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  آزادي بیان دکترغروي، مرحوم مطهري و
  

  4/9/92: سایت جرس، روز دوشنبه، مورخ :منبع
  

در این سفر . عازم اصفهان شدم ،نرانی و دیدار با برخی از دوستانبراي ایراد سخ شمسی 89بهار سال 
اصغر غروي دیدار کنم و با هم دربارة مسائل قرآنی، االهیاتی و فلسفی توفیق داشتم چند نوبت با سید علی

کند؛  تزاق و امرار معاش میدکتر غروي از طریق کشاورزي ار ن شنیدم کهاز دوستا .گو کنیمو به تفصیل گفت
ز کار هاي متمادي ا ، متأسفانه سال»نهضت آزادي ایران«چرا که به سبب عضویت و فعالیت سیاسی در 

در  منظم جلسات تفسیر قرآنِبا برگزاري ها  در عین حال، در این سال ؛رسمیِ دانشگاهی محروم بوده
ان رفتیم، تا آن در همان سفر، به اتفاق دوستی به منزل ایش. دان متعددي تربیت کرده استشاگر، اصفهان

دکتر غروي به دکتر مطصفی چمران نزدیک بوده است؛ ایشان از خاطرات خود با چمران  دانستم زمان نمی
با  ،ام دهدارم و آثارش را به دقت خوانزیادي من نیز به شخصیت چمران عالقۀ که  برایم گفت، از آنجا

   .شد، گوش دل سپردم تمام به خاطراتی که نقل می اشتیاقِ
سالمت نفس و . و آموختم بردم وافی بهرة لذت و مباحثۀ با ایشانمصاحبت و  ، ازبه رغم اختالف نظر

به حکم  با اشاره یادم هست ایشان. زدنی استمثال در ابراز عقایدایشان  صراحتشجاعت و  یت وحرّ
را » ید«و » قطع«ان واژگان توکه میکردند چنین استدالل می فقهی و برخی دیگر از احکام »د سارققطع ی«

 را از متن مقدس» بریدن دست دزد« ران قرآن و فقها،مفس م رأي جمهورِدر معانی دیگري فهمید و به رغ
نمایند و با  میموجه غیر توان دیگر احکام فقهی کها بر رأي ایشان، بر همین سیاق میبن .استنباط نکرد

به ایشان گفتم در این صورت باید به لحاظ  .هادما منافات دارند، فرو ن 1»شهودهاي اخالقیِ عرفیِ«
 )قرآن(مقدس  نون و به نحو اغلبی، متنک شناختی توضیح داده شود که چرا تاهرمنوتیکی و تفسیري و معنا

 .اند کار رفته هب »دست«و » بریدن«عرفیِ عناي در م» ید«و » قطع«گونه فهمیده شده و واژگانِ  و روایات این
از متن را   باید معناي متعارفچنانکه در می یابم،  حقوق بشر، با م، براي سازگار کردن اسالمهمچنین افزود

دم نظر قرار داد، در عین حال به مداست» اجتهاد در فروع«که بسی فراتر از  ــ »اجتهاد در اصول«روش  د 
احکام اجتماعی را در ترازوي اخالق  م اجتماعی بازشناخت و تفکیک کرد؛را از احکا احکام عبادي ــ

ترجمه « زوم بهلتوزین کرد و ذیل چترِ عدالت زمانه برد و معنا کرد و با حفظ روح حاکم بر آنها، عندال
رش با نگ یان مشی االهیاتی و تفسیري ایشانقرابت زیادي م در مجموع،. آنها همت گمارد »فرهنگی

ه این دو بزرگوار دارم،  تصور با همۀ ارادتی که ب. خورد چشم می پژوه معاصر به عبدالعلی بازرگان، قرآن
  2.خالی از خلل نیست ،شناختی به لحاظ روش کنم موضعِ ایشان می



 ٢

من نیز  3ند؛منتشر کرد» حجاب« سئلهدربارة  م من مقاالت نقدهایی برسال گذشته جناب غروي از سر لطف 
دو هفته  که هنگامی 4.ایشان نوشتم را در پاسخ به انتقادات »مسئله حجاب و فهم روشمند از قرآن« مقالۀ
 .بسیار خوردم ، تأسفمنتشر شد» بهار« ۀاي در روزنام مقالهنگارشِ  دکتر غروي به سبب خبر بازداشتپیش 
 اطر آوردم که بنا بر روایتبه خ 5.دوچندان شد حبۀ همسر گرامی ایشان، اندوهمنیز با خواندن مصا اخیراً

این مملکت، اساتید مارکسیست، مارکسیسم  االهیاتمرحوم مطهري، روزگاري قرار بود در دانشکدة 
  :تدریس کنند

هیچ محدودیتی براي افکار وجود ندارد و از به اصطالح   کنم که در رژیم جمهوري اسالمی من اعالم می
  تفکراتها و  همه باید آزاد باشند که حاصل اندیشه. ها، خبر و اثر نخواهد بود کانالیزه کردن اندیشه

. تفکر آزاد است کنم، از نظر اسالم این دوستان غیرمسلمان اعالم می من به همه ...اصیلشان را عرضه کنند
به  ـخواهید عقیده خودتان را ابراز کنید ـ هر جور می. خواهید بیندیشید، بیندیشید شما هر جور که می

کس  خواهید بنویسید، بنویسید؛ هیچ ـ ابراز کنید، هر طور که میـ شرطی که فکر واقعی خودتان باشد
بدهد به مارکسیسم،   کرسی را اختصاص اي که صالحیت دارد یک یگانه دانشکده... ممانعتی نخواهد کرد

همین دانشکده الهیات است؛ ولی نه اینکه مارکسیسم را یک استاد مسلمان تدریس کند؛ بلکه استادي که 
بعد ما هم  ...وصاً به خدا اعتقاد نداشته باشدباشد و به آن مومن باشد، و مخص  واقعاً مارکسیسم را شناخته

کس هم مجبور نیست منطق ما را  هیچ. یمیگو م، منطق خودمان را مییزن هایمان را می آییم و حرف می
  6.بپذیرد

  
االهیات، هیچ مارکسیست خداناباوري به تدریس  و در دانشکدة نه تنها آن وعده محقق نشده ،اکنون 

 با وه بالید اي مسلمان در خانواده پژوه شیعی مذهبی که قرآنحقِ آزادي بیانِ ، بلکه مارکسیسم اشتغال ندارد
ه ب 7آشکارا نقض شده؛ ،ابراز کرده و ارادت خود به خاندان پیامبر رابا صداي بلند، مسلمانی  و تنی رنجور

تأسف است که از کجا به کجا  اسباب .افتاده استبه زندان  خم غدیرحادثۀ  انتشار قرائت خود از سبب
  :از خداوند به دعا خواستارم راعزیز  و دیگر زندانیان سیاسی دکتر غروي زودهنگامِ آزاديِ .ایم رسیده

  
  

  این چنین قفل گران را اي ودود
  واند جز که فضل تو گشودـه تـک

  
  چون دعامان امر کردي اي عجاب
  این دعاي خویش را کن مستجاب

                                                             
1. common-sensical moral intuitions 
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مسئله حجاب و فهم « قرآن را در مقالۀ  قرائت کردنِ از در عین حال برخی از نقدهاي خود به این نحوه  .لبدط بسط این مطلب، مجال دیگري می. ٢
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