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آنکه گفت آری، آنکه گفت نه

سال 1365 به اتفاق جمعی از دوستان هم فکر تصمیم گرفتیم به مناسبت دهمین سالگرد شهادت دکتر علی 
شریعتی کاست موسیقی تولید و منتشر کنیم. با توجه به حساسیت های دوران بنا شد با برخی از عالقمندان 
دکتر مشورت کنیم و درباره ی  شکل و محتوای کار نظر آنها را جویا شویم. برخی را از قبل می شناختیم و 
روشن بود که طرف مشورت هستند. در جریان گفت و گو با این گروه از جمله مرحوم مهندس سحابی و 
آقایان دکتر پیمان، عنایت اتحاد و پرویز خرسند و به توصیه آنها چند نفر دیگر نیز به جمع مشورتی ما اضافه 
شدند، از جمله آقای یوسفی اشکوری. این آشنایی تا امروز ادامه یافته است. در آن دوران آشنایی با فردی 
ملبس به لباس روحانیت که قاطعانه و حتی متعصبانه از آرا و اندیشه های دکتر شریعتی دفاع می کرد، بسیار 
غریب و غیرمنتظره بود و برای من و دوستانم آشنایی با ایشان بسیار مغتنم. صمیمیت، صراحت و جدیت 
کاست  پروژه  آن  از  فراتر  مان  آشنایی  و  رفاقت  تا  که موجب شد  بود  کننده  آنچنان مجذوب  یوسفی  آقای 
ـ دو سال بعد با سخاوت و صمیمیت تمام با دعوت بنده برای سفر به اصفهان و  موسیقی رود، تا آنجا که یک 
خواندن خطبه ی عقد من و همسرم موافقت کرد؛ به این ترتیب دامنه ی روابط از فکری و سیاسی به دوستی و 
خانوادگی گسترش یافت. از آقای یوسفی اشکوری بسیار آموخته ایم و همین دلیل موجهی است تا با وجود 
فاصله مکانی بسیار، هفتاد سالگی او را بهانه ای قرار دهیم، سالمی عرض کنیم، خاطره ای نقل و گفتگویی 

تجدید کنیم.
یوسفی اشکوری مثل بسیاری از هم نسالنش از عاملیتی قوی برخوردار است، تا آنجا که زندگی سیاسی، 
از انقالب  با نقطه عطف هایی از شورش علیه ساختارها شناخت. پیش  اجتماعی و فکری اش را می توان 
مثل هر انقالبی دیگری علیه ساختار نظام مستقر شورش کرد تا جامعه ایران را به سر منزل »عرفان، برابری 
و آزادی« برساند. هنوز از پیروزی انقالب زمان زیادی نگذشته بود که او بر نظام انقالبی ای که خود نیز در 
پی ریزی آن نقش داشت، شورید و در صف منتقدان و مصلحان نظام قرار گرفت. در همین دوران فرصت 
یافت که با بازیابی فکری و سیاسی خود بر نظام و ساختار اندیشگی حوزوی بشورد. در نیمه ی دوم دهه ی 

سعید مدنی

دیباچه
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1360 رادیکال ترین نقدها به اندیشه ی فقهی و حوزوی و والیت فقیه را می شد از زبان یوسفی شنید؛ اما 
کار اینجا خاتمه نیافت. با اظهار نظر صریح و بی پرده ــ که سنت اخالقی اش بود ــ علیه بافته های عوامانه 
درباره ی حجاب اجباری، راه را برای خلع لباس روحانیتش هموار کرد و این بار به کمک قاضی شارع بر 
صنف خود شورید و از سلک روحانیت خارج شد. یوسفی حتی بر زندگی نیز شورید و با آرامش تمام حکم 
اعدامش را پذیرفت تا نشان دهد عاملیت او هر ساختاری را مغلوب و مقهور خود می کند. کار هنوز تمام 

نشده و هر روز منتظرم تا خبر از شورش دیگر او بر ساختاری دیگر بشنوم.
اصطالح ساختار برای اشاره به الگوهای تکرار شونده ی رفتار اجتماعی استفاده می شود. این رفتارها فراگیر، 
 
ً
مستمر و قاعده مند است، بر سایر انسان ها تأثیر می گذارد و آنها را مقید و محدود می سازند. انسان ها عموما

مفهوم  می کنند.  هماهنگ  می شود،  وارد  آنها  بر  اجتماعی  ساختار  سوی  از  که  فشارهایی  با  را  رفتارشان 
»عاملیت« برای بیان میزان اراده ی آزاد افراد در کنش های اجتماعی شان استفاده می شود. میزان عاملیت و 
اراده ی انسان ها و حتی گروه های اجتماعی به میزان فشارهایی بستگی دارد که ساختارها به آنها وارد می کنند. 
 فقرا در 

ً
افراد به علت عوامل ساختاری از عاملیت برخی دیگر کمتر است؛ مثال به عالوه عاملیت بعضی 

 عاملیت کمتری دارند. همچنین، برخی شرایط )مثل یک وضعیت سیاسی مستبدانه( 
ً
مقایسه با اغنیا عموما

منجر به کاهش عاملیت همه ی افراد می شود. آیا افراد همیشه اسیر ساختارهای مسلط هستند؟ آیا هیچ حق 
انتخابی برای سوژه باقی نمی ماند؟ هیچ ساختاری صد درصد و مطلق نیست، از این رو ما همواره با تلفیقی 
از ساختار و عاملیت مواجهیم. عامل، فردی است که عمل می کند و تحول ایجاد می کند و موفقیت هایش 
و  بر حسب بعضی ضوابط  را  آنها  ما  ارزیابی کرد، چه  و هدف های خودش  ارزش ها  برحسب  را می توان 

معیارهای خارج از بحث شخص، مهم ارزیابی کنیم چه چنین نکنیم. 
آنتونی گیدنز بر اساس سنت مارکس مسئله ی اصلی نظریه اجتماعی را عرضۀ پیوند مناسب بین کنشگران و 
ساختار اجتماعی می داند. مارکس معتقد است انسان ها تاریخشان را می سازند، ولی نه آنچنان که خودشان 
را  کار  این  شرایطی  تحت  بلکه  سازند،  نمی  دلخواهشان  شرایط  تحت  را  تاریخشان  آنها  دارند.  دوست 
 در برابر آنها وجود داشته و از گذشته به آنها انتقال یافته است. او معتقد است 

ً
انجام می دهند که مستقیما

فعالیت های انسان از طریق راه هایی که کنشگران برای ابراز وجودشان در پیش می گیرند پیوسته، باز ایجاد 
می شوند؛ یعنی ساختار هم به دست کنشگران انسانی به وجود می آید و هم وسیله ای است که چنین کنشی 
به کمک آن صورت می گیرد. ساختارها را انسان ها ایجاد می کنند؛ اما ساختارها هم کنش انسانی را محدود 
و هم امکان پذیر می سازند. گیدنز در مفهوم سازی رابطه ی عاملیت و ساختار دو فرض را در نظر می گیرد: 
گاه سرچشمه می گیرد«؛ دوم اینکه »قلمرو عامل  نخست این که »همه ی امور اجتماعی از اعمال عامالنی آ

انسانی محدود شده است.«
 هابرماس نیز در بحث استعمار جهان زیست به رابطه ی بین عاملیت و ساختار می پردازد. او در مباحث اش 
درباره ی جهان زیست هم به عاملیت توجه دارد و هم به ساختار. هابرماس تصریح می کند که: »من طرفدار 
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این طرح اکتشافی ام که جامعه را پدیده ای بینیم که عاملیت فعالیت های نیت مند را منعکس می کند که به 
وسیله ی آن افراد در جستجوی ارضای نیازها و اهدافشان هستند، در حالی که ساختار به قواعد و منابع از 
به کار گرفته می شود.« در یک معنا، ساختار اجتماعی  اشاره دارد که در چنین کنش هایی  پیش موجودی 
 برای 

ً
»شکل« و »الگویی« است که بعضی افعال را برای برخی کنشگران ترغیب و تجهیز می کند و یا کال

کنش فراخنا مهیا می کند و هم زمان، بعضی افعال را تحدید و یا مقید می کند و برخی را از انجام آنها باز 
آستانه ها و  نه  و  بار ترغیب ساختارها می رود  نه زیر  تنگنا می شود. عاملیت قوی  یا کال موجب  و  می دارد 
محدودیت های ساختارها را جدی می گیرد. عاملیت قوی در هم ریختن دنیای ساختارها را ارزشمند می داند 
و کنش خودمختار انسان ها را ارج می نهد. چنین عاملیتی می تواند به سادگی در دام آنارشیسم، چپ روی یا 
راست روی گرفتار آید. یوسفی اشکوری با وجود عاملیت قوی به قول مرحوم طاهره صفارزاده: »به مستقیم 

می اندیشد، به راه«.
بنابراین  کند؛  محدود  یا  تقویت  را  اجتماعی  کنشگران  عاملیتی  قدرت  می تواند  جامعه  ساختاری  عناصر 
برخی از ساختارهای اجتماعی برای تحقق عاملیت مناسب تر از برخی دیگرند. در جوامع با ساختارهای 
بسته و نظام های مستبد و اقتدارگرا ساختارها به کلی هیچ گونه عاملیتی را بر نمی تابند و انتظار تسلیم محض، 
عاملیت  دادن  نشان  دمکراتیک  با جوامع  درمقایسه  در چنین جوامعی  رو  این  از  دارند.  فنا شدن،  و  ذوب 
متضمن توانایی ها و انگیزه های جدی تری است. گیدنز با نفی دوگانه انگاری عاملیت و ساختار به معنایی 
که گویی هر یك موجودیتی مستقل و جدا از هم دارند، از دوگانگی امر اجتماعی سخن می گوید و رابطه ی 
عاملیت و ساختار را به این صورت بیان می کند: »کنش های همه ی ما از ویژگی های ساختی جوامعی که 
تأثیر می پذیرند، در عین حال ما آن ویژگی های ساختاری را در  یافته ایم و زندگی می کنیم،  در آن پرورش 
با  که  هستند  انسان ها  این  نهایت  در  یعنی  می دهیم؛  نیز  تغییر  حدی  تا  و  می آفرینیم  دوباره  کنش هایمان 
به کارگیری ساختارها در اسلوبی که بر مهارت و دانش آنها متکی است، آنها را بازتولید می کند.« مختصات 
تسلیم شدگان  سوی  دو  متوسطی  هر  مثل  و  است  میانگین  متوسط هاست،  برای  گیدنز  توسط  شده  ترسیم 
محض و بی پروایان را نادیده می گیرد. مرور زندگی یوسفی اشکوری تمامی این نظریه ی گیدنز را در هم 
می ریزد. او بر خاکستر ساختارهایی که ویران کرد، بنایی نو مبتنی بر آرمان هایش ساخت و تا امروز امکان 
آن را نداشته تا به آرزوهایش برای ایران و جامعه ایرانی تحقق بخشد؛ اما این ناتوانی ذره ای از ارزش های 

او نکاسته است. عاملیت 
یوسفی اشکوری همچنانکه بوردیو گفته است، برای فرا رفتن از تحمیل ساختارها به سرمایه ی اجتماعی خود 
تکیه کرد و به این ترتیب از  داشته های خود دفاع کرد، در ترویج آن کوشید و در هفتاد سالگی به انباشت این 
سرمایه می تواند اتکا کند. یوسفی اشکوری عامل یا انسان کنشگر است. او  اعیان و اشیای جهان را برحسب 
معنایی که برایش دارند شناسایی و با تفسیر آنها به سوی آنها کنش می کند. او به جای آنکه به عواملی که بر 
او و یا در او تأثیر می گذارند پاسخی ساده بدهد، کنش خود را می سازد تا به این ترتیب، این خود همچون 
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موجودی مستقل در برابر جهان بایستد، و بر حسب تفسیری که از اشیا و پدیده های اطراف خود دارد، کنش 
خود را سازماندهی کند.

به قول نوربرت الیاس، یوسفی اشکوری انسان خودبسنده است. او دارای یك »خود«  یا »درون« است که وی را 
از جهان خارج مجزا و متمایز می سازد. این انسان در حقیقت همان الگوی عمومی تجربه ی شخصی از »من« و 
»خود« است که مذهب مختار است و لذا گاهی اوقات نسبت به جهان پیرامونش همچون یک اگزیستانسیالیست 
احساس از خودبیگانگی می کند. او دارای درونی مستقل از بیرون بوده و در خود محصور است، میان دیواره هایی 
ـ ساختار به  که این »درون« را از »بیرون« جدا می کند. حسن یوسفی اشکوری در دو سوی دوگانه ی عاملیت 
ـ نه   مستقلـ 

ً
ـ و نه مطلقا  مستقلـ 

ً
مثابه ی موجودی ایستا و خودمختار و متمایز از جهان اطراف، اما سیال و نسبتا

تنها در انتخاب ها و تصمیمات بلکه در موجودیت و هستی خود تبدیل می شود. تولد هفتاد سالگی او را با انتشار 
یادداشت های دوستان و همفکرانش درباره ی او تبریک می گوییم و برایش آرزوی سالمتی، سرسبزی، نشاط 

فکری و استمرار عاملیتی داریم. 
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بازنمایی یک میراث

صورت این انجمن گر محو شد پروا کراست

خامه نقاش ما نقش دگر خواهد نمود

بیدل دهلوی    

هنگامی که شروع کردم این مقاله را در مورد حسن یوسفی اشکوری بنویسم، فرصتی شد تا به یاد آورم که 
آنچه هستم و آنچه هم نسالن من هستند، تا اندازه ی زیادی حاصل میراث نسل های گذشته بوده است. این 
حقیقت، مرا بدین سو می برد که در این مقاله در مورد جنبه ای از هستی یوسفی اشکوری صحبت کنم که به 

طور مستقیم با هویت فکری و سیاسی من پیوند می خورد؛ و این سخن که از دل برآمده است.
این  با  گاه  یا ناخودآ گاه  در اغلب مواقع، هر نسلی در زمانی که در کانون میدان عمل قرار می گیرد، خود آ
 در عرف عام در میان افراد یک نسل نوعی حس برتری نسبت به 

ً
پندار خو می کند که بهترین است. معموال

نسل گذشته وجود دارد. نسلی که کنونی و امروزین به حساب می آید، در لحظاتی که می بیند حرف هایی 
نوتر و متفاوت تر می زند وضعی پیدا می کند که برایش مسجل می شود که از نسل گذشتنه جلوتر، مترقی تر، 
 نمی بینند که بر دوش نسل های گذشته ایستاده اند. تجربه ی 

ً
خوش فکرتر و ... است. افراد این نسل معموال

نسل پیشین که بی واسطه در اختیار آنان گذاشته شده است، از کانون توجهشان دور می ماند. اما تنها زمانی که 
گاهانه، بر ارزش های  در داشته ها و دانسته های خود ژرف می اندیشند این امکان را می یابند در حالتی خودآ
نسل گذشته و نسل های پیش از آن واقف آیند. من متعلق به نسلی هستم که پس از نسل یوسفی اشکوری 
گاهی بر این واقعیت نکته هایی را برایم بازمی نماید که پیش از این کمتر به آن می اندیشیده ام. وارد گود شد. آ

و  سیاست  به  نیز  گاه  و  است  تاریخ نگاری  مشغول  ایران  از  خارج  در  حاضر  حال  در  اشکوری  یوسفی 
سیاست ورزی نگاهی دارد.  به وضوح به یاد دارم که این تاریخ نگار کنونی، همان انسانی است که از اوایل 
دهه ی 1360 او را به تدریج شناختم و بین ما رابطه ی دوستی برقرار شد. هرقدر در عمق زمان گذشته بیشتر 
جلو می روم، چهره ی تاریخ نگار کمرنگ تر می شود و چهره ای دیگر نمایان می شود، چهره ای از یک انسان 

مسعود پدرام
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الگوآفرین. به خوبی به یاد دارم که در لحظاتی از یکی از فرازهای زندگی یوسفی اشکوری، چگونه ابعاد 
مختلف هستی او برای بخش وسیعی از جامعه ی ایرانی بازنمایی می شود: کنفرانس برلین. او که از ابتدای 
در  را  دغدغه  دو  هر  این  سرانجام  بود،  بسته  اخوت  عقد  دین  در  نواندیشی  و  دموکراسی  با  گویی  انقالب 
از موضع یک  او  کنفرانس  آن  در  بیان کرد.  به نحوی مخاطره آمیز  ابتدای سال 1379،  در  برلین  کنفرانس 
تاکید کرد.  دین اسالم  منظر  از  نبودن حجاب  اجباری  و  اجتماعی اسالم  احکام  تغییرپذیری  بر  روحانی، 
همین باعث شد تا برخی مقامات قضایی، زمزمه ی ارتداد او و انکار اصول دین طرح کنند و سخن از امکان 
صدور حکم اعدام به میان آید. تا اینجا صحبت بر سر آن است که او معرفتی را پیش می نهد که گروهی آن 
را نافی اعتقادات خود می بینند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند. اما هستی ویژه ی یوسفی اشکوری از 
این به بعد فعال می شود. با وجود واکنش های تند مخالفان و نیز، توصیه هایی که از طرف دوستانش برای 
ماندن در خارج از ایران به او شد، او به گونه ای بهت آور، به سرعت به ایران بازگشت و همان گونه که انتظار 
می رفت دستگیر و محاکمه شد. در این میان، بخت به یاری می آید و حکم اعدام دادگاه بدوی تغییر می کند 

و چند سالی در زندان می ماند.
در عمق زمان گذشته جلوتر می روم. یوسفی اشکوری همان کسی است که پس از گذراندن دوره ی نمایندگی 
در اولین مجلس شورا در پیش از انقالب، راه به سوی عرصه ی عمومی گشود تا تمامی فعالیت هایش را در 
انقالب تشخیص داد که در جایی  اول  از همان سال های  این عرصه ی گفت وگویی-جنبشی سامان دهد. 
فعالیت کند که نه فشار عوامگرایی و سنت های ارتجاعی و نفوذ پول باشد و نه سیطره ی دولت. از این رو به 
سپهر عمومی روی آورد: سخنرانی و گفت وگو، نوشتن در نشریات مستقل و ایجاد ارتباط با روشنفکران و 

نیروهای سیاسی و جنبش دانشجویی.
در نیمه ی اول دهه ی 1360، همراه با عزت الله سحابی و دیگر افراد سرشناسی که بعدها به جماعت ملی-

مذهبی شهرت یافتند، فعالیتی جمعی را در عرصه ی فرهنگ، جامعه و سیاست شروع کرد. این جمع که 
نام شط )مخفف شریعتی-طالقانی( را بر خود گذاشت، به راستی می توانست سرمنشأ اصالحاتی شود که 
نقطه ی عزیمت آن نه درون حکومت، بلکه درون سپهر عمومی باشد. به خاطر دارم که سویه ی سیاسی این 
جمع را این سخن عزت الله سحابی در آن سال ها نمایان می کرد که ایران ظرفیت و توان یک انقالب دیگر را 
ندارد و باید با تشکیل یک جبهه به راهی دیگر برای تغییر اندیشید. اما تحمل حکومت پیشااصالحات کمتر 

از آن بود که اجازه دهد این راه ادامه یابد.
من و هم نسالنم در قلمرو هویت ملی-مذهبی، بیاد داریم که شیفتگی یوسفی اشکوری نسبت به شریعتی 
محافظه کاری  و  ایدئولوژی ستیز  لیبرالیسم  منظر  دو  از  شریعتی  که   1360 دهه ی  طول  در  بود.  زبانزد 
روشنفکر ستیز به حاشیه رانده می شد و طرفداران شریعتی در معرض ستیز بودند و بسیاری به زندان افتادند، 
شریعتی  از  دفاع  به  هم  او  بود.  شریعتی  اندیشه های  و  نام  احیای  پرچمداران  زمره ی  در  اشکوری  یوسفی 
برخاست و هم در مسیری گام برداشت که به گفته ی خودش شریعتی نیز طی کرده بود: نقد قدرت و سنت 
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در سپهر عمومی.
در  سامی  کاظم  دکتر  شهادت  برای  سوگواری  مجلس  در  اشکوری  یوسفی  شجاعانه ی  سخنرانی  از  پس 
مسجد حجت بن الحسن، در سال 1367، تظاهراتی خیابانی در اعتراض به حکومت به راه افتاد. پس از این 
سخنرانی یوسفی اشکوری که تا آن زمان در دانشگاه عالمه طباطبایی تدریس می کرد، اخراج شد. در این 
اوضاع، او به خوبی دید که گام برداشتن در سپهر عمومی و پرداختن به نقد قدرت و سنت مخاطرات زیادی 
در بر دارد؛ اما ایمان به آرمانش او را در این قلمرو نگاه داشت تا از طریق اندیشه ورزی و کنش گری به صورت 

الگویی در برابر نسل بعد قرار گیرد.
او در بسیاری مواقع  انرژی و زمان زیادی را در قلمرو فرهنگ صرف کرده است.  یوسفی اشکوری همواره 
مرزهای فرهنگ و سیاست اصیل را درهم می آمیزد. همکاری با دائره المعارف تشّیع، عضویت در شورای 
سردبیری ایران فردا، تأسیس نشریه ی احیا و تأسیس دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر علی شریعتی از جمله 
گاهی بخش و ارزش آفرین است؛ اما  فعالیت های او در سپهر عمومی است. همه ی این فعالیت ها در جامعه آ

گره خوردن منش و اخالق او با این فعالیت هاست که هر یک را به صورت یک الگو نمایان می کند.
فلسفه ی سیاسی و جنبه هایی از جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی و مک اینتایر و هابرماس و رالز و فوکو 
و ... را از منابع متعددی می شود آموخت؛ اما صداقت و تواضع و کاستن از فاصله ی میان نظر و عمل و 
شجاعت در ایستادگی بر ارزش ها را به آسانی نمی شود از نزدیک مشاهده و تجربه کرد؛ و این فرصت برای 
باز می گردم، حس  او  اندیشه ورزانه و کنشمندانه ی  به یوسفی اشکوری و زیست  اکنون که  من فراهم آمد. 
بردوش می کشد و زنجیره ی  را  الگوسازی  افرادی است که در نسل خود میراث  می کنم در زمره ی آخرین 
ندرت  به  ما  نسل  در  که  میراثی  می دهد؛  پیوند  آیندگاه  به  را  خود  چون  افرادی  و  گذشته  نسل های  حیات 
بازتولید می شود. شاید این مقاله نهیبی به خودم باشد تا به طریقی که امثال طالقانی و بازرگان و سحابی و 
پیمان و یوسفی زیستند، بیش از گذشته بیندیشم. نمیدانم چقدر از آنان آموختم؛ اما دلم در گرو رسیدن به 

انسانی است. این وضعیت 
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 یادى از زندگى اعتقادى 
و شجاعت حضرت یوسفى اشكورى

درست به خاطر نمی آورم که اولین آشنایی ام با جناب آقای حسن یوسفی اشکوری به چه زمانی باز می گردد. 
آنچه به یاد می آورم حضور آن جناب در حلقه ی نزدیکان و همفکران زنده یاد مهندس عّزت الله سحابی و 
نمایندگان مستقل اولین دوره ی مجلس شورای پس از بهمن 57 است که زمینه ساز آشنایی بیشتر راقم با آن 

وجود شریف شد. 
بعد از پایان دوره ی اول مجلس، بدیهی بود که تمایلی به حضور شخصیت هایی از جنس جناب یوسفی 
اشکوری و مهندس سحابی و امثال آنها وجود نداشت که سخن و عمل خود را با ترازوی اعتقادات خود و 
منافع ملی می سنجیدند و دارای استقالل رأی بودند، نه تنها در مجلس، بلکه در دیگر نهادهای حاکمیتی 

و دولتی.
جای تأسف بود که نظام خود و میهن و مردم را از استفاده از نیروهای مؤمن و میهن دوست و مخلص و 
شجاعی محروم کرد که در عین دفاع از نظام، بر اساس اعتقادات دینی و آرمان های ملی و مشی اصالحی، 
برای خود حق نقد و تذکر و اعتراض به رخدادهای ناشایسته و ناصحیح قائل بودند. این محرومیت افزون بر 
ایجاد فضائی بسته و تک صدا، زمینه ساز شکافی شد که روزبه روز عمیق تر و موجب ضرر و زیان فراوان برای 

ملک و ملت و سرمایه ی اجتماعی و اخالقی و اعتقادی جامعه شد. 
برپا می داشتند، در  او در منازل خود  ایام در نشست هایی که مرحوم مهندس سحابی و همفکران   در آن 
صورت توفیق حضور، زیارت جناب یوسفی اشکوری و همفکران او نصیبم می شد. گاهی نیز پس از خروج 
از کتابخانه ی مجلس، در میدان بهارستان، جناب یوسفی اشکوری را که عازم خانه خود بود ــ که در آن ایام 
در یکی از کوچه های غربی عمود به خیابان ایران قرار داشت ـ می دیدم و سالم و علیکی و خبری مبادله می 
شد. آن ایام او در شرکت سهامی انتشار با مرحوم مهندس سحابی همکاری داشت. همکاری او با مهندس 
گاهی  در شرکت مذکور که از مؤسسات فرهنگی دیرپای اسالمی بود و هست، از سویی دلبستگی آنان را به آ
رسانی و مشی اصالحی نشان می داد و از سوی دیگر نشانگر عزت نفس و استغنای روحی آنان بود که حاضر  

محمد ترکمان



11

نبودند رسالت فرهنگی خود را با هیچ رانتی که در برخی مواضع  یافت می شد، تعویض نمایند؛ به بیان 
حضرت سعدی علیه الرحمة: هر که نان از عمل خویش خورد/        منت حاتم طائی نبرد.

در سال های بعد، بیشتر توفیق دیدار دست می داد، از جمله در ایامی که به بنیاد فرهنگی زنده یاد مهندس 
بازرگان می رفتم و از حضور سرورانی که افزون بر برخورداری از فضائل گوناگون، از کاربست اخالق در 
عمل نیز بهره مند بودند مستفیض و مستفید می شدم. در این دوره از تألیفات و ترجمه های جناب یوسفی 

می بردم.   بهره ها 
از مصائبی که در میهن برای جناب یوسفی اشکوری و خانواده بزرگ و خدمتگذار سحابی و همفکران آنان 
امیدوارم  ببرد.  باید سود  آنان، آن چنان که  نتوانست از خدمات  اینکه جامعه  از  پدید آمد متأسفم و متألم 
هر چه زودتر با درایت و مسئولیت شناسی مسئولین محترم و رفع موانع، جناب یوسفی اشکوری و همه ی 
از حقوق  اعضای خانواده   کنار سایر  در  بتوانند در وطن خود  ایران  و سربلندی  میهن  هموطنان دوستدار 
بدیهی شهروندی و قانونی و شرعی برخوردار و به خدمتگذاری  مشغول شوند. به نقل خاطره ای از مجلس 
تذکری که در سال ١٣٦٤ در مسجد ارگ برگزار شد و خطیب آن جناب آقای یوسفی اشکوری بود، بسنده 
می کنم و برای او و همه ی عالقمندان به میهن و سرافرازی ایرانیان، از حضرت حق جل و عال درخواست 

سالمت، توفیق و حسن عاقبت می نمایم. 
در تاریخ ۴ دی 136۴، مهندس احمد مصدق فرزند زنده یاد دکتر محمد مصدق به رحمت ایزدی پیوست. 
از سوی عالقمندان دکتر مصدق و نهضت ملی ایران مجلس تذکری در تاریخ شنبه ٧ دی در مسجد ارگ 
تهران آگهی شد. در روز موعود جمعیت فراوانی به رغم مشکالتی که برای شرکت کنندگان فراهم آمده بود، 
در آن  مجلس حاضر بودند، به گونه ای که افزون بر شبستان مسجد، افراد بسیاری نیز در سرمای زمستان در 
حیاط مسجد ایستاده بودند. از جمله کسانی که در مجلس حضور داشتند، مرحومان آیت الله سید مرتضی 
پسندیده، آیت الله سید ابوالفضل زنجانی، مهندس مهدی بازرگان، دکتر غالمحسین صدیقی و دکتر شمس 
الدین امیرعالئی را به یاد می آورم . جمعی کوچک که در آن سال ها شناخته شده بودند و کارشان به هم زدن 
اجتماعاتی بود که »غیرخودی« پنداشته می شد، با شعارها و ایجاد ناآرامی در حد فاصل شبستان و حیاط 
از  آرامش شوند، مجلسی که در همه ی فرهنگ ها،  برگزاری مجلس تذکر در  از  مانع  مسجد می کوشیدند 
جمله در اسالم باید برخوردار از احترام باشد. خوب به خاطر می آورم که میدان دار جمع مذکور خطاب 
به مرحوم آیت الله پسندیده که در ضلع غربی شبستان به اتفاق جمعی از مشاهیر کشور نشسته بود، فریاد 

می زد: »آقای پسندیده ! دفعه آخر باشه  که در چنین مجالسی شرکت می کنی!« 
با حرکت جناب یوسفی اشکوری به سوی منبر، تظاهرات و بدگویی های آن جمع کوچک شدت گرفت. از 
آنجا که فضا ملتهب بود، خوب به خاطر نمی آورم سخنران محترم چگونه مجلس را اداره و به پایان رساند؛ 
چون نگاه ها بیشتر متوجه حرکات و حمالت و فریادهای ناصواب آن عده بود. در تمامی این لحظات شاهد 
بودم که مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی و  صاحبان مجلس که در ورودی شبستان 
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ایستاده بودند، استوار و با اراده ای مستحکم، ناشی از ایمان به درستی راه و مشی ای  که می پیمودند، بدون 
توجه به آن شلوغی ها و بداخالقی ها ، به سرسالمتی شرکت کنندگان پاسخ و از آنان سپاسگزاری می کردند. 

از جمله صحنه هایی که در آن مجلس شاهد بودم، خروج زودهنگام مرحوم دکتر ابراهیم باستانی پاریزی 
از مجلس بود؛ پس از لحظاتی مشاهده کردم که آن مرحوم مجددآ کفش به دست وارد شبستان مسجد شد 
و پس از عرض ارادت به مرحوم دکتر صدیقی در گوشه ای نشست. به گمانم مرحوم باستانی پاریزی برای 
دکتر صدیقی که به او ارادت می ورزید، احساس خطر کرده بود و به شبستان مسجد بازگشته بود که استاد 
و مراد خود را تنها نگذارد. مرحوم دکتر شمس الدین امیرعالئی نقل می کرد که پس از خروج از مسجد، 
افرادی او و چند شخصیت دیگر را به بهانۀ در امان ماندن از تعرضات آن گروه سوار وسیله ی نقلیه کردند و 
در طول راه می گفته اند که سرشان را پایین نگه دارند تا شناسایی نشوند و مورد آزار قرار نگیرید. آن مرحوم 
نقل می کند: »آزاری که در این وسیله نقلیه و این شرایط می بینیم، گمان نکنم کمتر از آزار آن جماعت بوده 
باشد!« در خروج از شبستان روشن شد که  شرکت کنندگان از ضرب و شتم در امان نمانده اند، از جمله 
آقای دکتر عباس شیبانی که در آن ایام نماینده تهران در مجلس بود. در آن لحظه ها، خانم دکتر نیکو صدیقی 
فرزند مرحوم دکتر غالمحسین صدیقی را در آستانه در مسجد دیدم که نگران سالمت پدر بزرگوارش بود. 
او را تسلی دادم و در دل تأسف خوردم بر کشوری که خادمانش و سرمایه های انسانی آن این چنین  مورد 
اذیت و آزار قرار می گیرند و هیچ نهاد و مؤسسه ای  برای دفاع از حقوق ابتدائی انسانی، قانونی و شرعی آنان 

نیز وجود ندارد. 
خوانندگان خود داوری خواهند کرد که سخنرانی در چنین مجلس و با چنین فضایی نیازمند به چه میزان 
شجاعت و اخالق مداری و همچنین حق گذاری نسبت به رهبر نهضت ملی ایران و آزادی و سرمایه های وطن 
دارد که افتخار آن در آن روز به یادماندنی نصیب حضرت یوسفی اشکوری شد. باید برای این کار سترگ او را 
ستود، گرچه در زندگی برای پیمودن چنین مسیری، فراوان متحمل سختی ها شده است. ان شاء الله نزد احرار، 

خدمات او فراموش ناشدنی و نزد حضرت حق، مأجور خواهد بود.
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 همکاری یوسفی اشکوری 
با بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان

از  تقدیر  برای  دوستان  از  جمعی  اشکوری  یوسفی  حسن  آقای  جناب  تولد  سالروز  هفتادمین  مناسبت  به 
خدمات گذشته ایشان قرار است ویژه نامه ای منتشر کنند. برای مشارکت در این اقدام شایسته، که تقدیر از 
گاهی بخش چند دهه ی گذشته ی ایشان است، کوشش می کنم در این یادداشت ضمن  ایستادگی و خدمات آ
اشاره ی اجمالی به سوابق خدمات ایشان، به طور مشخص به همکاری ایشان با بنیاد فرهنگی مهندس مهدی 

بازرگان بپردازم.
پانزده سال دوره ی  ایران است. حدود  تاریخ معاصر  نواندیش  از جمله روشنفکران  آقای یوسفی اشکوری 
طلبگی خود را تا سال 1357 در حوزه ی قم گذراند و در شرایط خاص بعد از انقالب در مجلس اول به 
از  ما  با دوستان  آقای یوسفی  این مجلس  انتخاب شد. در  و رامسر  نمایندگی مردم دو شهرستان شهسوار 
جمله مهندس بازرگان و مهندس سحابی آشنا و ارتباط پیدا کرد و این رخداد آغاز دوره ی جدیدی از زندگی 
با روشنفکران  ـ اجتماعی ایشان را  اجتماعی او را رقم زد. نیز زمینه ی آشنایی و ارتباط و همکاری فرهنگی 
دینی به طور عام و با فعاالن ملی و مسلمان در سطح سیاسی فراهم کرد. همکاری با برخی نشریات فرهنگی 
چون گاهنامه ی احیا، دایره المعارف تشیع، عرضه ی سخنرانی های تاریخی و پژوهشی در انجمن اسالمی 
مهندسین و همکاری با بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان و در سال های بعد، همکاری با نشریه ی ایران 

فردا از جمله خدمات فرهنگی و پژوهشی ایشان است. 
از مهم ترین رخدادهای زندگی ایشان شرکت در کنفرانس برلین در سال 1379 همراه با شادروان مهندس 
ـ مذهبی بازداشت شدند  عزت الله سحابی است. در پی آن کنفرانس ایشان همراه با جمعی از دوستان ملی 
و متعاقب آن بازداشت گسترده ی اعضا و جمعی از عالقمندان نهضت آزادی ایران بود. در سال 13۸0 که با 
این جمع در زندان 59 بودیم و در سلول های انفرادی گذراندیم؛ سلول هایی که کارشناسان ماندن در محیط 
آن را »شکنجه ی سفید« توصیف می کردند و گزارش آن خارج از ظرفیت این یادداشت است. من از نزدیک 
 دادگاه بدوی ویژه ی 

ً
گهگاه شاهد تردد آقای یوسفی در سلول مقابل برای بازجویی های طوالنی بودم. نهایتا

محمد توسلی
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روحانیت، حکم سنگین اعدام برای ایشان صادر کرد که در دادگاه تجدید نظر به 7 سال و خلع لباس منجر 
شد. آقای یوسفی این ایام را با روحیه خوب و تولیدات فرهنگی قابل توجه صبورانه در زندان اوین گذراند 
 در سال 13۸3 آزاد شد. شاید اشاره به محور اصلی جرم ایشان در شرایط کنونی جالب و آموزنده 

ً
و نهایتا

باشد. ایشان ضمن سخنرانی های خود در کنفرانس برلین بر »اختیاری بودن حجاب در اسالم« تاکید کرده 
بود؛ هنوز این سخن طالقانی در سال 135۸ که »حجاب نباید اجباری باشد« در فضای مجازی طنین دارد 
و همچنان این موضوع یکی از چالش های جامعه ی ما است. در این شرایط آقای یوسفی در شهر کلن آلمان 
گاهی بخشی ادامه  ـ اجتماعی، به ویژه در زمینه های دین پژوهی و تاریخ، به آ ساکن شد و به خدمات فرهنگی 
می دهد و آثار ارزشمندی در این مدت منتشر کرده است. همچنین در این زمینه ها در جلسات سخنرانی 
به دعوت اعضا و عالقمندان نهضت آزادی ایران در اروپا شرکت می کند که در فضای مجازی مورد توجه 

عالقمندان قرار دارد.

همکاری با بنیاد  
بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان در سال 137۴ به همت جمعی از یاران دیرین آن زنده یاد از جمله 
مرحومان دکتر یدالله سحابی، دکتر احمد صدر حاج سید جوادی، مهندس عزت الله سحابی، دکتر ابراهیم 
یزدی و... تأسیس شد، آقای حسن یوسفی اشکوری هم از سال 137۴ از جمله اعضای فعال هیئت امنا و 
کمیته ی تحقیقات بنیاد بود. بنیاد طی سالیان گذشته که با فراز و فرود هم مواجه بوده موفق به تدوین و انتشار 
بیش از 30 جلد مجموعه ی آثار مهندس بازرگان و آثار دیگری در این ارتباط بوده است. یکی از این آثار 
پژوهشی مهم سیری در زندگی، آثار و افکار مهندس مهدی بازرگان است که تحقیق آن از طرف کمیته ی 
تحقیقات بنیاد به آقای یوسفی اشکوری واگذار شده بود. تحقیق و تدوین جلد اول این اثر در دو قسمت با 
عنوان در تکاپوی آزادی توسط ایشان تهیه شد و انتشارات قلم در دو جلد منتشر کرد. برای بررسی اهمیت 

 مرور می کنم. 
ً
این اثر فرایند تولید و ساختار آن را در این یادداشت اجماال

ساختار و فرایند تولید اثر
جلد اول اثر در تکاپوی آزادی در دو قسمت تنظیم و هریک جداگانه منتشر شده است. این جلد شامل نه 
بخش است که پنج بخش آن شامل تولد، خانواده و تحصیل در ایران )1۲۸5- 1307(، تحصیل در اروپا 
)1307- 1313(، بازگشت و فعالیت و خدمت )1313- 133۲(، فعالیت های فرهنگی )133۲- 13۴۲(، 
زندان و فعالیت فکری و فرهنگی )13۴۲- 1356( در یک جلد در سال 1376 منتشر شده است. چهار 
بخش بعدی شامل مهم ترین رویدادهای زندگی مهندس بازرگان )1356- 1357(، نخست وزیری و دولت 
موقت )15 بهمن 1357- 1۴ آبان 135۸(، نمایندگی مجلس و سایر فعالیت ها )1۴ آبان 135۸- 30 دی 
137۴( و سیمای بازرگان در یک جلد در سال 1379 منتشر شده است. در هشت بخش اول در هر قسمت 
موضوعات در سه عنوان شامل »مهم ترین حوادث زندگی مهندس بازرگان«، » اوضاع عمومی کشور در آن 
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دوره« و » نقش برجسته ی مهندس بازرگان در آن دوره« پرداخته شده است. اما در بخش نهم که به »سیمای 
بازرگان«  اختصاص یافته به توصیف شخصیت، منش، فضایل و خصوصیات شخصی و اخالقی او چون 
»جامعیت و اعتدال، اخالص و ایثار، تواضع و فروتنی، گذشت و مهربانی، انصاف و انتقادپذیری، اعتقاد 
به همکاری جمعی، استواری و اعتماد به نفس، پرکاری، تولید و تاسیس، نظم ساعت وار، شیرین سخنی و 

طنزگویی«، اختصاص دارد.
اثر چنین   این  در  استفاده  مورد  منابع  و  اول در خصوص ضوابط  در مقدمه ی جلد  اشکوری  یوسفی  آقای 
می نویسد: »ما کوشیده ایم تا با استناد بی طرفانه و همه جانبه به منابع موجود زندگی بازرگان را در قالب یک 
پژوهش تاریخی تدوین و بازسازی کنیم. منابع ما نیز در چهار طبقه جای دارند: اول. نوشته ها و گفته های 
خود مهندس بازرگان؛ دوم. اسناد به جای مانده از او و یا در ارتباط با او )از جمله برگه هایی در پرونده ی 
بازرگان موجود در سازمان اسناد ملی ایران(؛ سوم. خاطرات و گفته های برخی دوستان و یاران و خانواده؛ و 

چهارم. اظهار نظر مخالفان و موافقان او.«
سپس ایشان اضافه می کند: »این تحقیق با یاری و همکاری بنیاد فرهنگی مهندس بازرگان و برخی دوستان 
این کتاب پدید می آمد.  بیشتری در  نبود قطعا کاستی  یاری ها  این  اگر  و  یافته است  ارجمند دیگر سامان 
دوستانی با مصاحبه و بیان خاطرات و دانسته های خود به یاری آمدند، یارانی با مطالعه و تذکر کاستی ها و 
ارائه ی یادداشت های تکمیلی به کامل تر کردن مطالب کمک کردند و کسانی نیز با در اختیار قرار دادن برخی 
اسناد و منابع یاری مان کردند. از تمامی این یاران )به ویژه آقایان مهندس عبدالعلی بازرگان، دکتر ابراهیم 
یزدی، دکتر کاظم یزدی، محمد ترکمان، مهندس عزت الله سحابی، مهندس محمد توسلی و حسین شاه 

حسینی که بیشترین کمک را کردند(، سپاسگزاری می کنم.«  

چرایی نام گذاری کتاب 
آقای یوسفی اشکوری در مقدمه ی کتاب در خصوص نام گذاری کتاب این چنین توضیح می دهند: »با توجه 
به وجه غالب شخصیت، آثار و افکار بازرگان، که تالش و کوشش مداوم و پی گیر برای آزادی بوده ست، 
در تکاپوی آزادیʻ انتخاب شده است. و گرنه بازرگان در طول زندگی پرثمرش، در عرصه های مختلف  عنوان̒ 
زمینه ی اصالحات  در  دینی،  اندیشه ی  در عرصه ی  است:  بوده  نقش آفرین  نیز  زمینه  هر  در  و  کرده  تالش 
اجتماعی، در حیطه ی صنعت و علوم خاص تخصصی خود، در سیاست و مبارزات ملی ضد استبدادی و 
در حوزه ی صدارت و اجرا و مدیریت کشور، انتخاب عنوانی جامع که تمامی ابعاد فکر و شخصیت و تالش 
نقش  برجسته ترین  لذا  و  نشد  اما ممکن  بود  را شامل شود، هر چند مطلوب  بازرگان  متنوع مهندس  های 

اجتماعی او را که همان مبارزه برای آزادی بوده است، زینت بخش جلد کتاب کردیم.«    

چکیده اثر    
آقای یوسفی اشکوری با کار فشرده ی پژوهشی و قلم روان خود کوشش کرده است در این اثر ابعاد مختلف 
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زندگی مهندس بازرگان را با استفاده از منابع مستند به تصویر بکشد و در اختیار مخاطبان امروز و آینده قرار 
دهد. خود ایشان در مقدمه ی جلد اول به تفصیل جمع بندی خود از کارنامه ی زندگی مهندس بازرگان را 

اینچنین توضیح می دهد: 
بی گمان مهندس بازرگان نمادی از تاریخ معاصر ایران است، چرا که او ۸7 سال زیست و این دوران نیز از حساس ترین 

دوران اخیر تاریخ کشور ما بوده است؛ یعنی دوران مشروطیت تا انقالب اسالمی ایران و به ویژه پانزده سال مهم دوران 

پس از انقالب. ]...[ از این نظر مهندس بازرگان شخصیتی کم نظیر است؛ یعنی کمتر متفکری را می بینید که در 

عرصه ی سیاست و اجتماع و مبارزه و انقالب، این همه توفیق و اثر داشته باشد، و یا برعکس، کمتر سیاستمداری را 

مالحظه می کنید که این همه آثار فکری و علمی به جای نهاده باشد و دو نسل معاصر را تحت تأثیر جاذبه های فکری 

و سیاسی و به ویژه اخالقی و انسانی خود قرار داده باشد. مهندس بازرگان در تمامی سر فصل های مهم تاریخ شصت 

سال اخیر ایران حضور پر رنگ و در سطح عالی داشته است. به دلیل اندیشمندی و تفکر و نظریه پردازی، یکی از 

چند متفکر برجسته ی دینی است که بر نسل جوان و تحصیل کرده و دانشگاهی اثر فراوان نهاد و آنان را بسوی دیانت 

اجتماعی و بدون خرافه و مبارزات سیاسی و انقالبی به قصد حصول آزادی و تلمین استقالل، هدایت کرده و در نهایت 

اثری ماندگار بر جامعه ایران بر جای نهاده است. به اعتراف دوست و دشمن، بازرگان انسانی دین دار، صادق، آزاده و 

آزادی خواه بود که در طول عمر فکری و سیاسی اش، با شجاعت و استواری قابل تحسین، آزادی و آزادیخواهی داشت. 

گاهی بخشی او نیز به جهت آزادگی و آزادی فردی و اجتماعی بود. ستیز بی امان او با استبداد و استعمار نیز برای  آ

آزادی ملت و تأمین استقالل ملت و دولت از بند اسارت های فرعونی و شرک آلود داخلی و خارجی بود. بنا براین »در 

تکاپوی آزادی« نامی مناسب برای زندگی نامه اوست. 

و نهایتا اضافه می کند: »از آنجا که در این کتاب به حوادث مهم و تحوالت فکری، دینی، سیاسی و اجتماعی 
معاصر ایران اشارت رفته است، می توان گفت که خوانندگان با مطالعه این کتاب )حدود هزار صفحه ای( 
با خالصه ای از تاریخ صد سال اخیر ایران نیز آشنا می شوند و از ده ها شخصیت، حزب، سازمان، نشریه، 

گاه می گردند.« مراکز فرهنگی و رویدادهای مهم فکری و اجتماعی آ
آقای یوسفی اشکوری در نظر داشت مجلدات بعدی این اثر را که دو جلد پیش بینی می کرد به بیان افکار و 
تحلیل تالش های های سیاسی زنده یاد مهندس بازرگان اختصاص دهند که بعد از بازداشت سال 1379 و 

 تا کنون انجام نشده است.
ً
محکومیت و دوران زندان و مهاجرت عمال

سرنوشت اثر
بعد از آنکه شرکت انتشارات قلم در دو قسمت جلد اول در تکاپوی آزادی را منتشر کرد و نسخ چاپ نخست آن 
تمام شد، متأسفانه به رغم پیگیری، وزارت ارشاد با چاپ مجدد این اثر به نام تهیه کننده موافقت نکرده است؛ 
بنابراین سال هاست جامعه ی ما به این اثر دسترس ندارد. به امید رفع موانع و انتشار مجدد این اثر تاریخی 

گاهی بخشی دارم. مستند. برای آقای یوسفی آرزوی سالمتی و توفیق تداوم خدمات فرهنگی و آ
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در چیستی روشنفکری دینی

امسال برادر عزیز و بزرگوارم جناب یوسفی اشکوری هفتادمین سال زندگی پربار خود را پشت سر می گذارد، 
زندگی پرفرازونشیبی با دستاوردهای فراوان فکری. اعتبار یوسفی اشکوری نخست بدان جهت است که به 
جای آنکه همچون بسیاری روحانیون دیگر، سقف معیشت خود را بر ستون شریعت بنا نهد و نان خویش از 
ِقَبل دین خوَرد، عطای آن لباس به لقای آن بخشید و مصائب روحانی منتقد بودن را در یک نظام ایدئولوژیک 
به جان خرید. به زندان افتاد و از حقوق اجتماعی خود محروم شد؛ اما هیچگاه دل به قدرت َنَبست و دین 
به دنیا نفروخت. در نهایت نیز پس از آنکه امکان هرگونه فعالیت اجتماعی و فکری از او سلب شد، از سر 

اجبار سکنی در دیار غربت را برگزید. بقول ابتهاج که می گوید: 
چه غریبانه تو با یاد وطن می نالی   

من چه گویم که غریب است دلم در وطنم
از سوی دیگر یوسفی اشکوری از اکابر نواندیشی دینی معاصر محسوب می شود که نحله ای از روشنفکری 
دینی در میان روحانیون است. مرز ظریفی است میان نواندیشی دینی و روشنفکری دینی. روشنفکران دینی 
بر اصالح در حوزه کالم دینی متمرکز شده اند و نواندیشان دینی در حوزه اصالح در فقه دینی. اولی در پی 
بهره بردن از علوم جدید در تفسیر کالم دینی است و دومی به دنبال تبیین اجتهاد در اصول فقهی. یوسفی 
انتقادی، به مفاهیم و قرائت رسمی و سنتی از دین می نگرد و تالش می کند  نواندیشی است که با نگاهی 
تفسیری از متن دین عرضه کند که با دنیای  امروز همخوانی داشته باشد و آدمی میان زیستن در دنیای مدرن 
یر نماند. به همین خاطر ترجیح دادم در بزرگداشت این برادر عزیز و نواندیش 

َ
و ماندن در عالم دین ورزی ُمخ

نواندیشی  با  دینی، سخنی هرچند کوتاه در چیستی روشنفکری دینی )که در مولفه های ذاتی خود تفاوتی 
دینی ندارد( بیان کنم؛ زیرا از نظر نگارنده، هنوز مقوله هایی همچون روشنفکری دینی و نواندیشی دینی در 
ذهنیت جامعه به صورت یک منظومه منسجم شکل نگرفته و نیاز به تبیین بیشتر دارد. ادامه ی مقاله به بیان 

این موضوع اختصاص یافته است.    
در دنیای اسالم سه رهیافت اصلی در پارادایم اصالح دینی می توان شناسایی کرد: 

سید امیر خرم
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 گروهی با شعار بدعت زدایی از دین معتقد بودند که اسالم در طول زمان با انواع خرافه ها و افعال بدیع 
مخلوط شده است و اصالت اولیه خود را از دست داده است؛ بنا بر این برای دسترس به اسالم ناب، راهی 
تمامی  لذا  نداریم.  اسالم  صدر  اول  تراز  شخصیت های  از  الگوپذیری  و  نخستین  اسالم  به  بازگشت  جز 
بدعت های صورت گرفته در طول قرون و اعصار را باید به کناری نهاد و اسالم را در همان شکل اولیه ی 
آن پذیرفت. امروزه این جریان فکری را به نام سلفی گری می شناسیم که مبدع نظریه ی »بازگشت به سلف 
اصلح« هستند. از بنیان گذاران اولیه ی این اندیشه ابن تیمیه است. اندیشه ی وهابی گری نیز شکلی امروزین 

از نظریه ی سلفی گری است. 
 به مناسک و شعائر مذهبی 

ً
 گروه دوم با شعار »احیای دین« معتقدند که اسالم در سطح باقی مانده و صرفا

خالصه شده است؛ بنا بر این برای نجات از این سطحی اندیشی و خروج از آداب و ظواهر محض، باید 
دین را آنچنان که هست احیا کرد. به نظر پیروان این اندیشه، دین آمده است تا دل ها را دگرگون سازد و آنها 
را متوجه ذات خداوند نماید. به عقیده آنان طهارت نفس و تزکیه ی باطن، اصل اساسی دین است که نباید 
با تمسک به ظواهر و شعائر دینی از آن غفلت ورزید. اینان بیش از همه از تورم فقه در مقابل سایر ابعاد دین 
نگران و خواستار توجه بیشتر به عمق دین بودند. سلوک عرفانی دستمایه اصلی اینان در مقابل قشری اندیشی 

بود. از بانیان اصلی و اولیه این اندیشه ابو حامد محمد غزالی است. 
ما  مبانی دینی  این گروه معتقدند که در  دنبال »اصالح دین« هستند.  به  اما گروه سومی هم هستند که   
الگوپذیری محض وجود ندارد؛ بلکه باید تعلیمات دینی را با مقتضیات زمان آن انطباق داد. دین در نگاه 
این جریان فکری در هر عصر، رنگ آن عصر را به خود می گیرد و از ابزارهای آن عصر بهره می برد. بیش 
از آنکه چارچوب و قالب خاصی برای زندگی عرضه کند، معنابخش زندگی است. اینان درصدد درک دینی 
متناسب با فهم زمانه هستند. روشنفران دینی را می توان وابسته به این جریان فکری قلمداد کرد. هر چند 
هر یک از پارادایم های سه گانه ی مذکور )بازگشت، احیا، اصالح( هم اینک نیز پیروانی در بین دگراندیشان 
دینی معاصر دارند، پارادایم »اصالح دینی«  پارادایم غالب در میان روشنفکران و نواندیشان دینی معاصر 

در ایران است. 

مؤلفه های روشنفکری دینی
اگر بخواهیم این نحله ی فکری را بیشتر بشناسیم، حداقل ده مولفه ذیل را باید تبیین کرد تا بدانیم ساختار 

اندیشه ی روشنفکری دینی از چه مصالحی قوام یافته و عوامل سازنده ی آن کدام است. 
با  در میان روشنفکران معاصر کسانی معتقدند غرب یک کلیت همراه  با مغرب زمین:  ۱. نوع مواجهه 
وحدت در شخصیت است و در مواجهه با این کلیت نمی توان گزینشی عمل کرد. از این دیدگاه، یا باید غرب 
 نمی شود علم و تکنولوژی آن را گرفت و فرهنگ و اخالق 

ً
را با کلیت آن بپذیریم و یا کل آن را رد کنیم. مثال

آن را وانهاد. غرب یک ریشه و اصل دارد و شئون مختلف آن به همان ریشه و اصل باز می گردند. ریشه ای که 
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از جنس فلسفه است و تاریخ غرب را تاریخ فلسفه ی آن می سازد. اما روشنفکری دینی غرب را حائز کلیت 
و شخصیت واحد نمی داند؛ بلکه ترکیبی می داند از شئون و اجزای مختلف که در رویارویی با آن، می توان 
این اجزا را گزینش کرد. به عبارت دیگر غرب یک کل است؛ اما کلیت نیست و لزومی ندارد که آن را یکجا 

 نفی کنیم. این نگاه درپی بومی کردن مدرنیته ی غربی یا برساختن مدرنیته ی درون زا است. 
ً
بپذیریم یا کال

به عبارت  ندارد.  بازگرداندن گذشته وجود  امکان  از نگاه روشنفکران دینی،  به گذشته:  بازگشت  ۲. نفی 
دیگر بازگشت به گذشته برای ما دیگر میسر نیست؛ زیرا جهان جدید ادامه جهان قدیم محسوب نمی شود، 
 »انسان محوری« در جهان جدید جایگزین 

ً
بلکه جهانی است با ویژگی هایی متفاوت از جهان قدیم. مثال

»خدامحوری« در جهان قدیم شده است؛ همین تحول گفتمانی، کل نگرش انسان را نسبت به نظام هستی 
دگرگون کرده و جهان دیگری متفاوت از جهان قدیم را بنیان نهاده است. سبب این تفاوت ماهوی میان جهان 
قدیم و جدید، تفکری است که به نام مدرنیته می شناسیم. در مقابل مدرنیته، مدرنیسم قرار دارد که به صورت 
یک ایدئولوژی درآمده است و اساس آن در تامل عقالنی در جمیع امور بشری است و پذیرش سیطره عقل 
بر تمامی امور؛ عقل خودبنیادی که همه چیز را در چنبره ی نقد خود گرفته و هرچه را خارج از آن است انکار 
می کند. مدرنیته ریشه ی درختی بود که جهان نوین از آن رویید؛ اما مدرنیسم یک ایدئولوژی است که هرچه 
خارج از دایره نفوذ خود را نفی می کند و همچون تمامی ایدئولوژی های دیگر، به گونه ای جزم اندیشانه فاقد 

هرگونه تسامح و تعامل با غیر خود است. 
۳. بازنگری در سنت: نمی توان سنت دینی را نفی کرد و روشنفکر دینی شد؛ بلکه از طریق چالش با سنت 
است که می توان به خلق مفاهیم جدید نائل آمد. روشنفکر دینی معتقد به بازخوانی متن است، نه نفی و 
انکار آن. به عبارت دیگر آنچه نزد روشنفکر دینی اعتبار دارد نقد و بازاندیشی است، نه نفی و انکار. فرهنگ 
هر ملت در بستری از آداب و رسوم رشد کرده است و سابقه ای به قدمت آن ملت دارد. طبیعی است که 
سنت دینی نیز همانند سایر سنن در این بستر رشد کرده  و تکامل یافته است؛ لذا حذف و نفی سنت دینی به 
معنای آسیب رساندن به فرهنگ جامعه تعبیر می شود. لیکن بازخوانی سنت دینی می تواند به رشد فرهنگ 

جامعه مدد برساند. 
۴. نقد عقل زدگی در مغرب زمین: نگرش روشنفکران دینی به مقوله ی عقل و جایگاه آن در معرفت شناسی 
 بر نگرش مغرب زمین منطبق نیست. از نظر روشنفکران دینی سپردن همه چیز به دست عقل نقاد و 

ً
الزاما

آنکه  نه  مگر  دارد.  دنبال  به  را  اخالقیات  از  تهی شدن جامعه  دینی خطر  امر  از  قداست زدایی  و  خودبنیاد 
فجایعی همچون جنگ های جهانی اول و دوم و بروز حوادث شرم آوری مانند قربانگاه های آشویتس و داخائو 
و موارد فراوان دیگر، حاصل همان عقل خودبنیادی است که از قید اخالق رها شد و با استفاده از ابزارهایی 
همچون علم، صنعت و ثروت و جایگاه رفیعی که مدرنیسم به آن بخشید، پدید آمد. به همین خاطر است 
که روشنفکران دینی با عقل زدگی به مفهوم غربی آن مخالفند و قداست زدایی از امر دینی و در مقابل جامه 

تقدس پوشاندن بر علوم جدید و عقالنیت مدرن را برنمی تابند. 
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۵. غرب شناسی به جای غرب ستیزی: از نگاه روشنفکران دینی، ما مسلمانان در مبادی و مبانی فکری و 
ارزشی با غرب اختالف های اساسی داریم؛ در نتیجه هم برای درک درست این موارد اختالفی و هم برای 
نفی سلطه ی فرهنگی غرب، چاره ای جز شناخت دقیق، عالمانه و منصفانه ی آن نداریم. اگر بپذیریم که راه 
صحیح برگرفتن تجارب و دستاوردهای مثبت تمدن غرب و نفی جنبه های منفی آن است، گریزی و گزیری 
جز شناخت درست و دقیق مغرب زمین نداریم. باید آن را به درستی بشناسیم و به انصاف درباره ی آن داوری 
کنیم. قوت های آن را برگزینیم و ضعف هایش را رها سازیم. تأمل و تعمق در اصول و مبانی ماهیت تمدن 
به  اقتصاد و اخالق  نیز تحلیل و تحویل درست سیاست،  پیامدهای آن و  الزامات و  غرب و درک لوازم و 
مبانی نظری آن، پدیده ای مغتنم و ارزشمند است که روشنفکران دینی نقش بسزایی در طرح آن در جامعه 

ایران داشته اند. 
۶. گفتگو به جای منازعه با غرب: از نگاه روشنفکران دینی، برای آنکه بتوانیم مفاهیم فرهنگ اسالمی را 
در عرصه ی بین المللی مطرح کنیم، نیازمند گفتگو با دنیای غرب در مقام رقیبی جدی در مقابل فرهنگ 
صاحب  را  خود  که  است  این  شرط  اولین  می طلبد.  را  خود  الزامات  نیز  گفتگو  هستیم.  خویش  اسالمی 
حقیقت تام و مخاطب را فاقد هرگونه حقی ندانیم و بپذیریم که هم بخشی از اعتقادات ما ممکن است از 
حقیقت دور و هم بخشی از اعتقادات مخاطب ما ممکن است بر نهج حقیقت باشد. دومین شرط نیز این 
است که بپذیریم الزمه ی گفتگو، استداللی بیرون دینی است، نه استشهادی درون دینی. برای گفتگو با دنیای 
غرب نیز باید به او نزدیک شد و از این امر نهراسید. شناخت دنیای امروز دنیای لزوم ما ال یلزم است. همه 

به یکدیگر نیاز دارند و بهترین راه شناخت یکدیگر نیز همانا گفتگو و مباحثه است. 
یا  دنیای غرب  با  به جای خصومت ورزی  دارند که  اعتقاد  دینی  تقویت درونی: روشنفکران  بر  تاکید   .۷
دلباختگی به آن، باید در خود نظر کرد و حضور در دنیای جدید را امری ناگزیر تلقی کرد؛ به همین خاطر 
به جای انکار مغرب زمین و آنچه بدان وابسته است، باید خود را برای حضور در این جهان نو آماده کنیم، 

الزامات آن را بپذیریم و به تقویت بنیان های اندیشگی خویش بپردازیم.
۸. اعتقاد به دین حداقلی: این که دین جامع جمیع علوم و احکام باشد را روشنفکران دینی نمی پذیرند. از 
 معنابخشی به زندگی برای نجات انسان 

ً
نگاه اینان دین داور است نه منبع. کارکرد دین در دنیای امروز صرفا

 به 
ً
از بحران معنویتی و معرفتی است. از نگاه روشنفکران دینی، دین کامل است؛ اما کامل بودن دین الزاما

معنای جامع بودن آن نیست. کمال آن در این است که برای رسالت خود، پاسخی کامل داده باشد. بر این 
اساس دین کمال دارد نه جامعیت؛ کماِل آن هم اقلی و ثبوتی است، نه اکثری و اثباتی. 

۹. تکثرگرایی معرفتی: روشنفکران دینی به نوعی از تکثرگرایی در عرصه ی دین اعتقاد دارند. در نگاه سنتی، 
 به 

ً
به خصوص در ادیان ابراهیمی، اعم از اسالم، یهودیت یا مسیحیت، سعادت از آِن فردی است که صرفا

آن دین خاص اعتقاد ورزد و به مناسک و آداب آن پایبند بماند. در مقابل این نگاه، تکثرگرایی یا پلورالیزم 
تایید  ادیان مورد  تمامی  تنها حقانیت  نه  آن  از  تعریف می شود. در شکلی  بر دوگونه  دارد که حداقل  قرار 
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است، بلکه اعتقادات همه آنها نیز به طور نسبی صادق است و هیچ دینی از حقانیت مطلق برخوردار نیست 
)پلورالیزم صدق(. در شکل دیگر در عین آنکه یکی از ادیان نسبت به بقیه ارجح تشخیص داده می شود، 
اعتقاد بر آن است که پیروان سایر ادیان نیز در صورت تبعیت و اعتقاد قلبی از دین خود، می توانند موجبات 
سعادت اخروی خود را فراهم کنند )پلورالیزم نجات(. روشنفکران دینی از موضع پلوراریزم نجات نه به آن 
دیدگاه سنتی ــ که جز پیروان یک دین خاص برای سایرین سعادتی در آخرت متصور نیست ـ معتقد هستند 
ادیان  تمامی  ریشه ی  اینان  دید  از  می کنند.  تایید  را  ادیان  تمامی  تام  نسبی انگارانه حقانیت  نگاهی  با  نه  و 
ابراهیمی یکی است؛ لذا هرآنکس که اخالقی زیستن را در قالب هر کدام از این ادیان تجربه کند، می تواند 

به سعادت در جهان دیگر نیز امیدوار باشد. 
۱۰. حضور در عرصه ی اجتماع: تفاوت اساسی روشنفکران دینی با دانشگاهیان در حضور اجتماعی آنها 
است. روشنفکران دینی پروژه ی فکری خود را تنها در کتابخانه ها پیگیری نمی کنند. آنان نسبت به شرایط 
نحله ی  این  به  وابستگان  نیز  به همین خاطر  آن موضع می گیرند.  قبال  در  و  ـ سیاسی حساس اند  اجتماعی 
 خارج از ساختار قدرت حضور دارند و منتقد آن هستند. اگر هم در شرایطی خاص کسی مانند 

ً
فکری عمدتا

دکتر سروش در اوایل انقالب به ساختار  قدرت وارد شد، در کوتاه مدتی عطای این حضور را به لقای آن 
بخشید و به جایگاه واقعی خود، روشنفکر دینی و مصلح اجتماعی، بازگشت. 

برونداد اعتقاد به پلورالیسم معرفتی و تکثر در آرا و عقاید، در صحنه ی اجتماعی به پلورالیزم سیاسی منتهی 
به نظام های دموکراتیک )لیبرال   

ً
انواع نظام های سیاسی، عمدتا خواهد شد؛ لذا روشنفکران دینی در میان 

دموکراسی یا سوسیال دموکراسی( گرایش دارند. همچنین اعتقاد به دین حداقلی، در عرصه ی نظریه سیاسی، 
 نظام سیاسی 

ً
 نمی تواند با حکومت دینی همساز باشد. حکومت دینی حکومتی است که در آن اوال

ً
طبیعتا

 قوانین اجتماعی برگرفته از فقه دینی است و با آن سنجیده می شود. 
ً
مشروعیت خود را از دین می گیرد؛ ثانیا

 مفسر جمیع قوانین مرتبط 
ً
از نظر روشنفکران دینی این برداشت از حکومت دینی موجب خواهد شد که اوال

با امور زندگی مردم، در نهایت فقیهان باشند و سایر اندیشمندان در حوزه های مختلف علوم جدید همچون 
 
ً
ثانیا باشند؛  نداشته  جامعه  اداره  در  جدی  نقشی   

ً
عمال حکمرانی  با  مرتبط  امور  و  هنر  سیاست،  اقتصاد، 

قوانین  و  قداست، حکومت  نوعی  باعث خواهد شد  عرفی،  قوانین  و  به حکومت  دین  بخشی  مشروعیت 
مصوب آن را دربر گیرد و همین امر نقد حکومت یا قوانین جاری را برابر نقد احکام دینی می گذارد و منتقد 
حکومت یا قوانین به مثابه ی کسی تلقی می شود که باور خود به بدیهیات دین را از دست داده است؛ به همین 
تبعات  از  پرهیز  برای  اند.  برخواسته  دین  با  به ستیز  نیز مستوجب مجازاتی درخوِر کسانی است که  علت 
چنین نگرشی است که روشنفکران دینی به مرزبندی میان امر حکومت و امر دین قائل هستند و سکوالریسم 
سیاسی را که به معنای جدایی دین از امر حکومت )نه سکوالریسم فلسفی به معنای قداست زدایی از جمیع 
امور دینی و ستیزه جویی با هرآنچه رنگ و بوی دینی دارد( است توصیه می کنند. از نظرگاه روشنفکران دینی، 
چون در یک نظام سکوالر هر نوع رفتار نادرست حاکمان را به پای دین نمی نویسند، بیش از یک نظام دینی، 
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به حفظ امر دین کمک خواهد کرد و در چنین نظامی، مردم دیندارتر خواهند ماند.    
 به این موارد، نکات بسیار دیگری می توان افزود. بیان این 

ً
در شناخت نحله فکری روشنفکران دینی، قطعا

مطالب نیز تنها برای قدرشناسی از کسی بود که عمری را در راه اصالح اندیشه دینی و نیز اصالح ساختار 
قدرت سیاسی در ایران صرف کرده و همچنان نیز برسر پیمان خویش باقی مانده است. عمرش دراز باد که 

نسل ما به او و دیگر نواندیشان و روشنفکران دینی معاصر بسیار وامدار است.
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تجربه ی انتشار »احیا«

آقای سعید رشتیان  و  با مرحوم وحید میرزاده  بودم  آن زمان جوانی 30 ساله  قبل، من که  حدود 30 سال 
برای یافتن پاسخ سؤاالت و ابهام هایی که در آن سال های پر نوسان و پر مسئله داشتیم، با بسیاری از کسانی 
که فکر می کردیم پاسخ هایی برای سؤاالتمان دارند، تماس می گرفتیم. پیشنهاد بحث و گفتگو می دادیم و 
پیشنهاد بحث و گفتگو می گرفتیم. در این مالقات ها توفیق پیدا کردیم که جلساتی با آقای یوسفی اشکوری 
داشته باشیم. بحث های خوبی با ایشان کردیم و بعد از مدتی احساس کردیم که از نظر روش و شیوه ی عمل 
خیلی با هم نزدیکیم. در آن ایام که در سطح جامعه احساسات بر تعقل غلبه زیادی داشت، آقای یوسفی 
کید می کردند. ایشان زیاد با شور و هیجان بدون پشتوانه ی فکری  اشکوری خیلی بر کار بلندمدت فرهنگی تأ
و نظری میانه ای نداشتند؛ از همین رو در جلسات می گفتند که به جای اینکه بیشتر عواطف و احساسات 
مخاطبانمان را خطاب قراردهیم، بهتر است به مباحثی بپردازیم که انتشارش در جامعه می تواند مخاطبان را 

به تفکر برانگیزد و سؤال در ذهنشان ایجاد کند. 
آقای یوسفی در این جلسات بعد از مدت ها بحث و گفتگو پیشنهاد کردند که مجله ای منتشر کنیم& حرف ها 
و بحثهای این جلسات خصوصی و محدود را در سطح گسترده مطرح  کنیم تا  در معرض نقد و بررسی 
قراربگیرد و موجب ارتقای خود ما نیز بشود. این پیشنهاد برای بار اول از طرف ایشان مطرح شد و خیلی 
ــ در حدی که   انتشار یک نشریه  برای  منابع مالی الزم    هیچکدام 

ً
اوال بود؛ زیرا  هم متهورانه و جسورانه 

 شرایطمان طوری بود که خیلی 
ً
برای راه اندازی نوعی مناسبات تحریریه ای مورد نیاز است ـ نداشتیم؛ ثانیا

بعید بود بتوانیم امتیاز انتشار نشریه بگیریم، به خصوص درآن دوران خاص که صدور مجوز برای انتشار 
مجله امتیازی مخصوص کسانی با موقعیتی خاص محسوب می شد. ابتدا جلساتی برای توافق بر سر نام 
این نشریه برگزار کردیم و در نهایت نام »احیا« به تصویب رسید. تا جایی که به بیاد دارم، این نام را آقای 
یوسفی اشکوری پیشنهاد دادند. آن زمان آقای یوسفی خیلی این حدیث نبوی را قرائت می کردند: »ان لربکم 
فی ایام دهرکم نفحات، فتعرضوا له« )در ایامی از روزگارانتان، نسیم های سریعی می گذرد، تالش کنید که 

سعید درودی
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خودتان را در معرض آنها قراردهید(. با تأثیرپذیری از این حدیث نام »احیا« را انتخاب کردیم تا نشان دهیم 
که این مجله قرار است فضایی ایجاد کند که همه بتوانیم خودمان را در معرض چنین نسیم هایی قرار دهیم. 
قرارگذاشتیم که احیا مجله ای با رویکرد فکری و فرهنگی و پایگاه روشنفکران دینی باشد )البته آن زمان این 

عنوان مانند امروز محل بحث و مرزبندی و خط کشی با این دقت ها و ظرایف نبود(.
بعد از برگزاری چندین جلسه ی مقدماتی اولین شماره ی احیا در سال 1367 منتشر شد و نقش اصلی را آقای 
یوسفی اشکوری داشتند. ما هم مقاله می نوشتیم؛ اما آقای یوسفی عالوه بر کار تحریریه در مسائل اجرایی نیز 
فعال بودند، از جمله در تأمین کاغذ، پیگیری مسائل اداری در وزارت ارشاد و توزیع و تکثیر مجله واقعا نقش 
و حضور ایشان برجسته بود؛ اما پیگیری های زیادی برای اخذ مجوز انتشار یک نشریه ی ماهنامه یا فصلنامه 
بی نتیجه ماند. همان طور که گفتم انتشار مجله ی احیا خیلی دشوار بود. یکی به علت اینکه همه ی ما بی پول 
بودیم و تدارکات و اجرائیات مجله خرج داشت و در نتیجه همه ی این کارهای مجله را ــ اعم از تحریریه و 
اجرایی ـ باید خودمان انجام می دادیم؛ دیگر اینکه برای احیا  به عنوان یک نشریه، مجوز صادر نشده بود؛ 
هر چقدر هم که آقای یوسفی تالش و پیگیری می کردند، مسئوالن وقت با صدور مجوز برای انتشار نشریه 
با نام ایشان و خط فکری ای که نمایندگی می کرد، موافقت نمی کردند؛ در نتیجه برای هر شماره ی مجله ی 
احیا باید مانند یک کتاب از ارشاد مجوز می گرفتیم و همین مسئله باعث شد انتشار احیا نظم مناسبی نداشته 
باشد. االن که دوباره  شماره های منتشر شده ی این مجموعه را مطالعه می کنم، می بینم که در آن زمان  و با آن 
امکانات محدود خیلی کار شده است؛ دست آقای یوسفی اشکوری درد نکند که بنیانگذار بودند و مقاالت  

و مباحث کلیدی هم متعلق به ایشان بود.
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آیین مرّصع را بگذارم و بگریزم

فرضیه ی  و  اسالمی«  »ایدئولوژی  موضوع  که  آن  از  پس   سال  یک-دو  تا  و   57 انقالب  بحبوحه ی  در 
ترقی خواهی و پیشروتر بودِن آن در مقایسه با هر نظریه ی سیاسی دیگری مطرح بود، راست گرایِی ارتجاعی 
فرصتی برای بروز نمی یافت. با اینکه بهمن 57 با رهبری یک روحانی به پیروزی رسیده بود، روند غالب، 
 تحت تأثیر آموزه های شریعتی 

ً
این رهبری را براساس روایتی ترقی خواهانه تفسیر می کرد؛ روایتی که عمدتا

در دهه  های 13۴0 و1350 بود و به  عقیدۀ  بعضی  نویسندگان، همین گروه از روشنفکران نخستین بار عنوان 
»امام« را برای آیت الله خمینی به کار بردند.

و گروه های وسیعی  برخی چپ گرایاِن غیرمذهبی  نبود،  دینی  نوگرایان  به  تنها محدود  این روایت  گستره ی 
تعریف  چهارچوب  همین  در  را  جدید  حکومت  مشی  و  انقالب  رهبری  نیز  جوان  روحانیان  و  ب 

ّ
طال از 

نهادهای مذهبی چون  به گفتمان غالب حّتی در سّنتی ترین  تبدیل شدن  برای  این روایت  می کردند. فشار 
مساجد و حوزه های علمیه تا آنجا بود که روحانیان جوان درصدد بودند نظام درسی حوزه ها را به تناسب این 
تفسیر و روایت دگرگون کنند؛ آن را از کهنگی و خمودگی و در مرتبه ای باالتر از جهت گیری های طبقاتِی 

راست  روانه و مبتنی بر تقدیس مالکیت به درآورند. 
در سطحی دیگر، رادیکالیسم چپ گرایانه ی انقالب، عرصه را بر پوسته ی ظاهرِی مناسک و سّنت های مألوف 
تأثیری عمیق گذاشت. هرچه  یا شهدای عاشورا  امامان تشّیع  بزرگداشت های  بر نحوه ی  و  دینی تنگ  کرد 
 برای تحلیل عمیق تر این رویدادها کوشش هایی به  

ً
 احساسی آن کاسته شد، متقابال

ً
بیشتر از رگه های صرفا

عمل  آمد. حّتی بودند کسانی که باور داشتند از این تاریخ پیچیده و پرتب وتاب، باید قانونمندی های تاریخی 
و اجتماعی استخراج کنند. اما این مدار که تصور می شد رهبرِی  انقالب نیز با آن توافق فکری و عملی دارد، 

بسیار زود متوقف شد. 
کید بر ضرورت تداوم تدریس   از پیشروی هر دو جریان جلوگیری کرد. از یک سو با تأ

ً
آیت الله خمینی عمال

ب جوان و نواندیش را از روی حوزه ها برداشت. از سوی دیگر از برگزاری سّنتی 
ّ

همان فقه جواهری، فشار طال

علیرضا رجایی
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 حمایت کرد. همچنین انتخاب روحانیان راست گرا در شورای نگهبان نشان داد 
ً
ّیا مراسم محّرم و عاشورا قو

که این طیف از حوزویان نیز جایگاهی درخور و کلیدی در حکومت پس  از انقالب دارند. مجموعه  ی این 
مسائل در همان یک - دو سال اّول انقالب، باعث شد جناح های واپس گرای مذهبی به تدریج از انزوا بیرون 
 خاستگاهی غیرحوزوی 

ً
بیایند و رفته رفته با التقاطی و منحرف خواندن رقبای ایدئولوژیک خود که عمدتا

داشتند، موضع تهاجمی تری  نیز بگیرند. نماینده های سیاسِی آنها نیز در نهادهای انقالب و بیش از همه شاید 
در دادستانی در سرکوب مخالفان یاری می رساندند. به این ترتیب واپسگرایی مذهبی نشان داد که رژیِم پس 
 از انقالب تا چه اندازه برای بقا به این گروه اخیر نیاز دارد و در سلسله مراتب قدرت باید مکان  مهّمی را هم 
برای آنها درنظر بگیرد. این گونه شد که توهم برخی روشنفکران  مذهبی و جریان های سیاسی ترقی خواه فرو 
ریخت  که شاید گمان می کردند نقد شریعتی بر ارتجاع مذهبی با وقوع انقالب اسالمی به سرانجاِم عملی 
رسیده است و از این لحظه به بعد باید به تدوین چشم اندازهای تاسیسِی مابعدانقالب اهتمام کرد؛ آنها  به 

اشتباه خود، هرچند با تاخیری چند ساله، پی بردند.
میان  در  است، کسانی  کرده  پرتالطم  نیز  امروز  به  تا  را  ایران  که جامعه ی  پرتنشی  در چنین کشاکش های 
روحانیاِن انقالبی بودند که با مشاهده ی نقش تعیین کننده ی ارتجاع مذهبی در تحّوالت پس از بهمن 57 
دامن به اختالط و امتزاج در قدرت نیالودند و خویش را از همکاری با حکومت برحذر داشتند. حّتی تا آنجا 
ازمحاکمه   و  دانست  ایدئولوژیک خویش مخاطره آمیز  برای موجودیت  را  آنها  نظام سیاسی  رفتند که  پیش 
روحانی  گروه، مرحوم حبیب الله عاشوری،  این  بارز  نمونه ی  نگذاشت.  قبالشان  فرو  زندان  در  و حبس  و 
بیگناهی بود که در شهریور 1360 به خاطر عقاید مساوات طلبانه اش اعدام شد. حسن یوسفی اشکوری نیز 
 درمجموع میانه روانه اش، هرگز از آسیب های فراواِن 

ِ
از شناخته شده ترین روحانیانی است که به رغم مواضع

این دوران مصون نماند. 
ی -

ّ
 به »مل

ً
او که از جوانی متاثراز آرای شریعتی بود، پس از انقالب، خود را به خانواده ی جریانی که بعدا

 مذهبی« مشهور شد، نزدیکتر یافت و از نزدیکترین یاران مرحوم مهندس عزت الله سحابی شد. اشکوری 
هرگز روحانی تندرویی نبود و با وجود این، مصائب بسیار کشید. دادگاه ویژه ی روحانیت او را مرتد دانست 
و حکم اعدام برایش صادر کرد. پس از نقض این حکم و در حالی که خلع لباس شده بود نیز قریب به پنج 
سال از عمرش را در زندان گذراند. برای او به راحتی امکان پذیر بود که همچون بسیاری از هم کسوتان خود 
 »میانه باز« باشد؛ مواضع به ظاهر مصلحانه بگیرد و خود را در  چهارچوب بی دردسِر »دلسوزان نظام« تعریف 
کند. گاهی »نصیحة الملوکی« کند و در عین حال از تندروی ها نیز شاکی باشد. پژوهش های فضل فروشانه 
 »علمی« انجام دهد و سر خویش به سالمت بگیرد از معرکه. اّما رویه ی آزادمنشانه ی اشکوری که 

ً
و تماما

ادانه از اسالم دارد، کینه ی ارتجاعِی اهل زور و تزویر را بیشتر به سوی او برانگیخت. 
ّ

نق روایتی انسانی و 
انصاف این است که بگوییم اشکوری نمونه ی واقعی همان روحانیتی است که در گذشته مردم از این گروه 

تصورداشتند.
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انسانی آرمان خواه، ساده زیست و حق طلب است که دنیا درنظرش کوچک است  و ادای مسئولیت در اولویت 
درباره ی  زندانش است،  اوین« که خاطرات دوران  تا  برلین  »از  در کتاب  نیز  دارد. خودش  قرار  او  زندگی 
شخصی ام  درآمد  کرد ه ا ند.  زندگی  و  شده   بزرگ  محرومیت  و   رنج  با  همواره  »آنها  می نویسد:  خانواده  اش 
»شاید  می نویسد:  کتاب  این  از  دیگری  بخش  در  است.«  زندگی ام  بوده   ضروری   خرج   از  کمتر  همیشه  
سیاست و عرفان در خون من است و  نمی توانم به هر تقدیر از این دو عنصر جدا شوم.« سیاستی که در مقام 
حقیقت قرار دارد و عرفانی که با خشّیت و گشاده رویی همراه است، اشکوری را درنزد دنیاداران مغضوب 
ساخت و از این رو عرصه را بر او که روزگاری  نماینده ی مجلِس اول پس از انقالب بود، چنان تنگ کردند 
 در تبعید به سر  می برد. اشکوری در تبعید نیز اما از تکاپو بازنایستاده  و به پژوهش های موثر 

ً
که اکنون عمال

ـ دینی و تالش های مسئوالنه ی سیاسی خویش ادامه داده است. فکری 
در اردیبهشت سال 13۸0، هنگامی که اشکوری در سلول انفرادی زندان 59 سپاه پاسداران محبوس بود، 
در  نماِز صبح،  از  آن روز پس  فردای  و  الهام شد  او  به  بیت شعری وحی گونه  در موقع خواب  شب هنگام 
بیداری، شعر را کامل کرد. در کتاب خاطراتش در این باره نوشته است: »پس از نوشتن آخرین بیت چنان 
در  و  است  الهام شده  من  به  ابیات  این  احساس می کردم  که  گریستم، چرا  دقایقی  که  دچار هیجان شدم 
د تازه ای می یابم و به مرحله ی تازه ای در حیات روحی و فکری ام وارد می شوم.« 

ّ
واقع می اندیشیدم که تول

مناسبات  از  اوست  و کنده شدن کامل  و روحانی حسن یوسفی اشکوری  بیان هجرت معنوی  آن شعر که 
این قرار است: از  او،  بر  قدرت مدارانه ی محیط 

شمشیر مرّصع را بگذارم و بگریزم

ع را بگذارم و بگریزم
ّ
آیین مرق

آیین اصیل و پاک در متن اصیل اوست

این متن مشّرح را بگذارم و بگریزم

جان  و  دل ودین آنجاست کزیار نشان باشد

آن غیر»مشعشع« را بگذارم و بگریزم

ایمان به خدای دل چون  نوح نبی دارم

وین کفر مصّرح را بگذارم و بگریزم

صد ماه و دوصد خورشید دور فلک اندازم

آن ماه مبرقع را بگذارم و بگریزم

غم در دل بیدارم ایدون چه فرحناک است

دنیای مفّرح را بگذارم و بگریزم

دوشینه به من گفتند این نکته ی رمز آلود

آیین مرّصع را بگذارم و بگریزم
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یوسفی اشکوری، رهپویی خستگی ناپذیر

1. زمینه ی آشنایی
ـ دو سالی بود که تدوین  یوسفی اشکوری را شهید دکتر کاظم سامی به من معرفی کرد. سال 136۴ بود. یک 
و تنظیم مجموعه ی آثار دکتر شریعتی )از مجموعه آثار 9 تا 35( را به همراه شهید مجید شریف به اتمام 
رسانده بودیم.  اندیشه ی »دگرگون ساز« شریعتی بر روح و فکرم ــ مانند روح و فکر همه ی هم نسالنم ـ نفوذ 
کرده بود و از این بابت رسالت سنگینی بر دوشم احساس می کردم. در این سال سرشار از سکوت و سکون 
و ستم که »وای جغدی هم نمی آمد به گوش«، تصمیم گرفتم هرسال  یادنامه ای برای او ــ که نسل ما سخت 
مدیون افکار و آرای اخالقی، انسان ساز، مسئولیت آفرین و راهگشایش بود ـ منتشر کنم؛ زیرا بیم آن می رفت 
ـ فرهنگی ما و نماد برجسته ی  که در آن فضای تیره و تار و غبارآلود این نام که حاصل میراث عظیم تاریخی 
نواندیشی دینی و تندیس مبارزه با زر و زور و تزویر بود، به دست فراموشی سپرده و مهمترین حلقه ی وصل 

ما با گذشته از دسترس خارج شود.
دکتر سامی گفت: »از اشکوری هم می توانی مقاله بگیری.« گفتم: »ولی او روحانی است!« پاسخ داد: »بله، 

ولی آخوندی است که آمده این طرف!«
بی درنگ به سراغ او در شرکت سهامی انتشار رفتم. او در تحریریه ی آنجا مشغول به کار بود. در همین دیدار 
نخست جذب شخصیت نرم خو، پذیرا و انعطاف پذیر او شدم. او شیفته ی افکار شریعتی و اقبال و سیدجمال 
بود و من نیز. همین کافی بود تا پیوندی ناگسستنی میان ما برقرارشود و تا امروز برقرار بماند، هرچند دست 

سخت و سنگین روزگار سال هاست مارا از هم دورکرده است. 
وقتی از او مقاله خواستم فوری پذیرفت و آن را به موقع تحویل داد. برای یادواره های سال های بعد هم به 
همین ترتیب بود. اشکوری کمتر به کسی »نه« می گفت، بیشتر »آری« بود و با هر اقدام فکری و فرهنگْی 
 و بی درنگ موافقت می کرد. از این رو او همیشه مشوق من در این کار فرهنگی بود. می گفت:» در این 

ً
کامال

فضا حتی صدای بال مگس هم تاثیر دارد.« 

امیر رضایی
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۲. تأسیس »دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر علی شریعتی«
ارتباط ما با یکدیگر ادامه داشت تا اینکه او در پاییز 1375، پنج نفر از دوستان را به منزلش دعوت کرد تا 
پیشنهاد تأسیس یک مؤسسه را با ما درمیان بگذارد، مؤسسه ای که مشی فکری و فرهنگی- اجتماعی دکتر 
شریعتی را دنبال کند؛ و البته بازسازی و خوانش جدیدی از اندیشه ی او را برای حضور پررنگ تر و موثر تر در 
 موافق بودند. در نتیجه 

ً
عرصه ی اجتماعی در دستور کار خود قرار دهد. همه ی دوستان با این پیشنهاد کامال

دورهم جمع شدیم و پس از بحث و جدل های فراوان اساسنامه ای تدوین کردیم و عنوان »دفتر پژوهش های 
فرهنگی دکتر علی شریعتی« را برای فعالیت های خود برگزیدیم. سپس اعضا را افزایش دادیم و به تدریج 
فعالیت های مؤسسه از قبیل کالس ها، سخنرانی ها و گفتگوها و... شدت گرفت. بر اثر فعالیت های پرشتاب 
دوستان خط فکری و فرهنگی »دفتر پژوهش ها« که خالء آن در فضای اجتماعی آن زمان احساس می شد، 

در جامعه ی فرهنگی و روشنفکری به تدریج انعکاس گسترده یافت. 
اشکوری در جمع ما نقش محوری و موثری داشت، هرچند خودش این تلقی را نداشت و این از آزادمنشی 
و برابرخواهی و رفتاری متفاوت از هم صنفان خودش حکایت می کرد. او برای شکل گیری »دفتر پژوهش ها« 
و پیشبرد اهداف آن تمام توش و توانش را به کار می گرفت. در واقع بسط و توسعه ی هدفمند مؤسسه در 
مرکز دغدغه های او قرار داشت و از این رو برای دستیابی به آن وقت بسیار می گذاشت و از هیچ کاری دریغ 

نمی کرد.
 اگر اشکوری نبود یا برای تأسیس چنین کانونی فراخوان نمی داد و ما پنج نفر را گرد خود جمع نمی کرد، 

ً
یقینا

دکتر  ـ اجتماعی  فکری  خط  که  نهادی  نمی گرفت؛  شکل  هم  نهادی  چنین  زمانی  مقطع  آن  در  دست کم 
شریعتی را در آن فضای پرتنش و پر انسداد آن زمان زنده نگه دارد و به تحریف ها و خوانش های ناصواب از 
آرای دکتر که از سوی صاحبان قدرت و روشنفکران مخالف صورت می گرفت، پاسخ دهد و دفاع اصولی از 

اندیشه ی او را رسالت خود بداند. 
به نظر من »دفتر پژوهش ها« که با دعوت اشکوری و به همت چند تن از دوستان تاسیس شد برگ درخشان 
کارنامه ی 50 سال زندگی پر بار فکری و اجتماعی او است؛ زیرا در احیای راه و رسم دکتر نقش مهمی ایفا 
کرد. تأسیس این نهاد فرهنگی کوچک که بعدها شاخ و برگ پیدا کرد، مهر تاییدی بود بر زنده بودن بینش 
و روش دکتر و امکان عرضه ی قرائتی نو و متناسب با زمانه. این کار در زمانه ای صورت می گرفت که هم 
قدرت سیاسی و مذهبی مخالف شریعتی بود و هم بسیاری از روشنفکران دینی و غیردینی، به طوری که 
اینان فضای فکری و فرهنگی را در اختیار گرفته بودند. اشکوری و چند نفر از دوستان سنگ بنای دفاع از 
شریعتی را در زمانه ی عسرت اجتماعی پی ریختند و مخاطبان متاثر از اندیشه ی دکتر هم با جان و دل از 

این استقبال و حمایت کردند. 
رشد،  حال  در  روز  به  روز  دوستان  بقیه  و  اشکوری  خستگی ناپذیر  و  بی وقفه  باتالش  پژوهش ها«  »دفتر 
به  دوباره  گردد  خاموش   می رفت  که  امیدی  نور  گویی  بود.  جامعه  مختلف  قشرهای  در  نفوذ  و  گسترش 
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درخشیدن آغاز کرده است. توجه مخاطبان و دوستداران شریعتی به فعالیت های »دفتر« به حدی شده بود 
که در فراخوان ما جهت برگزاری مراسم سالگردهای دکتر در حسینیه ارشاد سالن مملو از جمعیت می شد؛ 
پایگاه و محبوبیت وسیع دکتر را در میان مردم نشان می داد و سوی دیگر ثمربخشی  از یک سو  امری که 

رویکرد و راهبرد جمع ما را. 

۳. کنفرانس برلین و به زندان افتادن اشکوری
از شروع فعالیت های »دفتر پژوهش ها کمی بیش از سه سال گذشته بود که اشکوری برای ایراد سخنرانی 
به کنفرانس برلین دعوت شد. این کنفرانس با عنوان اصلی »ایران پس از انتخابات« همایشی بود که از 19 
تا ۲1 فروردین 1379 به مدت سه روز از سوی حزب سبز آلمان و به دعوت بنیاد هاینریش بل در خانه ی 
فرهنگ های جهان در برلین برگزار شد. این بنیاد عده ای از فعاالن و نویسندگان نزدیک به جناح اصالح طلب 

را برای سخنرانی در مورد تحوالت سیاسی ایران به این کنفرانس دعوت کرده بود.
اشکوری در این کنفرانس درباره ی »تغییرپذیری حکم شرعی حجاب و آزادی اختیار پوشش« سخنرانی کرد. 
او پس از این سخنرانی و پیش از بازگشت به ایران با حکم دادگاه ویژه ی روحانیت به جرم »انکار احکام و 
ضروریات دین مبین اسالم« خلع لباس شد. او برای بازگشت و عدم بازگشت به میهن با دوستان خود در 
ایران رای زنی های گسترده ای کرد. پس از بازگشت به من گفت در این رای زنی ها همه موافق بازگشتم بودند 
جز تو. در نامه نگاری هایی که با او داشتم مخالفت شدید خود را برای بازگشت او ابراز می کردم و حتی برایش 
نوشته بودم: »گرگان دندان تیز کرده اند تا تو را پاره کنند.« او پس از آزادی اش گفت در دادگاه وقتی حکم 
اعدام مرا قرائت کردند یاد این جمله ی تو افتادم. اشکوری ابتدا به اعدام و سپس به هفت سال زندان محکوم 

شد و درنهایت پس از چهار سال و نیم آزاد شد. 
 
ً
نسبتا فعالیت های  فرایند  بر  داشت  پژوهش ها  دفتر  در  او  که  موثری  نقش  به  توجه  با  اشکوری  دستگیری 

گسترده ی آن تاثیر گذاشت و به طور طبیعی حرکت آن را کند کرد. چند ماهی از این دستگیری نگذشته بود 
که سه تن از اعضا نیز دستگیر و روانه ی زندان شدند و مدتی بعد دفتر پژوهش ها با آنکه طبق اساسنامه اش 

فعالیت سیاسی نمی کرد، پلمپ و فعالیت آن متوقف شد. 
اشکوری در اواخر سال 13۸3 از زندان آزاد شد. با آزادی او و دیگر دوستان فعالیت ما از نو کلید خورد. او 
در همه ی جلسات که در آن زمان بیشتر حول نقد و بررسی اندیشه های شریعتی و آرای متفکران دینی عرب 
بود، فعاالنه شرکت می کرد و نظر می داد. با حضورش دفتر پژوهش ها جان تازه ای گرفت و نظم و برنامه ی 

فکری و فرهنگی مشخص تر و در نتیجه مخاطبان بیشتری پیدا کرد.

۴. جالی وطن
چندسال به این صورت گذشت تا در سال 13۸7 انجمن جهانی قلم برای یک سفر مطالعاتی و پژوهشی از 

او برای رفتن به ایتالیا دعوت کرد. 
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برای اشکوری دل کندن از ایرانی که او آن را سخت دوست می داشت و می دارد و برای سربلندی اش رنج و 
شکنج های فراوانی تحمل کرده و می کند بسیار دشوار و حتی نوعی جان کندن بود؛ اما شرایط سنگینی که 
او در آن هنگام با آن دست و پنجه نرم می کرد از یک سو، و زمانمندی دوساله ی این سفر مطالعاتی از سوی 
دیگر او را مصمم به این کار کرد. او در این مورد نیز با دوستانش مشورت می کرد که عزم سفر کند یا نه. وقتی 
این موضوع را با من در میان گذاشت، با توجه به تجربه ی خودم از زندگی در غرب به او گفتم: »اگر فقط دو 
سال است، مشکلی نیست| ولی بیش از آن با غربت سرد و سخت زندگی در غرب نمی توانید کنار بیایید و 
همواره در فضای ایران نفس خواهید کشید و غم غربت لحظه ای دست از سرتان برنخواهد داشت.« در ادامه 
هم گفتم: »اگر می خواهید پس از دوسال بازگردید، پس به هیچ وجه نباید از خطوط قرمز عبور کنید و همیشه 

باید روزنه ی بازگشت را باز نگه دارید.« 
تصمیم قطعی او این بود که پس از دوسال به کشور بازگردد و در این مورد هیچ تردیدی نداشت؛ اما به خاطر 
رویکرد اعتراضی همیشگی اش نسبت به وضع موجود، رویکردی برآمده از تفکر ظلم ستیز و انتقادی اش 
، نتوانست به سکوت اولیه ی خود ادامه دهد؛ با غلبه ی احساس مسئولیت همیشگی  نسبت به آرمان هایی 
که عمر خود را به پای آن ها گذاشته بود، گام به گام از خطوط قرمز عبور کرد و امکان بازگشت به میهن را تا 

مدت نامعلومی از دست داد. 

۵. ویژگی های شخصیتی
اشکوری واجد ویژگی های مثبت فراوانی است که در ادامه فقط به اختصار به تعدادی از آنها اشاره می کنم:

به  زمینه ها  برخی  در  است.  برخوردار  قوی  حافظه ی  خدادادی  استعداد  از  اشکوری  قوی:  حافظه ی   
ویژه تاریخ سیاسی-اجتماعی ایران و اسالم از آغاز تاکنون، اطالعات فراوانی در ذهن دارد که وسعت آن 
شگفت انگیز است. او را می توان »تاریخ سیار« جریان های فکری-سیاسی تاریخ گذشته و معاصر جهان 

دانست.  ایران  و  اسالم 
توانایی  و  دارد  ذهن  در  که  کلماتی  گنجینه ی  است.  بزرگ  خطیب  یک  واقع  به  اشکوری  خطابه:  فن   
فوق العاده اش در به کارگیری به هنگام آنها قدرت بیانی عالی به او بخشیده است. کلمات برای او مومی نرم 
است که هر طور بخواهد به راحتی به آن ها شکل می دهد و مقصود خود را به سهولت به مخاطب می رساند.
خط  بدون   ، روان  و  ساده  است.  توانمند  نویسنده ای  کلمه  دقیق  مفهوم  به  اشکوری  ساده:  و  روان  نثر   

است. کم نظیر  ویژگی اش  این  می نویسد؛  صفحه  صدها  بلکه  و  ده ها  خوردگی، 
 مبارزه ی مستمر: افراد اندکی هستند که سیر مبارزاتی زندگی شان پیوسته و همیشگی باشد. اشکوری از آن 
نوع افراد کم تعدادی است که در راه تحقق اهداف بلند انسانی اش طی نزدیک به 60 سال بی وقفه کوشیده 
و در این مسیر هیچ درنگ تردید آمیزی نکرده است. به نظر من این استمرار از یک ایمان قوی و ریشه دار در 

جان شیفته ی او حکایت می کند.
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یست پاک و شفاف: زندگی او که کامال شفاف و بدون ابهام و پشت پرده بوده و هست، نشانگر سالمت    ز
اخالقی او در همه ی زمینه ها است. اغلب فعاالن سیاسی و روشنفکری زندگی بیرونی و اندرونی یا آشکار و 

نهان دارند؛ ولی او فن پاک و شفاف زیستن را چون بهترین الگوی زیست برگزیده است. 
یستی: اشکوری از مال دنیا هیچ نیندوخته است؛ دندان طمع آن را کنده و حتی به آن فکر هم نکرده   ساده ز
و نمی کند. همین ویژگی او را به قدری رویین تن کرده است که در برابر هر دعوت وسوسه انگیزی به راحتی 
مقاومت کرده و آن را پس زده است. برای هرچه ساده زیست تر بودن، »نداشتن« و »نخواستن« را سرلوحه ی 

زندگی اش قرار داده است. 
 انعطاف پذیر در گفت وگو: اشکوری در برابر سخن حق بی دلیل جدل نمی کند، به راحتی تسلیم می شود 
و در دفاع از دیدگاه های خود هرگز لجاجت و سرسختی نشان نمی دهد. نرم و پذیرا و گفت وگوپذیر است. 
او فقط »گفت« نیست، »شنید« هم هست. این ویژگی امکان تداوم گفت وگو با او را همیشه آسان می کند. 

 انعطاف ناپذیر در اصول اعتقادی: او همان قدر که در گفت وگوها و تبادل نظر بسیار انعطاف پذیر است، 
انعطافناپذیر است. از یک »اصولگرای راستین« است که  از مبانی اعتقادی اش بسیار سختگیر و  در دفاع 

 رایج شده  است.
ً
هیچ گاه به ورطه ی تجدیدنظرطلبی  درنغلطیده که امروز گرایشی نسبتا

 دگراندیش پذیر: اشکوری یکی از معدود روحانیونی است که با همه ی دگراندیشان خداباور و خداناباور 
رابطه داشته و دارد. مرز کفر و ایمان برای او اعتقادی نیست، طبقاتی است. از دید او هر مؤمن استثمارگری 
کافر و هر کافر استثمارشده ای مومن است، با همین معیار عینی و اخالقی روابط خود را با دیگران تنظیم 

کرده است و تداوم می بخشد. 
 شجاعت: از ویژگی های نیکوی او دلیری در برابر زورمندان در زمانه ای است که ترس از زورمندان بر 
که  در هرجا  کار روشنفکری می داند.  را الزمه ی  در چنین شرایطی شجاعت  او  است.  کرده  غلبه  همگان 
سخن گفتن هزینه ی سیاسی داشت، آماده و داوطلب بود؛ گویی با چیزی به اسم محافظه کاری بیگانه است. 
سخنران اصلی در سوگ همه ی روشنفکران  هم اندیش و دگراندیش که به قتل رسیدند، از جمله کاظم سامی، 

داریوش و پروانه فروهر، مجید شریف، محمدجعفر پوینده و... او بود. 
و  خیرخواهی  جمله  از  دیگری  برجسته ی  ویژگی های  از  اشکوری  شد،  ذکر  که  ویژگی هایی  بر  افزون 

درمی گذرم.  آن ها  از  کالم  اطناب  از  جلوگیری  برای  که  است  برخوردار  جمع گرایی 

۶.  مبانی فکری
اشکوری روشنفکری دیندار است و به شدت تحت تاثیر پروژه ی نوزایی و اصالح و بازسازی فکر دینی و 
سه قله ی برجسته ی آن، سید جمال الدین اسدآبادی، اقبال الهوری و علی شریعتی است. از آنجا که تداوم 
و تحقق این پروژه از اهداف و دغدغه های اصلی و همیشگی او بوده و است، سال هاست که همه ی هّم وغم 
خود را معطوف به آن کرده است و در انعکاس و گسترش و نفوذ آن نقش مهمی داشته  است. اشکوری همانند 
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آبای فکری خویش دین و سیاست، نظر و عمل، ذهنیت و عینیت، فرد و جامعه و... را در ارتباط تنگاتنگ 
با هم می بیند؛ از این رو هم دین رسمی را نقد می کند و هم سیاست رسمی را. با این نقد به دنبال دین آزاد 
شده از نهاد رسمی متولیان دین تاریخی و جامعه ی آزاد شده از نهاد رسمی متولیان سیاست انسدادی است. 
او برای آزادسازی دین و سیاست از دست متولیان دروغین جهد و جهادی پیگیر کرده و هزینه ی این تالش 

مجدانه را نیز پرداخته است و از این آزمون سترگ سرافراز گذشته است.
نگرش توحیدی اشکوری، مبنای اصلی تفکر و اعتقاداتش، او را به طور پیگیر به تقابل و مبارزه با تضادهای 
اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشانده است. از دیدگاه او توحید امری انتزاعی نیست، امری عینی است که 
در سراسر هستی سیالن دارد؛ توحید در عالم موجه ساز توحید اجتماعی است و او با این درک و دریافت از 

توحید، شرک های گوناگون موجود در جامعه را برنتابیده و در راه محو آن ها همیشه کوشیده است. 
مبنای  با  اندیشه هایی  تا  دارد  بیشتری  سازگاری  توحیدی  اندیشه ی  با  عدالت  و  آزادی  است  معتقد  او 
او  به  اجتماعی-طبقاتی  نابرابری های  و  استبداد  با  مبارزه  برای  نیرومندی  انگیزه ی  باور،  این  غیرتوحیدی. 
برای  آن  و درپرتو  آزادی« همیشه می درخشد  و  برابری  آرمان »عرفان،  او  اندیشه ی  افق  بخشیده است. در 
تحقق این آرمان پرشکوه راه پرفراز و فرود و پرسنگالخ حیات سیاسی- اجتماعی را پیموده است. اشکوری 
اکنون در نقطه ای ایستاده است که کوله بارش پر است از بهترین ثمراتی که یک انسان در فاصله ی میان مرگ 
و زندگی می تواند به دست آورد؛ و همین عالی ترین پاداشی است که او از زندگی مسئوالنه اش دریافت کرده 

است. 
الزمه ی بررسی همه جانبه و دقیق کارنامه ی پربار فعالیت های فکری، سیاسی و اجتماعی اشکوری به دلیل 
پژوهش های  و  کافی  فرصت  زمان،  گذشت  نیازمند  او  عملی  و  نظری  تالش های  گسترده ی  ابعاد  و  تنوع 
عمیق در آثار و افکار اوست تا بتوان حق مطلب را در حد شأن این روشنفکر نامدار  و دغدغه مند ادا کرد؛ 
روشنفکری که نماد پویش و کوشش مدام برای بهروزی مردم و بهسازی جامعه اش است و در راه تحقق 
آرمان های ابدی انسان یعنی آزادی و عدالت و پیشرفت عاشقانه و خالصانه گام برداشته و هر کجا الزم بوده 

به استقبال خطر هم رفته است. 
در  و  بود  خواهد  اشکوری  خودگذشتگی های  از  و  فداکاری ها  وامدار  آینده  نسل های  و  ما  نسل  بی شک 

یافت.  خواهد  اختصاص  او  به  ویژه ای  جایگاه  ما  تاریخی  حافظه ی 
چنین باد.
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پیکریافتگِی سرنوشِت یک اندیشه

بعضی اندیشه ها گاه در وجود شخصی یا در سرنوشت و سرگذشت او پیکری مادی می یابند، بدان سان که 
می توان با پیگیری سرنوشت و سرگذشت این شخص، سرنوشت و سرگذشت آن اندیشه را نیز بازخوانی کرد. 
اندیشه ی علی شریعتی یکی از این نمونه ها و یکی از کسانی که نمونه ی این پیکریافتگی مادی و عینی است، 

حسن یوسفی اشکوری است.
»روحانِی طرفدار شریعتی« موقعیت به ظاهر پارادوکسیکالی بود که یوسفی اشکوری را شخصیتی جذاب 
می کرد. شریعتی از همان اولین نوشته هایش نشان داده بود که منتقد سرسخت دستگاه روحانیت یا دست کم 
بخش قابل توجهی از روحانیت است. به عقیدۀ او این گروه در موقعیت های تاریخی و بی بدیلی که فرا رویش 
قرار گرفته بود، به جای احیای اسالم و دمیدن روحی تازه در آن، به احیای شعائر بسنده کرده بود، و به جای 
آنکه نام و نانشان را فدای دین کنمد، دین برایشان نام و نان آورده بود؛ البته شریعتی در یکی از نوشته هایش 
پس از بسته شدن حسینیه ارشاد گفته بود امیدش همچنان به دانشجویان است و البته طلبه های جوان، و 
یوسفی اشکوری در آن زمان یکی از این طلبه های جوان بود. همین نقدهای شریعتی در سخنرانی هایش در 
حسینیه ی ارشاد و هجوم انتقادهای فراوان روحانیت سنتی آن زمان، نیز اختالفات بین او و برخی روحانیون 
موقعیت  یک  بودن  شریعتی  طرفدار  روحانِی  که  بود  کافی  مطهری،  آیت الله  نظیر  ارشاد  حسینیه  در  فعال 

عجیب باشد.
که  شریعتی  رسید.  شریعتی  شدن  مغضوب  و  روحانیت  صدرنشینی  به  تاریخی  سیری  در   57 انقالب 
کتاب هایش با تیراژهای چندصدهزارتایی منتشر می شد و برای بزرگداشتش هم »سالگرد هجرت« می گرفتند 
و هم »سالگرد شهادت«، ناگهان حتی برگزاری یادبود سالگرد درگذشتش با مشکالت فراوان و محدودیت و 
پس از مدتی حتی ممنوعیت مواجه شد. در کنار این سیر روحانیت وارد دستگاه قضا و دولت و قانون گذاری 
شد. در چنین موقعیتی یوسفی اشکوری بر سر دو راهی یک انتخاب قرار گرفت. او به راحتی می توانست 
 با توجه به سوابقش و 

ً
 و یقینا

ً
در جو و فضای آن روزهاِی این دیار راهی مرتبط با لباسش را برگزیند که قطعا

محّمد رضایی
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دانسته هایش راهی بود هم سهل و بی دغدغه و هم همراه با مواهب مادی برای یک زندگی راحت و بی دردسر؛ 
اما یوسفی اشکوری به عالیقش، به شریعتی، وفادار ماند و راه دوم را برگزید، راهی که سرنوشت و سرگذشتی 

دگرگونه برایش رقم زد، راهی که در آن نه از موقعیت های فرادستی خبری بود و نه از مواهب مادی.
او در مجلس اول جزو فراکسیون مغضوبینی بود که آن روزها »لیبرال« خوانده می شد. پس از آن در سال هایی 
که گفتن و نوشتن از شریعتی چندان ساده نبود، از شریعتی گفت و نوشت و برایش یادنامه و دفترهای احیا 
فردا.  ایران  ماهنامه ی  و عضو شورای سردبیری  پژوهش های شریعتی شد  دفتر  مؤسسان  از  کرد.  منتشر  را 
اندیشه ی شریعتی  به  برلین که بن مایه هایش  به خاطر سخنرانی در کنفرانس  ایران  به  از مراجعه   پس 

ً
نهایتا

بازمی گشت، ابتدا به اعدام و پس از نقض حکم اعدام، به هفت سال زندان محکوم شد و بخش زیادی از 
این محکومیت را نیز گذراند. همین سیر زندگی اجتماعی او پس از انتخابش است که نام آن را پیکریافتگی 

سرنوشت و سرگذشت شریعتی می گذارم.
شریعتی از همان ابتدا و از نخستین روزهای پس از انقالب 57 تا همین امروز همواره از سوی طیف ها و 
جریان های متفاوت و گاه متعارض، متهم است که مسئوِل اصلی وضعیت کنونی ما است. تا مدت ها این 
 از سوی »منافع باختگان« در انقالب 57 ترویج می شد، با پیش روی سیر وقایع و دگردیسی برخی 

ً
اتهام عمدتا

نفرات، اندیشه ها و جریان ها، امروز کسانی داعیه داران اصلی این اتهام زنی هستند که گویی عملکردشان در 
دهۀ 1360 و مسئولیتشان در به وجود آمدن اوضاع و احوال کنونی را فراموش کرده اند؛ کسانی که در دهه ی 
1360 در به ظاهر بهترین تعبیر مدعی بودند شریعتی »شور می دهد نه شعور«، »تفکر شریعتی برای ویران 
کردن خوب است اما به کار ساختن نمی آید« و البته »اکنون که پس از انقالب موسم سازندگی است دیگر 

باید شریعتی را کنار گذاشت«.
البته شریعتی نیازی به تبرئه کردن ندارد؛ اما امروز برای نسل جوان که شاید دیگر عالقه، وقت یا حوصله  ای 
برای پیگیری وقایع و خواندن درباره شان نداشته باشد، بهترین راه برای نشان دادن درجه ی مسئولیت شریعتی 
و تفکر و راه او در به وجود آمدن وضعیت کنونی، نشان دادن سرنوشت و سرگذشت کسانی باشد که به راه و 
 حسن یوسفی اشکوری 

ً
اندیشه ی او، دست کم در کلیاتش، وفادار مانده اند؛ یکی از بهتریِن این نفرات قطعا

است. امروز می توان به سادگی، هم برای نشان دادِن ممکن بودِن ایستادن بر آرمان و اعتقاد، و هم برای نشان 
دادِن نمونه ای از پیکریافتگی سرنوشت راه و اندیشه ی شریعتی و مسئولیتش در ایجاد اوضاع و احوال کنونی، 
با اطمینان خاطر انگشت اشاره را به سوی حسن یوسفی اشکوری نشانه رفت. سرگذشت یوسفی اشکوری 
به ما می گوید از همان ابتدا راه و روش و اندیشه ی شریعتی گام به گام و مرحله به مرحله و البته با سرعتی 
میان  از  کامل  نمونه ای  اشکوری  یوسفی  ما حذف شد. حسن  اجتماعی  و  اعتقادی  از حیات  باورنکردنی 

صدها نمونه برای نشان دادن این حذف است. 
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 هفتاد سالگی حجت االسالم والمسلمین 
حسن یوسفی اشکوری

مقدمه
از مواهب انقالب 1357 این بود که نیروهای جدیدی به میدان سیاست آمدند که از قبل شناخته شده نبودند. 
 متصلب و حیطه ی سیاست را محدود و مسدود کرده 

ً
حکومت 57 ساله ی پهلوی ها، الیت سیاسی را کامال

، مجلس اول، چهره های جدیدی را به میدان آورد که اکثر آنها سابقه سیاسی قبلی 
ً
بود. انقالب و مخصوصا

نداشتند. البته شخصیت های باسابقه و مجری، چون مهندس بازرگان ، دکترسامی، دکتر سحابی، مهندس 
 از قبل شناخته شده بودند که وارد 

ً
سحابی در داخل کشور و چهره هایی چون دکتر یزدی در خارج کشور نسبتا

دولت موقت و بعد مجلس اول جمهوری اسالمی شدند.
حجت االسالم والمسلمین یوسفی اشکوری یکی از افراِد دسته ی اول بود که با ورود به مجلس اول شناخته 
شد. من و آقایان رئیسی و نوحی پس از جدایی از سازمان مجاهدین خلق در مرداد 1359 در جستجوی 
سیاستمداران جدیدی بودیم که به برکت انقالب وارد عرصه ی سیاست شده بودند. در همان سال 1359 با 
فراکسیونی از نمایندگان مجلس آشنا شدیم که محوریت آن با مهندس عزت الله سحابی بود. اولین جلسه ی 
آشنایی در منزل آقای یوسفی اشکوری دست داد. اعضای این فراکسیون ــ که بنا به خصوصیت محور آن 
عدالت خواه بودند و از فراکسیون نهضت آزادی، فراکسیون دیگری که اپوزسیون و منتقد حکومت روحانیون 
ـ عبارت بودند از: شادروان محمد نصرالهی، محمد مهدی جعفری، مصطفی تبریزی،  بود متمایز می شدندـ 

رمضانی، محمد محمدی گرگانی، ... و حسن یوسفی اشکوری. 
در چهل سال گذشته، حجت االسالم والمسلمین یوسفی اشکوری ابتالئات زیادی را طی کرد که به لحاظ 
منش، اخالق و بینش مهم است. اولین مرحله مجلس اول بود، پس از خرداد 1360 فراکسیون نهضت آزادی 

و مهندس سحابی جفاها دیدند و توهین ها شنیدند. 
این دو فراکسیون که نه با ترورهای رجوی موافق بودند و نه با اعدام های الجوردی، به هر دو انتقاد داشتند و 
تشدید تشنج و تخاصم جامعه را پیش بینی می کردند، بسیار تحت فشار بودند که همچون حزب الهی های 

حسین رفیعی
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مجلس بیاندیشند و بگویند؛ چیزی که نه مقدور بود و انسانی و نه مصالح مملکت را بیان می کرد. امروز 
 اکثر نمایندگان مجلس اول ــ از جمله جناح راست ـ به کرات گفته اند که 

ً
چهل سال پس از آن دوره تقریبا

بهترین مجلس، مجلس اول بود. مجلس اول فضای سیاسی پارلمان را داشت و این دو فراکسیون نهضت و 
مهندس سحابی بودند که فضای پارلمان ایجاد می کردند، جرأت مخالفت و نقد دو جناح دیگر را داشتند 
و به مجلس صبغه ی دموکراتیک می دادند. نه تنها در مجلس که حتی محافظان و خدمه ی مجلس به این 
عزیزان نهضت و دوستان مهندس سحابی، بعد از خرداد 1360 مرتب توهین و تهدید روانه می کردند؛ در 
شهرهای محل نمایندگی این آقایان چنان فضای مسمومی ساخته بودند که بعد از مدتی، حتی رفتن به زادگاه 

خود هم برای آنها مشکل ساز شده بود. 
به هر شکل بود، مجلس اول تمام شد و فراکسیون مهندس سحابی- از جمله آقای یوسفی- تصمیم به عدم 
آقای  آقای دکتر رئیسی در منزل  و  انتخابات من  از شروع  قبل  انتخابات مجلس دوم گرفتند.  مشارکت در 
جعفری با دوستان مالقات کردیم، از آنها خواهش کردیم که بهتر است در انتخابات شرکت کنید. استدالل 
آقایان بر عدم شرکت آنقدر قوی بود که ما هم قانع شدیم. پس از مجلس اول مهندس سحابی مدیرعامل 
شرکت سهامی انتشار شد و آقای یوسفی با وی به این شرکت آمد و در آن سال ها کتاب های بسیار مفید و 
»شط«  در  دوستانش  و  سحابی  مهندس  ـ فرهنگی  سیاسی  فعالیت  کردند.  منتشر  انتشار  شرکت  در  خوبی 
ـ طالقانی( بود که جمعی ــ از جمله یوسفی ـ در جلساتش مرتب حضور داشتند و راجع به مسائل  )شریعتی 
سیاسی-و اجتماعی-و مذهبِی جامعه گفتگو می کردند. در یادبودهای دکتر شریعتی و آیت الله طالقانی در 

منزل یکی از دوستان و گاهی در حسینیه ی ارشاد، آقای یوسفی، یکی از سخنرانان بود.
در اوایل دهه1370 مهندس سحابی دست به انتشار »ایران فردا« زد و آقای یوسفی یکی از اعضای هیأت 
تحریریه و تصمیم ساز آن بود. در سال 137۸ که فضای انتخابات به فضای اصالح طلبی نزدیک می شد، 
از  نفر   30 حدود  از  و  داد  تشکیل  سیاسی  فعالیت  برای  را  ملی-مذهبی  فعاالن  شورای  سحابی  مهندس 
ـ مذهبی ها با امکانات کم  دوستان دعوت کرد؛ آقای یوسفی یکی از کسانی بود که به این شورا پیوست. ملی 
و توان محدود در این انتخابات شرکت کردند و با اصالح طلبان و دوم خردادی ها کاندیدهای مشترکی دادند؛ 
کارگشا  دکتر  اراک  در  تهران علیرضا رجایی،  در  آوردند:  رأی  آنها  اختصاصی  کاندیداهای  از  نفر  ولی سه 
بیرون می آید« و  از شیشه  افتاد که گویی »غولی دارد  به وحشت  و در سقز خالد توکلی. حاکمیت غالب 
ـ مذهبی ها  باید آن را در نطفه خفه کرد. آقا سعید حجاریان هم پیش بینی کرده بود که مجلس هفتم را ملی 
تشکیل خواهند داد. گرچه این پیش بینی واقعی نبود، انحصارطلبان را بدجوری ترساند تا دست به کار شوند. 
با ملی مذهبی ها را فراهم کرد، پیشتازان این  انتخابات مجلس ششم و بعد کنفرانس برلین، آتش برخورد 
گروه مهندس سحابی و یوسفی اشکوری بودند که ویژگی های دیگری هم در مبانی مذهبی و دینی داشتند که 
 که فیلم های کنفرانس برلین منتشر شد، معلوم شد که دفاعیات آقایان سحابی و 

ً
»خطرساز« می شدند. بعدا

یوسفی از انقالب و اصالح طلبی بسیار جدی بود. 
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در اردیبهشت 1379 نشریه ی ایران فردا بسته شد و تا این مقطع آقای یوسفی، دفتر پژوهش های دکتر شریعتی 
را تاسیس کرده بود و در یک فضای محقر و کوچک عده ای از دوستان را دعوت کرده بود که در مورد شریعتی 
ایرانی دعوت کرده  از اصالح طلبان  آلمان  در  بل«  »بنیاد هاینریش  اواسط سال 1379،  در  کنند.  پژوهش 
بود تا در کنفرانسی در برلین شرکت و مسائل ایران را مطرح کنند. مهندس سحابی و آقای یوسفی هم جزو 
دعوت شدگان بودند. این کنفرانس در توطئه ای از قبل طراحی شده ــ به دست عده ای مشکوک در خارج 
از کشور که با اسرائیل رابطه داشتند و شاید عده ای هم در داخل که آن را مناسِب برخورد با اصالح طلبان، 

ـ مذهبی ها و دوم خردادی  ها می دیدند ـ پیراهن عثمان شد.  ملی 
آقای یوسفی سنگ تمام گذاشتند.  برای   در پرونده سازی 

ً
آقای الریجانی، مشخصا آن  صدا و سیما و مدیر 

آن چنان فضاسازی کردند که معلوم بود به دنبال این فضاسازی برخورد قضایی و پرونده سازی خواهد آمد 
به دعوت  و  اروپا ماند  آقای یوسفی مدتی در  برلین،  از کنفرانس  بود. پس  از اهداف  آقای یوسفی یکی  و 
دوستان و طرفدارانش در کشورها و شهرهای مختلف اروپا سخنرانی و دیدار کرد. در این مدت با دوستان 
داخل کشور مشورت کرد و برای ماندن در اروپا و آمدن به ایران در حال تصمیم گیری بود. من هم طی چند 
ایران را به عهده ی خود  به  نیامدن  یا  به ایشان منتقل کردم؛ ولی آمدن  فاکس ضمن احوال پرسی نظراتم را 
ایشان گذاشتم که هرکدام پیامدهای خاص خود را داشت و باید اراده ی خود ایشان تصمیم می گرفت. به 
هر حال آقای یوسفی به ایران آمد و دادگاه ویژه ی روحانیت، 5 سال زندانی را که تدارک دیده بود عملی کرد 
و آقای یوسفی با بیماری مرموز قند و عوارض متعدد آن با صبوری زندان را تحمل کرد. در اسفند 1379 
ـ مذهبی ها بازداشت شدند و آنها را به زندان شماره 59 بردند و تحت شدیدترین بازجویی ها قرار دادند  ملی 
تا »پروژه ی براندازی« را برای آنها پخته کنند و از دادگاه حکم بگیرند. آقای یوسفی را در رابطه با این پرونده 
هم چندماه به زندان 59 و سلول انفرادی بردند و سربازجوی این پرونده چندبار با آقای یوسفی مالقات کرد 

و از همین مالقات ها 5 سال زندان زاییده شد. 
پس از زندان، آقای یوسفی به دعوت انجمن قلم ایتالیا به مدت یک سال به ایتالیا رفت و بعد به آلمان و 
پناهندگی گرفت و به مطالعات و تحقیقات خود در مورد ایران و دین اسالم مشغول شد و شنیده ام که از 

و عارضه ی چشم رنج می برد.  قند  بیماری 

ـ فکری آقای یوسفی ویژگی های اخالقی 
از همان مالقات اول در سال 1359، آقای یوسفی اشکوری را انسانی شفاف، باصفا، صمیمی، رک و مهربان 
دیدم. او بی شیله پیله بود، وسعت نظر داشت و به راحتی با آدم رابطه برقرار می کرد. »انسان« برای او محترم 
بود، هر عقیده ای که می داشت. از هر مظلومی دفاع می کرد، در شهادت فروهرها و در مراسم ترحیم آنها 
جانانه و شجاعانه از مظلومیت آنها دفاع کرد. به لحاظ فکری، پیرو دکتر شریعتی بود. دکتر شریعتی را خوب 
فهمیده بود و به راه او اعتقاد داشت عمده ی وقت و استمداد و مبارزه ی خود را در راه او گذاشت. عالوه بر 
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شریعتی  دکتر  خاطر  به  که  مراسمی  در  اصالحات  سال های  در  شریعتی،  دکتر  پژوهش های  دفتر  تأسیس 
برگزار می شد ایشان ساعت ها بدون احساس خستگی سخنوری می کرد، همچون یک چریک سخن ور به 
افکارش  و  که شریعتی  آن سال ها  در  دکتر شریعتی سخن می گفت.  از  و  شهرستان های مختلف می رفت 
از  بود،  وابسته  به طالقانی و مصدق  بودند.  بسیار موثر  دانشگاه ها  این سخنرانی ها در  بود،  رفته  به حاشیه 
نحله ی نوگرایی دینی از سیدجمال، اقبال، بازرگان و طالقانی، دفاع و افکار آنها را تبیین می کرد. هرچه در 
تفکر بلند همت و رادیکال بود در زندگی، ساده زیست، قانع و بساز بود. همسر محترم ایشان سرکار خانم 
گلبابایی همراه، هم عقیده و هم منش او بود. پیرو این شعار عرفانی بودند: »تن رها کن تا نخواهی پیرهن.« 
سختی معیشت را که در آن سال ها دامن خیلی ها را گرفته بود، با گشاده رویی تحمل می کرد، سختی زندان و 
بیماری و مشکالت ناشی از آن را نیز همینطور. تبلیغات علیه او بسیار گسترده بود، جناح راست، هم به علت 
روحانی بودن او، هم زبان سلیس و حق او، و هم افکار روشن و احیاگرش، خیلی علیه او تلیغ می کردند. 
شاید این داستان اوج تبلیغات ضدیوسفی را نشان دهد. روزی که برای محمد دنبال یک مدرسه خوب بودیم 
به اصرار همسرم، محمد را به مدرسه ی مفید برده بودیم که دوران دبیرستان را در آنجا بگذراند. مصاحبه 
کننده از او که 1۴ سال بیشتر نداشت پرسیده بود: »مرجع تقلید تو کیست؟« محمد که به این مسئله فکر 
با ما رفت و آمد داشت، به درستی گفته بود: »آقای یوسفی  نکرده بود و تنها یک روحانی می شناخت که 
اشکوری.« مصاحبه کننده که تصمیم خود را گرفته بود از محمد پرسیده بود که آقای یوسفی اشکوری را 
می شناسی؟ محمد پاسخ داده بود که بلی، دوست پدرم هستند. تصمیم گیرنده وقتی که نتیجه ی مصاحبه 
را به ما گفت، از او تشکر کردم و گفتم: »من موافق نبودم که پسرم در اینجا درس بخواند و شما کار ما را 
ساده کردید. خدا خیرت دهد.« همه ی این خصوصیات باعث شد که تصمیم گیرندگان پرونده ی یوسفی، به 
رغم اینکه در مسلمانی و اعتقاد و شرافت و انسانیت او شکی نداشتند، عالوه بر 5 سال زندان، خلع لباس 
روحانیت را برای او چاره کار ببینند؛ ولی من همچنان آقای یوسفی را حجت االسالم والمسلمین می دانم و 
 آیت الله یوسفی اشکوری خواهد شد. یک آیت الله خودساخته متعهد به وظایف ذاتی 

ً
معتقدم در آینده حتما

خراسانی،  کاظم  مال  خود:  پیشکسوتان  همچون  انسانیت،  کسوت  در  و  تکبر  بدون  شهروندی  آیت الهی. 
عبدالله مازندرانی، نائینی، طالقانی و ... .

لباس، در نظام رسمی روحانیت نماد همراهی و هم اندیشی با نظام حاکم است در حالی که در تفکر شیعه ی 
واقعی، اختالف نظر علما منشأ خیر و شکوفایی بوده است. رکود از یکسان سازی حاصل می شود و آقای 

یوسفی از این یکسان سازی فراری بود. عمرش دراز باد. 
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یوسفی اشکوری: انسانی در تراز زمانه

گاه بود،  سال 1361 در راه بازگشت از مدرسه، آشنایی مرا سوار ماشینش کرد. او که از گرایش سیاسی ام آ
رادیوی خودروش را روی موج خاصی تنظیم کرد. رادیو نطق یکی از نمایندگان مجلس اول را پخش می کرد. 
بر خالف انتظارم، ناطق با بیانی شیوا و روان مسلسل وار از سیاست های جاری کشور انتقاد می کرد، آن هم از 
نگاه و زاویه ای که بسیار مورد عالقه ام بود. با خوشحالی و هیجان نطق را تا آخر به دقت گوش دادم و به ویژه 

کنجکاو شدم که بدانم آن نماینده کیست؟ 
گویندۀ رادیو به کمکم آمد و پس از پایان نطق اعالم کرد: »آنچه شنیدید نطق پیش از دستور حسن یوسفی 

اشکوری، نماینده ی تنکابن، در مجلس شورای اسالمی بود.«
بدین ترتیب، نخستین بار با نام حسن یوسفی اشکوری آشنا شدم و پی بردم که او در شمار شخصیت هایی 

است که عالیق سیاسی و فکری مرا نمایندگی می کند.
 مکتبی، آن را سر دست گرفتند و 

ً
درست در همان دوران کتابی به سیرجان رسید که برخی افراِد اصطالحا

به ترویجش مشغول شدند. عنوان کتاب »شهید مطهری؛ افشاگر توطئۀ تأویل ظاهر دیانت به باطن الحاد 
دست نوشته های  از  پاره ای  انتشار  با  کتاب  این  بود.  منذر«  »ع.  اسم  به  فردی  نویسنده اش  و  مادیگری«  و 
خصوصی مرتضی مطهری از مخالفت و بلکه خصومت شدید او با آرای دکتر شریعتی پرده برمی داشت.

 اینکه نظر 
ً
 محتوای این کتاب بر من، مدافع سرسخت آن روزهای شریعتی، بسیار گران آمد، خصوصا

ً
طبعا

مطهری ــ به دلیل تقدسی که در حوزۀ سیاست رسمی پیدا کرده بود ــ به هیچ عنوان قابل نقد یا رد نبود. 
در واقع، انتشار کتاب ع. منذر عالمت آن بود که جریان قدرتمندی در داخل نظام سیاسی قصد پاک سازی 
نزدیک تر  به صالح خود  را  این زمینه  نیز سکوت در  دارد و سایر جریان ها  را  از جامعه  آثار دکتر شریعتی 

دیده اند.
در این میان، با نشریۀ »پیام هاجر« آشنا شدم که مدیر مسئول آن اعظم طالقانی بود. در این نشریه، سلسله 
مقاالتی در نقد و رد کتاب منذر منتشر شد که در آن زمان جسارت آمیز بود. نویسندۀ این نقدها حسن یوسفی 

احمد زیدآبادی
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اشکوری بود. دفاع همه جانبۀ چهره ای در کسوت روحانیت از دکتر شریعتی آن هم در برابر مطهری در آن 
 نادر و تعجب برانگیز بود. یوسفی در نقد کتاب شهید مطهری؛ افشاگر توطئه نوک تیز حمالت 

ً
دوره واقعا

 متوجه نویسنده و جریان فکری او کرده بود و حرمت مطهری را پاس می داشت؛ اما بر اهل 
ً
خود را عموما

نظر پوشیده نبود که او در این سلسله مقاالت برخی از آرای مرحوم مطهری را نیز نقد کرده بود؛ کاری که در 
آن زمان ممنوع و از همین رو بی سابقه بود.

منتشر  شریعتی  دکتر  نگاه  از  جدید  قرون  ویژگی های  باره ی  در  نیز  دیگری  مقاالتی  هاجر  پیام  در  یوسفی 
می کرد که از لحاظ روشی توجه مرا به شدت به خود جلب کرد. در این دوران من دیگر برای ادامه تحصیل به 
تهران آمده بودم و از همین رو در صدد برآمدم که در دیدار احتمالی با یوسفی از روش کار او پرس و جو کنم.

یوسفی را نخستین بار در آیین ترحیم دکتر احمد مصدق در مسجد ارگ دیدم؛ اما در آنجا فرصتی برای گفتگو 
قابل تصور نبود. گمان کنم اگر شرح این مراسم را به نقل از کتاب بهار زندگی در زمستان تهران، یعنی جلد 

دوم خاطراتم، در اینجا تکرار کنم، چندان مالل آور نباشد:
در حیاط مسجد ارگ شماری از چهره های ملی و سیاسی در دو صف ایستاده و به افراد خوشامد می گفتند. مهندس 

فروهر  آن سوتر، داریوش  قرار داشت.  یدالله سحابی  و در کنارش دکتر  بود  ایستاده  ابتدای صف  بازرگان در  مهدی 

اما فروهر همانطور که  آمد؛  به نظرم ریزه میزه  بود؛  تنومند تصویر شده  بازرگان که در خیالم مردی  بود.  ایستاده  نیز 

می پنداشتم بسیار رشید بود. اوضاع حیاط مسجد اما اثری از آرامش نداشت. حاجی بخشی درست دربین دو صِف 

صاحبان مجلِس عزا، با صالبت تمام رفت و آمد می کرد و هر از گاهی با شعار »حزب الله  - ماشاءالله« جمعیتی را 

که بیرون از حیاط مسجد تجمع کرده بودند به هیجان می آورد. حاجی بخشی گاهی نیز با خشمی که گویی تصنعی 

است؛ به سمت مهندس بازرگان می رفت و با تکان دادن پی در پی دستش، انگشت اشارۀ خود را چنان به صورت او 

 معذب می شد، اما وضع ایستادن خود را تغییر نمی داد.
ً
نزدیک می کرد که بازرگان گر چه واقعا

 از پا به سن گذاشته ها، تمام صحن مسجد را پر کرده بودند 
ً
داخل شبستان مسجد اما اوضاع آرام بود. جمعیتی عموما

و جای خالی پیدا نمی شد. دقایقی بعد حسن یوسفی اشکوری باالی منبر رفت و سخنرانی پر شوری در دفاع از دکتر 

« را شرح و بسط 
ً
محمد مصدق و سازگاری ملی گرایی و اسالم خو اهی ایراد کرد و به تفصیل آیۀ »و جعلناکم شعوبا

داد. یوسفی اشکوری نخستین باری که در سخنرانی اش از مصدق به عنوان رهبر نهضت ملی شدن نفت ایران نام برد، 

به شور و شوق آمدند  این عبارت،  با شنیدن  تعالی علیه« را هم اضافه کرد. جمعیت  بالفاصله عبارت »رضوان الله 

و صلوات فرستادند. این شور و شوق تا انتهای مراسم جمعیت را رها نکرد. همۀ حاضران، »قدرت بیان« و »منطق 

استوار« شیخ جوان را می ستودند و به او احسنت می گفتند.

با پایان سخنرانی، جمعیت از شبستان خارج شدند و به سوی در خروجی راه افتادند. دیگر اثری از مهندس بازرگان و 

دکتر سحابی و داریوش فروهر و دیگران به چشم نمی خورد. گویا آنها مسجد را ترک کرده بودند. در بیرون از مسجد 

همراهان حاجی بخشی با حضور متراکم خود، کوچه ای ایجاد کرده بودند که جمعیت برای رسیدن به خیابان ناچار 

به عبور از آن بود. هنگام عبور افراد؛ همراهان حاجی بخشی بخصوص بر روی پیرمردهای کراواتی فریاد می زدند: 
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»کثافتا! همه تون بوی لجن می دین!« برخی از پیرمردها عصبی می شدند و با دست های لرزان عصایشان را برای مقابله 

باال می آوردند؛ اما همراهانشان مانع آنها می شدند. عبور از کوچۀ همراهاِن حاجی بخشی به علت ازدحام جمعیت 

وضع  گمانم  به  انداخت.  خشم آلودی  نگاه  نه  و  کرد  توهین  من  به  نه  کسی  مسیر  تمام  در  انجامید.  طول  به  قدری 

ظاهری ام در این مورد بی تأثیر نبود.

 از سخنرانی یوسفی اشکوری 
ً
با خروج جمعیت از مسجد اوضاع ناگهان متشنج شد. همراهان حاجی بخشی که ظاهرا

به سزای عملش  او را که هنوز در داخل مانده بود،  تا  به داخل مسجد هجوم بردند  به خشم آمده بودند، یک مرتبه 

برسانند. در این لحظه افراد پلیس، فوری دِر مسجد را بستند. با آنکه بسیاری از افراد مهاجم پشت دِر بسته ماندند، اما 

در داخل حیاط هیاهو به پا بود. ساعاتی گذشت و شب شد و ولی غائله همچنان ادامه داشت. سرانجام پاسی از شب 

گذشته، ماشین پلیس وارد حیاط مسجد شد تا یوسفی اشکوری را بیرون بیاورد. مردی که از در مسجد باال رفته بود و 

گویا نقش تأمین امنیت را به عهده داشت، وضعیت یوسفی و جای نشستنش در داخل ماشین پلیس را مو به مو به افراد 

مهاجم بیرون از مسجد گزارش می کرد. سرانجام در مسجد باز شد و ماشین پلیس آژیرکشان بیرون آمد. عده ای از 

همراهان حاجی بخشی به سمت ماشین یورش بردند و با کفش بر آن کوبیدند. این تحرکات اما سودی نداشت. یوسفی 

اشکوری از صحنه جان سالم به در برد.

بعد از این ماجرا، یوسفی اشکوری را در حسینیه ارشاد دیدم. به او نزدیک شدم و از او در باره ی روش کارش 
پرسیدم. او در آن زمان به گمانم ماشین داتسونی داشت. مرا سوار آن کرد و با صبر و حوصله به پرسش های 
بی شمارم پاسخ داد. در حقیقت، آشنایی رویارویم با حسن یوسفی اشکوری از همانجا آغاز شد و به تدریج 

به رفاقت نزدیک انجامید.
که  ماه  هوای خرداد  میش  و  کتاب گرگ  در  را  دیگر  بخشی  و  زندگی  بهار  کتاب  در  را  رفاقت ها  این  تمام 

ندارد. ضرورت  اینجا  در  تکرارش  و  داده ام  شرح  شود،  منتشر  زودی  به  امیدوارم 
من در البالی آن نوشته ها سلوک فردی و ویژگی های فکری یوسفی اشکوری را به طور غیرمستقیم تشریح 

کرده ام؛ اما اگر قرار به صراحت باشد، باید بگویم: 
با یوسفی اشکوری حالوت بی نظیری دارد؛ زیرا او همیشه خوش رو، خوش اخالق،   همنشینی و گفتگو 
بذله گو، مداراجو و دارای فروتنی ذاتی ای است که ذره ای تبختر و تفرعن پنهان نیز در وجودش راه ندارد؛

آثار متعددی   یوسفی اشکوری در کار فکری و اجتماعی خود بسیار جدی و زحمتکش و پیگیر است. 
که او در زمینه های مختلف فکری و تاریخی تألیف و ترجمه کرده است، خود بهترین گواه و شاهد در این 

است؛ زمینه 
 زندگی او همواره با فداکاری و گذشت و قناعت در حد گذران حیات بوده است. او سال ها وقت و تالشش 
گاهی افراد عالقمند بی دریغ و بدون کمترین چشمداشت مادی صرف کرد و سخنران  را در جهت رشد و آ
منحصر به فرد تمام مراسم مربوط به چهره های ملی و ملی - مذهبی بود. زندگی مادی او در پاره ای اوقات 
چنان به تنگنا می افتاد که از چشم ما، همسایه هایش، قابل پنهان کردن نبود. او و خانواده اش، به خصوص 
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همسرش که مهمترین »عنایت« زندگی اوست، این همه را با صبوری تاب می آوردند.
 یوسفی در حوزۀ اندیشه بیش از بسیاری از همفکرانش پویا و خالق بوده و در تطبیق نظام فکری خود با 

نیازها و ضرورت های زمانه همراه و همساز شده است.
 بعد از ماجرای برلین که بحث خلع لباس او پیش آمد، در دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
فرصتی برای سخنرانی پیدا کردم. در آن سخنرانی با اشاره به مطرح شدن خلع لباس او در رسانه های تندرو 
گفتم: »نیازی به خلع لباس آقای یوسفی اشکوری نیست. او خود داوطلبانه لباس روحانی اش را در طبقی 
می گذارد و دو دستی تقدیم آقایان می کند چرا که این لباس برای او افتخاری محسوب نمی شود؛ بلکه به 

عکس، اشکوری به این لباس افتخار می دهد!«
 می دانم که یوسفی اشکوری مثل بسیاری از هموطنان شریف دیگر، در غربت گیر افتاده است و لحظه به 
لحظه دراندیشه و یاد وطن است. خداوند این هجران را طوالنی تر از این نپسندد و به این فراق دردناک هر 

چه زودتر پایان دهد.
در پایان اضافه کنم روز 15 مرداد سال 1379 که او را در منزل بازداشت کردند، برای من به یاد ماندنی شده 
است. وقتی او را تا در حیاط بدرقه می کردم، با ادبیاتی خاص به او گفتم: »حاج آقا ناراحت نباش، تا چند 
وقت دیگر یا اوضاع رو به راه می شود و شما آزاد می شوید و یا اوضاع خراب تر می شود و ما را هم می آورند 
پیش شما!« خنده ای کرد و سوار ماشین مأموران شد. دو روز بعد در 17 مرداد مرا هم دستگیر کردند. از قضا 
همین که پا به زندان اوین گذاشتم، یوسفی را دیدم که از بازجویی در محل دادگاه ویژۀ روحانیت به زندان 
برگشته بود. با دیدن من یکه ای خورد و با ناراحتی تمام پرسید: »شما را چرا گرفته اند؟« با خنده گفتم: »من 
که به شما گفته بودم یا وضع بهتر می شود و شما آزاد می شوید، یا اینکه اوضاع خراب تر می شود و ما را هم 

دستگیر می کنند، حاال اوضاع خراب تر شده است!«
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شفافیت، صداقت و دوری از مصلحت اندیشی 

ارتباط  که  است  سال  سی  به  قریب  است.  اشکوری  یوسفی  آقای  تولد  سال  هفتادمین  با  مصادف  امسال 
نزدیکی با آقای یوسفی دارم و به این توفیق که به من عطا شده است می بالم. مدتی در این اندیشه بودم که 
 مکتوب نشده باشد؛ دیدم شاید 

ً
درباره ی آقای یوسفی اشکوری چه می توانم بگویم که دیگران ندانند و یا قبال

ارتباط و آشنایی نزدیکتری که در این قریب به سی ساله برای من وجود داشته چند نکته و یادآوری را ارجح 
کند. 

با لباس روحانیت و یك دوره نمایندگی مجلس، شاید می توانست مانند بسیاری  آقای یوسفی  اینکه،  اول 
از هم لباسی ها و یا نماینده ها، بعد از دوران نمایندگی پست و مقام بطلبد و سر به زیر انداخته و مشغول 
 سالمت بودند و به راه های اختالس و ... نرفتند(؛ اما آقای یوسفی بر 

ً
روزمرگی شود )البته آنهایی که نسبتا

این راه نرفت. اینکه چرا نرفت را باید از خود ایشان سوال کرد؛ شاید یکی از علت هایش آشنایی با بزرگانی 
ـ مذهبی و البته اندیشه های دکتر شریعتی باشد؛  چون مهندس بازرگان و دکتر سحابی و دیگر نواندیشان ملی 

این هم البته کم توفیق و نعمتی برای ایشان نبود. 
از مصلحت اندیشی برای حفظ خود و موقعیت خود است؛ زیرا  ایشان و دوری  دوم، شفافیت و صداقت 
 در آموزه های فقهی، راهکارهای شرعی بسیاری برای فرار از موقعیت هایی وجود دارد که ممکن 

ً
خصوصا

است جان یا مال و یا موقعیت شما را تهدید کند. در طول تاریخ از این مصلحت سنجی ها در میان علمای 
شیعه کم ندیدیم؛ اما آقای یوسفی حتی در زمانی که به خاطر بیان اعتقادات خود در معرض حکم اعدام 
قرار گرفته بود و به راستی جانش در معرض تهدید بود، حاضر به این مصلحت اندیشی ها نشد و از آنچه حق 

می دانست، کوتاه نیامد؛ هزینه های گزاف آن را نیز پرداخت. 
سوم، روح لطیف و هنردوست و شاعرانه ای است که در ایشان دیدم. چنین ویژگی ای را در روحانیت کمتر 
زمانی  اگر  که  داشت  نیز  شعر  چندین  یوسفی  آقای  باشد  خاطرم  و  نکنم  اشتباه  اگر  ببینیم؛  است  ممکن 
خود صالح بداند شاید منتشر کند. شاهد دیگر که بر این روحیه ی هنری و لطیف او دارم و برایم در ابتدا 

علی ساریخانی
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تعجب برانگیز بود، داشتن پیانو در منزل و ترغیب دختر نوجوانش، زهرا خانم، به آموزش و یادگیری این ساز 
بود. الحق که زهرا خانم هم اهتمام ویژه ای در این خصوص داشت.  

تولو  ان  البر  فرماید: »لیس  بقره است که می  آیه 177 سوره  ایشان مصداق کامل  نظرم  به  اینکه  نکته آخر 
وجوهکم قبل المشرق و والمغرب و .../ نیکو کاری این نیست که روی خود را به جانب مشرق و یا مغرب 
بگردانید، لیکن نیکوکار کسی است که به خدای عالم و روز قیامت و مالئکه و کتاب و پیامبران ایمان داشته 
باشد و از دارایی های خود آنچه را دوست می دارد به خویشان و یتیمان و فقیران و در راه ماندگان و سائلین 
و آزاد کردن بندگان صرف کند و نماز به پا دارد و زکات بدهد و به عهد خود به موقع وفا کند و در سختی ها 
و  صادقین  جزو  حقیقت  به  آنها  آراسته اند،  اوصاف  این  به  که  کسانی  باشد،  بردبار  و  صبور  گرفتاری ها  و 
راستگویان و متقین هستند.« مسیر زندگی ایشان بیانگر مصادیق این آیه ی شریف است. برای ایشان طول 

عمر با عزت و سالمت و شادکامی را از خداوند مُنان آرزومندیم.
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احسان شریعتیراوِی داستاِن »شدِن« آدمی

چیستی هر چیز همان تاریخ او است.1 »ذات« یا چیستی واقعی یک چیز یا پدیده، در نحؤه پیاده شدن یا 
بسط یافتن آن طی زمان و مکان در طول تاریخ نمودار می شود. تاریخ زدگی عمومی ما عبارت است از 
ب )سنت گرایی(، 

ّ
مسحور »گذشته«  شدن و به تعبیر نیچه، فراموشی »زندگی«، خواه با تقدیس گذشتٔه متصل

خواه با تعظیم در برابر عصر بزرگ »طالیی« )بنیادگرایی(، و خواه در خرده گیری یا »نقدگرایی« خوارکنندٔه 
سّنت نازا و سترون )نوگرایی(. تنها آن نوع بازخوانی تاریخی »غیرجانب دار« و »عینی« است و به تعبیر 
تاسیت »بدون خشم و بی مماشات«، که مورخی انجام دهد که بتواند تناسبی میان سویه های مفید و 
مضّر دو ضرورت »حافظه« و »فراموشی« برقرار سازد؛ تاریخی که به مدد روش عقالنی و انتقادی آدمیان 
را از سلطٔه »حافظٔه« خودمدار فرقه ای و عقیدتی رها کند و با فاصله گیری از دو ورطٔه فراموشی گذشته 
یا غلبٔه وسواس آمیز آن بر اکنون، بکوشد  تاریخ را بفهمد و در مطالعٔه گذشته، بیشتر به ساحت »آینده« 
توجه کند و تفاوت و تازگی و نوبودگی اکنون را دریابد؛ زیرا از نظر هگل، درسی که تاریخ به ما می آموزد 
این  است که حکومت ها و ملت ها از تجربٔه تاریخ، به دو علت درسی نمی آموزند: نخست، خودویژگی 
هر دوران و آزاد و سّیال بودن حال حاضر یا فعلَیت تاریخی. چنین رویکردی به تاریخ »در خدمت فردا« 
است که  شایستٔه فراخواندن آن خطاب به مردم است. کاری که مورخ فرانسوی، بلوخ، از مکتب آنال۲ با 
تعریف و روایت تاریخ خطاب به فرزندان و کودکان انجام می داد. این تاریخ باید صدای قربانیان خاموش 
تاریخ باشد که نمی توانسته اند آالم و آراء خویش را به گوش جهانیان برسانند. از امپراطوری های باستان 
تا خالفت های سده  های میانه و تا رژیم های نوین »حقیقت« حاکمان و گفتمان های ایدئولوژیک غالب 

بر اقصای قلمروهای گیتی.
شریعتی  آموزه های  و  فکری  سنت   از  را  »تاریخ گرایانه«  رویکرد  که  نیز  یوسفی اشکوری  حسن  استاد 
به کار  اسالم پژوهی های خویش،  و  ایران شناسی ها   در  زندگی علمی خود،  در  به نوبٔه خود  بود،  آموخته 
بسته است. با این ویژگی که او، در مقام عالمی مردمی، تاریخ را این بار برای عموم، یعنی به زبانی ساده،  
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باز می گوید. چنین مشی و روشی در عمومی سازی این رویکرد تاریخی، هم خود او را از جزمیت های 
عقیدتی رایج، به ویژه در صنف وی، مصون داشت و هم جامعه را از بیماری های ناشی از تعامل نادرست 
با تاریخ ایمن ساخت. در مجموعٔه کار و سبک تاریخ پژوهانهه اش و از جمله در نامه نگاری ها به دخترش 
از زندان، یوسفی کوشیده است تاریخ را برای مردم به زبانی روشن بازگوید. این مهم، سبکی است بس 

مفید و مؤثر در امر تحول و تغییرآفرینی فکری و اجتماعی. 
فکری  تحول  و  دگردیسی  نمادین  قصٔه  یوسفی ،  اجتماعی  و  اعتقادی  زندگی  در  تعهد  و  تالش  داستان 
از صدر مشروطه  بوده است.  پیشینٔه روحانی  با  تاریخ معاصر کشور  از چهره های روشنفکری  شماری 
تا کنون، بسیاری از فرهیختگان مرجع ما پس از طی تحصیالت مقدماتی حوزوی به تدریج در اثر بلوغ 
علمی و طی آزمون تجربی اجتماعی، از پیگیرترین پژوهندگان عرصه های گوناکون فرهنگی و روشنفکری 
ایران شده اند. اینان، چنان که یوسفی خود زمانی که در سلک علما بود، با الهام از »خدمت و خیانت« 
آل احمد، دعوت می کرد که به جای تاختن مدام به رقبای فکری، به نقد سنت  صنف خود بازگشته و با 
ایمان  و  و رسالت علم  نهادین قشری-طبقاتی، در جستجوی حقیقت، مسئولیت  امتیازات  از  انصراف 

باشند.
حضور مؤثر و و ایفای نقش این چهره های نادر در زمانٔه عسرت، در زنده داشتن یاِد نمادهای فکری و 
دفاع از ارزش های انسانی و مردمی در دهٔه 1360 ستودنی است؛ یعنی در شرایطی که با سلطٔه گفتمان 
سنتی بنیادگرا بر جامعه، جایگاه تاریخی جنبش نواندیشی فکری و ملی )شریعتی و مصدق( در معرض 
نسیان و محاق فراموشی قرار گرفته بود. تالش به گونه ای که گزارش گران اندیشه های معاصر، با اشاره به 
نقش چهره هایی چون یوسفی و سایر دوستان جوان تر همراه وی در »دفتر پژوهش های فرهنگی شریعتی«، 
از تمهید مقدماتی نوعی گفتمان »نوشریعتی« در دوران پسا-انقالب سخن رانده اند؛ گفتاری که با تکیه بر 
میراث فکری شریعتی و تثلیث »آزادی، برابری، عرفان«، بدیلی آزادیخواهانه، عدالت طلبانه )سوسیال-
دموکراتیک( و مجهز به نوعی جهان بینی معنوی-اخالقی )توحیدی( را در برابر مثلث استبداد و استثمار 
و استحمار برمی نهاد؛ گفتاری که در خالء آن دهه و در غیاب کوشندگان این طیف فکری فّعال در دوران 

انقالب، درخششی خاص و حضوری مؤثر  یافت.
در نهایت، نام اشکوری )چنان که نام آقاجری( که با مداومت و استواری او، به ویژه از پی حوادث کنفرانس 
برلین، تا »موقعیت مرزِی« مرگ پیش رفت، در یادها خواهد ماند. خوب به یاد دارم که در آن دوران نیز 
خارج از کشور چگونه زیست، و در آمدوشد از این کشور به آن کشور، از این نشست به آن نشست و 
از این خانه به آن خانه، با یک ال قبا و چند کتاب زیر بغل و دوستانی راهنما در کنار، تنها متاعی که از 
زندگی دوست می داشت گفت وگو، مطالعه و پژوهش و یافتن حقیقت  بود. به رغم همٔه تهدیدها شجاعانه 
به میهن بازگشت، محاکمه شد و حکمش را کشید؛ نهراسید و کرامت اعتقادی و انسانی خویش را پاس 

داشت.
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و اما متاسفانه گویی بار دیگر مالل و مصائب سفر و آوارگی و دوری از میهن و غم غربت تکرار شده 
است؛ و از این رو، امروزه و در زمانٔه عسرت، بر ماست که برای او سعادت، سالمت و بازگشت زودی 
نزد یار و دیار آرزو کنیم. در همه حال، در نزد این شمار از پژوهندگان حقیقت، تاریخ نه تنها گزارش 
رویدادهای گذشته که روایِت داستاِن امروز و فردای ماست؛ روایتی که با دستان و به قلم خود ما رقم 
می خورد، امروز می نویسیم و فردا فرزندانمان باز خواهند خواند و خواهند فهمید. تصریح و پاکسازی 
)باطِل  »شبهه«3ها  و  توهم ها  ورطٔه  به  لغزش  برابر  در  خویشتن بانی  کار  به  تاریخ،  عبرت«های  »آیینٔه 

آمد. خواهد  حق پیرهن( 
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 پیوند دوستی و یادگیری 
در تصویر فکری شریعتی

شرایط پرالتهاب و بحرانی پدید آمده در بدو ورود به دهه ی 1360، در ما، نسل نوشکفته ای با کوله باری از 
امید به آینده ای خوش در پس انقالب 57 نوعی تنگی نفس پدید آورده بود؛ انقالبی متاثر از روشنگری های 
شریعتی و دیگر بزرگ معلمان و مبارزان با صبغه ی ملی و مذهبی، به ورطۀ ابهام و شوک های پی در پی ناشی 
از سهم خواهی ها و آغاز اقتدارگرایی ها، حیرت از برادرکشی در درون و جنگ ناخواسته از بیرون تا اشغال 
خطه ی جنوب ایران افتاده بود؛ آن وضع و آن قبض ما را تشنه ی اندیشه های نو، قدم های استوار و قلب های 

پاک و رئوف کرده بود. 
در همان ایام سال 1360 و همزمان با اولین دوره ی مجلس شورای اسالمی )خرداد 1359 تا خرداد 1363( 
به اتفاق چند دوست جوان دیگر مشتاق تفکر شریعتی، با تعدادی از نمایندگان نوگرای مجلس اول با گرایش 
به شریعتی و دیدگاه هایش دیدار کردیم، نیز مالقاتی با حسن یوسفی اشکوری انجام شد. با آنکه برخی از 
 دو ساعته، در آن شرایط 

ً
ما به دلیل روحانی بودن ایشان تمایلی برای دیدار نداشتیم، پس از نشستی تقریبا

مملو از ناخالصی، بسیار تحت تاثیر سخنان روشنفکرانه ی ایشان قرار گرفتیم و عالقمند به استمرار پیوند با 
 
ً
ایشان شدیم. چون با استقبال ایشان نیز مواجه شدیم، به تدریج جلساتی مشترک برقرار شد که برای ما تماما

 دیدگاه های شریعتی بود، به ویژه که بحث های 
ً
یادگیری بود و به سان کالس درس. محور گفتگوها عمدتا

گاهی  مربوط  به نقش و هویت روشنفکر اهمیت بیشتری پیدا کرده بود. شریعتی روشنفکر را فقط مسئول آ
مردم می داند و بس و نقش زمامداری و رهبری اجتماعی و سیاسی و حقوقی برای هیئت روشنفکری قائل 
نیست؛ از دید او روشنفکر هیچگاه دنبال »خواستن« و »داشتن« نیست تا او را محافظه کار و زبون سازند؛ 
تفکر  که  نشان می دهد  تاریخی  تجربه ی  که  بداند؛ چرا  مردم  اداره  متولی  و  قیم  را  نباید خود  رو  از همین 
 مرام شریعتی که در حرکت های اجتماعی 

ً
قیمومیت به توتالیتاریسم کشیده می شود. این وجه اندیشه و اساسا

به مطمئن ترین راه می اندیشید و نه کوتاه ترین، ما را بیش از پیش مجذوب تفکراتش می کرد.  
حدود سال های 1365- 1366 ما چهار نفر )فیروزه صابر، نوشین عقیلی، آزاده عبیدی، نسرین صالحی 

فیروزه صابر
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آشتیانی( عالقه بیشتری برای مطالعه ای عمیق و سازمان یافته در مورد آثار شریعتی پیدا کرده بودیم و موضوع 
را با آقای یوسفی مطرح کردیم. پیشنهاد ایشان آن بود که یک سیر مطالعاتی گسترده بر اساس مجموعه آثار 
شریعتی و در محدوده ی »طرح هندسی مکتب« آغاز کنیم تا در پایان با فیش برداری، تمامی مجموعه آثار 
شکسته شده و در بدنه ی طرح هندسی جای داده شود و در نهایت هر موضوع و مطلبی در جایگاه واقعی 

خود قرار گیرد. آقای یوسفی علت این پیشنهاد را آن زمان اینطور توضیح داد:
1. مجموعه آثار 35 جلدی شریعتی میراث و یادگار فناناپذیر او است؛ اما باید قبول کرد که استفاده ی درست 
و عمیق از آثار پرحجم شریعتی و اشراف کامل بر همه ی ابعاد فکری و ایدئولوژیک او کار آسانی نیست؛ 
به خصوص این مشکل برای نسل پس از انقالب و نسل های آینده که دوران خاص شریعتی و به اصطالح 
او بی خبر  او را درک نکرده اند و احتماال از شخصیت و حاالت و ویژگی های  او »جغرافیای حرف«  خود 

می مانند، بیشتر و افزون تر است. 
۲. عواملی چون فشارهای دوران، تنگاهای وقت، بازتاب طیف های مختلف اعم از عوام فریبی های مذهبی، 

ضدیت های روشنفکر چپ و راست و تعهد وی به پاسخگویی 
به وضوح در  بود که  به ویژه نسل مبارز سبب شده  نیاز زمان  به 
سخنرانی های عمومی شریعتی و حتی در بحث هایش در محافل 
خصوصی تردیدها و شتاب زدگی هایی پدید آید. گاه حتی خود او 
گمان می کرد که آن سخنرانی، سخن آخر او است و پیام آخرش. 
و  یکدست  شریعتی  سخنرانی های  و  نوشته ها  علت ها  همین  به 
با  نوشته ها  و   عناوین سخنرانی ها 

ً
نیست و حتی غالبا هماهنگ 

محتوای کامل کتاب ها تطابق ندارد. 
3. مسئله ی دیگر آن بود که گاه یک مطلب به تناسب موضوع و 
با زاویه ی دید دیگری در جاهای مختلف تکرار شده است و  یا 
لذا الزم است همان یک مطلب در ارتباط با مقوله های مختلف 
فکری  منظومه ی  به  راه یابی  گرنه  و  شود؛  دیده  متعدد  عناوین  و 

با اشتباه و خطا خواهد بود.  شریعتی دشوار و احتماال همراه 
شریعتی خود نیز مطرح کرده بود که شکل هندسی هیئت فکری 
به  بنا  که  می کند  طرح  را  عقیده ای  ذهنی  تصویر  و  اعتقادی  و 
از  تنها  نه  قرن،  این  گاه  آ اسالم شناس  مسلمان  یک  اعتقادش، 
اسالم به عنوان یک اعتقاد دینی، بلکه در عین حال به عنوان یک 
مکتب فکری و به عنوان یک ایدئولوژی دارد. از دید شریعتی یک 
یافته  را  بیانش  بهترین  می کند،  پیدا  هندسی  شکل  وقتی  عقیده 
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جهان بینی
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و  بودن  منطقی  بر  دلیل  بشود، خود  در یک هیئت هندسی درست تصویر  بتواند  که  و هر عقیده ای  است 
درست بودن این عقیده است. برای اینکه قطعی ترین مفاهیم علمی در دنیا مفاهیم ریاضی است؛ بنا بر این، 
طرح یک مکتب را عبارت می دانست از: 1. جهان بینی )زیربنای مکتب(؛ ۲. انسان شناسی؛ 3. فلسفه ی 

ا .16 ، 3۴( تاریخ؛ ۴. جامعه شناسی؛ 5. ایدئولوژی؛ 6. جامعه ی آرمانی؛ 7. انسان آرمانی. ) م. 
با این تحلیل، ما نیز پیشنهاد آقای یوسفی را پذیرفتیم و با هدایت ایشان، نتیجه و محصول کار تهیه و چاپ 
فهرست موضوعی آثار شریعتی بر اساس طرح هندسی مکتب شد. فایده ی عملی تهیۀ این فهرست که برای 
اولین بار صورت گرفت، ضمن نشان دادن اهمیت »طرح هندسی مکتب«، کمک به خوانندگان بود تا مسائل 
و مطالب پراکنده ای را که شریعتی در حدود پانزده هزار صفحه ی مجموعه آثارش مطرح کرده، یکجا و در 
جای اصلی خود ببیند؛ به این ترتیب، امکان دستیابی به ابعاد مختلف اندیشه های شریعتی آسان تر می گردد.

آنچه برای ما اهمیت داشت ، دیدگاه و شناخت عمیق یوسفی اشکوری نسبت به اندیشه های شریعتی و تببین 
روشن آن در کلیه ی جلسات همراه با دلدادگی عمیق و جدیت در کار و نیز صمیمیت بود. این ویژگی ها 
برای گروه بسیار انگیزه بخش و حرکت ساز بود. در این بستر بود که دوستی و یادگیری از ایشان شکل گرفت 

و تداوم یافت. 
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زیستن بر انگاره ی باورها

با حسن یوسفی اشکوری از مجموعه کتاب های احیا و یادنامه های دکتر شریعتی آشنا شده بودم. اوایل دهه ی 
از رویدادهای دهه خونین 1360.  امنیتی و متاثر  به شدت  بود و هنوز فضای سیاسی و اجتماعی   1370
شکل گیری مجموعه هایی چون احیا در آن فضا و شرایط، نشان از سر سودایی دست اندرکارانش داشت و 

البته چراغ و نور امیدی بود در آن سال های خفقان و استبداد. 
که  سیاسی ای  چهره های  از  بخشی   1376 تا   1370 سال های  در  که  بود  سنگین  آنقدر  فضا  دارم  یاد  به 
می خواستند فعالیت فکری و پژوهشی هم داشته باشند، با اسم مستعار در نشریاتی که تعدادشان به انگشتان 
یک دست هم نمی رسید مطلب می نوشتند. خود من در  اولین حضور بیرونی ام  بعِد زندان،  برای شناسایی 
نشدن سریع )به علت زن بودن( از اسم مستعار مردانه در نگارش یکی از مقاالت یادنامه های شریعتی که 

 ایشان  نیز از جمله دست اندرکارانش بود، استفاده کردم.
ً
اتفاقا

همچنین ایشان از جمله افراد مجموعه ای بود که در دهه ی 1370 آرام آرام  سعی می کردند با تشکیل نهادهای 
اجتماعی و مدنی، ستادهای برگزاری بزرگداشت ها و چاپ یادنامه برای چهره های جریان نواندیشی دینی به 
شکستن فضای سرکوب دهه 1360 کمک و طرح دیدگاه هایی متفاوت از قرائت مذهبی فقهی رسمی حاکم 
را تسهیل کنند. اولین بزرگداشت هایی از این دست از  سال 1363 آغاز  و به مدت 3 الی ۴ سال در منازل، 
از جمله منزل اقای یوسفی، برگزار شد؛ بعد به تدریج به حسینیه ی ارشاد منتقل شد و تا سال 13۸۸ نیز ادامه 
یافت. از این رو قبل از این که به دعوت ایشان به دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر علی شریعتی بپیوندم، با 
ایشان در جلساتی از همین قبیل آشنا شده بودم؛ جلساتی که با تالش طیف فکری ملی و مذهبی در آن دوران 
سخت گاه در منازل افراد برگزار می شد و  نیز یادمان ها و سالگردهای دکتر علی شریعتی و آیت الله طالقانی 

ـ مذهبی های شهر قزوین در همین شهر. در تهران، یا جلساتی به دعوت جمع ملی 
سیاست  و  اجتماع  عرصه  در  را  دین  انقالب  از  قبل  که  بود  جوانی  روحانیان  جمله  از  اشکوری  یوسفی 
می جست. اندیشه دینی ای که او دل بسته اش بود، اندیشه ای بود که در آن ارزش هایی چون احیای آرمان ها 

فاطمه گوارایی
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و اجرای صحیح قانون اساسی مشروطه، استقالل ایران، مبارزه با استعمار و امپریالیسم، عدالت طلبی و ... 
بود.   گرامی 

همچنین یوسفی اشکوری از جمله کسانی بود که که به جریان روشنفکری مذهبی که از حرکت و اندیشه های 
سید جمال الدین اسدآبادی آغاز و به محمد اقبال، مهندس مهدی بازرگان، آیت الله طالقانی و دکتر یدالله 
سحابی منتهی شده بود،  باور داشت. این جریان با اصالت دادن به انسان در مقابل دین، به دنبال بازگرداندن 
اسالم از خرافات و قشری گری مذهبی و موهوماتی بوده است که از صفویه نشأت می گرفت، و هدایت آن 
به مسیر درست و واقعی اش بود؛ از سوی دیگر نیز به دنبال تطبیق آن با عقالنیت مدرن و اندیشه های جدید 
با توسعه و پیشرفت سازگار باشد،  تا بتواند در گشودن گره از زندگی مردم جامعه اش موثر واقع شود،  بود 
بیان و نیز حقوق اقلیت های دینی و قومی در آن رعایت شود و در نهایت مقتضیات  آزادی عقیده، علم و 
جدید و نیازهای روز در آن با حفظ اصالت و ویژگی بومی بودن رعایت شود. این نحله احکام اجتماعی و 
سیاسی قرآن و سّنت )نظیر احکام سیاسی، اقتصادی، حقوقی، خانوادگی و غیره که در پی سامان دهی زندگی 
ق به عصر پیامبر اسالم می داند و 

ّ
مسلمانان در دوره حیات پیامبر اسالم بوده اند( را  احکامی تاریخی و متعل

معتقد بوده است احکام زمانمند و مکانمند است.
در میان تمام اینها، او دل به علی شریعتی نیز سپرده بود و با اندیشه ی شریعتی تغییر زاویه ی نگاه داده بود. 
را  اشکوری  یوسفی  که می توان  تا جایی  بود،  راه  این  و سالک  دانم عاشق  ولی می  زمان،  از چه  نمی دانم 

دانست.  اندیشه های شریعتی در دهه های 1360 و 1370  و مروج  مبلغ  بزرگترین 
و  بپیوندم  فرهنگی شریعتی  پژوهش های  دفتر  بنیانگذاران  به حلقه ی  که  آمد  پدید  فرصتی  در سال 1376 
از نزدیک با تعدادی از دوستان محشور باشم که دل در گرو آزادی و عدالت جامعه شان داشتند و شریعتی 
حلقه ی پیوندشان بود؛ تا پلمپ کردن دفتر پژوهش های فرهنگی و هجرت آقای یوسفی بعد از محکومیت به 

ارتداد و به دنبال آن  زندانی شدنش  از همنشینی آنان بهره بردم. 
بارزترین و برجسته ترین ویژگی های یوسفی اشکوری خلوص، نیک نفسی، روحیه ی گشاده، صمیمیت و 
صداقت  او است. او خود را پیرو آیینی می داند که خودش باید الگوی انگاره هایی باشد که تجویز می کرد؛ 
پس مثل آب روان بود و جاری، خوش قلب و نیک اندیش، گشاده و باز و مثبت نگر، با صورتی همواره خندان 
و همواره آماده ی گفتن و شنیدن. یوسفی اشکوری پیچیدگی آدمهایی را که در کالن شهرها زندگی می کردند 
نداشت و این روانی و شفافیت و صفای دل نابش را  از همان محیط بی آالیشی با خود داشت که در آن متولد 

شده و بالیده بود. 
 او ساده می نویسد. در کالم و نوشتارش پیچیدگی زبان دانشگاهی برای صورت بندی مفاهیم دیده نمی شود؛ 
ولی تجربه ی سه دهه حضور در عرصه ی سیاسی به من یاد داده است که آدم ها را باید از تراز عملی شان 
شناخت و برای قضاوت درست افراد فقط حرف های قشنگ، شیک، سطح باال و صورت بندی های خیلی 

علمی شان قابل اتکا نیست. 
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اتفاقا  و  ارتزاق نکرده است  از دین  مانند استادش، شریعتی، هیچگاه  بوده و هست؛ ولی  یوسفی مرد دین 
بسیار تالش کرده تا ایمان، نان و نام برایش نیاورد. یوسفی همواره سعی کرده است در موضع گیری ها عمله ی 
استبداد نشود. او به شک برای رسیدن به یقین احترام می گذارد و این کالم روسو را بسیار نیکو می دارد : »من 
دشمن تو و عقاید تو هستم؛ اما حاضرم جانم را برای آزادی تو و عقاید تو فدا کنم«. او نسبت به باورهایش 
تعصب داشت و دارد؛ ولی نه آن میزان که آنها را الیتغیر بداند و جرأت تجدید نظر و ابراز این تغییر و تحول 
را نداشته باشد. یوسفی اهل تساهل بوده و هست به راحتی در حضور خود او می توان اندیشه اش را نقد و 
نفی کرد. این خصوصیات را امروز که به اجبار در غرب زندگی می کند و از زیستن در آن محیط کسب نکرده 
است، روحیه ای بود که از همان ابتدای آشنایی ام در او مشاهده کردم؛ در واقع انتقادپذیری را در خودش به 

فعلیت رسانده بود.   
اینها امروزه خصوصیاتی نیست که در همه ی افراد داعیه دار وجود داشته باشد؛ ۴0 ساِل بعد انقالب همان قدر 
که فرصت آزمونی تلخ برای حاکمان دینی بوده، برای اپوزسیون آن نیز در داخل و خارج بستری برای آزمون 
و ابتال فراهم آورده است. تجربه تلخ گرانبار چهل ساله ی حضور دین در حکومت تیر خالصی بر باورهای 
تی بودن قدرت ـ همان پایه ای که برای تحقق 

ّ
یوسفی بود تا جایی که  به تز جدایی دین از دولت و عرفی و موق

آن به انقالب 57 پیوسته بود ـ رسید.
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فعالیت های ارزشمند یوسفی اشکوری

اّولین بارازمهندس عزت الله سحابی نام آقای حسن یوسفی اشکوری را شنیدم. ایشان می گفت همانطور 
که مهندس بازرگان مطهری را کشف وهمراه کرد من هم حسن یوسفی اشکوری رایافتم با این تفاوت که 
مطهری بعدها با دیدگاه دکتر شریعتی مخالف شد وحسن یوسفی اشکوری با دیدگاه دکتر شریعتی همراه 
و موافق بوده است. آقای مهندس سحابی در مجلس اول به نمایندگی از تهران انتخاب شد و به مجلس راه 

یافت و آقای حسن یوسفی اشکوری هم از لنگرود.
در مجلس اول که فشار زیادی روی ملیون بود، همکاری بیشتر آقای حسن یوسفی اشکوری با ملیون سبب 
تقویت این جناح شود. بعد از مجلس اول آقای یوسفی اشکوری یکی از روحانیانی بود که مجالس ختم یا 
 چند سال بعد از انقالب مجالس دعای 

ً
بزرگداشت درگذشتگان این گروه را بسیار ارزنده اداره می کرد؛ مثال

کمیل دوباره تشکیل شد و ایشان یکی از سخنگویان این جریان قرارگرفت و در مجالسی مثل شهادت 
دکتر سامی، شهادت داریوش فروهر، بزرگداشت دکتر شریعتی و مرحوم بازرگان واقعا با شهامت کامل 
خوش درخشید. آقای یوسفی اشکوری بیش از هجده جلد کتاب  تالیف ویا ترجمه کرده است که بسیار 
ارزشمند است. یک کار ترجمه ی ایشان کتاب ارزشمند امام صادق )ع( است. نویسنده ی کتاب استاد 
اسد حیدر نویسنده ی بزرگ عرب و شیعه درمقدمه ی کتاب علت نوشتن این کتاب ارزشمند را مطالعه ی 
کتاب ابن خلدون قید کرده است، به خصوص این بخش از آرای ابن خلدون که برابرش اهل بیت با مذهبی 
که پدید آوردند، در اقلیت قرارگرفتند و با فقهی که بنیاد نهادند، جدا افتادند. گویا استاد اسد حیدر خود 
را موظف دانسته که به این بخش از نوشته های ابن خلدون پاسخ بدهد و در مجموع دربارۀ امام صادق 
)ع( چهار جلد کتاب نوشته است. آقای یوسفی اشکوری هم با ترجمه جلد اول این کتاب و تحشیۀ آن 
ــ که موقوفه اخالق مرحوم دکتر سحابی سرمایه گذارش بود وبا زحمت بسیار اجازه انتشار گرفت ــ افق 
جدیدی درباره ی ائمه ی شیعه در اختیار خواننده می گذارد. امیدوارم آقای یوسفی اشکوری سه جلد دیگر 

باقیمانده ی این اثر نفیس را با قلم شیوای خود ترجمه کند و در اختیار عموم بگذارد.

محمد محمدی اردهالی
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اسالمی  بزرگ  المعارف  دایره  چون  علمی ای  مراکز  با  بود  ایران  در  که  زمانی  تا  اشکوری  یوسفی  آقای 
همکاری داشت، نیز با مجله ی ایران فردا؛ گاه نامه ی احیا را منتشر کرد و با روزنامه های جامعه و توس 
و نشاط و خرداد و صبح امروز و دفتر پژوهش های فرهنگی دکتر شریعتی همکاری ثمر بخشی داشت. 
امیدوارم شرایطی فراهم شود تا این نوع دانشمندان بتوانند خدمات فرهنگی خود را در ایران عرضه کنند 

بهره مند شوند.  ایشان  فرهنگی  نوشته های  از  بتوانند  ومردم هم 
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تن آدمی شریف است به جان آدمیت

شانزدهم مرداد سال 1379 دو روز بعد از جشن نود و چهارمین سالگرد انقالب مشروطه و پس از گذشت 
نزدیک به ربع قرن از انقالب اسالمی حجت االسالم والمسلمین حسن یوسفی اشکوری، طلبه ی انقالبی 
در رژیم پهلوی و نماینده انقالبی دراولین دوره ی مجلس شورای اسالمی پس از انقالب، به جرم شرکت در 
کنفرانس برلین و اظهار نظر و دفاع از آزادی زنان در انتخاب پوشش و مخالفت با پوشش اجباری بازداشت 
شد. حجت االسالم والمسلمین یوسفی اشکوری در دادگاه ویژه ی روحانیت تهران محاکمه شد. دادگاه 
ابتدا او را به اعدام محکوم کرد؛ اما در دادگاه تجدیدنظر به هفت سال حبس و خلع لباس روحانیت محکوم 
شد. او پس از سپری کردن حدود پنج سال از حبسش آزاد شد و بعد از آزادی بدون لباس روحانیت همان 
آقای حسن یوسفی اشکوری شد که بود و می خواست باشد. آقای یوسفی اشکوری در خاطراتش اینطور 

می نویسد: 
یکی از تلخ ترین روزها و لحظات زندگی ام همان روز و همان لحظات بود که به دستور دادگاه خلع لباس شدم. نه 

به این دلیل که به اصطالح »خلع لباس« شده بودم بلکه به دلیل زهر تحقیری که بدین ترتیب در کامم ریخت. چرا 

 
ً
که روشن است این کار را به عنوان توهین و تحقیر در مورد روحانیون انجام می دهند و گرنه »خلع لباس« مطلقا

به او می دهد که  یا نهادی  فاقد وجاهت حقوقی و شرعی است. مگر لباس طلبگی یک طلبه و روحانی را کسی 

 مگر روحانیت شیعه مانند کلیسا و حتی مانند االزهر است که کسی سلسله 
ً
بتواند )به هر دلیل( از او بستاند؟ اصوال

مراتب را طی کند و به شرایط و شروطی دست یابد و به او مقام و نقش مشخصی بدهند و در صورت فقدان شرط و 

شروط مرتبه و مسئولیت را از او بگیرند؟ وانگهی، چه ربطی به دولت و حکومت دارد که تشخیص دهد چه کسی به 

اصطالح خودشان »اهل علم« است و برای علم و تبلیغ دینی صالحیت دارد و چه کسی ندارد؟  

اقای یوسفی چند سال بعد پاسخ سوالش را گرفت. حوزه ی علمیه ی قم در مصوبات سال 13۸9 شمسی به 
منظور سامان دهی، رسمیت بخشی، حفظ و حراست از قداست لباس روحانیت و تشویق و ترغیب طالب 

به امر تلبس، آیین نامه تلبس طالب حوزه های علمیه را به شرح ذیل تدوین می کند: 

مینو مرتاضی لنگرودی



58

بر   
ً
روحانیان، صرفا و  کلیه طالب  برای  روحانیت،  لباس مقدس  به  تلبس   :1 ماده  کلیات؛  و  تعاریف  اول:  فصل 

افراد  برای  لباس روحانیت،  به  تلبس  امکان پذیر است. تبصره 1: هر گونه  آیین نامه،  این  اساس ضوابط مندرج در 

عادی، ممنوع است. تبصره ۲: تلبس به لباس مقدس روحانیت، برای طالب فاقد پرونده از مرکز مدیریت حوزه های 

علمیه، ممنوع است؛ این افراد موظف اند پس از اخذ کد مرکز مدیریت حوزه های علمیه، نسبت به تلبس بر اساس 

ضوابط این آیین نامه، اقدام نمایند. ماده ۲: وظایف واحدهای مجری این آیین نامه، به شرح زیر است: الف( معاونت 

تهذیب مرکز مدیریت حوزه های علمیه، مسئول برنامه ریزی، سامان دهی تلبس و نظارت بر حسن اجرای آن است؛ 

ب( معاونت تهذیب مدیریت های حوزه ی علمیه ی استانی، مسئولیت تشکیل پرونده تلبس، تأیید صالحیت نهایی 

پس از استعالم صالحیت های علمی و عمومی از واحدهای سازمانی مربوط، و صدور مجوز تلبس طالب را به 

عهده دارد. ماده 3: لباس روحانیت، عبارت است از عمامه، عبا و قبا که نشانگر برخورداری از تحصیالت دینی در 

حوزه های علمیه، پایبندی به ارزش های اسالمی و آمادگی ایفای نقش در جامعه اسالمی است. 

از: 1. داشتن حداقل، 1۸ سال سن؛ ۲.  فصل دوم: ضوابط و مقررات؛ ماده ۴: شرایط عمومی تلبس، عبارت اند 

داشتن وضعیت جسمی و روحی مناسب که در صورت نیاز و تشخیص ضرورت، از طریق آزمایش های پزشکی و 

روان شناختی، بررسی می شود؛ 3. عدم عضویت و سابقه ارتباط با گروهک های انحرافی و گروه های مخالف اسالم 

و تشیع و نظام اسالمی؛ ۴. عدم انحراف فکری و سیاسی و اخالقی؛ 5. التزام عملی به اصل والیت فقیه و قوانین 

جمهوری اسالمی؛ 6. نداشتن محکومیت  کیفری و حقوقی مؤثر، تبصره 1: احراز شرایط مندرج در بندهای 3، ۴، 

5 و 6، بر عهده واحد سازمانی آمار و بررسی مدیریت های حوزه علمیه استانی خواهدبود؛ تبصره ۲: مالک در احراز 

صالحیت های عمومی افراد، حسب مورد، حال فعلی آنها خواهدبود؛ ماده 5. شرایط علمی تلبس، عبارت اند از: 1. 

اتمام پایه پنجم )قبولی در تمامی امتحانات مربوط( برای طالب مدارس بلندمدت؛ ۲. توان پاسخ گویی به سؤاالت 

دینی رایج در جامعه تبصره: احراز این شرط، با ارزیابی علمی -که محتوا و نحوه اجرای آن، توسط دستورالعمل 

مصوب مرکز مدیریت حوزه های علمیه تعیین می گردد- صورت می پذیرد؛ 3. گذراندن دوره ویژه مربوط به وظایف 

روحانیت در پایه پنجم، بر اساس دستورالعمل مصوب مرکز مدیریت حوزه های علمیه؛ ماده 6. شرایط اخالقی و 

رفتاری تلبس ... 

 امروز اقای یوسفی پاسخ سوال خود را گرفته است.
ً
یقینا

آیا واقعا در لباس عوام احساس هدایت مردم و تبلیغ دین از وجودش رخت بربسته؟ او پاسخ سوال خود را 
در ظاهر گرفته است و ناچار بدان تن داده که  نهادی رسمی و قانونی وجود دارد که مجوز پوشیدن لباس 
 می تواند در صورت تشخیص عدم صالحیت روحانی، لباسش را 

ً
روحانیت می دهد. همان نهاد قانونا

پس بگیرد. اما یوسفی اشکوری نیک می داند تنی که شرافتش را از آدمیت می گیرد، با لباس و بی لباس، 
روحانی است. برای یوسفی، طلبه ی انقالبی شاگرد و پیرو شریعتی، مشی و منش روحانی اش بر اساس 
نهاد روحانیت کمترین  لباس توسط  الهیات رهایی و اسالم سیاسی شکل گرفته است. خلع  آرمان های 
ملبس  اشکوری، طلبه ی  یوسفی  نزد  نمی کند.  ایجاد  او  ادامه ی روشنگری های  در  و خللی  است  هزینه 
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انقالبی دیروز و روشنفکر غیر روحاني امروز، سیاست نمی تواند از دیانت جدا باشد؛ زیرا از ویژگي های 
منحصر به فرد روحانیت شیعه، به رغم بار معنایی آن که شاید ناشي از واژه ی »روحاني« )غیر مادی و 
دنیایی( باشد، حضور روحانیت شیعی در مهم ترین مسئله دنیوی، یعني سیاست است. یوسفي باور دارد 
خلع لباس او را از الهیات رهایی بخش که به جای اتکا بر نهاد دین به برانگیختن مقاومت دینداران جهت 
رهایی خود از ستم و ستمگران تکیه دارد و خارج از حلقه های دانشگاهی و نهادهای دینی، در جستجوی 
ابزاری برای گسترش اندیشه ی رهایی بخش اسالمي است، جدا نمی کند. مبارزه با جهل و فقر و ستم در 
چارجوب مفهومی زر و زور و تزویر در آموزه های اسالمی و سایر ادیان توحیدی و حتي غیرتوحیدی اصلی 
کید فراوانی نسبت به یاری فقرا و یتیمان و زنان و مردان فرودست و به حاشیه  اساسي است. در قرآن نیز تأ
رانده شدگان وجود دارد. همین تعالیم و اهداف مشترک می تواند زمینه ساز همکاری و همراهی دینداران و 
صاحبان ایده های عدالت طلبانه در مبارزه با استبداد و استعمار و استثمار در سطح بومی و جهانی باشد، 
فارغ از اینکه چه دین و چه ایده ایی دارند. در این راه هرچه تعینات و وابستگی های فردی و نهادی کمتر 
باشد، سبکتر و مؤثرتر می توان قدم برداشت. فقر، جنگ و تجاوز وخشونت و بیکاری و آوارگی مشکالت 
کرده اند.  تحمیل  رانده شده  به حاشیه  این جوامع  به  نظام سرمایه داری  را  پیرامونی  درکشورهای  مشترک 
وظیفه ی هر انسان است که به قدر همت و طاعت و به سهم خود برای رفع این مشکالت تالش کند. اما 
دیندارانی که آرمان رهایی بخش را دنبال می کنند، به طور خاص مسئولیت حل و رفع این مشکالت را 
بر دوش دارند؛ به ویژه از نواندیشان دینی انتظار می رود با تکیه بر آموزه ی عدالت و اخالق که از مبانی 
و اصول اسالمی و توحیدی است، طرح و نقشه ی راهی برای رهایی انسان ها و مسلمینی داشته باشند که 
پرتعدادترین مردم گرفتار فقر و تحقیر و عقب راندگي و عقب ماندگي هستند. آقای یوسفی اشکوری نیز در 
مقام روشنفکر و نواندیش دینی چنین مسئولیتی را بر دوش احساس می کند. او برای برخورداری از امنیت 
الزم در نوشتن و تحقیق و مطالعه تن به هجرت داد و جالی وطن کرد ــ که ایکاش نمي رفت. به هر حال 
اکنون او  آزادی و امنیت بیشتر و تریبون های بیشتری برای دریافت نظرات روشنفکران جهان و بیان آرا و 
نظرات نواندیشانه ی دینی خود در اختیار دارد. انتظاری که از ایشان می رود این است که ذهن و زبان و 
الهیات  ایده های  با صاحبان  ایرانی  غیرمسلمان  و  نواندیشان مسلمان  اتصال  نقطه ی  و  زمینه ساز  قلمش 
روشنفکران  و  دینی  نواندیشان  عزیمت  نقطه ی  که  نیست  تردیدی  این  در  شود.  جهان  در  بخش  رهایی 
مردم گرا و سوسیالیست عدالت و اخالق است؛ اما برداشت های متفاوت و متکثراز این دو مفهوم سبب 
دوری روشنفکران و دینداران از یکدیگر شده است. از این رو بر مؤمنان، اعم از مهاجر و انصار، است که 
با یکدیگر گفتگو کنند و سخن یکدیگر را بشنوند تا بتوانند راهی برای رهایی از سه اقنوم پر قدرت فقر و 
جهل و ستم و رسیدن به صلح و آشتی بیابند. برای یوسفی اشکوری و تمامی جان های شریفی که قدم در 

این راه سخت و عقبه های نفس گیرش گذاشته اند آرزوی بهروزی و موفقیت داریم.




