگز عقل اما ماند، يبرجا يعيش شهياند در شده رفتهيپذ
 ياصـول  انيـ گرا عقل يسو از زمان گذشت با و افتين باز داشت يمرتض ديس نگاه
 ليـ تقل »يشـرع  عقل« اي »شرع تابع عقل« اي »شرع از پس عقل« به )انياخبار نه و(
 معتقـد  و كـرده  حيتصـر  آن بـه  يمطهـر  مرحوم كه است يقتيحق همان نيا !افتي

 شـه ياند در را خـود  مغلـوب  تفكر عموماً تفكرات و ها شهياند انيم جدال در است
 حـوزه  در يگرياخبـار  يهـا  نشـانه  وجـود  امـروز  رو نيازا كند، يم يبازساز غالب
 مجموعـه  ،يمطهـر ( .سـت ين انكـار  قابل ...و ريتفس و فقه در يعيش ياصول شهياند
 )717 :22  آثار،

ـ ا .دارد را گـاه يجا نيبرتر بلكه و ژهيو يگاهيجا عقل قابل، ينيد ةشيندا در  ني
) يعقالنـ  عتيشـر ( كـرد  يم بيتعق عرصه نيا در او كه يا پروژه نام از را قتيحق
 بـر  يمرتضـ  ديس همچون و معصوم سخن به استناد با او .افتيدر توان يم يخوب به

 و كند يم تأكيد) ياهرظ حجت( امبريپ حجت كنار در) يباطن حجت( عقل حجت
 يباطن حجت است، عقل حكم به مشروط امبريپ دعوت رشيپذ كه استدالل نيا با
 بلكه و شرع از عقل استقالل بر بيترت نيا به و دارد يم مقدم يظاهر حجت بر را

  .كند يم تأكيد شرع بر آن تقدم

 حجـت  تيـ حج درمـورد  يداور« :ديـ گو يمـ  »عتيشـر  يمبان« مجموعه در او
ـ  اسـت، ) عقل( يباطن حجت ةبرعهد آنان، يادعا رشيپذ و) امبرانيپ( يظاهر  يول
 .»اسـت  عقـل  اسـتقالل  اثبـات  يبـرا  يكاف ليدل خود نيا .ستين صادق آن عكس
ـ يد او از شيپ .ستين يا تازه سخن نفسه يف البتهها  اين ـ ا زيـ ن يگران  را سـخنان  ني
 از فقـه  ةحـوز  در ژهيـ و بـه  ينـ يد شهياند ينوساز يبرا را خود طرح قابل .اند گفته
 .است نكته چند ندك يم زيمتما گرانيد از را يو آنچه .كند يم آغاز نقطه نيهم

 عقـل  اسـتقالل  اصل يمنطق لوازم به نيد از خود استنباط در قابل مرحوم :اول
 در تـوان  يمـ « :ديـ گو يمـ  صـراحت  بـه  نهيزم نيا در او .است ملتزم كامالً شرع از
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 هكـ  پرداخت امر نيا اثبات به ح،يصح استدالل با و ردك كيكتش »تيعقالن تحقق«
 توان ينم يول »ستين يعقل قواعد با منطبق ها، يريگ جهينت و ردهايكرو يبرخ مثالً«

 از پس او .»ميشو ملتزم آن جينتا به دينبا هك ردك ادعا بودن، يعقل به اعتراف ضمن
 ،يگمراهـ  از انسـان  نجـات  در عقـل  مسـتقل  تـوان  درباره) ع(يعل از يثيحد نقل

 بـه  شـرع  اعتراف نيا اگر« :شود يم ادآوري پرسش نيا با را يالتزام نيچن ضرورت
 عقـل  تيحج به شرع كه گفت توان ينم ايآ ،)هست كه( است عقل ينسب استقالل
 »؟خواند يم فرا خود از مستقل

 ديگو يم سخن ما با يعقل ليدال لهيوس به خداوند بود معتقد يمرتض ديس :دوم
 چيهـ  اسـت  نيچن اگر .)2:207 ،1373 ،يمرتض ديس( .ندك يم رهنمون قياحق به و
 .ميكنـ  محدود يكالم مباحث حوزه به را عقل نقش كه داشت نخواهد وجود يليدل

 و كـالم  به را عقل تيحج ةريدا گران،يد برخالف و ياستدالل نيچن با قابل مرحوم
 فقـه ( يعمل كمتح حوزه در آن حكم شمول بر و كند ينم محدود ينظر مباحث

ـ ا كه كند يم حيتصر او .كند يم تأكيد) اخالق و  .سـت ين بيـ غر يامـر  اسـتنتاج  ني
 آن به معتزله همچون عهيش كه انسان افعال يذات يعقل قبح و حسن به اعتقاد الزمه
 از ياريبسـ  قـبح  و حسـن  درك بـه  قادر ميسل عقل نكهيا به اعتقاد زين و دارد باور
 و كـالم ( نظـر  حـوزه  بـر  عـالوه  را عقـل  حكـم  ولشم كه است نيا است، اعمال
 .ميريبپذ) اخالق و فقه= يعمل حكمت( عمل حوزه در ،)اتياله

 كـه  باشـد  يا قاعـده  ،يعقالنـ  عتيشر پروژه در نكته نيتر برجسته ديشا :سوم
 حجـت  و اسـت  يذات عقل تيحج اگر .كند يم استنتاج فوق بند دو از قابل مرحوم
 معتزلـه  و عهيشـ  كـه  چنـان  آن اگـر  و است) عقل( ينباط حجت دار وام زين يظاهر

 تيصـالح  عقـل  اگـر  و هسـتند  يعقلـ  قبح و حسن يدارا يانسان افعال معتقدند،
 است، حجت عرصه دو هر در حكمش و دارد را عمل و نظر حوزه در راندن حكم
 را عقـل  ،يحكمران و يداور تقدم اصل كيعنوان  به عرصه دو هر در ديبا نيبنابرا
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 افتي توان يم را ييها عرصه عمل، حوزه در چه و نظر حوزه در چه البته .رفتيپذ
ـ ا .اسـت  عقـل  يهـا  تيصالح از خارج آن يليتفص درك كه  همـان  هـا  عرصـه  ني

  .رفتيپذ را يظاهر حجت ييفرمانروا ديباها   آن در كه هستند ييها محدوده

ـ  او نظـر  بـه  كه را عقل و شرع هرم قابل مرحوم ،ياستدالل نيچن با  بـر  اكنونت
 عيوسـ  عرصـه  كـه  يسـنت  هيـ نظر بـرخالف  و نشاند يم قاعده بر بود، ستادهيا رأس
ـ ا از يمنـاطق  در اسـتثنائاً  و دانـد  يم شرع قلمرو را يانسان ستيز  تحـت  قلمـرو  ني

ـ  دهـد،  يمـ  ينـ يآفر نقـش  اجازه عقل به شرع الفراغ منطقة عنوان ـ ا در يحكمران  ني
 عقـل  كـه  را آن از يبخشـ  دربـاره  يداور و سـپارد  يمـ  عقـل  بـه  را عيوسـ  ةعرص
ـ  الفراغ منطقة عنوان تحت ست،ين آن در راندن حكم به قادر علت اي ليهردل به  يعقل
 در جـز  شـرع  و امبرانيـ پ كـه  سـت ين معنا نيا به البته سخن نيا .سپارد يم شرع به

 احكـام  كـه  معناسـت  آن بـه  بلكـه  نـد، يبگو دينبا اي نگفته سخن عقل الفراغ منطقة
 حكـم  تأييد باب از عقل، يحكمران عيوس عرصه در) يوح، امبريپ( يظاهر حجت
 .است عقل حكم به ارشاد اي عقل

 اول انـد،  داشـته  بشـر  يبـرا  آورد ره دو اءيانب قابل، مرحوم نگاه در بيترت نيا به
 يواحـد  رهيسـ  عقـالً  و ستين يقطع يحكم يدارا بشر عقل كه يا حوزه در نكهيا

 هـر  امبرانيپ رد،يگ قرار عمل يمبنا تواند يم يمتفاوت يها نسخه جهينت در و ندارند
 ايـ  باشد ينسب يبرتر خواه( دانسته برتر را آنچه«كه كنند يم عرضه را يعتيشر كي

 در و كنـد  مطالبـه ) حـرام  ايـ  مكـروه  واجـب،  مستحب،( گوناگون صور به) مطلق
 يا وزهحـ  در نكـه يا دوم .)بشمارد »مباح« را آن نداشته، وجود يحيترج كه يموارد
 انـد  كـرده  ييراهنما عقل حكم يسو به دارد، را آن در اظهارنظر تيصالح عقل كه
 ايـ  عقالسـت  رهيسـ  يامضـا  و عقل حكم تأييد اي كه اند داشته عرضه را يعتيشر و

 .است عقل حكم به ارشاد



 193 احمد قابل در مطبوعات

ـ انب مقام و نقش و ظاهر حجت مقام و شأن ليتقل البته نيا  در آنـان  .سـت ين اءي
 آن درك بـه  قـادر  شيخو عقل مدد به انسان كه يامور ميتعل بر عالوه خيتار طول
 در گريد احكام يبرخ و عبادات و ينظر عقل سطح در بيغ جهان قيحقا( ستين

ـ ا بـه  و انـد  بـوده  عقـل  حكـم  يسو به انسان يراهنما) يعمل عقل سطح  بيـ ترت ني
ـ انب كـار « :انـد  كـرده  ياري عقل يبارور ريمس در حركت در را تيبشر  ع،يشـرا  و اي
 ِهمكيزَي( است بوده قانون و نظم و يانسان اخالق به دعوت و بشر به حكمت ميتعل
يومهلِّمكاْل عتاب اْلحةكوخـرد  و عقـل  از يريـ گ بهـره  ياصـل  راه حكمت، و علم) م 
 يبـرا  بشـر  بـه  رسـاندن  ياريـ  ،يالهـ  آوران اميـ پ ياصـل  تيمسـئول  و است يبشر
 واتَرَ و رسَله ِهميف فَبعثَ« است عقل يعني ،ياصل ةيسرما از شتريب و بهتر يريگ بهره
م  رُوايثي و ...فطْرَته ثَاقَيم سَتأْدوهميل اءهيأَنِْب ِهميإَِل نَ  لَهـفَـائقُـول  دالبالغـه  نهـج ( » اْلع 

 آنـان  سوى به هم دنبال به را امبرانشيپو  ختيبرانگ را رسوالنش خداوند) (1خطبه
 پنهـان  روهـاى ين و... بخواهنـد،  مـردم  از را الهى فطرت عهد اداى تا اشت،د ليگس
  ).زاننديبرانگ را آنان عقول

 و اسـت  يمبان و اصول در قابل مرحوم اجتهاد نيتر مهم جهينت نيا من گمان به
 ديگشـا  يم ما يرو به را يعيوس عرصه ،ينيد شهياند ينوساز و يبازنگر ريمس در
 امـروز،  انسـان  يازهـا ين به ييپاسخگو يبرا را ينيد شهياند يتوانمند و تيظرف و
 فاقـد  را سـنت  و راثيـ م كه را يكسان دگاهيد اجتهاد نيا با او .كند يم چندان صد
 .كشد يم چالش به دانند، يم اجتهاد قيطر از ينوساز يبرا الزم يها تيظرف

 ميگفت تاكنون آنچه از شيب ييدستاوردها و جينتا فوق يمبان و اصول در اجتهاد
 ،يعملـ  عقـل  حـوزه  بـه  عقـل  يذاتـ  تيـ حج ميتعمـ  كـه  نيا ازجمله .دارد يدرپ

 در را اخـالق  و انجامـد  يمـ ) يعمل حكمت( اخالق از عتيشر تيتبع به بالضروره
ـ ا به .نشاند يم عتيشر يداور مقام  آگـاه،  و شـجاع  يهـ يفقعنـوان   بـه  او بيـ ترت ني

 كـه  يجينتا به نسبت و داند ينم البشرط را ينيد متون و منابع از خود يها استنباط
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 از نـد يب يمـ  ملـزم  را خود بلكه ست،ين تفاوت يب آورد يم دست به اجتهاد نديفرآ در
 داشـته  موضوع كي درباره ينيد نصوص از تواند يم كه يمحتمل يها برداشت انيم

 و يعملـ  عقـل ( ياخالق نيمواز و اصول با كه نديبرگز را يحكم و برداشت باشد،
 بـه  يمبان در او ياجتهادها .نباشد ناسازگار) عدالت اصل و يانسان متكرا جمله از

 يديـ جد آراء زيـ ن كـالم  و يشناسـ  انسـان  حوزه در او .شود ينم محدود فقه حوزه
 رجـم  و ارتداد و حجابمسئله  جمله از فقه حوزه در نيهمچن .است كرده عرضه
 شيبـ  يمجـال  و فرصت دازمنين همه، نيا يبررس اما .دارد يا محققانه آراء و يفتاو
 .است نيا از

 عرصـه  در قابـل  مرحـوم  پـروژه  نيـي تب و فيتوص مقام در تنها نوشتار نيا در
 او كه يراه شك يب .آن يابيارز و نقد نه و ميبود ينيد شهياند ينوساز و يبازنگر
 .سـت ين نقصـان  و خلـل  از يخـال  كـرده  شـنهاد يپ عرصه نيا در كه يطرح و رفته
 موضـوعه  اصـول عنـوان   بـه  او به كه را آنچه و هيپا ميمفاه يبرخ كه گفت توان يم
 .اسـت  يشـتر يب يشـ ياند دقـت  ازمندين دقت عقل مفهوم جمله از است، كرده يتلق
 .كـرد  مناقشـه  داده دسـت  بـه  ينظـر  و يعملـ  عقـل  از او كه ييارهايمع در توان يم
 نبسته كار به يروشن و قيدق اريمع ات،يروا نشيگز در كه گرفت راديا او به توان يم

  .است

 در كــه اســت ييارهــايمع همــان اتيــروا بــه اســتناد و نشيگــز مــالك اگــر
 انواع و فيضع و حيصح به سند حسب به را اتيروا كه آمده مصطلح ثيالحد علم
 را گريد يبرخ و نهد يم وا را معتبر اتيروا از يبرخ او چرا كنند، يم ميتقس كيهر
 نشيگـز  نيـ ا يبـرا  يگـر يد اريمع اگر و نديگز يبرم دارد يخوان هم او طرح با كه

 جيـ را يسـنت  شـه ياند كه باشد نيا او پاسخ ديشا ؟است كدام اريمع آن دارد، وجود
 مشهور يفتاوا با كه را حيصح و معتبر اتيروا يبرخ و كند يم عمل گونه نيهم زين

ـ ا اما .نهد يم وا اند نكرده استناد آن به هانيفق كه ليدل نيا به تنها ست،ين سازگار  ني
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 ميتعمـ  يسـنت  هيـ نظر به را اشكال بلكه ديگشا ينم مشكل نيا از گره ،يسلب پاسخ
 ازمندين هنوز ينيد شهياند يبازساز در قابل پروژه رسد يم نظر به هرحال به .دهد يم
 و ديـ عقا و اعتقـادات  از افتـه ي سامان منظومه كي چارچوب در ارائه و يمبان حيتنق

  .است احكام

 تـالش  نيآخر رايز است، بوده يكاست نيا متوجه خود قابل رحومم ،يقو ظنّ به
ـ ا رفـع  درجهت يكوشش آشكارا »عتيشر يمبان« عنوان تحت او يفكر  يكاسـت  ني
 با پربركتش عمر انيپا يها سال در او كه يمشكالت گفت ديبا سوگمندانه اما است،
ـ ا نجـام ا از مانع شد، دچار آن به كه يسخت يماريب خصوص به و شد مواجه آن  ني

  .شد هدف

 ليـ تكم در شـتاب  و ليتعج از ريناگز را او مذكور موانع و ها تيمحدودظاهراً 
 نيهمـ  ديشا نبود، وريكد دكتر زمانيعز برادر اهتمام اگر و است كرده مجموعه نيا

ـ بن و مهـم  مباحـث  از ياريبس .نبود ما دسترس در امروز زين مجموعه ـ ا در يادي  ني
 راهـا    آن از ابهـام  رفـع  و بسـط  فرصت او و شده رها اجمال و اختصار به مجموعه

 و گشـوده  را يراه ينيد يروشنفكر برابر در اكنون او همه، نيا رغم به .است افتهين
 .اسـت  قيـ تحق سـته يشا و توجـه  درخور تيغا به كه است كرده شنهاديپ را يطرح
 بـرادر  و وريكـد  دكتـر  جناب زمانيعز برادر جمله از او ختهيفره دوستان دوارميام

 .بپردازند مهم نيا به قابل يهاد يآقا جناب فاضلش

 :منابع
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)13(  
  روشنگران نسل

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، يازيا يدمحمدعليس

 مقدمه

 يهـا  تـالش  از يكي ،ينيد يشينواند قالب در يگر اصالح و ينيد شهياند يبازساز
 مصـلحان  .بـود  چهـاردهم  نقـر  نينوآفر يها حركت از پس معاصر دوره مصلحان

 .بودنـد  مواجـه  بـزرگ  بـس  يچالشـ  بـا  ينـ يد جامعه تحرك و ييايپو يبرا ينيد
 تحجـر،  ييازسـو و  بودنـد  شـاهد  را مسـلمانان  يمانـدگ  عقـب  و انحطاط ييازسو
ـ ا .را نيـ د در فيـ تحر و غلـو  و يانحرافـ  و غلـط  يرفتارها  قالـب  در انيـ جر ني
 و خرافـات  با مبارزه و پرداخت خاطبانم با مناسب نيد نِييتب به ينيد يروشنفكر
  .برشمرد خود ياصل اهداف از را ينيد جامعه يفكر هاى يكاست

ـ ا درون از ياسـالم  انقالب  و فـراز  بـا  ينـ يد يروشـنفكر  گسـترده  انيـ جر ني
 كمـك  بـا  كـه  بـود  آگاه و داريب تيروحان نيا رايز .آمد وجود به فراوان هاى بينش
 ياجتمـاع  ينداريد و آورد يرو جامعه يساز اهآگ به ،يروشنفكر گريد يها انيجر
 نيـ ا ياجتمـاع  و ياسيس تفكر و شهياند يراهنما البالغه نهج و قرآن .كرد مطرح را
 قـرار  تـأثير  تحـت  را تيروحان گريد يها بخش توانست يحت داشت، قرار انيجر
 بگذارنـد  كنـار  را خود ينشيب و يفكر يدعواها و همراه انيجر نيا را آنان و دهد
ـ ا بـه  آن يروزيپ كه گردد يبزرگ انقالب دار سكان غالب شكل در انيجر نيا و  ني

 ودرنهايـت   فـراوان  زيـ وخ فتاُ از پس ياسالم انقالب .نبود ينيب شيپ قابل سرعت
 همـه  در تيـ روحان شـد،  روزيـ پ رد،يـ گ انجـام  الزم داتيتمه آنكه بدون باسرعت
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 نـداده،  سـامان  را خـود  هنـوز  كه يدرحال گرفت، يجا يادار و يفرهنگ هاى بخش
 يبرا را گسترده تيمسئول نيا با مناسب يروين و نكرده كسب را الزم هاى يآمادگ
 ديشـا  و نداشـت  را گسـترده  تيمسـئول  تصـور  اصـالً  .بـود  نسـاخته  فـراهم  خود
 دخالـت  ييكارها در گاه كند، گوناگون مسائل ريدرگ را خود همه نيا خواست نمى
 آن ياصـل  تيمسئول كه گذاشت مى كنار را ييكارها و كند دخالت دينبا كه كرد يم
 يسـنت  بخـش  از يحتـ  كه شد ناچار و افتاد اتفاق نيا هرحال به اما .بود او عهده به

ـ ا بـه  ييقضـا  اي يفرهنگ يكارها گاه .كند حل را خود مشكالت تا ببرد استفاده  ني
 و فكـر  در متفاوت نگاه و شهياند تهافت و شد يم داده رهماهنگيغ و يسنت بخش
  .كرد يم ظهور و بروز يخوب به اجرا

 ياريبسـ  مسـائل  و مشـكالت  بـا  و ختـه ير هـم  به زيچ همه كه يتيموقع نيدرچن
 و ميتعلـ  و قضاوت و فرهنگ حوزه در فراوان هاى يينارسا با را خود شده، ريدرگ
 يفقهـ  مسـائل  اسـتنباط  و احكـام  بخـش  درمسـئله   نيا .ديد يم مواجه هم تيترب

 احساس آن شتريب چه هر ضرورت يبازساز به ازين و ياجتماع التتحو به باتوجه
 ت،يـ روحان يروشنفكر بخش و باهنر و مفتح و يبهشت ،يمطهر شهادت با .شد مى
 از يبزرگـ  بخـش  .شـد  يمـ  تر آشكار انيجر دو انيم تفاوت و تر قيعم شكاف نيا
 افتـاد  يكسـان  دست به كارو  ديد بيآس تيروحان نظام در ينيد يروشنفكر انيجر
 از يمنطقـ  برخـورد  يجـا  بـه  ينـ يد بزرگ يها چالش در بارها انقالب، از شيپ كه
 كنند حل رامسئله  بودند، نتوانسته اي بودند كرده استفاده نزاع ديتشد و ريتكف حربه
ـ ا .بودند وستهيپ يرعلميغ خاص هاى روش با مجموعه آن به خود و  درمسـئله   ني

 و تفاوت و داد مى رخ 54 و 50 يها سال نيد ياجتماع شهياند و يفكر هاى بحث
  .شد يم آشكار انيجر دو نيا اختالف

 را خـود  نمـود  انيـ جر دو نيا انيم يحقان مدرسه مباحث در آن روشن نمونه
 يعتيشـر  دكتـر  بـا  برخـورد  وهيش درباره مصباح يآقا و يبهشت ديشه مرحوم انيم
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 ينـ يد انيراهنماعنوان  به ت،يروحان ،ينيد روشنفكران نظر از .كرد مالحظه توان يم
 تحوالت متن در بتواند كه باشد مردم پناه و ملجأ توانست يم يدرصورت ،يمعنو و

 آنـان  شـبهات  و ازهـا ين يپاسخگو مردم با همراه و رديگ قرار يفرهنگ و ياجتماع
 از .كنـد  ادا عالمانـه  و يمنطق و كوين وهيش به را خود يخيتار و ينيد نقش و باشد
 فراهم انيب يآزاد و تفاهم و وگو گفت يبرا را راه و زديبپره گرانيد ديتهد و ريتكف
 تيرسـم  بـه  هـم  را گريد ينيد يفكر اناتيجر اما بشناسد، را خود تيموقع .سازد
 توانسـت  مـى  يدرصـورت  درك نيا و كند تعامل آنان با معقول شكل در و بشناسد
 .نكند فرض خدا يسخنگو اي و نداند اسالم محور را خود كه رديبگ شكل

 بـوده  ليدل نيا به يخيتار هاى برهه و ها گذشته در قشر نيا تيموفق هرحال به
 و خرافـات  بـا  مبارزه و استبداد با مبارزه و جامعه انيك از دفاع در اى  ژهيو نقش كه

 فكـر  بـه  باشـد؛  شدگان ستم و محرومان كنار در عمل مقام در و داشته ينيد تحجر
 .نهراسـد  يگـر  مالمـت  چيهـ  مالمت از و بردارد گام عقول تيترب و نفوس تيترب

 تيوضـع  منتقـد  كـه  بـوده  نيا حوزه، در ينيد يروشنفكر انيجر يوجود گوهره
 آن بـا  كـه  اسـت  آن يدرپـ و  بشناسد يخوب به را روز يها چالش اما است، موجود
 .نيبدب نه و باشد يفكر يها حركت خودباخته نه .كند مؤثر و مناسب برخورد

 هــا، حــوزه در يروشــنفكر و ينــيد مصــلحان هــاى دغدغــه از يكــي رو نيــازا
 هـا  دانش از جستن بهره و ينيد شهياند قالب در تيروحان كردن روز به و يكارآمد
ـ ا و بود زمان با متناسب ش،يخو تيهو افتني ،يريتعب به و نينو هاى پژوهش و  ني

 معاصـر  جهـان  با را خود نسبت و تيهو ،نيد عالمان آنكه جز گشت، نمى حاصل
 مقطع در را جامعه يازهاين و كرده مشخص دانيم نيا در را خود نقشو  بشناسند
 يهـا  ضـرورت  و ازهاين با متناسب را جامعه ينداريد و افتهيدر خود عصر يخيتار
 و طيشـرا  با مناسب دارد، ياعتقاد و يذهن مشكل چه جامعه كه ننديبب .ننديبب عصر
 و يسـطح  امـور  نيـ د نـام  بـه  دوره نيا در نمونهعنوان  به .كنند برخورد آن با ازين
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 هـاى  شـهود  و كشـف  ب،يـ غر و بيـ عج اعتقـادات  بـود،  كرده دايپ رواج يشعار
 هـاى  نوشته ت،سؤاال پاسخ طرح و ادارات نشيگز نام به شد، يم زده دامن يآنچنان
ـ  ن،يد نام به همه از بدتر .افتي مى نشر نيد نام به يزيانگ شگفت  رخ هـا  يعـدالت  يب
 بـا  البتـه  نداشـت،  ينيد حكومت با يتناسب چيه كه شد مى انجام ييكارها و داد مى
ـ ا برابـر  در ديبا آگاه تيروحان كه بود روشن .داشت يحكومت نيد ـ  ني  يعـدالت  يب
 مبـارزه  آن بـا  و باشد داشته نفرت ستم مقابل در سكوت از و پاخاسته به خدا نام به
 .شد نمى نينچنيا اما باشد، داشته فعال

 مفهـوم  خود، يكل شكل در ها، حوزه در ينيد يروشنفكر كه است روشن تهالب
 گذشته در و باشد داشته توانست نمى گر،يد ينيد يروشنفكر حركت هر از ييجدا
 كرد، يم احساس يمضاعف تيمسئول خود دوش بر اما دانست، نمى جدا هم را خود
 كسـب  نيـ د از ار خـود  وجاهت كه بود آمده وجود به يحكومت ،يسو كي از رايز
 و ازهـا ين به گريد يسو از و ديكش مى دكي را خود تيمشروع نيد نام به و كرد مى

 شـه ياند يبرمبناو  شدياند مى ينيد يروشنفكر هاى يكاست و ها ضعف و مشكالت
 رونـد  ريس به نيهمچن و پرداخت مى جامعه يخراف و زيتحجرآم تفكر نقد به ينيد

 مسـائل  بـه  ييپاسخگو مسئول كه يدستگاه .ديشياند يم ها حوزه اصالح و حركت
 .است آن ياصالح هاى حل راه و جامعه ينيد

 بـود  يمسـائل  كـرد،  يم تر ستهيبا را ينيد يروشنفكر نيا حضور كه گر،يد نكته
 شـدن  كاسه كي و قدرت با نيد خوردن گره آنو  بود افتاده اتفاق انقالب از پس كه
 ونـد يپ هـم  بـه  يسـخت  اريبس شكل به كه است ياسيس اهداف با يمعنو هاى تيفعال

 مبارزه يوقت .افزود مى ،ينيد يشينواند هاى تيمسئول هاى يدشوار بر و بود خورده
 تمام نيد نام به زيچ همهو  فتديب اتفاق است ممكن زيچ همه شود، شروع يريدرگ و

 گذاشـته  تيـ معنو و نيـ د حسـاب  بـه  دارد، حكومـت  كـه  ييها ضعف يحت شود،
 .شود يم
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ـ ا نـى، يد رجـال  و انياد و تيبشر خيتار به نگاهى با گذشته نيازا  قـت يحق ني
 قـدرت  و مقـام  و استير تيموقع به هك نىيد رجال از ارىيبس هك شود يم اركآش
 آلـوده  آنـان  شـخص  اگـر  و اند شده تباهى و فساد دچار اند، دهيرس ياسيس و ينيد

 تبـاهى  بـه  را آنـان  لـب ط منفعـت  و متملـق  افـراد  و مالزمـان  و انياطراف اما نبوده،
 اگـر  اسـت،  اسـتوار  اسـى يس قدرت بر ومتكح ربناىيز و اساس چون .اند دهيشك

 در و آغـاز  از و باشـد  نداشته مردمى مهار ابزار و نترلك ارهاىكراه اسىيس قدرت
و  نباشـد  مـردم  تيمحدود و نظارت و ابىيارز مورد همواره فرجام، در و راه انيم
 خواهـد  شـتر يب ها قدرت گريد از خطرش باشد، اشتهند اعمال يقانون چارچوب در
 تيمشـروع  هكـ نيا بـر  افزون .كند مى عمل يقدس تيمشروع و نيد نام به رايز شد،
 نيا .شود يم زين تباهى و فساد دچار هكبل داشت، نخواهد اسىيس مصطلح معناى به

 معـرض  در همـواره  پـس  ست،ين معصوم انسانى كه است بشرى ةشد ثابت تجربه
 ريسـ  قـدرت  از او دل و چشـم  گـاه  هـيچ  و دارد قرار استبداد و خواهى زونف آفت
 و نيتـر  مهـم  از هكـ  گرفتـه  قـرار  تأكيـد  مـورد مسئله  نيا اخالق علم در .شود نمى
 قانيصـد  هكـ  آنجا تا است قدرت مفاسد آن دنبال به هك انسانى زيغرا نيتر شكسر

 رونيـ بهـا    آن دل از هكـ  زىيـ چ نيآخر و كنند يم دايپ هك ىيابتال نيآخر بلندمرتبه
  )1(.است استير و جاه حب رود، مى

 استبداد از سخن بارها ،األمة هيتنب تابك در نىينائ مرحوم هك است ليدل نيهم به
 بـه  شـد،  ينـ يد ومـت كح اگر مييبگو هكنيا لذا .ندك مى آن هاى نىيخطرآفر و نىيد

 نظـر  از نـه  شود، نمى فمنحر و فاسد گاه هيچ اسالمى انيداع و انجامد نمى استبداد
 بـا  مييبگـو  هكـ نياو  سـت ين اثبـات  قابل نى،يد و خىيتار تجربه نظر از نه و عقلى
 ىيادعـا  شـود،  يم حل تيروحان در استبداد و فساد لكمش ،يشخص عدالت وجود
  )2(.ستين شيب
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 خـود  شـكننده  و سخت تيمسئول نيا يبرا ديبا ينيد يشينواند كه است نجايا
 و قـدرت  يدگيـ چيپ بـه  و دانسـت  نمى را تجربه نيا آن از شيپ .شدينديب اى  چاره
 كارهـا  هيتوج به ينيب خوش با و بود محدود تصوراتش .نداشت يآگاه آن يحواش
 .دارد وجود شكننده و سخت ييفردا امروز پس از بداند آنكه بدون پرداخت مى

 يابـر  ييسـكو  وجود ،60دهه در انيجر نيا ازين نيتر مبرم ،يتيموقع نيچن در
 بـا  كـه  ييهـا  حـوزه  بـود،  ها حوزه مسائل نيتر مبرم عرضه و انتقال و اميپ رساندن
 بــه ييپاســخگو توقــعو  بــود مواجــه انقــالب از پــس جامعــه گســترده رديكــرو

ــ .داشــت را اريبســ موضــوعات ــا يكســان دوره آن در گمــان يب  را هــا چــالش ني
 حـوزه  مجلـه  سيتأس دافاه .بودند خود شهياند دادن بازتاب دنبال به و افتندي درمى
 هينشـر  يهـا  تيـ فعال مضـمون  طبعـاً  و بود دوره آن در ينيد يشينواند يراستا در

 يسـتگ يبا و هدف نيچن به اختصاص دوره، آن در آن رامونىيپ التكيتش و مزبور
 هكـ  اى دهـه  ،60دهـه  در .داشـت  را حـوزه  در ها ازين به توجه ضرورت و تحوالت
 اسـى يس داتيـ تهد نيتر سخت معرض در شدت هب ييازسو ياسالم نظام و انقالب

 هـاى  پرسش به پاسخ منتظر و خواهان ،جامعه گريد يازسوو  داشت قرار تىيامن و
 و ينـ يد شـه ياند يكلـ  طرح و ينيد يكارها راه و نظام نيا يچگونگ درباره فراوان
 در را اى برجسـته  نقادانـه  و نوآورانـه  مسـاعى  آنـان  .شد منتشر بود، يديتوح نظام
 البته .رساندند ظهور منصه به »شىينواند« و »ىيگرا اصول« جمع با و نىيد يها نهيزم
 محـدود  مجلـه  نشر به كارها تمام و نداشت اختصاص هينشر نيا به ها وششك نيا

 يانيـ جر زمـان  آن در كه بود ليدل نيا به اوالً هينشر نيا برجستگى اما گشت، نمى
 را يژگيو نيا مشابه، اتينشر انيم در اًينثا و كرد جاديا يموج لذا نبود؛ شيدگراند
 و حـوزه  جـوان  يروهـا ين يسـو  از و هيـ علم يهـا  حوزه متن از برآمده كه داشت
 يهـا  انيجر جنجالى هاى وهيش از دورى با توانست تنها نه هينشر نيا .بود شينواند
 بـا  و آورد فـراهم  ينـ يد يروشـنفكر  بالنـده  اناتيجر براى اى رسانه حوزه، يسنت
 از آن گسـتره  هكبل د،يآ رونيب سربلند حوزه درونى هاى نشكوا همه انهيم از متانت
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 خـارج  ينيد يروشنفكر روهاىين النههمد استقبال با و رفت فراتر زين حوزه سطح
 كـه  گرفت شكل حوزه در يگريد هاى كانون آرام آرام البته .شد مواجه زين حوزه از
ـ  تـأثير  خـود  دنبـال  بـه  و كـرد  مـى  دنبـال  را ينـ يد يروشـنفكر  انيجر  بـر  يفراوان
 مثبتـى  يهـا  يژگيو افتني سامان در و گذاشت يا حوزه درون اصالحى يها انيجر
ـ ا برده نام 60دهه در انيجر نيا براى هك ـ ا در و اسـت  اركـ ان رقابـل يغ م،ي  انيـ م ني
 ،»نظـر  و نقـد « مجله مانند مجله نيا اهداف يراستا در گريد يها تيفعال رىيگيپا
 در كـه  قرآن مباحث به ژهيو توجه و مستقل يآموزش مراكز ليتشك ،»پژوهش نهيآ«

 از پـس  يفرهنگ يكارها و اتينشر و ها كتاب يبرخ انتشار اي و بود مهجور حوزه
 ،هـا  سـال  آن التهـاب  پر فضاى در گرفت، يم انجام انيجر نيا توسط كه دوران آن

 در گـاهى يجا و نقـش  از و آورد وجـود  بـه  آن از فراتر حتى و ها حوزه در تحولى
 .شد برخوردار قبول قابل حد

 مقطـع  آن در ييهـا  حركـت  نيچنـ  سيتأسـ  ركـ ف هكـ  يا نقطـه  از را بحث اگر
 ينـ يد يروشـنفكر  انيـ جر كه شد خواهد روشن م،يكن يبررس شد، متولد يخيتار
 فـراهم  ديبا چگونه آن هياول داتيتمه و شد آغاز ييها دغدغه چه با انقالب از پس
 از ياصـالح  و منتقـد  هـاى  انيجر گذشته به كه است مناسب ت،صور آن در گردد،
 ت،يـ روحان بكيـ تر اسـالمى  انقـالب  روزىيـ پ از شيپـ  .شـود  اشـاره  حوزه درون
 ونىيروحـان  ،بخش يك :شد يم ميتقس دوبخش به قم، هيعلم حوزه در خصوص به
 آنـان  اهتمـام  .بودنـد  نيـ د يشعارها تيتقو و يفرد اهداف و سنتى فضاى در هك
 كـه  بود نيا آنان دغدغه تمام و شتريب نه و بود نيد موجود يصور تيهو به شتريب
 به هك سانىك گر،يد بخش و كنند مبارزه شيها بيآس با و فربه را نيد از بخش نيا

 نـه يزم در ژهيـ و بـه  جامعـه  تينيع در نيد تأثير و نيد گوهر و عصر مبتالبه مسائل
 يهـا  آمـوزه  كـردن  ينـ يع آن، هرهجو و عدالت و تيمعنو يعني ن،يد قتيحق ابالغ
 حضـور  يخيتار رهيس .پرداختند يم يانسان يها ارزش به دنيبخش تحقق و ياخالق
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 نـام  بـا  نيـ د از سوءاستفاده و استبداد و ظلم با مبارزه استيس عرصه در تيروحان
 .بود نيد

ـ ا انيـ م هكـ  حـادى  گـاه  برخوردهـاى  و ها چالش پِىِ از اسالمى انقالب  دو ني
 و اجتمـاعى  رديكـ رو هكـ  تىيروحـان  .ديرسـ  روزىيپ به داشتند، گريدكي با انيجر

 ن،ييپـا  و بـاال  و نبودند طراز كي در همه البته كه داشت، ياسيس يفرهنگ خصلت
 شـدند،  ميتقسـ  دوقسـمت  بـه  بـاً يتقر اما .داشت مقلد و محققو  رو پس و رو شيپ

 بـه  داشـت،  وجـود  قـدرت  ساختار در هك خاص طيشرا و ازهاين ليدل به هك بخشى
ـ ا بـا  ارتبـاط  رغم به هك بخشى و وستيپ آن رسمى التكيتش و قدرت ساختار  ني
 و التىكيتشـ  ازهـاى ين از نظـر  صرف اسالمى، انقالب هك كرد يم احساس ساختار،
  .است فرهنگى و رىكف مبانى تيتقو و پردازى هينظر محتاج ى،ياجرا

 امـا  بودند، بسا هم رتقد نهادهاى با مرتبط و بودند تياقل در گرچه دسته نيا
ـ با هكـ  بودند معتقد و كردند يم عمل و ركف مستقل، صورت به  ديـ جد نظـام  بـه  دي

 گـر يد و انيـ حكومت رفتـار  هيـ توج نهيزم در نه منتها، نند،ك كمك انقالب از برآمده
ـ ا انيم از .نقادانه و طراحانه رديكرو عنىي گر،يد يرديكرو با بلكه امور،  دسـته،  ني
 آمـده  مشـهد  هيعلم حوزه از عمدتاً انقالب از شيپ هك ميبود تاندوس از گروهى ما
 و شـهر  آن ياصالح يها حركت بستر در را خود يفكر شهياند از يبخش و ميبود

 جلسـات  يبرگـزار  و مطالعه با راها   آن قم در و آموخته آن گران اصالح و متفكران
 از دعـوت  و يرسبر و بحث و ديجد يها كتاب كردن ردوبدل و ها خانه در يهفتگ
ـ  ياسـالم  انقـالب  بـا  و ميبود كرده ليتكم تهران از شينواند يها تيشخص يرس 
 .ميبود نموده ميترس خود يبرا فروزنده يديام و پرشور

ـ ا  و يفرهنگــ مسـائل  در هـم  و روز ياسـ يس مسـائل  حـوزه  در هـم  جمـع  ني
 برخـورد  و بحـث  .داشـت  ىكمشـتر  فرهنگـى  اسـى يس يها تيفعال آن، يها چالش
ـ ب از رىكـ ف و اسـى يس روهاىين دعوت طالب، با ىركف  و يفكـر  جلسـات  رون،ي
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 بــا ارتبــاط نيهمچنـ  .زيــبرانگ چــالش موضـوعات  در كــاوش و يعمــوم يفرهنگـ 
 يهـا  تيـ فعال از گونـاگون  يها شيگرا و ها شهياند طرح و گريد يفكر يها انيجر
 و شـد  تىتحوال و رييتغ دچار انقالب روزىيپ از پس جمع نيا البته .بود جمع نيا

 يهـا  تيـ فعال سـابقه  هـم هـا    آن هكـ  روهـا ين از برخى كرد، دايپ ييها بينش و فراز
 آغـاز  در كه ييجا تا ردندك آغاز را ىكمشتر يها تيفعال دوستان با داشتند، مشابهى
 را نيمحققـ  و نيمدرسـ  مجمع نام بعدها و داشت را محققان و فضال از يجمع نام

  .گرفت

 و رىكـ ف خالءهـاى  و هـا  يكاسـت  به توجه با قالبان روزىيپ از پس جمع نيا
 نـده يآ بـه  نسـبت  د،يـ د يم نيمسئول ردكعمل نحوه در هك ييها ضعف اي و فرهنگى
 هكـ  تحـولى  آن هكـ  شد يم احساس گريد سوى از و كرد يم خطر احساس انقالب
 هكـ  يدرحـال  افتـه، ين تسـرى  هنوز ند،ك دايپ تسرى ديبا  زين حوزه به انقالب از پس
 گونـاگون  معضـالت  و تسؤاال گوى جواب تا كرد يم آماده را خود ديبا تيروحان
 ركـ ف جهـت  نيهمـ  بـه  باشـد،  فرهنگـى  و اجتمـاعى  اسى،يس مختلف يها طهيح در
 نـار ك در باشـد،  »روشـنگران « آن نـام  بود قرار ابتدا البته هك »حوزه« هينشر سيتأس
 بـا  منسـجم  لكش به ،مزبور دگاهيد برآوردن ضمن تا شد، متولد گر،يد يها تيفعال
  .ندك برقرار ارتباط خود نيمخاطب

 وجود ياصالح يها شهياند با حوزه يبرا يا مجله هنگام آن در كه مينبر ادي از
 انتشـار  آمـادگى  طيشـرا  آن در حـوزه  سـنتى  فضـاى  هك است آن تيواقع .نداشت

 بـه  امام انقالب، نيا رأس در نكهيا با .نداشت حوزه طيمح در را يا هينشر نينچنيا
 و كردند يم هيتك اصل نيا به ها يسخنران در بارها شانيا و ديشياند يم حوزه تحول
ـ ا از مجلـه  نخسـت  يهـا  شـماره  در هـم  ما  جلـد  پشـت  در و اسـتفاده  سـخنان  ني

ـ ا كه شانيا سخن نيا مانند م،يآورد يم را ييها بخش  شـده  محصـور  هـا  حـوزه  ني
 فقـه  يعباد مسائل از ريغ به كه دبو نيا ما به اشكال و يفقه جهت همان در بودند
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 ييجـا  در ايـ ) 3(نداشتند يحركت گريد يها نهيزم در ها حوزه .ميكرد ينم يكار چيه
 و بـوده  مخالف ياتيح امر نيا با ها فهم كج يبعض است ممكن گرچه« :گفتند گريد
 نـان يا لكن باشند، بانيگر به دست يطانيش توهمات با است، ينظم يب در نظم تز با
 شامدهايپ و مسائل به متوجه و متفكر ونيروحان ميعظ يقشرها و هستند تيلاق در
 انـدركاران  دسـت  بـه  خطاب اميا همان در يمنتظر اهللا آيت» .)4(هستند فكر نيا در
 جهـان  در اسالم امروز .دارد فرق قبل سال50 با امروز تيروحان كه فرمودند مجله
 نيمسـلم  يفعلـ  يازهـا ين بـه  كـه  ميشو مجهز يا گونه به ديبا ما است، شده مطرح
 در تيريمـد  و اقتصـاد  ،يشناسـ  روان ،يشناس جامعه ،يجنب علوم ديبا م،ييگو پاسخ
 بودنـد،  شـده  يمتصـد  كـه  يكسـان  و حـوزه  يكلـ  يفضا اما شود، مطرح ها حوزه
 و يتيريمد نظام يسامانده آموزش، روش در تحول مانند يينو حركت هر دربرابر
  .كرد يم يناخرسند آن دهيا طرح با يحت بلكه مخالفت، گريدمسئله  ها ده

 نتوانسـت  هـا  مخالفت و گرفت شكل حوزه در مطالب نيا همه بعد مدتى البته
 از نيا و ندازنديب راه مجله ردندك سعى هم گريد يها انيجر يحتو  شود تأثير مانع
ـ ا كـه  بود »علم نور« مجله انتشار آن نمونه بود، حركت نيا آثار  ار گـر يد يهـا  دهي
 و بودنـد  كرده زيت را خود مخالفت لبه زمان آن در كه ييها انيجر .كردند يم مطرح
 .شدند يآموزش يها برنامه دار هيداع شدند، حاكم بعدها

 :حوزه مجله مهم يمحورها و مسائل

 بحث دانيم بازگذاشتن و وگو گفت سنت تيتقو مجله، يمحورها نيتر مهم از
 و ادب ق،يـ تحم و ديـ تقل يجـا  بـه  قيتـدق  و قيتحق د،يتهد و ريتكف يجا به نقد و

ـ ا و زمان آن شهياند .بود اهويه جدل يجا به ينيد منطق ـ ا مـا  زمـان  ني  و بـود  ني
 .بسـت  يفكـر  ياصـالح  شهياند به توان ينم نشود، نهينهاد شهياند يآزاد تا هست
 مخالفـان  يحتـ  هـا  شـه ياند همـه  بـه  دادن فرصت و نقد طيمح در يبالندگ و رشد
 و يريانتقادپذ و انتقاد ضرورت به مجله از شماره نيچند .شود يم اصلح ياعتقاد
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 از پس مجله شماره نينخست سرمقاله و افتي اختصاص ييرگرايتكف روح با مبارزه
ـ ا با) يميحك محمد قلم به( ،يديتمه  نيريـ د سـنت  كـه  شـود  يمـ  آغـاز  سـخن  ني
 انتقـاد  و كننـد  دانتقـا  سـند، يبنو كننـد،  وگو گفت و بحث كه بوده هيعلم يها حوزه
 و كننـد  طـرح  را خـود  مشـكالت  »اجوبه و اسئله« :نام به ييها نوشته در« .رنديبپذ

 بـا  كـه  اسـت  آن روشـن  نمونه اجتهاد يها درس .نديگو پاسخ را ازين مورد مسائل
ـ  رشـد  به ،يعلم طيمح ژهيو تمييصم و انس و يكينزد و افكار مبادله  يروزافزون
 آن قلمـرو  يگرم و بحث در يگانگي و تيميصم آن عامل نيشتريب و است دهيرس
 مـورد  و شود يم عرضه برهم متفاوت يها افتيدر و درك و متضاد افكار كه است
ـ با يعلم و يمترق وهيش نيا .رديگ يم قرار مذاكره و بحث  گـر يد يهـا  نـه يزم در دي
 و نيراسـت  يازهـا ين تـا  رود كـار  بـه  طـالب  و حـوزه  يفرهنگ و يفكر اجاتياحت

 ».شود برطرف زمان، اب دررابطه

 نيـ د حـوزه  در يجـد  شـكل  بـه  نظر و نقد اگر كه بود نيا تصور و برداشت
 نطـور يا امـا  .كننـد  يم طرح شده ثلهم شكل به آنان و نديآ يم يگرانيد نشود، مطرح
 از و كردند زيت را ريتكف قلم ،يسو نيا از ناآگاه يكسان و يسو آن از يكسان و نشد

 ثمـرات  روزى هرحـال  بـه  كـه  بـود،  روشن نيا ما نظر از شد، آغاز يخودسانسور
 ژهيـ و به شد، خواهد علنى و ردك خواهد باز سر تيروحان درونى وبيع و مونينام
 در يقـو  نهـاد  دو قـدرت  و علـم  و بود گرفته قرار قدرت مصدر در تيروحان كه

 .ديتراشـ  خواهـد  يدشـمنان  خودش يبرا جامعه در گذارتأثير و ياجتماع تحوالت
 حوزه تحول، به وفادار گران اصالح نيا از يكي گفته به سوگمندانه امروز كه يزيچ
 متفـاوت  ديعقا طرح و ريتكف يفضا و شده گذشته از بدتر مراتب به امروز طيشرا
 بـر  تأمـل  به شيشاپيپ خود ما هك است آن ارك نيبهتر لذا و) 5(.است شده نهيپرهز
 .ميباشها   آن عالج ركف به و ميبپرداز التكمش
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 .بـود  تيـ روحان يسازمان و يآموزش نظام در يگر اصالح به دعوت گريد نكته
 ديشـه  استاد مقاله همچون دست نيازا ىيها شهياند جيترو به گام، نينخستعنوان  به

ـ ا .»تيـ روحان اساسى التكمش« با ميپرداخت مطهرى  در شيپـ  هـا  مـدت  مقالـه  ني
 شـده  چـاپ  مقـاالتى  مجموعـه  ضمن در ت،يروحان و تيمرجع كتاب در ،42سال
 مقـاالت  مجموعـه  در را مقالـه  نيـ ا نيمدرس جامعه انتشارات زمان آن در اما بود،

ـ ن بـود،  ردهك آن چاپ به مبادرت هك مطهرى مرحوم ـ ا مـا  .بـود  اوردهي  را مقالـه  ني
 ،هـا  سـال  آن فضـاى  هكـ نيا رغم به آن درج با و ميردك درج حوزه هينشر درمجدداً 
 قـرار  همگان مقبول ظاهر، در حداقل شانيا و بود مطهرى ديشه به كرديرو فضاى
 40دهـه  در كـه  را او انتقـادات  كـه  نداشـتند  را يآمادگ و صدر سعه نيا اما داشت،
 همـان  هكنيمااك .ردندك انتقاد هم مقاله نيا به رو نيازا .كنند تحمل بود، شده مطرح
 م،يبـود  مطهـرى  ديشـه  اقتصـادى  مبانى هاى بحث انتشار شاهد هك هنگامى ها سال

 در را شانيا تابك و شد مواجه اناتيجر نيهم ديشد رىيگ موضع با استاد مباحث
 امـا  برآمدنـد،  آن ردنكـ  ريـ خم درخواسـت  بـه  و ردندك كوتيبا انتشار بدو همان

 پخـش  هـا  طلبـه  نيب ادىيز تعداد گردد، آورى جمع تابك هكآن از قبل خوشبختانه
  .شد

 گرفتـه  قـرار  قـدرت  ساختار در و شتنددا توجه دينوپد مسائل به هك تىيروحان
 احسـاس  همها   آن بعضاً اما نداشت، را حوزه سنتى هاى هيال تيحساس البته بودند،
 و رديـ گ يمـ  هـم  راهـا    آن دامـن  ه،ينشـر  در مطرح يها شهياند برخى هك كردند يم
 فضـاى  اصـوالً  قـدرت  .است رىيگ لكش حال در حوزه در دىيجد مستقل انيجر
 حرفـى  هكـ  ديايب وجود به جوانى انيجر اگر حال .ديپسند مى شتريب را ىيصدا كت

ـ ا گر،يد نكته .شود يم شتريب ينگران نيا باشد، داشته گفتن براى  گفتـارِ  سـخنان  ني
 از آرام آرام دوسـتان  بعدها كه بود شده باعث نيهم و ديشك مى چالش به را مسلط
 نيا ها حوزه سنتى تينروحا نه زمان، آن در جهت نيهم به يآر .شوند حذف مجله
 قـرار  تيـ مكحا در نـو،  يهـا  شـه ياند بـا  هك ونىيروحان نه و ديپسند مى را تكحر
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 و برخورد در حوزه سنتى محافل هك داشت ىيها ژگىيو حوزه، هينشر البته .داشتند
 طـرح  و شـى ينواند و ىيـ خردگرا نـار ك در انيـ جر نيا .داشتند لكمش آن كوتيبا
 طـالب  و هـا  حـوزه  تىيترب و اخالقى مسائل به ،يجار امور يبرخ نقد و ها ستهيبا

 و اخالقـى  هاى دستورالعملو  ياخالق نكات عنوان با بخشى .داشت جدى توجهى
 را نيشـ يپ علماى اخالقى يها آموزه كرد يم سعى قدرت، و علم آفات عنوان با گاه
 عبـداهللا  ناحمـدب  »االُمراء و العلماء قاظُيإ« كتاب نجانبيا زمان همان در .ندك زنده
ـ ا نـار ك در اما شد، چاپ هك) 6(كردم اءياح و حيتصح را) ق1321م(يكنان كوزه  ن،ي
  .ندك حفظ را خود ارتباط هيعلم يها حوزه هاى بخش همه با تا ديوشك مى

 بـه  و ديـ جد قالب در هينشر در حوزه بزرگان و مىيقد دياسات اتيتجرب انتقال
 بـا  آنچـه  برخالف تكحر نيا با رخوردب در را سنتى محافل هك دهد ارائه نو زبانى
 .نمـود  مـى  چـالش  دچـار  كرد، يم برخورد ضابطه بى و ليراصيغ نوگراى اناتيجر
 ديـ جد نوآورانـه  هـاى  بحـث  هـم  ما، هك دنديد مى همه شد، يم منتشر هينشر وقتى
 تـى يترب و اخالقـى  مسائل به هم و اجتماعى -اسىيس نهيزم در ىينقدها هم م،يدار
 و التكمشـ  شـد،  طـرح  زمان آن هك ىيها بحث ازجمله هست طرمخا .ميدار توجه
 نـامطلوبى  امـر  التكيتش يك براى اصوالً .بود تكبر حسد، غرور، مانند علم، آفات
ـ ا امـا  نـد، ك نقد را خود خود، ژيپرست حفظ براى تالش رغم به بخواهد هك است  ني
 .باشد خودش زبان با نقد كه ديد يم يضرور انيجر

 و كـرد  يم اشغال را يشتريب گاهيجا رفت، مى شيپ هرچه يشينواند انيجر نيا
 هك ىيها بحث ازجمله .گرفت يم قرار اركدستور در دترىيجد هاى بخش ضرورت

 آقـاى  آن طـرف  يك هك بود اقتصادى هاى بحث بود، مناقشه محل داًيشد زمان آن
 ارزاق، كمبـود  و يجنگـ  طيشـرا  كـه  بـود  امـروز  اصالحات انيجر و ريوز نخست
 و اقتصـاد  در دولت دخالت از و ديديد مى را كاالها عادالنه عيتوز و عدالت كلمش
 و بـازار  جنـاح  آن گـر يد سـوى  در و كـرد  يمـ  تيحما كاالها يبرخ كردن يكوپن
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 نگهبان يشورا همچون كار، سرِ بر رمصد يسنت تيروحان بعضاً و نيمدرس جامعه
 هكـ نيا ضـمن  .كـرد  يم تيحما اقتصاد كردن يرقابت و آزاد بخش از كه داشت قرار
 حـوزه  در انيجر نيا اصلى چالش اما كرد، يم انتقاد را دولت گاه، به گاه انيجر نيا
 و حـوزه  تحـوالت  و ازهـا ين بـا  برخـورد  در ژهيـ و بـه  نهـاد  نيا بر مكحا انيجر با

 يازهـا ين بـه  ييپاسخگو با كه مسائلى بود، قاتيتحق و يآموزش نظام در يدگرگون
 و ارضـى  اصـالحات  ات،يمال ،يحكومت احكام كار، قانون همچون يحقوق و يفقه
 آن ننـدگان ك نيتـدو  نىكيمشـ  آقـاى  و بهشـتى  ديشه منتظرى، اهللا آيت هك( »ج« بند
 و) داشـت  قـرار  حمله معرض در شدت به حوزه بر مكحا انيجر سوى از و بودند

 انيـ رج بـا  مـا  چالش زمان آن هك بود مباحثى گريد ازجمله يفقه گريد موضوعات
 آراء نقـش  و انتخابـات مسئله  مسائل، نيهم زمره از هم باز .ردك مى برمال را مزبور
 از سـخن  كـه  يكسـان  بـا  انيجر نيا امروز دعواى واقع در .بود ومتكح در مردم

 كـار  بـه  تيمشـروع  يجـا  بـه  را تيـ مقبول و آورنـد  يمـ  زبان بر ياسالم حكومت
 سـابقه  به مسبوق »نىيد ومتكح در مردم رأى و انتخاب« گاهيجا سر بر رند،يگ مى
 بـه  اعتقـادى  مقابـل  انيـ جر .بـود  بحـث  موضـوع  هـم  زمان همان و است ساله25

 در زمـان  آن چـون  امـا  .نداشت اساسى قانون در شده نىيب شيپ اسىيس ساختارهاى
 .كرد يم مخالفت گرىيد گونه به داشت، قرار تياقل

 حوزه هاى يكاست

 سـندگى ينو و قيـ تحق روش آموزش ام،يا آن در گروه تيفعال از گرىيد فصل
 ياسيس يمبان ساخت در ژهيو به جامعه يازهاين از يآگاه .بود طالب به نو كسب به
ـ ا در .بود حقوق و خيتار و يشناس روان چون ،يعلوم و  ييعبـا  مرحـوم  بخـش  ني
 آن ضـرورت  بـه  هـم  مـا و  داشـت  اى  ژهيـ و اهتمام غاتيتبل دفتر ادگرانيبن از يكي
 قلـم  خواهند مى كه يكسان ژهيو به تيروحان يآگاه ما براى رو، نيازا .ميبود برده يپ

 بسا .بزنند حرف خواستند مى هك وقتى حوزه طالب از ارىيبس هك بود مطرح بزنند
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 هـاى  يآگـاه  و مخاطـب  يشناسـ  روان ازهـا، ين بـا  مناسـب  .زدنـد  مى حرف خوب
ـ ب در امــا ،ياجتمـاع   بخــش در ژهيــو بـه  مشــكل نيــا .بودنـد  عــاجز آن يقلمــ اني
 همان خواستند مى هك وقتى داد، مى نشان شتريب را خود يكاست يليتحل يها پژوهش
 در دوره آن در كـه  ييكارها از .نبود انشكام نند،ك عرضه و سنديبنو را خود سخن
 وهيشـ  و قيـ تحق روش نـه يزم در آموزشـى  هـاى  السك يبرگزار شد، انجام حوزه
 يپژوهشـ  و ديجد موضوعات به انيجر نيا شد موجب هك بود منابع از يريگ بهره
 هينشر يك حد از .بگذارد كنار را قيتحق از يفرد هاى دغدغه و آورد يرو يگروه
ـ ا .دهـد  ارائه را يديجد اتيادب و رفته فراتر يا حوزه نثر با  ىيالگـو  هـا  السكـ  ني

 .شد نهادها گريد در مشابه هاى السك براى

 يآموزش متون در تحول

 ىها كتاب و ديشياند مى يدرس ىها كتاب در تحول به ينيد يروشنفكر انيجر
 آموزشـى  متون تحول با ارتباط در حوزه هينشر .ديد نمى عصر با مناسب را موجود
 ماننـد  شود، تيتقو ديبا كه داشت مثبت نقاط هم .داشت اريبس يها سخن ها حوزه
 ليـ دال از يكي .يمنف نقاط هم و شد نگاشته رابطه نيا در يمقاالت كه مباحثه سنت

نظـر مـا    بـه  .بود يدرس نظام و يدرس يها كتاب و يآموزش وهيش حوزه، يناكارآمد
 اجتمـاعى  -اسـى يس ديـ پد نـو  طيشرا به توجه با را خود بالندگى ستيبا مى حوزه
 آورده ديـ پد اسالمى انقالب هك طىيشرا با آن يكتئور يها تيفعال و كرد يم حفظ
 و فقـه  نـه  و حـوزه  تيريمد وهيش نه هك ميردك مى احساس اما شد، يم فاز هم بود،
) شـوند  مـى  سيتـدر  هـا  حـوزه  در عمومـاً  هك آنچنان( يك چيه اش، فلسفه و اصول
 فـردى  گاهيجا هك بود نجايا .باشند شيازهاين و روز مسائل گوى جواب اند نتوانسته

 تحـول  نيـ ا جـاد يا جهـت  در باشـد،  حوزه دار شهير بزرگان از علمى لحاظ به هك
 تـر  ليـ ثق را فقهش 56 ،55 ىها سال در امام هك سىك عنىي .باشد مثبت انستتو مى
 داشـته  اجتمـاعى  رديكـ رو حـال  نيدرع و بود خوانده زمان آن مراجع از ارىيبس از
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 اجيـ احت سـى ك بـه  زمـان  آن فضـاى  بـه  توجه با خصوص به تحول، ضرورت .باشد
 هـم  را ديـ جد ثمباحـ  بتوانـد  فقهـى  قيعم دانش از مندى بهره نيع در هك داشت
 يـك تئور نييتب جهت در هك بود ضرورتى مباحث نيهم از ىيك مثالً .ندك بانىيپشت
 و حـوزه  در بحـث  نيـ ا سيتدر اساساً .شد يم حس نظام ياسيس فرهنگ عقلى و
 .نبـود  سـاده  چنـدان  ...و اراتياخت حدود ت،يمشروع مبناى مثل آن ابعاد در قيتدق
 دربـاره  ليـ دل 28 بـا  و ردنـد ك اقـدام  آن به ظرىمنت اهللا آيت هك بود ضرورتىها  اين
 دايـ پ تيمشـروع  انتخـاب  قيـ طر از جـز  ينـ يد حكومـت  نكهيا و انتخاب گاهيجا
 .كند نمى

 تخصصى مدارس سيتأس با زين آموزشى مواد و ها وهيش در تحول گريد ازسوى
 در امـام  حضـرت  هكـ  داشت توجه ديبا .شد يم بانىيپشت شانيا جانب از آن ريغ و
ـ نبا و بجوشد ديبا آن درون از حوزه در تحولى هرگونه هك داشتند تأكيد انزم آن  دي
ـ ازا .رديپـذ  سامان آن هاى دستگاه و دولت دخالت با  فقهـى  تيـ موقع از جهـت  ني

 هكـ  بـود  راستا نيهم در ديشا .كردند يم جانبدارى حوزه درون در منتظرى اهللا آيت
 رد،كـ  مطـرح  را شانيا رهبرى و تيمرجع از استقبال بحث زود لىيخ حوزه هينشر
 .كند پبدا يشتريب سرعت حوزه، ياجتماع شهياند روند تا

 گريد يها حركت

 .گرفـت  قرار دستوركار در زمانه هاى چالش و يفقه مسائل طرح مدتى از پس
 مجلـه  ،»حوزه« هينشر نارك در مجموعه نيا يازسو آن انتشار و »نظر و نقد« مجله
 يهـا  شـه ياند ننـده ك سكمنع كه بود ييها حركت از گريد يكي »والفجر« زبان عربى
 در .قرارگرفت استقبال مورد هم لىيخ و بود 60دهه در اسالمى رىكروشنف انيجر
 ديشه يها شهياند ژهيو به ياسالم تفكر حوزه در ژهيو به ديجد مباحث به بخش نيا

 .شد يم پرداخته ،ياجتماع عدالت اقتصاد، علم، حوزه در صدر
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 نقد جلسات برگزارى گرفت، سامان هينشر انتشار نارك در هك ىياارهك گريد از
 از پـس  و شـدند  مـى  دعوت حوزه خارج از دىياسات آن، ضمن در هك بود بحث و

 تـر كد انيآقا از توان مى مثال عنوان به .كردند يم وگو گفت طالب با خود گفتار ارائه
 تركد اقتصاد، در ندرخشا مسعود تركد ت،يريمد حوزه در زادگان، عباس دمحمديس

 در مجتهدشبسـترى  محمـد  آقاى و منابع با ييآشنا و قيتحق روش در محقق مهدى
 در .ردكـ  ادي ،يفارس اتيادب و خيتار حوزه در ،يديشه جعفر دكتر ينيد يشينواند
ـ ا مشـاهده  هـم  انيـ آقا خود از برخى براى) 64 ،63ىها سال عنىي( ابتدا  نيچنـ  ني
 )7(.دبو بيغر هيعلم حوزه در ىيفضا

 حكومت از حوزه استقالل

 خـود  نيد يعلما .است بوده ها حكومت از او استقالل عهيش افتخارات از يكي
 خـور  نـان  هيـ علم يهـا  حـوزه  كـه  خواسـتند  نمى و دانستند نمى حكومت دار وام را

ـ  افتـاده،  اتفـاق  سـنت  اهـل  در آنچه مانند كار نيا رايز .شوند حكومت  يآمـدها  يپ
 تيـ روحان يشينواند و يزياستبدادست و يآزادمنش و يتيهو ندهيآ و داشت ينيسنگ
ـ ازا .برد مى سؤال ريز را عهيش ـ با هـا  حـوزه  در تحـول  بودنـد  معتقـد  امـام  رو ني  دي
 يتحـول  هر .رديپذ صورت آن اساس حفظ با همراه و جىيتدر و عىيطب صورت به
  .ندكن دخالت دينبا گريد يكسان وجه چيه به و رديگ انجام حوزه متن از ديبا

 آنـان  از و دادنـد  مـى  تيريمـد  يشـورا  و حـوزه  بـه  داشتند ياميپ هر رو نيازا
 و كننـد  دخالـت  حـوزه  در گـران يد كـه  نكنند يكار و رديگ انجام كه خواستند مى
 مرحوم) 8(.باشد ينيد مرجع ،خودش كس آن هرچند نكند، ليتحم رونيب از يكس
 هـم  اگـر  .ندك دخالت ها حوزه ارك در دينبا ومتكح هك بود نيا بر اعتقادشان امام
 باشد مراجع تيرضا قيطر از اي ديبا رد،يپذ صورت خواهد مى رابطه نيا در ارىك
 ها سال آن حتى .رديپذ سامان قاتىيتحق و علمى سساتؤم سوى از عىيطورطب به اي

 بـه  خواسـتند  مـى  يمطلبـ  حوزه درباره و مراجعه شانيا به هرگاه هك هست خاطرم
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ـ ا چنان و دادند مى ارجاع مراجع ژهيو به و حوزه نمسئوال  شـده  سـنت  موضـوع  ني
 خـود  درس گـانى يگلپا اهللا آيت هك شد يم ليتعط ها السك موقعى حوزه، در كه بود
 و شـد  يم ليتعط ها درس كردند، يم ليتعط را درس شانيا اگر .كردند يم ليتعط را
هـا    آن تكشـار م بـا  و حوزه زعماى دست در حوزه امور زمام عنىي) 9(.نه نه، اگر
ـ ب از كه يينهادها فشار هاى گروه و نهادها و ها ارگان دست در نه بود،  حـوزه  روني
 گراى سنت انيجر مقابل در هك حوزه اسالمى غاتيتبل دفتر رو نيازهم .رنديبگ خط
 و خراسانى ىيعبا اهللا آيت امام، حضرت ندهينما سرپرستى با بود، گرفته لكش حوزه
 دوسـتان  بـا  كـه  يشـناخت  و يآگاه با شانيا و شد يم اداره شانيا هاى تيحساس با

 تيـ تقو بـه  كـه  ختنـد ير مى را يالتيتشك انيبن گاه و شهياند يحام همواره داشتند،
 را حـوزه  شـانه ينواند و رانهكروشنف يها حركت از ارىيبس و كند كمك يشينواند
 .كرد يم بانىيپشت اي زىير طرح 60دهه ىها سال در

 دشـوار  و سـخت  حركـت و  گرفت يم اوج ها مخالفت نيا هك گاه نكهيا جالب
 بـار  كيـ  و يشـفاه  بـار  نيچنـد  شـان يا .ميشـو  جدا بهتراست ميگفت مى ما شد، يم
 هـم  بـا  همـه  كـه  اسـت  بهتر م،يرو رونيب است قرار اگر كه گفتند يكتب صورت به
 چـون  و كـرد  يستادگيا مقاوم و استوار و كرد نيچن شانيادرنهايت  و ميرو رونيب
ـ ب نبـود،  معتقـد  خواسـتند،  يمـ  آنان كه يزيچ به ـ ا بعـدها  و آمـد  روني  تشـكل  ني

 .شد يانداز راه شانيا يريدب با نيمدرس مجمع آن درون از و شد يسامانده

 دوره آن در يشينواند يمحورها نيتر مهم

 در تحول ضرورت همچون يمباحث طرح ما زمان آن هاى دغدغه نيتر مهم ديشا
 ضـرورت  جامعـه،  مشـكالت  و مسـائل  و ازهـا ين از ونينروحـا  يآگـاه  هـا،  حوزه
ـ  بخـش  در ژهيـ و بـه  هـا  حـوزه  خطـرات  از يآگـاه  ون،يروحان يستيز ساده  ،يدرون

 و قـدرت  و علـم  آفـات  ،يـي گرا عـوام  ف،يتحر غلو، ،يانگار ساده تحجر، همچون
 و موضــوعات ســرخط ســرمقاله در نخســت شــماره همــان در .بــود ينيمسندنشــ
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 ضــرورت تحــوالت، شــناخت يســتگيبا بــه بــود، شــده نيــيتع مهــم يمحورهــا
 نيـ د اسـاس  از غفلـت  و ييشـعارگرا  و ينيد ييگرا صورت با مبارزه ،يزير برنامه
 يآفتـ  همـان  بـه  قاًيدق نيد از يريگ بهره و نيد جيترو در ما امروز .بود شده اشاره
 :ميبود نوشته نخست شماره در ناله و آه با شيپ سال30 بيقر كه ميهست مبتال

 تيريمـد  به است مربوط همه كه دارد وجود جامعه در ياريبس و مهم مسائل«
 ينـ يد ميتعـال  و نيـ د نكنـد،  دخالـت  مسـائل  نيا در اگر تيروحان .جامعه يفكر

 كـرده  عيضـا  را نيد ذهنانه، بسته و انهيناش اما كند، دخالت اگر و است فراموشانده
 بـه  يروحـان  هـر  و اسـت  مـذهب  دست در قدرت امروز نكهيا .است داده برباد و

 و اسـالم  كـه  سـت ين نيـ ا شيمعنـا  داشـت،  خواهد نفوذ آنجا در شود، وارد هرجا
ـ  همه نيا امروز نكهيا .است افتهي نفوذ كس همه و جا همه در آن هيعال ميتعال  يعرب
 و ويـ راد از ...و دافعه و جاذبه يب و جاذبه با تناسب يب و تناسب به موعظه و دعا و
 در اسـالم  يواال و نـاب  تيـ ترب كـه  سـت ين نيا شيمعنا شود، يم پخش ونيزيتلو
 سرنا ما .ديدوان خواهد شهير صورت نيا به اي است، دهيدوان شهير ها روان و ها جان
 .ميكن مى باد گشادشِ سر از را

 و داشـت  ظىيغل خواهانه عدالت شيگرا هكنيا ضمن ها سال آن در حوزهة مجل
 بـه  نـاظر  شـتر يب انتقـادش  امـا  بـود،  ركـ ف هـم  موسـوى  آقاى دولت با ثيح نيا از
 ها برنامه آن .بود يبرنامگ يب و ىيروستا اقتصاد هاى رساختيز تيتقو به ىياعتنا مك
 مـورد  موضـوعات  گريد از .كرد يم كمك شهرها به هجوم و انييروستا هجرت به

 نقـد  شـور ك النكـ  هـاى  اسـت يس برخى آن ضمن در هك بود آزادىمسئله  ما تأكيد
 البتـه  هكـ  شـد  يمـ  گفتـه  سـخن  انتقـاد  ضرورت از هينشر در اميا همان رد .شد يم

 .شد نمى هم شخص دو و شخص يك به محدود
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 .داشـت  حضـور  هينشـر  مطالب تمام در نيد از ريخردپذ گفتارى دادن دست به
 هـاى  نگـرش  هكـ  بـود  فرهنگـى  رسانى اطالع هينشر بارز يها تيفعال از گريد ىيك
 .داد مى پوشش زين را نينو

 ونيزاسـ يراتكدمو جهـت  در برداشـتن  گـام  دوره آن دسـتاوردهاى  از گريد ىيك
 در رابطـه  نيهمـ  در مقـاالتى  سلسـله  هكـ  هست خاطرم .بود حوزه درونى ساختار
 درپـى  را رسـالت  روزنامه تند نشكوا هك شد يم منتشر 65 ،64 ىها سال در حوزه
 فضـاى  آن در هينشر لهسرمقا هك بود 65سالظاهراً  گرىيد مورد در مثالً اي .داشت
 تيريمـد  بـا ، هم هانكي روزنامه هك( افتي اختصاص طالقانى اهللا آيت ادي به اسىيس
 اى مقالـه  ضـمن  صـراحتاً  64سال در اي) ردك اقدام آن دوباره درج به ،يخاتم يآقا
 شـد  دهيشك چالش به نفت صنعت شدن ملى نهضت مورد در جيرا و مسلط دگاهيد
  .شدند شمرده ضعف و قوت نقاط اراىد دو هر اشانىك و مصدق و

 حـوزه  در قـرآن  از پرتـوى  ريتفسـ  هكـ  بـود  هـا  مدت طالقانى اهللا آيت مورد در
 تابفروشـى ك حتى نداشت را آن فروش جرئت فروشى تابك چيه .بود شده وتيكبا
ـ ا در بودنـد  قـرارداده  اعتـراض  مـورد  آن فروش براى را غاتيتبل دفتر  طيشـرا  ني

 نوشـته  طالقانى آقاى يها شهياند و تيشخص مورد در زهحو هينشر مفصل سرمقاله
 جانـب  هـم  امـام  حضـرت  مدتى از پس حوزه ساختار اصالح درمورد مثالً اي .شد
 از .ردنـد ك مطـرح  را هـا  حوزه درونى انتخاباتمسئله  و گرفت را تىكمشار دگاهيد

 اركـ  .بـود  اصالت و متانت رانهكروشنف تكحر نيا هاى يژگيو از ىيك گريد سوى
 .بـود  مشـخص  امالًكـ  انيآقا براى صدورش مبدأ و نداشت هم مرموزى و انهيمخف
ـ ا هكـ  بـود  حـوزه  نيسـنگ  و سـخت  فضـاى  ىيكـ  :داشـت  علـت  دو امـر  نيا  ني
 بـر  حـوزه  روز آن فرهنـگ  گريد ازسوى و داد مى قرار فشار تحت را ورزان شهياند
 را مطلبـى  ،نفـال  اهللا آيـت  اگـر  هكـ  شـد  يمـ  گمان گشت، مى القاب و نيعناو مدار
 ست،ين توجه انيشا چندان جوان روحانى يك مطلب اما ردك خواهد ها چه سديبنو
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 .بود علمى نيمواز با منطبق نيمعنون از شتريب اريبس گاه ،دسته نيا مطالب هكنيا گو
 هـا  حـوزه  در لياصـ  و ايپو اى شهياند شدن ريگ جاى دوستان اصلى قصد هرحال به
 يگـاه آ و دانش كه بود نيا مهم شود، كوچك اي زرگب يكس كه نبود نيا مهم .بود
 ديـ نوپد طيشـرا  بـه  توجه با را خود بالندگى ديبا حوزهنظر ما  به .برود باال ها حوزه
 انقـالب  هكـ  طىيشـرا  با آن يكتئور يها تيفعال و كرد يم حفظ اجتماعى-اسىيس

 تيريمـد  وهيشـ  نـه  ميردكـ  مـى  احساس اما شد يم فاز هم بود، آورده ديپد اسالمى
 هـا  حـوزه  در عمومـاً  هكـ  آنچنـان ( يـك  چيهـ  اش، فلسفه و اصول و فقه نه و حوزه
 نكات نيا كه اكنون هم .باشند روز مسائل جوابگوى اند، نتوانسته) شوند مى سيتدر
 وهيشـ  در هـم  و يآموزش نظام در هم و داده رخ يبزرگ تحوالت كنم، مى بازگو را
 .است دواركنندهيام ها يسامانده و يزير برنامه و يپژوهش نظام در هم و غيتبل

 نيا از پس يبزرگ سساتؤم نكهيا م،يفزايب آن به نجايا در ديبا كه يگريد نكته
 نـه  گريد يمسائل دار هيداع و شده قيتزر حوزه رونيب از هرچند كه شده جاديا دهه
 كـه  دهـد  مـى  نشـان  امـا  اسـت  بوده ينيد جامعه يها چالش هاى تياولو جنس از

ـ ا در آنكه گريد نكته .است بوده گذارتأثير آن در 60 دهه يها حركت  حركـت،  ني
 شـده،  جـاد يا راتييـ تغ گذشـته  به نسبت و است بوده كمتر آن يا حوزه سساتؤم

 از همچنـان  ينـ يد جامعه و دارد وجود زين يگريد يها آرمان و اهداف كه هرچند
 رنـج  آن يدولتـ  شـكل  در ينگـر  يسـطح  و موهن ديعقا جيترو و خرافات و غلو
ـ ا برابـر  در چالش و حوزه استقالل عدم در ينگران تر مهم و برد مى ـ  ني  يعـدالت  يب
ـ ا و است شده تفاوت يب ستم مقابل در سكوت و خدا نام به  دوش هبـ  تيمسـئول  ني

ـ ا بـه  مبتال شيوب كم تيروحان خود كه يدرحال است، آگاه تيروحان  مشـكالت  ني
 .است گرفته را نمسلكا عوام و عوام تيرعا يريتعب به و شده

 هاى دغدغه كه گرفت شكل ياريبس يروهاين دوران آن از پس كه بود نيچن نيا
 در يجـد  اريبسـ  مسـائل  طـرح  به امروز و داشت آن مسائل و فقه حوزه در يجد
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 بحث از را يمهم اريبس مباحث و دارد يفريك و يمدن ،ياجتماع ياسيس فقه حوزه
 معضـالت  بـا  برخـورد  وهيشـ  و هـا  جازاتم مسائل تا گرفته انسان حقوق و يآزاد

 مناسـب  هـاى  مرارت و ها يسخت با حال نيدرع و كرده خود جامعه ميتقد ياجتماع
 سازد مى و سوزد مى و كند مى نرم وپنجه دست اميا نيا

 :ها نوشت يپ
 .باشد روشنگران بود قرار كه حوزه مجله اوليه نام به اشاره*
 نيقيالصد رؤوس من خرجيما آخر« ،107ص ،6 ج ضاء،يالب المجحه اشانى،ك ضيف .1

 ».اسهيالر حب
 .ام آورده 420ص قرآن، در آزادي كتاب در را سخن اين تفصيل .2
 ،18ج امـام،  صـحيفه  ،2/6/1362 مـورخ  سـخنراني،  از يـك،  شـماره  حـوزه،  مجله .3
 .71ص
 علميـه،  هـاي  حـوزه  و روحانيت دهم، دفتر موضوعي، آثار تبيان، .روحانيت به پيام .4

 .561ص خميني، امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم تهران،
 .زن پيام مجله با مصاحبه در رفسنجاني هاشمي اهللا آيت سخنان از .5
 زمان آن كه اينجانب مقدمه با اسالمي تبليغات دفتر انتشارات مركز توسط كتاب اين .6

 .نشريافت)ق1363/1406( سال در بودم، انتشارات اين مدير
 جيتـدر  بـه  هكـ  68سال حدود تا داشت، ادامه آن هاي فعاليت و هينشر و حوزه روند .7
و  شـدن  قـدرت  به عطف و هيريتحر اوليه ياعضا از برخي و اينجانب آمدن رونيب با
 بشـود  بايد كه شد، آن و گرفت گرىيد وسوى سمت هم هينشر اسى،يس ديجد طيشرا
 .رفت نمي اين از بيش توقعي ديگر و
 ،560-562ص علميـه،  هـاي  حـوزه  و روحانيـت  دهـم،  دفتـر  ي،موضوع آثار تبيان، .8

 .خميني امام آثار نشر و تنظيم سسهؤم تهران،
 نامـه  وصـيت  در كـه  جـايي  تا شد، تشديد ايشان سوي از نگراني همين بعدها البته .9

  .داد هشدار آن عواقب به نسبت و كرد تصريح آن به خود
  



 

)14(  
  ؟عقل كدام

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، يباق نيعمادالد

 نخفت اقبالش و بخت و بخفت او    گفت كه افزون آن از و كرد آنچنان

 اما دارد چندهزارساله قال و ليق سابقه شده دهيبرگز نوشتار نيا يبرا كه يموضوع
 عتيشـر « عنـوان  قابـل،  احمـد  مرحـوم  مان سفركرده دانشور و دوست كه رو آن از

 را نيـ د و عقـل  نسـبت  تا شدم برآن بود دهيرگزب شيخو افتيره يبرا را »يعقالن
  .باشم داشته ياشارت زين يو ديفق استاد يآرا به آن خالل در و نميبرگز بحث يبرا

 و عقل نسبتمسئله  .است بحر كي از يقاشق و مانهيپ چون گفتار نيا شك يب
 پهنـه  در چـه  كـه  بـوده  موضوعات نيزتريبرانگ جنجال و نيتر غامض از يكي نيد

 آغـاز  از ينـدار يد جهـان  در يكلـ  طور به و تيحيمس جهان در چه و اسالم جهان
  .داشته وجود تاكنون

 يگـر  ياشعر بزرگ نحله دو شيدايپ به نخست قرون همان از اسالم يايدن در
 يچالشـ  بـه  ق.ه12قـرن  در انيعيشـ  انيـ م در يگـر  ياخبار با و ديانجام ياعتزال و
ـ  هينظر شياديپ شاهد زين تيحيمس جهان .شد بدل نيخون  تومـاس  چـون  يپردازان
 سـنت  .بـود  گـر يد ياريبسـ  و سيقـد  نياگوسـت  سـنت  و) 1274-1225(ناسيآكو
 رابطـه  مـورد  در وسـطا  قرون لياوا و باستان دوران يحيمس لسوفانيف از نيآگوست
 كـه  دانسـت  يمـ  ياشـراق  يعقلـ  همـان  را عقـل  و كرد يپرداز هينظر مانيا و عقل

 در يا لهيوس را عقل او .تاباند يم انسان قلب به يقيحق علوم شناخت يبرا خداوند
 بـود  معتقـد  هرچنـد  پنداشـت  يم مقدس كتاب حيصح درك يبرا و مانيا خدمت
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 ياضـ ير و يعـ يطب علـوم  مانند قيحقا و علوم از يا پاره به توان يم زين مانيا بدون
 دبع به 15قرن از .رسد ينم قتيحق به ح،يمس به مانيا بدون انسان يول افتي دست
-1546لـوتر  نيمـارت ( سـم يلوتر و) م1509-1564نيكـالو  جـان ( سـم يكالون با زين

 يآرا ديـ جد دوره در و گرفـت  اوج ها بحث نيا زميپروتستانت سرانجام، و) م1483
 خـرد  سـنجش « كتـاب  در كانـت  و مونيس چاردير و) 1632-77( نوزاياسپ باروخ
  .گشود مانيا و عقل رابطه به يا تازه چهيدر لسوفان،يف گريد و »ناب

 نـزاع  نيا و شد خواهد نوشته و شده نوشته نهيزم نيا در مقاله و كتاب هزاران
 به تن يكس و باشد داشته بحث تيقابل همچنان و بماند يباق خيتار انيپا تا بسا چه
 يحاصـل  و فرجـام  كـه  را يبحث ميدار يداع چه دينگو و ندهد بحث بودن هودهيب

 انيـ جر دو هـر  و دارد كـاركرد  چـون  دارد دنبالـه  جـدال  نيا اما !ميكن دنبال ندارد
 و كـرده  عمـل  شيخـو  نگرش و نشيب براساس و اند زنده ييگرا نقل و ييگرا عقل

 رونـد،  يمـ  نشانه را گريهمد روزمره منافع و رنديگ يم تأثير تحت را قوم سرنوشت
 و بازنشـر  بـه  همچنـان  شيخو ياجتماع گاهيجا و يفكر گاهيپا از دفاع يبرا پس
  .پردازند يم شيخو تيحقان و يبرتر ادله ييگوباز

ـ ا ديافزا يم نزاع نيا يماندگار ضرورت بر آنچه  ظهـور  و بـروز  كـه  اسـت  ني
 بـا  و افتـاده  رونيـ ب يسـادگ  از يمـواز  خط دو نيا شود يم موجب گريد ياناتيجر
 آن دوام يبـرا  يا تـازه  ليـ دل و تيموضـوع  بزرگ، نحله دو نيا نزاع شدن دهيچيپ
 و انـه يگرا عقل يصورت كه ياناتيجر اي هستند گنگ ياناتيجر هم آن و ديآ وجود به
 دهيـ چيپ و شـده  اسـتتار  يـي گرا نقل و ييگرا عقل درواقع و دارند انهيگرا نقل يباطن
 دوگانه نيا از خروج يبرا واقع درها   آن از يبرخ .اند مختلف يها صورت در شده
 تعـدد  و انـد  دهيـ ازي دست يسوم راه ابداع به نزاع آن به دنيبخش انيپا و آور مالل
 .است كرده كمك موضوع شدن تر دهيچيپ به خود ها سوم راه نيا
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 ييتنها به هركدام كه است يكاركرد است افزودهها   آن دوام به كه يگريد عامل
 يدرپـ  را مـان يا در تيـ جزم و آرامش و سكون و خلسه ينوع تعبد، و نقل .دارند
 امـا  آورد يمـ  ارمغـان  بـه  را يسـرگردان  گـاه  و يآرامنا گرچه ييگرا عقل و آورد يم

 خـوان  از انيـ گرا نقـل  ازجمله را همه كه دارد يپ در را تحول و شرفتيپ جستجو،
 .است شرفتيپ و جستجو نيهم محصول زين ديجد تمدن كه سازد يم منتفع آن

 كيـ  و مقاله كي با كه دارد زين يجزئ و يفرع موضوع ها ده ن،يد و عقل بحث
 .ديرسـ  بحث از يتيجامع به و كرد ادا را مطلب حق توان ينم ميحج رچنده كتاب
 نـام  او ؟بود افتهي يعقالن عتيشر دغدغه تفكر و زمانه از يا قله چه در قابل احمد
 واقـف  آن يچراهـا  و چـون  به ايآ اما ديبرگز شيخو كار يبرا را يعقالن عتيشر
 و نيــد يلــوا در ييــگرا خشــونت برابــر در او كــه اســت نيــا مســلم قــدر ؟بــود
 يگـردآور  شـنهاد يپ يوقتـ  رو نيازهم و بود كرده خطر احساس مدرن يگر ياخبار

 نينخسـت عنـوان   به »خشونت فرهنگ نقد« كتاب عنوان تحت را مقاالتش مجموعه
 و كـرد  اسـتقبال  آن از يفروتن و خجلت از يناش درنگ يكم از پس دادم او كتاب
 كـه  يمشـترك  برنامـه  به توجه با اما .گماشت همت مقاالت نيا يگردآور در خود
 .بود فراتر بازهم او دغدغه كنم يم گمان ميداشت يفكر حركت كي يبرا

 ها پارادوكس

 ازجملـه  اسـت  يچنـد  عوامل و ليدال از برخاسته ن،يد و عقل يها پارادوكس
 نيـ د ايـ آ و يحـداكثر  اي است يحداقل يمنبع نيد ايآ نكهيا و نيد از انتظار بحث
 تمـام  عت،يشر يمعنا به نيد ايآ و ؟است آن از اخص اي اعم اي عتيرش از عبارت
 نكـرده  بازگو را اتيجزئ تمام نكهيا اي داشته انيب را بشر ازين مورد نيقوان و احكام
 بـا  را اتيجزئ تمام حكمها   آن از توان يم كه كرده ذكر را ياتيكل يمطهر قول به اما
ـ  نيـ د در يپرسشـ  چيهـ  رو نيا از كرد انيب و ديكش رونيب اجتهاد لهيوس  پاسـخ  يب
 .ماند ينم
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ـ ا عقـل،  فروگذاران يمبان از گريد يكي  نـاقص،  يموجـود  بشـر  كـه  اسـت  ني
 از بشـر  عقـل  لذا است محدود شهيهم زين بشر دانش جهينت در و ازمندين و محدود
 توسـل  جـز  يراه و است عاجز تيبشر مصالح و امور مفاسد مصالح، يتمام درك
ـ ا عالمِ خالقِ و كل عقل از تهبرگرف كه نيد به  يغنـ  و كامـل  جـه يدرنت و جهـان  ني

 يارايـ  را منـان ؤم گريد شود يم مستند قرآن نص به سخن نيا يوقت .ميندار است،
 شيپـ  خداونـد  بـا  مقابلـه  و نـص  انكار شبهه رايز ستين ادعا نيا در كردن ديترد
 دست عقل، گاهيجا و شأن حفظ يبرا اي ورزند اصرار يرأ نيهم بر ديبا اي ديآ يم
نْ  ُتميأُوت وما :ديفرما يم خداوند .بزنند نيد انكار جهينت در و نص انكار به لْـمِ  مـاْلع 
 چـه  هر ما گريد عبارت به) 85 اسرا(مينداد شما به را علم از ياندك جز ما .اليقَل إِالَّ
 را آن از يانـدك  جـز  بازهم ميكن شرفتيپ علم عرصه در چه هر و مياموزيب علم از
  .ميا اوردهين دست به

 و ميـ در يمـ  را پرده هر يوقت كه است چنان يهست هيال نيچند و تودرتو اسرار
 يايـ زوا همـواره  و ميشـو  يمـ  رو روبـه  يتر تازه پرده با ميكن يم كشف را يمجهول
 يكـ ي سخن، نيا .دگر يدرگاه ذره، هر پس در .مانند يم يبرجا يكيتار و مجهول
 بشـر  يعاد سخن از فراتر و جاودانه يكل حكم كي و انهميحك و قصار كلمات از

 دامنـه  چـه  هـر  و مييجـو  يمـ  كمتـر  م،يكـاو  يم شتريب چه هر ما ديگو يم كه است
ـ ا هيشـب  .شـود  يمـ  گسـترده  زين مان جهل دامنه شود، تر افزون علممان  از سـخن  ني
 زيـ چ چيهـ  كـه  داننـد  ينم گرانيد چون داناترم هيبق از من :كه شده تيروا سقراط
  !دانم ينم زيچ چيه كه دانم يم من اما دانند ينم

 نيب نسبت« :گفت و زد ايدر آب به را خود انگشت هك شده نقل زين نيشتيان از
 برابـر  در مـا  معلومـات  نسبت مثل ا،يدر آب به ساخته مرطوب مرا انگشت هك آبى

 هتـاز  دم،يـ د يآفتـاب  ذره دل در :شـده  گفتـه  او قـول  از اي» .است هستى مجهوالت
 در .اسـت  شـده  نقـل  صادق امام از زين يمشابه سخنان .دانم ينم يزيچ كه دميفهم
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ـ  اسـرار  و يهسـت  عظمـت  انگريـ ب كوتـاه  يسـخن  در فـوق  هيآ واقع  و آن كـران  يب
 يبـرا  را انسـان  و اسـت  يجسـتجوگر  انيـ پا يب تيجذاب و علم بودن ريناپذ يريس

 از امـا  .كنـد  يمـ  بيترغ و عيتشج عقل يتوانا بلم با كران يب يانوسياق در شناكردن
 عقـل  نـد يگو يم و اند گرفته كه چنان گرفت هم يگريد جهينت توان يم سخن نيهم
 لـزوم  بـه  گزاره نيا اثبات از بعد .است قاصر قانون وضع از پس است ناقص بشر
 نيـ د چون و رسند يم يزندگ شئون تمام در يقانونگذار منبععنوان  به نيد به اتكا
 واقع در شوند يم قانونگذار شوند، يم نيد مفسر كهها   آن واهدخ يم يمتول و مفسر
 و نـدگان ينما مومـت يق بـه  بلكـه  انجامـد  ينمـ  خـدا  مومـت يق بـه  بشر قاصر عقل
 كـل  عقـل  به اتكا لزوم و بشر عقل بودن يناكاف استناد به كه انجامد يم ييها واسطه
 .نهند يم بشر عقل يجا به را اندك يگروه فهم و عقل ،يواف و يكاف و تينها يب و

 كـه  ييهـا  عبـارت  و هـا  گـزاره  از اسـتفاده  با نيد و عقل كشمكش از يا نمونه
 صـرف  برخـورد  شود گفته نكهيا است نادرست آن بيترك اما درست آن جزءجزء
ـ  احسـاس  گرفتن دهيناد و ينيد ميمفاه با يافراط يبرخورد نيد با يعقالن  يدرون
 اظهـار  صـرفاً  هكـ  ياريبسـ  ميمفاه در ابس چه ،صرف يعقالن برخورد .است انسان
 نشـدن  قـانع  ليـ دل بـه  جهينت در و ابدين مناسب پاسخ است خداوند برابر در يبندگ
  .ندكب نيد از يگردانيرو به وادار را انسان عقل،

 جلـوه  موهـوم  يامور را يفطر يا خواسته است نكمم يعقالن صرف برخورد
 در هشدار نيا .بسازد نيگزيجا نيد يبرا و دينما گردانيرو آن از را انسان و دهد
 اهللا نيـ د ان« :فرمـود  هك شده نقل) ع(سجاد امام از .است شده داده هم ينيد متون
 هكـ  ».ديـ آ ينمـ  دسـت  بـه  ناقص يها عقل با خدا نيد« .»الناقصه بالعقول صابيال

 زيـ ن خداونـد  .اسـت  ،محـض  عقل به توسل نه ،عقل به محض توسل آن از منظور
 عقـل  بـه  محـض  يتفـا كا اسـت  نندهك گمراه آنچه اما داند، يم برمعت را محض عقل
 .است
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 لـم  و ربـه  عن نهيد أخذ المؤمن ان« :است فرموده يعل امام يگريد تيروا در
ـ  البتـه  .نظـرش  و يرأ از نه رديگ يم خدا از را نشيد مؤمن »هيرأ عن أخذهي  نيچن

 هيتوج عدم بسا چه و ستين مفرط ييگرا عقل از همواره نيد و عقل انيم يا مواجهه
 مـان يا در تزلـزل  باعـث  دن،ينرس ينيد ميمفاه از يمفهوم قتيحق و نهك به و قيدق

 )44-45 فطرت، نيد اسالم( بشود

 از ينــيد منــابع در .اســت نيــد و عقــل كشــمكش از يا نمونــه عبــارات نيــا
 اتيـ آ در خداونـد  :اسـت  شـده  برخـورد  يزيـ آم شيسـتا  گونه به عقل با طرف يك
 مـورد  را شـند ياند ينمـ  اءيانب تيحقان و ياله اتيآ در هك يسانك رآنق در يمتعدد
 از بـار 16 رفتـه،  ارك به عقل مشتقات بار49 قرآن اتيآ در .است داده قرار سرزنش
 سـخن  رراًكم زين ركف و فؤاد قلب، از و شده ادي) ناب خرد صاحبان( االلباب أولوا
ـ  مايف الحجة« .خداست حجت عقل كه شده گفته عقل شيستا در .است انيم به  نيب

 و سـنت  و تـاب ك نارك در يعقل مستقالت در عقل نيهمچن .»العقل اهللا، نيب و العباد
 صـورت  بـه  عقل هكنيا مانند است آمده شمار به ينيد امكاح مستقل منابع از اجماع
ـ ا .ندك يم كدر را ظلم يزشت و عدل يخوب مستقل،  آنچـه  بـه  يجهـات  از عقـل  ني
 و مقرون مدرن، عقل به يعني شود يم شناخته اديخودبن و ستقلم عقل نام به امروز
 .است مشابه

 به عقل از شده، نقل )ع(معصوم انيشوايپ و) ص(خدا رسول از هك ياتيروا در
 بـه  خـدا  .»العقـل  مـن  افضـل  ئايشـ  للعبـاد  اهللا قسم ما« :است شده ادي زيچ نيبهتر

 خدا، امر به نيتر عالم و» .است ردهكن قسمت عقل از تر لتيفض با يزيچ بندگانش
 مـال ك و »عقـال  احسـنهم  اهللا بأمر اعلمهم« :اند شده يمعرف ها عقل نيبهتر دارندگان

 ونيك يحت مؤمنا، المؤمن ونيك ال« :است شده يمعرف او عقل مالك به مؤمن مانيا
 ،يمنتظـر ( .باشد املك عقل در هكنيا مگر باشد مؤمن تواند ينم مؤمن »العقل املك
52( 
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 ةحج و ظاهره حجة ن،يحجت الناس يعل هللا ان« :است آمده يگريد تيروا در و
 دو خداونـد  ».فـالعقول  الباطنـه  مـا أ و االئمـه  و اءينباأل و فالرسل ظاهره ماأف باطنه،
 امـا  .يبـاطن  حجـت  كيـ  و يظـاهر  حجت كي است داده قرار مردم يبرا حجت
 يبشر عقول اي لعق يباطن حجت و امامان و امبريپ از است عبارت يظاهر حجت
 نـه  را اتيـ روا .دارد وجـود  بشر يراهنماعنوان  به هم نبوت ختم از پس كه است
 تـوان  يمـ  زيـ آم حكمـت  سخنان و اتينظر خردهعنوان  به بل مقدس كلمات مثابه به
ـ ازا رنـد يگ يمـ  قرار قبول و ينف و نقد معرض در رايز كرد يتلق  ايـ  اتيـ روا رو ني
 هكـ  شـده  يمعرفـ  يعنصـر  عقـل، هـا    آن در كه دارند وجود يگريد اتينظر خرده
 امور و امكاح اتيجزئ در .ابديدر را نيد قتيحق و نهُك تواند ينم جا همه و شهيهم
 صـاب يال اهللا نيـ د ان« :است نيچوب عقل يپا يمولو رينظ ييعرفا ريتعب به يقدس

 ».هالناقص بالعقول

 يطرف از ؟ندسازگار هم با چگونه نظر دو نيا هك است مطرح پرسش نيا حال
و  اوست عقل مالك به مؤمن مانيا مالك و نديها نيتر عاقل خدا امر به ها نيتر عالم

 و« :ديـ گو يم يعل امام .ديآ ينم دست به عقل با خدا نيد هك شده گفته گريد ازطرف
ـ ب را هـا  عقـل  يها نهيگنج تا فرستاد را اءيانب خداوند »العقول دفائن لهم روايثي  روني

 .)51 و52 همان،(آورند

 ؟عقل كدام

 نخسـت  فهيطا كه است شده گفته فوق، اتيروا از فهيطا دو تعارض حل يبرا
 احكام، درك در عقل استقالل عدم انيب مقام در) نيد فهم يبرا عقل تيكفا عدم(

 رايـ ز استحسـان،  و اسيق بر اعتماد روش مقابل در است احكام مدارك و مالكات
 احكـام  كه است نيا آن از منظور و اند شده وارد مقام نيهم در اتيروا از دسته نيا
 يبـرا  اتيروا از دسته نيا واقع در و »استقالالً باالعقول التصاب« :احكام مدارك و

 تمـام  مشـكل،  تعـارض  نيـ ا حـل  بـا  امـا  .انـد  شده وارد يرأ به اجتهاد با معارضه
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 يمنظـر  از رود يمـ  سـخن  يعقالنـ  عتيشـر  از كـه  يهنگـام  مثال يبرا .شود ينم
 هم يمنظر از و است كاليپارادوكس يبيترك ،يعقالن عتيشر بيترك گفت توان يم
 عقـل  كـدام  مـراد،  م،يابيـ در كه است نيا نزاع محل .دانست سازگار را آن توان يم

 كـه  گفت سخن عقل نوع4 از توان يم يطوركل به .محض عقل اي يفقه عقل ؟است
 ؛يفقهـ  عقـل . 1 .شوند يم منطبق هم بر يحد تا و دارند خاص و عام نسبت بعضاً
 .مدرن عقل .4 ؛كيكالس و يفرد عقل. 3 ؛هيعقل مستقالت و ينظر عقل .2

 بـرخالف  نـد يگو يمـ  عيتش مذهب گرابودن عقل اثبات يبرا يبرخ :يفقه عقل
 فقه منابع عيتش مذهب در دانند يم فقه منبع را سنت و كتاب فقط كه تسنن مذهب
 عقـل  شـود  يمـ  گفتـه  نجـا يا در كه يعقل اام .عقل و اجماع سنت، كتاب، :چهارند
 اعتبـار  منـاط  كـه  است آن يفقه عقل ؟محض عقل اي است معصوم قول از كاشف
 آن از كـالم  و اصول در كه است آن محض عقل و است معصوم قول تيكاشف آن
 يتعبـد  يامر ذاتاً عتيشر كه آنجا از .شود يم گفته سخن هيعقل مستقالت عنوان به

 يفقهـ  عقل ميكن منظور باشد عتيشر موافق و مرافق كه ييجا تا را عقل اگر است
 ينـوع  شـود  يمـ  گفته اديخودبن عقل مدرن جهان در آنچه اي محض عقل اما است
 يعنـ ي يفقهـ  عقل .است يوح و شرع چون گريد منابع برابر در آن به دادن اصالت
 و اسـت  معتبر باشد نص موافق و شارع حكم درك چارچوب در كه ييجا تا عقل
 .بشود يشرع حكم به قطع موجب كه يعقل حكم هر

 ادراك يعنـ ي شـود  دانسـته  اسـت  سـته يشا كه است يزيچ ادراك :ينظر عقل
 ينظر عقل .است جزء از بزرگتر كل، مانند دارد وجود يتيواقع آن يبرا كه يامور
 ماننـد  كنـد  يمـ  حكم مالزمه، قيطر از بلكه كند ينم درك را هيشرع احكام مستقالً
 ينظـر  عقـل  .انيبالب فيتكل بودن محال و واجب مقدمه و اجزاءمسئله  در مالزمه
ـ ا كه كند يم درك مستقالً كه است نيا اش فهيوظ تمام  سـته يشا نفسـه  يفـ  فعـل  ني
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 اتيـ كل از هيـ عقل مسـتقالت  .شـارع  به آن نسبت از نظر قطع نه اي شود انجام است
 .شوند يم استنباط ينظر عقل

 قـوه  مـدد  به فرد ييتوانا و صيتشخ و يفرد لعق ك،يكالس عقل :يفرد عقل
 آنچـه  .شود هوس و هوا به آلوده تواند يم كه است يفرد عقل .است تفكر و عقل
ـ ا .است تيعقالن از رشته نيا به ناظر شود يم گفته عقال يب عقل مذمت باب در  ني
 نجـا يا در و داند يم بد عمل مقدمه را بد شهياند و دارد اخالق با يفعال رابطه عقل
  .شود يم برقرار ونديپ يعمل عقل و ينظر عقل انيم

 بـه  شـدن  آلـوده  بـه  محتمـل  يفـرد  عقل تفاوت به توجه بدون عالمان، يبرخ
ـ  موجـود  بشـر  كـه  تيـ واقع نيا استناد به عقول، ريسا با اتينفسان  صـرف  يعقالن
 حكـم  كنـد  يمـ  دخالـت  او تعقـل  و تفكـر  در او هـوس  و هوا و آرزوها و ستين

 را آن نيد ديباحتماً  و انديبنما او به را درست راه تواند ينم بشر عقل پس اند كرده
 عقـل  يمجـرا  از جـز  دنيفهم يبرا هم نيد نيهم نكهيا به توجه بدون كند، ارشاد
 اگـر  عقـل  نيهم .ستين يادراك يقوا كنار در يمستقل قوه ن،يد و شود ينم دهيفهم
 هـم بشـر   حقـوق  ختشـنا  در باشـد  حجت خداوند حقوق و خداوند شناخت در

 كـه  نباشـد  معتبـر  يگـر يد در و باشـد  معتبـر  جـا  كي در تواند ينم و است حجت
 .بود خواهد بالمرجح حيترج مصداق

 .گـردد  يم باز رنسانس و يروشنگر عصر به آن نهيشيپ :اديخودبن و مدرن عقل
 .دهـد  يم ليتشك تيعقالن نوع نيا را بشر ديجد عصر و غرب ديجد تمدن جوهر
ــل ــخودبن عق ــا اد،ي ــه از ره ــق هرگون ــد و دي ــدود و بن ــا تيمح  و كيدئولوژي
 شـود،  اثبـات  تجربـه  قيـ طر از كـه  را يزيـ چ هر و است گوناگون يها فرض شيپ
 يجمعـ  و يمشاركت تجربه به يمتك بلكه ستين يفرد تجربه به محدود و رديپذ يم
  .است تجربه انباشت و
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 يعقالن صرف خوردبر كه شود يم مطرحمسئله  نيا نيد و عقل جدال قاب در
 امـا  اسـت  انسان يدرون احساس گرفتن دهيناد و ينيد ميمفاه با يافراط يبرخورد
 قيرق كم دست اي حل تضاد نيا اش، يمشاركت و يجمع وجه ليدل به مدرن عقل در
 در چـون  و اسـت  حجـت  و معتبـر  يجمع عقل نديبرآ مدرن عقل در رايز شود يم
 هـم  افـراد  يآرزوهـا  و عواطـف  اسـات، احس ،يجمع عقول و تجربه تبادل انيجر

 كتـاب  در .اسـت  كـرده  گـذر هـا    آن همـه  معبر از آن يينها داد برون دارند حضور
ـ ا بـه ] منتظري[ اهللا آيت مرحوم اثر »فطرت نيد اسالم«  شـده  توجـه  مهـم  نكتـه  ني

 شـده  گفتـه  سـخن  هيعقل و هيغضب ه،يشهو گانه سه يقوا از ياخالق متون در :است
 شـود  يمـ  گفتـه  و است غضب و شهوت فيرد هم كه كيكالس عقل تفاوت .است
 كـه  است نيا شود يم دهينام مدرن عقل آنچه با است ينفسان يهوا به ختهيآم عقل
 شود يم دهينام يزيغر عقل كه است همان و دارد يانفراد و يفرد جنبه يسنت عقل
 گفتگـو  و نظـر  تبادل قيطر از كه است مستقل و اديخودبن نقاد عقل مدرن، عقل و

 يارجمنـد  گاهيجا زين يجمع خرد و نقاد و مستقل عقل رو نيازا اندينما يم را خود
 .)51 ،يمنتظر(دارد

 از ماندن دور است آن يجمع ديتول مدرن، تيعقالن ياصل مشخصه كه آنجا از
ـ انگ به اديخودبن و يجمع عقل ديتول در فعال مشاركت  غلبـه  بـه  آن، بـا  مقابلـه  زهي

 را مـا  نـده يآ جامعـه  و انجامـد  يم يبشر تيعقالن از زيآم ضيتبع و خاص يشيگرا
 هيـ زاو نيازا يعقالن عتيشر بحث .ندك يم الخلقه ناقص يطفل از مراقبت به محكوم

  .باشد داشته ژهيو يتياهم تواند يم

  



 

)15(  
  فتوا در نوگرايي روش، در گرايي سنت

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، يتيدرا يمصطف

 چون آزاده يمعن تمام به يمرد و نظر صاحب يهيفق شمند،ياند يدوست درباره نوشتن
 را ييآشـنا  هكـ  گونـه  ناهمـ  »يدوسـت « رايـ ز است ممتنع و سهل يارك ،قابل احمد
 يگـاه  هكـ  نـد ك يمـ  مبـدل  يعـاد  يامـر  بـه  را محاسن از ياريبس دنيد ديافزا يم
 هكـ  بـود  شـده  نيعج فضائل از ياريبس در او ايگو .شود يم لكمش آن آوردن قلم به

 لـذا  .نبود قابل احمد گريد آنها، بدون او و شد يم يتداع ديبا نامش، بردن با همراه
 بـا  مـن  از يشـتر يب فاصـله  هك بنگارند يافراد ديبا را اتيخصوص نيا به پرداختن
 .نمك ادا را او حق مقوله نيا در توانم ينم منمطمئناً  چون داشتند قابل احمد

 ژهيـ و اتيخصوصـ  و برجسته يها دغدغه از يبرخ به فقط وتاهكة نوشت نيا در
ـ  جيـ را هكس حداقل هك ردك خواهم اشاره او  يفرصـت  دوارميـ ام و سـت ين مـا ة زمان

 حـقّ  و بپردازم اش يعمل يمش و ينظر يها شهياند ياوكوا به شتريب تا دهد دست
 .نمك ادا را يدوست

 اركسـازو  و قواعـد  به اعتنا يب يركروشنف نه بود گرا سنت يهيفق قابل احمد .1
ــه را آن و حــوزه در جيــرا يعلمــ  حضــرت مــرادش و اســتاد از امــلك صــورت ب
 در آنچـه  همه رشيپذ يمعنا به نه ييگرا سنت .بود آموخته يمنتظر يالعظم اهللا آيت
 تـر  قيـ دق ياوكـ وا و استنباط روش رشيپذ يمعنا به هكبل بود، گذشته حوزه نهيشيپ

 و مسـائل  در بـاالخص  آن؛ يهـا  ضـعف  و ها ياستك يارسازكآش و قرائن و دالئل
 دهيـ د ييفتاوا و نشده آن در الزم و يافك دقت بود، معتقد هك ياجتماع موضوعات

 نـوگرا  يهـ يفق تـوان  يم را او لذا .است ناسازگار جيرا يارهايمع با يحت هك شود يم
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 اسـتنباطات  هكـ بل نبود، حوزه يسنت روش خروج از يناش او ينوگرائ يول دانست
 انيـ م فرق دو توان يم .بود افتهي دست آن به روش همان از استفاده با هك بود ديجد
 و ردكـ  ينمـ  بسنده بزرگان نظرات به گاه هيچ او هكنيا اول .افتي يسنت هانيفق و او
ــ ــراد امـن ــنجك از را او اف ــدل در ياوك ــ ازـبــ لي ــت ينم ــنيا دوم .داش  بــه هك

 نيا در بود معتقد و نبود بنديپا شد يم نظر ابراز مانع هك جيرا يها يشياند مصلحت
 و سـت ين جامعـه  در آن ابـراز  و نيـ د حيصـح  فهـم  از فراتر يمصلحت چيه حوزه،
 نظـرات  از يبرخـ  هكـ  شـده  باعـث  ها، ييگرا مصلحت نيهم هك بود معتقد بسا چه

ستين نيچن هك يدرحال شود يتلق منزل يوح همچون ن،يد به منسوب سست. 

 ينـ يد زيبرانگ چالش مسائل در شدن ريدرگ و اريبس توغل از پس قابل احمد .2
 ،يسنت فقه روش به استنباط در التكمش همه هك ديرس ياساس تهكن نيا به مرور به

 زيـ ن يسـنت  فقـه  در اجتهـاد  يمبان هكبل ستين ليدل در يافك توجه عدم در منحصر
 نيآفـر  لكمش ينيد استنباطات شد، خواهد باعث بعضاً هك است ييها ياستك يدارا
 از يكـي  عقـل  گرچـه  .بـود  »عقل« آن نيتر مهم و ندك لكمش را آن هيتوج اي باشد
 استناد مورد يفقه يفرع در مترك يول شده، شمرده يسنت فقه در استنباط مهم منابع
) شـمارش  در البتـه ( سـوم  فيرد در قرارگرفتن با عقل ه،كآن جز است گرفته قرار
 هكـ  يدرصـورت  اسـت  ردهكـ  رنـگ  مك استنباط در را ياساس عنصر نيا اربردك عمالً
 تـاب ك حيصـح  فهم و توغل يبرا ابزار نيتر مهم ياله يباطن حجتعنوان  به »عقل«
 ردنكـ  برجسـته  يبـرا  او .رديـ گ قرار يجد توجه مورد ديبا ابتدا در است، سنت و
 و بسـط  يبـرا  گرچـه  ردكـ  اريبس يتالش اواخر نيا در اجتهاد در ياصل عنصر نيا
 از يكـي  هكـ  را عـدالت  همچون يعناصر آن جز .بود شتريب مانز ازمندين آن حيتنق

 از يكـي  عنوان به هكبل ،يفقه قواعد از ياريبس از شيب مراتب به است يقرآن اصول
 قرارگرفتـه  مغفـول  امالًك يسنت فقه در هك دانست يم استنباط يبرا يابيارز يها هيپا

 و باشد ينيد عدالت خالف بر تواند، ينم يفقه يمكح چيه هك يمعن نيا به .است
 ريپـذ  انكـ ام بشـر  يبرا آن كدر هك پنداشت يم يعقالن امالًك يامر را عدالت البته
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 عـدالت،  هكـ نيا نـه  باشد عادالنه ديبا نيد نام به زيچ همه هك اعتقاد نيا بر و است
 نيـ د نـه  اسـت  نيـ د يبرا زانيم عدالت، ،يعبارت به .ديگو يم نيد هك است همان
 يهـا  نوشـته  به مراجعه با ديبا هك است اريبس سخن باب نيا در البته .عدالت يبرا
 نيتـر  مهم از يكيعنوان  به رامسئله  نيا او هرصورت به يول .شود افتيدر شتريب او

ـ ا در بـاالخص  اش يركـ ف و يذهن يها دغدغه  دنبـال  و يريـ گيپ اريبسـ  اواخـر  ني
 .ردك يم

 و عوامانـه  يهـا  مصـلحت  تيـ رعا ابـداً  ردمكـ  اشـاره  هكـ  چنـان  قابل احمد .3
 ردكـ ن گرفتار دام نيا در را خود عمر، همه در گاه هيچ و تافت يبرنم را انهيسودجو

 از يا عـده  هكـ  بـود  اعتقـاد  نيا بر .ردك يم نيتأم را او يآزادگ از يبخش همان، هك
 آن بـه  هكـ  را ينظراتـ  سـتند ين حاضـر  انـه يگرا عـوام  يهـا  مصلحت علت به عالمان
ـ ا تـر  قيـ دق يبررسـ  به حاضر يحت علت نيهم به يا عده و دارند ابراز اند، دهيرس  ني

 .شـود  وارد يا خدشـه  پندارنـد  يمـ  نيد از عوام آنچه به مبادا تا ستندين موضوعات
 در هكـ  ياريبسـ  چـه  .سـت ين كانـد  رفتـه،  خـدا  نيد به رهگذر نيا از هك ييجفا

 زتريانگ تأسف اي داشته ابا آن يارسازكآش از يول دانند يم درست را ينظر ،خلوت
ـ ن آن بـا  يـي همگرا يحتـ  عـوام،  برابـر  در هك شود يم دهيد هكنيا  دهيـ دهـا    آن از زي
 .شود يم

 تيـ رعا زين را طلبانه تيعاف يعبارت به اي انه،يسودجو يها مصلحت او هكآن جز
 نأ فللعـالم  البـدع  ظهرت ذاإ« هك بود مؤمن و معتقد جمله نيا بر سخت و ردك ينم
 عـالم  بـر  شود، گذاشته خدا نيد در بدعت هك آنگاه »اهللا عنةل هيفعل الإ و علمه ظهري

ـ نبا لـذا  .رديـ گ قـرار  خداوند لعنت مورد والّا سازد اركآش را خود علم هك است  دي
 او اصــوالً .ردكــ فيتوصــ انــهمدار سياســت يرفتــار را، او اعتراضــات و ادهــايفر

 منتقدانه اررفت يول دانست، ينم چندان زين را آن اصول و نداشت ياسيس يتيشخص
 هـا  يناهنجار و ها يجروك برابر در ستيبا ينم هك ينيد عالم يك چارچوب در او،



 امه احمد قابليادن  232

 يخـوب  به زين را يمش نيا .است انهيگرا واقع و ريپذ هيتوج باشد، تفاوت يب و تكسا
ـ ا و فشـرد  يمـ  يپـا  آن بـر  و گرفتـه  وام خـود  مراد و استاد از  ينـوع  خصـلت  ني

 را بـودن  آرام اجـازه  هك بود داده لكش قابل حمدا وجود در را يآزادگ و يآزادمرد
) انهيسـودجو  ايـ  عوامانـه ( يـي گرا مصـلحت  دمـع و يشناس فهـيوظ .داد ينم او هـب

 نيـ د نـام  به ومتكح هك يزمان بود معتقد باالخص داد يم شيافزا را او يگذارتأثير
 نهيهز پرداخت هنگام آن در البته و شد خواهد شتريب عالمان فهيوظ رد،يگ يم لكش
 .است تر نيسنگ هم
 ياخالقـ  و يركـ ف برجسـته  يژگـ يو يـك  به وتاهك مقال نيا در ديده اجازه .4
 قابل احمد .بود آموزنده من يبرا و مهم اريبس من نظر به هك نمك اشاره زين او گريد
 يزنـدگ  او از متـر ك و بود رو روبه يسخت يها بينش و فراز با خود عمر دوران در
 او اواخـر  نيـ ا يضـ يمر و ديشـ ك هـا  يسـخت  و ديـ د جفاهـا  دم،يد يتنش مك و آرام
 .بـود  يراض بود، ردهك ريتقد او يبرا خداوند آنچه به شهيهم يول .بود برعلتديمز

 بـا  را آن و ردكـ ن رييـ تغ تشيوضـع  از پرسـش  برابر در گاه هيچ »الحمد وهللا« جمله
ـ  فقـط  و خـت يگر ينمـ  بـال  و يسـخت  از او .ردكـ  يمـ  ادا اعتقاد  را او يتيمسـئول  يب
 ياله نعمت چشم به شد يم بشينص فهيوظ انجام برابر در آنچه به لذا و ديرنجان يم
 الإ تيـ أر مـا  و« جملـه  بارهـا  و پنداشـت  يمـ  يآسـمان  مائده را آن و ستينگر يم
ـ ا هك شد نيچن لذا و ردك يم راركت را »اليجم  را او وجـود  جـوهره  هـا،  يسـخت  ني
 يابـزار  شتنيخو يبرا ها، ييناروا آن همه از ود،افز يم را او سخن تأثير و دهيد آب
 ارآمـدتر ك و مؤثرتر شيخو راه در و ديفزايب شيخو ينفس ماالتك بر تا ساخت يم
 نبـود  حاضـر  و بـود  پرداختـه  معاملـه  به شيخو يخدا با او يعبارت به .بردارد قدم
 انـه يجو تيعافظاهراً  و داريناپا يزندگ به بخس يثمن با را شيخو دانيجاو بهشت
 ارج ايـ دن بنـده يفر ظـواهر  از شيبـ  خـود،  تيانسان و شرف يبرا .ندك معاوضه ايدن
 .او بر خداوند رحمت .نپرداخت آن حراج به گاه هيچ و گذاشت يم

  داًيسع مات و داًيسع عاش
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  ديني روشنفكران نوانديش، روحانيان مشترك راه يك

 1391آبان26، مهرنامهماهنامة ، تبار يعلو رضايعل

 نهاد سو يك از .اند بوده مواجه ينيد دعوت گونه دو با ما مردم رياخ سال صديك در
 بـوده  مشـغول  نيـ د جيتـرو  و دعوت به »تيروحان« نام با يا شده شناخته ياجتماع
 بـرد،  نام »انيجر« يك عنوان به آن از توان يم كنيا هك يگروه گريد يسو از .است
ـ  نيـ د از يگـر يد گونه غيتبل و جيترو بر  اسـت،  بـوده  مشـغول  يدار نيـ د و ياورب
 طـرح  نوشـته  نيا هدف .شود يم ادي »ينيد رانكروشنف« عنوان با آن از هك يانيجر
 دهنـده  لكشـ  عناصر هكنيا .است مجموعه دو نيا انيم نسبت و رابطه درباره يبحث
 ؟اند داده لكش دو نيا انيم را يدادوستد نوع چه و اند بوده چه رابطه نيا به

 نظـر  بـه  آنچـه  برخالف .مينك يم آغاز »يروحان« فيتعر يبرا تالش با را بحث
 ميبخـواه  اگـر  ژهيـ و بـه  !سـت ين آسان هم چندان يفيتعر نيچن به يابيدست رسد يم

 .ميبپـرداز  »يروحـان « فيـ تعر بـه  يفيتوصـ  ينگـاه  با تنها و يارزش يداور بدون
 را ونيروحـان  محورچند بر هكيت با توان يم است يافك نوشته نيا يبرا هك يزانيم به
 :ردك زيمتما جامعه اقشار ريسا از

 ؛يآموزش نظام نيا در پرورش و يحوزو يها آموزش از يبرخوردار .1
 ؛ينيد رئشعا و كمناس ياجرا و آن يعمل و ينظر يها آموزه و نيد غيتبل. 2
 ؛ينيد نيمبلغ و ونيروحان ژهيو يشتيمع خاص منابع از يبرخوردار .3
 ؛تيحانرو لباس دنيپوش .4
 چـارچوب  در گـرفتن  قـرار  و يشناسـ  نيـ د نهيزم در يسنت سرمشق از دفاع .5
 .يسنت گفتمان
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ـ ا از يبرخـ  در شـوند  يمـ  شـناخته  ينـ يد ركروشـنف  عنـوان  به هك ياشخاص  ني
 كمشـتر  تواننـد  يم فيتعر مطابق حداقل هكنيا اي ندا كمشتر انيروحان با ها يژگيو

 از يريـ گ بهـره  با اي اند دهيگذران را يوزوح يها آموزش اي ينيد رانكروشنف .باشند
 ينـ يد رانكروشنف .هستند آشنا ها آموزش نيا با يافك طور به موجود يآموزش منابع
 ياجـرا  در گـاه  و پردازنـد  يمـ  نيد يعمل و ينظر يها آموزه جيترو و غيتبل به زين

  .دننك يم تكمشار و شده قدم شيپ) خودشان وهيش به البته( ينيد رئشعا و كمناس

 و نـدارد  تياهم و تيموضوعها   آن يبرا زين تيروحان لباس نداشتن اي داشتن
 آنچـه  .ردكـ  فيـ تعر و تصـور  آن بـدون  ايـ  تيروحان سوتك در راها   آن توان يم
 منـابع  از نشـدن  برخـوردار  نـد، ك يمـ  زيمتمـا  انيروحان از راها   آن مشخص طور به

 در يدگرگـون  و يسـنت  تمـان گف ازهـا    آن خـروج  و ونيروحان ژهيو يشتيمع خاص
  .آنهاست يشناس نيد سرمشق

 و تيـ روحان انيـ م نسـبت  هكـ  است اختالف محور دو نيهم هك نمك يم گمان
 خـاص  منـابع  از ونيروحـان  يبرخـوردار  .نـد ك يمـ  مشـخص  را ينيد رانكروشنف
 و خـاص  »صـنف « يـك هـا    آن از كمشـتر  ظـاهر  و نقش نه،يشيپ با همراه يشتيمع
 هيـ علم يها حوزه در شده انجام يها پژوهش يبرخ .سازد يم »يصنف تيهو« يدارا
 از تـوان  يمـ  هكـ بل هسـتند  »يصنف تيهو« يدارا تنها نه انيروحان هك دهد يم نشان
 دگاهيـ د از .گفت سخنها   آن انيدرم )Corporate group( يصنف گروه يريگ لكش
 يرو ايـ  هك رود يم ارك به ياجتماع رابطه مورد در يصنف گروه اصطالح وبر سكما
 مشـروط  و محـدود  يمقرراتـ  قيـ طر از راهـا    آن ورود ايـ  اسـت  بسته گانهيب افراد
 است الزم رديگ لكش يصنف گروه يك هكآن يبرا وبر يها ديدگاه يمبنا بر .ندك يم
 :باشند داشته وجود ريز عناصر تا

 انجــام .پ ؛يرفتـار  شـده  تيــتثب يالگوهـا  .ب ؛اقتـدار  مراتــب سلسـله  .الـف 
 درمورد يداور يالگوها( صنف در مرجع يها گروه .ت؛ يصنف خاص يردهاكارك
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 انيـ م و اعضـاء  انيـ م ياجتمـاع ) تعامل( متقابل نشك .ث ؛)صنف ياعضا يارهاك
 سرمشق .چ؛ )ياجتماع نظام در مشخص گاهيپا( ينهاد منزلت .ج؛ گرانيد و گروه
 .اعضاء يصنف تيشخص و تيهو .خ ؛يصنف منافع .ح؛ يركف غالب

 هيـ روح نيهمـ  .آورد يم ديپد يصنف هيروح ،يصنف گروه و تيهو يريگ لكش
 ديـ پد نـامحرم  و محـرم  گـذارد،  يمـ  فـرق  گانـه يب و يخـود  انيم هك است يصنف
 را يخاصـ  آداب و سـنن  ند،ك يم مراقبت يگروه و يصنف اسرار حفظ بر آورد، يم
 يجمعـ  »خود« يك از آورد، يم ديپد يدرون درجات و مراتب پرورد، يم خود انيم

 آن يبـرا  و نـد ك يمـ  دفـاع  »خـود « از يرونيب يدهايتهد برابر در و ديگو يم سخن
 يمكحا و غالب يدئولوژيا و سنت واجد رفته رفته شود، يم قداست به قائل »خود«
 يالگـو عنـوان   بـه  راهـا    آن و نـد ك يم مقدس شروانيپ منزله به را يبزرگان شود، يم
 ...و نديگز يبرم خود يعمل و ينظر

ـ با را ينـ يد رانكروشنف و تيروحان انيم رابطه از يبخش  از يريـ گ بهـره  بـا  دي
 ضـمن  اگرچه .ردك ريتفس و ديفهم »يصنف هيروح« و »يصنف تيهو« مفهوم نيهم
 بـر  تـا  اسـت  الزم شـتر يب تأكيـد  يبرا اما شد گفته يصنف هيروح و تيهو از بحث
 دهنـده  حيتوضـ  لعامـ  آن .ردك اشاره مستقل طور به زين يگريد دهنده حيتوض عامل
  .است يشناس نيد حوزه در »غالب سرمشق يك از دفاع«

 هكـ  يخاصـ  يمعنـا  بـه  را )paradigm( غالـب  سرمشـق  اصطالح ميبخواه اگر
 رقابـل يغ و اسيـ ق رقابـل يغ يژگيو ليدل به م،يببر ارك به برد، يم ارك به وهنك توماس
 بحـث  يابر اصطالح نيا غالب، يها سرمشق )incommensurability( يهمسنج

 از يريـ گ بهـره  مـن  حيتـرج  .ستين مناسب يسنت تيروحان يشناس نيد سرمشق از
 اركـ  بـه  تسـامح  يقـدر  با را اصطالح نيا اگر اما .است »يپژوهش برنامه« اصطالح

 غالـب  سرمشـق  يـك  طورمعمـول  بـه  .ميريـ گ بهـره  آن از بحث در ميتوان يم م،يببر
 مجهـز  ابـزار  چند به رنديگ يم قرار آن ليذ هك را يسانك هك است يفرض چارچوب
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 يـك  صيتشـخ  يبـرا  ييارهايمع .2 ؛جهان به نگرش يبرا يانداز چشم .1 :ندك يم
 يـك  يابيـ ارز انكـ ام هك ها روش و فنون از يا مجموعه .3 ؛خوب دگاهيد و هينظر
 يبرا ينظر يچارچوب .4 ؛آورد يم فراهم را آن يمنطق يامدهايپ استخراج و هينظر
 .مسائل ليتحل

ــالش ــ ت ــناخت يراب ــ و ش ــ ارك ــب يپژوهش ــط اغل ــك توس ــت« ي  »جماع
)community( و روش نگـاه،  هيـ زاو هكـ  اسـت  جماعت نيهم .رديگ يم صورت 

 تـا  .نـد ك يمـ  يداور آن مورد در زيندرنهايت  و ندك يم مشخص را ارهايمع و فنون
 بـر  هـا  تـالش  يتمام است برخوردار علم جماعت اعتماد از سرمشق يك هك يزمان

 با چالش و بردن سؤالريز به نه و شود يم زكمتمر موجود ينظر وبچارچ گسترش
 در ينظـر  چارچوب نيا از برآمده يشنهادهايپ هك يهنگام يحت .آن يا هيپا فروض
ـ  هكـ  است پژوهشگر نيا خورد، يم ستكش مسائل حل  نـه  و شـود  يمـ  اعتبـار  يب

 ينظر ريپذ انكام يها راه از ينيمع دامنه يغالب سرمشق هر .غالب ينظر چارچوب
 ينظـر  ريپـذ  انكـ ام يهـا  راه از يگـر يد دامنه ،يضمن ياشارات با و ندك يم شنهاديپ
  .دينما يم منع را يگريد

 مشغول دارند قرار سرمشق يك قالب در هك پژوهندگان اغلب وهنك دگاهيد از
 را ياصـل  يهـا  هيـ نظر اغلـب  و هستند متعارف يها هينظر چارچوب در معما حل
 بـا  يگـاه  پژوهنـدگان  امـا  .دهنـد  ينم قرار آزمون مورد و ادهند قرار پرسش مورد
 ياديز يها تالش .شوند يم رو روبه معماها حل در يا نامنتظره و ياپيپ يها ستكش
ـ ا اگر اما رديگ يم صورت غالب سرمشق با خالف موارد نيا ردنك همساز يبرا  ني

 و رود يمـ  السـؤ ريز غالب سرمشق ابندي شيافزا يحت و بمانند يباق خالف موارد
 انجـام  بـا  تـا  وشـند ك يمـ  آغاز در غالب سرمشق به وفاداران .شود يم بحران دچار

 مـوارد  عمـل  در اسـت  نكـ مم اما نند،ك چاره را ساز بحران نقض موارد ياصالحات
 تهكن .شوند منجر »غالب سرمشق ييجا جابه« به زيندرنهايت  و نندك يداريپا نقض
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 هـا  سرمشق ييجا جابه و »انقالب« به يسادگ به علم اهل جماعت هك است نيا مهم
 بسـنده  يا گونـه  بـه  پژوهنـدگان  هكـ آن از شيپـ  يسرمشـق  چيهـ  .شـوند  ينم ميتسل
 برابـر  در يداريپا .شود ينم نارگذاشتهك نندك جستجو را شيها ييتوانا و ها تيظرف
 انيـ م رابطـه  كدر .اسـت  علـم  اهل يها جماعت همه يژگيو غالب سرمشق رييتغ

 يبـرا  ينـ يد رانكروشـنف  تـالش  بـه  توجـه  ازمنـد ين ينيد رانكروشنف و تيروحان
 درهـا    آن مقاومـت  و ونيروحان انيدرم يشناس نيد غالب سرمشق ساختن دگرگون
 تيـ روحان رابطه شد، گفته شيپ سطور در هك طور همان .است يدگرگون نيا مقابل
 يصـنف  هيـ روح و تيهو :دارد قرار ياصل عامل دو تأثير تحت ينيد رانكروشنف و

 .يشناس نيد يسنت سرمشق به تيروحان يدلبستگ و تيروحان

 و ينـ يد رانكروشـنف  انيـ م يا فاصـله  و افكش صورت به درواقع عامل دو نيا
 »يصـنف  تيـ هو« سـو  يـك  از ينـ يد رانكروشـنف  ردكعمل .اند ردهك عمل انيروحان
 نبـود  اصـالح  رقابـل يغ بـر  گريد يسو از و است دهيشك يم چالش به را تيروحان
 سـخن  »يشناس نيد سرمشق يدگرگون« از و ردهك تأكيد يسنت يشناس نيد سرمشق

 آموختگـان  دانـش  انيـ م از ينـ يد رانكروشنف برآمدن نديفرآ يبررس .است گفته يم
ـ ا از يتر روشن ريتصو ،يحوزو  نشـان  آن شـدن  يطـ  يچگـونگ  و هـا  فاصـله  ني
 .ديبزن ورق را معاصر شينواند انيروحان از يبرخ يركف ارنامهك .دهد يم

 حسـن  ور،يدكـ  محسـن  ،يمجتهدشبسـتر  محمـد  ،يطالقان دمحموديس ياد زنده
 گـام  درهـا    آن همه .هستند يمناسب يها مثال قابل احمد ياد زنده و يوركاش يوسفي

 رييـ تغ .انـد  ردهكـ  رها ونيروحان »يصنف گروه« به تعلق الزامات از را خود نخست،
 لبـاس  رييـ تغ يمـوارد  در و گريد اقشار با ياجتماع تعامل گسترش ،يشتيمع منابع
 مقابـل  در يسـتادگ يا و »يصـنف  تيـ هو« رساندن حداقل به يبرا را نهيزم ت،يروحان
 چارچوب از خروجها   آن تر مهم گام اما .است ردهك فراهمها   آن در »يصنف هيروح«

 در املكطور به اي شينواند ونيروحان هياول آثار .است يشناس نيد در غالب سرمشق
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 و هـا  تيـ ظرف از يريـ گ بهره يبرا است تالش در اي است غالب سرمشق چارچوب
 سرمشـق  نيـ ا حفظدرنهايت  و ديجد التكمش و مسائل حل يبرا آن يها تيقابل
ـ ياقلعنوان  بهها   آن درنهايت اما .ساز بحران نقض موارد ردنك چاره و  جماعـت  از يت
 بيترت نيا به .نندك يم عتيب يشناس نيد در مدرن سرمشق با و گرفته فاصله علم اهل

 هكـ  ننـد ك يمـ  ميتقس) تياقل و تيثركا( بخش دو به را يحوزو علم اهل جماعت
  .اند يشناس نيد عرصه در بيرق يها سرمشق مبلغ و مروج دامكهر

 بـا  تنها را گريد غالب سرمشق يك به وستنيپ و غالب سرمشق يك از گسستن
 حيتوضـ  توان ينم همگان قبول وردم يارهايمع به رجوع و يمنطق يها بحث كمك
 تـا  گرفـت  بهـره  يشـناخت  جامعـه  و يشـناخت  روان عوامـل  از ديبا .ردك نييتب و داد

 مجموعـه  .ميدهـ  حيتوضـ  را گـر يد سرمشـق  به وستنيپ و سرمشق يك از گسستن
 يشناسـ  نيـ د سرمشـق  بـر  يمبن يومتكح يبرقرار و ياسالم انقالب از پس عيوقا
 يتلقـ  يسنت غالب سرمشق يبرا »يخيتار آزمون« ينوع توان، يم را رانيا در يسنت
 ييجـا  جابـه « يبـرا  را نهيزم من گمان به يخيتار آزمون نيا يامدهايپ و جينتا .ردك

  .ردك خواهد فراهم »ها سرمشق

 در تنهـا  اما هستند، يشناس نيد در يانقالب نيچن شگامانيپ ش،ينواند ونيروحان
 هكـ  بودنـد  ينيد رانكروشنف نياها   آن از شيپ .يحوزو آموختگان دانش چارچوب

 سرمشـق  آور اميـ پ هـم،  نارك در هكنيا اما .داشتند برعهده را يانقالب نيچن يآور اميپ
 ينـ يد رانكروشـنف  و شينوانـد  انيـ روحان چهـره  در .انـد  يشناسـ  نيد در يديجد
 دور چنـدان  هكـ  يا نـده يآ .ردك مشاهده را ندهيآ يشناس نيد غالب سرمشق توان يم
  .رسد ينم رنظ به

  



 

)17(  
  محور نص اجتهاد و محور عقل اجتهاد

 1391آبان26، مهرنامهماهنامة ، يبديم فاضل يمحمدتق

 قابـل  احمـد  جنـاب  بـااخالص  بـرادر  و دانشمند دوست نام و ادي  به را نوشتار نيا
 همـوار  برخـود  يشـمار  يبـ  يها رنج آن نشر و دانش يريفراگ راه در كه نگارم مى
 بـه  گرفـت،  مـى  صـورت  اخـالص  سـر  از كه خود، يها اندوخته زابرا يبرا و كرد

 اجتهـاد  باب ديبا كه داشت را نيا درد همواره .داد تن يگوناگون و جانكاه مصائب
 محجور روزگار نيا در كه )ص(يمحمد پاك بخش اتيح عتيشر و شود متحول
 در را او شيخـدا  .شـود  تيـ عقالن مدار وارد است، شده انيجمودگرا محجوب و
 .دهد يجا مالئك بال بر دشيشه برادر كنار در و دهد قرار نيراست عالمان رهزم

 مـدار  از آن جيـ را يمعنا به اجتهاد، كه است برآن سطور نيا در نگارنده يادعا
 را آن شتريب كه سنت، هيسا .است گرفته فاصله ياجتماع عدالت و عرف ت،يعقالن
 يكـ ي ديشـا  و است پوشانده و تهفراگرف را فقه سراسر دهد، مى ليتشك آحاد اخبار
 اجتهـاد  در اخبار بر جمود و بودن محور نص عصر، نيا در فقه كاربرد عدم علل از
 اسـت  ممكـن  و برنتابند را آن يبرخ و ديآ گزاف ييادعا نيچن ديشا .است يعيش
 صـورت  يشـرع  احكـام  اسـتنباط  در يواقع يمعنا به اجتهاد اگر رسد نيچن نظر به
 استفراغ« يعني اجتهاد لزوماً ندارد، معنا فقه بودن محور نص رتصو نيدرا رد،يگ مى
ـ ا نجـا يا در اما ؛يشرع احكام استنباط در عقل يريكارگ به و »وسع  مطـرح  ادعـا  ني
 فيـ تعر از دارد، وجـود  هـا  حـوزه  در كه ييمعنا به ،ياجتهاد يها حركت كه است
 اسـتنباط  در اربعـه  ادلـه  از يكيعنوان  به را عقل عمل در و شده خارج خود ياصل
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ـ  اند كرده خارج مدار از احكام  ارائـه  عقـل  از يدرسـت  فيـ تعر گفـت  تـوان  مـى  اي
 .است گرفته قرار سنت الشعاع تحت يفقه مصادر از يكي عنوان به عقل اي اند نكرده
 هيـ عقل مالزمات و عقل درباره نيقوان در يقم يرزايم مرحوم كه ييمستوفا مباحث
 ونياخبـار  هماننـد  نيمجتهـد  از يا پاره و ستين آن از يتأثير فقه در كرده، مطرح
 ســنت بــه هــم را قــرآن انــاًياح و دانســته ســنت و كتــاب را احكــام مصــدر تنهــا
 اسـت  سنت نيا و باشد حجت تواند ينم قرآن ظاهر آنان نزد در رايز گردانند يبرم
 ييجـا  يشـرع  نيقـوان  اسـتخراج  در عقـل  صـورت  نيدرا .شود مى كتاب شارح كه
 سـخن  خـود  كـه  سـت ين ياصـول  و ياخبـار  بحـث  جـا  نيدرا بحث محور .ندارد
 فقـه  بر يگر ياخبار تأثير از توان ينم يمطهر ديشه انيب به هرچند .است يدرازدامن

ـ ا در سـخن  عمود اما بود، غافل يعيش  يـي عقال ايـ  يعقالنـ  ضـرورت  مطلـب،  ني
 رد،يبگ لهفاص خود زمان ييعقال يبناها از كه يعتيشر يعني است، عتيشر ساختن
 قرار زمان از يخاص مقطع در آن كاربرد و بود خواهد محور نص كامالً عتيشر آن
 .رديگ مى

 و عقـل  يپـا  ياصـول  يها كتاب در هرچند ،يسن و عهيش از اعم اسالم، يفقها
 يكمتر جرئت فقه در اما اند داده ارائه را يخوب يها هينظر و دهيكش انيم به را عرف
 ياجتمـاع  عـدالت  جـه يدرنت و عقـال  يبنـا  با را عتيشر اند هنتوانست و داده خرج به
 روشـن  ياجتمـاع  عدالت با زين و عقال يبنا اي عقل با را فقه فيتكل و دهند يآشت
 بـه  مربـوط  مباحـث  در المثـل  يف .است اديز فاصله و فرق ،هست اگر اي اند نكرده
 اسـتناد  ياتيـ روا از آنـان  ياجتمـاع  حقـوق  تـا  گرفتـه  فيتكل سن از زنان، حقوق
 فيتكل  سن مقاله در را آن( كرد دفاع آن از توان مى كمتر روزگار نيا در كه شود مى
 ).ام گذاشته بحث به مفصل زنان شهادت مقاله و

 خواهـد  مـى  اسيـ ق و عقـل  بـه  ياتكـا  با فهيابوحن مكتب سنت اهل مذهب در
) 164( يبغداد حنبل بن احمد سو آن از و سازد كارآمد و يعصر را اسالم عتيشر



 241 احمد قابل در مطبوعات

 از را ينـ يد يهـا  گزاره ريسا و فقه تا برآنند) 202( ياصفهان يظاهر يعل داودبن و
 ژهيـ و بـه  ون،ياصول و ونياخبار انيم يدعواها زين عهيش در .نندكن خارج نص محور
ـ  الحـاد  و ريـ تكف احكـام  صـدور  تا هيقاجار لياوا و هيصفو اواخر در  .رفـت  شيپ

 521 سـال  آن فيتأل كه »النحل و الملل« كتاب در) ق 548( يشهرستان ميعبدالكر
 انـه يم« :ديـ گو مـى  نيچنـ  و كرده مطرح را يكالم و ياخبار يدعواها است، مريق
ـ امام از هيـ كالم و هياخبار فهيطا  و ديرسـ  ريشمشـ  و مقاتلـه  سـرحد  بـه  تخـالف  هي

 .»ديانجام ريتكف به مخالفت

 اجتهـاد  منبـع  و مصـدر  كيـ  عنـوان  به عقل ونياصول انيم در كه است درست
 روشن و نگرفته صورت يچندان اجتهاد فقه، در آن كاربرد و عقل رامونيپ اما است
 ديبا هرچند ؟ستيچ اجتهاد و احكام مصدر عنوان به عقل از معنا و مراد كه ستين
 تـابع  احكـام  ايـ آ كـه  ردكـ  روشن و ديكش انيم در كالم يپا مشكل نيا حل يبرا

 ايـ آ و نـد ا كشف قابل عقالً مفاسد و مصالح نيا ايآ و است يواقع مفاسد و مصالح
 عقل نجايا در ايآ و ندك عيتشر را احكام خود مالكات، كشف از پس تواند مى عقل
 فقـه  كـه  يعللـ  از يكي ديشا .گريد يها پرسش يا وپاره ؟است عقال يبنا يمعنا به
 تحوالت كه رياخ قرن نيا در خاصه ،يانصار خيش و جواهر صاحب از پس عه،يش

 بـه  ييگو پاسخ در و امدهين جلو زمان يپا به پا است، رفته شيپ سرعت به ياعاجتم
 فـوق  يها پرسش به كه باشد نيا است، نبوده برخوردار الزم ييتوانا از روز ليمسا
 مـتن  فهم لهيوس عنوان به تنها را عقل و است كرده جمود اتيروا بر و افتهين دست
 آن بـر  عمـل  در هـم  و نظـر  در هم عه،يش يفقها غالب يادعا .شتريب نه و داند مى
 در را يمصـلحت  ايـ  يا مفسده هم اگر و ستين كشف قابل احكام مالكات كه است
 نيـ ا حـال  كننـد؛  مـى  يتلقـ  حكمـت  عنـوان  به را آن نند،ك كشف يحكم موضوع
 .ستين روشن شده، دايپ كجا از حكمت و علت انيم يبند ميتقس
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 علـت  امـا  ميبفهم را يحكم كمتح است ممكن نديگو مى هانيفق يبرخ نكهيا
 ديبا ابد،ي دست ها مالك آن به تواند ينم يكس و است رازگونه امور از حكم عيتشر
 نظـام  و نظـر  در امـا  كند مى دايپ معنا يگر ياخبار نظام در تنها ييادعا نيچن گفت
 نيچنـ  ديشـا  و ندارد يمحكم ينيد و يعلم يمبنا چندان گرا عقل هيفق كي يفكر
 .اسـت  كرده دايپ راه عهيش فقه در كه باشد ونياشعر يكالم نگاه از ختهبرسا يسخن
 اگـر  و ؟نباشـد  كشف قابلها   آن چرا است، هيواقع مصالح و مفاسد تابع احكام اگر
 عتيشر .نباشد ميتعم قابل چرا ميردك كشف را يا مفسده اي مصلحت عقل ابزار با

 خاسـتگاه  هرچنـد  يمطهـر  ريـ تعب بـه  كـه  يالهـ  احكام كه معناست نيا به يعقالن
 اگـر  .چرخـد  مـى  عـرف  و عقـل  مدار بر ديآ مى فرود كه نيزم در اما دارد يآسمان
 .نـد ك عرف و عقل همسنگ را خود ديبا ابد،ي راه مردم يزندگ در بخواهد عتيشر
 در رايـ ز .شود مى شناخته ييامضا احكامعنوان  به اسالم احكام از يريكث كه چنانهم
 كـه  يمهمـ  مباحـث  از يكي رسد مى نظر به .است بوده هيتوج قابل خود زمان عرف
 از را يشرع احكام فقه فلسفه .است فقه فلسفه با ييآشنا اموزند،يب ديبا ها حوزه در
 را فقـه  و نـد ك يمـ  بـاز  عـرف  و عقل يبرا را دانيم و خارج بودن رازگونه و تعبد

 .كند مى كارآمدتر

 يفقهـ  نظر كي اي تيروا كي دنبو برتر يها مالك از يكي يعيش يها درحوزه
 چگونـه  عقـالً  مخالفـت،  نيـ ا صرف ايآ .است سنت اهل يآرا با آن مخالفت زانيم
 ژهيـ و بـه  سنت، اهل فقه در ناًيقي .است بحث يجا رد،يگ قرار يبرتر مالك تواند مى
 يا شـرفته يپ يآرا حكومـت،  بـا  آنـان  تقارن خاطر به ،يحكومت و ياسيس احكام در

 مرحـوم  كـه  يـي آرا المثـل  يف .عكس به اي ندارد وجود يعيش فقه در كه دارد وجود
 يهـا  كتـاب  در را رآنيـ نظ كـرد،  اصـول  وارد ظـن  و قطع مباحث در يانصار خيش

 .افتي توان مى كمتر سنت اهل ياصول
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 تقـارن  را احكـام  سنجش يعقالن يها مالك از يكي ،يكتاب نص كنار در اگر ما
 احكـام  فلسـفه  بـه  ميبـدان  ياجتمـاع  عدالت اب تيدرنها و عرف و عقال يبنا با آن
 كـه  ياجتماع احكام در اتيروا و اجبار بر جمود با .كرد ميخواه دايپ دست شتريب

 تـوان  ينمـ  د،يـ گو مـى  سخن خود زمان مخاطب با و است هيخارج يايقضا عمدتاً
 مثابـه  بـه  را عقـل  قـدما  وهيش مانند به يگروه امروز .دانست مفتوح را اجتهاد باب
 يبحرانـ  وسفي خيش وهيش همان و شناسند ينم سنت و كتاب كنار در مستقل ليدل
 حاشياسـت  ديشـا  .نندك يم دنبال است، آورده »الناظره قيحدا« كتاب مقدمه در كه را
 حجـت  اقسـام  از كـه  اسـت  اسيـ ق شـمار  در عقل نديگو مى كه روست نيازا آنان
 در يفراوانـ  يها بحث .ميآور انيم به فقه در را اسيق يپا دينبا ما و شود مى شمرده
 ونياصـول  انيـ م در يرعقلـ يغ و يعقل مستقالت و هيعقل مالزمات احكام، مالكات
 نكـه يا جـز  ندارد؛ كاربرد فقه در وجه چيه به اسيق گفت توان ينم و است درگرفته
 مرحـوم  گفـت  يمـ  كـه  دميشن معرفت اهللا آيت مرحوم از .شود ياخبار فقه بخواهد

 ريتعب به و ردهك استفاده اسيق از را يفراوان موارد »يالوثق ةوعر« دركتاب يزدي ديس
 .است كرده مناط حيتنق گريد

ـ با و كـرد  جمـود  اخبـار  بر تنها توان ينم ها مجازات بحث در امروز  جهـت  دي
 در .باشـد  انيـ درم) خـون ( دمـاء  يپـا  اگـر  ژهيـ و به گرفت؛ درنظر را اخبار صدور
 چراكـه  داد؛ دخالت احكام صدور در را عقال يبنا و عرف نظر ديبا موارد گونه اين
 .ندارد وجود يرازگونگ جنبه چيه ها مجازات بحث در

 كـه  مـذكور  يسـاختار  راتييتغ و تحوالت به باتوجه« :يمنتظر اهللا آيت ريتعب به
ـ  واقـع  هيـ فق اسـت  سزاوار شود، يم شرع موضوع رييتغ موجب بسا چه  درمقـام  نيب

 و نظران صاحب و فقهاء يآرا يبررس ضمن نآ يكل موضوع حيتنق و حكم استنباط
ها   آن ياحتمال نقش و اتيروا صدور طيشرا و عيتشر طيمح به ن،يمتد دانان حقوق
 .نـد ك توجـه  ينـ يد متـون  در موجود يمقال اي يحال قرائن به زين و حكم عيتشر در
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 اسـتنباطات  منشـأ  يمالحظـات  نيچنـ  با اتيروا و فقه منابع از استفاده است يهيبد
 بشر، حقوق و ياسالم يها مجازات ،يمنتظر اهللا آيت( بود خواهد يكارساز و ديمف
 گونـه  ايـن « :ديـ گو مـى  هـا  مجـازات  فلسفه بحث در گريد يجا در شانيا .)36ص
 بخـش  بلكه ستندين ها انسان يبرا فهم رقابليغ و يبيغ و مرموز اسرار يدارا احكام
 حجـت  كـه  انسـان  يخـداداد  عقل شرع، از قبل كه است ييامضاها   آن از يا عمده

 گرفتـه  قـرار  زيـ ن عقـل  خالق شارع و شرع تأييد مورد و افتهي راهها   آن به كبراست
 .)33ص همان،( »است

 موضـوعات  از يكي ،شهادت« :ديگو مى زنان شهادت مورد در ،يصانع اهللا آيت
 ميابيـ  يدرمـ  م،يكن مى مراجعه عرف به كه يهنگام .است ييامضا احكام از و يعرف
 كردنـد  اعالم ييجا اگر نيبنابرا .داند مى عدالت را شهادت رشيپذ مالك عرف كه
 و بـودن  عـادل  و بـودن  ثقـه  را مـالك  تمام عرف است، يكاف عادل مرد شاهد دو

 در زن شـهادت ( سـت ين قائل مرد و زن نيب يفرق و داند مى شهادت مورد مشاهده
 ياجتمـاع  عدالت اصل« :ديگو مى يدمطهريشه .)217ص يصانع نيفخرالد اسالم،
ـ ا با ...است شده واقع غفلت مورد ما فقه در آن تياهم همه  كـه  يتأكيـد  همـه  ني
 از فقـه  در عـام  اصل و قاعده كي ذالك مع دارد ياجتماع عدالتمسئله  يرو قرآن
 ».است شده ما يفقها ياجتماع تفكر ركود سبب نيا و نشده استنباط آن

 هـا  انسـان  حقوق نهيزم در را ياحكام وزگارر نيا در اگر كه شود مى نيا جهينت
 را آن عقـال  يبنا و عرف و ردندك عيتشر مناط حيتنق براساس ها مجازات احكام اي

 اسـالم  اصـول  بـا  تعارض در و گرفت قرار ياجتماع عدالت قالب در و كرد امضا
 بخواهـد  اجتهاد باب اگر مالحظات نيا با .كرد خواهد امضاء زين را آن شارع نبود،
 ياجتماع عدالت و تيعقالن و عرف مدار وارد را تفقه و اجتهاد ديبا بماند، فتوحم
 محـور  نـص  اجتهـاد  و بـود  خواهـد  محـور  نـص  اجتهـاد  صـورت،  نيرايـ درغ رد؛ك

  .باشد تواند ينم امروز انسان يگو پاسخ



 

)18(  
شكننده ييِردگراخ  

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، فراستخواه مقصود

 مسئله انيب

 افـق  در كـه  يزانيم به ديجد نخبگان .بود رييتغ معاصر، خيتار در مامسئله  نيتر همم
 تـاب  و تـب  بـه  گرفتنـد،  مـى  قـرار  منطقه در و جهان در يرامونيپ طيمح تحوالت
 ييرهـا  و رييـ تغ از .شـدند  مـى  رييـ تغ عـامالن  و انيمناد و رييتغ واسطه .افتادند مى
 يزنـدگ  يكنون يايدن در ميتوانست نمى ،شيخو موجود وضع بامطمئناً  .نبود يزيگر
 بـر  و ميداشـت  موانع و مشكالت انواع ر،ييتغ يبرا اما .ميبمان يحت و ميبكن يمطلوب
 و ديـ جد يهـا  افـق  .بـود  نيد آنها، نيتر مهم از .درگرفت مناقشات يكل ر،ييتغ سر
 مـا  يشرع و يارزش و يمعرفت يمبان .ساخت زيانگ بحث را ينيد امر د،يجد طيشرا
 .ديـ ورز مـى  امتنـاع  ييرهـا  و رييـ تغ از ينـ يد نهاد و نبودند زمان هم ديجد آفاق اب

  .داشت مشابه جوامع از شيب ىيها يدگيچيپ ران،يا در ينيد امر كه مخصوصاً
 عيوسـ  مراودات و اشاعه قيطر از و بود اروپا مجاورت در تنها نه هيترك مثال يبرا
 ديـ جد راتييـ تغ منطـق  بـا  تـر  يوندر و تر راحت مردم، يزندگ و اجتماع سطح در
 و عهيش تيروحان سازمان و يامام مذهب هاى يژگيو بلكه شد، مى آشنا آزاد يايدن

 از زيـ ن قتيطر ياجتماع هاى نهيزم .نداشت را آن پشت پس يخيتار سوءتفاهمات
 در ييرهـا  و رييـ تغ كار اما .بود كرده ليتعد را آنجا سنت اهل عتيشر گر،يد يسو
 كـار  و كرد دايپ آن تيروحان و يعيش فقه و يامام مذهب با ياديز اصطكاك رانيا

 .شد دشوار رييتغ عامالن و انيمناد
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 رييتغ هاى واسطه يشناس سنخ

 بـه  تـوان  مـى  شـدند  مـى  رييـ تغ واسطه كه را يرانيا ديجد نخبگان نظر كي در
 :كرد ميتقس دسته3

 ريمسـ  در تواننـد  نمى دنديد واقع در .گذشتند و گذاشتند را ينيد امر دسته كي
 و گفتنـد  را ها ثيحد و حرف انواع نيد باب در يبرخ .بكنند يهمراه آن با رييتغ

 در سـتن يز و مـدرن  تيـ عقالن بـر  و آن از گسسـت  بر و كردند ها مذمت و نقدها
 .گذشـتند  و گذاشـتند  پرانتز داخل را ينيد امر زين يبرخ .فشردند يپا ديجد يايدن
 حـوزه  يبـرا  و دانسـتند  شيخـو  يخدا با هركس نايم يخصوص يامر را آن مثالً
 اخـالق  و يبشـر  آزاد عقـل  ،يعرفـ  زبـان  دنبـال  بـه  ياجتمـاع  يزندگ و يعموم
 آخونـدزاده،  ماننـد  بودنـد  سـكوالر  ديـ جد نخبگـان  انواعها  اين .رفتند يرمذهبيغ

 و تفكـرات  در كـه  يتنوعات همه با .كفرين و دوستدار آرامش تا يكسرو و طالبوف
 .داشتند رييتغ يبرا رشانيتداب

 كيـ  و ديجد يايدن به چشم كي كه ينخبگان .بودند يمرز يها آدم دوم، دسته
 اول دسـته  مثـل  توانسـتند  مى نه .داشتند شيخو مألوف ينيد عالم به زين نظر اي دل

 نـان يا .برونـد  طفـره  سره كي ييرها و رييتغ از توانستند مى نه و بگذرند و بگذارند
 بـه  نگـران  زيـ ن يقـدر  و دنـد يدو مى اول دسته سر پشت و تراييتغ يپا پابه يقدر
 يسـنت  ينهادهـا  و افكار بر يبينه و انداختند مى نظر ينيد عالم و شيخو سر پشت
 و كردند مى يدرنگ .خواندند مى فرا ينيد فكر يدگرگون و تجدد به و زدند مى ينيد
ـ ا ييرها و رييتغ با زين را نيد اهل بلكه تا داشتند يبرم آهسته را ها قدم  همـراه  راني
 يداسـتان  بـه  هيشـب  نهـا، يا احوال و افكار قصه .بود يدشوار اريبس كار نيا و سازند
  )1(.است آورده او اشتر و مجنون از يمولو كه شد

ـ  برود شيپ خواست مى يليل يهوا در مجنون  بـه  بازگشـتن  آهنـگ  شـتر،  يول
 مجنـون  زيـ ن عاقبـت  .داشـت  شيخـو  طفل به بازگشتن و سر پشت در خود وطن
 غلتـان  غلـت  و بشود ييگو خود، و »فكند در اشتر از را خود سرنگون« شد ناچار
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 در حداقل كه است دار شهير حال نيدرع و نما متناقض يليتما دهنده نشان نيا .برود
 اضـداد  يآشـت  و بيـ ترك يبـرا  و »تيكل« يبرا يرانيا جامعه از توجه قابل يبخش
 و بكشـد  همـراه  »رييـ تغ« بـا  را »خيتـار « اهدخو مى كه ياصرار و ليم .دارد وجود

 انتقـاد  با را اعتقاد و بكند زبان هم و نينش هم ،يعرف هاى تجربه با را ينيد خاطرات
 و نخواسـتند  ،يمـرز  نخبگـان  نيـ ا چـرا  .زديـ درآم يخـردورز  بـا  را يورز نيدو 

 و ذهـن  درهـا    آن كـه  بـود  يمفروضات علتش .بگذرند و بگذارند را نيد نتوانستند
 از يبرخـ  .نداشـتند  يلـ يدل اي علت هر به اول دسته را مفروضات نيا .داشتند جان
ـ اله و نيـ د در نكـه يا مثالً بود، يشناخت انسان و يشناخت جهان مفروضات، نيا  ات،ي

 و نجـات  يبـرا  كننـده  نيـي تع و يديـ كل هـاى  ييراهنما و تيبشر يبرا ييها داللت
  .گذشت و گذاشت سره كي را آن توان نمى و دارد وجود يرستگار
 يتـ يواقع را نيـ د و داشـتند  يشـناخت  مـردم  و يشناخت جامعه مفروضات ،يبرخ
 نيعجـ  يشناسـ  مردم خصائص با فرهنگ مثابه به كه دنديد مى دار شهير و ياجتماع
 ديـ بازتول يخـواه  تيـ هو باتيترك انواع و ينيد حافظه صورت به نسل به نسل .است
 اجـازه  تيـ عقالن پـس  .آورد يبرمـ  سـر  ينروز از رود، مى يدر از چون و شود مى
 پرانتز داخل اي گرفته دهيناد مردمان نيد ران،يا ييرها و رييتغ طرح در كه دهد نمى

 در ياسيس و يستيپراگمات مفروضات زين نخبگان نيا از يبعض تاًينها .شود گذاشته
 و اسـتبداد  بـا  تـوان  نمـى  ينـ يد فكـر  اصـالح  بدون گفتند مى خود با و داشتند سر

 بشـر،  حقـوق  و يدموكراسـ  و شـرفت يپ يبرا و كرد مبارزه يماندگ عقب و جهالت
 از يا نمونه سروش، و يمجتهدشبستر مان،يپ ،يعتيشر بازرگان، .برد شيپ از يكار
 يراهبردهـا  و تفكرهـا  طـرز  با كه بودند »ينيد يروشنفكر« به مشهور نخبگان نيا

 .افتادند تقال و يسع به مختلف
ـ  بردند مى سر به نيد مياقل درون در هنوز كه بودند يگاننخب زين سوم دسته  يول

ـ يب و يمرز نخبگان دعوت كه داشتند را تفاوت نيا خود شانيك هم هيبق با  در يرون
 توانسـتند  نمـى  و بود خورده گوششان به ايدن راتييتغ خبر .بود كرده ياتتأثيرها   آن
 نـه  هرچند نانيا .بكنند انكتم را شده برآفتاب يها يدگرگون و آشكار يها تيواقع
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 و يعرفـ  ديجد نخبگان همچون يبشر آزاد و اديخودبن عقل تاب و تب به كسرهي
 و يسـاحت  چنـد  زبـان  و ذهـن  مرحله به كارشان يحت نه و بودند افتاده ينيد برون
 »يعقلـ  نيـ د« و »ينيد عقل« اما بود، شده دهيكش يمرز نخبگان نوع از يمنبع چند
 بـا  بودنـد،  برخاسـته  زين ينيد هاى حوزه هاى هيال نيتر يدرون از نانيا .خواستند مى
 ،يطالقـان  تـا  يسنگلج از ،يخرقان و ينينائ تا يآباد نجم از ينيد هاى يينوگرا انواع
 .قابل احمد و وريكد محسن ،ييطباطبا يمدرس تا يآباد نجف يصالح از

 ريتداب و ها حل راه تنوع

 بـه  دسته هر ؟كرد توان مى چه ينيد امر اب ران،يا جامعه ييرها و رييتغ طرح در
 .شدند متوسل يمعرفت داتيتمه و ريتداب و ها حل راه انواع

 در امـا  .بـود  يخصوصـ  نيد فكر اول، دسته در حل راه نيتر مشهور :اول دسته
 نيـ د ر،يپـذ  كثـرت  نيـ د مانند بود زين يگريد متنوع هاى فكر ،يخصوص نيد كنار
 .يدولت نيد يجا به ينمد نيد و ياجتماع نيد ،يفرهنگ

 نكـه يا ماننـد  .شـد  دهيشـ ياند يمفهوم هاى حل راه انواع زين نجايا در :دوم دسته
 هـم  يگـر يد مسـتقل  منابع به داران نيد و است معرفت منابع از يكي ينيد معرفت

 يبشـر  يمعرفت ،ينيد معرفت نكهيا .اخالق و هنر و علوم و فلسفه مانند دارند ازين
 از دنديكوشـ  نانيا .است بسط و قبض در و است گريد ارفمع تأثير تحت و است
 به ها حل راه يگاه .بكنند ييانحصارزدا و ييزدا مطلق و ييزدا يقدس ،ينيد معرفت
 كـه  بشود ليتحو يخصوص تجربه به نيد .نديبنش نيد يجا به مانيا كه ديرس آنجا
 .اسـت  يدگرگون و تحول و كثرت منطق مشمول زين آن ريتفس و است متنوع خود
ـ انب ياصـل  هدف آخرت، و خدا و شد كيتفك اتشيذات از ينيد اتيعرض يگاه  اءي
 ،ينيد مرسوم يها معرفت يانتقاد ليتحل ن،يد از ما انتظار يعقالن حيتنق .شد يتلق

 و تـأمالت  يلـ يخ و خدا كالم و يوح از ديجد ريتفس و سنت و كتاب كيهرمنوت
 و يرانحصـار يغ و يردولتـ يغ نيد لت،دو و نيد كيتفك مانند گريد يمعرفت ريتداب
 .شد دهيشياند نخبگان نيا يسو از ،يمدن نيد
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 يمتنـوع  هيـ عالج يهـا  حـل  راه و يمعرفت ريتداب شاهد زين نجايا در :سوم دسته
 :ميبود

 حـوزه  تهـران  در مشـروطه  از قبـل  و برخاست نجف از يآباد نجم .كي نمونه
 از يدرجـات  ورود يبـرا  تاسـ  يكوششـ  او ي»العقـال  ريتحر« كتاب .داشت يدرس
 را عتيشـر  و دانـد  مى انسان يدرون امبريپ را عقل .ينيد فكر در يخردورز عنصر
ـ  از را امبريـ پ نبوت دارد ليتما .تحول قانون مشمول  بدهـد؛  كيـ تفك او يحكمران

 امثال و هيجز و جنگ و مختلف هاى گروه با امبريپ ياسيس اختالفات كه معنا نيا به
 ،يآبـاد  نجـم  .او نبـوت  اصـل  از ريـ غ و بودند يحكمران اصخ اتيمقتض همه آن،
 كند مى نقد را ريتكف مرسوم وهيش .شمارد مى ليدخ قرآن احكام در را مكان و زمان
 ديـ تقل از نـد، يازمايب تيعقالن محك با را نيد رجال يآرا خواهد مى مخاطبان از و
 برهانند ينيد تعصبات و يمذهب خرافات از شيخو جان و ذهن بانيگر و زنديبپره
 )2(.)1312 ،يآباد نجم( ...و

 ،يبعـد  مراجـع  شـتر يب و داشـت  قـرار  حـوزه  يباال سطح در ينينائ .دو نمونه
 ينـ يد استبداد از يدرخشان ينيد درون نقد او »مهاأل هيتنب« كتاب .بودند او شاگردان

 يدولتـ  ينينـائ  .اسـت  يسنت فقه چارچوب در تيمشروط نظام از ينظر يهيتوج و
 تهياتور هم خواهد مى و دهد مى حيترج يخواه مشروعه بر را يراستبداديغ و يعرف

 و يقـانون  و يعرفـ  يساخت داخل در فقها، زعامتمسئله  هم و عهيش فقه ياجتماع
ـ ا تـر  مهـم  همه از .بشود زيآم مسالمت جذب دولت، از يراستبداديغ  كـه  اسـت  ني
 و يآزاد سيتأسـ  يبرا و قدرت كنترل يبرا را يعرف و يعقل ديتمه نوع هر ينينائ
 شـورا  مجلـس  ليتشـك  يبـرا  و شـمارد  مـى  تيرسـم  به ياسالم جامعه در يبرابر
 از اسـالم،  امبريپ رهيس و قرآن در شورا تياهم ذكر با و شود مى قائل ينيد تيحقان
 ،ينينـائ ( .انـد  نداشـته  خـود  آنـان  را يعقل داتيتمه نيا چرا كه كند مى انتقاد علما
1334)(3( 

 مشـروطه  مقـارن  .است رانيا ينيد حوزه از گريد يعالم زين يخرقان .سه نمونه
 »المعلـوم  صـحو  و محوالموهوم« در .ديرس اجتهاد يعال درجه به و رفت نجف به
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 ينقاد را »يدار زمام يبرا امام نصب« بر يمبن يعيش يسنت دهيعق) موهومات محو(
 سـازگار  مـردم  استخو و عتيب با كه بدهد حيتوض چنان را آن كوشد مى و كند مى
 )4(.)1339 ،يخرقان( باشد
 بـه  و سـتاد يا »يعقالن عتيشر« يآشنا مفهوم يپا در قابل احمد .رياخ نمونه و
 اجتهـاد  در انـه يگرا عقـل  ينوآور كي او كار .كرد يارجمند هاى كوشش خود نوبه
ـ يب مـى  كـه  خصوصاً .نبود روشنفكرانه كار كه است نيا به تشياهم و بود يفقه  مين
 نكهيا بدون شوند مى خشنود يفقه هاى كوشش نيا از نيد ميحر مانيمق از يبخش

 .بروند رونيب نيد مياقل از بخواهند
 يطالقـان  دمحموديس فيرد در گرا عقل ينيد يعلما يمعدود بودند زين تر شيپ
 جامعـه  در ينيد احكام شدن ياجبار با بازرگان مانند ينيد روشنفكران يپا پابه كه
 )21/2/59 هان،كي( كردند مخالفت ،انقالب از بعد

 ينيد عقل و يعقل نيد هاى حل راه در تحول

 دارد مـى  اشعار ،ميهست ياجتماع علوم و فلسفه ونيمد را آن كه ،يبزرگ كشف
 ما ستيز مناسبات و طيشرا .شندياند مى كنند، مى يزندگ كه طور آن عمدتاً مردمان
 انيـ م در نيـ د يارزشـ  و يمعرفت منظا جهينت در و افتي مى تحول يكنون يايدن در
 دسـته  .شـد  مـى  زيانگ بحث و بماند سابق منوال بر توانست نمى بازار و كوچه مردم
 رفت برون ىيها راه پرمناقشه، و يبحران تيوضع نيا يبرا دنديكوش مى سوم، و دوم
ــا پاســخ و ــعالج ييه ــپ هي ــد داي ــور و تحــول .بكنن ــار تط  در يريچشــمگ يخيت
 تحـول  بـا  ينـ يد فكـر  يهمراهـ  يبـرا  ينينـائ  .خـورد  مـى  مچشـ  به شانهاي حل راه

 و يسـاالر  كـه ي ازها   آن ييرها و رانيا در مردم ياسيس يزندگ نظام ريناپذ اجتناب
 تيوال و امامت باب در مرسوم ديعقا بند در همچنان يول شد كار به دست استبداد،
  .بود مانده فقها عامه
 برهانـد  عهيشـ  يفقها ابتين مرسوم دهيعق از را خود ذهن بانيگر نتوانست يو
 .اسـت  شسـته  را دستانش تنها كه دينام ياهيس زيكن را مشروطه دولت رو نيازهم و
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 اصل در ،يسنت گفتمان جيرا نسخه از يرويپ به را حق حكومت مه،األ هيتنب در يو
ـ ا به تنها و دانست نائبانش به متعلق او، بتيغ در و معصوم امام آنِ از  بـه  ليـ دل ني
 بـه  قادر ط،يشرا آن در هنوز كه كرد بسنده دولت و يگذار قانون بر هانيفق تنظار
 مشـروطه  يعرفـ  دولـت  سيتأس نيبنابرا .نبودند ميمستق يحكمران و قدرت كسب
 فاسـد   بـه  افسـد   دفـع  باب از يو نظر به استبداد، برابر در نيمجتهد نظارت تحت
 .شد يتلق

 دهيشياند يتر ياساس هاى حل راه ،يماسال انقالب دوره نيسنگ يها آزمون با اما
 حضـور  در كـه  يو .كـرد  دنبـال  يزديـ  يحائر را كاليراد حل راه انيم نيا از .شد
 در سـپس  و خوانـد  درس يخوانسـار  و يا مـره ك وهك ،يبروجرد همچون يمراجع
 فلسفه يدكترا و ردك ليتحص تورنتو و گانيشيم هاروارد، تاون، جرج يها دانشگاه
ـ ا هـاى  يشناسـ  نيد گرفت، يليتحل  نقـد  بـه  را انقـالب  از بعـد  آشـفته  كيدئولوژي
 در امبريـ پ »يمرانكح« كه داد حيتوض »ومتكح و متكح« در يو .ديكش كاليراد
 به عصر آن اتيمقتض يا پاره برحسب امبريپ .بود جدا او نبوت اصل از ليتحل مقام
 داسـتنا  بـه  تـوان  نمـى  منطقـاً  .)153-151 :ومـت كح و مـت كح( ديرسـ  ومتكح

 ن،يـ د مردان يبرا زين نبوت ختم دوره در نبوت، دوره در امبريپ يياقتضا يحكمران
 ومـت كح بـا  متفـاوت  ذاتـاً  نيد .)170-150 :همان( .شد قائل ياله تيحاكم حق
 تيمشـروع  الـت، كو قيـ طر از منطقاً، و عقالً ومت،كح .)176 -171 :همان( است
 خـود  يالكـ وعنوان  به آزادانه و آگاهانه را يسانك مردم هك صورت نيا به .ابدي مى
-177 :همان( برگمارند و نندك انتخاب ش،يخو ياجتماع يزندگ دادن سامان يبرا
 بـا  نـه  شـود  سيتأسـ  منطـق  و مـت كح و تيـ عقالن براساس ديبا ومتكح) 178

 يگـرا  سـنت  مجتهـد  كيـ  گاهيجا در يحائر .)218 :همان( جاناتيه و احساسات
 يسـنت  عقـل  همان چارچوب در هيفق تيوال فتمانگ ارزيابي به م،يقد عقل به قائل
 يبـرا  و ياسـ يس مقاصـد  بـا  قاجـار  دوره در ينراق او نظر به .ديورز مبادرت ميقد

ـ ا .ردكـ  طرح را هيفق تيوال ةينظر كه بود وقت حكومت استقرار يشرع تحليل  ني
 )5(.بود عتيشر امكاح از استنباط امرِ در ياسيس تحليل ينوع ارك
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 يسـنت  دهيـ عق عامـه،  تيـ وال كاليراد نقد وجود با يحائر در مينيب مى كه چنان
) 7(وريكـد  و) 6(ييطباطبـا  يمدرسـ  .مانـد  مـى  خـود  قوت به نخورده دست امامت
 هرچنـد  .كردنـد  دنبال امامت دهيعق بررسي با را يعيش ييگرا عقل يپژوهش برنامه
 در يمهم هياول يها گام) 9(يآباد نجف يصالح تا) 8(يسنگلج از يكسان زين تر شيپ

ـ ا بودنـد،  برداشـته  يعيشـ  يايـ دن در يمـذهب  غلو انيجر با مواجهه  در امـا  امـر  ني
 .شود مى ليتكم وريكد و ييطباطبا يمدرس يكارها

 راه هاى يدشوار و

 چنـدان  يعقلـ  نيد و ينيد عقل راه ياول قيطر بهو  نيد و عقل انيم جمع راه
 .بـود  پرابهـام  و شـكننده  لاو از ،يخردورز و يشياند نيد انيم جمع .ستين آسان
 يجـار  و غالب وضع برابر در يا شكننده و فيضع ياستثناها او امثال و يهاد خيش

 در عهيشـ  يسـنت  مراتـب  سلسـله  يسو از يهاد خيش نكهيا كما .بودند ما هاى حوزه
 فيـ تعر در ياديـ ز ابهامات ن،يا از گذشته .شد لعن منابر در و طرد شدت به تهران
 سـخن  آن از خواه يآزاد مجتهد كه يعقل نيا .داشت وجود عقل از ينيد انينوگرا
 و ميقـد  عقـل  .اسـت  ديـ جد يانتقـاد  خرد و مدرن عقل از ريغ گمان يب د،يگو مى
 كه چنان .بكنند يهمراه گريكدي با توانستند مى تر راحت و داشتند يزمان هم انت،يد
 مالحظـات  همـه  رغـم  بـه  را آن از ىيهـا  صورت رشد، ابن و نايس ابن و يفاراب در
 اصـوالً  مـدرن  تيعقالن خردگرا، شانياند نيد نانهيخوشب نگاه برخالف اما .مينيب مى
ـ  و اسـت  گسسته نبوت افق از  از برگرفتـه  و يآبـاد  نجـم  ريـ تعب بـه  نكـه يا از شيب
 اديـ خودبن ذهـن  از يا شـراره  باشـد،  خدا يسو از يباطن يامبريپ ،ياسالم ثياحاد
 كنـد،  مـى  و بكنـد  جسـورانه  پرسش زين خدا يهست از است ممكن و است يبشر

 هموار يراه لزوماً نه دارد، استقالل مانيا و نيد يمبان از است، گر ليتحل و خشك
 .ينيد احكام كشف يبرا رام يقيطر نه و است مانيا فهم يبرا

 بـر  يخـواه  مشـروعه  نيسـنگ  حجـم  ،ينينـائ  فيضـع  يسوسـو  دربرابر تنها نه
 از ينينـائ  يفقهـ  هيـ توج اصـل  بلكـه  داشـت  بـه غل مـا  جامعـه  و ينـ يد هاى حوزه
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 ديجد ينهادها انيم يسطح هاتيتشب گرفتار .بود شكننده و سست زين تيمشروط
 .بـود  يسـنت  »گفتـار -بافـت « با مدرن يها»گفتار-بافت« انيم خلط دچارو  ميقد و
 وجـود  ياجتمـاع  يزنـدگ  و اسـت يس از يا فلسفه د،يجد يپارلمان نظام پشت پس
ــا كــاركرد، در و تسرشــ در كــه دارد ــه شــورا ب ــا ب ــهيقب مرســومات يمعن  و يا ل
 قـرارداد  و قـانون  ديـ جد مفهـوم  .اسـت  متفـاوت  ينبو نهيمد و يقرآن هاى هيتوص
  .دارد تفاوت قاًيعم اجماع و عتيب يسنت ميمفاه با ياجتماع
 .يدموكراسـ  نـه  و است يپارلمان نظام در شورا مجلس همان نه قرآن در شورا
ـ اكثر كـه  طـور  همان است عتيب از ريغ د،يجد انتخابات .است يلفظ ها اشتراك  تي
 مشيقـد  يمعنا در اجماع با يماهو يتفاوت هست، يدموكراس در كه ييمعنا به آرا
ـ ا بلكـه  سـت ين ميقد يايدن يخط ادامه مدرن يايدن .دارد  هـاى  گسسـت  يسـو  ني

 هكـ  عتيشـر  از منفصـل  عقـل  نيا .است برپاشده يشناخت جامعه و يشناخت معرفت
 او از فقـه  در كـه  اسـت  همـان  اگـر  ؟سـت يچ كرد تأكيد آن بر قابل احمد ياد زنده
 سـنت  اگريـ اح و ادآوريـ  قابل، امثال و است شده مى ادي اربعه ادله از يكيعنوان  به

 يسـع  البتـه  نيا است، يطوس خيش و ليعق ابن و ديجن ابن شده فراموش و مغفول
 ،يلفظ اشتراك صرف به ديجد عقل با را عقل نيا نكهيا شرط به اما .است يمشكور
 مـد آكار لزوماً ابزار كي يحت نه و است يفقه ليدل كي نه ديجد عقل .مينكن خلط
 نقـد  و ليـ تحل بـه  نوبـت  اسـت  ممكن بلكه است ينيد معرفت روز به ريتفس يبرا

 .برسد زين ينيد هيپا هاى گزاره
 تـوان  نمـى  .تاسـ  چيهـ  اي همه اي يا پروژه جهات، ياريبس از ديجد تيعقالن

 و نيد اصل به نسبت ديجد عقل .كرد نييتع اندازه و خطوط و خط تيعقالن يبرا
 آن جينتـا  امـا  دارد، نيمعـ  ييهـا  روش هم اگر مدرن، تيعقالن .الاقتضاست مان،يا

 باشد، يشرع استحباب و وجوب صيتشخ بند در نكهيا يجا به .ستين نيمع اصالً
 مرزناشـناس  و نقـاد  و چمـوش  ييجراجوما و است يعرف ينقاد و ليتحل درصدد
 ديـ عقا اصول و ببرد سؤال ريز را هيآ و ثيحد تيحج خود حتملي كه چنان .است
 .بدهد قرار يشيبازاند و يا شهير ليتحل مورد را يمذهب
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ـ ا در ييخردگرا يعرف و عام شيپو از يبخش نوگرا، و گرا عقل يورز نيد  راني
 بلكه ،ينيد يروشنفكر واسط محافل در اتنه نه كه است بوده تيمشروط آستانه از

 نه هم آن .داشت انيجر نيسرزم نيا ينيد يزندگ متن در و ينيد هاى حوزه درون
 تكرار گريد نسل به ينسل از يزيچ يوقت .تواتر و يتوال به بلكه ندرت و تناوب به
و  گـذارد  مـى  يبرجـا  ياجتمـاع  ساتيتأس و آثار كند، مى ديبازتول را خود شود، مى
 است شده نهينهاد ينوع به او كه گفت توان مى دارد؛ يواقع ييكاركردها و اتثيرتأ
ـ ا امـا  .اسـت  نيچن معاصر رانيا در يعقالن و يانتقاد يخواه نيد و  يمعنـا  بـه  ني
 معرفـت  هاى شالوده كه يزمان تا .ستين آن در قيعم يمعرفت ابهامات گرفتن دهيناد
 مـا  ينـ يد عاَلم در ديجد تيعقالن شيوپ نشوند، يانتقاد ليتحل و يجد نقد ،ينيد

 و هـا  ناسـازه  و هـا  تعـارض  و ابهامـات  انـواع  در و بـود  خواهـد  شكننده همچنان
 عقـل  تفـاوت  در ابهـام  .مانـد  خواهـد  يشـناخت  جامعه و يشناخت معرفت هاى رخنه
 خلط و يسنت ينهادها با ديجد ينهادها يسطح هيتشب ،يسنت و ميقد عقل با مدرن
 در يينـوگرا  ابهامات از يبخش تنها ،يسنت»گفتار-بافت« با مدرن يها»گفتار-بافت«

 .ماست هاى حوزه
 بـه  امـا  اسـت  ياثرگذار و مهم يفكر انيجر ران،يا در معاصر ينيد ييگرا عقل

 ابهامـات  و ينظـر  هاى مداقه در ضعف از و دارد ديشد ازين شيخو كالم شيرايو
 تيـ عقالن بـا  يشـ ياند نيـ د يهمراهـ  يادعـا  .برد مى رنج يشناخت معرفت و يروش
 توانـد  مـى  بشود، يالپوشان ابهامات و زدياميب درهم قلمروها تفاوت چنانچه د،يجد

 يسازگار و يليتحل عمق و يفيتوص دقت از و رديبگ خود به يآلود اغراق صورت
 ارائه در يظاهر هاى تيجذاب رغم به است ممكن صورت نيدرا .بماند دور به يمنطق
 و آشـفته  ذهـن  بـه  ن،يد ذات از يآرمان ليتأو و نيد خيتار از ينشيگز ريتفس كي
 .نجامديب آشفته ياجتماع عمل به جتاًينت

 :ها نوشت يپ

ـ  پـس  ناقـه  ليم روان، يليل آن شيپ مجنون ليم :58 بخش چهارم، دفتر ،يمثنو .1  يپ
 . ...يآمد واپس و يديگرد ناقه ،يبد غافل خود ز مجنون ار دم كي/ دوان كُرّه
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 .تهران .يفروغ ابوالحسن از مقدمه .رالعقاليتحر)1312(يهاد ،يآباد نجم :به ديبنگر .2
 محمـود  اهتمـام  به .اسالم نظر از حكومت اي مهاأل هيتنب)1334(نيمحمدحس ،ينينائ .3

 .انتشار يسهام :تهران ،يطالقان
ـ  المعلـوم  صـحو    و    الموهوم محو)1339( اسداهللا ،يسالم ريم يموسو ،يخرقان .4  هرا اي

 نيغالمحسـ  :تهـران  طالقـانى،  محمـود  مقدمـه  بـا  .اسـالمى  قـدرت  و عظمت ديتجد
 .پور خمسه ينورمحمد

 .يشاد انتشارات :انگلستان .ومتكح و متكح) 1995( يمهد ،يحائر .5
 ،1386 زدپنـاه، يا هاشـم  ترجمـه  .تكامل نديفرآ در مكتب ن،يحس ،ييطباطبا يمدرس .6

 .ريكو :تهران
ـ  نشـر  :تهـران  .عهيشـ  فقه در دولت يها هينظر) 1376(محسن ور،يكد .7  گـر يد و( ين
 .)...آثار
 سـوم،  چـاپ  .»يكتاپرسـت ي« عبادت ديتوح) 1386(محمدحسن ،يسنگلج عتيشر .8

 عتيشـر  .دانـش  چـاپ  :تهـران ) يسنگلج عتيشر فرزند( يسنگلج محمدباقر توسط
 .دانش :تهران .القرآن نيبراه انضمام به قرآن فهم ديكل) 1345(محمدحسن ،يسنگلج
 در انيـ غال ديـ عقا و افكـار  بـر  يدرآمد غلو؛)1385( اهللا نعمت ،يآباد نجف يصالح .9
  .ريكو انتشارات :تهران .نيد
  



 

)19(  
  خواه تحول گرِ شهياند

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، امالنك محمدصادق

 يا عهيضـا  قابـل  احمـد  مرحوم نيوالمسلم االسالم حجت ارجمند فاضل درگذشت
 جامع نيدعنوان  به آن يمعرف و اسالم ياعتال گرو در دل هك يسانك همه يراب بود
 .يالمك و يفقه يها پژوهش حوزه در ژهيو به .دارند املك و

 در او يهـا  پـژوهش  بـا  شناسند، يم را ركروشنف پژوهشگر نيا هك يسانك همه
 .هستند آشنا فيلكت و فقه حوزه در خصوص به حوزه دو نيا

 يدارا انسان رايز شود يم انسان رفتار و اعمال همه شامل فيلكت و فقه گستره
 هـا  يژگـ يو نيهم است، يگر انتخاب و ارياخت و تعقل چون ييها ييتوانا و اوصاف

 منـد  فـه يوظ و لـف كم حق، برابر در انسان و ندك يم زيمتما موجودات ريسا از را او
ـ با او رداركـ  و رفتار رو، نيازا .شود يم  در هكـ  باشـد  قـانون  و ضـابطه  براسـاس  دي

 .است شده ينامگذار حقوق و فقه اصطالح

 ...و يفرهنگـ  ،ياسـ يس ،ياقتصـاد  ابعاد در انسان يزندگ در يدگرگون و تحول
 و دهيـ انجام جامعـه  و عـت يطب بـا  انسـان  روابـط  و يزندگ يالگو در يدگرگون به

 .است شده يمنته ها انسان اعتبارات و ياعتبار ميمفاه در رييتغ و تحول به سرانجام

 حمـل  يخـارج  موضـوعات  بـر  هكـ  اسـت  يلك اتيبرك همان ياعتبار ميمفاه
 به را شمندياند انسان تحوالت، نيا .سازند يم را يفقه و يشرع يايقضا و شود يم
 بـا  شـرع  از شـده  صـادر  اصـول  و امكـ اح انيـ م چگونـه  هكـ  نـد ك يمـ  وادار ركتف

 از شـده  دريافـت  لاصـو  انيـ م و نـد ك جاديا يسازگار متحول و ريمتغ موضوعات
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 وجـود  به يهماهنگ ،جامعه و عتيطب با انسان رييتغ درحال روابط با ،)ع(نيمعصوم
 سـازگار  و ييجـو  چاره يدرپ دائم طور به هك بود يشمندانياند از قابل مرحوم .آورد
 از و ردهكـ  ليتحصـ  ينـ يد يهـا  حـوزه  در او .بـود  گريديك با عنصر دو نيا ردنك

 الگو آن از و فشرده يپا يسنت فقه بر املكطور به هك جسته سود يهانيفق يها درس
 .اند ردهك استفاده

 مكـ ح استفاده در و بود بنديپا يسنت فقه به زين خود يها يپرداز هينظر در قابل،
 يفضـال  از گـر يد يبرخـ  از را او آنچـه  اما .برد يم بهره اتيروا و اتيآ از ،يشرع
 بـود،  دهيرسـ  آن بـه  اسـتدالل  با هك آنچه انيب در او شجاعت رد،ك يم زيمتما يفقه
 انـد  دهيرسـ  آن به استدالل روش با هك يزيچ انيب عدم در گرانيد مالحظات .است
 هكـ  است يزيچ نيا و رود يم شيپ خود دياسات و گذشتگان از ديتقل حد تا يگاه
 نيا و شجاعت آن انيم قضاوت يبرا البته .برد يم رنج آن از ها حوزه در يسنت فقه

 يعنـ ي اسـت،  منقـول  علم فقه، علم هك است الزم تهكن نيا به اشاره ،يارك محافظه
 اجمـاع  و) معصـوم  ريـ تقر و فعـل  قـول، ( سـنت  همان هك يفقه امكاح عمده منبع
  .است دهيرس ما به ثيحد انيراو و ناقالن توسط همه است،

 به باتوجه و يقبل طبقه از يبعد طبقه يتلق و انيراو طبقات توسط اتيروا نيا
 بـه  تيـ روا صـدور  يفضـا  و يحال نيقرا با صدور عصر به يكنزد انيراو يياآشن

 قـدماء  يتلقـ  و فهـم  بـه  يتـوجه  يب جهت، نيا از .است شده منتقل يبعد طبقات
 هيفق تواند يم ،ياول طبقات در فقه بزرگان انيم در شهرت گرفتن دهيناد و اصحاب

 هانيفق عمده هك است يا تهكن آن نيا .ندك دور )ع(نيمعصوم منظور و غرض از را
 .است واداشته دهيرس آنان به گذشتگان از آنچه به تحفظ بر را

 علـم  يهماهنگ عدم و ودكر سبب گذشتگان، نظر بر تحفظ نيا گر،يد طرف از
 طبقـات  انيـ م در فقاهـت،  و فقـه  خيتـار  در .شود يم مردم يزندگ تحوالت با فقه
 در را يدرخـور  تحـول  خـود  شجاعت با هك خورند يم چشم به يمجتهدان هان،يفق
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 تـوان  يم هانيفق نيا جمله از .اند آورده وجود به فقاهت و فقه حوزه در خود زمان
 .ردك اشاره يانصار خيش به متأخرتر طبقات در و يحل عالمه به

ـ ن را شـجاعت  هك بود يسانك از قابل مرحوم ـ ا از زي  يحتـ  و گذرانـده  حـد  ني
 هكـ  بـود  يزيچ نيا ديشاو  نداشت حفظت زين فقهاء اجماع گاه و مشهور به نسبت
  .شد يم راديا و الكاش يفقه مسائل در او يها ديدگاه به منتقدان از يبرخ طرف از

  



 

)20(  
  بود اشكال اهل

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، منتظري احمد

 بحـث  در و آمـد  قم به قابل احمد آقاي ارجمند برادر كه 65-64 تحصيلي سال از
 .شـد  شروع استاد و شاگرد صميمانه روابط كرد شركت منتظري هللا آيت فقه خارج
 و فعاالنـه  اسـتاد  نظـرات  بـا  كـه  دارند بهتري پيشرفت شاگرداني ،درس كالس در

 جلسـه  به را درس كالس استاد، سخنان به اشكال ايراد با و كنند مي برخورد نقادانه
 بيشتر كار به هم استاد شاگردان، بر عالوه روش اين در نمايند؛ مي تبديل وگو گفت
 و كنند مي تدريس بعضي اند؛ گونه دو بر نيز اساتيد .شود مي وادار تر كامل تحقيق و
 البتـه  كه ديگر اي عده آيد؛ نمي خوششان كند اشكال درس هنگام شاگردي اينكه از
 هـم  تشـويق  گـاه  و پذيرنـد  مـي  را شـاگردان  طـرف  از اشكال ايراد اند اكثريت در
  .كنند مي

 را اشـكال  ايـراد  بـاز  روي بـا  كـه  بـود  اسـاتيدي  جزو منتظري اهللا آيت مرحوم
 را كـالم  ايـن  بروجرديالعظمي  اهللا آيت مرحوم خود استاد از ايشان .كرد مي تشويق
 تازه عقيده انسان كه شود اين موجب نبايد بزرگان بزرگي« :كه فرمود مي نقل بسيار
  .»نكند ابراز را خود

 عمـل  نيكـويي  به استاد سفارش اين به كه بود دانيشاگر از قابل احمد مرحوم
 كـه  بـود  شـده  باعـث  ويژگي همين .كرد مي مطرح صريحاً را خود نظرات و نمود 

 ايشـان  بـه  كـه   همـين  و شود مسرور اللهجه صريح شاگرد اين ديدار از هربار استاد
 منتظـري  اهللا آيـت  چهـره  در اسـت  آمـده  مالقـات  بـراي  قابل احمد داديم مي خبر
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 بـراي  قـم  در قابـل  آقـاي  تـرحيم  مجلس در را مطلب اين .شد مي نمايان ايترض
 كـه « :كـرد  اضافه بالفاصله ايشان كردم؛ نقل خميني ياسر والمسلمين االسالم حجت
  .»احسنت« :گفتم ايشان دريافت تأييد در من و »بيندازند مچ

 و شــود افــزون نظــر ابــراز در شــهامت علميــه هــاي حــوزه در كــه اميــدوارم
 قابـل  احمـد  مرحـوم .بيابـد  بيشـتري  فرصتها   آن علمي نقد و جديد اتهارنظراظ

 از كـه  شناختي با اينجانب و بود باشهامت مجتهد و شجاع محقق يك بارز مصداق
 هـيچ  وظيفـه  انجام راه در طلبي عافيت او براي كه دهم مي شهادت دارم مرحوم آن
  .نداشت مفهومي و معني

  



 

)21(  
  النيعق شريعت مكتب ةپويند

 1391 آبان 26، مهرنامهماهنامة ، يساوج يموحد محمدحسن

 خصال، نيهم هك است ييها يژگيو صاحب قابل احمد مرحوم ختهيفره شمندياند
 از نمونـه  چهـار  بـه  مختصر نيا در .است ساخته برجسته معاصرانش انيم در را او
 :نمك مى اشاره ها يژگيو نيا

ـ  م،يبدان ينيد يمبان بر تسلط ار ينيد يشينواند طيشرا از يكي اگر .1  كشـ  يب
 دغدغه هم هك ديآ مى شمار به حاضر عصر در ينيد شانينواند معدود از قابل احمد
 يوجـو  جسـت  در و ديـ جد يهـا  چالش نگران هم داشته، را آن هاى آموزه و نيد

 و ينـ يد ارشـناس ك يـك  منظر از تر مهم دو نيا ازو  استها   آن بر ينيد يها پاسخ
 نشر و حشر قابل احمد با هك آنان .نگرد مى موضوع نيا به آن منابع و يبانم به آگاه
 بـه  خـود  بـا  را »اهللا آيت« هك يسانك از ياريبس از او هك دانند مى يخوب به اند، داشته
 منظـر  از تنها جهت نيهم به و بود تر آگاه ياسالم فقه و ينيد علوم به دارند، همراه
 .گفت مى پاسخ را موجود يها چالش ن،يد منابع از استفاده با و ينيد عالم يك

 ياساسـ  يراتييتغ هك يركروشنف يها انيجر و شانينواند از يبرخ برخالف .2
 بـا  يو طلبنـد،  مى چالش به را ينيد اصول يبرخ رده،ك دنبال را ياسالم شهياند در

 يجينتـا  بـه  هـا،  آموزه همان از استمداد با و يحوزو اجتهاد بستر در افتني پرورش
 .بودنـد  نـاتوان  آن بـه  يابيدسـت  از گـران يد مـوارد  از يبرخـ  در هك افتي مى دست
 در هكـ بل ،يفقه چارچوب و اصول حذف و زدن دور با نه قابل احمد يها ينوآور
 يفقهـ  تبكم از برگرفته ،يژگيو نيا .گرفت مى قرار يسنت اجتهاد چارچوب همان
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 يبرخـ  تـأثير  تحـت  هرگـز  هكـ  ،بـود  ثـراه  طاب يمنتظرالعظمي  اهللا آيت ديفق استاد
 يابزارهـا  بـا  را ينيد جينتا و شود ينم خارج خود اصول و چارچوب از ها شيگرا
 .ندك ينم وجو جست ينيرديغ

 شـمار  بـه  گـر يد يهـا  يژگيو از يفقه استنباطات در عقل منبع به نهادن ارج .3
 در يعيوسـ  دانيـ م هكـ بل سـت؛ ين ينـ يرديغ يمنبعـ  عقل گاه هيچ او نظر از .ديآ مى
  .گذارد مى ارياخت در ينيد جينتا به يابيدست

 ليـ عق ابـن  ،ياسـكاف  ديـ جن ابـن  چـون  يسانك ،يعيش انياصول و هانيفق انيم از
 يمنتظـر  اهللا آيت و يلياردب مقدس س،يادر ابن ،يمرتض ديس ،يطوس خيش ،ينعمان
 وممرحـ  نگاه از نمونهعنوان  به .اند شده قائل نيد حوزه در عقل يبرا يشتريب نقش
 امم همة در يجار و يعاد امور يطوركل به و قاعاتيا و عقود در ،يمنتظر اهللا آيت
 جوامـع،  در علم و عقل شرفتيپ زانيم و امكانات و طيشرا و ازهاين با متناسب كه

 طـرف  از منـع  و ردع عـدم  بلكـه  سـت؛ ين الزم شارع يامضا احراز است، متفاوت
  )12ص الخمس، تابك( .است يكاف شارع

 يامضـا  بـر  كننـد  يمـ  امر آن مانند و عرف و معروف و عدالت به كه يخطابات
 معـروف  و عـدالت  مصداق را آن عقال عرف و ارتكاز كه دارند داللت يامور همة
 شـارع  البتـه  .سـت ين يشـرع  يتعبـد  قيمصـاد  تيرعا بر يتأكيد صرفاً و دانند يم

 يبرخـ  صيتشـخ  در را عـرف  نظر اي است كرده انيب آن يبرا زين يخاص قيمصاد
  .است فرموده تخطئه قيمصاد

 ظالمانـه  و بطـالن  يامضا قتيحق در ز،ين باطل و ظلم از ينه خطابات مفاد در
 يشـرع  بطـالن  و ظلـم  تنهـا  و شمارند يم ظلم و باطل عقال كه است يامور بودن
 بـه  عدالت قيمصاد برخى البته) 432ص ،2ج استفتائات، رساله( .ستينها   آن مراد
 در جهـان  عقـالى  نيبـ  يگاه بلكه ست،ين عقال براى همگانى قيتصد قابل آسانى
 موارد يبرخ در رو نيازا است؛ ديشد نظر اختالف مختلف يها زمان در اي زمان كي
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 گفت توان يم اساساً و است كرده تخطئه را عقال عدالت، صيتشخ در مقدس شرع
 از گونـه  ايـن  حيصـح  نيـي تع و صيتشخ الهى عيشرا  عيتشر عمدة علل از ىيك كه

 ره،يسـ  تيحج است معتقد شانيا) 493ص ،2ج استفتائات، رساله( .است قيمصاد
 مستحدث يها رهيس و ندارد) السالم هميعل( معصومان زمان يها رهيس به ياختصاص
 هرگـز  و اسـت  سـهله  و سمحه يعتيشر اسالم، عتيشر رايز ؛است معتبر زين عقال
 در دخالـت  و جوامـع  يالئـ عق نظام و تمدن اساس هدم آن ياصل هدف و غرض
 يزنـدگ  ريتـدب  صـحنه  از هـا  انسـان  عقـل  كـردن  معزول و يبشر يعاد امور همة
  .ستين شيخو

 يعـاد  امـور  و است يابد كمال و سعادت به انسان تيهدا ن،يد ياصل هدف
 كـرده  واگـذار  يجمع و يارتكاز شعور و درك به غالباً را يويدن يزندگ به مربوط
ـ ا در بشـر  مصالح و صالح صيتشخ يبرا را يجمع عقل و است  نوعـاً  جهـت  ني
 )767ص ،2ج ،هيالفق ةيوال يف دراسات( .است دانسته يكاف

 ريمسـ  نيهمـ  نـده يپو ل،ك در زين را قابل احمد استاد مرحوم هك است نيا حق
 را هـان يفق از ياريبس و ردك ينامگذار »يعقالن عتيشر« را خود كرديرو او .ميبدان
 .داد قرار نقد مورد اند، رانده هيحاش به يفقه استنباط در را عقل هك بابت نيا از

ـ ا از حيصـح  يفـ يتعر هكـ  شـود  مى مشاهده زين ياستك نيا تبكم يبرا البته  ني
 اتكادرا« ،»عرف« ،»عقال رهيس« انيم فارق يخوب به هك اند نداده ارائه گذارتأثير عقل
ـ ا در ييها چالش مك دست اي باشد؛ مشابه يميمفاه و »يفرد عقل  يبـاق  را بـاب  ني
 .اند گذارده

ـ  انـد،  ردهكـ  خـود  فتهيشـ  را يا عـده  هك روزگار بزرگ مردان .4  هكـ آن از شيپ
 آنچـه  و آمدنـد  مى شمار به شيخو عصر مداران اخالق باشند خود زمانه دانشمندان

 آنـان  ياخالق يها يژگيو همه از شيب رد،ك مى ليتبد مجذوب يتيشخص به را آنان
 تواضـع،  شـجاعت،  تقـوا،  از يا زهيـ آم خـود  اسـتاد  همچون قابل احمد .است بوده
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 شيخو يايدن نردبان را نيد او .داشت همراه به خود با را اخالص و نفس سالمت
  .ردك دور خود از يواقع يمعنا به را طمع دندان و ردكن

 از و ديشـ ك ينمـ  گـران يد رخ بـه  را خـود  افتخارات هك بود مخلص يانسان او
 يها زخم ها سال هك است يافك نيهم معنا نيا بر گواه .داشت اابها   آن ردنك بازگو
 را او بـا  دهـه  دو رفاقـت  سـابقه  هك من چون يسك اما داشت؛ تن بر را جبهه هنهك

 خطر احساس پزشكان عمر يروزها نيواپس در هك شدم آگاه آن از يزمان ام، داشته
 يعكسبردار انامك تا كردند خارج نخاعش كينزد از را جنگ دوران تركش كرده،
 .شود فراهم يمغز

  شد سر به دوست با كه بود آن خوش اوقات
 بود يخبر يب و يحاصل يب همه يباق     

  نينسر و سوسن و گل و آب لب بود خوش
  بود يرهگذر روان سرو آن كه افسوس    

  



 

 و ها سايت در قابل احمد

  مجازي هاي رسانه
  





 

)1(  
  قابل احمد ياد به

  1388 اسفند 20جرس،  حقيقي، ارجمند احسان

 سـمينار  كرمانشـاه  اهللا حـزب  اصطالح به گروه فشارهاي با آنكه از پس 1380 سال
 عبـدالكريم  دكتـر  و شـريعتي  علي دكتر يها انديشه و آراء تطبيقي بررسي روزه دو

 كاج كانونعنوان  به خود قانوني حق بر اصرار با سرانجام شد، لغو بار چند سروش
 سـمينار  اين 80آذرماه در توانستيم شناسي انديشه سمينارهاي برگزاري در كرمانشاه

  .نمائيم برگزار را

 انتخـاب  سـمينار  برگـزاري  حاشيه در گرفته شكل فراوان يها حساسيت دليل به
 بررسـي  به سمينار نخست روز .بود شده برخورداراي  ويژه اهميت از آن سخنرانان
 و رجائي رضا علي دكتر آن انسخنران و داشت اختصاص شريعتي دكتر يها ديدگاه
  .بودند نگار بسته محمد

 از پـس  و داشـت  اختصـاص  سـروش  دكتـر  يهـا  ديـدگاه  بررسي به دوم روز
  .برگزيديم روز اين سخنران تنهاعنوان  به را قابل احمد بسيار يها مشورت

 احمـد  از اسـتقبال  بـراي  صـبح  نماز از پس رمضان مبارك ماه در 80آذرماه12
  .رفتيم فرودگاه به بود سمينار مجري كه مهرگان كيوان عزيزم دوست همراه قابل

 وارد ايشـان  آنكـه  محـض  بـه  اما بوديم نديده قابل آقاي از عكسي آن از پيش
 بـا  .بـود  سـاده  و فـروتن  متـين،  بسـيار  .بشناسيم را او توانستيم شد فرودگاه سالن
  .معصوماي  هچهر و گشاده رويي و دست در كتابي ،اي سورمه كاپشني گرد، عينكي
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 اول برخـورد  همـان  از امـا  داشـتيم  زمـان  سـاعت  6-5 سمينار شروع زمان تا
 و قابـل  احمـد  چون شخصيتي با مصاحبت و همنشيني براي زمان اين كه فهميديم
  .نيست زيادي زمان داشتيم ديني روشنفكري حوزه در كه تيسؤاال انبوه

 مبـارك  مـاه  احتـرام  بـه  گفـت  مي اما نبود روزه بودن مسافر دليل به قابل احمد
  .كنم مي امساك آشاميدن و خوردن از رمضان

 روز در كـه  اتفاقـاتي  بـه  توجـه  بـا  و سمينار برگزاري زمان به شدن نزديك با
 به ما تا بود قرار .داريم درپيش سختي روز كه دانستيم مي بود افتاده سمينار نخست
 در حضـور  اجـازه  مينارسـ  معترضـين عنوان  به كرمانشاه اهللا حزب اصطالح به گروه
 در نيـز  فرصـتي  و كننـد  حفـظ  را برنامه نظم نيزها   آن كه شرطي به بدهيم را سالن

 اسالما وا و فرياد و داد با نه بار اين را يشانها ديدگاه بتوانند تا گيرد قرار اختيارشان
  .نمايند مطرح سالن تريبون طريق از كه

 .بـود  جمعيـت  از لبريـز  لنسـا  شـديم  سـالن  وارد قابـل  احمـد  با كه هنگامي
 جمعيـت  درميـان  زحمت به .بود شده پر امنيتي نيروهاي توسط نيز اول يها رديف
  .بروند سن روي به مراسم رسمي شروع از پس تا كرديم پيدا جايياحمدآقا  براي

 در كـه اي  جملـه  بهانـه  بـه  و شان قبلي قول رغم علي معترضان سمينار شروع با
 ايجـاد  سالن در را متشنجي بسيار فضاي بود سمينار به يارسال مقاالت از يكي متن
 ممكـن  شـكل  هر به تا نمودم تالش و گرفتم برعهده را برنامه اداره ناگزير .كردند
 كه دانستيم مي بعيد زمان آن در .بپردازد سخنراني بهاحمدآقا  تا شود فراهم فضايي
 جلسـه  فضـاي  بـر  نسـبي  آرامش بود نحو هر به .باشيم داشته را برنامه ادامه امكان
  .كرد آغاز را خود سخنراني قابل آقاي و شد حاكم

 در را معترضـان  شـيوه  ابتـدا  در .كـرد  سـخنراني  دقيقـه 60 از بيش قابل احمد
 و احاديـث  و اطهـار  ائمـه  سيره برخالف جامعه متفكران و انديشمندان با برخورد
  .شد خود واييمحت بحث وارد سپس و گرفت انتقاد باد به و خواند اسالم روح
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 كـه  گفـت  مـي  سخن صالبت با حال درعين و منطقي مستدل، متين، چنان قابل
 انـدام  عـرض  و اعتـراض  امكـان  معترضـان  هم يكبار حتي ايشان سخنراني درطول
 از بيش بودن بر از گيري بهره با نيز و داشت فقه مباني به كه تسلطي با قابل .نيافتند
 داده تغييـر  چنـان  را سالن متشنج فضاي نمعصومي ائمه از روايت و حديث 6000
 يـا  مخالفـانش  و گرفتنـد  مـي  بهره او محكم و منطقي استدالالت از موافقان كه بود
 تـا  كردنـد  مي تالش يادداشت كردن بدل و رد با يا و بودند رفته فرو فكر به عميقاً
 لطمس سخنور اين براي پاسخي و كنند مطرح را آن خود نوبت در و بيابنداي  نكته
  .كنند وپا دست

 يهـا  ديدگاه تا گرفت قرار تريبون پشت گروه اين مسئول كه هنگامي سرانجام
 شـده  مقطـع  و بـرده  جمـالت  بـه  استناد جزاي  چاره كند مطرح را متبوعش گروه
 سـخنان  از ثرأمتـ  جـو  تـأثير  تحـت  چنـان  هـم  ها همان بيان در اما .نداشت ها بولتن

 اشـتباهات  دچـار  نيـز  هـا  بولتن همان روخواني رد كه بود گرفته قرار قابلاحمدآقا 
  .شد حضار خنده باعث دقايقي براي كه شد فاحشي

 ائمه گفتمان و سيره به مستند و فقهي استدالالت برابر در را خود كه معترضان
 زيرپـا  بـا  و جلسـه  ابتـداي  بهانـه  همان كردن مطرح جز نديدنداي  چاره ديدند مي

 بـراي  فرصتي تا كردند متشنج ديگر بار را سهجل فضاي خود وعده مجدد گذاشتن
  .ندهند قابل احمد به خود سازي بولتن به پاسخ
 پايـان  فيزيكـي  درگيري بدون كرمانشاه استان در بار آخرين و اولين براي جلسه آن
  .گشت برمي قابل آقاي گفتمان و استدالالت به هم آن كه يافت

 بازگشـت  از پس روز چند و تگرف را خود مزد قابل آقاي هم آن از پس البته
 لغـو  انقالب دادگاه يأر لطف به كرمانشاه كاج كانون هم و شد بازداشت تهران به

 هـا  مـدت  بـراي  تا شد سبب كرد حاكم جلسه آن در قابل كه فضايي اما شد مجوز
 مطبوعـات  ماننـد  مدني وسايل از وااسالما و فرياد و داد و شعار جاي به معترضان
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 روي مطبوعـاتي  يهـا  منـاظره  بـه  و كننـد  اسـتفاده  مخالفانشان به پاسخگويي براي
  .بياورند

 بـا  كننـد  مـي  تالش گيرندگانش اسارت به .است زندان در ديگر بار قابل احمد
 و بزرگ روح اينكه از غافل كنند خوار را او پايش و دست كشيدن زنجير و غل به

  .بيند نمي زيبايي جز است گفته خود كه گونه هماناحمدآقا  افتاده

 بـر  او تسـلط  بـا  امـا  كشيد زنجير و غل به توان مي را قابل احمد پاي و دست
 يهـا  قرائـت  كـه  آنجـا  ؟كننـد  مـي  چه اطهارة ائم سيره و احاديث و فقهي مباحث
 و مهربـاني  و مسـالمت  و رحمـت  ديـن  بـر  و كند مي اعتبار بي دين از را استبدادي
  .كند مي تأكيد ساالرانه مردم و منطق

  



 

)2(  
  بيند نمي زيبايي جز كه قابل احمد رايب

  1389 فروردين 24صابري، جرس،  سيدعلي

  جميلال اهللا بسم
  .دارد دوست را زيبايي و زيباست خداوند الجمال؛ همانا يحب و جميل اهللا ان

 و برتـرين  از يكـي  )زيبا( جميل .نبيند خدا جز به كه جايي به آدمي رسد گويند مي
 جز كه اند رسيدهاي  نقطه آن به ،بينند مي زيبا كه آنان پس خداست هاي نام زيباترين
 را آنان پلشتي و زشتي هيچ كه است مملو دلشان در چنان آن ايمان و بينند نمي خدا
  .كند نمي جلب خود به

 تـاريخ  هميشـه  معمـول  طبـق  و گـذرد  مـي  قابـل  احمـد  استاد اسارت از ها ماه
عنـوان   بـه  را او ما همه ،استخد مردان و دين مردان همه خاص ويژگي مظلوميت
عنـوان   بـه  را او كمتـر  و شناسـيم  مي پژوهشگر و فقيه ،اخالق و دين برجسته استاد
 اسـراي  سـاير  از كمتـر  بسـيار  را او نام كه است خاطر همين به شايد ،سياست مرد
 ،سـت  سـختي  روزگار مردان از قابل احمد راستي به اما .گوييم مي و شنويم مي سبز
 ،تسـبيح  و ريـش  ظـواهر  پس در حقيقت شدن پنهان خطير زمانه در مرداني همان
 و مهجـور  اهللا شريعت حقيقت گذارند نمي و آموزند مي مردم به را عقالني شريعت
  .بماند باقي پنهان

 از يادي كمتر و شنويم نمي سبز اسراي ديگر همراه را او نام روزها اين هرچند
 سبز ستازه قابل احمد نام ،علوي عقالني شريعت ارادتمندان دل در اما ،گردد مي او
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 زيبـا  او از و بالند مي بيند نمي و نديد زيبايي جز كه او وجود بهو  هاست آن آسمان
  .موزندآ مي پرستيدن زيبا و انديشيدن زيبا و ديدن

 خداست ياران همه زيست شيوه و ويژگي ،هجرت و تبعيد و شكنجه و زندان
 عمـر  كـه  قابـل  احمـد  چـون  مردانـي  ،نيست اكيب فشارها اين از را خدا مردان و

 يهـا  جلـوه  و انـد  نموده عقالني شريعت آموزش و آموختن صرف را خود شريف
 و هـا  سـختي  و فشارها گونه اين اند داده آموزش و آموخته را ايثار و پرستش زيباي
 از و يدوشـ  مـي  مواجـه  آنان با كه هنگامي و خرند مي جان به را ها شكنجه و ها رنج
 اهللا شـريعت  گوياي زبان و كربال بيشه شير كبري زينب همچون پرسيد مي شانحال
 )بيـنم  نمـي  زيبـايي  جـز  همانـا ( جمـيال  الإ يتأر ما :كربال عظماي مصيبت از پس
  .گويند مي

 كـه  هرسـو  بـه  و بينند نمي هيچ زيبايي جز خدا ياران و است اين حقيقت آري
 و شـقاوت  و سـختي  هر و بينند مي را زيبايي آفريننده زيباي و پاك ذات نگرند مي

 بـراي  الگـويي  خـويش  حيات با و خريدارند جان به زيبا حقيقت راه در را ظلمي
  .هستند مان سرزمين هاي انسان براي زيستن زيبا

  



 

)3(  
  راستين عالمي قابل؛ احمد

  1388 اسفند 20جرس،  اشكوري، يوسفي حسن

 در .بـودم  خبـر  بـي  قابل حمدا جناب دانشمندم و فاضل دوست از كه بود ها مدت
 اخبـاري  شـده  آزاد و بازداشـتي  افراد از هرروز خارجي و داخلي يها رسانه اخبار
 بـراي  قابل احمد كه آمد خبر روزي .نبود درميان خبري ايشان از اما شود مي منتشر
 بازداشت قم ،تهران ،مشهد راه مسير در منتظري اهللا آيت استادش مراسم در شركت
 از يكـي  احتمـاالً  .نبـود  بازداشـتش  ادامه يا و آزادي از خبري ديگر اام است، شده
 از بيشـتر  تهران اخبار هرحال به كه بود مركز از ايشان حبس محل بودن دور داليل
  .شود مي منتشر هرجا

 منـاطق  و شـهرها  در ساكن مردمان طوركلي به و زندانيان مضاعف هاي ستم از
 فشـار  تحـت  شديدتر و بيشتر مراتب به الباًغ سو يك از كه است همين افتاده دور
 كمتـر  و شـوند  مي سانسور بيشتر ديگر ازسوي و شوند مي سركوب و گيرند مي قرار

  .رسد مي خارج و داخل مردم گوش به اخبارشان حتي و صدايشان

 گوشـه  ايـن  در مـن  امـا  رسته بند از قابل احتماالً كردم مي تصور گاه هرحال به
 زنـدان  از كـه  آمـد  خبـر  پـيش  روز چند كه اين تا .ام مانده رخب بي جهان دورافتاده
 شد اعالم بعد و شده منتقل مشهد آباد وكيل زندان قرنطينه بند به اطالعات انفرادي
 عـالم  اين كه نظر اين از هم بود، دردناكي خبر !اند برده دادگاه به دستبند با را او كه

 او بـر  را مضـاعفي  ستم چنين كه يلدل اين به هم و است بند در هنوز آگاه و پارسا
  .اند داشته روا
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 از .شـدم  آشـنا  او نام با زندان ساليان از من ؟گويد مي چه و كيست قابل احمد
 خرداد دوم از پس فرهنگي و سياسي باز نسبتاً فضاي از آثاري هنوز .79سال اوايل
 شـم چ بـه  آنجـا  و اينجـا  در نشـاني  مطبوعـاتي  هـاي  آزادي از هنوز و بود برجاي
 .شـد  مـي  منتشر ها رسانه برخي در ييها مصاحبه و مقاالت قابل احمد از .خورد مي
 چنـدين  روزانه بودند، نشده آزاد نوري االسالم حجت جناب هنوز كه زمان، آن در

 شد مي آورده زندان داخل به ايشان براي بيرون از دوستانش برخي بوسيلة روزنامه
  .ديدم مي راها   آن تمام وافر عالقه با من و

 و مقـاالت  همـواره  .شـد  مـي  ديـده  مختلـف  يهـا  روزنامـه  در قابـل  احمد نام
 حـال  درعـين  و پرمحتـوا  راهـا    آن زيـرا  .خوانـدم  مـي  عالقـه  با را ايشان گفتارهاي
 ولـي  روحـاني  و اسـت  قابـل  هادي برادر او كه دانستم زودي به .يافتم مي شجاعانه
 را قابـل  احمـد  پرسيدم نوري جناب دوستم از بار يك .ندارد تن بر روحاني رخت
 و فضـل  از و شناسـد  مـي  خـوبي  به گفت ايشان ؟بيند مي چگونه را او و شناسد مي
 در قابـل  آقاي افزود ويژه به و گفت وي فكري خوش حال درعين و حوزوي دانش
  .دارد تبحر بسيار الحديث علم

 روحانيـت  ويـژه  دادگـاه  بوسيلة قابل آقاي كه زماني )81سال در احتماالً( بعدها
 آشـنا  او اسـتواري  و دليري و افكار و شخصيت و نام با بيشتر شد، بازداشت تهران
 تمام .بود ها زبان سر بر خصوصي يا و ها رسانه در او از زيادي اخبار كه چرا .شدم
 از پس گرچه .كرد مي حكايت مسلمان متفكر اين مقاومت و شجاعت از اخبار اين
 دلـم  پنهـان  چـه  شـما  از امـا  شـد  آزاد قابل اوين، ندانز انفرادي در اسارت مدتي
 از مـن  و بياورند عمومي بند به را او و شود تمام ايشان انفرادي روزي خواست مي

 تجـارب  و سـوابق  بـه  توجه با من، .شوم آشنا او با نزديك از و ببينم را او نزديك
 در ميـدي ا نـور  هربـار  هسـتم،  قايـل  روحاني نوگرايان براي كه اهميتي و شخصي
 صميم از موفقيتش براي و شوم مي زده هيجان حتي و خوشحال بسيار ببينم، عالمي
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 قم آموخته دانش يك بودم مشتاق بسيار زمان آن در رو ازاين .شوم مي خرسند قلب
 يهـا  دغدغه و اهداف دربارة و كنم مالقات نزديك از را منتظري اهللا آيت شاگرد و

  .كنم گفتگو و بحث مشترك

 منـزل  در يكبار كه بود )84سال احتماالً( زندان از آزادي از پس .ذشتگ مدتي
 سـاعتي  .ديـدم  نزديـك  از را قابل آقاي باقي عمادالدين جناب مان مشترك دوست
 يافتم آن از تر آگاه و تر عالم ديدار اين در را او كه است اين واقعيت .كرديم گفتگو
 از سـخني  ام، شخصـي  وضـعيت  بتمناسـ  بـه  كه آورم مي ياد به .داشتم تصور در كه

 چنـد  ايشـان  .آمد ميان به دين عالمان براي روحاني ويژه لباس نقش يا و ضرورت
 بلكـه  نـدارد  ضرورتي تنها نه لباس اين گفت مي روايات، آن طبق و خواند روايت
 ايـن  گفـت  مـي  .اسـت  تعـارض  در دينـي  يهـا  آموزه با ديني منظر از خاص لباس
 هـم  ايشـان  خـدمت  را اسـتداللم  وام  خوانـده  هم منتظري اهللا آيت براي را روايات
 بـا  ديگر جهات از اما نبودم موافق چندان ايشان محدثانه ديدگاه با البته من .ام گفته
 و ذهنـي  را ييها پديده چنين نبايد گفتم ايشان به گرچه .بودم موافق ايشان ديدگاه
 و كـرد  نگـاه  كـاركردي  و تـاريخي  منظـر  از بايـد  بلكـه  كرد تحليل و فهم انتزاعي
 حـداقل  .كـرد  درك صـنفي  هـر  براي را خاصي لباس ضرورت عدم يا و ضرورت
 كـرد  تحليل ديني، روايات استناد به و ديني منظر از صرفاً را يها پديده چنين نبايد
  .نشست داوري به و

 قابـل  احمـد  چون شخصيتي كه است اين واقعيت بگذريم، كه خاطرات اين از
 روحانيـت  نهـاد  بـه  كـه  ايـن  .داريم كم درشت و ريز روحانيان گستردة قلمرو در

 آنچـه  اما است، خارج ما گفتار موضوع و بحث محدودة از فعالً يانه، هست نيازي
 اين است كننده تعيين و مهم ايران جامعه جمله از و اسالمي جوامع براي اكنون كه
 مقتضيات با آشنا و زمان به آگاه ديني عالمان و روحانيان حضور و وجود كه است
 آنـان  از اسـالمي  جوامع و است بزرگ نعمتي مدرن، جهان جدي نيازهاي و عصر
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 و معرفتـي  نحيـف  موجـودي  و هـا  حـوزه  يها واقعيت با كه كساني .نيست نياز بي
 علمـاي  كـه  داننـد  مـي  خـوبي  بـه  هسـتند  آشنا سنتي روحانيت پرادعاي نهاد علمي
 .ندارنـد  مـا  زمانه و زمان با نسبتي هيچ عموماً و نيستند معاصر واقع به غالباً معاصر
 تـا  گرفتـه  )...و تفسـير  و فلسـفه  و كالم و فقه( حوزوي معارف يها متدولوژي از

 و علـوم  اين غايات و اهدافدرنهايت  و آموزشي يها شيوه و درسي منابع و متون
 نظـام  تشـكيل  و اسـالمي  انقـالب  وقوع گرچه .روحانيان يها دغدغه و ها آموزش

 در تحـول  يهـا  زمينـه  همـه  از بـيش  روحانيـان،  مطلقه حاكميت و روحاني-نيدي
 آشـكار  چنـدان  تحـول  ايـن  آثار هنوز اما است، كرده فراهم را طالب و روحانيت
 و نـوگرايي  از آثـاري  و ترند جوان كه داريم روحانيان از اندك شماري .است نشده
 و هسـتند  آشنا سنتي علوم با سو يك از اينان .دهند مي بروز خود از را بودن معاصر
 جهـان  هـاي  ضرورت و نيازهاي و مدرن افكار و معارف با وبيش كم ديگر سوي از

  .است عالمان اين از يكي قابل احمد .اند يافته آشنايي جديد

 حـوزه  در همـه  از بـيش  او امـا  اسـت  آشـنا  ها حوزه رايج معارف با قابل آقاي
 ايشـان  .اسـت  متخصـص  دانـش  اين در گفت توان مي و كرده تحقيق الحديث علم
 و باشند حديث در متخصص نفر ده ايران در اگر گفت مي سخنراني يك در بار يك
 كـه  اسـت  ديري گرچه .هستم من اش يكي باشند، خوانده دقت با را احاديث تمام
 درنتيجـه  و پويـايي  و تحـول  از هـا  حـوزه  در متـداول  اسـالمي  علـوم  تمام تقريباً

 و تـر  غريـب  همـه  از شناسـي  حـديث  و الحـديث  علـم  امـا  انـد  بازمانـده  كارآمدي
 فقـه  و اسـت  فقـه  حوزوي دانش ترين مهم كه است درحالي اين .است تر مانده عقب
 شناسـي  حـديث  و حـديث  امـا  و .اسـت  متكـي  الحـديث  علـم  به همه از بيش هم
عنــوان  بــه علمــي اصــالً .اســت نكــرده تجربــه را تحــولي هــيچ كــه هاســت قــرن
 نشـده  شـناخته  رسـميت  به حداقل و ندارد وجود ها حوزه در اًتقريب شناسي حديث
 و توانـا  احكـام  اسـتنباط  كـار  در مجتهـدي  است ممكن چگونه ميان اين در .است
 در پـژوهش  و حـديث  كـار  در اول مجتهـد  و فقيـه  كه بود روزگاري ؟باشد موفق
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 كتـب  .كـرد  مـي  اهتمـام  اجتهـاد  و فقـه  به آنگاه و شد مي متبحر روايات و حديث
 نوشـته  نامـدار  مجتهـدان  بوسـيلة  ،)هجري سيزدهم قرن تا حتي( ما گذشته رجالي
 صـحت  تشخيص قدرت مجتهدي است ممكن مگر .است مدعا اين گواه اند، شده
 انبـوه  تـاريخي  تحليـل  و درك و فهـم  تـوان  از و باشـد  نداشته را احاديث سقم و

 خروارخـروار  تكليف ؟كند همت استنباط خطير كار به آنگاه باشد، بهره بي روايات
  ؟كند مشخص بايد كسي چه را جعلي احاديث

 فقـط  نيسـت،  شناسـي  حـديث  و حـديث  دربـارة  بحـث  جاي اكنون هرحال به
 ايشـان  خوب آشنايي و الحديث علم در قابل احمد جناب تخصص بگويم خواستم

 بـر  توانـد  مـي  هم و بيايد مجتهدان و فقيهان كار به تواند مي هم ما روايي ميراث با
 ميـان  ايـن  در البته .بيفزايد ديگر يها رشته پژوهشگران حتي و ديندار مردم آگاهي
 چه زمينه اين در قابل دانم نمي .باشد هم اسالم تاريخ نگاران تاريخ مددكار تواند مي

 منتشـر  زمينـه  اين در ايشان پژوهشي آثار چرا و رفته پيش كجا تا و كرده كارهايي
 از ايشان شناسي حديث هرحال به اما )ام نشده آگاهها   آن از من شايد و( است نشده
  .باشد ما ديني و علمي جامعه و اجتهاد سود به تواند مي مختلف جهات

 نعمـت  از علمـي،  صـالحيت  بـر  افـزون  قابل كه كرد اشاره بايد خاص طور به
 ايـن  كـه  اسـت  عقايـد  و افكـار  بيـان  در شجاعت آن و است برخوردار نيز بزرگي
 ايشان شجاعت ها سال اين در .شود نمي يافت چندان عالمان انبوه در اگرانبه گوهر
 نـو  نظريـه  فالن كه نيست مهم .ايم ديده ديني و فقهي موضوعات برخي بيان در را

 از خـروج  و تابوشـكني  و نوانديشـي  مهم بلكه ندارد، مناقشه جاي و است درست
 بسيار نوانديشي يبرا راستي به كه خصلتي است؛ تعصب و تصلب و جزميت دايره

 بـه  اعتـراض  در كـه  گونه همان قابل .دانست قدر بايد و است پرارزش و ضروري
 از قابـل  احتماالً .استوار و است دلير نيز نوگرايي و علم در است، دلير ها بيدادگري
  .بود آموخته دليري نيز منتظري اهللا آيت استادش
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 و قابـل  احمـد  چـون  كسـاني  كه اين جاي به ما، !واليي-ديني نظام در دريغ اما
 روشـنگرانه  و علمـي  كـار  بـه  غيرروحاني و روحاني نوانديشان كنار در قابل هادي

 در يـا  و زنداننـد  در يـا  كننـد،  پيـدا  را امـوري  چنـين  فرصـت  اساسـاً  و بپردازنند
 .يابنـد  مـي  انتشار مجال كمتر آثارشان حتي و كنند مي زندگي سانسور و محدوديت

 پرافتخارشـان،  زندگي و آثار و افكار گواهي به ؟خواهد مي چه و گويد مي چه قابل
 در آزادي و عـدالت  تحقـق  و انسـاني  اخـالق  گسترش و رحماني دين ترويج جز

 شـان  زندگي كارنامه در ايراني شهروندان براي بهروزي و كشور سرفرازي و جامعه
 و شـده  مرتكـب  هـم  بـزرگ  رمـي ج او اقـران  و قابـل  البته .شود نمي ديده چيزي
 اسـت  ديني استبداد و تبعيض و ستم به اعتراض و طلبي عافيت نفي آن و شوند مي
  .نيست كوچكي جرم مذهب به متمسك و خودكامه هاي نظام در البته اين و

 حالـت  و دسـتبند  بـا  را دليـر  و وارسـته  عالم و شريف انسان اين كه شد گفته
 هـا  شـيوه  ايـن  كه باشند يافتهدر خوبي به بايد ستمگران اما !اند برده دادگاه به زشتي
 شـان  اراده و عزم بر بلكه كند نمي مرعوب و مغلوب را خواه عدالت رادمردان تنها نه
 خـود  گفتة به .كنند مي بيشتري مسئوليت احساس مردم و دين برابر در و افزايد مي
 ايـن  )ها قابل و( قابل دستبند، ماجراي نقل و خانوده با اش تلفني گفتگوي در ايشان
قطعـاً   .اسـت  بوده چنين نيز تاكنون كه چنان .بينند نمي زيبايي جز را برخوردها وعن

 امـا  شـوند  مـي  رهـا  اسارت از فرازانه گردن زودي به اسيران و زندانيان ديگر و قابل
 راام  آزادي حكـم  كـه  روزي آورم مـي  ياد به .ماند مي باقي ستمگران براي روسياهي
 يعنـي ( دادگـاه  عمليـات  انمـأمور  نزد خروج از پيش )بهمن اواخر در( كردم امضا
 آقـاي  :گفـت هـا    آن از يكي كنم، خداحافظيها   آن از تا رفتم )ها دستگيري انمأمور

 درختـان  يهـا  شاخه بر انباشته برف انبوه به كه درحالي !شد تمام باالخره !اشكوري
  !...ذشتگ زمستان باالخره !...آقاي !آري :گفتم كردم، مي نگاه پنجره از بيرون

  



 

)4(  
  زندان به بازگشت از پيش قابل احمد نامه وصيت

  1389 مهر 7رهبر، روزآنالين،  محمد

 دوبـاره  مشهد آباد وكيل زندانيان كشتار الكردنبرم دليل به شهريورماه23قابل  احمد
 ،آبـاد  وكيل زندان در كه بود كرده فاش ،حاكميت منتقد روحاني اين .افتاد زندان به

 هـيچ  بـي  و وسـيع اي  گونـه  بـه  مخـدر  مـواد  قاچـاق  به متهم زندانيان مخفي كشتار
 شصت، يها دسته در و هفته هر كه هايي اعدام .است جريان دراي  عادالنه محاكمه
 ظالمانـه  نشـانگر  بـودن  پنهاني دليل به قابل، اعتقاد به و گيرد مي صورت نفره هفتاد
  .است صادره احكام بودن

عنـوان   بـه  تا سپرد دوستانش به را متني زندان، به دوباره بازگشت از پيش قابل
جمهوري  نامه وصيت اين در قابل .كنند منتشر ايران ملت به وخطاب او نامه وصيت
 حاكميـت  اسـت  معتقـد  و كند مي ظلم به متهم گذشته سال سي تمام در رااسالمي 
  .است شده »ستمگري به معتاد« ايران امروز

  تندهس جانم مسئول كنندگان بازداشت

 او بـه  سرگشـاده اي  نامـه  نگـارش  واي  خامنـه  اهللا آيـت  به انتقاد سابقه كه قابل
 يتمسـئول  اسـت،  كـرده  تحمـل  را زندان يكسال هم دليل همين به البته و و رادارد
 نامه وصيت كه آنجا از و اند كرده بازداشت را او كه دانسته كساني برعهده را جانش
 اسـت  ممكـن  كرده تأكيد يافته، اختصاص نظام ررهب از صريح انتقاد به بارديگر او

 اخيـر ة دهـ  دو در كـه  هـايي اظهارنظر بـه  باتوجـه « :برآيد شقتل درصدد حكومت
 يـا  هـا  نامـه  بـه  باتوجـه و ام  داشته يمها نوشته و ها مصاحبه ،ها سخنراني در زندگي،
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 و افـراد  سـاير  و كشـور  رهبـري  به 87 تا 83 يها سال در خصوصاً كه ييها نوشته
ة حاكم دستگاه و رهبريغيرقانوني  و نامشروع رفتارهاية دربار حكومتي، ادهاينه

 بشـري  حقـوق  نهادهـاي  و مسئوالن برخي به كه ييها نامه ياو ام  كرده منتشر ايشان
 .دهـم  مـي  و داده را خـود  مجـدد  بازداشـت  امكان هرلحظه ام، كرده منتشر و نوشته
 اسـت  آشنا نيز مخالفان ترور و قتل نوع؛ از ديگري تجارب با حاكميت اين هرچند
  ».نيست آنان پنهان و پيدا تصميمات از گريزي مرا امثال و

 دادگـاه  بـه  انفرادي زندان دوره يك از پس و پابند با گذشته سال كه قابل احمد
 صحت او از باره اين در خبري و نيست غذا اعتصاب اهل نوشته ادامه در شد، برده
  .دارد را انفرادي زندان تحمل كرده، تأكيد و ندارد

  روشنفكري بر تحجر پيروزي ؛اسالمي جمهوري

جمهوري  ساله سي تاريخ خود نوشتار در ،است سالگي پنجاه آستانه در كه قابل
 بـه  نرسـيده  يهـا  سال در جز به قابل گفته به كه تاريخي كرده؛ بازخواني رااسالمي 
 ابتـدايي  نـيم  و كسـال ي همـان  در تنهـا  و نداشته دموكراسي از رنگي ،شصت سال

 كهاي  آزادي .باشند برخوردار بيان نسبي آزادي از توانستند و شدند تحمل مخالفان
 شـعارهاي  از امـروز  گويـد  مـي  قابـل . شد قمع و قلع شصت دهه آغاز با سرعت به
 را انقالبيـون  همچنـين  او .اسـت  مانـده  نامي تنها آزادي و استقالل و انقالب اوليه
 و رفت مي شاه كه رفتند را راهي همان ،رسيدن حكومت به از پس كه كند مي متهم

 حقيقتـاً  آنيم، شاهد امروزه آنچه« :زدند گره ساله2500 تاريخ به را جوان استبدادي
 غربـي،  نـه  شـرقي،  نـه « شـعار  جـاي  بـه  گويا .»اسالمي« نه و است »جمهوري« نه

 آن بـه  شـديداً  و انـد  نشـانده  را »اسـالمي  نه جمهوري نه« شعار »اسالمي جمهوري
  ».پايبندند

ة وعـد  انقـالب  از پـيش  كـه  كند مي متهم راجمهوري اسالمي  بنيانگذاران قابل
 بـه  امـا  مانسـت  مـي  اسـالمي  ينوانديشـ  و روشنفكري به كه دادند مي را حكومتي
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 قابـل  .نداشـت  را انتظـارش  كسـي  كه كردند برپا را حكومتي يافتن، قدرت محض
 فرهنگ بر امروز آنچه« :شد پيروز روشنفكري رب تحجر انقالب از پس است معتقد
 بـه  وابسـته  فرهنگـي  و علمـي  مراكـز  و تلويزيـون  و راديـو  از يافتـه  نشر عمومي
 و خرافـي  رويكردهـاي  و متحجرانـه  افكـار  اسـت،  يافتـه  جـدي ة سيطر حكومت،

 رويكردهـاي  از مانده باقي يها مضراب تك .است شريعت و مذهب نام به اساس، بي
 سـنگين ة سـاي  زير در حكومت، علمي و فرهنگي مراكز در گرايانه اصالح و علمي
 گـذاري تأثير از و كشند مي را خود آخر يها نفس متأسفانه حكومتيان، رايج فرهنگ
  ».اند بازمانده جدي

  اي خامنه اهللا آيت تاريخچه

 بـين  خـوش  او بـه اي  خامنـه  اهللا آيـت  رهبري ابتداي همان از گويد مي كه قابل
 معرفـي  كسـي عنـوان   بـه  اسـالمي  نظـام  در باليده سوم نسل به را نظام رهبر نبوده،
 كـه  آورده يـاد  بـه  را روزهـايي  قابـل  .نماند وفادار انقالب هاي آرمان به كه كند مي

 جملـة  ايـن  از و آمد مي حساب به شريعتي علي دوستان ازاي  خامنه االسالم حجت
 و داشـت  ماركسيسـتي  يـل تحل »برد خواهند ارث به را زمين مستضعفين« كه قرآن

 انقـالب  شـوراي  در عضـويت  بـراي  را صفارزاده طاهره روحانيون، همه برخالف
 :پرسد مي جمهوري اسالمي كنوني رهبر زندگي سير روايت با قابل .كرد مي معرفي
 را كسـاني  چـه  و اسـت  محشـور  كساني چه و تفكر چه با و كجا در ايشان امروز«

 دوسـتان  چه با و كرده فراموش را آنان »فتح از قبل« زمان يها دوستي و كرده طرد
  »؟ورزد مي دشمني دفاعي، قابلة انگيز چه براي سابقي

 اهللا آيـت  اسـت  معتقـد  همچنـين جمهـوري اسـالمي    رهبـر  منتقد روحاني اين
 خـود  بـا  را موسوي ميرحسين همچنين و سوم مجلس در مخالفانش كينهاي  خامنه
 را سيما و صدا و ها روزنامه رهبري آغاز نهما از و كرد حفظ هم رهبري متس تا

اي  خامنـه  ،قابـل  گمـان  بـه  .دهنـد  قـرار  اخبـار  صـدر  در را او همـواره  تا واداشت
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 بـه  را انتخابـات  و داده گسترش را جمهوري حزب بندي دسته همان حاضر درحال
 واي  خامنه آقاي كه باورم اين بر نيز امروز« :است كرده بدل دموكراسي از نمايشي
 معرفي را آن حزبي نشان و نام كه تشكلي در ،اسالمي جمهوري حزب راست احجن
 بـر  انـد،  گذاشـته  خـود  حزب بر را »اسالمي جمهوري نظام« مستعار نام و كنند نمي
 برابر چند تعداد به خود حزبي درون افراد معرفي با و اند شده مسلط قدرت، اركان
 نامزدهـاي  صـالحيت  رد بـا  و وندشـ  مي حاضر انتخاباتي يها صحنه در نياز، مورد
 از معدودي صالحيت تأييد يا) نظام با مخالفت اتهام به( قدرت منتقد احزاب ساير

 نمايشــي برگــزاري در ســعي اجتمــاعي، پايگــاه فاقــد احــزاب برخــي نامزدهــاي
 بـا  و آزاد انتخابات، كه كنند مي تأكيد مكرراً و كنند مي ساالرانه مردم و دموكراتيك
  »!است شده برگزار سياسي، يها گرايش وها  وهگرة هم حضور

  رهبر و شاه مشترك عالقه نظاميگري

 بـين  مشـتركي  وجـه  را نظاميگري ،اي خامنه ااهللا آيت روحيات تحليل در قابل
 نويسـد  مـي  و كنـد  مـي  عنـوان  پهلـوي  شـاه  رضـا محمد وجمهوري اسالمي  رهبر

 .اسـت  داشـته  نظـاميگري  بـه  وافري عالقه انقالب آغاز همان ازاي  خامنه سيدعلي
 جـانم  بـه  شـاه  براي جانسپاري از ارتش شعار انقالب پيروزي از پس قابل گفته به

 شاهنشـاهي  ارتـش  روحيـه  همـان  دوباره كه نپاييد ديري اما كرد تغيير ملت فداي
 :شـود  مـي  شـنيده  رهبـر  فـداي  جـانم  فريـاد  سردوشي مراسم در حاال و بازگشت

ة عالقـ  نشانگر »رهبر و شاه براي نثاري جان« عارش به مسلح نيروهاي بازگرداندن«
 نبايـد  و اسـت  ديكتاتورها و ديكتاتوري به وابسته، نظاميان و حكومت سردمداران

 ملـت  از نيروهـا  ايـن  .گرفـت  كـم  دست را مسلح نيروهاية فردگرايان رويكرد اين
 »يـران ا ملـت  نثـار  جـان « تنها و تنها جا، همه و هميشه بايد و گيرند مي حقوق ايران
  ».ديكتاتورها عمدتاً و خاص افراد نثار جان نه و باشند
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 رهبـري  گسترده اختيارات بنابر را ايران نابسامان وضعيت يتمسئول آنگاه قابل
 در كشـور  فعلـي  رهبـري  نقـش « :نويسد مي و گذارد مي اي خامنه اهللا آيت دوش بر
 فرمانـدهي  مقـام  بـه  توجـه  با و است انكار غيرقابل ننگين، اوضاع اين آمدن پديد
 پاسـخگو  و گرفتـه  برعهده را منحط سازي فرهنگ اين مسئوليت بايد ايشان قوا، كل
  ».باشد

  67سال هاي اعدام و طلبان اصالح سكوت

 وقتي درست و 88سال زمستان در و است منتظري اهللا آيت شاگردان از كه قابل
 ماهـه  شـش  اشـتي بازد به كند شركت استادش جنازه تشييع در تا بود قم راه در كه

 سـبب  بـه  را فقيـه  واليت كه كند مي تأكيد اش نامه وصيت از ديگري بخش در رفت،
 حكومـت  بـراي  خاصي حق بنابراين و ندارد قبول فقهي و علمي يها پايه نداشتن
 تاريـك  يهـا  نقطه از را منتظري اهللا آيت عزل اما قابل .نيست قائل روحانيون كردن
 نبايد خميني اهللا آيت دوستداران اينكه بيان با و نددا مي جمهوري اسالمي تاريخ در

 هـاي  قتـل  از مفصـلي  روايـت  بدانند، خطا از عاري راجمهوري اسالمي  بنيانگذار
 او نوشـته  بـه  .دهـد  مـي  دسـت  به خلق مجاهدين سازمان اعضاي كشتار و 67سال

 خمينـي  اهللا آيـت درنهايـت   و داده مـي  پدرش به غلطي اطالعات خميني سيداحمد
 اهللا آيـت  آنچـه  از بيشتر بسيار وسعتي در كه است كرده صادر را هايي اعدام توردس

  .گرفت شكل بود، خواسته

 اردبيلي موسوي و خاتمي ،كروبي ،موسوي مانند طلباني اصالح از ادامه در قابل
ــاد ــي انتق ــد م ــه كن ــال در ك ــن قب ــدام اي ــاي اع ــترده ه ــكوت گس ــد س  و كردن
 1367سـال  يهـا  اعدام درمورد منتظري اهللا آيت يگير موضع من، گمان به«:نويسد مي
 بـراي  جـدي  اقـدام  تنهـا  كه بود كشور رهبري و نظام حيثيت از جدي دفاع تنها نه

 يهـا  ريـزي  خـون  و طلبـي  خشـونت  دام در نظـام  و كشـور  سـقوط « از جلوگيري
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 آن از يـا  داشـتند  دسـت  فجايع آن در كه كسانية هم و بود »غيرمنطقي و نامشروع
  ».اند مسئول فاجعه، آن داغديدگان و ايران ملت و خدا پيشگاه در د،كردن دفاع

  كند مي نابود راجمهوري اسالمي  و ايران ،جنگ

 نااميـدي  پايـاني  يها دعا در آنكه از پيشجمهوري اسالمي  منتقد روحاني اين
 ايـران  ،اي خامنه اهللا آيت كه دهد مي هشدار ،كند اعالمجمهوري اسالمي  از را خود
 از را ايـران  مـردم  بايد خداوند تنها و است داده قرار بار فاجعه جنگي آستانه در را

 فرمانـدهان  فريـب  كـه  دهد مي پنداي  خامنه اهللا آيت به قابل .كند حفظ باليي چنين
 فـتح  كردند اعالم بارها جنگ يها سال در فرماندهان همين كه چرا نخورد را سپاه
 و ايـران  كـار  اگـر  كه ندارم ترديدي من« :نويسد مي قابل .است الوقوع قريب بصره
 نشـاني  حتـي  گناهان، بي از بسياري هالكت بر عالوه شود، كشيده مصاف به غرب
 ايـن  انهـدام  از پيشـگيري  بـراي  و ماند نخواهد باقي نيزجمهوري اسالمي  نظام از

 و انسـاني  منـابع  و منافع كه هرقيمتي به جنگ، از جدي پرهيز« در را راه تنها نظام،
  .دانم مي »ببيند را خسارت كمترين ايران ملت فرهنگي و اقتصادي

  



 

)5(  
  قابل احمد دوم خانة

  1390 مرداد 13رهبر، روزآنالين،  محمد

 رهبـر  مخـالف  روحـاني  گويـد،  مي قابل احمد را اين ،»است من دوم خانة زندان«
 از هـم  اسـتادش  كـه  منتظـري  اهللا آيـت  برجسته شاگردان از و اسالمي نظام كنوني
  .بودجمهوري اسالمي  بنيانگذار منتقدانِ

 گذرانـد،  مـي  روزگار كوچك شهر همين در و است خراسان فريمانِ زادة قابل
  .بگذارد مشهد آباد وكيل زندانِ اگر

 رفـت،  حـبس  بـه  ماهـه  بيست حكم تأييد از بعد و مردادماه آغاز در كه بار اين
 .اسـت  افتـاده  آبـاد  وكيـل  زنـدان  بـه  گـذرش  كـه  بـوده  اخير دوسال در بار سومين
 گفتـه  قابل .دارد نيز را روزه125 انفرادي زندان و اوين تجربه قابل احمد حال بااين
  .نشود كسي نصيب شكنجه اين كند مي آرزو

 است جرايمي ملي، امنيت در اخالل عمومي، اذهان تشويش رهبري، به اهانت
 كـه  دفاعياتي آن از و ختهپردا دفاع به جا همه در هم قابل كرده، فهرست دادگاه كه
  .آيد مي حساب به تر بزرگ جرمي خود

 اين كه گفته و كرده اشارهجمهوري اسالمي  رهبر عكس به قاضي روي در رو
 منينالمـؤ امير عدل حكومت با را ظلمش و جور از پر حكومت جمعه، نماز در آقا

  .است كرده قياس
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 از بتوانـد  تـا  كننـد  معرفـي  را جـايي  بـود  خواسـته  قضايي نمسئوال از 81سال
 وقتـي  ندارد، وجود دادگاهي چنين دانسته مي گرچه .كند شكايتاي  خامنه اهللا آيت
  .دانند مي رهبري مطيع را خود نظام اركان همه

 مجتهـد  .دانشـگاهي  مـدرك  نـه  و دارد علمـا  القاب از پيشوندي نه قابل احمد
 قابل قولِ به كه تظريمن اهللا آيت استادش از را اجتهاد حكم اينكه افتخارش و است
 خلـع  بـوده،  جرمـي  هم اجتهاد اجازه اين گويا .است گرفته اسالمي معارف عالمة
 در و ندانسـته  ديـن  عـالم  را او نداشـتن  ردا و عبـا  دليـل  به بعد و 1اند كرده لباسش

 مركز در نه و بدهد درسي تواند مي نه قابل احمد ايران، اداري رحم بي بوروكراسي
  .شود استخدام پژوهشي

ــد ــوري محم ــاز زاد، ن ــد مستندس ــري، منتق ــاي در رهب ــس روزه  آزادي، از پ
 و مراجـع  از بسياري محضر به و كرد تهيه ايرانيان دنياي و دين دربارهاي  پرسشنامه
 معـدود  از .نگرفت جوابي هم دست انگشتان عدد به حتي اما فرستاد اسالم علماي
 مـن «:گفـت  مـي  كه بود قابل هم ييك ،دادند ها سئوال به درخور پاسخي كه نفراتي
 اند آورده در پايم از هم كفش بردارم، را آن تا ندارم سر بر هم عمامه ،نيستم مرجع
  ».بگريزم حاكميت ظلم از نتوانم تا اند زده زنجير و

 بـه  پابند و بند دست با را قابل احمد ،88اسفند18 .نبود استعاره البته زنجير اين
 جنـازه  تشـييع  در شـركت  ردا، بـي  روحاني اينبار جرمِ .بودند آورده انقالب دادگاه
  .بود منتظري اهللا آيت استادش

 و بودنـد  كـرده  بازداشـتش  اطالعات عوامل نيشابور، در و قم به فريمان راه در
 زنجيـر  و غُـل  در .آمد مي دادگاه به بازداشتگاه از كه بود بار اولين اين ماه سه از بعد
  .بيند نمي زيچي زيبايي جز كه گفت قاضي به

                                                 
بلكه خـودش داوطلبانـه     گاه خلع لباس نشد، مرحوم احمد قابل هيچ  كه قبالً بيان شد، چنان. [1

  .]لباس روحانيت را كنار نهاد



 287 هاي مجازي رسانه در احمد قابل

 هـم  منتظري اهللا آيت شاگردي و آزموده را مقاومت باستاني هاي راه قابل احمد
  .است باالتر مصلحت از حقيقت كه داده ياد او به انگار اصول و فقه از پيش

 بـه اي  خامنـه  اهللا آيـت  كـردن  متهم و 87سال درجمهوري اسالمي  رهبر به نامه
  .است زندان به آمد و رفت در هنوز كه داشت تاوان آنقدر نيز نظام براندازي

 تنهـا  و ميانـه  آسياي كشور فقيرترين به است، كرده هم هجرت قابل، حال بااين
  .تاجيكستان زبان، فارسي كشور

 وطـن  بـه  برپاست نظام اين كه زماني تا و ديگر تا بود كرده عزم كه گفته قابل
 عمل و درمان براي حال ااينب .بخرد جان به را دوستان و خانواده فراق حتي و نيايد

 جراحـي  عمـل  بشـود  كه نبود جايي تاجيكستان و بازگشت ايران به ناچار جراحي
 و تفتـيش  و گذرنامـه  جلـب  و همـان  ايـران  بـه  بازگشـت  .كرد درماني و درست
  .همان بازجويي

 در .تـر  كوتـاه  زنـدان  دوره از هجـرت  آن و شـد  زنـداني  وطن در دوباره قابل
  .ماند فريمان

 راه بـه  وبالگي هم اينترنت دنياي در و نوشت مي و كرد مي مصاحبه جا انهم از
 ديـدن  براي هم كشور كنار و گوشه به سفر از »عقالني شريعت« عنوان با انداخت
 روسـتاهاي  و شهر بيشتر گفته كه طور آن و نبود غافل هموطنان زندگي رسم و راه
 روحانيـان  ديگـر  بـا  جتهـادش ا و فقـه  نوع كه است همين از شايد و ديده را ايران

  .است متفاوت

 و خواهـد  نمـي  اجبـاري  را حجاب داند، نمي اسالمي را سنگسار و رجم حكم
 نسـبت  حكومت دورترين كه است معتقد عميقاً همجمهوري اسالمي  نظام درباره
  .برپاست ايران در اسالم به
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 اخيـر  دوسال در .آورد ارمغان را ديگر زنداني پيرامونش، به قابل اجتماعي نگاه
 بـه  متهمـين  گسـترده  هـاي  اعدام شاهد افتاد، آباد وكيل زندان به عبا، بي روحاني كه

  .داشت هم افشا و اعتراض سرخ زبان كه شاهدي تنها و بود مخدر مواد قاچاق

 و صـدها  بـه  اسـت  ممكـن  ،ششـمار  كه ها اعدام اين از آزادي، محض به قابل
 هـر  بـر  و دهند مي اعدام حكم راحتي به نقاضيا .برداشت پرده برسد، هزاران شايد
 فريـاد  جسـارت  و تـوان  هـم  زنـدانيان  خانواده از كسي كنند، مي اجرا سالي و سن
  .است فرياد نرسد جايي به آنچه اصوالً و ندارد

 بـه  اينكـه  از قبـل  ،مرگ به محكومين كه بوده زندان از جايي در بود گفته قابل
 از يكي و شدند مي منتقل آنجا به بروند، است زندان نمازخانه گويا كه اعدام سالن
  .نامه وصيت نوشتن براي گرفته خودكاري او از متهمين

 هـم  بـاز  باشـد  قاضـي  و قـانون  حكم به اگر حتي كشتار اين كه بود گفته قابل
 در و افغانسـتان  بـا  مـرز  كنـاره  در وقتـي  .اسـت  ديگر جايي درد و است ناعادالنه
  .نميرند فقر از تا شوند مي همراه افيون قافله با ها مآد ،نيست كاري ايران، خشكسال

 بـارِ  و كـار  بـه  اش اهـالي  همگي كه شناسد مي روستا چندين كه بود گفته قابل
  .معاش براي ندارند،ي  كار اين جز و هستند مخدر مواد

 امنيـت  عليـه  اخالل و رهبري از انتقاد كنار و رسيد دادگاه به هم افشاگري اين
  .دوم خانه به فرستاد، زندان به را قابل احمد گردي ماه20 ،ملي

  



 

)6(  
  است »قابل« كه دوستي ايران موحد

  1391 مهر 25آزادي،  سبز مشرقي، نداي كاوه

 يادعـا  شـه، يهم و هنـوز  ودتـا، ك تيـ مكحا هك ستين يشرم يب و وقاحت نيا ايآ«
 و وبـد ك يمـ  مـردم  گـوش  بـه  رنـا ك و بـوق  بـا  را خـود  يرفتارها »بودن ياسالم«
 همچنـان  و شـود  يمـ  بكـ مرت يگـر يد از پس يكي را »رهيبك گناهان« نيارتركآش
  »!؟مينك باور را) تيمكحا بودن ياسالم( او »دروغ نيتر بزرگ« هك خواهد يم

 منتظـري  حسـينعلي  اهللا آيـت  مكتب شاگردان ترين برجسته از يكي سخنان اين
 اسـالميت  و جمهوريـت  عناصـر  فاقد را كنونيجمهوري اسالمي  كه فقيهي .است

 احمـد « او، مجتهـد  و آزاده و برجسـته  شاگرد مشابهي، ارزيابي در و كرد توصيف
 اهللا آيـت  رهبـري  بـه  و فقيـه  مطلقـه  واليـت  بر مبتني حكومت بودن اسالمي »قابل
  .كند مي توصيف »دروغ ترين بزرگ« رااي  خامنه

 از ني،عقال شريعت و رحماني دين مبلغ و خواه دموكراسي فقيه و آزاده مجتهد
 برابـر  در صراحت به و نهاد كنار را ترس و تعارف ،1388انتخاباتي كودتاي فرداي
 دل در« :گرفـت  موضع خواهان تماميت غيرقانوني يها اقدامو  خونين يها سركوب
ــار ــا يكيت ــم يه ــتم و ظل ــمكحا س ــاك تي ــ ودت ــدازان« هك ــخت بران ــام س  نظ

 ييرسـوا  اسـباب  نـان، آ خـود  دسـت  بـا  و اسـت  آمده ديپد اند،»اسالمي جمهوري
 تـوان  يمـ  ل،يدل نيهم به و دهيگرد فراهم است، شده آنان اقتدار به منجر هك يروند
  ».ديد اراكآش را انيوتاچك يردهاكعمل »ابتربودن«

 قابـل  احمـد  سـبز،  جنـبش  صـادق  حاميو  دينة برجست پژوهشگر تأكيد اين
 انتخاباتي، دتايكو از پس غيرانساني يها سركوب اوج در كه جويي حق سبزِ .است
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 اسـت  آمـده  اسالم يجاك در« :نويسد مي و گيرد مي تمسخر به تمامي به را »شرك«
 ةجنـاز  و شـند كب هـا  نجهكش ريز قتل، حد در يجرم اثبات بدون را يريثك افراد هك
 يهـا  خـانواده  يبـرا  ل،يـ تحو در فـراوان  ريتأخ از پس اي و ندهند ليتحو راها   آن

 به اقدام اگر و نندكن يسوگوار تا نندك جاديا مزاحمت نايآشنا و دوستان و داغدار
 و ملـت  تيامن هيعل اقدام به متهم و بزنند شتن،ك قصد به را آنان ردند،ك يسوگوار

 از انِيـ ودتاچك نيا يجعل اسالم« در قت،يحق و تيانسان و ايح و شرم !؟نندك شورك
  »!؟ندارد يگاهيجا چيه »خبر يب خدا
 امبريپ و اسالم و خدا به ها آن« :كند مي تأكيد قابل داحم اسالم، واقعي »حجت«
 اهانـت  است ها يبازداشت ديام تنها ددمنشانه، يها نجهكش ريز هك ،يهدة ائم و خدا
 و لگـد  و مشت ضربات ريز و نندك يم لمكت آنان ارزش اركان به اراكآش و نندك يم

 نيچن بر ننگ !؟بگذارند احترام »هيفق تيوال« به هك خواهند يم متهمان از ...و باتوم
 معصـوم،  امامت و امبريپ و خدا ميحر حفظ بدون هك باد يهيفق يول و هيفق تيوال

  »!ندك وپا دست خود يبرا ينامحترم ميحر بخواهد
 آنـان  مگـر « :گويـد  مي كروبي و موسوي حبس و حصر به اعتراض مقام در او
 از جز مگر ؟كردند »مردم حقوق سلب با مخالفت و استبداد با مخالفت« جز كاري
  »؟پرداختند بيانيه صدور و انتقاد به قانوني، و آميز مسالمت يها راه

 و هسـت  و بـوده  آنـان  شرعي و ملية وظيف رفتارها اين« كه كند مي تأكيد وي
 »وظيفه انجام عدم« نكهآ مگر كرد، محكوم توان نمي شناسي وظيفهخاطر  به را كسي
  »!باشد حاكميت مطلوب
 شـان،  همفكـران  و همراهـان  و موسوي و كروبي« كه نكته اين به هاشار با قابل
 شـهروند،  يـك عنـوان   به من اما« :گويد مي اند، رفته زندان به خود پاك دامان از تنها
 كـه ام  كـرده  انـدكي  تـالش ) ملـي  حاكميت حق از دفاع( آنان اهداف پيشبرد براي

 خويش، كرم با مرا كم و كند جدا گانپيش ستم از را حسابم رحمان خداي اميدوارم
  ».كند جبران
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  اسالمي جمهوري رهبر نقد

ــا قابــل احمــد ــر تأكيــد ب  نظــام در مســئول مقــام بــاالترين« كــه نكتــه ايــن ب
 و اقتـدار  بيشـترين « كـه  دليـل  ايـن  به را او »است كشور رهبري ،اسالمي جمهوري
 ريحتصـ  وي .پاسـخگويي  بـه  موظف و داند مي »مسئول« ،»دارد اختيار در را امكان
 وية عهـد  بـر  قانونـاً  و شرعاً رهبري، نظر زير نهادهاي اقدامات تمامي« كه كند مي
 و دهـد  نشـان  مناسـب  واكنش آنان خطاي و جرم برابر در آنكه مگر گيرد، مي قرار
 رهبري به را قدرت اركان تمامي از دلهره بدون رساني اطالع براي آشكاريهاي  راه
  ».باشد كرده فراهم ،ايرانة جامع و

 از پـيش  و 1387سـال  در برگزيـده،  را »وصيت« عنوان برايش كه مطلبي در او
  :كه است كشور رهبري اين :نويسد مي انتخاباتي كودتاي
 حاكميـت  و دولت كنترل تحت شدت به راها  روزنامه و مكتوب نشريات )الف
  است؛ داده قرار
) هـا  مـرز  از خارج در حتي( را تلويزيوني و راديو فعاليت و تأسيسة اجاز )ب
  دهد؛ نمي مذهبي انديشان دگر و دلسوز منتقدان به

ــندگان )ج ــياري و نويس ــاءكنندگان از بس ــه امض ــاي  نام ــانيه ــدان پنه  منتق
 وهـا   مهـري  بي انواع مورد نامه، نوشتن از پس مرحله اولين در ايشان، يها سياست
 ردصالحيت .اند گرفته قرار) انتخابات در شدن نامزد حق مثل( قانوني حقوق سلب
 بـه  ايشـان  تصـريح  بـا  گـاه  و كشـور  رهبـري  تنـد  اظهارات به اتكاي با افراد، اين
  ؛گيرد مي و گرفته صورت منتقدان، صالحيت عدم
 مسـئوالن  تـرين  پايـه  دون بـه  جسـارتي  و جرئـت  منتقدان، با رفتار گونه اين )د
 هـيچ  كـه  اسـت  بخشـيده  حكومتي مختلفهاي  دستگاه در بداخالق و شكن قانون
 رئـيس  يـا  جمهـور  رئـيس  هشتمين و هفتمين اگر حتي( رهبري به غيروابسته قامم

 تـا  شـود،  آنـان  شـكني  قـانون  مـانع  توانـد  نمي و توانست نمي )باشد ششم مجلس
  .باشد رهبري خود يا وها  درشت دانه از متخلف، فرد كه جايي به رسد چه
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 رهبـري  رايب عذري هيچ« :كند مي تصريح او كه است مالحظات اين مبناي بر
 نفـي  خـويش  از را مختلفهاي  دستگاه مسئوالن تخلف تا است نمانده باقي كشور
 ناشـي  اين و است شريك حاكمه دستگاه درشت و ريز تخلفات تمامي در او .كند
 .اسـت  »اساسـي  قانونة مجموع به رهبري خود غيرقانوني و غيرمنطقي رويكرد« از

 تفسـير  و »رهبـري  بودن فراقانون« اساس بر كشور اساسي قانون غيرمنطقي قرائت
  ».است آورده پديد را مشكل اين »مطلقه واليت« عنوان از غيرفقهي و غيرعلمي
 مخالفـان  بـا  كـردن  برخـورد  توزانـه  كينـه « :كنـد  مي تأكيد خواه دموكراسي فقيه
 گفتارهـا  و رفتارهـا  تمـامي  در بايد كه جايگاهي و فرد طرف از هم آن ،ها سياست

 و وجـودي  واقعيـت  بـر  مبتني را خودة جامع افراد تمامي و باشد »متعادل و عادل«
 و دهـد  قـرار  توجـه  مـورد  انتصـابات،  و اظهـارات  تمـامي  در آنان، اجتماعي وزن

 بدانـد،  افـراد  تـرين  محبـوب  را آنـان  و كنـد  تكـريم  را خود يها سياست مخالفان
 رهـاكردن  نجات، اهر تنها .آورد بار به توانست نمي داشته، تاكنون آنچه جزاي  نتيجه

  ».است قانون و اخالق و منطق به بازگشت و غيرمنطقي تصورات

  عقالني و رحماني اسالم مدافع باختگي پاك

 كـه  آن تحميلـي،  جنـگ  جانبازو  مقدس دفاعهاي  جبههة رزمند ديروز، انقالبي
 شكل به 70دههة نيم از بود،جمهوري اسالمي  نظامي مدافعان و گذران بنيان از خود
 و حـبس  دچار بارها .گرفت قرار قضايي و امنيتي برخورد و سركوب هدف رر،مك

 .كـرد  تجربـه  مكـرر  را ضـدقانوني  و غيرانساني رفتار و عدالتي بي و شد بدرفتاري
 انفــرادي در اويـن  240 امنيتــي بنـد  در روز125 كــه 81 و 1380سـال  در ازجملـه 
  .كرد صبوري
 در اش دفاعيـه  در ،1388تخابـاتي ان كودتاي از پس بازداشت جريان درو  بعدتر
 ديـوار  رويجمهـوري اسـالمي    رهبر عكس به اشاره با انقالب دادگاه قاضي برابر
 در و شـما  و منة هم چشم پيش و نمازجمعههاي  خطبه در آقا اين« :گفت دادگاه،
 بـا  را خـويش  جـور  و ظلـم  از پـر  حكومـت  بارهـا  و بارها شان،ها سخنراني ساير
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 صـراحتاً  وسـيله  اين به و كند مي مقايسه) ع(علي رمؤمنانامي عدل سراسر حكومت
 شما كه است چطور !كند مي اهانت اسالم و) ص(خدا پيامبر و) ع(متقيان موالي به
هـا   مـاه  را نفـر  صـدها  و ورزيـد  مـي  غيـرت  »رهبـري  بـه  احتمالي اهانت« اتهام به

 مـدعي  نمـ  ولـي  كنيـد،  مي زنداني طوالنيهاي  مدت به را برخي و كرده بازداشت
 وهـا   جسـارت  ايـن  برابـر  در كـه  باشـم  غيـرت  بي اينقدر) ع(اميرمؤمنان از پيروي
 سـكوت  كـه  باشم غيرت بي من مگر !؟ندهم نشان واكنشي هيچ آشكارهاي  اهانت
 جـانم  قيمـت  بـه  اگـر  حتي ايستم مي ها اهانت وها  جسارت اين برابر در واهللا .كنم
  »!شود تمام
 ظـواهر  بـه  اعتنا بي و داد مي نشان پروا بي و سورج برانگيز، ستايش شكلي به او
 شيخـو ة جمجمـ  هك است يرزمانيد« كه كند مي تصريح خود حاكم؛ تهديد و ظلم
 يرحمـان  و يعقالنـ  عتيشـر  بـه  نسبت انتيخ و دروغ تا ميا داده هيعار خدا به را

 اسالم يمدع ارانك بيفر ردكعمل از يناش يها هكل و ميساز رسوا را) ص(يمحمد
 قـت يطر و) ص(يمصـطف  عتيشـر  و) يوتعـال  كتبـار (خـدا  نيـ د كپاة چهر از را
 بـزرگ  دروغ بـا  را سترگ قتيحق آن يماهو و اركآش تفاوت و مييبزدا) ع(يعلو
  ».مينك اركآش »ياسالم ومتكح« رياخ انيمدع

  سبز و اميدوار دوست وطن

ـ  از تـر  آگاه را ملت قاطع تيثركا امروزه« كه مهم اين بر تأكيد با قابل  در ش،يپ
ة منانؤم نجواي »ميستين تنها گريد و ديد توان يم شيخو تيمكحا حق احقاق ريمس
 صـبر  اثـر  بـر  و است يكنزد سحر صبر، كياند« :گويد مي و كند مي تكرار را خود
  ».ديآ ظفر نوبت

  :نيست كم »زمين ايران قابل« شواهد
ــ« ــيب ينم ــ مين ــمكحا هك ــا،ك تي ــت ودت ــوز دادن جرئ ــرا مج ــايراهپ يب  ييم

  »!؟لرزد مي چگونه ما، يونيليم تجمع تصور از و ندارد را زمانيآم مسالمت
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 يخال ودتاك تيمكحا دست آنقدر »انتخابات صحت« اثبات يبرا هك مينيب ينم«
 انـواع  تحـت  راهـا    آن و اسـت  »بنـد  در طلبـان  اصـالح « تأييد مهر محتاج هك است
 و »اسـت  نشـده  يقلبـ ت چيهـ « هك نندك اعالم تا گذاشته يروح و يجسم يفشارها
 تـا  دهـد  يم بيترت يونيزيتلو يشينما آنان، يها تأييد و افراد بودن آزاد اثبات يبرا
  »؟!بزند گول را يسك ديشا

 از ممانعـت  درپي كه مشهد، اطالعات در بازداشت هفته10 از پس 1388اسفند
 ايـن  گرفت، صورت) منتظري اهللا آيت( استادش پيكر تشييع مراسم در وي حضور
 دادگـاه  بـه  پابند و بند دست با با را عقالني شريعت پژوهشگر و رحماني دين هفقي

 اعـالم  خواهـان  تماميـت  روش و نگـاه  با متفاوت منظري از اما قابل .بردند انقالب
 كـه  هنگـامي  و كردند مجلس وارد را او زنجير و غل با كه هستم امامي پيرو« :كرد

  ».جميال الإ رأيت ما :فرمود ديدي چگونه را خدا كار پرسيدند
 من اما كنيد تحقير مرا خواهيد مي« :گفت قضايي و امنيتي نهادهاي به خطاب و
  ».بينم نمي چيزي زيبايي جز

ة خواسـت « :اسـت  مشخص دوست ايران مجتهد و موحد مرد مطلوب انداز چشم
 و سـت ين »ملـت ة مطلقـ  تيـ مكحا حـق  بـه  بازگشت« جز يزيچ ملت، نيا ياصل

 يقـانون  حقوق يتمام به دنيرس بدون نوبت، نيا هك دهد يم نشان قرائن و شواهد
  ».ردك نخواهد كتر را دانيم ش،يخو

 و ظلم هك است ياله سنت نيا« كه كند مي تصريح اميدوار، منيؤم چونان قابل،
  »ماند ينم داريپا ستم،
 ييرسـوا  سـند  بنـد،  در زانيـ عز امـل ك يآزاد بـا « هك كند مي دوارييام ابراز او
 برانـداز  انيـ ودتاچك سـقوط  ريمس و افتد ملت دست به ايح يب انيودتاچك از يگريد

جمهـوري   نظام در »ملتة مطلق تيمكحا« شهد با يآزاد بهار و گردد فراهم نظام،
  ».مينك تجربه را رانيااسالمي 



 

)7(  
  انساني ،مانييا ،عقالني شجاعت و قابل احمد

  1391 مهر 26جرس،  محمدپور، داريوش

 بـراي  قابـل  احمد ؟باك چه اما نباشد، ما انيم در او جسم گر،يد تيساعا تا بسا چه
  .ندارد معجزه به حاجتي ما، انيم بودن

 انسـاني  خـرد  بـه  نهـادن  قدرة يسا در كه است اي بهيطة شجرة ويم قابل احمد
ـ با ميا نكرده عبور نخستة جمل نيهم از تا .است دهيبال  دچـار  تـا  كـرد  درنـگ  دي

 سـوي  بـه  آدمي كوشش و جهد تمام .ستين كامل آدمي :مينشو خودبيني اي نخوت
-انسـاني  عقالنـي  و فكـري  سنت نه و قابل احمد نه .كمال متن در نه است كمال
 انعكـاس  شـك،  بـي  امـا  .ستين و نبود كمال تجلي است، دهيبركش را او كه مانييا

  .است كمال آن به دنيرس براي كوشش و جهد

 هـم  و داشت اخالقي-انساني جاعتش هم كه بود جسور و شجاع هييفق قابل،
 رياخ يها سال در را قابل احمد اخالقي و انساني شجاعت تجلي .عقالني شجاعت

 هيـ توج به و نكردند خم سر ستم برابر در ش هرگزفكران هم و او :ام دهيد دفعات به
 مزورانـه  پنـاهي  اسـالم  و يينمـا  مسـلمان  و ييايـ ر زهـد  براي تراشي مشروعيت و

 نييسـنگ  ظـاهراً  بهـاي   به شجاعانه ستادگييا نيا و مقاومت نيا ندهرچ نپرداختند،
  .شد تمام برايشان

 ؟بـاك  چه اما نباشد، ما انيم در گريد قابل احمد جسم گر،يد ساعاتي تا بسا چه
 گذرگاه در كه نيهم .ندارد معجزه به حاجتي باشد، ما انيم كه نيا براي قابل احمد
 جـنس  از ييهـا  انسـان  انيـ م در شـجاعانه  را ييها سال ات،يح تنگ معبر و كيبار
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 خـود  بـود،  پرسشـگري  و حركـت  بـراي  ييالگـو هـا    آن بـراي  و سـت يز خودش
 چه پس نيا از كه ستين مهم گريد و بود معجزه قابل احمد بودن .است اي معجزه
  .شود مي

 آسـاني  بـه  كـه  بـود  سمجي پرسشگر قابل احمد .گردم مي باز نخست تلنگر به
 و او ورزي نيـ دة شـان  بـه  شـانه  او پرسشـگري  .كرد نمي رها را شيخو خرد بانيگر

 و مـالزم  را پرسشـگري  كـه  كسـاني  بـراي  ديشا .كرد مي حركت اش مؤمنانه اعتقاد
ـ بنما متناقض اي غريب بيترك نيا دانند، مي اعتقاد اي ورزي نيد از عبور مستلزم  د،ي
 بـراي  ورز نيد گرپرسش كه است متناقض اي وبيمع ييجا تنها رييتصو چنان ولي
ـ ا .نبـود  نيچن قابل احمد .شود ليقا كمال خصلت خود فعلي وجودي تيوضع  ني
  .اند آزموده را منتظري اهللا آيت درسة حلق كه ديپرس كساني كيكاي از توان مي را

 كـه  كـرد  مـي  گـزارش  و كردم مي وگو گفت قابل احمدة دربار دوستي با امروز
 اسـتادش  ،طلبـه  كيـ  كسـوت  در مشهد، در درسي مجلس در چگونه، قابل احمد
 اسـتدالل  از دفـاع  در چيهـ  و گرفـت  مـي  چـالش  به سماجت با را منتظري اهللا آيت

 اش ادلـه  و وگـو  گفـت  آن مضـمون  و فيـت يك از من .نشست نمي عقب اش عقالني
 :دارد سـو  دو وگـو  گفـت  نيا كه افتيدر فراست به توان مي را قدر نيا اما خبرم بي
 و ريـ دل را شاگردانش كه است استادي گرشيد سوي اما تاس قابل احمد سو كي
 خـوار  و خُـرد  و كنـد  نمـي  ريـ تحق راهـا    آن و آورد مـي  بـار  پرسشگري در پروا بي
  .خواهد نمي

ـ ا تفـاوت  امـا  دارد، مراتبـي  و درجـات  خـردورزي  و پرسشـگري  شك بي  ني
 و رتطهـا  و قداستة جام چنان كه ديد كردييرو با توان مي روشني به را كرديرو

 كـه  پوشاند مي اش ذهني تراوشات و ها نيتمر نيتر خاكي و ترين بشري بر عصمت
ـ ا گـرفتن  چـالش  به ارايي هم عالمان بلكه طلبه و شاگرد تنها نه  هـاي  برداشـت  ني

 خيتـار  و كنند نمي دايپ را خود مانند خطاكار و فيضع هايي انسان  انساني و بشري
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 مكرّم ماندگي، عقب رفت، پس نيا گواه نيتر مهمجمهوري اسالمي  معاصر اسييس
  .است عالمان شدن مَلجم و جاهالن شدن

 كـه  هاسـت  رييـ دل همين به او فكري ستيز فضاي و قابل احمد منزلت و قدر
 .كنـد  كمـك  معاصـر  دار نيـ د انسـان  گـاه يجا بـه  توانـد  مـي  بهتر آن عقالنية يسو

 و بيع بي نه و است ملكا نه مسلماني، عتيشر از قابل احمد عقالني هاي برداشت
 ورزي نيـ د نيـ ا خصـلت  نيتـر  مهم اما ؛بود واقف نكته نيا به زين او خود و نقص
 عتيشـر  نيا با تعامل در را انساني خرد پاي و دست كه ،هست و بود نيا عقالني
 در كـه  انساني :دهد مي نشان روشني به را انسان دو تفاوت كرد،يرو نيا .ديگشا مي
 برابـر  در كـه  انسـاني  و) اسـت  عتيشر خادم و( است خوار و ليذل عتيشر برابر
  .)مخدومش نه اوست خادم عتيشر و( دارد كرامت و عزت عتيشر

 سـلوك  و اخـالق  در انسـاني  خرد دنيد قدر از توان مي كه چهآنة هم شك بي
 اصـل،  امـا  شـود  نمي حاصل كامل طور به ها شيگشا نيا با داشت انتظار ورزان نيد
 انسـان  بـراي  نيد .انسان تيمحور شناختنِ تيرسم به نيهم و است حركت نيهم
 خرد و ارياخت خصلتش ينتر مهم كه- آدمي نيا بدون .است آدمي براي نيد .است
ـ ا مـن  گمـان  .شـود  مي بالموضوع و معنا بي هم نيد -اوستة آگاهان انتخاب و  ني

 جـدي  اش شـجاعانه  عقالني هاي شيپو سراسر در را نكته نيا قابل احمد كه است
  .بود گرفته

 و عسـرت  دچار را او زندگي توانند مي همواره بزرگ آفت دو آدمي اتيح در
 استناد با كيي .خردورزي عجبِ گرييد و است ورزي نيد عجبِ كيي :كنند تنگي
 و مسـتغني  تيـ عقالن و خـرد  از را خـود  پناهي عتيشر و بودن دار نيد استظهار و

ـ ن بي را خود انساني خرد و بشري عقل بر هيتك با گرييد و شمارد مي مستقل  از ازي
 فروتنـي  آن و اسـت  بيـ غا زيـ چ كي دو هر در .نديب مي دين معناي گرماي و الهام
 تيانسـان  بـزرگ  ديق دو هر .كنند مي عبور آدمي تيبشر از دو هر درحقيقت .است
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ـ ناد ،اوسـت  بودن خطاكار و بودن ناقص كه را آدمي  ظـرف  كـي ي .گيرنـد  مـي  دهي
 تمـامي  از تيبشـر  غبـار  و( رديـ گ مي دهيناد را نيد متعلق و مخاطب و ورزي نيد
 در حتـي ( انسـاني  عقـل  هاي تيمحدود به وقوف نيدرع گرييد و) ديزدا مي نيد

  .شود مي بودن واصل نخوت دچار ،)نيد با نه و خودش با سهيمقا مقام

ـ ا در راهـي  توانند مي و توانستند مي قابل احمد امثال كه است نيا من گمان  ني
 شـك  بـي  خرد، و نيد انيم وگو گفت هاي پنجره گشودن .نديبگشا پرسنگالخة جاد
 احمـد  هـاي  كوشـش  .بكننـد  توانند مي ماة زمان مردمان كه است كاري مندترين ارج
 بتـوان  ديشا كه يجزئيات در نه ديد تر كلي و تر كالن محور نيا بستر در ديبا را قابل
  .كرد هم اختالف و نزاعها   آن در

 .اسـت  شده تر ستنييز و تر رنگارنگ قابل احمد چون كساني وجود با ما جهان
 شـتر يب نورهـا  نيا گرماي و ها رنگ نيا حضور به بخشيدن استمرار در كه باد ما بر

  .داريم نگه زنده را انساني، مانييا، عقالنية شجاعان سنت نيا چراغ و ميبكوش

  



 

)8(  
  شجاعت شرابِ و بصيرت مشربِ

  1391 مهر 28 آزادي، سبز كبرين، ندايا محمدجواد

 احمـد  »شناسـى  دين« در كه است تركيبى عمل؛ در »شجاعت« و نظر در »بصيرت«
 كنـد  مى هديه ما به را او شفاى اعجاز خداوند دانم نمى من .است افتاده اتفاق قابل
 و قابـل  احمـد  شناسـى  اسالم مشربِ خداوند كه گفت اطمينان با توان مى اما نه، يا
 داده هديـه  روزگـار،  اين مسلمانان به را صراحت و شجاعت شرابِ از او شاندننو

  .است

 »اخـالق  و عقالنيت« ترازوى در را دينى متون كه نيست كسى تنها قابل احمد
 دانـد؛  مـى  اعتبـار  فاقد را آن باشد نداشته وزنى ترازو، اين در متنى اگر و سنجد مى
 اما انديشند مى گونه اين كه رشدند الح در دينى علوم حوزه در جديدى نسل بلكه
 بـا  تـا  و نيسـت  كـافى  بصـيرت،  ايـن  شـود  مـى  تفكـر  دارِ تكفير، كه روزگارى در

 و »عقالنـى  شـريعت « در قابـل  آثار مجموعه .افتاد نخواهد اتفاقى نياميزد شجاعت
 گـواه  دريافتـه،  آنچـه  ى باكانـه  بـى  اعالم و دينى متون از برداشت در او اجتهاد نوع
  .مدعاست اين صادق

 آسـانى  زيرا است »تقوايى بى« از ناشى »باكى بى« اين كه گويند مى فقيهان برخى
 بـه  توانـد  مـى  و اسـت  احتيـاط  خالف ،»حالل«ى  دائره گسترش و احكام روانىِ و

 و احكـام  دشـوارىِ  كـه  گفـت  مـى  اما قابل احمد بينجامد؛ »حرام« ورطه در افتادن
 كـه  نجامـد يب زيسـتنى  از مؤمنان كردن محروم به تواند مى ،»احتياط« دائره گسترش
  .است تقوايى بى مصداقِ كه است اين و است كرده ميسرها   آن براى شريعت
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 مرتضـى  سـيد « هجـرى،  چهـارم  قـرن  فقيـه  بـا  قابـل  احمـد  مشـرب،  اين در
 بـاور  اين بر گروهى مرتضى، سيد دوران در است، داستان هم و همسو »الهدى علم
 ايـن  امـالك  و امـوال  از اسـتفاده  هرگونه است معاَل مالك اوند،خد چون كه بودند
 را اجـازه  و اذن ايـن  بايـد  شـرعى  متـون  در و اوسـت  إذن به منوط »مطلق مالك«

 اسـت  حـالل  مـورد  آن شـد  يافـت  اجـازه  و اذن اين موردي در اگر كرد؛ جستجو
 را شـريعت هـا    آن ديگر، عبارت به .كرد اجتناب و احتياط يا پرهيز آن از بايد وگرنه

ــكى  دررابطــه ــاب( مملــوك و مال ــرده و ارب ــد مــى تعريــف) ب ــل و كردن ــه قائ  ب
 ممنوعيت و حداقلى آزادى« دينداران براى اش عملى نتيجه كه بودند »اصالةالحذر«

  .بود »حداكثرى

 مرتضـى  سـيد  كـه  داشت قرار »اصالةاإلباحة« فكرى جريان باور، اين مقابل در
 ايـن  بود؛ »حداقلى ممنوعيت و حداكثرى آزادى« اش ملىع نتيجه كه بود آن مدافع
 جهـان  بلكه كردند نمى تعريف »مملوك و مالك«ى  رابطه در را شريعت اما مشرب
 گفتنـد  مى نگاه اين صاحبانِ .او ميهمان راها  انسان و ديدند مى خداوند »ضيافت« را

 يعنـى  آراينـد  يمـ  او برابر در رنگارنگ اى سفره و كنند مى دعوت را ميهمان وقتى
 مـواردى  مگر است مباح ميهمان براى است ضيافت آن در آنچه تمام از ىمند بهره
  .كرد خارج قاعده اين از بتوان) محتوا و سند( قطعيت با كه را

 مهمـان  و ميزبـان  را انسـان  و خـدا  رابطه و اهللا ضيافت را جهان نيز قابل احمد
  .است جارى اسالم از هايش برداشت تمام بر اين و ديد مى

 »نعمـت « از ها انسان كردن محروم مخالف منوال، همين بر نيز او سياسى منطق
 برابـر  در رقيـب،  وقتي« :است آورده گرفته، نام وصيتش كه آنچه در او بود؛ آزادى
 از و كنـد  مـي  شـما  كـردن  زنداني و بازداشت به اقدام شما مستدل و مكرر بيانات
 او، بـر  شـما  »فضيلت« بر دليل بزرگترين يرد،گ مي بهره خود سالح بر متكي قدرت
 مـا  الفضل« كه؛ شود مي ديده نكته اين هدية ائم و حكماء بيان در .شود مي آشكار
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 شـهادت  آن بـه ) رقبـا ( دشـمنان  كـه  اسـت  چيزي آن فضيلت، .األعداء به شهدت
 و تـار رف از دفـاع  و اسـتدالل  توان :كه كنند مي اقرار خود رفتار اين با آنان ».اند داده
 و شـوند  پيـروز  شـما  بـر  اسـتدالل  و منطـق  در توانند نمي و ندارند را خود گفتار
  .گيرند بهره زندان و زورة حرب از بايد خاطر همين به

  :كه رود مى شيرازي سعدي سراغ ادامه، در قابل

  قوي حجت به گردنهاي  رگ نه     معنوي و بايد قوي داليل

  :دهد مى قرار مخاطب را »اسالمي جمهوري نظام در مسئول مقام باالترين« آنگاه و

 كـه  بشـود  كسـي  از بايدها  پرسش بيشترين پس ؛»شده پرسيده« يعني مسئول«
 رهبري، زيرنظر نهادهاي اقدامات تمامي .دارد اختيار در را امكان و اقتدار بيشترين
 انآنـ  خطـاي  و جـرم  برابـر  در آنكـه  مگر گيرد، مي قرار وية برعهد قانوناً و شرعاً
 از دلهـره  بـدون  رسـاني  اطـالع  براي آشكاريهاي  راه و دهد نشان مناسب واكنش
  ».باشد كرده فراهم ،ايرانة جامع و رهبري به را قدرت اركان تمامي

 گنـاه  بود »شجاعت با آميخته بصيرت« معرفت، ساحت در قابل احمد گناه اگر
 تـاوان  محروميت، ها الس و انفرادى ها ماه و نبود اين جز هم سياست ساحت در او

 نقـش  داشـتنِ  نگـه  پنهـان  كـه  يىها سال در هم آن بود »اصلى مسئول« با رويارويى
 نزاهت همواره بود قرار و بود رايجى  سكه جارى، و حاكم فساد در اى خامنه آقاى
  .شود گذاشته نمايش به او

 و حنجـره  و كلمـه  تـا  او و »جائر امامٍ عند حقٍ كلمةُ الجهاد افضل« كهاند  آورده
 دربرابـر  مـردم  اجتمـاعى  و سياسـى  آزادى از داشـت  نوشـتن  و گفتن براى رمقى
»اما آرميده تخت بر اگراحمدآقا  حاال كرد؛ دفاع »جائر واليت »عند مقتـدر  مليك« 

 جـائر  والـىِ  اقتـدارِ  و قـدرت  روزهاى آخرين بر امانت، از سبكبار و است ايستاده
  .خندد مى

  



 

)9(  
  باشي »قابل« كه سود كند گاه آن وعظت

  1391 مهر 29جرس،  زرتشت، سارا

 يادداشـت  و نامـه  ها ده گذرد، مي سبز جنبش خيزش از كه اندي و سال سه اين در
 آقـاي  بـه  خطـاب  سرگشـاده ة نامـ  صـدها  و شـده  شناختههاي  شخصيت طرف از

 تعـداد  كه جايي تا بود؛ سابقه كم بسيار آن از پيش تا كه استشده  نوشتهاي  خامنه
 شـده  نوشـته اي  خامنه آقاي به سبز، جنبش ظهور از پيش كهاي  سرگشادههاي  نامه

  .رسد نمي دستهاي  انگشت تعداد به احتماالً
 مرحـوم ة نام و بگذريم كه گذاشت آن بر را جانش كه سيرجاني مرحومة نام از
 يـز ن زيدآبادي احمدة نام نوشتند،اي  خامنه آقاي به عمر اواخر در كه سحابي يداهللا
 ســالم بــية نامـ  البتــه و دارد را خـود  خــاص شـهرت  كــه اسـت هــايي  نامـه  آن از

 بگوييم اگر نيست دليل بي پر همه بااين .دارد ديگري ماجراي نيز رفسنجاني هاشمي
 تـرين  صـريح  بلكـه  و ترين مفصل و ترين كامل از يكي ،84 سال در قابل احمدة نام
اي  خامنـه  آقـاي  بـه  نيـز  آن از پـس  حتي و سبز جنبش از پيش كه استهايي  نامه
  .است شده نوشته

 آقـاي  يـاران ة حلقـ  كـه  درحاليو  هشتم جمهوري رياست انتخابات به نزديك
 احمـد  آقـاي  ديدند، مي را قاليباف يا نژاد احمدي جمهوري رياست تداركاي  خامنه
 پيشـنهاداتي  و كرد يادآوري اي هخامن آقاي به را نكاتي سرگشادهة نام اين در قابل،
 امـروز  تـاريخ  شد، مي شنيده نيز آن از كوچكي بخش تنها اگر شايد كه داد او به را

  .خورد مي رقم ديگري نوع به ايران
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 بـا  كـه  جزئيـاتي  و بيان صراحت به توجه با قابل آقاية نام متن رسد مي نظر به
 در نمونـه عنوان  به .است تاريخي سند يك باشد، نامه يك آنكه از پيش دارد، خود
 كنـد  مـي  بازگو را »توحيد« كتابة نويسند از روايتي قابل، آقاي نامه، اين از يبخش
 اي هخامنـ  آقاي سيماي تواند مي تنهايي به ،او اخالقي و ديني شخصيت اعتبار به كه
 دور چنـدان  نـه  روزگـاري  بسـا  چه و كند مخدوش مستقل نويسان تاريخ منظر در را

هاي  بودجه با تبليغاتي هاي دستگاه را آنچهة هم -ها روايت همين و- روايت همين
  .سازد مي باطلاند  پرداخته و ساخته اي هخامن آقاي از ميلياردي
 انتشـار  جرم به آشوري، اهللا حبيب آقاي كه كند مي بازگو نامه اين در قابل آقاي
 محمدتقي شيخ و خزعلي ابوالقاسم شيخ آقايان؛ شهادت و اصرار و »توحيد« كتاب
 كتـاب،  آن نويسـندة  بـودن  مرتـد  و مطالـب  بـودن  كفرآميـز  بر يمبن يزدي، مصباح
 مطالـب  تـن  ها ده حضور در روزگارياي  خامنه آقاي كه است، شده اعدام درحالي
  !است دانسته خودش آنِ از را كتاب آن

  :گيرد مي گواه رااي  خامنه آقاي وجدان قابل، احمد
 و متعــدد جلسـات  در كـه  دهــد مـي  گـواهي  هركســي از بهتـر  شـما  وجـدان «
 بـا  شـما  دادن آشـتي  بـراي  خراساني و مشهدي دوستان موفق نا و مكرر هاي تالش
 مطالـب « كـه  بـود  اين شما اصلي سخن) انقالب پيروزي از پيش( آشوري مرحوم
 انگيز شگفت ».است كرده چاپ خودش نام به آقا اين كه است من از توحيد، كتاب
 يكـي  !؟تكـريم  ديگـري  و شـود  اعـدام  يكـي  ديـدگاه،  يك با نفر دو از كه نيست
  »»!اسالمي نظام رهبري« شايستة ديگري و باشد »گور« شايستة
  :زند مي نهيباي  خامنه بر آنگاه و
 آقايـان ( خـود  دوسـتان  نـزد  و آشوري مرحوم دادگاه در را شهادت اين كاش«
 و خـدا  بـه  معتقـد  و فقيـر  و زاهـد  روحاني يك تا داديد مي نيز) مصباح و خزعلي
 فرزنــدانش و همســر و شــد نمــي كشــته مظلومانــه) شــما مخــالف ولــي( رســول
  ».شدند نمي يتيم و سرپرست بي
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 وجدانش پيشگاه دراي  محكمه به را او و دهد مي ارائه را خود شواهد سپس و
  :برد مي
 در را )ع(حسـن  امـام  مسجد در شما پرشور سخنان كه كساني نيستند كم البته«
 علـي  نمـن  ان نريد و« ؛ةآي قرائت از پس كه ارندد ياد به را انقالب از قبل و مشهد
 بلنـد،  صـداي  بـا  »الـوارثين  نجعلهم و أئمه نجعلهمو  األرض في استضعفوا الذين
  »!تاريخي ماترياليسم آقا، تاريخي، ماترياليسم« :فرموديد
 آن بـه  اكنـون  آنچـه  بـا  متفـاوت  نظري رويكردهاي اين اي، خامنه آقاي جناب
 كرديـد  مي جلوگيري آشوري مرحوم اعدام از اگر آيا ولي .شماست حق ايد، رسيده
 رسـيدن  و رأي تغيير منطقي امكان آيا) باشد بوده خطا او تصورات اينكه فرض با(
 ولـي  باشيد داشته را فرصت اين شما بايد چرا !؟نداشت وجود او براي حقيقت به

 حقمسـت  آشـوري  مرحـوم  شـما،  نظـر  از آيا ؟بماند محروم فرصت اين از ديگري
  »!؟بود اعدام

 توسـط  كـه  شد، منتشر قابل آقاي فوت از اخباري گذشته ساعت24 در ...باري
 و جامعـه  حساسيت ميزان كار اينجاي تا .شد اعالم مغزي مرگ تنها ايشانة خانواد
 كـه  كنـد  مـي  خبـردار  را عـاقلي  آدم هـر  واقعه، اين به اجتماعيهاي  شبكه واكنش
 و ذهن و دل در هميشه براي كه آناني و كنند يم روايت كساني چه را تاريخ فرداي
  .هستند كساني چه روسفيدند، تاريخ پيشگاه در و دارند جاي مردم خاطر

 بود اگر البد كه نمايد نمي ثرؤم چندان ،اي خامنه آقاي براي ها، موعظه اين البته،
 خريـد،  نيكنـامي  و آموخـت هـا   درس خـويش  استاد از كه قابل احمد چون نيز او

 كفايـت  نشسـت  مـي  منتظري مرحوم درسهاي  كالس در كه را چندصباحي همان
  :حافظ قول به .كرد مي
  باشي قابل كه ودـس كند گاه آن وعظت   ولي دـپن دهدت مي همين ردهـپ در چنگ
  باشي منزل واقف ار ودـب انـآس رفتن   دوست بر تا ما ز بيم از پر راهيست گرچه



 

)10(  
  گفتن و دانستن دليري و قابل احمد

  1391 آبان 1، فارسي سي بي بي خلجي، مهدي

 وقتـي  :اسـت  بسـنده  نكته همين دانستن قابل احمد شهامت و صداقت درك براي
 تن از خود ميل به را آن است اسالم روح خالف روحانيت لباس پوشيدن ،دريافت
 اسـت،  ديگـران  بـا  روحـاني  فـرد  تمـايز   مايه لباس اين پوشيدن او نظر از .درآورد
 ديگـران  از كـه  پوشيدند نمي لباس چنان شيعه، امامان نه اسالم پيامبر نه كه حاليدر
 فضـاي  در روحانيـت  لبـاس  گذاشـتن  كنـار  هـاي  هزينـه  .شوند بازشناخته ظاهر به

 چنـين  ما روزگار در كه ديگري سرشناس فرد تنها .نيست اندك رو هيچ به حوزوي
  .است مجتهدشبستري محمد كرد

  بهايي هر به راستي

 نيست؛ دشوار چندان كند، عمل عقيده خالف بخواهد و باشد حوزه اهل كسي اگر
 يـا  توجيـه  بـراي  را اي پيچيـده  و بسـيار  ابزارهـاي  كالمـي  و فقهي دستگاه ويژه به

 يعنـي  »تقيـه « ماننـد  مفـاهيمي  .گذارنـد  مـي  او اختيـار  در »شـرعي  كاله« اصطالحاً
 بـا  آمـدن  كنار براي مناسبي زهايدستاوي آبرو يا مال جان، ترس از عقيده پوشاندن

 و زبـان  و ذهـن  كـردن  يكـي  امـور،  بسياري در .موجودند وضع و »مختار مذهب«
  .است جريان برخالف حركت كردار و انديشه

  اجـازه  منتظـري  علـي  حسـين  اهللا آيت مانند دار نام فقيهان شماري از قابل احمد
 و بـدوزد  خـود  براي الهيك ،نمد اين از همگنان مانند توانست مي و داشت اجتهاد
 دشـوارترين  رفت او كه راهي .كند مرجعيت دعوي استادش درگذشت از پس حتا
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 نهان و دل در حتا يا نداشتند دشمني او با كه كسان بسياري حتا .انزوا و زندان :بود
 تنهـايي   دائره و پرهيختند مي او ديدار از حكومت غضب ترس از ستودند، مي را او
  .دگستردن مي را او

 ماننـد  .مشـهد  علميـه   حـوزه  در بـود  جواني  طلبه قابل، احمد انقالب، از پيش
 اسـالم  از پسـند  جـوان  و نـو  هاي برداشت  شيفته دوران آن در طلبه جوانان بسياري
 قرآن تفسير مسجدي در ،اسالمي جمهوري كنوني رهبر اي، خامنه علي اهللا آيت .بود
 ايـن  از اي پـاره  در قابـل  احمد .كرد مي يسخنران اسالمي مسائل  درباره يا گفت مي

 رو ازايـن  .بـود  شـده  شناخته اي خامنه اهللا آيت  حلقه در و يافت مي حضور جلسات
 يـاد  دوران آن خـاطرات  از نوشت مي اي خامنه اهللا آيت به آميز عتاب هاي نامه وقتي
  .نمود مي برابر چندين را ها نامه آن گزندگي اين، و كرد مي

 شيخ نام به جواني  طلبه و اي خامنه اهللا آيت ميان دعواي از خود  هنام در بار يك
 هـواداري  اتهـام  به انقالب از پس كه اي طلبه آورد؛ ميان به سخن آشوري اهللا حبيب
 احمـد  .شـد  اعـدام  توحيد  درباره اي جزوه نوشتن نيز و اسالمي چپ هاي گروه از
 و متعـدد  جلسات در كه هدد مي گواهي هركسي از بهتر شما وجدان« :نوشت قابل
 بـا  شـما  دادن آشـتي  بـراي  خراساني و مشهدي دوستان ناموفق و مكرر هاي  تالش
 مطالـب « كـه  بود اين شما اصلي سخن ،)انقالب پيروزي از پيش( آشوري مرحوم
 انگيز شگفت .»است كرده چاپ خودش نام به آقا اين كه است من از توحيد كتاب
 يكـي  !؟تكـريم  ديگـري  و شـود  اعـدام  يكـي  گاه،ديـد  يك با نفر دو از كه نيست
  ».اسالمي نظام رهبري شايسته ديگري و باشد گور  شايسته

 زنجيـر  بـه  بسته پا و دست 1389 سال در كه بود آن يكي گويي رك اين  پادافره
 گرفـت  صـورت  او خـواركردن  قصـد  بـه  كه كاري اما .آوردندش دادگاه صحن به

 .وانمـود  ارجمندتر را او شخصيت و تر روشن متحكو مخالفان درميان را او  چهره
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 و آمـران  برابـر  در گـاه  هيچ بود؛ كرده همراه بلندطبعي با را گويي راست فضيلت او
  .نكرد دوتا كمر خود زندان و زجر عامالن

  دانستن دليري

 اجتمـاعي  و فكـري  شـكني  سـنت  از تـر  آسان بسي خودكامه حاكم برابر در دليري
 سـتايد  مي را او حياتش زمان در جامعه ايستد مي ستمگري برابر در كه كسي .است
 امـا  .افكنـد  مـي  شـور  هـا  دل در نـامش  اما نشتابد او ياري به است ممكن گرچه و

 حـاكمِ  بـا  ستيز .است رفتن جامعه مصاف به عرفي، و ذهني هاي عادت بند گسستن
 ،جامعـه  .نيسـت  چنـين  حـاكم  هـاي  سـنت  بـا  نبرد ولي است ساز قهرمان ها، سنت
 نـدرت  بـه  كـم  دسـت  بخشـد؛  مـي  ]دشـوار [ سخت را ستيزان عرف و شكنان سنت
  .اند زنده كه هنگامي

 .هاسـت  »جامعـه « گيرتـرين  سـخت  از بسته و سنتي فضايي  مثابه به علميه  حوزة
 بيـوت  در نوشـت،  را »جاويد شهيد« كتاب آبادي نجف صالحي اهللا نعمت شيخ وقتي
 كردنـد،  مـي  لعـن  و طعـن  را او گلپايگـاني  محمدرضـا  اهللا آيت مانند مراجع برخي
 .بـود  كربال  حادثه  درباره جدي پژوهش نخستين ها قرن از پس او كتاب كه درحالي
  دربـاره  تازه پژوهشي هم آن كه »حجاب« كتاب نوشتن دليل به مطهري مرتضي حتا
 روحانيـان  از يكـي  نقد به كه پاسخي در .ديد ها ناروايي قم در بود اجتماعية مسئل
 را هـا  آزردگـي  آن از انعكاسـي  نوشـت ) كنـوني  مرجـع  صـافي،  اهللا لطف احتماالً(
  .كرد مشاهده توان مي

 بودنـد  روحـاني  چند قم در .آورد نمي تاب آساني به را ها» تفاوت«  علميه  حوزة
 جايگـاه  حـوزه  در .بودنـد  اخباري اصولي، فقيهان معمول فكري شيوة برخالف كه

 »تفـاوت « چه .شد مي نگريسته فكري دورافتادگان مانندها   آن به و نداشتند چنداني
 حوزوي فكري عادت زيرپانهادن تجددگرايي،  نتيجه چه باشد گري اخباري حاصل
  .)دارد و( داشت درپي نياوردني تاب هايي تاوان
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 كـه  بودنـد  كسـاني  كنـد  مـي  مباهات ها بدان روحانيت امروزه كه كساني بيشتر
 هـاي  حـوزه  يـا ( قـم  از يـا  شـدند  منزوي حوزه درون در يا فكري استقالل دليل به

  نماينـده  واپسـين  طباطبـايي،  محمدحسـين  مانند كسي حتا .كردند مهاجرت) ديگر
 درس بروجـرودي  اهللا آيـت  و زيسـت  مـي  شـديد  اي فاقه و فقر در اسالمي،ة فلسف
ـ  او هـاي  حاشيه حوزه، مندان قدرت اعتراض درپي .بود كرده تحريم را او  فلسفه  رب
 در كـه  را هـايي  تلخي از پژواكي نيز او .نيافت انتشار  ادامه امكان بحاراالنوار كتاب
  .است بازتابانده خود الميزانِ تفسير در گاه چشيده حوزه

 صـدر  موسـي  و مجتهدشبستري محمد بهشتي، حسيني محمد مطهري، مرتضي
 و نياوردنـد  را حوزويان پرشماتت و سنگين هاي نگاه تاب كه ديگرند هاي نمونه از
  .كوچيدند ديگر دياري و شهري به

 تحـول  بـراي  حـوزه  اسـتعداد  كـه  شـد  مي باعث حوزه در ستيزي»تفاوت« اين
 ماندند مي حوزه در اگر مجتهدشبستري و مطهري مانند كساني .نيابد فعليت فكري
 بـه  روحـاني   تـازه  نسـل  دهه، چند از پس بسا چه كردند مي تدريس ها طلبه براي و

 انديشــيدند، مــي مســتقل كــه كســاني .كــرد مــي روي تجــدد بــه تــر ژرف اي شــيوه
 :بـود  ها حوزه بيرون شان اصلي مخاطبان .نداشتند حوزه در بري ميراث دليل، همين به

  .مذهبي مباحث به غيرروحاني مندان عالقه و دانشجويان فكران، روشن

 هـاي  نـوآوري  رغـم  بـه  كـه  است حوزوي »دگرانديشان« تبار از نيز قابل احمد
 را نسـلي  نتوانسـت  و نيافت را حوزه درون در پژوهش و تدريس مجال اش فكري
 او .بردارنـد  فقـه  كردن ربز و زير براي بلندتري هاي گام او از پس كه دهد پرورش
  .تنها و بود دلير فقيهان ذهني هاي عادت از بريدن در

  درون از فقه بازسازي

 و تجـدد  دادن آشـتي  براي تالشي يدنام مي »عقالني شريعت« قابل احمد كه طرحي
 كـه  دارد ابزارهـايي  و امكانات فقه، اصول و فقه دستگاه كه داشت باور او .بود فقه
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 او درنتيجـه  .انـد  نشـده  بـرده  كـار  بـه  درسـتي  بـه  يـا  نشـده  گرفتـه  بهره آن از هنوز
  .دارد وجود درون از فقه كردن دگرگون امكان انديشيد مي

 گـردآورد  »شريعت مباني« نام به كتابي در را باره دراين هايش انديشه حاصل او
 غيرعقالنـي  امـري  شريعت در كه بود آن او سخن گوهر .منتشر شد اينترنت در كه

 او بازانديشـي  .شـود  شـناخته  رسميت به نبايد غيرعقالني فقهي حكم هيچ و نيست
 ييفتواهـا  بـه  هـا  زمينـه  برخـي  در كه داد را مجال اين او به فقهي شناسي روش در
 و پـذيرفت  نمي را فقيهان رايج عقائد او »حجاب  درباره« ازجمله .يابد دست اي تازه
 سـره  يـك  گوينـد  مي امروزه فقيهان چهآن با پيامبر روزگار در حجاب كه بود معتقد
  .است متفاوت

 آراي بـه  رجوع با شريعت از عقالني تفسير در را خود طرح از مهمي بخش او
 انـد  داشـته  آرايـي  متقدم فقيهان برخي قابل احمد نگاه از .داد مي انجام قديم فقيهان
 اي پاره احياي با كوشيد مي او نتيجه، در .خواهد مي جرئتها   آن بيان حتا امروزه كه
 خطـا  راه به امروز فقيهان كه دهد نشان) حجاب  درباره جمله از( پيشينيان آراي از
  .است نبوده تيزس عقالنيت اندازه اين آغاز از شريعت و اند رفته

 موجـود  سـنت  داد مـي  نشـان  كـه  بود مهم بسيار جهت ازاين او مانند كسي كار
 ،»حـق « ماننـد  حقـوقي  مـدرن  مفـاهيم  پذيرش ياراي اندازه چه فقه اصول و فقهي
 امكانـات  نهايـت  قابـل،  .دارد را »مـرد  و زن ميان برابري« و »شهروندي« ،»عدالت«

  .گرفت ناديده نبايد فقه نقد در كه كاري داد؛  مي نشان ما به را سنت

 ايمـانش  از كوشـيد  مـي  كه بود مؤمن انساني نادر  نمونة قابل احمد سرانجام و
  .دگران رنج براي اي مايه نه بسازد ديدگان ستم براي پناهي

  



 

)11(  
  حقيقي خداترس قابل؛

  1391 آبان 1آزادي،  سبز كاظميان، نداي مرتضي

�لِّغُونَي نَيالَّذاالرِس بت اللَّه ي وَنهخْشَو نَ ي ال وا  خْشَـود إِالّ أَحـ  ه ه  فَـى ك و اللـَّ  بِاللـَّ
سايحب.�  

 تعـابير  و هـا  واژه از تـوان  مـي  قابـل  احمـد  يـاد  زنـده  گرانقـدر،  استاد وصف براي
 هـاي  مصـداق  و كرد مرور ابتدا از را منونؤمة سور توان مي جست؛ سود گوناگوني
 پرهيزكـاران،  اوصاف از جا، جابه توان مي كه چنان يافت؛ »قابل« در را حقيقيمؤمن 
 اخيـر،  چندسـال  در امـا  .كـرد  رديابي قابل چون اي اسطوره در را آن و آورد شاهد
يـاد   بـه  را مكتـوب  صـدر ة آي نگريسته، آزاده فقيه اجتماعي كنش به هربار نگارنده
 :اسـت  آمده منانؤم از گروهي تبيين در كه آنجا احزاب؛ة سور 39ة آي :است آورده
 جز سك چيه ازو  ترسند مى او از و نندك مى ابالغ را خدا هاى اميپ هك سانىك همان«

  ».ندك مى تيفاك حسابرسى براى خدا و ندارند ميب خدا

 بـراي  است؛ شده توصيف »خداترس« واقعي، موحد ومؤمن  ديني، فرهنگ در
 )دينـي  نوانديشي منظر از ويژه به( اند داشته چنيني اين تعابيري در تأملي كه هايي آن

 فرمــانرواي يــا امپراتــور يــك از او هــراس من،ؤمــ خداترســي كــه اســت بــديهي
 او اعتقـاد  و است حقيقت بهمؤمن  عميق باور مراد، .نيست پيشه ستم و العنان مطلق
 ديگـر  شـود،  مـي  محسـوب  آفـرينش  مبدأ كه هستي مطلق شعور برابر در كه اين به
ـ  به توانند نمي و اند هيچ نيروها، و اشخاص، افراد  نقـش  ايفـاي  ،اصـلي  علـت ة مثاب
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 بـر  اثرگـذار  هاي لفهؤم شمارش غيرقابلة مجموع از هستند ناچيز بس جزيي كنند؛
  .زندگي

 بـر  متكـي  كـه  ،»بهشـت  پـاداش « شـهوت  به نهو  »دوزخ آتش« ترس از نه او
 و »خود« ارزش به راسخش اعتقادو  »زيستن چگونه« كشف و »زندگي« به ايمانش

 هسـتي  مبـدأ  در را »اهللا« كـه  توحيـدي،  بينـي  جهـان  در همـه  اينو  »انسان كرامت«
 و كسـي  از دانـد،  مـي  هسـتي ة آفريننـد  و فراگير و مطلق شعور را خدا و نشاند مي

 از ترس بي چنين اين بود، قابل كه ،»حقيقي موحد« .داد نمي راه دل به هراسي چيزي
  .گفت حق از و گرفت كف در جان افزاري، سخت قدرت صاحبان

 بارهـا  قابل، ايمان از برخاسته پروايي بي و شجاعت برابر در كه كنم مي اعتراف
 همچنـان و  ام آورده فـرود  تعظـيم  سـر  انفـرادي،  و آزادي در خـود،  بـا  و خود در

 همچـون  كس هيچ اخير، يها سال در گفت توان مي جرئت به.كرد خواهم ستايشش
 و زور و زر مثلـث  نقد به رحماني، اسالم جتهدم و عقالني شريعت مروج فقيه آن

 بـر  قـرار  عرصـه،  ايـن  در اگـر  .برنخاسـت  ايران ملت و ملك امور بر حاكم تزوير
 بس كه كسي بود، خواهد قابل احمد نخست، نفر گمان بي باشد، تن يك از يادكرد
  .نمود مي نگيزابر رشك

 فقهـي،  دانـش  اوج در بـود  ديرزمـاني  قابـل  يـاد  زنده كه روحانيان، سلك از نه
 مرحوم گمان بي كه ديني، نوانديشان جمع از نه و نبود حوزه رسمي لباس به ملبس
 .نبود اوة لهج صراحت به كسي شود، مي محسوب سپهر آن هاي ستاره از يكي قابل
  .بود دوست انسان موحد از معنادارة فاصل در ديگران ادبيات تبييني، و توجيه هر با

 بـا  نسـبتي  هيچ كه( را رحماني اسالم و عقالني شريعت ايه آموزه و ها پيام او
 )ندارد دينة پرد زير خودكامگي و فقيه مطلقه واليت بر مبتني نظام و ديني استبداد
ــي ــيچ ب ــي ه ــاي از هراس ــركوب بازوه ــم س ــدارگرا رژي ــت رأس و اقت  حاكمي
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 در قـدرت  ثقـل  مركـز  پرواي بي نقد به زاويه، همين از و كرد؛ تبليغ پيشه، خشونت
  .پرداختجمهوري اسالمي 

 بـا  و بـار  سبك قابل، احمد همچون كسي ،ها سال اين رفتگان جمع از گمان بي
 در حركـت .اسـت  نرفتـه  و نبسـته  فـاني  جهـان  اين از سفر بار كوله آسوده، وجدان
 وجـود  كـه  آن كـم  دسـت  امـا  نيسـت؛  آسـاني  كـار  البتـه  كـرد،  پـرواز  او كه سقفي
 و آزادي طـوالني  و سـخت ة جـاد  رونـدگان  بـه  ،قابـل  ياد زنده چون هايي»مشعل«

 توان مي كه .انگيزه و عزم و بخشد مي اميد و دهد مي نشان راه ايران، در دموكراسي
 تمـام  باوجود ترس، و يأس بي و صبور و ماند استوار خويش پيمان بر قابل، چونان

 اسـت  حـق  كـه  راهـي  در آزارهـا،  و هـا  رنـج  و مصـائب  و ها سختي و ناماليمات
  .كرد طريق طي



 

)12(  
  مبارز يك كالبد در آزادانديش روح

  1391 آبان 1مافي، جرس،  حميد

 .رسـيد  اجتهاد درجه به او محضر در و بود منتظري اهللا آيت شاگردان از قابل احمد
 زنـدان  از كـه  هنگام آن چه .آموخت خوبي به او از هم را عمل و نظر در شجاعت
 و نداشـت  را بـود  ديـده  كه آنچه برابر در سكوت و تحمل تاب آمد، بيرون مشهد
 هـاي  زخم همه با هم باز و برداشت مشهد زندان در جمعي هدست هاي اعدام از پرده
  .نداد سكوت به تن و خريد جان به را زندان تنش،

 ناقد مقام در كرد، تحمل را اجباري حصر استادش كه ها سال همان   قابل احمد
 اي برجسـته  و دينـي  عـالم  حـق  اين كه داد هشدار و برد قلم به دست ديني حاكم
  .نيست ديگري انسان هيچ و منتظري اهللا آيت چون

 آنچـه  كـه  دهد نشان منطقي هاي استدالل و نظري بحث با تا كوشيد ها سال او
 بـا  مقابلـه  بـه  و ديگـر  امـر  هر از منفصل است انسان عقالنيت ،است ارزشمند كه

 را ورزي خشـونت  تـا  كوشـند  مي انهمچن و كوشيدند مي كه رفت ورزاني خشونت
  .بپوشانند دين لباس

  گرايان خشونت با ستيز

 كـه  داشت باور اين به و بود ها انسان حيات حق داشت، ارزش كه آنچه او نگاه از
 .كننـد  سلب را ها انسان آزادي و حيات حق كه ندارند حق اي بهانه هيچ به حاكمان
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 بـه  ارتـداد  اتهـام  كسي اگر :نوشت و نشست ارتدادمسئله  بازخواني به راه اين در
  .است كشته را او كه است اين مثل بزند، ديگري

 مكرر هاي گو و گفت و مقاله نگارش با 84 تا 76 يها سال فاصله در قابل احمد
 در كـه  آنچه .كند متوقف را شيعي اسالم در گراي خشونت تئوري تا بود تالش در
 خشونت از يزدي مصباح علني دفاع و ادد رخ دگرانديشان اي زنجيره هاي قتل جامه
 در كـه  مقـاالتي  سلسـله  در تـا  داشـت  آن بـر  را نوانـديش  فقيـه  ايـن  مخالفان، با

 :نوشــت و برخاســت آن بــا علنــي مخالفــت بــه نوشــت، مــي دوره آن هــاي رســانه
  ».است دين ضد عمل، و گفتار در ورزي خشونت«

 سيأت به و دانست مي يورز خشونت نوعي هم را ناعادالنه محاكمه و زندان او
 كـه  بـود  بـاور  اين بر و دانست مي قبر دو از يكي را زندان شيعيان، نخست امام از
 كه دهد مي نشان او هاي نوشته بررسي .كرد زندان روانه نبايد را منتقدي انسان هيچ
 نـوعي  را روحانيـت  ويـژة  دادگـاه  تشـكيل  و بـوده  روحانيت ويژة حقّ مخالفان از
  .است دانسته اساسي قانون صريح نص خالف و طلبي ويژه حقّ

 و اشـخاص  نـه  گيـرد،  قرار ايرانيان وحدت محور تواند مي كه آنچه او، نگاه از
 واليـت  منظـر،  همـين  از و اسـت  اساسـي  قـانون  رعايت بلكه سياسي يها ديدگاه
 زا بخشـي عنـوان   بـه  كـه ، بلآن عرض  هم و اساسي قانون از تر فرا نه را فقيه مطلقه
 حكـم  و فقيـه  ولي كه آنان از ها بار و پذيرفت مي آن چارچوب در و ساسيا قانون

  .كرد انتقاد دانستند، مي اساسي قانون از تر فرا را حكومتي

  استبداد به شليك

 چـه  .بود اي خامنه رهبري و فقيه واليت منتقدان از خود، استاد همچون قابل احمد
 و او كـه  آنچـه  كـه  بـود  بـاور  ايـن  بر و دانست مي بزرگ دروغي را او بودن رهبر
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 بودهجمهوري اسالمي  سخت براندازي اند؛ كرده ها سال اين قدرت، در همراهانش
  .است

 قانون و مردم برابر در پاسخگو و مسئول انساني را فقيه ولي او منظر، همين از
 قابـل  احمـد  .كـرد  علني پروا بي را هايش نقد ديد، ناراستي كه هركجا و دانست مي

 مسـئول  را او نوشـت، جمهـوري اسـالمي    رهبـر  به اي نامه 1384 الس در نخست
 اسالم نام به اش حكمراني دوران در كه آورد او ياد به و كرد معرفي حاكم وضعيت
  .است گرفته صورت هايي ظلم و ها جنايت چه

 مدعي »مديريت« دانش بدون كه بود اين ما روحانيت بزرگ خطاي :نوشت او
 بـه  و اسـت  ارزشـمند  خـود  جاي در كه »فقه« نام به اي سرمايه با و شد »حكومت«

 هـيچ « ؛)كمپـاني  بـه  معـروف ( اصـفهاني  غـروي  محمدحسين اهللا آيت مرحوم ٔگفته
 سياسـت  و رياسـت  نـامزد  ،»نـدارد  مديريت و نظام و حكومت رياست به ارتباطي
  .كرد طلب را »مطلقه واليت« و شد مسلط قدرت اركان بر و شده

 ورزي خشـونت  بـه  اشـاره  بـا  خـود  نامه از ديگري بخش در ديني مجتهد اين
 دوران در« :نوشـت جمهـوري اسـالمي    رهبـر  به خطاب انقالب، نخست يها سال
 امنيتي و اطالعاتي و قضائي شبه و قضائي هاي دستگاه ستم) سال 16( شما رهبري
 يـك  بـه هـا    آن در گريزي قانون و شكني قانون و است گرفته فزوني گذشته از بيش
ـ   تــرين سـياه  از يكـي  را اي خامنـه  زمامـداري  دوران او» .اسـت  شـده  تبـديل  درون
  .كرد عنوانجمهوري اسالمي  هاي دوره

 را او نوشـت، جمهوري اسـالمي   رهبر به 1387 سال در كه ديگري نامه در او
 امكـان  كـه  كـرد  اميـدواري  اظهـار  و دانسـت جمهوري اسالمي  برانداز ترين اصلي
 مـن « :باشـد  داشـته  وجود كشور بر حاكم باند و او مهمحاك براي دادگاهي تشكيل
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 سـخت  براندازي« به را كشور بر حاكم باند و رهبري ايراني، شهروند يكعنوان  به
 بانـد  هـاي  سياسـت  مخالفـان  بـه  آشـكار  هاي ظلم طريق ازجمهوري اسالمي  نظام
 خصوصـاً  و ملـت  بـه  اهانـت  ملـي،  امنيـت  عليه گسترده و فراوان اقدامات حاكم،

 و عمـومي  اذهـان  تشويش قصد به اكاذيب گسترده و مكرر نشر ملت، فرهيختگان
 انتظـار  را روزي و كـنم  مي متهم »گفته پيش طرق از روحانيت حرمت شديد نقض
 طريـق  از اتهامـات  اين به عادالنه رسيدگي امكان ،اسالمي جمهوري در كه كشم مي

 داشـته  وجود طرف، بي قضاتي يا قاضي و منصفه هيئت حضور با و علني دادگاهي
  ».باشد

 را معترضـان  سـركوب  حكومـت  كـه  هنگامي و 88 سال انتخابات از پس قابل
  :نوشت سرگشاده اي نامه در گرفت درپيش

 قتـل،  حد در جرمي اثبات بدون را كثيري افراد كه است آمده اسالم كجاي در«
 در فـراوان  أخيرت از پس يا و ندهند تحويل راها   آن ٔجنازه و بكشند ها شكنجه زير

 تـا  كننـد  ايجـاد  مزاحمـت  آشـنايان  و دوستان و داغدار هاي خانواده براي تحويل،
 و بزننـد  كشـتن،  قصد به را آنان كردند، سوگواري به اقدام اگر و نكنند سوگواري
 حقيقـت،  و انسـانيت  و حيا و شرم ؟كنند كشور و ملت امنيت برعليه اقدام به متهم
  »؟ندارد جايگاهي هيچ »خبر بي خدا از چيانكودتا اين جعلي اسالم« در

 منتشـر  سياسـي  نامـه  وصيتعنوان  به آخرش بازداشت از پيش كه اي نامه در او
 و رفتـه  نشـانه جمهـوري اسـالمي    رهبـر  سـمت  به را اشاره انگشت ديگر بار كرده
  :است نوشته

ــروز« ــز ام ــر ني ــن ب ــاورم اي ــه ب ــاي ك ــه آق ــاح و اي خامن  حــزب راســت جن
 نـام  و كننـد  نمـي  معرفـي  را آن حزبي نشان و نام كه تشكلي در ،ياسالم جمهوري
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 قـدرت،  اركـان  بـر  انـد،  گذاشـته  خود حزب بر را »اسالمي جمهوري نظام« مستعار
 در موردنيـاز،  چنـدبرابر  تعـداد  به خود حزبي درون افراد معرفي با و اند شده مسلط
 احـزاب  سـاير  نامزدهـاي  ردصـالحيت  بـا  و شوند مي حاضر انتخاباتي هاي صحنه
 نامزدهـاي  از معـدودي  صـالحيت  تأييد يا) نظام با مخالفت اتهام به( قدرت منتقد
 و دموكراتيـك  نمايشـي  برگـزاري  در سـعي  اجتمـاعي،  پايگـاه  فاقد احزاب برخي
 همـه  باحضـور  و آزاد انتخابـات، « كه؛ كنند مي تأكيد مكرراً و كنند مي ساالرانه مردم
 و غيرقـانوني   رفتـار  ايـن » .اسـت  شـده  رگـزار ب سياسـي،  هـاي  گـرايش  وها  گروه

 نيرنـگ،  و حيله با كه چرا هست، نيز غيراخالقي رفتاري خود، ذات در غيرمنطقي،
 قـانوني  و شـرعي  شـروط  و تعهـدات  برخالف و است عمومي افكار فريب درپي
  ».است احزاب سياسي هاي فعاليت و رهبري براي

  بودن منتقد سخت تاوان

 هـا  بـار  را ورزان خشـونت  وجمهوري اسالمي  رهبر به هايش نقد تاوان قابل احمد
 از بـيش  تحمـل  از پـس  و شـد  زنـدان  راهـي  1380 سال در بار نخستين .پرداخت
 عليـه  اقـدام  نظـام،  عليـه  تبليـغ  بـه  و شد آزاد وثيقه قرار با انفرادي زندان چهارماه
 و تـرك  را كشـور  نيـز  دوره يـك  .شـد  محكـوم  رهبـري  بـه  توهين و ملي امنيت

 از مـانع  امنيتـي  دسـتگاه  بازگشـت،  ايـران  بـه  اينكه از پس اما كرد پيشه ،مهاجرت
 شد، قم راهي استادش با آخر وداع براي كه هنگامي نيز 1388 سال .شد خروجش

  .يافت انتقال زندان به و بازداشت راه ميانه در

 بـه  ار او پابنـد  و بنـد  دسـت  با كه بود بدانجا تا او با قضايي دستگاه ورزي كينه
جمهـوري   رهبـر  ديگر بار و گرفت بهره آن فرصت از او كه دادگاهي .آورد دادگاه
 موقـت،  آزادي از پـس  او .كـرد  مـتهم  اسـالم  بـه  اهانت و عدالتي بي به رااسالمي 
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 افشـا  را مشـهد  آبـاد  وكيل زندان در پنهاني هاي اعدام و كند پيشه سكوت نتوانست
  .شد منتقل بيمارستان به زندان از بار اين و شود زندان راهي ديگر بار تا كرد

 حـق  سـلب  و ديـن  نام به ظلم كه گونه همان   نداشت، را سكوت تحمل تابِ او
 در مـن  مانـدن  بـاقي « كه بود باور اين بر كه چرا .كرد نمي تحمل را ها انسان حيات
 بـرايم  حاكميـت،  رفتـار  نـامعقول  و نامشـروع  رونـد  به باتوجه زندان، يا بازداشت
 زنـدان،  در حقيقتـاً  .اسـت  موجـود  مظـالم  برابر در سكوت و بودن آزاد از تر گوارا
 از ناشـي  من شدن زنداني كه( آن ترديد بدون تأثير و وظيفه انجام از ناشي رضايت
 در گاه هيچ كه بخشد مي و بخشيده نشاطي مرا) است شده انجام وظائف بودن مؤثر
  ».ام نكرده تجربه را آن زندان بيرون

  



 

)13(  
  بود ستودن سزايش ليريد

  1391 آبان 1زمانه،  اشكوري، راديو يوسفي حسن

 موجـب  و بود دردناك بس قابل احمد ياد زنده دانشورم دوست نابهنگام مرگ خبر
 گفت بايد گويي گزافه بدون نگرم مي قابل شخصيت به من كه منظري از .شد اندوه
 و قابـل  معـزز  خاندان به آغاز درهمين .»خرد است مرگي نه خواجه اين مرگ« كه

  .گويم مي تعزيت و تسليت وي همراهان و دوستان واحمدآقا  محترم خانواده

 و فقـه  سـنتي  حـوزة  برآمـدگان  از و بـود  قـم  حـوزه  آموختة دانش قابل احمد
 خـود  كه چنان( ويژه نشان و پوشش با مخالفت موضع از و آگاهانه هرچند .فقاهت
 آمـد  در مـردم  عموم جامه در و گذاشت ركنا را روحاني رخت) كرد نقل من براي
 انديشـگي  سنت به اصولي وفاداري درعين او اما .باشد برابر مردم با و غيرمتمايز تا
 ايـن  بازانديشـي  در بلندي هاي گام تمام دليري با حوزوي سنت هاي چهارچوب و

 و يافـت  دست متضاد مواردي در و متفاوت نتايج به طبعاً و برداشت متصلب سنت
  .است مغتنم بس ما زمانه عسرت در آمد خواهد كه شرحي هب اين

 و فقهـي  شاذ گاه و متفاوت آراي خلق از گاه هيچ شيعي ديني هاي حوزه گرچه
 و ايـران  در مذهبي هاي حوزه كه است اين واقعيت اما نبوده، تهي كالمي و اصولي
 و جـدي  واقعـاً  تكاپوهـاي  از كـه  اسـت  ديـري  ،ديگـر  نشين شيعه نواحي و عراق
 تقريبـاً  و بازمانـده  زمانه مناسب و اگشراه فتاواي و نو اجتهادهاي خلق در اثرگذار
 كــه ايـن  حـداقل  و اسـت  بازايسـتاده  زمــان مقتضـيات  بـا  همگـامي  و همراهـي  از

 خواهانـة  تماميـت  و گرايانـه  كمـال  و گـزاف  مـدعيات  با هرگز فقهي دستاوردهاي
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 نـوزايي  از هايي نشانه اخير ليانسا در اما .نيست هماهنگ شيعي مجتهدان و عالمان
 شكسـت  محصـول  احتمـاالً  كـه  شـود  مي مشاهده قم حوزوي آموختگان دانش در

 اميـد  مايـه  بسـي  درهرحال اما استجمهوري اسالمي  ديني حاكميت ايدئولوژيك
 بلـوغ  آسـتانة  در سوگمندانه كه بود قابل احمد اميدها اين از يكي گمان بي و است
  .كشيد رخت باقي سراي به و بربست اريتع رخت خود فكري و علمي

 و حـديث  به حوزوي سنتي معارف جمع در قابل احمد دانم مي من كه آنجا تا
 بـه  دسـت  حـوزه  دو اين در و داشت وافر عالقه اجتهاد و فقه نيز و شناسي حديث
 وي نسـبي  تخصـص  از نيـز  او نوشتاري و گفتاري آثار .بود زده تر جدي تحقيقات

  .كند مي حكايت ها حوزه رايج دانش دو اين در

 در تبحـري  كـه  شـوند  پيـدا  نفـر  ده ايـران  در اگر كرد ادعا جمعي در بار يك
 مـن  باشـند  خوانـده  را احاديث تمام بار يك حداقل و باشند داشته حديث شناخت
 او شناسـي  حـديث  گويا اصوالً .بود چنين نيز اجتهاد و فقه در .هستمها   آن از يكي
 روشـن  چراكـه  .معمول گرايي حديث موضع از نه بود اجتهاد عرصه به ورود براي
 احاديـث  ايـن  و اسـت  احاديـث  و روايـات  بـه  وابسته كمال به تقريباً ما فقه است
 آن ناپيـداي  هـاي  كرانـه  به توان نمي سادگي به كه اند انبوه و گسترده و فراخ چندان
 دشـوار  بسي را تواف و اجتهاد سترگ كار ويژه به و بازانديشي كار اين و يافت دست
 كـرده  چـه  شناسـي  حـديث  و حديث كار در ايشان كه اين .كند مي ناممكن شايد و
 ايـن  در كـه  دهـد  مـي  نشان وي انتشاريافته فقهي تحقيقات اما دانم نمي چيزي بود

 يافتـه  دست توجه قابل هايي نوآوري و ها بازانديشي به نقادانه رويكردهاي با عرصه
  .است

 كارپايـة  عقل يعني بود عقالنيت و تعقل فقاهت و اجتهاد در قابل شناسي روش
 »عقالنـي  شـريعت « عنـوان  او شخصـي  سـايت  رو ازايـن  و شود مي شمرده اجتهاد
 برجسـته  شـيعي  اجتهاد و فقه و كالم در عقل نقش و كاركرد و عقل گرچه .داشت
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 عمـل  در كه است اين واقعيت اما است عقل اجتهاد چهارگانه ادلّة از يكي و است
 نقـل  هست هرچه و نيست جدي چندان تعقل بنياد بر فتوا و اجتهاد ابتناي و تعقل
 در جعـل  و برساخته غالباً هم آن و( دين اولياي اقوال عمدتاً هم آن و نقل و است
 سـومي  اين-اجماع و سنت و كتاب( اجتهاد ادلّة عنوان با عمدتاً كه) مختلف ادوار
 محـدود  مـوارد  در جـز  سـنت،  ايـن  در .شـوند  مـي  شناخته) -است نقل همان نيز

 سـنت  از قابل احمد ميان دراين .است نقل كارگزاردرنهايت  عقل عقليه، مستقالت
 بايد شريعت و دين شد مدعي و گذاشت فراتر را پا حوزوي اصولي و فقهي تعقل
 معتبـر  فقهـي  فتواي يا و ديني گزاره هيچ وگرنه باشد تعقل و خرد بنياد بر سره يك
  .بود نخواهد مقبول و معقول و

 محسـن  دكتـر  جناب ايشان همكار و دوست همت با اخيراً كه ايشان كتاب در
 بـه  ايشـان  اسـت،  دسترسـي  قابل همه براي و شده منتشر جرس سايت در كديور
 را وي سـخن  از فـراز  يـك  نمونهعنوان  به .است داده ارائه را خود نظريات تفصيل
 خـرد  و تعقل با شرعي و نقلي احكام الياحتم تعارض براي ايشان حل راه باب در

 گونـه  نيـ ا كمـال « :آورم مـي  نوشـته  همـان  از مسـلمانان  جملـه  از و آدميان عرفي
 و كدر« و يشرع يفرد امكاح در »مسلمان هر يفرد فهم و كدر« صرفاً رد،كعمل
 از يمـ كح اگـر  اسـاس  نيبرا .است شرع ياجتماع امكاح در »زمان هر يجمع فهم
 خـرد  رشيپـذ  مـورد  باشـد،  اتيـ روا آن شيدايـ پأ منش هك سالما ياجتماع امكاح
 باشـد،  نداشـته  بـر  در يمثبتـ  جـه ينت آن ردكـ عمل ايـ  و نشـود  واقع ما زمان يجمع
 يابيـ ارز يمنفـ  بشـر،  يعقال يسو از آن ردكارك ج،ينتا برآورد از پس هك ينحو به
 حـق  شـود،  واقـع  مرجـوح  عقـالً  ل،يبـد  يارهـا ك راه ريسـا  بـه  نسـبت  ايـ  و شود
 .»اسـت  محفـوظ  مؤمنـان  يبرا عمل، مقام در آن رفتنينپذ و مكح آن نارگذاردنك
 حـاكم  و جـاري  نيـز  قـرآن  در موجـود  احكـام  مـورد  در را قاعده اين ايشان البته
  .داند مي
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 احمـد  يـاد  زنـده  آراي بررسي و نقد و داوري مقام در اكنون شد گفته كه چنان
 كـه  اسـت  دعـوي  ايـن  روي صـرفاً  تـاه كو نوشتار اين در من تأكيد اما نيستم قابل

 فقيهـان  ميـان  در اگر كه است بلندي گامي نمايد، مي افراطي گاه كه وي، عقلگرايي
 و فقهـي  تحـوالت  راه توانـد  مـي  شـود  نگريسـته  قبـول  ديـده  به مداران شريعت و

 در .كنـد  همـوارتر  و تـر  روشـن  را آن راه كوره و راه و بگشايد جد به را اجتهادي
 مواجهه از گشايي گره در اي گسترده هاي تالش فقهي و اسالمي ديشهان تاريخ طول
 و شده عرضه اي گسترده و متنوع آراي و شده انجام عرف و شرع يا و نقل و عقل

 شـده  شرعي ذبح نقل پاي در عقل همواره بلكه مانده باقي تنها نه كور گره همچنان
 قابـل  احمد .است اندهنم خردورزي و عقل براي اثرگذاري براي مجالي عمل در و
 سـوي  آن بـه  راهـي  و بگـذارد  جلـوتر  گـامي  خواهـد  مـي  ميـراث  همان بر تكيه با

 و مدرنيتـه  عميـق  گسـل  در درگيـر  مسـلمانان  بـه درنهايـت   و بگشايد خردورزي
  .رساند مدد شرعي جزمي احكام و سنت با جديد جهان مقتضيات

 و قواعـد  هـارچوب چ در ويـژه  به( رويكرد و شناسي  روش اين گمانم به گرچه
 مـدرن  خرد به نيز و است مواجه مهمي اشكاالت با) سنتي اجتهاد و فقه محكمات

 طـوركلي  بـه  و فقهـي  و سـنتي  گرايـي  عقـل  چهارچوب در همچنان و اعتناست بي
 همان در حتي اما است مانده حوزوي ميراثي اصولي و فقهي قواعد و شناسي روش

 بـس  و مهـم  نيز تالشي سنتي و فقهي انديشگي سنت همان تدوام در و چهارچوب
 رغـم  بـه  كه پندارم مي هستم آشنا ايشان آثار با من كه درحدي .بود خواهد اثرگذار
 سـنت  تـدوام  در مجمـوع  در ايشان ،قابل هاي آموزه در ابهامات و تناقضات برخي
  .است بوده كامياب و موفق فقهي

 كـه  دانشـي  هـا تن اسـالمي  رايـج  معـارف  ميـان  در كه است اين مسئله اهميت
 سروكار مؤمنان و مسلمانان سرنوشت و زندگي با واقعي و عيني طور به و مستقيماً
 ماننـد  و تفسير و اخالق و عرفان و كالم .است فقاهت و فقه و شرعي احكام دارد
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 دارند، خود جاي در -كالم همه از بيش- كدام هر كه نقشي و اهميت همة با آنها،
 معيشـت  و زيسـت  و زنـدگي  با روزانه زندگي در و عمل در شرعي احكام و فقه

 اسـالم « تعبيـري  بـه  و فقهـي  احكـام  رو ازايـن  .دارد وثيق پيوند و ارتباط دينداران
 .دارد مدخليت و اثر گرا سنت و سنتي مؤمنان روزمره زندگي در مستقيماً »اي رساله

 سـر  به فقهي احكام و فقه دوران كنند مي گمان و دارند برخي كه تصوري برخالف
 دوران بـه  فقهـا  و علمـا  و اسـت  »شناسـي  باسـتان  علـم « ديگـر  فقـه  علم و رسيده

 ايسـتاده  استوار كماكان اجتهاد و فقه شناسانند، باستان فقط و اند رسيده بازنشستگي
 و دينـداري  نوع در تواند مي آنان فتاواي نوع و آفرينند مي نقش نيز فقيهان الجرم و

  .بگذارد اثر يا  سالهر دينداران انبوه مدني تسرنوش و اخالقي و مذهبي سلوك

 و منتظـري  اهللا آيـت  چـون  اي برجسـته  سـنتي  فقيـه  فقهـي  فتـاواي  برخي مثالً
 ايـازي  محمدعلي و قابل احمد جمله از ايشان مدار فقه شاگردان برخي يها ديدگاه

 ار مقلد دينداران مؤمنانه زيست تواند مي) كديور چون نوانديشاني بافاصله حتي و(
 عملـي  نقـش  كرد اعتراف بايد منظر اين از .كند مثبت تحول دچار جديد جهان در

 در مسـلمان  غيرحـوزوي  مدرن نوانديشان و روشنفكران نقش از هايي تالش چنين
 بـل اق هم با دو اين گرچه است؛ تر جدي و بيشتر مراتب به مسلمانان عيني زندگي
  .ستا الفارق مع قياس جهاتي از شايد و نيستند قياس

 در او شـجاعت  و دليـري  قابل احمد ياد زنده برجسته هاي ويژگي از افزود بايد
 يـا  و باشـند  رسـيده  او افكـار  مشـابه  نتايج به كه باشند كساني شايد .بود اظهارنظر
 فضـاي  بـه  باتوجـه  اما باشند او ساخنارشكنانهظاهراً  نظريات همان حامي و مدافع
 و آور دلهـره  و سـخت  فضـاي  بـا  يـراً اخ كـه  هـا،  حوزه بر حاكم متصلب و خشك
 و ندارنـد  را اظهـارنظر  گسـتاخي  شـده،  هـم  تـر  سـنگين  حكـومتي  امنيتي پرهزينه

 پرهزينـه  اقـدامات  بـر  را عافيـت  و آرام زنـدگي  و گفـتن  بر را سكوت هرتقدير به
 زيسـت  و ايمـاني  خلـوص  از كـه  صراحتي و صداقت با قابل اما .دهند مي ترجيح
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 و نـزد  تـن  خـود  علمي تحقيقات نتايج اعالم از و كرد خطر ،آمد برمي او پارسايانة
 جملـه  از و عمـوم  افكار اشتراك به را خود هاي يافته و كرد اعالم راها   آن دليري با

 پوشـش  دربـارة  او فقهي اظهارنظر پيش سال چند .گذاشت خود حوزوي همتايان
 ترين نزديك از حتي بسياري و انداخت در غوغايي راستي به) شرعي حجاب( زنان

  .واداشت مخالفت به و برانگيخت را دوستانش

 گـوهر  تفكـر  عرصـه  در كـردن  خطـر  و آزادگـويي  بـاالتر  و آزادانديشـي  اين
 عالمـان  از كه شناختي با من .است كمياب ما حوزويان ميان در كه است گرانبهايي

 شـديداً  فضـاي  در امـا  نيسـت  كـم  چنـدان  آزادانديشي دارم روحانيان و فقيهان و
 خـود  هاي يافته كند مي خطر كسي كمتر و نيست گفتن جرئت ها حوزه كار محافظه

 از اجتهـاد  مـدعي  فقيهـان  تقليـد  درواقـع  و »فتـوا  شـهرت « ويـژه  بـه  .كند اعالم را
 در .اسـت  سـتانده  فقيهـان  از را »فتوا شجاعت« پيشين فقاهت بزرگان و گذشتگان

 و دانسـت  قدر بايد كه اند بهاييپر گوهر راستي به قابل احمد چون كساني ميان اين
  .گرفت بهره و كرد حمايت آثارشان و افكار از

 زمينـه  ايـن  در و بود هم سبز جنبش سرشناس مبارزان از اخير ساليان در قابل
 و سياسـت  و فقـه  در خود مقتداي و استاد اقتداي به او .بود سرافراز و كامياب نيز

 اسـتبداد  و سياسـي  قدرت خود خاص دليري با منتظري اهللا آيت اخالق و پارسايي
 و روشـني  بـه  دينـي  و فقهـي  عمـدتاً  منظـر  از را شـريعت  و دين به منتسب حاكم

درنهايـت   و پرداخـت  گـزاف  هاي هزينه رو ازاين و كشيد چالش و نقد به استواري
 راسـت  او دربـارة  طـوس  حكـيم  سـخن  اين راستي به .باخت جان مسير همين در
  ».بود تودنس سزايش دليري« :كه آيد مي

  



 

)14(  
  ناقابل رهبرِ و »قابل« راه

  1391 آبان 2ن، روزآنالين، ياكبر محمدجواد

 در و شـما  و مـن ة همـ  چشـم  پيش و نمازجمعههاي  خطبه در) اى خامنه( آقا اين«
 بـا  را خـويش  جـور  و ظلـم  از پـر  حكومـت  بارهـا  و بارها شان،ها سخنراني ساير

 صـراحتاً  وسـيله  اين به و كند مي ايسهمق )ع(علي اميرمؤمنان عدل سراسر حكومت
 اتهـام  به شما كه است چطور كند؛ مي اهانت اسالم و خدا پيامبر و متقيان موالي به
 و كرده بازداشتها  ماه را نفر صدها و ورزيد مي غيرت »رهبري به احتمالي اهانت«

 مناناميرمؤ از پيروي مدعي منِ ولي كنيد، مي زنداني طوالنيهاي  مدت به را برخي
 هـيچ  آشـكار هـاي   اهانـت  وهـا   جسـارت  ايـن  برابر در كه باشم غيرت بي قدر اين

 حيثيــت از كــه اســت مســلماني هــر وظيفــه ايــن البتــه ...؟نــدهم نشــان واكنشــي
 دفـاع ها  جسارت اين برابر در عزيز پيامبر و خدا دين ساحت و )ع(ابيطالب بن علي
  )1387 ،دادگاه در قابل احمد هيدفاع از بخشى(» .كند

 جنگ روزهاى از مانده باقى شِكتر از نه گريداحمدآقا  وقتى سم؛ينو نمى هيمرث
 جـاى  چـه  رود مـى  مشهد آباد وكيل و تهران نِياو انفرادى به گريد نه و برد مى رنج
  ؟است هيمرث

 گرفـت  آراماحمـدآقا   ظهرش حوالى هك سمينو مى اى دوشنبه نيهم درباره تنها
 در آبـان،  اول دوشـنبه  ظهر نيهم حوالى !اند هيمرث ارسزاو سانىك چه شود معلوم تا

 :اسـت  نوشـته  جـانى يالر صـادق  بـه  اى نامه در نژاد احمدى محمود هك آمد خبرها
 دسـترس  در قضـائيه  قـوه  وظايف اين انجام از دقيقي و مستند گزارش متأسفانه...«
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 ايـن  راگـ  ؟دانيد نمي مصلحت به را اساسي قانون اجراي جنابعالي چگونه ...نيست
 از برخي كه كرد تصور شود نمي آيا باشد حاكم قضائيه قوه هاي فعاليت كل بر نگاه
 شخصي تشخيص و انديشي مصلحت با مردم اساسي حقوق و اساسي قانون اصول
 قـبالً  جنابعـالي  متأسـفانه  .شـود  مي انگاشته ناديده يا و شده متوقف قضائيه قوه در
 قـانون  168 اصـل  صـراحت  كـه  طبوعـات م منصفه هيئت وجود كه ايد كرده اعالم
 متأسـفانه  امـا  .دادم تـذكر  حضـوري  مورد اين در كه نداريد قبول را است اساسي
 نگـاه  همـين  بـا  هـا  رسـانه  و مطبوعات درباره قضائيه قوه اقدامات از بخشيظاهراً 
  ».گيرد مي انجام

 انيپشـيم  ابـراز  بـا  پاسـداران  سـپاه  در فقيـه  ولي نماينده دوشنبه، نيهم در باز
 هاي حمايت« :است گفته نژاد احمدي محمود از سپاه و خودهاي  حمايت از ضمني
 در بـدانيم  تـا  نداشـتيم  غيـب  علم كه ما اما كنم نمي انكار نژاد احمدي از را ام قبلي
  »...كند كار چه خواهد مي ايشان آينده در و گذرد مي چه نژاد احمدي آقاي ذهن

 از هراس در مجلس اصولگراى ندگانينما هك آمد روز نيهم خبرهاى در باز و
 از مركـب  »انتخابات عالي شوراي« تشكيل دنبال به آورند زبان به خواهند نمى آنچه

 تعيين را كشور انتخابات ستاد دبير شورا نيا است قرار و هستند قوه سه نمايندگان
  .رديبگ برعهده را انتخابات اجراي در گذاري سياست و ندك

 رم؛يـ بگ جهينت تا است افىكاحمدآقا  پرواز روزِ همان در رخب نمونه چند نيهم
 سـوى  از و ستين عادالنه ييقضا دستگاه رفتار ديگو مى نژاد احمدى سو يك از اگر
 شـور ك اداره بـراى  نـژاد  احمـدى  انتخـاب  ديگو مى سپاه در هيفق ولى ندهينما گريد

 دنبـال  بـه  ترسـند  مـى  تقلـب  از چون اصولگرا ندگانينما هم سرانجام و بوده اشتباه
  ؟ردك جستجو ديبا جاك در را لكمش انتخاباتند؛ عالى شوراى لكيتش

 و ديشـه  هـا  ده و روبـى ك يمهد و موسوى نيرحسيم واحمدآقا  هك راهى مگر
 از ريـ غ ايـ آ ؟نبود راههيب نيا بر هشدارى دادند مى نشان سبز جنبش زندانى هزاران
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 از ريـ غ هكـ  است نيا پاسخ ؟پرداختند ىتاوان نيچن هك آوردند زبان به را نقدها نيا
 را انشيب جرئت امروز، منتقدانِ هك را شترىيب !گفتند نيا از شيب اما گفتند نمى نيا

) سـبز  جنـبش  از شيپـ ( 87 سال دادگاه دراحمدآقا  هك بود همان شتريب آن ندارند،
 تىعـدال  يب رد؛ك ادي آن از »فرعون« ريتعب با 89 بهمن در موسوى نيرحسيم و گفت
ـ  يجمهـور  و انحرافـى  انيـ جر تيمكحا و ييقضا دستگاه و نـان يب فكـ  ون االرم 
 تىيفـا ك بـى  و ناقابلى از همه انتخابات، در تقلب از هراس و طلبان جنگ هاى عربده
ـ من و بـر ك و نخـوت  امِك به و »رتيبص« نام به هك است انىينظام و رهبر يخـود،  ت 
  .اند برده مجهول سرنوشتى امك به را شورك

 جمهورى از هك ميهست ىيها روباه نگرانِ دل ما خواهد؛ نمى هيمرث ما آقاى احمد
 ضـامنِ « هكـ  را مـا  آهوى وگرنه اند، ساخته لروِوا جورج »واناتيح قلعه« اسالمى،
 زنـدگى  مشـهد  خـاك  در را خـوابش  نيتـر  آرام امشـب،  از و ردهكـ  ضمانت »آهو
  ...ندك مي

  



 

)15(  
  دلير فقيه قابل، احمد براي

  1391 آبان 2سروش، جرس،  بدالكريمع

  است چنگ در باد كه دريغا وايم  گرفته  صبا نسيم دامن كسي، يادگار به

 و كنـد  مـي  سركشـي  قلـم  امـا  درگذشـت،  قابـل  احمـد  مجاهـد  مجتهد نويسم مي
 اين هم او كه است؛ خبردار من دل از گويي .آورد برزبان را خبر اين كه پذيرد نمي
  »؟دل ز پنهان كند مي كاري دست« .است نكرده باور را خبر

 و پارسـايي  و پـاكي  در را كسـي  كمتـر  راستي هب چون گريستم تلخي به امروز
 وي با من ديدار اولين .بودم ديده او چون دليري و وآزادگي باري سبك و تعلقي بي
 .بـود  ممكـن  دوسـتان  بـا  مجالسـت  و مسافرت هنوز كه وقتي بود، مشهد شهر در

 او .مانـد  ناشـكافته  و ناقص البته و بود ايدئولوژي و وشنفكرير سر بر گفتگويمان
  .عكس به من و آن تاريخ به تا انديشيد مي ايدئولوژي معناي به بيشتر

 كديور آقاي .ديدم قم در منتظري اهللا آيت مرحوم محضر در را او هم بار آخرين
 شرعي احكام در مصلحت و حكمت از سخن .داشتند حضور هم ديگر تن چند و
 شـرع  احكـام  :گفتم خميني اهللا آيت به نجف در كه گفت منتظري اهللا آيت .رفت مي
 بـدن  و شـود  مي طاهر حيوان بدن نجاست، عينِ زوال با چرا پس نيست، گزاف كه
ة رسال در را نآ گفتم .است نيكويية نكت :گفت جواب در خميني اهللا آيت ؟نه آدمي
 سـخن  ميـان  بـه  قابـل  آقاي .نيست مصلحت نويسم، نمي گفت .بنويسيد تان عمليه
 هم من !نه گفت ايشان .بنويسيد شما حاال :كرد پيشنهاد منتظري اهللا آيت به و دويد
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 آن بـه  منتظـري  اهللا آيـت  كـه  بود پيدا .شد ختم همگان تبسم با مجلس .نويسم نمي
  .دارد تمايل يأر

 آن وييگـ  بـود،  رفته يأر اين بر صراحتاً و قبالً هم يآباد نجف صالحي مرحوم
  .بود آموخته استادش از را

 بـاب  در را او آرا و كـردم  مـي  دنبـال  دقـت  بـه  مـن  را قابل مرحومهاي  نوشته
 را او حجـاب  بحـث  .سـپاردم  مي خاطر به و خواندم مي عقالنيت و شريعت ازدواج
 بـودم  گفتـه  كـه  داشـت  فقير منِ به هم تعريضي .پسنديدم بود دليرانه و انههفقي كه

 كـه  آمـد  من كار به روزي فقيهانه فتواي آن باري .است اسالم برپيام پرچم حجاب
 و بـود  شـده  خسـته  حجـاب  داشـتن  از .آمـد  مـن  نـزد  بـه  آمريكا در دخترخانمي

 احمد فتواي با بگو !مكن چنين »نافرماني« سرِ از گفتم .كند ترك را آن خواست مي
  .باشي اطاعتة داير در همچنان تا كنم، مي چنين قابل

  :ناموال قول به

  مدام بين مي را نهي و را امر  غالماي   رد نه انديش قبول نه

 رضـوان  و رحمـت  و فرسـتم  مـي  درود اوة شيفت و پاك جان بر ...گويان دريغا
 او مـزار  تـا  مـرا  شـوق  كـه  خـوانم  مي ها نسيم گوش در و طلبم مي او براي را حق

  .برسانند

  رسان او مزار تا را ما شوق   دورافتادگان پيكاي   صبا اي

  



 

)16(  
  عمل و علم از بوداي  آميزه »قابل«

  1391 آبان 2وسمقي، جرس،  صديقه

 بـزرگ  و شـريف  درسـي  يـادآور  ،او يهـا  ويژگـي  و صفات و قابل احمد نام ذكر
  .وستمگر ستم با مبارزه درس است؛

 محتـاج  او وجـود  بـه  سخت فردا و امروز ايران كه رود مي ما ميان از زماني او
 خرافـات  آفت به ايمان و دين ،رفته تاراج به آنهاي  سرمايه كهاي  ويرانه در .است
 و شـده  پايمـال  دروغ و تزويـر  و وريـا  آز و فقرهاي  گام زير اخالق ،آمده گرفتار
 توجيـه  پستوهاي در و كشيده سر بر حقارت عباي ،پوشيده ترس قباي دين مردانِ
  .كمياب بود گوهري قابل احمد ،اند خزيده طلبي وعافيت

 ،نـو  و سبز انديشه ،سليم منطق ،نفس سالمت ،شجاعت ،تقوا از بوداي  آميزه او
 كـه  كسـي .بـود  سـاخته  پرشور انساني او از كه بودها  اين و نيازي بي و طبع مناعت
 بـاز  نيرنـگ  و طماع و جاهل حاميان و استبداد ،راند مي سخن يا و نگاشت مي چون
 اسـتبداد  جـان  بـر  لـرزه  خود زبان و قلم با او كه هرگاه .انداخت درمي لرزه به را او
 تـوان  را استبداد سست بنيان كه چرا .شدم مي بيمناك او پاك جان بر من ،افكند مي
  .نيست لرزه همه اين

 حاكميـت  تحـت  مردمـان  نماي نخ و مندرس مسلماني و زده آفت ايمان و دين
 او .نبـود  علـم  دمـر  فقط او اما است؛ نيازمند او عقالني و سبز انديشه به ،بازان دين

 هـم  و بود درآورده عمل خدمت به را علم ،منتظري اهللا آيت خويش استاد همچون
 ارزنـده  عمـر  پايـان  تـا  و درافتـاد  زندان به بارها و درافكندها  زحمت به را او ،اين
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 ايـران  ملـت  انسـاني  حقـوق  و آزادي از دفاع و بيداد با مبارزه ازاي  لحظه ،خويش
 كـدام  زنـدگي  مكتب در تجربه و دفتر و كتاب همه آن ميان از راستي به .بازنايستاد
  !؟باشد بيداد با مبارزه از تر شريف كه يافت توان مي را درس

 و شـريف  درس ايـن  يـادآور  ،او يهـا  ويژگـي  و صفات و قابل احمد نام ذكر
 آن آمـوختن  بـه  مـا  كـه  درسـي  .وستمگر ستم با مبارزه درس .است زندگي بزرگ

 ،پارسائي ،شجاعت با كه كسي .رفت قابل .بود آن معلم »قابل« كه درسي .محتاجيم
 و خـواهي  آزادي جنـبش  بـه  اسـالم  از خـود  عقالنـي  درك و جوئي حق ،فداكاري

  .بخشيد مي جان ايران ملت استبدادستيزي

  ...باد زنده همواره يادش و شاد روانش

  



 

)17(  
  سنت بستر در روشنفكري قابل؛ احمد براي

  1391آبان2جرس،  طباطبايي، سيدهادي

 شـريعت ة انديشـ « كه بود يأر اين بر و تافت نميبر را عرفان به ارجاع قابل احمد
  ».باشد متجلي انديشه بايد

 داشت برخواهد بلندتري هاي گام آزادي، راه در كه باشد دنيا به عمرش اگر...«
 بلنــد راه بــراي چراغــي او خــون برگيــرد، مــا ميــان از را او تقــدير دســت اگــر و
  »..بود خواهد خواهي اديآز

 خود خون در حجاريان سعيد كه زماني پيش، سال سيزده كه است عباراتي اين
 لقـب  ديني روشنفكر بايد را قابل احمد .شد جاري »قابل احمد« قلم بر ،غلطيد مي
 ايـن  در اگـر و  اسـت  تجـددخواهي  بـه  گذار مندي سامان روشنفكري كار اگر .داد
 شك بي ورزد، مي التفات دينيهاي  انگاره و قدمايي تسن بر ديني، روشنفكر گذار،
 نـه  او رويكـرد  .گيـرد  لقـب  كـه  بايـد  جريـان  ايـن  برگزيدگان از يكي قابل احمد

 نـامقبول هـاي   آموخته بر سپردن دل نه و بود مدرنهاي  لفهؤم بر ورزيدن مجاهدت
  .سنت

 تأكيـد  آن بـر  و داشـت  التفات جديد عصر در سنت،ة دوبار بازخواني به قابل،
 قابـل هـايي   انگـاره  دينـي،  بزرگـان هـاي   آموزه در كه بود باور اين بر او .ورزيد مي
 او .دارد دنيوي جديدهاي  انديشه و بشري جديد عقل با تام تطابق كه است يتؤر
 بـر  نهـادن  انگشـت  وبـا  كرد طراحي را »عقليه االباحيه اصاله« بحث باب، همين در
  :كه كرد مي كيدتأ ،شيعي علماية ماند مغفول آراء
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 دچـار  و شـوند  مـي  محسـوب  مـا  قـديمي  علمـاي  از كـه  علمـا  ايـن  ديدم...«
 و برنـد  مـي  پـيش  علمـي  صـورت  بـه  را بحـث  بودند، نشده هم مدرنهاي  انديشه
 كنـيم  مـي  فكـر  مـا  امـروز  .زند نمي هم ديني نوانديش هيچ كه زنند مي هايي حرف
 اينطـور  كه درحالي هستند زهتا ها حرف خيلي و شوند مي بحث كه مسائلي از خيلي
 »جصـاص « مرحـوم  كـه  هايي بحث .دارند قدمت سال چهارصد و سيصد و نيست

 از بعضـي  كـه  اسـت  هـايي  بحـث  كنـد  مـي  مطـرح  شريعت عقالنيتدرخصوص 
 كـه  را بحثـي  يا .ندارند شريعتة حوز در را آن طرح جرئت امروزمان انديشمندان

 بيـان  جرئـت  حتـي  مـا  جديد ايعلم از بعضي است كرده مطرح »اردبيلي مقدس«
  »...ندارند هم را اش جمله يك

 را آرائـي  و بود آمده نائل نتايجي به شيعي فكر سياليت دوران به رجوع با وي
 بارهـا  او .بـود  شـيعي  غالب جريان يأر خالف كه بود كرده اقتباس شيعي فكر در

 است رفتهگ فاصله خود پويايي دوران از شيعي فقهاية انديش كه خورد مي حسرت
 مشـكل  بـا  را جديـد  دنيـاي  در زيسـتن  كه گرفته قرار فقها پذيرش مورد آرائي و

  .كند مي مواجه

 انحـراف  به را دينداري از تفسير كه نهاد مي اصولي بر را خود نقادي تيزِ تيغِ او
 بـر  شارحان كه دانست مي اي دسيسه را انسان بودن »اهللا ةخليف« از بحث .است برده
 قابليـت  كـه  شده طرح كساني ازسوي اهللا ةخليف از بحث« او نظر در .دان افزوده فقه
 عـادي  هـاي  انسـان  بلكـه  نكرده، را ادعا اين) ع(معصوم امام .اند نداشته را آن طرح
 آيـا « كه كرد مي تأكيد سپس و ».اند  كرده مطرح را) ع(معصوم امام ادعاي واند  آمده
 كرده تعطيل را خود كار خدا مگر ؟شود خدا جانشين تواند مي كسي منطقي نظر از

 گفتند مي كه بود يهود اقشار از بعضي در باور يك ؟شود او جانشين كسي كه است
 هـا   دنيـايي  بـه  را دنيـا  امـر  خودش و است بسته بالش و دست خدا »مغلوله يداهللا«
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 بر مبتني جانشينيمسئله  اين اساساً .است نشسته آسمان در خودش و كرده واگذار
  »...است باطل اصل چند

 برگزيـده  را فقيهـان  غالـب  يأر خالف نيز اديان كتب در تحريف از بحث در
ــود ــر و ب ــن ب ــاور اي ــود ب ــه ب ــرين« ك ــات آخ ــازل آي ــده ن ــر ش ــامبر ب ــدا پي  خ

 تـو  از چگونه؛ كند مي بيان نظير  كم صراحتي با ،مائده سوره در )ص(محمدمصطفي
 شـده  بيـان  آن در خدا حكم و است آنان پيش تورات كه  درحالي خواهند مي حكم
 خـدا  آنچه به هركس ...است نور و هدايت آن در و فرستاديم را تورات ما ...است
 آنچـه  بـه  ،انجيـل  اهـل  بايـد  و ...اسـت  كـافر  نكنـد،  حكم كرده نازل) تورات در(

  ...دنفاسق نكنند چنين اگر و كنند عمل است كرده نازل آن در خداوند

 يهوديـان  دسـترس  در موجـود  تـورات  كه شود مي معلوم قرآني عبارات اين از
 بـراي  قـرآن،  نظـر  از و خدا حكم دربردارنده بوده، چه هر) ص(اسالم پيامبر زمان

 بـه  كردن عمل زمان  آن يهوديان الهية وظيف يعني .است شده شمرده معتبر يهوديان
 و رسـتگاري  موجب آن، در مكتوب الهية وظيف انجام و است بوده موجود تورات
 ظلـم  و كفر تحقق و الهي عذاب موجب آن از سرپيچي و است بوده نور و هدايت
  ».است بوده

 انگشـت  فقهـا  غيرمشـهور ة نظري بر قابل احمد هم حجاب وجوب از بحث در
 بـر  و اسـت  ديني متون در حجتي و روايتي اگر كه بود باور اين بر و نهاد مي تأكيد
 لزومـاً  نـه  و است بوده بدن پوشش شارع منظورِ است، كرده حكم حجاب وجوب
  .زنان موي مطلق پوشاندن

 شـيعه،  فقهـاي  اكثـر  عبـارت  در« كه كرد مي استناد مجلسية عالمة گفت به وي
 از تعجـب  ابـراز  بـا  سپس قابل» .شود نمي ديده »مو پوشش وجوب« بر دال مطلبي
 بيـان  چنـين  قدما يأر برها   آن التفات عدم و حجاب بحث در معاصر فقهاي حكم
 عالمـه ( شـيعه  اخبار فقهاي آشناترين از يكي كه است افتاده اتفاقي چه« كه كرد مي
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 ايجـاد  را) جلـد 110 نـوار األ بحـار ( شيعه حديثة مجموع ترين  جامع كه) مجلسي
 روي احتيـاط  بـه  مـر األآخر ،اسـت  آشناتر شيعه اخبار به ديگري هركس از و كرده
 پيـدا  مـو  وشـش پدرخصـوص   صـريح  حكـم  و »فتـوا « بـراي  مستندي و آورد مي
  ».كنند نمي توجهي هيچ او حجت به معاصر فقهاي اما ؟كند نمي

 دالئلي جمع مقتضاي من  گمان  به« :كه كرد مي حكم چنين حجاب حكم در قابل
 پوشـش  اسـتحباب  حكم پذيرفتن جزاي  نتيجه مسئله اين در آن اعمال ضرورت و
  ».داشت نخواهد درپي را گردن و سر

 در را كـار ة چـار  تجـدد،  بـه  گـذار  در كه ديني كرانروشنف از برخي برخالف
 را عرفـان  بـه  ارجـاع  قابـل  احمـد  امـا  داننـد،  مـي  »عرفاني« تفسير به سنت، ارجاعِ
 مـن  .باشـد  متجلـي  انديشه بايد شريعتة انديش« كه بود يأر اين بر و تافت نميبر

 و كـنم  نمـي  آن صـرف  هم را خود وقت و ندارم كاري پنهان،هاي  انديشه با خيلي
 از خيلـي  معتقـدم  .پردازم نمي شود مي عرفان عالمدرخصوص  كه سئواالتي به زياد
 و كشـف  وادي .شوند آن وارد نبايد گذارند مي عرفان وادي در پاي كه هم افرادي
 دانـم  نمي مجاز خيلي من و شود آن مدعي بتواند هركسي كه نيست اي  يواد شهود
 را خـود  كـه  را افـرادي  حتـي  اوقات اهيگ .بيندازند وادي آن در را خودشان افراد
 فـرار  پاسـخگويي  از خواهند ميها   آن كه كنم مي متهم اندازند مي وادي آن به سريع
  »...پاسخگويي عدم و ها  واقعيت از فرار به كنم مي متهم را عرفا ديگر عبارت به .كنند

 احمـد  امـا  تقـدير  دسـت  .بود دنيا به عمرش حجاريان سعيد پيش سال سيزده
 پـاي  همچنـان  امـا  قابـل  احمـد  پيشـگويي  اين .برد ميانمان از و نداد امان را ابلق

 بلنـدتري  هـاي   گـام  آزادي، راه در كـه  بـود  دنيـا  بـه  عمـرش  اگر...« :كه برجاست
 بـراي  چراغـي  او خون برگيرد، ما ميان از را او تقدير دست اگر و داشت برخواهد

  ».بود خواهد خواهي  آزادي بلند راه

  



 

)18(  
  شكني بت و صراحت و شجاعت آموزگار قابل، حمدا

  1391 آبان 2مذهبي، -ملي كاليي، سايت علي

 .داري هراس آن شنيدن از كه استاي  هفته .رسد مي پيامكي ...غربت در خيابان در
 از خبـر  سـنگيني  كـه  اينجاسـت  و .درگذشـت  قابـل  احمـد  .اسـت  كوتـاه  پيامـك 
  .كند مي سنگيني بيشتر دوش بر وطن هاي  خيابان

 است شوك از موج اين داني نمي .شوند مي مواج ها  ساختمان و ها  آدم و خيابان
 گريبـان  در غربـت  در بـار   ايـن  كـه  سـري  و است پشت ديوار، كنار اما .اشك از يا
  .درد تسكين بلندش روح و قابل خداي و رود مي

 اش  قبيلـه  همه كه علم اهلاي  خانواده از .جام  تربت 1336 .خانواده پنجم فرزند
 از .شـايد  و بايـد  آنچـه  شد و شدن مسير در بود جستجوگر او .بودند دين عالمان
 كرد را علم اهل شاگردي و .رفت جا  همه .گذاشت پا علميه مدارس به 1335 سال
 .شـد  همراه 57 بهمن ضدسلطنتي انقالب از پس .شد بزرگ استادي بعدها خود و
 جـوان  قابـل  احمـد ) 1(.نوژه پايگاه سياسي يعقيدت تا ويژه دادگاه تا مشهد سپاه از
 .كـرد  اعتمـاد  حوزويـان  و روزها  آن انقالبيون به بود، ساله21 انقالب آستانه در كه

 تـازه  ايـن  نادرسـتي  قابـل  احمـد  .كشـيد  كنـار  چنـدي  از پـس  تنها اما .شد همراه
 بـار   اين و بياموزد دوباره تا مدرسه به آمد .برگشت .كرد تجربه را نشستگان  برتخت
  .تجربه صاحب رويكردي با كه جوانانه ديدي با نه

 تـرين   مهـم  و .كـرد  آغـاز  را خـود  اصـول  و فقـه  خارج درس او و شد 1364
 ايـران،  ملـت  فقيـد  آزاده پـدر  جـز  نبـود  كسـي  بـود  او مـنش  شاگرد كه استادش
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 اسـتاد « عنـوان  بـا  او از جـوان  قابلِ كه منتظريالعظمي  اهللا آيت مرحوم عاليقدر  فقيه
  .كرد مي ياد »عالمه

 دجـال  هجـوم  يهـا  سـال  در بـود  رزم اهـل  .نبود مدرسه اهل تنها قابل احمد
 قرني ربع كه يادگار تركشي و .مجروحيت بارها و جبهه بارها .زمين  ايران به عفلقي
 بـر  حـاكم  مـدار   واليـت  مسـتبد  حاكمان كه تركشي .نخاعش كنار در بود او همراه
 از بـيش  ايـران  و انقـالب  برگـردن  قابـل  احمـد  .نديدنـد  را آن گاه هيچ زمين  ايران
 صـاحبان  سـتان،   حـق  غاصـبان  اما .داشت حق نشستگان  برتخت  تازه اين از بسياري
  .قابل بعدي يها سال شد و كشتند و كشيدند بند به را اصلي

 لبـاس  كـه  لباسـي  ارزش و سـنت  ايـن  تا لباس بدون مجهتدي شد قابل احمد
 دورش يهـا  سـال  يـار  و دوسـت  .بشكند را دين علم لاه براي است شده شهرت
 قابـل  احمـد « :گويـد  مـي  او زبـان  از قابل احمد داليل باب در كديور محسن دكتر

 نوشـته  1385 سـال  در بـاره   درايـن  وي .نهاد كناري به را روحانيت لباس داوطلبانه
  :است

 .شـتم گذا كنـار  را روحانيـت  لباس ،خود اختيار به 1370 سال تابستان در من«
  :بود چيز چند آن علت

 تابسـتان،  گرمـاي  در .است آفرين زحمت و وپاگير دست بسيار ،لباس آن )الف
 راننـدگي  سـفر،  است، الزم آن در شتاب كه آمدهايي  پيش هنگام ،جمعيت شلوغي

  .شود مي آدمي طبيعي رفتار مزاحم حقيقتاً ...و

 آثــار هكـ  اسـت  عمـومي  مجـامع  در نماشـدن   انگشـت  موجـب  لبـاس،  آن )ب
 اكثـر  كـاذب  غـرور  .دارد و داشـته  درپـي  اوة جامع و ملبس فرد براي را يبار زيان
 در اسـالمي  انسـاني  اخـالق  مراعـات  عدم به منجر روحانيت، لباس به ملبس افراد

 رفتـار  ايـن ة كنند تسهيل عامل تنها و است شده آنان اجتماعي مراودات از بسياري
  .است بوده مردم رساي از روحانيان لباس تفاوت ناپسند،
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 بودند، مشهور مؤمنان ساير از لباسي تمايز عدم به هدية ائم و خدا پيامبر )پ
 توانسـتند  نمـي  مسـلمانان،  جمـع  در خـود  حضور اولين در غريبه، افراد كه  تاجايي
 شـريعت ة انديشـ  در نكته اينو  دهند تشخيص ديگران از را ائمه يا و )ص(پيامبر

 را »لباسـي  تمـايز  عـدم « اگـر  .است شده شناخته »فضيلت«عنوان  به )ص(محمدي
 استاي  نكته اين و است »لباسي تمايز بودن نامطلوب« آنة نتيج بشماريم، فضيلت
  .كرد غفلت آن از نبايد كه

 در لبـاس،  بهتـرين « كـه  كنـد  مـي  تصريح معتبره روايتي در )ع(صادق امام )ت
 بـراي  را »شـرعي  اباسـتحب « حكـم  كه »است زمان آن مردم عموم لباس هرزمان،
 هـر  بـراي  »مـردم  عمـوم  لبـاس  پوشـيدن « اگـر  .كنـد  مـي  ثابت غيرروحانيان لباس

 موجـب  كـه ( متمـايز هـاي   لباس انتخاب و آن نپوشيدن باشد، »مستحب« مسلماني
  )2( ».بود خواهد »مكروه«مطمئناً  شود مي جمع درميان نماشدن  انگشت

 همان از .كرد تجربه را واليي جمهوري هاي  زندان در شدن زنداني 76 سال از
 او خود هم را شدن  بندي سنت اين و .شد او دوم خانه به تبديل زندان كه بود سال
 بـه  و گرفت فرا را شدن  بندي قابل .باقي عمادالدين برادرش و دوست هم و داشت
 ايشـان  بـر  كـه  ظلمـي  از فريـادگري  به و شد تبديل زندانيان براي زندان در ياري
 بـرآورد  فرياد و كرد آباد وكيل زندان بار  جنايتهاي  اعدام سر آنچه مانند به .رود مي
  .رفت مي كه ظلمي از

 مرحــوم عاليقــدر  فقيــه اســتادش از را خــود اجتهــاد حكــم 1377 شــهريور در
 اسـت  سزاوار« :گفت استادش ،حكم آن در و .كرد دريافت منتظري العظمي  اهللا  آيت
 و واضـح  بيـان  و معلومـات  از شـمرده  مغتـنم  را ايشـان  وجود خواهران و برادران
  )3( »گردند مند بهره ايشان روشن

 هـا  سـال  قابـل  احمد و گفتند لبيك را پيرشان پدر نداي اين ايراني دانشجويان
 ،توحيـد  كـانون  از .بـود  مشهد و تهران در مذهبيهاي  مراسم در دانشجويان همراه
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 آزادي نهضـت  صادقان با مراهيشه و صباغيان مهندس منزل تا و ارشاد حسينيه تا
 طهماسـبي  علي استاد با همراهي و) اهللا  حفظه( احمدزاده استاد منزل و مشهد در تا
  .مشهد در آزادي اهل ديگر و

 شـجاع  سـري  و داشت سرخي زبان .نشد قابل داليل اين به تنها قابل احمد اما
 بزرگـاني  آثـار  خوانـدن  اهـل  جـواني  همان از خودش قول به .بود صداقت اهل و

 اهـل  قابل و داد مي برتري مصلحت بر را حقيقت كه بود شريعتي شهيد معلم چون
 و بودم جواناي  طلبه موقع  آن در من« :گويد مي ارتباط اين در خودش .بود حقيقت
 زحمـت   بـه ها  حوزه در و داشت وجود كهها  محدوديت همه با را ايشان يها كتاب
  )4( ».بودم آشنا ايشان يها تابك با و كردم مي پيدا شد، مي يافت

هـا   حكومتي همراهي انقالب از پس كه شريعتي ميراث با آشنا و جواناي  طلبه
 و مـنش  مكتـب  يافته  تربيت .بود برده  پي شان  نامردمي عمق به و بود كرده امتحان را
 اسـت  انساني چنين و .بود فقيد منتظري روزگارمان انسانيت حجت و آزاده يمرد
 كـه  قلـم  و كلمه با .است قلم اهل قابل و .شكند مي بت .شود مي ابراهيم نهمناؤم كه

  .رود مي بت جنگ به خورد مي سوگند نويسد مي آنچه و قلم آن به خداوند

 بـه  هـا  سـال  كـه  است قداستي بت همين شكستناي  خامنه علي به اوهاي  نامه
ها  خيلي از زودتر تادشاس شاگردي بهها  نگاري  نامه اين شايد .بودند پيچيده او دور
 تـا  سـال   آن جمهـوري   رياست انتخابات از قبل روزها و 84 خرداد از .افتد مي اتفاق
 او .دقيـق  و صريح 88 سال در استادش رحلت از پس شدنش  بندي آخرين روزگار
اي  خامنـه  اهللا آيـت  اصرار قابل، احمد« .است ايستاده ديكتاتور يرأ استبداد برابر در
 انـرژي  مسـئله  در مـثالً  او، رأي جـز  ديگـري  نظـر  و رأي هيچ كه وردم اين در را

  ) 5( ».است نهاده نام »ديكتاتوري يا رأي  به استبداد« شود، مطرح نبايداي  هسته

 .است كرده طغيان كه رود مي فرعون سوي به .كند مي عمل موسوي قابل احمد
 است نپذيرفته و پذيرد مين فرعون اما .گويد مي سخن اون با نلي قول و نرم زبان با
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 .اسـت  خودشـان  جباريـت  و ظلم و جهل درياي در شدن غرق فرعونيان عاقبت و
  .قطعي و است قريب خدا وعده كه

 صـراحتي  قابل احمد .نيست قابل احمد اين و است قابل احمد همه اين باز اما
 او .اردد سـنتي  فقه نقد و سنتي فتاوي نقد در) ها سال اين طول در حداقل( نظير  بي

 نقـد  و بـانوان  مـوي  پوشـش  اسـتحباب  از .شـكند  مـي  را شيعي سنتي كالم صلب
 انديشمندان معدود از قابل .نشيند مي رجم حكم نقد به و گويد مي حجاب وجوب
 يرأ كننـده  قـوي  و كننـده  تائيـد  تنها كه كننده تصديق نه را اجماع كه است ديني
 شـريعت  راه قابـل  احمـد  .دارد بسـياري  شـاذ  نظـرات  خود دليل اين به و داند مي

 كـه  مكـال  روشنفكران ميان از نه بار اين را ديني انديشه شدن عقالني و را عقالني
  .شود مي عقالني شريعت منادي قابل احمد .كند مي باز علميههاي  حوزه قلب از

 رازهـاي  از يكـي  و سـتايد  مـي  را شـريعتي  شـجاعت  و صـداقت  قابـل  احمد
 شخصـي  منـافع  بـراي  كـه  بـود  كسـي « شريعتي كه داند مي اين در را او ماندگاري
  )6( ».گفت نمي سخن

 مسـتبد  حاكمـان  نقد در .شجاع و بود صريح قابل احمد .بود چنين نيز او خود
 يـك  او .نيـز  علميـه هـاي   حـوزه  تصلب نقد در .نكرد فروگذار امري هيچ از ايران
 انقالبي .عمل هعرص چه و نظر عرصه در چه بود خواه  تحول نوانديش و گرحاصال
 تنهـا  كـه  معنـا  بـدان  نـه  انقالبي اما .بود انقالبي .تحول اهل .قدم و سخن و قلم با

 و وار  نـائيني  فقيـه،  واليـت  اسـتبداد  بـراي  .بـود  ساختن اهل قابل احمد .فروبريزد
 متصـلب  فقـه  و سـنتي  كالم صلب براي و پيچد مي جمهوريت نسخه وار  خراساني
 پـردازي   نظريـه  بـراي  را اكسـير  ايـن  خود و كند مي هادپيشن را عقالنيت شيعه شده
  .گيرد مي كار  به

 نـامرادي  اين همراه مان  سرزمين بر حاكم استبداديان و .است نامراد روزگار اما
 واي  خامنـه « خـرداد  30 در و 88 خرداد انتخابات از پس كه قابل .مسببش خود و
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 در داده روي تقلـب  از احتاًصـر  و دهـد  مي قرار خطاب را) 7( »وي كودتاچي باند
 مبـارزات  ديگـر  فـراز  ايـن  در ايـران  مـردم  بـا  همـراه  و گويـد  مي سخن انتخابات
 رحلـت  خبر از پس و 1388 ماه آذر در جويد، مي شركت مردم خواهانه  دموكراسي
 از و .شـود  مـي  بازداشـت  نيشـابور  در و راه ميـان  در قم، شهر مسير در و استادش
 بـه  پابنـد  و بنـد   دسـت  با را قابل .شود مي آغاز او اخير انزند داستان كه اينجاست
 وارد را او زنجيـر  و غـل  با كه هستم امامي پيرو« :گويد مي خود او .برند مي دادگاه
 اال رأيـت  ما :فرمود ديدي گونهچ را خدا كار پرسيدند كه هنگامي و كردند مجلس
  .درو مي زمان يزيد دادگاه به سجادوار او !آري) 8( »جميال

 و مجروحيـت  بـا  تنهـا  و سـالم  كـه  قـابلي  بـراي  زنـدان  .گـذرد  مـي  روزها و
 عمـل  .آورد مـي  همراه به مغزي تومور است رفته زندان به جنگ دوران يادگارهاي

 بـراي  بـار   يـك  .شـود  مـي  جراحي تومور براي بار  يك .است بدخيم تومور .كند مي
 خـاطرش  به را شهيدش رفقاي ياد نخاعش كنار در و بود جنگ يادگار كه تركشي
 هم كه قابلي احمد جان .نداشت را درد همه اين توان قابل احمد جان اما .آورد مي
 مسـموم  هـواي  در كشـيدن  نفـس  و اسـتبداد  همـه  اين توان قابل هم و بود احمد
 و بـود  صـابري  شـجاعتش  .بـود  غيـرت  اهل قابل .نداشت را استبداديان و استبداد
  .ستودني

 همراه به و شود مي تنفسي عارضه دچار مهرماه25 اما رتغي اهل انديشمند اين
 از رسـد  مي خبر بعد، و رود مي بيمارستان به آن از ناشي بيماري و مغز در توموري
 خـداي  سـوي   بـه  ها  دست .گردد    بازمي و افتد مي كار از يكبار قلبش .او مغزي مرگ
 زمينيـان  از او بـر  قابـل  احمـد  خـداي  انگـار  امـا  .شـفايش  براي شود مي بلند قابل
 كـه  دانـد  مـي  .كردنـد  چه او با زمينيان كه داند مي قابل احمد خداي .است تر  عاشق
 خاكيـان  اين درميان را حبيبش ماندن تاب ديگر قابل خداي و دادند زجرش چقدر
 قربش در خود، كنار در تا برد را او قابل احمد خداي .آبان يكم و .ندارد آزار  انسان
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 ميـان  در ديگـر  كـه  داد جـاي  خودش كنار در را او قابل احمد يخدا .بدهد جاي
 قابـل  احمـد  .نبينـد  آزار استبداديان حكومت در و دانند نمي را قدرش كه مردماني

  .كرد پرواز خدايش سوي  به

 قابـل  احمـد  .نوشت و كرد كار آن بر بايد و ماند او منش اما .رفت قابل احمد
 و روش امـا  .رفت قابل احمد .شد شكني  بت و صراحت و شجاعت معلم اما .رفت
 و راه وايـم   مانـده  مـا  اينـك  .مانـد  يادگار به ما براي عقالني شريعت در او انديشه
 هالـه  صـابر،  هـدي  انديشـه  و منش و راه وايم  مانده ما .قابل احمد انديشه و منش
 يـادگيري  اهـل  چقـدر  ؟هسـتيم  پيگيـري  اهـل  چقـدر  .سحابي اهللا  عزت و سحابي
  ؟كنيم مي چه ما ؟كرد خواهيم چه ما او از پس .كرد پرواز قابل احمد ؟هستيم
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  رفت قابل احمد كه دريغ

  1391 آبان 2اشكوري، جرس،   يوسفي حسن

  اوست از هست هرچه كه رحيم و رحمان نام به

 موجـب  قابـل  احمـد  وارسـته  دينـي  عالم و گرانمايه دوست زودهنگام درگذشت
 هـم   بـه  را روشـنفكري  و دينـداري  بـود  دلير دانشوري كه او .گرديد تأثر وتأسف 
 در سياسـي  پيكار و اجتماعي مبارزه و جهاد با را صداقت و پارسايي و بود آميخته
  .بود نهاده هم كنار

 و سياسـي  قدرت پيگير و وفادار منتقد هم و بود ديني سنت شجاع نقاد هم او
 در او انسـاني  و پارسايانه زندگي .دين پوشش زير استبداد و سياسي قدرت ويژه  به
اي  چهـره  قابـل  بـه  سياسـي  و اجتمـاعي  مجاهـدات  و اخـد  خلـق  بـر  شفقت كنار

  .بود شيدهخب احترام قابل و داشتني  دوست

 هاي  ورزي  خشونت و ديني استبداد و دين به منسوب هاي  خردي  بي روزگار در
 ديـن « و »عقالنـي  شـريعت « مبلـغ  قابـل  احمـد  دينـي  غيرت و دين نام  به گسترده
 و رحمـان  خـداي « عنوان با نوشتارش و گفتار در همواره رو  ازاين و بود »رحماني
  .كرد مي آغاز »رحيم

 هـم  ،اسـالم  پوشـش  زير خشن استبداد و دينيهاي  خشونت كه روزگاري در
 آنان مثبت نقش و ديني مجتهدان و عالمان اعتبار از هم و كرده كدر را دين سيماي
  .مغتنمند و بيا  كم بس صادق چنين انساني و قابل چنين عالماني كاسته جامعه در
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 از قابـل  احمد ثمربخش اجتهادي علمي تكاپوهاي و فكري بلوغ آغاز در دريغ
 بـراي  نوانديشـانه  و علمـي  اجتهاد و ورزي  دين آينده براي اميدي او .رفت ما ميان
 او راه دينـي هـاي   حـوزه  در او همفكـران  و دوستان كه آن اميد .بود اسالم و ايران
 اسـتبداد  كـه  دهنـد  ادامه استواري با را »رحماني ماسال« و »عقالني شريعت« يعني
  .ماندني رحماني و عقالني اسالم و ايمان و است رفتني

 و قابـل  هادي  شيخ  حاج ايشان ومجاهد دانشمند ردبرا و اسالم معزز خانواده به
 تسـليت  صميمانه اش  گرامي دخت و وي سنگر  هم و همراه و داغدار همسر ويژه  به
  .فرمايد عنايت نيكو پاداش بازماندگان بر و بيامرزد خدايش .مگوي مي تعزيت و

  



 

)20(  
  پروا بي مجتهد قابل؛ احمد

  1391 آبان 2، فارسي سي بي بي

  .درگذشت ديروز كند، مي توصيف »پروا بي مجتهد« را او برخي كه قابل، احمد
 اسـالمي  امـور  زمينـه  در همچنـان  امـا  بـود،  كـرده  تركرا  روحانيت لباس او
  .كرد مي شپژوه

 تقليـد  مرجـع  منتظـري،  حسـينعلي  اهللا آيـت  طرف از 1377 سال در قابل آقاي
  .بود رسيده اجتهاد درجه به شيعه،
  .كرد تحصيل قم و مشهد در و آمد دنيا به جام تربت در 1336 سال در او
 بـرادري  او پـدر،  از غير  به .بود فريمان جمعه امام و روحاني هم قابل احمد پدر
  .دارد برادرش مشابه مواضعي كه قابل هادي داشت؛ هم روحاني
  .كرد مي تحقيق ايران ديني نوانديشي حوزه در كه بود هايي چهره از قابل

  عقالني شريعت

 درپـي  دينـي  نوانديشـي  سـنت  بردن پيش براي خود هاي تالش در قابل احمد
 تكيـه  انسـان  داوري در خـرد  و عقل اهميت بر چنان و بود شريعت كردن عقالني
 :بـود  نوشـته  و نيسـت  اسـتدالل  بـه  نيـازي  آن اثبات براي داشت اعتقاد كه كرد مي
  ».كرد سلب توان نمي را حجيت اين گاه هيچ و است ذاتي حجيتي عقل حجيت«

  .بود قائل منتظري اهللا آيت براي اي ويژه احترام قابل
 مفـاهيم  و اسـالم  ميـان  كوشـند  مـي  كه خود، فكران هم از بسياري خالف  به او
 تـالش  در بيشـتر  كننـد،  هماهنگ جديد دنياي با را آن و برقرار پيوند مدرن فلسفه
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 امـروز  كـه  هايي سؤال به حديث و فقه مانند تري سنتي هاي چارچوب دل از تا بود
  .دهد پاسخ است مسلمانان روي پيشِ

 كـه  بـود  ترتيبـي  بـه  دينـي  هاي پژوهش در قابل بحث روش و واژگان مسائل،
 آشنا مخاطباني ايران، در نوگرا سياسي هاي جريان هواداران يا ام،ع مخاطب جاي  به
  .گرفت مي هدف را حوزوي و فقهي سنتي ادبيات با

 گفتـه  او دربـاره  منتظري اهللا آيت .بود منتظري حسينعلي اهللا آيت شاگردان از او
  .است »روشن بيان« و »ذهن جودت و قريحه حسن« داراي كه بود

 هـاي  چهـره  ترين  سرشناس از يكي شريعتي، علي داران  دوست از همچنين قابل
  .بود ايران ديني نوانديشي
 نقـد  بـه  تـوان  مـي  »عقالنـي  شريعت« مسير در قابل احمد هاي تالش جمله از
  .كرد اشاره سنگسار مجازات نقد همچنين و حجاب بودن واجب
 خـود،  كتـاب  از فصـل  اولين كه  چنان بود، محور انسان دين، به قابل احمد نگاه

  .بود داده اختصاص »هستي در انسان جايگاه« به را »شريعت مباني«

  شريعت مباني قابل، احمد

 جايي تا ديني سنت دل از امروز دنياي تسؤاال به دادن پاسخ براي قابل تالش
 و حمـايتي  راهكارهـاي  و مبـاني  اجتمـاعي،  مينأت و اسالم« عنوان با كتابي كه بود
  .بود كرده منتشر »اسالم فقه و اخالق روايات، قرآن، دراي  بيمه
 بعضي كه نوشت مي نيز تر سياسي مضامين با هايي يادداشت فقهي، آثار جز  به او
  .كرد چاپ »خشونت فرهنگ نقد« كتاب در راها   آن از

  خودخواسته تبعيد

 حكومـت  رسـمي  تفسـير  با نداشتن خواني  هم بر عالوه كه قابل، احمد مواضع
 حكـومتي  هـاي  دسـتگاه  عملكرد از مشخص و موردي انتقادهاي با اسالم، از ايران
  .نبود هزينه بي او براي شد، مي همراه
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 سـال  در دليـل   همـين   به و شد مواجه بازداشت و قضايي تعقيب با بار  چندين او
  .بود آنجا ساكن سال يك به نزديك و شد تاجيكستان راهي 1383

 توقيـف  با كه بازگشتي بازگشت، نايرا به خود بيماري معالجه براي قابل احمد
  .بود همراه امنيتي انمأمور توسط او گذرنامه
 بماند مركز از دور كه داد ترجيح همچنان نيز تاجيكستان از بازگشت از پس او
  .كرد مي زندگي آنجا و رفت مشهد نزديكي در فريمان، به زندگي براي و

 ويـژه   به و كرد مي انبي را حكومت عملكرد با خود مخالفت همچنان قابل احمد
 عليـه  را تنـدي  انتقـادات  1388 سـال  جنجـالي  جمهـوري  رياست انتخابات از پس

  .كرد مطرح حكومت
 منتظـري  اهللا آيـت  جنـازه  تشييع مراسم راهي كه  حالي  در و سال آن آذرماه در او
  .شد بازداشت بود

  آباد وكيل هاي اعدام

 او .گذرانـد  مشهد آباد وكيل نزندا در را روز 170 بازداشت، از پس قابل احمد
 اين در مخدر مواد قاچاق جرايم زندانيان گسترده هاي اعدام وقوع از آزادي از پس
  .برداشت پرده زندان

  ]منتظري علي حسين اهللا آيت طرف از قابل احمد اجتهاد حكم[

 كـه   درحـالي  داد، مي خبر خود بازداشت دوران طي نفر 50 كم دست اعدام از او
 بنـابر  گفـت  مـي  قابل احمد .بود كرده اعالم را كمتري بسيار تعداد اعدام دادستاني
  .شوند مي اعدام زندان اين در نفر ها ده ها هفته هر زندانيان از هايش شنيده

 و دوبـاره  بازداشـت  او بـراي  آبـاد  وكيل زندان هاي اعدام درباره قابل افشاگري
  .داشت دنبال  به زندان مجازات
 سـال  در او .بود شده برخورد او با حكومت عليه مطالبي انبي براي هم تر  پيش
 نـژاد  احمـدي  محمود كه جمهوري رياست انتخابات از پيش روز چند تنها و 1384
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 رهبـر  اي خامنـه  علـي  اهللا آيت به خطاب تند اي نامه رسيد، قدرت به بار اولين براي
  .كرد فيمعر ايران »خطير« او گفته به شرايط مسئول را او و نوشت ايران

 ميروسـالو  مشـابه  سرنوشـتي  بـه  شـدن  دچـار  دربـاره  نامـه  آن در قابـل  آقاي
  .بود داده هشدار ايران رهبر به حسين  صدام و مالمحمدعمر ميلوشويچ،
 احتمـالي  جنـگ  يك در ايران درگيري عواقب به نسبت همچنين نامه آن در او
  .بود داده هشدار
 در را جنـگ  ايـن  از تركشي و دبو عراق و ايران جنگ مجروحان از خود قابل
 بـود  شـده  مبتال مغزي تومور به كه را او درمان روند بعدتر كه تركشي .داشت بدن
  .كرد دشوار

 امسال تيرماه در كه آن از پس نگار، روزنامه وبشر  حقوق فعال باقي، عمادالدين
 درمـان  از مـانع  تركش بار زيان اثرات كه اين از يادداشتي در بود، رفته او عيادت به
  ».است نشده تمام هنوز جنگ« :بود نوشته و كردهتأسف  اظهار شده قابل
 او درمـاني  رونـد  شـد،  خـارج  قابـل  احمد بدن از تركش اين كه اين وجود با
  .نبود آميز موفقيت

  نامه وصيت

 شـده  مغـزي  مـرگ  دچـار  او كه كردند اعالم مهرماه25 در قابل احمد خانواده
 گفتـه  بـه  و نداشـت  درماني خدمات به مناسبي رسيدست زندان دوران در او .است

  .بخشيد شدت او بيماري وخامت به او درماني مرخصي در خيرأت اطرافيانش
 كرده منتشر »نامه وصيت« عنوان با و 1389 سال در كه يادداشتي در قابل احمد
  .است شده »معتاد« ستمگري به كه كرد متهم را ايران حكومت بود،
 و ظلـم  تكـرار  بـه  منجر اگر ظالمان، ستمگري برابر در تسكو« :بود نوشته او
 جـرم  در شـركت  و ستمگري به رساندن ياري) است چنينمعموالً  كه( گردد ستم
  ».است



 

)21(  
  قابل احمدة مدرس

  1391 آبان 3ديگر،  اكبرين، راه محمدجواد

 و حكومـت  حكمـت،  كه رسد مى نظر  به »قابل احمد مدرسه« به گذرا، نگاه يك در
 از مرادم .دهند مى تشكيل او سياسى و علمى زندگى در را جدى فراز سه كمه،مح
 منطـق  و »گفـتن  محكـم  سـخن « يعنـى  اسـت  آن مصطلح معناى همان ،»حكمت«

  .بالعكس نه سنجيد مى اخالق و عقل ترازوى در را دين او .داشتن متقن عقالنىِ

 دشـوار  مسـلمانان  بـر  را زنـدگي  ،»اخبارى« فقيهان مشربِ قابل، احمد باور به
 امـا  دارنـد  بـودن  »اصـولى « ادعـاى  ظـاهر  در اگر حتى كه فقيهانى كند؛ مي و كرده

 و انـد  گـذارده  »روايـت «ة برعهـد  را »شـريعت « اثبـات  در سـهم  بيشـترين  درواقع،
 كـه  است اين نيز »الدالله ظني و السند ظني« روايات مشكل اند؛»اخبارى« درعمل،
ـ   بـه ( امامـان  و اسـالم  رامـي گ پيامبر به انتسابشان صحت در  صـائبِ  مفسـران ة مثاب
 احتمـال  امـا  باشـد  »معتبـر  گمـاني « بر مبتني اگر حتي و دارد وجود ترديد ،)وحي
 مسند ناروا، و روا سخنان اختالط و متن ريختگي  درهم مشكل برداشت، در خطاي
 روايـات  بـه  اعتمـاد  از خـاص،  و عام مبين، و مجمل سقيم، و صحيح غيرمسند، و
  .است افزوده مسلمانان زندگي بردشواري و ستهكا

 احمد مدرسه در عقالنيت ترازوى آيد؛ مى كار  به »حكمت« عنصر كه اينجاست
 بـه  »شـريعت  مبـانى « عنـوان  بـا  او او اثـر  ترين  مهم در كه است پررنگ چنان قابل

 هـر  فـردي  فهـم  و درك« صـرفاً  عملكـرد،  گونـه   ايـن  مالك« :است آمده صراحت
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 احكـام  در »زمـان  هـر  جمعـي  فهـم  و درك« و شـرعي  فـردي  احكام رد »مسلمان
 منشـأ  كـه  اسـالم  اجتمـاعي  احكام از حكمي اگر اساس  براين .است شرع اجتماعي
 يـا  و نشـود  واقـع  مـا  زمـان  جمعـي  خرد پذيرش مورد باشد، روايات آن پيدايش
 ايج،نتـ  بـرآورد  از پـس  كـه  نحـوي  به باشد، نداشته بر در مثبتي نتيجه آن عملكرد
 راهكارهاي ساير به نسبت يا و شود ارزيابي منفي بشر، عقالي سوي از آن كاركرد
 مقـام  در آن نپـذيرفتن  و حكم آن كنارگذاردن حق شود، واقع مرجوح عقالً بديل،
  ».است محفوظ مؤمنان براي عمل،

 و مـدارا  مـديريت،  فقـدان  است؛ قابل احمد دغدغة و مسئله دومين حكومت،
 در او اسـت؛  اسـالمى  جمهورى به او نقدهاى محور و گوهر ،حكومت در عدالت
  :است آورده نوشته اسالمى جمهورى رهبر به 1384 سال كه اى  نامه

 در چه .اند داشته هايي خطا بيش، يا كم خويش، گذشته زندگي در آدميان همه«
 دانـش  بـدون  كـه  بـود  ايـن  مـا  روحانيـت  بـزرگ  خطـاي  .عمل در چه و انديشه

 خـود  جـاي  در كـه  »فقـه « نـام  به اي سرمايه با و شد »حكومت« يمدع »مديريت«
 بـه  معروف( اصفهاني  غروي محمدحسين اهللا آيت مرحوم گفته به و است ارزشمند
 نـامزد  ،»نـدارد  مـديريت  و نظـام  و حكومـت  رياسـت  بـه  ارتباطي هيچ« ؛)كمپاني
 طلـب  را »مطلقـه  واليـت « و شد مسلط قدرت اركان بر و شده سياست و رياست
  .كرد

 نـه  و داشت منطقي امكان نه قدرت، اصحاب بين در رايج قرائت با كه واليتي
 »سـوخته  دهان و نخورده آش« مصداق ها،  زمينه برخي در ولي بود، علمي و عملي
 در كـه  شـد  پديـدار  آن از ناپسـند  اي چهره منفي، هاي زمينه برخي در هرچند شد،
 بنيانگـذار  مرحـوم  عمـر،  آخـر  سـال  در بتهال .كنم مي اشارهها   آن از برخي به ادامه

 امـر  در كـه  كـرد  اعـالم  صراحت با و شد واقف نكته اين به نيزجمهوري اسالمي 
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 همـان    بـه  هـا،   زمينـه  برخـي  در يعنـي  .»كنـد  نمـي  كفايت مصطلح، فقه« حكومت؛
  ».بود رسيده آن به كمپاني مرحوم كه رسيد اي نتيجه

 زنـدانِ  بار 6 اما آورد؛ مى در »محكمه« از سر حكومت، نقد در پروايى بى چنين
 سـال  در او شـود؛  مى او سياسى مدرسه و مكتب از بخشى به تبديل هم قابل احمد
  :گويد مي و كند مي اشاره محكمه، اتاق در اى خامنه آقاى عكس به دادگاه در 1387

 سـاير  در و شـما  و مـن ة همـ  چشـم  پيش و نمازجمعههاي  خطبه در آقا اين«
 حكومـت  بـا  را خـويش  جور و ظلم از پر حكومت بارها و بارها شان،ها سخنراني
 مـوالي  بـه  صراحتاً وسيله اين به و كند مي مقايسه )ع(علي اميرمؤمنان عدل سراسر
 اهانـت « اتهـام  بـه  شما كه است چطور كند؛ مي اهانت اسالم و خدا پيامبر و متقيان
 برخـي  و كرده بازداشتها  ماه را نفر صدها و ورزيد مي غيرت »رهبري به احتمالي

 اينقدر اميرمؤمنان از پيروي مدعي منِ ولي كنيد، مي زنداني طوالني هاي مدت به را
 نشـان  واكنشي هيچ آشكار هاي اهانت و ها جسارت اين برابر در كه باشم غيرت بي
 و )ع(ابيطالـب   بـن   علـي  حيثيـت  از كـه  است مسلماني هر وظيفه اين البته ...؟ندهم
  ».كند دفاع ها جسارت اين برابر در عزيز پيامبر و داخ دين ساحت

 بـه  را قابـل  احمـد  مدرسه و مكتب در فراز سه اين كه اى  حلقه آن سرانجام، و
 و حكومـت  در شـده  نهادينـه  ظلـم  بـا  رويـارويى  حكمـت،  و كنـد  مى متصل هم

 و قابـل  احمـد  اسـت،  آزادگـى  و حرّيـت  كند مى او نصيب را محكمه در شجاعت
 ديگـر  كـه  خواندنـد ها  كتاب همان از و بودند فقيه دو هر منتظرى اهللا تآي استادش
 نيسـت، هـا   كتـاب  آن محصـول  مكتـب،  ايـن  امـا  خوانند مى و خواندند مى فقيهان
 بـازارش  هـر  سـر  بر و شود نمى يافت كتاب، در كه متاعى است؛ آزادگى محصول
  .فروشند نمى
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 و شـفا  بخواننـد  مؤمنانـه  اگـر  را الهـى  كتاب اين كه است آمده كريم قرآن در
 مـن  نـزل ن و( .»خسـارت « بـراى  متنى شود مى بخوانند ظالمانه اگر و است رحمت
 شـرط  آزادگـى، ) خسـاراً  اّلـا  الظالمين اليزيد و للمؤمنين رحمة و شفاء هو ما القرآن
رده  را شرط دو هر دو اين قابل، و ...خدا كتابِ فهم شرط ايمان، و است ايمان و بـ 
  .بود اختهب را »خود«

  



 

)22(  
  قابل احمد سوگ در

  1391 آبان 3دباغ، گويانيوز،  سروش

 آب لحـن  و ؛داشت نسبت باز هاي  افق تمام با و ؛بود امروز اهالي از و ؛بود بزرگ«
 دراز نورهـا  حوصله پشت و ؛چيه لب تا ؛رفت و ؛...ديفهم مي خوب چه را نيزم و
 ؛بيسـ  كي خوردن براي ؛درها لفظت شانييپر انيم ما كه ؛نكرد فكر چيه و ؛ديكش
  »ميماند تنها چقدر

 شـدم؛  نيانـدوهگ  اريبس قابل احمد دنيكش خاك نقاب در روي خبر دنيشن از
 را او مردييپـا  و پاكـدامني  تكلفـي،   بـي  تواضـع،  ت،يحر صداقت، كه ستها سال
 سـخن  مـرگ  با انيآدم مواجهه گونه  سه از »الموت ذكر« كتاب در غزالي .ميستا مي
 دارنـد  وييـ دنهاي  دلبستگي و تعلقات آنقدر و نديز مي نيريش كه كساني :ديگو مي
 روحـي  تيوضع از كهاند  افرادي دوم دسته رند؛يم مي تلخ و هراسند مي مرگ از كه
 اراده و عـزم  اما هستند؛ بهتري روزگار دنيرس در آرزوي در و ستندين راضي خود
 نيســرزم در زييرســتاخ ردنســربرآو حســرت در و ندارنــد توبــه و رييــتغ بــراي

 اسـتقبال  بـه  كه هستند گروهي سوم دسته كنند؛ مي دوره را روز و شب ،وجودشان
 دلبسـتگي  واند  دهيد نيالع  رأي به را ايدن ييمانا عدم و زوال كه چرا ،روند مي مرگ
 بـه  پـرواز  و زنـدان  كـردن   حفره آرزوي در جانشان كبوتر و ندارند ايدن به چنداني
  :است دوست اريد و سو بي سمت

  رهان وا را خود و زندان كن حفره  انيزندان ما و زندان جهان نيا
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 بسـان  را خـود  و نداشت چنداني وييدن تعلقات بود؛ سوم گروه از قابل احمد
 بـه  آن از پـس  و ديـ بز ايدن نيا در صباحي چند است قرار كه انگاشت مي مسافري

 او پـاك  زنـدگيِ  تمام شود؛ دور هاي  افق نورد  هم و كند سفر »زندگي ابعاد خلوت«
  .دهد مي گواهي امر نيا بر

 دوران از ادگـار ي بـه  تركشـي  او كـه  بودنـد  دهينشن چوقتيه من، چون رييكث
 بـه  مجبور پزشكان راًياخ وقتي مگر داشت، بدن در عراق و رانيا ساله  هشت جنگ
 اهللا يـت آ مرحوم از كه درحالي ن،يهمچن شدند؛ تركش كردن خارج و جراحي عمل

 درآورده  به تن از را تيروحان لباس كه بود ها سال داشت، اجتهاد نامه  اجازه منتظري
 كـه  دسـواري يخورش آورد؛ نمـي  ابرو به خم و كرد مي زندگي طبع مناعت با و بود
  .ديطلب مي را اراني راحت و خود رنج

»معرفتـي  و وجـودي  لياصـ هـاي   دغدغـه  با زد؛ مي موج او در »بودن شجاعت 
 دراز تـأمالت  و تتبعـات  اثـر  بر اگر ؛بودها   آن مشغول  دل و كرد مي زندگي شيخو
 رأي خـالف  نكـه يا ولو نداشت؛ آن ابراز از باكي د؛يرس مي موضعي به فقهي آهنگ
 آمـد  خـالف  و عيبد بود؛ دست  نيازا »حجاب« حكم درباره او سخنان .بود جمهور
  .جسورانه و عادت

 و نـي يدهـاي   دغدغـه  كـه  انيييـ مح بـود؛  »نييد راناگياح« تبار از قابل مرحوم
 مؤمنـان  سـت يز نحوه و نييد معرفت بازسازي شهياند در و دارند پررنگي معرفتي
 »عقالنـي  عتيشر« به موسوم شانيا پروژه و مكتوب آثار عموم .دنديجد جهان در
 انه؛ياگراياح نگرش در .نهاد ارج و گنجاند مقوله نيا ليذ و ديفهم گونه اين ديبا را

 تأكيـد  انگشـت  نيـ د مغفـول  جوانـب  بـر  خود، صيتشخ به بسته اگر،ياح شخص
 علـم  بـر  تأكيد با »نيد علوم اءياح« به هجري پنجم قرن در غزالي كه چنان نهد؛ مي

 بـا  مطهـري  و ييطباطبـا  مرحـوم  ز،يـ ن معاصـر  دوران در .گماشـت  همـت  اخالق
هـاي   آمـوزه  نقـد  به لم؛متك كسوت در اسالمي، فلسفه زرادخانه از سالح برگرفتن
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 و معقول نيييتب دادن دست  هب براي را شيخو هم تمام و گمارده همت ستييماركس
 فقهي سنت به رجوع با ديكوش مي زين قابل .گرفتند كار  هب اسالمي اتيمدع از موجه
 را فقـه  قلمـرو  در شيخـو  ابتكاري آراء ني،يد عقل مدد به آن انتقادي بازخواني و
  .دهد قرار گرانيد چشم شيپ

 گرفتن مدد و نقاد تيعقالن بستن كار  هب با كوشد مي نييد روشنفكري نحله اگر
 تجربـي  علوم و اجتماعي علوم و فلسفه در كه ديجد جهان معرفتيهاي  فراورده از
 در و پرداختـه  نـي يد سـنت  انتقـادي  بـازخواني  بـه  كرده؛ دايپ ظهور و بروز ديجد
 مشـغول   دل شـتر يب نـي يد اگرانياح بنگرد، تيناع دهيد به سنت گوناگونهاي  مؤلفه
 سـنت  مختلـف هـاي   مؤلفه به رجوع با اند؛  نييد سنت انتقادي بازخواني و شيپاال

 مغفـول هاي  تيظرف از شانيا راستا، نيا در .عرفان فقه، كالم، فلسفه، رينظ اسالمي
 شـه ياند در چنـدان  و رنديگ مي مدد نييد سنت در شده انگاشته دهيناد و شده واقع

  .ستندين ديجد جهان معرفتي دستاوردهاي

ـ انگ  دلهـاي   تجربـه  تحقـق  ابم؛يـ  ميدر كه چنان  سـتنِ يز و معنـوي  و بـاطني  زي
 قرائـت  شـدن  نهينهاد و بسط گرو در كنوني، روزگار در كارآمد و معقول مسلمانيِ
 رهگشـاي  آثار به مهم نيا تحقق براي .است اسالم از انساني و اخالقي و خردنواز
  .ميدار مبرم ازين نييد اگرانياح و روشنفكران فهيطا دو هر

 انـه ياگراياحهـاي   دهيـ ا شتريب بسط براي چنداني مجال قابل مرحوم كه افسوس
 كـران يب درود و رحمـت  .گرفـت  مـا  از نابهنگام را او اجل دست و افتين شيخو

ـ  تا ميخوان مي را خداوند .باد كرده سفر زيعز آن پاك روح بر پروردگار  خـانواده  هب
  :كند عطا بتيمص نيا بر شتندارييخو و صبر قابل، مرحوم داغدار

  مستجاب كن را شيخو دعاي نيا    عجاباي كردي  امر دعامان چون

  



 

)23(  
  مرو ...دوستاي   مرو

  1391 آبان 3رزادي، جرس، يش محمدعلي

 مـا  و دبـر  خـود  بـا  رنج رةُك نيا از را توها  ليقاب انيم اسارت درد و يبود قابل تو
  .داشت ميخواه كم چقدر شهامت مفهومِ درك براي تو بدون ميدانست و ميشد تنها

ابـان  يب ديتبع در غفاري جنانه  بن  جندب مرگ ييتنهابسان  ،صدا  بي و آرام ،رفتي
ذهرـ ا ،حجـاز  در ابـاذر  حنجرة غرشبسان  تيها  نامه كه گونه آن نه ،ب  گنبـد  و واني
ـ  كـه  نيشرمگ و آرام رفتي، .افكند مي لرزه  به شام رد را اموي الخضراء كاخِ  از شيب
 .كنـي  روشنگري رانهيدل شتريب كمي ،تماشا كركسانِ انبوه ما براي نداشتي توان نيا

 مسخ ما و كيتار سراي نيا و ما بر دييتاب و شدي آب اشك در اشك شمع چون
  .ميا  فكندهين واريد بر هيسا جز زييچ نكبت، گانِ روزگارشد

 سـاقه  بـر  كه ريدلگ سنگيِ باغِ نيا از بردي  يم خود با را ما كاشكي دوست، يا
ـ ا  بسـته  نيـ آذ ،نذري بستههاي  قفل آن دةيخشك شاخسارهايِ و  جامانـدگان  مـا  .مي

ـ ا  بازمانده زين نكيا ،خيتار دائميِ  رفـتنِ بسـان   نـه  ،بـود  دنيرسـ  تـو  رفـتن  امـا  .مي
 درد و يبـود  قابـل  تـو  .شـوند   يم عدم در غرق و پوسند مي رفتن با كههايي  كالبد
 ميدانسـت  و ميشـد  تنهـا  ماو  برد خود با رنج ةكر نيا از را توها  ليقاب انيم اسارت
 كـه  مـاري يب از تـو  .داشـت  ميخـواه  كم چقدر شهامت مفهومِ درك براي تو بدون
 شـفا  مـا  عاري  بي غصه درد از هم و شدي رها بود افتاده كرتيپ بر خرچنگ چون
 در نـك يا و داشـتي  بـر  از كين را اش  بازي  عشق درسِ كهاي  حجله به فتير .افتيي

ـ ا و مـا  از دهيرم برادر .خيتار و ما بر شاهدي تو رزقوني همبر عند واديِ  دشـت  ني
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 همـه  بـراي  نبود شهادتي ات  زندگي مگر و مبنام ديشه را تو كه باك چه ،ييوفا  بي
  .است رفته استبدادزده تيرع نيا ردةُگ بر كه سنگي  گرانهاي  ستم

 واعظـان  نه كرد خواهد قضاوت زمانه شك  يب را ترفتَن چگونه و بودن چگونه
 از دفـاع هـاي   دالوري مزد ،زينورست شانِياند  كيتار آن در كه نفاق نفتيِ نابِ اسالمِ
يم خاكرا افتخـارت هـاي   مـدال  تو اما دادند پاسخ حبس و ريزنج و غل با را نته 
 ،دهيبر الناس  حق از دل ،سردارانِ تا بودي كرده پنهان تيها  مهره ستونِ و نخاع انيم
 شيخـو  زدة  ظلمـت هـاي   شـانه  فـروغِ   بيهاي  ستاره و كاله نقابِ طالئيِ پرهاي به
 يهمانـان  .بگذارنـد  پاي خلق حق بر ،غصبهاي  چكمه با و باشند داشته خوش  دل
 مترسـكان  ،ئـت يه همـان  در نـك يا ندپنداشت  يم مذموم را امهرييآر گري  ينظام كه
  .فوالد شهر رازداران وند وحشت زيجال

 قلعةهاي  شحنه نيا ولي ،اند  گرفته توآرام با زين افتخارتهاي  مدال نكيا برادر،
 بـا  نياَجـ  توبسان  زين مييكر داوود حاج .كنند  يم زيپره هنوز ات  مرده از واناتيح
 اما ،محرومان دلِ شكستنِ مثل ،رفت داص  بي و بيغر حبس، و جبهههاي  ادگاريي

 تـا  نگردد انباشته حرام مال از تانيها  شكم ديداد حيترج و ديداشت باور رفتن به شما
 نابـاور  زرپرست انِيمفت ،هاتيه و بماند شنوا ،مردم آواي دنيشن براي تانيها  گوش
ـ پا آنـان  بـراي  برنـد   يم گمان رانند،  يم حكم جور و جهل جهازِ بر كه معاد به  انيي

  .بود نخواهد

 سيتلبـ  بـا  عسـس  و داروغـه  كـه  اقتصـادي  برهوت و خييتار كسوف نيا در
 نيا در و كنند  يم بار توبره در جا  كي را كشور ستين و هست ،عدالت و مهرورزي
 و نـوا يب و فيشـر  زنـان  پرحسـرت  نگـاه  از اعضـاء،  و هيـ كل فروش پررونق بازار

 را سـتي يز  سـاده  و يگوئ  حق تو ،ندارند ائييح مه آتي  بي بخت  هيس محروم كودكان
 .ديينهراسـ  خـوارج  زهين از و دادي حيترج ريتزو و زور و زر بارگاه ييزگويمج بر
 مبتال بدان ما كه روزمرگي اهوييه از فارغ وها  زدوبند نيا سوي  آن در تو نكيا اما
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 و نـدارد  يدرقـ  بتيمص دوران نيا در كه يزيچ يدان  يم كين واي  آسوده ،ميهست
 نـزد  قصه نيا بهتر، چه و ،است انوسيدق عهد سكه كه است كناميين ،ستين جيرا

  .ارياغ دست از دور  به دامانش و باشد اهلش

 بـا  نـه و  كرداني مدرك با نه ؛سازي  غني با نه را نامي  خوش كه دانند نمي ييگو
 نـه  و يمشـائ  نعرفا با نه و هانييك رنگين با نهو  زلزال و شهاب موشك لوهاييس
 لبخند ،نامي  كين .كرد كسب ليالح  فيَلطا و جبر به توان نمي ونيعمار كور رتيبص

 مـا  انيـ م از نام  خوش تو و اش  زهيپاك عبد رفتار بر است كتاي زديا تيرضا از حاكي
 و ستيز مردم گييهمسا در كه يآباد نجف فرزانة ايّلم ،معلمتبسان  ،دييكش پر
 درگذشـتش  هـم  و بـود  ريـ خ اتشيـ ح هـم  كـه  همـو  ...دمـر  مـردم  گييهمسا در

 و كردنـد  شـخندش ير هانهيسـف  هـا  سـال  كه آنان براي دييتعم غسلِ سخاوتمندانه
  .اند  شيخو كرده از شرمسار ،معترضان صف در اكنون

 زيـ ن شيهـا   نفس حتي كه استاد از بود ادگاريي اَت  ابوذري حيصر زبان ،برادرم
 سـر،  بـه  دسـتار  حاكمـان  خـواب  خـورده،   جـوش  آهنيِ درهايِ پشت و حصر در
  .آشفت ميبر را قدرت اورنگ به دهيچسب

 كـم  را تو چون رادمردي ،شهيپ  سراب ابافانيؤر ما ،سأي زار  شوره نيا در اكنون
 حصـر  از روز ششصـد  گـذر  ملتمسـانه  خيتـار  شـمار   گـاه  كه روزها نيا در .ميدار

 كسـي  غـا يدر زده، خـواب  چرتـي  تجماع ما انيم كند  يم ادآوريي را سبز رهبران
 ،ستين هم مانيپ در پاي مهدي خيش از اديي ،رديگ نمي هم محبوب رِيم از سراغي
 بهاي و ايدن نگهي سبز دالرِ مزنه فرود و فراز امروز بازار و كوچه نقل بخواهي تا اما
  .است اقتصاد خزان و آزادي بهار  مين

 سـي يفر مسلك  كاسب كاهنان دست  آلت مياورشل صرافي بازار نيا در كه غيدر
ـ ا انيـ بن شيخـو  شـالق  با اميق كشنبهي در كه ييحايمس ...كجاست آه وايم  شده  ني
 را شـان   ربـح  نامشـروع  سـوداي  بسـاط  و بركنـد  مانيسل معبد از را دولتي افانصرّ
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 شيخـو  از ،ارواح شهر نيا در شيخو از زميلبر تو  بي امروز برادرم، .سازد واژگون
 تـپش  از هـم  سـراغي  گـر يد كـه  رامـون يپ بدبدرقه و شوازيپ  خوشهاي  چهره از و
 سـخت  سـرما  كـه  ...بـرادر  آري ،رنـد يگ نمـي  اختر كوي ساكن هرِمپر قلب رمق  بي

  .است سوزان

 از تـر   تلـخ  و ...تنهـا  ،افتندي نينچنيا عشاء نماز از بعد كوفه در را ليعق  بن  مسلم
 اديـ ز  ابن كه شگفتا و بشكستند مانيپ ،اديز  نترس اب از آنان .اوري  بي و شده رها ،آن
 دهشـت  دشـت  و عاشورا هنگامه در .بود انيكوف از هراس در خود ،عسكر قلَّت از
 شيخـو  مطهـر  خـون  در و گفتنـد  نـه  ستم به ارانشي و )ع(علي  بن  نيحس كه نواين

 و عهـد  معـاش  امـرار  براي !اكبر جهاد ديشا و تجارت به زمان  هم انيكوف دنديغلط
 سـاكنان  تنهـا  ،روزگـار  انيـ كوف يدان  يم اما برادر آري ،بودند سرگرم شيخو اليع

 برسـر  خـار  تـاج  كـه  درهنگـامي  انيكوف ،ستندين كوفه دهيتفتهاي  كوچه ييايجغراف
 تپـه  در زيـ ن كردنـد  مي فرو شيپهلو بر زهين ،بيصل فراز بر و دنديكش  يم )ع(حيمس

 را گناهانشـان  تـا  دنديپسـند  مي شتريب چلبپا برفراز را حيمس اما بودند حاضر جلجتا
 نيزمـ  بـر  خيم با را) س(هيآس پاك اندام ،اوتاد صاحب فرعون وقتي ،كشد بردوش

 بابِـل  در ،بودنـد  خاموش قبر سنگ چون و گر  نظاره همچنان زين انيكوف دوخت  يم
 مِيابـراه  سـوزاندن  جشـن  تـدارك  بـراي  كشـي   مهيه مشغول گريد ئتييه با انيكوف
 بـراي  هم نيسم يا  سكه ،مصر فروشان  برده بازار در و بودند آتش بيله در) ع(نبي
 از آنكه براي نانيا  هم و نكردند خرج برآمده چاه از وسفي وصف  يب جمال ييرها
ـ   سـنگ  در قبلي عداوت چيه  يب بغداد استگاهيس روي شيپ نمانند عقب قافله  يپران
 و اراذل كودتـاي  در كـه  بودنـد  آنـان  و جسـتند   يم سبقت هم از حالج شانييپ بر

 زخـم  مبادا تا نزدند كناري به هم را منازل پرده مرداد، هشت و ستيب در انيروسپ
  .گردد بشانينص چشمي
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 نيفـ  حمـام  و لنـگ  و شـتر ين و چكمـه  داستان نقل كه هستند هماناني انيكوف
 و وارنـگ   رنگ هاي  انيقل امروزه و خاني  رزاتقييم نظم تا پسندند  يم شتريب را كاشان
  .ريركبيام قاتل ريتصو به منقوش كشانيكمربار طالي  لبهاي  استكان

ــكوف ــاهي اني ــاس در گ ــانرواي ،بســوس لب ــو فرم ــدار ،شيخ ــوم وشي  را س
 و رنـد يگ شييپ هم متجاوز اسكندر بر هنيم حراج در تا زنند  يم زخم ناجوانمردانه

 بـراي  لشـگري  مبادا تا كنند يم عيتسر را زدگردي مرگ مرو ابانيآس لباس در گاهي
 نيآجـ   زهيـ ن پست چاه نابرادر، شغاد رهيت و شوم قامت در گاه و بازآرد وطن ييرها
 رزم  هـم  و رسـتم  تـا  كننـد   يمـ  ايـ مه نيزمـ   رانيا سپهساالر نيخون افتيض براي را
هـاي   هيسـا  انيم اتيح تلخي بر را ننگ چاه نيا در مردن حالوت ،رخش نشيريد

  ...دهند حيترج ييدورو

 ديـ جدهـاي   لميفـ  وهـا   نامـه  انتشـار  منتظر تكاپو و ديام يقحط نيا در انيكوف
 محراب در و شوند شجاعتش و تيحرّ نشئه ،خلوت در تا هستند زاد  ينور محمد
 اوج در انيـ كوف ،كننـد  متهم دارالخالفه خواري  رهيج به را او بازار و كوي و منبر و

 چـون  شده تباه و ماتهاي  رخسار با فرودستان ليخ دنيد با ميتحر و فقر و تورم
 باشـند  مطمـئن  كـه  تا ...نديتماشا كارِ در آرام ساحل روي به ها  آدم  شبه مثل ،امروز
  ...جان سپارد مي

 لـداي ي خفتگـان   شـب  و فراموشـي  طـاعون  بـه  انيمبتال ما و رفتي برادرم يآر
 قاموسي نه و ميكرد ينيحس كاري نه .ميا  زنده هنوز مزورانه نجايا سكون و سكوت

  .هاست زبان ردوِ هنوز نامت كه باوردار اما ،رفتي تو هرچند برادر .ميداشت نبييز

  ييدورو رنَِق ،رنَق و بود قَرَن سياو دلش

  مانيي برد به مرا قيعق ديكن كفن

  



 

)24(  
  پرسشگري شجاعت عنوان

  1391 آبان 4بختيارنژاد، روزآنالين،  پروين

 آن از بسـياري  در .رو  خـوش  و لـق ُخ  خـوش  ام؛  ديـده  را ابـل ق احمد بارها و بارها
 در او كـه  دانسـتم  نمـي  كردم، مي مالقات را او اتفاقي يا و بنابرضرورتي كه ها سال

 معـال  از و واگذاشـته  مندانش  عالقه به را آن رداي و عبا كه است مجتهدي كسوت
 و كـرده  خـود  آنِ از را نو هاي  حرف گفتن جسارت و پرسشگري فقط بودن، ديني
  .است سپرده اهلش به را مابقي

 كـه  كساني از بسياري بود، فرورفته عميق خوابي به قابل احمد كه روزهايي در
 رثـاي  در بودند، شده آشنا وي با او يآرا طريق از يا و شناختند مي نزديك از را او

  .نوشتند او فراوان شجاعت و دليري

اي  خامنـه  آقـاي  به او صريحهاي  نامه در را قابل احمد شجاعتة نشان بسياري،
 شايد ولي دارد او جسارت از حكايت ويهاي  دفاعيه وها  نامه آن البته كه دانستند،
 از رمزگشـايي  وي كـه  شـد  عيان همگان بر هنگامي قابل، احمد تر  جدي شجاعت
 چراكـردن و  چون و آن به ورود راه است، درازي ساليان كه علومي كرد؛ آغاز را فقه
 بـر اي  گرفتـه  زرنگـار  و بـزرگ  هـاي   قفـل  كـه  اسـت  ديرزمـاني  بـوده،  بسته آن از

ـ  واردان  تازه و شده زده آنهاي  دروازه  داخـل  آن بـه  توانسـت  نخواهنـد  راحتـي   هب
 و انداختـه  سـايه  ما قوانين و فرهنگ بر قديمه علوم كه است درازي ساليان .شوند
  .دهد نمي نشان نكنند، عتاطا چرا و چون بي را آن كه كساني به خوش روي
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 و اش  پژوهشـگرانه  ظرافـت  بـا  او اطاعت، نه و بود دانستن اهل قابل احمد اما
 شـجاعت،  بـا  و شـد  فقـه  هزارتـوي  هـاي   داالن وارد سـنجش   نكته و بين  نكته نگاه

 بـه  پنهـاني هـاي   پـچ   پچ نه و بلند صداي با را هايش  پرسش او .آغازكرد را پرسيدن
  .رساند بود، دانستن و واندنخ اهل هرآنكه گوش

 احمـد  .نمود تفكيك عقل مادون گرفته زنگار شريعت از را عقالني شريعت او
 بنـاي  و كـرد  درك عميقاً خرافات در شده احاطه شريعت از را مردمانش رنج قابل

  .گذاشت را عقالني شريعت

 علمـاي  به نسبت بزرگ ادعاهاي و فخر با شيعه علماي كه است درازي ساليان
 لـواي  تحـت  كـودكي  كـه  هربار واند  گفته سخن خود اجتهاد قدرت از سنت،  هلا

 گورسـتان  يـا  و بيمارسـتان  روانه زخم از پر بدني با و شود مي شكنجه پدر واليت
 بـا  زنـي  كـه  هربـار  ؟مـا  مجتهـدين  اجتهـاد  كجاسـت  پرسـم  مـي  خود از شود، مي
 كجاسـت  پرسـم  مـي  خـود  از رسد، مي قتل به واهي اتهامات بهها  شيوه ترين  خشن
بـه  روزي  تيـره  و فقـر  شـدت  از كـه  سـارقي  دست كه هربار ؟ما مجتهدين اجتهاد 
 اجتهـاد  كجاسـت  پرسـم  مـي  خـود  از شـود  مي بريده آورده، روي ربودن و سرقت
 پـروا   بي را اجتهاد باب سبزانديش مجتهد اين قابل احمد اما ...هربار و ما مجتهدين

  .نيگشود چه و گشود هراس  بي و

 آورد ميان  به سخن سر و گردن پوشاندن منهاي حجاب، از قابل احمد كه  زماني
 كردنــد، نمــي اي حــوزه چنــين وارد را خــود هرگــز دينــي نوانديشــان از بســياري
 تأكيد نيز آن بودن  حتمي بر ولي گفتند مي سخن حجاب نبودن  اجباري از كه  درحالي
، زنـان  حجاب :گفت بلند صداي با ابلق احمد كه بود شرايطي چنين در .كردند مي
  .شود نمي آنان سر و گردن پوشاندن شامل زنان حجاب .است مردان حجاب عين

 و نيامـده  ميـان   بـه  زنان موي پوشاندن از سخني قرآن در كرد اعالم قابل احمد
 مـو،  پوشـاندن  كه كرد تأكيد نيز و رساند اثبات به فقهي هاي  استدالل با را ايده اين
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 منتظـري  اهللا آيـت  استادش زمان آن در و است حجاب آيات از مرد مفسران تفسير
  .باشد گرفته خرده شاگرد بر استاد كه نديدم جا  هيچ در من و بود حيات قيد در نيز

 از او پرسشـگري  شـجاعت  از نشان حقيقتاً كه مجتهد يك دانش با قابل احمد
 ،مجتهـد  يك ؤمنانةم نگاه با و افتاد احكام  كهنه اين غربال و پااليش به داشت، دين
 بسـيار  بسـيار  و زنـان  حجـاب  شـرعي،  حـدود  سنگسـار،  چـون  احكـامي  نقـد  به

  .آورد روي فقهي موضوعات

 مـردم  امـروز  سئواالت كه كرد تالش و بود خود زمانة قابلِ فرزند قابل، احمد
 پـي در درواقـع  او .يابـد   دسـت  عقالنـي  هاي  پاسخ به و گيرد  پي را ايران زده  مذهب
 كـردن   عقالنـي  در جـدي  گـامي  او هاي  تالش بودو فقهي متون پااليش و استخراج
 به را ايران جامعه از توجهي قابل بخش كه است مسيري اين و دارد ديني باورهاي
  .كرد خواهد رهنمون خردورزي و عقالنيت

 باورهـاي  آن جـاي  و زند پس را ديني كهنه باورهاي كه كرد تالش قابل احمد
 شر از را باور دين هاي  گروه كه استهايي  راه از يكي اين و بنشاند دمندانهخر ديني
 خواهـد  رهـايي  را امـروز  انسان با ناهمگونهاي  ايده و خرافه از پر عقايد و افكار
  .بخشيد

  



 

)25(  
  كُنشگر مجتهدي و پرسشگر فقيهي :قابل احمد

  1391 آبان 4مذهبي،  فرشتيان، ملي حسن

 بـارز  ويژگـي  دو علميـه هـاي   حوزه آموختگان  دانش ميان در ،قابل احمد فقيد فقيه
 برجسـته  حـوزه،  آموختـه   دانـش  و دينـي  پژوهشـگر  يكعنوان  به را وي كه داشت
 همـين  در كـه  بـود  وي »فقهـي  و علمـي هاي  پژوهش« شيوه اول، ويژگي .كرد مي
 ايه صحنه در حضور« مشدو ويژگي .كرد مي ارائه جديدي نظريات و فتاوا راستا،

 كه بود، »مردمهاي  خواسته با همراهي و درستكاري صراحت، شجاعت، اجتماعي،
  .كرد مي پيدا بروز وي اجتماعي  سياسي زندگي در ها ويژگي اين

  فقهي  دينيهاي  پژوهش در پرسشگر فقيهي .الف

 كـه  بـود  سنتي علميةهاي  حوزه برآمدگان و فقيهان شمار  انگشت از قابل احمد
 قـرار  كـاوش  و نقـد  مـورد  را رايـج  فتـاواي  وهـا   انديشه حوزوي، كامالً نگاهي با
 داشـت،  هايي  تفاوت ديني، نوانديشان مصطلح و فكري نحله با معنا، يك به .داد مي
 ديگـر هايي  شيوه با و سنتيهاي  حوزه از خارج نگاهي با ديني نوانديشان غالباً زيرا
 امـا  شـوند؛  مـي  فقهـي  مقوالت دوار ،)سياسي علوم يا يشناس جامعه هاي متد مانند(
 اسـت  داده هارائ فقهي انديشه حوزه در كههايي  نوآوري به توجه با ديگر، معنايي  به
 نوانديشـان  تـرين   برجسته از ترديد، بدون او،هاي  پژوهش ثمره و ميوه به باتوجه و

  .شد مي محسوب حوزوي و سنتيكامالً  متدلوژي جهت از هرچند بود، ديني

 حتـي  و »سـنتي  منابع« در كنكاش و غور با ،»حجاب« مسئله در مونهن عنوان  به
 سـؤال زير را مصـطلح  حجـاب  بودن اجباري گذشته، فقيهان نظريات به استدالل با
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 را شـود  مـي  توصـيه  امـروز  كـه  حجـابي  آن يعنـي  تر  كامل پوشش هرچند .برد مي
 اكثـر  كه ليدرحا( نبود حجاب وجوب بر قائل اما دانست مي تر  پسنديده و مستحب
 و بـودن  اجبـاري  بـه  داد نمـي  حكم نتيجتاً و) بودند داده نظر آن وجوب به فقيهان
 اجبـار  آن رعايـت  بـه  را مـردم  باشد موظف اسالمي حكومت كه( آن بودن الزامي
  .)كند

 مـوارد  از بسـياري  در و بود سنتي رايج شيوه بهكامالً  قابل، احمدهاي  استدالل
 فقيهـان  فتـاواي  بـه  رجـوع  آثـارش  در .كرد مي مراجعه اول قرون فقيهان فتاواي به

 دليـل و  بود مشهود و واضح بسيار) شود مي تلقي نادر و شاذ اكنون كه( اوليه قرون
  .گشت  برمي وي فقهي نگرش به آن،

 از رمزيـابي  كليـد  و قابـل  احمـد  فقهـي  نگـاه  اصـلي  بـارزه  »عقالني شريعت«
 و شـريعت  بـين  كه هنگامي و جيدسن مي عقل با را شريعت .هست وي »متدلوژي«

 را »شـريعت  متـون « .گرفت مي را عقل جانب قاطعانه، ديد، مي ايجاد تعارض عقل
 را قـرآن  بنـدي،   درجه مراتب سلسله در .عمودي هم و افقي هم كرد مي بندي  درجه
 تـاريخي،  مراتـب  سلسله در و .كرد مي تعريف »ثانويه متن« را سنت و »اوليه متن«

 دوم درجــه متــون را فقيهــان فتــاواي و نظريــاتو  اوليــه متــون ار ســنت و قــرآن
 نقـش  كـه  داد مي هئارا را آن از خاصي تعريف نيز، »عقل« واژه مورد در .دانست مي
 بـا  كـه  دانسـت  مـي  مسـتند  را شريعت درصورتي .شد مي بارز آن در مكان و زمان

 لـذا  .باشد قمنطب زمان اين جمعي عقل و فردي عقل يعني »كنوني عقل« معيارهاي
 محكمي منابع را عالمان علمي متون و شريعت بعدي متون در شده مطرح نظريات
 يكعنوان  حداكثر به را نظريات آن ولي كرد مي استنادها   آن به هرچند دانست، نمي
  .كرد مي مطرح نظريات ساير كنار در نظريه

 آن بـين  درو  بود فقه اوليه متون متوجه نگاهش شريعت،هاي  متن به استناد در
 تحريف عدم دليل  به را قرآن ،)حديث( سنت و) قرآن( كتاب متن يعني اوليه، متون
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 درنظـر  اوليـه  سـند عنـوان   به را) حديث و سنت( دوم متن .دانست مي معتبرتر آن،
 بـراي  است شده كههايي  جرح وها  تحريف به توجه با بود معتقد چون گرفت نمي

  .كرد رجوع) قرآن( اوليه متن به بايستي آن، محتواي مشروعيت

 :داشـت  مـالك  دو قابل، احمد »عقالني شريعت« كه شد مدعي توان مي نتيجتاً
 و احاديـث  .سنجش ترازويعنوان  به »عقل« دوم و خدا كتابعنوان  به »قرآن« يكي
  .بسنجد را آن اعتبار و وزن تا گذاشت مي خرد ترازوي در را فقهي نظرات

 بررسـي  هنگـام   به كه ما، حوزوي آموختگان  دانش و فقيهان از بسياري برخالف
 رايج و مشهور نظريه با مخالفت در شكني  صف و فقهي شجاعت آن فقهي، مسايل
 دليـل  بـدون  پـذيرش  در تسـامح  و تسـاهل  نوعي به ديگر داليلي  به يا و نداشته را

 دهدا ادامـه  است شده مشهور هاست  قرن كه را همان و رسند مي موجود فقهي آراي
 كه فقهي نظرات از قابل، احمد نويسند، مي حاشيه بر »حاشيه«و  شرح بر »شرح« و
 ايـن  .كـرد  مـي  مطـرح  را جديـدي  نظـرات  و شد مي خارج بود شده تكرارها  قرن

 را نظريـات  آن محابـا،   بـي  كند، مقاومتها  مخالفت برابر در كه داشت را شجاعت
  .ساخت مي پيشه »پرسشگري« و كرد مي نقد

 و كنـوني  شناسان  اسالم و فقيهان نظريات سادگي  به ،»پرسشگري« شيوه ناي در
 دار چوبـة  بـه  را مطـرح  نظريـات  پرسـش، هـاي   تازيانـه  با پذيرفت، نمي را گذشته

 آيـد  كمكش به »درَخ« فرشته تا كرد مي كنكاش و غور آنقدر بست، مي پرسشگري
 حـالوت  و برسـد  لد كـام  به تا داشت نميبر طلب از دست .دهد نشانش راهي و

  .بچشد را خردمندانه پاسخ

 شهيد« كتاب يآباد نجف  صالحي مرحوم كه هنگامي انقالب از قبلي ها سال در
 كـرد،  ارائـه  عاشورا حادثه چرايي در را جديدي نظرات آن در و نوشت را »جاويد
 پرداخـت؛  حمايـت  ايـن  براي سنگيني هزينه و كرد حمايت آن از منتظري اهللا آيت
 زمـان   هـم  اتفاقـاً  .گرفت صورت وي با شديدي تقابل ،حوزه سنتي فضاي در چون
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 وقتـي  امـا  كردنـد  حمايـت  و نوشته تقريظ آن بر نيز ديگري روحانيون منتظري، با
 ضـد  برخـي  حتـي  و گرفتنـد   پـس  را خويش تقريظ آنان از برخي شد زياد فشارها
 رايـج  سـنتي  وجـ  بـا  و بـود  زياد آب جهت خالف شنا هزينة زيرا نوشتند، تقريظ
 نظريـات  از برخـي  در .كـرد  پيشـه  را اسـتاد  راه همين نيز قابل احمد .ساخت نمي
 بـا  حتـي  كه رسيد خاصي نتايج به) بانوان حجابمسئله  همين مثل( خويش فقهي
 را صـداقت  و صـراحت  و شـجاعت  اين اما .بود تعارض در هم خويش استاد نظر
 و كند ابراز را خويش نظرات صراحت هب بتواند استاد هم كه داشتندها   آن دوي هر
  .نشد دو آن بين تعارض و تقابل سبب اينو  شاگرد هم

 از بسـياري  نظـر  ،»بـانوان  پوشش و حجاب« با رابطه در وي مشهور نظريه در
 .دانسـت  مـي  احاديـث  از منـتج  آنـرا  بلكه دانست نمي اوليه متن از ناشي را فقيهان
 سـپس و  بردگان براي حجاب وجوب عدم وايفتا به كرد مي استناد نمونهعنوان  به
 زنان براي و نبوده واجب كنيزان براي حجاب چرا كه كرد مي مطرح را پرسش اين
 رفـع  بـراي  حجـاب  كـه  بپـذيريم  را مشـهور  استدالل اگر ؟است بوده واجب آزاد
 اسـت  ممكـن  يا افتند مي مفسده به مردان زنان، برهنه موي ديدن با و است مفسده
  .كند ايجاد را مفسده همان تواند مي هم برده زن موي ديدن عقلي لحاظ به بيفتند،

 اجمـاالً  كـه  كـرد  مي اشاره قرآن نور سوره در حجاب به مربوط آيات به سپس
 استدالل و »باشد غرض و قصد به آلوده نبايستي زنان به نگاهشان مردان« گويد مي
 چنين نبايد نيز زنان« هك هست هم زنان براي توصيه همين آيات اين در كه كند مي
 پس كه گيرد مي نتيجه آنگاه ،»باشند داشته مردان به نسبت ناسالمي و باغرض نگاه

 حجـاب  تواند نمي شود مي توصيه مردان به هم و زنان به هم كه حجاب از مقصود
 انسـاني  بايدها  نگاه يعني .باشد) هست زنان مخصوص كه( مو پوشاندن و مصطلح
هـايي   توصـيه  را حجـاب  دربـاره  قـرآن هاي  توصيه وي، نتيجهدر .جنسيتي نه باشد
  .دانست مي اخالقي
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 و گذشـته  شـرعي  و فقهـي  مباني هايي،  پرسش با و كرد مي عقالني را شريعت
 در را شـريعت  مبـاني  كـه  بـود  ايـن  در او كـار  اوج .برد مي سؤالزير را گذشتگان
 ناسـره  از را سـره  يش،خو معيار باو  كشي  وزن آن در و برد مي خردورزي ترازوي
  .كرد مي جدا

  اجتماعي  سياسي يها صحنه در كُنشگر مجتهدي .ب

 در او كــاركرد و نگــرش در وي، پرسشــگرايانة و كنكاشــگرايانه فقهــي نگــاه
 مرحـوم  بـا  نشـر  و حشـر  و شـاگردي طبيعتاً  .داشت وجود نيز اجتماعيهاي  زمينه
 كـه  رسـد   نظرمي  به اما .داشت يو اجتماعي كاركرد بر زيادي تأثير منتظري اهللا آيت
 وي، شخصـيتي  و فردي روحيه يكي :داشت تأثير هم ديگري نكته دو آن، كنار در
 كـرده  انتخـاب  كه معياري دومو  بود نترس و گو  صريح و رك و شجاع انساني كه
 بـا  توانست مي نه كند، سكوت توانست نمي ديگر) خرد ترازوي( معيار آن با و بود

 حـاكم  اجتمـاعي  شـرايط  بـا  توانست مي نه و بيايد كنار رايج نتيس و فقهي مسائل
  .باشد هماهنگ

 كنـد  توجيـه  را خـودش  توانست نمي نيز اجتماعي مسائل درمورد دليل  همين  به
و  بـود  پرسشـگري  و كنكاشـگري  و خـردورزي  قابـل،  احمـد  محك و معيار زيرا
 كــه چنــانهم و اســت آمــده البالغــه  نهــج در )ع(علــي گفتــار در كــه طــور  همــان
 در كـه  نيسـت  اين ديني عالمان وظيفه گويد مي مشهورش خطبه در )ع(حسين  امام
 و رهبـران  بـراي  مشاوراني كه است اينها   آن وظيفه كنند، سكوتها  اجحاف برابر
 فريـاد  بايسـتي  رسـد  نمـي  نتيجـه  بـه هـا   مشـورت  كه هنگامي و باشند جامعه ائمه

 بـا  قابل احمد اجتماعيِ نگاه و فقهي نگاه كه دبو اينجا باشند؛ جامعههاي  دردمندي
 منتظـري  اهللا آيت مرحوم استاد، نگاه در تالقي اين كه گونه ناهم كرد، مي تالقي هم

  .داشت وجود
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 بـه  لـب  بزنـد،  حرفـي  بايـد  كرد مي احساس هنگاميكه اجتماعي،هاي  زمينه در
 از گفـتن  نسـخ  و بـود  حصر در منتظري اهللا آيت كه زماني .گشود مي گفتن سخن
 احمـد  بود، ممنوع نوعي  به ها رسانه فضاي در ايشان نام حتي كردن مطرح و ايشان
 بازداشـت  و كـرد  پخـش  انتخابـات  از بعد 76 سال در را منتظري تبريك پيام قابل
  .شد

 .گرفـت  قطعـي  حبس و تعليقي حبس زندان، و بازداشت بار  چندين آن از بعد
 بـه  فريمـان  از كه هنگامي مريضي حالت در و خويش استاد فوت از بعددرنهايت 
 .گيرند مي را ايشان جلوي راه، بين در بود، عازم استاد جنازه تشييع براي قم سمت
 تشـييع  به رفتن از جلوگيري براي را كسي كه است بوده سابقه  بي شايد و سابقه  كم
 رانيسـخن  فـردي  اگـر  اي،  جنازه تشييع جريان در بود ممكن .كنند بازداشت جنازه
 هنگـام  در اينكـه  امـا  كننـد  دسـتگيرش  بدهـد  شعاري يا و كند تظاهرات يا نمايد
 تـاريخي  سـابقه  شخصـاً  كننـد،  بازداشـت  را كسـي  جنازه، تشييع محل به عزيمت
  .باشد شده انجام دهه چند اين طول در كه ندارم سراغ را ديگري

 قريبـاً ت پزشـكي،  رسـيدگي  عـدم  دليل به كه بود شرايطي در حبس دوران در 
 و بـود  محـروم  امكانـات  به دسترسي از .شد نمي كافي معالجه و بود شده نابينا  نيمه
 آخـر هـاي   مـاه  تـا  و شـده  غيرفعـال  ديگـر  جسـماني  لحـاظ  از كـه  هنگامي حتي
 بـراي  مشفقي ناصحعنوان  به و كرد مي تكيه خود هاي  حرف بر همچنان اش  زندگي
 سـعي  رسـد  نمـي  جايي  به اش  سوزانهدل نصيحتهاي ديد مي كه وقتي و بود حكومت
 در و مـردم  همـراه  هـم  اعتراضي هاي  جنبش در و كند بلند را اعتراضش فرياد كرد
  .گرفت مي قرار قدرت و زور برابر

 در را جنـگ  تركش كه بود سالياني نداشت، خوبي جسمي وضعيت اواخر اين
 عمـل  كيـ  بـراي  شـدند  مجبـور  اواخـر  همين كشيد، مي دوش بر خود نخاع كنار

هـاي   زخـم  ايـن  رنـج  و درد دراز سـاليان  تحمل .كنند خارج را تركش آن جراحي
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 مـدتي  كه شد سبب اجتماعي، حقوق از محروميت و زندانو  روحاني و جسماني
 او كـه  نشـد  سـبب  كـدام   هـيچ ها  اين اما برود تاجيكستان به خودتبعيدي صورت  به

 و صـراحت  بـه  تـا  بـرد  بهره داشت كههايي  توان آخرين از .نزند را خويش حرف
 حـرف  .كند طرح را خود سياسي يها ديدگاه و اجتماعي و فقهي نظرات شجاعت،
 روشن شمعي .فروخفت شمعي چون آرام  آرام و كرد را خويش كار زد، را خويش
  .شد خاموش زود خيلي خود، ولي كرد

  



 

)26(  
  سبزها اخالقي مسئوليت و قابل

  1391 آبان 6كاظميان، جرس،  مرتضي

 بـر  زاويـه،  همـين  ازو  است سبز جنبش »شهيد« قابل احمد استاد آزاده، انديشمند
 شـهداي  ديگـر  و شجاع شاهد آن قبال در را خود اخالقي مسئوليت كه سبزهاست
  .كنند مرور و بازخواني سبز جنبش

 كـه  رفـت  »سبز« مطالباتي براي استبدادستيز، و نوانديش پژوهشگر نازنين جان
 سـاله   هشت جنگ دوران از جراحتي حامل هرچند، او .داشتها   آن به عميق باوري
 و گونـاگون  تهديدهاي و مكرر هاي بازداشت از ناشي فشارهاي و ها آسيب از ،بود
 انتخابـاتي  كودتـاي  از پـس  ويـژه  بـه و  اخيـر  يهـا  سال در امنيتي هاي اذيت و آزار
  .كرد تحمل را اندك چندان  نه رنجي و درد ،1388

 متعاقـب  خـونين  هـاي  سـركوب  به او پرواي بي و صريح اعتراض از ديرزماني
 انتقادهـاي  نبايـد  سـبزها  منطقـاً و  اسـت  نگذشـته  دهم جمهوري  رياست انتخابات
  :باشند برده ياد از را ملي موحدة شجاعان

 ادعـاي  هميشه، و هنوز ودتا،ك ميتكحا هك نيست شرمي بي و وقاحت اين آيا«
 و وبـد ك مـي  مـردم  گـوش  بـه  رنـا ك و بـوق  بـا  ار خـود  رفتارهاي »بودن اسالمي«
 همچنـان  و شـود  مـي  بكـ مرت ديگـري  از پس يكي را »بيرهك گناهان« ارترينكآش
 شرم ...!؟نيمك باور را) ميتكحا بودن اسالمي( او »دروغ ترين بزرگ« هك خواهد مي
 هـيچ  »خبر بي خدا از ودتاچيانِك اين جعلي اسالم« در حقيقت، و انسانيت و حيا و
  »!؟ندارد گاهيجاي
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 .اسـت  نمانـده  يادگـار  به سبز شهيد از كم پروا بي و صريح سخنان دست  ازاين
 و بـوك  فـيس  در مـوقتي  خـوردن  تكـان  براي اي بهانه به »قابل شهادت« فروكاستن
 مبلغ از كه است باورنكردني .نيست توجيه قابل مجازي، اجتماعي هاي شبكه ديگر
 زنـدانيان  و كروبـي  و موسـوي  و سـبز  جنـبش  شريف حامي و »عقالني شريعت«

 ،تـأثربرانگيز  بـس  اي گونـه   به، گاه كه چنان ...بماند جا به اي خاطره تنها سبز، جنبش
 سـبز،  جنبش شهداي ديگر و »هدي و هاله« و »سهراب و ندا« از كه رسد مي نظر  به
 سـومين  هنـوز  كـه  اسـت   درحالي اين و .است نمانده سبزها نزد دور اي خاطره جز
 سـبز،  جنـبش  استوار و صبور زندانيان و رهبرانو  فرانرسيده 88 عاشوراي لگردسا
 و اميـد  پيام خود، هاي محبس از مختلف، اشكال و گوناگون هاي بهانه به و جا جابه

 و دارنـد  اصـرار  جنبشـي  تـداوم  و »بودن« بر آنان .كنند مي منتشر تالش و مقاومت
 بـه - اش خيابـاني  ظهـور  و بروز اگرچه است، باقي مطالباتش كه زنند مي تأكيد مهر
  .است تعليق در يا شده متوقف -گوناگون داليل

 و موسـوي  و رهنـورد  حصر/حبس از هنوز نيست؛ دور اي خاطره سبز، جنبش
 اقتـدارگرا  حاكمان به) اهواز( درتبعيد زندان از نبوي ضياء نگذشته؛ سال دو كروبي
 رهبـر ) شـهر   رجـايي ( درتبعيـد  زنـدانِ  از صـميمي  كيـوان  كـه  چنـان  دهد؛ مي انذار

 و صـريح  قدياني، ابوالفضل خواند؛ فرامي عقالنيت و تدبير به راجمهوري اسالمي 
 نسـرين  گويـد؛  مـي  مطلقـه  قـدرت  تحديد براي اجتماعي نيروي به توجه از قاطع،
 بـا  را شـهروندان  اساسـي  حقـوق  رعايـت  جسـمي،  هـاي  آسـيب  به اعتنا بي ستوده
  .رسد مي شهادت به قابل احمد و ...و ند؛ك مي مطالبه غذا اعتصاب

 و زنـدانيان  از كه زنند طعن سبز جنبش حاميان و نويسنده بر ناهمراهان بگذار
 نيسـت؛  ماللـي  .كننـد  مـي  استفاده سوء خويش، سياسي مقاصد براي باختگان، جان

 داران دغدغـه  و اسـت  سبز جنبش با همراهي مدعيان تذكار، و نوشتار اين مخاطب
  .آن
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 بـراي  ديگـر  ي»شـاهد « اسـت؛  سـبز  جنـبش  براي ديگر ي»شهيد« قابل احمد
 بـا  يـا  افتـاد  زمـين  بر اي گلوله با سحابي هاله ؟باخت جان صابر هدي چرا .سبزها
 شـهداي  ؟شـد  كشـته  گنـاه  كـدام  بـه  و ؟پدر تشييع مراسم در سبز شالي و دستبند
 در كـه  نيزنـدانيا  ؟شـدند  قربـاني  چـرا  ديگران و 88 عاشوراي و كهريزك مظلوم
   ...؟اند محبوس چرا نويسند نمي عفونامه زندان

 نيسـت  گريـزي  اما است، تكراري ظاهر به اگرچه هايي پرسشيا  سخنان ها اين
 خصـوص  بـه  سـبز؛  جنبش همراهان و حاميان ذهن و وجدان دادن قرار هدف جز
 در يـا  ابـزاري،  عقالنيـت  از متـأثر  يـا  اقتصـادي،  مشـكالت ة چنبـر  در كه هايي آن
 مسـئوليتي  بي و تعهد عدم و كاري فراموش چون وخوهايي خلق و ها عادتة اصرمح
 هـا  ميليـون  كنـار  در 1388 سال چگونه كه اند برده ياد از ...و نوخواهي و القيدي و

 كنشـگران  بايد .بودند پيگير را خود انساني و مدني و اساسي حقوق ديگر شهروند
  سياسـت  كه هايي آن ويژه به داد؛ زنهار را هوشيار  نيمه يا بيدار همچنان شهروندان و
 مسـئوليت  همچنـان  كـه  كساني دانند؛ هم نمي از جدا سره يك سپهر دو را اخالق و

  .كنند مي ارزيابي تنيده درهم را ورزي سياست/اجتماعي تعهد و اخالقي

 و اقتصــادي ركــود و فزاينــده تــورم و افسارگســيخته گرانــية هنگامــ ايــن در
 نــاگوار پيامــدهاي و بيكــاري نــرخ افــزايشو  صــنعت و توليــد چــراغ خاموشــي
 از ديگـر  بـار  كنند؛ بازخواني را خود مطالبات كه سبزهاست بر آن، شناختي جامعه
 بگوينـد؛  »دروغ دولت« به -حبسشان و حصر در نامزدهاي و- خود اعتراض دليل
 تـايج ن كننـد؛  بـازخواني  را انتخابـاتي  كودتـاي  بـر  مترتب اجتماعي  اقتصادية فاجع
 و اينجـا  را فرمايشي و نمايشي پارلماني يافتن  سامانو  واقعي مجلسي فقدان ناگوار
 و بازداشـت  و دگرانديشـان  تهديـد  و نخبگـان  سـركوب  نقش دهند؛ توضيح آنجا
 حاكمـان  تـازي  يكـه  در را) قابل احمد ياد زنده وازجمله( مخالفان و منتقدان زندان
 :پرسـيدند  كـه  بگوينـد  عزيزي هاي جان از و ...و كنند؛ تبيين ناكارآمد، و كفايت بي
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 هـدف  امـا  آمدند، خيابان به آزاد و سالم زندگي حقة مطالب براي و »؟كو من رأي«
  .گرفتند قرار گلوله و شكنجه و خشونت و سركوب

 انديشـمند  آن پربركـت  زنـدگي  چونـان  قابـل،  احمد مجاهد، دانشمند شهادت
ة ميانــ درو  ايــران ســرد و ســخت هــايروز ايــن در .اســت آفــرين  زنــدگي آزاده،

 نقد مورد را يكديگر ،»اخالقي مسئوليت« مورد در بايد سبزها گوناگون، تهديدهاي
 شهيد پيكر تشييع براي حتي كه هايي سبز از گروه آن .كشند پرسش به و دهند قرار
 در دبايو  »؟چرا« كه بپرسند خود از بايد نداشتند، الزمة انگيز او، با او وداعو  قابل
 در لختـي  ورزي، سياسـت  و اجتمـاعي  مسـئوليت  بـا  زيسـتن  اخالقي نسبت مورد
  .كنند درنگ خويش

  



 

)27(  
  »والعصر گروه« و جاللي ظريف قابل، احمد

  1391 آبان 6بهار، عصرنو،  همنشين

  .خوشحالم قابل احمد مرگ از من

  .نداشت را رنجورش جسم تحمل ديگر شيفته، جان نآ

  .بميرند او امثال كه كنم نمي باور البته

  گور به شود  مي نهان عشق كه كنم  نمي باور

  خاك ز اش  عصياني گل كشد سر نكهآ بي

  .حاضرند و حي مردگان، ظاهر به

مه يعمينَا جضَرُونَ َلدحم.  

  ؟نرُست كه زمين در فرورفت دانه كدام

  .رود فرو تا مدآ برنمي ماه نبود مرگ اگر

 كـه  بيايـد  پـيش  شرايطي نيز تو و من براي بسا  چه و است دميآ دوست ،مرگ
 صـدا  پايـد،  مـي  را ما و نشسته سايه در كه را او و باشيم داشته را ديدارش رزويآ

  .بزنيم

 جهان نبود مرگ اگر .رود فرو تا مدآ برنمي ماه نبود اگر .است خوبي چيز مرگ
 كـه  كوفتـه نا خرمنـي بسان  بشر و گسست مي هم از تكامل زنجيره نداشت، ارزشي
  .ماند مي زمين بر مهمل است ميختهآ هم  به اش  دانه و كاه
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 جشن مرگ هنگامه زركوب الدين  صالح شيخ و مولوي امثال كه نبود جهت  بي
 دم مطلـوب  به پيوستن و محبوب سوي  به رفتن از و كردند مي بپا سماع و رقص و
  .ادب مبارك قدمش رسيد وقت هر و است دميآ دوست مرگ .زدند مي

  بالل روي رـب ادـافت رگـم رنگ    هالل همچون شد ضعف از بالل چون

  واطرَب نه نه :گفت باللش پس    واحرب :بگفتا ديدش، او جفت

  ؟چيست و است عيش چون مرگ داني  چه تو      زيست ز بودم حرَب اندر تاكنون

  .است هستي  بستنآ نيستي،

 چـون  ؟چرا .ندارد واقعيت كه ازيمج است امري اساساً مرگ پنهان  چه شما از
 عمليها  حوزه همه در شود، مي صفر نتروپيآ كه دمايي به مطلق، سكون به رسيدن

  .نيست پذير  امكان و

 ،)گـراد  سـانتي  ٔدرجـه  273�15 منهاي( كلوين، ٔدرجه صفر دماي ديگر عبارت به
 يسـتي ن يعنـي  .اسـت  دسـترس  از دور و نشده تسخير شايد و بايد كه نچنانآ هنوز
  .ميريم نمي ،ميريم مي كنيم مي خيال كه ما و است هستي  بستنآ و وجود از سرشار

  .كند مي مبهوت را دميآ هستي عين در نيستي و نيستي عين در هستي

 پيچيـدگي  و گره با هنوز نآ لحظه ياتئجز و مرگ پديده دقيق توضيح اگرچه
 زنـده  موجود نيروي كاهش و زوال يندآفر يعني شدن پير چگونگي و است همراه
ا  اسـت،  نشـده  مشخص قطعي صورت  به زمان گذر در از يكـي  مـرگ،  وجـود  امـ 

  .شود مي محسوب ژن براي بقا مهم هاي ويژگي

ا  شوند تقسيم نهايت  بي تا توانند مي و هستند ناميرا ها  سلول نظري صورت  به امـ 
 هـر  در كـه  دارد وجود) Telomere( تلومر نام به هايي دهئزا DNA »اي  ان  دي« در

 رسـيدن   پايـان   بـه  از پس درنهايت، و شده تر  كوتاه و كوتاه شان اندازه يسلول تقسيم
  .گردد مي متوقف سلولي تقسيم ن،آ
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 تلـومر  اندازه سلولي تقسيم در و برسد بحراني حد به تلومر طول كاهش وقتي
 از را نآ هشد ذخيره اطالعات نتيجه در و خود مغز سلولي رايشآ فرد بماند، ثابت
  .زند مي در و رسد مي راه از مرگ و دهد مي دست

)DNA  =ــيئد ــكريبونوكلئ وكس ــيد، ي ــوعي اس ــيد ن ــكئنوكل اس ــه ي  داراي ك
 زنده موجودات بيولوژيكي توسعه و كاركرد براي و است ژنتيكي هاي دستورالعمل

  )گيرد مي قرار استفاده مورد

  .چيند مي ريحان گاهي مرگ

 ؟حيـات  يـا  اسـت  مـوت  ؟يدآ مي بيرون از يا دارد نهال ما درون ؟چيست مرگ
 هـم  مرگ خود ياآ و ؟زن يا است مرد ؟دارد سايه هم مرگ ياآ ؟بام يا است نردبان
  ؟ميرد مي

 شـود،  مـي  يدنئسا اسير نيز خودش اما يدآ مي يدنئسا كار به كه هاوني مثل ياآ
 او خـود  مانـد  يمـ  زنـده  كه چيزي تنها يا شود مي يدهئسا و ميرد مي هم مرگ خود
  ؟است

اي  دروازه خـود  و بقـا  قفل كليد است نتروپيآ و كهولت از نمادي كه مرگ ياآ
  ؟هست هم زندگي و نگانتروپي به

وت  خَلَـقَ ( مـرگ  خلـق  و فـرينش آ از سمانيآ كتب در اينكه ياآ يـاه  الْمـاْلحو (
ـ  مي لنگ جلويش هستي كه نيستي اساساً كه است معنا اين به شده، صحبت  دازد،ان
  ؟است هستي بستنآ خود

ـ  مثنـوي  در بارهـا  نيز مولوي كه »وجهه لَّإا هالك ء شَى كلُ« ياآ  و بـرده  كـار   هب
 او، جز احديت، ذات جز چيز همه« كهاند  وردهآ فارسي به گونه اين غالباً مترجمين
 هـت ج و راسـتا  جـز هـا   پديـده  همه كه بدهد هم را معنا اين تواند مي ،»است فاني
 و دهنـده  تكامـل  عمـل  صـالح،  عمـل  يعنـي  .شـوند  مـي  نـابود  و محو نآ تكاملي
  ؟ماند خواهد ماندگار و پويا همواره است بزرگ هنر يك خود كه بخش  ييرها
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 بـاقي  جاودانـه  او هنـر  و مقاومـت  ولـي  پذيرد مي پايان دميآ زندگي اينكه ياآ
 نشان و كند نمي حكايت نمايد، مي نيستي ظاهر به كه جديد هستي يك از ماند، مي
  ؟كند مي صدق انرژي بقاي اصل نيز مورد اين در كه دهد نمي

  جاللي ظريف و قابل احمد

 بود برده نام »جاللي  ظريف محمدحسن« دوستش از قابل احمد پيش سال چند
  ...و ؟نبود سياسي زنداني شاه، زمان در نامبرده ياآ پرسيدم ايشان از من و

  :ندنوشت پاسخ در قابل قايآ

  شما بر سالم

 سـال  10ة عـالو  بـه  ابـد  حـبس  به و دستگير انقالب از قبل ايشان .ريآ) الف
  .بودند شده محكوم زندان

 بيـت  بـه  هجـوم  بـا  زمـان   هـم  1376 آبان 27 تاريخ در نيز انقالب از بعد) ب
 و ماه يك از پس ايشان و شديم دستگير هم با ايشان و من قم، در منتظري اهللا  آيت
 بـا ) كوهسـنگي  خيابان(مشهد اطالعات بازداشتگاه در بازداشت روز 40 از پس من
 برخـي  بـا  همراه( غيرقانوني اي  محاكمه در 1377 فروردين در و شديم زادآ وثيقه
  .شديم محكوم سال، 5 مدت به تعليقي حبس سال يك به كدام هر) ديگر دوستان

 نشـر  نظـام،  عليـه  اماقد رهبري، به اهانت از؛ بودند عبارت ما هردوي اتهامات
  .نظام عليه تبليغ و عمومي اذهان تشويش قصد به اكاذيب

 انجـام  از پس روز يك و 1378 شهريور در] جاللي  محمدحسن ظريف[ ايشان
 .پيوسـت  خـدا  رحمـت  بـه  مشـهد،  مئقـا  بيمارسـتان  در »قلـب « باز جراحي عمل
 و كردم مي نتشرمحتماً  وگرنه ندارم را ايشان عكس مختصر، فيلم يك جز سفانهٔمتا
  قابل احمد .باشيد پيروز و تندرست و شاد .كردم مي پيوست شما براي يا
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  جاللي  ظريف و والعصر گروه

 كـامالن  هادي با جاللي  ظريف محمدحسن ضدسلطنتي، بزرگ انقالب از پيش
 شيشـه ( خلخـال  علي و) قاليباف كارگر= صبوري بابا( صبورى على و) ساز كليد(

 شـاه  رژيـم  عليه ...و بجنورد، و قوچان و مشهد در كه والعصر وهگر با ...و) فروش
  .كرد مي فعاليت بود، مجاهدين با ارتباط در و داشت فعاليت

 زاده  اسـماعيل  علـي  بيجـاري،  غالمرضـا  سرمدي، جهانگير برادران، محمدتقي
 علـي  ،)معلـم  سـه  هـر ( بـاقرزاده،  علـي  فتـي، رأ حسـين  .الهي حيدر) موزآ دانش(

 اسـماعيل  ،)سـرود  مي سرود، و شعر كه معلم( رستگار عباس ،)انشجود( خراشادي
 اسـتاديار ( مـددي  هاشـم  .)اسـالمي  معـارف  و حقوق و فقهي  دانشجو( وفايغمايي
ــوروزي محمــد ،)فلســفه رشــته دانشــجوي( مــددي مهــدي ،)علــوم دانشــكده  ن

 حسـن  ميرصادقي، ميرطه ،)فيزيك دانشجوي( ارگنجي حسين ،)ادبيات دانشجوي(
 نفــر چهـار  هـر ( سرشـكي   فقيهـي  اصــغر  علـي  هاشـمي،  جـواد  .بيدهنـدي   مـي رحي

 روحـاني =  اخـو ( اخـوان  مهدي ، ... صفدر ،)اسالمي معارف و حقوق دانشجويان
 پيـامي  ولي ،)علوم دانشجوي( جمرو نصراهللا ،)پزشكي دانشكده دانشجوي و معمم
 دانشـجوي ( فرصـت  حسين ،)معمم روحاني( خادمي علي ،)ساله  پانزده موزآ  دانش(

 سـيدعباس  ،)روحاني( گنابادي  اسدي جعفري، محمود ماهوان، رضا ،)دندانپزشكي
 مشـغول  دانشـجوي ( كاشـاني   زاده  محسـن  عباس ،)معمم روحاني( قوچاني  موسوي

 جعفـر  ،)كشـاورز ( شـادانلو  ... ،)طلبـه ( طبسـي   سجادي علي ،)لمانآ در تحصيل  به
 ،)شـد  تيربـاران  بعـدها  كـه ( »مصـباح « نام به دليري طلبة شالچي، حاجي اردكاني،
 حميـد  پديـداران،  اهللا  قـدرت  ،)دانشجو( قزي محمود ،)دانشجو( محمدزاده محمد
ـ ( دلشـاد  حسـين  ،)جغرافـي  رشـته  دانشجوي( شيرازي مهدي  دنيـوي  حمـزه  ،)ابّن
 روسـتاهاي  از يكـي  كدخـداي ( رحيمـي  ... ،)چوپـان ( پـارس  رحمـان  ،)كشاورز(

 دسـتارش  كـه  فـالح  حـاج  و) داد مرام تغيير زندان در بعدها كه بود مشهد اطراف
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 و بـود  فروخته اسلحه والعصر گروه وبه وردآ مي ياد  هب را فردوسي ابوالقاسم حكيم
 همـه  ،داد نشـان  شـالق  زيـر  در برانگيـز   تحسـيتن  مقـاومتي  سالگي  شصت سن در
ــا نــوعي  بــه ــ .خوردنــد مــي گــره والعصــر گــروه ب  اسعبــ چــونهــا  بعضــي هالبّت

  .شدند مي مرتبط والعصر گروه به غيرمستقيم كاشاني  زاده  محسن

 از بازگشت و شهرام تقي جريان از گيري  كناره درپي كاشاني  زاده  محسن عباس(
 و شـد  شـكنجه  دردنـاكي  طـور  بـه  و افتاد ساواك دام به پدرش هنگريآ در لمانآ

  ).باخت نجا توپ لوله تركيدن اثر بر چلچراغ عمليات در بعد ها سال

...  

 سـماورچي  مـروي  ،)روحـاني ( علـوي  افشـار،  نـادر  نامدار، حسين دستگيري
 محمـد  منتظمـي،  جـالل  ،)بود شده منتقل بادآ وكيل به قصر زندان از كه روحاني(

 سـمناني،   يتشـرّف  احمـد  صادقي، حسين صادقي، مهدي ربوبي، حسين شهسواري،
ـ  محمدباقر ،)روحاني( حيدري  رضوي سيدمصطفي  صـالحي،  ... ،)روحـاني ( هفرزان
 از) دختـر ( موزآ دانش چند و معصومي علي صديق، حميد اردبيلي، طاهر مرتضي
ـ  نداشـتند  والعصـر  گـروه  بـه  مسـتقيمي  ربـط  مشهد، علم دبيرستان اام  كـه  يجـو 
 هـم  نانآ تمحكومي و پرونده روي شدند مي بازجويي و شده دستگيرها  والعصري
  .گذاشت مي تأثير

...  

 ارتباط جامعه گوناگون اقشار با گروه نآ .بود مجاهدين به وصل عصروال گروه
 دانشـجو،  اسـتاد،  اعضـايش  ميـان  در .بـود  مردمـي  كلمـه  واقعـي  معني  به و داشت
 فكـر  گـاه  مـن  و داشتند حضور چوپان حتي و كشاورز فروش،  شيشه بنا، روحاني،

 جريـان  كـه  نـاكي هول ضربه نآو  مجاهدين در شيُك واقفي  شريف نبود اگر كنم مي
 درون تضـادهاي  بـا ( زد مـردم  اعتمـاد  به ناصواب، هاي  روش اتخاذ با شهرام تقي
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 جريـان  ،)پـور   زنـدي  و شـفر  و ترنـر  نظـاير  با كه نمود برخورد گونه ناهم خلقي،
  .رفت مي ديگري مسير ما جامعه و گرفت نمي پا ارتجاعي راست

  رود مي لو والعصر گروه

 كـه ) حسن( ديقائ جواد .بودند والعصر گروه هاي  فعاليت جريان در مجاهدين
 شـباهت  امينـي  فاطمـه  خـواهرش  بـه  كه اميني عبداهللا بود، مشهد مسوول زمان  نآ

 ابـراهيم  حـاج  دزفـولي،  فقيه بتول مدني، سيدكاظم دورس، اصغر  علي داشت، زيادي
 كـل  .دندبو باخبرها  والعصري از وبيش  كم ،)داشتند فعاليت مشهد در كه( ...و داور

  .بودند جريان در) مريدانش و شهرام تقي( سازمان

 داشـت،  ارتبـاط ) كـامالن  هـادي (هـا   والعصـري  با مستقيماً كه مجاهدين عضو
  .بود داور ابراهيم  حاج

 نفـرات  بـه  را گـروه  اطالعـات  تشـكيالت،  روال طبـق  داور، ابراهيم  حاج گويا
ـ مح امثـال  خيانـت  با بعداً كه كند مي در خودش مافوق وحيـد  و خـواه   تـوكلي  دم 
 در و رود مـي  لـو  مردمـي  و محبـوب  گـروه  نآ و رسد مي ساواك دست  هب افراخته
 دسـتگير  نفـر  هفتـاد  شصـت  حـدود  قوچـان  و قـم  و گرگـان  و بجنـورد  و مشهد
  .شوند مي

...  

  54 بهمن و 54 شهريور .خورد ضربه نوبت دو در والعصر گروه

 جريـان ( مجاهـدين  بـه  مربـوط  خبارا كه »امروز باختر« نشريه 54سال شهريور
) راسـت  سمت ستون ،3 صفحه( 61 شماره نشريه در داد، مي انتشار را) شهرام تقي
  :نوشت بود، شده دستگير سال همان مردادماه كه افراخته وحيد عكس باالي
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 چگـونگي  .شـدند  دسـتگير  خاموشـي  محسن مجاهد و افراخته وحيد مجاهد«
 دو نآ لبـاف،   هصـمدي  مرتضي خيانت از پس ماالًاحت .نيست معلومها   آن دستگيري
  »باشند شده معرفي پليس به مجاهد

 بـا  افراختـه  وحيـد  امثال همكاري و دستگيري از بعد( هوايي و لحا چنين در
  .افتاد ساواك دام به والعصر گروه ،)ساواك

 .فتـي أر حسـين  الهي، حيدر رستگار، عباس .يمئا محمود ،54 سال شهريور در
 طرقبـه، ( صـبوري  علـي ) مشـهد  در( خلخـال  علـي  ،)...( طـال  ،)قوچـان  در همه(

 و ييغمـائ  وفـا  اسـماعيل  ،)گرگان در( ميرصادقي ميرطه و اردكاني جعفر ،)چناران
 بيدهنـدي  رحيمـي  حسن ،)گناوه بندر در( هاشمي جواد ،)مشهد در( فقيهي اصغر
  .شدند دستگير) قم در(

 محمــدعلي ســرمدي، هــانگيرج پيــامي، ولــي بــرادران، محمــدتقي 54 بهمــن
  .مدندآدر اسارت به ...و اكبري اكبر  علي و زاده  اسماعيل علي زاده،  مهدي

 تهـران  بـه  را او .رفت فشار زير و افتاد زندان به 54 شهريور هم جاللي  ظريف
 نـام  كـه  خـواه   تـوكلي  امثـال  همكـاري  بـا ( .شد سختي بازجويي نجاآ و بردند هم

 داور، .شد كشته و افتاد ساواك دام به هم داور ابراهيم  اجح بود، فردوس مستعارش
  ).بود رجوي مسعود تيم در...و ماليري مصطفي و خامنه هوشمند با تر  پيش

 نيروهاي ...و تهران از مشهد ساواك ها،  والعصري گسترده دستگيري با خالصه،
 ناصـري  محمدحسـن  جملـه  از گر  شكنجه چندين و بازجو چند و خواست كمكي
 و رجبـي  و بابـايي  و ناهيـدي  امثـال  كمـك  بـه  تـا  شـدند  مشـهد  راهي) ضديع(

  .كنند اطالعاتي تخليه را دستگيرشدگان مشهد، ساواك در ...و دانشمندي

 را كـامالن  هـادي  و خلخال علي و ميئا محمود و رستگار عباس گران  شكنجه
 الحسـ  شـان  خانـه  حوض زير چون خصوص  هب صبوري بابا به و زدند توانستند تا

 شـكنجه  وحشـيانه  چنان را مددي مهدي .وردندآ العاده  فوق فشار بود، كرده مخفي
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 شـكنجه  اثـر  بـر  ها  مدت ميرصادقي ميرطه .بود شده صاف پاهايش كف كه كردند
  ...كرد مي ادرار خون

 زنـدانيان  از بعضـى  .بودنـد  كـرده  الش و شآ هـم  را ديگران و جاللي  ظريف
 نآ در .رفتنـد  مـى  توالـت  به و غلتيدند مى و بروند اهر پاهايشان روى توانستند نمى
 همـان  در تعـدادي  و بـود  پر ساواك هاي  لسلو شدگان دستگير كثرت دليل به ايام
 شـاهد  و شدند مي شكنجه خوابيدند، مي همانجا داشتند، اقامت شكنجه اصلي اتاق

  .بودند نيز بقيههاي  شكنجه

  والعصر گروه عاقبت خرآ

 و رفـت  را خودش مستقل راه كه جاللي  ظريف جريان جز به والعصر گروه در
 انقـالب  از بعد بيشترشان و پيوستند مجاهدين به بقيه بود، مشهور راست جريان به

 سـيدعلي  اهللا يـت آ و طبسـي   واعـظ  اهللا  يـت آ كـه  است اينجا شگفت و شدند اعدام
 .نداشـتند  دترديـ  شـان صداقت در و شناختند مي نزديك از را نانآ از برخياي  خامنه
 نـان آ از بسياري مشهد موقت جمعه امام فرزانه محمدباقر والمسلمين االسالم حجت
  .بود خورده نمك و نانها   آن با و ديده بادآ  وكيل زندان در را

 غالمرضـا  بـرادران،  محمـدتقي  ،)صـبوري  بابـا ( صـبورى  علـى  كامالن، هادي
 علـي  بـاقرزاده،  علـي  ،فتـي أر حسـين  الهـي،  حيـدر  زاده،،  اسـماعيل  علي بيجاري،
 ميرطـه  ارگنجـي،  حسين نوروزي، حسين مددي، هاشم رستگار، عباس خراشادي،
 سرشـكي،   فقيهـي  اصـغر   علـي  هاشـمي،  جـواد  بيدهندي،  رحيمي حسن ميرصادقي،
 كاشاني،  زاده  محسن عباس جعفري، محمود ماهوان، رضا ج،مرو نصراهللا ، ... صفدر
 هاشـمي  جواد بيدهندي،  رحيمي حسن قزي، ودمحم مصباح، يحيي اردكاني، جعفر
 جـان  ديـن  پـرده  زيـر  استبداد با مبارزه در انقالب از بعد همه ميرصادقي ميرطه و

  .بودند ايران مردم فرزندان ترين  پاك ازها   آن .باختنند
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ــاهــا   آن والعصــر اعضــاي زاديآ و شــاه ســقوط از پــس  اعضــاي يــتاكثرّ ب
 و گرفتنـد  قـرار  مجاهـدين  كنار در برادر و خواهر و مادر و پدر گاه و شان  خانواده
 تعـداد  تـوان  مـي  حسـاب  ايـن  بـا  و شـدند  كشتار كشتارها در شصت سال از پس
  .زد حدس را باختگان  جان

...  

 دانشـجوي  و اصـفهان  روحـانيون  از يكـي  فرزند كه سرشكي  فقيهي اصغر  علي
 وحشيانههاي  شكنجه زير به و دستگير شصت سال در متأسفانه بود مشهد دانشگاه
  ...هم را فتيأر حسين .ويختندآ دار به هم را او .گشت نادم و كشيده

 بـا  رابطه در و مدندآدر پا از گران  شكنجه وحشيانةهاي  شكنجه با دو نآ اگرچه
 نآ و ايـن  دسـتگيري  و خـوردن   ضربه باعث و داده نشان ضعف انقالب و سياست
 بـه  را خـود  و مدنـد آ ميـدان  به مردمشان منافع رخاط  به ديگر شرايط در ااماند  شده
 قـرار  شـد،  تحميـل  نـان آ بـر  كه شرايطي در كس  هيچ كنيم رزوآ .زدند تشآ و بآ

  .نگيرد

 بـه  بعـداً  هـم  خودش و شد خوندهاآ ستم به لودهآ قوچاني،  موسوي سيدعباس
  ...شد كشته ...و افتاد پستي

 و شـد  كميتـه  ريـيس  بانقال غازآ در كه) سابق انگشترفروش( شالچي حاجي
 و بـازجو  شـيرازي  مهـدي  حميـد  و افتـاد  بيراهـه  بـه  زد، مي شالق را خورها  عرق
  ...شد يقهار گر  شكنجه

 طبيعـي  مرگ به هم توكي و تك و دارند عادي زندگي ايران در نانآ از بعضي
 يسـازمان  رابطه سياسي هاي  گروه با و كنند مي زندگي ايران بيرون تعدادي اند،  مرده
 و محمـدزاده  مـد مح خلخـال،  علـي  مددي، مهدي مثل هم نانآ از شماري .ندارند
  .هستند مجاهدين با ميئا محمود

  جاللي ظريف مرگ
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 از گفتنـد  مـي  و بودند اصلي گردان صحنه مجاهدين مشهد، بادآ  وكيل زندان در
 و دندافتا راست به واقفي،  شريف مجيد قاتلين دافعه در جاللي  ظريف امثال كه نجاآ

 نجـس  زندان در و كردند جدا زندانيان ساير از هم را خودشانهاي  مالقه و كفگير
 جريـان  هستند، رجوي مسعود رهبرش و سازمان رودرروي و انداختند راه پاكي و

  .شوند ايزوله بايد و كنند مي نمايندگي را ارتجاعي راست

ـ  .شدند بايكوت كوچكش جمع و جاللي  ظريف  از بـود  بيخـو  انسـان  او هالبّت
 گفـت  مـي  و كرد مي تعريف هميشه هم كامالن هادي و خلخال علي و صبوري بابا
 جفـا  كار اين .كند بايكوت را زنداني نبايد زنداني .باشم مردم دشمن توانم نمي من
  .است

 حيـدري   رضـوي  سيدمصطفي( بود روحاني كه هايش  اي همسفره از يكي يكبار
  :گفت ،)بود طبس شهرستان اسالمي البانق كميته فرمانده 1359 سال در كه

 كـه  بسـازيم  بـايكوتي  .مجاهـدين  اين و دونيم مي ما برسه، بيرون پامون بگذار
 است، دريا يك مثل كه بيرون محيط با زندان بسته محيط مگر .كنند ظّح خودشون

 خـواهيم  و هسـتند  ما مثل فرمان  هب گوش مردم .نيست زندان ديگه اونجا ؟جوره يه
  .بره مي كي ديد

 هـا   وقـت  بعضـي  و گذاشت مي زيادي احترام نژاد  پاك شكراهللا به جاللي  ظريف
 .ندارد مبارزه به ربطي شده شكنجه زنداني بايكوت گفت مي و كرد مي درددل او با

  .است زده استبداد ما از بسياري ذهن

...  

ـ  و بينـد  مي پيش سال چند و سي عينك با هنوز كه شناييآ  بـه  دليـل  همـين   هب
 هـا   راسـت  از تـو  :گفـت  مي طعنه و طنز با است، ارچد »بيني  واقع و انصاف امتناع«

  ...كني مي دفاع



 امه احمد قابليادن  386

 سـال   همه  اين از بعد داري انتظار ياآ ؟است كدام چپ و چيست راست پرسيدم
 هـم  بـاز  مـده، آ برسـرمان  بـال  همـه   اين و گذشته دسلطنتيّض بزرگ انقالب از كه

  ؟يمكن فكر »بفرموده« واي  كليشه

 بيگانـه  خودمـان  شـعور  و هـا   دريافـت  با و كنيم قضاوت ديروز نگاه با بايد ياآ
 و سياسـي  مصـلحت  و گروهـي  مالحظـات  قرباني را واقعيت بيان بايد ياآ ؟باشيم
  ؟بكنيم دوانده، ريشه ما جان بر دشمنان سوءاستفاده از كه ترسي

 و مارتي خوزه و »گوسٔيسينفو كاميلو« و گوارا چه امثال از من كه دانست مي
 و جهـانگيري  قلـي   اهللا و نژاد  پاك شكراهللا و مسكوب شاهرخ ازو  برشت و ماركس
 كتـاب  و فرانكفـورت  مكتب و پاريس كمون از و هابسبام اريك و معيني اهللا  هيبت

 را هـا   راسـت  جانـب  تـو  گفت دوباره .ام  نوشته هم »بونگ هه وفآ« و گروندريسه
  ...گيري مي

 واهمـه  حـق  كلمه بيان از .است كدام چپ و چيست راست انمد نمي من گفتم
  .ندارم هراس يا اميد احدالناسي از است، من به من از نزديكتر كه او جز و نداشته

...  

  ...بگذريم

 جـواد  بـرخالف  ديـديم  هـم  بعدها .بود خوبي انسان جاللي  ظريف من نگاه از
 بيداد به و نشد خوندهاآ سفره  هم ...و سماورچي مروي و رضوي امثال و منصوري

 هآ شـنيد  مـي  را ديـروزش  يـاران  اعدام خبر وقتي كه شنيدم .گشت گرفتار هم نانآ
  .گريست مي و كشيد مي

...  

  .نبود شاعر ظريف هالبّت .اوست حال وصف و او از زير اشعار
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  عدم هب و گرايد بسستي نكهآ سزاست   ملهم دين و عدل ز نباشد كه حكومتي

  مبرَم شود مي مظلوم و ظالم ردنب         يافت حاكميت بدادست و اختناق چو

  محكم شود مي خلق بردگي بناي         زادآ مردمش نباشند كه كشوري به

  ستم و جور لحظه لحظه رود كه بود روا    استبداد و ظلم پذيرند كه مردمي به

  ...خم قامت كنند ستمگر نزد كه چرا     ستمكارند غالباً جهان به كشان ستم

 باغ( ربيع  خواجه در را وي و درگذشت 78 شهريور 21 تاريخ در جاللي  ظريف
 .سـپردند  خاك به) وسط 8 شماره 18 رديف 1 بلوك ،چپ سمت ،دوم قطعه ،اول
  :شده نوشته قبرش روي

اي  شـده  دنيـا  بـه  تو ؟خبري  بي چرا سرانجام زين گذري، مي ما تربت بر كه اي
 ياآ نهمآ است كفن يك جهان كاالي سود .دگري روز ز و خويش از غافل دلبسته،
  نبري يا ببري

  .افتاد خواهد كجا و كي داند نمي كس  هيچ

 خـاك  به نيز تو و من فردا نه، امروز .افتاد خواهد كجا و كي داند نمي كس  هيچ
 زمـان  و گـذرد  مـي اي  پرنـده  كشـيدن  پـر  همچـون  سال صد يا سال پنج .افتيم مي

 و مانـد  مـي  نچهآ اام خورد، خواهد را ها سال خورد مي را سباهاي  دندان چونانكه
  .است نيكي ماند مي كه چيزي تنها

...  

 قابـل،  احمد به رشته چند و چندين با را خودشان ستم عمله گذشته در اگرچه
 چـون  داشـتند  ورتص و كشيدند خود دستگاه به حدودي تا به را او و كردند بقالّ
 نشسته، نآ و اين درس پاي و بوده طلبه روزگاري و است روحاني خانواده يك از
 و بـود  عقالنيـت  و زاديآ هـوادار  كـه  قابل احمد ا،ام يدآ مي كنار حكومت با البد
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 ديگـري  از بعد يكي را بندها دليرانه داشت، مي پاس را انديشيدن و انديشه حرمت
  .ايستاد انجبار برابر در و گسست

 تا اام نشد نزديك شايد و بايد كه طور  نآ »لاصو در اجتهاد« وادي به اگرچه او
 از برتـر  هـم  نآقر است نقد قابل هرفرهنگي كه همچنان بود پذيرفته زيادي حدود
  .باشد نقد قابل زباني لحاظ  به تواند مي و نيست الٔسو

 مباني برخي بازنگري به و گذاشت سر پشت را نظري  تنگ و تعصبهاي  تنگه
 زد، كـه  هـايي   حـرف  پاي و داد بها فرهنگي منابع هصفيت و استخراج و ديني نظري
  .است عمل زدنش خود كه هايي  حرف .ايستاد

  .بود قابل راستي  هب قابل، احمد

  



 

)28(  
  قرارداشت قابليت قالب در كه احمد، رثاي در

  1391 آبان 7ميبدي، جرس،   فاضل محمدتقي

  بود بري عيب از پري چون سرتاقدمش    ودـب پري ايـج اـم خانه او زـك ارـي آن

  بود خبري وبي اصليـح  بي همه اقيـب    شد سر هب بادوست كه بود آن خوش اوقات

  بود رهگذري روان سرو آن كه افسوس     ونسرين وسوسن گل و آب لب بود خوش

 قابليـت  و انديشـه  قوام و روح قامت كه گفت نخواهم گزافه و كرد نخواهم مبالغه
  .بود بودنش بري عيب از :حافظ يرتعب نشانگر قابل احمد

 ديـده  غيرعلمـي  و علمـي  محافـل  در هـا  سـال  كـه  ستايم مي گونه آن را او من
 و هميشـه  .بـود  همگـون  و داشـت  تطـابق  هم با زندگيش و زبان و ذهن ؛بودمش
 تـالش  .كـرد   مـي  سنگ  هم روايت و درايت ،آيت با را خود ادعاي و سخن همواره
  .درآميزد باهم سخنش در را سه اين نمود مي

 داغ شـناختش  مي هركس كه كشيد خاك نقاب در رخ ما ميان در مردي دانشي
 كه گرفت غنودن ابد امن خاك در مردي راسخي .كرد مي احساس خود در دردناكي
 گرفتـه  پر تازه انديشه و آيين استنباط عرصه در عمر،هاي  ميانه در روشنگرش، راه
 و نشـاند  ثمر  به را اش  انديشه نهال تا رفت مي كه بود نشسته بهاري درگاه در و بود

  .شود ياور را ديني نوانديشي مظلوميت

 زمينـه  در چـه  ،نگـاهي  بـا  را ديدگاهش گاهي .بودم نشسته او با بارها نگارنده
 مـراء  مسير و برآشوبد اينكه بدون ،گذاشتم مي نقد به ،فقهي زمينه در چه و سياسي
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 قـانع  يا و پذيرفت مي يا مليح، لبخندي با .شنفت يم آرام گيرد، درپيش را مجادله و
 بـود  اتكـايي  و اميـدي  .نديـدم  او از برآشفتگي گفتگو باب در گاه هيچ .گشت نمي
 ديـن  هابـه   سـنت  حفـظ  بـا  امـروزي  و عصري نگاهي خواستند مي كه كساني براي
  .باشند داشته

 تربيشـ  را حقيقـت  ولـي  داشـت  مـي  دوسـت  را افالطون ارسطووار قابل احمد
 .بـودم  ديده منتظري اهللا آيت مرحوم استادمان با مواجه در را اين .داشت مي دوست
 سـفارش  .باشـد  داشـته  دانستن جرئت: كه بود كرده خود فراگوش را كانت سخن
 باور را)ع(علي  امام سخن .باشد كالم نقاد كه بود نشانده جان در را )ع(مسيح  عيسي
 جـد  بـه  را) ع(جعفـر   بـن   موسي  امام پيام .ندبدا مقدم روايت بر را درايت كه داشت
) ع(رضـا   امام از .باشد داشته درپي تلخي ثمرات هرچند بگويد را حق كه بود گرفته
 از .نيسـت  »خـردي   بـي  از بـدتر  دشـمني « و »خـرد  از بهتـر  يـاري « كه بود آموخته
 حصـال  به گفتارشان كه هستند عالماني »خيارالناس« كه دانست مي )ع(عسكري  امام
 خـتم  جامعـه  فسـاد  به كردارشان كه هستند عالماني »شرارالناس« و بينجامد جامعه
  .شود

 ايـن  .نياورد برزبان جايي داشت تن در جنگهاي  جبهه كهنه هاي  زخم اينكه با
 در بـرادرش  ديگـر  كه گفت نمي جايي در و .بودم شنيده ديگران از را تلخ حديث
 دانسـت  مـي  عبادت بسان را همه اين .دباش نشسته شهادت بال بر جنگهاي  جبهه
 هـاي   ارزش اين با و شود تلقي حق درگاه نامقبولي نوعي اظهارش است ممكن كه

 ناسـره  زر بـا  را خـود  روح يوسـف  گاه هيچ و .نكرد سوداگري و بازرگاني متعالي
 دو ميـان  )ع(علـي   امـام  فرموده براساس پارساييش مقام كرد مي تالش .فروخت نمي
 غمنـاكش اي  داده  دسـت  از نـه  و سـازد  شادناك را اواي  داده نه: باشد هنشاند جمله
  .رنجانيد نمي دنيا نيست و هست به را ضميرخود »...كلمتين بين الزهد« .نمايد
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 سـرانجام  اسـت  نيسـت  كه ،باش مي خوش و ضمير مرنجان نيست و هست به
  )حافظ( هست كه كمال هر

  )سعدي( بيم و نقصان چه دنباش زر گرش ،كريم مرد نفس در است كمال

 چـه  گـو ، اسـت  خـاك  مشـتي  دو ز آخـر  خوابگه را هركه :كه دانست مي او و
  )حافظ( ؟را ايوان كشي افالك  هب كه حاجت

 ديو پنجه .بود ستانده )استادش( طريقت پير از را تربيت داروي :گفت توان  مي
 يتشـكا  غصـه  از طلـب  طريـق  در و .بـود  شكسـته  رياضـت  سرپنجه با را درون
 اسـتادش  بسـان  .بـود  خيرخواهي و اخالص سر از نگاشت و گفت آنچه .كرد نمي
 ،بـود  كشـيده  جفاها.جست  نمي را كسي مكافات .كاشت نمي دل در رااي  كينه تخم
 .سـاخت  همـوار  برخـود  را ها  رنج گفتارش و اعتقاد راه در .كرد نمي جفاجويي اما

  .داد نمي راه خود به خوفي همه  بااين ،كشيد ها  مالمت

 و نـايي  كه اين با .بود ويژه بخش در ميالد بيمارستان در ديدمش كه بار  آخرين
 نخسـتين  بـراي  .كشيد آغوش در مرا بود، وصل او به دستگاهي و نداشت تواني و
 مـدد  نگـاهش  بـا  .گريستم دردناكانه لحظاتي او با هم من و ديدم را گريستنش بار
 .بـود  دردآور بـرايم  سـخت  نگاهش اين و كند تفهيم را هايش  خواسته تا گرفت مي
  :افتادم »سايه« شعر ياد  به

 و مـن  ميـان  كه نگاهي به ده پاسخم ،گويم مي سخن خاموش لب با كن گوش
  توست

  .داشتم را بهبوديش آرزوي و نمودم شفاعت طلب و كردم خداحافظي

 آخـرين  در بـزرگ  مولـوي  غزل حالش زبان ،حاالت آن در اينكه درد و دريغ
  :بود عمرش حظاتل

  كن مبتال گرد  شب خراب من ترك  كن رها مرا تنها بالين به بنه سر رو
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  جفاكن برو خواهي ببخشا بيا خواهي   تنها روز  هتاب شب سودا موج و ماييم

  كن اـآسي ايـصدج اـم دةـدي برآب  خزيده غم كنج در ديده آب و ماييم

  كن ما سوي عزم كه كرد ماشارت بادست   ديدم عشق كوي در پيري دوش درخوابِ

  نـك اژدها دفع نـهي دزمرّ اين شوق از     دزمرّ چون عشقست ره بر اژدهاست گر

  )شمس ديوان(

 بارگـاه  بـر  ،است غنوده ابد امن خاك در )ع(رضا تربت كنار در كه او اميدوارم
  )راضيةمرضية ربك الي ارجعي .المطمئنة ياايتهاالنفس(باشد يافته راه راضيةمرضية

  



 

)29(  
  عقالني شريعت و قابل احمد

  1391 آبان 8زمانه،  ميردامادي، راديو ياسر :هانتر، مترجم شيرين

 خـود،  كوتـاه  عمـر  طـول  در سياسـي  منتقد و نويسنده نوانديش، فقيه قابل، احمد
از اسـالم،  فقهـي  سـنت  به گرانه اصالح و نوانديشانه نگاه از درنگي درخورِ ميراث 
 را اسـالم  بود معتقد كه بود اي ديني روشنفكران جمله از او .گذاشت جاي بر خود
 امامـت  نبوت، خداوند، از رايج تصوير( آن االهيات در حداكثري تجديدنظر بدون
 االهياتش در يئجز هاييتجديدنظر نهايتاً و فقه اصول در كلي تجديدنظر با و) ...و
  .كرد سازگار آن بر حاكم عقالنيت و جديد جهان با توان مي

 هـاي  پـروژه  كـه  بسياري هاي تفاوت وجود با- كه اي ديني روشنفكران ديگر از
 او شـبيه  كمابيش، جهت، اين از كم دست -دارد يكديگر باها   آن از كدام هر فكري
 علمـاي « نظريه كه كوتاهي مقطع استثناي به( كديور محسن :به توان مي انديشند مي
 و فنـايي  ابوالقاسـم  نراقـي،  آرش ،)تنگرفـ  پي را آن بعدتر و داشت ابراز را »ابرار
 كه دارند قرار اي ديني روشنفكران ديگر سوي از .كرد اشاره اشكوري  يوسفي حسن
 عقالنيت و جديد جهان با اسالم سازگاري براي كه دهد مي نشان شان فكرية پروژ
-فقهـي  تجديـدنظر  و متمايلنـد  اسالمي االهيات در كلي تجديدنظر به آن بر حاكم
 .داننـد  نمـي  كافي اما الزم گرچه مقصود، اين براي را يجزئ االهياتيِ و كلي اصوليِ

 مقصـود  و دبـاغ  سروش م،متقد  ملكيانِ مجتهدشبستري، محمد سروش، عبدالكريم
  .افرادند دسته اينة جمل از فراستخواه
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ـ  اصـالح  صـداهاي « كتـاب  از بخشية ترجم آيد مي درپي چهآن  اسـالم؛ ة گرايان
  :»تجدد و اسالم ميان گري ميانجي

)Reformist voices of Islam: mediating Islam and modernity(  
  .است) Shireen T. Hunter( هانتر شيرينة ويراست
 عنـوان  با كتاب اين نخست فصل از اي گوشه ترجمه، براي شده انتخاب بخش

  :»اندازها چشم و مدافعان ايران؛ در اسالمية گرايان اصالح گفتمان«
)Islamic Reformist Discourse in Iran, Proponents and Prospects( 

 انتشـارات  توسـط  مـيالدي  2009 سال به كتاب اين .است هانتر شيرينة نوشت
  .است شده منتشر) M.E. Sharpe( شارپ اي.ام

 شـده،  داده ارجـاع  هاي لينك اما است، اصلي متن از ها پانوشت كه است گفتني
 نيـافتن  و نكـردن  كـار  دليـل   به اند، شده جايگزين يدجد لينك با كه مورد دو جز به

اند شده حذف ها پانوشت از فعال، لينك.  

 سـابق  سـلكان  هم خيل چونان گر كه انساني به است احترامي اداي ترجمه اين
 بـرد،  مـي  بلنـدتري  عمر بسا  چه كه يافت مي مكنتي و متنع فقط نه زيست، مي خود
 و شـما  از غيـر « :كـه  آورد مي باورمان انگاري شان،نرفت كه هايي انسان به يند اداي
  ».زمين در نيست شما رنج

  قابل احمد روايت ،»ايران در اسالمية گرايان اصالح گفتمان« :هانتر شيرين

 اسالمي نظام شديد منتقدان از و روحاني سابقاً طلبانِ اصالح از يكي قابل احمد
 منتظـري  اهللا آيت شاگرد قابل حمدا .)1(است اي خامنه اهللا آيت عملكرد خصوصاً و

 نقـل  كه است بند پاي اصلي به شناختي روش و فلسفي مشرب نظر از و است بوده
 »عقالنـي  شريعت« او سايت وب واقع در .كند مي داوري عقل معيارهاي براساس را
  .دارد نام
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 بايسـت  مي را ديني متن از گرفته صورت متعدد تفسيرهاي كه است معتقد قابل
 هـر  چـون  هم قابل .نشست داوري به بشري عقل معيارهاي و الزم شروط پرتو در

 اسـت  نظر اين بر و نهد مي تفاوت شريعت و دين ميان ديگري طلب اصالح متفكر
 او بـاور  بـه  .بگيـرد  قرار نقادانه و عقالني تحليل معرض در بايست مي شريعت كه

ة توسـع  سـطح  بـودن  پـايين  اصلي دليل شريعت، به اي نقادانه رويكرد چنين فقدان
 و متـون  از برخـي  قابـل  نظـر  بـه  .)2(اسـت  مسـلمانان  اقتصادي  اجتماعي و علمي

 گرفتـه  ناديـده  فقيهـان  سـوي  از انـد،  بوده پيشرو بسيار خودة زمان در كه تفاسيري
 بـازنگري  مـورد  عقـل  پرتـو  در بايست مي تفاسير اين كه كند مي پيشنهاد او .شدند
 بايـد  اسـت،  سـازگار  مـا  امـروزي  دانش با كه تفاسير اين از جنبه آن و گيرند قرار

 احكام و متن از متنازع يا متضاد تفاسير كه كند مي توصيه همچنين او .شود پذيرفته
 نگـاهي  در بايست مي دينية اولي معتبر متون اين، بر عالوه .شود پذيرفته نبايد ديني

  .)3(گيرند قرار يارزياب مورد نگر يجزئ و مقطعي نه و نگرانه كل و اي مجموعه

 شـريعتي  مقابـل  در »محـور   حـق « شـريعتي  بسط كه است معتقد همچنين قابل
 از بسياري نظريات و شيعي امامان احاديث قرآن، زيرا است؛ ممكن »محور  تكليف«

 او .اسـت  شـناخته  رسـميت   بـه  را بشـر  فطـري  حقوق اسالم كه كند مي اثبات علما
 چنـين  .هسـتند  اهللا  حـق  از تر مهم الناس  حقا ه  آن مطابق كه شمرد برمي را شواهدي
 بشـر  )ةشـد  پذيرفته يالملل بين نظر از( حقوقِ رعايت اسالم، در حقوق از تفسيري

  .)4(سازد مي ممكن را

 حـق  در مرگ مجازات حكم براي قرآن در دليلي هيچ كه كند مي استدالل قابل
 كه زني آن مطابق هك ندارد وجود قرآن در حكمي هيچ همچنين ندارد، وجود مرتد
 منتقــد او .)5(كنــد ايفـا  نقشــي چنـين  نتوانــد اسـت،  نمــازي پـيش  شــرايط واجـد 
 هـاي  سـرزمين  در دينـي  هـاي  اقليـت  و زنـان  عليه كه است داري دامنه هاي تبعيض
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 و عقالنـي  رويكـرد  فقـدان  بـه  را هـايي  تبعـيض  چنـين  وي شود، مي ابراز اسالمي
  .)6(دهد مي نسبت شريعت به انتقادي

 مخالف سياست به روحانيان ورود با كل در و است نگهبان شوراي منتقد لقاب
 نشـان  ايـران  مـردم  بهجمهوري اسالمي ة تجرب است گفته كه شده نقل او از .است
 بسـيار  تجربـه  ايـن  .نيسـت  يـافتني  دسـت  سياسي اسالم با مطلوبة جامع« كه داد

   .)7(»است المياس انقالب واقعي دستاورد اين گفت توان مي .است ارزشمندي

 بـا  روحانيـان  از تـري  جـوان  نسـل   فعـال  و  شـده  شـناخته  اعضاي از يكي قابل
ة حـوز  مدرسـين  و محققـين  مجمع« در عموماً كه است، گرايانه اصالح هاي انديشه
  .اند آمده گردهم »قمة عملي

  ها پانويس
 .اسـت  ادهد شرح وي به خطاب سرگشاده اي نامه در را اي خامنه به خود انتقاد قابل .1

 منتشـر  ،»ايرانجمهوري اسالمي  رهبر به قابل احمدة نام« به بنگريد نامه اين متن براي
  .فارسي سي بي بي سايت وب در شده
 احمـد  :بـه  بنگريـد  .اسـت  كـرده  طرح شيعه نگاري تاريخ بستر در را نكته اين قابل .2

  .نيوز ادوار در شده منتشر ،»ارشادة حسيني در قابل احمد سخنراني« قابل،
 »عقالنـي  شريعت« خود سايت وب در مقاالتي سلسله در را موضوع اين قابل احمد .3

  .است كرده بررسي
  .نيوز ميزان در ،»محوري    حق« قابل، احمد .4
  .عقالني شريعت سايت وب در »ارتداد« به بنگريد .5
 ادوار در هشد منتشر ،»ارشادة حسيني در قابل احمد سخنراني« قابل، احمد به بنگريد .6
  .نيوز
 گفتگـو  :قنطره سايت در »انقالب يكة خردشد توهمات« صدرزاده علي :از نقل به .7
  .اسالم جهان با
  



 

)30(  
افسرده هانِيفق و زندگى فقه  

  1391 آبان 9ن، روزآنالين، ياكبر محمدجواد

  :قابل احمد به تقديم

 ام؛  گرفتـه  امو »حـالج  منصـور « بـه  منسوب شعرى از را »افسرده هانيفق« ريتعب
 »دلسـوختگى « مقابـل  در و نشـاند  مى »خامى« نارك در را زاهدانه افسردگى هك آنجا
  :برد مى ارك  به

  نباشد خام دلسوختگان مجلس در  نگنجد افسرده زاهد ما صحبت در

  :افسرده هانيفق از مرادم نخست

 شـود ن محققها   آن تا هك دارد روحى و روانى ىيها  شرط  شيپ مقدس، متنِ فهم
  .شود نمى حاصل متن با ارتباط

 آلـودگى  از هكآنان جز عنىي ،»روناالالمطه همسيال« هك است آمده قرآن در مثالً
 حاصـل  تمـاس  آن جـانِ  با و نندك مس را قرآن توانند نمىاند  شده كپا واند  دهيره
 حسودان و است آلودگى نمادهاى از ظلم و امانت در انتيخ و نهكي و حسد .نندك
  .عاجزند خدا المك با ارتباط از المانظ و

 نـه  اسـت  رحمـت  و شفا مؤمنان، براى قرآن هك آمده إسراء سوره 82 هيآ در اي
 شـود؛  نمـى  دشيـ عا ضـرر  و خسـارت  جـز  بخواند قرآن اگر ظالم و ظالمان براى
 سـخن ) سـتند ين قرآن قارىها   آن هك( ستين افرانك درباره ه،يآ نيا هك است روشن
ـ ا هكنيا فيلط و است ظالم نِمسلمانا درباره  ظالمـان  مقابـل  در را مؤمنـان  ه،يـ آ ني
  .سكبالع و باشد مؤمن تواند نمى ظالم، هك دهد گواهى تا آورده
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 اسـت؛  »انفـس  و آفاق« تماشاى و تيرؤ و ريس قرآن، معرفت گريد شرط  شيپ
 و گشـت  و تماشـا  با جز قت،يحق شافكان و نيتب لت،فص سوره 53 هيآ گواهى به
 رايـ ز شود؛ نمى حاصل ان،يآدم هاى  جان و شتنيخو جان در جستجو و جهان رِگذا

 هـاى   فرمـول  در نـه  دهـد  مـى  نشـان  »انفس و آفاق« در را خود هاى  نشانه خداوند
 باشـد  نگشته را جهان و جان ه،يفق اگر هك است نيا .نيمع گروه يكى  شده تهيكد
 انسـان،  و زنـدگى  از شكرد دباش شده فربه خود كوچك اىيدن اندازة و حد در و
 اى  رابطـه  آمـده،  انيـ آدم و جهـان  براى هك تابىك با تواند نمى و است محدود اريبس

  .ندك برقرار
 او هـم  ايـ دن آن در فهمد نمى را ايدن نيا بهشتى هاى  تلذّ وها  نىيريش هك يسك
 نم« هك است آمده هم قرآن در ندارد، بهشت از ىكدر چون برند، نمى بهشت به را
 ايـ دن آن در است ورك ايدن نيا در هك سىك »أعمى اآلخرة يف فهو اعمى هذه فى انك
 اول از قصـه  و بـوده  ايـ دن نيا در هك است زىيچ آن تمامت ا،يدن آن !ناستيناب هم

  ».نندك مى تر  آنچنان را آنچنان« فقط شود؛ نمى شروع
 زنـدگى  شور و شدبا »افسرده« اگر هيفق هك سخن؛عنوان  به رسم مى جا  نيهم از
 نـى يآئ جز ندك نگاه جهان به افسرده و زاهدانه ىيها  چشم با و باشد مرده او در ايدن

  .دهد نمى دست به افسرده
 معناى به( ميتسل و) مدارا و صلح معناى به( سالم از اى  زهيآم هك بودن مسلمان
 جـانى  حاصـل  ست؛ين دانش و فقه و زهد حاصل است) خداوند پرستش و بندگى

  .افسرده نه باشد شاد و باشد ردهك انفس و آفاق رِيس و نباشد آلوده هك ستا
  :موالنا ريتعب به

نشدي مسلمان ولي شدي جمله اين  دانشمند و زاهد و فقيه و صوفي  
 افسرده هانيفق با مفاهمه باب اش،»متنى  درون« تالش با خواست مى قابل احمد

 ىيهـا   فرض  شيپ و گشود شانيبرا ديبا ار ىيها  افق دانست مى چون نگهدارد؛ باز را
 و بدارند زيعز را جهان و انسان نخست، تا ردك باز را ىيها  چشم و ردك حيتصح را

  .بخوانند راها  متن سپس نندك باور را انيآدم حقوق
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 جـنس  نيهمـ  از ميخـوان  مـى  حـافظ  لمـات ك در هك »دماغ ردنك تر« ريتعب نيا
  :ديگو مى حافظ است؛
  كن تر را دماغ گو بدهشاي  پياله  مباز عشق كه كند حتنصي فقيه اگر
ـ ا .ديآ مى دست  به گرىيد فقه و افتد مى گرىيد اتفاق شود تر دماغ، نيا اگر  ني
 بنـاى  نداشت، »مبارزه« بناىها   آن با او بود، هانيفق برابر در قابل احمد همت گوهرِ
 نشـد؛  خـارج ها   آن نىگفتما زميانكم از هرگز هم روى نيهم از و داشت »مفاهمه«

  .ردك مى استدالل هانهيفق اما ديشياند مى عاقالنه
 افسـرده،  هـان يفق بـا  هكـ  نبـود  دسـته  آن از گرفت؛ نمى اشتباه را »مبارزه« جبهه

 را رهكمذا باب مطلقه، تيوال با اما نندك مبارزه مدارا، و مفاهمه براى تالش جاى  به
 را رهكمـذا  بـاب  هكـ بل نبـود،  رهكمـذا  بـه  لقائ هك جهت آن از نه !ننديبب باز همواره
 و مهار بى قدرت و اى  خامنه آقاى فتگىيفر و بركت و غرور و نخوت تشد علت  به

د،يد مى بسته شمارش بى ثروت در يا  خامنـه  آقـاى  به قابل احمد نامه لحن تفاوت 
ـ با تـه كن نيهمـ  در هم را رياخ ىها سال در يو به خطابش و 84 سال  جسـتجو  دي
 بعـد  بـه  اى  نقطـه  از و نندك نمى رهكمذا و مماشات شهيهم تا ارجب مكحا با هك ردك

 و خدا نام به هك قدرتى هم  آن نند؛ك مى تالش قدرت ريسر از دنشيشك نييپا براى
  .راند مى مكح ظالمانه ،مردم بر عتيشر بهانه به و شده غصب امبرشيپ

ـ ا در »مقصـد « نه ديد مى »نشانه« را نيد قابل، احمد هك است نيا آخر تهكن  ني
 و دارد متفاوتى صورت ما از دامكهر براى هك است ىيجا مقصد راز، و پررمز عالم
 اى  مجموعـه  ست؛ين راه آن نقشة قرآن، و ميتكحر در مقصد آن سوى  به رانهيمتح ما
  .هاست  نشانه از

ــآ ــىي ه،ي ــانه؛ عن ــى نش ــى حت ــام وقت ــ ام ــى فيتوصــ را نيحس ــدك م  را او نن
 هـم  عرفـه  دعـاى  در مقصـد،  نـه  است »چراغ« او عنىي خوانند، مى »الهدى  مصباح«
  :ميخوان مى

  يكعل دلّي لٍيدل ٰالى تحتاج حتى غبت متى
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 نقشـه  بـا  ميبخـواه  هكـ  نشـده  گم خدا خواهد، نمى نقشه و راهنما مقصد، نيا
 ميشـو ن خود فتةيفر و ميرينگ اشتباه فراعنه با را خدا هكنيا براى تنها م،ينك شيدايپ

  .شتريب نهايم  »چراغ« و »نشانه« داشتنِ به ناچار
 را بندگى تجربة بازِ هاى  افق خواهند مى هك است آنان خواهىِ  ادهيز ،»شتريب« نيا
 سـعدى  مثـل  سـى ك هـم  نيهمـ  بـراى  و ننـد ك محدود خود كوچك هاى  نردبان به
  :بسپاردها   آن به را خود خواست نمى
  مستي و عاشقي و من پارسايي، و زهد و تو، را ما بخش خداي  به دانا، فقيهاي   برو
  :هكنيا جهينت
1. نه بود جهان و انسان تماشاى و ريس از بعد فقه قابل، احمد فقه از قبـل  فقه 
  ؛)ريالس دونَ فقه نه بود ريالس بعد فقه ،ديگر عبارت به( آن

  ؛بود قهمطل تيوال با مبارزه و افسرده هانيفق با مفاهمه او، تالش .2
 بـه  ىيجـا  از شـد؛  نمـى  متن سرگرم و ردك مى شفك راها  نشانه وحى، از او. 3
 عقالنـى  و انسانى اخالقى، شم نيهم و رفت و ديشك بو ديبا موالنا ريتعب به را بعد
  .نشست مى دل بر و داد مى دست به گريد يفقه هك بود اش  شناسى  نشانه و

  :نمك تمام موالنا با و ردمك آغاز حالج با
  رفت اشكار سوي صيادي همچو
  رفت آثار بر و ديد آهو گام
  خورست در آهو گامِ گاهش چند
  رهبرست آهو ناف خود، آن از بعد
  ناف بوي بر منزلي يك رفتنِ
  طواف و گام منزلِ صد از بهتر

  .پاريس ،قابل احمد استاد بزرگداشت مراسم در سخنرانية ويراست *



 

)31(  
  قابل احمد رثاي در

  1391 آبان 9املشي، جرس،   رباني زهرا

 را خود اللهي خليفة قابليت كردارش، و گفتار با كه مردي عامل، عالمي رحلت خبر
 و امام حرم به تشرف با .كشاند الرضا مشهد به را ما اختيار  بي نمود، ثابت زمين در

 تؤثر مل« :شد يم خالصه آن از فراز نيا در رادمرد آن يزندگ ايگو زيارتنامه، قرائت
علي عمي و باطل الي حقٍ من تمل لم و هدي يت و لرسوله و هللا نصحت انكاالمانة اد... «
 و باطـل  سـوي   بـه  راسـتي  و حـق  از و برنگزيـدي  هـدايت  نور بر را گمراهي تو«

 اداي و نمـوده  خيرخـواهي  رسـولش  و خـدا  خاطر  به و نشدي گردان  روي ناراستي
 دربـاره  را جملـه  ايـن  مـا،  بزرگـوار  قابلحتماً  هك بود اين احساسم .»كردي امانت
 هـر  تحـت  كه كرد مي اقتدا ايشان به زندگي طول در و بود خوانده و شنيده امامش
 نهـي  و معروف به امر فريضه و خيرخواهي به وار،     ابوذر اي وسيله هر با و شرايطي

 و نامي به نه و داشت هراسي تاوان و هزينه از نه راه اين در و پرداخت مي منكر از
 از گـاه  هـيچ  بود رسيده اجتهاد درجة به پيش ها سال از اينكه با .داشتي  چشم مقامي
 بـه  اقتـدا  بـراي  اي وسـيله  را موقعيـت  ايـن  هموارهو  نكرد ابزاري استفاده علمش
 بـه  كه زمان آن و شكافت مي را آن دين در تفقه با و دانست مي العلوم باقر امامش،
 كـرد  مي بيان تكفير و انكار از ترس بدون و شجاعت با يافت مي دست بديع مطلبي
 نمـود  ادا نيـك  را محمد آل علوم حق وتاهش،ك نسبتاً عمر طول در هك يراست  به و
 نـه  و نظـامي  سالم و طبل نه عالمي چنين تدفين و تشييع مراسم در كه شگفتا يول

 علم احترام به بلكه او، شخص به احترام پاس به نه كه مسئولي، نماينده يا مسئولي
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 اينكـه  اسـت  تقـدير  قابـل  نيـز  و تأمـل  قابـل  آنچه ولي نداشتند؛ حضور او تفقه و
 خفقـانِ  و سانسـور  جـو  و مراسم رسانيِ  اطالع براياي  رسانه وجود عدم رغم  علي
 ايـن  در متانـت،  كمال در قدرشناس دانشجويان خصوص  به و مردم شهر، بر حاكم
 سـپردند  خـاك  به مشهد رضاي بهشت در را عزيز آن پيكر و كردند شركت مراسم
 فقـه  تفقـه  جهـت  در او كـه  تالشـي  با .بود اين از بيش بسيار عزيز آن حق گرچه
 ايـن  از بـيش  علميههاي  حوزه ناحيه از خصوص  به رفت مي انتظار داشت محمد  آل
  .گيرد قرار بزرگداشت و تكريم مورد

 و ديـن  بـه  خـدمت  درجهـت  شتدا كه سياسي و علمي موقعيت از عزيز قابل
 خواهـد  دريافـت  ديگر اي گونه  به را آن اجر كه است واضح و كرد مي استفاده ملت
 ُنؤتـه  ْنياالـدّ  حـرْثَ  يرِيد َكانَ ومن حرْثه في َله َنزِد اْلĤخرَةِ حرْثَ يرِيد َكانَ من« :نمود
 در وي بـراي  بخواهـد  آخـرت  شـت ك كـه  كسي »صيبٍَنّ من اْلĤخرَةِ في َله وما منْها
در و دهـيم  مي آن از او به بخواهد را دنيا اين كشت كه كسي و افزاييم مي اش شتهك 

  )20 شوري( نيست نصيبي را او آخرت

 بـا  اسـتادش  مراسـم  همچـون  مراسـم،  اين اينكه براي قابل دوستان و خانواده
 تشـييع « اسـتادش  همسـر  ييعتشـ  مانند يا و نباشد توأم دستگيري و جرح و ضرب
 ولـي  شـود  برگـزار  سـكوت  در مراسم كه بودند پذيرفته نگيرد، صورت »جنازه  بي

 از و كـرده  محـدود  را تـنش  بـدون  و سـنگين  مراسـم  همـين  اي عده باز متأسفانه
  .آوردند عمل  به ممانعت تهران در آن برگزاري

 تـر  افراشـته  نكـر م از نهـي  و معـروف  به امر پرچم قابل، رفتن با كه است اميد
 توسـط  گذشـته،  از بهتـر  اسـت  واجبات همه رأس در كه مهم دو اين حق و گشته
  .گردد ادا انيپو حق

  



 

)32(  
  قابل احمد ديني و اجتماعي هاي انديشه

  1391 آبان 10مذهبي،  نگار، ملي بسته محمد

  فقاهت شهامت

 كوتاه عمر در بود، ديني نوانديشان و نويسندگان از يكي كه قابل احمد مرحوم
 حقوق بشر، حقوق هاي زمينه در اسالمي انديشه در عميقي تحقيقات خود، پربار و

 بـه  را آن و يافت دستاي  تازه مسائل به خود كوشش اين در و داد انجام ...و زنان
 آنـان  بررسي مورد كه داد ارائه ديني نوانديشان و روشنفكران و پژوهشگران  جامعه
  .نمود اشاره اختصار حد در ها انديشه اين از بخشي به وانت مي اينجا در .گيرد قرار

  ديني روشنفكر وظيفة و تعريف .1

 چنـين  دانسـت  مـي  دينـي  روشـنفكران  از يكـي  را خود كه قابل احمد مرحوم
  :دهد مي ارائه ديني روشنفكر از برداشتي

 اديـان  ذاتـيِ  و زاد  هـم  ضـميري  روشـن  و بينـي  روشن روشنفكري، روشنگري،
 و اسـت  »حكمـت « دينـي  روشـنفكري  اصـلي  شاخصـة  و هدف ...ستا توحيدي

  .است »طلبي  اصالح« قانونمند و حكيمانه روش تنها و »قانون«

 موجود وضعيت نقد را روشنفكري مشخصة ترين عمده مطلب، اين بيان از بعد
 بـه  تقـدس  رنگ ناسره هاي انديشه اين كه اين تا داند مي دين از ها ناسره زدودن و

  .نباشد مشغول بدان خلقي تا دنگير خود
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 و سـره  دادن نشـان  و موجـود  وضـعيت  نقد روشنفكري مشخصه ترين عمده«
 تبـديل  و نگيرد تقدس رنگ نامربوط و ناپسند هاي انديشه و رفتارها تا است ناسره
 دغدغـه  تـرين  عمـده  دينـي،  فرهنـگ  حـوزه  در اصالحات...) 1(...نشود فرهنگ به

 لقـي ُخ و گونـه  علـي  عزمـي  و ايوب صبر زمينه ينا در كار و است ديني روشنفكر
  )2( ».خواهد مي محمدي

  بشر حقوق جهاني اعالميه با برخورد .2

 جهـاني  اعالميـه  بـه  ايشـان  پايبنـدي  قابـل  احمـد  مرحوم هاي ويژگي از يكي
 كـه  آنجـايي  از ولـي  نباشـد  قبـول  مورد آن مواد از برخي گرچه .استبشر  حقوق
 امنـوا  الـذين  ايهـا  يا« آيه قاعده باب از است پذيرفته را آنجمهوري اسالمي  دولت
  :هستيم آن رعايت به ملزم) مائده( »ودقالع اب افوا

 پيش  پيش دماُق جانب از آن امضاي و »بشر حقوق جهاني اعالميه« پذيرش اگر
 در اكنـون  كـه  چـرا  نـدارد،  را آن از تخلف حق كسي امروزه باشد، گرفته صورت
 محرمـات  تـرين  بـزرگ  جمله از »عهد نكث و نقض« و است »پيمان و عهد« حكم
 شـرعي  و فرعـي  احكـام  برخـي  مخـالف  آن مفاد از برخي اگر حتي .است شرعي
  )3( »است »شكني پيمان« از تر آسان شرعيت براي آن تحمل هم باز باشد

  خشونت فرهنگ نقد .3

 و بـود  رسـيده  خـود  اوج بـه  خشـونت  فرهنـگ  كـه  بعد به 1370 يها سال از
 ديني فرهنگ از جزئي را خشونت و زدند مي دامن آن به راديكال و رو تند گروهي
 زدنـد،   مـي  كفر و ارتداد ديني، بي انگ خود مخالفان به اي بهانه هر به و دانستند مي

 و ها  نامهروز در 79 تا 1375 يها سال فاصله در را مقاالتي سلسله يك قابل مرحوم
 منتشـر  افراد اين به خطاب كشور و ملت دين، ساحت از دفاع به زمان آن مجالت
 صورت  به مقاالت اين مجموعه كه .نمايند مي اقدام »دين عليه« »دين نام  به« كه نمود
 كـه  اي مقالـه  مقاالت، اين جمله از شده منتشر »خشونت فرهنگ نقد« نام به كتابي
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 تـرين  وچـك ك افراد گونه  اين كه پرداخت ارتداد باب در امام مرحوم نظر بازبيني به
 كـه  اسـت  آور  سـف أت جـداً « :گويـد  مي و ندارند انقالب فقيد رهبر نظر از اطالعي
 حتي ،اسالمي جمهوري بنيانگذاران دلدادگان و حقيقت و حق عاشق مدعي عزيزان
 علمـاي  اجماع كه نويسند مي محابا بي و ندارند اطالع) ره(خميني امام فقهي نظر از

 اسـت  كافر و مرتد شود اسالم ضروريات منكر يمسلمان هر كه است اين بر اسالم
  ».شود كشته بايد و

 كه وي »الطهاره« كتاب از امام مرحوم نوشته به مطلب اين دنبال  به قابل مرحوم
 بـه  اعتقـاد  عدم كه كند مي استناد خودشان نوشته و است فقهي استدالل كتاب يك
 او مورد در را كافر و مرتد احكام توان نمي و شود  نمي خروج موجب اسالم احكام
  :است چنين امام مرحوم سخنان عين .نمود اجرا

 نامنـد،  مي مسلمان را آن پذيرنده اي گونه  به است معتبر اسالم حقيقت در آنچه«
  :از است عبارت كه نيست) چهارگانه يا( گانه سه اصول جز چيزي

 بـه  اعتقاد احتماالً و .4 ؛پيامبري و نبوت .3 ؛او يگانگي .2 ؛خدا وجود اصل .1
  .جزا روز و آخرت

 بـه  اعتقـاد « اصـل  در دخـالتي  هيچ كه اسالم احكام از است عبارت قواعد بقيه
) چهارگانـه  يـا ( گانـه  سـه  اعتقادي اصول به كسي كه كنيم فرض اگر .ندارد »اسالم
 چنين ندارد، اعتقادي اسالمي احكام به شبهات برخي خاطر  به ولي بود، معتقد فوق
 افكـار  بـه  منجـر  احكـام  بـه  اعتقاد عدم كه شرطي  به( است مسلمان هم باز فردي
  .)نشود نبوت

 پيـامبر  كـه  دارد قبـول  اجماالً و پذيرفته را دين اصول كسي كه بدانيم اگر پس
 زمـان  در ولـي  بوده واجب اسالم اوايل حج و نماز وجوب در ولي داشته احكامي
 »نامســلمان« را انســاني چنــين ديــن  اهــل نيســتند، واجــب) اخيــر هــاي زمــان( مــا
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 كـه  دارد وجـود  شخصـي  چنـين  بودن مسلمان براي كافي داليل بلكه شمرند، نمي
  )4( »است مسلمان بگويد را شهادتين كسي هر داليل آن مفاد طبق

  گذشته فقهاي فقهي آراي برخي نقد در شجاعت .4

 تحـت  سـميناري  بازرگـان  مهنـدس  شـادروان  درگذشت سالگرد يازدهمين در
 برگـزار  ارشـاد  حسينيه در 1384 ماه  دي در »ديني گفتمان بازانديشي و نقد« عنوان
 را خـود  مقالـه  كـه  بـود  قابـل  احمد مرحوم جلسه آن سخنرانان از يكي كه گرديد
 .پـردازد  مي سخنراني ايراد به و نموده ارائه »عقل معيار با نقل بازبيني« عنوان تحت
 نيازمند ديني گفتمان بازانديشي و نقد دگوين مي ابتدا در كه ايشان سخنراني اين در

 است شرط چند به موكول ها تالش اين تأثير كه است فرهنگي و علمي هاي تالش
  :كه است علمي هاي يافته در آشكارگويي شجاعت شروط اين از يكي كه

 شـجاعت  بـه  مبرمـي  احتياج آنها، بررسي و نقد و ثانويه و اوليه متون بازبيني«
 در يتمسـئول  پذيرش از افراد اكثر .دارد سنتي مجامع در علمي ايه يافته بيان براي
  )5( ».كنند مي خالي شانه آن سنگين بار زير از نيز هنوز و اند رفته طفره زمينه اين

 ايشـان  كـه  كند مي استناد مطهري استاد مرحوم نظرات به قابل مرحوم اينجا در
 رسـيد  مـي  جديـدي  نظـر  به فقيهي اگر گويد مي زمان مقتضيات و اسالم« كتاب در
  )6( .»باشد داشته را نظر آن ابراز شهامت بايد

 بايـد  تـر  بزرگ مصلحت خاطر  به كه ندارد شك كلي كبراي اين در فقيهي هيچ«
 اسـالم  كـه  تـري  بـزرگ  مفسـدة  خـاطر  به و برداشت دست تر  كوچك مصلحت از

 شـكل  دياحـ  ايـن  در .شد متحمل را تر  كوچك هاي مفسده بايد شود، مي دچارش
 فقيـه  كـه  است اين به يا .نيست مربوط اسالم به شود، نمي عمل بينيد مي اگر .ندارد
 از ولـي  دهـد  مـي  تشخيص خوب زمان فقيه يا دهد نمي تشخيص را مصالح زمان،
 كـه  را شـهامتي  فقيـه  نيسـت،  اسالم تقصير هم باز .كند نمي جرئت ترسد، مي مردم
 اي نتيجـه « كـه  كند مي اظهارنظر اينجا در بلقا مرحوم سپس »ندارد باشد داشته بايد
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 فتـاوي  و كالمـي  آميـز  غلـو  باورهاي شدن رايج است شده حاصل قضيه اين از كه
  )7( .است »گري اخباري« و »گري اشعري« بر مبتني گيرانه  سخت

 رسـيده  عمـومي  شهود به قبل، سال هزار غيبيه امور از بسياري كه دنيايي در...
 بـه  مجهـز  بشـر  و اسـت  مـادر  رحم در كه فرزندي جنسيت از اطالع مثل و است
 اسـت،  گرفته  درپيش را مسائل رساندن شهود به غيب از مسير تجربي، جديد علوم
 و پيشين قوالب و ظواهر بر وجود با كه داشت انتظار) ص(محمد شريعت از نبايد
  .گذارد ميدان به پا »كالمي و اخالقي اهداف و احكام روح« به توجه بدون

  .اند اساسي و كلي احكام بر مبتني كه احكام و ظاهريهاي  قالبطمئناً م

 كـه  زماني و مانند مي باقي باشند، شرعي اهداف به پايبند اي رسانه كه زماني تا
 بـه  را خود جاي شوند اهداف و مقاصد به نارساناي و محتوا بي هاي  قالب به تبديل
  .ادد خواهند مقصود به رساناتر يا رسانا هاي راه

 و علمـي  هـاي  يافتـه  شـجاعانه  ابـراز  و ثانويـه  و اوليـه  متون منانهؤم بازخواني
 »شـريعت  مطلوبـات  حقيقـت « به رسيدن براي مطمئن راهي تواند  مي آن مند روش
  )8( »باشد

 اسـت  اي انديشه امام مرحوم نظر بر عالوه ارتداد زمينه در قابل مرحوم انديشه
 در شـاد   روان آن كـه  اسـت  شـده  بيـان  تظريمن اهللا آيت مرحوم استادش توسط كه

  :گويد مي ارتداد و عقيده آزادي مورد در خود حقوق رساله

 تفكري و انديشه از اطالع با و آن ابراز يا و آن تغيير يا اعتقاد، و انديشه مجرد
 افسـاد،  ارتـداد،  :نظيـر  كيفـري  عناوين از يك هيچ با و است انساني هر حق ديگر
  )9( .نيست مربوط آن ندمان و افترا توهين،

 ولـي  كنـد؛  بيـان  -غلـط  يا صحيح- را خود عقيده دارد حق انساني اينكه براي
 آنـان  مقدسـات  و ديگـران  عقيـده  و انديشـه  به خود انديشه بيان ضمن ندارد حق
 بـه  اي عقيـده  تحمل رو  ازاين )10(دهد قرار افترا و تحريت مورد يا و نمايد توهين
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 نمـودن  پيدا در بالفطره انساني هر و بود خواهد صحيح هن و دارد امكان نه ديگري
 فـي  اكـراه  ال« شـريفه  آيـه  و .بود خواهد اكراه و تحميل قابل آن استمرار و انديشه
 اكـراه  از نهـي  انشـا  يـا  باشـد  خـارجي  واقـع  از جز مقام در چه) 256 بقره( الدين
  )11( »شدبا مي نيز دين اعتقادي امور شاملقطعاً  آن نزول نأش به باتوجه

 حـق  و باشـد  بيـان  و عقيـده  آزادي طرفـدار  يـا  بايـد  حكومـت  اين بر عالوه
 اعـم  اي عرصـه  هيچ در ندارد حق حاكميت طوركلي  به« ندارد را لييتحم گونه هيچ
 »نمايـد  تحميـل  مـردم  بـر  اكـراه  بـا  را چيـزي  امـور  سـاير  و كار آن، بيان فكر، از

 به نسبت كه كنم تحميل شما به را چيزي ندارم حق من اند فرموده) ع(امير  حضرت
  )12( .داريد اكراه آن

  حجابمسئله  .5

 فقهاي هاي انديشه و افكار در خود هاي پژوهش و تحقيقات درپي قابل مرحوم
 دارد وجـود  حجـاب  بـاب  در امـروز  كـه  آنچـه  از متفاوتي نتايج به تاكنون گذشته
 بـه  ايشـان  استنادات لهجم از .داند مي استحبابي امر يك را حجاب و يابد مي دست
 از كـه  است بحاراالنوار در مجلسي عالمه مرحوم گفتار يكي گذشته علماي و فقها
 وجـوب  بـر  دال مطلبـي  شـيعه  فقهـاي  اكثر عبارات در« كه كند مي قول نقل ايشان
  )13( »شود نمي ديده پوشش

  :است چنين نيز مجلسي عالمه خود نظر از

 پوشـش  وجـوب  به قطعي فتواي فقها، نسخنا و ادله تمامي به ترجمه از پس«
  )14( »كند مي احتياط اخباريان و كلي روش بر مبتني بلكه .دهد نمي

 بـراي  كـه  كسـي  نراقـي  مالاحمـد  نظريـه  شـد  ابراز نظريات ديگر از همچنين
  :گويد مي كه باشد مي نمايد مي مطرح را فقيه واليت زعامت بار اولين

  )15( »نيست واجب مو پوشاندن كهاين گردد مي آشكار حكم بررسي اين از«
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 مـورد  اسـت  ممكـن  گرچـه  نظـرات  ايـن  گويـد  مـي  قابـل  مرحوم حال اين با
ــرار سوءاســتفاده ــرد ق ــي گي ــد ول ــرار بررســي و نقــد مــورد راهــا   آن باي  و داد ق
  .نمايند بيان را خود نظرات و اجتهاد باره  دراين بايستي فقها و نظران  صاحب

 ايـن  كه كساني همة با هم من ها،  بحث گونه  اين از سوءاستفاده امكان مورد در«
 ضـرورت  آيـا  ؟كرد بايد چه پرسيد بايدها   آن همة از ولي موافقم، دارند را دغدغه
 حاصـل  روشمند، كامالً و علمي شده پذيرفته هاي  روش بر مبتني كه نظرياتي طرح
 و) ص(محمـدي  شـريعت  بقـاي  راه تنهـا  كـه  آراء تضـارب  ضـرورت  و شوند مي
 كمبودهـاي  آيـا  ؟اسـت  متشـرعه  عرف ضرورت از كمتر است، آن فقه خصوص  به

 نسـل  وقفه بي نيازهاي برابر در فقهي و اخالقي كالمي، هاي حوزه در نظري آشكار
 حـد   بـي  هاي احتياط از ناشي) اسالم از بيرون حقوقي و علمي مجامع حتي( حاضر
 مگـر  اسـت  يافتـه  تحقـق  شـريعت  از دفـاع  تصور به هميشه كه نيست حصري و

 مـورد  در و خـود  فتـاواي  برخـي  مورد در) ره(جمهوري اسالمي بنيانگذار شخص
 نكرد بيان آنان مقابل در مگر ...نگرفت قرار شاگردانش و دوستان برخي سرنوشت

 نگفت ديگر جاي در مگر ؛»نكند انكار ...خاطر  به را خدا احكام انسان كند خدا« كه
  )16( »است حتياطا مخالف ها احتياط برخي« :كه

 مرحـوم  .شـد  مطـرح  حجـاب مسـئله   كه 57 اسفند همان در انقالب لياوا در
 كسـي  گفت ولي است ارزشي امر يك اينكه و حجاب تبيين ضمن طالقاني اهللا آيت
 قـرار  امـام  مرحـوم  ئيـد أت مـورد  بعد روز موضوع اين كه كند نمي مجبور را بانوان
  )17( »گرفت

  قانون چارچوب در اعياجتم و سياسي هاي فعاليت .6

 در بود ديني نوانديش يك و متعهد پژوهشگر يك كه  اين بر عالوه قابل مرحوم
 و نوشـت  باره  دراين مقاالتي و ها نامه .داشت فعاليت نيز اجتماعي و سياسي عرصه
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 كـه  آنچـه  از گردد مي وي محاكمه و بازداشت موجب كه نمود ايراد هايي سخنراني
  .بود پايبند نبدا ها فعاليت اين در

 محـور  را آن كـه  بـود  اساسـي  قانون خصوص  به قانون به ايشان براي پايبندي
 بـدان  امـا  نبود قبول قابل آن مواد از برخي گرچه دانست مي اجتماعي نظم و وفاق
 دكتـر  شـادروان  درگذشـت  بزرگداشـت  مجـالس  از يكي در جمله از داشت التزام
  :گويد مي سحابي يداهللا

 مشخص وفاق براي محوري و مالك »مان اجتماعي زندگي در بخواهيم ما اگر«
 اساسـي  قـانون  وقتي تا ؟چيست مشترك كلمه مشترك، كلمه روي برويم بايد كنيم
 جامعـه  در تـوان  مي آن براساس كه است چيزي بهترين نكرده تغيير كشور يك در
 لفـظ  و لمـه ك هـيچ  كـه  ايـد  گفته جامعه به برداريد، را آن اگر .كرد ايجاد نظر  اتفاق

  .نداريد جامعه آن در مشتركي

 و شـرعي  لحـاظ  به هم .ملت آحاد و حاكمان بين است محوري اساسي قانون
 اسـت  ميثـاقي  و عهد اين كه اند گفته نيز انقالب اين بنيانگذار ...عقلي لحاظ به هم
 اسـت  سـال  اندي و بيست :بودم گفته هايم سخنراني از يكي در ...الوفاست الزم كه
 .گيـرد  مـي  صـورت  تخلـف  دارد آگـاهي  و علـم  با حقيقتاً مسائل بعضي ارهدرب كه

  )18( »است كبيره گناه كه عهدي از تخلف
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)33(  
  بود نادرالوجود قابل احمد

  1391 آبان 15ملكيان، نيلوفر،  مصطفي

 كـه  كـنم  مـي  عـرض  باشـم  داشـته  سراغ كسي در را ها ويژگي اين از يكي اگر من
 كـه  داشت ويژگي سه قابل آقاي كه دهم مي شهادت صادقانه من .است نادرالوجود
  .بود ارجمند خيلي

 آقـاي  فضايل صدم  يك من گمان به كه بود متواضع حدي  به كه اين اول ويژگي
 فضـيلتي  را مدرسي و قالي و قيل علم اگر مثالً .است نشده شناخته جامعه در قابل
 كـار   بـه  كـه  تعـابيري  بـا  و آقايانة گفت به و بود مجتهد قابل آقاي بياوريم حساب  به
 دوسـتان  تـرين   نزديـك  حتـي  .نداشت خبر كس  هيچ تقريباً اما .بود هللا  آيت برند مي
 تواضـع  اين.است فتوا صاحب و فقيه ٰمجتهد قابل آقاي كه نداشتند خبر قابل آقاي
 ]است[ خودهاي  خوبي به نسبت سكوت و خود به نسبت سكوت نوعي همراه كه

  .داشت وجود قابل آقاي در هك است نادري خيلي ويژگي

 شـناختي  با .بود مردمة سوخت  دل معنا تمام به كه بود اين قابل آقاي دوم ويژگي
 كسـي  .داشـت  گريز سياست از .نبود سياست اهل واقعاً داشتم قابل آقاي از من كه
 را شدن فالن و فالن خبرگان مجلس عضو ،شدن وزير ،شدن نماينده قصد كه نبود
 او بـراي  مـردم  رنـج  و درد حـدي  به اما، بود گريزان سياست از الًاص .باشد داشته
 از بيش تقريباً كه بود مهم و بزرگ ]او براي مردم رنج و درد[ .كرد مي جلوه بزرگ
 خيلـي  .كـرد  پيدا سروكار ...و آسيب و آزار و شكنجه ،زندان با ديگري سياسي هر

  .داشت سوختگي  دل مردم به نسبت
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 شخص اما .بودند صورت  همين  به بقيه و قابل مرحوم پدر از ،قابل خانواده البته
  .]داشت را ويژگي اين[ الخصوص  علي قابل احمد

 سـنجيده  شـد  صـادر  قابـل  آقاي قلم و زبان از چه هر كه بود اين سوم ويژگي
  .بود

 زده  شتاب كه نخواندم چيزي هيچ يا نشنيدم سخني هيچ قابل آقاي از واقعاً من
 يعني .كرد مي جاري قلم و زبان به و بودند پخته بار  ده را همه انگار .باشد شده بيان

 تـا  گرفته صورت كار خيلي كه داشت خبر شخص يعني .داشت حجيت و آتوريته
 يكـي  حتي ويژگي سه اين از .است شده جاري قابل آقاي قلم يا زبان از جمله اين
 كوچولـوي  خيلـي  و شـده   مچالـه  خيلـي  ego و تواضـع  اوالً يعني .است نادر هم

 و خـدا  بنـدگان  و آدم و عـالم  حال  به سوختگي  دل ثانياً .داشتن كوچولو كوچولوي
  .گفتن سخن متقن ثالثاً

 ،گفتيد كه هم بعد پرانند  مي.نيستند لئقا ارزشي خود سخن برايها  بعضي انگار
 ممكن دوباره و گويند مي را سخن همان نو از بعدي جلسه در سپس گيرند مي پس
 جـا   ايـن  از .نيسـت  مهـم هـا    آن بـراي  خيلـي  .بگيرند پس ]را خويش سخن[ تاس
 جـورتر  و جمـع  را خودشان كنيد ضبط را شان  سخن خواهيد مي وقتي كه ببريد  پي
 چيـز   همـه  بينيـد  مـي  .كند مي كار ،هستي صوت ضبط كه نيستند قائل گويا .كنند مي
 كرديـد  روشن را ]ضبط[ اگر و باشد روشن ضبط كه نكند گويند مي بعد گويند مي
 منتشـر  و بنويسـند  بخواهنـد  چيزي اگر زنندو مي حرف دارتر  ربط و ضبط بينيد مي
 اتقـانِ  و اسـتواري  بـه  كـه  هسـتند  كسـاني ها  اين .شوند مي دارتر  ربط و ضبط كنند
 كمـي  شـود  مـي  گيـري   مـچ  كـه  ديدنـد  جـايي  اگر اما .دهند نمي بهايي هيچ ،سخن

 امـا  شـود  مـي  گيـري   مـچ  صـوت   ضـبط  در .كننـد  مـي  رجـورت  و جمع را خودشان
  .بيشتر باز نوشتن در .نه نباشد صوت  ضبط

  .بود سنجيده او سخن كه بودم ديده من كه بودند نوادري از قابل آقاي اما
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 ممكـن  .نيسـتيد  معصـوم  بگوييد سخن سنجيده هم قدر  هرچه شما كنيد توجه
 ايـن  اما .است شده اين وايد  زده كار  هب را توانتان تمام اما ،باشد خطا سخنتان است
 بريزيد زبالههاي  سطل اين در آشغالي هر و بدانيد زباله سطل را مخاطبان اذهان كه
 دانـيم  مي آشغال سطل مثل را مخاطبانمان اذهان ما اكثر .هستيم گونه اين ما اكثر كه
  .ريزيم مي آن در آشغال و

 .نيستم وارد .دانم نمي من بگو .باش لدب »دانم نمي« .باش كرده قبلي ملأت .سنجِب
 شـايد « ،»كـه  رسـد  مـي  نظـرم  به« ،»ظاهراً« .بگو سخن قيد با يا .نيستم بلد را اينجا
 خـواهم  نمي .قايلم ارزش مخاطب براي من ،يعنيها  اين »احتماالً« ،»كه باشد چنين
 در ويژگـي  ايـن  .كـنم  هـم   به آميخته باطل و حق و يابس و طبر از پر را او ذهن
 باشـم  داشـته  سـراغ  كسـي  در را هـا  ويژگـي  اين از يكي اگر من و .بود قابل آقاي
 هـم  بـا  را ويژگـي  سه هر كه اين به برسد چه .است نادرالوجود كه كنم مي عرض
  .باشد داشته

  



 

)34(  
  !چهارم جريان نه دوم موج قابل، احمد

  1391 آبان 24فلسفه،  تهراني، خانه مهدي

  قابل احمد تن بر ناموزوناي  جامه

 اسـت،  نوشـته  قابل احمد درگذشت مناسبت  به كه يادداشتي در قوچاني محمد
 او نظـر  از كـه ( تجـددگرايان  كنار در و كند مي معرفي ديني  درون روشنفكري را او

 چهـارم؛  جريـاني  بنيادگرايـان،  و گرايـان   سـنت  و) هستند ديني  برون فكراني  روشن
 و خيـزد  مـي بر حوزه درون از و دارد ديني متون بر تكيه كه جرياني .كند مي معرفي
 راهة ادامـ  را قابـل  احمـد  جريان قوچاني، .دارد سر در را شريعت بازسازي سوداي
 سـنت  درونِ از كـه  دانـد  مي يآباد نجف  صالحي و منتظري صدر، بهشتي، مطهري،
 تمـام  بـر  فقـه  كه آنجا از قوچاني نظر از .رسيدند ديگر تجددي به و كردند شروع
 ينوانديشـ ة پـروژ  تـرين   ممهـ  فقـه،  بازسازي افكنده، سايه اننمسلما زندگي شئون
ة عهـد  از تنهـا  و مانـده  دور روشـنفكران  نظـر  از مهـم  ايـن  كـه  باشد بايد اسالمي
  لينك) + 33 شماره آسمانة نام  هفته( .آيد ميبر حوزويان
 زير در ؛رسد مي نظر به نقد قابل قوچاني، محمد ادعاهاي و سخنان يك  يك اما
  :كنم مي اشارهها  لفهؤم آن از برخي به گذرا طور  به

 ديـواري  دينـي،   بـرون  روشـنفكر  و ديني  درون روشنفكر ميان قوچاني محمد .1
  .نيست برخوردار چنداني استقامت و استحكام از رسد  مي نظر  به كه كشيده بلند

 كه است ميشگيه و عميق و پويا آنچنان دين؛ بيرون و درون ميانة رابط يعني
 .آيد مي درون از يك  كدام و دين بيرون از گزاره كدام كرد تعيين روشني  به توان نمي
 از تـوان  نمـي  دينـي   برون فربه و پيچيدههاي  ابزار بدون كه است همين سخن اصل
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ــن ــتنطاق دي ــرد اس ــه را  آن و ك ــان  ب ــه و آورد زب ــل ن ــه و قاب ــري ن ــه و منتظ  ن
 آن از پـس  و فقهـي   بـرون هـاي   گـزاره  از گـرفتن  مـدد  بـدون  يآبـاد  نجف  صالحي
 و قابـل  تفـاوت  تنهـا  و كننـد  نگـاه  فقـه  به تازههاي  افق از توانستند نمي ديني  برون
  .است فيلسوف سروش و است هفقي قابل كه اينست سروش
 قابـل  فقهـي  انقالبة دستماي سروش امثال كالمي و فلسفي نظرات البته صد و
 و مــدرنة فلسـف  و جديـد  كـالم  مطالعـات  دراي  هسررشــت او كـه  چـه  .گـردد  مـي 
  .ندارد مدرن  پست

 بلكـه  دانـم  مـي  قبول  غيرقابل را قابل غير و قابل راه ميان تفكيك تنها  نه بنابراين
 شان  تحصيلية رشت تفاوتشان تنها .دارمها   آن اصلية دغدغ و پروژه اتحاد بر اصرار
 نـاگريز  افتـاده؛  فقه وادي به عالقه يا رتقدي بسح  به آنكه اقتضاي به قابل كه است
  .باشد مسلط آن بر قوچاني تعبير به و ببرد بيشتريهاي  بهره ديني متون از بايد مي

 را خـود هـاي   رشته انديشمندان جمله كه باشد ممكن يا مطلوب كنم نمي گمان
  .گردند قابلة رشت  هم و كرده رها

 پايبنـد  اش  كلـي هـاي   روش و قواعد وها  ارچوبچ به كه اينست فقه خاصيت
 خواهـان  اگـر  هركـدام  و .است چنين عرفان و اخالق و فلسفه كه گونه ناهم باشد
 براسـاس  بـاز  و قـدم   قـدم  ناگزيرنـد  باشند خود علوم ساختار در انقالبي يا اصالح
  .كنند كار اين به اقدام شان  علمي قبول  قابلهاي  معيار همان
 فقهـي  مسـائل  در قابل هايتجديدنظر« :ودش گفته كه است وجه بي نظر  به پس

 كـه  چـه  ».نـدارد  ديني  برون ادله بر تكيه و است اثبات و رد قابلِ ديني  درونة ادل با
 ثانيـاً  و »باشـد  متكـي  دينـي  متـون  به« قوچاني تعبير به كه اينست فقه اقتضاي اوالً

 امـور  بـر  تكيـه  دارد روايات و دين از كه انتظاراتي وها  فرض پيش و قابل گرايش
  .دارد ديني  برون

 و اسـالمي  منابع و متون به رجوع با بود معتقد« :نويسد مي قابلة دربار قوچاني
 و معاصـر  دينـي  معرفـت  بـه  توان مي مكان و زمان شرايط براساسها   آن بازخواني
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 سـبك  را بـازخواني ة واژ نبايـد  امـا  »...رسـيد  اجتماعي و فردي زندگي براي مفيد
 ارتبـاط ة نحـو  و شمرد بديهي امري را مكان و زمان شرايط ولتح كيفيت و گرفت
 الوصـول   سـهل  امـري  را تـاريخي  و فقهـي  استنباطات و مكان و زمان شرايط ميان

 روشـنفكراني  مـدد  بـه  ممتنـع  و صـعب  امـور  اينة هم كه است روشن و .دانست
  .زنند مي قدم دين بيرون فضاي در قوچاني نظر از كه گيرد مي صورت
 امثال كردن بزرگ در قوچاني محمد امثال كنم مي گمان گاه بگذريم كه قابل از
 بـه  نيـك ها   آن هم و ما هم كه چه .دارند مزاح قصد يآباد نجف  صالحي و منتظري
 جامـد  ذهن دادن قرار جريان در براياي  مذبوحانه تالش چه كه دارند و داريم ياد
 آنهـا،  به مفادش وبشر  حقوق دمانن مدرني مفاهيم تفهيم براي و گرفته صورت فقها
  .كشيدندها  رياضت چه ...و باقي و سروش امثال

هـاي   اصـرار  و علمـي هـاي   گعـده  اگر كهاند  كرده فراموش قوچاني امثال گويا
 جهش هيچ نبود، قابل جريان و روشنفكران ميان تمام  بيهاي  نزاع و حصر و حد  بي
  .خواست نميبر آنان از يتجديدنظر و

 و خواندند نمي بزرگواران آن گوش به مكرر را سنتي فقه ناكارآمدية نتيج اگر
 جلســات در كــراراً را موجــود فقــه ســاختاري  بــرون و ســاختاري  درون اشــكاالت
 منتظـري  امثال شدند، نمي يادآور مختلف مقاالت و هسرگشادهاي  نامه و خصوصي

  .شود منتقل» قابل احمد شيخ« قابلش شاگرد به تا شد نمي حاصل جنبشي هرگز را
 شـريف  اذهان به تلنگري هيچ نبود تجددگراها وها  سكوالر سياسية تجرب اگر
  .گشت نمي وارد بزرگواران آن

 گرفته ناديده منتظري عمر آخر دهه تحوالت قوچاني تعبير به كه نيست بيهوده
 يهـا  كتـاب  سراسـر  كه غيرعقاليي و نامعقول نظرات و فتاوا همه آن كه چرا شده؛
 حقـوق  و عقالني شريعت راستاي در فتوا چند صدور با پوشانده را شريف مرد آن
 روزآمـدي  و تحـول  وادي در كه قدمي چند كه آن بر عالوه .شود نمي شسته بشر،
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 كردنـد ها   آن اذهان بيداري براي روشنفكران كههايي  هزينه با تناسبي شده، برداشته
  .ندارد
 قابـل  احمـد ة پـروژ  كه  اين آن و :كنيم طرح ديگري گونه  به را مسئله موافقم اما
 فقـر  در تـاكنون  گذشـته  از و هسـت  و بوده ديني روشنفكرية پروژة مفقودة حلق
 نسـبت  روشـنفكران  كه جاست  به و بريم مي سر  به مفقودهة حلق اين به نسبت مفرط
 تعامل ديني متون با كههايي  عرصه وارد و كنند جدي اقدامي خودة پروژ تكميل به

 ،قابل رينظهايي  گل  تك با كه چه دهند تكاني نيز را فقه خانه و گردند دارد بيشتري
  .كند نمي سفر عزم ديار، اين زمستان
 و عرفـان  فربگـي  از قوچـاني  كـه  اينسـت  اسـت  برانگيز اعجاب كه آنچه ولي
 بـه  توجه لحاظ  به ماة جامع او نظر از گويا .كند مي گاليه روشنفكران آثار در فلسفه
 ميـدان  تـرك  وقت اكنون و رسيده باروري و تعادل به عقالنيت و عرفان و اخالق
  .گرديده فقاهت و عمل ميدان به ورود و معرفت
 در ،معرفتـي  نـوين  مباحـث  مفردات هنوز كه است  درحالي قوچاني حرف اين
  .برد مي سر  به مطلق تاريكي در دانشگاه و حوزه دانشجويانة تود اذهان
 روشنفكران كه نيست نيازي برسد، پروژه اين ثمردهي نزما كه هرگاه اساساً و
 فقه دانشجويان ميان از بلكه بپردازند، حقوق و فقه به و كرده رها را معرفت عرصه
 .افتـاد  خواهد اتفاق ثمر مثمرهاي  حركت وها  خيزش فقها و دانشمندان و حقوق و
 گـواه  ده،شـ  سقط نارس جنين چون قابل، و صالحي و منتظري جريان كه همين و

  .نرسيده الزم فربگي به معرفتة عرص كه آنست
 گـذارد  مـي  چهارم راه را قابل احمد جريان نام كه قوچاني محمد برخالف من
 بـه  كـه  دانم مي ديني روشنفكري جريان دوم موج آنرا برخاسته، حوزه درون از كه

  .يافته راه حوزه درون
 بـه  را فقـه  آنـان « :كه كند يم ديني روشنفكران از قوچاني محمد كه انتقادي اما
 در روشـنفكران  اگـر  كه چه .است نظر و بحث قابل نيز ،»اند  نگريسته خواري ديدة
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 و اسـت  آنـان ة حرفـ ة الزمـ انـد   داشـته  فقـه  بـه  كمتـري  التفات پردازي  نظريه مقام
 منتظري حسينعلي و قابل احمد و امروزند اسالمة فالسف و عرفا ديني؛ روشنفكران
اي  ريشـه  نظـر؛  عرصـة  در فقهـا  بـا  عرفـا  و فالسـفه  تفاوت و مروزا اسالم فقهاي
  .شود نمي مدرنيسم ظهور به منحصر و دارد تاريخي
 امـري  بينـد،  نمـي  شـريعت  و فقه به پايبند عمالً را روشنفكران قوچاني اگر اما
 تـاريخ؛  طـول  در كه طور  همان .ندارد شان  روشنفكري به ارتباطي و است حده  علي
 كردنـد  مي گري  الابالي و شريعتة داير از خروج به متهم را فالسفه و نصوفيا فقها
  .گذاشتند مي فلسفه و تصوف حساب به را  آن و

 تقيـدات ة عرصـ  دل؛ و عقـل  حضرت كنار در همواره كه شكايت جاي چه اما
  .شود مي ديده تر  كمرنگ قشري، رسومات و عملي
 فقـه  بـا  كـه  عرفـان  و فلسفه با نه مسلمانان عامه« :نويسد مي قوچاني محمد .2
 و حقـوق  بازسـازي  بايـد  اسـالمي  نوانديشـي  پـروژه  ينتـر  مهم ...كنند مي زندگي
 علميـه  هـاي  حـوزه  از مـا  دينـي  روشـنفكران  چـون  امـا  ؛باشـد  مسلمانان تكاليف
  ».كردند توجهي كم بازسازي اين اهميت به بودند برنخاسته
 مسـلمانان  مسـلمانيِ  بر فقه امروز كه داده تشخيص درستي به را درد وي آري
 كـه انـد   دانسته عالج و تعديل محتاج را همين ديني، روشنفكران اما ؛انداخته سايه
  .اند  كرده تأكيد معنويت و معرفتة عرص بر نتيجتاً
 خاطر  به( ديني روشنفكرية پروژ انقضاي تاريخ سررسيد از سخن كه اكنون اما
 آيـا  نيسـت،  گذشـته  بهاي و وزن راها   نآ ةسك و هاست  زبان سر بر ،)بودنش ديني
 مسـلمانان  زنـدگي  اصـالح  جهـت  اسالم فقه و شريعت نظام بازسازي از توان، مي
  ؟گفت سخن

 ديـن،  از فقهـي  تفسير و فقيهان اختيار در رياست و حكومت كه است درست
ة پـروژ  ينتـر  مهـم  كـه  نيسـت  اين بر كافي دليلي اما است مسلط و غالب تفسيري
  .باشد اسالمي فقه بازسازي بايد المياس نوانديشي
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 فقهـا  و رياسـت  ابـزار  فقـه  كه است سال هزار از بيش كه باشيم داشته نظر در
 و گرايـي   تـوده  نيـز،  فقهـا  سياسـت  و رياسـت ة نحـو  و .انـد   بـوده  المسلمين  رئيس

  .هست و بوده پوپولوسيم
 كـه  راچـ  .ندارنـد  شـكني   شـالوده  و پيشـتازي ة روحيـ  فقـه،  آن تبـع  به و فقها
 استوار آنانهاي  شانه بر فقها قدرت كه سنتي مسلمانانة تود حمايت صورت  دراين
 و فقـه  بازسـازي  تحـول  يـاي ؤر رسـد  مي نظر  به بنابراين .دهد مي دست از را است

 بسـيار  يـا  و اسـت  تعبيـر  غيرقابـل  يـا ها  حوزه درون از و فقيهان دست به شريعت
  .است صرفه  به غيرمقرون و پرهزينه
 سـر  پشـت  راهـايي   دوره تشـيع  و اسالم تاريخ طول در كه ايم كردهن اموشفر
 امروزينش وجاهت فقاهتي، اسالم واند  نبوده قدرت مسند بر فقيهان كهايم  گذاشته
 آنـان  بـر  مشـركان  نـه  و شـدند  خارج دين از مسلمانان نه روزگار، آن نداشت، را

 در مسـلمانان  علمـي  و فكـري  شكوفايي اوج عكس، به درست بلكه گشتند مسلط
هـاي   نمونـه  ...و بويـه  آل حكومت غيبت، از پس آغازين قرون .داده رخ دوران آن

  .الگوست اين از بارزي
ة جام ستاندن در جانكاه، درد اين عالج كه كنم مي تأكيد نظر اين بر مجدد پس
 و فرهنـگ ة عرصـ  از حـرام  و حـالل  غبـار  زدودن و است فقاهت اندام از رياست
 و بيـرون  از بايست مي ااّل و نيكو چه گيرد، ميدر حوزويان در ندا اين اگر و انديشه
 بـر  را مبـارك  تحـول  اين زمانه چرخ تا درداد را ندا اين ديگري لغت و كسوت با

  .كند تحميل مسلمانانة جامع و حوزه
  



 

)35(  
  زند مي فرياد هم هنوز قابل

  1391 آذر 10ايزدي، جرس،  مصطفي

 كـوچكي  و تنگ كالبد .ندارد انتها خدا راه مجاهدان زندگي .است زنده قابل احمد
 روح از روزي بـود  سـتم  از انباشـته  دنيـاي  اينهاي  رنج مبتالي مكرر در مكرر كه

  .شد مي جدا او بزرگ

 آن و طـرف  ايـن  را اسـير  كالبـد  آن كـه  طلب  حق و فريادگر و ناآرام روح اين
 اسـير  گرداند، ميبر دردآورهاي  تركش با و برد مي جنگ ميدان در كشاند، مي طرف
ها  شب و نشاند مي ها كالس در روزها كرد، مي شهر آن و شهر اين زندانبانان دست
 بـر  آگـاهي،  نيازمنـد  جغرافيـاي  جـاي   جاي در و داد مي خوابي  بي ها،  كتاب كنار در

 روح ايـن  آري انـداخت،  درد هزاران بستر به را آن باالخره و برد مي منبر و كرسي
 العـالمين   رب نـزد  بلكـه  ،اسـت  جاودانـه  و زنـده  دينداري، مدعيان روح از گتربزر

  .است ارجمندي و كرامت صاحب

 خـويش  تن بر را عمامه و عبا ديگر، طلبه هزاران مانند توانست، مي قابل احمد
 مريـدان  و شـاگردان  بـراي  مجتهدوار و بنشيند درس كالس و حجره در دارد،  نگه
 .بگويـد  اصـول  و فقـه  رود، مـي  مـردم  بر و گذرد مي جامعه در آنچه از فارغ خود،
 ،چنـد  مريـداني  بسـا   چـه  و ايستاد مي حوزه اعاظم رديف در مرور به صورت  دراين
 مهـم  چنـدان  بـرايش  البتـه،  و .كردند مي احترامش همگان و بوسيدند مي را دستش
 اصـيل  ماسال و ؟گذرد مي چه نخبگان و انديشمندان بر ؟چيست مردم رنج كه نبود
 ؟داشـت  را قابـل  قابليـت  شئوني چنين راستي  به اما ؟است يهاي  گرفتاري چه دچار
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 و ردا و نعلـين  ايضـاً  و عمامه و عبا .زيست مي پسند  عوام وجوه اين از فراتر او !نه
 رسـاند،  مي ممتاز طبقه به راها  بعضي و آورد مي فخرها  بعضي براي اگر ،لباده و قبا
 او و نبودنـد  بـيش  كننـده محدود ييها  آرايه قابل، احمد چوناي  آزاده مجتهد براي
  .برد نميها   آن از اجتماعي و فردي بهره هيچ

 درد بـه  يياعتنـا   بـي  از امـا  داشت، را بزرگواري و رادمردي قابليت قابل، احمد
 و خـدا  راه در شائبه  بي مجاهدت شايستگي و قابليت از او .بود گريزان ديدگان  رنج
 تحمـل  امـا  بـود،  برخـوردار  اعلي حد در جامعه، انسانيهاي  ضرورت ايراست در
 شمندياند و فهيم بود، مرد آزاد كه چرا نداشت، را بيداد و ظلم اقسام و انواع ديدن
 ديگـران  بـه  و ايسـتاده  گود بيرون كه كساني از فراتر بسيار را الزم شجاعت و بود

 يـك هـاي   برتـري  جزء كه او شجاعت اين .داشت دهند، مي حريف بر غلبه دستور
 نمايـان  هـايش   گفته وها  نوشته در جا،  همه و هميشه شود، مي محسوب اليق انسان
  .كرد مي فراهم او براي نيز فراواني دردسرهاي البته و بود

 كـه  بود همان اش  جواني دوره از وي .شناختم مي را او سال بيست از بيش من
 فاصـله  اين در كه تفاوت اين با جسور، و نتقدم و پرهيزگار .بود اش  سالي ميان در
 افزود اش  سياسيهاي  آگاهي و ديني معلومات بر برانگيز  تحسين جديت و تالش با
  .شد ظاهر گرا  عقل و آزادانديش و فرهيخته دانشمند يك قامت در و

 عاليقدر فقيهي و بزرگ دانشمندي درس پاي ،چند ييها  سال قابل، احمد استاد
 درس .نمـود  كسب خود بديل  بي استاد از فراوانيهاي  قابليت و االتكم و نشست
 درس داري،  مـردم  و دوسـتي   انسـان  درس دليـري،  و شـجاعت  درس شرع، و دين

 اجتهــاد، و جهــاد ميــدان در فرزانگــي و برارنــدگي درس و آزادگــي و ســربلندي
 مرجـع  محضـر  در حضـور  دهـه  دو از بيش طول در قابل احمد كه بودند دروسي
 بـين  را متقـابلي  افتخـار  و گرفت فرا منتظري،العظمي  اهللا آيت حضرت الشأن،  عظيم
  .زد رقم خود استاد و خود
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 جامعه ميان به اساتيد، ساير و بزرگ استاد اين از را خود فراوانهاي  آموخته او
 دعـوت  رغـم   علي وي .كرد مي منتقل همگان به مقاله و سخنراني طريق از و برد مي

هاي  آموزه و نكرد چنين بدهد، درس خود همگنان به و برود حوزه به هك استادش
  .گذاشت مي ميان در مردم عموم با را خودش علمي

 بدن از پيش، روز چهل اگرچه است، زنده ها،  قابليت وها  فضيلت اين با مردي
 آزاد دادنـد  رنـج  بسيار را او كه كساني دست از نيز و خود نحيف كالبد و مجروح
 گويـد  مـي  سخن مظلومان و آزادگان با همچنان اما رفت، يار ديدار به بلندوسر شد
  .جويد مي برائت مردم و دين دشمنان از و

  



 

)36(  
  قابل احمد اجتهادي انديشه در »خرد« ترازوي

  1391 آذر 10فرشتيان، جرس،  حسن

 طاسـتنبا  در معاصر فقهاي مشهور شيوه با متفاوت اي شيوه ،»قابل احمد فقيد فقيه«
  .داشت فقه چهارگانه منابع از

) عقـل  ،اجمـاع  ،سـنت  ،كتـاب ( فقـه  چهارگانـه  منابع حجيت در شيعه، فقيهان
 شـيوه « و برداشـت  چگـونگي  بـه  آنان، اجتهادي هاي شيوه تفاوت .دارند نظر  اتفاق
 فقهـي  دستاوردهاي كه شود مي سبب تفاوت، همين .باشد مي منابع اين از »استنباط

 جانبـداري و  فقيهان متفاوت دستاوردهاي .باشد گوناگون و لفمخت آنان فتاواي و
 از ناشـي  ،»محـور   حقوق فقه« يا و »محور  تكليف فقه« ،»گرايانه  تبعيض فقه« از آنان
  .باشد مي ها سرچشمه اين از حكم استخراج و برداشت شيوه و »چگونگي« همين

 در معاصـر  هـاي فق مشـهور  شـيوه  بـا  متفاوت اي شيوه ،»قابل احمد فقيد فقيه«
 نتـايجي  و درك بـه  را وي متفـاوت،  نگـاه  همـين و  داشـت  منـابع  اين از استنباط
 .ناميـد  مـي  »عقالنـي  شـريعت « را خـويش  رويكـرد  ايـن  وي، .رسـاند  مي متفاوت

 تـازه  عزيـز  آن شـرعي  و فقهـي  نظريـات  بيـت   شـاه  تـوان  مي را »عقالني شريعت«
 نتشـار اإلجديد رسـاله  در و) نـام  همـين  به( وبالگش در وي كه دانست، سفركرده

 شـريعت،  مباني احمد، قابل( .است پرداخته آن تفسير و توضيح به »شريعت مباني«
 نظريـات ( ،)الكترونيكـي  نسخه ،1391 مرداد ص، 349 محسن، كديور :ويراستاري

  .)است منبع دو اين از شده برگرفته متن، اين در وي
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  :كتاب .1

 تقسـيم  ثانويـه  متـون  و اوليـه  متـون  بـه  را فقه متون كلي، بندي  تقسيم يك در
 بـاقي  نخورده  دست كه »شريعت اوليه متن« تنهاعنوان  به قرآن نگاه، اين در .كرد مي
 امـا  اسـت  »السند  قطعي« اگرچه قرآن وي، اعتقاد به .شد مي بندي  درجه است، مانده
 روا ترديـدي  قـرآن  سند در است، تفسير و شرح نيازمندو  است »الدالله  ظني« غالباً
  .فهمد نمي قاطعانه جا، همه در را خدا كالم داللت بشري خرد اما نيست

 و زبـان  قواعد بر مبتني موارد اكثر در خدا كالم داللت«: كه داد مي توضيح وي
 مقصـود  درك« در خطـا  احتمـال  عمـالً  كه است سخن ظواهر از مخاطب برداشت
 »آور  اطمينـان  و معتبـر  گمـان « بـر  مبتني جهت، اين از و دارد همراه به را »خداوند
 چيـزي  بنابراين .دارد وجود همچنان ولي يافته تقليل آن در خطا احتمال كه است،
 وجـود  »قرآنـي  نـص « كـه  مـواردي  در البته .كند نمي اثبات را »ظاهري حكم« جز
 مـدعي  تـوان  مي) باشد نداشته وجود آن نسخ براي معقولي احتمال و( باشد داشته
  ».شد »شريعت قعيوا حكم« تحقق

  :سنت .2

 .است شده اقتباس حديث و سنت از كالمي باورهاي حتي و فقهي احكام اكثر
 كـه   هنگـامي  .نـامعتبر  گـاه  و اسـت  مسـتند  و معتبر گاه حديث، و سنت كه درحالي
 از سـندش  هـم  اسـت  »ظنـي « غالبـاً  دارد، اصـالت  آن سـند  و است معتبر حديثي
  .نيست قطعي داللتش هم و نيست برخوردار )قرآن سنديت حد در( باال استحكام

 روايـات  مجموعـه  در السـند   ضـعيف  و جعلـي  روايات حجم اينكه بر مضاف
 كـرده  درك را وي محضر كه )ص(پيامبر صحابي هشتاد .باالست بسيار جامانده،  هب

 بـه  بسـتن  دروغ نهـي  در حضـرت   آن از را روايـاتي  پيامبر، حضور زمان در بودند
 راويـان،  ايـن  تعـداد  و روايـات  ايـن  تعـداد  انـد،   كـرده  نقـل ) ثحدي جعل( پيامبر
 در حتـي  پيـامبر،  بـه  نسبت پراكني  دروغ و حديث جعل گسترده حجم دهنده  نشان



 امه احمد قابليادن  426

 هـا  بسـتن  افترا و ها پراكني  دروغ اين به نيز قرآن حتي .باشد مي ايشان، حضور زمان
الالً  حرَاما ْنهمّ َفجعلُْتم زقٍرِّ نمّ مكَل هالَلّ أَنزَلَ امّ ُتميأَرأَ قُلْ :است معترض حـقُـلْ  و 

  .)59 يونس( َتفْتَرُونَ هالَلّ علَى أَم مكَل أَذنَ هآلَلّ

 چون شيعه امامان .داشت ادامه حديث جعل ناپسند شيوه اين نيز پيامبر از پس
و  نكـر م و معـروف  شدن واژگون از ناليدند مي ابتدا همان از ،)ع(حسين و )ع(علي

  .حق مسند بر باطل جايگيري

 بـا  كه است معتقد و رود مي »عقل« سراغ به قابل احمد اشكاالت، اين برابر در
 وي .كـرد  بررسـي  را روايـات  سـقم  و صـحت  ميزان بايستي خرد، و عقل ترازوي
 نـدارد  سـازگاري  عقـل  بـا  كه  رواياتي بود معتقد نيز طوسي شيخ كه آورد مي شاهد

 مرتضـي  سـيد  كنيم، ويلأت را آن بوديم ناچار ما بود متواتره اگرو  است غيرمتواتره
  .دارند را نظر  همين هم نراقي محقق و

  :اجماع .3

عنوان  به را  آنان اجماع و فقيهان آراي سنت، و كتاب از پس قابل، احمد مرحوم
 بلكـه  مسـتقل،  دليـل  يـك  نـه  اجمـاع  .گيـرد  مـي  نظـر  در »شـريعت  ثانويـه  متون«
 معتبـر  دليـل  يـك  وجود به توان، مي آن از و شود مي محسوب »تسن زيرمجموعه«
) سـنت  و كتاب( آن اوليه منبع به بتوان اجماع از اگر .زد »حدس« سنت و كتب در

 همـان  حد در وگرنه بود، خواهد اوليه منبع آن ارزش به اجماع ارزش يافت،  دست
  .ماند خواهد باقي فوق »حدس«

 معتبـري  نقلي يا عقلي دليل با همراه فقيهان ايآر اگر كه بود معتقد قابل احمد
 نـدارد،  »شـرعي  تقدس« لذا و نيست برخوردار شرعي سنديت گونه  هيچ از نباشد،
 بنابراين .»شرعي سند يك« نه است »علمي نظريه« يك ارايه حد در آن ارزش بلكه

 بلكـه  گردد تلقي شرع با مخالفت نبايستي نيز فقها اجماعي نظريه با كردن مخالفت
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 و اسـت  آراء تقابـل  نـوعي  كـه  اسـت،  شـريعت  در علمـي  نظريـه  يك با مخالفت
  .ندارد منعي گونه  هيچ

 بـا  و دور مـي  اجمـاع  سـراغ  بـه  گرايانـه   عقل رويكردي با قابل، احمد نيز اينجا
 اگـر  »عقالء سيره« كه كند مي تصريح وي كند، مي وزن را آن ارزش »خرد ترازوي«

 بـراي  دوره همان هاي  انسان بشري عقل شيوه و هسير عصري هر در است، حجت
  .است ارزش با و معتبر آنان

  :عقل .4

 زيـرا  دانسـت،  مـي  شـريعت  دليـل  معتبرتـرين  و برتـرين  را »عقل« قابل، احمد
 بـديهي  آنچنان عقل حجيت .ندارد استداللي هيچ به نياز و بوده ذاتي عقل حجيت
 وي، باور به .است نشده آن حجيت به استداللي هيچ ديني، متون در كه است بوده
 اولـي  سـرمايه  ايـن  از بيشـتر  و بهتـر  گيري  بهره براي بشر به كمك پيامبران، وظيفه
  .)هالحكم و الكتاب يعلمهم و يزكيهم( است) عقل(

 داننـد،  مـي  بشـري  عقل گيري  تصميم حوزه را »شرع الفراغ منطقة« فقيهان، اكثر
 بـود  معتقدو  دانست مي شرع دخالت حوزه ار »عقل الفراغ منطقة« قابل، احمد ولي
 كـه   جايي .دارد گزينش و تشريع حق »عقل حكم الفراغ منطقة« در تنها شريعت، كه
  .رسد مي فرا شرع نوبت برسد حكمي به نتواند عقل

 محـدوده  دركامالً  را آنجاو  دانسته شرع تازي  تك محل را عبادي احكام ةحوز
 كـه  جـايي  بـه  كـرد  مـي  توصيف را »عقل لفراغا منطقة« .دانست مي شرع صالحيت

 گـرايش  گونـه   هـيچ  محتمـل،  يـا  موجود هاي گزينه به نسبت بشري، مشترك عقل«
 »تفـاوت   بـي «هـا    آن بـه  نسـبت طبيعتاً  و ندارد الزامي منفي يا مثبت مستقل و يگانه
  ».است
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 دعـوت  اشاره، با يا صراحت به قرآن آيات از نيمي از بيش اينكه به استناد با او
 خرد ترازوي در را فقهي مشهور و رايج احكام از برخي كند، مي انديشه و تفكر به
 حقـوقي  هاي تبعيض مثل فقهي، احكام گونه اين كه بود معتقد و گذاشت مي عقل و

 جـويي   چـاره  پـي  در وي لذا است، بشري عقل و فطرت با تناقض در مردساالرانه
  .كند غربال ناسره از سره و بسنجد را احكام اين ردخ ترازوي با تا آمد ميبر

 كنـد،  مي تحميل را خويش حضور فقه جاي  همه در عقل كه بود باور اين بر او
 فـروع  در چگونه پس است، معتبر دليل تنها عقل دين، اصول در كه  اينست نه مگر
 آن مقتضـاي  برخالف و گرفت ناديده را عقل توان مي )شريعت فقهي احكام( دين
  .كرد عمل

 دارد، مردم بر برهان و حجت دو خداوند .هاست  برهان معتبرترين از يكي قلع
 و انبيـاء  و پيـامبران  آشـكار،  حجـت  .پنهـان  حجـت  ديگري و آشكار حجت يكي
 و ظاهرة حجة حجتين، الناس علي هللا ان( :خرد و عقل پنهان، حجت و است امامان
 بـا  وي .)فـالعقول  الباطنـة  اما و األئمة و األنبياء و فالرسل الظاهرة، فاما .باطنة حجة
 عقـل  حديث، اين در زيرا كرد مي استدالل »عقل استقالل« بر حديث، اين به استناد
 شـده  داده قـرار ) شـريعت  -پيامبران( ظاهري حجت كنار در باطني حجت ،)خرد(

 مالك تنهايي  به خود ،)شرع از مستفاد عقل نه( »نقل از مستقل عقل« بنابراين .است
 ترجمـه  بشـري  »عرفـي  عقـل « همان به را عقل اين و است ناپذير  خدشه يبرهان و
  .كرد مي

 اسـاس ( »الحجـج  ام« را عقـل  منتظـري،  اهللا آيت مرحوم استادش، به اقتدا با او
 قوانيني و احكام« :كه كرد مي استناد استاد كالم به و دانست مي) براهين و ها حجت
و  نيسـت  عقل مخالف شرعي احكام گاه  هيچ .نداريم قبول باشد عقل مخالف كه را
 تـالزم  هـم  با شرع و عقل حكم ...دهند مي ارجاع عقل به را ما قرآن، و شرع خود
 آنچـه  اينجـا  در شـد  مشاهده جايي در تضادي اگرو  نيستها   آن در تضاد و دارند
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 »عقل« كه گرفت مي نتيجه آنگاهو  »است الحجج ام چون است، مقدم گويد مي عقل
  .باشد مي فرعي و ثانوي حجت كه »شرع« برابر در است اصلي و اولي حجت

  :»فقه« و »بشر حقوق«

 هـاي  چـالش  ينتـر  مهـم  از ،»فقهـي  احكام« و »بشر حقوق« رابطه ترديد بدون
 جـويي   چـاره  درپـي  اي شيوه به هركدام روشنفكران، و فقيهان .باشد مي فقه، كنوني
 و دانسـته  محـور   تكليـف  را ريعتشـ  روشـنفكران،  از بسـياري  .آيند ميبر و برآمده
 بـر  »بشـر  حقوق« كه درحالي محور،  حق نه و است محور  تكليف شريعت گويند مي
 كـه  بـود  معتقـد  و كـرد  مـي  نقد را نظريه اين قابل احمد .است »حق« محور و مبنا
 در را حـل  راه وي .هسـتند  سـكه  يك روي دو ،»محوري  تكليف« و »محوري  حق«

  .دانست مي اهللا  حق بر سالنا  حق داشتن مقدم

 راه اهللا،  حـق  بـر  النـاس   حق تقدم بر انصاري شيخ اجماع ادعاي به استناد با وي
 و النـاس   حـق  تقدم با كه بود باور اين برو  دانست مي تقدم اين رعايت در را چاره
  .شد خواهد حلبشر  حقوق و فقه رابطه مشكل بشر، حقوق

 فرمود مي و دانست مي الناس  حقوق احقاق را، اهللا  حقوق احقاق راه تنها )ع(علي
 اسـت  داده قـرار  اهللا  حـق  بـر ) دال فـتح  به مقدم يا( مقدمه را الناس  حق خداوند كه
 ايفـاي  بـه  را  وي توانـد  مـي  امر اين همانا كند، رعايت را بندگان حقوق كه كس  آن
 بحقـوق  قـام  فمـن  لحقوقه، مقدمة عباده حقوق سبحانه اهللا جعل« :برساند نيز اهللا  حق

  ».اهللا بحق القيام الي مؤديا ذلك كان عباداهللا،
) بشر حقوق( الناس  حق ولي هست احتمالي خدا حق كه بود معتقد قابل احمد
 دليـل  شـايد  .دارد تقـدم  احتمـالي  حـق  آن بـر  قطعـي  حـق  اين لذا هست، قطعي
 بـه  كـه  دارد) فقيهـان ( ويژه متولياني اهللا  حق كه باشد نكته اين در اهللا،  حق شدن  فربه

 رسمي متوليان الناس  حقوق از نگهباني كه درحالي پردازند، مي آن از دايمي نگهباني
  .است نداشته



 امه احمد قابليادن  430

 فقاهـت  حـوزه  آموختـة   دانش و فقيهان صنف از خود كه قابل احمد فقيد فقيه
 اهللا  حـق  بر الناس  حق تقدم به نيز اجتماعي زندگي هاي صحنه در تا داد ترجيح بود،
  .شود الناس  حق پاسدار شدن، اهللا  حق متولي جاي  هب و بماند اداروف

 ميـان  هركجـا  و گرفـت  خـويش  دستان در »خرد« ترازوي نظير،  كم شجاعتي با
 مشهور و منتسب اهللا  حق نام به شريعت، در آنچه شود گفته است بهتر يا و( اهللا  حق
 ترديـد  ديـد،  مـي  گاريناسـاز  و دوگـانگي  و تعـارض  يا تزاحم الناس،  حق و) شده

ــي و روانداشــته ــا، ب ــادگر محاب  راســتا، ايــن در و شــد مــي هــا  انســان حقــوق فري
 ابـايي  تبعيـد  و زنـدان  هـاي  هزينـه  پرداخـت  از مندانـه،   سخاوت و مندانه  شجاعت
  .نداشت

 خيلـي  كـه  دريغا و آمد زود كه بود زاينده و شكوفا اي انديشه با جواني فقيه او
  .رفت زودتر

  



 

)37(  
  احمد دو ينا

  1391 آذر 10زرتشت، جرس،  سارا

  .رفت ما ميان از قابل احمد مرحوم پيش روز چهل .1

 دو هـر  كه( ملكيان مصطفي و كديور محسن چون بزرگاني آنكه از پيش شايد
 چـون  شخصـيتي  و بخواننـد  »اهللا آيت« حوزوي رسم  به را او) اند  برخاسته حوزه از

 در ديگـر  بسياري و كند استناد حجابصوص درخ او فتواي به سروش عبدالكريم
 دارنـد  عادت كه مردم از بسياري كنند، اشاره او ديني رتبه به خود تسليت يها پيام
 از قابـل  احمد كه نداشتند باور ببينند، پيامبر به منسوب و متفاوت لباسي در را فقها
  .باشد برخوردار حوزوي مراتب در جايگاهي چنان

 لبـاس  خـويش  اختيـار  بـه  او اسـت،  آمـده  قابـل  حمـد اة زندگينام در چنانچه
  :است نوشته آن ترك داليلِ در و گذاشته كنار را روحانيت

 .گذاشـتم  كنـار  را روحانيـت  لباس ،خود اختيار به 1370 سال تابستان در من«
 حقيقتاً ...است آفرين زحمت و وپاگير دست بسيار ،لباس آن :بود چيز چند آن علت
 ...عمـومي  مجـامع  در شدن نما  انگشت موجب ...شود مي دميآ طبيعي رفتار مزاحم
 اخـالق  مراعـات  عـدم  بـه  منجـر  روحانيت، لباس به ملبس افراد اكثر كاذب غرور
ة ائم و خدا پيامبر ...است شده آنان اجتماعي مراودات از بسياري در اسالمي انساني
 غريبـه،  افـراد  كه جايي تا بودند، مشهور مؤمنان ساير از لباسي تمايز عدم به هدي
 از را ائمـه  يـا  و )ص(پيامبر توانستند نمي مسلمانان، جمع در خود حضور اولين در

 مسـلماني  هـر  بـراي  »مـردم  عمـوم  لبـاس  پوشـيدن « اگر ...دهند تشخيص ديگران
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 نمـا   انگشـت  موجـب  كه متمايز هاي لباس انتخاب و آن نپوشيدن باشد، »مستحب«
  )تلخيص با( »بود خواهد »مكروه«مطمئناً  شود مي جمع ميان در شدن

 هايم جستجوي در و داد دست فراغتي دانشگاهي، تحصيالت پاياني هاي  ماه .2
 كه شدم آشنا سنت  اهل مجتهدان از يكي آثار با ديني، موضوعات از بعضي پيرامون
 را روحانيـت  لبـاس  ،»نقادانه« قابل احمد همچون بلكه و آگاهانه و اختيار به نيز او
  !داشت نام »احمد« نيز او قضا از و بود؛ اشتهگذ كنار

 قابل احمد« است آورده قابل احمد هاي نوشته از يكية مقدم در كديور محسن
 اش شـجاعانه  انتقادي هاي نامه به غالباً را او ...است روحانيت لباس بدون مجتهدي

  »...شناسند مي رهبري مقام به

 از خيلـي  هـم  هنوز و است صادق نيز »احمد« يكي آندرخصوص  سخن اين
 هـاي  فعاليـت  سـبب  بـه  را زاده  مفتـي  احمد مرحوم سياسي، نخبگان و روشنفكران
 و پوشش نوع سبب به شايد و داشت 57 انقالب با زمان  هم كه محدودي و مقطعي
 هـاي  مخالف و ها موافقت در بسا  چه و شناسند مي سياسية چهر يكعنوان  به لباس،
 مرحـوم  كـه  ماننـد  مـي  غافـل  حقيقت، اين از و كنند مي بسنده اندازه همان به خود
 بلكـه  و سنت  اهل ميان در كه است نوانديشي و نوگرا مجتهدان معدود از زاده  مفتي

 ديـار  در البته و است برخوردار نظيري  كم بلكه و ويژه جايگاه از سني، روشنفكران
  .است مشهور سياسية چهر يك به اندك بسيار بلكه و كمتر خويش

 در كوتـاه  جسـتجويي  .هاست  اين از بيشتر بسي »احمد دو اين« هاي شباهت .3
 آن گويـاي  تشيع، و تسنن ديني سنتيهاي  حوزه از برخاسته مجتهد دو اين زندگي
 برخوردار كردار و گفتار در نظير  كم صراحتي و اخالقي شهامت از دو، هر كه است
 محـدود  هـاي  فعاليـت  در هم دو، هر نزد ،صراحت و اخالقي شهامت اين .اند  بوده

 بـاب  در .دينـي  هـاي اظهارنظر و فتاوا و اجتهادهاة عرص در هم و پيداست سياسي
 حكـم  بـا  مقابله به تنها نه دين درون از برخاسته رويكردي با احمد، دو هر نمونه،
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 برخالف و بودند قدم  پيش زنان حقوق مراعات در بلكه برخاستند،) رجم( سنگسار
 و جديـد  هـاي فتوا و داشـتند  اي ويژهة توج جامعه از بخش اين به خويش اسالف
  ...و كردند صادراي  پرهزينه

 هـا  سـهم  آن پيـروزي  در كه درآمدند حكومتي اسارت به نيز دو هر آنكه طرفه
 از خـروج  امكـان  زمـاني  كمـابيش  دو هر و بودند كشيده ها رنج آن براي و داشتند
  ...و بود نمانده باقي مرشانع پايان به چيزي كه يافتند را زندان

 .نـدارد  را بزرگـان  اين به پرداختن توان بلكه و قصد كوتاه، يادداشت اين باري
 همـه   ايـن : كـه  حقيقـت  ايـن  يـادآوري  براي شد اي بهانه قابل احمد مرحوم چهلم
 بـه  است بشارتي بلكه نيست، تصادفي ها سرنوشت و رفتارها و درگفتارها شباهت
 سـرانجامي  شوند، طي منانهؤم و خالص اگر كه !متفاوت ظاهر بههايي  راه حقانيت
  .انشاهللا داشت؛ نخواهند اخروي سعادت و دنيوي نيكناميِ جز

  



 

)38(  
  قابل احمد مورد در مختصر نكتة چند

  1391 آذر 15علوي، جرس،  حامد

  درازي در زيد كركس و مار چرا  كوته طاووس و دراج عمر چرا

 و ضـرر  بـه  هرچنـد  حقـايق،  بيانِ شهامت و شجاعت و تقوي و پرستي  حق از غير
 برجسـتگي  قابـل  احمد استاد زندگي در مهم بسيار نكتة چند شد، مي تمام او زيان
 آن بـود  بـارز  و متهورانـه  بسيار او اجتماعي و سياسي عملكرد چون اما .دارد ويژه
  .بود پوشانده را مهم نكات

 اجتهـاد  مرتبة به رسيدنِ كه دندانن بعضي شايد اوست، اجتهاد مورد در نخست
 داشـته  اشـتهار  تقوي و علم به و باشد فتوا  صاحب كه مجتهدي از مجوز دريافت و

 يابـد  نمـي  دسـت  آساني به خطير مرتبة اين به هركسي و نيست اي ساده كار باشد،
 امتحـان  عهدة از و كند صالحيت كسب بتواند فراوان كوشش و تالش با آنكه مگر
 داشـتنِ  را توانمنـدي  ايـن  شـيعي،  فقهاي اصطالح در .آيد بيرون سربلند آزمون و

و) اجمـاع  و اعقـل  و سـنت  و كتاب( نامند مي تفصيليه ادلة بوسيلة استنباط قدرت 
 و معـاني  و منطـق  و عـرب  ادبيـات  چون مقدماتي كاربرد و ذهن حضور داشتن با
 و) ع(ائمـه  و پيـامبر  قطعيـة  سـيرة  و قـرآن  به اشراف و اصول و فقه و كالم و بيان

 اجتهـاد  مرتبـة  بـه  و برسـاند  اثبـات  به را خود شايستگي درايه، و رجال و حديث
 شـاگردان  از كسـي  به است ممكن تجزّي صورت به گاهي بزرگ مراجع البته برسد
 آن از جزئـي  يـا  مسـائل  از اي پاره در بتواند فرد آن يعني بدهند اجتهاد اجازة خود
  .گويند متجزّي او به اصطالحاً كه كند اجتهاد
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 از مطلـق  اجتهاد حكم او اجازات از يكي كه گفت بايد قابل احمد مورد در اما
 بـراي  كه بود منتظري العظمي اهللا آيت يعني دوران، فقهاي افقه و زمان علماي اعلم
  :بودند فرموده مرقوم قابل احمد

 در كوشـش  و ذهـن  جـودت  و قريحه حسن اثر در افاضاته، دامت قابل، احمد
 استنباط و اجتهاد مرتبة به كالم و تفسير و فقه و اصول قبيل از دينيه علوم يلتحص
 عليـه  يحـرم و  بمااستنبط العمل فله باشند مي نظر  اهل اسالمي مسائل در و اند رسيده
 از شـمرده  مغتـنم  را ايشـان  وجـود  خواهران و برادران است سزاوار و .فيها التقليد

 .امثالـه  تعـالي  كثّـراهللا  گردنـد،  منـد   هبهـر  شـان اي روشـن  و واضح بيانِ و معلومات
  .منتظري حسينعلي 1419 االولي جمادي شانزدهم

 پيوسـته  بلنـدنظري  و صـدر  سـعة  با كه بود، قابل احمد تكثرگرايي ديگر نكتة
 شـود  مـي  تكيـه  آن بـه  شـريعت  تئوريـك  مبـاني  در كـه  را عقـل  تا كرد مي تالش
 گرايشات و مباني به علمِ و آگاهي با همراه و مرض و غرض  بي و عرفي صورتي  به

 بـه  نسـبت  اشتياق و شور با منظور همين به و گيرد كار به روز، اجتماعي و فلسفي
 فـرق  ميـان  وحـدت  بـه  راسخ اعتقاد و داشت اي مهرورزانه نظر تسنن  اهل برادران
 همـين  نيز ديگر اديان به نسبت اينكه تر مهم همه از و داد مي نشان خود از اسالمي
 بقيـة  همچـون  امـروز  جهـان  در يهوديـان  نبايـد  چرا گفت مي بارها .داشت را نظر
 مخالفت بنابراين .باشند داشته آميز  مسالمت همزيستي ديگر ملل كنارِ در و ها انسان
  .كرد مي بيان مذهبي جنگ با را خود شديد

 و شناخت مي رسميت  به نيز را ديگر اجتماعي و فلسفي گرايشات آن، بر عالوه
 با هميشه و بود وگو  گفت اهل او .دانست مي ناروا را آنان به نسبت تحقير و توهين
 بـا  گونـه   ايـن  بـه  و كرد مي مراعات را انساني حدود آرامش حفظ و قوي استدالل
 بـود  متهورانه بسيار او سياسي برخورد چون اما .نشست مي بحث به مقابلش طرف
  .بود اندهم پوشيده او اخالقي فضايل و گرايشات اين
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 هنرمنـدان  بـا  ويـژه   بـه  جوانـان  با همراهي است يادآوري شايان كه ديگر نكتة
 عشـق  نيـز  موسـيقي  و شـعر  بـه  و داشـت  عالقـه  بسيار معناگرا سينماي به .است
 يـاد  زنـده  و احمـدزاده  طاهر استاد خدمت در پيش سال چهارده از بيش .ورزيد مي

 بـه  گونـاگون  مسائل مورد در ما منزل در دوستان از ديگر نفر چند و جاللي  ظريف
 نسـبت  زيـادي  عالقة قابل احمد و بود صحبت نفت شدن ملي جريان تحليل ويژه
 اهـل  كـه  جـوان  دوسـتان  از نفـر  دو جلسه اتمام از پس داد، مي نشان آن تاريخ به

 شـادماني  ابـراز  و اسـتقبال  بسـيار  قابـل  احمد و نواختند را قطعاتي بودند موسيقي
 گونـه  آن داشـت  دوسـت  درگذشـتش  از قبـل  ماه دو هم اواخر اين ات حتي و نمود
  .بنشيند موسيقي به باز و شود تجديد مجالس

 هـاي  سـروده  از اي پـاره  و سـرود  مي نغز غزل قابل احمد استاد كه نماند ناگفته
 مشـاهده  منـدان  عالقـه  احتماالً و است موجود اينترنتي هاي وبسايت برخي در وي
 بـا  كـه  انـد  شـده  ديده فقيهاني كمتر كه است اين در موضوع ناي اهميت .اند نموده
 و گيرنـد  بهره زنده موسيقي از و بنشينند سماع به ورع و زهد و تقوا و علم داشتن
 شـرم  و پرهيزند مي موضوع اين از اكثراً شايد يا ندانند، شريعت يأر مخالف را آن
 فقيهـي عنـوان   بـه  قابـل  مـد اح كه  درحالي دانند مي ناروا را آن هم بعضي و كنند مي
 حـالل  را موسيقي اسالمي، مسائل در نظر صاحب و متبحر و نوگرا عالمي و جوان
  .گرفت مي بهره آن از خود و شمرد مي جايز و

  :گفت كه آورم ياد به را رودكي سخن اين توانم مي قابل احمد بارةدر

  بيش هزاران خرد، وزشمار  كم تن يك چشم دو شمار از

  



 

  گفتگو و مصاحبه و سخنراني
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  1قابل احمد علمي هاي مجاهدت

  1391 آبان 9كديور، جرس،  محسن

  .كنم مي عرض سالم مالزي در رسام عزيز برادران و خواهران خدمت

  ميالرج طانيالش من باهللا أعوذ

  نينستع به و ميالرح الرحمن اهللا بسم

  الطاهرين آله و محمد علي اهللا صلي و العالمين رب هللا الحمد

 من منهم و نحبه قضي من فمنهم عليه هللا هدواعا ما اصدقو لجار لمومنينا من
  تبديال ابدلو ما و ينتظر

 صـادقانه انـد   بسـته  خـدا  بـا  كه عهدي سر بر كه هستند مرداني منانمؤ ميان در
 هرگـز  و انتظارنـد  در ديگر بعضي و بردند آخر به را خود پيمان بعضي .اند  ايستاده
  .ندادند خود پيمان و دعه در تبديلي و تغيير

  .است قابل احمد مرحوم علميهاي  مجاهدت ،سخن عنوان

  .علمي بعدي و سياسي بعدي .داشت عدب دو قابل

مقـام  بـه  متعـددي هاي  نامه .است آشكار دوستان بر بيش و كم او سياسي عدب 
 را اساسـي  انتقـاداتي  ديگـران  از تـر   صريح شايد و لهجه صراحت با نوشت رهبري
 بيمـاري  دليـل  بـه  وقتـي  .كرد ترك را كشور اعتراض، به صباحي چند .كرد مطرح

                                                 
 مناسبت شب هفت رحلت احمد قابل سخنراني محسن كديور به. 1
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 متعـدد  فشـارهاي  تحت نامه نخستين نگارش از پس .شد الخروج  ممنوع بازگشت،
 .دهـد  قـرار  الشـعاع   تحت را او علمي بعد بايد نمي سياسي بعد اين اما .گرفت قرار
 احمد ياد زنده فقهي بعد يا علمي بعد .اوست دوم بعد به پرداختن من بحث عنوان
  .قابل

  سنتي اجتهاد چارچوب در نوانديشي

 اسـالم  و ديـن  به نسبت رويكرد چندين ايران، در معاصر اسالم در طوركلي  به
 جريان جريان، اين .است اسالم با سنتي برخورد اول جريان .كرد شناسايي توان مي

 رشـد  آن در قابل كه بستري .قم علمية حوزة بر .ماست علميههاي  حوزه بر مسلط
 درس بسـتر  ايـن  در قابـل  .كـرد  يـاد  سـنتي  علمـاي  عنـوان  با را آن توان مي .كرد

 .كـرد  اخذ جريان اين از را فراواني نكات .گرفت فاصله جريان اين از اما .آموخت
  .شد خارج جريان اين چهارچوب از نيز نكات برخي در اما

ـ  مـا  هـاي   دانشـگاه  در نوعـاً  كه را دوم جريان  جريـان  تـوان  مـي  داشـتند  هخان
 منظـري  از را اسـالم  بايـد  مـي  بـود  معتقـد  كـه  جريـاني  .دانست ديني روشنفكري
 تغييــرات مســلمانان انديشــه در حــداقل و آن در و نگريســت مــدرن و متجددانــه
 مقولـه  در حتـي  كـه  رفـت  پـيش  آنجا تا اساسي تغييرات اين و كرد ايجاد اساسي
 زمينـي  عـدي ب حـداقل  آسـماني  كـالم  و دش مطرحاي  تازههاي  برداشت هم وحي
 برخـي  از اختصار به بلكه نبود متعلق تنها نه .نبود متعلق جريان اين به قابل .يافت
  .كرد انتقاد نيز محترم جريان اينهاي  يافته

 در ينوانديش عنوان برايش من دانست، متعلق آن به را قابل توان مي كه جرياني
 نـو  سخنان اين اما .داشت نويي سخنان قابل ديگر ارتعب به .ام  برگزيده سنتي اجتهاد
 مرحوممــان اســتاد كــه همچنــاني .گيــرد مــي قــرار ســنتي اجتهــاد چهــارچوب در
 اگرچـه  .اسـت  فهـم  قابـل  سنتي اجتهاد چهارچوب در نيز منتظريالعظمي  اهللا آيت
 شـما  خـدمت  جلسـه  اين در كه سخناني .اند  داشتهاي  تازه آراي كمابيش نيز ايشان
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 بـا  .نوشت من پاي به توان نمي را سخنان اين .است قابل انديشه تبيين كنم مي ائهار
 برخـي  در امـا  داشـتيم،  صـميمانه  دوستي و رفاقت هم با سال 20 از بيش ما اينكه
 .انديشـيديم  نمـي  هم همچون منتظري اهللا آيت مدرسة شاگردان ديگر همانند موارد

 يا هستم من كه آنچه نه و بود او كه آنچه و كنم داري  امانت جلسه اين در اميدوارم
 اما .كرد خواهم اشاره هم ديدگاه تفاوت به .بكنم ارائه شما خدمت را فهمم مي من

 بعـد  در چـه  .دارد حـق  مـا  همه گردن به كه است كسي بزرگداشت جلسه جلسه،
  .علمي بعد در چه و سياسي

 توفيـق  من .است مانده باقي نشده تدوين غالباً كتاب جلد يازده حداقل قابل از
 هشـياريش  كـه  اواخر اين خصوص  هب بود، بيماري بستر در قابل كه زماني در يافتم
 بـا  بـود،  ايسـتاده  بـاز  فعاليـت  از مغـزي  لحـاظ  به متأسفانه و بود داده دست از را

 جلسـه  اين در را خودهاي  يادداشت چكيده .كنم مرور را آثار اين بار  اشك چشمي
  .كنم مي ارائه شما خدمت

 فكـري  لحـاظ  بـه  را خود زيادي تاحدود قابل ،بلندي نوشتة در 1383 سال در
 .نيسـتم  جديـدي  مطلب كشف مدعي من« :است نوشته نخست .است كرده معرفي
 شـريعتي  و منتظـري  بازرگان، سحابي، طالقاني، بروجردي، چون بزرگاني آرمان اما
 تـا  افـراد  ايـن  نام به توجه كنم مي فكر ».ببخشم تحقق خواهم مي نوين قالبي در را

 نام توان مي نام شش اين به البته .كند معرفي ما به را او روش و منش زيادي حدود
 .اسـت  مطهـري  او و .كـرد  مي استناد او به فراوان قابل كه كرد اضافه هم را ديگري
 مـورد  كـه اي  چهـره  هفت شود مي بيافزاييم، نام شش اين به هم را مطهري اگر لذا
  .بودند او توجه

 معاصـر،  شـيعه  در سـنتي  مرجـع  ينتـر  مهم .است بروجردي اهللا آيت اول مورد
 مدرسـة  بـه  يقينـاً  منتظـري  اهللا آيـت  مدرسـه  بـه  تعلق دليل به قابل .ايران در تنها  نه
 ديني نوانديشي كسوتان  پيش نام ديگر، نام سه اما .بود متعلق نيز بروجردي اهللا آيت
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 بازرگـان  مهنـدس  مرحـوم  سـحابي،  دكتر مرحوم قاني،طال اهللا آيت مرحوم ايران در
 و نتـرس  طالقـاني  همچون .بود آموختهاي  نكته نيز ايشان از هريك از قابل .هستند
 نهمچـو  .بـود  تهجـد  و اخـالص  اهـل  سـحابي  همچـون  .بـود  شجاع دين راه در

 منتظـري  اهللا آيـت  مـورد  در .داشـت  ويـژه  عنايـت  علمـي هاي  برداشت به بازرگان
 درمـورد  قابل .بود كرده اخذ او از همه از بيش قابل كه كرد خواهم شارها جداگانه
 شـريعتي  سـفره  سـر  بر اينكه دليل به هم و بودنش خراساني دليل به هم شريعتي،
  .دانست مي او وامدار را خود بسيار بود نشسته

 شـده  متـذكر  را نكتـه  اين »اسالم در غم و شادي« نام به توجهي قابل ةنوشت در
 تـا  عزاداري به پرداختن مقدار اين يا عزاداري شيوه اين شريعتي همچون كه است
 گونـه  ايـن  شـيعيان  صـفويه  از پس و است نبوده رايج شيعيان ميان در صفويه زمان
 مـذهبي  و دين تشيع و اسالم قابل، تلقي اساس بر وگرنه .اند  شده انگيز  غم و بار  غم
 از هـم  خيـري  ذكـر  آنجا در .گساري  غم و گريستن اهل نه .است انگيز  فرح و شاد
 دهد مي نشان و كند مي صفوي تشيع و علوي تشيع يا صفوي اسالم و علوي اسالم
 آخرين كه »شريعت مباني« كتاب در .دارد خود ضمير و ذهن در نيز را شريعتي كه
 نشـان  و كند مي استناد مطهري مرتضي آراء به مكرراً است، قابل نوشته ينتر مهم و
اي  حـوزه  دهنـده  نشـان  نفـر  هفـت  ايـن  .دارد اعتماد بسيار اوهاي  يافته به دهد مي

  .دارد تعلق او به قابل كه هستند

  مهاجرت شرعي مباني

 سال حدود از نام اين شايد .بود نهاده »عقالني شريعت« را خود رويكرد نام او
 حمـد ا مـن،  كه است داده توضيح سال همان در .است رفته كار  به او آثار در 1383
 بقيـه  از بـيش  و .كـردم  آغـاز  را بيـت  اهل روايات با وافرم انس 1364 سال از قابل
 را فقهـي  روايـات  فقـط  نه را، آن همه كوشيدم و ورزيدم عنايت روايات به طالب
 كـار  بايد مي كه رسد مي نتيجه اين به او مدتي از بعد .كنم هضم و بفهمم و بخوانم
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 جمعـي  فتـواي  يا شورايي فتاواي عنوان با يبلند يادداشت در .بدهد انجام گروهي
 كـاري  .دهـد  مـي  تذكر را نآ ضروت و كند مي اشاره فقها ميان در جمعي كار به او
  .بود داده انجام هم مطهري او از قبل كه

 پيـدا  دسـت  جمعـي  كـار  همچو به كه كوشيدم فراوان اگرچه كه نويسد مي اما
 بلكـه  اسالم عالمان با فقط نه بلكه الم،اس عالمان همه با بلكه فقها با فقط نه بكنم،
 در فهـم  قابـلِ  اسـالمي  بتوانيم كه انساني علومهاي  حوزه در مسلمان دانشمندان با

 بايـد  مـي  كـه  شـد  اين نتيجه و .نرسيد جايي به كوششم اما كنيم، ارائه جديد زمانة
 ايـن  بـه  او آخـر  سـال  پانزده واقع در .كنم ارائه فردي صورت به را خودهاي  يافته
 در كرد، وارد آن به را خود قابل كهاي  عرصه گفت توان مي بلكه .كرد مبادرت مهم
 رسـيده ها   آن به خود تحصيل و تحقيق زمان در كه بود مطالبي نوشتن آخر سال ده
  .كرد نوشتن به شروع بنابراين .بود

 آن نوشـتن  از بعـد  امـا  .شد منتشر ايران در كاغذي شكل به او اوليه يها كتاب
 از بسـياري  ابـراز  بلكـه  آثـارش  انتشـار  امكـان  از قابل ،84 خرداد در تاريخي نامه

 دونكته برگزيد كه راهي .بازماند مردم با مستقيم و شفاهي شكل به يشها سخنراني
 دو كـه  وبـالگ  يـك  نه .كرد تأسيس وبالگ .آورد روي اينترنت به اينكه يكي .بود

ـ  را يكي و علمي مسائل به را يكي .وبالگ  نـام  .داد اختصـاص  سياسـي  مسـائل  هب
 و .83 سال حدود .گذاشت »من نگاه از« را ديگري نام و »عقالني شريعت« را يكي
 بـراي  مخاطبـاني  و نوشـت  مطلبها  وبالگ اين در تقريباً روزانه و مرتب شكل به

  .يافت خودش

 در فـردي  اگـر  كـه  بـود  رسيده فقهي نتيجه يك كه رسيد نتيجه اين به كه بعد
 كند، تقيهو  كند كتمان را حقيقت زندگي گذران براي بايد مي و تواند نمي نيسرزمي
 مقاله آن در .مهاجرت نام به دارداي  مقاله .نيست سرزمين آن در زيستن به مجاز او

 قابـل  چـرا  دهد مي نشان مقاله آن در ملأت .است نوشته زمينه اين در را خود مباني
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 آن در كه بيابد جايي كه كرد كوشش او ؟رفت تاجيكستان به چرا و .رفت ايران از
 عالمـاني  نتيجـه  در و كنند مالي حمايت را مراكز اين افرادي و باشد اسالمي مراكز
 درميـان  شـيعيان  و مسـلمانان  بـا  را خـود هـاي   يافتـه  اسالمي مراكز اين در بتوانند
 .يابـد  دست مركزي همچو به بتواند كه نرسيد جايي به قابل كار متأسفانه .بگذارند
 و قصد همچو من اينكه رغم  علي كه داده تذكر 84 و 83 سالهاي  نوشته همين در

 آن در اسـتبداد  كـه  سـرزميني  از خـارج  گروهي شكل به بتوانم كه داشتماي  انگيزه
 كـه  جـايي  تنهـا  لـذا  .نشـد  فـراهم  امكـانش  متأسفانه ببرم، پيش را كارم كرده النه

 مـدت  همـان  در امـا  .كوتـاهي  بسيار مدت به هم  آن .بود تاجيكستان برود توانست
 .شـود  مـي  بـارور  انديشـه  چقـدر  باشـد،  بـازي  فضـاي  اگر كه دهد مي نشان كوتاه
 چنـدين  اسـت  ايـران  اسـتبدادي  فضاي از خارج كه زماني اين در قابلهاي  نوشته
  .كرد منتشر را مطالبي روزانه او و شده برابر

  شاذ فتاواي و مغفول روايات عقل، مقام

 عقالنـي  شـريعت  .رسـد  مـي  عقالنـي  شـريعت  بـه  اوهـا   نوشته دراين خرهباال
 هـم  دينـي  روشـنفكران  ميان در عقالنيت نكته .است عقالنيت به دعوتش بيشترين
 ،را ديـن  خوانش او كه است اين ديگران به نسبت قابل مميزه وجه اما داشته سابقه
 شيعيان چه اگر كه ستا معتقد و .نگرد مي عقالني منظر از را فقه خوانش مشخصاً

 را عقـل  حق كدام  هيچ عمل در اما بودند، واقف عقل حق به سنت اهل از معتزله و
 اسـالمي،  انديشـه  در شـده  فرامـوش  نكتـه  ايـن  كـه  كوشد مي او .نياوردند جاي  به

 توضـيح  را عقالني شريعت خواهد مي وقتي لذا .كند احيا را شيعي انديشه مشخصاً
 عقالنـي  نگـاه  بـا  را شـيعي  فقـه  و اخـالق  كـالم،  خوام مي من كه است اين دهد،

 شـريعتي  معتبـره  متـون  بـازخواني  بـه  من دعوت گويد مي مشخصاً .كنم بازخواني
 بـرده  كار  به خودش كه است عبارتي عين اين .است شرعي و عقلي مباني بر مبتني
 ليـه او متـون  مشخصـاً  مـتن  از مرادم .است مدار  متن محقق يك قابل بنابراين .است
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 اهللا  صـلوات  پيامبر بيت اهل روايات دوم درجه در و كريم نآقر يعني .است اسالمي
  .بيابداي  تازه راه متون اين از خواهد مي او بنابراين .اجمعين  عليهم

 و انديشـه  در عقل كه كند مي جلب را او نظر كهاي  نكته نخستين متون اين در
 عقـل  بـه  شريعت متون منظر از من يدگو مي لذا .دارد زيادي بسيار حق ديني متون
 اسـت  دينـي  درون و ديني مجرايي رسد مي عقل به او كه مجرايي .ام  رسيده مستقل
 مرادم كه را متن اين و .ماند مي باقي متن اين درون در هم آخر به تا او الواقع  في و
 يبرا را اين او معتبره، روايات خودش قول به و است روايات و قرآن گسترده متن

 هرچـه  تـوان  مـي  مـتن  ايـن  در است معتقد او .ماند مي كافي معاصر انسان هدايت
 ايـن  درميـان  .شود آورده جا  به عقل حق اينكه شرط  به آورد دست  به است موردنياز
  .دارد ديگران با متفاوت كمي يا و تازهاي  نكته كند، مي تأكيد آن بر او كه متوني

 بخشـي  خود دوران در) اجمعين  عليهم  تعالي  اهللا  رضوان( گذشته علماي گويد مي
 وانـد   نپسنديده مختلف داليل به را متن اين از بخشي .اند  كرده اقبال را متن اين از
 انبـوه  ميـان  در كـه  دانيـد  مي .است روايات مرادش مشخصاً .اند  كرده اعراض آن از

 روايـات  ياريبسـ  اسـت،  مانـده  بـاقي  السـالم   علـيهم  ائمـه  و پيـامبر  از كه رواياتي
 زمـين  بـه  ديگـري  برخـي  كنيـد  قبول را برخي اگر .است متفاوت .است متعارض

 شـده  واقع اعراض مورد متون به اقبال به دعوت قابل، عقالني شريعت در .ماند مي
 كـه  كـنم  احيا را متون از بخشي آن خواهم مي من گويد مي .است گذشته مغفول و

 .انـد   نيافته توجه شايسته راها   آن .اند كرده ضاعراها   آن از داليلي به گذشته فقهاي
  .كنم پيدا را متون آن خواهم مي من .اند  نداده فتواها   آن به

 ؟كنـي  پيـدا  را آن خـواهي   مـي  مالكي چه با ؟چيست گزينش اين مالك خوب
 اسـت،  شـده  واقـع  اعـراض  مورد كه رواياتي آن و مغفول متون آن غالب گويد مي

 او عمـالً  يعنـي  .اسـت  سازگار حاضر بشر عقالني رويكردهاي با كه است رواياتي
 در اتفاقـاً  بينـد  مـي  كند، عنايت مشهور فتاواي به يا مشهور روايات به اينكه جاي  به
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 نهاده سر  پشت و شده ادبار و شده واقع اعراض مورد روايات بر كه مشهور فتاواي
 اين كند مي كوشش براينبنا .يابد مي روايات از بخش آن در را خود شده گم شده،
 آن به بيشتر را شده صادر روايات اين براساس كه فتاوايي .كند برجسته را روايات
 نيـاز  كـه  هرچيـزي  عقالنـي  نگـاه  اين با توانيم مي ما كه است مدعي او .كند توجه
 راه ادامـه  و عنايـت  با حتي و كنيم پيدا روايات اين در است معاصر شيعه مسلمان
 گفتـه  نـادر  يـا  شـاذ  يـا  غيرمشهور فتاواي صاحبها   آن به صطالحاًا كه فقهايي آن
 .ببـريم  پـيش  را خود كار و ببخشيم ارتقا را عتشي .بكنيم تقويت را اسالم شود، مي
 را هـايي   مـالك  سـنتي  انديشـه  روايـات  تعارض بحث در كه گويد مي ديگر زبان  به
 اگراند  گفته مثال .اند  دهش قائل مرجوح روايات به نسبت راجح روايات برتري براي
 فتـاواي  مشخصـاً  وقـت،  حاكميـت  فتـاواي  بـا  هركدام يافتيم، متعارض روايت دو
 دو تعـارض  دراند  گفته سنتي فقهاي يا .كنيد مقدم راها   آن است مخالف سنت  اهل

 و كنيـد  انتخـاب  را اسـت  تـر   موافق احتياط با كه روايتي آن روايت، چند و روايت
  .هكذا

 هـاي   مـالك  روايـات  همـان  در ؟كنيم توجه ها  مالك اين به چرا گويد مي قابل
 عمـل  كريم قرآن دستور اين به ما دارد اشكالي چه مثالً .شود مي يافت هم ديگري
 قـول  تعـارض  بحـث  در احسـن  قـول  خـوب  .كنيم تبعيت احسن قول از كه كنيم

 تر  شده دايته .است اهدي يا .است بهتر .است احسن عقالنيت با سازگار عقالني،
 سـازگار  روايات تعارض، بحث در كه كند مي كوشش او بيان و تبيين اين با .است
 .اسـت  بـين   خـوش  بسـيار  معاصـر  عقالنيـت  به نسبت .كند انتخاب را عقالنيت با

 .اسـت  ثرأمتـ  وحيـاني هـاي   آمـوزه  از شـدت   به معاصر عقالنيت گويد مي مشخصاً
 پيـامبر  چـه  مسـيحيت،  پيـامبر  چه اسالم، برپيام چه الهي پيامبران وحي از گويد مي

هـاي   آمـوزه  از ثرأمتـ ها  اين داريم، متجددانه عقالنيت نام به چيزي ما اگر يهوديت
 مـالك  را آن يـا  كـنم،  حمايـت  معاصـر  عقالنيت از من اگر بنابراين .هستند وحي
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 ديـن  مـتن  در مـن  بلكه .ام  نشده خارج دين از اين بدهم قرار دين متن در گزينشم
  .ام  گرفته قرار

 عقالنيـت  از من مراد كه گويد مي قابل شود، مي مطرح عقالنيت بحث كه وقتي
 خـتم  و پيـامبري  خـتم  از پـس  كـه  اقبال مانند .است علمي و عرفي عقل مشخصاً
 توجـه  عقـل  درونـي  پيامبر پيام به بايد مي كه است عقل نوبتاآلن  گويد مي نبوت،
 از اگرچه .كنيم مراجعه علمي و عرفي عقل به يدبا مي ما كه گويد مي هم قابل كرد،
 .بـرد  مي كار  به را مستقل عقل گاهي .كند مي استفاده زمينه اين در متعدديهاي  واژه
 عقـل  گـاهي  و گويد مي را عقال اجماع زماني .كند مي استعمال را قالع ةسير گاهي
 رادمـ  شـود  مـي  معلـوم  خـوب  .كنـد  مـي  استعمال را معاصر عرفي جمعي مشترك
هـا   واژه ايـن  كـه  است مشخص .است كرده اراده مختلفهاي  واژه اين از واحدي
 علـم  در شـود  مـي  گفتـه  مسـتقل  عقل وقتي يعني .كند نمي افاده را يكساني معناي
 سهها  اين .نيست يكسان عرف با عقال سيرة .نيست يكسان قالع سيرة با فقه اصول
  .هستند متفاوت مطلب

 در شـدن   غرقـه  مـن  امثال كار كه گويد مي و كرده اشاره ديگر جاي در قابل اما
 وانـد   كـرده  كار ديگراني زمينه اين در كه است معتقد .نيست صرف نظري مباحث
 انتظـار  من امثال از آنچه« .اوست خود جمله اين .اند  كرده ارائه هم ارزشمندي آثار
 مجدد ارزيابي و سو  يك از سنتي كالمي باورهاي و عقايد جانبه  همه وارسي رود مي
 مـدارك  و مباني و فقه بازبيني براي وقفه  بي تالش و ديگر سوي از اخالق مقوله از
 فطــري شــريعت بــه شــريعت فطــري و طبيعــي آهنــگ و نظــم بازگردانــدن و آن

 بـراي  كـه  كـاري  بـه  نسبت او كه است تلقي اين ».است) عليه  اهللا  صلوات(محمدي
 عقـل  حجيـت  درباره و كند مي ارائه را خود لشك اين به داده انجام وظيفه خودش
 عنايـت  آن بـه  اينقـدر  و برگزيده عقالني شريعت براي را عقالنيت واژه اينكه هم
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 مـن  .قـائلم  عقـل  حجيـت  به شريعت فروع و اصول تمام در من كه گويد مي دارد
  .هستم قائل شريعت بر تقدم حق عقل براي

  عقالني شريعت گانه  سه اصول

 اساسي اصلِ و اوليه اصل شايد قابل عقالني شريعت اين در كه اصولي از يكي
 الفراغ  منطقة در فقط شريعت براي گزينش و تشريع حق گويد مي كه است اين باشد
 اجـازه  شـريعت  بـه  بايـد  مـي  كه است عقل اين اينكه يعني .است قائل عقل حكم
 همچـو  عبـادات  در عقـل  مـثالً  .نكـن  تشـريع  كجا در و كن تشريع كجا در بدهد
 حــق شــريعت عبــادات حــوزه در بنــابراين .اســت داده شــريعت بــه رااي  اجــازه

 اسـت،  بشـر  جمعي عقل اتفاقي امري اگر ديگرهاي  حوزه در اما .دارد قانونگذاري
 همـراه  جمعـي  عقـل  اين با را خود بايد مي شريعت كه گويد مي قابل حوزه اين در
 شـريعتمدار  وظيفه .است يزيچ برخالف بشر جمعي عقلهايي  حوزه در اگر .كند
 عقلـي  امـر  نآ بـا  كـه  كنـد  اسـتناد اي  نقلي ادله به كه است اين دين عالم وظيفه و

  .نشود عقل ممنوعة حوزة وارد و باشد سازگار

 نكتـه  اين با خوب .دارد تشريع حق عقل الفراغمنطقة در صرفاً شريعت بنابراين
 .گيـرد  مـي  قرار عرفي عقل ذيل كه شريعتي .كند مي پيدا معنا عقالني شريعت واژة
 عرفـي  عقـل  گويـد  مـي  نشود هم گزينشي و بخواهي  دل ،مطلب چندان اينكه براي
 جانب از بايد مي آنجا برسد، چيزي به انساني طبع و بشري جمع اگر يعني .جمعي
 عقـل  مـواردي  همچـو  در كند مي كوشش قابل لذا .بگيرد قرار توجه مورد شريعت
 اين عقالني شريعت در بنابراين اول اصل .بدهد قرار توجه مورد را زمان هر عرفي
  .است عقل الفراغ منطقة در صرفاً شريعت براي تشريع حق كه بود

 و اسـت  برجسـته  بسـيار  و خـورد  مـي  چشم به قابل آثار در هم ديگر اصل دو
 حـداقل  معاصـرين  ميـان  در يعنـي  .اوسـت  خـود  بـه  متعلـق  هم دو هر من نظر  به
 خـود هـاي   يافته از توان مي را اين و شود نمي مشاهده اصول اين بر تأكيد گونه  اين
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 .اسـت  اباحه و جواز اصل اصطالح به .عقليه االباحة اصالة يكي .دانست قابل احمد
 جـائز  و حـالل  چيـز  همه كه است معتقد .فقهي نه داند مي كالمي اصل هم را اين
 نسبت شرعي معتبر دليل به يامر در ما اگر .دارد دليل به نياز حرام و ممنوع .است
 بـاقي  اوليـه  اباحـه  اصـالت  همـان  بـر  نكـرديم،  پيـدا  دست ممنوعيت و حرمت به
 سـمحه  سـهله  شـريعت  شـريعت  او براي .است گير  آسان فقيهي قابل، لذا .مانيم مي

 مــردم بـه  مقــدار ايـن  نبايــد اسـت  معتقــد .اسـت  تســاهل و تسـامح  اهــل .اسـت 
 بـراي  توان مي كه شود مي يافت معتبري ادله يدين متون همين در .كرد گيري  سخت
 تمـام  در را كوششي همچون او و كرد تر  پذيرفتني و تر  آسان را ديني وظايف مردم
ـ  حةاالبا اصالة بنابراين .دهد مي انجام اش  علمي زندگي طول  فصـل  يـك  كـه  ةعقلي

 هكـ  اسـت  اصلي دومين داده، اختصاص آن به شريعتش مباني كتاب در را جداگانه
  .دانست برجسته را آن عقالني شريعت در توان مي

 اصـل  دانـيم  مـي  .مداراسـت  اصل است، ايشانهاي  يافته از باز كه اصل سومين
 يك غرب رنسانس از بعد جديد انديشه معاصر انديشه در بعد به الك  جان از مدارا
 دهكاويـ  را مـدارا  بحـث  فقهي متون و روايي متون در قابل .است بوده مبنايي اصل
 مـا  گويـد  مـي  و رسد مي تقيه به مدارا از او .است نوشته زمينه  اين در مستقالً .است
 نحـو  ايـن  گـاه   آن و .مـداراتي  تقيـه  ديگري و خوفي تقيه يكي .داريم تقيه دوگونه
  .كند مي برجسته مداراتي تقيه در را مدارا

 .كنـد  مـي  بخـش  دو را آن تقيه از .رسد مي تقيه بحث به مدارا بحث از بنابراين
 كاري .بگويد خود اعتقادات خالف حكومت خوف از فردي اينكه مثل خوفي تقيه
 تقيـه  مـردم هـاي   اسوه دين، عالمان بر كه دانيم مي .دانست مي حرام برخود قابل كه

 ايمـان  حفـظ  بـراي  تقيه .كنند تقيه بقيه مانند نيستند مجازها   آن .نيست جايز كردن
 تقيه اما .نبود قائل خود براي خوفي تقيه انجام به قابل ومؤمن  حفظ براي نه است
 دينـي  متون در مداراتي تقيه او از قبل .بود كرده برجسته را آن بسيار او كه مداراتي
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 كسـي  چـه  بـا  .كرد برجسته را آن قابل معاصر اصل يكعنوان  به اما بوده مطرح ما
 بشـر  عقالنيـت  ؟بشر تعقالني كدام با .بشر عقالنيت با مدارا گويد مي ؟كنيم مدارا
 .است معاصر بشر عقالنيت با مدارا قابل انديشه در سوم اصل بنابراين .زمان هر در
 اگـر  .عرفـي  مشـترك  عقل .دهد مي توضيح بالفاصله بشر عقالنيت از را خود مراد
 را دموكراسـي  بايـد  مـي  ما يعني كنيم، مدارا معاصر عرفي عقالنيت با ما باشد قرار
 كنيم مدارا را زنان حقوق .بپذيريم و كنيم مدارا رابشر  حقوق .يريمبپذ و كنيم مدارا
 از بسياري و .بپذيريم معاصر بشر عقالنيت و مدارا با را عرفي حكومت .بپذيريم و

 بـاز  جديـد  متجددانـه  امـور  از بسياري براي راه سوم اصل با بنابراين .ديگر مسائل
  .شود مي

 دو ايـن  .ام  كرده اشاره قابل عقالني عتشري در اصل سه به تاكنون من بنابراين
 .شـريعت  بـراي  عقـل  الفـراغ  منطقة در تشريع انحصاري حق مسئله يكي اصل سه
 بـه  عنايـت  بـا  زمـان  هـر  در بشر عقالنيت با مدارا سوم و عقلية االباحة اصالة دوم
  .است اجماعي عرفي عقل عقالنيت از مرادش اينكه

  اصول در اجتهاد به نياز عدم

شـما كـه از لـزوم اخالقـي بـودن و      « :كه گيرد مي قرار انتقاد مورد كه يزماناو 
 چـون ( معاصـر  متفكـرين  برخـي اند  بوده! زنيد، خوب عادالنه بودن شريعت دم مي

، بـه مثابـه عـدالت را    اند كرده ارائه را انصاف مثابه به عدالتنظريه  كه )راولز جان
مسلمانان  درميانهايي  پردازي  نظريه نچني يا مطالبي چنين كه  درحالي اند، ارائه كرده
 در هاي خود در متون ديني اطمينان دارد كـه  قابل چنان به يافته ».شود نمي مشاهده
 بـه  كتـابي  در پيش سده چند زبان عربي متفكري كه بدانيم اگر كه نويسد مي پاسخ
 ،»انصـاف  العـدل « كـه  است آورده خود پيشينيان قول از دررالكلم و غررالحكم نام
 كتـاب  اين در السالم  عليه منينؤاميرالم از روايتي به يعني ؟گرفت بايداي  نتيجه چه
 گفت توان نمي بنابراين انصاف، يعني عدلاند  فرموده ايشان چون كه كند مي استناد
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 را مطلـب  ايـن  .است راولز جان ،انصاف مثابه به عدالت نظريه گوينده نخستين كه
 بـاور  و اعتقـاد  مطلـب  ايـن  بـه  واقعاً او و .است رانده برزبان پيش ها  قرن علي  امام
  .داشت

 يـك عنـوان   بـه  قـرآن  به شما كه گيرد مي قرار انتقاد مورد وقتي ديگر جايي در
 هم يهوديت كه همچنان دانيد، مي قانوني ديني را اسالم و كنيد مي نگاه قانوني منبع
 خـود  ديـن  ردمـو  دراي  تلقـي  همچـو  مسـيحيان  كـه  حالي در داشت تلقي همچو
 قرآن متن قابليت و امكان عدم به شما كه كنم مي تعجب من نويسد مي قابل .ندارند
 قـرآن  مـتن  قابليت عدم ادعاي امكان، عدم ادعاي .ايد  گرفته ايراد قانونگذاري براي
 اينكـه  نتيجه در .برد مي كار  به او كه عبارتي عين .است آور  تعجب قانونگذاري براي
  .كرد توجه مشخصاً بايد مي را اين .است مدار  متن ،قابل گفتم

 انديشـه  و عقالني شريعت شناخت براي كنم، اضافه خواهم مي كهاي  تازه نكته
 را قابـل  كـردم،  ارائـه  كـه  بنـدي   تقسـيم  آن در كه داشت درنظر بايد مي قابل احمد
 دگوي مي قابل صراحت به .كردم معرفي سنتي اجتهاد چهارچوب در نوآورعنوان  به
 در اجتهـاد  بـه  نيـازي  .اند  شده قائل مباني و اصول در اجتهاد به معاصران برخي كه

 به توانيم مي بياوريم جا  به درست را سنتي اجتهاد حق ما اگر .نيست مباني و اصول
 از رفـتن  از فراتر به معتقد قابل بنابراين .دهيم پاسخ خوبي  به معاصر انسان نيازهاي
 .نبـود  دمقلّ مجتهد قابل .نبود هم گذشته فقهاي از تقليد به لقائ .نبود سنتي اجتهاد
 .برد مي كار  به طوسي الطائفه شيخ فقهاي از بعد فقهاي براي ادريس ابن كه تعبيري
 را امضـا  صـرفاً  .كـرد  تكرار را طوسي شيخ آمد طوسي شيخ از بعد هركه گويد مي

 .نبـود  گذشـتگان  ارتكـر  او .نكـرد  چنـين  قابـل  .نوشـت  را فتاوا همان كرد عوض
 .كـرد  نوآوري بايد سنتي اجتهاد همين چهارچوب در بود معتقد اما داشت نوآوري
 گـزينش  معيـار  .داشت معيار گزينشش براي اما .كرد مي برخورد هم گزينشي واقعاً

  .جوابگوست و پاسخگو اين بود معتقد .معاصر عرفي عقالنيت با سازگاري
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 آن و كـردم  مـي  فكـر  قابـل  شبيه نكته يك رد هم من 1377 سال در دارم ياد  به
 فراوانـي هـاي   قابليت نوآوري مختصري با سنتي اجتهاد براساس توانيم مي ما اينكه
 ميزگـرد  يك ببينيد عيان  به را رويكرد اين توانيد مي شما كه  جايي .ببخشيم فعليت را

 مجهتدشبسـتري  محمـد  اسـتاد  جناب ميزگرد اين در .خشونت و دين درباره است
 زمـاني  ميزگـرد  ايـن  .اسـت  كيـان  مجلـه  ميزگرد كننده برگزار .من و دارند حضور
 در نـوآوري  مبناي اين از بودم كرده دفاع آنجا در اما .بودم زندان من كه شد منتشر

 را خشـونت  مسـئله  مـا  كـه  فرمودنـد  مـي  شبسـتري  آقاي .سنتي تهادجا چارچوب
 را متـوني  مـن  آنجـا  .بگيـريم  صـله فا سنتي تفكر از اينكه مگر كنيم رها توانيم نمي
 مـا  كـه  شـود  مي يافت نكاتي ما قرآني و روايي متون همين در كه بودم كرده اشاره
 و غيرخشــنكــامالً  اســالمي تــوانيم مــي .بگيــريم فاصــله خشــونت از تــوانيم مــي

 گـره  آنجـا  بحـث  خـوب  .مـا  دينـي  متون همين براساس باشيم داشته نهيامداراگرا
 سـالياني  .مقابـل  قـول  از شبسـتري  جناب و بودم كرده دفاع آن از من .بود خورده
 همـه  اگـر  حتـي  سـنتي  اجتهاد كه رسيدم نتيجه اين به 1380 سال در من .گذشت
 قبيـل  از مسـائلي  آن بـا  تـوانيم  نمـي  كنـيم،  تبديل فعليت به ما هم را هايش  قابليت
 را مسـائل  ديگر و زنان امور خصوص  هب و دموكراسي قبيل از مسائلي يابشر  حقوق
 ذكـر ) 1380 مرداد آفتاب بشر، حقوق و ديني روشنفكري بحث در( لذا .كنيم حل
 بخش آن كردن فعال به 1380 سال تا .كردم گذر عطف نقطة يك از من بودم كرده
 نتيجـه  ايـن  به مالتيأت از بعد اما .انديشيدم مي سنتي اسالم و فقه و انديشه توانمند
  .نيست چنين كه رسيدم

 را سـنتي  اجتهاد توان اين بايد مي كه بود معتقد آخر به تا قابل احمد ممرحو اما
 و درگذشـتن  به نياز اينكه بدون كرد حل را مسائل توان مي و كرد تبديل فعليت به
 كـه  نوانديشـي  البته .باشيم قائل مباني و اصول در اجتهاد به اجتهاد اين از رفتن فرا
 قبـول  قابـل  سـنتي  علمـاي  توسـط  تيسن چهارچوب همين در است داده انجام او

 طلـب   اصـالح  مجـامع  از ييك سوياز كه رسمي اطالعية تنها همين به شما .نيست
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 برخـورد  نحـوه  و اسـت  چقـدر  فاصـله  كـه  يابيـد  ميدر .كنيد توجه شد منتشر قم
 كـالً  .نيسـت  مثبـت  چنـدان  .است چگونه او به نسبت قابل همفكران و همدرسان

 و گذاشـت  احتـرام  بايـد  قابـل  بـه  لذا .ندارند باور انديشينو از ميزان اين بهها   آن
 و همگنـان  از او سـنتي  چهـارچوب  همـين  در كـه  كـرد  تحسين بايد را شجاعتش
 منتظـري  اهللا آيت رهروان از بسياري از حتي .است گرفته فاصله خودش همدرسان

  .گرفت فاصله هم

  عقالني شريعت فقهيهاي  نوآوري

 بـه  خـودش  قابـل  كـه  نتـايجي  بـه  خـواهم  مـي  را موقت مانده  باقي هرصورت  به
 نتـايج  از برخـي  اسـت  نوشـته  .كـنم  اشاره داند مي عقالني شريعت نتيجه صراحت
 در تفـاوت  رغم  علي كه دهم مي گزارش قسمت اين در را فقهي مسائل در متفاوت
 معتبـره  روايـات  خصوصـاً  روايـي  و قرآني نقلي و عقلي ادله بر مبتنيكامالً  نتيجه
 از گرفتـه  كه نتايجي اين همه كه است قائل قابل يعني :يدبفرماي توجه .است شيعي
 فهرسـت  .آيد مي دست  به شيعي معتبره روايات داخل از مشخصاً متون همين داخل
 كـنم  مي فكر بدهم توضيح و بخوانم يك  به  يك را ها  همين بتوانم اگر و است بلندي
  .است گرفته ورتص توجهي  قابل كار قابل انديشه معرفي در

 آقـاي  آثـار  از جلد چهار حدود كه دانيد مي .است كرده شروع عبادي مسائل از
 كـه  جديـدي  مطالب و را هايش  يافته و دارد اختصاص فقهي مباحث به صرفاً قابل
 نتـايج  در تفـاوت  نوشـته  را اولـي  .است كرده اشاره رسيده آن به فقاهت حوزه در

 نمـاز  وجـوب  عـدم  تـا  يوميه نمازهاي شرايط و مقدمات از نماز، بحث به مربوط
 نمـاز  جهـر  بـا  تـوانيم  مي نمازها تمام در ما كه بود معتقد قابل جناب خوب .آيات
 دو اتصـال  و نمـاز  وقـت  مـورد  در .نمازها تمام در متوسط، صداي يعني .بخوانيم
 ضرورت  عدم و امكان درصورت گفت مي عشاء و مغرب و هم با عصر و ظهر نماز
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 گويـد  مي آيات نماز مورد در .وقت سه در نه خواند وقت پنج در را نمازها بايد مي
  .است متفاوتكامالً  نتايج كه ببينيد .نيست واجب كه

 نظــر پــذيرش پرداختــه بــدان شــدت  بــه ايشــان كــهاي  مســئله روزه بحـث  در
 اثبـات  چـون  و چند در ژئوفيزيك) اند  نوشته شاندخو( مشخصاً نجوم، كارشناسان

 اگـر  .بشـود  اثبـات  نيسـت  الزم حسي نگاه با صرفاً ماه اول كه بود معتقد .ماه اول
 بـه  مـوظفيم  دنيا جاي  همه در دادند خبر را ماه حلول علمي دقيق شكل به منجمين
  .است نوشته زمينه اين دري ا  سالهر .كنيم عملها   آن نظر

ـ  عـدم  درصورت پسران، و دختران در بلوغ سن مورد در عـي طبي عالئـم  روزب 
 اسـت  معتقـد  جزائـي  و حقوقي موارد در مشخص سن تعيين و عبادات براي بلوغ
 .اند  كرده انتخاب را سال 16 ايشان .دارند شدن بالغ براي واحدي سن پسر و دختر
  .اند  كرده استدالل آن براي و

 ايشان آن تبع به مطهرات تغيير و كننده آلوده موارد به نجاسات تطهير مورد در
 بـا  اگـر  .شـود  شسته آب باحتماً  نيست الزم بول مخرج تطهير براي هك است قائل
 نمـاز  تـوان  مـي  آن بـا  و كنـد  مي كفايت شود، ازاله نجاست عين هم ديگري شكل
 قابـل  ،اند  داشته را قول اين قبالً البته هم يآباد نجف  صالحي اهللا آيت مرحوم .خواند
 قابـل  امثالهم و مشرك سلمان،غيرم نجاست مورد در .است رسيده نتيجه اين به هم
 بـه  احتـرام  لـزوم  و مـرام  و عقيده هر با انسان ذاتي نجاست عدم است بوده معتقد
 .اسـت  طـاهر  انسـاني  هر بلكه طاهرند كتاب اهل ايشان نظر به لذا .بشر آحاد همه
  .ندارد وجود نجس انسان

 كـه  اسـت  نوشـته  .مسـتمر  صـورت   به عقيده وانهادن يا انتخاب در بشر آزادي
 از يادگـاري  ،مثـل   به مقابله براي مصداقي و سياسي حكم يكعنوان  به ارتداد حكم
 هـاي   جنـگ  قالـب  در بعدها كه كنيم مي تلقي .است بوده اعتقادي هاي  جنگ دوران
 تغيير هر نيست معتقد و داند مي سياسي حكم را ارتداد بنابراين .شد آشكار صليبي
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 ايـن  در .اسـت  قائل انتخاب در بشر آزادي به اساس اين بر .است ارتداداي  عقيده
 نظـري  ايشـان  نظـر  از فراتـر  و اسـت  رفته منتظري اهللا آيت راه به دقيقاً قابل حوزه
  .است نداده

 در فقـط  را جهـاد  اصـطالح  بـه  يعني .ديگران به هجوم حرمت و بودن ممنوع
 را ئلهمسـ  ايـن  .است ندانسته مجاز را تهاجمي جهاد و دانسته منحصر دفاعي جهاد
 قـبالً  هـم  »جهـاد « ارزشمندشان بسيار كتاب در يآباد نجف  الحيص اهللا آيت مرحوم
 گنـاه  بـي  افـراد  بـه  خسارت به منجر كه هايي درگيري و ترور حرمت .اند  كرده ذكر
 وضـعيت  در جز قبيل اين از رفتارهايي و گذاري بمب يا ربايي آدم هرگونه .شود مي

 جـايز انـد   كـرده  تجـاوز  آدميان حقوق به سالح اب كه افرادي مورد در جز و جنگي
 زشـتي  بسيار چهره و دارد اهميت معاصر جهان در چقدر نگاه اين دانيد مي .نيست
 گونه اين به نياز ،اند  كرده ايجاد ترور و اسالم شدن مترادف در بنيادگرايان برخي كه

  .فتاواست

 گوشت حالل اناتحيو از گرفتن بهره جواز كه است كرده ذكر ديگري نكته در
 ،انـد   كـرده  ذبـح  خـوراكي  محصـوالت  بـازار  به عرضه براي را آن غيرمسلمانان كه
 نبـود  معتقـد  .دانسـت  مـي  حـالل  را كتاب اهل ذبحِ كلِأ قابل مرحوم ديگر عبارت به

 اين براي .باشد گرفته صورت شيعي مسلمان يا مسلمان توسط بايد مي ذبيحهحتماً 
 قبل البته .شود مي منتشر بعداً كه است مطالبي جزو .تاس كرده هم استداللي مسئله
 همچـون  بـه  كـه  اسـت  شـده  شنيده ايشان از هم صدر موسي امام مرحوم ايشان از

 حـرام  شـيعه  فقـه  در كـه  حيوانـات  برخي گوشت بودن حالل .اند  بوده قائل نظري
  .خرگوش مثل است شده دانسته

 دولتـي هاي  ماليات پرداخت جايگزيني و ارتباط و زكات تعميم انفاق، وجوب
 دانيـد  مي .خمس تحليل و يكديگر با ارتباط درها   آن محاسبه لزوم و زكات اداي با
 ايجاد علميههاي  حوزه در انقالبي چه خواندم قابل از را آن عيناآلن  كه نكاتي اين
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 در ائمـه  كـه  كاظم موسي امام از قبل دوران به برگرديم يعني خمس تحليل ؟كند مي
 نتيجـه  ايـن  بـه  خمس تحليل با ايشان .دانستند نمي واجب را خمس اخذ انزم آن
 را آن جاي تواند مي دولتي هاي ماليات كه است معتقد هم زكات مورد در .رسد مي
 دراي  سـابقه  كـه  جديد معامالت بودن مجاز .دارد عملي لوازم خيليها  اين .بگيرد
  .شوند مي بمحسو منطقي و عقالني امروز و ندارد گذشته تاريخ

 ازدواج در معاطـاتي  نكـاح  بـودن  مشـروع  و معتبـر  .موقت ازدواج مورد در و
 ازدواج بودن مشروع .دارد موقت ازدواج درباره ايشاناي  شده منتشر رساله .موقت
 حتـي  .شرايطي با هستند فكري رشد داراي واند  رسيده بلوغ به كه دختراني موقت
 مجـامع  برخي در و است مستحب مادر يا پدر از اجازه گرفتن البته .پدر اذن بدون
 پـدر  اذن ايشـان  نظر به عرفاً و عقالً دارد سروكار خانوادگي اجتماعي حيثيت با كه
  .است الزم مادر يا

 هـر  و الهـي  شـرايع  پيروان با ازدواج بودن مجاز ايشان انقالبي فتاواي از يكي
 فتـواي  دانيـد  مـي  .اسـت  منطقـي  و عقالنـي  مبـاني  به ملتزم و طلب حق كه انساني
ـ  .اسـت  غيرمسـلمان  با ازدواج جواز عدم شيعه فقهاي حداقل مشهور  خصـوص  هب
 نظر اين در قابل و نيستند غيرمسلمان مردان با ازدواج به مجاز مطلقاً مسلمان زنان
 طـالق  حق مورد در .بكنند ازدواج ديني هر با توانند مي دوطرف كه گويد مي خود
 عنـوان  بـا  كـه  زن براي همسر از جدايي حق .دارند يمفصل رساله ايشان جدايي و
 جـدايي  بـه  تصـميم  بـر  تأكيـد  و قاضي به وي مراجعه با و شود مي شناخته »لعُخ«

 زن ارث نسبت تغيير امكان .است آنان جدايي ئيدأت به ملزم قاضي و شود مي نهايي
 .قـول مع و منطقـي  رفتارهاي بر مبتني همسران مناسبات تنظيم وجوب لزوم .مرد و

 عـدم  .جامعـه  مديريت و افتا ،قضاوت براي زنان بودن مجاز .بالمعروف عاشروهن
 ايـن  در عـرف  رعايـت  اولويـت  يـا  لزوم و زنان براي سر و گردن پوشش وجوب
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 جـد  به نسبت مادر اولويت حق .حجاب مورد در ايشان مشهور فتواي همان .مورد
  .يتيم فرزندان سرپرستي مورد در پدري

 ويـژه  حق وجود عدم .گيرد مي صورت رهن عنوان با امروز كه معامالتي جواز
 مناسـب  تصـدي  حرمـت  و جامعـه  مـديريت  و حكومـت  مـورد  در فقيهـان  براي

 بـا  خـوب  .ندارنـد  تصدي براي الزم دانش كه كساني سوي از اجتماعي تخصصي
  .نبود قائل فقيه واليت به .داشت مشكل فقيه واليت با ايشان مبنا اين

 .نشـاط  و شـادي  ترويج كدؤم استحباب و اندوه و حزن رويجت شديدة كراهت
 و شـادي  مـوظفيم  شرعاً ما است معتقد ايشان شيعه رايج فرهنگ برخالف درست
 رغـم  علي الكلي مشروبات نجاست عدم .را اندوه و حزن نه .بكنيم ترويج را نشاط
 كـه اي  نكتـه  .راشدين خلفاي ازجمله و منينؤم لعن حرمت .ها آن نوشيدن حرمت
  .شود احساس بيشتري برادريِ سنت اهل به نسبت شود مي باعث

 در اثبـات  بـدون  اسـالم  كيفـري  احكام اسالم، جزائي احكام اجراي جواز عدم
 ايشـان  طوركلي به يعني .موارد اين در خودسرانه اقدام حرمت و عادالنه هاي دادگاه
 پـذيرش  .نيسـت  گـاه غيرداد در .دانـد  مي جايز دادگاه توسط تنها را مهدورالدم قتل

 دارد قـرار  مـردان  حضور عرض درها   آن حضور كه مسائل تمامي در زنان شهادت
 از تـوان  مـي  يعنـي  .تفـاوت  عـدم  .مـردان  بـا  ايشـان  شهادت ارزش تفاوت عدم و

  .كرد استفاده شهادتشان

ها   آن اقتصادي متفاوت نقش به توجه با مرد و زن ديه مناسبات تغيير ضرورت
 و بردگـي  دوران بـه  بازگشـت  جـواز  عـدم  .نـزول  عصر به سبتن حاضر عصر در

 آقــاي جنــاب ،معاصــرين از يكــي دانيــد مــي .انســان آزادي حــق نقــض حرمــت
 بـرده  تـوان  مي هم حاضر زمان در باشيم داشته قدرت اگر ما معتقدند يزدي مصباح
 بـا  و حاضـر  زمـان  در حتـي  مـا  گويـد  مي قابل .اند  كرده منتشر واند  نوشته .گرفت
 از كه كودكاني به نسبت مربيه و مربي بودن محرم .نداريم يحق همچو ،هم درتق
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 درصورت و گيرند مي قرار كفالت يا تربيت تحت زندگي آغازين هاي ماه يا روزها
 كـودك  پدرخوانـده  يـا  مـادر  و شوند مي گرفته فرزندخواندگي به اصطالحاً كفالت
  .است زمينه اين در بلندي قدم هم اين .شوند مي شمرده

  قابل انفرادي هاي غزل

 احمـد  جناب كه بود اين دهنده نشان يك به يك برشمردم من كه را مواردي اين
 معاصر انسانهاي  گره از بسياري توانيم مي سنتي اجتهاد كمك به ما بود معتقد قابل
 را عرائضـم  و شده تمام من وقت .كنيم ارائه متجددكامالً  اسالم يك و كنيم باز را

 شـعر  قابـل  احمد كه دانيد مي .است باقي ديگري نكات هنوز هرچند دهم يم پايان
 كيفيـت  كـه  گـويم  نمـي  من .است مانده باقي ايشان از شعر قطعه 79 .گفت مي هم

 غزليـات  اما .ندارم را زمينه اين در اظهارنظر صالحيت كه چرا بود چگونه شعرش
 .است شده سروده اوين زندان انفرادي در غزليات اين غالب .است سروده فراواني

 بيت دو اين .است كرده تصحيح را خود اشعار او هم هشياريش لحظات آخرين تا
  .خوانم مي را

  كام به ايامم گشته خندان و شاد
  شدم حامل را دلدار محمل
  كنون اما بدم گل اسير من

  شدم دل كاروانِ ساربانِ

 مـن  گويـد  مي .بود خراساني اسير او .بود اسير اشعارش در قابل احمد تخلص
 و سـاربان  قابـل  احمـد  يقينـاً  .شـدم  دل كـاروان  سـاربان اآلن  امـا  بـودم  لگ اسير
  .است معاصر سبز ايرانيان در دل اهلِ كاروان ساالر قافله

  باد رهرو پر راهش و شاد روحش و زنده يادش

  بركاته و اهللا رحمة و عليكم والسالم



 

)2(  
  بود قصاد و شجاع عمل و گفتار در قابل احمد

  1391 آبان 7عليجاني، جرس،  رضا با گفتگو

 وقـت  دينـي  علـوم  در پژوهشـگري  به علميه هاي حوزه در ها سال چه اگر :جرس
 كنـار  را روحانيـت  لبـاس  اختيـار،  بـه  خـود  امـا  رسـيد  اجتهاد درجة به و گذراند
 و بست سفر بارِ بسيار، هاي رنج تحمل از پس سرانجام كه ديني نوانديش .گذاشت

  .شتافت معبودش يدارد به

 نـام  بـه  ظلم و استبداد جنگ به كه بود ديني اننوانديش گروه آن از قابل، احمد
 آن مهرورزانـة  و گرايانه انسان هاي آموزه ديني، سنت و متون درون از و رفتند دين
 .كننـد  زنـدگي  معتقدنـد،  كـه  گونـه  همـان    كه كوشيدند خود و كردند تر برجسته را

 سياسـت  گـرو  در دل گرچـه  بـود،  گروه اين ويژگي ترين زبار شجاعت و صداقت
 حقيقـت  گفـتن  از و دادند هشدار هايشان ظلم به نسبت را حكومتگران اما نداشتند
  .نهراسيدند

 دقت جرس، با گو و گفت در ديني پژوهشگر و مذهبي مليفعاالن  از عليجاني، رضا
 قابـل  احمـد  بـارز  ويژگـي  سـه  را عمـل  و گفتـار  در شجاعت و صداقت نظر، در
 كـه  باشـد  كساني همة سرمشق تواند مي او روش و منش كه است معتقد و داند مي
  .اند آمدهبر تزوير و زور و زر با مقابله به

  ؟بود چه شما نگاه از قابل آقاي هاي ويژگي ترين بارز

 و هـا  نوشـته  از ايشان آثار با و داشتم  مستقيم كوتاه ديدار چندبار متأسفانه من
 گانـة  سـه  از بخـواهم  ايشـان  هاي ويژگي درباره اگر .داشتم آشنايي ايشان هاي گفته
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 آقـاي  كنم؛ استفاده نيك، رفتار و نيك گفتار نيك، پندار يعني، ايراني اوستايي كهن
 صـداقت  هم گفتار در داشت، بااليي بسيار نظر دقت بود، دقيق بسيار پندار در قابل
 هـم  رفتـار  در و بـود  نزديك هم به ربسيا قلمش و ذهن در كه معنا اين به داشت،
 يـا  هـا  موقعيـت  دليـل  بـه  امـا  باشد صادق و دقيق تواند مي فردي .داشت شجاعت
 رقباي يا سنت متوليان يا قدرت نهاد يا حاكم سوي از گاه  كه هايي هزينه و ها فشار
 هـم  با را سه اين قابل آقاي اما .باشد نداشته شجاعانه كنش شود، مي تحميل فكري
 تـرين  بـارز  را عمـل  در شـجاعت  و گفتـار  در صداقت نظر، در دقت من و داشت
  .دانم مي ايشان ويژگي

 آقاي شجاعت به دارد فراواني شباهت كه رسد مي نظر به قابل آقاي شجاعت
  ؟گيرد مي سرچشمه منبعي چه از ايشان در عمل و گفتار در شجاعت اين منتظري،

 است، جبري و بيولوژيك از رفتهگ تأنش بخشي انسان، رفتارهاي من گمان به
 هم بخشي و خانواده نهاد در پرورش و تربيت هم بخشي آموزش، از ناشي بخشي
  .است فرد يخطا و آزمون و شخصي تجارب

 يـك  محصـول  اسـت  مشـخص  كه آنجا تا برادرشان، و قابل آقايدرخصوص 
 ايـن  بـه  توجـه  بـا  رسد مي نظر به ايشان خانوادگيِ تربيت است، خانوادگي تربيت
 تربيـت  كه رسد مي نظر به درون، سر از دهد مي خبر رخساره رنگ كه المثل ضرب

 كـه  اي رابطـه  طـور  همين .است بوده شجاعت و صداقت بر مبتني ايشان خانوادگي
 گـذار تأثير شـاگردي،  و استاد رابطه همان   براساس داشته، منتظري اهللا آيت با ايشان
 منتظـري  آقـاي  به را ايشان دقت و صداقت و شجاعت بسياري كه اي گونه به بوده،
  .كنند مي تشبيه

 توانستن عين در نخواستن و نداشتن كه ايشان مندانه درويش زندگي طور همين
 داشته، كه ارتباطاتي و كند مي خلع آن از را خود و دارد كه لباسي به توجه با است
 زنـدگي  و هجـرت  راه ايشـان  امـا  شـود،  برخـوردار  زيـادي  منـافع  از توانسـته  مي
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 بسـيار  ايشـان  نگـاه  در دنيا كه دهد مي نشان اين .گيرد مي درپيش را مندانه درويش
درخصـوص   .بـود  كوچـك  منتظـري  آقـاي  نگـاه  در كـه  طور همان   است، كوچك
 كـه  زنـم  مي حدس و بوده گذارتأثير بسيار البالغه نهج من باور به منتظري، اهللا آيت

  .است داشته نقش البالغه نهج با گرفتن انس اين هم قابل آقايدرخصوص 

 نــوعي آورده، وجــود بــه ايشــان در را شــجاعت نــوع يــكهــا  ايــن مجموعــة
 و هـا  آرمـان  بـر  زيسـتن  بـراي  تـالش  و صـداقت  و اسـت  موحدانه خواهي آرمان
 در هـا  مذهبي از خيلي را ها كشمكش و كشاكش اين .معتقدند آن به كه هايي ارزش
 سـو  هـم  مدنـد، آ هـم  كنار يكسان شعارهايي اب كه داشتند انقالب از پس سال سي
  .داشت بسياري لفظي شباهت كه آمدند هم گرد مذهبي رهبر يك دنبال به و شدند

 ديگـري  تفاسـير  مـبهم،  و كلـي  كلمـات  ايـن  پشت شد مشخص تدريج به اما
 نــوعي امــا .شــد وارد آن در هــم هــا موقعيــت و منــافع تــدريج بــه و دارد وجــود
 مسـاوي  و يكسـان  را خـدا  بندگان همه كه اي موحدانه تانةدوس انسان خواهي آرمان
 اخالقـي  فضـيلت  وبشـر   حقـوق  و دموكراسـي  دينـي  نظـري  بنيـاد  ايـن  و داند مي
  .بينم مي قابل آقاي در را باشد، تواند مي دوستانه انسان

 سـبب  داشـت  كـه  شجاعتي و صداقت ايشان؛ ديگر هاي ويژگي كنار در را اين
 در كـه  شـجاعتي  ماننـد  كند، مي مطرح را آن رسد مي اي تهنك هر به ايشان شود، مي
 حجاب به راجع كه نظري دارد، خداوند به مشروعيت انتساب و فقيه واليت نظرية
 بـه  راجـع  كـه  نظـري  سياسـي،  عملكرد در طور همين و دارد زنان پوشش نحوه و

  .دارد ايران در رهبران عملكرد
 داشت، سياسي هاي كنش اما نبود رمدا سياست و سياسي فعال چه اگر قابل آقاي

 88 از بعد كه هايي نامه و خشونت فرهنگ نقد تا منتظري آقاي حصر به اعتراض از
 الگوي يك توان مي بدهيم، قرار هم كنار كه را ها كنش و ها رفتار اين مجموعه نوشت،
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 چه را ايشان فعاليت از بخش اين بارز ويژگي .آورد دست به سياسي كنشگري
  ؟دداني مي

 دين كه است ديني پژوهشگر يك بلكه نبود، سياسي اكتيويست يك قابل آقاي
عنـوان   بـه  .اسـت  آدميان اجتماعي و سياسي وضعيت تغيير به معطوف پژوهشش و

 پيـدا  شـباهت  ورد،آ مـي  ديـن  درون از را اش سياسـي  حركت هاي انگيزه كه كسي
  .گاندي به كند مي

 مـن  اما آورند مي عرفان به رو پيري در نمدار سياست از برخي گفت مي گاندي
 قائل معنوي نيروي و معنا به جهان در من :گفت مي او .ام آمده سياست به عرفان از
 كردند، مي هند در ها يانگليس كه ظلمي با توانست نمي هستي معناداري آن كه بودم
 بـه  مقابلـه  بـه  و شـدم  سياست وارد معنوي هاي انگيزه آن با بنابراين .باشد سازگار
 را شجاعت و صداقت و شد سياست وارد ها انگيزه اين با هم قابل آقاي .رفتم ظلم
 گفـتن  جهـاد  ترين باال« كه است حديث اين بارز مصداق كه بينيم مي هايش نامه در

  ».است جابر و ظالم ستمگر حاكم برابر در حق سخن

 بـه  قائـل  كـه  اكتويسـت  يـك عنـوان   بـه  نـه  قابـل  آقـاي  كه دهد مي نشان اين
 و گـرا  وظيفـه  اخـالق  ديـد  بـه  بلكـه  سياست، به است، دستاوردگرا و گرايي فايده
 كـانتي  اخـالق  يـك  كـه  گفـت  توان مي نوعي به .كند مي نگاه سياست به گرا ارزش
 گفـتن  در ايشـان » .بريـزد  هـم  بـه  افـالك  ولـو  بگو را حقيقت« :گويد مي كه است
 و هزينـه  نگـاه  اخالقـيش  هنگـا  كنـد،  نمي نگاه مدت كوتاه در آن نتيجه به حقيقت
 دنياي در اش نتيجه كه باشد داشته درپي آدميان براي سود بيشترين كه نيست فايده

 چشـم  در مسـتقيم  بلكـه  انجامـد،  مـي  اجتمـاعي  نيروهاي و قوا توازان به سياست،
 در شـجاعانه  و نگارد مي صادقانه دهد مي تشخيص كه آنچه و كند مي نگاه حقيقت
  .دهد مي بروز رفتار و زبان
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 حـق  كـالم  در پايداريشان و گويي حق در را ايشان ويژگي ترين بزرگ توان مي
 مگر بيند، مي زيان در را انسان همه كه است »والعصر« سوره مصداق اين و دانست
 حـق  به توصية دهند، انجام صالح عمل ايمانشان براساس د،نباش داشته ايمان اينكه
  .باشند پايدار حقشان كالم و توصيه آن بر و بكنند

 يـك عنـوان   بـه  و است حق كلمة بر پايداري و نگرش اين بارز نماد قابل آقاي
 دنبـال  بـه  كـه  يسياسـتمدار  يك نه و كند مي نگاه سياست به مدار ارزش روشنفكر
  .است اجتماعي نيروهاي و قوا توازان

 توان مي آيا و داشت خواهد ديني نوگرايي بر يتأثير چه قابل آقاي درگذشت
   ؟دانست ديني نوگرايي جريان تضعيف نوعي به را ايشان دانفق

   به اما كند مي ايجاد آن جريان در خللي انديشمندي هر دادن دست از ،متأسفانه
 بـه  تبديل اگر ها مرگ اين شايد .نيست انديشه آن مرگ معناي بهقطعاً  اندازه همان

   انديشـه،  ايـن  سـط ب بـه  كنـد  كمـك  شـود،  راه تـدوام  بـراي  اي انگيزه و يادآوري
 بسياري مرگ كه گونه همان   .نبود ايشان راه پايان منتظري آقاي مرگ كه گونه همان
اآلن  مـا  .شـد ها   آن آراي بازخواني به مجدد توجه و ماندگاري باعث اننوانديش از
 .انـد  گذاشـته  ايشـان  پـاي  جـاي  پـا  منتظـري  آقـاي  شـاگردان  از خيلي كه بينيم مي

 و شناسـي  روش از استفاده در سعي منتظري، اهللا آيت همچون قابل آقاي متدولوژي
  .بود جديد هاي انديشه طرح براي حوزوي شناسي منبع

 تقسـيم  روش و بينش منبع، حوزه سه در را شناسي دين و حوزوي منابع اگر ما
 حـوزوي  دورن مختصـات  در شـان  شناسـي  روش و شناسـي  منبـع  قابل، آقاي كنيم،
 مشـهور  و غالـب  نتايج آن به نه كه خواهي رفرم و الحاتاص با اما .شد مي تعريف
 .انجامـد  مـي  بود عدالت وبشر  حقوق جديد، عقل انسان، نفع به كه نتايجي به بلكه
 ردپـاي  ما و دارد ديني هاي حوزه همين در زيادي هاي سربازاآلن  شناسي اسالم اين
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 كه اميدوارم .بينيم مي منتظري اهللا آيت مكتب پروردگان دست ميان در را جريان اين
 ايشان نظرات و افكار مجدد خوانش براي باشد سرآغازي هم قابل آقاي درگذشت

 كه ايرانياني همه براي تواند مي كه ايشان منش از آموزي درس و توجه طور همين و
  .باشد بخش انگيزه و آموزنده ايستادند تزوير زور و زر مقابل در

  



 

)3(  
  بود سلمانممؤمن  مدرنِ شهروند قابل،

   1391 آبان 7اشكوري، جرس،   يوسفي حسن با گفتگو

 حوزة در قابل آقاي انديشه ويژگي بارزترين كلي، نگاه يك در ،اشكوري آقاي
  ؟چيست ديني نوانديشي

 تقسـيم  »غيرحوزوي« و »حوزوي« به را ديني نوانديشان بتوان معيارهايي با اگر
 .گيـرد  مـي  قرار حوزوي و سنتي نديشاننوا يا و نوگرايان شمار در قابل احمد كرد،

 و اصـول  و فقه( ميراثي اسالمي انديشگي سنت چهارچوب در حوزوي نوانديشان
 و تـازه  تفسـيرهاي  وهـا   فهم كنند مي تالش) فلسفه احياناً و تاريخ و تفسير و كالم
 نيز آنان شناسي روش و دهند ارائه ديني رايج معارف و دين از كارآمدتر و روزتر به
 ارسطويي تعقل( اسالمي ميانه قرون از بازمانده ميراثي شناسي روش همان وبيش كم
 شـتاب  بـا  اخير ساليان در قابل .است) فلسفه و فقه اصول و منطق و كالم قالب در
 اجتهـاد  و فقـه  قالب در دين از فهمي كه كوشيد مي ،تحسين درخور فراوانِ شور و

 اجرايـي  قابليت كنوني روزگار در هم و باشد خردپذير و عقالني هم كه دهد ارائه
 چهل دهه در و شد آغاز مشروطه عصر ازها  حوزه در كار اين .باشد داشته بيشتري

 منتظـري  اخيـراً  و مطهري و طباطبايي عالمه چون بزرگاني و شده تر جدي پنجاه و
 حـوزوي  سـنتي  دينـي  مصـلحان  تـوان  مـي  را اينان .گرفتند پي را آن قم حوزة در

 در قابل احمد .دارند كالم در حدودي تا و فقه در نوانديشانه رويكردي كه دانست
 به آنان از عقل به دادن حجيت و گرايي عقل در البته و است بررسي قابل راستا اين
 و پيشكسـوتان  بـا  قياس در ديني محقق اين ويژگي بارزترين .رفت تر پيش تبامر

 و اجتهاد در تعقل كاركرد به يشترب دادن بها :است چيز دو ظريتمن اهللا آيت استادش
  .عقيده و فكر بيان و اظهارنظر در شجاعت و دليري ديگر
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 از منفصل حتي عقل براي ويژه ارزشي و بود عقالني شريعت به معتقد قابل آقاي
 استوار مباني چه بر نوانديش گرايان اسالم ميان در ديدگاه بودند،اين قائل شريعت

  ؟است

 و عقـل  تعريـف  سـر  بـر  دعوا تمام ولي نيست عقل نكرم عاقلي آدم هيچ طبعاً
 رابطـة  خاص طور به و شناسي دين حوزه در ويژه به عقل حجيت و يياكار محدوده
 پيچيـده  حال عين در و مهم مباحث از اديان در كه است آن كاربرد و وحي و عقل
 ادله زا يكي عقل بعد، به پنجم ةسد از شيعه فقه در كه دانيم مي .است مناقشه پر و

 نوع( اجتهاد و فقه وژةپر در تعقل محدودة و تعريف در اما است اجتهاد چهارگانه
 تـوان  مـي  مجموع در .دارد و داشته وجود مختلفي آراي و افكار) نقل و عقل رابطه
 را شرعي احكام در بشري عقل كاربرد كه اخباريون، و حديث اهل از جداي گفت
 و اعتبـار  چنـدان  زاد آدمـي  عقـل  نيز شيعي نمجتهدا اجتهاد در شمارند، مي مردود
 ممنـوع  نـص  برابر در اجتهاد« كه شده پذيرفته اصيلِ اصلِ اين وقتي .ندارد يياكار
 از عمـالً  آدمـي  مسـتقل  خـرد  و عقـل  بـر  مبتني هاي استدالل و تعقل ديگر ،»است
 بنيـاد  بـر  اعتقـادي  و كالمـي هاي  گزاره و شرعي احكام و افتد مي حجيت و اعتبار
 اصـولي  اجتهـاد  و فقـه  در .يابـد  مي مقبوليت و مشروعيت ديني نصوص و قلياتن

  .ندارد كاربردي بشري عقالنيت تقريباً »عقليه مستقالت« محدود موارد جز ما سنتي

 ميـدان  عقـل  براي كه بودند اصولياني و فقيهان شيعي فقه تاريخ در همه اين با
ـ قا بيشـتري  حجيـت  و اعتبار تعقل براي و كردند مي تعيين تري فراخ  از .بودنـد  لئ

ـ  و طوسـي  شـيخ  آن از پـس  و نعماني عقيل ابن و اسكافي جنيد ابن آغازگران سيد 
 اين از صانعي و منتظري آيات اخيراً و اردبيلي مقدس بعدتر و ادريس ابن و مرتضي
 را آنانهاي  آموزه و افكار نحله اين به گرايش با كرد مي تالش قابل احمد .شمارند
 فقهـي  سنت درون در نهفتههاي  قابليت وها  ظرفيت از معنا يك به و كند سازيباز
  .جويد سود تازه اجتهادات براي اصولي و
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 او كـار  اما خام، طبعاً و بود آغاز در هنوز گرچه مسير اين در قابل احمد تالش
 جـدي  ،ما انديشِ سنتي فقيهان شناسي روش و افكار در اگر و است ارزش با بسيار
 و كنـد  ايجـاد  فقاهـت  و اجتهـاد  سـترگ  كار در مهمي تحول تواند مي شود هگرفت

 .هاندرَِب مدرن جهان در زيستي عملي مشكالت برخي از را مقلد مسلمانان درنتيجه
 ابهامات داراي غيرحوزوي و روشنفكري نوانديشي منظر از ويژه به رويكرد اين اما
 پيـرو  ،سـنتيان  از پيـروي  بـه  ابلق كه است اين نكته ترين مهم .استهايي  كاستي و

 پيرامـون  جديـد هـاي   آموزه و تعاريف و مدرن خرد به تقريباً و بود ارسطويي عقل
 اسـت  ابتر ارسطويي خرد .بود خبر بيها  آموزه اين از احتماالً و نداشت اعتنايي آن
 از پيروي به غيرحوزوي نوانديشان ديگر سوي از .برد نمي جايي به راهدرنهايت  و

 بعـد ) شناسي انسان و الهيات و كالم( اصول در اجتهاد اول كه معتقدند اقبال سخن
 غفلـت  مـورد  رايـج  فقهي نگاه در اصيل اصلِ اين .)احكام و فقه( فروع در اجتهاد
 و گـرده  عنايـت  بـدان  حـدودي  تـا  خود اخيرنوشتة  در قابل خوشبختانه اما است
  .بشناسد رسميت به را جديد كالم نوعي كرده تالش
 آقاي داشتيد، نو نظريه ارتداددرخصوص  كه بوديد ديني نوگرايان شمار در ماش

 بستن، كسي به ارتداد اتهام حتي كه بودند معتقد و بودند رسيده باور اين به هم قابل
  ؟است استوار عقلي و ديني مباني چه بر باور اين است، انسان كشتن با برابر

 مـرگ  حكم كهام  رسيده باور اين به كه است سالياني من .است طور همين .بله
 در بارهـا  نظريـه  اين اخير دهة سه در .نيست دفاع قابل دين از بازگشته افراد براي
 روحانيـت  ويژة دادگاه كيفرخواست در و داشته انعكاس من نوشتارهاي و گفتارها
 ديـن  ضـروري  انكـار  مصـاديق  از را آن و اشـاره  مـن  انديشـة  اين به نيز من عليه
 مرتـدان  بـراي  مرگ مجازات ويژه به مجازات حكم با نيز ديگري شمار .اند  دانسته
 استادشـان  البتـه  .بـود  نظـر  همـين  مـدافع  نيـز  قابل ياد زنده .ندمخالف اسالم دين از
 ،مـا  مشترك دانشمند دوست زمينه اين در .داشت فتوايي چنين نيز منتظري اهللا آيت
 تفصيل بهي ا سالهر طي اخيراً واند  انديشه اين مدافع نيز كديور محسن دكتر جناب
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 فرجـام  در و كشيده نقد به را فقهي سنتي لةاد و كرده اجتهادي بحث زمينه اين در
 از بلكه نيستند دفاع قابل تنها نه موجود فقهي مشهور نظرية و ادله كهاند  داده نشان
  .است ديني مستندات با تعارض در مختلف جهات

 هردليـل  بـه  كـه  كسـاني  بـراي  مـرگ  جازاتم كه است اين واقعيت درهرحال
 آيـات  در سـو  يـك  از كـه  چـرا ( اسـت  سازگار قرآن با نه دهند مي تغيير را دينشان
 هـيچ  ديگـر  سـوي  از و شـده  تضـمين  و تصريح دين و ايمان آزادي قرآني متعدد
 چنـين  نبـوي  سنت در نه و) نشده بيني پيش اسالم از مرتدان براي دينوي مجازات
 تغييـر  يـا  و عقيده داشتن صرف به كسي هيچ پيامبر زمان در .اردد وجود مجازاتي
 چنين نيز شيعي امامانهاي  آموزه در و نشده مجازات ديگر دين به اسالم از عقيده
 امـا  دارد وجـود  مـورد  ايـن  در روايـت  شـماري  گرچه .نيست اثبات قابل حكمي
 و گـردد  مـي بر واحد خبرِ دوتا يا يكي بهها  اين تمام كه دهد مي نشان نهايي بررسي
 براسـاس  .نيسـت  اسـتناد  و اعتنـا  قابـل  فقيهـان  اغلـب  نظـر  طبـق  نيـز  واحد خبرِ

 بـراي  مـرگ  مجـازات  و ارتـداد  مسـئلة  كه داد نشان توان مي تاريخي هاي گزارش
 خالفـت  عليـه  قبايـل  برخـي  هـاي  شورش جريان در و پيامبر مرگ از پس مرتدان
 شده فقهي مقطوع حكم يك و ديني صلا يك به تبديل بعدها و شده مطرح ابوبكر
 بـا  ،عمـر  جمله از و اصحاب از شماري مخالفت رغم به ابوبكر، زمان آن در .است
 بـا  بودنـد،  كـرده  خودداري خالفت دستگاه به زكات دادن از كه كساني عليه جهاد
 تكفير واقع در .دارد شهرت »رِده جنگهاي« عنوان تحت ها جنگ اين و جنگيد آنان
 ديگـر  ماننـد ( اسـالم  تـاريخ  در مرتدان و منكران مجازات شرعي حكم و ارتداد و

 متوليـان  دينـي  اقتـدار  و حاكمـان  سياسي اقتدار از حراست انگيزة به عمدتاً) اديان
 بـا  تعـارض  در آشـكارا  بلكه هيچ كه ندارد ديني بنياد و شود مي و شده انجام دين
  .است ايمان آزادي

 در ورزي خشونت تا داشت تالش خشونت، فرهنگ نقد مجموعة در قابل آقاي
 و دينداران از برخي كه درحالي دهد نشان غيرديني عملي و تفكر را عمل و انديشه
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 به دارند، تأكيد) الكفار علي اشداء( اسالمي خشونتجنبة  بر همچنان سنتي روحانيت
 گفتمان به تواند مي ايران جامعة در ميزان چه تا رحماني، اسالم نگاه اين شما باور

  ؟شود تبديل اصلي

 شناسـانه  روان و عام معناي به خشونت اعمال و خشونت كه است اين واقعيت
 داليلي بهقطعاً  و دارد و داشته وجود آدميان زندگي در همواره آن انةشناس جامعه و

 آنهاي  ريشه و دارد وجود داليلي به هم ما ايران در و داشت خواهد وجود همواره
 گفتمـان  و فرهنـگ  و سنت يك كه چنان اما .گردد ميبر پيچيده و مختلف عوامل به
 شـود،  مـي  عمـومي  و غالـب  و اسـتوار  و گيـرد  مي شكل زمان گذر در و تدريج به

 .شـد  خواهـد  انجـام  تـدريج  به و كندي به نيز آن زوال احياناً و سستي و شكستن
 برضـد  خشـونت  اعمـال  و گـرا  خشـونت هـاي   انديشـه  مهـم  عوامـل  از يكيقطعاً 

 ها دين رسمي شبه و رسمي متوليان دست به كه است شده نهادينه دين دگرانديشان
 مسـتعد  پديده اين و است ساز غيريت اساسي طور به دين كه چرا .گيرد مي صورت
 تـاريخ  درون از دينـي  خشـونت  .بزنـد  دامنها  دشمني و تعارضات به كه است آن
 شـده  اسـتوار  روحانيـت  هـاد ن تحكـيم  و دين پايداري همراه و درآمده اسالم دين
 گـردد،  تضـعيف  يا و برود بين از ورزي خشونت انديشة است قرار اگر حال .است
 بسـيار  تحمل و صبر هم و است الزم عميق و گسترده اجتماعي و فكري جهاد هم
 خـود  سـنتي اي  آموزه و افكار در بايد فقيهان و عالمان هم زمينه اين در .خواهد مي

 بـا  كـه  اسـت  مسـلمان  مصلحان و نوانديشان برعهده ويژه هب هم و كنند تجديدنظر
 ورزي خشونتي ها زمينه ديني منابع و متون و اسالم ازتر  معقول و متفاوت تفاسير
 را آدميـان  تمام جويانة مسالمت زيستي هم و صلح و مدارا راه و دهند تغيير را ديني
 اشـاره  كـه  »الكفـار  علي اشداء« همان مثالً .نمايند فراهم جهاني يا و ملي سطح در

 بلكـه  نيسـت  آنـان  عليـه  خشـونت  اعمـال  و دگرانديشان با جنگ معناي به كرديد
 اسـت  ويرانگـر  و عميق بدفهمي يك اين .است معارض مخالفان برابر در استواري

 يـاد  زنـده  هـاي  كوشـش  .اسـت  گرفته را مسلمانان و فقيهان گريبان است ديري كه
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 ميـراث  اين بايد و هست و بوده اثرگذار و رزشمندا بسيار راستا اين در قابل احمد
 و تـاريخي  مختلـف  داليل به ايراني، جامعه خوشبختانه .داد ادامه و داشت پاس را

هـاي   خشـونت  از و تـر  متعـادل  عربي خاورميانه اسالمي جوامع ديگر از اجتماعي،
 و شود متحول حكومت سياست اگر ندارم ترديد .است دورتر غيرمذهبي و مذهبي
 معنـوي  و مـادي  حمايـت  غيرروحـاني  و روحاني ورزان خشونت از حكومت نهاد
  .رسيد خواهد حداقل به ايران در خشونت نكند

 مشي در كه چه آن داشت، سياسي كنش اما نبود ورز سياست اگرچه قابل آقاي
 شخصيت وجهه بارزترين تواند، مي و بود عيان بيشتر ايشان، كنشگري و سياسي
  ؟چيست شما نظر از د،باش ايشان سياسي

 چنـدي  هـاي  خوبي وها  زيبايي واقع در و بود يزياد محاسن داراي قابل احمد
 تعقـل  و خـردورزي  بـا  ويژه به و بيني روشن با را دينداري .بود كرده جمع هم با را
 هـم  بـا  را دليـري  و پارسايي .بود رسانده سازگاري به خود شخصيت و انديشه در

 نشـانده  خلـق  بر شقث و رواداري كنار در را مؤمنانه يستز و ايمان .بود داه آشتي
 تبعـيض  و ستم برضد سياسي مبارزات و اجتماعي يها فعاليت با را علمي كار .بود
 مؤمن حال درعين و مدرن شهروند يك بارز مصداق واقع به او .ديد نمي تعارض در

 در اما .»روز شير و است شب پارساي ،مؤمن« نبوي سخن به كه چرا بود، مسلمان
 و رفتـار  در بود او شجاعت و دليري قابل احمد ويژگي بارزترين گمانم به ميان اين
 انديشـه  بيـان  و انديشـه  در گسـتاخي  اما نيست كم روشنفكري و نوانديشي .گفتار
 حكـومتي  گزمگـان  از نه قابل .دارد بهره آن از كسي كمتر كه است پربهايي سرماية
 متوليـان  از عقيـده  اظهـار  و انديشـه  حوزة در نه و داشت بيمي مطلق فرمانرواي و

 متكي البته آهنين مشت و قدرت به را متفاوتي و تازه فكر و نوانديشي هر كه ديني
 قابـل  و اسـت  سـتودني  راسـتي  بـه  دليري اين .داشت پروايي حكومتي ابزارهاي بر

  .تقدير



 

)4(  
  بود كشيده رنج انديشمندي قابل احمد

  1391 آذر 9جرس،  طالقاني، اعظم با گفتگو

 بـر  همـواره  او و داشـت  اي سـاده  تعريـف  اسالم دينِ قابل احمد منظر از« :جرس
 محـور  ايـن  بـا  نيز را خود مطالعات وها  پژوهش و كرد مي تأكيد تسامح و تساهل
 طالقـاني  اهللا آيـت  مرحـوم  دختـر  طالقـاني،  اعظـم  كه است عبارتي اين ».داد انجام

  .گويد مي قابل داحم مرحوم ديني شخصيتدرخصوص 
 احمـد  همكاري به »جرس« با گفتگويي در اسالمي انقالب زنان جامعه دبيركل

 قابـل  آقـاي  پـيش  سـال  چنـد « :گويـد  مـي  و كـرده  اشاره زنان جامعه دفتر با قابل
 در .كرد مي برگزار زنان جامعه دفتر در زنان حقوق و مسائل موضوعِ با را جلساتي

 روي هـم  زيـادي  مطالعـات  ايشـان  .اشـتيم د حجـاب  دربـارة  مباحثي جلسات آن
 مراسـم  برگـزاري  هنوز كه زمان آن در .داشتند حجاب مورد در احاديث و روايات
 در ايشـان  نبـود،  ممنـوع  ارشـاد  حسـينيه  در طالقاني اهللا آيت بزرگداشت يا سالگرد
 به دست كه كساني از و داشت سخنراني »غلو« موضوع دربارة مراسم همين از يكي
 بـود  باور اين بر او .كرد انتقاد كردند، مي سازي قديس و زنند مي نمايي رگبز و غلو
 و احاديـث  بـر  قـرآن  روي تأكيد جاي به حاكميت كه است نحوي به شرايط چون
 كـرد  درك را احاديـث  و روايـات  خوبي به بايست مي بنابراين دارد، تأكيد روايات
 در قــرآن بــه اســتناد بــر هعــالو رو ازايــن و بــرد بهــره آن از نقــدها در بتــوان تــا

  ».كرد مي استفاده زيادي روايات و احاديث از خودهاي  پژوهش
 آقاي« :كند مي تصريح و برده نام دين حوزة در قابل آقاي آثار از طالقاني خانم
 تسـامح  و تسـاهل  بـر  همـواره  و داشـت  اسالم دين از اي ساده تعريف قابل احمد
 خـاطرم  .داد انجـام  محور اين با نيز را ودخ مطالعات وها  پژوهش و كرد مي تأكيد
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 ديني حاكميت اشكاالت روي نيز هايي بحث داشتيم ايشان با كه اي جلسه در است
 در نيـز  ديـن  حـوزة  در ايشـان  هاي پژوهش و مطالعات از بخشي .كردند مي مطرح
 رسيد چاپ به »خشونت نقد فرهنگ« و »اسالم در اجتماعي مينأت« مثل ييها كتاب
 مجـوز  اصالً كه دارند هم ديگر كتاب چند .نشد صادر آن دوم چاپ مجوز هالبت كه

 اغـراق  از جلوگيري و زدايي قداست براي زيادي تالش قابل احمد .نگرفت انتشار
 بـه  گيـرد  قـرار  غلو و تفريط و افراط مسير در دين اگر بود معتقد او .داشت غلو و

  ».شود مي كشيده انحراف
 نقـد  در او نظيـر  بي شهامت و شجاعت قابل احمد برجسته يها ويژگي از يكي
 تاريخي نامة .بود آموخته طالقاني اهللا آيت از وي كه اي ويژگي بود، مستبد حاكميت

 تـرين  صـريح  از يكي تاكنون كه مدعاست همين بر دليلي 84 سال در رهبري به او
  .است شده نوشته رهبري به كه است انتقاديهاي  نامه

 حاكميت به قابل احمد مرحوم انتقادي ديدگاه از طالقاني اهللا آيت مرحوم دختر
 بارهـا  قابل آقاي« :كند مي خاطرنشان و كرده اشاره زندان سخت روزهاي تحمل و
 .افتـاد  زنـدان  بـه  داشـت  حاكميـت  بـه  كـه  انتقاداتي و نگاه نوع و انديشه خاطر به

 و خـواهر  همسـر،  با و رفتم ايشان منزل به شد دستگير قابل آقاي كه باري نخستين
 كه بود آنجا در و گفتند مي ها دادگاه شرايط دربارةها   آن .كردم ديدار ايشان خانوادة
 بـه  هـم  بـاز  شـد  آزاد كـه  قابـل  آقـاي  .ديدم مقاوم و صبور بسيار را ايشان همسر

 شـرايط  تحمـل  هـا  سال .شد دستگير هم ديگر بار چند آن از پس .رفتم مالقاتشان
 زنـدان  در .كـرد  گريبـان  به دست بيماري با و ضعيف دتش به را او زندان سخت
 به چنداني توجه اما بود، داده دست از را خود حركتي تعادل مغزي تومور علت به
 را ايشـان  كـه  بـار  آخـرين  .گرفـت  قـرار  جراحـي  عمل سه تحت اينكه تا نشد آن

 حركت به قادر و بردند مي سر به بيماري بستر در كه بود عمل از بعد كردم مالقات
  .بود بيان خوش و كشيده رنج انديشمندي قابل .نبودند
 از مرحـوم  آن يـاد  گراميداشـت  ضـمن  دارد جـا « :شود مي يادآور پايان در وي
 كـنم  تجليل هم »پاسدار مرضيه« خانم سركار ايشان همسر هاي فداكاري و زحمات
  .بود ايشان كنار در قابل مرحوم حيات لحظه آخرين تا كه چرا



 

 وها  وبالگ در لقاب احمد

  اجتماعيهاي  شبكه





 

)1(  
  بماند كه قابل، احمد براي

 1391 مهر 23، 1نويسنده دارالشفايي، وبالگ بهمن

 .اند كرده جواب را قابل احمد دكترها گويند مي

 نخـاع  بـه  قـدر  آن اخيـراً  كـه  بوده بدنش در تركشي ،جنگ دورة از قابل احمد
 حـالش  عمـل  از بعـد  .كنند عملش دشدن مجبور پيش چندماه كه بود شده نزديك
 را اش هوشـياري  و كماست نيمه حال درظاهراً  حاال و شد بد دوباره اما بود خوب
 .ندارند ماندنش زنده به اميدي دكترها گويند مي و داده دست از عمالً

 ايـران  سياسـت  در كـه  اسـت  هايي آدم پايمردترين و ترين شجاع از قابل احمد
 شـاگردان  از و اسـت  دينـي  علـوم  پژوهشـگر  .نيست مدار سياست درواقع .ام ديده
 اول بـار  .رفته زندان بار چهار .پوشد نمي آخوندي لباس البته .منتظري آقاي نزديك
 سـوم  بار .اوين 240 بند در انفرادي روز اي خورده و صد هم دوم بار و روز چهل
 كند شركت منتظري آقاي جنازه تشييع در كه رفت مي قم به فريمان از داشت وقتي
 مشـهد  آبـاد  وكيـل  زنـدان  در ماه شش و كردند بازداشتش مشهد اطراف در راه در

 هـايش  بازجويي مورد در هم .كردن مصاحبه كرد شروع شد آزاد وقتي .بود زنداني
 از تـر  مهـم  و آبـاد  وكيـل  زندان در ها زنداني بد وضعيت مورد در خصوص هب هم و
 بـه  خبرهـايش  آنچـه  از تر گسترده بسيار اديابع با مخفيانه اعدام گفت كه اين همه

                                                 
1 .www.bahmanagha.blogspot.de 
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 زنـدان  بـه  دوبـاره  همـين  بـراي  .دارد جريـان  زنـدان  ايـن  در كنـد  مـي  درز بيرون
 .بود زندان در ماه 4 بار اين و انداختندش

 تعـاريف  بـا  مهـاجرتي  .بـود  كرده مهاجرت ايران از پيش سال چند قابل احمد
 فـرار  بـراي  .مدينه به مكه از اوليه نمسلمانا مهاجرت مشابه هايي انگيزه با و قرآني
 كـه  بار يك .كرد مي تحقيق و زندگي جا آن و تاجيكستان بود رفته .حاكمان آزار از

 شـمال  زمينـي  مـرز  در برگشت موقع بود، آمده ايران به بيمارش مادر عيادت براي
 كوچـك  شـهر  در رفـت  هـم  او .بـرود  نگذاشتند و گرفتند را اش گذرنامه خراسان
 در شـود،  ها بيمارستان اسير كه اين از قبل تا و شد ساكن مشهد نزديكي رد فريمان
 .بود فريمان

 معدوي موارد در و هايش مصاحبه شنيدن يا هايش نوشته خواندن از هميشه من
 را شـجاعتش  و تيزبينـي  و ام بـرده  لـذت  عميقـاً  او بـا  كـردن  مصاحبه و زدن حرف
 كنيـد،  جسـتجو  من وبالگ باالي لمستطي همين در را اسمش اگر .ام كرده تحسين
 .بخوانيد را خوبش هاي نوشته از تا چند توانيد مي

 .بگيرد را ما رعناي هاي  انسان خواهد مي كي تا جنگ اين

  .بماند سالم و بماند كه اميدوارم دل ته از

  



 

)2(  
  ؟انديشه يك مرگ يا مغزي مرگ قابل؛ احمد

 1391 آبان 1 ،36 شماره شفق جريده

 از بعد و كما خبر .است رفتن راه در  جايي قابل احمد نويسيم، مي كه ار سطور اين
 هـاي  نامـه  و رفـت  بـاال  بـرايش  هـا  نالـه  و سـوز  شد، منتشر كه اش مغزي مرگ آن

 سـروده  و شـد  سـروده   هـايي  مرثيـه  .شد دست به دست اي خامنه به اش سرگشاده
 شـجاعتش  از و بينـد  مـي  سياسي جسور مهرة يك چهرة بيشتر او از كه شد خواهد
 تمـام  دردكشـيدة  و بـوده  ديـده  را زنـدان  و را جنگ اينكه .گويد مي وادي اين در

 .است بوده نظام اين هاي ظلم و مشكالت ها، سختي

 قابل احمد كه بود اي انديشه و مرام و راه آن نگران بايد اما درست،ها  اين همة
 كـه  اي فلسـفه  و انديشـه  .بود عملش براي اي پشتوانه كه آنچه بود، كرده »قابل« را
 وجـود  بـه  دينـي  روشنفكري مثالً همين چارچوب  در مستقل ديني پژوهشگر يك
 اجبـاري  حجـاب  و اعـدام  حكـم  سنگسار، مقابل در درون از تواند مي كه آورد مي

 چيرگـي  دوران اوج در و هشـتاد  دهـه  اوايـل  در كه بينشي .كند استدالل و بايستد
 در اي بيمـه  هـاي راهكار جسـتجوي  بـه  را او ديني، روشنفكران بر ليبرال باورهاي
 و اسالم« عنوان با بنويسد اي صفحه صد چند كتابي تا كشاند مي ديني متون و قرآن
 .»اجتماعي مينأت

 رفـتن  از بعـد  مگـر  امـا  رونـد،  نمـي  ميـان  از ها انديشه افراد مرگ با گويند مي
 و شـجاعت  از نمـادي وان عنـ  به او يادآوري از جدا ؟داديم ادامه را راهش منتظري
 بـازخواني  بـراي  خـاطراتش  بـه  گـاه  به گاه مراجعه طور همين و سياسي وارستگي
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 را اش فكـري  ميـراث  چقـدر  -اسـت  درستي كار خود جاي در كه- معاصر تاريخ
 شـاگردان  ترين برجسته از قابل، احمد رفتن با حاال ؟داديم گسترش و كرديم حفظ

 و كننـد  نقد را دين ناعادالنه احكام فقه درون زا كه هستند ديگر نفر چند منتظري،
 واداشـت  را ما صابر هدي حماسي مرگ آيا ؟ببينند وسيع معنايي در را عدالت اين
 پـيش  سـال  چهـل  از بـيش  از كه راهي ؟بپردازيم او سياسي سنت بازخواني به كه

 شرهروهـاي  دانه دانه صابرها مرگ با و بود شده آغاز برابري و آزادي درجستجوي
 گرايـي   ملـي  از مخدوش نماد يك جز مصدق از امروز مگر يا ؟دهد مي دست از را
 ؟ايم داشته نگه چه

 يـك  به را پاره تكه تاريخي با ملتي كه هستند چنيني اين هاي انديشه و ها چهره
 خـود  آنـي  و سـطحي  تبليغات خرج را آنان دستانه گشاده اما ما كنند، مي بدل ملت
 و دهـيم  قـرار  خـود  امـروز  و ديـروز  تاريخ با نسبتي در را نآنا كه آن بي كنيم، مي
 كـه  اسـت  درصـورتي  تـازه  ايـن  .بكوشـيم ها   آن با نقادانه و جدي برخوردي براي
 صـرفاً هـا    آن بـا  ما و روند مي ها سرمايه .شويم قائل است رفته كه آن براي اهميتي
 و شـوند  مـي  شفرامـو  كه است اين .كنيم مي رفتار است رفته كه نفر تك يك مثل
احمـد  فرداي يا امروز مرگ آنچه .كنيم مي پاك هياهويمان زير در هم را پايشانرد 
 جنگ از كه تركشي يا تبعيد، و حبس فقط نه كند، مي بارتر مصيبت و تر تلخ را قابل
 احمـد  مغـزي  مـرگ  است، راه يك پايان او مرگ كه است واقعيت اين كه داشت،
  .هست هم قابل احمد انديشه مرگ نيست، انسان يك جسم مرگ تنها قابل

  



 

)3(  
  قابل احمد براي   

 1391 آبان 2بوك،  پورنجاتي، فيس احمد

 را تو فروغ پر چشمان

 حقيقت آفتاب

 بود، برگزيده همدمي به

 ،اشعري شريعتة مرد كخا از هك آنگاه
 ،آفريدياي  پرنده
 پرواز بلند و كتيزت

 -عقل دليري ازاي  نفخه به-
 ،عدالت و
 بود تو باورهاي بوستانة ميو هشا

 ع، علي و

 ،بيشتر و سال هزار هكاي  خانه تنازل بي شاغول
 ،اش معماري داران داعيه سنگالخ شكمرك در

 !است شده مالي دست و فرسوده
 بودي »قابل« ،تو

 !»مقبول« كاين و
 مقبول قابلِ احمد بر سالم

  * داغدارش راندوستدا ارجمندو خاندان به تسليت عرض و سوگمندي با *



 

)4(  
  قابل احمد از يادي :روزه چهل الصيَِخ

 1391 آذر 11، 1نويسنده بشير، وبالگ

 شجاعت و آزادگي فقاهت، ياب كم تركيب

 احمـد  مغـزي  مـرگ  خبر از روز چند گذشت از بعد و پيش روز چهل حدود
 بـا  مـن  آشـنايي  .شـد  سـفر  آخرين آن مسافر نهايتاً هم نوانديش آزادمرد اين قابل،
 حـدود  بـه  مربـوط  احتمـاالً  و ايران از خروجم از بعدقطعاً  قابل احمد هاي انديشه
 آن در ،باشـد  »2عقالنـي  شـريعت  وبـالگ « طريـق  از و پـيش  سـال  هفت يا شش

 شـريعت  عقلـي  هاي ناسازگاري خصوص به ديني تفكرات در تناقض كه روزهايي
 كـاملي  پاسـخ  قابـل  احمـد  امثـال  رويكرد گمانم به هرچند .بود شده دغدغه برايم
 مـرد  اين تالش و صراحت آزادگي، روزها، همان از ولي نيست ها تناقض آن براي
 ايـن  اصـلي  داليـل  از يكـي  او اسـتوار  ايمان كه ندارم ترديدي .بود ستودني برايم
 محصـوالت  بهتـرين  نظـرم  بـه  شـيرين  هاي ميوه همين اتفاقاً بود، تالش و آزادگي
 بـه  اسـت،  موجـود  فـيلمش  كـه  هـايش  سخنراني اندك از يكي در .ايمانند درخت
 .كند مي مطرح داران دين و داري دين هاي» بيم« ميان در را شجاعت نداشتن درستي،
 .شـنيد  توان مي ام، گذاشته اينجا كه فيلمي 8ة دقيق از را هايش صحبت از قسمت آن

                                                 
 »پي آواز حقيقت«وبالگ . 1
سانسور شدن به بالگـر   »يقتوف«و بعد از  شد يمنتشر م بالگ ينپرش يابتدا بر رووبالگ  ينالبته ا. 2

 .باشد يلترف يراندر ا  وبالگ ينبه گمانم االن هم ا. نقل مكان كرد
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 دارد مناسـبت  هم روزها اين با اتفاقاً و است شنيدني نظرم به هم سخنراني آن كل
 :)گشت خواهم باز ادامه در مناسبت اين به(

 ])1385 بهمن( محرم قابل، احمد سخنراني از قسمتيفايل شنيداري [

 آشـتي  بـراي  اش ويژه جهد خصوص به قابل، فقهي شجاعت و ها تالش هرچند
 انـدازه  همـان  به كه ديگري ويژگي ولي ست ستودنيقطعاً  جديد، دنياي با شريعت
 اجتماعي هاي حساسيت و سياست ميدان در او آزادگي و شجاعت بود، تقدير قابلِ
 »نظـام « رهبر صريح نقد بر اوة هوشمندان انتخاب در شجاعت اينة ويژ تجلي .بود
 فكران هم از خيلي كه انتخابي بود، كشور مشكالت از خيلي اصلي مسئولعنوان  به

 محتـواي  با زياد الاحتم به هرچند يعني گريزانند، آن از هماآلن  حتي قابل سياسي
 كـه  هـايي  نوشـته  از يكي در !گريزان صريحش بيان از ولي همراهندكامالً  انتقادها
 قابـل  كـه  بـود  گفتـه  خبرنگـاري  داشـتند،  گرامـي  را يادش ديگران ،فوتش از بعد

 چنـين  هـاي  مصـيبت  انتظار و بود كرده انتخاب را رهبري با شدن رودررو آگاهانه
 سـال ة روز 125 انفرادي زندان البته .1داشت 1380 الس همان از هم را اي مواجهه
 هـم  بعـد  بـه  تاريخ آن از و بود او بازداشت سومين) اي محاكمه هيچ بدون( 1380
 در كـه  اي نامـه  .2بـود  بيمارسـتان  ياو  خودخواسته تبعيد زندان، در متناوب طور به
 مـل أت قابل و خواندني هماآلن  همين نظرم به نوشت رهبري به مستقيماً 1384 سال

                                                 
  :است يناز آن انتقادها چن يا گوشه. يفارس سي بي ياردالن در وبگاه ب ياوشس ي نوشته. 1

حمـالت بـه    ينگونـه هـم در ا  ينم خود مقام رهبرعرض ك ينكهندارم از ا ييابا يچگونهه من«
و  يـن را به ا يلتا ابد مسا توانيم يما كه نم يعني. كردند يرا باز يمجلس و اصالح طلبان، نقش اصل

انـد، نسـبت بـه     كـرده  يـدا االن پ يگـران كـه د  يدر جسارت يخودمقام رهبر ينكهدر ا. يمآن حواله كن
در  كنـد،  يدوقوه برخورد مـ  ينكه دارد با ا اي ييهقضاقوه  و خصوصاً يهو نسبت به قوه مجر مجلس

 يـدي ترد يچاسـت، هـ   يخود رهبر هاي يرياز موضعگ يكردند ناش يداها پ جسارت را آن ينا ينكها
 يموظـف هسـتند كـه تـابع را     يشانا ي،و هم به لحاظ قانون ينيهم به لحاظ د يعني. كرد شود ينم
  ».ملت باشند ريتاكث
  .جرس ي نوشته ينبه ا يداو نگاه كن ياز زندگ يشرح يبرا. 2
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 از جـالبي  زوايـاي  نزديكـانش،  و رهبري با او مدت بلند  آشنايي خصوص به .است
 1.بود جالب انصافاً كه ساخت مي عيان را رهبري زندگي

 مضـاعفي  عـد ب رسيد مي كالمي و فقهي نظرات بيان به وقتي قابل شجاعت اين
 كـه  بـود  زارسالهه باورهاي و مذهبية عام فرهنگ با مواجهه آن و كرد مي پيدا هم
 در كـه  آنجـا  .اسـت  پرداختـه  آن بـه  شد ذكر كه او سخنراني از اي قطعه همين در

 »منينؤمـ  ايمـان  در شبهه ايجاد دليل به حقيقت نگفتن« قديمي توجيه همان مقابل
  2؟دارد ارزشي چه اصالً باطل بر مبتني ايمان اين كند مي سؤال

                                                 
 ينو متن كامل نامه هم در ا يدد توان يم فارسي سي بي يخبر وبگاه ب ينمتن نامه را در ا ةخالص. 1

  :آمده است سي بي يخبر وبگاه ب
كه به مراجعان خود از پاسداران انقـالب در خراسـان    يچه در هنگام يان،م ينشما در ا نقش«
 يبجنورد را بدون ارجاع به دادگـاه انقـالب و گرفتـار    ياز اهال يان ستمگرخ«كه  كرديد يم يهتوص
محاكمه و اعدام دوست « ي و چه در هنگامه» و خم آن، اعدام كنند و از شرش راحت شوند يچدر پ
و  يـد كه سـكوت كرد » به اتهام ارتداد ي،آشور اهللا  يبحب يخو همفكر سابق شما، مرحوم ش همراهو 

 يخشـ  يـان و اصـرار و شـهادت آقا   »يدتوح«كه به جرم انتشار كتاب  يدشد يدشاهد جان باختن فر
ـ  يـزدي،  مصباح يتقمحمد يخو ش) نگهبان يعضو سابق شورا( يابوالقاسم خزعل  يـز بـر كفرآم  يمبن

  .آن كتاب، اعدام شد ةيسندو مرتد بودن نو مطالببودن 
مكـرر و نـاموفق    يهـا   شكه در جلسات متعـدد و تـال   دهد يم يگواه يشما بهتر از هركس وجدان

، )انقـالب  يـروزي از پ يشپـ ( يدادن شما با مرحوم آشـور  يآشت يبرا يو خراسان يدوستان مشهد
آقا بـه نـام خـودش چـاپ      يناز من است كه ا يد،مطالب كتاب توح«بود كه  ينشما ا يسخن اصل
!! يم؟تكـر  رييگـ اعدام شـود و د  يكي يدگاه،د يككه از دو نفر با  يستن يزانگ فتشگ» .كرده است

  »».ينظام اسالم يرهبر«  ةيستشا يگريباشد و د» گور« ةيستشا يكي
  :مورد ينقابل در ا يها از صحبت يقسمت. 2
مطلوب است؟ من مطمئنم كـه  ] ياآ[ماندگار است؟ و اگر ماندگار است ] ياآ[بر باطل  يمبتن آرامش«

 يا مطمئنم عـده  كند، يرا گمراه م يا عده ها، يليدر دل خ كند يم يجاداضطراب ا گويم يكه م يسخن
ـ   ييهـا  و عقـل  دهـد  يرا هم تكان م ييها مطئنم كه دل يول كند يرا گمراه م  يـق تحق هرا هـم وادار ب

 »يـرا بـه كث  يهـدي و  يـرا بـه كث  يضـل « زنيم يدر قرآن م يمثال يما وقت فرمايد يم يمقرآن كر. كند يم
 »...يمندار يا چاره يه،ف يبباشد ال ع يبعض يدر كنار گمراه يتاگر هدا... شوند يگمراه م يا عده
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 در انمـدار  سياسـت و  نفكرانروشـ  محققان، از خيلي حد از بيش كاري محافظه
 نظـرم  بـه  »مكـان  و زمـان  شـرايط  كـردن  لحـاظ « توجيـه  با حقيقت بيان از پرهيز

 قابـل  احمـد  .كـرده  رخنـه  مـا  اجتماعي زندگي هاي جنبه از خيلي در كه درديست
 كـرد  مـي  فكـر  چـه آن بيـان  شـجاعت  كه اي آزاده .بود زمينه اين در استثنايي حقيقتاً
 باورهـاي  اصـالح  در چـه  سياسـي،  قـدرت  نقـد  در چـه  داشت، را است حقيقت
 .مذهبي

 فقه در قابل روش

 آيـد،  برمـي  ،»عقالنـي  شريعت« يعني قابل، فقهي وبالگ عنوان از كه طور همان
 مـدتي  .اسـت  فقه به سنتي نگاه از تر برجسته خيلي قابل فقهي روش در عقل نقش
 وبـالگ  از قول نقل ناي بودم، »تقليد و احكام« نوشتن براي مطالعه مشغول كه قبل
 كـرده  انتخـاب  سنتي ديدگاه بنيادي مشكالت براي او حل راهة گزيدعنوان  به را او
 :بودم

 علـم  پذيرش مورد امروزه شريعت، در شده بيان مصاديق كه گردد معلوم اگر«
 نـزول  زمـان  در هرچنـد ( شـود  نمـي  شمرده عادالنه و نيست بشر عقالية تجرب و

 و داشـته  مطابقت روز آن دانش و علم با دين كنندگان نبيا و پيامبر حضور و وحي
 مصـاديق  »بـودن  عادالنـه  و عقالنيـت « مـالك  دو بـا  تـوان  مي ،)است بوده عادالنه
 يكلـف  ال« و »حساناإل و بالعدل يامر اهللا نإ« كلي احكام بر منطبق كه( را جديدي
 ».شمرد شارع اءامض مورد را آن و دانست مشروع) باشند ...و »وسعها الإ نفسا اهللا

 بررسـي  بـراي  »ابـزاري « به تقريباً كه سنتي ديدگاه در عقل ضعيف بسيار نقش
 خيلـي ة حـوز  تعريف اش نتيجه شود، مي خالصه) احاديث تا گرفته قرآن از( اقوال

 در شـايد  فقط مستقل شكل به عقل كه شود مي »شرع الفراغ منطقة« نام به محدودي
 و شـود  مـي  بـرعكس  نقـل  و عقلة رابط اين ابل،ق ديدگاه در .شود مي مطرح جا آن



 امه احمد قابليادن  484

 »عقـل  حكـم  الفـراغ  منطقـة « در تكليف تعيينة اجاز فقط كه است شرع اين اصوالً
  .1نيست اجماعي احكامش يا ندارد حكمي عقل كه جا آن يعني دارد

 زمانـه  بـا  سـازگارتر  فقهي احكام استخراج براي تالش در رويكرد، اين با قابل
 تـوان  مـي  وبالگش »عقل و شرع«ة مقال پايان در هم را نتايج ينا از اي خالصه .بود

 :مثالً .كرد مشاهده

 آحـاد ة همـ  بـه  احتـرام  لزوم و) مرام و عقيده هر با( انسان ذاتي نجاست عدم
 .بشر

 اسـتدالل  بـر  مبتنـي  مستمر، صورت به عقيده وانهادن يا انتخاب در بشر آزادي
 و سياسـي  حكـم  يـك عنـوان   بـه  »دارتـدا « حكـم  شدن منتفي .فرد هر توان درحد
 ...مثل به مقابله براي مصداقي

 به عرضه براي را آن غيرمسلمان كه گوشتي حالل حيوانات از گرفتن بهره جواز
 .است كرده ذبح خوراكي، محصوالت بازار

                                                 
  :قابل يانبه ب. 1
تنهـا   يعت،است و شـر  يو سار يعقل، جار يتو حج يتمحور يعت،اصول و فروع شر يتمام در
باتوجـه بـه سـكوت عقـل درچنـدوچون      . دارد  ينشو گـز  يعحق تشر» منطقة الفراغ حكم عقل«در 

) شـرع  يشـنهادي پ ياثبـات راهكارهـا   يـا  يدر نفـ عقـل   يعدم اظهارنظر قطع يعني( ي،مسائل عباد
مسـائل   ةدر حـوز . تـوان انكـار كـرد    يحـوزه نمـ   ينرا در ا يعتانكار شر يرقابلحضور مستقل و غ

حضـور   زمـان  يـا  يزمـان نـزول وحـ    يمـوردنظرعقال  يهاياربا مع يشرع يكردهايرو ي،عباديرغ
در  ياساس يبوده كه اصل» در هر زمان بشر يتمدارا با عقالن«بر  يمبتن داشته و يهماهنگ ياءخدا،اول
ـ  يبا راهكارها يجرا يشرع يراهكارها يننسبت ب ينا گرا. است يعتشر ةحوز بشـر امـروز    يعقالن
بشر سـازگار   ياز عقال يبرخ يكردهاياست و اگر با رو يعقالن مانده باشد، التزام به آن كامالً يباق

ـ  بر دالئل قانع يشرع مبتن ينشحق گز يدناسازگار است، با يو با برخ . شـناخت  يترسـم  هكننده را ب
شود و قدرت  يابيآنان ارز يكردمشترك بشر امروز سازگار نباشد و برخالف رو النيتاما اگر با عق
صـورت، معلـوم    يـن درا .كنـد  ييـر تغ يدبا نداشته باشد، لزوماً كردن عقالء را قانع يبرا ياستدالل كاف

 يـر نظر، ازاحكـام متغ د، ثابـت نبـوده و مـوارد مـورد    مـوار  در آن يمحمد يعتشود كه حكم شر يم
بشـرامروز،   يسابق كه ازنظر عقـال  يكردهايصورت، اقدام و اصرار بر رو ينادر. استبوده  يعتشر
  .نامعقول ونامشروع خواهد بود يشود، كار يم يابيارز يتخالف عقالن يكار
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 دولتـي هاي  ماليات پرداخت جايگزيني و ارتباط و زكات تعميم ،انفاق وجوب
 .خمس وتحليل يكديگر با ارتباط درها   آن ةمحاسب لزوم و زكات اداي با

 مناسـبات ة كليـ  عمـومي  تغييـر  درصـورت  مرد، و زن ارث نسبت تغيير امكان
 .خانواده اقتصادي

 در عرف رعايت اولويت يا لزوم و زنان براي گردن و سر پوشش وجوب عدم
 .مورد اين

 و جامعـه  مـديريت  و حكومـت  درمـورد  فقيهـان  بـراي  ويـژه  حق وجود عدم
 بـراي  الزم دانـش  كـه  كسـاني  ازسوي اجتماعي تخصصي مناصب تصدي حرمت
 .ندارند را تصدي

 ...نشاط و شادي ترويج مؤكد استحباب و اندوه و زنح ترويجة شديد كراهت

 .راشدين خلفاي جمله از و مؤمنين لعن حرمت

 كـه  احكـامي  اين از بعضي براي مفصل هاي بررسي از است پر او وبالگ البته
 يـا  قابـل  ديدگاه نقد .حجاب و ارتداد مورد در جمله از شد، مطرح صهخال طور به

 الاقـل  نظـرم  بـه  خالصه، خيلي طور به .است نوشته اينة حوصل از خارج او، نتايج
 يتأكيـد  شـايد  و استفاده خصوص به نداشت، سازگاريكامالً  استدالل مواردي در
 متنـاقض  نظـر  بـه  اش عقلـي  نگرش با داشت، احاديث و روايات روي بر گاهي كه
 نـوين  عـدالت  و عقـل  بـا  سـنتي  ديـدگاه  نتايج عميق هاي تناقض اگر البته .آمد مي

ــه درنظــر ــد ،1شــود گرفت ــل، هــاي اســتدالل و روش كــرد اذعــان باي  تالشــي قاب
 درپـيش  نـوين  دنياي در اسالم شريعت اصالح كه درازيست راه در برانگيز تحسين
 اثبـات  نقلـي  منـابع  روي بر تأكيد اين در قابل اهداف از يكي شايد عالوه به .دارد

                                                 
  .ام نوشته »يداحكام و تقل«در قسمت دوم  يلها به تفص تناقض يندر مورد ا. 1
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 تـوان  مـي  اصـول  در اجتهـاد  بـدون  و سنتي هاي چارچوب با حتي كه بود ادعا اين
 .است سازگارتر خيلي جديد دنياي با كه گرفت نتيجه را احكامي

 عزاداري مراسم و قابل

 محرم روزهاي اين با عزاداري مراسم مورد در ديدگاهش قابل، نظرات ميان در
 كراهت« اندوه و حزن ترويج بود معتقد شد، ذكر كه طور همان قابل، .دارد اسبتمن

 متـون  در »غـم  و شـادي « بـه  اجمالي نگاهي«ة مقال در را ديدگاه اين .دارد »شديده
 در را روايات و آيات از اي مجموعه ابتدا نوشته اين در .1است داده شرح »شريعت
 اسـت،  تر جالب نظرم به كه قسمتي ليو .است داده شرح غم بر شادي ترجيح مورد
 اصـوالً  .2اسـت  پيـامبر  مـرگ  و طالـب  ابي بن علي به مثالعنوان  به او تاريخية اشار
 دوري مـدعي  قـدر  اين كه اي شيعه كه است همين پرسم مي خودم از من كه يسؤال
 ديگـر  مـذاهب  بـا  اش كالمـي  مناظرات رايج ابزار ادعايش اين و است »بدعت« از

 ؟كنـد  مي مطرح ديني شعائر عنوان به چطور را امامانش براي عزاداري رسوم است،
 پيامبران از بعضي مرگ ياد به مثالً توانست نمي پيامبر آيا بود، اين بر قرار واقعاً اگر

                                                 
كـه بـر    يمكنـ  يسـه امروز مقا يامام يعةدر جوامع ش يجرا يدگاهرا با د يدگاهد ينجالب است كه ا. 1

 آيـد  ينمـ  ات يـه اگـر گر  يحتـ « كنند يادعا م مثالً. كنند يفراوان م يدكأو ثواب آن ت يهو گر يعزادار
هـم   يـي شـاهد روا  تهو الب» دتا آتش جهنم بر تو حرام شو ياندازب) يواقعيرغ ةيگر( يخود را به تباك

  :مانند كنند يمطرح م ييادعاها ينچن يبرا
لتابعيه من عبادي، واعلم أنـه مـن بكـا عليـه أو أبكـا أو تبـاكى        ةيا موسى كتبت رحم: فقال سبحانه...

كـه   دهـد  يوعده مـ  ي،موس يبرا يندر آن خدا بعد از ذكر مصائب حس كه .حرمت جسده على النار
» .شـود  يكند، جسدش بر آتش حرام م يتباك يا ياندازد،ب يهبه گر ياكند،  يهگر« ينحس يهر كس برا

كـه مـتن بـاال هـم از      ينجـا در ا يعهالشـ  يتدر سا ي، قابل دسترس308ة، صفح44بحاراالنوار، جلد (
  .)جا گرفته شده همان
  :پرسد يقابل م. 2
چـرا  «كـه   يمو بپرس يريمغ گمعتبر را سرا يخو سرتاسر تار يممراجعه كن) ع(يمؤمنان عليرام ةيرس به

 يش،خـو  يحكومت ظـاهر  يدر چهار سال و اند و خصوصاً) ص(خدا يامبردر تمام مدت پس از پ
 يچهـ  يشـان و احتـرام ا  يمكـه در مـورد تعظـ   (رسـول خـدا    يبرا يمجلس عزادار يلنسبت به تشك

 »!نكرد؟ يعموم يا يگونه اقدام خصوص يچه) يستنبوده و ن ينمسلم ينب ياختالف
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 اسـتدالل  قابـل  كـه  طـور  همان يا ؟كند برپا رسمي چنين ها جنگ شهداي يا پيشين
 خـود  هـم  ايـن  عالوه به ؟نكرد چنين رپيامب براي طالب ابي بن علي چرا است، كرده
 لعـن  حتـي  يا نسبشان، و اصل به استناد با ديگر مسلمانان لعن كه دارد توجه جاي
 مـذهبي  اصـطالحاً  هـاي  گردهمـايي  اين از خيلي در كدؤم توصيه راشدين، خلفاي
 چنـين  در حضـور  حتـي  از پرهيـز  بـراي  مضـاعفي  دليل خود نظرم به اين و است

 .است مراسمي

 ما اندوه و او شادي

 و سـبك  با زندگي معتقدم چون گذاشتم »روزه چهل الصيَِخ« را نوشته عنوان
 هـم  سـختي  اين ظاهري هاي مثال .است مشكل خيلي امروز دنياي در قابل اهداف
 كسـاني  چنـين  كـه  دارم باور ولي است، رفتن بيمارستان به زنجير با و رفتن زندان
 ظـاهري  هـاي  سـختي  از خيلـي  احتمـاالً  هك كشند مي دوش به را دروني رنجي بار

 را راهـي  چنـين  آگاهانه كه آنان و نيست آسان شكل اين به زيستن .باشد تر دشوار
 دهم مي حق خودم به دليل همين به .خودندة جامع براي نعمتي انصافاً گزينند برمي
 را قابـل   مغـزي  مرگ خبر كه شبي .باشم اندوهگين همچنان رحلتش سوگ در كه

 و انـدوه  همـين  آثـار  از داد را خبـر  ايـن  كـه  عزيـزي  و بود پردردي شب شنيدم،
 و پنجاه در قابل چرا كه كنم درك توانم نمي كه معترفم !نماند امان در حوصلگي كم
 عمـر  سـال  نـود  يـا  هشـتاد  ظلـم،  بـار  كولـه  آن با ديگراني و برود بايد سالگي پنج
 !كنند مي

 قابل احمد ياد به مرثيه، جاي به

 كه بود مسئوليتي به عمل براي تالش آزادگي اين تجلي و بود آزاده لقاب احمد
 كشـور  از دفاع در شركت وظيفه اين خواه .دانست مي آن به موظف را خود اخالقاً
 گـاه  آن روحانيـت  لباس گذاشتن كنار خواه بود، عمر اواخر تا تركش درد تحمل و
 زنـدانيان ة رويـ  بـي  اماعـد  مورد در افشاگري خواه يافت، شريعت خالف را آن كه



 امه احمد قابليادن  488

 شـرح  كه فقهي اصالح و سياسية مبارز در تالش خواه و )10(،1مخدر مواد جرائم
 مـا  آقـاي  احمـد « كـه  گفت بايد انصافاً كنيم نگاه اگر اي كارنامه چنين به .رفت آن
  ...»خواهد نمي مرثيه

  

                                                 
او نگـاه   ياز زنـدگ  يشرح مختصـر  يبرا ينهمچن. پروا ياحمد قابل؛ مجتهد ب ي،فارس سي بي يب. 1
  .جرس ةنوشت ينو ا يفارس سي بي يب يلمف ينبه ا يدكن



 

)5(  
  پروا بي مجتهد قابل، احمد نظريات

 1391 آذر 6، 1نويسنده شجاعي، وبالگ عادل

 شـاگردان  از او .اسـت   دينـي  دگرانديشـان  از و پـروا  بـي  مجتهدي قابل، احمد
 قابـل  احمـد  مرحوم .است گرفته او از را خود اجتهاد حكم و بوده منتظري اهللا آيت
 زده دينـي  هـاي  پـژوهش  بـه  دست زمينه اين در و است عقالني شريعت به معتقد
 .است ستوارا نقلي، و عقلي براهين بر او استدالالت .است

 محسـن  از اي مقدمـه  با كه است »شريعت مباني« كتاب قابل، احمد اثر آخرين
 چنـين  قابل احمد مورد در كتاب اينة مقدم در كديور محسن .شود مي آغاز كديور
 اسـالم  مبلّـغ  ...است بيزار فروختن دنيا به دين و رياكاري و استبداد از« :نويسد مي

 چشـيده  را مشـهد  آباد وكيل و اوين زندان طعم ...است عقالني شريعت و رحماني
 ».است

 شـده  منتشـر  صـفحه  349 و بخش 37 در قابل، احمد مرگ از قبل كتاب، اين
 كتـاب  اين الكترونيكية نسخ فقط ايران، در كتاب چاپ امكان عدم دليل به .است
 .است شده منتشر PDF قالب در

 آشـنايي  بـراي  .رسـاندم  نپايا به را كتاب اين مطالعه پيش، روز دو خوشبختانه
 مهـم  هـاي  قسـمت  از برخـي  كـه  ام كـرده  سـعي  ديني، نوانديش اين با شما بيشتر

                                                 
1 .www.adelshojaei.ir 
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 حـين  و اسـت  شـده  نوشـته  »شـريعت  مبـاني « كتاب در كه را قابل احمد نظريات
 :بياورم زير در بودم، كرده يادداشت كتابة مطالع

 انسـان  .نيسـت  مخلوقـات  اشـرف  ولـي  اسـت  شريف يدموجو گرچه انسان«
 87ص» .دارد فراواني شركاي و نيست هستي محور

 و باشـند  انسـاني  سرشـت  و فطـرت  بـا  منطبـق  بايد الهي هاي شريعت و دين«
مطمئنـاً   برود، بين از انساني فطرت باها   آن انطباق هرگاه .نكنند عدول آن از اي ذره
 انسـاني،  سرشـت  در مطلـب  تـرين  اساسـي  .كـرد  خواهنـد  سقوط و گرديده ضايع
 بـه  آدمي خرد و عقل برخالف چيزي نبايد بنابراين .است انسان عقل و يخردمند

 87ص» .شود مطالبه او از آن، به التزام و گرديده تحميل او

 محوريـت  و حجيت اين سلب توان نيرويي هيچ يعني علم حجيت بودن ذاتي«
 توانـد  نمـي  و است نداده آن به كسي را حجيت اين كه گونه ناهم ندارد، را علم از

 96ص ».بدهد

 مواهبة هم از گيري بهره كه است اين العقلية االباحة اصالة مبناي عملية نتيج«
 آور، اطمينـان  داليـل  بـا  جـز  و اسـت  مجـاز  عقـل  حكـم  به آدمي، توان و طبيعت
 103ص» .كرد محروم چيزي از را آدمي توان نمي

 شـوند  مـي  شـمرده  مسـلمان  حقيقتـاً  الهـي،  شرايع پيروان تمامي قرآن، نظر از«
 ديگـري  چيـز  يـا  مسـيحي،  بـودايي،  صـائبي،  زدتشتي، يهودي، را خود نام هرچند
 150ص» .بگذارند

 خـدا  پيامبر بر سبحان خداي جانب از محتوايش و لفظ كه متنيعنوان  به قرآن«
 نقلـي  مـدرك  و سـند  تنهـا  اسـت،  الهـي  وحـي  و شده نازل )ص(عبداهللا محمدبن
 بـا  را آن رحمـان  خـداي  و نيافتـه  راه آن در لفظي تحريف دست كه است معتبري
  154ص ».است داشته مصون دستبردها از خود، رحمت و لطف
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 احكـام  اجـراي  لـزوم  و شرع از دفاع ادعاي با بشري، عقالنيت به توجه عدم«
 افكـار  صـرفاً  شـريعت،  اسـم  بـه  غيرمنطقـي  هـاي  برداشت كردن اجرائيو  شرعي
 184ص» .كند مي نبدبي شريعت و دين به نسبت را جهانيان عمومي

 و خـدا  بـه  ايمـان ( نظـري  اصـل  دو بـر  مبتنـي  و يگانه ديني يكتا خداي دين«
 اصـل  سـه  اين به كه كساني تمامي .است) صالح عمل( عملي اصل يك و) آخرت
 گونـاگون  شـرايع  بـه  هرچنـد  انـد، »ديـن  يك« به متدين شمارند، مي ملتزم را خود
 337ص» .باشند وابسته

 احكام از برخي كه رسد مي نتيجه اين به متعددي داليل هب استناد با قابل احمد
 با و اند داشته وجود اسالم از قبل يعني ي؛تأسيس نه و هستند امضايي اسالم حقوقي
 مبنـاي  كه اين به توجه با .است شده تأييد اصالح، اندكي با احكام اين اسالم، آمدن
 احكـام  ايـن  اسـت،  هبـود  زمـان  آن در بشـر  عقالي فهم و درك احكام، اين اوليه
 .يابـد  تغييـر  انديشمندان، پذيرش و جهاني جامعه فهم و درك به توجه با تواند مي
 .اسـت  رواج و بـودن  عادالنـه  بودن، عقالني امضايي، احكام مالك است معتقد او

 كتاب 36 و 22 بخش

 اسـالم  پيامبر عصمت به ديني، فكران روشن برخي برخالف قابل احمد مرحوم
  275ص .است معتقد شيعه ائمه و



 

)6(  
  بيمار هاي زنداني مسئله و قابل احمد مرگ      

 1391 آبان 2، 1نويسنده دارالشفايي، وبالگ بهمن

 )پيش ماه دو و سال يك( 1390 شهريور 12 شنبه

 او حضـور  كـه  گفتـه  قابل احمد همسر  .برد مي رنج قلبي بيماري از قابل احمد
 در قابل احمد  .است شده ممكن بندهايش هم كمك به نيز زندان در مالقات جهت
 داده دسـت  از را خـود  جسمي تعادل مرتبه چند گذشته هفته در فتهگ مالقات اين
  .است

 1390 شهريور 14 دوشنبه

 از كـه  درحـالي  خـود،  خـانواده  بـا  مشهد زندان از تلفني تماس طي قابل احمد
 را تلفنـي  المـه مك ادامـه  امكـان  داد، مي خبر خود جسماني وضعيت بيشتر وخامت
 آقاي بند هم .يافت ادامه او بندهاي هم از نفر يك توسط تلفني مكالمه اين و نداشته
 و سـرگيجه  تعـادل،  عـدم  تهـوع،  اثـر  بـر  يكشـنبه  شامگاه كه است داده خبر قابل
 .اند كرده بستري زندان بهداري در را او زندان مسئوالن قابل، آقاي خوردنِ زمين

 1390 شهريور 15 شنبه سه

 به مشهد آباد وكيل زندان بهداري از او قابل، احمد جسمي وضع وخامت درپي
 اوليه، هاي آزمايش و اسكن تي سي عكسبرداري از پس .است شده منتقل بيمارستان
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 قطعـي  نظـر  هنـوز  ولي شده داده تشخيص مغز در اي ضايعه قابل، جسمي مشكل
 .است نشده اعالم متخصص پزشك

 .اسـت  مغـزي  تومـور  يـك  واقع در »مغز در ضايعه« اين كه شد مشخص بعداً
 نخـاع  نزديكي در جنگ دوران از كه تركشي بعد به جايي از اما .شد شروع درمان
 مجبـور  .داد نمـي  را درمـان  ادامه نتيجه در و آرآي ام عكس گرفتن اجازه بود مانده
 در ضـعيف  بدن خب اما .بودند هم موفق كه درآورند را تركش و كنند عمل شدند
 .كرد تمام و نكرد تحمل قابل احمد بدن نهايتاً و ...و بيماري ادامه و بيماري اثر

 سـروكار  هـا  بيمـاري  جـور  ايـن  با شان زندگي در و اند بوده بدشانس كه كساني
 و اسـت  مهمـي  عامل چقدر ها بيماري اين درمان شروع زمان كه دانند مي اند داشته
 و بـرود  راه نتوانـد  كه بيفتد وضعي به بلقا تا رفته دست از زندان در كه زماني آن
 و تشـخيص  كـار  و شود منتقل بيمارستان به تازه و بدهد دست از را تعادلش مدام
 .است داشته اي كشنده مورد اين در و ساز سرنوشت تأثير چه شود، شروع درمان

 شود مي بد حالش زندان در كه نيست كسي تنها قابل احمد دانيم مي مان همه و
 خصـوص  هب( ها خيلي .كنند مي تعلل درمانش در يا كنند نمي كاري درمانش براي و
 اثـر  در و زنـدان  داخل در اساساً )باال به سال 50 مثالً است، باالتر سنشان كهها   آن

ـ  روحي، و عصبي فشارهاي ) قلبـي  عمومـاً ( بيمـار  انفـرادي،  دوره در خصـوص  هب
 .اند شده

 اعـدام  كـار  ايـن  كـه  گفـت  عليجاني ارض افتاد، اتفاق صابر هدي  فاجعة وقتي
 راحتـي  بـه  را اعتصـابش  صـابر  دانسـته  مـي  كـه جمهوري اسالمي  و بوده خاموش
 هـم  بقيه و قابل مورد در حاال .آورده وجود به را او رفتن بين از شرايط شكند نمي
 ايـن  بـدن  بـه  دارد كـه  اي صـدمه  نظـرم  بـه  امـا  بگـوييم،  نتوانيم شدت اين به اگر

 .است عمدي شايد حتي و جبران غيرقابل مواردي در و جدي ورد،خ مي ها زنداني
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 قابـل ة خانواد« :نوشت نوشته، اين خواندن از بعد دوستانم از يكي :بعدالتحرير
 بلكـه  پرونـده  بـازپرس  طريق از كردند پيگيري بارها و بارها ش  مريضي مدت طي
 اوليـه  ينـه معا يـه  حـداقل  كه بگيرن براش استعالجي مرخصي روز دو يكي بتونن
 پابنـد  بـا  رسـيد  وقتـي  و برسـه  اورژانس حالت به گذاشتن .شد نمي موافقت .بشه

 زياد سال سه دو اين كه اتفاقي .تخت به كردن زنجيرش اونجا و بيمارستان بردنش
 رو ضـعف  و مريضـي  بلكـه  نميشه رسيدگي بيماري به تنها نه ديديم، رو مشابهش
  ».ش خانواده و زنداني مضاعف رتحقي و مضاعف فشار واسه بينن مي فرصتي
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  است باقي اش انديشه اما رفت قابل احمد    

 1391 ابان 2، 1نويسنده مشايخ، وبالگ ميثم

هفتـة  .زدن بـرهم  چشم يك اندازة به .مرگ تا بيماري از .افتاد اتفاق سال يك ظرف 
 ميـان  از قابـل  احمـد  .شـتافت  بـاقي  ديارِ به امروز و شد مغزي مرگ دچار گذشته
 حضـرت  مرحـوم  گرانقدرش استادكنار  در رفت .رفت معبود آغوش به و پركشيد
 .كند تازه او با دوباره ديداري تا منتظريالعظمي  اهللا آيت

 جسـمش  كنـون  چـه  اگـر  .مـا  قلـب  در و ما ذهن در ما، كنار در .هست او اما
 .جاهـد م و پرهيزگـار  تقـوا،  بـا  مجتهـد،  عـالمي  .اسـت  باقي اش انديشه اما نيست،
 مختلفــي تنگناهـاي  بــا اسـتادش  همچــون كـه  دورانــي در او انديشـة  بــا بسـياري 
 و حـبس  .اند  شده آشنا »عقالني شريعت« وبالگ طريق از كرد، مي نرم وپنجه دست
 هـر  از هـم  بيماري بستر در حتي .نساخت غافل راهش از را اواي  لحظه هم زندان
 .جست مي بهره حق مسير در نهادن ديگر گامي براي فرصتي

 صــحه اش ورزي انديشــه حــوزة در او نبــوغ بــر شــناخت، مــي را او كــه هــر
 وجـود  بـه  وي بـراي  تگنـا  و فشـار  از را شـرايطي  كه افسوس صد اما .گذاشت مي

 در هـم  آن !بجويد بهره حيات قيد در وجودش از ما جامعه نشد گاه هيچ كه آوردند
 كه نويي نگاه و هايش رهيافت هب توجه با توانست مي بسيار كه گريزي، دين روزگار
 شـريعت « غبّلم .شود واقع ثمر مثمر جوان، نسل براي ويژه به داشت شريعت مسئله
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 انتشـار،  دردسـت  در و شـده  منتشـر  آثـار  ديگر كنار در اواخر اين در اما »عقالني
 جـاي  بـه  »شـريعت  مبـاني « عنـوان  تحـت ي ا سـاله ر ،خـود  انديشة از ديگر ميراثي
 .گذاشت

 بـه  قابـل  احمـد  عـروج  .است دشوار بسي بود پربار كه عمري از نسخ باري،
 ملـت  بـه  نيـز  و مرحـوم  آن خانوادة و شاگردان دوستداران، تمامي به را معبود ديار
 و بـاقي  ابـد  تـا  اش انديشـه و  پررهرو راهش .نمايم مي عرض تسليت ايران بزرگ
 .باشد ساري و جاري

 كردم سرودي را برگ من

 بيشه ز سرسبزتر

 كردم سرودي را موج من

 انسان ز تر پرنبض

 كردم سرودي را عشق من

 مرگ ز تر پرطبل

 جنگل ز سرسبزتر

 كردم سرودي را برگ من

 دريا دل از تر پرتپش

 كردم سرودي را موج من

 حيات از تر پرطبل

 را مرگ من

 كردم سرودي

  )شاملو احمد(
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  شد قابل كه ناقابلي خاك

 1391 آبان 2ده، نويسن سايت زاد، وب نوري محمد

 مجتهـد  و شـناس  اسالم و باسواد و فهيم و وارسته انسان كه نيست اين از من دريغ
 زنـدانِ  بـه  بيمـار  تنـي  بـا  بايـد  چرا قابل احمد چوناي  خورده زخم و رفته جبهه و
 روي اش فقيرانـه  زندگي ازاي  پايانه در بعد كمي و بيفتد ما خشن حاكميت دليلِ بي
 چـون  كشـي  عربـده  و سواد بي و فحاش فرد مقابلة نقط درو  كشد خاك نقاب در

 غلظـت  و محاسـن  سـپيدي  بـر  سال به سال مشهدة جمع امام الهدي علم سيداحمد
 كشف مسير در خاتمي سيداحمد و بيفزايد بيمارگونش عصبيت از ناشي ناسزاهاي
 جنتي احمد و شود سر آسيمه خويش مفرط ادبي بي و علمي كسالت ازهايي  ناگفته
 و اليـد  مبسـوط  و متقـي  همچنـان  داده، هـدر  اش گمگشـتگي  در كه عمرية هم اب

 هيـاهوي  و سـواد  و علـم ة همـ  اگـر  :بگذرم و بگويم اين ؟بماند باقي نفوذ صاحب
 آن عقـل  و علـم  پـاي  گـرد  به كنند، انبار برهم را حكومتي احمد سه اين حوزوي
 و مـن  سـر  بر يتشعقالن خاك و شاد روحش .رسد نمي شد، قابل كه ناقابلي خاك
  .عقل بي جماعت اين
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