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 ، آبر� روحانیتاشکویر یوسیف
 علی افشاری

 

اثرگذار تاریخ چهار دهه  هایچهرهیکی از  تردیدبی اشکوری یوسفیحسن  االسالمحجت

اخیر ایران است که از زوایای مختلف نقش خود را بر زمانه ثبت کرده است. ایشان 

توسط دادگاه ویژه روحانیت در سال  و غیرقانونیو در تصمیمی سیاسی  ناحقبهاگرچه 

بروی این تشکیالت خلع لباس شد اما به نظر من از روحانیونی بوده که باعث آ  ١٣٨٠

هستند که روشن  هاییحجتها اشکورییوسفیدر ایران شده است.  سالکهنسنتی و 

  .برخورد یکپارچه منفی با روحانیت غلط است سازدمی

و ارتباط با وی دیرینه است.  اشکوری یوسفیاما به لحاظ شخصی آشنایی من با آقای 

ذاب برایم چهره ج اشکوری یوسفیتی، زمانی که نوجوان بودم و شیفته دکرت علی رشیع

و الهام بخشی بود. پاسخ وی به ابوالحسن منذر در حمله به دکرت رشیعتی که در 
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مرتضی مطهری نوشته شده بود، دروازه آشنایی من  اللهآیتچارچوب  دفاع از انتقادات 

رد داشت. رویک تأکیدای شد که بر تلفیق ملیت و مذهب و سنت و مدرنیته با روحانی

مشابهی داشتم  و ایرانیت و اسالم در قالب قرائت انسانی  گیریسمتوی برای من که 

وی را دنبال  هاینوشتهو مدرن برایم مهم بود، جذابیت داشت. از آن مقطع به بعد 

  .شد ترجدیکردم که بعد از ورود به دانشگاه پل تکنیک 

المی و تشیع ارادت من به وی را بزرگ اس املعارفدائرههایش در گاهنامه احیا و نوشته

–که ملی هاییمناسبتاو در منزل دکرت پی�ن و یا دیگر  هایسخ�انیبیشرت کرد. 

و  یبینروشنباعث شد تا او را از نزدیک ببینم و  کردندمیمراسمی را برگزار  هامذهبی

ی بیشرت توجهم را جلب کند. سخ�انی وی در اردوی انجمن اسالم اشانتقادینگاه 

را افزایش داد همچنین تعاریف مثبت دکرت رضا رمضانی  امرابطه تکنیکپلیدانشجویان 

 آقاحاجاز سجایای شخصیتی  تکنیکپلیخورشید دوست استادم در دانشکده صنایع 

  .را بیشرت کرد امعالقهاشکوری 

چهره به چهره ما در جریان دعوت از وی برای سخ�انی در دانشگاه  آشناییاما اولین 

پیوست که توانستیم علیرغم مخالفت دانشگاه و  به وقوع ١٣٧٤در سال  تکنیکپلی

�ایندگی در مجلس  هایسالدرگیری با انتظامات دانشگاه وی را برای اولین بار بعد از 

و ناموجه حکومت را بشکنیم.  قانونیغیر دانشگاهی بکنیم و منع  هایمحیطاول  وارد 

در جریان این دعوت به منزل ایشان رفتم وزندگی ساده و خالی از تجمل ارادتم را بیشرت 

عملی علیرغم اینکه �اینده مجلس بود،  خواهیعدالتساخت که آزادگی ، حریت و 

  .باشد اعتنابیقدرت  هایجذابیتباعث شده بود به مادیات و 

کرد. مقاالت وی در نرشیات  ترنزدیکاصالحی دوم خرداد روابط ما را جنبش  گیریشکل

و مراسم یادبود  ایزنجیره هایقتلبخصوص در جریان  اشکوبنده هایسخ�انیو 

داریوش فروهر و پروانه اسکندری وی را به نقطه امید کسانی که دل در گرو  یادهازنده

راسی داشتند، بدل ساخت. شجاعت، توسعه سیاسی و تسهیل رشایط برای گذار به دمک

بود که باعث شد  هاییویژگیسوابق مثبت، دانش نظری و مهارت در سخ�انی 

هفتاد و هشتاد  هایدر دههدر عرصه سیاسی ایران  تأثیرگذار ایچهره اشکوری یوسفی

کنفرانس برلین تجربه مشرتک دیگر حضور ما بود که از نزدیک شاهد نگاه مثبت  .شود

اذب ک هایمرزبندییرانیان خارج از کشور و تالش عملی برای فروریخنت دیوار و وی به ا

 هایگروهوی باعث خشم  رویمیانهبین فعاالن سیاسی داخل و خارج بودم. منتهی 



انیتیوسفی اشکوری، آبروی روح  

١١ 
 

افراطی اپوزیسیون شد. در بازگشت به ایران که مشوق ایشان بودم، تندروهای داخل 

گرفتند.  کجایوی با استبداد دینی را  ناپذیرخستگیروشنگرانه و مبارزه  هایفعالیتانتقام 

نهاد  توزیکینهنشد، اوج  تأیید تجدیدنظرصدور حکم اعدام که البته در دادگاه 

را نشان داد که از دمکراسی و اعالمیه  داریدینحانی انقالبی و رو  این از فقیهوالیت

باید حقوق شهروندی  که �ودمیو به حکومت توصیه  کردمیجهانی حقوق برش دفاع 

 .مردم را پاس بدارد

مت�یزی از یک  کامالًاشکوری که مشی و سیره  آقاحاجرابطه من با   ترینمهمولی  

روحانی تیپیکال و سنتی داشت، در جریان بازداشت در پرونده موسوم به " براندازی" 

 ادی به مجاورتتوسط اطالعات موازی بود. ایشان در میانه دوران بازداشت در سلول انفر 

سحابی  اللهعزتسپاه بود که من و مهندس  ٥٩من در بخش ویژه بازداشتگاه امنیتی 

 آقاحاجبودیم.  شدهمنتقلبعد از گذراندن سه ماه از بازداشت و حبس انفرادی به آنجا 

عزام شده ا االنبیاخاتمجایگزین مهندس سحابی شد که به دلیل حمله قلبی به بی�رستان 

ا ت گذاشتمیرا باز  هاسلولیا از رس تنبلی و یا همراهی درهای  هانگهبانبود. یکی از 

به اتاق خود  خاطرآسودهنشود و  هاسلولبرای دستشویی رفنت مجبور به باز کردن 

 . این فرصتخوابیدمیی ما هاسلولدر حائل بین اتاقش و  کردنقفلاز  و بعد  رفتمی

 .شد که برای من بسیار مغتنم بود آقاحاجو گفتگوی من با باعث دیدار 

تا مقاومتم را بازیابم. حضور  کوشیدممیمن در دورانی بودم که بعد از شکسنت اولیه  

های و قوت قلب هاراهن�ییآقای اشکوری موقعیت بسیار ارزشمندی بود تا در سایه 

و مقامات اطالعات موازی  ازجویانبام در روشنگری و ایستادگی در برابر تیم وی اراده

و مصاحبه  هاشکنجه، هابدرفتاریتقویت شود و در رضورت  افشاگری در خصوص 

شوم. در این مدت که در حدود دو هفته طول کشید،  ترقدمثابتتلویزیونی اجباری 

ار و مبارز برایم آشک طلبحقابعاد بیشرتی از صفای وجود، رشافت و آزادگی این انسان 

و  فقیهوالیتوابسته به نهاد  هایامنیتیموفقیتم در شکسنت توطئه و سناریوی  شد.

 اشکوری آقاحاجناکامی آن پروژه ضد انسانی را به میزانی مدیون ارشادات و قوت قلب 

در آیه  تأملوی در گوشم هست که من را به  نشیندلهستم. هنوز  صدای محکم و 

  .الذین آمنوا ؛ ان الله یدافع عنکردمیقران دعوت 

 یم که البتهکردمیخاطرات شیرین آن دوران را یادآوری  باهمبعد از آزادی از زندان بارها 

و عادی  تربزرگلو رفنت ارتباط ما باعث تبعید ایشان به سلول انفرادی در بخش  درنهایت
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سیاسی ما تا حدی فاصله افتاد  هایدیدگاهبعد بین  هایسالشد. البته در  ٥٩زندان 

 طلباناصالحتاریست باور داشت و نسبت به طلبی پارملاناصالحایشان ک�کان بر 

بود اما من مدافع اصالحات ساختاری بودم و از عبور گفت�نی و  بینخوش محوردولت

  .کردممیسیاسی از سید محمد خامتی دفاع 

اشکوری محروم شوم اما بعد از  آقاحاجر از دیدا هامدتخروج از کشور باعث شد تا 

 .خروج ایشان از کشور در واشنگنت دی سی همدیگر را دوباره مالقات کردیم

سیاسی  روشنگرانه،  هایفعالیتدر فرصت حضور در خارج از کشور آقای اشکوری به  

و  هانوشتهنظری خود در چارچوب نوگرایی دینی ادامه داده است.  هایبحثانتقادی و 

بر موانع  هیعلنظری برای  تأمالتمقاالت ایشان در حوزه مطالعات تاریخی معارص، 

از معارف دینی ، مباحث  طلبانهعدالتانسانی و  هایبرداشتسازگاری دین و دمکراسی، 

به دمکراسی در ایران در خور توجه بوده و مباحث در  آمیزمساملتمعطوف به گذار 

  .را غنی ساخته است هاحوزهاین 

مذهبی هستند. ویژگی خاص آقای -جریان سیاسی ملی  هایاستوانهایشان از  

پویایی و عدم تعصب در اندیشه ورزی  و مباحث گفت�نی است. در  اشکوری یوسفی

این مدت از گفت�ن ایدئولوژیک دینی که مورد توجه ایشان در دوران اولیه سیاست 

و علیرغم حفظ برخورد مثبت با میراث  ورزی و اندیشه پردازی بوده است، فاصله گرفته

اما به  خواهیآزادیبا زیست مدرن و  داریدینفکری دکرت علی رشیعتی و جمع کردن 

روی تحوالت فکری و گفت�نی گشوده بوده است و سعی کرده خود را با گفت�ن زمانه 

  .تطبیق دهد

اسی، مذهبی و اندیشهسی هایدیدگاهدر  سازدمیاما به نظر من آنچه ایشان را برجسته 

 اییتکرثگر است که مدارا، رواداری،  شانشخصیتی هایویژگیورزانه نیست بلکه منش و 

و باور قلبی به  داریمردمسیاسی، باور به عقل جمعی، دوری از آفات قدرت، نگاه ملی، 

 حقبه. او دهدمیحاکمیت مردم بر رسنوشت خویش اضالع مختلف آن را تشکیل 

سید محمود طالقانی  اللهآیتراه بزرگانی چون مهندس مهدی بازرگان و  دهندهادامه

ترین میراث شوم استبداد محروم کردن کشور از است. یکی از بدترین و ماندگار

است که امیدوارم مفارقت ایشان از میهن  اشکوری یوسفیچون  مؤثری هایشخصیت

 بیش از این به درازا نکشد.
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 اشکویر و پروای قدرت دی�
 نیاکرب محمدجواد

 

هم روشنگر و هم کنشگر بوده  اشهفتادسالهاز عمر  قرنمین یط اشکوری یوسفی حسن

 مودهیپ یراه دراز  »تیعدالت و معنو نیتأم«با هدف  یبا حکومت اسالم یو از همراه

رسد. ب تیعدالت و معنو نیباز هم با هدف تأم یدر مقابل حکومت اسالم ستادنیتا به ا

 نیمردم را بر عهده داشت تا هم یندگیکه �ا ۵۷ قالباو از ه�ن مجلس اوِل پس از ان

و مواهب  ستهیهدف ز با همینهمواره  کندمی یزندگ اشیدیامروز که در هجرت تبع

زندان و  هاسالهدف از دست داده و تحمل حکِم ناکام اعدام و  نیهم پایبهقدرت را 

 ژهویبه ی. اشکور ستاو  بیو نش پرفرازبزرگ و  اتیاز ح یکوچک یهاهجران وطن، نشان

ربهتج تیو اهم خیبه تار یهمت خود را رصف پرداخنت نظر  نیشرتیب ریدو دهه اخ یط

 ینیقدرت د یو اسالم کرده و پروا رانیرسنوشت ا رییدر اصالح و تغ زمیپروتستانت ی

 .داشته است
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 نیه اخاص ب طوربهرا دارد  شانیا هفتادسالگیتولد  کیکه افتخاِر ترب ادداشتی نیا در

را  یتأّمل شانیفرزند کوچک ا گاهیو در جا پردازمیاو م ینظر  تیو هو اتیجنبه از ح

 .کنممیمطرح  اج�لبه

*** 

 سیبه دعوت پروفسور گّرونه رئ ۲۰۰۸در نوامرب سال  کندمی تیچنانکه خود روا یاشکور 

و  داریچند از استادان آن د یشهر رم در محل دانشکده با او و تن یدانشکده پروتستان

و  نقاط جهان گریو د ایتالیا هایپروتستانو از گذشته و حال  کندمیها گفتگو ساعت

. پروفسور دیگویمسل�ن م هایپروتستانجهان اسالم و  ینیددرباره جنبش اصالح  زین

 یدر اجابت دعوت او مطلب یو اشکور  سدیبنو یامقاله بارهنیدر ا خواهدیگّرونه از او م

 :دیگویاز آن م یکه در بخش سدینویمفصل م

نبودند  یکی تنهانهو حکومت  یاسیو قدرت س نیاز ه�ن آغاز، د تیحیدر مس گرچه»

 یاسیقدرت س یمدع رس�ً  هاپاپجدا بودند و لذا نه  یرسم طوربهو  و عمالً بلکه نظراً 

و  یمقام مذهب یمدع رس�ً و سلطنت بودند و نه پادشاهان و حکومتگران  ییو فرمانروا

در سده چهارم  یحیمس نین دشدمیاز دوران رس حالدرعینبودند اما  یو اسقف یپاپ

ازمان س لیو تشک سایمانند کل یمهم یقرار نهادتو اس افنتیو قدرت  زانسیدر ب یالدیم

فرمانروا و شاه شاهان  عمالًو مقام پاپ  یروحان یهاد رسمن تدریجبه ،یقدرمتند روحان

حدود هزار  یعنی یسطکه در قرون و  ایگونهبهشد،  یحیدر اروپا و در کل جهان مس

خود را از مذهب  یاسیس تیدر متام سطوح، مرشوع یحیمس انیسال شاهان و فرمانروا

یم فیتعر سایو کل نینهاد د زیرمجموعهخود را  جهیو در نت کردهیاخذ م سایو نهاد کل

 هرشآرمان" صورتبه یالدیدر سده پنجم م نیسنت اگوست ی"شهر خدا" ری. تصوکردند

آن دو  نیب کیتفک باوجود ایو دن نیو در آن شهر خدا متام امور د د" درآمیحیمس

 ،هالوتریلوتر و  ی. اما در جنبش اعرتاضقرار گرفت سایو کل نید زیرمجموعه درنهایت

نهاده  زیو قدرت و مذهب و حکومت متا نیو د ایو دن نید نیب قیروشن و دق طوربه

ومت و حک نید نیکامل ب ییکه جدا ودفراوان صورت گرفت تا اثبات ش یهاشد و کوشش

 نیهم به سود د یاسیو س یاز هر نوع دخالت در امور حکومت یو احرتاز نهاد روحان

 نیریو پنهان د دایدر جدال پ زین یاست و هم به سود حکومت و مردم. به لحاظ عمل

را  یرفع انیجانب فرمانروا هالوتری، هاپاپو  تیو شاهان با نهاد روحان انیفرمانروا نیب

و در  درنهایت یاز حکومت عرف داریجانب نیگرفتند و به سود آنان عمل کرند و ا
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و  یو دموکراس ییگرایهجدهم و نوزدهم به سود عرف یهاروزگاران بعد و در سده

ت گرچه در آن زمان با مخالف یو پروتستان یلوتر  کردیرو نیحقوق برش متام شد. ا نیتأم

 جهینت نیبه هم زین هاپاپو  ییسایکل تیروحان تدریجبه امامواجه شد  ساینهاد کل دیشد

م در جهان اسال  و امابه آن گردن نهادند.  زین هاکاتولیک ستمیو در اواخر سده ب دندیرس

�ن ه یعنی ینید یاصالحگر  انیو دولت جر نید نیو انفکاک ب ییگرایتنها مدافعان عرف

 نیدر مرص از کوشندگان ا بدالرزاقع یمسل�ن بودند. محمد عبده و عل هایپروتستان

مت اعالم کرد و گفت که حکو  رصیحاً بود که  ینیمصلح و عامل د نیراه بودند. عبده نخست

(مانند  ی. برخکردند�یفکر  کسانیافراد  نهیزم نی. البته در ایدارد نه رشع یخصلت مدن

گر (مانند اقبال ید یو برخ دانستندیجدا م استیرا از س نید کلیبهعبده و عبدالرزاق) 

 کیو تئوکرات یو به حکومت رشع دانستندیاسالم را از حکومت جدا م نی) دیعتیو رش

 توانمیباور بودند که  نیو بر ا دندیدی� ییجدا استیو س نید نیاعتقاد نداشتند اما ب

افزود که اکنون با گذشته متفاوت است  دی" سخن گفت. اما بای"اسالم اجت�ع یاز نوع

یم ی) را نفکی(تئوکرات ینیمسل�ن هر نوع حکومت د شانیحارض متام نواند الو در ح

در  یاسالم مسی(از مقاله پروتستانت». اندفاصله گرفته یاسیاز اسالم س یکل طورهبو  کنند

 .و جهان اسالم) رانیا

*** 

به  سمیو تجربه پروتستان خیاز تار یکه اشکور  یر یمقاله و تصو نیدهه بعد از ا کی یط

ه ب نینهاد د دنیرس ایراههتا  کندمیتالش  شیها و گفتارهااو در نوشته دهدمیدست 

 وانعنبه »یدر قلمرو جامعه مدن نینقش د یفایا« حیرا ببندد و در ترج یاسیقدرت س

 .بکوشد» و مردم کومتدولت و ح نیب حائلمنطقه «

که به  یاو در مقاله کندمیدفاع  »یاسیحزب س« لیالبته از حق مؤمنان در تشک او

تا  کندمی تأکید زیراه ن نینوشته بر خطرات و آفات ا ۵۷انقالب  سالگیچهلمناسبت 

  :نشود» نقض غرض«

حق  ران،ایجملهاز و  یمسل�ن در جوامع اسالم تیاکرث ازجملهو  نید کیبه  مؤمنان»

ر د توانندمی یو قانون یقواعد دموکراس تیدارند و در صورت رعا یاسیحزب س لیتشک

 ،یوقحق یتحقق برابر  یحال برا نیکنند. با ا تیفعال یرسم یکشور و در قوا تیریمد

 یاسالم یاسیس هایسازمان، احزاب و کهاین. اول دشو  تیالزم است که چند اصل رعا

" قائل ژهیخود "حق و یبرا دیاستفاده کنند) نبا یاگر بخواهند از پسوند اسالم ویژهبه(



 یاشکور  یوسفیحسن  یهفتادسالگنامه جشن

١٦ 

 

استفاده از  کهایناست. دوم  یناقض حقوق شهروند یاتحت هر بهانه ژهیشوند. حق و

هم  دیبود و شا واهدمجاز خ حزبیدروندر اسناد  یادله مذهب ایو  ینیات دمعتقد

احزاب  ایو  یستیالیو سوس یستیاحزاب کمون ایو  گریکه احزاب د گونهه�ن( ریزناپذیگر

در  ویژهبه( یحزب بانی) اما در مواجهه با رقکنندیم نیچن ییاروپا یحیدموکرات مس

ند. سود برب  ینیبا استناد به ادله درون د ایو  یمذهب یاز باورها ستندیسه قوه) مجاز ن

 یهاتیاقل ویژهبهآحاد مردم و  یحقوق یآشکارا در تعارض با برابر  کرد،یرو نیچرا که ا

مرشوع  رهیرا از دا یقانون یهاو رقابت هاجدالاست و در صورت تحقق،  یحزب یاعتقاد

 زندیدامن م کیدئولوژیو ا یو مذهب یافرقه یهاو به نزاع کندمیخارج  یو سامل قانون

آشکارا نقض غرض است.  نیو ا اندازدیرا به مخاطره م یعموم ریو خ یو وحدت مل

 مثالً ( یقانون ایو  یاسیس یهادر احتجاج تواند�ی ستیاز باب �ونه، حزب کمون کهچنان

خود استناد  یهادئولوگیها از اقوال ادر استدالل ایخود  یدر پارملان) به منابع مسلک

 .«باشد داشته میانتظار اقناع و تسل بانیکند و از رق

با  ییدر کشورها یاحزاب اسالم لیتشک: «دهدمیمقاله هشدار  نیدر هم یاشکور 

و صادقانه  واقعبهاحزاب  نیاگر ا رسدمیاست و به نظر  یر یمسل�ن، امر خط تیاکرث

 یبه آموزش مؤمنان برا توانندمیو حقوق برش وفادار باشند،  یو دموکراس هایبه آزاد

 کنندهتسهیل درنهایتکمک کنند و  ابربر  یو نظام حقوق یدموکراس رشیپذ

 ینباشد و برخ نیاگر چن یباشند ول یمدرن در جوامع مذهب تیو مدن ونیزاسیدموکرات

 ایهانهبروند و بعد به هر و انتخابات باال ب یمؤمنان رس آن داشته باشند که از نردبان رأ 

و حقوق  دبخواهن ژهیخود حق و یمسل�ن در کشور) برا تیوجود اکرث ازجمله(

واهد رخ خ یمتوسل شوند، فاجعه بزرگ یمذهب یکتاتور یرا نقض کنند و به د هاتیاقل

تر است، حال، آنچه مطلوب نیشده است). با ا نیچن غالباً در دوران معارص  کهچنانداد (

دولت و حکومت و مردم)  نیب حائل(منطقه  یدر قلمرو جامعه مدن نینقش د یفایا

 .»است

بهمن  ۱۷». سال انقالب نیدر چهلم ینیتجربه: امتناع حکومت د کیبرآمد «از مقاله (

 )تونیز تی، سا۹۷

*** 

پاسخ آن را  یکم من در آراء جناب اشکور که دست ماندیم یباق ییهاحال پرسش نیا با

 نیبه دنبال به قدرت رساندِن د ینیحزب د ستیپرسش که اگر قرار ن نیا مثالً . امافتهین
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 تیبا عضو یاست که حزب نیاگر مراد ا ست؟یچ دقیقاً  ینیباشد پس کارکرد حزب د

ر ب ینید نیسکوالر ملتزم باشد و نگذارد قوان تشود که به قدر  لیتشک داراندین

 دیچرا نبا مثالً چه معناست و حزب به  یِ نید تیشهروندان حکومت کند پس هو

 وانندتمیعضو باشند؟ اگر  یحزب نیو طوائف در چن انیاد ریسا روانیپ ایو  ندارانیردیغ

. »معناست؟حزب به چه  یِ نید تیهو«که  شودمیپرسش تکرار  نیعضو باشند که باز ا

شود  روشن دقیقاً  دیاست با ینیفقط داشنِت پرچم و شعار د ،ینیاما اگر منظور از حزب د

 تسیقرار ن مثالً کجاست؟ اگر  یحزب در چنین »نیشعائر د«و  »نیشعار  د« انیکه مرز م

ذاشته گ یو به رأ  غیتبل نیحزب در انتخابات، به قدرت رساندِن شعائر د نیبا رشکت ا

 میتعظ«کند؟ روشن است که  غیرا تبل یز یچه چ دقیقاً قرار است  ینیشود پس حزب د

 کامالًها و انجمن یمدن یهاسوره حج) در قالب تشکل ۳۲ هی(مضمون آ »یشعائر اله

تحزب و  یدرباره معنا میقابل دفاع است و تخصصاً از بحث خارج است. اما اگر دار

 .گشوده شود دیبا قطهن نیها در هممتام گره میکنینسبت آن با قدرت صحبت م

 نجایتا ا ؛کندمیدفاع  یدر قلمرو جامعه مدن نینقش د یفایاز ا درستیبه یاشکور  جناب

به صفِت » مؤمنان یاسیحزب س«اما اگر قرار است  ستین شانیدر سخن ا یابهام چیه

منطقه حائل  نیباشد در ا» دولت و حکومت و مردم نیمنطقه حائل ب«شان مؤمن بودن

ه دارند ک فهیوظ نانیاز قضا متد«گفته شود که  تممکن اس ؟شودمیدنبال  یچه هدف

 ینامرشوع از سو  یهااکراه یر یگتا مانع از شکل ابندیحضور  یاسیس یدر عرصه

و  یسزاوار و اخالق کامالً یکار  ی�نیا یِ انجمن مدن کیکار از  نیا». ها شوندحکومت

باال  یهاپرسش نمؤمنان دنبال شود باز ه� یاسیحزب س یاست؛ اما اگر از سو  ی�نیا

مؤمنان رس آن داشته باشند  یبرخ«نگران است که مبادا  یقابل طرح است. جناب اشکور 

 تیوجود اکرث ازجمله( ایبهانهو انتخابات باال بروند و بعد به هر  یکه از نردبان رأ 

مؤمنان بسرتساز  یاسیحزب س ایآ». بخواهند ژهیخود حق و یمسل�ن در کشور) برا

که منتج به  میریرا بگ هاییراه یجلو  دیبا مییگویم یوقت ست؟ین یتیوضع نیچن

تجربه  کیسخن بر اساس  نیو ا میزنیدر خأل حرف � شودمیبه قدرت  نیبازگشت د

با  یاحزاب نیاگر چن دهدمیهشدار  شانیچنانکه خود ا ،شودمیمطرح  ینیمشخص و ع

 یمذهب یکتاتور یبه د ورا نقض کنند  هاتیحقوق اقل«به خود  ژهیاختصاص حق و

شده  نیچن غالباً در دوران معارص  کهچنانرخ خواهد داد  یمتوسل شوند، فاجعه بزرگ

 .»است
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به  یبرا یاحت�ل ترینکوچکاست که اگر  نیوجود دارد ا انیم نیکه در ا یگر ید مشکل

وجود داشته باشد احت�ل باز شدن  اشیندار یبا صفت د یاسیحزب س کی دنیقدرت رس

اع�ل زور به منت مقدس  یبرا داراندین. ردیگیبه حکومت، قوت م ینید یدئولوژ یا یپا

یاجبار، از آس�ن خرج � یبرا گرانی. دکندمی دهیچیپکار را  نیو هم کنندیاستناد م

 یدئولوژ یمسئول رفتارشان هستند. اما با ا شانینیزم یهایدئولوژ یخودشان و ا کنند؛

 ایها و خشونت که بسرت فهم ضیآلوده به تبع یاتیآ کرد؟ در قرآن دیچه با یاله

 اریزما�ند است؛ بس اتیآ نآ  ندیگویم ینید شانیها هستند وجود دارد. نواندسوءتفاهم

و  ردیگیاجازه � ینید شانیاز نواند اتیاستشهاد به آن آ یبرا ینیخوب! اما استبداد د

 نیا درنگیزمان باشد ب یاز صندوقچه اتیدرآوردِن آن آ ازمندِ یبرسد که ن یاگر روزگار 

 نیا یِ و سار  یجار  یهامتأخِر اردوغان، �ونه یهیو ترک هانیفق رانِ یکرد و ا را خواهدکار 

 .اندتجربه

یصحبت م داراندینحزب  یدر اداره کشور از سو  نیدرباره تقن یوقت گریعبارت د به

 ،ینید نِ یتقن یقرار است با وعده یحزب نیاگر چن م؟یکنیچه م نید یِ با وجه رشع میکن

 نیچن ستیو اگر قرار ن رسدمی عتیرش ِت یمسل�نان را جلب کند نوبت به حاکم یرأ 

است؟ روشن است که جناب  نانیدیو حزب ب داراندینحزب  نیب یکند چه تفاوت

ه ک هاییراهتام و منسجم دارد اما در بسنت  یاستدالل »ینیحکومت د ینف«در  یاشکور 

 یکی ینیبا صفِت د یاسی(و به گ�نم حزب س شودمیبه قدرت  نیمنتج به بازگشت د

 .است قیو تدق تأمل ازمندی) هنوز نهاستراهاز آن 

 ریامر خط نیبزرگوار در ا نیا یمسئوالنه و عاملانه تأمل تیها اما از اهمپرسش نیا

گذشته نشان داده است که دو گوهر صداقت و  قرننیمدر  ی. اشکور کند�یکم  مطلقاً 

زوده او اف اتیو برکت ح ییایاست که بر پو ییایمیک زش،یآم نیدارد و ا باهمشجاعت را 

 .تر بادقدمش مبارک واست. عمرش دراز، و قلم 
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 !ما�  گیالن در دریاچه �ک قم

 بازرگان یعبدالعل

 

 هنشان است،یو دانش و فرهنگ و س نیاز خدمتگزاران ُملک و ملت و بزرگان د لیتجل 

راه و تداوم  مودنیبعد در پ یهاملت و مشّوق نسل کی بودنزندهو  یقدرشناس

 آستانهاست در  یانیکه سال ز،ین اتی. بزرگداشت آنان در زمان حاستآنان  یهاتالش

 قیاست ارزنده که موجب تشو یمعمول شده، کار  گرید یسن یرسآمدها ای یبازنشستگ

و  فینزد مؤمن از او تعر شدهتوصیه ینید اتیهرچند در اخالق گردد،یم یو دلگرم

 دنیو قانع نشدن از عمل خود و بزرگ ند یراض زین نیو در کالم بزرگان د دینکن دیمتج

 املقدوریحت امدهیمخترص کوش نیدر ا روازاینمؤمن شمرده شده است،  یهایژگیآن از و

 .به رشح ماوقع اکتفا کنم

ب نخست انقال  انیبه ه�ن سال اشکوری یوسفیبنده با نام و چهره جناب حسن  ییآشنا

 از اشکور از توابع شهرستان رودرس یجوان، روشنفکر و پرشور  یانقالب یروحان ؛گرددبرمی
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 هیافتراه یاسالم یدوره مجلس شورا نیکه از طرف مردم شهسوار و رامرس به اول النیگ

اما  م،یداشت یکیبودم و سالم و عل دهیرا د شانیو مجالس ا افلمح یبود. هرچند در برخ

در  یادآز «کتاب  نویسپیشبه بهانه  شانیا یشگامیبه پ کیو تبادل نظر نزد ییآشنا

 لیاهراً به دلاظهار نظر به پدر داده بودم، اما ظ یبنده صورت گرفت که آن را برا» قرآن

ادروان ش اتفاقبهشد تا  یابهانه نیمسپرده بودند و ه شانیبه ا ینداشنت فرصت کاف

. میردگفتگو ک دوساعتی یکیمنّت گذاشته و به منزل ما آمدند و  یسحاب اللهعزتمهندس 

 .به دنبال داشت یادیز یهابود که برکت یمالقات خصوص نیاول نیا

اهم تر شد که اگر بخو گسرتده یبس یاسیو س یفکر  یهانهیاز آن، ارتباطات ما در زم پس

 ،یآن: استقالل رأ  نیرا ذکر کنم؛ مهمرت شانیا یتیخالصه شناخت خود از ابعاد شخص

 گامشیو باالخره پ دی، شجاعت ابراز مواضع جد و سیاست نیدر عرصه د رییاستعداد تغ

 :نمکمیموارد آن اشاره  یبه برخ الیکه ذ است ونیروحان قهدر طب هانهیزم نیبودن در ا

ا بر فرزندش گذاشته بود، ب» اللهروح«رهرب انقالب بود و نام  فتگانیکه در آغاز از ش او

جّو  رغمبهاز خط امام فاصله گرفت و در ه�ن مجلس اول  تدریجبهعملکردها  مشاهده

 دزدنمی هاآنبه  ربالیکه انگ ل یتیشنا کرد و به اقل انیحاکم، شجاعانه برخالف جر

 .وستیپ

 یبعضاً در جلسات مذهب شدندیکه حارض م یونیبودند روحان وتوکتک امیآن ا در

 نیا یرشکت کنند، اما اشکور  ای یسخ�ان نیمهندس یمثل انجمن اسالم ینیروشنفکران د

: میترح در مجالسبود که حارض شد  یبلکه تنها روحان ن،یاول تنهانهسد را شکست و 

 دکرت کاظماز  ،یارهیزنج یهاقتل انی) و قربانقمهندس احمد مصدق (فرزند دکرت مصد

 سندگانیعضو کانون نو یگراچپ ندهیو پو یو مختار  گرایمل یگرفته تا فروهرها یسام

 .را به جان بخرد یسخ�ان سکیر

در سالن و صحن مسجد ارگ تهران  تیکرثت جمع مصدقمهندس  میترح در مجلس

سلب کرده بود، اما  یت مزاحمت از مأموران لباس شخصأ و جر  اندامعرضامکان 

از ختم جلسه و خلوت شدن مسجد نگذشته بود که مهاج�ن در صحن تجمع  یساعتمین

رگان، مهندس باز  ،یدکرت سحاب ده،یپسند اللهتیمجلس شامل: آ برگزارکنندگانکردند و 

فر ن نیرا، که مجبور بودند تا خروج آخر یاز فعاالن نهضت آزاد یو تعداد یاشکور  یآقا

سالن توسط چند نفر  یبسنت درها رغمبهو  درآوردنددر سالن مبانند، به محارصه خود 

وند. ش نرضب و شتم آنان با فشار داخل سال قصدبه دندیکوش یانتظام یاز مأموران رسم
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خواستند از مجلس خارج شود تا با  شانیاز ا دهیپسند اللهآیت هیعل ییابتدا با شعارها

 تدریجهببود و  ایکنندهنگرانحساس و  اریبرسند! لحظات بس هیبق حساببهراحت  الیخ

 بارکی افت،ییم شیگشودن درها افزا یو فشار برا شدمیاضافه  هایتعداد لباس شخص

همه محبوسان تنها  انیدر به داخل نفوذ کند، از م یبا عبور از ال  ستتوانمیکه مهاج

د ربو  متیع�مه را به غن شانیا یو رو  بر رس یو با چنگ زدن دیدو یاشکور  یرساغ آقا

است  یو غضبشان متوجه کس ضیغ نیشرتیو با تکان دادن آن همچون پرچم نشان داد ب

 !که علناً به خط امام پشت کرده است

در  زین ۱۳۷۷ماه یفروهرها در مسجد فخرآباد در نهم د عیاو پس از قتل فج یسخ�ان

العمل و در انبوه مأموران آماده عکس یامام دیسع یقدرت وزارت اطالعات و رسمست اوج

یب زیگرا نچپ سندهیبود. سخ�ان مجلس بزرگداشت دو نو نیو  رضب و شتم معرتض

 .بود ندهیگو صدرسعهو  آزادفکریو نشانه  تیدر صنف روحان سابقه

 تیشخص ۱۷، که به دعوت حزب سبز آملان از »پس از انتخابات رانیکنفرانس ا« یماجرا

به مدت سه روز در  یاسیمختلف س یهاشیبا گرا رانینامدار ا نویسندهطلب و اصالح

و  ینظام نسبت به اشکور  تیحساس زانیبود، م برگزارشده »نیبرل«در  ۱۳۷۹ نیفرورد

کنفرانس که با واکنش  نیا ؛دهدمینشان  یخوبپشت کردن او به قدرت حاکم را به

! و در داخل با یکارگر  ستیحزب کمون ازجملهخارج کشور،  یافراط ونیسیاپوز یبرخ

آن مواجه شد،  یتیامن التیوابسته و تشک یهانظام، رسانه یرهرب  دیالعمل شدعکس

اد چند ماه آز  زرا بعد ا شدگانبازداشت د؛یکنندگان گرداز رشکت یمنجر به محاکمه برخ

ش ، سپس به شده سالابتدا به  یبرخورد شد؛ اکرب گنج سختیبهکردند، اما با دو نفر 

بردن حجاب!، ابتدا به اعدام  سؤال ریکه به جرم ز ،اشکوری یوسفیو  دیسال محکوم گرد

هفت سال زندان محکوم شد و چهار سال به  یو خارج یو سپس با موج اعرتاضات داخل

 غضب زانیم ،شودمیمحسوب  یگر یکه افتخار د ز،ی. خلع لباس او ندیشآن را ک میو ن

ملت  تیبه حاکم آورندگانیو رو  فقیهوالیتقدرت حاکم را نسبت به پُشت کردگان به 

 .دهدمینشان 

 یدر خارج کشور برا »شهیاند یانجمن آزاد« یر یو دب تأسیسدر  یمحور  یهمکار 

از  یمعج اتفاقبهو جهان،  رانیارتباط با روشنفکران ا جادیو ا انینقد و ب یگسرتش آزاد

 کیسابقه از کم یکار  زین کیو الئ یپژوهشگران و روشنفکران مسل�ن، مل ،دانشجویان

 .است شانیبا دگراند یدتیو تسامح عق هلو نشانه تسا یمعروف روحان چهره
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و  یعتیباشد؛ دکرت رش رفتهیپذ تأثیراز هرکس از دو نفر  شیب رسدمیبه نظر  یاشکور 

کسب  یعتیاز انقالب از رش شیرا پ اتیو ادب خیو ذوق تار یروشنفکر  ؛یطالقان اللهآیت

که  ستین جهتی. بیرصاحت لهجه و شجاعت را از طالقان ،یکرده بود  و استقالل رأ 

)  یطالقان -یعتی(رش» شط«گروه  یمذهب یمل یروهایاز ن یجمع اتفاقبهپس از انقالب 

و  یعتیفرزندان رش اتفاقبهرا  »یعتیرش یدکرت عل یفرهنگ هایپژوهشدفرت «و بعدها 

 أسیست» حزب« کی عنوانبهو...  یرح�ن یو تق یجانیرضا عل انیهمفکران مثل آقا یبرخ

 .کردمی تیریجمع را مد نیبود دفرت ا رانیکه در ا یکردند و تا موقع

 نیا نطفهبود که  یسحاب اللهعزتمهندس  یدوست اشکور  تریننزدیک�اند  ناگفته

و  تیمیبا صم زیدر ه�ن مجلس اول انقالب بسته شد و تا درگذشِت آن عز یدوست

در  ،یسحاب داللهیهمرس دکرت  کریدر �از بر پ دمیادامه داشت. شن ینیطرف راتیتأث

كه  یبود، ارادت خود را نسبت به خاندان انکه حامد (فرزند مهندس) در زند یطیرشا

   .ذکر کرده بود دند،یمردم زندان کش یسه نسل برا

چند  رادیا یبرا »سیناابن یآموزش یمؤسسه فرهنگ«به دعوت  شیسال پ ۲۰ درست

به  نرایاز ا شانیا اتفاقبه هاالتیا ریو سا ایفرنیکال یمراکز اسالم یدر برخ یسخ�ان

ا با بود ت یفرصت مغتنم دیبه طول انجام دو ماهسفر که حدود  نیا م،یسفر کرد کایآمر

 مختلف یهابا جناح یروحان کیآشنا شوم و برخورد  ونیانمتفاوت از روح کامالً  یاچهره

 احمدعلیمتفاوت مواجه را تجربه کنم، در واشنگنت همرس مرحوم  و مستمعینمردم 

ت آن شهر دعو  انیرانیاز ا یدر محفل یسخ�ان رادیا یما را برا ،یمیاز مبارزان قد ،ییبابا

 رتشیب افتمیدر زودیبه یباشند، ول یمذهب یهااز جناح نیمستمع پنداشتمیکرد. م

 از یبحث را آنچنان با سخنان زمینه یاشکور  یآقا آن شبگرا هستند! چپ ای الئیک

مطرح  یاهیزاد فرش کرد و اسالِم نوگرا را از زاوفرخ از فروغ یمارکس و انگلس و اشعار 

 یاست که ش� معرف نیاگر اسالم ا«از حضار گفت  یکیپرسش و پاسخ  در بخش�ود که 

 !«میهمه ما مسل�ن د،یکنیم

 شانیا قیتوف دیو مز میگویم کیرا به سهم خود ترب یتولد جناب اشکور  هفتادسالگی

.کنممیآرزو همراه با عمل خالص  �نیو ا یخواهیو آزاد ورزیدر اندیشهرا 



 

۲۳ 
 

 

 کرده» فکرروشن«را  اشکویر یوسیف» تاریخ«
 پارسا طاها

 

 

 دانمی. مطیرشا نیکم در انبود؛ دست یمن کار راحت یبرا یاشکور  یدر مورد آقا نوشنت

 دیو شا شودینقاط قوتش چندان خوشحال � به حیاشاره رص یو حت دیو متج فیاز تعر

هم   را یخوشحامل که سهم هم باً شده و البته قل فیچون تکل همهبااینهم معذب باشد. 

 یلیخ دانمی. مسمینویاند، مبه من داده اشهفتادسالگی بزرگداشتو  یاد کردن یبرا

که از من  یگرانید ند؛یگویهم م ادنامهی نیاند و در اگفته گرانیرا د هایاز گفتن

 نیدر ا کنممیاو دارند. لذا تالش  یاسیو س یدر رشح کارنامه فکر  یشرت یب تیصالح

 سمیام، بنوگونه که خودم شناخته، آنیاشکور  یاز آقا  گرید یو با زبان  هیمخترص، از زاو

 .و قلمم به موضوع جفا نکند بربیایماز عهده  دوارمیو ام
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که از آن شیامروز است. پ رانِ یو ا رانیامروِز ا یاسیو س ینید ریاز مشاه اشکوری یوسفی

را خوانده بودم و البته تصورم  دیاو از ابوز یترجمه کیچند کتاب و  نم،یبب کیاو را نزد

 و یجد نسبتاً آخوند  کیتفاوت داشت. از دور او را  دم،ید کیبا آنچه از نزد کامالً از او 

است و البد مال و منال و  یعتیرش یفتهیو ش شودیرسش � یکه شوخ دمیدیعبوس م

از  یگر یتصور د م،یشد همشهریبر حسب تصادف  در غربت  یوقت یدارد. حت یمکنت

 .نبود هاایناز  کدامچیه یاو داشتم. اشکور  یزندگ طیرشا

 و البته امدهیشن اریمشهورتر. بس یهاآدم مخصوصاً  شوند؛یم دهید از دور متفاوت هاآدم

جذبه و برکت خود را از دست  کینام  از نزدمشهور و صاحب یهاام که آدمتجربه داشته

  .کنندیم دیآدم را هم از خود ناام بساچهو  دهندیم

یآموزش م یرانیا یگراآرمان یکه در فضا یهم مانند اغلب کودکان و بلکه کودکان من

م. و کامل بود یانسان آرمان یها را در جستجو بلکه دهه هاسال ابند،ییو پرورش م نندیب

او را در وجود  یو حت ساختمیم یتیخودم شخص یبرا یانسان آرمان نیهم از ا یگاه

 .حضور داشتند هالمیف ایها که در کتاب دیدممی یکسان ای یکس

 ریبه تعب-که انسان کامل ابمیگذشت تا من هم در -عمرینیمههم  دیشا - یعمر 

 یهاکه انسان افتمیدر یعنیاست. » انسان کامالً«است که  یه�ن کس-یخرمشاه

و  روندیاز کوره در م یگاه نیغمگ یشادند و گاه یکه گاه ییهاه�ن یعنیمتوسط، 

 .انداصِل جنس ،یپر انرژ  یهحوصله و گاخسته و کم یاند، گاهمهربان یگاه

که در عرص ابتذال با انقالب  یعمر  یمهین نینبود؛ ا عمرنیمه نیا یافتهیالبته تنها  نیا

باز  یفروشپرور بودند و دکان اخالقگذشت که سفله یو جنگ و حکومت و حاک�ن

 شرتیفروخت ب ترارزانهم نه به بها که به حراج گذاشتند و الجرم هر که  آن راکردند و 

متوسط هم هر روز  یاهبود که آدم گونهنیو بر صدر نشست. و ا دیستاند و قدر د

 .تر شدند و انسان بودن و انسان ماندن سخت شدتر و کمکم

 یکه برخ یبودن با انسان متوسط همدمو  افنتیو دوران،  طیرشا نیندهم. در ا طولش

که  یبخش و اسباِب برکت است. مرد، لذتداشتهنگهرا در حد اعال  یاز صفات انسان

. شودمی نیخشمگ یعدالتیاست. از ب قولخوشحساب کرد.  شودمیحرفش  یرو 

کردن ندارد. پنهان یبرا یز یدارد. چ نهیکینازک و مهربان و ب یاست. قلب کمیابصداقتش 

یو ساده و روشن م کندمیبلند فکر  ی. با صداکندمیخوب تحمل  یلیمخالف را خ

 .است اشکوری یوسفی. و اسمش حسن سدینو
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هم گذراندن  یانسان بودن است، انساِن متوسط. گاه نیها مترآدم نیمن بودن با ا یبرا

! خب رشط یام گاهاست. گفته یاز خوشبخت یاگوشه ،یانسان نیوقت و بودن با چن

به  یار یبس یعالقه یاشکور  یتفاهم نشود. آقااست. اما سوء نیمتوسط بودن هم هم

و  یاسالم خِ یتار میگویکه من به آن م یز یه�ن چ ؛اسالم دارد خیتار مخصوصاً و  خیتار

 نیهم در ا یراه گذاشته و آثار خوب و گاه دست اول نی! او عمرش را در ازانمیاز آن گر

 نیو دائم شده و ا یعموم ریاش و زح�تش منجر به خعالقه یعنیکرده است.  دیراه تول

اثرش را بر  جیتدرهم به خیحرست است. البته تار یهم اسباب احرتام و حت

از باورها و مقدساتش را او  یکرده و بخش» فکرروشن«گذاشته و او را  اشکوری یوسفی

 خیبه تار شیو داور کردیدر رو شودمیرا آشکارا  یطرفیکه انصاف و ب ییستانده تا جا

  .دیروزمره  د یو حت یخیتار عیو وقا

با  ییاز وقتش را به آشنا یبخش دیمراوده دارد با اشکوری یوسفیکه با  یکس روازاین

م ه اتییاغلب وارد جز یاشکور  یخصوص که آقااسالم بدهد به خیو تار یخیتار عیوقا

 مخصوصاً . کندمی تیروا یتو و با ذکر حواشدررا هم تو اتیو حوادث و حکا شودمی

 نیبه خودش ا ی. وقتشدمی سینورمان دیدارد. با یانخوب  و قلم رو  یلیکه حافظه خ

یم ایاگر از اول به دن دیاند و البته شاهم به من گفته قبالً و گفت که  دیرا گفتم، خند

 .مرفتمیراه را هم  نیا آمدم

 تیشدن سا لیاست و فعال، بعد از تعط ریگی. پدهدیوقتش را هدر � یاشکور  یآقا

را تالش کرد  یآن بود، مدت یگذار استیس یشورا یها از اعضاجرس که خودش هم مدت

ها نشد. مدت دیموفق نشد، ناام یخارج کند. وقت بستبنکه تداوم کار جرس را  از 

فکر، رسانجام بعد از حدود از دوستان هم یجمع با همراهیو  پی گرفتتالش کرد و 

و  ینید یشیرا گذاشت تا نواند »تونیز« تیسا تأسیس یمداوم،  بنا پیگیری شش ماه

 �رستانیب کهدرحالیروز  کیمستقل �اند.  یو صدا بونیدون تردر غربت ب یطلباصالح

عنوان داد که به رببه من خ یلیمیدر ا  گذشتیاز تولد دخرتم م ساعتمیبودم و  تنها ن

    .روزهاست که   دخرتم  چهارساله شود نیام و همانتخاب شده تیسا ریرسدب

 ه�نیو م کنیممینو  یاشکور  یسال است که سال را در کنار خانم  و آقا نیچند ما

هم افتخار  یو بزرگ. هر از گاه یدارد؛ آب ییایدر ی. خا�ش دلمیهست هاآن یسفره

هنگام  یاشکور  یما، آقا یخانه یهایه�نیم نیاز هم یکیدر  بارکی. میدار یزبانیم

سوِم اهل سنت  فهیاسالم در دوران خل خیاز تار یبخش یرصف غذا، در حال رشح انتقاد



 یاشکور  یوسفیحسن  یهفتادسالگنامه جشن

٢٦ 

 

اسالم نگران  یفهیاز خل شرتیبودن، ب یسن رغمیدکرت رسوش بود. همرسم که عل یبرا

 همهایناعرتاض کرد که چرا  یاشکور  یشدن بحث و رسد شدن غذا بود، به آقا یطوالن

 امربیاسالِم بعد از پ خیجواب داد در حال نوشنت تار یاشکور  ی. آقاکندمیاز عث�ن انتقاد 

چهارم  یفهی. همرسم گفت هر وقت به خلدهیسوم رس فهیبه روزگار خل فعالًاست و 

هم با خنده گفت واال خانم  یاشکور  ی. آقادیما را دعوت کن دیدی) رسانیعی(امام اول ش

م. برس یبه چهارم ستیام که معلوم نسوم مانده فهیچنان در روزگار و عملکرد خل فعالً

 .میدیهمه خند



 

۲۷ 
 

 
 از اشکور تا بن

 ١زادهمحسن تلغری

 

  یاتوشهرهاز اشکور تا بن راهی است بس دور و دراز و پر نشیب و فراز، که پیمودن آن 

 هااین؛  و و استقامتاز جنس صداقت و شجاعت و کوله باری از رنگ ذکاوت  خواهدمی

که در دهه چهل به شوق  ه�ن عواملی بودند که سبب شدند تا آن نوجوان اهل اشکور

عامل شدن رهسپار قم گردیده بود، درست در اوج اقتدار روحانیت، یعنی آن هنگام که 

م  و ، قداشتندمیبسیاری از هم لباسانش برای رسیدن به مسند قدرت و مکنت خیز بر 

                                                
و فلسفه از دانشگاه کلن. ترجمه و  یشناساسالم، یشناسجامعه یلالتحصفارغزاده تلغری محمدباقرسید  .١

المی با گرایش فلسفه اس یشناساسالمدکرتی در  نامهیانپا عنوانبهتفسیر رساله حدوث صدرالدین شیرازی را 
زاده نوشته است و از شاگردان مرحوم عبدالجواد فالطوری است و مرتجم رساله استادی او به فارسی. دکرت تلغری

 .کندیمو دانشگاه  در زمینه اسالم و اخالق تدریس  معلمیتتربدر مدارس آملان و نیز در دوره 
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به تهران کشد و در رسای نواندیشان و روشنفکران  روحانیت را رها کند و رخت خویش

 مذهبی منزل گزیند. 

 آمد�یرسد و سیاه  دهه شصت، که "وای جغدی هم به گوش  هایسالچنین بود که در 

 زوربه هایشانزبانزبان گویای کسانی شد که   ١"شسته بودند  هاخونو  برچیدهو دارها 

خفه گشته بود. آری او پیش و بیش از هر چیز به رساغ رشیعتی  هایشانکاماستبداد  در 

 کمر همتیاد و نام و اندیشه وی  داشنتنگهو یاران و رهروان او رفت و برای زنده 

عمومی نبود،   فضاهایو  هامکانبست. برایش در آن زمان که امکان  بزرگداشت او در 

کرد،  هاسخ�انیاندیشه وی  گذاشت، به دفاع  از   یادبوددر خانه  خویش مجلس 

نام  هاسالبود که از ه�ن  چنیناینمنترش کرد.  هاکتابو  هایادنامهنوشت و  هامقاله

او با نام رشیعتی گره خورد و جایگاه او را در جرگه روشنفکران مذهبی تحکیم و تثبیت 

و روشنفکران افزون بر رشیعتی و یاران وی، با نواندیشان  هاسالکرد. اما او در این 

مذهبی دیگری هم از قبیل مهندس بازرگان، دکرت سحابی، مهندس سحابی، دکرت پی�ن، 

مهندس میثمی و همکاران و همراهانشان  ارتباط برقرار کرد؛ پای سخنشان نشست و 

ذهن خود را  افقهمبرایشان سخن گفت و در این تبادل و داد و ستد اندیشه بود که 

یاری رساند. و رسانجام اینکه با برخی از  هاآنرتقا و اعتالی گسرتش داد و هم و به ا

 و همکار شد.   نشینهممرحوم مهندس سحابی،  ویژهبه، هاآن

 فرهنگی و  -و چنین  بود تا فرار رسیدن اصالحات و باز شدن نسبی فضای  سیاسی 

  ربی که برایغ هایفلسفه  ویژهبهی گوناگون  هاحوزهدر   - هاترجمهرسازیر شدن سیل 

ی فرصت –اروپایی آشنا نیست و دریغا  که نیست  هایزبانکه با   -او  جستجوگرذهن 

 -که تعداد و تنوعشان هم کم نبود – هاترجمهطالیی  فراهم شد تا از راه خواندن  این 

اخالقی، سیاسی،  تفسیری (هرمنوتیکی) اندیشمندان  هاینظریهخوبی با   نسبتاً آشنایی  

ای پ رفتهرفتهبود که  هاسالورتر سازد. و در این ر غربی به هم برساند و ذهن خود را با

 هایایرانیاو به بیرون از مرزهای  ایران هم کشیده شد و زمینه  آشنایی  وی با غرب و 

نفرانس برلین" رسید و آن سخ�انی غرب نشین نیز تا حدودی فراهم گشت و آمد تا به "ک

معروفش درباره حجاب، که گرچه او را از برلین راهی اوین کرد و تا آستانه اعدام هم 

 هایباتجربه خوشبختانهبا کابوس مرگ دست به گریبان ساخت، اما  هاو مدتبرد 

رلین از بکه آن را در کتاب  جذاب و خواندنی، "  –آمیخته با تلخی  هرچند –گرانباری نیز 

                                                
 مهدی اخوان ثالث. یادزندهر شاهنامه، اثر برگرفته از شعر"نادر یا اسکندر؟ از کتاب آخ .١
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است، همراه بود و باعث رهایی او از بند لباس  درآوردهبه رشته تحریر  ١تا اوین"

 روحانیت و فرا رفنت شهرت وی از مرزهای ایران هم شد.

دوران سازندگی، شکوفایی و اوج  توانمیشصت تا هشتاد را   هایدههکوتاه اینکه  

در بن   اجباربهد سالی است که باروری آقای اشکوری بش�ر آورد. و اکنون هم که چن

 بانشاطهمچنان زنده است و  –از نظر ذهنی و روحی  –ساکن شده است، خوشبختانه  

و قلم خود را در راه  و زبانمباند  رسزندهو امید اینکه سالیان سال همچنان زنده و 

 حقیقت و انسانیت بکار گیرد!

مثبت دیگری هم هست، که هر یک  هایویژگیافزون بر آنچه گفته شد اشکوری دارای 

، که در اندبودهخود در ساخنت شخصیت وی و در آنچه او اکنون هست دخیل  نوبهبه

 :شودمیاشاره  هاآنزیر به کوتاهی به 

 پیرایگیبی، سادگی و مرشبیخوشو  سخنیخوش.۱

او گوناگون  از   هایرسانهسخن گفنت بر محراب و منرب، محافل و مجالس و  هاسال 

که دارد و  یایمرشبخوشتوانا ساخته است، که این امر وقتی  با سادگی  و  یسخنور 

خن خود س باهم یراحتبهو  یسادگبه  –حتی بدون آشنایی قبلی  –د توانمیارتباطی که 

، خاصه اینکه کندمیسخن او را برای مخاطبانش جذاب  گرددیمبرقرار کند، همراه 

تاریخ اسالم و چه در حوزه  تاریخ   نهٔ یزم درچه   -اطالعات تاریخی بسیار خوبی 

 عضاً ب –هم دارد و خاطراتی و تجربیاتی   -روشنفکری مذهبی و نواندیشی دینی معارص

 هانآ تعریف کند و  صحبتانشهمبرای  وقفهبیو  هاساعتد توانمیکه  – یادماندنیبه 

 تاریخ اسالم و روشنفکری مذهبی سیر دهد.را با خود در 

 گرایش به کار جمعی.۲

  – نهادسازیمثبت اشکوری باور و گرایش وی به کار جمعی و  هایویژگییکی دیگر از 

منفی  هایویژگیو فردگرایی  یکی از   رویتکاست.  –در حوزه فرهنگی  ویژهبه

یگر و از فرط تکرار د اندگذاشتهروشنفکران ایرانی است، که بسیاری  بر روی آن انگشت 

که در عمل به کمرت کار جمعی پایدار  ویژهبهشده باشد،  معنیبیشاید سخن گفنت از آن 

 طوربه  هرچند –است که رفع آن  اینقیصهاین  همهاین. با خوریمبرمیدر میان ایرانیان 

خود  به سهم – گفت که اشکوری توانمید بسیار کارگشا باشد. به جد توانمی –نسبی 

اندیشان فعالیت جمعی با مسل�نان و هم تنهانهیکی از تالشگران  این عرصه است. او  –

                                                
 .١٣٩٥ سوئد، نرش باران، ٢و  ١یوسفی اشکوری، حسن، از برلین تا اوین، جلد  .١
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" نیز. و این خود نیز با توجه به پیشینه روحانی وی رمسل�نیغدارد، که با روشنفکران"

او در این  امشنیدهاز زبان خود وی  تلویحاً که گاه  یطور بهاو دارد.  صدرسعهحکایت از 

گ�ن من شاید پس از  و بهاز مهندس بازرگان است  متأثرخصوص بیش از هر کس دیگر 

 وی از مهندس سحابی و مهندس میثمی هم.

 یپرکار .۳

اوست. گذشته از رشکت  در کارهای   یپرکار چشمگیر اشکوری  هایویژگییکی دیگر از 

دارد:  پررنگو نگارش  حضوری  یارسانهاو در عرصه    –که ذکرش رفت  –جمعی 

ی هاحوزه، به نگارش  مقاله در اندازدیم، سایت و مجله راه کندمیمصاحبه و سخ�انی 

. کوتاه اینکه هم خطیب است سازدمیو کتاب منترش  پردازدیمسیاسی، کالمی و تاریخی 

ر به نظ چندهر . اما پرمشغلهروشنفکری پرکار و  کالمکیو مورخ و در  نگارروزنامهو هم 

ی گوناگون پاسخ به نیاز زمان باشد، ولی ای کاش هاحوزهکه حضور وی در این  رسدمی

قران و تاریخ اسالم، که بیش از هر موضوع  مثالً   -نیروی خود را روی یکی دو موضوع 

ز ا ترشیبآن بسی  درازمدت، که شاید سود کردمیمتمرکز   -دیگری بدان عالقه دارد

 !باشد گریدموضوعات 

 .نظم و اقتصاد زمان۴

» اسینشنوقتزمان و « گیرندمیبر خودشان  هاایرانیکه بیشرت  هاییعیبیکی دیگر از 

 –بهره درست نربدن است. آری، هیچ انسانی  هافرصتو قدر زمان را ندانسنت  و از 

 با ودر این زمانه که دانش شتاب فراوانی گرفته است  ویژهبه، تواند�ی –هرچند نابغه 

درست  یگیر بهره، بدون تنظیم وقت و شودمی ترپیچیدهرسعت هرچه بیشرت گسرتده و 

ری آورد. خوشبختانه اشکو  به دستنسبی هم توفیقی  صورتبهزمان حتی  لحظهلحظهاز 

ه در کارهایش دارد و او با نظمی ک داندمییکی از کسانی است که قدر زمان را خوب 

استفاده بهینه از زمانی که در اختیار دارد، هم توانسته است بر بی�ری جس�نی خود 

کنرتل داشته باشد و هم نشاط فرهنگی و فکری خود را حفظ کند؛ و اگر این نبود، هرگز 

 فعالیت سیاسی، فرهنگی و فکری داشته باشد. همهاینست توانی�

 بینیخوش.امیدواری و ۵

. انسان اندنشاطو  رسزندگیدو رسمایه بزرگ حیات و ضامن  بینیخوشامیدواری و 

 . سپهریش�ردمیقرآن، انسانی است امیدوار، که نومیدی را گناهی بزرگ  حکمبه مؤمن
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: "تا ای�ن گویممیمن با الهام  از قرآن  ١: "تا شقایق  هست زندگی  باید کرد."گویدمی

  بینیخوشزندگی هم کرد." اما   بایدمیو  توانمیهست امید هم هست و تا امید هست 

و مشاهده ای�ن و انسانیت  گذردمیداستان دیگری است. آنچه در پیرامون ما و جهان ما 

برای  بینیخوشکمرت جای  شوندمیکه پیوسته  به منجیق گرفته  ایانسانی هایارزشو 

در  بودن بینخوشکه  راستیبهو   گذاردمیانسانیت باقی  بندیپاو » مؤمن« یهاانسان

،  و بینخوشخود ه�ی است.  اشکوری  انسانی است هم امیدوار و هم  ایزمانهچنین  

و امیدواری است که بیش از هر چیز  بینیخوش! و البته این بینخوش ازحدبیششاید 

خدا  و  انگیزاندبرمیو او را به گفنت و نوشنت  دهدمیدیگر به وی قدرت تالش و تحرک 

ر ب  بدبینیو   یدینااممباند و هرگز گرد  بینخوشکند که همچنان و همیشه امیدوار و 

 وی ننشیند!

 .رویکرد تاریخی به دین (اسالم)۶

ت، بوده اس مندعالقهتاریخی   هایداستاناز کودکی به  – گویدمیچنانکه خود  -اشکوری

چنانکه گرایش بسیاری از نواندیشان  –شاید گرایش او به تاریخ به معنای علمی آن  اما

از رشیعتی باشد. زیرا  او بود که در میان ما  متأثر –و روشنفکران  مسل�ن دیگر نیز 

بیش از هر روشنفکر و نواندیش دیگر از اهمیت تاریخ  سخن گفت و بسیاری را با علم 

 اخیر اندکی از او فاصله گرفته  هایسالگیرم  که اشکوری در و فلسفه تاریخ آشنا کرد، 

تاریخی  وی پرداخته باشد، اما چه باک،  مگر نه  هایدیدگاهاز برخی  گیریخردهو به 

 اینکه طبیعت استقالل فکری اقتضایی جز این ندارد؟

حوزه تاریخ شاید از همه   -و شاید در میان همه علوم   -در میان علوم اجت�عی 

، ناسیشجامعهدر پیوند با  سویکباشد: تاریخ از  ترپیچیدهو از جهاتی نیز  ترگسرتده

وی است، و از س شناسیدین،  اقتصاد شناسی، فرهنگ شناسی و شناسیزبان شناسیمردم

، مع�ری و ... روشن است  که شناسیباستان، شناسیسکه، شناسینسخهدیگر متکی به 

رسرشته داشته  باشد و متخصصانه و   هاحوزهدر همه این  تواند�یهیچ مورخی 

 محققانه نظر دهد.

ی مربوط به رشته خود بیش و کم هاحوزهبنابراین مورخ برای پژوهش  و پیرشفت در 

 ت.نیازمند به آگاهی  و استفاده از این علوم اس

                                                
 برگرفته از شعر"در گلستانه" از هشت کتاب، اثر شادروان سهراب سپهری. .١
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 از این کنندمیدر میان ما هنوز هم بسیاری از کسانی که در حوزه تاریخ کار  همهاینبا 

 تاریخی از روش کالمی  سود مسائلامر آگاه  نیستند و افزون بر آن برای پاسخگویی به 

. اما خوشبختانه اشکوری در سال اخیر ١آمیزندمیو کالم و تاریخ  را درهم   جویندمی

پی برده است و از  نگاریتاریخمزبور در کار  هایدانشمیت  استفاده از و اه رضورتبه

است. ولی این پرهیز سبب شده است که  پرهیزکردهبکار گیری  کالم  در تحلیل تاریخ 

رعایت کند و این امر موجب شده است که در کار او  ازحدبیشگاه جانب احتیاط را 

 ایردهخپیشی بگیرد و وجهه تحلیلی در نزد او کمرنگ شود، و این » نقد«از » نقل«گاهی 

 به شیوه پژوهش  او در کار تاریخ گرفت.  توانمیاست که 

 تر شود وامید اینکه پژوهش  سرتگی که در تاریخ اسالم در پیش رو دارد هر چه منقح

 صورت نهایی به خود بگیرد! 

در پایان این مخترص برای این دوست ارجمند از خداوند رح�ن و رحیم بیش و پیش از 

 هایارزشبلند و  یهاآرمانهر چیزی آرزوی سالمتی و تندرستی، صرب و پایداری در راه 

م.  متعالی، طبع جوشان و خالقیت هر چه بیشرت دار 

                                                
از مثال  توانیمدینی  مسائلبررسی  در خصوصبرای نشان دادن فرق میان روش کالمی با روش تاریخی  .١

ری "تحریف ناپذی مسئله گیردیمکه در علوم قرآنی مورد بحث قرار  یمسائلساده زیر استفاده کرد: یکی از 
قرآن" است. پرسش این است که آیا قرآن در طول تاریخ خود دستخوش دگرگونی قرار گرفته است یا نه. یکی 

 آیه "انا نحن ازمشخص استفاده  طوربهفاده از خود قرآن و کالمی رایج به این پرسش ه�نا است یهاپاسخاز 
. باشدیم) ٩و خود نگهبانش هستیم. سوره الحجر، آیه  یماکرده نازلنزلنا الذکر و انا له لحافظون"(ما قرآن را 

ین ا خواهد بود، زیرا کنندهقانعو روشن است که این پاسخ برای بسیاری که به وحیانی بودن قرآن باور دارند 
آیه گویای این است که خداوند خود ضامن مصونیت قرآن از تحریف است. ولی یک مورخ برای پاسخگویی 

ت و اجت�عی زمان پیدایش قرآن، ادبیا یاقتصاد، به بررسی اوضاع و احوال فکری، فرهنگی، دینی، مسئلهبه این 
تاریخی و ... کمک  یشناسزبانو  یشناسنسخهو از  پردازدیمو کتابت رایج آن زمان و نزدیک به آن زمان 

 متفاوت است. باهم. و این دو روش البته بسیار گیردیم



 

۳۳ 
 

 
 نیآفرتحولاحرتام و اعتماد به اندیشمنید 

 نیره توحیدی

 

همه حامیان حقوق برش یا حقوق زنان البد به یاد دارند که در جمهوری اسالمی در سال 

را به خاطر  اشکوری یوسفیو منتقد به نام حسن  شیاندروشن) آخوندی ۲۰۰۰(۱۳۷۹

مشخص مخالفت او با حجاب اجباری،  طوربهدفاع از آزادی و حقوق برش یا حقوق زنان، 

به هفت سال زندان  تجدیدنظرخلع لباس کردند. او ابتدا محکوم به اعدام و بعد از 

محکوم شد. اما به دلیل بی�ری دیابت حاد و فشارهای حامیان حقوق برش، او پس از 

بوده نیم سال زندان، آزاد گردید. البته اشکوری نه اولین و نه آخرین آخوندی  چهار و

 است که به دلیل دفاع از حقوق زنان به زندان افتاده یا خلع لباس شده است.

از دین و لباس روحانیت به کسب مال و  بانهیفرعوامدر نظامی که با استفاده ابزاری و 

و به نام دین، یک نظام استبدادی ناکارآمد، فاسد و  اندپرداختهمقام و اقتدار سیاسی 

؛ آیا مگر حرمت و اصالتی معنوی یا روحانی برای اند�ودهلط رسکوبگر را بر مردم مس
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؟  در چنین نظام فقاهتی ماندمیلباس روحانیت باقی  ازجملهآخوندهای حامی حکومت، 

مبتنی بر امتیازهای ویژه برای آخوندهای حکومتی و اصل والیت مطلقه فقیه، طبیعی 

نده حقانیت چنین دستگاهی بوده است که تنها آن عده از آخوندها که منتقد و انکارکن

 هایآزادیو جانب حقوق مردم و  گشایندمیآن  هایستمگریو زبان اعرتاض نسبت به 

کرامت و حرمت روحانی بودن را حفظ و احرتام و اعت�د  توانندمی، گیرندمی مدنی را

 دین باوران و سایر افراد جامعه مدنی را به خود جلب کنند. 

نین چ ترینرشیفو  ترینمحرتمو  ترینروحانییکی از پیرشوان  اشکوری یوسفیحسن 

آخوندهایی بوده است که در مقابله با فقیه ساالری مستبد و رسکوبگر حاکم، راه آزادی 

 و دمکراسی و عدالت و معنویت را پی گرفته است.

ش در تاز طریق خواندن بعضی مقاال  تدریجبهو  دورادوربا نام و افکار و رفتار اشکوری  

نرشیاتی چون "پیام هاجر"، "ایران فردا"، و "کیان" آشنا شدم. وقتی شنیدم به خاطر 

دکرت کاظم سامی (وزیر بهداشت در  یادبوددر مراسم  اشروشنگرانهسخ�انی شجاعانه و 

او  به توجهم، بیشرت اندکردهدولت بازرگان)، اشکوری را از تدریس در دانشگاه محروم 

) انسانی پاک و رشیف و پزشکروانشنیده بودم که دکرت سامی ( هایلیخجلب شد. از 

) به دست ع�ل حکومِت سایه در یک عملیات ۱۳۶۷( ۱۹۸۸بود که در سال  جوعدالت

 تروریستی به قتل رسید.

اشکوری هم مانند دکرت سامی  جزو �ایندگان مردم در اولین مجلس شورای بعد از  

نفره ۱۵انقالب بودند. چنانکه اشکوری خود بعدها نوشته بود، او در همراهی با گروه 

، کردندمیآن زمان فکر و عمل  یهایبندجناحای در مجلس اول قرار داشت که مستقل از 

و هم از  طرفکیازیعنی او هم از "پیروان خط امام" و حزب جمهوری اسالمی 

 ، مستقل بود و گرایش نظری وصدریبنوقت، ابوالحسن  جمهورسیرئ

و  هاآزادی بر تأکیدسیال دمکراتیک داشت، یعنی به گفته خودش هم سو  یکایدئولوژ

، ص. ۲۰۰۶حسینی و تپر، (میر   ١اصول دموکراتیک و هم عدالت اجت�عی و اقتصادی.

۴۶.( 

مربوط به ه�یش مشهور و جنجالی  هایفیلمو  هاگزارشاما برای نخستین بار در 

) بود که با چهره و ۱۳۷۹(۲۰۰۰در سال »)  ایران پس از انتخابات(«"کنفرانس برلین" 

                                                
1. Mir-Hosseini, Ziba & Tapper, Richard. 2006. Islam and Democracy in Iran: Eshkevari and 
the Quest for Reform. (London-New York: I.B. Tauris).  
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و سعی داشتم  سخنان سنجیده و فکر شده و  شدممیسخ�انی زنده اشکوری روبرو 

قرار  تأملو شانتاژهای درون سالن مورد توجه و  ادهایفراو را از البالی داد و شجاعانه 

اعرتاضی در آن کنفرانس اما بر بار زندان و  ستیناشا یهاوهیشو  هاجنجالدهم. آن 

پرداخت بهای گران برای اغلب سخ�انانی که از ایران آمده بودند، افزود. اشکوری نیز به 

خاطر مطالبی که در سخ�انی خود در نقد حکومت ضد دموکراتیک فقاهتی بیان کرده 

یان شش برای زنان و بحق انتخاب پو  ویژهبهپشتیبانی از حقوق مدنی، » گناه«بود و به 

بر مبنای تفسیر او و تعدادی از عل�ی معترب، در قرآن حجاب رشعی رضوری تلقی  کهاین

نشده است، محکوم به زندان و خلع لباس گردید و این ماجرا نقطه عطفی شد در زندگی 

 شخصی، خانوادگی و حیات سیاسی او و چندین منتقد و متفکر و مبارز دیگر. 

ر از یک متفک متأثراز دروس فقهی و حوزوی باشد،  متأثر کهآنبیش از افکار اشکوری 

، یعنی علی رشیعتی و "اسالم سیاسی" او بود که آخوند ریغو  یحوزو  ریغدانشگاهی 

دموکراتیک کردنش برآمد. اشکوری  درصددبعدها اشکوری آن را "اسالم اجت�عی" نامید و 

فعال خود و همرسش در انقالب، خیلی زود و طرفداری از اسالم انقالبی و رشکت  رغمبه

و مأیوس گردید  زدهدل) از نظامی که غلبه یافت ۱۳۶۰(دهه  ۱۹۸۰دهه  لیاوااز ه�ن 

فرهنگی و پژوهشی برآمد و با گرایش  یهاتالش درصدداز حکومت  یر یگفاصلهو با 

 همراهی پیدا کرد.  هامذهبی-ملی  یاسیو سنظری 

سنت (افکار و آراء اسالم سنتی) و نقد ایدئولوژی  زمانهمبر تفکر انتقادی، و نقد  تأکید

اسالم انقالبی که جدیداً حاکم شده بود و تدوین پروژه "روشنفکری دینی" که بعدها 

 کوری تبدیل گردید.اشاصلی"نواندیشی دینی" نامیده شد، به دغدغه 

ایان دوره خدمت در مجلس اول، دلش ، بعد از پسدینویماشکوری در بیوگرافی خود 

مطالعات الهیات  تریعالسیاست را کنار بگذارد، به قم برگردد و مراحل  خواستیم

که روشن نیست در تهران ماند و وقتش را وقف  ییهاسببشناسی را ادامه دهد. اما به 

دلیل آن انتخاب این بود که  گویدمیفرهنگی کرد. او  یهاتالشمطالعات دانشگاهی و 

هی به قبل از خودآگا یهر انقالببعد از انقالب متوجه شدم، چنانکه رشیعتی گفته بود، "

." من دیدم که مشکل اساسی بحران بعد از انقالب ه�نا ضعف شودمیتراژدی منجر 

حتی در طول کار در مجلس، هرگز  سدینویمتئوریک و ناپختگی روشنفکران بود. او 

 ۱۹۸۰و بهار  ۱۹۷۹فکری و تدریس را رها نکرده بود. برای مثال طی پائیز  هایلیتفعا

 کردیمهفته نامه به نام "پیام انقالب" به کمک دوستانش در قم منترش -) یک دو۱۳۵۹(
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که بیشرت در زادگاه او در ش�ل ایران در گیالن رشقی و مازندران غربی منترش و توزیع 

 .دیگردیم

ست پیو » رشکت سهامی انتشار«سحابی به  اللهعزتاول مجلس، به دعوت  در پایان دوره

. هدف او این بود که از کردمی)  کار ۱۹۸۴-۱۹۹۰رسدبیر امور فرهنگی ( عنوانبهو 

 او و موردنظرو کارهای انتشاراتی به "انقالب فکری" که  هاسخ�انیطریق نوشنت، 

 شوند. ترنزدیکهمفکرانش بود 

کم و کیف  ی بیشرت باینواندیشان دینی بسیار پرکار و پربار است که برای آشنااشکوری از 

کامل او مراجعه کرد. من در  حالرشحآثار و خدمات متعدد نظری و فرهنگی او باید به 

یت فشار سانسور و ممنوع رغمبه. امکردهبسنده  ختهیوگرجسته ییهااشارهاینجا تنها به 

فرصتی  برای نوشنت و به چاپ رساندن مقاالت متعدد و و محدودیت، اشکوری از هر 

. در سال کردمیگاه ترجمه در مجالت مختلف چون احیاء ، ایران فردا و کیان استفاده 

 بزرگ املعارفدائره ازجمله،  املعارفدائره) برای همکاری و نوشنت در چند ۱۳۶۴( ۱۹۸۵

) به نوشنت ده کتاب ۲۰۰۰تا ۱۹۹۳(۱۳۷۹تا  ۱۳۷۲ هایسالاسالم دعوت شد. او در خالل 

 موفق شد. 

و یاری فعال همرسش، جلسات  یبا همکار ، اشکوری در منزل خودش هااینعالوه بر 

اصلی را  کنندگانرشکتکه  دادیمبحث و گفتگو روی مسائل نظری و روشنفکری ترتیب 

ی زیادی نیز در هایسخ�انی او ۱۹۸۰-۱۹۹۰ هایسال. طی دادندمیجوانان تشکیل 

ارائه داد. این دو انجمن در »  انجمن اسالمی پزشکان«و » انجمن اسالمی مهندسین«

که  هاییسالدر  ) در زمان رژیم پهلوی ، یعنی۱۹۵۸( ۱۳۳۷-۱۳۳۶ هایسالواقع در 

بودند. از دیگر کارهای اشکوری باید از  شدهتأسیسسال بیشرت نداشت  ۸-۹اشکوری 

ال در س» فرهنگی دکرت علی رشیعتی هایپژوهشدفرت « تأسیسر تالش پیگیر او د

نداشنت مجوز رسمی از طرف وزارت  رغمبه هاسال) نام برد. این مرکز تا ۱۹۹۶(۱۳۷۵

 .دادمیارشاد، به کار ادامه 

بر کمیت و کیفیت کارهای نوشتاری و انتشاراتی اشکوری نیز مثل بسیاری نویسندگان 

) و انتخاب سید محمد خامتی، ۱۹۹۷مه  ۲۳(یعنی  ۱۳۷۶منتقد دیگر، بعد از دوم خرداد 

چون "جامعه"، "طوس"، "نشاط" و  طلبیاصالحافزوده  گشت و او در نرشیات 

سته ب ایفله طوربهاز آنکه همه آن نرشیات  . البته قبلنوشتمی"عرصآزادگان" مقاله 

 شوند.
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) به چندین سخ�انی در کشورهای دیگر نیز دعوت گردید ۱۹۹۶( ۱۳۷۵اشکوری از سال 

ی اشکوری هاگزارشآمریکا، فرانسه، سوئد و آملان. خواندن بعضی مشاهدات و  ازجمله

 ندموردپسفتاری و سیاسی مدنی ، اخالقی و ر  هایارزشاو بسیاری  کهایناز این سفرها و 

خود را در کشورهای غیرمسل�ن اروپایی خیلی بیشرت از "جمهوری اسالمی ایران" یافته 

 بوده است. تأملو  توجهقابلاست، برای من  

اشکوری، کتابی است به زبان انگلیسی  هاینظرگاهیکی از منابع شناخت من از افکار و 

ران ارزنده دانشگاهی ، یعنی دکرت زیبا استاد اشکوری که دو تن از همکا درباره

رافی . از طریق این کتاب به اتوبیوگاندنوشتهتپر آن را  دکرت ریچاردمیرحسینی و همرسش 

منت سخ�انی او در کنفرانس برلین دسرتسی  ازجملهاشکوری،  هاینوشتهو متون مهمی از 

 ١پیدا کردم.

، طی ده سال اخیر است که شانس مالقات و آشنایی و مصاحبت، هاایناما بیش از همه 

 بوده هاهمکاری. همین آشنایی بیشرت و امکردهبا اشکوری را پیدا  یاحرفهو همکاری 

احرتام و اعتقاد و اعت�د مرا نسبت به این اندیشمند ارزنده و  ازپیشبیشاست که 

و پرهیز از پیوسنت به هر نوع  زدگیدل هامدتآفرین جلب کرده است. پس از تحول

دعوت برای همکاری با "انجمن آزادی اندیشه" را پذیرفتم.   ۲۰۱۵تشکل سیاسی، در سال 

ه�نا پژوهشی و آموزشی در جهت  اشاصلیچراکه این انجمن کارکرد و رسالت 

ت مباهبه علوم انسانی و اجت�عی و تفکر انتقادی و نوآور بوده است که  رسانییاری

نیکفر و کاظم  کردوانی و یاران خوب  محمدرضا، اشکوری یوسفیی چون حسن خوبان

و  ناسشتاریخ، برای مثال، قرار گرفنتدیگرشان تشکیل شده بود. برای من در کنار هم 

سایر  ای ومثل نیکفر  دینیبیمثل استاد اشکوری با فیلسوف رادیکال  داریدین پژوهدین

 خوب در ایتجربهدیگر این انجمن مستقل، از  رفتارخوشو  فکرخوشاعضای محرتم و 

در جهت  کیدئولوژیفرا او  یفرا مسلکگرایانه و و همکاری کرثت اندیشیهممسیر 

. تا امروز دادمیخدمات فرهنگی و علمی به  دانشجویان در داخل و خارج ایران نوید 

های دلسوزانه این انجمن و نقد اثرگذارقابل توجه و انتشارات غنی و  هایفعالیتنیز 

آن  اندرکاراندستهمه مشکالت مالی و کمبود وقت، باعث مباهات و خشنودی  رغمبه

 بوده  است.

                                                
 ه�ن. ۱
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نرشیه آن به همین  ازجمله» (آزادی اندیشه«انجمن  یکارکردهااما تداوم و بهبود در  

نام) ، بدون نقش فعال و دلسوزانه افراد کلیدی چون استاد اشکوری ممکن نبوده است. 

یر یگیپو دموکرات منشی و مدیریت فعال و  یاخالقخوشبدون تعهد، نظم و جدیت، 

سال اخیر از نزدیک به  ۴-۵. من طی این افتیی�اشکوری، کار این انجمن تداوم  یها

واال و آرمان خواهانه استاد اشکوری بیش  یهازهیانگروا داری، تعهد و  میزان صداقت،

را ف. خصلت کنممیو به همکاری با او و سایر اعضاء انجمن افتخار  امبردهازپیش پی 

سی فکری و سیا یهاشیگرا، ازجمله اتحاد عمل میان گراکرثتو  یفرا مسلک، کیدئولوژیا

ن چون آ  گذارانهیپار) از امتیازات ویژه این انجمن و دینی و غیردینی (البته هر دو سکوال 

 .باشدیماشکوری 

به دید من تساوی جویی حقوق و احرتام به زنان از صفات بارز دیگر اشکوری است. 

و یا دانشگاهیان و کوشندگان  نگارانروزنامهکه اشکوری بارها توسط  امبودهشاهد 

ا ت و مناست  قرارگرفتهتند  ییهاپرسشسیاسی زن و مرد مورد مصاحبه و گاه چالش و 

، و افراطی، یا آلوده به تکرب و یا زیآماهانتکه از او رفتاری خشن،  امدهیندحال 

ز ابسیاری  یحتمردساالرانه رس بزند. به گ�ن من، اشکوری برخالف اغلب روحانیون و 

 نظرصاحبمردان غیرروحانی، از همکاری و همراهی نزدیک با زنان کنشگر، قوی و 

نی، خمی اللهآیتدخرت  درخواستابایی نداشته است. او ه�ن سال اول بعد از انقالب به 

مازندران) را به مدت کوتاهی به  یامنطقهزهرا مصطفوی، اداره "رادیو دریا" (رادیوی 

طالقانی (اعظم طالقانی) که او هم �اینده  اللهآیتدخرت عهده گرفت. به درخواست 

مجلس اول بود، به نوشنت مقاالتی در نرشیه هفتگی "پیام هاجر" پرداخت و در جلسات 

 .کردمی"جامعه زنان انقالب اسالمی" رشکت و گاه سخ�انی 

با  هویژ بهبا دیگران  اشیانسانبرای شناخت بیشرت از خصوصیات اشکوری در مناسبات 

میان لیلی فرهاد پور و محرتم گل بابایی (همرس  یررسمیغزنان، به گفتگوی صمی�نه و 

ده،  شناخت ش نگارروزنامهاشکوری) مراجعه  کنید. گزارش این گفتگو توسط فرهاد پور، 

میالدی)، درست بعد ۲۰۰۰( ۱۳۷۹در کنفرانس برلین در تابستان سال  کنندهرشکتبا زنان 

از کنفرانس برلین و پیش از دستگیری و زندانی شدن اشکوری چاپ شده بود. (میرحسینی 

 ١).۴۰، ص. ۲۰۰۶و تپر، 

                                                
 ، زنان برلین، روایتی متفاوت، تهران، جامعه ایرانیان.۱۳۷۹فرهادپور، لیلی،  .١
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بابایی را تحت عنوان "آرامش این با محرتم گل اشمصاحبهفرهادپور بخش مربوط به 

ی که وقت شودمی. این نوشته با اشاره به این نکته رشوع کندیمطرح  ١"پابرجاستخانه 

اولین چیزی که در اتاق جلب  شودمیهر دانشجو  و یا خربنگاری وارد خانه اشکوری 

:  کتاب است پر ازوجود یک پیانو در میان دو قفسه  کندمیاش را کرده و متحیرش توجه

 پیانو در خانه یک آخوند؟!

منشانه یا صوفیانه سن، خصوصیات عارف هم تقریباً ازدواج این زوج  یسنت ریغرشح نحوه 

متوسط با میل و انتخاب خودش با یک طلبه بدون هیچ دارایی  یاخانوادهبابایی که از گل

نزدیک به انقالب این  هایسال،  خود خواندنی و شیرین است. در  کندمیمالی ازدواج 

تبلیغی و ترویجی و آموزشی در میان  هایلیتفعازوج  هر دو با درجات متفاوت وارد 

اشکوری توسط ساواک، و تداوم خطر زندان  مدتکوتاه. چند دستگیری شوندمیجوانان 

لگدارو،   موقعبهو دستگیری، ظهور بی�ری دیابت در وجود اشکوری و رضورت مرصف 

 هایمراقبت. بدون کندمیرا به مراقب دامئی و گوش و چشم خانه تبدیل  ییبابا

بابایی از اشکوری و سه فرزندشان (دو پرس و یک دخرت)، و بدون محرتم گل روزیشبانه

 هاآن، ه�نا حفظ "آرامش خانه" ییباباگلحس قوی و نگاه بصیرت بین او به قول خود 

، بعد از کنفرانس دیدیم شیهاکابوسدر  ییباباگلسته است دوام آورد. اما آنچه توانی�

تحقق یافت. او و فرزندان و همرسش بدون ارتکاب به جرمی، نزدیک به پنج سال برلین 

 کشیدند. بر دوشرنج و دلهره زندان را 

صوصی ، ما با تالقی عرصه خییباباگلفرهاد پور و گفتگوی او با محرتم  هاینوشتهاز خالل 

در جامعۀ امروز  شینواندگی و افکار و رفتار یک روحانی مدرن و زند میبا عرصه عمو 

موجود میان مقرارت سنتی و مذهبی با  هایتنشو  هاتناقضو  میشویمایران آشنا 

مدرن و سکوالر در بسرت یک خانواده که زیر نظارت حکومت  هایارزشو  هادغدغه

 .کنیممیرسکوبگر هم هستند را تا حدی مشاهده 

و سهم  شودمیپرداخته  هاآنبه زندگی خصوصی  ندرتبهدر رشح حال "مردان بزرگ" 

امکان  درواقعالزمی که  هایمراقبتو » آرامش خانه«در ایجاد  هاآنهمرسان یا مادران 

بخش تولیدات فکری علمی، ادبی، ه�ی، فلسفی، و سیاسی این مردان بوده است،  

. لذا وجود همین نوشته کوتاه لیلی فرهاد پور پنجره کوچک کم شودمینادیده انگاشته 

                                                
 .  امنداشتهچون به منت اصلی فارسی دسرتسی  امکردهاین عنوان را از منت انگلیسی ترجمه  .١



 یاشکور  یوسفیحسن  یهفتادسالگنامه جشن

٤٠ 

 

خصوصی و عمومی را به �ایش  یهاعرصهیاب و غنیمتی است که تا حدی تعامل 

 .گذاردمی

 هم چند ییباباگلرس اشکوری، خانم محرتم هم بامن و همرسم شانس آن را داشتیم که 

بود،  ١» دانشمندان در خطر« که اشکوری بورسیه سازمان  یادوسالهسال پیش، در دورۀ 

بعضی  دمنبهرهو  کنندهافتیدرنیز من  هامدتی پیدا کنیم و در کالیفرنیا آشنایی حضور 

هر کس با این زوج  امشنیدهعرفانی او از طریق ایمیل بودم. از دیگران  نیز  هاینوشته

  هانآ هر دو  یداشتندوستصفا و زاللی و خصوصیات  تأثیرمالقات حضوری داشته تحت 

 . اندقرارگرفته

 دتانتولدر پایان دوست دارم بنویسم استاد اشکوری عزیز و گرامی، هفتادمین سالگرد 

برای خانواده، همرس و فرزندانتان، بلکه برای همه  تنهانه. تولد ش� گویممیرا تربیک 

 هادانشگاهدوستداران آزادی، دمکراسی و عدالت مبارک و میمون بوده است. کاش در 

ان و مصلحین پژوهدینو جوامع ایران و خاورمیانه تعداد "روحانیان" دانشمند و 

، و صادقی مرشبخوش، دموکرات و آزادمنش، رشیف، خواهیترق، نیبروشناجت�عی 

چون ش� بیشرت و بیشرت بشود تا بلکه دکان زاهدان ریایی و کاسبان خرافات و ارتجاع 

نهادهای دولتی از نهادهای مذهبی، کشور ما نیز در رسیدن به تخته گردد و با جدایی 

یک نظام سامل سکوالر، دموکراتیک و عاری از فساد موفق گردد.

                                                
1. Scholars at Risk 
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 سطوت میمر

 

از   کیکه هر  تیآن جمع انیاز م کردمیفکر �. شومیموارد سالن  سختیبه باالخره

 یکنم.  آقا دایسخ�انان پ دنیو شن دنید یبرا ییبتوانم جا کشدمی ادیفر ایگوشه

ی. با خود مامخواندهفردا  رانیا هی. مقاالت او را در نرشکندمیصحبت  اشکوری یوسفی

ه ب ییهاکفشآمده است، االن است که  نجایاصحبت   یرادارد که ب یتأ عجب جر  میگو

 سؤال. از خود ستین سازچارههم  سیرا پل نیخشمگ تیجمع نیسمت او پرتاب شود. ا

که کنار دستم  یرا بلند گفتم. کس نی. همدهندی�گوش  شیهاحرفکردم  چرا به 

.. اما .میادهیشن خوندهاتا به امروز از آ  آنچه ریغ دیبگو خواهدمیبود گفت چه  ستادهیا

به  و ییگوراستبشنوم. او در کنار خانم کار نشسته است. خانم کار به   خواستمیممن 

در کنار خانم کار از  یست کستوانیمعروف است. �  یاسالم یانتقاداتش از جمهور 
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ر د  طلباصالح یهاروزنامه. ردیحجاب دفاع کند و وضع نابسامان داخل را به انتقاد نگ

م که داشتند. شک نداشت انیب یو به نبود آزاد ستمیبه  س یار یداخل کشور انتقادات بس

  .دارد دنیشن یبرا یگر ید یهاحرف زین یروحان نیا

ز ا شیب اهوی. هشودمی بلندتر تیجمع ی... صداستیاحکام اسالم جاودانه ن گویدمی او

 طرفبه یراه تیجمع انیاز م ی. با سختشنومیاو را � یهاحرف یاست. باق شهیهم

او  ستاده،یمتاشاگران ا یادهایفر باوجود...  میجویماست  ترخلوتسالن که  گرید

. است ریرپذییمقوله تغ کیکه مسئله حجاب  معتقدم..."من کند�یسخنش را قطع 

 نیدر ا یفرهنگ مربوط به زمان و مکان خاص. حکم قطع کیعرف است و  کیپوشش 

 "...وجود ندارد نهیزم

یمکه  اندنشسته یسالن افراد طرفنیادارد...  یچه شجاعت گویدمیکنار دستم  یکی

بار است که  نیاول نیرا بشنوند.  ا اندآمده رانیکه از ا یسخ�انان یهاحرف خواهند

 ینقدهارا که  یکسان شناسمیم هاآن انی. در ماندنشستهدر کنار هم  یبیترک نیچن

قطع  یاشکور  یآقا ی. صدادانندیمرا گفتگو  یکیراه نزد ادارند ام ستمیبه س یار یبس

است.  یحکم قطع نیا میحکم به کنار فرض کن یر یرپذییتغ اصالً" حاال  شودی�

 یهرکسو  کندمی تیاست. هرکس دلش خواست رعا یحکم شخص کی نیا درهرصورت

 "...ندارد ینید یبودن حجاب مبنا ی. اجبار کند�ینخواست 

" تندتر از  دهدمی. او ادامه نمیببب کیفرد را از نزد نیا حت�ً  دیمن با گویممیدل  در

 مین متأسفانهاست .  گونهنیا واقعاً  ای...". آ اندگفتههم به ما  رانیرا داخل ا هاحرف نیا

سخ�انان هستند اما تعداد محدود برهم زننده  نیا یهاحرف  دنیسالن آماده شن شرتیب

م دار  رانیراست در ا یروهایکه از ن ی. با شناختدهدمیقرار  الشعاعتحترا  تیواقع نیا

هم آنچه را ما  دیاست.  شا خوردهترسنگاه من از راه دور،  دی. شاشومیماو نگران  یبرا

 .نندیبی� هاآن،  مینیبیم نجایادر 

غروب آن روز او را  شوممی. موفق کنممیبا دوستانم صحبت  یروحان نیا دنید یبرا

 یروحان کیهتل در انتظار  آمدن  ه�نانیم داری. در محل دنمیدر هتل محل اقامتش بب

دست دراز کنم تا  دانم�ی. آیدمی یمعمول یهستم. اما او با لباس تیبا لباس روحان

 هاییحرف ایچگونه است . آ حجاببیزن  کیبا  رخوردشب دانم�ینه.  ایدست بدهم 

 رانگید یبرا هاییحرفاز روشنفکران  یلیاست!؟ خ بندیدر عمل هم به آن پا زدمیرا که 

 یزن و آزاد کیرابطه با  درباره خصوصبه. کنندمیرفتار  یگر ی، اما خود طور دزنندمی
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و  کندمیاوست که اول سالم  ماتابو است. ا کینیا یاسالم یدر جمهور زن.  چرا که 

 .کندمیدست دراز 

 .پرسندمی  یاسالم یو از جمهور  طلباناصالح. از کنندمی یاسیس هایسؤال انمیاطراف

در چش�نش  گویدمیاو را به آنچه  یباورها کوشمیاوست. ماما من نگاهم به رفتار 

 .اوست یاسیاز افکار س ترمهممن  یباورها برا نی. انمیبب

 باز رانیكه هنوز در به ایرا در حال یت اشكور یژه روحانیدادگاه و ین سخ�انیا یدر پ

خت. متهم سا ن به مقدسات اسالمیاو را به ارتداد و توه ازجملهنگشته بود، احضار كرد و 

 ت او را  خلع لباس کرد.یژه روحانیشد و دادگاه و یران زندانیاو پس از بازگشت به ا
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 آیا پایان شب سیه، سپید است!؟

 معصومه شاپوری

 

وقتی از ماهنامه پیام امروز توسط عیسی خندان برای همکاری با بخش فنی و  مقدمه:

 . آغاز شد امزندگیآرایی مجله ایران فردا به این نرشیه آمدم رسفصل جدیدی در صفحه

به مهندس سحابی و هاله سحابی و طیفی از افراد  سپردگیدلآشنایی با ج�عتی تازه و 

ه هستند) مرا ب جاهمهاست (به جز استثنائاتی که در و با اخالق در عرصه سی قدمثابت

 دنیایی تازه کشاند.

زده اش خوشحال و البته شگفتشناختم و حاال از آشنایی�ی قبالًکه  ییهاآنیکی از 

 .بود اشکوری یوسفیشده بودم آقای حسن 

ان ایش با خانواده هاسالگذرد. طبیعی است در این از این آشنایی بیست و چند سال می

و آشناتر شدم. با آقای یوسفی از دو بعد آشنا بودم؛ هم عضو خانواده ایران  ترکینزدهم 

مذهبی. این آشنایی و خاطرات در هر دو جا عالقه و  –فردا و هم عضو خانواده ملی 
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. در این نوشتار به مناسبت هفتادمین سالگرد تولد آقای کردمیاحرتام مرا به ایشان بیشرت 

 .کنممیام در مورد ایشان را مرور یوسفی چند خاطره

 یوسفی مبلغی زبردست

مذهبی)، همیشه سنگ محک من  –پس از ورود به خانواده ایران فردا (و سپس ملی 

باور داشتم و نظر او  شدتبه اخالقشهم به افکار و هم به  چراکهمهندس سحابی بود 

 . رفتمیپذیمروی اشخاص را صد در صد 

از دفرت مجله به سمت مسجد  ایزنجیرههای های قتلاز مراسم یکیدربرای رشکت 

یم. از مهندس سحابی پرسیدم که آیا خود ایشان سخ�ان است؟ مهندس گفت نه رفتمی

و خیلی خوب است که آقای یوسفی قرار است سخ�انی کند. یوسفی زبان گرمی دارد و 

جا بیندازد. او صحبت کند  هاجواند موضوعی را برای مردم و بخصوص توانمیخوب 

و خیلی بهرت از دیگران بلد است چطوری   بهرت است. و با خنده گفت باالخره آخوند است

و خوب بفه�ند! مهندس سحابی آقای یوسفی را همیشه مبلغی  ندازدیجا بمطلب را 

 .دانستمیزبردست و توانا 

 خانوادگی آقای یوسفی!  یهامحافظ

به گوش  ایزنجیرههای در روزهای پر از اضطراب و نگرانی که هر روز خربی از قتل

ز هر ا عرص هنگام، جلسات روز شنبه تحریریه ایران فردا همچنان برقرار بود و رسیدمی

ود. مختلفی منترش شده ب هایلیست. آمدمیگوشه شهر عضوی از تحریریه به دفرت مجله 

قابل توجه در آن داشت. از  ایسهمیهگاهی مفصل و گاهی مخترص. ایران فردای ما هم 

یم. مدیرمسئول و رسدبیر داشتمیما هم سه رفتیمافراد مغضوب که احت�ل ترورشان 

ها هم مثل آقایان سحابی و علیجانی، برخی اعضای تحریریه و دبیر رسویس مانمجله

شدن کار  ترسختبرای  شدمیدر این ایام گفته نبودند.  نصیببیآقای یوسفی 

 وقتهیچنکه این افراد ایجملهاز خوب است نکاتی ایمنی رعایت شود  هاتروریست

نین در چبه یاد دارم حتی در این مورد مطلبی منترش شده بود. تردد نکنند.  تنهاییبه

؛ اما نه آمدمیاوضاعی آقای یوسفی مثل قبل به جلسات بعدازظهر شنبه به خیابان بهار 

مثل همیشه تنها. همرسش هم همیشه همراهش بود! محرتم خانم؛ با جثه کوچک و 

از روی نگرانی  گفتمیاش. محرتم خانم اده همیشگیچادر مشکی و البته روی گش

اجازه دهد آقای یوسفی تنها تردد کند. او در این مدت متام کارهای دیگرش را  تواند�ی
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او تنها بوده  اندکشتهرا  اینویسندهدر متام مواردی که  گفتمیتعطیل کرده است. 

 ! امدیدهبادیگاردهایی باشد که در طول عمرم  ترینظریفاست. شاید او یکی از 

 ! زندگی ساده یوسفی؛ پیکانی در خدمت تحریریه

. اعضای تحریریه (مثل آقای کردمیبا آن تردد  جاهمهآقای یوسفی یک پیکان داشت که 

علیجانی)هم  اگر با ایشان هم مسیر بودند نیز مسافر همیشگی آقای یوسفی بودند. 

ریریه طول کشیده بود و کمی دیروقت بود هر کسی از اتاق تحریریه که جلسه تح باریک

ای؟ هکه هنوز نرفت شدمیو این جمله تکرار  گفتمیخسته نباشیدی به من  آمدمیبیرون 

؟ آقای آیدمیاش آمد و گفت کاری از ما بر آقای یوسفی هم با روی خوش همیشگی

یل کنم و دیگر به خانه بروم. من هم علیجانی آمد و با ارصار زیاد گفت که کار را تعط

متام رها کنم آقای یوسفی را صدا زدم و گفتم آقای یوسفی کار را نیمه خواستم�یکه 

کنم. وقتی م بتوانمیمتام گفت بله چه کار  روییخوشکمکی به من بکنید. با  لطفاً میشه 

 م دهم! با صدای خیلیکارم را انجا گذاردیگفتم این آقای علیجانی را همراهتان بربید �

 بلند خندید. 

در یک روز بارانی که پیکان آقای یوسفی خراب و در تعمیرگاه بود، بعد از امتام تحریریه 

د مرا تا جایی توانمی؟ چه کسی خوردمیبا صدای بلند پرسید مسیر چه کسی به من 

(که آقای یوسفی عاقد ازدواج ایشان و همرسشان  رزادهیم دیوحبرساند؟ مرحوم مهندس 

اش گفت حتی اگر مسیرمان هم به بود) با خنده و با لهجه خاص همیشگی کرمانشاهی

روحانیت مبارز! در خیابان زیر باران مباند. رابطه همه با آقای یوسفی  شودیش� نخورد �

گ بود. تعارف نبود. حضور آقای یوسفی پررن خوب بود. همه دوستش داشتند و دارند.

تشیع وامی به  املعارفدائره.  به یاد دارم برای کسی از روی او حساب کرد شدمی واقعاً 

هزینه کند که همیشه از آن  شیهادندانهزار تومان گرفته بودم تا بتواند برای  ٥٠مبلغ 

بود که بسیار سخت  یاآزادشده. فرد تازه از زندان کردمیموقع غذا خوردن شکایت 

ست وامش را توانی. او �کردمی. مهندس سحابی نیز به خانواده او کمک کردمیزندگی 

 دانمی�پس بدهد. خرب به آقای علیجانی و بعد یوسفی رسید. گفت به من بسپارید و 

 چطور اما مشکل آن فرد (و من) حل شد. 

 آخوند نهضت آزادی

. ندنامیدمیدرو آقای یوسفی را آخوند نهضت آزادی! لثارات و دیگر نرشیات تنکیهان و 

نهضت آزادی و  هایبرنامهاحیای خانه دکرت سحابی و دیگر  هایشبچون سخ�ان 
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مخالفان بود. در میان روحانیون کمرت کسی چنین جسارتی  هایمراسمسخ�ان همه 

 وندی  فقط. البته ایشان از وظایف آخکردمیداشت و یا به این طیف احساس نزدیکی 

یکی دیگر از همکاران  درباره. آخرین موردش دادمیکار عقد برخی از دوستانش را انجام 

 مان در ایران فردا و نیز خواهرش بود که اینک هر دو ساکن اروپا هستند.خانم

 خانواده گرم و رابطه نزدیک و دوستانه با فرزندان 

اول حضور من در نرشیه ایران فردا، مکان این مجله در پارکینگ ساخت�نی  هایسالدر 

واقع در خیابان بهار بود. بعد از حمله گروه فشار به دفرت نرشیه و شکسنت کامپیوتر و 

شیشه پنجره و ... ما از پارکینگ به طبقه سوم ه�ن ساخت�ن نقل مکان کردیم. ملزومات 

برای  ازجملهخوب  دارچرخچند صندلی  ازجملهیم! جدیدی خریدیم و کلی نونوار شد

 م.آمدمیو من که بعدازظهرها  کردمیخانم منشی که متام روز آنجا کار 

 اللهروحنشسته بود و به  دارچرخ یهایصندلروزی  آقای یوسفی بر روی یکی از این 

ز . اکردمیها شیطنت مرا تا آخر اتاق هل بده! گاه مثل بچه گفتمی(پرس بزرگشان) 

. انگار در آن موقع شب گرفتممیروحیه و حضورش پس از یک روز کاری سنگین روحیه 

که معروف هستند عصا قورت داده نبود. خیلی  هاییآدمو یا مثل  شناخت�یخستگی 

 صمیمی، خیلی خونگرم و خیلی ساده. 

 و سخنان همیشه گرم و طوالنی آقای یوسفی بیانیخوش

محرتم خانم و خونگرمی آقای یوسفی خانواده  هایمحبتخانواده یوسفی به لطف 

که آقای یوسفی برای مرخصی از زندان برای چند  باریکبه یاد دارم  .همیشه گرمی بود

ساعت) به خانه آمده بود و افراد زیادی (خیلی زیاد) به دیدنشان رفته  ۴۸روز (شاید 

 خانواده آقای عنوانبهپرسیدم آیا ش�  اللهروحبودم از بودند و من هم یکی از میه�نان 

. شویممی؟ گفت نه ما خوشحال هم شوید�یمه�ن خسته  همهاینیوسفی از حضور 

. اما مشکل اینجاست و شویممیدوستان ما هستند و از دیدنشان خوشحال  هااینچون 

ی ول آیندمیدیگر زندانیان داریم این است که مه�نان عزیز ما  هایخانوادهفرقی که با 

. از طنز او خیلی خندیدم. در فرصتی شویممی ترخوشحال! اگر بیایند و بروند ما روند�ی

آقای یوسفی) را دیدم همین را برایش تعریف کردم. زهرا گفت  دخرتدیگر وقتی زهرا (

بروند این پدر من است  خواهندمی هاآننیست ایرادی به مه�نان ما وارد  وجههیچبه

 زد!  اللهروحکه مبانند! طنز زهرا باالدست  خواهدمی هاآنو از  گذاردیکه �
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و طنز و صمیمیت بین اعضای خانواده آقای یوسفی برایم خیلی خوشایند  زبانیخوش

ن بودند همیبود طوری که بعد از چند سال وقتی خانم و آقای یوسفی در پاریس مه�نم 

 ماجرا را برایشان حکایت کردم برایشان تازگی داشت و به آن کلی خندیدند. 

 محبوبیت و معروفیت مردمی پس از حکم ارتداد!

وقتی آقای یوسفی پس از جنجال شدید تلویزیون علیه کنفرانس برلین زندان بود و در 

بود، روزنامه کیهان مطلبی علیه ایشان  هازبانروزهایی که اتهام ارتداد به او خیلی رس 

نوشت که مضمونش این بود که پس از روشن شدن ماهیت وی، دیگر کسی از کسبه 

حارض نیست به او یا خانواده او رسویس بدهد. در ه�ن روزها، محمود پرس کوچک 

رفته بود و سل�نی که آقای یوسفی و  رفتمیآقای یوسفی به سل�نی که همیشه 

حارض نشده بود از محمود پول بگیرد و گفته بود که وظیفه  شناختمیرا  اشخانواده

خدمتی بکنند. ما از شنیدن این برخوردها خوشحال  توانندمیاو و همه است که اگر 

شدیم. به یاد دارم در خانواده آقای صابر هم وضع مشابهی با یکی از اعضای می

به او  زوربهرکار حارض نبود پول بگیرد و در تعمیرگاه پیش آمده بود. تعمی اشخانواده

 دستمزدش را داده بودند. 

وبه قول هدی صابر  شخصیتشانمعروفیت افراد مهم نبوده و  گاههیچبرای من البته 

درجه اول اهمیت را داشته است. برای من آقای یوسفی هم یکی از آن  هاآنمنش 

هست حضور دارد و اهمیتش  کهیوقتنیست بیشرت از  کهیوقتاست که گاه  هاییآدم

بزرگداشت مهندس بازرگان در اولین موعد بعد از  احت�الً. در یک مراسم (شودمیدرک 

بود. وقتی برای سخ�انی در  هاسخ�انکنفرانس برلین)، فیروزه خانم(صابر) یکی از 

 دجایگاه قرار گرفت. قبل از سالم و مقدمه، با صدای بسیار بلند و محکم (که مرا یا

انداخت) گفت این حسینیه، حنجره رسودهای مجاهدین در ابتدای انقالب می

 نه همچو منی .... طلبدیمرا  اشکوری یوسفی

 به یاد آقای هاآنممتد  یهازدنبقیه صدای فیروزه در میان فریاد تشویق حضار و کف 

را بشنوم. بعد صحبتش درباره بازرگان را آغاز  اشبقیهاشکوری گم شد و من نتوانستم 

نام آقای یوسفی و دیگر زندانیان را آورد و مردم  مناسبتبیکرد. مجری نیز به مناسبت یا 

که شاید آقای میناچی آخرین بار است  کردممیآن موقع من مرتب فکر   تشویق کردند.

! و البته چنین نشد. مراسم کندمیاعرتاض  بعداً که اجازه برگزاری مراسم را داده است و 

 بود.  خیلی خوبی
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 ها در داخل کشور!دفرت ایران فردا مرکز صدور بسیاری از  بیانیه

داشت. محل آمد  نشدنیفراموشدفرت مجله ایران فردا بعد از دوم خرداد شور و شوقی 

از آن جوانان زیادی بود که شوق و اشتیاق در  ترمهمو  و شد بسیاری از افراد سیاسی

. خاطرات تلخ وشیرین زیادی از این دفرت کوچک دارم. از شدمیدیده  تکشانتکنگاه 

. در هر دو هابازداشتروزهای خوش بعد از دوم خرداد تا روزهای حمله و تخریب و 

م، همین دفرت شادی و غ هایبیانیهتهیه و گردآوری امضا برای  هایمحلحال یکی از 

بزرگی بود که در آن تردد داشتند. به یاد دارم گاه چه وسواسی  هایآدمکوچک توسط 

 !ترفمیاز طرف بعضی از نویسندگان آن به کار  هابیانیهبرای از بین بردن دستخط 

اطمینان  که البته با هاآنی صادر شد. بعضی از هایبیانیهبازداشت آقای یوسفی نیز  درباره

 هاست:نیست، این هاآنمتامی  دانممی

 (تحت اشکوری یوسفینفر از فعاالن سیاسی و مدنی به بازداشت آقای  ۳۳۳*اعرتاض 

  ۱۳۷۹شهریور  ۳۰در تاریخ ») زندانیان سیاسی و فکری را آزاد کنید«عنوان 

ر ااین اطالعیه به یاد دارم که مرحوم آقای بسته نگار ارص  امضاکنندگان(درباره تعداد 

زیاد  -و نه محاکمه یک فرد -اهمیت این بیانیه به خاطر محاکمه یک عقیده  کردمی

 اقعاً و قبلی باشد و  هایاطالعیهبه لحاظ تعداد اسامی بیشرت از  حت�ً است و خوب است 

 همینطور بود).

گذاشنت حقوق اولیه آقای  پا ریز*اطالعیه هیئت تحریریه ایران فردا در اعرتاض به 

 ۱۳۷۹ مهرماه ۴در تاریخ  اشکوری یوسفی

یفبه اتهام ارتداد و محارب و مفسد  اشکوری یوسفیمحاکمه غیرعلنی «*انتشار خرب 

 ۷۹مهر  ۱۷در تاریخ » االرض

*نامه مهندس سحابی، دکرت پی�ن و دکرت یزدی به خامتی و مجلس درباره آقای یوسفی 

 ۱۳۷۹مهر  ۱۸در تاریخ 

ن سیاسی و مدنی به �ایندگان مجلس درباره وضعیت آقای تن از فعاال  ۳۲۱*نامه 

 ۱۳۷۹مهر  ۲۳در تاریخ  اشکوری یوسفی

 نفر در ه�ن تاریخ به محمد خامتی ۳۲۱*نامه همین

 ری اشکو یوسفینفر درباره وضعیت آقای یوسفی (تحت عنوان آیا  ۴۰۰*اطالعیه بیش از 

  ۷۹یک گروگان سیاسی است؟) در تاریخ اسفند 
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 کننده!فروتنی و صداقت عصبانی

 د علیه خودشتوانمیکه  زندمی هاییحرفآقای یوسفی صداقتی عصبانی کننده دارد.  

. این ندارد کنندمیفکر  اشدربارهاستفاده شود. شجاعتی که هراسی از اینکه دیگران چه 

خاطراتش شاهد بودم. آنجایی که  هایکتاببخصوص  هایشکتاب جایجایرا در 

اینکه ستونی بخوانم، افقی خواندم و معنا  جایبهاولین بار که روزنامه خواندم  گفتمی

قبلش را  هایسالنداشت... آنجایی که با سادگی و صداقت متام، در خاطرات، اعتقاد 

و هراسی از قضاوت دیگران ندارد و پایبند  کندمیبدون توضیح و توجیهی بیان 

 .   کند�ییقت است و برای خوشامد افراد صحبت حقبه

رد  سپخاطراتش را به من  هایکتاببخصوص  هایشکتابوقتی در دیار غربت ویرایش 

ه به جمل اصطالحبهو  ترکینزداش در کار از نه فقط با افکارش، که با شخصیت و منش

ی فتم. موقع کار بر رو آشنا شدم. او را مردی بسیار صادق و راستگو یا ازپیشبیشجمله، 

 ؟ کنیدمیچند بار به او گفتم چرا ش� خودزنی  هایشکتاببرخی 

با او بارها برای اصالح و کمرنگ کردن بعضی خاطراتش چک و چانه زدم. ایشان گاه 

که در مرحله اول علیه خودش بود. و یا نظرش   کردمیبیان نقل  ترینسادهخاطراتی را با 

 ترپوشیدهکه شاید باید کمی  گفتمیراد را خیلی رک و رصیح بعضی از اف مثالًروی 

که  بعداً . راضی کردن او برای اصالح مطالبش در ابتدا سخت بود ولی شدمیمطرح 

 .شدمیاعت�د پیدا کرد زودتر راضی 

 نزدیک بود آقای یوسفی را بکشم... 

فکر کنم اواخر دو تابستان پیش بود و خوشحال بودم از اینکه آقای یوسفی و همرسش 

محقر من باشند. روز قبل مادرم را که  خانهمیه�نقرار بود روزهای اقامتشان در پاریس 

راهی ایران کرده بودم. شاید دو  اشمادرانههای دلتنگی با همهمدتی نزدم آمده بود را 

نخوابیده بودم. خیلی خسته بودم از تدارک برگشنت مادرم به سه شبی بود که درست 

شب رسیدند. از خوشحالی چند جور  تقریباً  هایممه�نایران و فرودگاه و ترشیفات آن. 

که شاید دوست داشته باشند.  کردممیغذا درست کرده بودم. هر چه بلد بودم و فکر 

 ، چون در آن صورتشدمیزی گرفته ند وقت من برای آشپرسیدمی هاآننباید هنگامی که 

 ! شدمیند غذا بپزم و تعارفات  رشوع گذاشتی�

را از  جاتینیریشم آقای یوسفی بی�ری دیابت دارد، همه دانستمیبا توجه به اینکه 

جلوی دست جمع کرده بودم. شب موقع شام با خوشحالی و امید به اینکه از غذاهایم 
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را روی میز چیدم. مه�نان گرامی اعالم کردند که  هاآنخوششان بیاید و خوب بخورند 

متام، آقای یوسفی  روییخوشاما با  خورندمییا خیلی سبک  خورند�ییا شام  معموالً

. من هم گفتم که کنیممیگفت ما ش�لی هستیم و همیشه از خوردن برنج استقبال 

ال با خی توانندمیو  امکردهحداکرث تالش را برای استفاده هر چه کمرت از �ک و روغن 

 غذا را نوش جان کنند. تریآسوده

خالصه گل گفتیم و گل شنیدیم و غذا خوردیم. قبل از خواب پرسیدم صبح چه ساعتی 

بیدار خواهند شد و برای چه ساعتی صبحانه را آماده کنم. و وقتی دانستم که بعد از 

و بعد از بیدار شدن حدود ساعت هشت صبحانه خواهند  خوابندمی�از صبح دوباره 

م نگران بیدار شدن و آماده توانمیخورد به خود گفتم حداقل تا ساعت هفت صبح 

 کردن صبحانه و ... نباشم و خوابیدم. 

و بدخوابی چنان خسته بودم که به خواب عمیقی فرو رفتم.  خوابیکمبعد از چند شب 

و اسم خودم را شنیدم. با خود  کنندمیصحبت  باهمته شب شنیدم که  آهس هاینیمه

 کاریمالحظه یهاآدممبادا من از رس و صدایشان بیدار شوم. چقدر  اندنگران هاآنگفتم 

هستند پس دوباره خوابیدم. بعد از مدت کوتاهی برق اتاق روشن شد. و صدای باز شدن 

ردم بگذار راحت باشند. صدای . باز فکر ککندمیدر یخچال و کسی که چیزی را جستجو 

 گفتمیباز شنیدم که یکی به دیگری  کنندمیآرام صحبت  دادمیمبهمی که نشان 

فکر  هاآنباید تکان نخورم و بخوابم که مبادا  اصالًفالنی بیدار نشده است؟ فکر کردم 

تم. حرستش را داش هاهفته. و باز به خوابی فرو رفتم که اندشدهکنند باعث بیداری من 

که با خودم قرار گذاشته بودم از خواب بیدار  طوره�نصبح ساعت حدود هفت صبح 

یک میزبان و با لبخند به استقبال مه�نان عزیزم رفتم و مطابق  روییخوششدم و با 

؟ اندخوابیدهاین بود که آیا شب خوب  سؤاملرسم دیرینه پس از سالم صبحگاهی اولین 

 ؟ اندداشتهو خواب خوبی 

 هر دو مه�ن بود.  زمانهمپاسخ من خنده 

متوجه وقایع آن شب  واقعاً و پرسیدند  اندکردهمن تعجب  سنگینخوابگفتند که از 

 نشدم؟ 

من که خیلی تعجب کرده بودم منتظر توضیح بیشرتشان ماندم. گفتند که پس از شام 

سه  اهاشتببهتفاده کند اما یک واحد انسولین بیشرت اس خواهدمیدیشب، آقای یوسفی 

شب که دچار افت شدید قند خون شده بوده همرسش را  هاینیمه. و شودمیواحد 
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بیسکویت، شیرینی یا هیچ مواد قندی پیدا  گرددمیو همرسش هر چه  کندمیبیدار 

نی را فال  گویندمیو  کنندمیبرق را روشن  شودمی. چون حال آقای یوسفی بدتر کند�ی

بیدار کنیم که با اورژانس متاس بگیرد. اما من که بیدارشدنی نبودم! خانم آقای یوسفی 

 و مشکل کندمیو رسانجام یک شیشه مربا در یخچال پیدا  دهدمیبه جستجویش ادامه 

و از رفنت به بی�رستان و هر اقدام دیگری  شودمی. حال آقای یوسفی بهرت شودمیحل 

 . خوابندمیو  ندکنمی نظررصف

خالصه ماجرا ختم به خیر شد و خدا بیش از همه به من رحم کرد که قاتل آقای یوسفی 

. به یاد دارم کردممیهم از حکومت ایران دریافت  ایجایزهنشدم! در این صورت شاید 

آقای علیجانی پس از حکم ارتداد و حکم اعدام آقای یوسفی یادداشتی نوشته بود و در 

به برخی ه�مندان سین� برای سین�یی  هایجشنوارهکرده بود که در بعضی از  آن اشاره

 جایبهاما در ایران  .دهندمیعمری تالش (و نه فقط موفقیت در یک فیلم)، جایزه 

فی یک کار. و آقای یوس رصفاً تالش! نه  عمرکیتشویق و جایزه؛ تنبیهی رایج است برای 

االن دارد تقاص پس  آید�یکار فرهنگی که به مذاق آقایان خوش  عمرکیبه خاطر 

آقای یوسفی و  کنممی فکرهممن هنوز  .شودمیو به ارتداد و اعدام محکوم  دهدمی

اعضای خانواده ایشان دارند مجازات عمری تالش برای روشنگری و راهن�یی  تکتک

. امیدوارم پایان این شب سیه برای شوندمینسل جوان ایران  از سوی ایشان را متحمل 

 سپید باشد. مانهمه
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 روشنفکر دی� عنوانبه اشکویر یوسیف

 اسفندیار طربی

 

یست. ن هایشاندیشهباالتر از یک بررسی انتقادی نسبت به  ایهدیهبرای یک اندیشمند 

چنین اندیشمندی است، که در راه روشنگری در دین و دیانت  اشکوری یوسفیحسن 

دارم، و  داشته و دارد. من برای ایشان احرتام بسیار خاصی ایارزندهبسیار  هایتالش

امیدوارم که در دیداری  در آینده نزدیک بتوانم تولد ایشان را از صمیم قلب تربیک 

 بگویم. 

ک بدون شک رضوری است. در این عرصه تاری هایسنتگفت�ن دینی برای غلبه بر 

آیا نباید عرصه این  در  کنار دیگر روشنفکران متدین بسیار فعال است. ولی اشکوری

سکوالر و روشنفکران دینی ممکن   باشد،  که بتواند پلی بین روشنفکران گفت�ن به زبانی

د داشته باشد و از مفاهیم اشرتاک فهم وجو  سازد؟ در این راستا الزم است که بر برخی

در  ایحوزهفقهی  و  باشد. استفاده از مفاهیم فهمقابلبرای همه  زبان گفت�ن، زبانی
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است که الزم است شکسته شود. اما این چگونه ممکن است؟  ادبیات گفت�نی دیواری

جامعه  این هدف دارد، که اصول دینی و دیانتی همساز با موازین چنین امری ریشه در

ایست.  ایپسندیدهاین امر بسیار  .آن شوند دوستانهانسانهروندی و قوانین دمکراتیک، ش

جوهر  متام تالش این باشد، که از درون اسالم و شیعه بتوان به طریقی با تفسیر  اما اگر

یم بلکه مفاه تنهانه،  دمکراسی، حقوق برش و سکوالریسم را استنتاج کرد، و منطق فقهی

و روشنفکر سکوالر یا غیردینی نیز  رود�یارچوب فقه فراتر شیوه اندیشیدن نیز از چه

بسیار از  شخصاً مثال من  طوربهدر رشکت در گفت�نی نخواهد داشت.  ایانگیزههیچ 

در اولین ش�ره نرشیه فلسفه  سکوالریسم دربارهنوشته خود  دربارهنقد و انتقاد اشکوری 

نتوانست  به سطح مورد نظر و دلخواه  خرمگس خوشحال شدم. اما گفتگو با ایشان

 شیوه و نگاه ورود به موضوع متفاوت استفاده بلکه مفاهیم مورد تنهانهبیانجامد، زیرا 

برای ایشان  دریچه گفت�نی را گشود، زیرا برداشت من این بود که شدمی سختیبهبود و 

 اندیشه فلسفی است تا نظریه اجت�عی و دینی سکوالریسم مرکز توجه بیشرت استدالل

 آن. عملی و

دینی یا رفرم در شیعه نیاز داریم؟ پاسخ  آیا برای رسیدن به سکوالریسم به نواندیشی 

که هرگونه روشنگری در این رابطه را قدمی مهم  هرچنداست،  من به این پرسش منفی

. پیش از بینممیآزاد و دمکراتیک  جامعه کیصلح و دوستی و ممکن بودن  در جهت

است، که  که اشکوری چه در عمل و چه در تئوری نشان داده نیست، تأکیدهمه الزم به 

تالشی ابا ندارد. او  انسانی است که برای دمکراسی و آزادی و حقوق شهروندی از هیچ

 را جدایی دین از حکومت مختلف اعتقاد خود را به سکوالریسم، یعنی هاینوشتهدر 

 بیندمیدر  این رابطه او هم رفرم در دین اسالم را رضوری  است. اما هقرار داد تأکیدمورد 

  .اجت�عی بنیادهایو  نهادهاو هم رشد 

اسالم به تفسیر  کرد، بلکه دین اطاعتسال پیش را واژه به واژه  ۱۴۰۰ه�ن دین  توانی�

ری رضو  کامالًاز نظر دینی مجاز بلکه  تنهانهو چنین تفسیری از نظر او  جدید نیاز دارد

اینکه  وق شهروندی است. اماحقبهحقوق برش و احرتام  دمکراسی امروز بر اساس .است

 دارد. تأملبرای سکوالریسم باشد، جای  رشطشیپچه اندازه رفرم در اسالم بتواند یک  تا

صورت نپذیرفت و ساختار این دین، چه از نظر حقوق زنان و  مهمی در کاتولیسم رفرم 

ستمیچنین سی حالنیبااضد دمکراتیک است.  کامالًهیرارشیک  یر یگمیتصمچه سیستم 

د سیسم موفق شنکنفورم و همساز است. پروتستا کامالً نسبت به سیستم دمکراسی  
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اما هر دو، هم پروتستان و هم  .های خود همراه کندبخشی از دین مسیحیت را با رفرم

 یکسانی دارند. منتسکیو در اثر معروف نسبتاً کاتولیک در یک سیستم دمکراتیک نقش 

و از آیین  زدیخیبرمپروتستان یک جمهوری  نییاز آنوشت که  ۱۷۴۸خود در سال 

غیر  حقبهدوم  خود  کاتولیک یک حکومت پادشاهی. کلیسای کاتولیک در کانسیل

، یعنی در درون خود کندمیمقابل یک سیستم دمکراتیک پافشاری  دمکراتیک خود در

 ماندهعقباما در بیرون خود با این شیوه  ،کندمیآل رد یک ایده عنوانبهی را دمکراس

در عین دفاع از حقوق پیش یا فرادمکراتیکی  ، کهکندمی و اینگونه استدالل کند�یعمل 

انتزاعی،  طوربه، با آموخنت آزادی، نه ندیبی�حاکم نامحدود  آن مردم را که در خود،

بلکه در چارچوب روابط اجت�عی و روابط متقابل انسانی و انسان دوستانه، که ریشه 

ها در مقابل خدا یکسان فرض ساده، که همه انسان با همینآن را از درون هر دینی 

ایده   . به این دلیل کلیسای کاتولیک حتی با ردرسدمیهستند، به دمکراسی در جامعه 

توصیفی دمکراسی  و  دمکراسی، به ایده تجربی و و ایده انتزاعیحاکمیت مطلق مردم 

 است.  انکار رقابلیغنقش آن در ساختار دمکراتیک مدرن  که رسدمیح�یت از آن 

 ایهگرایشچنین امری حتی در مورد آیین پروتستان نیز صادق است، که در آن متامی 

مارتین لوتر به پاپ این بود،  اصلیحتی انتقاد  .دمکراتیک تا ضد دمکراتیک وجود دارد

 است.  و از امور معنوی  به دور افتاده پردازدمیدنیایی  که او بیش از اندازه به امور

شاید بتوان چنین اندیشه لوتری را در راستای یک مفهوم سکوالریسم تفسیر کرد، اما در 

ضد  یاهستهگیرد، پروتستانی در ارتباط قرار  یساز یجهانعمل اگر این ایده با ایده 

دنیوی و ضد دمکراتیک دارد که به ارجحیت دنیای معنوی نسبت به دنیای تجربی 

ساده انسان  همین پروتستانیسم بر اساس ه�ن ایده که مینیبیم. با این حال رسدمی

آن  و نقش فعال و بسیار مثبتی در رسدمیدمکراسی در جامعه  “تجربه„به  دوستانه

دمکراسی را از درون دین خود استنتاج و  اینکه بخواهد ایده انتزاعی، بدون کندمیایفا 

آن  اشکوری به دنبال ازجملهاثبات کند. یعنی بدون آنچه  که روشنفکر دینی ایرانی و  

 است. 

 زمدتدرااما واقعیت این است که همین روش تجربی یا توصیفی رسیدن به دمکراسی در 

ر به درک سنتی و ضد مدرن لوتریسم در مقابل هنجاری خود را دارد: ماکس وب تأثیر

. اما همین لوتریسم امروز از راه پذیرش توصیفی کندمیپوریتانیسم و کالوینیسم انتقاد 

که برای پیروان  ایگونهبهاست،  و تجربی دمکراسی به ایده هنجاری و مدرن آن رسیده
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نیز  هنجاری حقوق برشو از همین راه نیز به ایده  آن سیستم دیگری قابل تصور نیست

 . اندرسیده

اسالم، چه سنی و چه شیعه، از  بسیاری برای رفرم در دین هایتالشدر حال حارض  اینکه

در  “پیرشفت„در فرهنگ  هاتالشمتامی این  ،گیردمیسوی روشنفکران دینی صورت 

 هایتالشبدون شک  رونیاعقیده دینی قابل درک است و بدون اهمیت نیست. از 

در  فرهنگ دینی در جامعه و روش  و البته اشکوری در راه پیرشفت روشفکران  دینی

کهن اعتقادی قابل ستایش و تقدیر است. ولی از متامی  هایسنتگفت�ن دینی و غلبه بر 

تجربه مسیحیت نیز  .اسالم را داشت انتظار رفرم در دین توانیبا این حال � هاتالشاین 

 تواند�ی گاههیچممکن شود،  هااللهتیآفرم اگر هم از سوی است، که ر  نشان داده

م پیامد یک رفر  توانی� رونیابه این دلیل سکوالریسم را نیز از  .متامی دین را در برگیرد

در  هندوستان در  .در دین دانست.  سکوالریسم یک امر توصیفی است و نه هنجاری

آن در فرهنگ هندی  سکوالریسم و نوع پذیرش دربارهطول چند سال هزاران نوشته 

بسیاری در میان مردم و روشنفکران جاری شد. در ایران هنوز ما  هایبحثمنترش شد و 

 در آغاز کار هستیم. 

یا سکوالریسم را  مثال  دمکراسی طوربهکه تالش روشنفکر دینی این باشد، که  تا وقتی

کراسی اسالمی بیرون استنتاج کند، رشایط یا از آن یک دم از درون اسالم مستدل سازد

 رچندهفراهم شود.  تواند�یمحتوای دمکراسی و سکوالریسم  دربارهیک گفت�ن وسیع 

هیچ کشوری چرخ را از  که هر کشوری دمکراسی و سکوالریسم خاص خود را دارد. ولی

 : دهدمیدمکراسی آ را نشان  خِ یتار. یک مرور کوتاه در کند�ی  اخرتاع نو

دمکراىس دارد.  یانهیریدبسیار  دمکراسی در همین مفهوم حاکمیت مردم در اروپا سنت

در   .) بودشدمیتوسط مجلس خلق اداره   و مجمعى (که واسطهیبک دمکراىس یآتنى، 

 افالطون را به  بودند، امرى که برخوردارادى یقدرت ز  ان ازینوایب ویژهبهمجلس خلق 

یر یگمیمتص  ان با فقر فرهنگى خود بهینوایب چراکهد، یکشان  دمکراىس آتنى  انتقاد از

، گرفتمیمردم در مجلس خلق از راه قرعه صورت  یابیراه   .دندیرسیمغلطى  یها

ه و یرواج داشت. پا یسیسوئهاى در برخى از کانتون ١٨  تا سده  که یادهیپد

تساوى در مقابل قانون، حق آزادى   :ن خالصه کردیچن توانمیدمکراىس آتنى را   اساس

ن رسمى نگاشته یاجت�عى و احرتام به قوان  در مجلس خلق، مشورت گوییسخندر 

آن از  جایبهدر دمکراىس آتنى، واژه دمکراىس ناآشنا بود، و   .شده
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ا ی) گوییسخنا ( حقوق مساوى در یزوگوریو ا  (حقوق مساوى)  زونومىیا  هایواژه

" شه "تساوىیگر اندی. به عبارت دشدمیمساوى در تسلط) استفاده   ا (حقیزوکراس یا

ا، یى که دمکراسطور بهت اساىس برخودار بود، یک آتنى از اهمیدمکرات  براى نظم

اد شد، دمکراىس در یى که طور به  .داشت یاژهیوگاه یخداى زن، در بازار آتن جا  مظهر

یعنی ادامه یک اعتقاد هنجاری نبوده  شد.  یز یرهیپاک، یک مدل تئوریآتن، بدون وجود 

ژه یو  نى در جامعه (بهییش دمکراىس در آتن، اتحاد با قرشهای پایدایل اصىل پیاست. دل

ا مقابله ب منظوربهاىس در عرصه آب) ی، براى استوارى قدرت سرانانقیقاد یقرش جد

الد، در یش از میپ  ش از آن اصالحات "سولون" در سده ششمینان خارجى بود. پدشم

ش یداینقش مهمى در پ  جاد نظم و قانون،یاىس و اجت�عى و ایعرصه نهادهاى س

د ایاستمدارى بزرگ یس عنوانبهسولون   ارسطو از کهیطور بهدمکراىس آتنى داشته است، 

سال بعد از  ٧٠حدود   .داندیمبازرگا� عادالنه   اىس وینظم س گذارانیبنو او را  کندمی

 أسیستدى به نام نوموتنت (قضات) یجد  ش دمکراىس و مجلس خلق در آتن موسسهیدایپ

ک مجلس خلق در دمکراىس آتنى را یدمکرات  بود که قدرت ایموسسهن ین اولیشد و ا

ت و نخبگانی اس پردازانهینظرمحدود �ود. اما دمکراسی امروزین تا اندازه  زیادی نتیجه 

 . اندهداشتمیکه در تکامل این ایده نقش مه

ک قواى یده تفکیاست، که ا پردازینظریهن ی) اول١۶٨٩-١٧۵۵و (یمنتسک

و) را هسته اصىل یکاتیودیه(ییو) و قضایه(اکسکوتیو)، مجریسالتی(لگ  مقننه

د توانمیند و مخالف هرگونه شکل جمهورى است، چرا که جمهورى یبمى  دمکراىس

ر د ىین براى کارآیب برساند. عالوه بر ایت مطلقه و مرکزى دمکراىس آسیحاکم  به

قواى   سه  نیک از ایهر  رأست فردى را در یاىس، او حاکمیس یهایر یگمیتصم

 .بیندمیرضورى   جداگانه

ى ن قوایى بیرا جدایز  ،شودمیو نارسا و ناقص دیده یتئورى دمکراىس منتسک  امروز 

ه یین است، که تنها قوه قضایمهم ا  ست، بلکهیبراى دمکراىس ن  ه و مقننه رشط الزمیمجر

ر تسلط یى از زیکایآمر یهایکلندنبال استقالل   از استقالل کامل برخوردار باشد. به

دمکراىس و جمهورى به انتشار  دربارهارى یمقاالت بس  الدییم ١٨در سده  هایسیانگل

از ) ۴پى پرس " (  ستیمجموعه مقاالت تحت عنوان "فدرال  نیا ترینمهمد، که یرس

کاى یجاد دمکراىس در آمریک ایه تئوریپا  سون و جى منترش شد کهیماد  تون،یسوى هامل

م و ید یویدو و یاز افکار هابز، الک، منتسک هانوشتهن ی. در اروندمیش�ر   ش�ىل به
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، دهندمیستم دمکراىس ارائه یک سیى خود هانوشتهدر مجموعه  هاآنشد.   استفاده

 تأثیر  . تحتکنندمیندگان مردم حکومت ی�ا  م بلکهیمستق طوربهدر آن نه مردم   که

 برخالفک جمهورى ی  :کنندمیت را وارد دمکراىس یده جمهوریجمهورى متحده هلند، ا

ستم حکومتى که در آن متامى یک سی  :است  ىین اصل قابل شناسایدمکراىس بر اساس ا

ک فرد اجرا یم از سوى خلق است وىل از طرف یرمستقیا غیم یمستق طوربهقدرت 

گى ن وابستیستم چنین سید در ایبدون ترد  است.  برکنارى  ، که هر زمان قابلشودمی

ز، یسم را نیده فدرالیا هاآنن یبر ا. عالوه باشدمیابزار کنرتل   ترینمهم  به آراى مردم

اده ک جمهورى سیاستوارى وارد دمکراىس کردند: در  اعتبار و  گرى براىیابزار د عنوانبه

 ى، برخى ازیکایده آمریچیک جمهورى پیحکومت متمرکز است، در   کیدر  رصفاً قدرت 

 هایدولتان ی، مشودمیا خلع قدرت یحکومتى که از سوى مردم انتخاب   فیوظا

ت قدرت مرکزى یف باقى مانده در صالحیو وظا گرددمیم یدرون کشور تقس  مختلف

 سوکید: از یبه دو هدف رس توانمیده فدراىل ی. با اماندمیک قوا یچارچوب تفک  در

ز جمهورى، ا  پراکنده و دورافتاده درون کشور هایبافتان یدمکراىس م مؤثرترانتقال 

  استبداد.  بندیشکلاز  گیریپیشقدرت حکومت مرکزى و  محدودسازیگر یسوى د

ر یز  اىس مردم رایشه سی) در نظریه دمکراىس  خود قدرت اند١٨٨٣-١٩۵٠شومپرت (  

رنج بغ مسائل  ى درکیکه شهروندان عادى توانا رسدمیجه ین نتیو به ا بردمیپرسش 

 را به مردم دمکراىس  دین نبایبنابرا. گیرندمیقرار  تأثیرتحت  یراحتبهاىس را ندارند و یس

ارى یانتخاب خود به تکامل آن   د آن را اداره و با حقیعادى واگذار کرد، بلکه نخبگان با

رت با . اما شومپاندازدمیبه دمکراىس آتنى   اد انتقاد افالطونین تئورى، ما را به یا کنند.

شرت مردم در یت هر چه بهنجارى دمکراىس، که مشارک  اى خود، خصلتدمکراىس نخبه

ک مردم جهت کاربست ی، و براى پرورش دمکراتگیردمیده یناد  اىس است،یقدرت س

آن  جایبهاىس راه حىل ندارد و یس هایگیریتصمیمو  هااندیشهدر روند  شرتیت بیعقالن

 . پردازدمیم نخبگان در دمکراىس ینى دخالت مستقیگزیآن، از راه جا  نفى  به

 هنجارى  تیز اشاره شود، که ماهیگرى نیک تئورى دین رابطه جالب است، که به یدر ا

نده تئورى یگر �ایو د  همراهلسوف یف) ١٩٢۴-سارتورى (...  :کندمیدمکراىس را عوض 

ت دمکراىس از سوى یواقعبهشومپرت، سارتورى  برخالفاست. اما   دمکراىس نخبگان

الزم براى  یهاتیفیکهنجارى به دنبال  طوربه، بلکه، پردازدی�  نخبگان جامعه

گر، سارتورى بعد ی. به سخن دباشدمیک نخبگان در جامعه یدمکرات  حکومت
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ک پرسش یدمکراىس را (که حکومت از درون مردم براى مردم است) با   هنجارى

د ی. مالک دمکراىس نباکندمین یگزیت رهربى نخبگان جایفیک دربارهتازه   هنجارى

) هاگیریتصمیمت یفیسازى درونداد (انتخابات)، بلکه برونداد (کارکرد و ک  بهرت

 و تجربه دمکراسی رسید.  به توصیف توانمیاز راه همین پرسش هنجاری    باشد.

 مثالً بیرون کشید،  حال تحلیل دینی دمکراسی، و اینکه چگونه بتوان آن را از دین اسالم

به یک سیستم هنجاری از  درنهایتیا اجتهاد تا اینکه بیعت،  شورا  با مفاهیم فقهی

شاید بتوان  در پایان آن را دمکراسی  سوی اسالم برسیم و دمکراتیک از شدهپذیرفته اصول

؟ چنین دهدمیپاسخ  دمکراسی را دربارهو توصیفی  نامید،  چه پرسش عملی اسالمی نیز

و دینی  یک نوع بحث فقهی اشاره شد، بیشرت به سمتگری که طوره�نمباحثی 

هیچ نقطه  ی موازی، کههااندیشهو پیدایش  هااندیشه که بیشرت به جدایی در انجامدمی

 . انجامدمیباشد،  داشته توانند�یاتصالی 

دمکراسی این نیست، که قدرت از  الزم به ذکر است، که با این توصیف هسته اصلی

سیاسی بر اساس حکومت قانونی باشد که  جانب مردم  باشد، بلکه این است که قدرت

باشد. و بر اساس آن استقالل  قوا  شدهپذیرفتهاز سوی �ایندگان مردم تدوین و 

 ملکه الیزابت یک قدرت دینی قدرت مثال طوربهباشد. در بریتانیای کبیر  شدهنیتضم

است، قوانین دمکراتیک است، که هرگونه قدرت سیاسی را  کنندهنییتع آنچهاست. اما 

 ؤسساتمجاد یبرقرارى  دمکراىس تنها ا  رشط کاىف براى  نیعالوه بر ا. کندمیاز او سلب 

ر لت اخالقى دیست، بلکه رشد افکار عمومى و فضیمستقل ن  کیادهاى دمکراتیو بن

 . کندمینکته  اشاره  این به  درستیبهاشکوری  نیز  البته  است. کنندهتعیین  جامعه رشط

ىس ایت قدرت سیمثال امروزه محدود طوربهعالوه بر این؛ دمکراسی در حال تکامل است. 

و افکار عمومى عمىل  هارسانهق یش از همه از طریبلکه ب  ن قوا،یى بیکمرت از راه جدا

درون دین، بلکه از راه گفت�نی ایجاد کرد، که نه از  پس آیا بهرت نیست راه .شده است

دمکراسی و سکوالریسم به یک ایده دمکراسی برای ایران  دربارهموجود  واقعاً  بهتجر 

 به موضوعاتی رسید   که برای آینده مردم ما نقش حیاتی دارند؟  ترقیدقبرسیم و بتوان 
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 قدیسحافظ قدسیت امر 

 پی�ن عارف

 

 ۲۷هنوز ملبس به لباس روحانیت بود که نخستین بار در  اشکوری یوسفیحسن -۱

بهروزه که انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تربیز  ۳در ه�یشی  ۷۷اردیبهشت سال 

 دیدمش. کردمیسالروز هجرت رشیعتی برگزار  مناسبت

درباره نسبت سیدج�ل اسدآبادی و رشیعتی بود اما آنچنان خود در لحن و  اشسخ�انی

که تو گویی رشیعتی خود از گورش در زینبیه دمشق  مانستیمریتوریک به رشیعتی 

 بپردازد. اشیفکر برخاسته و راه تربیز ما در پیش گرفته تا به سخن درباره خود و آباء 

صبح روز اول که با موسوی تربیزی رشوع شده بود  هایسخ�انینیک به یاد دارم گرچه 

بعدازظهر را هم  یهاپانلو باصطالح حسابی تو ذوقم خورده بود اما تصمیم گرفتم 

چقدر از تصمیمم خرسند بودم و حس  گشتمبازمیشب که به خانه  اتفاقاً رشکت کنم و 

 .امآموختهچقدر  کردممی
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 چین در نیمه اول گرایملیسون یات سن رهرب کوری به نقل از دکرت اش، سخ�انیدر آن 

 در خاطرم هست. هاسالگفت که هنوز پس از  اینکتهقرن بیستم 

بعد شکل گرفت مطرح  هایدهههنوز بحث فرار مغزها از کشور بدان صورتی که در 

 که هر کشور برای ایهزینهبر  تأکیدنبود اما اشکوری با نقل قول از سون یات سن با 

پرسید پاسخ این  کندمیگاهی در آن قرار دارد جایبهساندن هر دانشجو آموزش و ر 

 ماندن و ساخنت کشور است یا رها کردن و رفنت؟! هاهزینه

بعد نیز از زبان بسیاری دیگر از حارضان آن روز  هاسالگفت که تا  اینکتهاشکوری 

 افتاده است. مؤثرو مشخص بود که آن جمله چقدر در روان شنوندگانش  شنیدممی

 ایهزینهقدم از قدمت برداری به کشورت فکر کن ؛ به  خواهیمیچنین: وقتی  ایجمله

که برایت کرده تا امروز اینجا بنشینی و خود را دکرت و مهندس چند سال بعد ببینی. وقتی 

 را طور دیگری خواهی دید! زیچهمهبا این عینک به خودت و کشورت نگاه کنی 

ها بارها و بارها دیدم. در تربیز و جلسات هفتگی قرآن مقصود اشکوری را بعد-۲

برای  شهایفعالیترشیعتی انتهای بلوار کشاورز ؛ در  هایپژوهشفراستخواه ؛ در دفرت 

 مجلس ششم. ۱۳۷۸بهمن  ۲۹مذهبی در انتخابات -لیست ملی

 اخواهنخواهاو آنچنان ریتوریک مسحورکننده رشیعتی را در خود درونی کرده بود که 

 .ساختمیشنونده را منفعل و صامت و حتی مرعوب و خود را فاعل منولوگ سخن 

رسیده بود و حاکمیت دین ساالر در حال از دست دادن نهادهای شبه  ۷۹سال به 

 ساالریمردمموجود به نفع  ساالریدینبه نفع کسانی بود که خواهان تلطیف  ساالرمردم

 بودند.

جوان و پویا در حال تجربه  ایجامعهبودند و  افتهیدستمطبوعات به تیراژهای میلیونی 

بیشرت و  هایگشایش، گرچه با دوزی بسیار کم و محدود اما امیدوار به  ساالریمردم

 بیشرت!

دعوا بر رس حذف علیرضا رجایی از منتخبین تهران و جایگزینی اکرب هاشمی رفسنجانی 

ع شده بود که صداوسی�ی تحت ریاست علی الریجانی خوشحال و بجای او تازه رشو 

پیش آمده در کنفرانسی در شهر برلین را در صدر اخبار خود قرار  هایتنشخندان خرب 

 داد.

کنفرانسی که تقدیر سیاسی بسیاری را تغییر داد: برخی را روانه زندان و برخی دیگر را 

 روانه خارج از ایران ساخت.
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یرغم متام تهدیداتی که در صورت بازگشت به ایران متوجهش بود پس از اشکوری اما عل

چند ماه اقامت در اروپا راه ایران را در پیش گرفت ؛ بازداشت و در دادگاهی که به نام 

 به زندان محکوم شد. شودمیویژه روحانیت خوانده 

سال رسید نسل جدید جامعه سیاسی و  ۵به  به گ�نمکه او زندان بود و  هاییسالدر 

بنام  آنچهسکوالریسم نهاد و از  سویبهرو  رسعتبهبخصوص جنبش دانشجویی 

عبور کرد ؛ حتی خود روشنفکران  شدمیروشنفکری دینی یا نواندیشی دینی خوانده 

دینی و یا دستکم آن سنخ از روشنفکران دینی که تبار سیاسی درون حاکمیتی و تبار 

 عرفی شدن گفتارشان پیش رفته سویبه رسعتبهری نزد مرحوم مطهری داشتند نیز نظ

 حتی تا قدسی زدایی از وحی نیز رسیدند.

 فروکاسته شد. یشناختروانرسوالنه و امر قدسی نیز تا امر  یاهایرؤوحی به 

اما اشکوری زندانی بدان سان که خود روزی در قیاس رشیعتی و  هاسالدر متام این 

بازرگان گفته بود و دوستانش در نهضت آزادی را خوش نیامده بود که رشیعتی نواندیش 

دینی بود و بازرگان نوگرای دینی ؛ خود نواندیش باقی ماند و منت دین و فهم درون دینی 

 بیرون نیامد.

عزیمت خود قرار داد تا به اسالم برسد و نه فلسفه  نه الهیات جدید مسیحی را نقطه

مدرنیته حرکت  سویبهو از نقطه عزیمت دین  دیشیاندیمغرب را ؛ او درون دینی 

 و نه بالعکس! کردمی

در زندان به ترجمه کتاب نقد گفتار دینی نرص حامد ابوزید (نقد الخطاب دینی) دست 

 یش حسن جواهرکالم منترش شد.زد و هنوز آزاد نشده بود که کتاب با ویرا

 دیگر سال به سال آخر دولت اصالحات رسیده بود که اشکوری از زندان آزاد شد ؛

 همگان در حال عبور بودند که او راه بازگشت به امر قدسی را در پیش گرفت.

ود ب ختهیآمدرهمعبور سیاسی از جمهوری اسالمی با عبور نظری از اندیشه تئولوژیک 

له حفظ فاص رغمیعلاین بود که  –فارغ از موافقت و یا مخالفت با آن  –ری اما ه� اشکو 

با حکومت دین ساالر موجود از اندیشه تئولوژیک نیز اما فرا نرفت و بر قدسیت امر 

 قدسی پای فرشد.

او ه�نند ابوزید ترجیح داد بجای نقد دین به نقد گفتارهای مسلط دینی بپردازد که از 

 .گرفتمیت أ برآمده از آن نشنظام قدرت و دانش 
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مشرتی نداشت اما اشکوری نیز  ۷۰دیگر ه�نند دهه  ۸۰متاع نظری او در دهه  هرچند

در مقام نظر نه به دنبال مشرتی بلکه توضیح هستی و جهان بر مبنای فهم خویش از 

 حقیقت بود.

در نقد مقاله  اشسخ�انیدر منزل عبدالله نوری پس از  ۸۶در سال  ایپنجشنبه شبمهین

امه را درآوردید و ج لباستانمجتهد شبسرتی درباره وحی به ایشان گفتم آقای اشکوری 

 را نیز با روند عرفی سازی نظری جامعه همسو کنید. آراءتانعرفی به تن کردید ؛ کاش 

و او پاسخ داد آرائی که با روندهای مسلط تغییر کند دیگر آراء من نیست ؛ من خود 

 برسم!باید به آن 

 که یزمانسال زودتر رشوع شد ؛  ۲نظر و سیاست  در جهانبرای ایرانیان اما  ۹۰دهه  -۳

 با جنبش سبز ورق خورد. ۸۸تاریخ ایران در سال 

گرایانه به نفع دموکراسی خواهی عرفی گردعقب هایسالجنبش سبز  هایسال

 مهدی کروبی دموکراسی خواهی دینی بود؛ چه آنکه شخصیتی چون میرحسین موسوی و

حقایقی سرتگ بر تارک جنبش سبز ایستاده بودند و از موضع درون دینی  سانبه

 .زدندمیاستوارترین سنخ دموکراسی خواهی پس از انقالب را فریاد 

احیای گفت�نی دانست که اشکوری  هایسال توانمیرا  ۹۰نیمه نخست دهه  سانبدین

 پایمردانه بر آن ایستاده است.

؛  کندی�اما نفی  کندمی؛ قدسیت آن را گرچه نقد  نهد�یه منت دین را کنار گفت�نی ک

 هایی جدید بربسازد.تا از آن برای جهان جدید خوانش خواندشبازمیو  خواندشمی

و  سدینویمدیگر ریتوریک رشیعتی را ندارد ؛ شفاهی نیست ؛  ۹۰و  ۸۰اشکوری دهه 

 .گویدمیاز روی نوشته سخن 

 .کند�یچندین ساعته و پرشور  هایسخ�انی

 دیگر در سایه رشیعتی نیست.

 دارد. اشکارنامه"نواندیشی دینی" را در  هادههخود درختی تنومند است که 

 هاآنو روی دوش  ترمرتفعبا سیدج�ل و رشیعتی رشوع کرده و امروز خود در جایی 

 ایستاده!

عتی روی دوش رشی کردمیکه دکرت رسوش با بن فکنی و رشیعتی شکنی گ�ن  سانآننه 

 ایستاده است؛

 روی دوش رشیعتی ایستادن اشکوری از جنس تداوم و انباشت است و نه نفی و انقطاع!



 یامر قدس تیحافظ قدس
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گرایان جدی در اندیشه و سیاست معارص ایران است که حتی عرفی ینظر ورز اشکوری 

 ند.بگیر  اشنادیده توانند�ینیز 

سی کوشش سیا هاسالبه احرتام او و  تواند�یچه آنکه عرفی گرایی همچون نگارنده نیز 

به پا نایستد و به احرتام هفتادمین زادروزش کاله از رس برندارد و قلم دست  اشنظریو 

 نگیرد.
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 اشکویر با مردم و در کنار مردم ماند!

 علمداریکاظم 

 

 اگر که دجله پر از قایق نجات شود

 ما را! رسدمیپس از خرابی بغداد 

 دوست عزیز و گرانقدر، جناب حسن اشکوری،

ا ر  آالیشبیش� پژوهشگر و اندیشمند  هفتادسالگیبرای من مایه مباهات است که 

 تربیک و تهنیت بگویم. 

پرشور و هیجان، غرق در احساسات و توهم  آغازیآغازیدیم،   باهمجناب اشکوری، ما 

و آرزوهای پاک کسب آزادی و عدالت. آرزوی صدساله مردم ایران. اما افسوس که مهار 

قدرت به دست نابخردان، سودجویان و فریبکاران افتاد و مذهب و اعتقادات مردم نیز 

یز خود کودکان ما ن شکیب. شانیادیاو  ابزاری شد برای قرشیون تازه به دوران رسیده

او و توه�ت خود، و ترفندهای خمینی و اطرافیان  هایدانشیببالغی بودیم که طعمۀ 
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ی آزاد و خال ایجامعه. اشکوری مانند من متعلق به نسلی است که با آرزو و تخیل میشد

به مقابله با نظام پهلوی برخاست. اما چندان به درازا نکشید که  یعدالتیباز ستم و 

ظلم و ستم جمهوری اسالمی همه را از توهم بیدار کرد. شالق این ستم گری مستقیم 

اشکوری فروآمد. اما زندان و تهدید به مرگ نتوانست اشکوری را تابع  و جسمبرجان 

در رسان نظام ارزنی از صداقت،  . برعکس، اگرکند یاسالمفرامین ضد انسانی جمهوری 

ها رفتند. ند که اشکوریرفتمیبه ه�ن راهی  داشتمیعدالت، عقل و درایتی وجود 

پایبند نشان  هاآناشکوری همچنان با مردم و در کنار مردم ماند و برای حق و حقوق 

 داد، و راستی، درستی و پاکی را با هیچ امتیاز و مقامی معاوضه نکرد. 

ندی و پایب پیرایگیبیخلوص، صداقت، رشافت، صمیمت،  یهاواژهبا  توانمیا اشکوری ر 

 فرهنگی و هایفعالیتو  هانوشتهاز راه نخست به اصول توصیف کرد. من اشکوری را 

یکی از  عنوانبهشناختم؛ و سپس زمانی که ایشان  رانیدر ا اشیاجت�عسیاسی  و 

و  نشم کتاتورید هایگروهسخ�انان کنفرانس برلن، قربانی خشونت دو جانبه افراد و 

سنگین جمهوری اسالمی  یهامجازات، و سویکماجراجوی مخالف جمهوری اسالمی از 

قرار گرفت بیشرت و بهرت شناختم.  سو گریدازجمله زندان و شکنجه  و تهدید به مرگ از 

قبل سعادت مالقات حضوری، و دوستی ایشان نصیب من هم تا آنکه حدود یک دهه 

به پژوهش در تاریخ، فلسفه  زمانهمدانش فقهی نکرد،  شد. اشکوری خود را محدود به

جامعه  فرهیختگانو علوم اجت�عی  نیز روی آورد. او امروز جایگاه قابل توجهی میان 

ت "نواندیشان دینی" و"عرفی دارد، و با دانش دوگانه خود رسپلی است میان ج�ع ایرانی

در فرهنگی اشکوری حضور فعال او  یهاکوشش ازجملهکه  جاستبهمسلکان". 

تا به کنون نیز یادی بشود. نرشیه پژوهشی  از آغاز"انجمن آزادی اندیشه"،  رهیمدئتیه

مهم ارتباط فکری میان اندیشمندان  یهااز عرصهو آکادمیک "آزادی اندیشه"، یکی 

اشکوری پایه گذارده شد و  ازجمله نظرانصاحبایرانی است که به همت چندین تن از 

برشی و تبادل اندیشه بدل شده  و حقوقفرهنگی، اجت�عی، مدنی  ریگچشمبه منبع 

 "انجمن آزادی اندیشه". اندرکاراندستاست. درود و ستایش من به همه 

و رسافرازی  باعزتمن برای دوست عزیز و ارجمندم، آقای اشکوری، عمری دراز همراه 

.  کنممیو تندرستی و زندگی پرسعادتی را آرزو 



 

۷۱ 
 

 
 معرفیت و وجوید  یک زندیگ سراسر ارتداد؛

 یجانیعل رضا

 

یتینامکه از طرف به قول  یآشنا هستم از زمان یوسفی یسال است با آقا وپنجیس بیقر

تا کنون.  کردممیگفتگو   یبا و  »یعلو «) با اسم مستعار نیمان(موحد» گروهک« ها

کتاب باشد  کیدر حد  تواندیمدارم که  شانیاز ا یار یو خاطرات بس هاهمکاری رها،یس

 یرارا ب ینکات ،»یوجود« هیاز زاو شرتیب خواهممی رمیاخ انیسال هایحساسیتاما بنا به 

 .مسیبنو زمیعز شهیو دوست هم تربزرگبرادر  نیسال تولد ا نیبزرگداشت هفتادم

هم  نیاست. ا» بزرگ« یها»عبور« یو به عبارت »�تیتصم« ،»هاینوآور «فرد  یوسفی

 دیاش زیدو ن نیاوست. ا یستیو ز یعمل »یشیدرو«و  یفکر  »یآزادگ«از  یبه گ�نم ناش

رسسبز  باز و گشوده و عتیدر گسرته طب یعیطب تیو  ترب یطبقات -یستیاز خاستگاه ز

سامل،  یهاانسانبا  اشمواجههدر  اشیشانسخوش عالوهبهاش آالیشبیزادگاه و خانواده 

 ترینمهمو  نی. اولاندقرارگرفته اشیزندگ رس راهت گرفته باشد که أ نش یایو مل بلندنظر
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و  کندمی شیطلبه را مسحور خو یجوان مذهب یوسفیاست که  یعتیرش یعل هاآن

ساده و بسته  یایاز دن زرگشب یو عبور از عبورها ینوآور  نیو در اول ردیگیمدستش را 

بور بلکه با ع نیشیپ یایتقابل با دن که نه در ییای. دنآوردمی دیجد یایسنت به دن

   .بازخوانانه آن شکل گرفته است

 انوی) و پیمذهب هایکتاب خصوصبهمملو از کتاب ( ایکتابخانهکنار هم قرار گرفنت  در

عبور را از  نیراه و رسم ا  یوسفیاست.  یسبک زندگ نی�اد ا یوسفیدر خانه و اتاق 

 بیترت نیهمخوان است. بد زین یوسفی» منش«با  »نشیب« نی. اآموزدمی یعتیرش

عبور  ،ینیعبور از حکومت د ،ینی. عبور از خمدهدمیرا خودش انجام  یبعد یعبورها

 پر سوءتفاهمی خیکه تار یشانیو دگراند هایمذهب نیب غیرخودیو  یخود یاز مرزها

 یلقت فرا تاریخی یکه در سنت مذهب نید یخیوجود داشت، عبور از احکام تار بینشان

 . ...و عهیش خیصدر اسالم و تار خیاز تار یرسم یها، عبور از خوانششدمی

 گرید انیو چه در م ونیروحان انیچه در م هاخیلی. ستین یوسفیاما همه داستان  نیا

از  ترپیشو  تربیشاهل فکر و نظر بوده و هستند که ممکن است  ینامداران مذهب

. از اندداشتهت و جسارت ابرازش را نأ مرزها عبور کرده باشند اما جر  نیاز ا یوسفی

و  ی: شجاعت اخالقرسیممی یوسفی گرید یودوج یژگیو کیکه باز به  نجاستیا

 .یستیز یشیدرو

برده  به ارث شیخو تیکه از موطن و ترب یآالیشبیو  یباز به علت سادگ دیشا یوسفی

و لکنت بر زبان آورد و هم  واهمهبی دیرا با داندمیحق  آنچههر  کندمیاست فکر 

 پرو  گیرنفس هایمراسماز  یار یابراز را دارد. او سخ�ان شجاع بس نیا یشجاعت درون

بوده است؛  یرخودیو غ یمرز و مالحظه خود چیبدون ه ،یتیو خطر به لحاظ امن سکیر

 یمصدق؛ کاظم سام نی: مراسم بزرگداشت غالمحسیچپ و مذهب ،یمل یهافیاعم از ط

 یسادگبهکه  گونهه�نو... .  ندهیو پو یو پروانه فروهر؛ مختار  وشیدار ف؛یرش دیو مج

 یراجبار یو هم غ جاب) بودن پوشش و حی(و نه رشع یو رصاحت متام سخن هم از عرف

 .از جنبش زنان قرار گرفته است یبودن آن گفته و مورد استقبال فعاالن مختلف

 »یشیدرو«هم دارد؛  گریامر مهم د کیدر  شهیر یاخالق هایجسارت زیعبورها و ن نیا

 !: نداشنت و نخواسنتیعتیرش یو به قول مرادش، عل یوسفی

ر ب ادنامهی نیدر ا خواهممیاست که  یوسفیمرتبط با  یامر وجود نیترمهمنقطه  نیا

در خوان نعمت گسرتده  راحتیبهست توانمی خواستمی» اگر« یوسفیکنم.  هیآن تک
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را  همهاینو... برسد. اما او  ریو وز رکلیدر حد مد یبه قدرت و ثروت یاسالم یجمهور 

  .کرد دانستمیکه حق  یالمو ک هایشآرماناصول و  یقربان

مجلس  تیاقل ونیبود که با فراکس شانسخوشمجلس اول بعد از انقالب  ندهی�ا یوسفی

پس از آن  یهاو دهه هاسالآن  پرتالطمخورد و در رودخانه  وندیآشنا شد و با آنان پ

که تاکنون ادامه داشته است. او بنا به  اینشینیهمو  وندی. پدیزورق آنان گرد نینشهم

 تیلبا اق یهمراه یهاهزینه رفنتیاول، آگاهانه  با پذ پرتنشاش در مجلس و منش نشیب

ظ کرد را حف وندیپ نیا یوسفی زین یندگیمجلس با آنان همساز شد. بعد از امتام دوره �ا

اگر همسو با قدرت  کهدرحالیانتشار رفت  یبه رشکت سهام یو توسط مهندس سحاب

و  یو کالم یفکر  هایتوانایی)، شده بود، با توجه به یاسالم یمسلط(حزب جمهور 

  .ازدیدست  یکرانیبه قدرت و ثروت ب توانستی، ماشخطابی

 !مقدر است یروز  یبا پادشه  بگو     بریم�یفقر و قناعت  یآبرو  ما

 دانستمی خوبیبهرا  ستادنیو در کنار حاک�ن ا یهمراه هایجاذبهو  و ثروتقدرت  او

 هاهجاذب نیرا با ا قتیکه صداقت و حق فتادین دیبه ترد بارهدراین لحظهکی یاما حت

ر در بزرگداشت  آنان که راه و فک یکه به خاطر سخ�ان رفتیپذ راحتیبهمبادله کند. او 

 ۶۷دانشگاه کنار گذاشته و اخراج شود (سال  یاز استاد  دانستمیرا حق  مرامشانو 

 .قناعت کند شیساده خو ی) و به زندگیدکرت کاظم سام یبرا یبعد از سخ�ان

کشورمان  بیرا در سه دهه پرفراز و نش مسلکیدرویشو  یاخالق ،یراه شجاعت فکر  او

ز ا یکیدر  یار یبوده و بس استیو س شهیبر اهل اند ییکه هر مقطعش آزمون و ابتال

 .، تاکنون  ادامه داده استاندشدهحادثه مردود  یهاچیتند پ

عد بازگشت به کشور ب یاو برا میتصم یوسفی یدر زندگ گریمهم د یاز نقاط وجود یکی

از  ینعصبا هایامنیتیو  هاحوزویبا علم به بازداشت و برخورد تند  نیاز کنفرانس برل

ودن ب یراجبار یبودن و غ یدر رابطه با عرف خصوصبهاو در آنجا  یاسیو س یمواضع فکر 

 یو شجاعت اخالق یدرون بینیروشنبا  یوسفیبود.  کردهرسوصدا  یلیحجاب بود که خ

د و ش تیروحان ژهیبازگشت. روانه دادگاه و هنیبزرگ را گرفت و به خاک م میتصم نیا

 نیا .کردمیاز آنچه تصور  شرتیب دی. شادیمواجه گرد یقو  ونیزاسیانک کیدر آنجا با 

وم . محکشدمیمواجه  یجزم شدتبهنگاه تند توطئه نگر و  نیبار بود که او با ا نیاول

. اما هر چه گرفت�ی یحکم را جد نیخود ا هرچندبه ارتداد شد و حکم اعدام گرفت. 

 .ستیز ریحکم شوم و خط نیا هیسا ریبود او دو سال ز
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نقاط  نیترمهماز  یکی دینقطه شا نی) ای(نگاه وجود ادداشتی نیا یمنظر محور  از

دام حکم اع ریکه دو سال ز دانندمی اندرفتهاست. آنان که زندان  یوسفی یآزمون و ابتال 

و  ستیجوان(ب اریدو برادر بس یشدن متام موها دیچه؟ من خود شاهد سف یعنی سنتیز

حکم اعدام مانده بودند.  ریز یانیبودم که سال نیوچند ساله)  در دهه شصت در ا

 ختهیجسته و گر صورتبهاما  گرفت�ی یحکم را چندان جد نیخود ا یوسفی هرچند

 یحت یاز سو  رونیو چه از ب ژهیدادگاه و خویدرندهو  توزکینهچه از درون مسئوالن 

 نیا یدر اجرا اک�نح ییاز امکان ماجراجو یگاه قرائن یاسیس انیدوستان و آشنا یبعض

 نیا دو سالاما  یوسفی. رسیدمینگران او  شدتبهو خانواده  یوسفیه گوش حکم ب

 آمد. در تالطم رونیآن را تحمل کرد و رسبلند ب فرسایطاقت یسخت و فشارها طیرشا

 .شودمیآشکار  هاانسانحوادث است که گوهر  بیروزگار و فراز و نش

  یوسفی یآقا زمیو عز تربزرگبا برادر  یمتعدد زمانهممختلف و  یرهایتاکنون س من

  :امداشته

 هیو گفتگو و دادن نرش ۶۴انتشار در سال  یمتناوب در دفرت رشکت سهام یدارهاید-

: ددامی وندیآنچه ما را به هم پ درباره(خروش موحد) و سخن گفنت  شانیبه ا مانمخفی

در آن هنگام گفت:  یاما جمله مهم یو رسم و راهش. اشکور  هاآرمانو افکار و  یعتیرش

 ی) با کار مخفمیکردمی غیتبل ماندر نرشیه(که ما  بخشآزادی -بخشآگاهی مشیخط

 . دردمیرس جهینت نی. من خود چند سال بعد در زندان به همستین یشدن یرعلنیو غ

و  میقمست یدارهاید نیبود که اول یوسفی یانتشار و با وساطت آقا یدفرت رشکت سهام

شدم،  مندبهرهاو  ژهیداشتم و از مهر و عطوفت خاص و و یرا با مهندس سحاب امیحضور 

 که از دوران مجلس نیاز قضات دادگاه او یپدر مهربان از بعض نیا یر یگیاز پ خصوصبه

 اهاین ستیگفته بود قرار ن یکه البته آن قاض ۶۷عدم اعدام ما در سال  یآشنا بود برا

 انیا پات یو شاگرد یدوست نی. ایبعد یاسیس هاینشیباز فراز و  یار یاعدام شوند تا بس

 .افتیادامه  زمینایرانپر عزت آن عزت  عمر

 من یاز زندان و سپس معرف یفردا پس از آزاد رانیا شهینظر و اند سیدعوت به رسو -

من را  یفردا که پا رانیا هیریخودش به تحر جایبه شهینظر و اند سیرسو ریدب عنوانبه

 با مهر و محبت خاص مهندس بعداً باز کرد و  هینرش نیبه ا میمستق طورمقاالتم بهجدا از 

مچون ه یزانیعز قبالً که  ایرسدبیریمجله شدم.  ریو بعد رسدب هیریتحر ریدب یسحاب

 .داشتند بر عهده انیرشت دیو سع یمدن دیسع
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و  یهمکار  هاسالو  یعتیدکرت رش یفرهنگ هایپژوهشدفرت  تأسیسدر  یهمراه-

ر که د هایینو رشیعتی یر یاز زنان و مردان و دوستان و به تعب ایمجموعهبا  یهمفکر 

 یعتیرش یو آزاد یبودند و تنها مثلث عرفان، برابر  داستانهم باهمنداشنت و نخواسنت 

 .دادمی وندیبه هم پ شانفرهنگی هایتالشدر  را هاآن ریبا زر و زور و تزو زشیو ست

 دالنسوتهکه  ییهاو غم یشاد با همه یمذهب -یفعاالن مل یدر شورا یهمراه -

» نه«دوران پس از  یهاشعفو  یپشت رس گذاشتند. چه در شاد باهمگردآمده در آن 

زندان  اطیدر ح زیآمطنتیشسپاه که  ۵۹مردم به حاک�ن و چه در زندان  یبزرگ اعرتاض

کردم به هنگام بازگشت درست پشت رس  یسع میدر حال قدم زدن بود بندچشمکه با 

و  رمیدر دستش عالمتش بود، قرار بگ حیزندان تسب اطیح یرو  اشهیساکه در  یوسفی

ان نش شیهارا با فرشدن شانه دیمد یبعد از مدت دنشیاز د شعفمو  کسویاز   امیتنگدل

 !دهم

 یارشاد در دهه هشتاد که محفل هینیدر حس ینید شانیدر جمع و حلقه نواند یهمراه-

 یکی یوسفیبود و  رانیا ینید شانیاز نواند یجمع یو همدل اندیشیهم یبرا یخصوص

  .بود نشانیترفعالو  هانیترقدمثابتاز 

مشرتک  یهاکنشخارج از کشور در  یدر فضا نیریپر از تلخ و ش یبا خاطرات یهمراه-

که  هاییگراییاصولخارج از کشور(و  یمذهب -یکنشگران مل ،یمذهب -یمل تیدر سا

 انی(که دو سال با آقا شهیاند ی)، انجمن آزاددادمیاز خود بروز  هاتیفعال نیگاه در ا

بودند در  شهیاند یآزاد هیانجمن و نرش نیا گذارانانیبنکه  کفریو ن یوسفی

 در کار مشرتک با یوسفیو صبورانه و پر از تسامح  شائبهیبشاهد تالش  اشرهیمدئتیه

از  یاحلقه(مانند  یفکر  یهاجمعبودم) و  ینیو د ینیردیاز روشنفکران غ یجمع

ن ه� با جاهمه یوسفیکه  ی) گوناگونیشیاندهم یهاجمع(یاسی) و سینید شانینواند

 دنیرس یبرا شیهایتابیبو تسامح و گاه  یقولخوشو تالش و  یپرکار  یشگیهم صیخصا

 .جمع بود کارکمکبه مقصود، 

 اتغیاست. او از تبل رانیدهه هفتاد ا نیاملتکلمو ملک شیآزاده و آزاداند بیخط ؛یوسفی

رشد  یهاپلهآغاز کرده بود اما  رانیمختلف ا یقبل از انقالبش در شهرها و روستاها

کرده است. در زندان  یتوامان ط یو شجاعت اخالق ین فروتنه� بارا  یاسیو س یفکر 

بازجوها به  دیشد نهی) شاهد ک۸۴تا  ۸۲ هایسالبه  مربوطدو الف سپاه(در بازداشت 

با  میبودم. بازجو ییاو در چند نسل دانشجو یو اثرگذار  یگر  جیصفت ترو نیخاطر هم
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 یور اشک گفتمیبا نفرت متام  ،ییمختلف دانشجو یهانسلاشاره به روابط جمع ما با 

 ژهی!(اشاره به بند وجاستنیرا منحرف کرده است و حاال او هم هم یادیز انیدانشجو

 بود) نیبند دو الف در او یکیکه در نزد تیروحان

ه است که ب دهیرس ایوجودی -یبه نقطه معرفت اشاندیشه ییاستعال ریدر س یوسفی

احرتام خاص، ارزش و  یادهینه انسان بعالوه عق ده،یعق یانسان منها یبرا«قول خودش 

 یوسفینکردن  یرخودیغ -یو خود یگشودگ یِ و درون یرمز فکر ». و کرامت قائل است

 .مرتبط است نجاهایبه ا

 هایمرارتو  هارنجاست،  مودهیآملان) را ساده نپ»(از قم تا بن« یرونیو ب یدرون ریمس او

 یفت وقتگ توانمی نی�اد صورتبهرا پشت رس گذاشته است.  یگوناگون یستیو ز یفکر 

ع�مه  اللهیحزبفشار  یهاگروه ۶۴مصدق در سال  نیغالمحسدر مراسم بزرگداشت 

به سنت منجمد  هایشوابستگیو  هاجزمیتاز  یمیرا از ن یو  ییگو دارندبرمیاز رس او 

 یبا کندن عبا و قبا تیروحان ژهیدادگاه و زیرا ن گرید مهی. نکنندمیشده متحجر رها 

نائل شده  »کیاخلع نعل«به مقام  یوسفی. حاال دهدمیدر دهه هفتاد انجام  یو  یروحان

 .رها، در جسم  و در جان یاست: رها

عتقد به م شیآزاداند کی) تا فقیهوالیت بعداً معتقد به فقه (و  یطلبه سنت کیاز  ریس

 یخیبودن منت و تار ییچندصداو دولت،  نید ییجدا ن،یبه د یو الهام یخیتار کردیرو

 ییهابخشآن  یبودن حت یحجاب و عدم اجبار  خصوصبه عتیرش یبودن احکام اجت�ع

 یفوسیاست.  یاستخوان سوز  رینان بدان معتقدند سیو متد مؤمنانکه  ینیاز احکام د

 یو بعد دست بر زانو  کندمی) آغاز یعتی(رش یخرض  یبا همرهرا در ابتدا  ریمس نیا

و ساختارشکن  شکنسنت. او دهدمیاستادش را ادامه  یهاآموزهو  گذاردمی شیخو

 .نه در حرف بلکه در عمل همآناست. 

 یبرا ؛یِ و ضد روزمرگ تی، رسشار از احساس مسئولپرتالشاست و  پرکار یوسفی

معتقد بوده  شهیهم یوسفی. گذاردمیوقت  هاآن یو برا ردیگیم میتصم شهایبرنامه

 شهیاو هم». م کردتوانمیچه  کیکرد و  شودمیچه  کی م،یکرد دار دیچه با کی«است 

 .ش وفادار بوده و در حد توان بدان عمل کرده است»م کردتوانمیچه «به 

او در صحنه عمل  ،یوسفی یشگیهم یوجود سمینامیو د یفکر  سمیکالیراد رغمیعل 

که نقاط  یابوده است. گاه در حد و اندازه گراواقعو  روانهیم شهیاز قضا هم یاسیس

   .آورده است دیپد اشیاسیس یدر زندگ یقابل نقد
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 دیچه با یدر آس�ن انتزاع یباعث نشده است و  یوسفیبودن  شهیفکر و اند اهل

 دتشبهکرد غافل مباند. او  توانمیکرد و چه  شودمیمباند و از چه  یبزرگ باق یکردها

 .است جهیاهل عمل و نت

 از گرید یاست و برخالف بعض یاهل عمل و کار جمع نیهمچن یوسفیراستا  نیهم در

 ایبا سطوح مختلف کار کند   یکه با افراد داندیاز آن � اجلخود را  شأنهمگنانش، 

در  یمین یوسفی یزندگ ری. سبگذارد یجمع هایبیانیهدر  هاآن یرا کنار امضا شیامضا

مجلس، رشکت  تیگذشته است: حلقه اقل اشیفرد یهاتالشدر خلوت  یمیجمع و ن

 ع،یتش املعارفدائره اء،یاح هی)، نرشیو طالقان یعتیانتشار، شط (موسسه رش یسهام

 یشورا ،یعتیدکرت رش یفرهنگ هایپژوهشفردا، دفرت  رانیا ،یبزرگ اسالم املعارفدائره

ج خار  یمذهب -یکنشگران مل ،یمذهب-یمل تیبازرگان، سا ادیبن ،یمذهب -یفعاالن مل

 ینید شانیحلقه نواند شه،یاند یآزاد هیانجمن و نرش تون،یجرس و ز تیاز کشور، سا

 . ...و

 شودیممشرتک است. با او  بارهدراین گرید یار یاست. تجربه من و بس یفرد فروتن یوسفی

 از یار یسب ینیبخودبزرگو تبخرت و توهم و  یگفتگو کرد. کله بادکردگ سطحهم طوربه

 یر یرپذیتأثو  یرگذار یتأث �نه،یصم ی) را ندارد. او اهل گفتگو استی(و س شهیاهل اند

یاشپکه علت جمع  ی. نقطه ضعفستین یطلباستیر به دنبال یعاست. او در کار جم

یانسان یطلبجاهمهار  یوسفیبوده است.  رانیا استیدر عرصه فرهنگ و س یادیز یها

به او در ارتباطات  یامر کمک بزرگ نیداشته است. هم به دسترا تا حداکرث ممکن  اش

داشته است.  یشانه و یاندکمرت مصلحت یهاییگوحقو  اشیجمع یو کارها یاجت�ع

همه را داشته  اصطالحاً حرف بزنند و عمل کنند و  شانهیاندمصلحت خواهندمیکه  هاآن

در  تدریجبه. اما افراد صادق و درست رفتار دهندمیهمه را از دست  تدریجبهباشند 

 .ادعاست نیا یبرا یمثال خوب یوسفی. نندینشیم هادل

 همچون اشگذشتهدر نوشنت خاطرات  یاست. کمرت کس لهیوپلهیشیبساده و  یوسفی 

و  که بوده طوره�نرا  اشگذشته ر،ییو روتوش و سانسور و تغ یپوش پردهیباوست که 

 اندکرده حتیرابطه نص نیاو را در ا هاخیلی. گذاردمیبه اشرتاک  کردهیمفکر و عمل 

 هانیاز آن خرب ندارند و هم هاخیلی دیکه شا دیبگو ییزهایاز چ ستیخوب ن شیکه برا

حمله  یبرا ییهابهانه اشیاسیس مشیخطو مخالفان  اشینیضدد رانیگخرده به دست
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با  انیب شهیاش همحیندارد او ترج یادیز تأثیردر او  حینصا نی. ادهدمی توزیکینهو 

 .ستاست که بوده و اتفاق افتاده ا یبه ه�ن یحداکرث وفادار 

که دارد اما همچون خودش با  یاشمندانهیاند هیمادرونجدا از  یوسفی هاینوشته

ا در او ر  یرگذار یتأث یوسفی شیسبک نگارش و گو نیهمراه است. ا ییگوو ساده یسادگ

و  غیو پرتبل یرسم یاسیس یفضا ایو  یسنت ینید هیکه از رو یمنظر مخاطبان عام

 یبعض یگرانخبههم با زبان  یایهمدلو  اطاما ارتب اندخستهحاکم  ییپروپاگاندا

 بیندارند، دو چندان کرده است. او مبلغ و مروج و خط یاسیفعاالن س ایو  شمندانیاند

 ریدر چند دهه اخ انسالیاز مخاطبان جوان و م یانبوه یدو حوزه برا نیدر ا یاثرگذار 

 .بوده است رانیا

 یکه گاه ممکن است باعث ناراحت یبرخوردار است. رصاحت یاز رصاحت خاص یوسفی

 یگشیهم یتینخوشو خلوص و  یرصاحت را با سادگ نیا یار یهم بشود. اما بس یدوستان

 نیاز همه اما دشمنانش از ا شرتی. بگیرندیاز او بدل � یانهیکو  دانندمیمرتبط  یوسفی

 و نیرصاحت او در کنفرانس برل نی! هماندرفتهدل گبه ار  اشنهیکو  دهیدبیآسرصاحت 

محبوب و قابل قبول و  ایچهرهرا به  یوسفیدر بحث در حوزه زنان بود که  خصوصبه

 .کرد لیتبد رانیجنبش زنان ا یبرا تأمل

 اریاست و بس یرأ استقالل  یدارا شدتبهاش اما همه تسامح  و تساهل رغمیعل یوسفی

از آنچه بدان معتقد است  یدر بحث اشیفروتنکه او به خاطر  امدیده! کمرت گراستاصول

 کیاز  دیگذاشت که شا یوسفی گرید صهیکنار خص توانمیرا  صهیخص نی. ادیایکوتاه ب

دن ضدجّو بو  یژگی(مهندس بازرگان) به ارث برده باشد: و گرشید یو اخالق یمعلم فکر 

همچون  یایکه از قضا افراد حساس و احساس  یزدگ جو بیدر برابر آس تشیو مصون

 یوسفی یجو زدگشدن و  یگاه شاهد احساس هرچند! کندمی دیتهد ادیرا ز یوسفی

 شرتیب یجمع یهایفکر همدر مباحث و  خصوصبه یوسفیغالب  صهیاما خص امبوده

 .است داندمی قتیو حق تیبر آنچه واقع یستادگینبودن و ا جو زدهو  یرأ استقالل 

 یباهاشتبه یوقت یوسفیاوست.  تیعدم جزم یوسفی گرید تیعکس اما خصوص طوربه

ندارد.  یر یو انتقادپذ یخود انتقاداز  ییبربد ابا یپ اشسیاسیو عمل  شهیدر اند

مشاهده  شیاندمصلحت استیپرتبخرت و اهل س شهیکه کمرت در اهل اند ایخصیصه

منترش  ایپرونده میقصد داشت هنیم هایش�رهاز  یکیدر  یوقت کنم�ی. فراموش کنیممی

 یاسیس و یپرونده فکر  یانتقاد یمختلف به بررس یفکر  هایاردوگاهاز  یکه افراد میکن
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باز دعوت ما را  یبود که با رو  یجزء معدود افراد یوسفیخود بپردازند  ریچند دهه اخ

 یفشار ا یو عل رکشتگ یهمچون عل یگر ینوشت(در کنار اندک افراد د �نیو برا رفتیپذ

 .و...)

 نیخاطرات گوناگون نشانگر هم یهادارد. نوشنت کتاب یخوب یلیحافظه خ یوسفی

 خیو چه تار یمل خی(چه تار خیهوشمندانه حوزه تار دنیبرگز نیاستعداد اوست. همچن

بوده  یدرست کامالًانتخاب  زین ریدهه اخ کیاز  شیدر ب اشیپژوهشکار  ی) برایمذهب

 یتر فعالپژوهش برخورد  نیبا محصوالت ا ام یاسیو س یجامعه فکر  دوارمیاست. ام

صدر  خیاو در رابطه با تار یخیتار یهااستنتاج یداشته باشند و از آن بهره بربند. برخ

است  یوسفیجسورانه  یهایشینواند یبرخ یکه تاکنون منترش شده حاو   عیاسالم و تش

 ایو  یموروث یادگمهو  هاجزمیتاز  یو عبور و فرارو  یشیرا در حال نواند یکه عمر 

 !بوده است یو درون یو ارتداد مستمر معرفت یخیتار یاشهیکل یهاقضاوت

 ) همرسییباباگلبدون اشاره به محرتم خانم( اشکوری یوسفی یزندگ یولو گذرا مرور

 شنودیم یدرون یهارسوش یکه به قول یکم دارد. همرس  یبزرگ زیهمراه او چ شهیهم

 نیاز آخر یکی! محرتم خانم در امدیدهآهنگ برنادت  لمیرا فقط در ف اش�ونهکه من 

از حارضان که از عالقه خاص و مراقبت  یکیدر پاسخ به پرسش  میکه داشت ییدارهاید

ه جمل کیدر  دیپرس یوسفی ینگران و مراقبت مستمر او از آقا شهیو چش�ن هم ژهیو

یسشانخوشاز  گرید یکی یقیو شف قیزن رف نیازدواج با چن». کار عشق است!«گفت 

 ،یتعیرش آزادشده یوسفی مییکه بگو ستین زیآماغراق اصالً است.  یوسفیبزرگ  یها

ت. محرتم اس ییباباگلمحرتم  یشگیهم افتهی تیو پرورده و امن یسحاب افتهی وسوسمت

 الً مثجلوتر بوده است.  یقدم یهمراه و گاه حت یوسفی یبا ارتدادها شهیکه هم یخا�

خواهان آن بوده است! همرس  ترپیش یلیکه خ  اشیزندگ وسفیدر خلع لباس 

 شهیمه یناآرام و زندگ شهیهم یوسفیرا با   یدیو ام میبپر  اریبس هایسالکه  یهمسفر 

 او کنار آمده یشیپشت رس گذاشته است. با درو ییو ادعا هیگال چیهیهمراه با خطرش ب

 بیمختلف خصم و رق هایاردوگاهکه از  ییرهایو ت �تیو فرزندانشان را در برابر نامال

گرفته و به کانون خانواده  ودپر و بال خ ریز ،شدهیمپرتاب  شانیبه سوو گاه دوست 

مصلحت خانه  و  شهیدر تعارض عقل و دلش هم یوسفیاست.  دهیو گرما بخش تیامن

کرده است. محرتم  یوار قربانلیاس�ع هن،یمردم و م یبرا شیهاآرمان یخانواده را در پا
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با  داریدر دل و د شهیهمراه نبوده اما هم یوسفی یهامیتصم یخانم اگرچه با بعض

 .کرده است یهمراه اشیزندگ وسفی

 یوسفیا ب ییپروده شده بودم آشنا تیروحان کالیمنتقِد راد یِ عتیمن که با اسالم رش یبرا

ست! ا یعتیکه مروج رش یآخوند اصطالحبهبا  ییهمراه بود؛ آشنا یاز ابتدا با شگفت

انه و توز کینهزمانش  تیکه غالب روحان یو متفکر  تیروحان یطراح تز اسالم منها

 ...هستند همچنانو  اندبودهمخالفش  شدتبه

رشد  یبودنش و بسرتساز بودنش برا ییو گفتگو یبا جوانان، فروتن یوسفیبودن  خوردم

ه مغتنم بود شهیهم میبرا یمیرفاقت سه دهه و ن نیدر ا یوسفی یآنان و صفا و سادگ

  .است

و اهل مباحثه و جدل را همواره با  یاصول ونیاز روحان یارگه کهاین رغمیعل یوسفی

همراه بوده است.  زیبودن ن یو احساس یشاعرانگ یبا نوع شهیخود داشته است اما هم

 یاو رو  هایحساسیتاو اهل رسودن شعر هم بوده است. گاه شاهد لطافت احساس و 

 و یشگیندا نیب یرفت و برگشت شهیهم یوسفی. امبوده گرانیبرخورد و گفتار و رفتار د

رمز  دیشا نیدل او بر عقلش حاکم بوده است. ا یینها لیداشته است. در تحل یشاعرانگ

صادقانه بر معتقدات و اصولش بوده  یدار یاو و پا انهیگراآرمان یستیزاستمرار ساده

و  هشیاند عرصه یکنون صینقا یو احساس پاسخ به بعض استیو س شهیاست. جمع اند

 .ماست رانیاما نامتام و ناکام امروزه ا  نهیپرهزپرتالش و  یو جنبش اجت�ع استیس

 نیاستثناء بر ا کیبودم.  دهید دیو پرام پرشور شهیهم میرا در طول سه دهه و ن یوسفی

به سمت  راه دربودم و  زبانشیبود که م سیدر پار �نیدارهاید نیاز آخر یکیقاعده 

 بار در نیرا اول یوسفیتلخ  اسی. زدیممیحرف  یو خودمان یدر مرتو، خصوص یمقصد

اش و و مردم هنیاز رسنوشت م یوسفیکه  یی. گودمید ریدر راه  و مس یگفتگو  نیا

 ی. براسخن از مرگ گفت یبود. حت دهیرس یتلخ اسینتوانسته به مقصد برسد به  نکهیا

گفت که فکر نکنم تا آخر عمر فراموش  ایجمله. دمیرا �ناک د یوسفیبار چش�ن  نیاول

ران مهاج نیب یبیغر امر. ترس از مرگ در غربت رمیمب جاهمینکنم. گفت ممکن است در 

نبوده باشم. اما او ادامه  شیاندمرگاست که  یاهفتهکمرت  ریاخ کسالی. من در ستین

. ستین شیب» الشه« کی ماندمی یباق نیزم یمردم آنچه از من رو  نجایااگر در «داد 

منتقل شود  رانی. اما اگر قرار شد به ارانیدر ا ایدفن شود و  نجایست ایمهم ن میبرا

شده بودم. خودم را کنرتل کردم. با  متأثر یلیخ». در زادگاهم دفن شود دهممی حیرجت
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 بر رس تانهیسابود و  دیسال خواه هایسالرا فرشدم و گفتم انشاءالله  شیدستم زانو

 .خانواده و همه ما برقرار خواهد بود

 زیعز شهیهم وسفی کنممی. آرزو کنممینوشتار تکرار  نیهم یآرزو را در انتها نیهم

 یفکر  راثی(و م یفکر  صالحاتاتیبر باقادامه دهد و  شیهاپژوهشسال به  هایسالما 

و   هاییگوحقآن پرداخت) و  دربارهبه بحث  دیبا یگر ید یکه در جا یایو فرهنگ

 بیرسارس تالش و پرفراز و نش یبر تجارب عمر  یمبتن یاسیس یهایو راه بر  هایروشنگر 

 شیبه سهم خو مردم�نو  هنیم ندهیآ یبرا اشیدلسوز و برخاسته از  تاکنون یاز نوجوان

و عدالت و سعادت  یآزاد دیشاهد برآمدن خورش مانهنیدر خاک پاک م یو روز  دیفزایب

 باشد. رانیملت ا
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 تبارشنایس کنشگران حوزه دین؛

 تا نواندیشان گرایانسنتاز  
 حسن فرشتیان

 

ن حوزه در ای تأثیرگذاراز چهار جریان فعال و  توانمیدر تبارشناسی کنشگران پهنه دین، 

و در رأس آن، روحانیون سنتی، دیرپاترین کنشگران حوزه » گراسنتجریانات «نام برد. 

، و سپس نوبت به »نوگرا«و پس از آنان، نوبت به جریانات  شوندمیدین محسوب 

هرچند با سه » پژوهشگران امر دینی. «رسدمی» نواندیشان دینی«فکری  هاینحله

 در زمره کنشگران وجریان پیشین تفاوتی ماهوی در انگیزه دارند ولی با نگاهی دیگر، 

 .شوندمیفعاالن حوزه دین محسوب 
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چهار جریان فوق کنشگران حوزه «موضوع این نوشتار، در بخش اول، نگاهی اج�لی به 

و بررسی » اشکوری یوسفیجایگاه حسن «و سپس در بخش دوم، بررسی اج�لی » دین

 .باشدمینقشه راه ایشان در این مسیر 

 

 دینبخش نخست: کنشگران حوزه 

 گرایانسنت -۱

، داندمیدیرپاترین جریانی که خود را متولی دین و بلکه متولی رسمی و انحصاری دین 

وه گر  ترینفعال. این جریان، باشدمیو در رأس آنان روحانیت سنتی  گراسنتجریانات 

ن وفادارتری عنوانبهآغازین اسالم،  هایسده. اینان از ه�ن باشندمیکنشگران حوزه دین 

متولیان دین، به مرزبانی دژهای کهن دینی پرداختند. به دلیل تقدم زمانی نسبت به سایر 

جریانات و همچنین به دلیل وفاداری به نّص و منت، جایگاه خویش را موقعیتی رسمی و 

منحرص به فرد تلقی کرده و برای سایر کنشگران، مرشوعیتی و اصالتی قائل نبودند. و 

ند، به همین دلیل اینان دانستمیکهن  هایسنتخویش را در مرزبانی آن  چون رسالت

نگران و دلواپسانه به سایر کنشگران این حوزه  یادهیددر طول گذر تاریخ، بدبینانه و با 

و هرگونه نوآوری و نوگرایی و نواندیشی را بدعتی نابخشودنی تلقی  ستندینگریم

 .کردندمی

 ها:ویژگی

تعلق کامل به متون کهن دینی، از کتاب و سنت گرفته تا متون سلف : هایوابستگ* 

 پیشین

* خوانش از دین: گرایش به نّص و منت، از منت کتاب و حدیث گرفته تا متون کهن روایی 

 های جدید از دین و فقهی، و پرهیز از تفسیرهای نوین و خوانش

نفی سایر خوانش از دین وکامل در تفسیر  ییانحصارگراها: * رویکرد به سایر خوانش

کهن اندیشه دینی و جلوگیری  هایقلعهها* اهداف: رسالت مرزبانی رسمی و انحصاری 

 مؤمنانبه اندیشه  رسانیآسیباز هرگونه شک و تردید و 

 

 نوگرایان -۲

» نوگرایی«ی هااندیشه، و به هنگام ناکارآمدی آن، گراسنتاز بطن روحانیت و جریانات 

در راستای همگامی با دستاوردهای زندگی  غالباً ی نوگرا هااندیشه. این شودمیمتولد 



 از سنت گرایان تا نواندیشان تبارشناسی کنشگران حوزه دین؛

 

۸٥ 
 

کهن ارائه  هایپرسشنو به  هاییپاسخ کندمیو تالش  شودمیمدرن هر دورانی آغاز 

 کهنه تلقی بساچه، امروز شدمیمحسوب » نو«که دیروز  هاییپاسخدهد. در گذر تاریخ، 

گردد و نیاز به نوگرایی جدیدتری باشد. البته نوگرایی در درون خود طبقات و درجاتی 

 باشدمی گراسنتاز حداقلی تا حداکرثی دارد. نوگرایی حداقلی نزدیک به جریانات 

. نوگرایی را شودمینوگرایی حداکرثی به مرزهای نواندیشی دینی نزدیک  کهدرحالی

با ابزارهای رایج درون دینی نامید که در نقد » درون دینی اصالحگری« توانمی

 .شودمی، منتقد آنان »رفورمیستی« یهاروشبا استفاده از  گرایانسنت

 :هایژگیو

: تعلق نسبی به سلف پیشین و وفاداری نسبی به مبانی و قواعد آن، همراه هایوابستگ* 

 با تالش برای نوسازی آن

* خوانش از دین: تالش برای ارائه تفسیرهای نوین از دین و از متون دینی، با گرایش به 

 و با استقبال از دستاوردهای نوین برشی» ِخرد برشی« یر یکارگبه

نسبی  رشیو پذکامل در تفسیر از دین،  ییانحصارگراها: عدم * رویکرد به سایر خوانش

 های درون دینیسایر خوانش

* اهداف: رسالت خویش را در مرزبانی اندیشه دینی دانسنت و استمداد از دستاوردهای 

 انمؤمنبه اندیشه  رسانیآسیبجدید برشی برای جلوگیری از هرگونه شک و تردید و 

 

 نواندیشان دینی -۳

انات از بطن جری یحتجریان نواندیشی دینی زائیده از بطن جریان نوگرایی دینی و گاهی 

د پدی» یاشهیاندجهش «یا یک » جهش نسلی«با یک  غالباً یی دینی است که گراسنت

های جدید از متون کهن، و ناتوانی اجت�عی و مذهبی به خوانش یهایازمندین. آیدمی

پاسخگویی کنشگران گروه اول و دومی که در باال یادآوری شد، موجب پیدایی جریان 

و  ابزار منطق نوین یر یکارگبهتا با  کندمی. این جریان، تالش شودمینواندیشی دینی 

ِخرد برشی و استفاده از دستاوردهای آن، خوانشی نو از متون کهن ارائه کند. البته عالوه 

 لهدو نحدینی نیز، با  یهارفرنسبر ابزار مورد استفاده، نگاه وی به متون و منابع و 

ت بازگش«و دعوت آنان به  پیشین متفاوت است. شعار محوری نواندیشان در مورد منت،

 در حقیقت در پی اصالت دادن به قرآن در مصاف با حدیث و فتواست. » به قرآن
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 از ابزارهای رایج درون دینی گیریبهرهبا » اصالحگری درون دینی«اگر جریان نوگرایی به 

با استمداد از ابزارهای متدولوژیک و با دانش  کندمیتوجه دارد، نواندیشی دینی، تالش 

 ی دین بپردازد.هانابنیادین بنی یهایبازخوانمنطق نوین، به 

جریانات  دارانپرچماجت�عی و خانوادگی برخی از  یهاخاستگاهنگاهی اج�لی به 

این مسیر طی شده، و استفاده از  ترقیدقنواندیشی دینی معارص ایران، در جهت فهم 

 د کمک شایانی برای این جستار اندک ما باشد.توانمیابزارهای مورد توجه آنان، 

) فرزند عباس قلی آقا تاجر تربیزی است که تاجری ۱۳۷۳-۱۲۸۶مهندس مهدی بازرگان (

علوم تجربی جدید تالش  یر یکارگبهه است؛ وی با شدمیمتدین و معتمد بازار محسوب 

 به بازخوانی مفاهیم دینی با انطباق آن با علم و دانش تجربی دارد.

) فرزند شیخ ابوالحسن عالیی طالقانی از ۱۳۵۸-۱۲۸۹سید محمود طالقانی ( اللهآیت

قراردادن قرآن، خوانشی نو و  ی عرص خویش است؛ وی با محورگراسنتروحانیون 

 .دهدمیجه به نیازهای معارص، ارائه از آیات قرآن، با تو  انهیگراعملتفسیری کاربردی و 

) فرزند محمدتقی رشیعتی و از نوادگان و نسل عاملان ۱۳۵۶-۱۳۱۲دکرت علی رشیعتی (

دین است. هرچند حرکت به سمت نوگرایی و نواندیشی دینی از محمدتقی رشیعتی 

و  کندمیکه از مسیر طلبگی و زّی روحانی و سپس نوگرایی دینی آغاز  شودمیآغاز 

تا تفسیرنوینی از قرآن ارائه دهد، فرزندش علی رشیعتی با استفاده از فاکت کندمیتالش 

گامی فراتر گذاشته و با بازخوانی مفاهیم دینی و  شناسیجامعهو  ینگار خیتارهای 

ه دینی را ب گرایانسنتتاریخی  -انطباق آن با نیازهای نسل معارص، باورهای عقیدتی

 .کشاندیمچالش 

 :هایژگیو

 : عدم تعلق به سلف پیشین و تالش برای رهایی از وابستگی بدانهایوابستگ* 

» ِخرد برشی«* خوانش از دین: تالش برای ارائه تفسیرهای نوین از دین، و ترجیح مالک 

 »قرآن«بر تفسیر پیشینیان از منت با استفاده از منطق و کالم نوین و با محور قرار دادن 

در تفسیر از دین، و پذیرش سایر خوانش ییانحصارگراها: عدم خوانش * رویکرد به سایر

 ها

های * اهداف: رسالت خویش را در بازخوانی مفاهیم دینی دانسنت با استمداد از خوانش

جدید منطبق با منطق و ِخرد برشی، و خوانش جدید از گفتارهای کهن در راستای پیرایش 

 دیندارانه در دنیای معارصی دینی و تسهیل زیست هااندیشه
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 پژوهشگران دینی -۴

بسرت  .شوندمیبیشرت نحله پژوهشگران دینی در یکی از دو بسرت متفاوت ذیل زائیده 

. البته به هاستدانشگاهنخست زایش این جریان، مؤسسات پژوهشی، آکادمیک و 

سی و اتاق فکرهای سیا هاسیرسومناسبت حوادث سیاسی روز، ممکن است برخی از 

نیز در این زمینه فعال شوند و برای شناخت جریانات دینی مطرح در کشورشان یا در 

شوند، ولی این تحقیقات مربوط به  مندعالقه ییهاپژوهشسایر کشورها، به چنین 

ُخرد یا کالن آن کشور  یهااستیس باموضوعات خاصی و در مقطع خاصی و مرتبط 

و تداوم دارتر توسط نهادهای پژوهشی و  ترقیعمبنیادین،  یهاپژوهش. ولی باشدمی

ر فوق برخوردا یهاپژوهشاز آزادی علمی کافی برای  نسبتاً که  شودمیآکادمیکی انجام 

 هستند.

است ولی برای خویش  Fait religieux» امر دینی«، هرچند موضوعش هاپژوهشاین 

 »امر تاریخی«بسان » امر دینی«به سوژه  هاپژوهشرسالتی دینی قائل نیست. در این 

و در کنار آن و به شکل موازی با آن، مورد آنالیز قرار  شودمینگریسته » امر اجت�عی«و 

به شناخت  یرسانکمکرسالت خویش را فقط در » پژوهشگر امر دینی. «ردیگیم

 کمک هاپژوهش، ولی بدون تردید، این داندمیواقعیت امر دینی و تجزیه و تحلیل آن 

 .کندمیی دین هاحوزهشایانی به سایر کنشگران 

بسرت دوم زایش این جریان، در مسیر تداوم سیر تکاملی جریانات پیشین است. بدین 

، به اسالم نوگرا، و سپس به جریان نواندیشی گراسنتمعنا که جریاناتی که از درون اسالم 

برآمدگاه و هاشهیربا فاصله گرفنت از  توانندمی، رسانجام کنندمیدینی تعلق خاطر پیدا 

دینی کنند. شاید  یهاپژوهشهای نخستین خویش، همت و کنش خویش را مرصوف 

 خودیخودبهدینی،  یهاپژوهشبرخی از آنان نیز در این اندیشه باشند که کمک به 

د گامی مهم در کشف واقعیت تلقی شود و همین نکته، دستاورد مهمی برای توانمی

 .گرددمیتلقی  آنان

 هایهرسان ویژهبه، یارسانهنیست که امروزه در ادبیات  مناسبتبیاشاره به این نکته 

، برخی از شودمیالقاب حوزوی و دانشگاهی خودداری  یر یکارگبهکه از  یمرز برون

ف بر مبنای تعاری هرچند شوندمیتوصیف » پژوهشگر دینی«کنشگران دینی، با عنوان 
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در این نوشتار، ممکن است آنان در حوزه دوم و یا سوم، یعنی در میان جریان  موردنظر

 نوگرایی دینی و یا نواندیشی دینی جای بگیرند. 

 ها:ویژگی

های گوناگون آن، عدم وفاداری به مبانی و : عدم تعلق به منت و خوانشهایوابستگ* 

 قواعد سلف پیشین

* خوانش از دین: قرائتی بر مبنای ابزارهای متدولوژیک آکادمیک، و عدم سوگیری در 

 دینی یهاپژوهش

ها: بیان یک دیدگاه بسان ارائه نظریه و تئوری در سایر * رویکرد به سایر خوانش

 علوم انسانی و در معرض نقد و بررسی قرار دادن آن یهاشاخه

انگیزه  بدون دخالت دادن هرگونه سو و» ر دینیام« یهاتیواقع* اهداف: بیان و کشف 

 دینی 

در بررسی تطبیقی انگیزه شناسی در میان چهار جریان فوق، سه جریان نخست برای 

. ولی جریان پردازندیمدینی به کنشگری  یهازهیباانگخویش رسالتی دینی قائل هستند و 

انگیزه دینی به  چهارم برای خویش، چنین رسالتی قائل نیست و فارغ از هرگونه

 .پردازدیمپژوهشگری امر دینی 

دینی و با استفاده از متدولوژی  یهاپژوهشالبته جریان سوم و چهارم، در راستای 

 همکار و مکّمل یکدیگر تعریف شوند. توانندمیآکادمیک و منطق نوین 

ه . البتگیرندمیقرار » گراسنت«فوق، اکرث روحانیون، در گروه اول  یبندمیتقسدر 

اخیر در  هایدههنیز اندک نیستند. روحانیون نوگرا در » نوگرا«روحانیون گروه دوم 

. رشد مؤسسات اندبودهی علمیه از رشد کیفی و کّمی چشمگیری برخوردار هاحوزه

، رشد نرشیات تخصصی در حوزه ١ی علمیههاحوزهپژوهشی و آموزشی دینی در موازات 

                                                
قط ف علمیه قم رجوع کرد. البته این لیست یهاحوزهبه لیست ذیل مراکز تخصصی  توانیم�ونه  عنوانبه  .١

را فهرست کرده است زیرا در این لیست فقط مراکز وابسته به مرکز مدیریت  مؤسساتبخش اندکی از 
 علمیه قم منعکس شده است و سایر مراکز در این لیست وارد نشده است:  یهاحوزه

http://mt.ismc.ir/page/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2+%D8%AA%D8%AE
%D8%B5%D8%B5%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+%D9%82%D
9%85 
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، تسهیل دستیابی به دستاوردهای علوم انسانی غرب ١ویحوز  آموختگاندانشدین توسط 

ی روحانیون ، آشناییاانهیراو  یافزار نرمبه دلیل تکنولوژی ارتباطات اینرتنتی و تسهیالت 

خارجی و ارتباط آنان با دنیای مدرن، و تجربه سیاسی حکومت دینی در  هایزبانبا 

، کمرت ظاهربههرچند این گروه  باشدمیایران، از عوامل مهم رشد نوگرایی در روحانیون 

 رگذارتریأثتبه دلیل متنفذتر بودن و  گراسنت. در نقطه مقابل، روحانیون آیندمیبه چشم 

، آنان به زّی طلبگی و به اشغال آیندمی، بیشرت به چشم داراندینبودن در جامعه 

 باالی حوزوی و اجت�عی مراتببهمناصب روحانیت، اهت�م بیشرتی داشته و در نتیجه 

 .شوندمیسخنگویان رسمی روحانیت شناخته  عنوانبهو  ابندییمدست 

 مرزی حساسی یهالبه، قدم بر گیرندمیقرار » نواندیشی«روحانیونی که در گروه سوم 

که شاید منجر به گسست آنان از برآمدگاه نخستین خویش باشد. در این  گذارندیم

و برخی دیگر ترک لباس روحانیت  شوندمیبرخی از آنان، خلع لباس » مرزهای گسست«

 .شودمی سوترکمو  تررنگکم، حضور آنان در صنف روحانیت درنهایت، کنندمی

معنای مورد نظر در این به » پژوهشگران دینی«حضور روحانیت در گروه چهارم 

بوده است که در دو دهه اخیر رواج پیدا کرده است. رشد  یاسابقهکمیادداشت، امر 

، امتیازات علمی و اجت�عی همکاری ٢آموزشی و پژوهشی دینی در قم مؤسساترسیع 

با نسلی از روحانیون متلبس به لباس  نکیاهمبا این مؤسسات، موجب شده است که 

روحانیت و یا غیر متلبس به لباس فوق مواجه باشیم که دیگر بسان صنف روحانیت 

دینی  طرفیببرای خویش رسالتی دینی قائل نیستند، بلکه اینان تبدیل به پژوهش گران 

نان، ور آ تلبس برخی از آنان به لباس روحانیت، نه از جهت عالقمندی و با یحت. اندشده

بلکه یا از جهت رودربایستی داشنت، یا به دلیل عادت مألوفه و شیوه مأنوسه، و یا 

شگران کن تنهانه. این نسل روحانیون پژوهشگر دینی، باشدمیاز امتیازات آن  گیریبهره

به  سابچهبلکه برخی از آنان  باشندمیهستند که فاقد انگیزه دینی  یطرفیبو  سویب

 ٣مرسوم خارج گشته باشند. داراندیننائل شده باشند و از زمره » یّ ارتدادی خف«

                                                
�ایه نرشیات تخصصی دینی، منترشه توسط معاونت پژوهشی  یهاش�رهبه یکی از  توانیم�ونه  عنوانبه  .١

مقاالت نرشیات دینی معاونت  یرساناطالع نامهفصلاجعه کرد. لینک به علمیه مر  یهاحوزهمرکز مدیریت 
 ، قم: ۱۳۷۹، منترشه در تابستان ۴۲علمیه، ش�ره  یهاحوزهپژوهش 

http://pazhuhesh.ir/uploads/a155.pdf 
 ۲و ش  ۱ر.ک. به پانوشت ش   .٢
ال از عمرم در حوزه علمیه و تجربه به اقتضای رصف ده س: «ارتداد خفی برخی طالب؟!ر.ک. رشیفی جواد،   .٣

مدعی وجود "ارتداد خفی" در میان حوزویان  توانمیم هاطلبهمکرر با بسیاری از  یهامصاحبهو مشاهده و 
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نیست که نقاط مرزی جریانات چهارگانه  دهیفایبکه یادآوری این نکته  رسدمیبه نظر 

مرزی این جریانات،  یهالبهفوق، به هم نزدیک است و در برخی موارد همپوشانی دارد. 

�ونه، بر همین مبنای  عنوانبهنه مرزهایی حقیقی، بلکه مرزهایی اعتباری هستند. 

د در لبه حاشیه گروه دوم توانمیاعتباری مورد توافق، یک جریانی کنشگری دینی 

 قرار گیرد. » نواندیشی«قرار گیرد یا در ابتدای حاشیه گروه سوم » نوگرایی«

، برای تبیین تنهاییبهاندیشه ورزی محض،  یهامالک، هایساز  یبندطبقهدر این 

 أثیرگذارتکنشگران کافی نیست، بلکه پارامرتهای دیگری نیز در این جایابی  یهاگاهیجا

�ونه جایگاه سیاسی فرد و رابطه او با سیاست حاکمه یا با جریان  عنوانبه. باشندمی

 یهاستمیسد وی را در جایگاه دوم قرار دهد و اگر چنانچه از توانمی گراسنتغالب 

کند.  مکاننقلگاه سوم جایبه بساچهمورد قبول حاکمه، فاصله محسوسی بگیرد، 

نوع  یحتو » صنفی یهایوابستگ«و » اجت�عی یهانقش«پارامرتهایی دیگر، از قبیل 

ه باشد. روحانیون نواندیشی که ملبس ب تأثیرگذارد در ارزیابی نوع تعلّق، توانمیتلبّس، 

در  لباً غااگر جایگاهی روحانی نیز در جامعه داشته باشند،  ویژهبهلباس روحانیت باشند 

 گراسنتو به نقد رفورمیستی جریان  مانندیمجریان دوم، یعنی نوگرایی دینی باقی 

، ولی چنانچه ملبس به لباس روحانی و مشتغل به امور روحانی نباشند، کنندمیبسنده 

 ابسچهنیز  گرایانسنتو نقدشان بر  شوندمیآسانرت به جریان نواندیشی متعلق 

 .شودمی ترکالیراد

، از سوکیاعتباری محض است. از  یبندطبقهفوق، یک  یبندطبقهالبته ناگفته پیداست 

ثابت و الیتغیر نیست، و از سویی  دامئاً و  شودمیجابجا  هاگاهیجانگاه جامعه، این 

 . کنندمیدیگر، خود کنشگران، نیز در گذر زمان، نقل مکان 

                                                
 نندهکقانعکافی  اندازهبهدیگر  شوندیمتحمیل  هاطلبههای اعتقادی که از سوی حوزه علمیه به باشم. نرم

اما به علل گوناگونی که اینجا مجال طرحش نیست  زنندیماین اعتقادات را پس  هاطلبهنیستند و بسیاری 
ارسار ممنوعه حوزه است  نویسمیماینجا  آنچهکه  دانمیمخود را آشکار کنند ندارند.  اعتقادییب کهیناتوان 

باید  هاینا " ممکن است برایم زحمت آفرین شود؛ اماکردیمکه از باب: "جرمش این بود که ارسار هویدا 
در مورد مسئله خدا، برخی خودشان  مثالًچنان است که  هاطلبهدانسته شوند. گسرته "ارتداد خفی" در میان 

 ، به نقل از سایت انصاف نیوز: ۱۳۹۷فروردین  ۶». نامندیمرا آتئیست و برخی ندانم گرا 
http://old.zakernews.ir/paper/subject/483649/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%D8%
A7%D8%AF-%D8%AE%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-
%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%A8- 
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�ونه،  عنوانبه. باشدمیفوق، خواسته و اراده شخص کنشگر نیز با اهمیت  یبندطبقهدر 

دو کنشگری را در نظر گرفت که باورمند به افکاری کم و بیش یکسان هستند،  توانمی

 عمل کنند یاگونهبه توانندمیهای آنان، در بیان اندیشه خویش علیرغم همسانی خوانش

 که یکی از آنان، در یک جریان، و دومی در جریان دیگری از چهار جریان قرار بگیرد.

دیگر، دو جریان موازی دیگری، یعنی  یاهیزاو، از چهار جریان فوق موازاتبهالبته 

نیز در پهنه اندیشه دینی فعال هستند، ولی » زانیستنید«و » پرسشگران حوزه دین«

، از موضوع این شودمیچون کنشگری آنان از زاویه متفاوت و در نقد دین محسوب 

  ١.باشندمینوشتار خارج 

 

 مرزهابخش دوم: اشکوری جستجوگری در گذر از 

 

 نوجوان برخاسته از جریان سنتی یاطلبه -۱

 اچارنبهنوجوان،  اشکوری یوسفیکنشگری دینی حسن  یهاگامبرای بررسی نخستین 

 نسالنمهایشان نیز مثل اکرث  رسدمیبایستی نقبی به جریانات سنتی دینی زد. به نظر 

، ۱۳۵۷خویش، از جایگاه اسالم سنتی آغاز کرده باشد. هرچند پس از پیروزی انقالب بهمن 

 هاحوزهی علمیه اشتیاق نشان دادند و وارد این هاحوزهنوگرایان و نواندیشان نیز به 

منحرص  تقریباً ی علمیه، هاحوزهپیش از آن، ورود و گرایش به  هایدههشدند، ولی در 

وارد حوزه علمیه رودرس و  ۱۳۴۰به جریانات سنتی دینی بوده است. اشکوری در سال 

به این نتیجه رسید که ایشان  اج�الً  توانمیبه همین دلیل،  ٢سپس حوزه علمیه قم شد.

                                                
ن . آنااندداشتهپرسشگران حوزه دین بدون تردید نقش مهمی در روند بازسازی و نوسازی اندیشه دینی   .١

موازی  . جریاناندکردهبرای خویش رسالتی دینی قائل باشند، به امر نوسازی و بهسازی دینی کمک  کهآنبدون 
ه برخالف خواست یقاً دقهرچند این کمک،  اند�ودهنیز ناخواسته به امر فوق کمک  ستیزانینددیگر، یعنی 

یادداشت نیستند بلکه از  در این موردنظرایشان بوده است. ولی این دو جریان اخیر، کنشگرانی به مفهوم 
ع این و از عنوان موضو  باشندیم» ستیزیندکنشگران «و یا » کنشگران پرسشگر دین«دیگر و از طبقه  اییهزاو

 .باشندیمیادداشت خارج 
شمسی در اشکور از توابع شهرستان رودرس گیالن متولد شد. پس از  ۱۳۲۸اشکوری در سال یوسفی حسن  .٢

به حوزه علمیه  ۱۳۴۴طلبه وارد حوزه علمیه رودرس شد. در سال  عنوانبه ۱۳۴۰در سال  آموزش علوم مقدماتی
حسن یوسفی نامهیزندگدر آن حوزه به آموزش علوم اسالمی اشتغال داشت.  ۱۳۵۷قم مهاجرت کرد و تا سال 

 http://yousefieshkevari.com/?page_id=2وی:  یتساوب، اشکوری
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خویش، برآمده از همین جریانات  نسالنهمنیز در آستانه ورود به حوزه علمیه، مثل اکرث 

 .سنتی دینی باشد

 

 و نوگرایی ییگراسنتترّدد در مرزهای  -۲

ریس تد یحتپس از ورود به حوزه علمیه، گرایش ایشان به اموری از قبیل نویسندگی و 

. دهدمیوی را به جریانات نوگرایی دینی سوق  رسیعاً نویسندگی برای طالب،  یهاوهیش

دینی آن روز،  یهاهینرشدارد و در  قلمبهدستاست که  یاطلبهاز ه�ن آغاز جوانی، 

، هادههافزون بر این، همگامی با انقالب، در آن  ١.کندمیو کتاب منترش  سدینویممقاله 

که در مسیر مبارزات،  دهدمیاز اشکوری نوجوان و جوان، یک طلبه انقالبی و نوگرا ارائه 

ی علی رشیعتی، گذار وی به هااندیشهوی از  یر یرپذیتأث ٢.چشدیمطعم زندان را نیز 

پس  هایسالدر  یحت، و ۱۳۵۷نزدیک به  هایسال. در کندمیجریان نوگرایی را تسهیل 

از آن، اشکوری چه در قامت یک روحانی جوان، و چه در قامت یک �اینده انقالبی 

 .باشدمیمجلس اول، همچنان کنشگری در میان جریانات نوگرایی دینی 

 

 ندیشی دینیگذر به حوزه نوا -۳

های نوین دینی پس از پایان مجلس اول، و مترکز نسبی وی بر بازخوانی خوانش هایسال

ی علی رشیعتی، آغازگر گام سوم وی و گذر به نواندیشی دینی است. هااندیشه ویژهبهو 

. کندمینواندیش دینی، همت خویش را مرصوف جریان نواندیشی دینی  عنوانبهاو 

گی فرهن هایپژوهشدفرت « تأسیسفرهنگی وی از قبیل  یهاکنشتراوشات قلمی وی و 

بنیاد فرهنگی مهندس « تأسیسو همکاری وی در  ۱۳۷۶در سال » دکرت علی رشیعتی

همراه  یشیاندروشناز دستاوردهای این دوران است. در همین راستا، با » مهدی بازرگان

                                                
با آن مجله همکاری  ۱۳۵۷چاپ شد و تا سال ” مجله دانشمند“در  ۱۳۴۹نخستین مقاله ایشان در سال   .١

 ”مکتب اسالم“(رشت)، ماهنامه ” طلوع اسالم“تهران )، ” ( ندای حق“کرد. در این دوران نیز با نرشیاتی چون 

(قم) همکاری کرد و ” پیام اسالم“(قم) و سالنامه ” نسل جوان“(قم)، سالنامه ” معارف جعفری”(قم)، سالنامه

 وی:  تیساوب، اشکوریحسن یوسفی نامهیزندگمقاالتی در آن نرشیات نوشت. دو کتاب نیز از وی چاپ شد. 

http://yousefieshkevari.com/?page_id=2 

 یهاسالسیاسی روی آورد و دو بار در  یهاتیفعالهمزمان با آغاز نهضت روحانیت به  ۱۳۴۰از سال   .٢

 ، وب سایت وی: اشکوریحسن یوسفی نامهیزندگبازداشت شد.  ۱۳۵۴و  ۱۳۵۳

http://yousefieshkevari.com/?page_id=2 

http://yousefieshkevari.com/?page_id=2
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پس از بیان نظرش در  ویژهبهو  ورزدی�با شهامت، از بیان باورهای خویش خودداری 

، تا مرز حکم ارتداد و ۱۳۷۹مورد مخالفت با حجاب اجباری در کنفرانس برلین در سال 

و توسط دادگاه ویژه روحانیت به اعدام محکوم، و سپس در دادگاه  رودیماعدام پیش 

شاید همین برهه را بتوان نقطه عطفی  ١.شودمیحکوم بعدی به زندان و خلع لباس م

در گذار از جریان نوگرایی و بریدن واپسین رشته تعلق خاطر به آن، تلقی کرد. در این 

ن ای کسوتانشیپو از  گرددمیبرجسته نواندیشی دینی تلقی  هایچهرهدوران، وی از 

 .شودمیمحسوب  ۱۳۵۷پس از انقالب  هایدههجریان در 

 

 تردد در مرزهای میان حوزه نواندیشی دینی و پژوهشگری دینی -۴

نخست پیدایی اسالم،  هایسال ینگار خیتاربه  ویژهبهوی در دهه اخیر، همت خویش را 

پژوهشگری «، اشکوری به جریان اندکاندک، هاپژوهشدر این  ٢معطوف کرده است.

 .شودمینزدیک » دینی

و در مقام استادی  یکسوتشیپهرگونه داوری نگارنده نسبت به ایشان که در جایگاه 

قرار دارد، بدون تردید خالی از عیب و نقص نیست. اما هدف از این نوشتار، نه داوری 

یم ذهن نگارنده نقش نهییآجایگاه ایشان، بلکه بیان یک تصویری از ایشان است که بر 

سته خیال نقش ب نهییآوصیف این تصویری است که در این . این نوشتار فقط در تبندد

 حوزه«و » حوزه نواندیشی دینی«است. در این تصویر، اشکوری را در حال تردد در میان 

. اما در چرایی این تردد میان این دو حوزه، شاید پارامرتهای مینیبیم» پژوهشگری دینی

در خارج از کشور، ارتباط  متعددی دخیل باشند. اقامت حدود یک دهه اخیر ایشان

و مستمرتر با مخاطبین جدیدی که متفاوت از مخاطبین حوزه  تریحضور ، ترمیمستق

                                                
رخ داد. در پی انجام  ۱۳۷۹/ فروردین ماه  ۲۰۰۰رشکت در کنفرانس برلین بود که در آوریل  هاآناز جمله «  .١

این کنفرانس، که جنجال سیاسی و تبلیغاتی گسرتده در ایران و جهان به دنبال داشت، یوسفی اشکوری  روزهسه
دادگاه ویژه روحانیت تهران محاکمه و در به همراه چند تن دیگر از سخ�انان ایرانی کنفرانس دستگیر و در 

دادگاه اول به اعدام  محکوم شد ولی پس از نقض آن حکم در دادگاه دوم به هفت سال حبس محکوم شد. 
 نامهیزندگ» . از زندان آزاد شد. ۱۳۸۳ ماهبهمنوی پس از گذراندن کمرت از پنج سال از دوران محکومیت در 

همچنین ر.ک. یوسفی  http://yousefieshkevari.com/?page_id=2وی:  یتساوباشکوری، حسن یوسفی
 http://yousefieshkevari.com/?p=1824: حکم دادگاه بدوی–اسناد دادگاه کنفرانس برلین اشکوری حسن، 

 : ۱۳۹۶، جلد اول، نخست اسالم هفتادسالجستارهایی در تاریخ یوسفی اشکوری حسن،   .٢
http://yousefieshkevari.com/?p=6589  

 :۱۳۹۷جلد دوم، 
 http://yousefieshkevari.com/?p=6591 

http://yousefieshkevari.com/?p=6589
http://yousefieshkevari.com/?p=6591
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نواندیشی دینی در داخل ایران بودند، عدم ارتباط پیشین با مخاطبین پیشین حوزه 

فوق باشد. شاید به همین دلیل است که  تأثیرگذارنواندیشی دینی، شاید از پارامرتهای 

، در پی داریدینمخاطب قرار دادن تشنگان  جایبهاشکوری دهه اخیر،  رسدمیبه نظر 

 .باشدمیاقناع و گفتگو با منتقدینی خارج از حوزه فوق 

 اصالً دهه اخیر ایشان، نیز شاید مزید بر علت باشد، که آیا  یهاپژوهشالبته موضوع 

د با رسالت و انگیزه دینی به توانمی نگارخیتارینی داریم؟ یا خیر؟ آیا د ینگار خیتار

 تواندی�» نگارخیتاراشکوری « رسدمیبپردازد یا خیر؟ اینجاست که به نظر  ینگار خیتار

 یو سبه ناچاربهوفادار باقی مباند. بلکه  کامالً » اشکوری نواندیش دینی«به رسالت 

. البته، داردیبرمدر این یادداشت، گام  موردنظربه معنای » دینی گرپژوهشاشکوری «

: دهدمیخویش توضیح  ینگار خیتاروی خود به این امر اذعان دارد و در بیان چالش 

 کهاینمورخ در تعادل و تراجیح خود باید به مبانی و روش علمی خود وفادار مباند ولو «

بدون نقادی آزاد، نامش  ینگار خیتارگرنه، در جایی از زیر سقف اعتقاد خارج شود؛ و 

حل، مورخ مؤمن باید  رقابلیغهرچه باشد، تاریخ نیست. باالخره در صورت تناقض 

 ١».تکلیف خود را روشن کند: اعتقاد و یا علم

مت�یل است که اشکوری، همچنان در ه�ن حوزه نواندیشی  شخصاً هرچند، نگارنده، 

-»نواندیشی دینی«، الذکرفوقدینی باقی مباند، اما تردد وی در میان دو حوزه 

ریان به سود ج تردیدبی، اگر به زیان جریان نواندیشی دینی نباشد، »پژوهشگری دینی«

 پژوهشگری دینی خواهد بود.

 

 کالم واپسین:

 در جریان یابرجستهو  تأثیرگذاروری در تاریخ معارص ایران، نقش بدون تردید، اشک

 تباشهامپس از انقالب داشته است. این نقش واالی وی که  هایسالنواندیشی دینی در 

تقدیر و شایسته احرتام است. نگارنده این  درخوراست  ختهیآمدرهموی  یاز ینیبو 

 و خویش را امبرده هابهرهپیرشو و آن استاد پیشگام،  کسوتشیپسطور از محرض آن 

ی مستدام از محرضش دارم. مطمنئ مندبهرهو همچنان امید  دانممیوامدار آن جناب 

                                                
 سایت انجمن آزادی اندیشه:  – ۱۳۹۸تیر  ۱۳پنجشنبه ، دین ینگار خیتارهای چالش، حسن  یوسفی اشکوری  .١

pub/2229-https://azadiandisheh.com/guest 
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در جریان نواندیشی دینی  یتر مهمنقش  نکیاهمهستم اگر اشکوری امروز در ایران بود 

 . ساختیم مندبهرهخویش و تشنگان بیشرتی را از رسچشمه سخن و قلم  کردمیایفا 

و گران مقدار، گر چه محنت و بال دید و مالمت کشید، ولی  قدرگراناشکوری عزیز و 

خوش است و در طریقت وی کافریست رنجیدن! و در مسیری که وی در آن گام گذاشته 

 است، متوقف شدن و درجازدن، جایی و جایگاهی ندارد! 

و  یآثار علمباد! و  اشیارزان، باعزتتندرستی و سالمت و توفیق و طول عمر 

 ، بیش باد و مستدام!بابرکتشدستاوردهای اندیشه جستجوگر و 

 ؛ندیستایمبه هنگام صبحگاهان است كه مردم روندگان شب را «

  »از چش�نشان بنددیمرخت  هایخوابیبو سنگینی 

ى؛یِعنَْد الَْصبَاح  َ  ْحَمُد الُْقْوُم الْرسُّ

 اباُت الكری.یوتنجلی عنهم غ
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۹۷ 
 

 

 
 هفتادسالیگ یک دوست

 وریکد محسن

خدمات صادقانه فرهنگی، ملی و دینی  قرننیماین مقاله ادای احرتام و قدرشناسی از 

نواندیش دینی، نویسنده، محقق تاریخ اسالم و از مبارزان آزادی  اشکوری یوسفیحسن 

 سالهیسو حاکمیت قانون در ایران و ذکر فضائل پسندیده اخالقی وی طی یک دوستی 

و مرا به هم گره زده است. در این مجال برخی  اشکوری یوسفیاست. مشرتکات فراوانی 

 . کنممینه مشرتک را مرور یاز این پیش

به رشح زیر و یک خامته است: روحانی جسور، زندان اوین ه شامل هفت بحث این مقال

از حجت خدا نباید خالی باشد! حکم اعدام به اتهام ابراز آراء متفاوت دینی، امامت 

ج�عت اشکورِی خلع لباس شده با عبای کدیور در ظهر عاشورا! جلسات ماهانه 
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 هایجرس، و نواندیشی یگذار استیسنواندیشی دینی، همکاری در شورای  یهاشنبهسه

  دینی.

 

 بحث اول. روحانی جسور

را مالقات کردم. برای خریدن  اشکوری یوسفیاوایل دهه هفتاد برای نخستین بار حسن 

یا تحویل قبا و عبا به قم آمده بود. زنگ زد و به منزل من در خیابان صفائیه آمد، خوش 

کارهای هم را خوانده بودیم و همدیگر  قبالًبود. البته  لهیپلهیشیبصحبت و صمیمی و 

را ندیده رفیق شده بودیم. یادم نیست چه گفتیم و چه شنیدیم، اما این دوستی ادامه 

بود و قبل از ورود من به قم حوزه را ترک کرده بود.  تربزرگیافت. وی ده سال از من 

را در قم رشوع کردم یوسفی �اینده دوره اول مجلس شورای اسالمی  میهادرسوقتی من 

 هاربالیلبود. او در زمره فراکسیون اقلیت موسوم  به شهسوار (تنکابن بعدی) و رامرس از 

آزادیخواهانه دهه شصت قابل  یهاهیاعالم اتفاقبهبود و امضایش پای اکرث قریب 

ایران  جمهورسیرئاولین  صدریبنلحسن مشاهده است. البته در مورد استیضاح ابوا

 ها متفاوت بوده است.  ها و نهضتیموضعش با بقیه ملی مذهبی

روابط ما بیشرت  عتاً یطبمن از قم به تهران مهاجرت کردم،  ۱۳۷۶تابستان  اواخروقتی از 

که اعالم  ۱۳۷۶آبان  ۲۳رجب مرحوم استاد منتظری در  ۱۳شد. بعد از سخ�انی تاریخی 

ر و من د اشکوری یوسفیخوانده بود، » ابتذال مرجعیت شیعه«مرجعیت مقام رهربی را 

درخواست از دادگاه ویژه روحانیت جهت رسیدگی «یک صف مورد هجوم قرار گرفتیم: 

، نیمه ۲۱(شلمچه، ش�ره » اشکوری یوسفی! چون کدیور و یالحالعلومم یهایروحانبه 

 هر دو ما رسید! حساببه رسیعاً دادگاه غیرقانونی ویژه روحانیت  اتفاقاً . )۱۳۷۶دوم آذر 

 .  اشکوری یوسفی ۱۳۷۹مرا بازداشت شدم و شهریور  ۱۳۷۷اسفند 

ش خط قرمزهای مرسوم جمهوری اسالمی را شکسته هایسخ�انیاین روحانی جسور در 

در مسجد حجت ۱۳۶۷آذر  ۸در مجلس ترحیم دکرت کاظم سامی در  اشکوری یوسفیبود. 

ور چرا دکرت سامی را تر الحسن العسکری خیابان سهروردی سخ�انی کرد که در تحقیق بن

. برای مجلس ترحیم امکردهمقدور آن را ترشیح  در حد لیتفصبه) ۱۳۹۵دی  ۲۶( کردند؟

 محمدجعفر(داریوش  فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری و  ایزنجیره یهاقتل
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21Fپوینده) از من دعوت شد که سخ�ان مجلس باشم. نپذیرفتم.

پذیرفت.  اشکوری یوسفی ١

) از جزئیات و تاریخ ۱۳۷۷این دومین سخ�انی جسورانه وی بود (نیمه دوم زمستان 

  22F٢.دانم�یدقیق آن چیزی 

منترش شد، » دولت در فقه شیعه هاینظریه«قبل از زندان، وقتی کتاب اومل 

 فرهنگی دکرت هایپژوهشدفرت مرا به جلسه نقد و بررسی کتاب در  اشکوری یوسفی

بود دعوت کرد. این  شدهتأسیس ۱۳۷۶دوستان همفکرش در سال  اتفاقبهرشیعتی که 

23Fبرگزار شد. ۱۳۷۷خرداد  ۷جلسه در تاریخ 

با من متاس  اشکوری یوسفیدر نوبت دیگر  ٣

گرفت که بخشی از همین کتاب را برای کتابی که او از ویراستارانش بوده در نظر گرفته 

24Fم. البته کتاب زمانی از چاپ بیرون آمد که من در زندان بودم. است. اجازه داد

٤ 

 

 زندان اوین از حجت خدا نباید خالی باشد!بحث دوم. 

حداقل سه یادداشت در دفاع از من در روزنامه  اشکوری یوسفیمن که به زندان افتادم 

25Fنشاط منترش کرد.

را بعد از آزادیم مطلع شدم و خواندم. به یاد دارم دو سه  هااینالبته  ٥

                                                
از  توانمی�اگر یکی را بپذیرم  پنداشتمیمدر آن زمان هرگز در مجلس ترحیم کسی سخن نگفته بودم و   .۱

 پذیرش مجالس ترحیم دیگر رسباز بزنم. 
(سخ�انی » پیامدهای زیر پا گذاشنت حق حیات در جامعه دینی«دو سخ�انی در این زمینه کردم یکی  .۲

(سخ�انی شب بیست و سوم » حرمت رشعی ترور«) و ۱۳۷۷دی  ۱۶مراسم شب نوزدهم ماه رمضان، تهران، 

) منت هر دو به فاصله کوتاهی بعد از بازداشتم منترش ۱۳۷۷دی  ۲۲، اصفهان آبادنیحسماه رمضان، در مسجد 

شد. مطابق حکم دادگاه این سخ�انی یک سال زندان برایم داشت. شش ماه دیگرش هم به خاطر مصاحبه 

 ۲۷-۲۵(روزنامه خرداد،  جمهوری اسالمینگاهی به کارنامه بیست ساله بیستمین سالگرد پیروزی انقالب : 

 ) ۱۳۷۷بهمن 
چه  دانستمی�و بحثش متمرکز در نقد روحانیت شیعه بود که  کردیمجلسه را البته دوست دیگری اداره  .۳

 درباره محتوای کتاب بحثی نشد! ربطی به کتاب دارد و کمرت یا اصالً
سمینار دین و حکومت در  یهایسخ�ان، مجموعه مقاالت و دین و حکومتکتاب مشخصات کتاب:   .٤

» والیت انتصابی مطلقه فقیهان«مقاالت ، ۱۳۷۸انجمن اسالمی مهندسین؛ مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، 

صدر)  محمدباقرشهید سید  اللهتیآ(نظرات » خالفت مردم با نظارت مرجعیت«(نظرات امام خمینی)، 

   .۹-۲۴]؛ صفحات ۱۳۷۶، نرش نی، تهران، دولت در فقه شیعه یهاهینظراز کتاب  ییهابخش[
اسفند  ۲۳» (ظلم ویژه«یا » ژهیو ازیامت«)، ۱۳۷۷اسفند  ۱۶کدیور و دفاع از مسل�نی مصدق (با عناوین  .٥

در کتاب نقد یک رویداد: نظرات موافق و مخالف  بعداً ). ۱۳۷۸فروردین  ۲۹) و قانون، شکل یا محتوا (۱۳۷۷
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ا در زمره نخستین دوستانی بود که ب اشکوری یوسفیباری که به مرخصی فرستاده شدم 

شنیدم که یوسفی عازم کنفرانس برلین  ۱۳۷۹خانواده به دیدنم آمد. در مرخصی نوروز 

به  رسیعاً رسم هم بای کند. در نقد حجاب آنجا سخ�ان خواهمیماست. گفته بود که 

 منزل اشکوری رفتیم . 

 آنجا سخ�انی کنی حداقل پیش من بارهدراینمن این است که اگر  ینیبشیپبه او گفتم 

در اوین خواهی آمد بدون برو برگرد! البته اگر بیش از حبس برایت نُربند! حرفهایم را با 

ین زمینه در مدقت گوش کرد، اما پایش را توی یک کفش کرد که اال و البد باید در ه

� ش از شبرلین سخ�انی کنم! چرا که اعتقاد من است. گفتم من حساسیت نظام را بی

. کردمیمفایده نداشت. به اوین برگشتم و وقایع کنفرانس برلین را دنبال  ارصار. دانممی

شنیدم بسیاری از دوستان مشرتک به او توصیه کرده بودند بعد از کنفرانس به ایران 

 اً رسیع، شجاعانه از اروپا برگشت و یر یتأخبرنگرد، که هوا پس است. اما یوسفی با 

ر به وقوع پیوسته بود. البته ما د موموبهمن  ینیبشیپبازداشت و به اعدام محکوم شد. 

اوین همدیگر را ندیدیم. هجده ماه را در اوین نگاهم داشتند، تحمل متام حکمی که 

دو هفته بعد از متام شدن دوران زندان من یوسفی را به ه�ن بندی  ظاهراً بریده بودند. 

 نجا بودم. باالخره زندان اوین از حجت خدا نباید خالی باشد!برده بودند که من آ 

جالب اینجا است که همه اجزای دادگاه ما یکی بود. اول. قاضی دادگاه محمد سلیمی 

روحانی بیسواد و گوش به فرمانی  که اکنون عضو حقوقدان شورای نگهبان است! دوم. 

 شیهاتسمبه جرم اختالس و فساد مالی از کلیه  بعداً دادستان پرونده ابراهیم نکونام که 

 . سوم. دادستاناندکردهبرکنار شد و اکنون معلوم نیست در کدام سوراخ موش پنهانش 

ن اول فعلی قوه قضائیه، و ، معایااژهکل دادگاه ویژه روحانیت غالمحسین محسنی 

. چهارم. شدمیکارگردان اصلی دادگاه ویژه روحانیت که همه دودها از گور او بلند 

 دادیار و به اصطالح بازپرس مهدوی (اسم کوچکش را به خاطر ندارم). 

یادم هست موقع بیرون رفنت از محل کار در خیابان مقدس اردبیلی لباس روحانیش را 

به او گفتم فرق من و ش� این است  باریک. شدمیو با لباس مبدل خارج  کردمیآویزان 

ا بکه جرأت ندارید با لباس روحانیت به میان مردم بروید و ما  دیاکردهکاری  ش�هاکه 

                                                
، (به کوشش زهرا رودی، تهران، ۲۹/۱/۱۳۷۸تا  ۹/۱۲/۱۳۷۷بازداشت و محاکمه محسن کدیور در مطبوعات از 

 ).  ۱۳۷۸نرش نی، 
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. از مینیبیماحرتام  شناسدمانیملباس بین مردم مشکلی نداریم و وقتی  همین

مناسب از دنیا رفته است. خدا  چنداننهباقی شنیدم که مهدوی به وضعیتی  نیع�دالد

علی رازینی، که از کهنه  تجدیدنظراز رس تقصیراتش درگذرد. پنجم. قاضی دادگاه 

 است.      هدر دادگاه انقالب و دادگاه ویژ  فرمانبهگوش  یهامهره

البته اشکوری را به خلع لباس روحانیت محکوم کردند، چنین حکمی در مورد من صادر 

به  پراندندیمتکه  بارهدراینیا دیگر دوستان  میدیدیمنشد. بعدها هر وقت همدیگر را 

که اشکوری چندان هم از این حکم ناخشنود نیست! اما دادگاه ویژه  شدمیمزاح گفته 

ه من ب ایزنجیره یهاقتلروحانیت به کدیور ظلم کرد که خلع لباسش نکرد! در مورد 

تشویش اذهان عمومی به یک سال زندان محکوم شدم، اما  قصدبهاتهام نرش اکاذیب 

ا ر  هاقتلاشکوری به ه�ن اتهام در حکم اولیه به دو سال! با اینکه من متهم بودم که 

 دهدمی. همین مقایسه نشان امدادهآمر اقوی از مسبب نسبت  عنوانبهبه مقام رهربی 

فرق دیگر اینکه در  ضمناً . اندشدهصادر  ضابطهیبو  هیپایبکه احکام این دادگاه چقدر 

کرد اما در مورد اشکوری  تأییدحکم دادگاه بدوی را  ناً یع تجدیدنظرمورد من دادگاه 

 نقض شد که اشاره خواهم کرد.   کالًدادگاه بدوی  ربطیبخوشبختانه حکم 

 

 بحث سوم. حکم اعدام به اتهام ابراز آراء متفاوت دینی  

اتهام قائل شدن به جاودانه «آمده وی به  ۱۳۷۹مهر  ۲۳اما در حکم دادگاه اشکوری مورخ 

کلیه احکام جزائی و اقتصادی از قبیل مجازات محارب، مرتد،  بودن رییتغقابلنبودن و 

سارق و ... و نیز برخی احکام حقوق مربوط به بانوان مانند مسئله حجاب و تقسیم ارث 

دیق آیه محاربه و فتوای امام خمینی در تحریر الوسیلة (مرتد فطری) دادگاه او را از مصا

قانون  مجازات اسالمی (که افرادی را که به مقدسات اسالمی  ۵۱۳دانسته و بنا بر ماده 

26F.»کندمیمستحق مجازات اعدام دانسته است) به اعدام محکوم  ندی�ایماهانت 

١  

بودم که همه  یاشهیاندمن فقط نگران جان اشکوری نبودم، عالوه بر آن نگران جریان 

فاتحه تفکر نواندیشانه دینی در ایران  شدمیما به آن تعلق داشتیم. اگر این حکم اجرا 

اعدام  حکمبه. برای همین اعرتاض شدید رسیدمیو نوبت دیگران هم  شدمیخوانده 

                                                
، پیوست ۱۳۹۵، سوئد، نرش باران، ۱۳۸۳-۱۳۷۹زندان  یهاادداشتیاشکوری، از برلین تا اوین: حسن یوسفی .۱

 . ۸۴۵-۸۴۴ص  ۲، ج۳
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من قرار گرفت. از هر  یهاتیفعالاش رسلوحه اشکوری به دلیل آراء دگراندیشانه دینی

 امکانی برای توقف این حکم خالف قانون و خالف رشع استفاده کردم. 

 ۱۳۸۰ت در اردیبهش هامتدنگفتگوی  یاملللنیبیونسکو و مرکز  یبا همکار دانشگاه مفید 

را در سالن اجالس رسان کشورهای » هامتدنحقوق برش و گفتگوی  یاملللنیبه�یش «

من » آزادی عقیده و مذهب در اسالم و اسناد حقوق برش«اسالمی برگزار کرد. مقاله 

نخستین  وانعنبهبود و قرار بود بعد از مراسم افتتاحیه  شدهپذیرفتهتوسط کمیته علمی 

محمد خامتی که ه�یش را افتتاح کرده بود  جمهورسیرئمقاله ه�یش قرائت شود. 

همراه با دیگر مقامات رسمی و نیز خربنگاران داخلی و خارجی در زمان قرائت مقاله 

 کوری اشیوسفیرا به متفکر دربند حسن  اممقاله«همچنان در جلسه حارض بودند. گفتم 

به اعدام محکوم  که به جرم ابراز عقیده متفاوت دینی در زندان جمهوری اسالمی است و

 .»کنممیشده است تقدیم 

واضح بود که تقدیمیه در خالصه یا منت مقاله نیامده بود و در قرائت زنده مقاله تیر از 

ند. قرار گرفت شدهانجامدر مقابل عمل  یاملللنیبک�ن رها شد و برگزارکنندگان ه�یش 

اطمینان داشتم هم آقای عبدالکریم موسوی اردبیلی بنیانگذار و رئیس دانشگاه مفید و 

خامتی با حکم صادره برای اشکوری موافق نبودند و ته دلشان خوشحال  جمهورسیرئهم 

به خیر  هرحالبههم بودند که این اعرتاض در یک جلسه رسمی صورت گرفته است. 

قرائت مقاله و بعد از آن مشکلی پیش نیامد. منت کامل مقاله منترش گذاشت و تا پایان 

اما ذکر خیر از یک زندانی عقیدتی سیاسی محکوم به  ١شد البته با سانسور تقدیمیه آن.

اجرای  اشفهیوظمملکت که  جمهورسیرئو در حضور  یاملللنیباعدام در یک ه�یش 

 ستم. توانمیقانون اساسی است کمرتین کاری بود که 

در «نوشته است: » از برلین تا اوین«زندانش با عنوان  یهاادداشتیدر  اشکوری یوسفی

فکری و سیاسی داخلی  یهاجناحداخلی و خارجی و اعرتاضات گسرتده  یهاتیح�انبوه 

هیچ  تقریباً شاخص جریان موسوم به روشنفکران دینی داخل  هایچهرهو خارجی، از 

تحرک اعرتاضی روشنی مشاهده نشد. این در حالی بود که من در مرحله نخست به 

یک  عنوانبهمحاکمه و محکوم شده بودم و نه  امینیددلیل افکار و عقاید نواندیشانه 

                                                
-۲۴۳، ص۱۳۸۰(قم، دانشگاه مفید،  هامتدنحقوق برش و گفتگوی  یاملللنیبمجموعه مقاالت ه�یش  .۱

، ۱۳۸۷(تهران، کویر،  الناسحق) و کتاب ۶۱-۵۴، ص۱۳۸۱، اسفند ۲۳در ماهنامه آفتاب (ش�ره  بعداً ) و ۲۶۵

 ).۲۱۵-۱۸۱ص
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از  رتبیشو  ترپیشاز دیگران و  ترجدیفعال سیاسی. انتظار این بود که این مجموعه 

ارد که گفنت ند»! یاران بودیم و چشم یاری داشتیم ز«د چرا که دیگران به اعرتاض برخیزن

ند حکم اعدام مرا اجرا بکنند دیگر مجالی چندان برای آنان باقی شدمیموفق  نانیاگر ا

از من داشته و دارند  ترکالیرادکار فکری برای آنان که افکاری   کمدستو  ماندی�

. با این حال از رس انصاف باید بگویم که در این میان یک استثنا وجود شدمیدشوارتر 

ر در ه قدمتامآقای دکرت کدیور بود که از ه�ن آغاز تا پایان مدت زندانم  همآنداشت و 

  ١»مجالی از من ح�یت و دفاع مؤثر کرد.

 اشخانواده خصوصاً در مدت دو سال که اشکوری زیر تیغ اعدام بود بر خودش و  دانم�ی

از قول دخرتش زهرا  ۱۳۸۱فروردین  ۷چه گذشت. قضیه جدی بود. اشکوری در خاطرات 

نوشته روزی هنگام بازگشت از دانشگاه به خانم [اعظم] طالقانی برخوردم. ایشان تا مرا 

یم کهدرحالیو منقلب شد. دستم را گرفت و به کناری کشید و  متأثر شدتبهدید 

شدید  أثرتپرسید از بابا خرب دارید؟ گفتم بله، دیشب تلفنی صحبت کردیم. با  ستیگر

رت دخ!» اندکردهرسی تکان داد و گویا با خود زمزمه کرد و گفت: پس هنوز حکم را اجرا ن

 ٢است! اطالعیب و خانوادهخربی است  واقعاً نکند  بردیماشکوری شکش 

در پونک تهران رس  اشکوری یوسفیهمرسم به خانواده  اتفاقبه باریکحداقل ماهی 

 به چه زحمتی اشکوری یوسفیهمرس صبور  ییباباگلم. محسوس بود که محرتم زدمی

خانوادگی گاهی  یهامالقات. در این آوردیو خم به ابرو � کندمیخانواده را اداره 

در غیاب پدر مرد  اللهروح. میدیدیم، زهرا و محمود را هم اللهروحفرزندان اشکوری 

یم با مراجعه حضوری که البته کردمیخانه بود. چون تلفن وسیله نامطمئنی بود سعی 

 ٣بود امور پیگیری شود.  ریگوقت

دنبال اجرای حکم اعدام بود. اما در  قتاً یحق یااژهروزهای سختی بود. محسنی  انصافاً 

از مراجع قم از اجرای چنین حکمی ح�یت نکردند، اگرچه از آراء  کیچیهحد اطالع 

ی علی منتظر علنی استاد حسین یهاتیح�نداشتند!  یخوشدلنواندیشانه اشکوری هم 

از همه بود. با اینکه  تریقو در اعرتاض به احکام ارتداد و محاربه اشکوری  یآبادنجف

                                                
 .۱۶۰، ص ۱ج، ۱۳۸۳-۱۳۷۹زندان  یهاادداشتیاز برلین تا اوین:  .۱
 .۴۷۳، ص۲پیشین، ج .۲
ذکر خیری کنم از دکرت محمد محمدی گرگانی دوست نازنین دیگر (و نیز پدر همرس دکرت احمد  جانیهم .۳

 و اشکوری ساکن طبقه دوم بود. نشستیم) که در طبقه اول خانه یدآبادیز



 یاشکور  یوسفیحسن  یهفتادسالگنامه جشن

١٠٤ 

 

 هازجملاین حکم ظاملانه را مردود شمرد.  خود ایشان در حرص بود قاطعانه از منظر رشعی

مهر  ۲۷ایشان در پیام مورخ  ٫۱۳۷۹١مهر  ۲۲در مصاحبه مکتوبش با رادیو آزادی مورخ 

 ٢.ندکمی تأسفاز ادامه زندان وی ابراز  اشکوری یوسفیبا اشاره به بی�ری شدید  ۱۳۷۹

سیاسی که خانواده  شدگانبازداشت هایخانوادهرشعی  سؤاالتبه  لیتفصبهاستاد 

این پاسخ تفصیلی مانیفست  ٣.دهدمیهم یکی از آنهاست پاسخ  اشکوری یوسفی

ن ر حقوق عزیزان دربندشانگران زندانی سیاسی بود که از منظر اسالمی پیگی هایخانواده

افتاد و بعد از دو سال حکمی به امضای  مؤثرباالخره فشارهای داخلی و خارجی بودند. 

صادر شد.  ۱۳۸۱شهریور  ۲۶رئیس شعبه اول دادگاه ویژه روحانیت علی رازینی به تاریخ 

عنوان ارتداد و مجازات اعدام نقض و به اتهام توهین به مقدسات اسالم اشکوری به چهار 

اتهام تبلیغ  نیز نقض شد و به االرضیفسال حبس محکوم شد. حکم محاربه و افساد 

 اً جمعمخالف نظام به یک سال حبس و  هایسازمانعلیه نظام جمهوری اسالمی و تبلیغ 

همگی نفس راحتی کشیدیم. بار دیگر استاد منتظری  ٤پنج سال حبس محکوم شد.

شده پنج سال حبس اشکوری را در مصاحبه کتبی با  تجدیدنظرهمچنان از حرص حکم 

  ٥خالف قانون و موازین رشع اعالم کرد. ۱۳۸۱مهر  ۲۱فرانسه  مورخ  یاملللنیبرادیو 

زندانیان سیاسی  هایخانوادهبرای ثبت در تاریخ، نقش استاد منتظری در ح�یت از 

�اینده استاد منتظری در تهران  عنوانبهاست. بعد از آزادی از زندان  نشدنیفراموش

عدالت مساواتی بدون هیچ امتیازی  اساسبر  همآن هاخانوادهبزرگ در برآوردن معاش 

 کوری حیثیتاش خانواده. در مالقات با شدمیبرای روحانیون یا متدینان انجام وظیفه 

دیگری هم مطرح بود: دوستی، ح�یت از کسی که سدشکنی کرده و رسنوشت مشرتکی 

 رد دوستدینی متوجه ما بود. همین مراحل و حیثیات در مو  خصوصاً به لحاظ سیاسی و 

دیگرم دکرت هاشم آغاجری که او هم ه�نند اشکوری به اتهام واهی ارتداد به اعدام 

بسیار رنج کشیدند.  اشخانوادهمحکوم شد طی گشت و تا حکم را نقض کنند، خود و 

                                                
نتظری م یالعظماللهتیآو نظریات منترشه فقیه و مرجع عالیقدر حرضت  هاامیپ، جلد اول، هادگاهیدکتاب  .۱

 . ۳۱۷-۳۱۵، ص۱۳۹۴، قم، دفرت معظم له، ۱۳۸۱-۱۳۷۶در زمان حرص غیرقانونی، 
 .۳۲۰، ص۱در تسلیت درگذشت مادر عبدالله نوری، پیشین، ج .۲
 .۴۳۰-۴۱۳، ص ۱، پیشین، ج۱۳۸۰اردیبهشت  ۱۸مورخ  .۳
 . ۸۵۶، ص۲، ج۹از برلین تا اوین، پیوست  .٤
 .۶۵۲-۶۵۱، ص۱ج هادگاهیدکتاب  .٥
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همچون حرضت یوسف  ۱۳۸۳کمرت از پنج سال در زندان ماند و بهمن  اشکوری یوسفی

 با رسبلندی و عزت از زندان آزاد شد. 

 

 بحث چهارم. امامت ج�عت اشکورِی خلع لباس شده با عبای کدیور در ظهر عاشورا!

روزنویس زندان ندارم، اشکوری همت کرده و کتابی  یهاادداشتیبرخالف من که 

خواندنی درباره ایام زندانش  منترش کرده است. کتاب توسط نرش باران در سوئد در دو 

منترش شده است. از وقایع خواندنی  نوازچشمهیأتی شکیل و  در ۱۳۹۵جلد در سال 

 هشنبسهغیان مورخ ابتدای جلد دوم کتاب امامت �از ظهر عاشورا در منزل مهندس صبا

است. اگر واقعه با جزئیاتش در کتاب اشکوری ثبت نشده بود از خاطرم  ۱۳۸۱فروردین  ۶

رفته بود. اشکوری که هنوز تحت حکم اعدام بود برای مرخصی کوتاه نوروزی خارج از 

نخستین کسی که در روز اول به دیدنم آمد آقای «زندان آمده بود. به نوشته اشکوری 

36F.»کدیور بود

از وی خواستم از طریق نگارش و انتشار مقاالتی در مطبوعات حضورش را  ١

امضای او  کنممیرا خودم امضا  یاهیاطالعاعالم کند. به من اختیار و وکالت دارد که هر 

37Fرا بگذارم،

که البته من این چک سفید را هرگز به اجرا نگذاشتم! در مراسم روز عاشورا  ٢

 ایازی، ابوالفضل موسویان و من.  یمحمدعلکردند: سه نفر به ترتیب سخ�انی 

، ردکمیبدون لباس روحانیت رشکت  اشکوری یوسفیاین اولین جلسه عمومی بود که 

خلع لباس شده بود. بعد از سخ�انی قرار بود من �از ج�عت را امامت کنم. به  چراکه

آقای کدیور پیشنهاد کرد که امامت �از ج�عت را بر عهده بگیرم که «روایت اشکوری: 

با  اشکوری یوسفینشان دهیم که آقای  میخواهیم کردمیقبول نکردم. ایشان استدالل 

ع�مه و بدون ع�مه برای ما فرقی ندارد. پای نوعی تعهد و انجام وظیفه به میان آمد 

کردم الزم است خطر احت�لی را قبول و ایثار �ایم. استدالل آقای کدیور  احساسو باز 

م این کار موجب ایراد و توهم دادرسای ویژه دادمیاحت�ل  کهاینبود. با  کنندهقانع

در زندان ایجاد کنند، پذیرفتم.  ییهاتیمحدودشود و حتی ممکن است برایم مشکالت و 

امام ج�عت رفتم و آقای کدیور عبای خود را تعارف کرد و گرفتم و بر دوش  گاهیبه جا

                                                
 .  ۴۷۱، ص۲از برلین تا اوین، ج .۱
 پیشین. .۲
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ردن صف مردم از انداختم و �از ظهر و عرص را خواندم و با شتاب پیش از به هم خو 

  38F١»منزل آقای صباغیان خارج شدم.

در منزل هاشم صباغیان در  اشکوری یوسفی«نوشت:  دروغبهمدتی بعد روزنامه رسالت 

روز عاشورا با کت و شلوار رشکت کرده و سخ�انی کرده و در حین سخ�انی نیز آقای 

ان ایش بهبه دادگاه ویژه روحانیت لباس روحانی خود را  یکجدهن قصدبهمحسن کدیور 

اشکوری دوباره در  39F٢»پوشانده و او نیز با عبا و ع�مه به سخ�انی ادامه داده است!

و بعد از تعریف  ردیگیمبرای عبا پوشیدن! مورد بازجویی قرار  ۱۳۸۱فروردین  ۲۵تاریخ 

 امدادهمگر من عقلم را از دست : «گویدمیحقیقت ماجرا برای مهدوی بازجو به کنایه 

مکتوب صورت گرفت و جواب  یهاپرسش هرحالبهکه دوباره لباس روحانی بپوشم؟! 

  40F٣»الزم داده شد.

روزنامه  رمسئولیمدبرای مرتضی نبوی  یاهیجواب ۱۳۸۱فروردین  ۲۷اشکوری در تاریخ 

41F. که منت کاملش در کتاب آمده است.کندمیرسالت تنظیم 

این منت را «اشکوری نوشته  ٤

از طریق تلفن به همرسم انتقال دادم و توصیه کردم به آقای کدیور بدهند و پس از 

یادم  42F٥»ایشان برای روزنامه رسالت فرستاده شود. اصالحات احت�الًید و دحمشورت و صال

اگر نیست چه شد و باالخره روزنامه رسالت جوابیه اشکوری را منترش کرد یا نه. 

چنین  کندمیبرای او تولید زحمت  قدرنیام عبای من بر دوش اشکوری دانستمی

م. عبا انداخنت موقع �از اختصاصی به روحانیون ندارد و از مستحبات کردیپیشنهادی �

 �از است.

 

 نواندیشی دینی  یهاشنبهسهبحث پنجم. جلسات ماهانه 

جلساتی ماهانه تشکیل شد به نام جلسات  در فاصله آزادی از زندان تا سفر به آمریکا

 نبهشسهنواندیشان دینی). زمان این جلسات عرصهای  بعداً پژوهشی روشنفکران دینی (

                                                
 .۴۷۲، ص۲. پیشین، ج۱۸ .۱
 .۴۸۷، ص۲پیشین، ج .۲
 پیشین. .۳
 .۴۸۹-۴۸۸، ص۲پیشین، ج .٤
 .۴۸۹ص ۲پیشین، ج .٥
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 مطلقاً  مؤسسان. جلسات مطابق تعریف ۱۳۸۲بود و زمان رشوعش سال  هرماهاول 

هار نفر ابتدا چ کنندگانرشکتمحور مباحث معرفت دینی بود.  منحرصاً غیرسیاسی بود و 

مرحوم احمد قابل. محل تشکیل جلسات دفرت  ازجملهبود بعد به شش نفر افزایش یافت 

یاز ن یتر بزرگتعداد اعضا بیشرت شد و جای  کمکممن در دانشگاه تربیت مدرس بود. 

ابتدا در دفرت ماهنامه آفتاب عیسی سحرخیز و سپس  ۱۳۸۳بود، محل جلسات در سال 

 در دفرت حزب مشارکت ایران اسالمی در خیابان سمیه بود.  مدت بسیار کوتاهی

محل برگزاری این جلسات حسینیه ارشاد بود. مرحوم نارص  ۱۳۸۷تا تابستان  ۱۳۸۴از سال 

43Fپذیرفت که این جلسات آنجا برگزار شود. ییروگشاده) با ۱۳۹۲-۱۳۱۰میناچی (

١  

رفته شد گ کنندگانرشکتاز زمانی که به حسینیه ارشاد منتقل شدیم تصمیم به گسرتش 

اعضای جدید جلسه (از  ازجملهدو برابر شد، حدود بیست نفر.  کنندگانرشکتو تعداد 

سال سوم به بعد) که به دلیل اینکه اکنون داخل کشور نیستند و مشکلی در ذکر نامشان 

، رضا علیجانی و رسوش دباغ. هر یک از اعضا اشکوری یوسفیبودند: حسن  هاایننیست 

. در چند سال آخر موضوع شدمیو درباره آن بحث  کردمیموضوعی را آماده و ارائه 

در این جلسات  اشکوری یوسفیغالب جلسات ماهیت وحی بود و نقد برشی بودن آن. 

مشارکت فعال داشت. اما به یاد ندارم  هابحثدر  اً یثان، شدمیهمواره مرتب حارض  اوالً

را ارائه کرد. از آغاز بنا شد این جلسات ضبط صوتی نشود تا  ییهابحثچه بحث یا 

افراد آزادانه بحث کنند و مشکل امنیتی پیش نیاید. لذا تنها میراث آن جلسات یادداشت 

 آید. می حساببهاست که بخشی از تاریخ نواندیشی ایران معارص  کنندگانرشکت

 

 جرس یگذار استیسبحث ششم. همکاری در شورای 

به دعوت انجمن قلم ایتالیا یک سالی را در  ۱۳۸۷در سال  ظاهراً  اشکوری یوسفیشنیدم 

بوده است. وی به  ۱۳۸۸ایتالیا گذرانیده آخرین باری که در ایران بوده تعطیالت عید 

از ه�ن سال ساکن برلین است.  ظاهراً و  رودیمدعوت موسسه فرهنگی دیگری به آملان 

به آمریکا رفته بودم. دست تقدیر هر دوی ما را به آن بر دنیا  ۱۳۸۷من هم که از مرداد 

 پرتاب کرد، اشکوری در آملان و من در امریکا.

                                                
مراسمی در حسینیه برگزار  خواستیم. هر وقت هم شدیمپذیرایی مخترصی هم از جانب حسینیه انجام .۱

و خوشحال بود که چراغ روشنفکری دینی هنوز در حسینیه ارشاد روشن است. او  آمدیمکند برای مشورت 
نیم قرن خدمت میناچی .  نبود. خدایش رحمت کناد همآننقش دیگری در این جلسات نداشت و هرگز عضو 

  ) ۱۳۹۲بهمن  ۵( در حسینیه ارشاد

about:blank
about:blank
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جنبش راه سبز  تیساوب ۱۳۸۸در فعالیتی دیگر دوباره به هم رسیدیم. اواخر تیر 

 تأ در امریکا ثبت شد. هی رس�ً آن سه نفر بودند و  مؤسست أ شد. هی تأسیس(جرس) 

شورای  عنوانبهاز افراد شاخصی  تیساوببرای ارشاف محتوایی و هدایت  مؤسس

از نخستین اعضای شورای  اشکوری یوسفیجرس دعوت کرد.  یگذار استیس

در جرس حضور فعال داشت، در دو سطح هم  ۱۳۸۸بود که از مرداد  یگذار استیس

 نویسندگان جرس.  نیترشاخصو هم از  یگذار استیسعضو شورای 

عضو شورای  عنوانبهنخست به درخواست خود وی اسمش  یهاماهدر 

اعالم نشد، اما خوشبختانه مانع مرتفع شد و نام وی در کنار دیگر اعضای  گذاریسیاست

عبدالعلی بازرگان، محمود صدری و من.  ازجملهجرس اعالم شد،  گذاریسیاستشورای 

دائم همراهی کردند، که ه�نند  اناً یاحموقت یا  طوربهالبته افراد شاخص دیگری هم 

ه ذکر نامشان ندارند. جرس در کنار کلمه یکی از رسدبیران جرس به دلیل امنیتی متایلی ب

ترین عهمراج جنبش سبز بود، و در برخی مقاطع پر هایرسانهاثرگذارترین و معتربترین 

 ضاعاو . با رسکوب جنبش و فروکش کردن اخبار آن و تحول شدمیرسانه جنبش محسوب 

مکان ا متأسفانهدر دستور کار قرار گرفت که » جرس اندیشه«تبدیل جرس به  یاشهیاند

تصمیم به توقف فعالیت جرس گرفت  مؤسست أ هی درنهایتعملی شدن آن فراهم نشد. 

44Fداوطلبانه متوقف شد. ۱۳۹۳اسفند  ۲۹و این رسانه در 

١ 

 

 های دینی بحث هفتم. نواندیشی

ترکیبی از چهار عنرص است، به ترتیب میزان فعالیت:  اشکوری یوسفیکارنامه 

دینی سیاسی، فعال سیاسی ملی مذهبی، مورخ تاریخ اسالم، و نواندیش  نگارروزنامه

 ۱۳۴۹است که در بیش از سی نرشیه از سال  پر سابقه ینگار روزنامه قتاً یحقدینی. او 

45Fفعالیت چشمگیر داشته است.

دارد. وقتی قلمی بسیار روان و نرثی جذاب  ٢

                                                
 گذارییاستسدیگر در جلسات شورای  ۱۳۹۳سال  اواسطیوسفی اشکوری البته چند ماه زودتر یعنی از  .١

حل باید من مؤسست أ دیگر هی گذارییاستسو استداللش هم این بود که بعد از شورای  کردی�جرس رشکت 
) ۱۳۹۴که درباره توقف جرس مصاحبه کرد ایشان بود (زمانه، فروردین  گذارییاستسشود. تنها کسی از شورای 

ط توقف جرس توس شدهیمترسو نکاتی که با حسن نیت ابراز شد فاقد دقت و اطالعات کافی بود و فضای 
 .وقت دگر بگذار تاایشان با واقعیت فاصله داشت. این مهم 

 اشکوری. شخصی حسن یوسفی تیساوبنامه در زندگی.۲
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۱۰۹ 
 

ی تا خواندن متام مطلب کار دیگری توانیرا رشوع به خواندن کنی � شیهاادداشتی

 فاصله دارد.  کالًبکنی. از مغلق نویسی غالب روحانیون 

سحابی و دکرت  اللهعزتدر میان فعاالن ملی مذهبی هم بعد از نسل اول یعنی مهندس 

 نیترشاخصمیثمی و مرحوم اعظم طالقانی از  اللهلطفپی�ن در کنار مهندس  اللهبیحب

جستارهایی در تاریخ «خوشبختانه دو کتابش با عنوان  ١.شودمیاین فعاالن محسوب 

که  اندشده) در اروپا منترش ۱۳۹۷و  ۱۳۹۶دفرت اول و دوم (» هفتاد سال نخست اسالم

اظهار نظر ندارم. اشکوری از پیروان  جهیدرنتو  هاآنبه علت عدم دسرتسی توفیق مطالعه 

هم به منش و روش مهندس  ینگاهمینو مروجان آراء دکرت علی رشیعتی است که البته 

 ابلقمهدی بازرگان داشته است. بنابراین رویکرد نواندیشانه دینی وی در این دسته 

اال  وپیرو رشیعتی است  اصول، فهم و ارزیابی است. واضح است که وی در یبندطبقه

در کتاب کتایون امیرپور به آملانی در جزئیات و فروع آراء متفاوت و گاه انتقادی دارد. 

   ٢در کنار مجتهد شبسرتی و من معرفی شده است. اشکوری یوسفیآراء 

یکی دیگر از فصول مشرتک زندگی ما در خارج از کشور نامه دردمندانه مرحوم مهندس 

خطاب به چهار نفر بود: عبدالعلی بازرگان،  ۱۳۸۹دی  ۱۳سحابی مورخ  اللهعزت

؛ و البته با رونوشت به هفت اشکوری یوسفیعبدالکریم رسوش، محسن کدیور و حسن 

یک هفته بعد این نامه با درباره اختالفات نواندیشان دینی خارج از کشور. نفر دیگر، 

د توانمی) اختالفات فکری ۱۳۸۹خرداد  ۲۰در جرس منترش شد ( اشکوری یوسفیمقدمه 

در چهارچوب اخالق باشد که به جز برخی استثناهای  هامواجههمایه رحمت باشد اگر 

نادر این چهارچوب حداقل توسط مخاطبان نامه رعایت شده است. قضیه مریدان و 

 مروجان البته چیز دیگری است. 

روشنفکران دینی و «تحقیق وی با عنوان  کوری اشیوسفییکی از کارهای خوب 

) وی به شکل مستند تحول نظر ۱۳۹۲بهمن  ۲۹است (جرس، » سکوالریسم در ایران

                                                
حزب سیاسی باشند یک جبهه سیاسی هستند و  کهآنالبته در حد اطالع من فعاالن ملی مذهبی بیشرت از  ۲

 هر دو سه نفر و گاهی هر یک نفر امت واحده! و حزب متفاوتی است.
مشخصات کتاب: در راه اسالم دیگر، متونی از متفکران ایرانی، انتخاب، ترجمه و توضیحات کتایون امیرپور، ۳

و محقق ایرانی آملانی را نخستین بار به اتفاق  نگارروزنامه. امیرپور ۱۳۸۸انتشارات هردر، فرایبورگ آملان، 

همرسش در دفرت استاد منتظری در قم دیدم. وی اکنون استاد مطالعات اسالمی در دانشگاه کلن آملان است. 

 این کتاب دفرت چهارم از مجموعه بنیاد جورج شحاته قنواتی دین و جامعه: تفکر مدرن در جان اسالم است. 

about:blank
about:blank
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نواندیشان دینی از حکومت دینی به حکومت سکوالر را نشان داده است. در جریان 

یای در روشن شدن برخی زوا میهاپرسشچندین تحقیق تاریخی اشکوری با پاسخگویی به 

48Fدرباره کتاب شهید جاوید ازجملهتاریخ معارص کمک کرده است. 

، درباره مرجعیت آقای ١

49Fخمینی

50F، ترور دکرت کاظم سامی٢

  51F٤.یآبادنجف، و درباره امید ٣

، میاکردهمتعدد جمعی سیاسی را امضا  هایبیانیهو من  اشکوری یوسفی ۱۳۹۷تا مهر 

قبل از  52F٥.رفتگان ایدناعم از اعالم موضع در قبال وقایع داخل و خارج کشور یا تسلیت از 

ازرگان، ، عبدالعلی باشکوری یوسفیفرهنگی به امضای حسن  غالباً آن نیز چندین بیانیه 

53Fصدیقه وسمقی و من

54Fمنترش شده است. ٦

٧  

مصادف با ماه (و همرسش را در اردیبهشت امسال   اشکوری یوسفیبعد از یازده سال 

مچنان اما ه. در کلن آملان مالقات کردم، گرد پیری بر سی�یش نشسته بود) مبارک رمضان

اصالح  محبت کرد و برای شنیدن سخ�انی من. بود آرامجلسو  صحبتخوشرسزنده، 

با اینکه قبل از عزیمت خواسته بودم همدیگر . کلن آمدبه دانشگاه  دینی در اسالم شیعی

فرصت گفتگوی خصوصی دو دوست قدیمی در حدود  متأسفانهرا مالقات کنیم، 

هر شب در مجلس افطاری  غالباً  کهاینکه در کلن آملان بودم فراهم نشد، با  یاهفتهکی

 .  یمکردمیدوستی همدیگر را در جمع مالقات 

 

 خامته

شد. او یکی از تالشگران آزادی،  هفتادساله) ۱۳۲۸(متولد مرداد  اشکوری یوسفیحسن 

اخیر ایران است. اشکوری  قرننیمسیاسی و اصالح دینی در  طلبیاصالححکومت قانون، 

هزینه فراوان داده و تا مرز اعدام پیش رفته است. خدمات او  اشیفرهنگدر مبارزات 

                                                
 .۱۳۹۴بهمن  ۴، شخصیت دوم نهضت از آغاز تا پیروزی .۱
 .۱۳۹۴دی  ۲۲، معرف اصلی مرجعیت آقای خمینی .۲
 .۱۳۹۵دی  ۲۶  چرا دکرت سامی را ترور کردند؟ .۳
 تلخ، تحقیق منترشنشده. پردهانیم .٤
 . امنکردهبیش از یک سال است که من هیچ بیانیه یا نامه جمعی امضا  .٥
 با امضای مهدی ممکن، محمود صدری، حسن فرشتیان و محمد برقعی.  عالوهبهو در برخی مواقع  .٦
 ۱۰» (حاکمیت از کمیته مرگ ندارد قدمتامحکم سنگین احمد منتظری معنایی جز ح�یت « هاآنآخرین  .۷

 ).۱۳۹۵آذر 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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اکنون باید در مهد  دانستمیجای تقدیر و تشکر دارد. اگر ایران قدر فرزندان خود را 

قناعت  درنهایتنه اینکه او  شدمیوطن از خدمات، آراء و تجارب ارزنده او استفاده 

 آواره غربت غربیه باشد و امکان سفر به کشورش نداشته باشد. 

ملی، استقالل و متامیت ارضی اشکوری وطنخواهی صادق است و همواره به مصلحت 

اکنون وقت آن «ایران وفادار بوده است. او مؤمنی پاکباز است که شعارش این است 

اگر ایران کشوری آزاد » کنیم. تجدیدنظرمان رسیده است که در کل دستگاه مسل�نی

انتقادی هم  یگفتگو و در این  افتییمبود آراء اشکوری امکان نرش و نقد و بررسی 

و هم فرهنگ ایران از آراء و تجارب  شدمیهای احت�لی کارش مطلع اشکوری از کاستی

مشفق است که خدماتش به ایران و اسالم را باید قدر  یقلماهل. اشکوری بردیماو سود 

سالمتی، توفیق روزافزون، مزید عزت  اشکوری یوسفیشناخت. برای دوست گرامی حسن 

 ر طوالنی در کنار همرس، فرزندان و نوادگانش آرزو دارم.و رسبلندی و عم

 ۱۳۹۸آبان  ۱۲
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۱۱۳ 
 

 

 براِی دوست
 کاظم کردوانی

 

) از نخستین ۱۳۶۷آذر  ۲اش (یاد دکرت کاظم سامی که مرگ دلخراشدر مراسم ختم زنده

ن بود، آقایی سخ�ا» رسبازان گمنام«دسِت بروزهای ترورهای کاردآجین کردن مخالفان به

ر هایی بود که دکالم گفتمیو آنچه  گفتمیمجلس بود که با صدای گرم و گیرا سخن 

ام نبود. اگر حافظه» آمدخالف«آن جمع و آن مکان چیزی جز خصوص در آن روزگار و به

ی نوگرایی در اسالم رشوع کرد که ها به یادم مانده است: از نحلهبه خطا نرود این نکته

الدین دانست تا رسید به دکرت سامی که او را رسسلسله جنبان آن را سید ج�ل

ی برخ کهسه نکته چنان �ایان بود  دانست. اما، گذشته از سخنی آن راه میدهندهادامه

زدند.  هاییحرفمداران نتوانستند تاب بیاوردند و اینجا و آنجا از رس خشم از والیت

ریم ی نوگرایی بود. دیگری تکالله خمینی در این نحلهنخستین نکته، نام نیاوردن از آیت

حکومتی حارض در ی پایههای بلنددکرت مصدق  و آخر نام نیاوردن از وزیران و مقام
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هاست که همراه است با تشکر و تعریف از آنان هم جلسه گونهنیامسجد بود که رسم 

 ١ی عزادار. �ایندگی از خانوادهنام سخ�ان و هم بهبه

گیر آن هم نشدم. چند سال بعد که در کنار وهوا پیدانستم و در آن حالنامش را �ی

ن کردیم، با نازنیمان برگذار میهایهای کانون نویسندگان ایران، که در خانهیکی از جلسه

دانم به چه مناسبت از این مراسم کردیم �یدوست سیمین خانم بهبهانی صحبت می

ف اش تعرین آوردم که خانم بهبهانی از  سخ�ان آن و سخ�انیدکرت سامی سخن به میا

 کرد و دانستم که آن سخ�ان کسی جز آقای اشکوری نبوده است. 

ی کشتار دگراندیشان دیگری بودیم. نخست ده سال، درست در آذرماه، شاهد فاجعه

ه بت بیادان داریوش فروهر و پروانه اسکندری که اندکی بعد نوکاردآجین کردن زنده

 و محمدجعفر پوینده رسید!  یمحمد مختار نازنین 

الحسن برگذار کردیم، تنها حسن بندر دو مجلسی که برای عزیزمان در مسجد حجت 

عزیز بود که با روی باز پذیرفت و تنها سخ�ان هر دو مجلس بود؛ باآنکه  اشکوری یوسفی

و ای با آن دشخص رابطههی پیشینی با کانون نویسندگان داشت و نه بنه هیچ رابطه

رای ی سنگینی بدانست در کسوتی که هست باید هزینهرفته. باآنکه مینازنین ازدست

اش برای همین دو سخ�انی بود. ی زندانآن بپردازد. یک سال از پنج سال حکم ظاملانه

ه به کهویت دست به آن کارهای ننگین زدند، هنگامیدر کنفرانس برلن که آن گروه بی

آور و ناروا به آقای اشکوری روی آوردند هشدار دادم از چنین های رشمناسزایی و نسبت

نان ی آ ای که جنبانندهو نه آن دستان آلوده هاآنشخصیتی رشم کنید که صدالبته نه 

 دانستند. شناختند و نه از رشم چیزی میشناسی میبودند نه حق

انگیز آقای اشکوری پذیرفت، اِر خوفبرای سنجیدن اهمیِت کاِر آنچه در آن روزگ

رو شدیم. برای چهلمین روز با آنچه ما در مراسم چهلم عزیزمان روبه کنممیای مقایسه

ای در ه�ن مسجد برگذار کنیم و  مان تصمیم گرفتیم مجلس یگانهاز دست رفنت عزیزان

                                                
 دکرت کاظم سامی در مطب خود کارد آجین شد. ۱۳۶۷آذرماه  ۲ .١

. مراسم هفتم در حسینیه ۶۷آذر  ۸شنبه الحسن در سهروردی در تاریخ سهبنمراسم ختم در مسجد حجت

گذارد و سید سخ�ان این جلسه یوسفی اشکوری است که اساس را نوگرایی اسالمی می،  ۶۷آذر  ۱۱ارشاد 

آنکه به برد حالدهد اما، نامی از خمینی �یکند و سامی را در همین نحله قرار میمیالدین رشوع ج�ل

 پردازد. از حضور �ایندگان دولت در آن مجلس هم تشکر نکرد.مناسبتی به تجلیل دکرت مصدق می

 آذر.  ۲۷و مراسم جعفر در ه�ن مسجد در  ۷۷آذر  ۲۵الحسن در ابنمراسم محمد در مسجد حجت
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م. با توجه اریبه این نتیجه رسیدیم که بار مسئولیت بیشرتی بر دوش آقای اشکوری نگذ

دبیران کانون بر این شد که از معممی برای به وضعیت آن روزگار تصمیم هیئت

آنکه انتظار گفتاری مان دعوت کنیم که از جایگاه مقبولی برخوردار باشد بیمراسم

های پوشیسیاسی و حتی پشتیبانی ایشان از کانون را داشته باشیم (برخالف برخی چشم

افنت مسئولیت ی رانیدب ئتیهدادند). ز نوعِ ما اجازه سخ�انی �یگذشته دیگر به کسی ا

ی من گذاشت. با دوستی که خود مذهبی بود (البته از نخستین عهدهسخ�ان را به

 ی خود با برخی ازای بود که از حکومت فاصله گرفته بود اما رابطهنواندیشان مذهبی

یان گذاشتم و از ایشان کمک خواستم دوستان قدیمی را حفظ کرده بود) موضوع را در م

توانم نام ایشان را دانم رضایت خواهد داشت یا خیر متأسف هستم که �ی(چون �ی

ی ایشان، برای کمک به ما ذکر کنم) هم این دوست و هم دوست دیگری، با واسطه

 ام. پیش از هرکس با آقای مجتهد شبسرتیبسیار کوشیدند که همواره سپاسگزارشان بوده

قانه بود. صاد کامالًمتاس گرفته شد که ایشان نپذیرفت و علتی که هم بیان کرده بودند 

آقای مجتهد گفته بود که در هیچ مراسم رسمی چنین کاری نکرده است و در صورت 

های رسمی هم پاسخ مثبت پس به دعوتپذیرفنت دعوت ما مجبور خواهد شد ازاین

بدهد. دیگری آقای محقق داماد بود که ایشان هم قبول نکرد. به بزرگوار سومی هم 

ای باشند که صدالبته گالیه» آخوند اپوزیسیون«خواهند رجوع شد که فرموده بودند �ی

زاده (همرس نازنین محمد مختاری) نداشته و نداریم. رسانجام به مریم خانم حسین

کردم که خود ایشان با آقای فاضل میبدی متاس بگیرند که شاید همشهری  شنهادیپ

ا خانم در متاس تلفنی ب متام روییخوششان اثری داشته باشد. آقای فاضل میبدی با بودن

که در مراسم محمد مختاری  کندمیرو شده بود و گفته بودند افتخار زاده روبهحسین

در این مراسم حضور  تواند�یصحبت کند اما، خیلی متأسف است که عازم سفر است و 

ناچار به معمم خود مسجد رضایت مان باقی �انده بود و بهیابد. فرصت زیادی برای

اض عنوان اعرت مان گفت بهو قرار هم گذاشتیم چنانچه سخنی برخالف شأن عزیزان دادیم

مسجد را ترک کنیم. بگذریم که وزارت اطالعات معمم مسجد را هم تحمل نکرد و 

هایش منجر به بیرون آمدن اعرتاضی اعضا و خودشان آخوندی فرستادند که صحبت

س از آن هم در خیابان رخ داد خود هواداران کانون نویسندگان از مسجد شد. آنچه پ

 حدیثی است که باید در فرصتی دیگر گفت.   
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بیان این خاطره نه گالیه از آن آقایان که نشان دادن اهمیت کار آقای اشکوری و 

حتی  ی فکری و سیاسی وآنکه رابطهجان پذیرفت بیمسئولیتی بود که در آن وضعیت به

 ایاشته باشد. تنها یک وجداِن آزاِد انساِن آزادهی نزدیک دوستی با کانونیان درابطه

 توانست چنین عمل کند.می

مختلف  هایمناسبتگذرد با آقای اشکوری بهدر این بیست سالی که از کنفرانس برلن می

ام. از دو، سه ماهی که پس از کنفرانس برلن هر دو در پاریس همکاری و همراهی داشته

م ایبوده باهمهای گوناگون ی درخصوص موضوعنشده وگوهای منترشبودیم و در گفت

اری گذهای مشرتک و در چند سال اخیر رشکت هر دوی ما در بنیانتا رشکت در کنفرانس

ی علوم انسانی و اجت�عی) (که انجمنی است علمی در عرصه» انجمن آزادی اندیشه«

آزادی  «ی یهو انتشار نرش» انجمن«ی مدیرهو پنج سال عضویت مشرتک در هیئت

آنچه میان ما شکل گرفته است  هاسالی این عهده داشتم و ... در همهکه به» اندیشه

 آمیز نبوده است.چیزی جز دوستی عمیق و احرتام

ام که تجربه دیدهام که بهشاهد خصوصیت مداراجوی ایشان بوده هاسالدر این  

گرفته در وجود است. وفاداری های روز که جااش نه تصنعی و برحسِب رضورترواداری

ی تر برای به رسانجام رساندن مسئولیتبه قول و تعهد به مسئولیت و کوشیدن هرچه متام

 ی رفتاری و گفتاری ایشان بوده است. های برجستهعهده گرفته است از شاخصکه به

ب تعصنه اسیر باورهای خود بوده است و نه با  گاههیچام که در این سالیان شاهد بوده

چراِی و چونبر اصولی پای فرشده است که متأسفانه در رسم حوزه و حوزویان از اصوِل بی

شمرده شده است. انسانی بوده و هست که همواره کوشیده است با نگاهی  داریدین

ها و باورهایش بنشیند. وهیچ ابایی نداشته است که هرآنچه گرانه به داورِی عقیدهپرسش

 گاههیچه کنار بگذارد و از گفنت آن هم خودداری نکرده است. نادرست یافته است ب

ترین ام. و این از بزرگدلیل و از ِرس تکرب در ایشان ندیدهنشانی از تعصب و پافشاری بی

ر وجوگی حوزه است اما خصلت جستیافتهتواند باشد که پرورشهای کسی میخصلت

گی اش از او شخصیتی ساخته است که در عین پایبندی به دیِن خود راِه آزادهخواهو آزادی

. فراموش نکنیم که آقای اشکوری از کندمیصمی�نه به آن عمل پیشه کرده است و 

پیش به مخالفت با حجاب اجباری برخواسته  هاسالنخستین حوزویانی بوده است که 

 یاست و آن را آشکارا و ازجمله در کنفرانس حساس برلن بیان کرده است (حکم اولیه



 دوست یِ برا
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یاد بیاوریم) و معتقد به جدایی اعدام برای ایشان از سوی دادگاه ویژه روحانیت را به

 دین و دولت بوده است.

ی برسند که آقای اشکوری رسیده است، آن روز هم دین جایبهاگر روزی حوزویان ما 

ی ما ای برابر خود خواهد گشود و هم سهمی شایسته در آرامش جامعههای تازهافق

 عهده خواهد گرفت. به

ای از کینه در کالم و نشانه گاههیچی و همکاری دوست هاسالی این و کالم آخر، در همه

 بخش جمعاش همواره آرامشکینهی بیام که سهل است سینهرفتار آقای اشکوری ندیده

 بوده است. 

دوست بزرگوار ما، که در خلوت ه�ن است که در جلوت، به سالیان دراز با تندرستی و 

           شادکامی برقرار و پابرجا باشد!                
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 عزیز همیشه حاضر

 علی کالیی

 

از  ۵۷است. شانزده سال پیش از انقالب  یسالگیساو در آستانه انقالب در رشف 

طلبه شد. از ه�ن روزهای ابتدایی دوران طلبگی هم به  .روستایش به رودرس آمد

مبارز ضد استبدادی مبادرت کرد. در انقالب، بسیاری از جوانان  یهاانیجرهمراهی با 

انفاس خوشش بوی کسی  که ز نندیبیماو خمینی را مسیحا نفسی  نسلهممذهبی 

چون اشکوری با خمینی از سیاست و نه فقاهت آغاز کردند. خمینی  ییهاطلبه. آیدمی

ز آن اما طلبه جوانی که فکر . یک سال پس اشودمیرهرب انقالب و بعد بنیانگذار نظام 

ه پس از انقالب باید به حوزه و درس و بحث برگردد، برای انتخابات مجلس اول کردمی

. او کاندید مستقلی است و مرص است تا شودمیشورای ملی (و بعد اسالمی) کاندید 

 .دهندمیشان قرار هایلیستمختلف نامش را در  یهاانیجراستقالل خود را حفظ کند. 

. طلبه جوانی شودمیو انتخاب  آوردمی یرأ  اشهیانتخابدرصد آرا از حوزه  ۷۳با بیش از 
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سالگی �اینده  کیویسرا ادامه بدهد، در  اشیحوزو که از رودرس به قم آمد تا درس 

. مجلسی که رویدادهای آن در تاریخ شودمیاولین دوره مجلس شورای پس از انقالب 

اشکوری در آن هنوز هم جای بحث و نظر و  یرأ ی که یک ماندگار شده است. مجلس

 نقد است.

 شودمیهایی در او به یادگار مانده که باعث بعد از آن روزها اما خصلت چهار دهه

با استبدادیان زمانه همراه نشود، به زندان بیفتد و خلع لباس  اشکوری یوسفیحسن 

 یهالتخصشود و بعد از سه دهه به کاروان تبعیدیان پس از انقالب بپیوندد. یکی از این 

را انقالبی  ۵۷. انقالب بهمن کندمیاو خود انتقادی است. اشکوری از خودش انتقاد 

خودش دیگر انقالبی نیست و حتی به براندازان و البته  ٥٧داندمی هاانقالبهمه  مانندبه

یبحاکم در ایران را  نظامبهو اما نقادی جدی خود  کندمینظام موجود نقدهای جدی 

برخی خارج مانندبه گویدمیاشکوری  آنچه درواقع. دهدمیو مستحکم ادامه  پروا

انه باور صادق گویدمینشینان دارای ارتباطات پنهان با حاکمیت نیست. اشکوری به آنچه 

دارد و همین صداقت اوست که آموزنده است. اشکوری بر رس آرمانش با خود و خدا و 

به احرتام  توانی�مخالف بود، اما  اشاندیشهبا نگاه و  توانمیمردمش ایستاده است. 

غربت و غیرجوانی، کاله  هایسالایستادگی و صداقت و نداشنت و نخواستنش، حتی در 

 برنداشت. از رس

و  رپرشو ایم آمده بود. بودم که عدد بیست در آغاز رقم سن شناسنامه هاییسالابتدای 

و با توهم مرکز جهان بودن و نقد به عامل و آدم. خام  خودمحورآماده برای تغییر جهان. 

دکرت  ادیزندهدر خصوص معلم جاوید  یاپروژهبا جمعی بر روی  هاسالو خام. در آن 

پروژه با آقای  با همین. یکی از آغازین دیدارها هم در ارتباط کردممیرشیعتی کار 

نارص ایجادی و به همراه دو  ادیزنده یرسادهیقصاشکوری حادث شد. ابتدا در دفرت نرش 

عزیز دیگر، اساتید گرامی علی قاسمی و امیر رضایی. بعد هم ه�ن جمع در دفرتی 

دیده بودم و  هاروزنامهاصالحات مقاالتش را در  هایسالاز  دیگر. آقای اشکوری که

 یهاسالآثارش را خوانده بودم، به همراه دو عزیز آموزگار دیگر در مقابلم بودند. در آن 

الله شعور) زبان به انتقاد تند و گزنده گشودم که آی ش�یان همفکران  انشاءشور (و 

                                                
 -نبود ” اسالمی“ ۵۷اشکوری: انقالب گو با حسن یوسفیوگفت -و وضعیت کنونی  ۵۷سالگی انقالب چهل .٥٧

 ۱۳۹۷هفت بهمن  -رادیو زمانه 
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به گرد پای اندیشه معلم  دیاکردهاری که تولید تعدادتان میزان آث رغمیعلدکرت رشیعتی! 

. بحث شد و پرسش و پاسخی درگرفت. شیخ خلع لباس شده ما و آن دو رسیدیشهید �

عزیز دیگر اما با خلق و خوی دینی صرب پیشه کردند و نقدها را شنیدند و بحث کردند. 

و بریدن نفس، به گذشت تا بفهمم اگر آن روز از استبداد و فشار نظام حاکم  هاسال

، به چه معنا بود و آن فشارها شدمیدست بر تخت نشستگان والیت مدار سخن گفته 

فرهنگی  هایپژوهشگذشت تا دریابم، همت آن جمع دفرت  هاسال. داشت یمفهومچه 

ت گذش هاسال. خب! کردمیدکرت رشیعتی چه همت بلند و ایستادگی در آرمانی را طلب 

ه . واللامنشدهتا دریابم پیوستگی در نظر و عمل یعنی چه. امری که هنوز عامل به آن 

 اعلم.

و همرهان دکرت  مندانعالقهیکی از  عنوانبهبرای من و نسلم  اشکوری یوسفیحسن 

که او را "از ته قلب" دوست دارد، اولین آموزگار  گویدمیرشیعتی مطرح است. خودش 

ولی خود  کند�یاز ادبیات رشیعتی استفاده  ٥٨ایش �اد یک راه است.فکری اوست و بر 

و که "جرئت پرسشگری" را از او آموخته است. این اشکوری شاگرد رشیعتی  گویدمی

دارای جسارت به چالش کشیدن و پرسیدن، اما برای من واجد دو معنی است. یک معنی 

و یک دهه اخیر اوست  امروز یزندگکرد و معنی دیگر پروژه اساسی  مندعالقهمرا به او 

. علی رغم همه مشکالت و مصائب تبعید که کندمیکه شجاعانه و مرصانه آن را پیگیری 

. (این دستکم برداشت میکنیمامروز مای تبعیدی آن را با گوشت و پوست و خون ملس 

اما من ناظر به آنچه میدانم به  شخصی من است و شاید خودشان آن را صحیح ندانند.

 ).کنممیتعبیر نبوی، بالبینات و االی�ن قضاوت 

و مجالت  هاروزنامهآغاز ورود من و نسلم به عرصه و در رشایطی که  هایسالدر آن 

پسا انقالبی  طلباناصالحجشن گرفته بودند،  ۷۶) خود را پس از خرداد مدتکوتاهبهار (

یانگذار نظام متهم ردیف اول فجایع بوده و حال پس از دو که در دهه اول، پس از بن

الله) اندیشه، در حال تئوریزه کردن نظارتش  انشاءدهه از انقالب با تغییر رویکرد و (

تا خودشان را توجیه کنند. در این  کردندمیبودند، اول از همه به دکرت رشیعتی حمله 

رشایط، شیخی معمم و مدافع جدی اندیشه رشیعتی برای ما مصداق یکی از عاملان 

را به پدر  اشیعملتبارش نظری و  توانمیکه  یاشجرهاسالمی پس از انقالب بود. 

                                                
 ۱۳۹۵ده دی  –رادیو فردا  -» این خشونت را از کجا آوردید؟«پرسش موالنا از خمینی در مه�نی اشکوری؛  .٥٨
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 مندعالقهطالقانی فقید شهید گره زد. این البته برای امثال من پی جو و اهل خواندن و 

ه "ما ک گفتمییم که رشیعتی دانستمینی. داشتمیاندیشه رشیعتی غنیمتی بود گرا

ای یا تیپی به نام روحانیت نداریم. این اصطالح خیلی تازه است و دستگاهی، طبقه

نوظهور. در اسالم ما عامل داریم در برابر غیر عامل نه روحانی در برابر  همآنمصداق 

 جس�نی."

یت حاکم را ه�ن روحانیت مرتجع صفوی وصف شده در اندیشه من مصداق روحان

) و امثال اشکوری که قلیل بودند و اما به دانممیم (و هنوز هم دانستمیرشیعتی 

لة غلبت فئه کثیره باذن الله" توانسته بودند حضور خود را در یمصداق "کم من فئه قل

 تحکیم کنند را مصداق عامل اسالمی.  یارسانهعرصه 

پس از زنده یاد پدر طالقانی برای آنانی که خود را متعلق به جریان چپ اسالمی و 

پربار از مبارزات خداپرستان سوسیالیست و حزب  یاگذشتهدر نهضت ملی و با  دارشهیر

عاملانه در برابر  اتفاقاً ، حضور یک روحانی همراه که کردندمیمردم ایران تعریف 

نعمتی بزرگ بود.  ستادیایم تاختندیمدانه به رشیعتی جدیدی که ناجوا�ر  یهاانیجر

 نیالدج�ل"سید  نامهیزندگیادمان نرود که اشکوری پیش از آن کتابی در خصوص 

ما را با سیره و اندیشه سید اسدآبادی همدانی  همآناسدآبادی" نوشته بود و خواندن 

آشنا کرده بود. همین کتاب اشکوری مرا به رساغ اثر محیط طباطبایی در خصوص سید 

برای  دیآیبرمج�ل فرستاد تا بیشرت بخوانم و بدانم. و تالش کنم تا آنچه را که از دستم 

ی اسالمی هااندیشهاگر رفیقی دیگر انجام دهم تا او هم کتابی را در خصوص سید احی

برای امثال من این بود. او  اشکوری یوسفی. معنی اول حسن درآوردبه رشته تحریر 

غنیمتی بود که یادم هست، وقتی برای اولین بار او را دیدم تا چند روز رسمست بودم 

هنوز هم آن  از دیدن یکی از عاملان اسالمی وصف شده توسط معلم شهید رشیعتی!

. اما ترندعیوسرا البته قائلم. با این تفاوت که قبیله عاملان دینی در ذهنم  یبندمیتقس

 جای اشکوری در میان آنان ثابتی است الیتغیر.

که او برای خود معین کرده  یایخیتارپیگیری آقای اشکوری در پروژه اما معنی دوم 

بزرگ تشیع همکاری داشته است.  املعارفدائرهبا  هاسال اشکوری یوسفیاست. حسن 

در واقع پژوهش تاریخی و نگاهی تاریخ محور، بخشی از رویکرد اشکوری به هستی و 

بود  ۱۳۸۷. اگر خطا نکنم، عید مبعث در سال دهدمیزمانه و دین و آئین او را تشکیل 

رفتیم. جمعی در منزل او نشسته بودند  اشخانهو به همراه دوستانی به  یابرنامهکه در 
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و من اولین بار آغاز این پروژه را آنجا شنیدم. اشکوری در بیش از یک دهه همچنان کار 

متام نامالی�ت، از هجرت و تبعید تا روزگار سخت از  رغمیعلتاریخی خود را پیگیرانه و 

ناپیگیر و  شدتبه. برای چون منی که دهدمیهمه جهات ادامه داده است و ادامه 

برای  یامدرسهبدسابقه، این پیگیری و م�رست خود  ترهابزرگپشت گوش اندازم و نزد 

 آموخنت است.

و جنبش سبز  ۸۸اشکوری از معدود نواندیشان دینی زمانه است که پس از تندباد سال  

فردی است  اشپروژه. گرچه کندمیکار فکری  مستمراً در سیاست غرق نشده و همچنان 

ما از کار روشنفکری (شاید) مراد بکنیم فاصله دارد، اما برای اشکوری  آنچهو شاید با 

استادش از "تکرار" و "تقلید" و "ترجمه" در اندیشه  مانندبه قطعاً شاگرد رشیعتی که 

الزم  هر جاورزی بیزار است، این کار و پروژه مصداق عمل صالح زمان است. ک� اینکه 

دیده، از فعالیت تشکیالتی در برون و درون کشور گرفته تا فعالیت و مبارزه سیاسی، 

 با نظراتش موافق شودمیگفتم.  ترشیپظاهر شده است.  قدمتاماجت�عی و فرهنگی 

با نگاهش به مفهوم انقالب و استمرار  قطعاً شاگردی از پس سالیان  عنوانبه مثالًنبود. و 

و براندازی در امروز ایران موافق نیستم، اما دستکم  یخواهتحول و طلبیاصالحو 

 یهایمصدقهمه ملی  مانندبهکه این نگاه او اصیل است و اگر بیمی هست،  دانممی

 .تپدیمایران، بیم ایران را دارد و دلش در مام میهن دربندمان 

باشد. گرچه وقتی با تازه  مؤثرتر تواندیمو  توانستیماما راستش به نظرم اشکوری 

 مثالً  هایا ۷۰که اقبال نسل جوان، دهه  شنومیم کنممیآمدگان از میهن گپ و گفت 

کمرت شده است. به قول مرحوم  شودمیروشنفکری و نواندیشی دینی خوانده  آنچهبه 

نوعی خرس مهندس بازرگان مردم ما در حال یخرجون من دین الله افواجا هستند و به

ص و اخ طوربه اشکوری یوسفی. اما باز آبرو و اعتباری که حسن اندشدها و اآلخره الدنی

اعم دارد حیثیتی است که نباید چشم بر آن فروبست. در  طوربهکل جریان ملی مذهبی 

میهن دربندمان شده است، احتیاط  ریگدامنروزهایی که ایران را بال فراگرفته و مصیبت 

است که از پس هزینه  یاهیرسماکفران نعمت  -به نظر-ها اشکوری و اشکوری ازحدبیش

است. در وضعیتی  آمدهدستبهسال زندگی یک انسان  هادههکردن تاریخ یک ملت و 

شده، حضور  بیوغربیعج یهاحرفکه فضای علنی سیاست و دین در کشور ما پر از 

باشد که شاید این ابتذال در همه  دوارکنندهیام تواندیمها اشکوری یارسانهبیشرت 

که امروز ایرانیان، در برون و درون مرز گرفتار آن هستند بگذرد. اینجا اشکوری  هاحوزه
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که دستکم از زمان سید  یانحلههم شخص است و هم یک �اد. �اد یک جریان فکری و 

 ج�ل تا امروز در کنار مردم بوده است.

 کهیوقتباشد. اما راستش  هاآنوتاه رجوعی به آثار او و نقد این ک توانستیمراستش 

چنین کنند، ترجیح دادم که حرف خودم را بزنم.  توانندمیاهل علمی هستند که 

که باید زده شود. معلم شهید ما و رفیق شهید آقای اشکوری، یعنی آقا هدی  هاییحرف

عشقش نوشت که " در هم امروزی که عشق  �نیپهمصابر زمانی در خصوص سه 

و روش پر ریخته است، عنایت به روایت زیست کوته طول  گشتهگم، منش دهیفروکش

اما خوش عرض و عمق مردان میانه، از گونه این سه؛ عهد دار، ز مهر رسشار، آگه رهسپار، 

مر د عزیستی بلن اشکوری یوسفیتلنگری است بر تارها و بر پودهای ذهن ما." حسن 

رده که ک ینیآفرنقش گونهنیاداشته و خداوند به او طول عمر بدهد. او در تئاتر زیسنت 

و میانه میدان،  منشخوشو  نامخوش، همچنان اشکارنامهبا طول عمر و متام نقدها به 

با عهد بر دوش و ز مهر رسشار و همراه با آگاهی مباند. در رشایط غیبت اهل کسوت، 

نقد عملکرد اشکوری باید انجام گیرد. اما فراموش  قطعاً یمت است. وجود اشکوری غن

ماندن کار هرکسی  نامخوشو  منشخوشو  عاقبتخوش هفتادسالگینباید کرد که در 

 نیست. 

و  قدرگران اشکوری یوسفیبا آرزوی طول عمر برای عزیز حارض، آقای شیخ حسن 

 مهربان.

 

 



 

۱۲٥ 
 

 

 

 داشت�روحا� دوست اشکویر یوسیف
 یلشن نرصالله

 

و بزرگواران  زانیاز عز گرید ،اشکوری یوسفیحسن  یآقا الدیروز ممناسبت سال به

 یذکر خاطرات نوجوان ادداشتی نیگفته و خواهند گفت. قصد من در ا یار یسخنان بس

 .تمداش اشکوری یوسفی یاست که در آن دوره نسبت به آقا یو احساس متناقض شیخو

ستان دو  یبرخ یِ که معروف به شط بودند و در منزل شخص یرا در جلسات شانیا بارنیاول

 یه وقتک انیبو خوش کنندهجییته دست،رهیچ ی. سخ�اندمید ،شدمیبرگزار  یمذهب-یمل

یعتیساله چو مرا مملو از شور و شوق رش ۱۵ ای ۱۴ یوجود نوجوان گفتمی یعتیاز رش

ها را مراسم بزرگداشت یکه اجازه داده شد برخ بعداً . کردمی یخوانیعتیو رش یخواه

ود. در ب بخشزهیو انگ نیاز سخ�انان شورآفر یکیارشاد برگزار کنند، بازهم  هینیدر حس

تند، داش یعتیدر مورد آرا و آثار رش یدکرت رسوش گرام یبا آقا هینیکه در حس یامناظره
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 یکه به نقدها ییهاوجود از پاسخ یبا همه هر باربودم و  اشکوری یوسفیمن طرف 

 .پرداختمیم نشیو تحس قیو به تشو آمدمیبه وجود م دادیم شانیا

 یعتیبود که نسبت به رش انیبروشنفکر و خوش یدر آن دوره آخوند اشکوری یوسفی

صاف  انیبخوش یروحان نیاما دل مِن نوجوان با ا د،یآفریو شوق م ختیانگیم شور

 در تیو مظامل روحان یاسالم یجمهور  عملکرداز  متأثر نکهیاول ا ل،ی. به دو دلشدی�

 یاسیس یشیکه گرا یکسان نیبود. خصوصاً در ب تیانروح هیاجت�ع عل یقدرت، جو عموم

 یوسفیآقا �ود داشت. حاج شرتیب ونیروحان دنیو بد د دنیگز یدور  نیهم داشتند، ا

 میدانستیم یطالقان اللهتیرا آ زیو عز فیرش یبود و دل ما که تنها روحان یهم روحان

بودم  یاز جمع متأثربود. من  یگر ید زیاما چ یدوم و اصل لی. دلشدیصاف � شانیبا ا

یکه خود را بن یبودند. جوانان جمهورسیمردم و رئ یاز دفاتر ه�هنگ یکی یکه اعضا

کودتا شده و همه صدریبن هیعل نکهیبر ا یمبن شیخو یدهیو بر عق دانستندیم یصدر 

که در  یاز کسان یکیآن کودتاست استوار بودند.  یجهیما نت نیامروز یهایبدبخت ی

ند و بود اشکوری یوسفی یموضع گرفته و سخن گفته بود، آقا صدریبن هیاول عل سمجل

 زیموضع مخالف داشته باشند و من ن یجمع نسبت به و  نیکه ا شدمیموجب  نیهم

یبا روحان شیدل خو توانستمیجو � نیاز ا متأثرو ناپخته بودم،  یاحساسات یکه نوجوان

 .مردم مشارکت داشته است، صاف کنم تخبمن جمهورسیرئ هیکه در کودتا عل یا

چند از دوستان  یو تن شانیبه همت ا یعتیرش هایپژوهشدفرت  یطیرشا نیچن در

 یعتیوفات رش سالروزکه به مناسبت  یادر کنار جلسات ساالنه گریشد. حال د تأسیس

ار آرا و آث یو بررس نقدبهآغاز شده بود که در آنجا  زیماهانه ن یجلسات شدند،یبرگزار م

 از شهرستان کردممی یسع ز،یدوستان عز یبه همراه برخ زی. من نپرداختندیم یعتیرش

یم یاجلسات که عمدتاً در گوشه نیجلسات رشکت کنم. در ا نیو در ا میایبه تهران ب

آشنا شدم و نسبت به تفکرات  شرتیب یاشکور  یمحض بودم، با آقا یو شنونده نشستم

 .افتمییم یشرت یو ... او شناخت ب یو اجت�ع یاسیس یهایر یگو موضع

 یبه دفاع از انقالب فرهنگ گرید یز یهمراه با عز شانیجلسات، ا نیاز هم یکیدر  یروز 

 یاوشهپرداختند. من که در گ یعتیاز نظر رش یاسیبودن آن نسبت به انقالب س ینیشیو پ

در  یتعیبرداشت را نقد کردم و گفتم رش نیا ارینشسته بودم با خجالت و اسرتس بس

 یو وقت ردیشکل بگ یاسیانقالب س دیکه ابتدا با کندمی انیبکتاب امت و امامت رصاحتاً 
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 بپردازد و یاجت�ع ییافزاو دانش یبخشیشد به آگاه لیتشک یحکومت موقت انقالب

... 

ن حس و حال و ه� با کردند،یم شانیصدا یوسفیآقا که حاج اشکوری یوسفی یآقا

بحث و موضوع  تیاز اهم یاذره یپرداختند و حت ییگوبه پاسخ یشگیحرارت هم

د هم نق نیدر پاسخ به ا کردمیرسوش برخورد  یکه در مناظره با آقا طوره�ننکاستند. 

و  تیدر آن جلسه و اهم گریآن دوست د لبتهو ا شانیبرخورد کردند. نوع برخورد ا

حرف و کم یمن خجالت یبرا دادند،ینوجوان م کی یهاها و برداشتکه به حرف ییبها

 ییاهن�و ر  هیمتکلم وحده نبود و از منرب به توص یروحان نیبود. ا بیجالب و عج اریبس

 کردمی یبه نقاد قیرا تشو گرانی. در منت گفتگوها حضور داشت و دپرداختی� گرانید

 .دیکه پاسخش گو کردمیو تالش  گرفتمی یرا جد یو هر نقد

وافقات و ت اشکوری یوسفی یآقا عملکرداز مواضع و  ترقیو شناخت عم شرتیب ارتباطات

 یمذهب-یدوستان و فعاالن مل گریو د شانیمرورزمان با اکه به یو فکر  یاسیس قیعم

کرده بود. باگذشت زمان  لیتبد یداشتندوست یایمن به روحان یاو را برا ،کردممی دایپ

س چون مهند یآن نوجوان خام و پرشور نبودم، در گفتگو با بزرگان گریمن د امیو مرور ا

شده روشن میبرا خیاز تار یار یو ... ابعاد پنهان بس ینیحسپهلوان شاه ،یزدیدکرت  ،یسحاب

و تلمذ در محرض بزرگان آموخته بودم که افراد را  ییافزاو دانش شرتیب یبود، بامطالعه

تر ممهو  میبپرداز هاآنگفتار و کردار  یو بررس نقدبه میتوانیتنها م م،یقضاوت کن دینبا

 یاناز کس یکیکرد.  لیتحل دیعملش نبا ای سخنکیرا تنها با  یفرد چیه نکهیاز همه ا

 اشکوری یوسفی یام آقااز او آموخته اریداشته و بس یها نقش جدآموخته نیکه در ا

 اریرا که از او بس ینوجوان اوردین ادیخود به  دیکه شا یایداشتندوست یاست، روحان

 .آموخته است
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 دیانت و آزادیگ

 یمتق محسن

 

ده نبو  زیخزان ن یخود، که ب یزندگ بهار ازپس از هفتاد  اشکوری یوسفیحسن  امسال

نسبت به  نید یکوتاه ادا ادداشتی نی. اشودمیدهه عمر خود  نیاست، وارد هشتم

خود  یاسیو س یفکر  اتیاز ح یاست که بخش مهم یاآزادهو  ختهیفره ز،یدوست عز

 یر ایبس یهابینشفراز و  رغمیاست و عل دهو اسالم قرار دا رانیا یرا در خدمت رسبلند

 یو وفا �نیهمچنان استوار برعهد، پ دهیکه جامعه ما در چند دهه گذشته به خود د

 .است ستادهیخود ا یهاآرمانو  رانیخود  به مردم ا

مرون، قصد  نایشناس، خانم سرب عهیبا دوست ش یشمس ۷۰دهه  یانیپا هایسال در

شورها ک گریو بازتاب آن در د رانیدر ا طلبیاصالح یفکر  یهاشهیر یتا به بررس میداشت

. اگر چه آن طرح میاز نقادانشان بپرداز یو برخ انیجر نیا یاز زبان کنشگران اصل

ود اما ب طلبیاصالحجلد کتاب در باب  کیتنها  نآ  جهیو نت دیبه سامان نرس یپژوهش
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 سیاردر پ موقتاً را، که  یو گفتگو با اشکور  دارید نهیطرح زم نیا شربدیما در پ زهیانگ

قرائت  درباره یاشکور  دگاهیبلند ما در باب اسالم، اصالحات و د یبود، ممکن کرد. گفتگو 

  .دیرسدر کتاب نامربده به چاپ  بعداً خاص خود از اسالم با ترجمه من 

اصالحات به  انیجهت دفاع از جر نیدر برل یرشکت در کنفرانس یبرا یاشکور  بعدها

 طلبانخشونت یکه برخ ییاو در باب حجاب و غوغا رمتعارفیآملان آمد و صحبت غ

فرانس کن نیا شرتیشدن هر چه ب یارسانهشهر به راه انداختند به  نیمنسوب به چپ در ا

 یخطرات رغمیداشت و عل سیدر پار یکوتاه وقفت رانیدامن زد. در راه بازگشت به ا

ا عمر خود ر  هایسال نیپنج سال از بهرت بیبازگشت و قر رانیاو بود به ا نیکه در کم

جامعه دست از پا ننشست و حاصل  از دوربهبسته و  طیدر زندان گذراند. او در آن مح

 .منترش کرد یخود را در کتاب" ییتنها تأمالت"

 ینید یروشنفکر  انیجر یبررس بهمن  یفکر  تیدو دهه گذشته بخش عمده فعال در

 یبه نقش اشکور  امکردهو فرانسه منترش  یبه فارس یهاینوشتهگذشته است و در 

   .امکردهاشاره  یعتیجهان اسالم و از وارثان رش طلباناصالحاز  یکی عنوانبه

 یکه مدع دیگرد یعتیرش یهااندیشهآثار و  بستهدل تیو در لباس روحان یدر جوان او

 ریاو را رها نکرد اما در س گاههیچ یر یمرد کو نیا و عشقبود  تیروحان یاسالم منها

 یفکر  در مالوفات یشیو بازاند ینیتجربه انقالب به بازب مخصوصاً خود و  یتحوالت فکر 

است.  به باور من او از معدود  یعتیرش هایدیدگاهاز  یخود پرداخت و امروز منتقد برخ

او  یبه منظومه فکر  یبندیپا نیبود که در ع یعتیرش شهیدوستداران و مفرسان اند

 و افتیدر رانیجامعه ارا با توجه به تحوالت  یعتیرش یهااندیشه یرضورت بازخوان

ه به او را با توج هاینوشته یرایمانا و م یعتیرش یهااندیشه یساختارشکنتا با  دیکوش

  .نشان دهد رانیا تیوضع

اب بازت رانیا یفکر  یرسوش در فضا میعبدالکر یهااندیشهافکار و   ۷۰دهه  هایسال در

 وارد کرده بودند یعتیرش یشیاند یدئولوژ یبر ا ارانشیکه رسوش و  یینقدهاداشت و 

خود از  ریبه نقد ناقدان و طرح تفس صدرسعهدل او را آزرده کرد اما او با آرامش و 

 خود را در باب دگاهیتا د دیانصاف را رها نکرد و کوش انبج گاههیچپرداخت و  یعتیرش

ام بود که ن یز یمدافع چ یاشکور  هاسالدو بکاود. در آن  نیو رابطه ا یدئولوژ یاسالم و ا

 یهابهجناز نوع رسوش  طلبیاصالحباور بود که  نیبر آن نهاده بود و بر ا یاسالم اجت�ع
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در  یاسیبا صبغه س یاسالم عرفان ینوعبهو  هادهاسالم را کنار ن یو اجت�ع طلبانهعدالت

 .است دهیغلت

ن اکنو  ایتالیدر ا یرا ترک و پس از توقف رانیاز زندان رسانجام ا یپس از آزاد یاشکور 

 اً مخصوصاسالم و  خیاست که در شهر کلن سکونت و به پژوهش در باب تار یچند سال

  .مشغول است نید نیا خیتار نیهفت دهه نخست

و روشنفکران است و  تیمورد نقد روحان یشیو آزاداند یرأ استقالل  لیبه دل یاشکور 

او شد.  اتیدر دوران ح یعتیاست که با رش ییبه برخوردها هیشب زیاو نبرخورد با 

دفاع از ساحت  یمدع گریآن او را خلع لباس کرد تا د ژهیو دادگاه و یرسم تیروحان

او را از ادامه کار بازنداشت بلکه مصمم و  تنهانه تحرک نیلباس نباشد اما ا نیدر ا نید

در  یخلل تنهانهمدرن مشغول است و طعن طاعنان  یایدر دن نیاستوار به دفاع از د

وار به است ی�نیاز گذشته و با ا رتمصممو صالبت راه او وارد نکرده است بلکه  یاستوار 

  خاص خود مشغول است تیاپرتالطم امروز مدافع اسالم به رو  یراه خود و در فضا

 کهچرابا او ندارند  یآنچنان یهمدل زیاو را از خود راند روشنفکران ن یرسم تیروحان اگر

جهان مدرن  هایارزش ازدفاع  رغمیو عل درافتادهآنان  یرسم یارهایاز مع یار یبا بس

باب  در هیتجدد پرداخته است و همچنان مدافع استخراج و تصف جیاز نتا یبرخ نقدبه

  .و تجدد است نید

 یاشکور  هایتالشو  هاکوششارزش  امکردهو آثار او درنگ  هانوشتهآنجا که من در  تا

و  ینید جیرا یاز باورها یار یشجاعت او در نقد بس جهیچند دهه گذشته نت نیدر ا

 .است که انتخاب کرده است یو صداقت در راه یاستوار  ،یآزادگ

خود و در کنار  هنیآسوده در م یدر آرامش و با خاطر  دیکه او با هاییسال نیا در

او  یو فکر  یاسیس ،ینیکند حوادث سخت روزگار و تعهدات د یخود زندگ زبانانهم

کند  یخود زندگ یفکر  یهادغدغهبا  گانهیب ییباعث شده است تا در شهر بن و در فضا

که خود انتخاب کرده از دست نداده است. در  یهرا یخود را در درست �نیو ا دیاما ام

داشنت در  �نیو شجاعت ا اندکردهکسوف  ایدر حال احتضارند و  انیکه خدا یجهان

نید ایو اح نیاصالح د یاو همچنان دل در گرو  ستین یاسادهشده کار  ییزدا جهان راز

    .دارد مؤمنانه یورز 

 یدارم که نسل ما و نسل پس از ما فراموش نکند که مرد دیخواهد گذشت اما ام هاسال

داشته و بعدها  تیلباس روحان یدر جوان زندمیبن قدم  یهاکوچهپسکه امروز در 
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مشغول شده است، در دوران  ینید شهیبه دفاع از اصالح اند یعتیاز افکار رش متأثر

 ندهی�ا عنوانبهخود به دفاع از انقالب پرداخته و  نسالنهماز  یار یانقالب همچون بس

اده د لیتشک ارانشیاز  یرا همراه با بعض تیاقل ونیشهر خود وارد مجلس شده و فراکس

ذهن او را گرفتار کرده است  ینید هایپرسشو  یفکر  یهادغدغهاست. اما از آنجا که 

 اسالم مشغول خیتار یوانو بازخ ینید شهیاند یبه بازساز  استیاز س دنیگز یبا دور 

فوق طاقت از ما نخواهد  فی) گفته است که او تکل۲۸۶است. خدا در قرآن (بقره  دهیگرد

 نیاو آفر یبلندنظر روزگار بر صرب و  یهایسختو  یاشکور  یدر زندگ تأملخواست اما با 

با  یروز ی) که رمز پ ۱۵۶-۱۵۵(بقره  ردیقرار گ یالهکالم  نیکه مصداق ا دیگفته و ام

  است نیصابر

ده آم رونیب رسبلندما قرار داده،  یرو  شیکه خدا در برابر و پ یار یبس یهاشیآزمااز  او

پاداش  یکه جان و کالم هست دیجهان آرزو دارم و ام نیدراز در ا یاو عمر  یاست. برا

  .او را در دو جهان بدهد

 یکه اهل حق نپسندند سخن باطل رایز  هزار سال  میدراز باد نگو عمرت

   یموکل یتا بر رسش ز عقل بگ�ر  فرمان رشع باد رویپ شهیهم نفست



 

۱۳۳ 
 

 

 دانش پژوه تشیع عل� اشکویر یوسیف
 مهدی ممکن

 

 تاز حکومفرانسه  یلوشاتو در نوفلکه آقای خمینی  ییروزهاانقالب  یروز یاز پپیش 

چیزی شبیه به  رانیدر اگفت که حکومت ما  ساختیممورد نظر خود مدینه فاضله 

سیستم فرانسه خواهد بود و من پس از  پیروزی انقالب به شهر قم خواهم رفت و بکار 

بسیاری  در اذهانینی طلبگی خود ادامه خواهم داد(نقل به مضمون)؛ موقعیت آقای خم

زیارت  در ماهشان را ای چهرهت شده بود و یتثب رهرب انقالب عنوانبهمیهنان هم از

بدین مضمون گفته بود که رهرب واقعی  اینکته! ه�ن زمان مهندس بازرگان کردندمی

  .محمدرضا شاه پهلوی نیست جز شخصاین انقالب کسی 

از و بیانی است  شودی�گفته مهندس بازرگان حدیثی است که تنها شامل انقالب ایران 

در جامعه و  ستم فراگیر موجود با ظلم و در مقابلهواکنشی انقالبات اجت�عی  تیماه

تار گرفجامعه  تنهانه یروز یاز پهرآینه انقالب از رهربی فرهمند برخوردار نباشد پس 
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از انتظارات نابجای ق�شی  خواهی وبلکه سهم شودمی رکو  یر یگو انتقام خشونت

. گفته مهندس کندمیظهور  در جامعهمعضل اصلی  صورتبه طلبفرصت ونیانقالب

برای نجات میهن   ناچاربهانقالب زمانی تحقق یافت که خود  یروز یاز پبازرگان پس 

 عبارتی به ایشان تحمیل شد. و بهرا پذیرفت  یر یوزنخستسمت 

و  طرفهکیزهرا به گزارش بهشت در آقای خمینی دوازدهم بهمن وارد تهران شد و

 زیآمتهاجملحنی  با از آنقسمتی  در ساله رژیم پهلوی پرداخت و ۵۷ از کارنامه یمبسوط

 ۱۶. و روزکنممیدولت تعیین  منزنم "(دولت بختیار)دهن این دولت می تو من" گفت

 یر یوزنخستبه  ١گزینه دیگری نداشت کهیدرحالآقای  مهندس بازرگان را  ۵۷بهمن 

 باوجودنداشت و  یانهیگزاو را دولت امام زمان نامید. بازرگان هم  و دولتمنصوب کرد 

 ریتعبرسنوشت میهن به  چراکهعدم سنخیت با آقای خمینی  مسئولیت را پذیرفت 

 بود.  ناکجاآبادسحابی همچون هواپی�ی بی خلبان رهسپار  مهندس

 البیانقبه قانون.  و ملتزممصدق  بازرگان دولت مردی بود از تبار متفاوت: دگاهیدو د

رشکت غاصب  ید ازخلع ریخط تیمأمور دارمصدق عهده از طرف کهیهنگامنبود ولی 

از  یخوببه یاملللنیبرعایت موازین  درایت و و باشد، شجاعانه  سیو انگلنفت ایران 

جمله  از آندولت مصدق  از جانبدیگری  یهاتیمأمور دارعهده و سپسبرآمد  عهده

مرداد انجام شد و....  ۲۸که کودتای  بردیمموفقیت پیش  و باآب تهران شد  یکشلوله

کران، همف ریو ساسحابی  و دکرتطالقانی  اللهآیتهمراه با مرحوم  از کودتابازرگان پس 

 سیدرضا اللهآیتربد اهداف "نهضت مقاومت ملی ایران" که به همت شیدر پصمی�نه 

 .پرداختیم نهیو هزراه زندانی  نیدر ا هاو سالزنجانی بنیانگذاری شد، همکاری داشت 

رسمی حوزه علمیه قم که نسبت به  از مراجع فتوا ساالراما آقای خمینی مرجعی بود 

 وداز خآمریکائی که رسنوشت میهن را دگرگون ساخت هیچ واکنشی -کودتای انگلیسی

تحکام اس خود راحاکمیت دیکتاتوری  یهاهیپاکه شاه  از کودتاپس  ده سالتا  بروز نداد و

ستم سی خواهان زندانی تحت فشارو آزادی از دانشجویانبخشیده بود و تعداد کثیری 

مهرماه  داشتند، همچنان به سکوت خود ادامه داد.... اما ناگهان در قرار امنیتی نظامی او

                                                
ها شعار" بازرگان، پی�ئی و راه در تظاهراتمهندس بازرگان تنها شخصیت مورد قبول مردم بود و  .١

 طنین داشت. جاهمه" رانیا ریوزنخستبازرگان؛
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که وسیله دولت علم  ١ایالتی والیتی یهاانجمننسبت به تغییر در دو ماده الیحه  ۱۳۴۱

انوان ب بار بهآن تغییر برای اولین  موجببهبه مجلس پیشنهاد شد؛ اعرتاض کرد؛ چراکه 

ان به �ایندگ  نکهیا گریدداشته باشند و  یرأ مجلس حق  در انتخابات شدمیاجازه داده 

بجای قرآن به کتاب آس�نی  در مجلس دادیممنتخب اقوام غیرمسل�ن ایرانی اجازه 

 فترش یو پمثبت و نشانی از رشد  یخود حرکتخود قسم یاد کنند! تغییری که درجای 

 .٢جامعه مدنی بود

اعلیحرضت ه�یونی  حضور مبارکعنوان " و بامحرتمانه  خود رامخالفت  در آغازمراجع  

 شدی�ترتیب اثر داده  و چون ٣داشتندیمتلگراف ارسال  صورتبهدامت عظمته" 

 و حرص و ۱۳۴۲ خرداد سالآهنگ اعرتاضات باال گرفت  تا به حوادث پانزده  جیتدربه

ت اردیبهش پنج سال بعد در اعرتاضات ادامه یافت وتبعید آقای خمینی انجامید. ولی 

مبارزه وارد  ٤اطالعات در روزنامهنسبت به ایشان  یز یآمنیتوهبا درج مقاله  ۱۳۵۷سال 

 انقالب ادامه یافت. یروز یو پبهمن ۲۲فاز جدیدی شد که تا 

 (دولت امام زمان)ریوزنخستشور با  فردای پیروزی انقالب آقای خمینی بدون اعتنا و

هم م دو نکتهبرگزید؛ این انتصاب متضمن حاکم رشع  عنوانبهسید صادق خلخالی را 

دیگر اینکه چون  ٥"شودمیتفنگ خارج  از لولهه�نند مرشوعیت  بود: اول اینکه "رشع

و  هیدر حاش؛ دولت نهادی است هستم رهرب انقالبکسوت روحانیت،  من درشخص 

 انجام وظیفه کنند. شئون مدیریت کشور در متامروحانیون باید 

االسف اشخاصی که را بدین رشح تکمیل کردند: مع خود نظرآقای خمینی چندی بعد  

” یهفقوالیت“کنند که اگر چنانچه های اسالم، گ�ن میبرنامه تیبر وضعاطالع ندارند 

هست  فقیهوالیت کهیدرصورت. شودمیاساسی بگذرد، این اسباب دیکتاتوری  در قانون

                                                
و تشکیل شوراهای استان  منظوربهایالتی والیتی در اولین دوره مجلس شورای ملی  یهاانجمنقانون  .١

 بود. شدهبیو تصوطرح   شهرستان

 متذکر شوند که هاآنو بازرگان به  یدکرت سحابروحانیان موجب شد که مرحوم طالقانی  یر یگموضعاین  .٢

 فعلی اگر ش� حرفی دارید بهرتاست طیرشا تائید ملت است و در و موردمرتقی  تغییر این دو

 آقایان: خمینِی، رشیعتمداری، نجفی مرعشی و گلپایگانی.  .٣

 نوشته رشیدی مطلق. .٤

 جمله معروف منتسب به مائوتسه تنگ. .٥
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جلو  کهآن. شودمینباشد، دیکتاتوری  فقیهوالیتاگر  گیرد.می که جلو دیکتاتوری را

ارتش  رئیس کهنیاز اگیرد جلو می کهآندیکتاتوری نکند،  جمهورسیرئ کهنیاز اگیرد می

دیکتاتوری نکند، رئیس ژاندارمری دیکتاتوری نکند، رئیس شهربانی دیکتاتوری نکند، 

است،  شدهنییتعوزیر دیکتاتوری نکند؛ آن فقیه است. آن فقیهی که برای امت تنخس

ها را بشکند و این دیکتاتوری خواهدمیاست، آن است که  شدهدادهو امام امت قرار 

حکومتش حکومت قانون  اسالم،همه را به زیر بیرق اسالم و حکومت قانون بیاورد. 

سنت است و حکومت، تابع قانون است؛ یعنی  است؛ یعنی قانون الهی، قانون قرآن و

 قدمکی قانونو تخلف از  قانونهم تابع  نیراملؤمنیام، خود قانونپیغمرب هم تابع  خود

 انعنو بهکسوت روحانیت   بدین ترتیب ج�عتی که در ١”توانستند بکنند.و �ی کردند�ی

دولتی شده بودنِد، نسبت به وظایف  یهاسازمان و هاوزارتخانهعازم  فقیهوالیت�اینده 

ژیم ر  یو کمبودهابازرگان بتواند به جربان خسارت  نکهیاز ا شیو پخود توجیه شدند 

انتقام جویان  و خشونت هاو اعداممطالبات مدعیان انقالب  در چنربهگذشته بپردازد 

 . گرفتار آمد

 رهرب حزبرئیس دیوان عالی کشور و  در مقاممرحوم دکرت بهشتی  ۱۳۵۹ آبان ماه ۲۹در

:روحانیت آگاه متعهد  دیگویمامام خمینی  در مسجدجمهوری اسالمی ضمن سخ�انی 

کارهای  انیدر جرمعتمدان ملت  عنوانبه اریعمتامنبه جاهمهحد نظارت  در حداقل

های خرد اسالمی مسئولیت یدر جمهور همیشه نظارت خواهد کرد. کسانی  یکشور برا

را  که این نظارت ییهاآنسازگار باشد؛  مزاجشانرا قبول بکنند که با این نظارت  کالنو 

نظارت صمی�نه  نیاز اجایشان را به کسانی بدهند که  لطفاً تحمل کنند  توانندی�

 ٢...کنندیماستقبال 

 فقیهیتوالدیگری ازنظر امام نسبت به  تیو روادرواقع این بیانات دکرت بهشتی تائید 

برد نام �ی موردنظر خود و متعهدروحانیت آگاه  قیاز مصاداست؛ چراکه دکرت بهشتی 

                                                
 ۲۲صفحه  ۱۱نور جلدصحیفه  .١

 ۱۳۵۳سال  در اسفندماه. گفتنی است که محمد رضاشاه ۵۹٫۹٫۱۰مورخ  ۶۶میزان ش�ره  از روزنامهنقل  .٢

یا  شود کشور خارجهنگام اعالم حزب رستاخیز گفت هرکس با این حزب مخالف است یا پاسپورت بگیرد از 

 برود زندان!
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و تعهد یک روحانی که شایستگی نظارت  توصیف روشنی از آگاهی نیو همچن

 ! دهدی� به دستنسبت به مسئولین داشته باشد  اریعمتامنبه و جاهمه

معاونت مطبوعات در وزارت ارشاد مسئولیت داشتم؛  عنوانبهبازرگان  در دولتمن 

جمهوری  حزب گرید یچهار روحان اتفاقبه ۱۳۵۷سال  در اسفندمرحوم دکرت بهشتی 

 و یاخامنهآقای  یرمسئولیمدهم به همین نام به  یاروزنامهاسالمی را تشکیل دادند و 

جهت  گاههیچبود ک  یاهینرشتنها  و انتشار دادند ١آقای سید حسین موسوی یر یرسدب

کسب اجازه انتشار از وزارت ارشاد اقدام نکرد و بدین ترتیب مفهوم آگاهی و تعهد 

 ماند! در ابهامبهشتی همچنان  موردنظر دکرت

بل ق بر مطبوعاتمعاونت مطبوعات وزارت ارشاد با توجه به اختناقی که  و هدفسعی  

یتحمطبوعات مصوبه شورای انقالب  این بود که برمبنای الیحه حاکم بود بر از انقالب

 در جامعهرسالت خود  از عهدهنرشیات از آزادی برخوردار باشند و بتوانند  االمکان

 ریتعب و بهکند نظر  مورد اظهار نیدر ا ٢هیفقیولحتی �اینده  نکهیاز ابرآیند؛ اما قبل 

 !را" هالمقبشکنید این قاطعانه فتوا دادند " رهرب انقالبجلو دیکتاتوری را بگیرِد،  امام

تکلیف دیکتاتوری، تکلیف مطبوعات، تکلیف معاونت  ،تکلیف قانون ییفتوابا چنین  

تکلیف "ملت  نیو همچنارشاد روشن شد  در وزارت هیفقیولمطبوعات، تکلیف �اینده 

خود را با رضب و شتم جوانانی  تیمأمورفتوای رهرب  یدر اجراهمیشه درصحنه " که 

 به انجام، داشتندیماطراف آن عرضه  یهاابانیخکه نرشیات خود را در دانشگاه و 

و تعطیل روزنامه آیندگان و انفجار دفرت  یفروشروزنامه یهادکهرسانند و با غارت 

 روزنامه  بامداد  تکمیل  کنند.

لکت اقتصاد مم در موردهم  نیاز اش نبود؛ پی زیانگشگفتمقام رهربی  یر یگموضعچنین 

 فتوا صادر کرده بودند  که "اقتصاد مال خراست"!

 ۱۳۵۹آبان ۱۳ یر یگگروگانفردای روز تجاوز و  و استحکامصالبت  با همین رهرب انقالب...

ب انقال  عنوانبهرا  آشکار آن تجاوزامریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام  در سفارت

                                                
 !بردیبرس ممدیرمسئول آن  حرص روزنامه در آن ریرسدباکنون ده سال است که  .١

 وحزب خلق مسل�ن بود  بنیانگذار و یعتمدار یرش اللهتیآ از کارگزاراندر وزارت ارشاد  هیفقیول�اینده  .٢

رشیعتمداری پیش آمد تغییر موضع داد و به حلقه اصحاب آقای خمینی  یو آقااختالفی که بین آقای خمینی  با

 امام به وزارت ارشاد تبعید شد!  محرض نگهداشنت او از دور منظوربه دفرت اماممسئولین  و بگفتهپیوست 
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که  اندکردهاشتباه  از اولو از خود انتقاد کردند که  اول ستودند انقالباز  ترمهم دوم و

  !؟اندکردهتعیین ن انقالبییک دولت 

احمد ارشف وابسته مطبوعاتی سفارت اتحاد ج�هیر شوروی(رقیب  یروز آقافردای آن  

آزادی  در موردداشت هرچه زودتر   و ارصاریافت  ارشاد  حضور در وزارتامریکا) 

 اقدامی صورت گیرد و افزود با چنین تجاوزی آینده انقالب و کشورتان مبهم و هاگروگان

در تهران بود؛ خواهد بود. ه�ن زمان حسنین هیکل رسدبیر روزنامه االهرام  درخطر

ا او را تائید کند ب هاآنعمل  یاملللنیبگیران سفارت به امید اینکه این شخصیت گروگان

ر دمالقات کردند. هیکل با تقبیح چنان رفتاری گفته بود آبروی انقالب و میهن خود را 

 بردید... سؤالزیر  جهان

ریآذ یآقارفت  که اسالمی تا آنجا پیش یدر جمهور �ائی  و انقالبگری مسابقه انقالبی 

مجلس خربگان  و عضوه قم جامعه مدرسین حوزه علمی گذاربنیان کسوت فقیه و قمی در

تیرماه ۱۹روزنامه رسالت مورخ  در رسمقاله؛ یک رکن مهم نظام عنوانبهقانون اساسی 

  توحید را تعطیلد حتی توانمیاگر مصلحت بداند  هیفقیول: اظهارنظر کرد۱۳۶۸

   کند!

ریاست  از نهادارشاِد،  دیجد ریوز و انتصابآقای رجائی  یر یوزنخستبا  ۱۳۵۹ در مرداد

روابط عمومی آن نهاد شوم. این مسئولیت را موکول به  دارعهدهجمهوری پیشنهاد شد 

کردم  ۵۹چهاردهم اسفند سال  روز درمصدق  با بزرگداشت دکرت جمهورسیرئموافقت 

 ۱۳۶۰خرداد  ۲۵اعالم متینگ جبهه ملی در و سپس. برگزاری آن مراسم ١که موافقت شد

نی شد و ضمن یک سخ�انی رادیوئی دره�ن روز موجب خشم و واکنش آقای خمی

روز بعد  و دوملی و نهضت آزادی را تهدید  کرد  و جبهه ٢خواند رمسلمیرا غمصدق 

 هژ یوبهسلب شد و مسئولین نهاد ریاست جمهوری،  یجمهور سیاز رئفرماندهی کل قوا 

یاری حی و  هشروابط عمومی با تهدید روبرو شدند. من با هشدار قبلی تیمسار شهید  فال 

                                                
 در برای اولین بار از انقالب و پسشاه ممنوع شده بود  میدر رژاسفند  روز چهاردهمبزرگداشت مصدق  .١

 مانع برگزاری آن شد. هیفقتیوالرژیم  ۵۸ در سالبود ولی  برگزارشده احمدآباددر  ۵۷سال 

 سوره صف)۷اظلم ممن افرتی علی الله کذبا وهو یدعی الی االسالم والله ال یهدی القوم الظاملین (آیه  و من .٢



 یعلو  عیدانش پژوه تش یاشکور  یوسفی

١٣٩ 
 

 ؛ ناگزیر ازدفرت کارمامنیتی در  نیمأمور حضور نگهبان ورودی کاخ ریاست جمهوری از

 خارج شدم. هنیاز م ۱۳۶۱و در شهریور  ١به زندگی مخفی رو آوردم ۱۳۶۰خرداد  ۲۷

کشورهای فرانسه،  که وضع مشابه داشتند و در یوطنانهمکم نبودند  طیرشا در چنان 

حل مشکالت صنفی موجب  در ابتدا. کردندمیآملان، هلند، بلژیک و سوئد؛ زندگی 

 نتریمهمو اجت�عی میهنی  یاسیتر سبزرگمسائل  جیتدربه و شدمی هاآنی یآگردهم

و انجمنی بنام "گفتگو  که درنهایت به تشکیل دیگردیم هاآن منظم داریدانگیزه 

. دیکشور انجاممنظم ماهانه و تبادل فرهنگی با داخل  هایسخ�انی منظوربه" یدمکراس

که حرفی برای گفنت داشتند حضور یابند از آن  ینظرانصاحباین جلسات فرصتی بود تا 

 اجشانو مز که آراسته به لباس تقوی بودند  اشکوری یوسفیجمله روحانیونی چون آقای 

بود  ییقباظام و روالی" که بگفته مهندس بازرگان ناسازگار؛ " ن فقیهوالیتبا نظام 

 .٢هیچ شخص دیگر و نهبه تن امام خمینی  شدهدوخته

*** 

آقای  یهایو سخ�ان فاتیتألخیل  فیو کو توانی نیست که به کم  در مقاماین نوشته 

اشکوری بپردازد. ولی آثار ایشان گویای تفکر و تعلق به نواندیشان دینی چون اقباِل، 

 فالسفه وآقای اشکوری با متفکران  حالنیدرعرشیعتی است.  ژهیوبهبازرگان، طالقانی و 

ه شیوه ب �نهیو صمباشد، مشفقانه  یر یادگیو هرجا که فرصتی برای آموزش  دگراندیش و

 .پردازدیم نظرو تبادلروحانیت رسمی صفوی به همکاری، بحث  و نه علویعاملان شیعه 

با جمع دیگری  سبز آملانآقای اشکوری به دعوت حزب  ۱۳۷۹فروردین  ۲۱تا۱۹ خیدر تار

آن  یهایو سخ�انرشکت کردند. جلسات  نیدر برلهانرش بل  شیدر ه�از ایرانیان 

سیله گروهی منتسب به حزب کمونیست هنگام بیانات آقای اشکوری و  ژهیوبهه�یش 

 ایران به آشوب کشیده شد. از داخل شدهحساب ٣کارگری وهم آوائی

سخ�انان ایرانی،  از گریدپس از بازگشت به همراه چند تن  اشکوری یوسفیآقای  

آن به هفت سال زندان  از نقضدستگیر و در دادگاه ویژه روحانیت ابتدا به اعدام و پس 

                                                
 اختفا شده بود. ناچار بههم  یجمهور سیرئه�ن زمان  .١

 ۱۳۶۲حرکت نوشته مهندس بازرگان بهمن  دو ایران درانقالب کتاب  .٢

 در روزنامه کیهان  هیفقتیواله�هنگی �اینده  .٣
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وار" باعزت  از "یوسف ۱۳۸۳ در بهمنمحکوم شد و درنهایت  ١روحانیتو  خلع لباس 

 زندان آزاد شد.

 

                                                
لباس  کنار گذاردنبا  خود راهانربش بل موافقت  از کنفرانسقبل  هاسالآقای اشکوری  یهمرس گرام .١

 اعالم کرده بود. همرس خودروحانیت به 

 



 

۱٤۱ 
 

 

 

 
 دار همیشیگ سعادت مردم ایراندغدغه

 یمؤمتن یهاد

 

بودم و  رانیا ییسازمان تعاون روستا رعاملیو مد رهیمدئتیه سیبنده رئ ۱۳۵۹ زییپا

ه ک رانیا یاسالم یمجلس شورا نیمردم رامرس و تنکابن در اول ندهی�ا یجناب اشکور 

شده  ندهی�ا اریمردم آن د یعیبا آراء طب �ً یمستقنگهبان  یبدون دخالت و حضور شورا

 .مردم تهران در مجلس بود ندهیهم �ا یدکرت کاظم سام ادیزنده نیبود و دوست نازن

ند است ممردم رامرس و تنکابن از ش� گله ندهیبه بنده فرمود که �ا یروز دکرت سام کی

توسط سازمان تعاون  ینیتضم صورتبه دیمرکبات کشاورزان ش�ل که با دیکه خر

 ونهگچیههمراه است و باغداران ناراحت هستند. بنده  یانجام شود، با اشکاالت ییروستا

 نیمتاس گرفتم و اول یدکرت سام هینداشتم، با توص اشکوری یوسفیبا جناب  ییآشنا
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و مالحظه اخالص و صداقت  شانیگزارش ا دنیمالقات ه�ن روز انجام شد. بعد از شن

. با مینیمشکالت مردم را بب کیو از نزد میبه ش�ل برو اتفاقبهگفتم بهرت است  شانیا

و  میبه منطقه رفت مانز سا یهمراه با مسئول بازرگان یبدون اطالع قبل شانیا یقبول

که  شد یچالوس فرصت مناسب –راه تهران  نی. در بمیحل و فصل کرد یمسائل را حضور 

 یدوست همفکر  یآشنا شوم. متوجه شدم دکرت سام شانیا اتیبا افکار، اعتقادات و روح

د که کر  دایمجلس و بعدها ادامه پ انیتا پا شانیبا ا یکرده است. دوست یرا به من معرف

 .میادهیرس یدوست یسالگ ۳۸امروز  به  ختانهخوشب

ا هدر مجالس، مساجد، سالن شانیمجلس، حضور ا یندگیچهارساله �ا انیاما بعد از پا و

 لیتشک مختلف یهامناسبتکه با مشکالت فراوان به  یاسیو س یو محافل اجت�ع

در مجلس ختم مرحوم مهندس احمد مصدق در  ازجمله. میدانستمی متیرا غن شدمی

را به  شانیماند و با زحمت ا متاممهین ودرسخ یروهایمسجد ارک تهران که با هجوم ن

  .در امان مباند روهاین نیتا از هجوم ا میکرد تیهدا رونیب

به  رانیحاکم بر ا یتیامن نیسنگ یدر فضا ۱۳۷۷ آذرماه یدر رسما  نکهیخاطره ا نیدوم

 یدر مسجد فخرالدوله تهران برا ادبودیو  یمجلس سوگوار  ایزنجیره هایقتلمناسبت  

در  یداوطلب سخ�ان یفروهر برقرار شد. جناب اشکور  وشیپروانه و دار ادانیزنده

 یهرکسو وحشتناک منرب رفنت و سخن گفنت کار  آوررعب یمسجد شد که در آن فضا

زندانبان  یبود. استوار ساق تیاطراف مملو از جمع یهاابانیخنبود. رسارس مسجد و 

خود آمده بود!  یمیقد یبه مجلس ختم زندان لچریآن دوران با و قلعهقزلمعروف زندان 

. »مرد بود وشیدار: «زدمی ادیمرتباً فر ی. و میبه داخل مسجد برد کنانهیگررا  شانیا

 هایسالدر  یزندان یو به مردانگ ستیگریم یزندان یبود، زندانبان برا یعجب روز 

 .دادمیشهادت  یطوالن

 یخامت یوقت آقا جمهورسیرئاز طرف  یندگیبه �ا ییدعا یمجلس ختم آقا یهامهین در

 حیو ترش ییدعا یاز فراز منرب ضمن تشکر از حضور آقا یاشکور  یوارد مسجد شد. آقا

 نیاتلق ایقاتل  رسیعاً گفت  ییدعا یشد و به آقا یمعان یفروهرها دچار تداع عیقتل فج

 ایزنجیره هایقتل رسسلسله(که  یمانند قاتل دکرت سام کهآنتا قبل از  دیکن ریرا دستگ

 !کند یبود)، در ح�م خودکش

را آورد، اما گردش  یچه گذشت که مثال دکرت سام یدر آن لحظه در ذهن اشکور  دانم�ی

 .دو تکرار ش وستیپ قتیحقبهکه داستان قاتل و ح�م  دیرس آنجابه  یلوفر یچرخ ن



 رانیسعادت مردم ا یشگیدار همدغدغه
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 انشی. ااندماندهکه داشتند وفادار  یتا امروز به راه و تفکر  هاسالاز آن  یاشکور  یآقا 

ادامه   گزاگیرا انتخاب کرده و بدون ز میشده و راه مستق رایرا پذ هازندانو  هایسخت

و جز به  ستیغافل ن رانیو مردم ا رانیداده است. در وطن و دور از وطن لحظه از ا

 .به رس ندارد ییبر تن و سودا ییقبا  چیملت ه یرخواهیخ و رانیسعادت مردم ا
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  مد�الگویی برای فعالنی اشکویر یوسیفاخالق سیایس 

 ١اکرب موسوی (خوئینی)علی

 

 صاً شخنواندیش دینی و محقق برجسته ایرانی را  اشکوری یوسفیجناب آقای 

م  تا اینکه یکی از نظریات روزآمد وی شناختمی و نظراتشانابتدا از روی آرا 

 آن صدور حکم سنگین و تبعو بهدر مورد اجباری نبودن حجاب زنان مسل�ن 

زندان آن به چندین سال  و تنزلننگین اعدام توسط دادگاه ویژه روحانیت 

 مجلس ششم گردید. گیریشکل، مصادف با غیرقانونی

ود ب امبه عهده هازندانه�هنگی پیگیری بازدید �ایندگان تهران از  ازآنجاکه 

عالوه بر سایر بندها، درخواست بازدید از بند ویژه روحانیت را به سازمان 

                                                
 ساکن آمریکا -دانشگاه  پژوهشگر �اینده دوره ششم تهران در مجلس و .١
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�ودم که خوشبختانه موافقت شد.  بندی که در آن آقای اشکوری کنار  هازندان

د. نشدمینگهداری  در آننوری  لله روحانیون ارزشمند دیگری مانند آقای عبدا

 همآندانشمندی فرزانه را  یداشتندوستی بسیار برایم دردناک بود که چهره

ین رتمهمببینم ولی  علمی وی در زندان یهاافتهیو ابراز نظر پژوهی  به خاطر

و خاطرم هست چهره بشاش  شانیبا اکه از دیدارها  اینکته نیتربیو عج

و  پرتنشدر محیط  همآنبود؛  گفتارشانوی ونیز مالیمت در  بخشآرامش

 هاسالو  آزادشدهایشان  خوشبختانهزندان. همه این دوران گذشت  التهاب

 وی بهره بردیم. یهادهیو اعالقمندان از نظرات  همه ما و

با وی در قالب �ایندگان ادوار  ترمنظمدر متاس  یاتازهمهاجرت اما برایم فصل 

در علنی  طوربهمجلس خارج کشور  گشود که حاصل  این همفکری جمعی، 

 منترش شده است.  ییهاو نامه هابیانیه قالب

 ی از دویک عنوانبه اشکوری یوسفیعالوه بر جناب آقای سالمتیان، استاد 

که  همواره افتخار  و هستندپیشکسوت مجلس اول در جمع ما بوده 

منش و اخالق سیاسی آقای اشکوری برایم  شخصاً . امداشتهازایشان  یآموز درس

 باشد.  دتوانمینظرم برای بسیاری از فعالین مدنی  و بهبود  و خواهدالگو بوده 

مشاهده روحیه منعطف در کار جمعی در عین عمق در عقیده و آرا و نیز 

متضاد با دیگران در گفتار ممکن است راحت  بعضاً تحمل عقاید متفاوت و 

کته ین نترمهمکار آسانی نیست که شاید  رسدمیعمل  پایبهباشد ولی وقتی 

و چه داخل  هافیط در همهدر رفع آن برای عمل جمعی  رمانیگبانیگرنیاز 

 خارج کشور برای سالیان طوالنی باشد.  چه

خود  یو پژوهشعلمی  یهاافتهیست با سانسور کامل توانمیاو هم  

روزگار بگذراند اما خلق  یو خوش یراحتبهپیشه �وده و  ییجوتیعاف

وی،استقامت در تحمل عواقب آن را به ایشان آموخت. خوشبختانه  یآزادمنش

ن طوالنی از بیان مخالفت با موضوع حجاب اجباری، بعد از گذشت سالیا

به درست بودن این نظریه برای برخی محققین و جمعیت زیادتری  روزروزبه
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از مردم آشکارتر شده است ولی بیان این نظریه علمی در آن زمان، برای 

 دهرچنزندان بود!  هاسال و سپسابتدا به قیمت حکم اعدام  اشکوری یوسفی

ده ش ترنزدیکاجت�عی نزدیک و  یهاهیالبه باورها و منش در  یاهینظرچنین 

 د.رسی فرا خواهدآن نیز  ینیو عولی دیر یا زود در کشورمان، زمان تحقق عملی 

وقتی به بیش از یک دهه که  همآن؛  دوری از وطن امیانیپااما خالصه کالم 

رنج  و کاهش بخشنیتسکخود را دارد ولی یکی از عوامل  یهایدشوار  رسدمی

ی با اساتیدی چون فکر هم و یآموز درس، یکالمهمزندگی برایم در غربت، 

 بوده وخواهد بود. اشکوری یوسفی

در ایران شانس حضور فرهیختگانی چون وی  وطنانمهم بازهمامید آن دارم  

آورده و تا آن زمان به برکت تکنولوژی ارتباطات، یادگیری  به دسترا میان خود 

 امثال ایشان را غنیمت ش�ریم. و دانشاز تجربه 

و برایش گرامیداشت  رودیم ا�انیماز  ایچهرهه� آن نیست که وقتی  

 هایهرهچبرگزار کنیم که البته الزم ست ولی ه� آن ست که تا چنین  نکوداشت

، قدرشان دانسته و از و غلومتلق  از دوربهارزشمندی در کنارمان هستند 

 وجودشان نهایت بهره را بربیم. 

 .کنممیاز خداوند برایشان عمر  طوالنی و همواره رسبلندی آرزو 
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 مرام، اخالق و دگرپذییر

 نکومنش محسن

  

 یروشنفکر  یو الزام محدوده هیالکل و خوردن گوشت خوک را پا دنیترک �از، نوش اگر

 یاگهانن طوربه یشب ایکه روز  ستین یکه روشنفکر کس میریو بپذ میاورین حساببه

د رون کیاست که در  یشده باشد بلکه روشنفکر کس دهیبرگز یانجام رسالت یبرا

 قتیاز حق یکشف وجوه یبرا دها،یترد بیو عمل، با گذر از نش شهیدرازمدت اند

مطلق نخواهد شد، آنگاه به باور من حسن  قتیو هرگز مالک حق رودیم شیپبه

 شدهشناخته یهاچهره انی. در مینیروشنفکر است و نه روشنفکر د کی اشکوری یوسفی

 رییتغ یبرا اشکوری یوسفیکه در حد  میشناسیرا م یکمرت کس رانیا یاسیدر سپهر س

به مرام و  یبندیدر پا کهآنکهنه خود انعطاف نشان داده باشد، بدون  یهاارزش رد

  .اخالق گرفتار لغزش شده باشد
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کرده است، در برابر چش�ن  یخود انتقاد و عذرخواه یهایکار از غفلت و کم یاشکور 

امعهج یروشنفکر  اصطالحبهمرسوم و مسموم  ینفر. امر انتقاد از خود در فضا هاونیلیم

که خود را فوق  یکسان ستندی. کم نشودیمحسوب م یخودکش یار یما نزد بس ی

 نیکمرت شیدر چهل سال پ یحتعملکرد خود  از ستندیو هنوز حارض ن دانندیروشنفکر م

 یطورکلهبحارضند در حرف و  رندیافراد اگر تحت فشار قرار گ نیبکنند. البته ا یانتقاد

 میبخواه هاآناند اما اگر از شده یدر گذشته مرتکب اشتباهات حت�ً که  رندیو مبهم بپذ

و لکنت زبان  مانندیاشتباه خود را نام بربند در گل تفرعن خود م کیمشخص  طوربه

�ونه  یبرخوردار است. برا یر ینظکم یاز شجاعت اخالق یاشکور  انیم نی. در ارندیگیم

 یدگرباشان جنس به حقوقو بها ندادنش  ییاعتنایجهت ب نیام یبا شاد ییاو در گفتگو

 یروشنفکر  اصطالحبه یاز جامعه یبخش یکه هنوز برا یکرد، امر  یعذرخواه درگذشته

         .دیآیم حساببهتابو  رانیا

 یکه او برا یزمان گردد،یبرم ۱۳۷۶به سال  یاشکور  یمن با آقا دارید نیاول کنممی گ�ن

 هاسالدر آن  میمخالف رژ یشدهشناخته یچهره کیبار به سوئد آمد. حضور  نیاول

مثل امروز گسرتده نبود و  یجمعارتباط لیکه وسا هاییسالبود، در  متیما غن یبرا

 یفضا گرید ی. از سو شدیو روزنامه پخش م ونیزیو تلو ویادر  قیاز طر عمدتاً اخبار روز 

 یاسیدر نگرش س ییگرابود که کرثت یاناتیدر انحصار جر عمدتاً خارج از کشور  یاسیس

پرچم نگرش  ریز» وحدت کلمه« ینوعبهرا  میو همه مخالفان رژ دانستندیرا حرام م

  .دانستندیخودشان مجبور م

 یر ایدر بس میبود دورماندهکه از وطن  هاییسالو تحوالت کشور در  طیما از رشا تصور

 یر یه�ن تصو رانیا یو اجت�ع یاسیس یما فضا یانطباق نداشت. برا تیموارد با واقع

 رانیا یمن جامعه ی. برامیبود که متناسب با زمان خروج�ن از کشور از جامعه داشت

هلم را به استک یاشکور  یسفر آقا بیچند نفر از دوستان ترت امانده بود. ب ۱۳۶۵در سال 

داخل  نیمخالف هاسالنبود. در آن  ادیبا مه��ان هم چندان ز مانیی. آشنامیداده بود

. از کردندیم تیفعال گریکدیخود نسبت به  یهایداور شیپبا  هرکدامو خارج کشور 

یحکومت در داخل را � نیدر خارج از کشور منتقد یاسیس نیاز فعال ینظر بخش بزرگ

م اعدا ایبودند،  یزندان ای یجد نیمخالف یار یدانست. از نظر بس میرژ یمخالف جد شد

مخالف حکومت در داخل  کیاز کشور خارج شده بودند. دعوت از  ایشده بودند و 

نبود. هر کس که  فهمقابل یار یبس یدر خارج از کشور برا یاانجام جلسه یبرا رانیا
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یقرار م میوابستگان رژ یدر محدوده ناچاربهبلند بود  رانیدر داخل ا شیصدا وزهن

 شدیداده م بیترت یافراد نیچن یکه برا ینگرش هم بود که جلسات با همین. گرفت

سفر  نیهم در ا یاشکور  یو آقا شدیبر هم زده م» مدرن دارانچ�ق«اغلب از طرف 

  .�اند بینصیدسته ب نیاز لطف ا

از ما نگاه  کیچیه. میکنجکاو بود یاشکور  یچون آقا یبا افراد کیاز نزد دارید یبرا ما

 شیاما هر چه بود ما تا آنجا پ دانستیمنطبق � تیخود را با نگاه او نسبت به حاکم

 یآقا ازجملهدر مورد مخالفان حکومت در داخل کشور و  میخواستیکه م میرفته بود

 .میبدان شرتیب اشکوری یوسفی

 گریمتفاوت با د یحالت کم نیبود که در بهرت یروحان کی شانیشخص من از ا تصور

 کیاگر او خود را  یحتنبود.  بهرهیب یاز نخوت آخوند قطعاً هم لباسان خود بود، اما 

که از دور  انسالیم یما، مشت یبرا رفتیدانست انتظار �-یهم م شیآخوند دگراند

قائل باشد. هر قدر هم  یداشتند، چندان اعتبار  رانیدر ا استیبر آتش سوزان س یدست

 هرحالبه دیرسیمرشوع به نظر م ظاهراً  ییکشور اروپا کیدر  یپناهندگ یاما بر  لیدال

 یو البته در آشفته کردن فضا میکرده بود یرا خال رحمیب یمبارزه با حکومت یما صحنه

  .مینبود ریتقصیکه در داخل مانده بودند هم ب نیاز مخالف یبخش یبرا یاسیس

. او یاشکور  یآن روز درست بود و نه از آقا رانیعامل واقع اما تصور ما نه از اوضاع ا در

مه�ن  عنوانبهما، هم  طبعاً و برابر قرار داد.  سطحهمدر ه�ن برخورد اول خود را با ما 

 یستم حکومت را به اشکال مختلف تجربه کرده بود ، برا هاسالکه  یکس عنوانبهو هم 

به  یازود به ما نشان داد که عالقه یلیخ شانیاما ا میقائل بود یاژهیو گاهیجا شانیا

 یحتو  مینیبا او به صحبت بنش میتوانست یو مالحظات ما ندارد. ما به آسان ژهیتوجه و

دوستانش مطرح  ریو گاه انتقادات تند خود را در مورد عملکرد او و سا یسخنان انتقاد

دفاع از عملکرد خود به ما  یبرود و برا رونیب تیعقالن یاو از کوره کهآنبدون  م،یکرد

بود که موجب شد تنها چند  یاشکور  تیو ظرف ییخونرم نیهم دیتردیبزند. ب یبرچسب

 یور کند. خوشبختانه جمه تیکفا یشگیهم یدوست کیگذاشنت  هیپا یبرا ینینشهمروز 

 ریدر ضم شانیکنم ایکه گ�ن � یرا خلع لباس کرد، عمل یاشکور  یبعدها آقا یاسالم

 یور اشک یدست آقا تیعمل حاکم نیکرده باشد. در واقع ا یتلق هیتنب یخود آن را نوع

  .فلسفه و شناخت اجت�ع باز کرد است،یس ینهیدر زم شرتیب یهارشفتیپ یرا برا
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برابر دانسنت خود با  نیبرجسته است هم یاشکور  یو برخورد آقا تیدر شخص آنچه

با  یو اجت�ع یاسیدوستان از نظر ارشاف به مسائل س نیا کهایندوستانش است، ولو 

ه با ک افتیرا  نیپس از خروج از کشور امکان ا یداشته باشند. اشکور  اریبس یاو فاصله

 . اوزدیبر یو همکار  یمتضاد طرح دوست ییهانهیدر زم بعضاً متفاوت و  دیبا عقا یافراد

و  را انبوه دوستان نیبرخوردار است. ا یر ینظ-کم یر یاز تساهل و دگرپذ یدر عامل دوست

  .دهد-یم یمتنوع گواه اریبس یهاشهیهمراهان او، با اند

. در کندیم زیخود پره یمبارزات ینشان داده که از نان خوردن از گذشته یاشکور  یآقا

و  دهدیو عقده نشان � نهیخود هم ک یدتینسبت به دشمنان عق یحتراستا او  نیهم

 یهیرفتار از اصول اول گونهنیا. اگرچه کند�یآنان مبالغه  یدر مورد اع�ل ضداخالق

 تیکمرت رعا یرانیا یجامعه یقطب یدر فضا متأسفانهاما  است یو اعتقاد یاسیاخالق س

 یبود که خربنگار از احساس اشکور  یسیبیبا ب یادر مصاحبه کنمی. فکر مشودیم

. قابل درک است که گذر از دیپرس میاعدام صادره در مورد او از طرف رژ حکمبهنسبت 

به همراه داشته  یروان درازمدتشخص محکوم عواقب  یبرا تواندیم یاتجربه نیچن

 ییطال تیموقع نیباشد چن متیمخاطبان به هر ق یهادلبه دنبال فتح  یباشد. اگر کس

 شیآالیو نگاه صادقانه و ب یاز دست نخواهد داد. خونرسد ابداً جلب نظر عموم را  یبرا

از منش و مرام او داشتم، مرا  کیکه از نزد یشناخت باوجودمصاحبه،  نیدر ا یاشکور 

 زهیو درامات ییاز خود�ا تنهانه یاو کرد. اشکور  یمجذوب وارستگ ازپیشبیشمبهوت و 

کرد بلکه گفت که او  یبه اعدام خوددار  تیمحکوم یدر روزها اشیکردن حاالت روان

 شرتیحربه ب نیشود. در نگاه او ا ییاجرا میرژ یباور نداشته که حکم اعدامش از سو 

 .به کار گرفته شده بود میرژ یاو از سو  دیتهد یبرا

داشت و من هم در  یانتقادات جد توانیم یاشکور  یو فلسف ینید ،یاسینگاه س به

 قطعاً هم  استیس ی. به عملکرد او در صحنهستمینظر نبا او هم هانهیزم یار یبس

دهه شصت و در اوج کشتار  لیچون او در اوا یو افراد یوارد است.  اشکور  یانتقادات

مجلس  یندهی�ا کیاند. اگرچه دست مجلس بوده یندهیحکومت �ا یاز سو  نیمخالف

 توانستندیم هاآناما  ستیباز ن یاسیابراز نظر س یچندان برا یاسالم یدر جمهور 

 آنچهبرخورد کنند. اما  یشرت یب تیاحکام با قاطع یصدور و اجرا یبه نحوه کمدست

ه بود میرژ نیمخالف انیافراد در م نیو پرکارتر نیترفیاز رش یاشکور  یمسلم است آقا

در  یجد راتیینکته که او نشان داده جسارت تغ نیمجدد بر ا تأکیدبا  ویژهبهو هست، 
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و  ینید ،یاسیمثبت در نگاه س راتییتغ باوجودرا داراست.  شیخو شهیروند اند

ز پس از جنبش سبز هرگ میاز مظامل رژ ختگانیاز گر یار یبس برخالف یاشکور  ،یاجت�ع

لهیرا وس میو مخالفت با رژ رانیاز ا یفاصله نگرفته است و دور  شیخو یاز اصول اخالق

 نیمخالف یوعده داده شده از سو  یاسیو س یاقتصاد تیپناه بردن به آغوش امن یبرا یا

انسان  نیا هفتادسالگینکرده است.  یاسالم یجمهور  میرژ پیپرنس یجنبه و بکم

من  ی. برامیقرار ده یبررس درا مور  تشیاست تا وجوه مختلف شخص یاوارسته بهانه

 که او دیام نیاوست. با ا تیوجه شخص نیبه اخالق و مرام بارزتر یاشکور  یبندیپا

به  دیخود را حفظ کند و باز هم بتواند مشعل ام یو مرام یاخالق یهمچنان مرزها

 ما زنده نگاه دارد.      یبهرت را برا یاندهیآ
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۱٥٥ 
 

 
 های زندیگشانس

 نوربخش یمهد

 

 شاگردان خود را هاآن. اندشدهشناخته  استیدر س یمدار اخالقبه  شرتیب هامذهبی-یمل

 هایسالدانسته که در  یاسیس نیاز نسل اول فعال یو سحاب یمکتب بازرگان، طالقان

  .روندیمبش�ر  رانیدر ا ینیجنبش روشنفکر د گذارهیپا ۱۳۳۰

محمد  ران،یا یمل دیرسسخت رهرب فق یحام هایمذهب-یمل ؛یدتیعق یهاتالشبا  همراه

کردن صنعت نفت کشور، مبارزه با استبداد و کوشش  یمل یاو برا یهااستیسمصدق در 

 نیریسنگ ز استیدر دولت و جامعه شدند. اخالق در س کیدمکرات ینهادها جادیا یبرا

 ینید یفکر  یهاتالشکه بعدها در عرصه  هایبمذه-یمصدق بود و مل یاسیس یهاتالش

 استیرا در س یدر جامعه ما شدند، اخالق مصدق یمیتحوالت عظ گذارهیپا یو اجت�ع

 یاسیرا در فرهنگ س یکرده و سنت پاک و زالل نیخود عج ینیاعتقادات د یبا چاشن

 .�ودند یگذار هیپاکشور 
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 تیجز فعالاست. به یمذهب یاخالق مداران مل نیاز ا یکی اشکوری یوسفیحسن  یآقا

 .است ینید شهیدر عرصه اند فکرصاحبمحقق و  ،یاسیس

 دهنیو بعد از انقالب �ا ینید شوریو اند یاسیفعال س کیدر پروسه انقالب  شانیا 

. من که شانس دیخود گرد یاسیو س ینید یهاتیفعالاز  ریغبه یاسالم یمجلس شورا

ر بار د نیاول ینداشته برا رانیو بعد از انقالب در ا شیرا پ شانیبا ا کیمعارشت نزد

 یرشکت در شورا یدا �ودم. بعدها دعوت او را برایدر خارج پ یمذهب-یکنشگران مل

  .شدم رایپذ تونیز نیوز تیسا گذاریسیاست

 ختهیانسان فره نیبا ا کیبا او و معارشت نزد آشناییمن  یبزرگ زندگ یهاشانساز  یکی

  .افتمی شدهخالصههمه را در او  دمیدیم هامذهبی-یبود. آنچه در سنت پاک و زالل مل

است. تجربه  یو اخالق شهیاهل فکر و اند خته،یفره تیغابه اشکوری یوسفی یآقا

 نیا یکه برا ستیبزرگ ازیامت شه،یمعلم اخالق و اند کیعنوان با او به یاجت�ع تیفعال

 .باشمیمشانس قدردان پروردگار بزرگ 



 

۱٥۷ 
 

 
 فضیلت خریخوا�

 محمدرضا نیکفر

 

ستین مقاله کنممیگ�ن  سن نخ شکوری یوسفیای که از آقای ح شم درباره  ا خوانده با

دوســتی خواندم که  . به توصــیه۱۳۶۰موضــوع زنان بوده باشــد، محتمالً در میانه دهه 

نه را پی بحث نام اشــــکوری در ذهنم ثبت شــــد گرفتمیهای مختلف در این زمی  .

طلبی مطرح نبود؛ یک روحانی مصــلح. در آن دوره هنوز جریانی به نام اصــالح عنوانبه

ــنیده بودم. اگر  ــت، یا من نش ــی دینی هم رواج نداش ــنفکری یا نواندیش ــطالح روش اص

معلوم شــد از حکومت  کهیوقتاز  ویژهبهخواندم دیدم میمطلبی از آقای اشــکوری می

 است. فاصله گرفته و به این خاطر مغضوب 

 اشکوری یوسفیو محبوس شدن آقای  ۱۳۷۹پس از ماجرای "کنفرانس برلین" در فروردین 

شــان توجه عمومی به ایشــان بیشــرت شــد. از مدتی پیش از این تاریخ من و خطر اعدام

خواندم. تازه رشوع به بحث با روشنفکران دینی کرده بودم و به این خاطر آثارشان را می
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ی بر این باور بودم که فکری که با بدنه اصـــلی یک جریان زاویه از دیدگاهی هرمنوتیک

ــد، کمک  ــته باش ــود برای فهم بهرت آن جریان. این انگیزه رشوع  کندمیداش افقی باز ش

 توجه من به روشنفکری دینی بود.

تم توانسدیدم که درست �یهای اشکوری با دیگران میدر آن دوره تفاوتی میان دیدگاه 

پردازی کالن و ادعاهای نظریه جایبهآمد که او کنم. بیشــــرت به نظرم می نییتبآن را 

تر توجه دارد و به موضوع رواداری بزرگ در مورد درک درست از دین به مسائل ملموس

شرتی  شونت اهمیت بی  ای نوشتم با. ه�ن هنگام مقالهدهدمیو رفع تبعیض و نقد خ

تی از زاویه فکر آن به آثار اشــــکوری عنوان "اخالق اصــــالح و اصــــالح اخالق" که وق

دارد،  تأکیدکه او بر حکمت عملی  شــــدمینگریســــتم این گ�ن در میان تقویت می

 نظر بودند. تأسیساکرث روشنفکران دینی دیگر که به فکر  برخالف

د. نبو   االسالمحجتاز زندان و خطر اعدام که رهایی یافت، دیگر  اشکوری یوسفیحسن 

شــناختم و چه شــادمانم از این موضــوع. او حجتی اســت بر  شــخصــاً در این دوره او را 

اولویت حکمت عملی و فضـــیلت برین خیرخواهی. آشـــنایی و دوســـتی ما در "انجمن 

ـــه" که ما از بنیان ـــای آزادی اندیش ـــد. در آنجا همه اعض ـــتوارتر ش گذارانش بودیم، اس

 و داریمردمبینند که صــرب و دیدند و میارا میو دیگر اعضــای فعال آشــک رهیمدئتیه

 مدارای ایشان چه اهمیتی برای پاگیری و تداوم یک انجمن دموکراتیک دارد. 

شکوری یوسفیگفتم که حسن  سم. او خیر همگان را را با خصلت خیرخواهی می ا شنا

اش خواهد. ای�ن خودش را دارد، اما این خیرخواهی عمومی اوســت که منش عملیمی

وجود این خیر در  کنممیگویم و آرزو او را تربیک می هفتادســــالگی. کندمیرا تعیین 

 جهان ما ادامه یابد. 

 برین است؟ مایلم اندکی به این موضوع بپردازم. لتیچرا فضاما خیرخواهی چیست و 

*** 

ـــالمی ـــالمی مآب غایتدیدگاه غالب در اخالقیات در فرهنگ اس ـــفه اس ـــت. فلس گراس

گرایی در بحث فضــــیلت در ســــنت ارســــطویی را تقویت کرده اســــت. خواجه غایت

خیر دو نوع اســت: یکی «گوید: نصــیرالدین طوســی همدالنه از قول حک�ی متقدم می

ــو  ــت که مقص ــافت؛ خیر مطلق آن معنی اس د از وجود موجودات مطلق، و یکی به اض

ها اوســت، و خیر به اضــافت چیزهایی که در وصــول بدان آنســت و غایت همه غایت

غایت نافع باشد. و اما سعادت هم از قبیل خیر است، ولیکن به اضافت با هر شخصی، 
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ی سعادت هر رو ازاینو آن رسیدن اوست به حرکت ارادی نفسانی به ک�ل خویش، پس 

 ١»یگر بود؛ و خیر در همه اشخاص یکسان باشد.شخصی غیر سعادت شخصی د

ــیر در ادامه آن می ــخن و آنچه خواجه نص گوید در یک بافتار دینی چنین معنای این س

 سویبههاست؛ شاخص خیرمندی، حرکت : خیر مطلق خداست و او غایت غایتشودمی

ای که مؤمن را در این جهت یاری رسـاند. این خیر اعلی اسـت؛ و خیر اسـت هر وسـیله

خیر یکی اســت، اما ســعادت اگر چه برای هر کس معنایی دارد، اما حقیقی و فرارونده 

ستای حرکت  ست اگر تحقق خیر در را سبیت ا ضافت در معنای ن خیر اعال  سویبهاز ا

 باشد.

به حرکت  رسانیار یه خیر، اندیشه به عاقبت است، و در اسالم سنتی رسمی، اندیشه ب

خیر اعلی امر معروف و نهی از منکر اسـت. بر این قرار خیرخواهی در  سـویبهجمعی 

ِجُب لِلُْمؤِْمِن َعَىل الُْمؤِْمِن ی« شودمی، چنانکه نقل شودمی یگر حتینصترین بیان مثبت

 ست).رخواهى مؤمن بر مؤمن، واجب ای(خ  ٢»َحةُ یالنَّص

ــی دوگانهٴ دینی االهی ــی، که پنداری از همپوش ــیاس ــیطانی و دوگانه −در االهیات س ش

سی دوست صل -سیا شمیت) حا شمن (در تعبیری افراطی چون تعبیر کارل ا  ،شودمید

، خیر برین در راســتای منویات فقیهوالیتیابد. در ایران دوره خیر معنایی ســیاســی می

 گیرد.حکومت والیی قرار می

آزاردهی و شــکنجه و هم  صــورتبهخیرخواهی مســتعد اســت برای آنکه هم  گونهنیا

کنند و این را به خیر زندانی باوری خودخواهانه درآید. شــــکنجه میفایده صــــورتبه

ــود، و از می ــتگار ش ــاحب طرفآنبینند تا توبه کند و رس ــاد و تص ای را روا گریهر فس

 هر چه به مؤمن خیر رساند خیر است.اند و دانند با این تعبیر که مؤمنمی

دارانه در عرصــــ ما در انطباق کامل اســــت. چنین خوی منحطی با منِش منحط رسمایه

های صــــوری کردن و تعمیم کنار بگذاریم، به ه�ن های دینی را که با شــــیوهمفهوم

 بینیم.گی مینتیجهرسیم. در عمل هم، همسانی و همانحطاط فراگیر می

حطاط اخالقی عرصـــ حس تحقیری اســـت که نســـبت به نقد اخالقی آن یک جنبه از ان

ــیات دوران تعبیر وجود دارد. نقد اخالقی ناواقع ــاتی و ناهمخوان با مقتض ــاس گرا، احس

                                                
خواجه نصیرالدین طوسی، اخالق نارصی، تصحیح و توضیح: مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران:  .١

 .۸۱، ص. ۱۳۵۶انتشارات خوارزمی 
  https://is.gd/RCUdLS. در اینجا به نقل از "دانشنامه اسالمی"  ۲۰۸، ص۲اصول كاىف، جامام باقر،  .٢

https://is.gd/RCUdLS


 یاشکور  یوسفیحسن  یهفتادسالگنامه جشن

١٦٠ 

 

شاید همچنین برای انطباق با بینش شودمی شار این برخورد تحقیرآمیز و  شاید زیر ف  .

که خیرخواهی −  دهدمیرار گرایی قگرایی را در برابر آرمانکه واقع− دوران  باشــــد 

 ای انتقادی در اندیشه سیاسی و اجت�عی مطرح نیست. سنجه عنوانبه

شته تا از کاربست مفهوم های اخالقی فرهنگ غالب اندیشه و عمل خیرخواه را نیز وادا

تواند در اثبات دیدگاه خویش از بیان هنجارگذار خودداری ورزد. خودداری کند و تا می

کنیم و در حجت آخری در تحلیل اجت�عی وجود دارد جز آنکه چه انتخابی می اما آیا

ایم؟ یک کشــی، خشــونت و تبعیض مطرح اســت، کجای جهان ایســتادهجایی که بهره

 ارج اخالق است. (rehabilitation)وظیفه اخالقی پایدار، زنده کردن 

 گذاریغاز "بنیانخیرخواهی خواســـنت خیر اســـت و این خواســـنت به گفته کانت در رسآ 

صورتی  ستبهمابعدالطبیعه اخالق" در  ست، که بی یرا شد: اخالقی ا در «قید و رشط با

توان نیک تلقی کرد، مگر اراده را �ی یز یچچیهدر بیرون از آن،  یحتجهان، و شــــاید 

نیک را. ادراک، زیرکی، نیروی داوری و هر اســــتعداد دیگر روان، همچنین شــــهامت، 

یدا پا یت،  یتقاطع و  شــــک از بعضــــی نظرها خوبهای مزاج، بیری، و نیز کیف

ــتنی ــخت پلید و زیان توانندمی هاآناند؛ اما خواس ــند، اگر ارادهس ای که از این آور باش

و به این خاطر اســـت که رسشـــت ویژه آن خصـــلت − گیرد های طبیعت بهره میداده

    ١»نیک نباشد.−  شودمی(کاراکرت) خوانده 

نیک آن، نیک خوانده » به اضــــافاِت «نیک  یا » غایِت «در اینجا به اعتباِر  اراده نیک

قید و رشط  تفاوت دارد با آن نیک مقیدی که برای من، گروه من، شــــود. نیک بی�ی

ست یا من آن را زیر حکم دینی یا هر حکم دیگری طایفه من، و هم مسلکان من نیک ا

 م.دانبرم و بنابر اطاعت از آن خیرش میمی

ست خیرخواهی؟ کانت اراده را در دو مفهوم به  واقعبهاما  ست این اراده نیک؟ چی چی

برد، یکی توانایی عمومی خواهش اســــت، دیگری عمل برپایه اصــــول. این دو کار می

 شودیمپوشانند، مگر در نظر گیریم که آن توانایی عمومی مقید مفهوم یک دیگر را �ی

سان که نه به طبیعت او بلکه به خردورزی ا گردد.  باش برمیبه آزادی و خودمختاری ان

. از دید این خرد، کندمیخرد عملی متعین  عنوانبهاین توصیف است که کانت اراده را 

ـــد، یعنی نه  ـــت که رضورتاً نیک باش نیکی که اراده نیک باید بر آن تعلق گیرد، آنی اس

                                                
1.   Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: Werkausgabe, Band VII, 
Frankfurt a. M. 1993, S. 18 (BA 1). 
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 گوید چنان عمل کنچیزی، بلکه بنابر حکم مطلق اخالقی که مینیک برای من یا برای 

 ای عمومی تبدیل شود.که هنجار کردارت بتواند به قاعده

سوف موجودی  ست که بپنداریم فیل سفه اخالق کانت این ا سیر از مبانی فل بدترین تف

هٴ که اراد کندمیبحث  بارهدراینگیرد و مجرّد و خالصـه شـده در خردورزی در نظر می

سته صلت این اراده را  برخا سپس خ صلتی دارد، و  از ذات خردورزانه این موجود چه خ

ها که دور از آن ذات مثالی برای انتقاد از عمل متعارف انســــان دهدمیمبنایی قرار 

ه بودگی ما ک-جهان-افتند. نقد کانت متوجه مقید بودن است، نه متوجه واقعیت درمی

ن و عمومی بودن، یا ویژه کردن و تبعیض برقرار کردمیزیســـنت در جمع اســـت، و عمو 

شتگی به  ستگی و ازخودگذ سنت و از طرف دیگر همب سهم ویژه برای خود خوا کردن و 

گذارد و به زندگی جاری و تاریخی آن تعلق دارد. کانت تقید را در برابر عمومیت می

تقید به منافع خویش را که او آن را آزادی و  یحت، و کندمیاســــم آزادی تقید را نقد 

 آزادی روازاینبرداری از ســود اســت و داند، زیرا که پیگیری ســود فرمانخودفرمانی �ی

 نیست.

قاعده عمومی ظاهر  صــورتبهکه در حکم مطلق اخالقی  –میان حکم و هنجار تعمیم 

سنت در جمع رابطه – شودمی سیو امر واقع زی سا ست. تعمیم   ای رسشتی و ا برقرار ا

ــت در دنیایی که  ــت و این اتفاقی اس ــخص  باوجوددادن همگانی کردن اس همگان مش

یابی در اندیشه به چه معناست؟" کانت از این نظر بسی اهمیت . رساله "جهتشودمی

 یابییابی در اندیشه ه�نا پاس داشنت آزادی اندیشه است و این اساس جهتدارد: جهت

ست  ای بحث کانت اما اهمیت نظری ویژه ١.شودمیکه در آن آزادی تهدید در دنیایی ا

آوری اطالعات برای درباره نیروی داوری دارد که چیزی است متفاوت از دانسنت و جمع

آن را حساس کرد  توانمیشود، اما ای است که با بسیاردانی حاصل �یقضاوت؛ دانایی

 همآنگیرد معطوف به جزء است اما کل را در نظر می کهدرحالیو پروراند. قضاوت ما 

عزیمت از جزء و رســــیدن  ٢با اتکا به چیزی چون یک حس حقیقت، نزاکت و عدالت.

و در نظر گرفنت عمومی در جریان در نظر گرفنِت امر ویژه آن نگرشـــی اســـت که  کلبه

اوری گســــرتده گوید. دمی» نیروی داوری گســــرتده«هانا آرنت با اتکا به کانت بدان 

                                                
 یابی در اندیشه" بنگرید به این مقاله:"جهت بارهیندرا .١

 انجمن آزادی اندیشه:یابی. در سایت محمدرضا نیکفر، آزادی اندیشه و مسئله جهت
https://azadiandisheh.com/article/1130 

2.   Op. Immanuel Kant: Kritik der Urteilskraft, § 40. 
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ضاوت دیگران را هم در نظر می ست که ق ضاوتی ا گیرد. این یک رعایت و مالحظه و ق

ــت، چون از آزادی حرکت  دارندهٴ آزادی خواهد پاسو می کندمیرواداری منفعالنه نیس

اصــل برابری اســت و اصــل برابری  هیبر پاخود و دیگری باشــد. مقید بودن به همدیگر 

 قول کانت بدون آن جهان جای زیسنت نیست. پایه عدالت است که به

فارش کانت برای ارتقای نیروی داوری را می . ۱خالصــــه کنیم:  گونهنیاتوانیم کل ســــ

. دیگران را هم در نظر بگیر. ۲اســتقالل فکر داشــته باش و تن به تقلید و اطاعت مده. 

و عمل و در عمل . همواره در آشتی با خود به رس بر؛ یعنی از تناقض در فکر، در فکر ۳

 بپرهیز.

: اراده آزاد اســت، با مالحظه و رعایت کندمیاین ســفارش محتوای اراده نیک را تعیین 

 آزادی همگان بر پایه اصول برابری و عدالت.

شــوند، پرورانده های خیرخواه که به مفهومی از خیر همگانی نزدیک میهمه اندیشــه

ــتند و به نوبهٴ ــور زنده این هنجارها نیروی  هنجارهای آزادی و برابری هس خود از حض

گردد که در آن همواره اند. این حضـــور به رابطه متقابل انســـانی برمیانگیزشـــی گرفته

برابری و عدالت وجود دارد، و ذاتی زبان اســــت که در آن "من"  ســــویبهانگیزشــــی 

ای دیگر "من". القاب هســتند که در برابر این و "تو" لحظه شــودمیای دیگر "تو" لحظه

شاخص نابرابریکنند، القاب همچون برچسبگرایش به برابری مانع ایجاد می ای ههای 

 اجت�عی.

 نظررصفمایهٴ خیرخواهی در معنای خواســنت خیر همگان، در فرهنگ مردمان ما نقش

ــت و اییافهیطاای و از تعلقات فرقه ــت که �ایندگان مایهن ه�ن نقش، قوی اس ای اس

تاریخی می، از مرزهای دورهکندمیآن را جهانی  با ما برای خواســــت های  ند و  گذرا

 .کندمیآزادی و عدالت معارص 

نظری خودپســــندانه در کل تاریخ فرهنگ شــــاهد نربد بلندنظری خیرخواهانه و تنگ

در ظلمت اســتبداد مرکب شــاه و  اند کهها کســانی بودهای هســتیم. در همه دورهفرقه

ها را از یک گوهر دیده و اند، انســانشــیخ پرچم رهایی از تعلق و اطاعت را برافراشــته

 اند. خیر همگان را خواسته

*** 

ستبداد دینی، مؤمنان آزاداندیشی چون حسن    اشکورییوسفیو در همین روزگار تیره ا

باس حوزوی را نخوردهگرامی بوده یاز ل نان امت که  ند  به بیا ند،  ندادها ندعدالتی تن  ، ا
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خیرخواهان، چراغ امید را روشـــن  گونهنیااند. اند و در خطر اعدام بودهحبس کشـــیده

ـــان میدارندمینگه  ـــتقل، با  ایگونهبه توانمیدهند که ؛ به ما نش ـــت: مس دیگر زیس

 گران، و در آشتی با خود.رعایت وجود و حضور دی
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